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چکیده
این پژوهش با هدف تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد انجام شده است .جامعه
آماری شامل دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی  5050-50به تعداد  0393نفر بود
که  035دانشآموز به روش خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج نشان داد که
گویههای انتخاب شده ،ساختارهای عاملی مناسبی جهت اندازهگیری ابعاد مورد مطالعه فراهم کرد و تمام
مؤلفههای آن مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی روایی مالکی مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد از
آزمون هوشی ریون ،پرسشنامه خالقیت عابدی و مقیاسدرجهبندی عملکرد تحصیلی استفاده شد .نتایج نشان
داد که بین مؤلفههای مختلف مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد با هوش و عملکرد تحصیلی همبستگی
معنادار باالیی وجود دارد عالوه براین یافتهها نشان داد که بین خرده مقیاسهای ورزشی و هنری ،با خالقیت
ارتباط معنادار وجود دارد و در سایر خرده مقیاسها ،ارتباط معناداری با خالقیت مشاهده نمیشود .برای
سنجش پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج نشان داد که این مقیاس دارای پایایی خوبی
میباشد .بهطورکلی براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مقیاس شناسایی
دانشآموزان بااستعداد از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و میتوان آن را برای شناسایی
دانشآموزان بااستعداد مورد استفاده قرار داد.
 .5دانشیار برنامهریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
 .0استادیار روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
 .0کارشناسیارشد برنامهریزیدرسی دانشکده علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند،
midazadegan@birjand.ac.ir
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واژگان کلیدی :مقیاس استعداد ،دانشآموزان ،هوش ،عملکرد تحصیلی ،خالقیت

مقدمه
تفاوت در زندگی بشر به عنوان پدیدهای طبیعی مشهود است .تفاوتهای فردی مسئله مهمی
است که در تعلیم و تربیت انسانها حائز اهمیت است .آیزنر )0330( 5معتقد است که نظام
آموزشی نباید صرفاً درصدد همانند کردن دانشآموزان باشد بلکه برجسته کردن تفاوتهای
فردی هم باید مورد توجه قرار گیرد .به همین منظور میتوان در برنامهدرسی رسمی مدرسه
زمینهای را فراهم ساخت تا بخشی از یادگیریهای هر حوزه درسی شکلی تجویزی نداشته
باشد و معلم در پاسخ به اظهار تمایل دانشآموزان ،زمینههایی را که سودمند و همسو با عالیق
و ظرفیتهای استعدادی میداند پیشبینی نماید تا از این طریق همخوانی میان تجربیات
مدرسهای و استعدادهای دانشآموزان افزایش یابد .بنابراین نظامهای آموزشی برای افزایش
این همخوانی باید به استعدادهای دانشآموزان توجه نمایند (مهرمحمدی.)5089 ،
ادبیات موجود در زمینه تاریخ ،فلسفه ،اجتماع و روانشناسی نشان میدهد که تفاوتهای
فردی و شخصیت با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند و بر همین اساس روانشناسان شخصیت
را منبع اصلی تنوع در رفتار میدانند (ارس .)0359 ،0شخصیت از مؤلفههای زیادی تشکیل
میشود که مهمترین آنها هوش ،خالقیت و استعداد میباشد .این مؤلفهها ،وجود
تفاوتهای فردی در دانشآموزان را تحت تاثیر قرار میدهند (چامورو – پرموزیک ،استام
و فرنهام.)0355 ،0
موضوع شناسایی استعدادها از زمان تشکیل جوامع گوناگون مورد توجه بوده اگرچه
شاید واژه بااستعداد یا نخبه استفاده نشده ولی مفهوم آن وجود داشته است که میتوان به
اولین آزمونهای روانی برای شناسایی استعدادها در زمان چین باستان اشاره کرد .آنها برای
انتخاب کارگران در کنار توجه به ویژگیهای خاص جسمانی از آزمونهای روانی نیز
استفاده میکردند .عال وه براین در طول تاریخ نام بسیاری از دانشمندان ،نقاشان ،شاعران و
1. Eisner
2. Aras
3. Chamorro – premuzic, Stumm & Furnham
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غیره به خاطر آثار گرانبهایی که از خود به جا گذاشتهاند به یادگار مانده است (استرنبرگ،
جاروین و گریگرنکو .)0355 ،5از سال  ،5539توجه به تفاوتهای فردی افراد و تالش برای
شناسایی استعدادها ،با ساخت و اجرای آزمونهای هوشی ،جنبه عینی و علمی به خود
میگیرد و تعاریف مختلفی از هوش به وجود میآید که در این میان ،برخی از پژوهشگران
هوش را یک عامل کلی در نظر گرفته (بینه و سیمون5539 ،0؛ اسپیرمن5500 ،؛ وکسلر،
 )5507و برخی دیگر آن را متشکل از مؤلفههای متعددی دانستهاند (گیلفورد5507 ،0؛
استرنبرگ ،5589 ،گانیه.)0338 ،0
با توسعه تالشها ،نظریههای متعددی در خصوص ماهیت استعداد ،انواع و نحوه شناسایی
آن شکل گرفت .گاردنر ( )5580در تبیین ماهیت استعداد ،افراد را دارای مجموعهای از
استعدادهای زبانی ،منطقی ریاضی ،فضایی ،موسیقیایی ،بدنی جنبشی ،میانفردی ،درونفردی
و طبیعتگرا میداند و معتقد است که هر فرد ضمن دارا بودن تواناییهای نسبی در تمام
آنها ،در یکی از آنها زبدهتر است.
گانیه ( )0338الگویی را برای شناسایی دانشآموزان بااستعداد پیشنهاد کرده است که از
دو مجموعه هسته و میانجیها تشکیل میشود .هسته شامل تواناییهایی است که در هنگام
تولد در افراد وجود دارند و شامل تواناییهای ذهنی ،خالقیت ،عاطفی  -اجنماعی و حسی
– حرکتی میباشند .این تواناییها در نتیجه تعامل با میانجیها که شامل ویژگیهای
درونفردی و محیطی است منجر به ایجاد مهارتها و استعدادهای سازمانیافته در افراد
میگردد و به صورت حوزههای تحصیلی ،هنری ،بازرگانی ،ورزشی و غیره مشاهده میشود.
رنزولی ( )0339یکی از صاحب نظران مطرح در نحوه شناسایی ،معتقد است که برای شناسایی
فراگیران مستعد باید سه عنصر خالقیت ،تعهدکاری و توانایی باالتر از سطح متوسط را مورد
توجه قرار داد.

1. Jarvin & Grigorenko
2. Simon
3. Guilford
4. Gagne
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براساس الگوهای شناسایی استعداد میتوان هوش و خالقیت را از متغیرهایی دانست که
در ایجاد تفاوتهای فردی نقش اساسی دارند و اگر در مدارس به تفاوتهای فردی
دانشآموزان توجه شود ،همه دانشآموزان با شادابی جذب مدرسه میشوند ،فعالیتهای
خود را با اعتماد به نفس انجام میدهند و لذت یادگیری واقعی را تجربه میکنند بنابراین
عملکرد تحصیلی آنها بهبود مییابد (پتروتا.)0350 ،5
در سالهای اخیر مطالعاتی که بر روی  05کشور اروپایی صورت گرفته است نشان
میدهد که توجه به شناسایی دانشآموزان بااستعداد و ایجاد فرصتهای الزم برای رشد
آنها در محیط کالسی معمول ،یکی از مهمترین پایههای توسعه اقتصادی میباشد (فیچر و
ملر .)0350 ،0نظام آموزشی کشور ما نیز با هدف توجه به تفاوتهای فردی در دانشآموزان
و رشد استعدادهای آنان طرح شهاب را برای شناسایی و هدایت استعدادهای برتر اجرا نموده
است.
در این طرح استعداد برتر به دانشآموزی اطالق میشود که با توجه به ویژگیهای ذاتی
خود ،امکان تبدیل شدن به فردی برجسته و کارآمد را دارد و میتواند در خلق و گسترش
علم ،فناوری ،هنر ،ادب ،فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزشهای اسالمی
اثرگذاری بارز داشته باشد و موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتالی کشور گردد ولی
هنوز زمینههای الزم برای شناسایی کامل و بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است (بنیاد
ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش )5050 ،و باید برنامهریزیهای الزم دراین زمینه
برای این استعدادها صورت گیرد.
شناسایی و هدایت استعدادهای برتر مسئلهای است که مورد تأکید رهبر معظم انقالب
اسالمی و همه اندیشمندان و صاحبنظران کشور است (بیانات در دیدار جمعی از نخبگان
و برگزیدگان علمی )5053/7/50که در راستای آن ،طرح شناسایی و هدایت استعدادهای
برتر (شهاب) به عنوان نخستین سند رسمی مأموریت بنیاد ملی نخبگان در حوزه
دانشآموزی ،در تاریخ  5080/55/09به تصویب اعضای هیئت امنای بنیاد به ریاست رییس
1. Petruta
2. Fischer & Muller
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جمهور رسید و آخرین اصالحات آن نیز در تاریخ  5055/0/7تصویب شد (بنیاد ملی نخبگان
و وزارت آموزش و پرورش.)5050 ،
نخستین اقدامات جدی برای عملیاتی نمودن این امر از نیمه دوم سال  5053با شکلگیری
اداره کل پژوهش در بنیاد ملی نخبگان و تشکیل ستاد مرکزی اجرایی در وزارت آموزش و
پرورش آغاز شد و نخستین مرحله اجرای آزمایشی آن در سال تحصیلی  5055-50در هفت
استان آذر بایجان شرقی ،اصفهان ،البرز ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،کرمانشاه و
هرمزگان اجرا گردید و براساس یافتهها ،اجرای فراگیر طرح شهاب در سال تحصیلی -50
 5050برای پایه چهارم دوره ابتدایی در دستور کار بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و
پرورش قرار گرفت.
یکی از ابزارها ی تهیه شده برای اجرای طرح شهاب در پایه چهارم ابتدایی ،مقیاس
شناسایی دانشآموزان بااستعداد برتر دوره ابتدایی است که توسط ضیاییموید ،آسایش،
الری ،مینایی و همتیفر ( )5053و آیتی ،عابدی ،کاظمی حقیقی منانی ،لطیفی ،راستگو مقدم
و اسدییونسی ( )5055در قالب طرح پ ژوهشی بنیاد ملی نخبگان ،براساس الگوی گانیه
طراحی شده است .گویههای این مقیاس در حوزههای استعداد کالمی ،ریاضی ،هنری،
فضایی ،حرکتی -ورزشی ،اجتماعی ،فرهنگ دینی ،و علوم از  3-0درجهبندی شده است و
معلم با مشاهده دانشآموزان در کالس درس نسبت به ارزیابی حوزههای استعدادی
دانشآموزان اقدام مینماید که ویژگیهای دانشآموزان در هر یک از حوزهها در جدول
شماره  5آمده است.
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جدول  .1ویژگیهای دانشآموزان در هر یک از حوزههای استعدادی
حوزههای استعدادی
کالمی
ریاضی
هنری
فضایی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگ دینی

ویژگیها
داشتن دامنه لغات زیاد ،استفاده از واژگان پیشرفته ،قدرت بیان باال ،نوشتن داستان به
راحتی ،یادآوری سریع مطالب ،درک اطالعات ادبی
مهارت در محاسبات و انجام سریع آن ،درک روابط منطقی ،پشتکار در حل مسایل
پیچیده ریاضی ،انجام بازیهای فکری اعداد
مهارت باال در نقاشی ،درک مفاهیم هنری و تفسیر آن ،کنجکاوی در فعالیتهای هنری
مهارت در نقشه خوانی ،جهت یابی ،قدرت تجسم باال ،درک تصاویر و نمودارها،
توانایی در فهم اشکال هندسی
مهارت در یک یا چند رشته ورزشی ،تقلید از حرکات دیگران ،توانایی حرکتی باال،
استفاده از زبان بدن در هنگام صحبت کردن
توانایی در آموزش به دیگران ،توانایی در سازماندهی فعالیتها ،داشتن دوستان زیاد،
توانایی در کنترل احساسات
درک باال نسبت به مسائل مذهبی ،یادگیری سریع قرآن و مباحﺚ مذهبی ،پشتکار در
مطالعه کتب دینی ،ارائه سواالت زیاد در خصوص آفرینش و جهان خلقت
مهارت در انجام فعالیتهای علمی و آزمایشگاهی ،توجه به ویژگیهای زیبایی شناختی

علوم

پدیدههای طبیعی،توجه به مسائل محیط زیست ،داشتن اطالعات زیاد در مورد حیوانات،
حشرات ،گیاهان ،سنگها

با توجه به این که پس از ساخت مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد ،پژوهشی با
هدف تأیید عاملها با روش تحلیل عاملی تأییدی انجام نشده و از سوی دیگر مؤلفههای
هوش و خالقیت در الگوهای شناسایی استعداد ،در کنار سنجش حوزههای استعدادی خاص
برای بهبود عملکرد تحصیلی مورد توجه بوده است ،این پژوهش با هدف بررسی تحلیل
عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد صورت گرفت و از سایر ابزارها برای
بررسی روایی مالکی آن استفاده شده است.

روش
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و از لحاظ نوع گردآوری دادهها ،کمی
است .جامعه آماری ،دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی -50
 5050شامل  0393نفر است  .زمانی که امکان تهیه لیست کاملی از اعضای جامعه و انتخاب
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نمونه به صورت مستقیم از بین آنان وجود ندارد از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای
استفاده میشود .کامری و لی )5550( 5و تاباچنیک و فیدل )5550( 0در اغلب موارد حجم
نمونه  033نفری را برای تحلیل عاملی خوب میدانند و در سطحبندی حجم نمونه برای
تحلیل عاملی 93 ،نفر را خیلی ضعیف 533 ،نفر ضعیف 033 ،نفر متوسط 033 ،نفر خوب،
 933نفر خیلیخوب و  5333نفر را عالی بیان کردهاند ( کارمن و بتسی .)0337 ، 0بر این
اساس حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد،
باالتر از سطح خوب و به تعداد  035دانشآموز در نظر گرفته شد.
در این پژوهش به منظور جمعآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:
مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد طرح شهاب .این مقیاس برای مشاهده و ارزیابی معلم
از تواناییهای دانشآموزان در زمینههای استعداد کالمی ،ریاضی ،هنری ،فضایی ،حرکتی-
ورزشی ،اجتماعی ،فرهنگ دینی و علوم میباشد .در این مقیاس  50گویه استعداد کالمی،
 50گویه استعداد ریاضی 50 ،گویه استعداد هنری 50 ،گویه استعداد فضایی 55 ،گویه
استعداد حرکتی – ورزشی 53 ،گویه استعداد اجتماعی 50 ،گویه استعداد فرهنگ دینی و
 50گویه استعداد علوم را میسنجد و گویهها از  3-0درجهبندی شده و در مجموع شامل 8
خرده مقیاس و  533گویه است  .این مقیاس توسط ضیایی موید ،آسایش ،الری ،مینایی و
همتیفر ( )5053و آیتی ،عابدی ،کاظمی حقیقی منانی ،لطیفی ،راستگو مقدم و اسدی یونسی
( )5055در قالب طرح پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ،براساس الگوی گانیه ( )0338که شامل
تواناییهای هوش ،خالقیت ،امور اجتماعی ،حواس ،کنترل عضالنی و حرکتی بوده ،طراحی
شده است.
پرسشنامه خالقیت عابدی :این آزمون  03سؤال دارد و از  0-5نمرهگذاری میشود و از آن،
 0نمره در زیرمقیاسهای سیالی ،بسط ،ابتکار ،انعطافپذیری و یک نمره کلی به دست
می آید .روایی آزمون از طریق همبستگی با آزمون خالقیت تورنس و دیگر آزمونها با
1. Comrey & Lee
2. Tabachnick & Fidell
3. Carmen & Betsy
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حدود اطمینان  3/55درصد معنیدار گزارش شده است و پایایی آزمون از طریق آلفای
کرونباخ برای مولفههای سیالی ،ابتکار ،انعطافپذیری و بسط به ترتیب 3/05 ،3/07 ،3/79
و  3/05به دست آمده است( .بندک ،ملکی ،عباس پور و ابراهیمی قوام.)5050 ،
آزمون هوشی ریون .این آزمون  03سؤال چند گزینهای دارد که به صورت تصویر ارائه
میگردد و استعداد کلی را میسنجد .دفتر مشاوره و تحقیق آموزش و پرورش ( )5070این
آزمون را برای کل کشور هنجاریابی کرده و روایی آن تأیید و پایایی آزمون در مطالعه
شکوهیان ( )5050از طریق آلفای کرونباخ 3/80گزارش شده است.
مقیاسدرجهبندی عملکرد تحصیلی :این مقیاس  55سؤالی و از  5-9درجهبندی شده است و
توسط معلم عملکرد و رفتارهای تحصیلی دانشآموز را در کالس درس اندازهگیری میکند.
این مقیاس در اصل دارای سه خرده مقیاس کنترل تکانه ،موفقیت تحصیلی و بازده تحصیلی
است (دپال ،راپورت و پریلو .)5555 ،5در مطالعه اسدییونسی ( )5085روایی محتوای مقیاس
با استفاده از نظرات  53نفر از کارشناسان و معلمان مورد تأیید قرار گرفت .تحلیل عاملی این
مقیاس نیز نشان داده است که ابزار مورد استفاده از سه عامل اشباع شده که سؤالهای هر
عامل دارای بار عاملی بسیار باالیی است و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای
مقیاسهای فرعی و کل مقیاس ،محاسبه شد که ضرایب بدست آمده پایایی آن را در حد
قابل قبولی تایید میکند .پایایی مقیاس برای کنترل تکانه ،موفقیت تحصیلی ،بازده تحصیلی
و کل مقیاس به ترتیب  3/57 ،3/59 ،3/88و  3/50است.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از تحلیل عاملی تأییدی و آزمون همبستگی پیرسون
استفاده شده است.

نتایج
با توجه به این که ساختار مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد براساس مبانی نظری
مشخص بوده است برای بررسی روایی سازه این مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد
که نتایج در جدول شماره  0آمده است.
1. DuPaul, Rapport & Perriello
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جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی و بارهای عاملی مؤلفههای مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد
استعداد کالمی

استعداد ریاضی

استعداد هنری

استعداد فضایی

ورزشی

استعداد حرکتی

استعداد اجتماعی

دینی

استعداد فرهنگ

استعداد علوم

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

گویه

بار عاملی

5

3/800

59

3/530

08

3/800

03

3/808

90

3/830

09

3/890

79

3/830

87

3/807

0

3/880

50

3/857

05

3/808

05

3/800

99

3/800

00

3/809

70

3/750

88

3/809

0

3/870

57

3/530

03

3/800

00

3/880

90

3/898

07

3/785

77

3/895

85

3/899

0

3/875

58

3/870

05

3/805

00

3/878

97

3/707

08

3/880

78

3/805

53

3/875

9

3/875

55

3/530

00

3/795

00

3/705

98

3/700

05

3/700

75

3/808

55

3/800

0

3/870

03

3/005

00

3/700

09

3/709

95

3/805

73

3/803

83

3/808

50

3/839

7

3/870

05

3/530

00

3/879

00

3/790

03

3/530

75

3/770

85

3/778

50

3/700

8

3/770

00

3/808

09

3/803

07

3/800

05

3/889

70

3/755

80

3/795

50

3/808

5

3/750

00

3/805

00

3/800

08

3/850

00

3/530

53

3/808

00

3/805

07

3/808

05

3/800

55

3/850

09

3/783

50

3/800

50

3/833

50

3/807

00

07

90

3/095

3/873

05

3/770

90

3/780

55

533

3/878

08

3/778

93

3/790
95

3/809

00

00

80

3/780

3/095

70

3/807

89

3/859

57

58

3/895

70

3/789

80

3/700

50

80

3/099

59

3/808

3/803

3/800

3/800

3/897

3/800
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در تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد ،برای برآورد پارامترهای
مدل از روش حداکثر درست نمایی ( )MLاستفاده شد و نتایج نشان داد که مقدار p-value

در تمام سؤاالت کوچکتر از  3/39و همچنین بار عاملی نیز از  3/0بزرگتر است بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که سؤاالت انتخاب شده ساختارهای عاملی مناسبی را جهت
اندازهگیری ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقیق فراهم میکنند .همچنین شاخصهای برازش
مدل نیز تأییدکننده این نتیجه است که در جدول شماره  0نشان داده شدهاند.
جدول  .3شاخصهای برازش
نام آزمون

شاخص

مقادیر قابل قبول

مقدار به دست آمده

χ2/df

کای اسکوئر نسبی

>3

2/11

RMSEA

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

>0/1

0/054

GFI

شاخص برازندگی تعدیل یافته

<0/9

0/90

RMR

ریشه میانگین مجذور باقیمانده

>0/1

0/036

NFI

شاخص برازش نرم

<0/9

0/92

CFI

شاخص برازش مقایسه ای

<0/9

0/95

براساس جدول شماره  0مقدار  RMSEAبرابر با  3/390و کمتر از  3/5است که نشان
میدهد میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب و قابل قبول است .همچنین مقدار کای دو به
درجه آزادی( )0/58کمتر از  0و میزان شاخص  CFI ،GFIو  AGFIنیز از  3/5بیشتر
است که نشان میدهند مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق ،مدل مناسبی است.
برای بررسی رابطه بین مقیاسشناسایی دانشآموزان بااستعداد و هوش از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده گردید و نتایج جدول شماره  0به دست آمد.
جدول  .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مقیاسشناسایی دانشآموزان بااستعداد و هوش
مؤلفهها

ضریب همیستگی

p-value

استعداد کالمی

3/037

3/3335

استعداد ریاضی

3/008

3/3335

استعداد هنری

3/059

3/3335

استعداد فضایی

3/085

3/3335

استعداد حرکتی ورزشی

3/500

3/3335
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مؤلفهها

ضریب همیستگی

p-value

استعداد اجتماعی

3/009

3/3335

استعداد فرهنگ دینی

3/099

3/3335

استعداد علوم

3/050

3/3335

همانگونه که در جدول شماره  0مالحظه میشود مقدار  p-valueحاصل از آزمون
همبستگی پیرسون بین مقیاسهای استعداد با هوش دانشآموزان از سطح خطای  3/35کمتر
است ،لذا فرض صفر رد میشود و از آنجا که ضرایب همبستگی مقیاسهای استعداد با هوش
یک مقدار مثبت است ،میتوان بیان کرد که در سطح اطمینان  55درصد بین مقیاسهای
استعداد با هوش دانشآموزان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .در بین مقیاسهای
استعداد مقیاس استعداد فرهنگ دینی بیشترین همبستگی با هوش دارد ( )r=3/099و مقیاس
استعداد حرکتی  -ورزشی کمترین همبستگی با هوش دارد (.)r=3/500
برای بررسی رابطه بین مقیاسشناسایی دانشآموزان بااستعداد و خالقیت از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده گردید و نتایج جدول شماره  9به دست آمد.
جدول  .5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مقیاسشناسایی دانشآموزان بااستعداد و خالقیت
مولفهها

سیالی

بسط

ابتکار

انعطافپذیری

نمره کل

استعداد کالمی

3/359

-3/307

-3/370

3/300

-3/300

استعداد ریاضی

3/389

3/307

3/303

3/503

3/377

استعداد هنری

*3/575

3/359

-3/305

3/533

3/357

استعداد فضایی

3/307

-3/330

-3/300

3/370

3/300

استعداد ورزشی

3/350

*3/579

3/559

*3/580

*3/595

استعداد اجتماعی

3/350

3/300

3/309

3/503

3/380

استعداد فرهنگ دینی

-3/330

-3/305

-3/390

3/330

-3/300

استعداد علوم

3/379

3/303

-3/330

3/375

3/305

* :سطح معنی دار  :** 3/39سطح معنی داری 3/35

همانگونه که در جدول  9مالحظه میشود بین استعدادهای کالمی ،ریاضی ،فضایی،
اجتماعی ،فرهنگ دینی و علوم با نمره کل خالقیت و زیرمقیاسهای آن شامل :سیالی ،بسط،
ابتکار و انعطافپذیری رابطه معنیداری وجود ندارد (.)p<3/39

 / 172فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال هفتم ،شمارة  ،27بهار 1396

بین مقیاس استعداد هنری با بعد سیالی رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد ( )p>3/39و از
آنجا که مقدار این همبستگی برابر با  3/575میباشد شدت این همبستگی در سطح خیلی
پایین است .اما بین مقیاس استعداد هنری با نمره کل خالقیت و برخی از زیرمقیاسهای آن
شامل :بسط ،ابتکار و انعطافپذیری رابطه معنیداری وجود ندارد (.)p<3/39
بین مقیاس استعداد حرکتی ورزشی با خالقیت ،بعد بسط و انعطافپذیری رابطه معنیدار
و مثبت وجود دارد ( )p>3/39و از آنجا که مقدار این همبستگیها از  3/0کمتر است لذا
شدت این همبستگیها در سطح خیلی پایین است .اما بین مقیاس استعداد حرکتی  -ورزشی
با ابعاد سیالی و ابتکار رابطه معنیداری وجود ندارد (.)p<3/39
برای بررسی رابطه بین مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد و عملکرد تحصیلی از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید و نتایج جدول شماره  0به دست آمد.
جدول  .6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد و
عملکرد تحصیلی
مولفهها

موفقیت تحصیلی

کنترل تکانه

بازده تحصیلی

نمره کل

استعداد کالمی

**3/753

**3/050

**3/700

**3/703

استعداد ریاضی

**3/779

**3/905

**3/753

**3/703

استعداد هنری

**3/095

**3/083

**3/907

**3/958

استعداد فضایی

**3/750

**3/038

**3/700

**3/795

استعداد ورزشی

**3/000

*3/575

**3/059

**3/058

استعداد اجتماعی

**3/708

**3/030

**3/755

**3/700

استعداد فرهنگ دینی

**3/708

**3/900

**3/009

**3/008

استعداد علوم

**3/750

**3/908

**3/700

**3/793

* :سطح معنی دار 3/39

** :سطح معنی داری 3/35

همانگونه که در جدول شماره  0مالحظه میشود بین مقیاس مؤلفههای استعداد شامل:
کالمی ،ریاضی ،هنری ،فضایی ،ورزشی ،اجتماعی ،فرهنگ دینی و علوم با نمره کل عملکرد
تحصیلی و زیرمقیاسهای آن شامل :کنترل تکانه ،موفقیت تحصیلی و بازده تحصیلی رابطه
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معنیداری وجود دارد ( )p>3/35و شدت این همبستگیها با مقیاس موفقیت تحصیلی
بیشترین مقدارو با مقیاس کنترل تکانه کمترین مقدار را دارا میباشد.
در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است
که نتایج آن در جدول شماره  7آمده است.
جدول  .7پایایی مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد
مولفهها

آلفای کرانباخ

استعداد کالمی

3/570

استعداد ریاضی

3/570

استعداد هنری

3/595

استعداد فضایی

3/500

استعداد حرکتی ورزشی

3/598

استعداد اجتماعی

3/590

استعداد فرهنگ دینی

3/593

استعداد علوم

3/573

بر اساس جدول شماره  7آلفای کرونباخ در تمامی مؤلفهها بیشتر از  3/7میباشد بنابراین
میتوان گفت مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد از پایایی خوبی برخوردار است.

بحث
هدف پژوهش حاضر تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناسایی دانشآموزان بااسستعداد و رابطه
آن با هوش ،خالقیت و عملکرد تحصیلی بود .نتایج نشان داد که بارهای عاملی همه گویهها
بین  3/09تا  3/55بود .بنابراین همه گویههای انتخاب شده دارای بار عاملی باالیی بودند و
نیاز به حذف هیچ یک از گویههای مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد نبود .همچنین
گویههای انتخاب شده ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری ابعاد مختلف استعداد
در مدل تحقیق فراهم کرد و تمامی مؤلفههای این مقیاس (استعداد کالمی با  50گویه،
استعداد ریاضی با  50گویه ،استعداد هنری با  50گویه ،استعداد فضایی با  50گویه ،استعداد
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حرکتی – ورزشی با  55گویه ،استعداد اجتماعی با  53گویه ،استعداد فرهنگ دینی با 50
گویه و استعداد علوم با  50گویه) مورد تأیید قرار گرفت.
این نتایج با مطالعات گاردنر ( )5580و گانیه ( )0339همسو و هماهنگ است .در الگوی
گاردنر نیز استعداد شامل مولفههای استعدادهای زبانی ،منطقی ریاضی ،فضایی ،میان فردی،
درون فردی و طبیعتگرا است و همچنین در الگوی گانیه تواناییهای افراد در تعامل با
محیط ،باعﺚ ایجاد استعدادهایی در آنها میگردد که به صورت حوزههای تحصیلی ،هنری،
بازرگانی ،ورزشی و غیره مشاهده میشود .باتوجه به این که در مؤلفههای مقیاس شناسایی
دانشآموزان بااستعداد خالقیت وجود ندارد بنابراین این نتایج با مطالعات رنزولی (،)0339
استرنبرگ ( ،)5589چویی ،النگ و تامسون ،)0350( 5چسنکوا و سابسکی )0350( 0و وانگ،
لو ،جو و زانگ )0350( 0ناهمسو است .در این مطالعات خالقیت به عنوان یکی از مؤلفههای
مهم در فرایند شناسایی دانشآموزان بااستعداد در نظر گرفته شده است.
یافتههای پژوهش در زمینه بررسی ارتباط مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد با
هوش نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین ابعاد مختلف استعداد و هوش وجود دارد.
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه آزمونهای شناسایی استعداد نیز نشان میدهند که این
آزمونها با هوش عمومی ارتباط دارند .اهرمی ،فرامرزی ،شوشتری و عابدی ( )5055با
بررسی پرسشنامه استعداد چندگانه گاردنر و آزمون هوش وکسلر نشان دادند که بین عملکرد
دانشآموزان در خرده مقیاسهای استعداد کالمی گاردنر با مفاهیم تصویری وکسلر ،استعداد
فضایی گاردنر با رمزنویسی و سرعت پردازش وکسلر ،استعداد بینفردی گاردنر با فراخنای
ارقام و مفاهیم تصویری وکسلر و استعداد درونفردی گاردنر با فراخنای ارقام وکسلر رابطه
معناداری وجود دارد.
این نتایج پژوهش با نتایج سایر پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه همسو و هماهنگ
است .صادقی ،ربیعی و عابدی ( )5050در پژوهشی نشان دادند که آزمون هوش وکسلر با
1. Chooi, Long & Thompson
2. Chesnokova & Subbotsky
3. Wang, L.v., Jou & Zhang
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آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون در خرده مقیاسهای مختلف دارای همبستگی معناداری
است .پژوهش رضائی ( )5055و کرانزلر )5555( 5نیز نشان داد که آزمونهای استعداد
چندبعدی در تمامی خرده مقیاسها دارای همبستگی متوسط و باال با آزمون ماتریسهای
پیشرونده ریون میباشد.
یافتههای پژوهش در زمینه بررسی ارتباط مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد با
خالقیت نشان دادکه بین مقیاس استعداد حرکتی ورزشی با خالقیت ،بعد بسط و انعطاف-
پذیری و هم چنین بین مقیاس استعداد هنری با بعد سیالی رابطه مثبت و معنادار در سطح
پایینی وجود دارد .در زمینه سایر ابعاد استعداد ارتباط معناداری مشاهده نشد .ارتباط مشاهده
شده خالقیت با زیر مقیاسهای استعداد هنری و استعداد حرکتی ورزشی میتواند براساس
نقش هنر و ورزش در ایجاد خالقیت (زارع ،آگاههریس و بیات5085 ،؛ سورتیجی اکرکایی
و رستگارپور5055 ،؛ مهدوینژاد ،مهدوینژاد و سیلوایه )5050 ،تبیین گردد.
این نتایج نشان میدهد که این آزمون ،خالقیت را که نوعی تفکر واگرا است و در
شناسایی استعدادها به عنوان یکی از مؤلفههای مهم شناخته شده است کمتر مورد توجه قرار
داده است و همانند اکثر آزمونهای شناسایی استعداد بیشتر به سنجش تفکر همگرا
میپردازد .همچنین این نتایج با نتایج پژوهشهای نوفرستی و معین القربائی (،)5085
طباطبائی ،اوجینژاد و قلتاش ( ،)5050رحیمی ،یزدخواستی و حسنپور ( )5050و رحیمی و
حسنپور ( )5050ناهمسو است .آنها نشان دادند که استعدادهای چندگانه (کالمی ،ریاضی،
فضایی ،جنبشی ،موسیقیایی ،میانفردی ،درونفردی ،طبیعتگرایانه ،وجودی ،اجتماعی،
هیجانی و معنوی) با خالقیت ارتباط معناداری دارند.
یکی از مالکهایی که همواره ارتباط آن با آزمونهای شناسایی استعداد مورد سنجش
قرار میگیرد عملکرد تحصیلی میباشد و در همین راستا یافتههای پژوهش نشان میدهد که
ارتباط مثبت و معناداری بین ابعاد مختلف استعداد در مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد
و عملکرد تحصیلی وجود دارد .رنزولی ،رایس ،کاترین گاوین و سیتسمارید ( )0335نیز
1. Kranzler
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نشان دادند که مقیاسهای درجهبندی ویژگیهای رفتاری دانشآموزان بااستعداد رنزولی
میتواند به خوبی عملکرد تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی نماید .شریفی ،گنجی ،هاشمیان
و نجفیزند ( ) 5053در استفاده از آزمون نابسته به فرهنگ کتل نیز به همین نتایج دست
یافتند.
همچنین این نتایج با مطالعات باورز ( ،)5505و شهیم و سپهریانآذر ( )5075که به بررسی
ارتباط آزمونهای شناسایی استعداد با عملکرد تحصیلی پرداخته اند همسو است .این نتایج
نشان میدهد که آزمونهای شناسایی استعداد میتواند به عنوان پیشبینی کننده عملکرد
تحصیلی دانشآموزان مورد استفاده قرار گیرد (روس 5و همکاران0359 ،؛ لمس ،0عابد،
المیدا و کلم0350 ،0؛ رسندر ،بکستروم 0و استرنبرگ .)0355 ،بنابراین معلمان میتوانند با
استفاده از این آزمونها نسبت به شناسایی استعدادها اقدام کرده و فعالیتهایی را متناسب با
استعدادهای دانشآموزان در برنامه درسی بگنجانند تا عملکرد تحصیلی دانشآموزان در
مدرسه بهبود یابد.
در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .با توجه به
اینکه آلفای کرونباخ در تمامی مولفههای پرسشنامه بیشتر از  3/7بود بنابراین میتوان نتیجه
گرفت که مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد از پایایی خوبی برخوردار است.
به طور کلی براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مقیاس
شناسایی دانشآموزان بااستعداد از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و میتوان این
مقیاس را برای شناسایی دانشآموزان بااستعداد در کنار آزمونهای دیگر مورد استفاده قرار
داد.
با توجه به این که مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد با خالقیت ارتباط پایینی داشت
پیشنهاد میگردد که در ابعاد مختلف استعداد گویههایی دارای ارتباط نزدیکتر با خالقیت
طراحی و در این مقیاس گنجانده شوند تا از این طریق ،ارتباط مقیاس شناسایی دانشآموزان
1. Roth
2. Lemos
3. Almeida & Colom
4. Rosander & Bäckström
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بااستعداد با خالقیت افزایش یافته و خالقیت نیز به عنوان یکی از مؤلفههای مهم در شناسایی
استعدادها مورد توجه قرار گیرد.
معموالً هر پژوهشی با محدودیتهایی روبرو است که در مراحل مختلف پژوهش خود
را نشان میدهند .پژوهش حاضر نیز از این محدودیتها در امان نبوده است که برخی از این
محدودیتها عبارتند از :مقیاس شناسایی دانشآموزان بااستعداد از گویههای زیادی تشکیل
شده است و معلمان باید آن را برای تمام دانشآموزان تکمیل نمایند و در این میان ممکن
است برخی از معلمان به دلیل عدم انگیزه کافی در تکمیل آن دقت الزم را نداشته باشند که
این موضوع خود میتواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد .همچنین انتخاب هر یک از
ابزارهای اندازهگیری هوش ،خالقیت و عملکرد تحصیلی باعﺚ میگردد که نتایج پژوهش
تحت تاثیر قرار گیرد .عالوه بر این در این پژوهش نمونه شامل دانشآموزان دوره ابتدایی
بود که میتواند به عنوان محدودیتی مورد توجه قرار گیرد.
نظام های آموزشی به منظور شناسایی استعدادهای دانش آموزان از الگوها و آزمونهای
مختلفی استفاده مینمایند که میتوان در این زمینه به آزمون تواناییهای سه بخشی
استرنبرگ و مقیاسهای درجهبندی ویژگیهای رفتاری دانشآموزان بااستعداد رنزولی اشاره
کرد .بر همین اساس پیشنهاد میگردد تا در پژوهشهای آتی ارتباط مقیاس شناسایی
دانشآموزان بااستعداد با آزمونهای شناسایی دیگر به ویژه مقیاسهای درجهبندی
ویژگیهای رفتاری دانشآموزان بااستعداد رنزولی و آزمون تواناییهای سه بخشی
استرنبرگ مورد بررسی قرار گیرد.
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