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Abstract 
Porpose: The purpose of this research was to "investigate the spiritual vitality and 

communication skills of gifted high IQ students and graduates who entered the 

university before the age of 15". 

Methods: The research method in terms of purpose was practical, in terms of the method 

of collecting data was descriptive post-event, and causal-comparative research. The 

statistical population in this research was gifted students and graduates who entered the 

university before the age of 15, and also their peers in terms of year of entrance, average 

of grade, and job type. In addition, the sampling method was non-random and available 

that two groups responded to Afrooz's Spiritual Vitality Questionnaire (2015) and Bar-

On Emotional-Social Intelligence Questionnaire (2015). Then frequency distribution 

tables, bar charts, mean and standard deviation, Cronbach's alpha coefficient, 

Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t test and multivariate analysis of variance were 

additionally used for data analysis. The data of this research was analyzed using SPSS 

software version 22. 

Findings: The results of the analysis showed that the average of spiritual vitality, 

communication skills and their subscales in both groups were significantly higher than 

the expected average. 

Conclusion: The average of spiritual vitality and communication skills in the gifted 

group were significantly higher than the normal group. 

 

Keywords: smart students, spiritual vitality, communication skills, smartness, 

intelligence. 
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Investigating the Spiritual Vitality and Communication Skills of Gifted Students and 

Graduates Entering the University before the Age of 15 

 

Introduction: Today, intelligence is generally understood as the ability to understand and to adapt to 

the environment using inherited abilities and learned knowledge (Pahor et al. 2019). Humans are 

incredibly intelligent creatures and we rely on our intellectual abilities every day. Although intelligence 

can be defined and measured in countless ways, our overall intelligence as a species makes us incredibly 

unique and allows us to thrive for generations to come (Rohl 2020). 

Intelligence has been defined or conceptualized in different ways, some of them are compatible with 

each other but others are contradictory. Of course, intelligence is a real phenomenon that can be 

explained, but people's perceptions of that phenomenon are completely different, just as different 

perceptions are imagined in the same scene from the movie.  Accordingly, the purpose of this research 

was to "examine the spiritual vitality and communication skills of gifted students and graduates who 

entered the university before the age of 15". 

Materials and methods: The method of the present research in terms of the goal and in terms of the 

implementation method according to the nature of the subject (comparison of spiritual vitality between 

gifted students and graduates who entered the university before the age of 15 with those who studied 

without leap) was fundamental and causal-comparative research, respectively. Causal-comparative 

research refers to research in which the researcher examines the possible causes of its occurrence with 

regard to the dependent variable. Given that the data collection was done at a specific point in time, 

hence the current research was cross-sectional. Documentary and library methods were used to examine 

the theoretical aspects of the research, and the basis of data collection was a questionnaire. In fact, by 

using these scientific and conceptual bases as well as the information obtained from the questionnaires, 

the subject was explained. The statistical population of the present study included two groups. A group 

of gifted students and graduated who entered the university before the age of 15, and another endo-

group of people who studied without leaps. To identify the gifted students, the National Elite 

Foundation, the Educational Talent and Inquiry Organization were referred through coordination and 

identification with the help of the Ministry of Science. Also, the normal group included all the people 

who entered the university at a normal age or were in the same range in terms of age and academic 

progress (average) and working in a job environment with the gifted in the current conditions. In this 

research, non-random sampling method and available were used to select the people of the sample 

group. A number of 32 gifted students and graduates who entered the university before the age of 15 

were selected. 32 students and graduates who were almost the same as the first sample in terms of year 

of entry, average and job type were selected. 

The criteria for entering the research were as follows: above average intelligence (at least two standard 

deviations), entering university at the age of 15, studying in a national university and academic success, 

and having no history of physical or mental illness, especially after Entering the university that had 

overshadowed or delayed the individual's performance. In the present study, the researcher collected 

research data from Afrooz's spiritual vitality questionnaire (2015) and Bar-On's social-emotional 

intelligence questionnaire in addition to the personal profile form, (Adults) (1980) used. First, we used 

library studies to study the subject, then using a non-random sampling method, 32 talented students and 

graduates who entered the university before the age of 15 were selected.  Next, questionnaires of general 

characteristics were distributed among them. After completing the questionnaires, they were collected 

and then coded and analyzed in SPSS software version 22, finally. 

Findings: The results of the analysis showed that the average of spiritual vitality, communication skills 

and their subscales in both groups were significantly higher than the expected average. Mean and 
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standard deviation were used to describe spiritual vitality and its scales in two groups. And to determine 

the level of spiritual vitality and its scales in two groups, considering that the answers to each question 

in the questionnaire were in the form of four options, which were scored as completely disagree = 0 to 

completely agree = 3, the expected average score in each question was equal to 1.5, therefore, the 

comparison of the mean of each sub-scale and the total score, the number of questions multiplied by 

1.5, and the one-sample t-test was used. 

Conclusion: In the first hypothesis of the research that "spiritual vitality of gifted students and graduates 

who entered the university before the age of 15 is different from normal people.", Because the 

independent variable in two levels (gifted and normal groups) and the dependent variable , i.e. spiritual 

vitality, were not significantly different from the normal distribution in the two groups; therefore, the 

average spiritual vitality and communication skills in the gifted group were significantly higher than 

the normal group. 

Keywords: smart students, spiritual vitality, communication skills, smartness, intelligence. 
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 چکیده

و دانش آموختگان  انیدانش  جو یارتباط یو مهارت ها ینش  ام معنو یبررس  »پژوهش  نیهدف ا هدف:

 بود.« وارد دانشگاه شده اند یسالگ 15از  شیکه پ یزهوشیت

و  یدادیروش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی، پس رو روش کار:

و دانش آموختگان  انیپژوهش دانش  جو نیدر ا یبود. جامعه آمار یا س  همقای – یعل یاز نوع پژوهش ها

و نوع  عدلوارد دانشگاه شده اند و افراد همتراز آنها از نظر سال ورود و م یسالگ 15از  شیکه پ یزهوشیت

صادفیغ یریگشغل بود. روش نمونه شنامه  یرت س سترس بود. دوگروه به پر شام معنوی افروز یو در د  ن

شنامه هوش ه1395) س سخ دادند. برا (1383اون ) -بار اجتماعی – یجانی( و پر داده  لیو تحل هیتجز یپا

کرونباخ ، آزمون  یآلفا بیض   روانحراف اس   تاندارد ،  نیانگیم ،یا لهی،نمودارم یفراوان عیها ازجداول توز

 یاس  تفاده ش  د. داده ها یریچند متغ انسیوار لیتك نمونه ای و تحل tاس  میرنوف ، آزمون  -کولموگروف

 شد. لیتحل و هیتجز 22نسخه  Spssافزار پژوهش با استفاده از نرم نیا

 آنها در یها اسیو خرده مق یارتباط ی، مهارت هاینش  ان داد، میانگین نش  ام معنو لیتحل جینتا نتایج:

 بود. شتریاز متوسط مورد انتظار ب یگروه به صورت معنادار دو

 یبه ص   ورت معنادار زهوش   انیدر گروه ت یارتباط یو مهارت ها ینش   ام معنو نیانگیم نتیجه گیری:

 بود. یازگروه عاد شتریب

 
 

 هوش. ،یزهوشیت ،یارتباط یمهارت ها ،یمعنو زهوش،نشامیدانش آموختگان ت کلیدی: واژگان
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 مقدمه

نایی درک و امروزه  به عنوان توا به طور کلی  هوش 

س   ازگاری با محیط با اس   تفاده از توانایی های مورو ی و 

 دانش آموخته ش   ده درک می ش   ود )پاهور و همکاران

سان2019 ستند و  (. ان شی ه ها موجودات فوق العاده باهو

ما هر روز به توانایی های فکری خود متکی هستیم. اگرچه 

بی شماری تعریف و اندازه گیری  هوش را می توان به طرق

به طرز  ما را  به عنوان یك گونه ،  ما  ما هوش کلی  کرد، ا

باورنکردنی منحص  ر به فرد می کند و به ما اجازه می دهد 

 (.2020)روحل تا نسل ها بعد پیشرفت کنیم

هوش به روشهای مختلفی تعریف یا مفهوم بندی شده 

د اما برخی اس  ت، بعض  ی از آنها با یکدیگر س  ازگار هس  تن

دیگر با هم متناقض هس   تند. مطمئناو هوش یك پدیده 

واقعی قابل توض  یا اس  ت، اما برداش  ت مردم از آن پدیده 

کامالو متفاوت اس  ت ، همانطور که در یك ص  حنه از فیلم 

برداش  ت های متفاوتی تص  ور می ش  ود. به عنوان مثال ، 

برخی هوش را به عنوان یك ویژگی بیولوژیکی تعریف می 

 (.2016 )هیر ندکن

شناخت یهایژگیو یبررس و  یتیشخص ،یشناخت ،یروان

که از هوش و اس   تعداد برجس   ته  یدانش آموزان یارتباط

به د یتر از حوزه  یکیبرخوردارند، امروزه  گرانینس   بت 

و  میو متخصصان تعل یتیترب شناسانمورد عالقه روان یها

 ،یهوش   یعبارت اس  ت از برتر یزهوش  یاس  ت. ت تیترب

که  یدر فرد به طور ادیز یها زهیو انگ تیخالق ،یش  ناخت

سازد که  یساخته و قادر م زیرا از اکثر همساالن متما یو

ند و دانش آموزان  یزیچ ده ده عه ارا جام به  ند  ارزش   م

قا  یقیبه طر یعاد انبا دانش آموز س   هیتیزهوش در م

 (.1398 )امیری و همکاراندارند یبرتر

      ال از س      وی گ      زارش جهانی نشام هر س

شگران شی که  پژوه شود. در گزار شر می سازمان ملل منت

سال  شش  1398فروردین شد  شر  سازمان ملل منت سط  تو

سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید  متغیر،

لد، آزاد بدو تو یت  یبهزندگی س   الم در  عال خاب ف در انت

شیوه مقابله فعالیت ،یزندگ با  های خیرخواهانه و ادراک و 

ترین متغیرهای تا یر گذار بر نش  ام به عنوان مهم   فس  اد

شورها شده بودند. در  یعمومی ر ک مختلف در نظر گرفته 

 کش  ور جهان 154 نیدر ب 117 گاهیدر جا رانیا نگزارشیا

ساست. گرف قرار س نیا برا شادتر یبرر  نیفنالند در رأس 

 زانیم یدر جدول بررس       رانیاست. ا جهانی کشورها

داش  ت که در  قرار 105 در رتبه 2016در س  ال یش  اد

، پنج پله باالتر آمده و بهتر شده بود، 2015 سالبا  سهیمقا

سال سال  2019اما  سبت به  پله  12رتبه مذکور  2016ن

ست. با توجه به ا سقوم  شیافزا یبرا ها گزارش نیکرده ا

مناس  ب  یزیر برنامه دیبا رانیدر جامعه ا ینش  ام اجتماع

 یاز افس  ردگ یتا هم از بروز مش  کالت ناش   ش  ود انجام

سعه  شودی ریشگیپ شود یافتگیو هم به تو شور کمك   ک

 (.1398 )ایلوخانی و همکاران

مهرورزی و  ،نش   ام معنوی یعنی احس   اس آرامش

امیدبخش  ی با وارس  تگی و بخش  ایش  گری و برخورداری از 

 (.1395 طراوت و زاللی درون با باور به خالق هستی)افروز

شام م ضایت عمیق و لذتین ست که در زیر همه  عنوی، ر ا

امواج سطحی زندگی روزمره وجود دارد. این همان ایمان و 

گیرد. رش  د یافتن از  می نش  ات ش  کری اس  ت کهاز درون

 (.2010 های زندگی است )جانیسخالل پستی و بلندی

شما را بهعنوان  شام  شبختی و ن ست خو افراد ممکن ا

ممکن اس   ت با حس   ادت به کنند. دیگران  حماقت تلقی

نش  ام ش  ما پاس  خ دهند یا ممکن اس  ت آن را با دالیل 

ها موجودات جالبی  کنند. انس  ان ش  خص  یش  ان توجیه

ستند ستند که در حالیکه دیگر فرد. ه را  در واقع افرادی ه

شام می کنند  آزمایند و تالش میاو را می بینند،در حال ن

خیلی بانش   ام تا آن زن یا مرد با نش   ام را به حالتی که 

یاورند نابراین، حالتی .نبود،پادین ب برای  مثل بقیه مردم. ب

آنکه بانش  ام باش  ید الزم نیس  ت خیلی خوش  حال به نظر 

 (.2010 برسید )جانیس

نش   ام در مورد اینکه چگونه افراد با خود، جامعه یا 

کند )رحیمی، نوحی و  یابند، بحث میس   ازش می محیط

 (.1392 نخعی
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ب یت اخیراو  یدی معنو های کل به  ه عنوان یکی از جن

ست شده ا شناخته  شر  به عنوان آگاهی که اجازه .زندگی ب

می دهد تعریف می ش  ود یك فرد در مورد زندگی، مبدا و 

مقص   د خود فکر کند، که می تواند تر یر قابل توجهی بر 

 )ابدوال و دیگران سالمتی داشته باشد، طول عمر و بیماری

2019.) 

سترس ز ندگی را افزایش می دهد و به ظرفیت تحمل ا

یافتن راه حل و  ها انگیزه می دهد تالش بیش   تر برای  آن

کاران با مش   کالت )رابینس   ون و هم له  قاب ( و 2016  م

سودیفا و تبریزی ست که  (2020 ) شان داده ا تحقیقات ن

باعث افزایش  ند  باالتر معنویت در زندگی می توا س   طا 

شود ضایت از زندگی  اجازه می دهد تا به افراد . شادی و ر

کاران یدری و هم ند )ح یای نار ب ندگی ک   با مش   کالت ز

کاواچی2017 کاران2019 ( و )لی و  یت و هم  ( و )وا

ست  (2011 صی مثبت و متغیر ا شخ ساس  شادی یك اح

عوامل  .که تحت تر یر وض   عیت روانی فرد قرار می گیرد

ها )دفرهود و  یداد به رو بت  درونی و خوش بینی نس   

 (.2014همکاران 

و نش  ام و بهره هوش  ی باالبه طور مس  تقل با  ش  ادی

ستند. نتایج پژوهش ها  سالمتی مثبت مرتبط ه پیامدهای 

شام به طور قابل توجهی با ست ن شان داده ا مرتبط  IQ ن

شی   ضریب هو سانی که در پایین ترین محدوده  ست. ک ا

قرار دارند، کمترین س  طا ش  ادی را در مقایس  ه با گروه 

تجربه می کنند و کسانی که ضریب  باالترین ضریب هوشی

هوشی پایین تری دارند نسبت به کسانی که ضریب هوشی 

 )علی و همکاران باالتری دارند کمتر خوش   حال هس   تند

2013.) 

سط  ستگی بین هوش هیجانی و هوش عمومی تو همب

چندین محقق مورد بررس  ی قرار گرفت. با این حال، نتایج 

به عنوان مثال،  س   تاین مطالعات کامالو متناقض بوده ا

( دریافتند که هیچ رابطه 2014روبیو و همکاران )-مارتینز

مستقیمی بین هوش هیجانی و هوش عمومی وجود ندارد، 

که الم و کربی ) حالی  که هوش 2002در  ند  یافت ( در

خت را بیش از  نا جانی عملکرد فردی و مبتنی بر ش    هی

س  طا قابل انتس  اب به هوش عمومی توض  یا می دهد. 

اجتماعی با هوش هیجانی همپوشانی داشته است. با هوش 

مایز واض   حی بین این دو مفهوم وجود دارد  حال، ت این 

 اگرچه هر دو به طور قابل توجهی با یکدیگر مرتبط هستند

 (.2020)بوسو

سان را فرا گرفته سر زندگی ان سرا سان  ارتبام  ست. ان ا

یابد و  ماند، رش   د و تکامل می به کمك ارتبام زنده می

زیادی به چگونگی رابطه  س عادت و خوش بختی وی تا حد

منزله  به های ارتباطی مهارت .او با دیگران بس   تگی دارد

واس طه آنها افراد  هایی هس تند که به آن دس ته از مهارت

مل عا ند درگیر ت بام  های بین فردیمیتوان ند ارت و فرای

ش  وندعیعنی فرایندی که افراد در طی آن، اطالعات، افکار، 

مبادله کالمی و غیرکالمی با  احس  اس  ات خود را از طریق

شاهی پژوهش . یکدیگر در میان میگذارند سرو بهادری و خ

شانگر این است1396) های ارتباطی  که آموزش مهارت ( ن

 دانش میتواند موجب بهبود س  طا س  ازگاری تحص  یلی

(، نیز به نتایج 1397آموزان شود.همچنین شریعت باقری، )

یا ند. همچنین اردالن و حس   ین مش   ابهی دس   ت  فت

نیز دریافتند که س  ازگاری تحص  یلی قابل  (1390)چاری

ساس میزان مهارت ست.  های ارتباطی افراد پیشبینی بر ا ا

س  ازگاری اجتماعی به عنوان یك ش  اخص روانش  ناختی 

نده لب دربرگیر هارت قا ماعی، ها و م عالیق  های اجت

باش د می اجتماعی، روابط خانوادگی، تحص یلی و اجتماعی

 (.2019 )ژانگ و همکاران

یا توجه به آنچه گفته ش   د و اهمیت و لزوم پژوهش 

سازه در میان افراد تیزهوش  سی این  شتر در زمینه برر بی

به خص   وف افرادی که در س   نین پایین تر و زودتر وارد 

شته  شتی دا سرنو شده اند و اینکه در آینده چه  شگاه  دان

ست. چرا که ور ضوع مهمی ا ود زودهنگام این افراد اند، مو

به دانش   گاه از آن جهت که فرد از نظر علمی س   ریع تر 

پیش  رفت داش  ته باش  د، اما برخی موقعیت های اجتماعی، 

شی از قرار گرفتن  روابط و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب نا

رفتاری وی را تحت تا یر  –در موقعیتی که از نظر عاطفی 

ند بر جنبه های مختلف زندگی وی  قرار می دهد، می توا
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با  نیبنابرا(. 1396ا رات گوناگونی داش   ته باش   د)افروز، 

شده، اهم ش تیتوجه به مطالب اراده  ضرورت پژوه در  یو 

 انیدانش  جو یارتباط یو مهارت ها ینش  ام معنو یبررس  

ضر، ب ست. لذا هدف از پژوهش حا شهود ا سم شام  یرر ن

ها یمعنو هارت  باط یو م و دانش  انیدانش   جو یارت

شگاه قبل از  زهوشیآموختگان ت  یسالگ 15با ورود به دان

 .بود

 

 مواد و روش ها

یادی و از نظر  هدف بن حاض   ر از نظر  روش پژوهش 

)مقایس   ه نش   ام  ا توجه به ماهیت موض   وعبروش اجرا 

که معنوی بین دانش  جویان و دانش آموختگان تیزهوش  ی 

با افرادی که بدون سالگی وارد دانشگاه شده اند 15پیش از 

ند نده ا ای بین دو گروه مقایس   ه -علی (جهش درس خوا

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل جامعه آماری می باشد. 

گان  یان و دانش آموخت دو گروه بود. گروهی از دانش   جو

شی که پیش از  شده اند 15تیزهو شگاه   سالگی وارد دان

یگر افرادی که بدون جهش درس خوانده اند.جهت وگروه د

شناسایی تیزهوشان از بنیاد ملی نخبگان، سازمان استعداد 

تحصیلی واستعالم از طریق هماهنگی و شناسایی با کمك 

شد. همچنین، در گروه عادی  ستفاده خواهد  وزارت علوم ا

نیز جامعه ش  امل، کلیه افرادی اس  ت که در س  ن مرس  وم 

شد شگاه  صیلیوارد دان شرفت تح سنی وپی  ه اند یا از نظر 

درش   رایط فعلی با  و )معدل( در یك محدوده قرار دارند

ند. کارمی کن در این  تیزهوش   ان دریك محیط ش   غلی 

گیری غیرتص   ادفی و در دس   ترس پژوهش از روش نمونه

شد. تعداد ستفاده   از نفر 32برای انتخاب افراد گروه نمونه ا

 15زهوش  ی که پیش از دانش  جویان و دانش آموختگان تی

نفرازدانشجویان و دانش  32 و سالگی وارد دانشگاه شده اند

نوع شغل تقریبر  معدل و آموختگانی که از نظر سال ورود و

 با نمونه اول همتا بودند، انتخاب شد.

به ش   ری زیر می  به پژوهش نیز  های ورود  مالک 

قل دو انحراف  حدا یانگین ) باالتر از م ندشهوش  باش   

س  ال  15ورود به دانش  گاه در س  ن حدود  د(،اس  تاندار

،تحص  یل در دانش  گاه س  راس  ری و موفقیت تحص  یلی 

دانشگاهی و نداشتن سابقه بیماری جسمانی یا روانی بویژه 

پس از ورود به دانش  گاه که عملکرد فرد را تحت الش  عاع 

پژوهش   گر در قرار داده باش   د یا به تاخیر انداخته باش   د.

داده های پژوهش عالوه بر  پژوهش حاض  ر برای گردآوری

شنامه  س صات فردی، از پر شخ شام معنویفرم م افروز  ن

شنامه ( و1395) س اون  -اجتماعی بار –هوش هیجانی  پر

ابتدا از مطالعات  ( اس   تفاده نمود.1980) )بزرگس   االن(

ضوع بهره گرفتهکتابخانه شراف به مو ایم، بعد با ای جهت ا

تص  ادفی و در دس  ترس گیری غیر نمونهاس  تفاده از روش 

شی که  32تعداد شجویان و دانش آموختگان تیزهو نفرازدان

ند 15پیش از  گاه ش    ده ا  32و س    الگی وارد دانش   

 نفرازدانشجویان و دانش آموختگانی که از نظر سال ورود و

با نمونه اول همتا بودند، انتخاب نوع ش  غل تقریبر  معدل و

ها بین آنهای عمومی  ویژگیپرسشنامه و پرسشنامه  شد.

آوری و بعد در ها جمعتوزیع شد. بعد از تکمیل پرسشنامه

کدبندی وارد و تجزیه و تحلیل ص   ورت به Spss افزارنرم

زار آماری داده های این پژوهش با اس  تفاده ازنرم اف ش  د.

SPSS  تحلیل قرارگرفت. تجزیه و مورد 22نسخه 

 رض   ایت اخذ ش   امل اخالقی موازین پژوهش این در

. ش  د رعایت رازداری و خص  وص  ی حریم تض  مین آگاهانه،

 به ترکید ض   من ها پرس   ش   نامه تکمیل زمان همچنین

 از خروج مورد در کنندگان شرکت ها، سؤال تمامی تکمیل

 و بودند مختار فردی اطالعات اراده و زمان هر در پژوهش

 و میماند محرمانه اطالعات که شد داده اطمینان ها آن به

 اخالق کد با حاض  ر پژوهش. ش  د رعایت کامالو نیز امر این

IR.IAU.TMU.REC.1400.801 شد  بت. 

 

 یافته ها

وخرده مقیاس های آن  نشاط معنویتعیین میزان 

 گروه در دو

آن  های برای توصیف نشام معنوی وخرده مقیاس

برای  و استفاده شد استاندارد انحراف از میانگین و دردوگروه

 آن در دو وخرده مقیاس هاینشام معنوی تعیین میزان 
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 به پرسشنامه ی هر سوال درها پاسخگروه با توجه با اینکه 

تا  0مخالفم= ألصورت کام ای است که به گزینه شکل چهار

شود متوسط مورد انتظار  گذاری می نمره 3موافقم= ألکام

، بنابراین جهت می شود5/1برابر با  سوال هر درامتیازات 

نمره کل، تعداد سوال  و مقیاسهرخرده مقایسه میانگین 

می ك نمونه ای استفاده ت t از آزمون ضرب و 5/1 آن در

 30متوسط مورد انتظار  باورهاشود. مثأل بر ای خرده آزمون 

 جدول زیر آمده است. نتایج در (.30=20×5/1می شود )
 

دردوگروهآن  استاندارد نشاط معنوی وخرده مقیاسهایمیانگین و انحراف . 1جدول   

Table 1. Mean and standard deviation of spiritual vitality and its small scales in two groups 

نشاط معنوی و خرده مقیاس 

 های آن
 نمره معیار تعداد سوال

 گروه عادی تیزهوشانگروه 

t استاندارد انحراف میانگین  si g استانداردانحراف  میانگین t si g 

 001. 5.718 5.18 40.37 001. 33.504 6.31 52.74 30 20 باورها

 001. 12.235 7.34 99.41 001. 40.043 9.19 110.41 60 40 احساس و رفتار

 001. 8.153 10.26 139.78 001. 26.988 12.76 165.15 90 60 نشاط معنوی

 

 میانگین نش   ام معنوی وش tمقادیر باتوجه به جدول فوق و

گروه به ص   ورت معناداری از  دو های آن در خرده مقیاس

برای گروه  t مقادیر ولی بود. متوس  ط مورد انتظار بیش  تر

شتر شان از گروه عادی بی از  t بود. با توجه به مقادیر تیزهو

شام معنویهای  آزمونبین خرده  خرده دو گروه  هر در ،ن

باورها کمتر و خرده آزمون  بیش  تر احس  اس و رفتار آزمون

 بود.

 

 

 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی توزیع متغیرهای پژوهش .2 جدول

Table 2. Kolmogorov-Smirnov test to check the distribution of research variables  

 گروه عادی گروه تیزهوشان متغیرها 

Kolmogorov-Smirnov Sig Kolmogorov-Smirnov Sig 

 0.086 1.020 0.78 1.199 نشاط معنوی

 

سطا نشان می دهد،  2همانطور که نتایج جدول 

نشام معنوی  برایآزمون کلموگروف اسمیرنف معناداری 

 بود. بنابراین 05/0وعادی بیشتر از در گروه تیزهوشان 

و  اردبا توزیع نرمال تفاوت معنادار ندمتغیرهای فوق  توزیع

ك های پارامتری آزمون برای پاسخ به فرضیه های پژوهش از

 می شود.استفاده 

فرضیه اولش نشام معنوی دانشجویان و دانش آموختگان 

 ، باسالگی وارد دانشگاه شده اند 15تیزهوشی که پیش از 

 افراد عادی تفاوت دارد.

نشام معنوی دانشجویان و دانش آموختگان فرض صفرش 

 ، باسالگی وارد دانشگاه شده اند 15تیزهوشی که پیش از 

 افراد عادی تفاوت ندارد.

نشام معنوی دانشجویان و دانش خالفش  فرض

سالگی وارد دانشگاه  15آموختگان تیزهوشی که پیش از 

 ، با افراد عادی تفاوت دارد.شده اند

گروه تفاوت  دو برای بررسی اینکه آیا نشام معنوی در

)گروه  رای دو سطاامستقل د نه. چون متغیر یا دارد

 معنوی در وابسته یعنی نشام متغیر ( وعادی وتیزهوشان 

 ونآزم از گروه با توزیع نرمال تفاوت معناداری نداشت. دو

رای بابتدا  .استفاده شدبرای گروه های مستقل  t پارامتریك

ن گروه از آزمو دو بررسی یکسانی واریانس نشام معنوی در

 لوین استفاده شد. 

آزمون لوین احتمال معناداری  با توجه به نتایج، چون

توان نتیجه گرفت میبود.  05/0از  بیشتربرای نشام معنوی 

عادی تفاوت  واریانس نشام معنوی در دوگروه تیزهوشان و

شام نبرای مقایسه میانگین  t آزمون معناداری ندارد. نتایج

 گروه در جدول زیر نشان داده شده است. دو معنوی در
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 مقایسه میانگین نشاط معنوی دردوگروهآزمون تی نتایج . 3جدول 

Table 3. The results of the t-test comparing the average spiritual vitality in the two groups  

 متغیر
 آزمون تی میانگین

 t df p.value عادیگروه  گروه تیزهوشان

 001. 62 11.405 78.14 165.15 نشاط معنوی

 

 

ی آزمون تی برابا توجه به این که،  احتمال معناداری 

شام معنوی  سه میانگین ن  05/0کمتر از گروه  دو درمقای

م معنوی درگروه میانگین نش   اتوان نتیجه گرفت میبود. 

صورت  شان به  شترتیزهو گروه عادی بود.  از معناداری بی

 بنابراین فرضیه پژوهش تریید می شود.

شجویان و دانش  ضیه دومش مهارت های ارتباطی دان فر

شی که پیش از  شگاه  15آموختگان تیزهو سالگی وارد دان

 ، با افراد عادی تفاوت دارد.شده اند

مهارت های ارتباطی دانش  جویان و دانش فرض ص  فرش 

شگاه  15شی که پیش از آموختگان تیزهو سالگی وارد دان

 ، با افراد عادی تفاوت ندارد.شده اند

شجویان و دانش فرض خالفش  مهارت های ارتباطی دان

شی که پیش از  شگاه  15آموختگان تیزهو سالگی وارد دان

 ، با افراد عادی تفاوت دارد.شده اند

برای بررس  ی اینکه آیا مهارت های ارتباطی دردوگروه 

)گروه  مستقل درای دو سطا رد یا نه. چون متغیرتفاوت دا

وابس   ته یعنی مهارت های  متغیر ( وعادی و تیزهوش   ان

باطی در ناداری  دو ارت فاوت مع مال ت با توزیع نر گروه 

 های مس  تقل برای گروه t پارامتریك آزمون از نداش  ت .

برای بررسی یکسانی واریانس مهارتهای ابتدا  .استفاده شد

 گروه از آزمون لوین استفاده شد.  دو ارتباطی در

آزمون لوین احتمال معناداری  با توجه به نتایج، چون

باطی بیش   تراز  های ارت هارت  توان میبود.  05/0برای م

فت  جه گر باطی در دوگروه نتی های ارت هارت  یانس م وار

 t آزمون عادی تفاوت معناداری ندارد. نتایج تیزهوش   ان و

سه میانگین مهارت ه گروه در  دو ای ارتباطی دربرای مقای

 جدول زیر نشان داده شده است.

 مقایسه میانگین مهارت های ارتباطی دردوگروه آزمون تینتایج  .4جدول 

Table 4. T-test results comparing the mean of communication skills in two groups 

 متغیر
 آزمون تی میانگین

 t df p.value گروه عادی گروه تیزهوشان

 006. 62 4.201 62.15 75.47 مهارت های ارتباطی

 

آزمون تی برای با توجه به این که،  احتمال معناداری 

کمتراز  دردوگروه مقایس   ه میانگین مهارت های ارتباطی

فت میبود.  05/0 جه گر های توان نتی هارت  یانگین م م

شتر صورت معناداری بی شان به   از ارتباطی در گروه تیزهو

 گروه عادی بود. بنابراین فرضیه پژوهش تریید می شود. 

 

 و نتیجه گیری بحث

نش  ام معنوی »در فرض  یه اول پژوهش مبنی براینکه 

 15دانش  جویان و دانش آموختگان تیزهوش  ی که پیش از 

شده اند، با افراد عادی تفاوت دارد.سالگی  شگاه  « وارد دان

 )گروه تیزهوش  ان و مس  تقل درای دو س  طا چون متغیر

گروه با  دو وابس  ته یعنی نش  ام معنوی در متغیر عادی( و

شت. آزمون  پارامتریك  از توزیع نرمال تفاوت معناداری ندا

t نش  ام  و برای مقایس  ه واریانس های مس  تقل برای گروه

گروه از آزمون لوین اس   تفاده ش   د. نتایج  دو در معنوی

گروه  واریانس نش   ام معنوی در دوو آزمونها نش   ان داد 

)س   طا  عادی تفاوت معناداری نداش   ت تیزهوش   ان و

نتایج آزمون تی بیانگر این  بود(. 05/0 معناداری بیش  تر از
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درگروه تیزهوشان به صورت  نشام معنویکه، میانگین  بود

لذا نتایج بدس  ت آمده گروه عادی بود از  معناداری بیش  تر

شجویان و اینکه  این پژوهش مبنی بر در شام معنوی دان ن

س  الگی وارد  15دانش آموختگان تیزهوش  ی که پیش از 

تریید شد. نتایج دانشگاه شده اند، با افراد عادی تفاوت دارد 

های کاران افروز پژوهش  کاران ،(1398) و هم  افروز و هم

ج(، 1397) م قی  ان  حی  دری گرجیعرا قوبی و رد،  ع  ی

 (، رس  تمی و دیگران1399) (، کاش  انی و همکاران1400)

 (، کهنسال و همکاران1398) (، کهنسال و همکاران2021)

سیروادی(، 1398) سان و پریا ، (2015) سایلر، باوزمن، نات

با نتیجه این پژوهش همخوانی  (1398محمودی و کدیور )

شت.  ضایت عمیق و دا شام معنوی، ر ست که در  لذتین ا

ندگی روزمره وجود دارد. این  مه امواج س   طحی ز زیر ه

میگیرد. رشد  نشات از درون همان ایمان و شکری است که

ستی و بلندی ستیافتن از خالل پ از آنجایی  .های زندگی ا

های نسل امروز که نشام، تحرّک، پویایی، شادابی از ویژگی

خمودگی،  مقتضیات فطری اوست، اس ت و مواف ق طبع و

تحرّکی، غمن اکی، پژمردگ ی، آفت بزرگ سستی، انزوا، بی

کارآمدی نس ل  خالقیت و مانع عظیم رشد و شکوفایی و و

های زیادی برای  مطالعه معنویت از جنبهباشد. ج وان می

رس   دع زیرا معنویت  جوامع مختلف ض   روری به نظر می

قرار  الشعاع همواره از آغاز خلقت انسان زندگی وی را تحت

سان و  ست و بعد معنوی ان شامداده ا سایر  ن معنوی او با 

مت در ارتبام و تر یرگذار اس  ت و این مهم باید الابعاد س  

اگر کانون توجه  .مت مورد توجه قرار گیردالبرای ارتقای س

بوده اس  ت  «محیط خارج»دی العلمی در قرن بیس  تم می

 در قرن بیس  ت و یکم توجه علمی به درونانس  ان معطوف

معنوی را  نش   ام برخی از ص   احب نظران ش   ده اس   ت.

وض  عیتی هدفمند و معنادار از حیات انس  انی که حاص  ل 

مال  قدرت و ک به  بام فرد  قاد و ارت مان و اعت ناهی الای یت

الهی و زندگی ابدی پس از مرگ اس   ت و منجر به ایجاد 

امید، رض  ایتمندی، اطمینان قلبی، آرامش و داش  تن قلب 

گاری در دنیا و آخرت ش ده و ارتبام س لیم در فرد و رس ت

کارم اخ یای مبتنی بر م با خود،  ،قالپو بت  عش   ق و مح

جاد می هان پیرامون ای ند، می دیگران و ج ند ک  بر. دان

ساس تعاریف فوق می ستنبام کرد ا که هدف  توان چنین ا

های زندگی و تجربه  جنبه کننده همه معنویت یکپارچه

نا، رضایت و هدف از بشر استع زیرا معنویت و احساس مع

ضیا  شود و همدلی فرد با جامعه را تو شامل می زندگی را 

داده، کلیت را پرورش میدهد و موجب پرورش رابطه فرد 

  .شود با محیط می بهترتعامل  با خدا، خود، دیگران و

مهارت های ارتباطی »در فرض   یه دوم مبنی براینکه 

 15 دانش  جویان و دانش آموختگان تیزهوش  ی که پیش از

شده اند، با افراد عادی تفاوت دارد. شگاه  « سالگی وارد دان

 )گروه تیزهوش  ان و چون متغیرمس  تقل درای دو س  طا

 دو وابس   ته یعنی مهارت های ارتباطی در متغیر عادی( و

فاوت معناداری نداش   ت. آزمون   از گروه با توزیع نرمال ت

قل tپارامتریك  های مس   ت قایس   ه  برای گروه و برای م

یان باطی دردوگروه از آزمون لوین  سوار های ارت هارت  م

واریانس مهارت و اس  تفاده ش  د. نتایج آزمونها نش  ان داد 

باطی در دوگروه تیزهوش    ان و فاوت  های ارت عادی ت

 بود(. 05/0)س  طا معناداری بیش  تر از معناداری نداش  ت

یانگین  که، م یانگر این بود تایج آزمون تی ب های ن هارت  م

شتراز گروه تیز در ارتباطی صورت معناداری بی شان به  هو

لذانتایج بدست آمده دراین پژوهش فرضیه  گروه عادی بود.

دانش  جویان و  اینکه مهارت های ارتباطی بر مبنی تحقیق

س  الگی وارد  15دانش آموختگان تیزهوش  ی که پیش از 

 تریید شد. نتایجدانشگاه شده اند، با افراد عادی تفاوت دارد 

مدی و افروز  کادی(1391)اح کا کاران ،  ، (1401) و هم

سفی  وتفرجی  (، 1399) سجادی پور و یاوری(، 1400)یو

بار و علیزاده یان، برد فتحی مرد و اخوت (، 1397) کریم

قدم، (1397) یان م کاران کاظم س   ایلر، (، 1397) و هم

تایج این  (2015باوزمن، ناتس   ان و پریاس   یروادی ) با ن

ارتباطی، توانادیهای مهارتهای  پژوهش همخوانی داش   ت.

 اختصاصی هستند که به افراد کمك میکنند تا در پیامهایی

سانند، باکفایت  به که شخص دیگر میر صورت نمادین به 

در طرف  خش  یب عمل کنند و احس  اس  ات مثبت و لذت

مهارت توانایی انجام یك کار, با نتایج  .مقابل ایجاد نمایند
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ی مش  خص  ی می تعیین ش  ده و غالباو در مدت زمان و انرژ

باش  د. مهارت ها اغلب می توانند به مهارت های عمومی و 

شوند.  سیم  صاد  افراددامنه خاف تق شارکت در اقت برای م

مدرن به طیف گسترده ای از مهارت ها نیاز دارند. از طریق 

 افرادمحیط کار در حال تغییر است و به رویکرد  ،فن آوری

خود را تغییر  ،ها باید بتوانند با اس   تفاده از برخی مهارت

شها دراین مورددهند.  شان پژوه داده اند، انعطاف پذیری  ن

های متنوع اس   تفاده از مهارتدانش آموزان تیزهوش باعث 

 هیجانی هوش دلیل به تیزهوش دانش آموزان می ش   ود.

 س   ازگاری نظر از عادی، آموزان دانش به نس   بت باالتر

 با س   ازنده و س   الم روابط برقراری و اجتماعی -عاطفی

 هس  تند آنها از بهتر یا آموزان دانش س  ایر همانند دیگران

عامالت ( همچنین1391 )افروز تاری ت با  عاطفی و رف

صیلی ارتبام سرزندگی  سرزندگی بین رابطه در دارد. تح

صیلی  سه یادگیری به مربوم رفتارهای و انتظارات و تح

 )لذت مثبت فعال کننده دارد، وجود احس  اس  ات از مورد

 اضطراب) منفی فعال کننده عامل دو ،(غرور و امید بردن،

 بی حوصلگی) منفی کننده غیرفعال دو احساس و( شرم و

 خودجوش به ص   ورت را فردی کاری وقتی( ناامیدی و

 او به ناامیدی و احس  اس خس  تگی نه تنها میدهد، انجام

ست ساس نمیدهد، د  نیز افزایش او که انرژی می کند اح

  می دهد. ارتقاء را خود روانی مهارتهای وتواناییاست  یافته

ضعف پژوهش می توان به محدود بودن  نقاماز جمله 

شجوجامعه آماری به  با  زهوشیو دانش آموختگان ت انیدان

ی همچنین محدودیت در سالگ 15ورود به دانشگاه قبل از 

اش اره کرد. همچنین موض وع جامع و  انیدانش جوانتخاب 

 یو مهارت ها ینشام معنو یبررسکاربردی پژوهش یعنی 

با ورود به  زهوشیو دانش آموختگان ت انیدانشجو یارتباط

بل از  گاه ق قام قوت س   الگ 15دانش    ی را می توان از ن

 پژوهش دانست.
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