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Objective: The aim of the present study was to compare the experience of flow, 

mindfulness in gifted and normal students. Identifying psychological differences 

between gifted and normal students and considering them in education programs can 

lead to greater growth and development among them. 

Methods:. According to the nature of the subject, the present research method was 

causal-comparative. The statistical population of this research was all students of 

second secondary schools in Ardabil city (23931 people) in the academic year of 2021-

2022. The statistical sample of the current research is 300 students (200 gifted and 200 

normal) who were randomly selected in a cluster. Martin and Jackson's Academic Flow 

Questionnaire and the short form of the Freiburg Mindfulness Questionnaire were used 

to collect data. Multivariate analysis of variance (MANOVA) test was used to analyze 

the data. 

 Results: The results showed that there was no significant difference between the 

experience of flow and mindfulness in two groups of gifted and normal students 

(p>0000). 

ConclusionTherefore, paying attention to these results, it can be said that each 

group of gifted and normal students needs attention regarding the studied 

variables. 
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1. Introduction 
chool is an environment for learning and education, and an important part of 

students' lives is spent there. Identifying the psychological differences between 

these two types of students and considering them in education programs can lead 

to further growth and progress among these two types of students. Among the 

factors that cause a person to achieve high levels of performance due to having 

an intrinsic reward is the Flow experience of being overwhelmed(Patshenko et 

al,2020).Flow experience is a desirable state that is enjoyable for a person, and 

in this state,a person performs the activity only because of its nature and without the interference 

and effect of external motives, and the person is completely immersed in the activity he is 

doing(Mihali, 2020).Another issue that promotes positive experiences is mindfulness 

(Voronsteva et al,2021).Mindfulness is a quality of awakening in which we are aware of our 

awareness and focus on the present time(Qasemi Jobneh et al,2010).(Colemanet al,2021)also 

stated in a research that gifted students are different from normal students in attributes such as 

self-regulation, mindfulness and some areas of competence.The results of the study by(Deng et 

al,2020)showed that mindfulness affects both the regulation of negative emotions and the way 

of processing negative emotions and also different aspects of mindfulness have different effects 

on adolescent students when regulating emotions.Therefore, our goal in this research is to 

compare the Flow experience and mindfulness in gifted and normal students. 

2. Materials and Methods 

According to the nature of the subject, the current research method is causal-comparative. The 

statistical population of this research was all students of second secondary schools in Ardabil 

city(23931 people) in the academic year of 2021-2022.The statistical sample of the current 

research is 300 students(200 gifted and 200 normal), who were randomly selected in a cluster. 

In this sampling method, instead of an individual,the unit of measurement is a group of people 

who naturally formed and formed their own group and this sampling method is used when it is 

easier to select a group of people.And it is more possible than selecting people from the society 

(Delavar,2013).In the present research, to select the samples,firstly, he referred to the education 

department of the whole province of Ardabil and selected one of the two education districts of 

Ardabil city(district one).And among the secondary schools of the second period covered by 

the administration,two boys' schools,one gifted school(Beheshti School)and one normal school 

(Madras)and two girls' schools were randomly selected.The gifted(Farzangan School)and a 

normal school (deserved) were selected in the three fields of mathematics and physics, 

experimental sciences and humanities and in the 10th,11th and 12th grades;Then,200 people 

from among the selected students of gifted schools and 200 people from among the selected 

students of normal schools were randomly selected and named as gifted and normal students, 

the sample of the current research was formed.Also,in the current research(Martin and Jackson's 

Academic Flow Questionnaire,2002)and the short form of the)Freiburg Mindfulness’s 

Questionnaire,2006)were used. Multivariate analysis of variance(MANOVA)test was used to 

analyze the data. 

S 
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3. Results 

The results of the demographic findings of the present study show that the frequency of boys 

and girls in the group of gifted students is 67 (383) and 121 (713) and in the group of normal 

students 178 (813) and 32 (113) respectively. Also, the average age of the gifted group 

is16/63 and that of the normal group is 16/00. Also,according to the results,the variable of 

Flow experience in the gifted group with an average and standard deviation of 33/63, 3/30 

and in the normal group 33/82, 3/38, as well as the variable of mindfulness in the gifted group 

with an average and standard deviation of 36/017687/7 and in the normal group 36/17, 3/81 

was obtained.The results of(Kolmogorov-Smirnov’s normality test,2021)are shown.In the 

statistical probability of the variables,the significance level above0/03 indicates the normality 

of the variables and the use of parametric test for hypothesis testing. Also, the result of(Levin's 

test,2021)of the significance level of the error of the equality of variances test (p>0/03) shows 

that the variances are equal.At the end, the result of the( M- box test, 2021)given to check 

the hypothesis of homogeneity of variance-covariance matrices.Based on the obtained 

results, the significance level (0/106) is greater than 0/03. So,the assumption of homogeneity 

of variance-covariance matrices is established.Also,the results of the multivariate analysis of 

variance show that there is no significant difference between the two variables of Flow 

experience and mindfulness in the two groups of gifted and normal students 

(p>0/03).Therefore,the hypotheses related to these variables are not confirmed. 

4. Discussion and Conclusion 

The present study was conducted with the aim of comparing the Flow experience,mindfulness 

in gifted and normal students.The obtained results showed that there is no significant difference 

between the Flow experience in two groups of gifted and normal students (p>0/00).Therefore, 

the research hypothesis was confirmed.The results obtained were inconsistent with the research 

findings of(Scott and Maloof ,2020).As they showed in  their research that the Flow experience 

was associated with creativity and greater academic effort in students.However,the mentioned 

study did not compare two groups of gifted and normal students.In general,it can be said that 

immersion is a desirable state that is enjoyable for a person and in this state a person performs 

the activity only because of its nature and without the interference and effect of external 

Motivative and the person in the activity that he performs.It is completely immersed 

(Mihali,2020). Therefore,it is possible that both normal and gifted students enjoy their 

academic activities or vice versa;Based on this,the obtained score did not show any significant 

difference between the two groups.Also,the results obtained from the other research hypothesis 

showed that there is no significant difference in mindfulness between the two groups of gifted 

and normal students (p>0/00).Therefore,the research hypothesis was confirmed.The results 

obtained did not overlap with the research findings of(Moore et al,2020;Coleman et al,2021).In 

this regard(Moore et al,2020)showed that there is a significant difference between the two 

intelligent and normal groups in terms of motivational beliefs.And(Coleman et al,2021)also 

showed that gifted students are different from normal students in characteristics such as self-

regulation, mindfulness and some areas of competence.In addition, mindfulness is being aware 
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of thoughts, behavior,emotions,feelings and is considered a special form of attention(Malehmir 

et al,2021). 

5. Ethical Consideration 

Compliance with ethical guidelines:All applicable ethical guidelines and principles are 

considered in this study. 
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 عادی و تیزهوش آموزاندانش در آگاهیذهن غرقگی و تجربه مقایسه
 2، نیلوفر میکائیلی1الله آقاجانی، سیف*2، نادر حاجلو8مهدی حیاتی گرجان

 ایران.-، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلیاستثنایی کودکان آموزش و روانشناسی رشدا کارشناسی -8

 .ایران -گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل تمام استاد -2

 .ایران -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، گروه روانشناسی، دانشیار -1

 

 پژوهشی-مقالة علمی

آگاهی در مقایسه تجربه غرقگی و ذهن(. 80.8). اللهآقاجانی،سیف؛نیلوفرمیکائیلی، ؛حاجلو، نادر؛حیاتی گرجان،مهدی استناد به مقاله:

 8-86. 2(1).  فصلنامه مشاوره ی مدرسه.آموزان تیزهوش و عادیدانش

:8.022.01/jsc.2.2108221208.00  

 42/11/1241:تاریخ دریافت
 2/14/1241:تاریخ پذیرش
 14/14/1241تاریخ انتشار:

 

 ایهتفاوت شناسایی .عادی بود و تیزهوش آموزاندانش در آگاهیذهن غرقگی و تجربه حاضر مقایسه پژوهش هدف : فاهدا

 شرفتپی و رشد به تواندمی پرورش و آموزش هایبرنامه در هاآن درنظرگرفتن و آموزان تیزهوش و عادیدانش بین شناختیروان

 . شود ها منجرآن بین در بیشتر

 کلیه پژوهش، این آماری جامعه بود. ایمقایسه _علی نوع از حاضر پژوهش روش موضوع، ماهیت به توجه . با :هاروشمواد و 

 حاضر تحقیق آماری نمونه .بود ..80- .880سال تحصیلی  در نفر( 20018شهر اردبیل ) مدارس مقطع متوسطه دوم آموزاندانش

ها از ای انتخاب گردید. برای گردآوری دادهتصادفی خوشه صورت( که بهنفر عادی ..2نفر تیزهوش و  ..2آموز )دانش ..0

وتحلیل جزیهآگاهی فرایبورگ، استفاده شد. برای تکوتاه پرسشنامه ذهنفرم  و و جکسون نیمارتی لیتحص یفتگیشهای پرسشنامه

 .استفاده شدواریانس چندمتغیره )مانوا(  لیآزمون تحلها از داده

اری وجود دمعنی آموزان تیزهوش و عادی تفاوتآگاهی در دو گروه دانشنتایج نشان داد که بین تجربه غرقگی و ذهن ها:افتهی

 (.<p./0.نداشت )

بحث و نتیجهگیری: بنابراین با توجه به این نتایج میتوان بیان نمود هر یک از گروههای دانشآموزان تیزهوش و عادی نیازمند توجه 

باشند.در خصوص متغیرهای موردمطالعه می  

 

 چکیده

  ها:کلیدواژه
ی، آگاهذهن ی،تجربه غرقگ

آموزان تیزهوش، دانش

 آموزان عادی.دانش

 نادر حاجلو: نویسندة مسئول*

 .گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانیار استاد آدرس: 

 0801800000.لفن: ت

 uma.ac.ir03hajloo@پست الکترونیک:
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  مه. مقد1

 (.2.28، 8فورد)شودمی سپری جادر آن آموزاندانش زندگی از مهمی بخش و است تربیت و یادگیری برای محیطی مدرسه

 دوره، این طی در(.2،2.22گومز و همکاران)است هابرای آن  زندگی از مهم جزء یک بلکه زندگی، فضای یک تنهانه مدرسه

 به تجربیات این از کنند.آنچهمی کسب را تجربیاتی و دارند تعامل کارکنان مدرسه و مدیران معلمان، آموزان،دانش دیگر با هاآن

 تصمیم مدرسه اساس تجربه بر است ممکن کهچنان دهد،می قرار تحت تأثیر را هاآن آینده تحصیلی آورند، زندگیمی دست

کیفیت زندگی در مدرسه بحث مهمی از کیفیت (.2.86، 1و بیلاسا ارس)نمایند تحصیل ترک یا دهند ادامه را تحصیلاتشان که بگیرند

 سرنوشت، نگران آموزشی نظام ویژهبه و جامعه روازاین(. 86.2، 0قوترا و همکاران)کندکلی زندگی است که یک کودک تجربه می

توسعه  و 0شناختی هایجنبه مانند مختلف هایجنبه در افراد که رودمی انتظار و است در جامعه افراد جایگاه و پیشرفت و رشد

 مدارس خاطر همین به (...80،.8گراوند و همکاران)یابند بهبود 0رفتاری و 1هیجانی ،0شخصیتی هایجنبه همچنین و 6هامهارت

آموزان فردی دانش هایتفاوت به کنند و ارزیابی را متفاوت استعدادهای تا کننداستفاده می مختلفی هایمقیاس از ایفزاینده طوربه

طریق  از تیزهوش آموزاندانش،ایران ازجمله کشورها از بسیاری  یآموزش سیستم همچنین در(.88،2.28هال و کلی)توجه کنند

 شناسایی(...80سهرابی و همکاران،)می شود ریزیبرنامه هاآن برای ویژه آموزش و شوندمی شناسایی مختلف هایآزمون

 و رشد به تواندمی پرورش و آموزش هایدر برنامه هاآن درنظرگرفتن و آموزنوع دانش دو این بین شناختیروان هایتفاوت

آموزان تیزهوش که در کشور ما با عنوان دانش(.2.80چهره برقی و نریمانی، شود) منجر آموزدانش نوع دو این بین در بیشتر پیشرفت

اند شدههای مهم انسانی در دنیا شناختهاند، سرمایهشدهآموزان تفکیکهای سمپاد از سایر دانشدر مدرسه«استعدادهای درخشان»

آموزان تیزهوش افرادی هستند که در مقایسه باهمسالان خود عملکرد برتری را در یک حوزه خاصی دانش (...80بدری و عطارد،)

آور است، قدرت روانى و توان تفکر در این افراد بسیار بالا است ذهن آنان بیدار و بصیرتشان شگفت(.82،2.28کاستلانو)دهندنشان می

های روانی و آزمون.(2.80، 81ورل و همکاران)ها عاجزندتوسط از درک آنیابند که دیگر افراد باهوش مو چیزهایی را درمی

آموزان تیزهوش و بااستعداد ازنظر خصوصیات رفتاری و هنجارهای اجتماعی والدین تأییدکننده آن است که دانش ،مشاهدات معلم

افراد  ،در همین راستا(.80.8عینی و همکاران،)گیرندبالاتر از حد متوسط هستند و بهتر از دیگران افکار و اعمال خود را به کار می

تری شناختی بیشتری دارند و فشار روانی بیشسالی مشکلات روانتیزهوش در برابر افراد عادی خصوصاً در سنین نوجوانی و بزرگ

که یک عامل نشان داده است که تیزهوشی بیش از آن (.80،2.2زیندر)مطالعات ج نتای .(8101زاده و همکاران،مرادی)کنندتجربه می

ی زجمله عواملی که به علت دارا بودن پاداش ذاتی باعث دستیاب. اپذیری باشد،یک منبع محافظتی برای خود فرد و جامعه استآسیب

حالت مطلوب است غرقگی یک (..86،2.2همکارانو  پاتشنکو است) 80گردد، تجربه غرقگیبه سطوح بالای عملکرد توسط فرد می

یرونی های ببخش بوده و در این حالت شخص فعالیت را تنها به خاطر ماهیت آن و بدون دخالت و اثر انگیزهکه برای شخص لذت

جارب غرقه شدن زمانی رخ می دهد که ت(..2.2، یمیهال)ور است دهد کاملاً غوطهدهد و شخص در فعالیتی که انجام میانجام می

                                                           
1 Ford 
2 Gomez et al 
3 Ares & Bilasa 
1 Qutra et al 
3 cognitive 
7 Development of skills 
6 personality 
8 Emotional 

0 Behavioral 
10 Gravand et al 
11 Hall & Kelly 
12 Castellano 
13 Worrell et al 
11 Zinder 
13 Flow experience 
16 Patshenko et al 
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همراه است  ونیرانگیز که مستلزم داشتن مهارت قابل ملاحظه بوده و با انگیزه دپذیر اما چالشفعالیت های کنترل ما در تکالیف یا

تجربه غرقگی،با که  ندنشان داددر پژوهشی (.8،2.2اسکات و مالوف)در این راستا (.8101،و همکاران پوررحیم)مشغول شویم

 .است همراه تحصیلی در دانش آموزان بیشتر و تلاش خلاقیت

ورونستوا و )است 2شود، ذهن آگاهیموضوع دیگری که باعث ارتقای تجربیات مثبتی مثل غرقگی میهمچنین 

و روی زمان حال متمرکز  آگاهی داریم،از بیداری که در آن ما از آگاه بودن خوداست ذهن آگاهی کیفیتی  (.1،2.28همکاران

 چگونه رضایت و آرامش متوجه شودتا  کندمیبه فرد کمک  علاوه بر اینکه آگاهیذهن  .(8100قاسمی جوبنه و همکاران،)شویممی

ه او ب تبدیل کند، همچنین خود آمیخته و به سبک زندگیدر ی خودو آن را بازندگی روزمره کند پیدارا دوباره از عمق وجودش 

میر و ماله)رها کند 1و خستگی 0نارضایتی، 6، نگرانی0، افسردگی0اضطرابخود را از  تدریجی صورتکند تا بهکمک می

در این  (.2.80،.8بردولت و همکاران)شناختی برای تقلیل تشویش و نگرانی افراد استتکنیکی روان ذهن آگاهی(.0،2.28همکاران

 داریمعنی تفاوت عادی و تیزهوش دو گروه انگیزشی بین باورهای نشان داد که ازنظر(.88،2.2مور و همکاران)راستا نتایج مطالعه

 ازنظر.کسب کردند بالاتری را میانگین عادی آموزاندانش به نسبت انگیزشی باورهای ازنظر تیزهوش آموزاندانش. دارد وجود

 دانش ناختیش راهبردهای در متغیر این هایخرده مقیاس در اما نگردید مشاهده گروه دو بین تفاوتی،خودتنظیمی یادگیری راهبردهای

 بعضی در گروه دو این علاوهبه. اندآموزان تیزهوش، میانگین بالاتری به دست آوردهدانش فراشناختی راهبردهای و در عادی آموزان

 در و تجربه به نسبت بودن باز ویژگی آموزان تیزهوشدانش در. را نشان دادند داریمعنی تفاوت شخصیت هایخرده مقیاس از

 ندنیز در پژوهشی بیان کرد (82،2.28کولمن و همکاران).ندرا کسب کرد بالاتری بودن، نمرات ویژگی وجدانی عادی آموزاندانش

 عادی آموزاناز دانش شایستگی، هایحوزه از برخی و خودتنظیمی، ذهن آگاهی ازجمله هاییصفت تیزهوش در دانش آموزان که

تنظیم احساسات منفی و هم بر نحوه پردازش آگاهی هم بر نشان داد که ذهن(.81،2.2و همکاران دنگ)هستند.نتایج مطالعه  متفاوت

نظیم نوجوان هنگام ت دانش آموزانآگاهی تأثیرات متفاوتی بر های مختلف ذهنهمچنین جنبهو  گذارداحساسات منفی تأثیر می

انش دبینی سلامت آگاهی و حمایت اجتماعی در پیشنقش ذهن"با عنوان  دیگر در تحقیقی(8101،قاسمی و روشن)احساسات دارد.

 عینی و)نتایج مطالعه .کندمیبینی داری افسردگی و اضطراب را پیشصورت معنیآگاهی بهکه ذهن ندنشان داد "آموزان

 آگاهی ذهن و یغرقگ تجربه متغیرهای در اینترنت به اعتیاد بدون و با آموزان دانش گروه دو بین بیانگر این است که (80.8،همکاران

 یانگینم و غرقگی تجربه در اینترنت به اعتیاد با آموزاندانش نمرات میانگین کهطوریبه.((P<0/03ددار وجود داریمعنی تفاوت

های بر استفاده از آموزش(80،2.80نبرنیر و همکارا)همچنین .بود بیشتر ذهن آگاهی در اینترنت به اعتیاد بدون آموزان دانش نمرات

.نتایج غرقگی افراد،در اثر تمرینات ذهن آگاهی است دهنده رشدهایشان،نشانپژوهشذهن آگاهی تأکید کردند و نتایج 

آموزش ذهن آگاهی در افزایش غرقگی و ثبات قدم در گروه مداخله تأثیر مثبت  که ندنشان داد(8101، پور و همکارانرحیم)مطالعه

 یه ای براها در ایجاد انگیزهمچنین تأثیرات فراوان آنروز آمد بودن مفهوم غرقگی و ثبات قدم، با توجه به .داری داردو معنی

آموزان و نوجوانان بررسی کند، انجام را باهم و در بین دانش آگاهیذهنتاکنون پژوهشی که دو متغیر غرقگی و ،آموزاندانش

سازد. از است. بنابراین، خلأ احساس شده در این زمینه با توجه به اهمیت موارد ذکرشده، انجام پژوهش کنونی را ضروری مینگرفته

                                                           
1 Scott & Maloff 
2 Mindfulness 

3 Voronsteva et al 
1 Anxiety 
3 depression 
7 worry 
6 dissatisfaction 

8 fatigue 
0Malehmir et al  
10 Berdolt et al 
11 Moore et al 
12 Coleman et al 
13 Deng et al 
11 Bernier et al 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
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در این جهت هدف ما در  .شود؛ حائز اهمیت استها میها و عواملی که سبب تقویت این توانمندیهمین روی، پرداختن به روش

 .عادی هست و تیزهوش آموزان دانش ذهن آگاهی دری غرقگی و تجربه این پژوهش مقایسه

 ها. مواد و روش2

 آموزاندانش کلیه پژوهش، این آماری جامعه. است ایمقایسه _علی نوع از حاضر پژوهش روش موضوع، ماهیت به توجه با

 ..0 حاضر تحقیق آماری نمونه .بود ..80- 80.8سال تحصیلی  نفر(در 20018شهر اردبیل ) مدارس مقطع متوسطه دوم

 ایهآزمون فرضیه جهت.ندای انتخاب گردیدتصادفی خوشه صورتکه بهبودند(عادینفر  ..2نفر تیزهوش و  ..2آموز )دانش

استفاده  20نسخه  SPSSکه برای این منظور از نرم افزار آماری  ؛استفاده شدواریانس چندمتغیری )مانوا(  لیپژوهشی از آزمون تحل

 .گردید

 روش اجرا

 یآموزش و پرورش کل استان اردبیل مراجعه کرده و یکی از دو ناحیهها ابتدا به اداره در پژوهش حاضر برای انتخاب نمونه

ی موردنظر ی دوم تحت پوشش ادارهی دورهآموزش و پرورش شهر اردبیل را انتخاب )ناحیه یک( و از بین مدارس متوسطه

انه )مدرس( و دو مدرسه دختری عادی ی بهشتی( و یک مدرسهی تیزهوشان )مدرسهطور تصادفی دو مدرسه پسرانه یک مدرسهبه

 ی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی وی عادی )شایسته(در سه رشتهی فرزانگان( و یک مدرسهی تیزهوشان)مدرسهیک مدرسه

ی مدارس آموزان برگزیدهنفر از بین دانش ..2ی دهم، یازدهم و دوازدهم برگزیده شدند؛سپس پایهعلوم انسانی و در سه

هوش آموزان تیزشده و با عنوان دانشطور تصادفی انتخابی مدارس عادی، بهآموزان برگزیدهفر از بین دانشن ..2تیزهوشان و 

بیان است که طرح حاضر دارای شناسه تائید از دانشگاه علوم پزشکی ی پژوهش حاضر را تشکیل داد. همچنین قابلو عادی، نمونه

 است. IR.ARUMS.REC.80..0.01اردبیل با کد 

 ارابز

 (1..2،2و جکسون نیمارت یفتگیش)اسیپرسشنامه که از فرم کوتاه مق نیا :1یلیتحص ی )غرقگی(فتگیشپرسشنامه  -1

، نظری 2مخالفم ، «8»کاملاً مخالفم )ایدرجه 0با یک مقیاس لیکرت که  تمیآ 0 یدارا و است یبرگرفته از فرم بلند چندعامل

 0آزمون دامنه نمرات از  نی. در اکندیم رییتغ 0تا  8از  نهیهر گز یانمره یهاهست. ارزش («0»کاملاً موافقم و  0، موافقم1ندارم 

و  یلیجل)رانیبرخوردار است. در ا یادیز یلیتحص یفتگیاز ش ،هست و هر چه قدر نمره فرد بالاتر باشد ریمتغ 00تا 

دانشگاه  یدانشجو 208 یرا با اجرا بر رو اسیمق ییایو پا ییکوتاه، روا اسیمعکوس مق جمهپس از ترجمه و تر(8106،همکاران

 یابیارز یگاتمن برا بیو ضر ./10کرونباخ  یبرحسب آلفا اسیکل مق یدرون یهمسان بیقراردادند. ضر یابیمورد ارز انیفرهنگ

در  یفتگیکوتاه ش اسیمق ینشان داد که نسخه فارس(8106،کارانو هم یلیجل)مطالعه جی.نتابه دست آمد ./12 یفیتنص ییایپا

و ضریب گاتمن برای ارزیابی پایایی تنصیفی  ./10ضریب همسانی درونی کل مقیاس بر حسب آلفای کرونباخ از  یلیحوزه تحص

 انگیزگیبیحاکی از روایی همگرا و همبستگی آن با  ./11همبستگی مثبت این مقیاس با انگیزش درونی برخوردار است. ./12

 .آزمون استی یحاکی از روایی واگرا- ./10

                                                           
1 flow Questionnaire 2 Martin &Jackson 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.crossmark.com/


 

 

 
 

0 

Autumn 2022. Vol 2. Issue3 

 

 8-68. 2(1آموزان تیزهوش و عادی.  فصلنامه مشاوره ی مدرسه.)آگاهی در دانش(. مقایسه تجربه غرقگی و ذهن80.8الله )حیاتی گرجان، مهدی، حاجلو، نادر، میکائیلی، نیلوفر، آقاجانی، سیف
 

گویه را  .1که (8..2،فرایبورگ)یپرسشنامه ذهن آگاهفرم نخست  :1گفرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبور -2

ت تر اسطراحی کردند. بعدها فرم کوتاه که برای استفاده در جمعیت عمومی مطلوب (8..2، 2بوچهلد و همکاران)شدشامل می

، بیشتر 2، بعضی اوقات 8به ندرتی )ادرجه 0مقیاس لیکرت ساخته شد که یک (6..2، 1والاچ و همکاران)سؤال توسط  80با 

 80ترین نمره شود. در این پرسشنامه پایینگذاری میصورت معکوس نمرهبه 81است که گویه شماره  (0تقریباهمیشه و 1اوقات

فرم کوتاه پرسشنامه  (8100،قاسمی جوبنه و همکاران)است و نمره بالاتر بیانگر ذهن آگاهی بیشتر است. در ایران 06 نمره و بالاترین

رده از خرا به فارسی ترجمه کرده و روایی و پایایی آن را موردبررسی قراردادند. برای بررسی روایی همزمان این پرسشنامه 

-می(0..0،2یتانگن)خودکنترلیرم کوتاه مقیاس و ف (0،8011شات)مقیاس هوش هیجانی و تنظیم هیجانیکه  های آنمقیاس

( در r=./60( و خودکنترلی )r=./61های تنظیم هیجانی )طورکلی همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامهاستفاده شد. بهباشند،

ه از شده که فرم کوتاحکایت دارد. همچنین نشان دادهقبول فرم کوتاه مطلوب ارائه شد که از روایی قابل ./8.سطح معناداری 

و  ./11، ضریب پایایی باز آزمایی به فاصله چهار هفته ./01شده برای تتای ترتیبی پایایی کافی نیز دارا است و ضرایب کسب

 به دست آمد. ./02ضریب آلفای کرونباخ 

 . هایافته. 3

آموزان تیزهوش فراوانی جنسیت دختر و پسر به ترتیب در گروه دانش دهد کهشناختی پژوهش حاضر نشان میهای جمعیتنتایج یافته

باشند. همچنین میانگین سنی گروه ( می%80) نفر 12( و %10) نفر 861آموزان عادی ( و در گروه دانش%60) نفر 820( و %11نفر ) 06

 هست. 0/80.و در گروه عادی  00/80تیزهوش 

 های موردمطالعهآگاهی در گروهغرقگی و ذهن : میانگین و انحراف معیار متغیرهای تجربه1جدول 

 معیار انحراف  میانگین گروه متغیر

 غرقگی تجربه
 00/0 00/11 تیزهوش

 01/0 12/11 عادی

 ذهن آگاهی
 01/6 08/10 تیزهوش

 18/0 86/10 عادی

 01/0، 12/11و در گروه عادی  00/0، 00/11ی غرقگی در گروه تیزهوش با میانگین و انحراف معیار : متغیر تجربه8جدول طبق نتایج 

به دست  18/0، 86/10و در گروه عادی  01/6، 08/10آگاهی در گروه تیزهوش با میانگین و انحراف معیار و همچنین متغیر ذهن

 آمد.

                                                           
1 Freiburg Mindfulness Inventory_ Short Form 
2 Buchheld etal 
3 Wallach et al 

1 shot 
3 Tangney 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
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 غرقگی و ذهن آگاهی های تجربهاسمیرنوف توزیع داده-روفآزمون نرمال بودن کولموگ :2جدول 

 داریسطح معنی K-S آماره متغیرها

 ./011 ./610 غرقگی تجربه

 ./800 860/8 آگاهیذهن

 

شده است. در احتمال آماره اسمیرنوف نشان داده-شود نتایج آزمون نرمال بودن کلموگروفمشاهده می 2طور که در جدول همان

نرمال بودن متغیرها و استفاده از آزمون پارامتریک برای آزمون فرض است.  دهندهنشان ./0.داری بالای سطح معنی در متغیرها

ها برابر هستند. در دهد که واریانس( نشان می<p./0.ها )داری خطای آزمون برابری واریانسهمچنین نتیجه آزمون لوین سطح معنی

کواریانس آورده شده است. بر اساس نتایج -های واریانسی همسانی ماتریسسی مفروضهباکس جهت برر ام ی آزمونآخر نتیجه

کواریانس برقرار -های واریانسی همسانی ماتریسباشد. پس، مفروضهمی ./0.تر از (، بزرگ./000آمده، سطح معناداری )دستبه

 باشد.می

 آگاهیی و ذهنغرقگ )مانوا( برای متغیرهای تجربهنتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره  :3جدول 

 F مقدار نام آزمون منبع
df 

 فرضیه
df 
 P خطا

مجذور 

 اتا

 مدل

 ./010 ./... 106 1 001/1112 ./010 اثر پیلایی

 ./010 ./... 106 1 001/1112 ./86. لامبدا ویلکز

 ./010 ./... 106 1 001/1112 0.0/61 اثر هتلینگ

 ./010 ./... 106 1 001/1112 0.0/61 اخط بزرگترین ریشه

 گروه

 ./8.1 ./... 106 1 068/80 ./8.1 اثر پیلایی

 ./8.1 ./... 106 1 068/80 ./102 لامبدا ویلکز

 ./8.1 ./... 106 1 068/80 ./828 اثر هتلینگ

 ./8.1 ./... 106 1 068/80 ./828 بزرگترین ریشه خطا

مارد. شها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز میدهد سطوح معناداری تمام آزمونمینشان  1طور که جدول همان

 داری وجود داردهای موردمطالعه حداقل ازنظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیدهد که در گروهاین نتایج نشان می

(.8/.p<،06/80F= ،10/.مجذور اتا نش .)ها با توجه به متغیرهای وابسته درمجموع دهد تفاوت بین گروهان می= لامبدای ویلکز

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
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 هاگروه بین درصد واریانس مربوط به اختلاف ./10است، یعنی  ./10معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز 

 ترکیبی ناشی از تأثیر متقابل متغیرهای مستقل هست. متغیر در

 آگاهیغرقگی و ذهن آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( بر روی متغیرهای، تجربه: نتایج 4جدول 

منبع 

 تغییر
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 اتا F P مجذورات
توان 

 آماری

 مدل

 
 0E062/8 .../. 001/. .../8 0060.0/.60 8 0060.0/.60 غرقگی تجربه

 0E081/8 .../. 001/. .../8 062/061620 8 062/061620 ذهن آگاهی

 ./c00./. 8 00./. .86/. 0.8/. .../. .02 غرقگی تجربه گروه

 ./d..1/00 8 ..1/00 020/8 211/. ..0/. 222 ذهن آگاهی

 خطا

    

     208/18 101 82011/.10 غرقگی تجربه

     10/.11 101 010/80102 ذهن آگاهی

 

 آگاهی در بین دو گروه دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوتغرقگی و ذهن دهد دو متغیر تجربهنشان می 0طور که جدول همان

 شوند.های مربوطه به این متغیرهای تائید نمی(. لذا فرضیه<p ./0.د )نداری ندارمعنی

 گیری. بحث و نتیجه4

آمده تدسنتایج به .عادی صورت گرفت و تیزهوش آموزاندانش آگاهی درذهن غرقگی و تجربه مقایسهپژوهش حاضر باهدف 

(. بنابراین، <p./0.داری وجود ندارد )معنی زان تیزهوش و عادی تفاوتآمونشان داد که بین تجربه غرقگی در دو گروه دانش

ناهمخوان بود. چنانچه  (.2.2،اسکات و مالوف)های پژوهشآمده با یافتهدستپژوهش مورد تائید قرار گرفت. نتایج به فرضیه

 "ای فردیهشخصیت و تفاوت،و خلاقیت تجربه غرقگیارتباط بین کنجکاوی، "با عنوان  ژوهشیر پد(.2.2،اسکات و مالوف)

ور نیز به وجود مطالعه مذکبااین .است همراه تحصیلی در دانش آموزان بیشتر و تلاش تجربه غرقگی، با خلاقیتکه  ندنشان داد

ست غرقگی یک حالت مطلوب ابیان است که طورکلی قابلبه ت. مقایسه دو گروه دانش آموزان تیزهوش و عادی نپرداخته اس

ای بیرونی هبخش بوده و در این حالت شخص فعالیت را تنها به خاطر ماهیت آن و بدون دخالت و اثر انگیزهکه برای شخص لذت
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 دارای مردم از برخی که است معتقد وی(..2.2،میهالیور است)دهد کاملاً غوطهدهد و شخص در فعالیتی که انجام میانجام می

ار،کنجکاوی، پشتک شامل شخصیتی های ویژگی این. هستند غرقگی به دستیابی برای آلیایده شخصیتی خاص هایویژگی

 شناخته ،نیدرو انگیزة به عنوان درونی، دلایل به فقط که است هایی فعالیت انجام به اقدام از بالایی میزان و پایین خودمحوری

س؛که رند و یا برعکببهای تحصیلی خود لذت فعالیتآموزان عادی و تیزهوش از لذا ممکن است که هر دو طیف دانش. ندا شده

ر تبیین دت و بین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد.آمده در بین دو گروه تفاوت معناداری نشان نداده اسدستبراین اساس نمره به

ای هنگام انجام یک کنش است که در ،حالت ذهنی ویژه(2.81،میهالی)نظریهدر   غرقگیتوان بیان کرد که تجربه این یافته می

ور بشود. آن کنشگر طوری روی یک کار متمرکز شود که در حس پایبندی کامل به آن کار و خشنودیِ فرایند انجام کار غوطه

ان کوضعیتی است که کسی آنقدر در آنچه سرگرم انجام آن است، غرق شود که زمان و م تجربه غرقگیتر، به سخن ساده

رنامه های فوق ب؛ در حالی که در مدارس تیزهوشان به دلیل تکالیف سخت و زیاد و همچنین فعالیتاطرافش را هم حس نکند

زمانی رخ  غرقگیتجربه ،گاه ویاز دید آموزان این مدارس دارد.همچنین ارزش بیشتری برای دانش ،آموزشی معمولا زمان

درگیر هستیم که اگرچه چالش برانگیزند، ولی با داشتن مهارت قابل ملاحظه و انگیزه  های کنترل پذیریدر فعالیت،دهد که مامی

به طور  که تکلیف مانیم. اما همینخبر میشویم، از خود بیدرونی ما در حال انجامند. زمانی که با تکالیف مورد نظر درگیر می

ستند. شود که به خودی خود هدف همی غرقگیجر به تجربه هایی منآییم. جالب اینجاست که فعالیتکامل انجام شد، به خود می

ایت مثل نمره بالا و جلب رضچرا که تکلیف به دلایل دیگری  ؛این حالت رخ ندهد مدارس تیزهوشانکه ممکن است در  در حالی

آمده دستن نتایج بههمچنی.باشد می بیرونیفراهم ساختن پاداش  آن گیرد و دلیل انجام دادنمیانجام عوامل مدرسه و خانواده 

داری وجود معنی آموزان تیزهوش و عادی تفاوتآگاهی بین دو گروه دانشپژوهش نشان داد که ذهن از فرضیه دیگر

و  مور)های پژوهشآمده با یافتهدستپژوهش مورد تائید قرار گرفت. نتایج به (. بنابراین، فرضیه<p./0.ندارد)

 دو گروه که بین ندنشان داد(.2.2،مور و همکاران)همپوشانی نداشت. در این راستا(2.28،کولمن و همکاران،.2.2،همکاران

 نگینمیا انگیزشی باورهای ازلحاظ عادی آموزاندانش. دارد وجود داریمعنی تفاوت انگیزشی باورهای ازلحاظ عادی و تیزهوش

 شناختی راهبردهای در را بالاتری میانگین عادی آموزان علاوه دانشه ب. آوردند به دست تیزهوش آموزان دانش به نسبت بالاتری

نین همچ.بودند کرده کسب شناختی فرا راهبردهای درنیز نمرات بالاتری را  تیزهوشدانش آموزان و به دست آورده بودند 

 زا برخی و آگاهیخودتنظیمی، ذهن  مانند هاییویژگی تیزهوش در آموزاندانش که ندنیز نشان داد (2.28،همکارانکولمن و )

 ،وزان تیزهوشدانش آمکه توان بیان کرد تبیین این یافته می جهت در هستند. متفاوت عادی از دانش آموزان شایستگی، هایحوزه

ود ، رهبری یا در زمینه های خاص تحصیلی از خلاقیترا در زمینه هایی مانند ظرفیت های فکری، خ لاتوانایی اثبات موفقیت با

 اقانهلجدید، پردازش فکر پیچیده/چند وجهی و حل خ لاعاتبا جذب سریع اط لاموفقیت با بهتری برای توانایی و از ددهننشان می

مرکز و ت ،ذهن آگاهی،که برای دستیابی به این فرآیندها نیازمند عوامل متعددی همچون برخوردارند.باید توجه داشتمسئله 

توجه  کند تا کنترل بهتری بر تمرکز و آگاهی به افراد کمک میذهن همچنین باشد.توجه پایدار و انعطاف پذیری شناختی می

آگاه بودن از افکار،رفتار، هیجانات و احساسات است و شکل خاصی از توجه عنوان آگاهی بهعلاوه براین، ذهن.خود داشته باشند
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تحصیلی بالا به تنهایی بیانگر بالا بودن این لذا ممکن است وجود عوامل موفقیت .(2.28میر و همکاران،ماله)شودمحسوب می

آموزان تیزهوش و عادی تفاوتی در ذهن حاضر نیز نشان داد که دانشی د.چنانچه مطالعه نآموزان تیزهوش نباشمتغیر در دانش

اجتماعی، تواند  ناشی از شرایط آگاهی در دو گروه دانش آموزان تیزهوش و عادی میعدم تفاوت ذهن. رندآگاهی ندا

یین بودا پیوند آگاهی با فرهنگ شرق مثل آتوان گفت از آنجایی که ذهنمینیز در تبیین این یافته تحصیلی،خانوادگی و ... باشد.

کندکه سازی میایران رابطه عمیقی دارد که باورهای معنوی را به عنوان یک سازه مفهومو با فرهنگ معنوی و مذهبی دارد عمیقی 

همچنین یکی از کند.کمک میآموزان تیزهوش و عادی دانش بین ف بین اهداف موجود و اهداف آرزومندانهبه کاهش اختلا

دانید در دین مبین اسلام بر توجه به خودشناسی که  بخشی به آگاهی درونی است و همانطور که میآگاهی،کیفیتاصول ذهن

کند، به حضور قلب نیز در سودمندترین معارف محسوب می داند و همچنین شناخت خود راای بر خداشناسی میآن را مقدمه

 آموزان تیزهوش و عادی شده است.آگاهی بین دانشکه منجر به عدم تفاوت در ذهن کید فراوانی شده استتأانجام کارها 

وسطه آموزان متبر روی دانشحاضرپژوهش  کهنیا ازجمله روبه  رو بود، هاییمحدودیت با مطالعات سایر همانند نیز پژوهش این

منظور ی به. استفاده از ابزار خود گزارشت داردیمحدودمقاطع تحصیلی دیگر آمده به عملج بهیم نتایدر تعم و صورت گرفته است

زان آموگردد چنین پژوهشی بر روی دانشپیشنهاد می های پژوهش حاضر است.گردآوری اطلاعات یکی دیگر از محدودیت

 مشابه تحقیقات تحقیق، هاییافته به توجه با است بیشتر شود. بهتر ،صورت گیرد تا قدرت تعمیم نتایج ی دیگریمقاطع تحصیل

 .شود گردآوری تحقیق هایفرضیه تأیید بیشتری برای شواهد تا گیرد انجام نیز کشور دیگر مناطق در

 ت اخلاقیملاحظا .5

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. اصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکت

 ها محرمانه نگه داشته شد. پژوهش بودند و اطلاعات آنکنندگان در جریان روند همچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشقیق هیچگونه کمک مالی از سازماناین تح

 مشارکت نویسندگان:

 اند.های پژوهش حاضر مشارکت داشته تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 تعارض منافع:

 رض منافع ندارد.مقاله تعا نیا سندهیراظهار نوبناب
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