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  مقدمه 
. اضطراب امتحان است ،ينظام آموزش يها ياز نگران يكي

در طول ترم دارند اما در  ينمرات خوب انياغلب دانشجو
كه ممكن  شوند مي مواجه ترم با افت نمره انيامتحانات پا

  ).1(باشداضطراب آنها  ياست به علت سطح باال
بهبود ي از استرس برا يكم زانيم ،طول دوره امتحانات در
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 انياضطراب دانشجو ياست، اما گاه يمطالعه الزم و ضرور
 ).2(سازد آنها را محدود مي يها تياست كه فعال يبه حد

 يدانشگاه شيآموز در مقطع پ دانش ونيليم 10ساالنه حدود 
 انينشجواز دا% 15 .كنند اضطراب امتحان را تجربه مي

 .)3(تجربه اضطراب امتحان را دارند كايآمر يها دانشگاه
درصد از 37اضطراب امتحان را در  زانيم رانياي در ا مطالعه
درصد متوسط و 5/38 ف،يدر سطح خف انيدانشجو

اضطراب امتحان به ). 4(گزارش كرده است ديدرصد شد5/24
با  يگرابطه تنگاتن ،يمتداول و مهم آموزش دهيپد كيعنوان 

بر  ييتأثير به سزا زيامتحانات ن جيدارد و نتا يليعملكرد تحص
  ).5(فرد دارد يمختلف زندگ يها جنبه
از  ياريبس يليافت تحص ليرسد كه دل واقع به نظر مي در
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بلكه  ستين يضعف هوش اي يريادگيدر  يناتوان انيدانشجو
با سطح  يفرد). 6(اضطراب امتحان است ياز سطح باال يناش
 نيشود كه ا غرق مي ياضطراب امتحان، در افكار منف يباال

و عدم  ستشك جي، نتاگرانيعملكرد با د سهيمقا يافكار رو
 يافراط يدر عملكرد، نگران نانياطم نيي، سطح پاتيموفق

امتحان و فقدان  يبرا يشده، احساس عدم آمادگ وردآبر  شيب
خود را  ،يبدن تيحساس نيا .)7(شود متمركز مي يخود ارزش

عرق  ،يضربان قلب و تنفس، اختالل گوارش شيبه صورت افزا
دهان و لرزش،  يها، خشك كردن و سرد و مرطوب شدن دست

  ).8(دهد به ادرار كردن نشان مي ازياحساس هراس و ترس و ن
 ،شوند اضطراب مي چاركه در زمان امتحان د يانيدانشجودر 

بر عملكرد  ياديامر اثر ز نيا. شود پردازش اطالعات كم مي
با توجه به اثرات منفي اضطراب . آنان خواهد داشت يليتحص

هاي پيشگيري  بر عملكرد تحصيلي دانشجويان، اجراي برنامه
جهت مرتفع نمودن  يزري و همچنين شناسايي علل و برنامه

كه به كنترل اضطراب در  يعوامل تيو تقو مشكالت
  .است يضرور كند؛ كمك مي انيدانشجو

روز افزون  يبه صورت تيدر چند دهه گذشته معنو يطرف از
را به خود  يتوجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روان

 شيرسد كه مردم جهان، ب به نظر مي نيچن .جلب كرده است
دارند و  شيگرا يو مسائل معنو تيبه معنو شياز پ
به طور روز افزون در  زيپزشكان ن شناسان و روان روان
درمان  يو ساده، برا يسنت يها از روش استفادهكه  ابندي مي

  .)9(ستين يكاف ياختالالت روان
 يسازگار يدربردارنده نوع يمفهوم هوش معنو انيم نيا در

سطوح رشد را در  نيو رفتار حل مسأله است كه باالتر
 يفرد نيو ب يجانيه ،ياخالق ،يمختلف شناخت يها طهيح

 يها دهيبا پد يو فرد را در جهت هماهنگ شود شامل مي
 ياري يرونيو ب يدرون يكپارچگيبه  يابياطرافش و دست

منابع  كمك جستن از يبرا ييچنانچه توانا). 10(دنماي مي
 ديبا ييتوانا نيپس ا ميهوش قلمداد كن كيرا به عنوان  يمعنو

و  ديافراد به اهداف كمك نما دنيو رس يزندگ ليدر حل مسا
  .)11(بهتر شود يمنجر به سازگار

ي  حل مشكالت و مسائل مربوط به معنا يبرا يمعنو هوش
 ييها و سؤال رديگ ها مورد استفاده قرار مي و ارزش يزندگ

و  "شود مي يمشكل من باعث تكامل من در زندگ ايآ"همانند 
را  "هستم؟ ميمردم سه يو آرامش روان يمن در شاد ايآ" اي

 يها حالت ازي مثال، آگاه يبرا). 12(كند مي جاديدر ذهن ا
كه  يواسطه دو بعد مهم هوش معنوه آنها ب ميو تنظ يجانيه

نسبت به خود است، شكل گرفته و  رتيو بص يخودشناس
  ).13(ابدي ارتقا مي

دهنده  شيافزا ي،معنو يها نيدهد كه تمر شواهد نشان مي
علق و ت يارينسبت به سطوح چندگانه هوش نشيب و يآگاه

 يهوش معنو). 14(دارند يهستند و بر عملكرد افراد تأثير مثبت
سالمت  اعتماد به نفس، ،ينسالمت ذه لياز قب يجيبا نتا
همراه بوده است و فقدان  ييزناشو يمند تيو رضا يجسم
 لياز قب يمنف رفتاري–يشناخت با مشكالت روان تيمعنو

و اضطراب مرتبط  يمصرف مواد، خودكش سوء ،يافسردگ
 به واسطه كنش آن دري هوش معنو). 15(شناخته شده است

 نيتعامل ب ي،جانيو هوش ه يكردن هوش عقالن كپارچهي
 نيكند و ا مي ليرا تسه جانيو ه يتفكر منطق يندهايفرآ
دهد و  رييتغ يتعامل آنها را به كل جهيدارد كه نت زيرا ن تيقابل
  ).16(شود يشخص يواسطه، موجب رشد و دگرگون نيبد

و  يارتباط هوش معنو يكه به بررس يقاتيتحق اگرچه
 كنيل ،ستيد در دسترس نناضطراب امتحان پرداخته باش

 مؤيدي، هوش معنو نهيدر زم افتهيمطالعات متعدد انجام 
به عنوان  .بوده است يتأثير آن بر موضوعات مختلف سالمت

در  1387سرخي، در سال  ي عابدي و ي مطالعه جهينت ،نمونه
بين هوش معنوي و صفات شخصيتي، نشان  طهمورد راب

داد كه بين هوش معنوي و روان نژندي رابطه معنادار منفي 
هاي شخصيتي  هوش معنوي و عامل نيوجود دارد و همچن

. )16(مثبت دارد گرايي با وجدان شخص رابطه معنادار برون
و سيار در تحقيقي كه به بررسي رابطه بين هوش  لطفي
سال شهرستان  15نوي و سالمت روان افراد باالي مع
شهر پرداختند؛ گزارش كردند بين هوش معنوي و سالمت به

 يميمطالعه كر در ).17(رواني رابطه معناداري وجود دارد



  انيبا اضطراب امتحان در دانشجو يارتباط هوش معنو  و همكاران.راد  اشرف خرمي
 

 3/  )4( 1392/13تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 يعلمي و توانمند هيأتي بين هوش معنوي اعضا ،يمونق
  ).18(شد افتي يمثبت يهمبستگ شانيا سيتدر
هوش معنوي و  نيگزارش نمودند ب زيو همكاران ن ديحم
آوري در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رابطه مثبت  تاب

  ).19(وجود دارد يو معنادار
هوش بر اضطراب  گريرابطه انواع د يمطالعات قبل در

و  يريبه طور مثال م .گزارش شده است يآموزشگاه
 يجانيهوش ه ياي كه به منظور بررس همكاران در مطالعه

مختلف  هاي مؤلفه نيانجام دادند؛ ب يرستانيوزان دبآم دانش
 ،يزيخودانگ ،يخودكنترل ،يخودآگاه رينظ يجانيهوش ه

و اضطراب  يو مهارت ارتباط ياجتماع ياريهوش
  ).20(مشاهده كردند يرابطه معنادار يآموزشگاه
از انواع شناخته شده هوش و  يكيبه عنوان  يهوش معنو

 ژهويگوناگون، به  يها نهيدر زم يفرد يباورها يبنا ريز
است و به  يو اجتماع يفرد يسالمت روان يتأمين و ارتقا

عطا  راتييو تطابق با تغ ها يمقابله با سخت يبرا يتيفرد ظرف
قابل  يهوش معنو يها يژگيواز  يكبه عالوه، ي. دنماي مي

آن به  يبا مداخله بر رو توان رشد بودن آن است و مي
بنا به ضرورت موجود و ز اين رو، ا. افتيدست  گرياهداف د

 نيا ،انيدانشجو نيقابل مالحظه اضطراب امتحان در ب وعيش
بر اضطراب  يارتباط هوش معنوي پژوهش با هدف بررس

  .شدپرستاري و مامايي انجام  انيامتحان دانشجو
  

  ها روش
 انيدانشجو هيكلي تحليلي، فيپژوهش توص نيجامعه ا

در دانشگاه علوم  ليپرستاري و مامايي مشغول به تحص
روش . بودند) نفر 246( 1390قم در سال  يپزشك
پرسشنامه  ،و ابزار مورد استفاده يگيري سرشمار نمونه

   .و پرسشنامه اضطراب امتحان بود يهوش معنو
ساخته و  عيتوسط بد ي كهمعنو وشپرسشنامه ه

  :است طهيح 4در  هيگو 42شامل  ،)21(شده يابياعتبار
  ) هيگو 12(ي و بعد اعتقاد يتفكر كل :اول طهيح
  )هيگو 15(مقابله و تعامل با مشكالت  ييتوانا: دوم طهيح

  ) هيگو 8(ي اخالق يايپرداختن به سجا: سوم طهيح
  .)هيگو 7(عشق و عالقه  ي،خودآگاه: چهارم طهيح
كامالً «گذاري، براي هر يك از پنج گزينه  منظور نمره به

به » كامالً مخالف« ،»مخالف«، »تا حدودي«، »موافق«، »موافق
در نظر گرفته شده است كه حداقل  5،1،2،3،4ترتيب مقادير 

و  210و  42بيكل پرسشنامه به ترت يو حداكثر نمره برا
- 75دوم  طهيح ،)=36mean( 12- 60اول نمرات طهيح يبرا
15)42mean=( 8- 40سوم  طهيح)27mean=(طهي، ح 

  .است )=21mean( 7- 35چهارم 
براي تعيين پايايي پرسشنامه هوش معنوي از دو روش 

 )split half(كردن  مهيآلفاي كرونباخ و دو ن بيمحاسبه ضر
براي كل پرسشنامه به   آلفاي كرونباخ بيضر .استفاده شد

كه بيانگر  دست آمد به =r/.78و  α/.=85ترتيب برابر با 
 نياعلمي اعتبار . پايايي قابل قبول پرسشنامه است

  .)21(است دهيرس تاييدبه  رانيا در رسشنامهپ
 10كول، پرسشنامه  سياضطراب امتحان در پرسشنامه

 كياست كه هر سؤال در  يو افكار منف ينگران يسؤال
 حياز كامالً نادرست تا كامالً صح يازيامت 5 اسيمق

سؤال ترس را  4سؤال اختالل و  6. بندي شده است ميتقس
انجام شده با  هاي يبررس يآن ط ييايپا سنجد، مي

به دست آمده  44/0برابر  كرونباخي آلفا بيي ضر محاسبه
استخراج  يمنبع فارس كيپرسشنامه از  نيا .)22(است
پرسشنامه با  ييايپا بيضر زيدر مطالعه حاضر ن). 23(شد

محاسبه شد،  r=87/0برابر  دونيمه كردناستفاده از روش 
  .كه در حد قابل قبول است

فرد از  تيوضع، 10بر  ميسؤال تقس 10 ازاتيامت مجموع
دهد، كه مقدار  نظر اضطراب قبل از امتحان را نشان مي

 انگريتر ب كم ريبوده و مقاد ريمتغ 5تا  1اضطراب هر فرد از 
  .تر خواهد بود اضطراب كم

شده از  ياطالعات جمع آوري ها داده فيتوص يبرا
 يبررس يبرا ،يستون يو نمودارها يفيتوص يها آماره

مستقل،  ياز آزمون ت يكم يرهايمتغ نيب نيانگياختالف م
و  يهوش معنو يرهايمتغ نيانگياختالف م يبررس يبرا
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 تيجنس، وضع يفيك يرهاياضطراب امتحان بر حسب متغ
 ليدانشگاه از آزمون تحل رد رشيپذ وهيو ش نيهل، دأت

 يهوش معنو يرهايمتغ نيارتباط ب يبررس يو برا انسيوار
پدر و مادر و  التيو اضطراب امتحان با درآمد، تحص

استفاده شده  رمنياسپ يسكونت از آزمون همبستگ تيوضع
اضطراب امتحان و هوش  نيارتباط ب يبررس يبرا. است
 يو برا MINITAB-16افزار  و ابعاد آن از نرم يمعنو
و ابعاد آن بر اضطراب امتحان از  يتأثير هوش معنوي بررس

با . استفاده شد Lisrel-8.8 افزار در نرم ريمس ليروش تحل
برآورد  ياضطراب امتحان، برا ريتوجه به نرمال بودن متغ

 سيماتر، مميماكز يينما روش درست ، ريمس بيضرا
در صورت . شد دو به كار گرفته يكا مونو آز يهمبستگ

 يدارا مميماكز يينما روش درست ،پاسخ رينرمال بودن متغ
  ).24(خواهد بود بيو نا ار انسيحداقل وار

كه با  ييرهاي؛ متغ)path analysis( ريمس ليانجام تحل يبرا
شده و  ريداشتند وارد مدل مس ياضطراب امتحان همبستگ

مشخص و سپس با  ينظر يها بر اساس تئوري رهايمس
با . شد نييتع ييبرازش، مدل نها يها استفاده از شاخص

بوده و هر  يچند بعد يعامل يتوجه به اين كه هوش معنو
 يبرا ،گذار است تأثيري گريد يخود بر رو ابعاد نيكدام از ا

اثر كل هر  نيو همچن ميمستق ريو غ مياثرات مستق يبررس
 يها بر اضطراب امتحان از مدل يكدام از ابعاد هوش معنو

. شداستفاده  ريمس ليو روش تحل يمعادالت ساختار
 SEM Structural equation(ي ساختاري  معادله يها مدل

modeling(اي از معادالت خطي براي تبيين يك  ، مجموعه
هاي علت و معلول پنهان از پيش فرض  پديده براساس متغير

گيري براي  هاي قابل اندازه اي از متغير شده، به كمك مجموعه
) ياكتشافي و تأييد(  تحليل عاملي. باشند هر يك از آنها مي
هاي خاص اين تكنيك هستند؛ در تحليل  وتحليل مسير حالت

عاملي فقط يك مجموعه متغير پنهان وجود دارد كه توسط 
شوند و در  گيري تبيين مي قابل اندازه هاييك سري از متغير

گيري  متغير علت و معلول قابل اندازهتحليل مسير هر دو 
در واقع ضريب همبستگي هر متغير علت با معلول به . هستند

شود، يكي اثرات مستقيم و ديگري اثرات  دو بخش تقسيم مي
به همين دليل است كه نبايد ضريب همبستگي به  .غير مستقيم

همچنين وجود همبستگي . مبناي قضاوت قرار گيرد هاييتن
ممكن است به علت وجود متغير ديگري باشد  بين دو متغير

كه بر هر دو متغير تأثير گذاشته و باعث به وجود آمدن 
ي  همبستگي بين دو متغير شده باشد و در حقيقت هيچ رابطه

  ).24(علت و معلولي بين آن دو متغير وجود نداشته باشد
  

  نتايج
 شدند ليو تحل هيتجز ي تكميل وارسال يها پرسشنامه هيكل
اضطراب امتحان و  نيارتباط ب. %)100 يده پاسخ زانيم(

محل اقامت خانواده،  ن،يهل، دأت تيعوامل جنس، سن، وضع
و شغل پدر و مادر،  التيدر دانشگاه، تحص رشيپذ وهيش

معنادار ي آمار نظراز  انيدرآمد و معدل دانشجو تيوضع
و عوامل  يهوش معنو نيب نيهمچن). P<05/0(نبود 

  ).P<05/0(دنش افتي يارتباط معنادار آمار كيدموگراف
 اريبا انحراف مع 32/2برابر  انينمره اضطراب دانشجو نيانگيم

درصد افراد تجربه اضطراب امتحان  2/37به دست آمد،  88/0
برابر  زيافراد ن يهوش معنو نيانگيم. )1نمودار(داشتندرا 
 ريمقاد. بود 195- 67 دامنهو  4/21 اريبا انحراف مع 47/149
 2 نموداردر  يابعاد هوش معنو يبه دست آمده برا نيانگيم

باالتر  يهوش معنو انگريباالتر ب ريمقاد( نشان داده شده است
ارتباط  يبا نمره كل هوش معنو يابعاد هوش معنو هي، كل)است
  ).1جدول (نشان دادند  )P>0001/0(يو معنادار ميمستق

  

  
اضطراب  تيافراد از نظر وضع يدرصد فراوان :1نمودار 
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 ريمس ليمدل تحل يبرازندگ يها شاخص:2 جدول
 Chi square Df p-value RMSEA GFI RFI شاخص

 98/0 1 00/0 55/0 4 99/2 مقدار

 
 

 
در  بيضرا يتمام( بر اضطراب امتحان يهوش معنو هاي طهيح نيارتباط ب يبررس يشده برا نيتدو رينمودار مس جينتا :1شكل 

  )درصد معنادار هستند 5سطح 
  

 بر اضطراب امتحان يهوش معنو هاي طهيح يو كل ميمستق ريغ م،ياثرات مستق جينتا :3 جدول
 اثر كلي اثرات غير مستقيم اثرات مستقيم هاتعامل حيطه

 -06/0 -06/0 ندارد تفكر كلي و بعد اعتقادي بر اضطراب

 45/0 ندارد 45/0 توانايي مقابله و تعامل با مشكالتتفكر كلي و بعد اعتقادي بر 

 27/0 ندارد 27/0 اخالقيپرداختن به سجايايتفكر كلي و بعد اعتقادي بر 

 -14/0 ندارد -14/0 توانايي مقابله و تعامل با مشكالت بر اضطراب

 -24/0 -03/0 -21/0 خود آگاهي و عشق و عالقه بر اضطراب

 48/0 ندارد 48/0 خود آگاهي و عشق و عالقه بر تفكر كلي و بعد اعتقادي

 22/0 22/0 ندارد مشكالتخود آگاهي و عشق و عالقه بر توانايي مقابله با

 55/0 13/0 42/0 خود آگاهي و عشق و عالقه بر پرداختن به سجاياي اخالقي

  
 

  بحث
و  يهوش معنو نيارتباط ب حاضر جهت بررسي مطالعه

ارتباط ها يافته. انجام شد انياضطراب امتحان دانشجو
با اضطراب قبل از  يهوش معنو نيب يمعكوس و معنادار
هوش  نيانگيبود كه م يدر حال نيا. امتحان نشان داد

 47/149 ±4/21مورد مطالعه برابر  انيدانشجو يمعنو

 42 بيبه ترت اسيكل مق يبراحداقل و حداكثر نمره ( بود
اضطراب  يدارا شانيدرصد از ا 2/37و ) است 210و 

درصد  زين گريقابل ذكر است در مطالعات د .امتحان بودند
اضطراب امتحان  يدارا انياز دانشجو يقابل توجه

  ).27تا25و4(بودند
 يب امتحان و هوش معنواو اضطر كيعوامل دموگراف نيب
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در تأييد ارتباط معكوس و . مشاهده نشد يرابطه معنادار
با اضطراب قبل از  يهوش معنو نيمعنادارمشاهده شده ب

 يالمت ذهنس تياند كه معنو نشان داده قاتيتحق، امتحان
 شيفزاا لياز قب يمثبت جيبخشد و با نتا افراد را بهبود مي

 يسال). 15(اعتماد به نفس و كاهش اضطراب همراه است
 يگرفتند هوش معنو جهيخود نت قيو همكاران در تحق

در ). 28(با كنترل استرس دارد يارتباط مثبت و معنادار
و همكاران در دانشگاه  يمونق يمياي كه توسط كر مطالعه

 سيتدر ييتوانا نيمشهد انجام شد ب يعلوم پزشك
 يهمبستگ شانيا يعلمي و هوش معنو هيأتي اعضا
  .)18(مشاهده شد يمثبت
سطوح  نيگرفت ب جهيدر مطالعه خود نت ييخزا نيهمچن
ارتباط  انياضطراب دانشجو زانيو م يمذهب يها ارزش

 يخود همبستگ در مطالعه زين يمعلم). 27(وجود دارد
 .و سالمت روان مشاهده كرد يهوش معنو نيب يمثبت
افكار ناكارآمد و هوش  نيگزارش نمود ب يو نيهمچن
شواهد نشان ). 29(اردوجود د يمنف يهمبستگ يمعنو
 يبر عملكرد افراد تأثير مثبتي معنو ناتيدهد كه تمر مي

شود كه فرد  هوش معنوي زماني نمايان مى). 30(دارند
كند و بيانگر  اش را با معنويت كامل سپري مى زندگي

ها و منابع معنوي است  ها و ظرفيت اي از توانايي مجموعه
و در نتيجه  يپذير كه كاربست آنها موجب افزايش انطباق

  ).16(شود سالمت روان افراد مي
 يمؤثر به طور ريفراگ ياريمنطبق بر هوش هاي برنامه

ي ها تيو حساس ريكننده در اضطراب فراگ افكار نگران
كه فرد  يزمان. دهد در اختالل هراس را كاهش مي يبدن

كامل از افكار و احساساتش و  ياريعالوه بر هوش
آرامش و  تيوضع كيدر  يآنها بدون داور رشيپذ

كنترل افكار، اضطراب و  ييتوانا ردگي تمركز قرار مي
باعث  ييتوانا نيكسب ا). 31(آورد را به دست مي جاناتيه

 يدر همه امور زندگ يتر ه فرد احساس كنترل بيششده ك
در ي منفو  كياتومات يها پاسخجاي بهخود داشته و 

 يتر بيشي با آرامش و آگاه ،استرس زا يها تيموقع

  ).32(كند بلهپاسخ دهد و با مشكالت بهتر مقا
در سالمت روان اشاره  يبه تأثير هوش معنو نيكميد

از نظر  يمعنو يزندگ يكند و معتقد است كه افراد دارا مي
  ).33(هستند تريافراد سالم يروانشناخت

 هاي طهيح هيكل نيب رسونيپ يهمبستگ بياز آنجا كه ضر
به (نشان داد  يو اضطراب رابطه معنادار يهوش معنو

 لياز مدل تحل ،)ياخالق يايجز بعد پرداختن به سجا
و  ميتر اثر مستق قيدق يسجهت برر ريو مدل مس يلعام
 به كار رفتهريمس ليتحل جينتا .استفاده شد ها طهيح يكل
 "و عشق و عالقه يخودآگاه" طهيح كه بود نيا انگريب

اثر معكوس رابر اضطراب قبل امتحان داشته و  نيتر بيش
 "مقابله و تعامل با مشكالت ييتوانا"در رتبه بعد 

اضطراب امتحان  راتييغارتباط معكوس را در ت نيتر بيش
  .دارد
و عشق و  ياز آن بود كه خودآگاه يحاك جينتا نيهمچن

بر اضطراب داشته و هم با تأثير  يميعالقه هم تأثير مستق
. گردد موجب كاهش اضطراب مي ها طهيح ريسا يبر رو
تأثير  رسونيپ يهمبستگ بياگرچه ضر گريد ياز سو

را بر اضطراب امتحان معنادار  يو اعتقاد يتفكر كل طهيح
بر اضطراب رد  طهيح نيا ميتأثير مستق كنينشان داد؛ ل

 طهيتأثير حكه استنباط كرد  نيتوان چن مي بنابراين .شد
 يقو يهمبستگ ليدلهب طور عمده،به يو اعتقاد يتفكر كل

مقابله با  ييوتوانا يخودآگاه هاي طهيبعد با ح نيا
چند  يها يم به ذكر است در بررسالز. مشكالت است

كم  يرهايمتغ وتر آشكارتر  مهم يرهاينقش متغ رهيمتغ
چند  يها و لذا توجه به روش شود مي يمعنيتر ب تياهم
 يرهاياز تفس ره،يتك متغ يها در كنار روش رهيمتغ

و  انيمطالعه سلمان جينتا .دنماي مي يرينادرست جلوگ
 يو .ستيسو ن هاهم افتهيقسمت از  نيهمكاران با ا

 طهيدو ح ،يهوش معنو هاي طهيح نيمشاهده كرد از ب
 يايمقابله و تعامل با مشكالت و پرداختن به سجا ييتوانا
 يمعناداري  كاركنان رابطه يبا استرس شغل ،ياخالق

و  يو خودآگاه ياعتقاد طهيو ح يتفكر كل نيداشته و ب
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ي  كاركنان رابطه يعشق و عالقه، با استرس شغل
از آنجا كه در مطالعه  .)34(ستيموجود ن يمعنادار
و  يابعاد هوش معنو اطارتب يجهت بررس انيسلمان

 نيبسنده شده لذا ا ياسترس كاركنان به طرح همبستگ
به  زيناقص بودن آنال ليبه دل توان را مي ييسو عدم هم

 نيهمچن ؛مرتبط دانست يكار رفته در مطالعه و
 نيدر ا انيدانشجو(وهشدو جامعه مورد پژ هاي تفاوت

ممكن است  زين) انيمطالعه و كاركنان در مطالعه سلمان
  .باشد رياخ يها افتهياختالف در  جبمو
هوش  هاي طهيگوكننده حباز يها تر به مؤلفه دقت بيش با

مشاهده شده در  يها افتهيبراساس  نيو همچن يمعنو
 طهيكه ح رسد به نظر مي) 1شكل( ريمس زيآنال

كننده  تيو تقو بسترساز "و عشق وعالقه يخودآگاه"
 يايپرداختن به سجا"و  "يو اعتقاد يتفكر كل" هاي طهيح

 هاي افتهيبا توجه به اين كه  نيهمچن. هستند "ياخالق
 توان مي ديمشاهده گرد انيدانشجو تيحاضر در جمع

 ياستنباط نمود كه در مراحل رشد هوش معنو نيچن
 ييتوانا"و  "و عالقه عشق ، يخودآگاه" هاي طهيابتداح

و در  رندگي رشد كرده و شكل مي "مقابله با مشكالت
 و "ياخالق يايپرداختن به سجا" هاي طهيح يمراحل بعد

اشاره  قاتيتحق. يابندتكامل مي "يو اعتقاد يتفكر كل"
در افراد مختلف و در اثر برخورد  يهوش معنو كنند مي

به  زانديانگ را بر مي يكه سؤاالت معنو يغن يها طيبا مح
  ). 16(ردگي و شكل مي افتهيتحول  جيتدر

هر چند مطالعات قبلي يافته هاي مثبتي در مورد ارتباط 
، اما در اين )10(گزارش شده يهوش معنو باسن و جنس 

 ونگيبه نقل از  ببنا يغبار .مطالعه ارتباطي مشاهده نشد

 راتييتغ يسالگ 35از افراد پس از  ياريدر بس سدنوي مي
كه ممكن است در  رديگ اي در ناخودآگاه صورت مي عمده

). 10(باشند گذارتأثيري و هوش معنو تيروند معنو
كه  شود آغاز مي يزمان يرشد معنو كند اشاره مي يصمد

 رامونيپ يها دهيو درباره پد گردد مي ليكودك به دنبال دل
و سپس همگام با رشد كند  خود كنكاش و پرسش مي

  ).30(گردد تر مي قيتر و عم دهيچيپ يقالنو ع يشناخت
 هاي اين تحقيق، انجام پژوهش بر روي محدوديت از

است كه  ييو ماما يپرستار انياز دانشجو يگروه
 جينتا يريپذ ميخاص و همگن بودند و لذا در تعم تيجمع

. نكته توجه شود نيها الزم است به ا تيجمع ريبر سا
ها و  مشابه در گروه هاي شود پژوهش پيشنهاد مي

شود و از روش  امانج يليمختلف تحص هاي رشته
رابطه هوش معنوي و تر  ياثبات قطع يبرا يمطالعات طول

  .ابعاد آن با اضطراب استفاده گردد
  

  گيري نتيجه
 يرسد هوش معنو نظر ميهپژوهش ب يها افتهيبر اساس 

گذار بر كنترل اضطراب امتحان  تأثيري به عنوان عامل
 -يآموزش هاي يزري در برنامه گردد مي شنهاديلذا پ. دباش

متمركز بر  يها به برنامه انيدانشجو ژهيو يفرهنگ
 هاي طهيبه ويژه در حي و ارتقا دهنده هوش معنو تيمعنو

 ،مقابله با مشكالت ييوعالقه و توانا شقع ي،خودآگاه
كه  گردد مي شنهاديپ نهيزم نيدر ا يحت. توجه نمود

 يبرا يهوش معنو ياجبار ايو  يارياخت يدرس يواحدها
  .ارائه گردد انيدانشجو

  
  منابع

1. Heravi Karhmoee M, Jadideh Milani M, Rozhe N, Valaee N.[The Effect of Relaxation Training on exam 
driven Anxiety level among Nursing Students].Journal of Mazandaran University Medical Science. 
2004;14(43):86-92.[Persian] 

2. Hashmat SH, Hashmat M, Amanullah F, Aziz S. Factors causing exam anxiety in medical students. J Pak 
Med Assoc. 2008;58(4):167-70. 

3. Sobhi Gharamaleki N, Rasoolzade Tabatabayee K, Azad Fallah P, Fathi Ashtiyani A.[Comparing the 
Efficacy of Cognitive Therapy and Study Skills Training in the Treatment of Students with Test 



  انيبا اضطراب امتحان در دانشجو يارتباط هوش معنو  و همكاران.راد  اشرف خرمي
 

 9/  )4( 1392/13تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي   

Anxiety]. Journal of Psychology.2008; 3(11): 37-60.[Persian] 
4. Sahebalzamani M, Zirak A.[Students Learning and Study Strategies in Isfahan University of Medical 

Sciences and their relationship with Test Anxiety].Iranian Journal of Medical Education.2011; 11(1): 58-
68.[Persian] 

5. McDonald A.The prevalence and effects of test anxiety in school children. Educational Psychology.2001; 
21(1):89-101. 

6. Edwards SL, Rapee RM, Kennedy SJ, Spence SH. The assessment of anxiety symptoms in preschool-aged 
children: the revised Preschool Anxiety Scale. J Clin Child Adolesc Psychol. 2010;39(3):400-9. 

7. Eybergen D. Negative Thinking and Test Anxiety: Helping Students Manage the fear of Writing Tests. 
Coach Apparent.2010.[citd 2011 Feb 10]. available from: http://dyaneybergen.com/503/negative-
thinking-and-test-anxiety-helping-students-manage-the-fear-of-writing-tests/ 

8. Moshe Zeidner. Test Anxiety. The State of the Art. Springer; 1998 :1-6. 
9. Afrouz Gh, Heydarali H, Mahmoudi N.[Considering practicality, reliability, validity finding of spiritual 

questioner in students]. Psychological researches. 2009;1(3): 1-23. [Persian] 
10. Gobari bonab B, Salami M, Soleimani L, Nouri M.[spiritual intelligence].Quarterly Research Journal. 

2007; 3(10):125-147.[Persian] 
11. Rajaei AR.[spiritual intelligence: perspectives and challenges]. Pazhuhesh-nameye Tarbiati. 2010; 5(22): 

21-50.[Persian] 
12. Wigglesworth C. Spiritual Intelligence and Why It Matters. Retrieved from homepage of Conscious 

Pursuits. 2004.[citd 2012 Sep12]. available from: www.consciouspursuits.com. 
13. Vaughan F. What is Spiritual Intelligence? Journal of Humanistic Psychology.2002; 42(2): 16-33. 
14. King DB. Rethinking Claims of Spiritual Intelligence: A Definition, Model, and 

Measure.[dissertation].Peterborough, Ontario, Canada: Trent university;2008 
15. Davis TL , Kerr BA, Robinson Kurpius SE. Meaning, Purpose, and Religiosity in At-Risk Youth: The 

Relationship Between Anxiety and Spirituality. Journal of Psychology and Theology.2003; 31:356-365. 
16. Abedi f, Sorkhiz.[the relationship between spiritual intelligence and personality characteristics in 19-50 

years olds of sari city]. [dissertation]. Behshahr: Payam-e-noor university of Behshahr; 2009.[Persian] 
17. Lotfi M ,Sayar S.[The relationship between spiritual intelligence and mental health in people upto15 

years old in Behshahr city]. [dissertation]. Behshahr: Payam-e –noor university of 
Behshahr;2008.[Persian]  

18. karimi mounaghi H, Akbarilakeh M , Makarem A, Esmaieli H, Ebrahimi M , AshooriA. [The 
Relationship between Spiritual Intelligence / Quotient (SQ) and Teaching Competency in Medical 
Faculty Members].Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12(8): 554-563.[Persian] 

19. Hamid N, Keykhosrovani M, Babamiri M, Dehghani M.[The relationship between resiliency; spiritual 
intelligence and mental health in student of Kermanshah Medical Science University]. Jentashapir 
Journal. 2012; 3(2): 331-8. [Persian] 

20. Miri MR, Akbari M.[The correlation between emotional intelligence and school anxiety among high 
school students in South Khorasan]. Journal of Birjand University of Medical Sciences.2007; 14(1): 9-
15. [Persian] 

21. Badi A, Savari E, Bagheridashtbozorg N, Latifiazadegan V. [construction and validation of spiritual 
intelligence questionnaire].1st national congress on psychology. Payam nor university; 2010. [Persian] 

22. Driscoll R. Westside test anxiety scale validation. Education Resources Information center. 2007.[citd 
2012 Jun 20]. available from:www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED495968 

23. Rezvani A(Translator).Perspectives on personality. Carver CS, Scheier MF (Author).Mashhad: Astane 
GhodseRazavi; 1996. [Persian] 

24. Ghasemi V. [A Beginner To Structural Equation Model].1 st ed. Tehran: Jame-e Shenasan; 2009: 79-98. 
[Persian]  

25. Bakhtiarpoor S, Hafezi F, Behzadi SheniF.[The Relationship Among Locus Of Control, 
Perfectionism And Self-Efficacy With Test Anxiety And Academic performance In The Students 
Of The Islamic Azad University]. University new Findings In Psychology. 2010; 5(13):35-
52. [Persian] 

26. Hatami Z, Ardalan M.[Assessment of the level of test anxiety in the students of the Kurdistan University 



  راد و همكاران اشرف خرمي  انيبا اضطراب امتحان در دانشجو يارتباط هوش معنو
 

)4(13؛ 1392تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  10

of Medical Sciences & its related factors]. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical 
Sciences.2010; 14(54):99-105. [Persian] 

27. Khazaei H , Rezaei M , Ghadami MR , Tahmasian M, Ghasemi Mobarra A, Shiri A. [Relationship 
between religious values and anxiety among Kermanshah University of Medical Sciences students]. 
Journal of Kermansha University of Medical Sciences.2010; 14(1).[Persian] 

28. Sally IM. The constructs of spiritual intelligence, it`s correlates with stress management and variation 
across selected variables. [dissertation].Baguio City ;Saint Louis University; 2006 

29. Moallemi S, Bakhshani N,Raghibi M.[The relationship between mental health, spiritual intelligence and 
dysfunctional attitudes in students of Systan and Baluchestan University, Southeast of Iran]. The Journal 
of Fundamentals of Mental Health.2011; 12(4): 702-9.[Persian] 

30. Samadi P.[spiritual intelligence].Quarterly Journal of New Thoughts on Education. 2006; 2(3,4):99-
114.[Persian] 

31. Zohar D, Marshall I. SQ: Spiritual intelligence, the ultimate intelligence.1 sted. New York: Bloomsbury 
publishing; 2000. 

32. Kabat-Zinn J. Full catastrophe living: Using the wisdom or your body. 2nded. New York: Hyperion; 
1990: 30-45. 

33. Dekman A. the wrong way home. 1st ed.Boston: Beacom; 1990 
34. Salmanian M, Anabestani M. Chavoshbashi F, Ahmadian E. [study of relation between spiritual 
intelligence with job stress in staffs of municipality of Mashhad]. The 9 th international management 
conferece. Mashhad university,Iran;2009.[Persian] 


