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Abstract 
Introduction: Test anxiety is one of the most critical concerns of the education system. 
Spiritual intelligence is a collection of individual capacities about spiritual resources. 
Due to the importance of spiritual intelligence on test anxiety and students' mutual 
success and academic achievement, this study aimed to determine the relationship 
between spiritual intelligence and test anxiety in North Khorasan University of 
Medical Sciences students. 
Methods: The present study is a cross-sectional analytical study investigating the 
relationship between spiritual intelligence and test anxiety in 435 students of North 
Khorasan University of Medical Sciences in 2017-18. The subjects were selected by 
multistage sampling (stratified and systematic random sampling). Data were collected 
by King's standardized questionnaire of spiritual intelligence and Sarason test anxiety. 
Data were analyzed by SPSS 20software using t-test, Analysis of variance, and 
Pearson correlation test. 
Results: The subjects' mean age was 21.57 ± 3.57 years, and 308 (70.8%) of the issues 
were female. The mean score of students' spiritual intelligence was ± 45.82 13.9, and 
the mean score of exam anxiety was 15.7± 6.07. The results showed a significant and 
inverse relationship between test anxiety and total spiritual intelligence score. There 
was a substantial and inverse relationship between spiritual intelligence dimensions, 
the dimension of critical existential thinking, and personal meaning production with 
exam anxiety (P-value < 0.001). 
Conclusions: According to the results of this study, recognizing the inverse 
relationship between spiritual intelligence and students 'test anxiety can provide a 
basis for promoting spiritual intelligence and reducing students' stress. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله
 1399 مستانز، 4، شماره 12دوره 

 

 

 لیشما خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در امتحان اضطراب و معنوي هوش رابطه
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 چکیده
 فردي هاي ظرفیت از است اي مجموعه معنوي هوش. باشد می آموزشی نظام هاي دغدغه ترین مهم از یکی امتحان اضطراب :مقدمه

 حصیلیت پیشرفت و موفقیت متقابال و امتحان اضطراب بر معنوي هوش تاثیر اهمیت دلیل به. باشد می معنوي منابع با ارتباط در
 مالیش خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در امتحان اضطراب و معنوي هوش بین رابطه تعیین هدف با مطالعه این دانشجویان،

 .شد انجام
 شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر 435 که باشد می تحلیلی نوع از مقطعی اي مطالعه حاضر پژوهش :کار روش

 ها داده. بود) سیستماتیک تصادفی و اي طبقه( اي مرحله چند گیري نمونه روش. دهد می قرار بررسی مورد را 97-1396 سال در
 SPSS 20 افزار درنرم ها داده و گردید آوري جمع ساراسون امتحان اضطراب  و کینگ معنوي هوش استاندارد هاي پرسشنامه توسط

 .شدند تحلیل و تجزیه استنباطی و توصیفی آماري هاي آزمون از استفاده با
 هوش نمره میانگین. بودند دختر) درصد 8/70( نفر 308 تعداد و بود سال 57/21 ± 57/3بررسی مورد افراد سنی میانگین :هایافته

 معکوس و دار معنا ارتباط که داد نشان نتایج. بود 7/15 ±07/6امتحان اضطراب نمره میانگین و 82/45 ±9/13 دانشجویان معنوي
 یشخص معناي تولید بعد و انتقادي وجودي تفکر بعد معنوي، هوش ابعاد از. دارد وجود معنوي هوش کل نمره و امتحان اضطراب بین

 .)P-value > 001/0.(داشتند معکوس و دار معنا رابطه امتحان اضطراب با
 پایه تواند می دانشجویان امتحان اضطراب و معنوي هوش بین معکوس رابطه شناخت پژوهش، این نتایج به توجه با :گیري نتیجه

 .کند می فراهم دانشجویان اضطراب میزان کاهش و معنوي هوش ارتقاء براي را اي

 :کلیدي واژگان
 هوش

 معنویت
 امتحان اضطراب

 دانشجویان
 تحصیلی پیشرفت

ا

مقدمه
که نقش مهمی در زندگی و سالمت  اضطراب یک حالـت ذهنی اسـت

. وجود اضطراب به میزان اعتدال سبب ]1[ انسان ها ایفا می کند
سازگاري انسان در زندگی شده و وجود اندك آن اثرات مثبت و مفیدي 

. دانشجویان در دوران تحصیل خود ]2, 1[ بر زندگی انسان ها دارد
 از یکیاضطراب امتحان متحمل فشار هاي روانی مختلفی می شوند، 

. ]2[ که نوعی اضطراب موقعیتی می باشد است یروان يتنشها ینمهمتر
اضطراب امتحان عموما زمانی در دانشجویان برانگیخته می شود که آنها 
می دانند عملکرد آنها مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. این 

اضطراب راه مقابله و واکنشی به استرس است، که می تواند خود را در 
بیشتر دانشجویان  ]3[ سه بعد شناختی، عاطفی، رفتاري نشان دهد

سطوحی از این اضطراب را تجربه می کنند که می تواند اثرات مفیدي 
 نمانند تحریک و تالش بیشتر براي آموختن و آمادگی پیش از امتحا

و  اثرات سوء داشتهی تواند م. اما اضطراب شدید ]2[ را داشته باشد
  .]4, 1[ قرار دهد یردر امتحان را تحت تاث فرد تمرکز و عملکرد

در مطالعاتی که بر روي دانشجویان علوم پزشکی در ایران انجام شده 
 درصد از دانشجویان، اضطراب متوسط و باالیی داشتند  40اند، حدود 
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. در مطالعات انجام شده در سایر نقاط جهان نیز شیوع اضطراب ]4-6[
. براي مقابله با ]8, 7[ برآورد شده است %22الی  15امتحان بین 

اضطراب امتحان و کاهش آن شیوه هاي مختلفی مانند آموزش مدیریت 
رفتاري، حساسیت زدایی منظم و آموزش  -زمان، درمان شناختی

. یکی از شیوه ]10, 9[ مهارت هاي حل مسئله به کار گرفته شده است
هایی که در سال هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته، تقویت هوش معنوي 

 .]12, 11[ در افراد براي غلبه بر اضطراب است
منابع  فردي در ارتباط با ظرفیت هاياي از  هوش معنوي مجموعه

، معناي زندگی و ارتباط یکپارچه بین ما و دنیایی است که در معنوي
 سازگاري و اثري نوعی  دربردارنده آن زندگی می کنیم. هوش معنوي

 هاي مختلف حیطه و باالترین سطوح رشدي را در رفتار حل مسأله بوده
که در نهایت  شود شامل میرا  فردي شناختی، اخالقی، هیجانی و بین

, 13[ منجر به شناخت هدف نهایی زندگی و معنایابی زندگی می گردد
داراي ویژگی هاي هوش معنوي . ایمونز بیان کرده است که ]14

و ا متفاوتی می باشد که این ویژگی ها در افراد مختلف متفاوت است.
ت ، توانایی دستیابی به حاالتوانایی تعالی و برتريهوش معنوي را شامل 

معنوي و عمیِق تأمل، مثل مراقبه و تبعیت از خود، توانایی استفاده از 
 . ]15[ نه می داندظرفیتها و منابع معنوي براي حل مسائل روزا

برخی مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین اضطراب امتحان و هوش 
, 16[ رابطه معنا دار و معکوسی را گزارش کرده اندمعنوي پرداخته اند، 

. این در حالی است که در برخی مطالعات دیگر بیان شده است که ]17
برخی امور معنوي همچون اسناد ها و پایبندي مذهبی با اضطراب 

از آنجایی که مقوله هوش . ]19, 18[ امتحان، رابطه معنا داري ندارند
معنوي در دهه هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته و گسترش یافته، لذا 

این زمینه انجام شده است و نتایج آن ها داراي  مطالعات کمتري در
ضد و نقیض است. به دلیل اهمیت تاثیر هوش معنوي بر اضطراب 
امتحان و متقابال روي موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، پژوهش 
حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوي و اضطراب امتحان در 

 انجام شده است.دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

 روش کار
در آن  پژوهش حاضر مطالعه اي مقطعی از نوع تحلیلی می باشد که

رابطه بین هوش معنوي و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه علوم 
نمونه گیري از آذر ماه  قرار گرفت. یمورد بررسخراسان شمالی پزشکی 

نه گیري ادامه یافت. روش نمو 1397شروع شد و تا سال  1396سال 
به صورت روش نمونه گیري چند مرحله اي (طبقه اي و تصادفی 
سیستماتیک) بود. بدین صورت که در مرحله اول به صورت طبقه اي و 
بر اساس فراوانی دانشجویان هر رشته و سپس در مرحله بعدي بر اساس 
نمونه گیري تصادفی سیستماتیک نمونه ها انتخاب شدند. معیار ورود 

ه ب یانی که حداقل یک ترم تحصیلی را گذرانده و مشغولدانشجو شامل
ی باشند و معیار خروج خراسان شمال یدر دانشگاه علوم پزشک یلتحص

 اظهار نظر  ی براساسداشتن اختالالت اضطراباین پژوهش شامل 
دانشجو و انتقالی و یا مهمانی دانشجو به سایر دانشگاه ها بود. ابزار مورد 

 -1ش پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش شامل: استفاده در این پژوه
ه ، رشتتاهل تیوضع، تیجنس، سندانشجویان ( کیدموگراف طالعاتا

 )تحصیلی، ترم تحصیلی، وضعیت سکونت، محل سکونت، درآمد خانوار
پرسشنامه اضطراب  -3 (SISRI)هوش معنوي کینگ  پرسشنامه -2

داراي  (SISRI) پرسشنامه هوش معنوي کینگ .امتحان ساراسون بود
می باشد که  هدف آن سنجش میزان هوش معنوي و ابعاد  آیتم 24

 بسط حالت، تولید معناي شخصی، تفکر وجودي انتقاديمختلف آن (
رقیب و همکاران پایایی این پرسش نامه  ، آگاهی متعالی) است.هشیاري

براي  ، که از نظر آماريگزارش کردند 88/0آلفاي کرونباخ را از طریق 
دف هاي پژو هشی مناسب به نظر می رسد. بررسی همسانی درونی ه

هاي به دست آمده از  نیز نشان داد که مؤ لفه سؤالهاي هـر مؤلفـه
ضریب ) 2007(کینگ  ]20[ همسانی درونی باالیی برخوردار هستند

زیر کرونباخ و آلفاي  برآورد نمود  95/0ي کرونباخ  این ابزار راآلفا
تولید معناي ،  88/0مقیاس هـاي آن از جمله تفکر وجودي انتقادي 

بیان  94/0 بسط حالت هشیاريو  89/0 آگاهی متعالی،  87/0 شخصی
. طیف نمره دهی آن بر اساس لیکرت پنج گزینه اي ]21[ شده است

می باشد  96تا  0ي بین است. نمره قابل کسب در خصوص هوش معنو
میزان هوش معنوي  64تا  40میزان هوش معنوي پایین،  39تا  0که 

 .میزان هوش معنوي باال در نظر گرفته می شود 96تا  65متوسط و 
کینگ ایـن اسـت کـه بـه فرهنـگ  پرسشنامهز اهمیت در ئي حانکته

یـا مذهب خاصی وابسته نیست، بلکه او سعی نموده که به جاي 
هـا و باورهاي افراد دقیقاً هوش معنوي آنها  دینـداري، اعتقـادات، ارزش

 بتوان به صورت راحتیرا بسنجد و این موجب شده که این مقیاس را به 
. پرسشنامه اضطراب ]20[ برد ، فرامذهبی و فرافرهنگی به کارملیفرا

گویه اي با جواب دو حالتی درست و غلط است که  37ساراسون داراي 
زینه بله نمره یک و براي گزینه خیر صفر در نظر گرفته می شود. براي گ

تا 12به عنوان استرس امتحان کم،  12تا  0نمره اضطراب امتحان، بین 
و باالتر به عنوان استرس امتحان زیاد  20استرس امتحان متوسط و  20

روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعددي تعریف می شود که 
 95/0 و همسانی درونی 88/0کرونباخ  يه و با ضریب آلفاسنجیده شد

به دست آمده است که در مجموع قابل قبول  72/0و روایی معیار برابر 
پس از اخذ تاییدیه از  ها دادهي ورآ جمع. به منظور ]3[ می باشد

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، پژوهشگران به 
واحد هاي مورد پژوهش مراجعه کرده و پس از ارائه توضیحات الزم و 
جلب رضایت شرکت کنندگان اقدام به جمع آوري اطالعات نمودند. 

ایت با رض افراد وه بود نام بدون ها پرسشنامهبراي حفظ اصل محرمانگی 
آگاهانه پرسشنامه را تکمیل کردند. با نوجه به مطالعه خرمی راد و 

 500در نظر گرفته شد. تعداد  -0,27) ضریب همبستگی 3همکاران(
پرسشنامه  64دانشجو در این پژوهش شرکت کردند که در نهایت تعداد 

ج شدند و داده هاي مربوط به به دلیل نقص اطالعات از مطالعه خار
شده و با استفاده از آماره هاي SPSS20  نرم افزار وارد پرسشنامه 435

تحلیلی شامل تی  يآزمون هاتوصیفی (میانگین، فراوانی و درصد) و 
 شدند. لیو تحل هیتجز، آزمون همبستگی پیرسون انسیوار زیآنال، تست

 یافته ها
ن، مورد بررسی قرار گرفتند که از نفر از دانشجویا 435در این مطالعه 

نفر) دختر و بقیه پسر  308درصد از شرکت کنندگان ( 8/70میان آنها 
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سال  57/21± 76/3بودند. میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان 
) در ترم تحصیلی سوم مشغول %1/36بود. بیشترین تعداد دانشجویان (

) در خوابگاه، % 7/66دانشجو ( 290). 1 جدولبه تحصیل بودند (
) با % 8/1دانشجو ( 8) همراه خانواده هاي خود و % 5/31دانشجو (137

 دوستان خود زندگی می کردند.
میانگین و انحراف معیار نمره هوش معنوي دانشجویان مورد مطالعه 

هوش معنوي پایین،  %2/35از میان دانشجویان،  .بود 82/45 9/13±
هوش معنوي باالیی داشتند.  %9/6معنوي متوسط و هوش  8/57%

همچنین میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان دانشجویان 
از دانشجویان اضطراب  %8/21به دست آمد.  7/15 ±07/6مورد مطالعه 

اضطراب  %1/27اضطراب امتحان متوسط و  %8/44امتحان پایین، 
 ).2جدولامتحان باالیی داشتند (

براساس نتایج آزمون تی مستقل، هوش معنوي و اضطراب امتحان با 
جنسیت، وضعیت تاهل و محل سکونت ارتباط معنی داري نداشتند. بر 
اساس نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک 

طرفه مشخص شد که هوش معنوي و اضطراب امتحان با وضعیت 
چنین نمره اضطراب امتحان با رشته تحصیلی ارتباط معنی سکونت و هم

داري ندارد. اما بین هوش معنوي و رشته هاي تحصیلی مختلف تفاوت 
). آزمون تعقیبی توکی = 033/0P-valueمعنی داري مشاهده شد (

نیز نشان داد که بین گروه ها تفاوت معنی دار آماري وجود نداشت. 
نشان داد بین نمره هوش معنوي  آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

)0,845P-value =)0,798) و نمره اضطراب امتحانP-value = (
 دانشجویان در ترم هاي تحصیلی تفاوت معنی دار آماري وجود نداشت.

پیرسون نشان داد بین نمره اضطراب امتحان  آزمون ضریب همبستگی
معناي با نمره کل نمره هوش معنوي، تفکر وجودي انتقادي و تولید 

 -170/0و  -135/0، -125/0شخصی به ترتیب با ضریب همبستگی 
). سن دانشجویان P-value >05/0رابطه معکوس و معنی داري دارد (

با نمره کل هوش معنوي و اضطرب امتحان ارتباط معنی داري نداشت. 
اما بین سن و آگاهی متعالی (از ابعاد هوش معنوي) رابطه معنی دار 

 ).r= 129/0و  P-value =007/0دیده شد (
 

 مشخصات دموگرافیک دانشجویان شرکت کننده و ارتباط آنها با هوش معنوي و اضطراب امتحان .1جدول 
(میانگین هوش معنوي فراوانی (درصد) متغیرها ± انحراف  

 معیار)
P-Value میانگین اضطراب امتحان) انحراف ± 

 معیار)
P-Value 

655/0   جنسیت   058/0  

) 127 مرد 2/29 ) 37/45  ± 84/13   84/14  ± 59/6   

) 308 زن 8/70 ) 01/40  ± 94/13   06/16  ± 83/5   
053/0   وضعیت تاهل   786/0  

) 358 مجرد 3/82 ) 59/13 ±  64/45   53/15  ± 77/5   
) 77 متاهل 7/17 ) 67/46  ± 33/15   74/15  ± 15/6   

481/0   محل سکونت   839/0  
411  شهر ( 5/95 ) 93/45  ± 02/14   72/15  ± 02/6   

24) 5/0( روستا  88/43  ± 75/11   46/15  ± 23/7   
127/0   وضعیت سکونت   176/0  

) 290 زندگی در خوابگاه 7/66 ) 76/45  ± 96/13   58/15  ± 08/6   

) 137 زندگی همراه با خانواده 5/31 ) 37/45  ± 91/13   95/5 ± 16/16   

) 8 زندگی همراه با دوستان 8/1 ) 63/55  ± 05/7     

033/0   رشته تحصیلی   157/0  
76)4/17( پزشکی  07/13 ±  82/47   99/5 ±  86/14   

44)1/10( دندان پزشکی  31/12 ±  45   14/6  ± 95/15   
44) 1/10( پرستاري  45/13 ±  41/41   91/5 ±  50/15   

42) 7/9( مامایی  1/13 ±  6/47   46/6 ±  95/15   
40) 2/9( اتاق عمل  53/13 ±  9/43   33/6 ±  2/18   
40) 2/9( هوشبري  51/15 ± 92/49   25/6 ±  78/15   

22) 1/5( علوم آزمایشگاهی  05/16 ±  32 /47   86/4 ± 32/14   
41) 4/9( بهداشت محیط  09/16 ±  32/41   29/6 ±  55/14   
56) 8/12( بهداشت عمومی  72/14 ±  61/48   77/5 ±  61/16   

20) 6/4( بهداشت حرفه اي  03/14 ±  8/43   14/4 ±  2/14   
7) 6/1( فوریت پزشکی  98/13 ±  14/43   4/9 ± 71/17   

 
 فراوانی و درصد شاخص هوش معنوي و اضطراب امتحان در دانشجویان شرکت کننده .2جدول 
 تعداد (درصد) اضطراب امتحان تعداد (درصد) هوش معنوي نمره

 )04/28( 122 )2/35( 153 پایین
 )82/44( 195 )9/57( 252 متوسط

 )12/27( 118 )9/6( 30 باال
 )100( 435 )100( 435 کل
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 ضریب همبستگی شاخص هوش معنوي و زیر مجموعه هاي آن با نمره اضطراب امتحان .3جدول 

 سن متغیر
تفکر وجودي 

 انتقادي
تولید معناي 

 شخصی
 آگاهی متعالی

بسط حالت 
 هشیاري

 هوش معنوي
نمره اضطراب 

 امتحان
        سن

 -0,060 -0,073 -0,032 -0,129 -0,027 -0,052 1 ضریب همبستگی پیرسون
 P-value(  0,281 0,576 0,007 0,504 0,129 0,212سطح معنی داري ( 

        تفکر وجودي انتقادي
 -0,135 0,884 0,506 0,697 0,669 1  ضریب همبستگی پیرسون

 P-value(   0,001P< 0,001P< 0,001P< 0,001P< 0,005سطح معنی داري ( 
        تولید معناي شخصی

 -0,170 0,857 0,497 0,681 1   ضریب همبستگی پیرسون
 >P-value(    0,001P< 0,001P< 0,001P< 0,001Pسطح معنی داري ( 

        آگاهی متعالی
 -0,069 0,868 0,491 1    ضریب همبستگی پیرسون

 P-value(     0,001P< 0,001P< 0,153سطح معنی داري ( 
        بسط حالت هشیاري

 -0,024 0,714 1     ضریب همبستگی پیرسون
 P-value(      0,001P< 0,616سطح معنی داري ( 

        نمره هوش معنوي
 -0,125 1      ضریب همبستگی پیرسون

 P-value(       0,009سطح معنی داري ( 

 

 بحث
و اضطراب امتحان در  يبررسی رابطه هوش معنومطالعه حاضر جهت 

اصل نتایج حانجام شد.پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم  یاندانشجو
از مطالعه نشان داد که ارتباط معنا دار و معکوس بین اضطراب امتحان 

) r= 129/0و  P-value= 007/0و نمره کل هوش معنوي وجود دارد (
. این در حالی است ]16[ همسو بود و همکارانکه با مطالعه خرمی راد 

امتحان  که بیش از دو سوم دانشجویان مورد مطالعه نمره اضطراب
 .]3[ متوسط به باال داشته اند که با مطالعه یزدانی و همکاران همسو بود

ن هوش معنوي با مشاهده شده بی معنادار در تأیید ارتباط معکوس و
هوش معنوي فرآیندي که بیان کرده اند امتحان، تحقیقات  اضطراب

انطباقی جهت حل مسائل روزانه و دستیابی به هدف براساس اطالعات 
. اما با توجه به این که عوامل متعددي مانند تیپ ]22[ معنوي می باشد

شخصیتی افراد، روان رنجوري، عزت نفس پایین در زندگی سبب 
از این رو هرچند نمره  ]23[ افزایش نمره اضطراب امتحان می شود

هوش معنوي دانشجویان متوسط و باال گزارش شده است اما به دلیل 
عدم سنجش عوامل تاثیرگذار دیگر بر نمره اضطراب امتحان، می توان 

بودن اضطراب امتحان دانشجویان مرتبط با آن عوامل متوسط و باال 
همچون جنسیت، وضعیت تاهل، محل  بین عوامل دموگرافیکدانست. 
رابطه معناداري مشاهده  و اضطراب امتحان و هوش معنوي سکونت

این نتایج همسو با مطالعات دیگر بود به طوري که در پژوهش  .نشد
بین بیان شده است که  هاي معدلی و همکاران و حاتمی و همکاران

 رابطه معنا داري وجود نداشت عوامل دموگرافیک و اضطراب امتحان 
. سن دانشجویان با نمره کل هوش معنوي و اضطرب امتحان ]2, 1[

همسو  و همکارانارتباط معنی داري نداشت. که با مطالعه خرمی راد 
اما بین سن و آگاهی متعالی (از ابعاد هوش معنوي) رابطه  ]16[ بود

معنی دار دیده شد. کینگ آگاهی متعالی را توانایی شناخت وجود خود 
نگرش درونی و بیرونی) و جهان مادي (تفکر کل و تمایز آن با دیگران (

ت . جوانی بازه ي زمانی اس]21[ نگري و غیر مادیانه) بیان کرده است
که ممکن است فرد تحت تاثیر نگرش دیگران قرار گرفته و بلوغ معنوي 

سال  35تا  19وي به تاخیر بیفتد. در سایر مطالعات این بازه ي زمانی 
. لذا با توجه به اینکه در مطالعه ما دامنه ]25, 24[ عنوان شده است

بود، می توان  57/21سال و با میانگین  40تا  18سنی دانشجویان بین 
لی و تاثیر آن بر هوش معنوي نتیجه گرفت که باال رفتن آگاهی متعا

وابسته به گذار از این مرحله از زندگی است. در بررسی هاي انجام شده 
مشخص شد تفکر وجودي انتقادي از ابعاد هوش معنوي با اضطراب 
امتحان رابطه معکوس و معنا داري دارد. کینگ تفکر وجودي انتقادي 

 رابطه با معناداري، را به عنوان یک توانایی براي اندیشیدن نقادانه در
(واقعیت، مرگ، هستی) و نگاهی فلسفی به  بشر یادراکات مافوق حس

همچنین یوسفی بیان کرده است که  .]25[ وجود تعریف کرده است 
ه است کیک نوع تفکر هدف مند، منطقی و تعمق آمیز تفکر انتقادي 

 براي تصمیم گیري، حل مسائل و تسلط بر مفاهیم صورت می پذیرد
. در نهایت با توجه به دیدگاه ها و تئوري هاي بیان شده می توان ]26[

حل ی توانای ،شده که فرد احساس کنترل کسب این توانایی باعثگفت 
بیشتري داشته و از این رو اضطراب امتحا.ن  ط بر مفاهیممسائل و تسل

 کمتري را تجربه کند.
یافته دیگر پژوهش نشان داد که تولید معناي شخصی از ابعاد هوش 
معنوي با اضطراب امتحان رابطه معکوس و معنا داري دارد. این یافته 

. کینگ تولید معناي ]27[ همسو با مطالعه محمدي و همکاران است
شخصی را به عنوان توانایی براي ساختن هدف زندگی و بهره مندي از 

 کرده است یفتعر یتسلط بر زندگ تجربیات جسمی و ذهنی جهت
 يبه معنا یشخص يمعنا . در تعریفی دیگر توسط رکر تولید]28[
 یلی برايو دل هدایتگر، داشتن احساس  یداشتن هدف در زندگ"

تولید معناي شخصی می تواند سبب  .]29[ شده است یفتعر "یتوجود
و  یعدر همه وقا فرداستنباط هدف  و یهدف زندگ یکتسلط بر 

 از این رو می توان نتیجه گرفت که بهره مندي از .]30[ شود یاتجربت
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جاي  به خوددر موقعیت هاي زندگی شده که فرد سبب این توانایی 
استرس زا، با آرامش و آگاهی بیش موقعیت هاي  در نادرستپاسخ هاي 

عمل کند.الزم به ذکر است، این پژوهش بر روي دانشجویان رشته  تري
هاي علوم پزشکی انجام شده است که به دلیل ماهیت رشته هاي علوم 
پزشکی، دانشجویان در این رشته ها نسبت به سایر رشته هاي 

با  همچنیندانشگاهی، اضطراب و استرس بیشتري را تجربه می کنند. 
توجه به اینکه اکثر نمونه ها در این پژوهش، در فصل امتحانات 
دانشجویان وارد مطالعه شده اند، لذا ممکن است یکی از عوامل موثر بر 

از دیگر  شیوع برآورد شده در مورد اضطراب امتحان این موضوع باشد،
محدویتهاي این پژوهش می توان  به عدم بررسی سایر عوامل تاثیر 

لذا باید در تعمیم دادن نتایج این ار بر اضطراب امتحان اشاره نمود گذ
 مطالعه به کل جامعه دانشجویان احتیاط الزم را در نظر گرفت. به دلیل

 قتریارتباط دق یشود جهت بررس یم یشنهادمطالعه پ ینبودن ا یمقطع
 -مورد یا یبه صورت همگروه یو اضطراب مطالعات يهوش معنو ینب

 .م شودانجا شاهد

 نتیجه گیري
با توجه به ارتباط معکوس و معنا دار هوش معنوي و اضطراب امتحان، 
چنین ارتباطی می تواند نقطه آغازي براي برنامه ریزي در دانشگاه ها 
در زمینه انجام مشاوره هاي تخصصی و ارائه راهنمایی الزم در زمینه 

هش اضطراب چگونگی افزایش هوش معنوي و استفاده از آن در جهت کا

امتحان به منظور افزایش کیفیت یادگیري دانشجویان باشد. شناخت 
رابطه بین هوش معنوي و اضطراب امتحان دانشجویان، پایه اي را براي 
بهبود هوش معنوي و کاهش میزان اضطراب دانشجویان فراهم می کند. 

 دي از از ابعاانتقاد يتفکر وجودبا توجه به ارتباط معکوس و معنا دار 
هوش معنوي با اضطراب امتحان، وجود چنین ارتباطی با توجه به 

یک نوع تفکر هدف مند، منطقی و ماهیت تفکر وجودي انتقادي که 
تعمق آمیز است که براي تصمیم گیري، حل مسائل و تسلط بر مفاهیم 
می باشد با تقویت این بعد از ابعاد هوش معنوي می توان به کاهش 

یان کمک کرد از این رو می تواند با همکاري اضطراب امتحان دانشجو
معاونت آموزشی و معاونت دانشجویی و فرهنگی، برنامه ریزي هاي 
آموزشی و فرهنگی الزم توسط گروه هاي مختلف آموزشی در دانشگاه  

 صورت گیرد.
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