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چکیده
هدف پژوهش حاضر سنجش رابطه هوش معنوی و جهت گیری هدف برای اضطراب امتحان دانش آموزان سال سوم متوسطه بروجرد است.
روش پژوهش به صورت توصیفی – همبستگی و حجم نمونه برآورده شده ،برابر  322نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند
مرحله ای انتخاب شده اند .ابزار اندازه گیری شامل سه پرسشنامه سنجش هوش معنوی بدیع ،جهت گیری هدفی با تون و همکاران و اضطراب امتحان
دریسکول می باشد .برای تحلیل داده های حاصله از روش آماری تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .یافته ها نشان داد که  33درصد دانش آموزان
اضطراب امتحان را نشان می دهند و بین هوش معنوی و جهت گیری تبحری با اضطراب امتحان یک رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و با استفاده از
دو متغیر هوش معنوی و جهت گیری هدفی تبحری با توان بیشتری می توان اضطراب امتحان را پیش بینی کرد.
کليد واژه گان :هوش معنوی ،جهت گیری هدفی ،اضطراب امتحان.

مقدمه

شناسان این بخش را «ناحیه خدا» می نامند ،زیرا با

در سالهای پایانی قرن بیستم مجموعه ای از مدارک و

تحریک مصنوعی آن موضوعات معنوی مانند دیدار با

شواهد از علوم روان شناسی انسان شناسی و علوم

خدا ،گفتگوی دینی ،از خود گذشتگی ،فداکاری ،انسان

شناختی ،پا به عرصه وجود گذاشتند که نشان می دهند

دوستی و مانند اینها پدیدار می شود (چی یو،22221

هوش سومی به نام «هوش معنوی »1مطرح است

ناریانسمی و آوتر ،2221 3رامان چاندران و

وبلکسی4

(احمدی)1322 ،

 ،1112پرسینگر )1116 5بنابراین می توان معتقد به وجود

مطالعات جدید عصب شناسان نشان می دهد ،که برخی

هوش معنوی در انسان بود.

کنش های مغزی با تجربه های معنوی همراه است به

توجه به معنویت در حل مشکالت زندگی و ارزش و

گونه ای که معنویت روی برخی از قسمت های مغز اثر

معنادار نمودن زندگی انسان ،از دوران جیمز 6آغاز شد،

می گذارد .یکی از این قسمتهای مغز بخش لُپ گیجگاهی
است که دقیقاً پشت ناحیه گیجگاهی قرار دارد و عصب
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وی معتقد بود که معنویت موجب معنا در زندگی انسان

جستجوی پاسخی برای پرسشهای بنیادی زندگی و نقد

می شود ،به گونه ای که رفتارهای عقالنی و منطقی را

سنتها و آداب و رسوم می باشد.

برای پیروی در زندگی استفاده می کند ،ارتباطات وی با

الکینز و کاوندیش )2224( 4بر این باورند که حوزه هوش

دیگران یک ارتباط انسانی و اعتقادی خواهد بود و نگرش

معنوی موجب می شود که انسان با مالیمت و عطوفت

مثبتی به خود و دیگران دارد .در شروع سال  2222زوهار

بیشتری به مشکالت نگاه کند ،تالش بیشتری برای یافتن

و مارشال 1که در زمینه فیزیک ،فلسفه و مذهب به مطالعه

راه حل داشته باشد ،سختی های زندگی را بهتر تحمل

می پرداختند ،کتابی با عنوان هوش معنوی ،هوش بنیادی

کند و به زندگی خود پویایی و حرکت دهد.

منتشر کردند که سرآغاز طرح «هوش معنوی» در مجامع

مک گوار )1113(5در تعریف هوش معنوی می گوید:

علمی گردید.

«هوش معنوی» توانایی عمل همراه با آگاهی و ترحم را

وهان )2222( 2معتقد است که هوش معنوی ،یکی از

دارد ،در عین حال که سالمت و آرامش درونی و بیرونی

هوش های چندگانه است که به طور مستقل

(بردباری) را صرفنظر از شرایط حفظ میکند .در واقع

می تواند رشد و توسعه یابد .هوش معنوی نیازمند شیوه

هوش معنوی یک هوش ذاتی انسانی است و همانند هر

های مختلف شناخت و وحدت زندگی درونی ذهن و

هوش دیگری میتواند رشد کند ،به این معنا که می توان

روح زندگی در دنیای هستی است .هوش معنوی می

آن را توصیف و اندازه گیری کرد.

تواند به وسیله تالش ،جستجو و تمرین پرورش یابد.

در مطالعات اسمیت )2224( 6نشان داده شد که هوش

انسان برای کسب قدرت تشخیص در تصمیم گیری هایی

معنوی الزمه سازگاری بهتر با محیط است و افرادی که

که به رشد سالمت نفس و روان کمک می کند ،نیازمند

هوش معنوی باالتری دارند ،تحمل آنان در مقابل

هوش معنوی است.

فشارهای زندگی بیشتر بوده و توانایی باالتری را برای

برهمین اساس زوهار و مارشال ( )2222معتقدند هوش

سازگاری با محیط از خود بروز می دهند.

معنوی موجب می شود که فرد در برابر رویدادها و

وی ده مهارت هوش معنوی را بدین گونه تشریح می

حوادث زندگی بینش عمیق بیابد و از سختی زندگی

کند:
 -1تجربه مذهبی :3وجود فعالیت و تجربه های

نترسد و با صبر و تفکر با آنها مقابله نموده و راه حل

خاص مذهبی

های منطقی و انسانی برای آنها بیابد.

 -2مقابله با استرس :2استفاده از ایمان و اعتقاد

مک شری )2222( 3تاکید می کند که هوش معنوی
زیربنای باور فرد است که سبب اثرگذاری بر عملکرد وی

مذهبی برای حل مسائل و فشارهای زندگی

می شود ،به گونه ای که شکل واقعی زندگی را قالب

 -3هدفمندی :1داشتن هدفی مشخص در زندگی
با در نظر گرفتن مسائل مذهبی

بندی می کند .هوش معنوی باعث افزایش قدرت انعطاف

 -4عبادتگاه :12تمایل به مکان های مذهبی و

پذیری و خودآگاهی انسان شده است ،به طوری که در

مذهبی

برابر مشکالت و سختی های زندگی ،بردباری و صبوری
بیشتری دارند .در واقع هوش معنوی ظرفیتی برای الهام
است و با شهود و نگرش کل نگر به جهان هستی ،در
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 -5خارج شده از اصول :1فاصله گرفتن از اصول و

پیشینهی تحقیقاتی ،دو نوع جهت گیری هدفی که محور
بیشترین توجهات بودهاند شناسایی کرده است:

عقاید کلیشهای در زندگی
 -6محوریت اعتقادات :2تاثیر مذهبی در رفتار و

جهت گیری هدفی

تبحری12

و جهت گیری هدفی

عملکرد (مانند خوردن ،آشامیدن و پوشش)

عملکردی .11در موقعیتهای موفقیت تحصیلی دانش

 -3مقررات مذهبی :3رعایت قوانین و فرمایشات

آموزان به یکی از این دو نوع جهت گیری هدفی گرایش
پیدا می کنند .در بیان تفاوت بین دو نوع جهت گیری

مذهبی در زندگی
 -2نیایش :4دعا کردن و اعمال مذهبی در زندگی

هدفی باید گفت که دانش آموزان تبحر

 -1تحمل کردن :5تحمل نمودن اعتقادات سایر

بیشتری برای فهم درس و یادگیری مطالب دارند .افراد

مذاهب و برخورد اصولی و منطقی با آنها

تبحر مدار در پی توسعه مهارتهای جدید و به دست

 -12مفاهیم دینی :6اعتقاد به مفاهیم اساسی دینی (مانند

آوردن معنایی از تبحر هستند در مقابل دانش آموزان
عملکرد

خالق یکتای جهان ،روح و زندگی پس از مرگ)

مدار13

مدار12

ارزش

دائماً در تالش هستند تا خود را نزد

دیگران باهوش جلوه دهند و نگران عقب افتادن از

موسسه آگاهی سنجی پرودیو ( )2225در آمریکا نیز شش

دیگران هستند.

مهارت برای هوش معنوی تعریف کرده است .این مهارت

همچنین اسکالویک 14در ابتدا تقسیم بندی دوگانهای از

ها شامل دلسوزی برای دیگران ،خردورزی ،توانایی گوش

هدف ها داشت به عنوان هدفهای معطوف به تکلیف در

دادن ،احساس ملکوتی ،توکل بر خدا و ایمان می باشد.

مقابل معطوف به خود .سپس هدف معطوف به خود به دو

همچنین ولمن )2221(3اجتماعی بودن و ادراک فرا حسی

جهت خودارتقایی و خودتخریبی تقسیم می شود و مدل

را دو مهارت اساسی هوش معنوی معرفی می کند ،در

سه بخشی از هدفهای پیشرفت را ارایه داد .برای بسیاری

حقیقت هوش معنوی مجموعه ای از فعالیت هاست که

از دانش آموزان هدف ممکن است اثبات توانایی برتری

عالوه بر لطافت و انعطاف پذیری در رفتار ،سبب

آنها باشد ،اما دانش آموزان دیگر ممکن است دارای جهت

خودآگاهی و بینش عمیق فرد نسبت به زندگی و هدفدار

گیری باشند که تالش کنند جزء ضعیف ترین نباشند ،تا از

نمودن آن می شود ،به گونه ای که اهداف ،فراتر از دنیای

خوردن برچسب کودن یا دریافت واکنشهای منفی از

مادی ترسیم می گردد و همین فرایند موجب سازگاری

جانب دیگران اجتناب کنند.

فرد با محیط به خاطر خشنودی و رضایت دیگران شده

اسکالویک این ابعاد را به ترتیب جهت گیری تهاجمی و

است ،زیرا وی با این سازگاری درصدد جلب رضایت

جهت گیری تدافعی نامید .در بررسی دیگری ،اسکالویک

خداوند متعال است ،بنابراین هوش معنوی می تواند روی

این دو بعد را خودارتقایی و خودتخریبی نامید .هدف

انگیزش افراد برای انجام دادن کارها تاثیر بگذارد .یکی از

دانش آموزان دارای خودارتقایی نشان دادن توانایی برتر

جنبههای انگیزشی معنوی که می تواند از هوش معنوی

است و هدف دانش آموزان دارای خودتخریبی اجتناب از

تاثیر بپذیرد ،جهت گیری هدفی 2است .ایمز 1با مروری بر

برچسب کودن یا اجتناب از قضاوت منفی توسط دیگران
است.
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به عالوه تا همین اواخر ابعاد گرایش اجتناب در مورد

میسازد ،ساالنه حدود  12میلیون دانشآموز اضطراب

هدفهای عملکردی اعمال می شد .ولی اندرود و همکاران

امتحان را تجربه می کنند (صبحی و همکاران )1323

( )2221ابعاد گرایش اجتناب را عالوه بر هدفهای

بررسی صاحب الزمانی ( ،)1312میزان اضطراب امتحان را

عملکردی در مورد هدفهای تبحری نیز به کار بردند و

 33درصد در سطح خفیف 32 ،درصد متوسط و 24/5

شاخههای پدید آمده را تبحرگرا و تبحرگریز نامیدند .در

درصد شدید را نشان می دهد.

چهارچوب هدف تبحرگرا فرد به دنبال کسب شایستگی

مک رونالد )2221( 2اضطراب امتحان را به عنوان یک

از طریق افزایش توانایی ،کسب لذت از یادگیری و تسلط

پدیده متداول و مهم آموزشی می داند که رابطه ی

و تبحر بر موضوع مورد یادگیری است.

تنگاتنگی با عملکرد تحصیلی دارد و نتایج امتحانات نیز

آنان به یادگیری برای خود یادگیری عالقه دارند و خود

تاثیر به سزایی بر جنبه های مختلف زندگی فرد دارد .در

را درگیر تکالیف چالش برانگیز می کنند.

واقع به نظر میرسد که دلیل افت تحصیلی بسیاری از

در چارچوب یک هدف تبحرگریز ،فرد از عدم شایستگی

دانش آموزان ،ناتوانی در یادگیری یا ضعف هوشی نیست

و عدم توانایی پرهیز می کند و شایستگی به صورت

بلکه ناشی از اضطراب امتحان است (ادوارد 3و همکاران،

دستیابی کامل به تکلیف تعریف می شود .این افراد از

.)2212

نفهمیدن مطالب و فراموشی آنچه فرا گرفتهاند می ترسند

فردی با سطح باالی اضطراب امتحان در افکار منفی غرق

و تمام تالش خود را میکند تا از هرگونه خطا و اشتباهی

می شود که این افکار روی مقایسه عملکرد با دیگران،

اجتناب کند .فرد عملکردگرا شایستگی را در برتری نسبت

نتایج شکست و عدم موفقیت و سطح پایین اطمینان در

به دیگران می داند و در واقع این افراد یادگیری را برای

عملکرد ،نگرانی افراطی پیش برآورد شده ،احساس عدم

نمایش قدرت و برتری خود نسبت به دیگران می خواهند

آمادگی برای امتحان و فقدان خود ارزشی متمرکز می

و در نهایت فرد عملکرد گریز از ارزیابیها و قضاوتهای

شود (ایبرگن )2212 ،4این حساسیت بدنی خود را به

منفی دیگران اجتناب می کند و شایستگی را در اجتناب

صورت افزایش ضربان قلب و تنفس ،اختالل گوارشی،

از شکست می داند .یادگیری برای این گونه افراد وسیله

عرق کردن و سرد و مرطوب شدن دستها ،خشکی دهان و

ای برای جلوگیری از شکست است ،زیرا معتقدند با

لرزش ،احساس هراس و ترس و نیاز به ادرار کردن نشان

شکست توانایی آنان نیز در نزد دیگران زیر سوال می

می دهند (زیدنر .)1112 ،5در دانشآموزانی که در زمان

رود.

امتحان دچار اضطراب می شوند پردازش اطالعات در آنها

از سویی یکی از نگرانیهای نظام آموزشی ،اضطراب

کم می شود که این امر اثر زیادی بر عملکرد تحصیلی

امتحان 1اغلب دانش آموزان است که ممکن است نمرات

آنان خواهد داشت با توجه به اثرات منفی اضطراب بر

خوبی در طول ترم داشته باشند اما در امتحانات پایان ترم

عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،اجرای برنامه های

با افت نمره مواجه می شوند که ممکن است به علّت

پیشگیری و همچنین شناسایی علل و برنامه ریزی جهت

سطح باالی اضطراب آنها باشد (هروی و همکاران،

رفع مشکالت و تقویت عواملی که به کنترل اضطراب در

.)1322

دانش آموزان کمک می کند ،ضروری است.

در طول دوره امتحانات میزان کمی از اضطراب برای

از طرفی در چند دهه گذشته معنویت به صورتی روز

بهبود مطالعه الزم و ضروری است .اما گاهی اضطراب

افزون توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را

دانشآموزان به حدی است که فعالیتهای آنها را محدود

2

Mc Donold
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4
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5
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به خود جلب کرده است در نتیجه ما در این پژوهش به

افزایش عملکرد تایید شدهاند (بندورا ،1112 ،3الک و

دنبال بررسی رابطه هوش معنوی و جهت گیری هدفی بر

لیتم ،)1112 ،4آندرمن ( 1111به نقل از مرادی زاده،

اضطراب امتحان هستیم.

 )1322با مطالعهای روی دانش آموزان پایههای پنجم و

شواهد نشان می دهد که تمرینهای معنوی ،افزایش

تکرار آن در پایه هشتم دریافت که هدف گرایی تبحری

دهنده آگاهی و بینش نسبت به سطوح چندگانه هشیاری

به طور مثبت عاطفه مثبت نسبت به تحصیل (از قبیل

و تعلق هستند و بر عملکرد افراد تاثیر مثبتی دارند

کارآمدی تحصیلی و اعتماد به نفس باال) را پیش بینی می

(کینگ .)2222 ،1هوش معنوی با نتایجی از قبیل سالمت

کند .از نظر انگیزشی نیز تعداد زیادی از مطالعات رابطه

ذهنی ،اعتماد به نفس ،سالمت جسمی و رضایت مندی

مثبتی بین هدف گرایی معطوف به تکلیف (تبحری) و

زندگی زناشویی همراه بوده است و فقدان معنویت با

خودکارآمدی را گزارش کردهاند .در مطالعه ای دیگر

مشکالت روان شناختی -رفتاری منفی از قبیل افسردگی،

آردان ،5پارژه 6و الپین )1113( 3در چهارچوب نظریه

سوء مصرف مواد ،خود کشی و اضطراب مرتبط شناخته

هدف های پیشرفت دریافتند که هدفهای تکلیف به

شده است (داویس 2و همکاران .)2223،هوش معنوی به

صورت مثبت با خودکارآمدی و معدل کالسی و به

واسطهی کنش آن در یکپارچه کردن هوش عقالنی و

صورت منفی با اضطراب امتحان همبسته بودند.

هوش هیجانی ،تعامل بین فرآیندهای تفکر منطقی و

با توجه به مطالب ذکر شده هدف این پژوهش بررسی

هیجان را تسهیل می کند و این قابلیت را نیز دارد که

ارتباط هوش معنوی و جهت گیری بر اضطراب امتحان

نتیجه تعامل آنها را به کلی تغییر دهد و بدین واسطه

در دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان بروجرد می

موجب رشد و دگرگونی شخصی شود (عابدی و سرخی،

باشد.

.)1323

در این پژوهش ارتباط هوش معنوی به عنوان یکی از

اگر چه تحقیقاتی که به بررسی ارتباط هوش معنوی و

انواع شناخته شده هوش و جهت گیری هدفی به عنوان

جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان پرداخته باشد در

عنصری مهم در تداوم پیشرفت و انگیزش برای اضطراب

دسترس نیست ،ولیکن مطالعات متعدد انجام یافته در

امتحان مورد بررسی قرار می گیرد .بنابراین سوال های

زمینه هوش معنوی مؤید تاثیر آن بر موضوعات مختلف

پژوهشی به شرح زیر تهیه و مورد بررسی قرار گرفت.
 -1ارتباط هریک از حیطههای هوش معنوی و

سالمتی بوده است .به عنوان نمونه ،نتیجه مطالعهی عابدی

اضطراب امتحان به چه صورتی است؟

و سرخی درسال  1323در مورد رابطه ی بین هوش

 -2ارتباط بین هوش معنوی به صورت کلی و

معنوی و صفات شخصیتی نشان داد که بین هوش معنوی

اضطراب امتحان به چه صورتی است؟

و عامل های شخصیتی برون گرایی با وجدان شخصی

 -3ارتباط بین جهت هدفی تبحری و اضطراب

رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد (لطفی و سیار.)1323 ،

امتحان به چه صورتی است؟

در بررسی رابطه بین هوش معنوی و سالمت روان افراد

 -4ارتباط بین جهت گیری هدفی عملکردی و

باالی  15سال دریافتند که بین هوش معنوی و سالمت

اضطراب امتحان به چه صورتی است؟

روانی رابطه معناداری وجود دارد .خزایی و همکاران
( )1321دریافتند که بین سطوح ارزشهای مذهبی و میزان
اضطراب دانش آموزان ارتباط وجود دارد و از طرف دیگر
در پژوهشهای مختلفی کارآمد بودن هدف های ویژه در
King
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حداقل و حداکثر نمره برای پرسشنامه  42و  212است.

 -5ارتباط بین هوش معنوی و جهت گیری هدفی

برای تعیین پایایی پرسشنامه هوش معنوی از ضریب

بر اضطراب به چه صورتی است؟

آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با  α = 0/44بوده که
روش پژوهش:

بیانگر پایایی قابل قبول است.

در این قسمت روش پژوهش ،جامعه آماری ،حجم نمونه

پرسشنامه جهت گيری هدفي

و روش نمونه گیری ،ابزار اندازه گیری و روشهای تجزیه

این پرسشنامه حاوی  16سوال است که توسط باتون،

و تحلیل دادهها مطرح شده است.

ماتیووزاژاک ( )1116طراحی شده است این پرسشنامه

روش پژوهش :با توجه به اینکه پژوهشگر در صدد

توسط غالمی ( )1322به فارسی ترجمه و هنجاریابی شد.

سنجش رابطه هوش معنوی و جهت گیری هدفی بر

تمام مادهها با استفاده از یک مقیاس با طیف لیکرت 5

اضطراب امتحان بوده روش پژوهش توصیفی و از نوع

درجه ای از کامالً موافقم=  ،5موافقم=  ،4نظری ندارم= ،3

همبستگی می باشد.

مخالفم=  ،2کامالً مخالفم=  1تنظیم شده است .در این

حجم نمونه :با توجه به حجم جامعه آماری ،برای تعیین

پرسشنامه سواالت  1تا  2جهت هدف معطوف به عملکرد

حجم نمونه از فرمول برآورد حجم نمونه استفاده شد و

و سواالت  1تا  16جهت هدف معطوف به یادگیری را

حجم نمونه  322نفر تعیین شد.

می سنجد .ضریب پایایی آزمون در پژوهش حاضر با

روش نمونه گيری :برای انتخاب دانش آموزان گروه

استفاده از روش آلفای کرونباخ  2/32محاسبه شد.

نمونه از روش نمونه گیری تصادفی -خوشه ای چند

پرسشنامه اضطراب امتحان دریسكول:

مرحله ای استفاده شد .به همین منظور از بین دبیرستان

پرسشنامه دارای  12سوال نگرانی و افکار منفی است که

های شهرستان بروجرد سه دبیرستان پسرانه و سه

هر سوال در یک مقیاس  5امتیازی از کامالً نادرست تا

دبیرستان دخترانه انتخاب شدند و سپس از بین کالسهای

کامالً درست تقسیم بندی شده است 6 .سوال اختالل و 4

هر دبیرستان در هر رشته تحصیلی یک کالس و در

سوال ترس را می سنجد( .دریسکول )2223 ،1پایایی این

مجموع سه کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند که از

پرسشنامه در پژوهش حاضر که با استفاده از روش دو نیم

این تعداد  162نفر دانش آموز دختر و  142نفر دانش

کردن حاصل شد برابر با  r = 2/23است که در حد قابل

آموز پسر انتخاب شدند.

قبولی می باشد .مجموع امتیازات  12سوال تقسیم بر ،12

ابزار اندازهگيری

وضعیت هر فرد را از نظر اضطراب قبل از امتحان نشان

الف -پرسشنامه سنجش ویژگیهای هوش معنوی:

می دهد که مقدار اضطراب هر فرد از  1تا  5متغیر بوده و

این پرسشنامه توسط بدیع ساخته و اعتباریابی شده است

مقادیر کمتر نمایانگر اضطراب کمتر خواهد بود.

(بدیع )1321 ،و شامل  42گویه در  4حیطه است:

روش تجزیه و تحليل دادهها:

حیطه اول :تفکر کلی و بعد اعتقادی ( 12گویه) ،حیطه

برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده عالوه بر

دوم :توانایی مقابله و تعامل با مشکالت ( 15گویه) ،حیطه

استفاده از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و

سوم :پرداختن به سجایای اخالقی ( 2گویه) ،حیطه

 )...در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون

چهارم :خودآگاهی ،عشق و عالقه ( 3گویه) ،به منظور

همزمان استفاده شد.

نمرهگذاری برای هریک از  5گزینه «کامالً موافق»،
یافته های پژوهش:

«موافق»« ،تا حدودی»« ،مخالف» و «کامالً مخالف» و به
هر یک مقادیر از  5تا  1در نظر گرفته شده است که

Driscoll
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میانگین هوش معنوی دانش آموزان برابر با  141/43با

معطوف یادگیری (تبحری) به ترتیب  23/22و  1/26می

انحراف معیار  21/4و در دامنهای از  63تا  115بود.

باشد که به نظر می رسد شرکت کنندگان در این پژوهش

میانگین بدست آمده برای ابعاد مختلف هوش معنوی

در پاسخ به سواالت مربوط به جهت گیری هدفی

تفکر کلی و بعد اعتقادی  ،41/24توانایی مقابله و تعامل

عملکردی نسبت به جهت گیری هدفی تبحری میانگین

با مشکالت  ،43/33پرداختن به سجایای اخالقی ،21/11

بیشتری را به دست آوردند که نشان دهنده این است که

24/46

دانش آموزان بیشتر اهداف عملکردی را در نظر می گیرند

و

خودآگاهی

و

عشق

و

عالقه

می باشد.

تا اهداف تبحری را.

میانگین و انحراف معیار برای جهت هدفی معطوف به

میانگین نمره اضطراب دانش آموزان برابر با  2/33با

عملکرد به ترتیب  24/12و  2/24و برای جهت هدفی

انحراف معیار  2/22بدست آمد 33/2 .درصد افراد تجربه
اضطراب امتحان را نشان دادند.

جدول .1نتایج ضریب همبستگی بین هوش معنوی و حیطه های مختلف آن و جهت گیری هدفی (تبحری و عملکردی بر اضطراب امتحان)
منبع

ضریب همبستگي

ضریب تعيين

سطح معناداری

N

تفكر کلي و بعد اعتقادی

-2/235

2/255

2/21

322

توانایي مقابله با مشكالت

-2/122

2/235

2/25

322

پرداختن به سجایای اخالقي

2/143

2/22

2/51

322

خودآگاهي و عشق و عالقه

-2/241

2/252

2/21

322

هوش معنوی

-2/236

2/236

2/21

322

جهت گيری هدفي تبحری

-2/34

2/115

2/21

322

جهت گيری هدفي عملكردی

2/22

2/2264

2/61

322

نتایج جدول بیانگر آن است که از میان  4حیطه هوش

امتحان معنی دار نمی باشد .از بین دو خرده آزمون جهت

معنوی «خودآگاهی و عشق و عالقه» بیشترین اثر را بر

گیری هدفی ،ارتباط بین جهت گیری هدفی تبحری با

اضطراب قبل از امتحان داشته و ضریب منفی آن نشان

اضطراب امتحان منفی است و نشان دهنده معکوس بودن

دهنده معکوس بودن این ارتباط در سطح 𝑃 < 0/01

ارتباط سطح ( )𝑃 < 0/01می باشد و لیکن ارتباط بین

می باشد در رتبههای بعدی دو حیطه تفکر کلی و بعد

جهت هدفی عملکردی و اضطراب امتحان نمی باشد.

اعتقادی و توانایی مقابله با مشکالت قرار دارند که ضریب

ارتباط بین هوش معنوی به عنوان یک سازه کلی نیز با

منفی آنها نشان دهنده معکوس بودن این ارتباط است و

اضطراب امتحان  -2/236است که نشان دهنده رابطه

لیکن ارتباط بین پرداختن به سجایای اخالقی و اضطراب

معکوس بین اضطراب امتحان و هوش معنوی می باشد.

جدول  .2خالصه تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش بینی اضطراب امتحان براساس هوش معنوی و جهت گیری هدفی تبحری
متغیر وابسته :اضطراب امتحان
پيش بيني کننده

ضریب استاندارد نشده

ضریب استاندارد نشده

T

عدد ثابت

12/261

-

**3/332

هوش معنوی

-2/26

-2/112

**-2/263

جهت گيری هدفي تبحری

2/235

2/314

**-3/421
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همان طور که در جدول باال مشاهده می شود مقدار R2

برای پیش بینی استفاده شود .عالوه بر این نسبت F

بدست آمده  2/133می باشد و این بدان معناست که

مشاهده شده  13/144در سطح حداقل  11درصد معنادار

 13/3درصد واریانس متغیر اضطراب امتحان توسط دو

است و معادله پیش بینی اضطراب امتحان براساس دو

متغیر هوش معنوی و جهت گیری هدفی تبحری تبیین می

متغیر هوش معنوی و جهت گیری هدفی تبحری به

شود .مقدار  Rمشاهده شده برابر ( )2/416نیز نشان

صورت زیر می باشد:

دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می تواند
(جهت گیری هدفی تبحری)(-0/044هوش معنوی)(Y=50/444-0/04اضطراب امتحان)

بحث و نتیجه گیری

دهنده ی رابطه معکوس بین هوش معنوی و اضطراب

یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین سه حیطه از چهار

امتحان است.

حیطه هوش معنوی یعنی حیطههای تفکر کلی و بعد

از دیگر نتایج بدست آمده از تحلیل آماری این استت کته

اعتقادی ،توانایی مقابله و تعامل با مشکالت و خودآگاهی

بین جهت هدفی تبحری با اضتطراب امتحتان همبستتگی

و عشق و عالقه و اضطراب امتحان ارتباط وجود دارد و

منفی وجود دارد .در تبیین آن میتوان گفت دانش آموزانی

چون این ارتباط معکوس میباشد میتوان از طریق رشد

که دارای جهتگیتری هتدفی تبحتری هستتند ،اضتطراب

و پرورش آنها از میزان اضطراب امتحان بکاهیم .ضمن

امتحان کمتری را تجربه میکنند .دانش آموزانی که گرایش

اینکه این ارتباط با سازه کلی هوش معنوی نیز معکوس

به هدف تسلط دارند معموالً رابطته مهمتی بتین تتالش و

می باشد بنابراین براساس نتایج میتوان اذعان نمود که

حاصتتل کتتار ختتویش متتی بیننتتد و بتترای شکستتت و

اگر انسان بتواند در کارها و امور دنیوی و تحصیلی خود

موفقیت های ختود بیشتتر از استنادهای مترتبط بتا تتالش

بر خدا توکل کند و توانایی تحمل مشکالت را داشته

استفاده متیکننتد و از آنجاییکته در جهتت گیتری هتدفی

باشد ،میتوان شاهد یک انسان وارسته و خداپرست باشیم

تبحری تمرکز بر تالش بیشتتر استت ،بنتابراین متی تتوان

که میتواند با استفاده از هوش معنوی خود بر مشکالت و

نتیجه گرفت که دانش آموزان دارای جهتت گیتری هتدفی

اضطرابهای موجود در زندگی خود فائق آید و با ذکر و

تبحری ،اضطراب امتحان کمتتری را تجربته متیکننتد .در

یاد خدا اضطراب های زندگی را از خود بزداید و درون

حالیکه ارتباط بین جهتت هتدفی و اضتطراب امتحتان در

خود را مطمئن سازد.

پژوهش حاضر معنی دار نبود .این یافتته هتا بتا یافتتههتای

یافتههای این پژوهش یک رابطه منفی بین هوش معنوی و

کستتری ( ،)2224کستتری و جانستتون ( )2222و گتتراول

اضطراب امتحان را نشان میدهند .همانگونه که مطالعه

( )2221همسو میباشد .منتدرجات موجتود در جتدول 2

سالی و همکاران ( )2226نشان می دهد که هوش معنوی

این پژوهش نشان می دهد که دو مؤلفه هتوش معنتوی و

ارتباط مثبت و معناداری با کنترل استرس دارد ،به عبارت

جهت گیری هدفی تبحری با توان بیشتر میتواننتد میتزان

دیگر با افزایش و رشد هوش معنوی میتوان استرس های

اضطراب امتحان را پیش بینتی کننتد .در تبیتین ایتن یافتته

موجود در محیط پیرامون را بهتر کنترل کرد .عالوه بر

متتیتتتوان گفتتت افتترادی کتته از هتتوش معنتتوی بتتاالتری

تأیید یافتههای پژوهش حاضر براساس مطالعه سالی و

برخوردارند و از سویی دارای جهت گیری هدفی تبحتری

همکاران ( )2226مطالعات خزایی ( )1321و دیکمین

میباشند ارزش بیشتری را برای فهتم و یتادگیری مطالتب

( )1112نیز یافتههای این پژوهش تأیید می شود که نشان

درسی قائل هستند و اضتطراب کمتتری را در طتول ستال
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تحصیلی به ویژه در ایام امتحانات تجربه میکنند .برهمین

 -غالم تی ،یارمحمتتد .)1322( .بررس تی ارتبتتاط جهتتت

اساس می توان با تقویت هتوش معنتوی دانتش آمتوزان و

گیری هدفی یا یادگیری خودگردان در دانتشآمتوزان

تغییر در جهت -گیری هدفی آنها از طریتق آمتوزشهتای

دختر و پسر سال سوم متوسطه شهر تهران .پایان نامه

تغییر شناخت می توان از میزان اضطراب غیرضروری افراد

کارشناس تی ارشتتد ،دانشتتکده روان شناس تی و علتتوم

در زندگی به ویژه اضطراب های تحصیلی آنهتا بکتاهیم و

تربیتی ،دانشگاه تربیت معلم کرج.
 -لطفتی ،محدثتته و ستیار ،ستتمیه .)1323( .رابطتته بتین

از این طریق موجبات رشد سالم آنها را فتراهم آورده تتا

هوش معنوی و سالمت روان افراد  15ستال بته بتاال

شاهد جامعهای سالمتر باشیم.
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Abstract
The aim of this study was to assess the relationship between spiritual intelligence and goal orientation
for test anxiety among the second and third year secondary school students of Boroujerd. Research method is
descriptive - correlation and estimated sample size is 300 people that were selected in a multi-stage cluster
random sampling. For measurement, three questionnaires of Badie spiritual intelligence, Baton et.al goal
orientation and Driscoll’s test anxiety. To analyze data obtained, statistical method of simultaneous regression
method was used. Results showed that 37 percent of students show test anxiety and there is a significant negative
correlation between spiritual intelligence and mastery orientation and test anxiety and test anxiety can be
predicted with more power using two variables of spiritual intelligence and mastery goal orientation.
Key words: Spiritual Intelligence, Goal Orientation, Test Anxiety.
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