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Abstract: 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of spiritual 

intelligence training on identity crisis among the first high school female 

students of Qom. The research method is semi-experimental with pretest-

posttest design and control groups. The research population included all of the 

first high school female students of qom in 2019- 2020. 60 students were 

selected by the multistage cluster sampling method and randomly assigned to 

experimental and control groups. To collect information in the pre-test and 

post-test stages, the Ahmadi’s Identity Crisis Questionnaire (1997) was used. 

The experimental group received ten 90-minute sessions of King's spiritual 

intelligence training Package (2008). Data was analyzed using covariance 

analysis. The findings showed that the difference between the experimental 

and control groups regarding the effect of spiritual intelligence on dependent 

variables (reduction of identity crisis) is significant and spiritual intelligence 

reduces identity crisis. According to the results, counselors and teachers 

consider programs for training and development of spiritual intelligence in 

order to decrease identity crisis in adolescents. 
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 چكيده

شینره  شر  شار او هه ر  هدف از پژوهش حاضر  عییریا اب شی رم زشرهزش ههش
زشهزاو دختر  دوه  شتهطر ا اوش ررق  برد شرهد  اطر ت هوش عا یرع از نره  دانش
زشاه  ا را ززشهو شا گر و  گرها  شرهدت عاشیراپس -ززشهوززشا  م شا ط ح پیشربا

ده طراش دختر  دوه  شتهطر ا اوش ررق  برد  دانرش زشرهزاو معمراشپژوهش رراش  
 60  اچندش حلراا  گی   عصادفم خهرراشا اطتفاد  از هوش نمهنا شهدت1398ر1399
 ها  ززشا ش و کنت ش عرا زی ا رردندتده گ و  مطهه عصادفو شا زشهز انتیابدانش

 فاد شههداطرت، («1376شا او هه   احمرد   »  ناشاپ طشزوه  اطالعات ش ا  عمع
  ا  عارر  زشررهزش شسررتادبی ررا 90  علسررا 10برر اه گ فرر ت گرر و  ززشررا ش طررم 

ها شا هوش عالی  کهاه رانس انارا  ( ب اه گ فتندت عالی  داد 2008شینه  کینگ  ههش
ههش شینه    یگ و  کنت ش و ززشا ش شا عهعا شا عأب کا عفاوتها ن او داد ردت  افتا

و زشهزش هرهش شینره  شاعر   (، شیناداه اط   هواشستا  کاهش شا او ه  یش  شتغ
ررهد ش راوهاو و ش شیراو پی رنقاد شم ش اطاس نترا  ت رهدشم   کاهش شا او هه

ها م شر ا  زشرهزش و هررد هرهش کاهش شا او هه   ده نهعهاناو ش ناشاشنظهه شا
 ها ده نظ  شزی ندتشینه  ده زو
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 هقدمم
مشرک  حرالنیو درع نیتررجراا  ن،یزاتررتنش ن،یزتریانگبراز چالش یکی ینوجوان
و هم معلمان و متخصصان  نیوالد ینوجوانان، هم برا یهم برا یدوران زندگ نیسازتر
از  یانتقرال یدوره كیر ینوجروان. (1: 1395حیاتی، احمردی المروتی و رورحسرن، ) است
 اسرت یسالو بزرگ یدوران جوان یریراتیبه استقالل و مسئول یدوران کودک یوابستگ

دوره، نوجروان برا دو مسرئله  نیر. در اگرددو منجر به تجدید ساختار شخصیت فرد می
و  ساالن و جامعهبزرگ ن،یارتباط با والد یو بازساز یبازنگر یکیاست:  ریدرگ یاساس
شیردل، حامی کارگر و انجرم )فرد مستق   كیعنوان خود به یو بازساز یناسبازش یگرید

طری  د درافرااست که  یدوره حساس یدوره اگرچه گارا بوده ول نیا. (69: 1400شرعا،، 
ی آنان تأثیر شناختروانکنند که بر رشد جسمانی، فیزیولوژیکی و آن بلوغی را تجربه می

برا و همچنرین  گیرردصرورت می« خرود»در مفهروم  یامالحظهقاب گاارد، تغییرات می
در بحر  روانشناسری رشرد از  .دنشرویروبرو مر یمختلف یو روان یجسمان یهابحران

اسرتانلی » کرهیطوربرهترین دوره زندگی یاد شده است، عنوان بحرانیدوره نوجوانی به
دانرد ان میردر روانشناسی نوجوانی و بلوغ، دوره نوجوانی را دوره فشرار و طوفر« هال

هرایی کره فررد در ایرن تررین بحرانیکی از مهم .(2: 1394)کهندانی، شیرازی و عسگری، 
کند، بحران هویت است کره در سرازگاری شخصری، روابرت اجتمراعی، دوره تجربه می

کنرد. از سرویی اخرتالل عمرده ایجراد میریزی شغلی نوجوان حریشرفت تحصیلی و طر
آشفتگی و بحران هویت امری مشرک  و  باوجودررورشی  های مهمدیگر دستیابی به هدف

 (.81: 1396)مرعشیان و صفرزاده، غیرممکن است 
در بحران هویت، نوجوان شدیداً دچار اضطرا  و ناراحتی ذهنی است بره صرورتی 

و  قبولقابر خویشرتن  های مختلر  شخصریت خرویش را در یركتواند جنبرهکه نمی
چنین شخصی در درجه اول از حقیقت وجودی خود و استعداد  هماهنگ، سازمان دهد.

هایی کره دارد، آگراهی الزم را نردارد و در درجره دوم، از هردف خلقرت و و توانمندی
، از تشرخیص شریوه جرهیدرنتاطال، اسرت. نقشی که در نظام هستی بر عهده اوست، بی
های ترین ررسرشصرلیآمدها و نیز راسخ به ادرست ارتباط با دیگران و برخورد با ریش
، او را دچرار سرردرگمی در اغلر  تیردرنهازندگی عاجز است. مجموعره ایرن امرور 

کند. طبیعی است که وقتی فرد خود را نشناخت و هردف از آفررینش ها میگیریموضع
جهان و انسان برای وی معلوم نگشت و با وظایفی که در جامعره برر عهرده دارد آشرنا 

ی در زندگی ایفا کنرد. برروز چنرین وضرعی و تزلرزل فکرری تواند نقش مثبتنشد، نمی
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ترین خطری است که سعادت انسان را در طول حیات مرورد تهدیرد قررار اعتقادی مهم
از جوانران  یسب  شده است برخر تیبحران هو .(7: 1394کهندانی و همکاران، )دهد می

سرنوشت جامعره  به جهیکشور خود ناتوان باشند و درنت یاز درک و ح  مسائ  اجتماع
حالت موج  بروز  نیو تعهد را از دست بدهند. ا تیاعتنا شده، احساس مسئولیخود ب
 ،ینسبت به زندگ یلیمیب اد،یبه اعت شیگرا ،یفکر یازجمله آشفتگ یاجتماع یها یآس

 یزا یاز عوامر  آسر یکی تیبحران هو. خواهد شد ایفرار مغزها، مهاجرت و ... شده 
 یطالق، بزهکرار اد،یاعت  یاز قب یاجتماعهای که منجر به تشدید آسی است  یاجتماع

تواند ی نیز خواهد شد. به همین جهت شناسایی عواملی که میو انوا، انحرافات اجتماع
ترین نشانه سرالمت روان تأثیرگراار باشرد حرائز اهمیرت عنوان مهمبر بحران هویت به

 .(7: 1389)کاکیا، است 
 ستا مشآرا ایبر منبعی و معنویرررتین د که نداهمتاکر شد یشر هاتمداز  نمحققا

تا بتوانند بحران را  کنندیم دهستفاا معنوی یح هااز راه ان،بحر با جههامو مهنگا ادفرو ا
 لکنترو  یهدفمندهرا بررای انسران احسراس ح با موفقیت رشت سر بگاارند، این راه

هرای ح . یکی از ایرن راه(16: 1394ررست و همکاران، )وطن آوردیم نمغاار به شخصی
بینی معنوی برای ح  بحران، باال بردن هوش معنوی اسرت کره برا ایجراد نروعی جهران

کنرد و مقصرد حرکرت او را معنوی، معنا و هدف نهایی زندگی را برای انسان تبیین می
ان عنودیگر ابعاد هویتی وی نظیر هویت شغلی، جنسیتی و... بره جهیدرنتدهد و نشان می
گیررد های دستیابی به آن هدف و در راستای آن معنا و غایرت نهرایی جهرت میواسطه

. اریکسون معتقد بود معنویت و ماه  از طریر  نهادهرای (7: 1395)حیاتی و همکاران، 
تواند به نوجوانان در به دست آوردن هویت فرردی و جمعری یراری دینی یا خانواده می

تررین ی آنران باشرد. وی دیرن و معنویرت را مهمهای اساسرساند و راسخگوی ررسش
شرود و ایرن داند که باع  ظهور و بروز اطمینان و تعهد به یك ایدئولوژی مینهادی می

)نجفری، ملکری، سربحانی نرواد و رایبندی برای شناخت و ررورش هویرت اساسری اسرت 
 ،موث  شخصی هویت تشکی  ست کها معتقدنیررررز  (2005) بسترو .(3: 1400مصررررباح، 

  نتخارا ا مکاناتشاخرود و  یقو یابیارز د،خو هویت، دخوفررد که  ترسا ینا مندزنیا
برای  و کند یابیرا ارز دخو تا نماید تشوی را  دفر باید یمعنو یهاآموزهبنابراین ؛ نماید

؛ هایش، عقایدش، احساسش، عملش و وجودش دلی  بیاوردچگونگی روابطش، ارزیابی
گیری هویرت رابطره وجرود دارد بین هروش معنروی برا شرک  رسدبنابراین به نظر می

 .(97: 1395)برجعلی و خسروی، 
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 چارچوب نظری و مفهومی
 پيشينه تحقيق -1

تاکنون تحقیقات مختلفی در ایران و کشورهای خارجی در زمینه بحرران هویرت انجرام 
ی قررار موردبررسمعنوی را شده است که ارتباط این متغیر با عوام  دیگر ازجمله هوش

رسد که اهمیت بحران هویت در زندگی نوجوانران ترا به نظر می وجودنیباااند. امّا داده
( 1396طلبد. مرعشیان و صفرزاده )ی است که تحقیقات بسیاری را در این زمینه میحد

ای نشان دادند که بین التزام عملی به اعتقادات اسالمی با بحرران هویرت رابطره در مقاله
( در رووهشری 1395مثرال ریرروی و رجرایی ) طوربهی وجود دارد. داریمعنمعکوس و 

های تقویت هوش معنروی باعر  کراهش میرانگین نمررات بحرران دریافتند که آموزش
شررود. همچنررین حیرراتی، احمرردی المرروتی و های آن در نوجوانرران میهویررت و مفلفرره

داشرتن تعریفری از  ای نشان دادند که عام  دین، معنویرت و( در مقاله1395رورحسن )
دهندۀ هویرت تررین عوامر  شرک مهم ازجملرهخود، معنای زندگی، هدف زندگی و... 
ترین عوامر  بررای حر  بحرران هویرت در دوره انسان هستند و ماه  یکری از قروی

 نوجوانی است.
( نیز در رووهش خود نتیجه گرفتند که بین هوش معنوی 1395برجعلی و خسروی )
و مثبتری وجرود دارد و هروش معنروی نقرش مهمری در  داریمعنبا هویت فردی رابطه 

( در رووهشری 1395کنرد. همچنرین عرالمی )گیری هویت رایدار در افراد ایفرا میشک 
ی اعتقرادی مرردم از نیبجهرانهای دینری و نشان داد که توجه به بعد معنروی، شراخص

هویررت اسررت.  های تأثیرگرراار در ایجرراد هویررت و رهررایی از بحرررانترررین مفلفررهمهم
برین ( در تحقیقی نتیجره گرفتنرد کره 1394ررست، رارس  و شهسوارزاده جنگی )وطن

. حاتمی کیا، خراک نرواد و وجود دارد یداریمعنی معکوس و و بحران هویت رابطه یدارنید
یمعنر( در رووهش دریافتند که بین ماه  و هویرت رابطره مثبرت و 1394آزاد لط  )

ی هویت دارد. رجایی، بیاضری و ریگشک تأثیر مستقیمی در ی وجود دارد و ماه  دار
( در مقاله خود نشان دادنرد افررادی کره نمررات براالیی در باورهرای 1388حبیبی رور )

اند. نجفی، احردی ماهبی اساسی داشتند، در بحران هویت نمرات کمتری را کس  کرده
ا بحرران هویرت رابطره بر یدارنیربرین دای نشان دادنرد کره ( در مقاله1385و دالور )

ای نشران داد کره افررادی کره ( در مطالعره2013. لیکری )معکوس معنرادار وجرود دارد
ی مراهبی قروی برخروردار هسرتند. هراشیگرای شک  گرفته اسرت از خوببههویتشان 
اند، گیری هویتشان دچرار مشرک  شرده( نشان داد که افرادی که در شک 2013کروگر )
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در رووهشری  (2013رایری و تعهدات ماهبی ضعی  هستند. هافمن )مسئولیت ازلحاظ
 نشان داد که افرادی که هویت آشفته دارند، عقاید و باورهای ماهبی راسخ ندارند.

 ای نشان داد که بین معنویت با عواملی همچون جامعه، هویت( در مقاله2008رول )
( در رووهشی نشان داد که بین ابعاد هوش 2005و شخصیت ارتباط وجود دارد. وبستر )

توان رشد هویت فردی را براساس هوش معنوی و هویت فردی رابطه وجود دارد و می
( در رووهش خود نشان داد که مفلفۀ ایجاد معنرای 2005بینی نمود. بارتون )معنوی ریش

هرای وجرودی وام  جلروگیری کننرده از بحرانترین عشخصی در هوش معنوی از مهم
( در رووهشی دریافتند که آگاه شردن از خرود در ارتبراط برا 2003است. ر  و اسمیت )

کره در  اسرتخدا، شناخت رویدادها و تعام  مطاب  ضوابت معنروی ازجملره مرواردی 
 یبرو تجر ینظر نهیشیبر ر یبا مرور نیبنابرا ؛کندی هویت نقش مهمی ایفا میریگشک 
بره  توانردیمر یکره هروش معنرو افتیدست  جهینت نیبه ا توانیم تیبحران هو ریمتغ

کره فررد در  یبحرانر نیتررمهم منزلهبه تیدر ح  بحران هو یراه ح  معنو كیعنوان 
 مشراهده تروانیمر ،یرووهشر اتیبه ادب یبا آن مواجه است، مفثر باشد. با نگاه یزندگ

 یانجام شده است عموماً در سطح همبسرتگ هانهیزم نیکه در گاشته در ا یقاتیکرد تحق
 تیبر بحران هو یمعنوآموزش هوش میمستق ریتأث یو کمتر به بررس اندبوده یاو رابطه

رووهش درصدد است تا برا روش  نیا ،رونیاز ؛اندررداخته یشیدر قال  طرح شبه آزما
 مسئله بپردازد. نیا به یشیآزماشبه

 و چارچوب نظری تعریف مفاهيم -2
 یاگسررترده یکاربردهرا ،یارشرتهانیرم تیماه  یاست که به دل یاواژه تیهو هویت:

مربوطه است.  ینظر یکردهایشدت متأثر از مکات  و روآن به یمفهوم  یو تعر افترهی
 یرا امررر رتیرهو ت،یشخصر ررردازانهیرروانشناسران و نظر شرتریمدرن، ب کردیدر رو
و  یتیشخصرر یهراصرهیبه خص تیباورند که هو نیکرده و بر ا یتلق یو شخص یفررد

در سرراخت و  یضررور ینقشر ،یروانر ینردهایو فرا شرودیفرد مربوط مر یاحساسر
 .(91: 1400)ررکی و ناستی زایی، کنند ایفا می رتیررداخرت هو

آن »کررد:   یتعر گونهنیا توانیفلسفه استانفورد م المعارفةریرا با توجه به دا تیهو
)حیاتی و همکاران، « سازدیك فرد و متفاوت از دیگران می عنوانبه کتا،یکه شما را  یصفات
زمران انسان هم یستیو چ یستیهاست. کانسان یستیو ک یستیراسخ به چ تیهو .(3: 1395

قررار  نیریمرورد تب یو مراهب یقروم ،یمل ،ینید ،یخیتار ،یجمع ،یدر ابعاد فرد تواندیم
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 ستا جتماعیا -نیای روازهسا نیرزشخصی  هویت .(91: 1400)ررکی و ناستی زایی،  ردیبگ
 .شودیم شام را  انیگرد با دفر طتبای ارهنحوو  عقایدو  فکر زطرو 

داند که شام  آرزوهرا، ای رویا، خودساخته و درونی میاریکسون هویت را مجموعه
ها، باورها و تاریخچه فردی است. به باور او دستیابی به هویرت حاصر  اهداف، توانایی

فرایندی رویاست که با عوام  اجتماعی برانگیختره و در طرول عمرر همرواره بازسرازی 
از  داریررا احساس نسربتاً را تیهوهمچنین  کسونیار. (125: 2005)برزونسکی، شود می
زهیرو انگ ازهاین  ،یها، عالرغم داشتن خواستهفرد به یعنی کند،یم  یخود تعر یگانگی
بره اسرتقالل، ثبرات و حر   ازیرهرا متفراوت اسرت و نبرا آن گرران،یمشترک با د یها
مهرم  شررفتیعنوان ررا به تیهو یدارد. و شیو رفتارها هازهیدر اعمال، انگ یکپارچگی

ثمربخش و خوشحال،  نوجوان به بزرگسالِ شدن یدر جهت تبد ممه یو گام تیشخص
سردرگمی نقش نامیرد  در برابر تیرا هو ینوجوان یشناختداد و تعارض روان صیتشخ

 .(3: 1395)حیاتی و همکاران، 
در دوره « خرود»، موضو، حاکم بر رشد (1968) نیکسوی ارنظریه سساابر بنابراین

نوجوانران  وهیوبهاین سفالی است که ذهن هر فرد « من کیستم؟»نوجوانی، هویت است. 
کند و یافتن راسخ همین سرفال افرراد را بره جسرتجوی و جوانان را به خود مشغول می

و  نماز لطودر  انشخصی نوجو هویت گراانگیزانررد. خویشررتن و کسرر  هویررت برمی
را  دخو اننوجوو  دبگیر شک  جتماعیا صحیح دربرخواز  حاص  تتجربیا سساابر

 یجابررره گرا لیو شرررودیمررر تضمیناو  نیروا دلتعا زد،سا اجد انیگرو از د بشناسد
 نیروا دلتعاو  هماهنگی د،شو نقشدر  مبهاا رچاد ،مثبت هویت تشکی و  گاهیدآخو
 اننوجو تکام و  شدر ،ینابنابر شررود؛یمرر رچاد هویت انبحر بهو  خرروردیمرر هم بهاو 
 .(18: 1394ررست، رارس  و شهسوارزاده جنگی، )وطنست ا انبحر ینا ح  به بستهوا

به کرار « اریکسون»بحران هویت، اولین بار توست  واژهدر مباح  علمی،  بحران هویت:
گرفته شد. وی در خالل جنگ جهانی دوم، گروهی از سربازان آمریکرایی را مشراهده نمرود 

هرای هرا و نگرشهای خود در مقام سررباز را برا فعالیتها و نگرشفعالیت توانستندینمکه 
شان در مقام شرهروند، سرازش دهنرد. اریکسرون بررای شررح ایرن حالرت، اصرطالح قبلی
 .(145: 1386)مریدی و تقی زادگان، گرفت  به کاریا بحران هویت را « آشفتگی هویت»

تعرابیر مختلفری یراد شرده اسرت.  از عدم توانایی فرد در تحصی  هویت انسانی، برا
یراد « یگرانگیازخودب»یرا « گرم کرردن خویشرتن»از آن با تعبیرر  نظرانصاح برخی از 

، «آشرفتگی هویرت»کنند و روانشناسان از این حالرت اغلر  تحرت عنراوینی چرون می
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بحرران  .(7: 1394)کهنردانی و همکراران، کننرد یاد می« بحران هویت»و « اختالل هویت»
کنرد و ی وجود تزلزل و ابهام در تعریفی که فرد از خرود و وجرود خرود میهویت، یعن

ی سرفاالتشود که فرد به شخصیت خود یکپارچگی و انسجام ببخشد و به مانع از آن می
)مریردی و تقری راسرخ دهرد « خرواهم؟چره می»و « من چیستم؟»، «من کیستم؟»از قبی  
 .(145: 1386زادگان، 

بحرانری کره یرك شرخص برا آن مواجره  ترین، جردینظرانبه اعتراف همه صاح 
دهد. این بحران بدان جهت جدی است کره گیری هویت رخ میشود در خالل شک می

 ی فرد خواهد داشت.سالبزرگموفقیت در رویارویی با آن ریامدهای بسیاری در زندگی 
در برخورد و کنار آمردن برا  یاما ناتوان ؛کندیرا بهنجار قلمداد م تیبحران هو کسونیار

طور و اگر به سازدیمحکم محروم م یتیفرد را از داشتن هو رایز داند،یآن را نابهنجار م
 یهرایمراریو ب یدر نقش، فرار از خانره، بزهکرار یح  نشود، سردرگم یزیآمتیموفق
 یکه نوجوان را به ابهام و سرردرگم تیداشت. بحران هو واهدخ یرا در ر یروان دیشد
 دیهمچون اختالل در احساس زمران و وقرت، احسراس شرد یعوارض یدارا کشاندیم

 .(7: 1389)کاکیا، ی خواهد بود منف تینسبت به خود و هو
های اخیر چه در تحقیقات تجربی و هوش در سال تیمعنوروشی هم هوش معنوی:
ها سرازهاین هوش معنوی قرار گرفته است.  موردتوجه اریبسهای علمی و چه در تئوری

جستجو برای یرافتن عناصرر  به معنی تیمعنوسازه در یك سازه ترکی  نموده است.  را
هروش معنروی شرام  توانرایی بررای ولی مقدس، معنایابی، هشیاری باال و تعالی است، 

بینری کنرد تواند کارکرد و سازگاری فرد را ریشاستفاده از چنین موضوعاتی است که می
معنروی هوش. مفهروم (14: 1387)سهرابی،  ت و نتایج ارزشمندی گرددو منجر به تولیدا

و بعرد در سرال  1توسرت اسرتیونز 1996اولین بار در ادبیات علمی روانشناسی در سرال 
ها در روانشناسری و عنوان یکی از جدیدترین سازهمطرح شد و به 2توست ایمونز 1999
 .(54: 1392، )نمازیاندر مرکز توجّه قرار گرفت  تیریمدعلم 

ن ررسیدای برن نسااظرفیت از ست رت اعبای معنوش ( هو1999ایمرررونز ) ازنظرررر
خررود و بین ط تباو دسررتیابی برره یکپررارچگی در ارندگی ی زمعنارۀ بادرنهایی  سررفاالت
این هروش بره فررد نگراهی کلری در مرورد زنردگی و . کندیمندگی در آن زکه دنیایی 

                                                           
1. Stivenz 

2. Rabert amons 
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دهی و تفسیر مجردد تجرار  خرود سازد به چارچو میدهد و او را قادر رویدادها می
و معرفرت و  ر  خود معنا و ارزش شخصی بیشتری بدهدتجاو ها ادیدروبه  بپردازد و

 .(53: 1393)رجبی، شناخت خویش را عم  بخشد 
 از: اندعبارتکه  است مفلفه 4معنوی دارای هوش( 2008کینگ ) ازنظر
عاتی از قبی  زنردگی، مررگ، زنردگی رر  از در موضو« تفکر وجودی انتقادی» -1

 مرگ، واقعیت، عدالت و دیگر موضوعات وجودی
توانایی ایجاد معنا و اهداف شخصی از تجربیرات ذهنری و «: معناسازی شخصی» -2

 .جادشدهیاجسمانی و به عبارتی زندگی بر اساس اهداف 
خرود، دیگرران و  توانایی شناسایی ابعاد متعرالی و مراورایی در«: آگاهی متعالی» -3

 جهان مادی.
 هرای معنروی یرا فراترر از هشریاریتوانرایی ورود بره حالت«: گسترش آگاهی» -4

 .(97: 1395)برجعلی و خسروی، 
ی نوعی سازگاری و رفتار ح  مسرئله اسرت کره براالترین رندهیدربرگمعنوی هوش

دی شرام  فررهای مختلر  شرناختی، اخالقری، هیجرانی و بینسطوح رشد را در حیطه
های اطرراف و دسرتیابی بره یکپرارچگی و فرد را در جهت هماهنگی برا ردیرده شودمی

 بر یمعنو شهو .(111: 1393فر، )نیرك آمرال و شرادماننمایرد درونی و بیرونی یاری می
 ،معانیدرک  ایبر ما ظرفیتو  قشتیاا ( توسعه2000زوهرررر و مارشرررال )تعری   طب 
 جسم بین ت،حساساو ا منط  بین گفتگو دلتبا تسهی  باع  که ستو ارزش ا تبصیر
مان را یکپارچره دیفر نمیاو  دیفردرون  دلتبا که سازدیم درقارا  ماو  شودیم هنو ذ

 هوش معنوی، هوشی اسرتها معتقدند که همچنین آن .(6: 1391هرات، آبادی)تاجسازیم 
مری ما هوش این با و کنیم ح  را عمی  و مفهومی مشکالت تا کندمی هدایت را ما که

 مسیر یا عم  نیز و کنیم ترمفهوم با و ترغنی تر،گسترده را مانزندگی و هافعالیت توانیم
 را هروش معنروی هراآن تعریر . کنریم ارزیابیتر عمی  دیگران به نسبت را مانزندگی
: گویردمی زوهرر. کنردمی برجسرته ،ترربزرگ و ترگسرترده ک  یك با ارتباط از یباحالت
یابد می تکام  اساسی سفاالت ررسیدنمنظور به و معنوی است موجودی ضرورتاً انسان

 .(36: 1389)سازگار، 
 و هیجانرات دادن شرک  تغییرر توجه، مختل های تمرین با توانمی را معنویهوش
 برا خاص دین یك به منحصرها تمرین این. داد افزایش اخالقی، رفتارهای کردن تقویت
 یو سرازگار ارانهیهشر یکه آگاه کندیم انیب گلزورثی. ونیستند خاص معنوی آموزش
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هروش رشرد  یازجملره عوامر  اصرل ،یو ررورش خودآگاه یو تجار  زندگ عیبا وقا
 .(2004 ،گلزورثی)و شوندیم یتلق یمعنو

 
 تحقيق و اهدافها فرضيه

 فرضيه تحقيق
آموزان دوره متوسطه اول شهر معنوی سب  کاهش بحران هویت در دانشآموزش هوش

 شود.میقم 
 هدف تحقيق

آموزان دختر دوره متوسرطه دانش معنوی بر بحران هویتتعیین اثربخشی آموزش هوش
 .اول شهر قم

 
 روش پژوهش

آزمون برا گرروه گرواه برود. ر  -آزمونروش تحقی  از نو، شبه آزمایشی با طرح ریش
آموزان دختر دوره متوسطه اول شرهر قرم در سرال دانشاین رووهش کلیۀ جامعه آماری 

ی، ابتردا اچندمرحلرهای ی تصادفی خوشهریگنمونهبودند. با استفاده از روش  99-1398
 صرورتبهو از بین مدارس ایرن ناحیره یرك مدرسره  2احیه ناحیۀ استان قم، ن 4 از بین

تصرادفی انتخرا   صرورتبهکالس رایره هشرتم  2تصادفی انتخا  شد. از این مدرسه 
عنوان گرروه آزمرایش عنوان گروه گرواه و دیگرری برهها بهگردید. سپ  یکی از کالس

برود. نفر  30یش نیز نفر و در گروه آزما 30گواه  در گروهانتخا  شد. تعداد افراد نمونه 
 آوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شد:در این رووهش برای جمع

اسرت  یمداد کاغا اسیمق كی ت،یبحران هو هنامررسش :بحران هویت هنامپرسش
ایرن ابرزار میرزان ابرتالی ماده است.  40 یدارا و شدهنیتدو( 1376توست احمدی ) که

اشرکال در اهرداف  -1بخرش مجرزا شرام :  10فرد به بحران هویرت را برا تأکیرد برر 
 -4، رفاقرت یمناسر  بررا ینداشرتن الگرو -3، در انتخا  شرغ  دیترد -2، بلندمدت

عدم توجه به  -6ی، اشکال در شناخت و معرفت ماهب -5ی، نامتناس  بودن رفتار جنس
نسربت بره  یمنفر دیرداشرتن د -8ی، نکردن تعهد گروه تیرعا -7ی، اخالق یهاارزش
 موردسرنجش وقرت میاخرتالل در تنظر -10و  تالش و ابتکار هینداشتن روح -9، خود

کره در  انرددهیگرد نیتدو یو به صورت هستنددرجه  4 یها داراسفال نیا دهد.قرار می
معررف )چهرارم( آخرر  نهیاول معرف نبودن اشکال و نقصان بوده و گز نهیهر مقوله، گز
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بره  یامراده 30نامه ررسرش نیرا یگراارنمرره وهیش بودن اشکال و نقصان است. دیشد
، راسرخ دهنرد و (در هر بخش) نهیاز چهار گز یکیبه  دیها بایاست که آزمودن یصورت

شرود. حرداکثر نمرره، می یگاارنمره 3و  2، 1، 0 ریآنان بر اساس مقاد یهاسپ  راسخ
 90 یوسربه یآزمرودنو حداق  آن صفر است. هرقدر نمره  ازیامت 90نامه ررسش نیدر ا
را داراسرت و  یشرتریبحرران ب ت،یراذعان داشت که در کس  هو توانیم ابد،ی شیگرا

در  یو شرتریب یمعررف توانمنرد ابرد،ی شیصفر گرا یسوبه یبرعک ، هرقدر نمره و
گرفتره انجام 1380کره در سرال  یداد و کمران یبروعل  یاست. در تحق تشیاکتسا  هو
 89/0  ی، برابرر برا ضررنامهبرای ایرن ررسرش شدهکرونباخ محاسبه یآلفا زانیاست، م

 95/0نامه، ررسرش نیراعتبرار در ا  یضررا زانیکردن، م مهیروش دونبا  نیاست. همچن
)محمردی نسر ، همرایونی و مجیردی  اسرت یمقبول اریاعتبار بس  یاست که معرف ضر

روش دو ( نیرز برا اسرتفاده از 1395یی و اکبری )نوقلعهدر رووهش  .(120: 1399یایچی، 
 درصد گزارش شد. 95نامه میزان ضری  اعتبار این ررسش نیمه کردن

 
 اجرا یهشيو

( اسرتفاده 2008معنوی از بسته آموزشی کینگ )برای اجرای آموزش در خصوص هوش
( و 1390هرای افررادی همچرون بارافشران )ی آموزشری در رووهشگردید. ایرن بسرته

اده شده است. الزم به ذکر است که محتوای بسرته ( و ... نیز استف1391هرات )آبادیتاج
شرو، آموزش در اختیار متخصصران روانشناسری تربیتری و اسرالمی و  آموزشی قب  از

تا براساس تجربیات و مطالعات خود اصالحاتی در آن انجرام  اساتید مربوطه قرار گرفت
سازی مطال  و تفهیم بیشتر موضوعات در آن بومی منظوربهها و توضیحاتی داده و مثال

کنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، شرکت نکهیازار گنجانده شود. 
( را راسرخ دادنرد. آنگراه گرروه 1376نامه بحران هویرت احمردی )، ررسشهردو گروه

از ور بردین منظرآزمایش در معرض اجرای برنامۀ آموزش هوش معنروی قررار گرفرت. 
و  معنروی در روزهراهرای هوشی از آموزشمنردبهره گروه آزمایش خواسته شد جهت

 90 ۀجلسر 10 یهرا طرآموزش نیرادر کرالس حضرور ریردا کننرد.  شدهنییتع ساعات
 نیگزیصرورت جراجلسره در هرر هفتره و به 2ترا  1در سراعات بعردازظهر،  ،یاقهیدق

 10آذر ترا  1 خیقرم در ترار 2 هیرر ناحواقع د ینوا  صفو هدر مدرس یعاد یهاکالس
و ررسرش و راسرخ،  یها برا روش سرخنرانآموزش برگزار شده است. 1398بهمن سال 

 یاسرالم یمشاور مدرسره کره از متخصصران روانشناسر یتوست رووهشگر و با همکار
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( 1376نامه بحرران هویرت احمردی )در رایان اجرا نیز مجدداً ررسرشبودند، انجام شد. 
 دو گروه اجرا شد.برای هر 

آموزان دخترر مقطرع دانشهای ورود به نمونه عبارت بودند از: در این مطالعه، مالک
و عدم شررکت در جلسرات آموزشری و  جهت شرکت در رووهش  یمتوسطه اول، تما

عدم تمایر  جهرت  های خروج نیز عبارت بودند از:. مالکزمانهم صورتبهای مشاوره
ای دیگررر شرررکت در جلسررات آموزشرری و مشرراورهحضررور در جلسررات آموزشرری و 

 . الزم به ذکر است که در این رووهش افت آزمودنی وجود نداشت.زمانهم صورتبه
 

 خالصه جلسات آموزش هوش معنوی :1جدول شماره 

 فيجلسات هدف محتوا جلسات تكل

 اول

آشننننننایي بنننننا -1
آمننوزانا ایجنناد دانش

انگیننزه بننرای جلننن  
هننا در مشنننار ت آن

 جلسنات آموزشني
ی انجنا  بیان نحوه -2

 جلسات
 آزمنوناجرای پیش -3
 بحران هویت()

پیرامنون مفناهیم منذه ا  نظرتبادل -1
 .تیمعنوپوشي مذه  و ا همتیمعنو

در زنندیي  تینمعنونقش مذه  و  -2
 فردی و اجتماعي.

ا بحنران هوینتی تعناریفي از ارائه -3
 معنوی.هوش و هوش

 بحران هویت.بر بیان عوامل مؤثر  -4

 
 
 
 

--------------- 
 
 
 

 

 دوم
 و

 سوم

تولید و افزایش معننای 
 شخصي

 

 لزو  تعیین هدف در زندیي. -1
 ی.یذارهدفبیان عوامل مؤثر در -2
 نقش هدف در معنابخشي به زندیي. -3
پیرامنون نقنش منذه  و  نظرتبادل -4

و  روانمعنویننت در شننادمانيا سننالمت
 بحران هویت.

هنا یافتن معنا در تما  فعالیتامکان  -5
 ها و ...حتي شکستا سختي

نفننر از  3 بننامصنناحبه  -1
ها را هدفمند و افرادی  ه آن

 ریتأثند و بررسي دانيموفق م
معنا  داشتن و ياهداف شخص

و ها آن تیبر موفق يدر زندی
 .یزارش تهیه

منورد از  3 آمنوزاندانش -2
اهننداف مهننم  ایننهننا ارزش
 ریخود را نوشته و تأث يزندی
 بننه يهننا را بننر معنابخشننآن

 يمادیا رفتار اجتماع يزندی
و اعتقادات معنوی خود ذ نر 

 .ندینما
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چهارم 
و 

 پنجم
 افزایش آیاهي متعالي

توجه به بعد مادی و معنوی انسان و  -1
اولویننت بعنند معنننوی و آینناهي از 

 های غیرمادی زندیي.جنبه
 دیگرانآیاهي از ارتباط بین خود و  -2
های افراد متعالي ) نترل بیان ویژیي -3

 افکار و اعمال(.
بیان نتایج آیاهي متعنالي )پنذیرش  -4

مشیّت الهنيا عند  احسنان تنهنایيا 
تمسک بنه ـنندرت برتننر و احسنان 

 هدایت شدن(.

 هناینینینقنش آ يبررس -1
و نهادهننا و مرا ننز  يمننذهب

 شیدر افزا يخدمات اجتماع
 ي.متعال يآیاه

آمننوزان خواسننته دانشاز -2
 فناییا قینشود  نه از ررمي

جهنت  ينقش و تجسم ذهنن
خنود  يمتعنالي آیناه تیتثب

 .ندیاستفاده نما

 ششم و
 هفتم

آموزش تفکر انتقادی 
 وجودی

ی هنندف از خلقننتا تفکننر دربنناره -1
 انسانا مبدأ و مقصد آفرینش.

لزو  وجود نینروی برتنر در جهنان  -2
شخصني هستي و تنأثیر آن در زنندیي 

 ها.انسان
ی نظننرات شخصنني لننزو  توسننعه -3

ی زننندیيا مننرجا وجننود و دربنناره
 واـعیت.

نتننایج و تننأثیرات ناشنني از تحلیننل  -4
سؤاالت وجودی و رسیدن بنه اسنتنتا  

 شخصي.
وجودی در نقننش تفکننر انتقننادی -5

 معنایابي انسان در زندیي.

و  مذهبي منابع سيربر -1
 تفکر نتایجو  ورتضر نبیا

 مفاهیما هستي در ذات
از  پس ندیيو ز دیجوو

 .مرج
 رشبا نفنو زا دهستفاا -2

 نقشو  هنيذ تجسم ایفکر
ا ندیيی زهربادر دن رزیبا
 و... ـعیتوا داجوو اجمر

هشتم 
 و

 نهم
 ی سطوح آیاهيتوسعه

ینک  نل  صورتبهتوجه به جهان  -1
 یکپارچه.

تواننننایي جداسنننازی خنننود از  -2
تفکنرا احساسات جهنان منادی هنگنا  

 عبادت یا حاالت روحاني.
 سنن  شننناختي فراتننر از منناده و  -3

 توانایي غلبه بر زمان.
هایي بنرای ورود بنه پرورش تکنیک -4

 سطوح باالتر آیاهي.

رسنیدن بنه  تالش بنرای -1
آینناهي و هوشننیاری سننط  

 نناتیتمر یری اریبا بهباالتر 
 اشده در  نالنآموزش داده

و  يعضنالن يدییآرمآموزش 
بنارش  هایکیاستفاده از تکن

 ي.فکری و تجسم ذهن

 دهم
بندی مطال  جمع

 یذشته
 نموآزپس  نجاسنننننؤاالتا اپاسخ به 

 )بحران هویت(.
-------------- 
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 انحرراف و شرام  میرانگین توصریفی آمرار ها ابتدا نتایجداده  یوتحلهیتجز منظوربه
 شرد واقع یموردبررسکواریان   تحلی ی هافرضشیرمتغیرها بیان گردید. سپ   معیار
( کوواریران  تحلیر ) مناسر  آمراری آزمرون انتخرا  مورد در آن نتایج به توجه با و

 ررداختره نترایج بررسری به وارائه  کوواریان  تحلی  جدول تی. درنهاشد گیریتصمیم
 انجام شد. SPSS افزارنرمها با استفاده از داده  یوتحلهیتجز. شده است

 
 هایافته

 
 بر اسان یروه آزمایش و  نترل هویت بحرانمیانگین و انحراف استاندارد  :2جدول شماره 

 منبع متغيرها
 گروه آزمایش گروه كنترل

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 بحران
 هویت

 592/4 50/7 976/6 57/7 آزمونيشپ

 902/3 13/4 820/6 63/7 آزمونپس
 

هویرت در مرحلره  نتایج جردول براال در گرروه آزمرایش؛ میرانگین بحرران براساس
هویرت در  آزمون کمتر است. در گروه کنترل میرانگین بحررانآزمون از مرحله ریشر 

آزمون اندکی بیشتر است. همچنین نتایج جردول نشران آزمون از مرحله ریشمرحله ر 
کنترل اندکی بیشتر از گروه آزمرایش هویت در گروه  آزمون؛ میانگین بحرانداد، در ریش
 هویت در گروه کنترل بیشتر از گروه آزمایش است آزمون؛ میانگین بحراناست. در ر 

برودن، همگنری  نرمرال فررضشیرهای تحلی  کوواریان  شام  فرضادامه ریش در
 .ردیگیمی قرار موردبررسها؛ واریان  های رگرسیون و تساویشی 

 
 ج آزمون نرمالیتي بحران هویتنتای :3جدول شماره 

 مراحل متغيرها
 آزمایش كنترل

 آماره
درجه 
 آزادی

 آماره معناداری
درجه 
 آزادی

 معناداری

 بحران هویت
 200/0 30 117/0 070/0 30 155/0 آزمونپيش

 200/0 30 118/0 200/0 30 091/0 آزمونپس

 
 -معنراداری آزمرون کرالموگروفدهد، با توجه به سطوح نتایج این جدول نشان می

باالی  احتمالبهنرمال بودن برقرار است و لاا با توجه  فرضشیر( P <05/0اسمیرنوف )
 های رارامتریك استفاده نمود.از آزمون توانیمدرصد(  5نرمال بودن توزیع )بیشتر از 
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 بحران هویتها اثرات درون آزمودنيریرسیون از  یهاشی  همگني : خالصه نتایج بررسي4جدول شماره 

 شاخص آماری
 منبع تغييرات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

ميانگين 
مجموع 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری

 *آزمون بحران هویتپيش
 گروه

489/209 1 489/209 109/3 082/0 
 

* زمان( معنادار نیسرت آزمون بحران هویتریشاثر تعام  ) 4بر اساس نتایج جدول 
(05/0> P لاا شی ،) .های رگرسیون همگنی دارند و از این مفروضه تخطی نشده اسرت

از بررسی نمودار رراکندگی برای هرر دو گرروه  آمدهدستبهی قبلی ریگجهینتاین نتایج، 
 نمود. دیتائآزمایش و کنترل را 

 
 هویت ها بحرانتساوی واریانس فرضشیپ: نتیجه آزمون لوین برای بررسي 5جدول شماره 
 معناداری F df1 df2 منبع تغييرات متغير وابسته

 295/0 58 1 115/1 هویت بحران
 

های دو گروه آزمایش و کنترل را در جامعه تساوی واریان  فرضشیرآزمون لوین 
(، لراا P <05/0آزمون لوین معنرادار نیسرت ) 5. بر اساس نتایج جدول دینمایمبررسی 

درصرد احتمرال دارد کره  5/29هرا برقررار اسرت. در اینجرا تساوی واریان  فرضشیر
 های دو گروه آزمایش و کنترل در جامعه برابر باشد.واریان 

 
هویت  بحران شیبرافزا: نتایج آزمون تحلیل  وواریانس آموزش هوش معنوی 6جدول شماره 

 1398-99 سال در ـم شهر اول متوسطه آموزان دورهدانش

منبع 
 تغييرات

مجموع 
 df مجذورات

ميانگين 
 توان آزمون مجذور اتا داریمعنا F مجذورات

مدل 
 شدهاصالح

581/664 2 290/332 463/14 0005/0< 337/0 998/0 

 994/0 269/0 >0005/0 928/20 831/480 1 831/480 آزمونپيش

 786/0 121/0 007/0 850/7 347/180 1 347/180 گروه

     975/22 57 603/1309 خطا
 

نتایج آزمرون تحلیر  کواریران  ترك متغیرره )آنکروا( را نشران  6اطالعات جدول 
 هویرت بحرران دهد. بر اساس اطالعات جدول، آموزش هوش معنوی باع  کراهشمی

شده است. زیرا مقدار سطح  1398-99 سال در قم شهر اول متوسطه دوره دانش آموزان
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تفاوت دو گرروه کنتررل و  گریدانیببه(. P >0005/0است ) 01/0از  ترکوچكمعناداری 
(، معنرادار هویرت بحرانمتغیر وابسته )کاهش  هوش معنوی بر ریتأثآزمایش با توجه به 
ی کنندهانیبتوان گفت، تفاوت بین نمرات دو گروه کنترل و آزمایش، است. همچنین می
-99 سال در قم شهر اول متوسطه ورهد دانش آموزان هویت بحران این مطل  است که

معنراداری  طوربهدر قب  از آموزش هوش معنوی و بعد از آموزش هوش معنوی  1398
درصد این تغییررات یرا  1/12توان گفت . با در نظر گرفتن مجاور اِتا، میمتفاوت است

تروان  کرهنیااست، با توجه به  ذکرقاب بهبود ناشی از تأثیر آموزش هوش معنوی است. 
 .دینمایمگفت حجم نمونه نیز کفایت  توانیماست،  786/0آماری 

 
 گيریبحث و نتيجه

 معنروی برر بحرران هویرتهدف از ررووهش حاضرر تعیرین اثربخشری آمروزش هوش
 ی رووهش نشان داد کههاافته. یآموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم بوده استدانش

باعر  کراهش بحرران  بر بحران هویت نوجوانان ترأثیر داشرته و آموزش هوش معنوی
 .دانش آموزان شده است در تیهو

ی و اتیرح، (1395) ییو رجرا یرویررهرایی همچرون های رووهشها برا یافترهاین یافتره
 یعررالم(، 1395) یو خسرررو یبرجعلرر، (1396و صررفرزاده ) انیمرعشرر، (1395) همکرراران

یی و رجررا(، 1394) و همکرراران ایررک یحرراتم، (1394) و همکرراران ررسررتوطن، (1395)
هررافمن ، (2013) روگررر، ک(2013) یکرریل، (1385و همکرراران ) ینجفرر، (1388) همکرراران

 مطابقت دارد. (2003) تیو اسم ر و ( 2005) بارتون، (2005) وبستر، (2008) رول، (2013)
 کیفیتی هویتتروان گفرت در تبیین تأثیر هوش معنوی بر کاهش بحرران هویرت می

 به نسربت ننساا ویوگری اصرلیو  معناست چشمهسرو  ننساا گینددر ز ریجا ارههمو
را  موهبرت ینا خداوند متعرال. ستا زیهویتسااو در  اختیاراراده و  دات،موجو سایر
 مخلوقات فشرا سمانیآ نیااد تمامی ارقرا به که نسانی. استا دهمورف عطا میآد به تنها
او  ایبررر لکما جز هدفی، نیااد همه اصررلی یکسرران شاکلهذات و  به توجه باو  ستا

 سیمرترا آلرود خرویش وتشقا یا سرعادتمند هیندآ کهرا دارد  اختیرار ین، انیست زیبنده
دورنگرره  مهم نیرراو را از ا ملیاعو، ولرری ستا حقیقررتو  لکما ریدرفطرترراً . او نماید
 برر زنردگی ترأثیر شرگرفی محیت. ستاو زنردگی ظرف م اعو یناز ا یکی که دارندمی

را  میدر آدمسرتتر  یهاو ارزش رفتارتواند میو  شتهاو گاا زیهویتساو  میآد هویت
و  گراییتجمر و  فمصررو  نیاد سمت به یشگررا نچو ملیاعو وزهمرا ولی کند ظاهر
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را  ننساا معنویراتو دوری از  هشد مقصد زندگی، طلبی و غفلت از جنبه معنویتراحر
 بیگرانگیرا در خرود دورافتاده و  به خود فطری هویتاز  که ستا هسانیدرای مرحله به
تر سرخت مرات بره نیابحر، گیردشک  می جیتدربه یتیهویب ینا کهییازآنجا .انگاردمی

 باو  هشددور  خرود نسانیتاز ا هویرتبی ننسا. اشتگرااو رر اثرتر برر جرای خواهرد 
بازگشرت او بره ، هرویتیبی انبحرر ینا او از نجراتراه  تنهاشرده گفتهمطال   به توجه

 ردهک نزدیرك خود تفطر بهداده و او را  معناو  جهت میآد زندگی به که ستامعنویت 
. مراه  و معنویرت (14: 1395)عرالمی، ست آن ا ریدر  که ساندرمی مشیآرا بهو او را 

و  باع  ایجاد احساس معنا در زندگی اسرت و بره سرفاالت نوجروان در مرورد هردف
شرود گیری هویت ح  میمعنای زندگی راسخ خواهد داد. به عبارتی زمانی بحران شک 

 که شخص به معنا و مفهوم زندگی دست یابد.
های کنرد و ررسرشتحول را عطرا می و رییتغمعنویت و هوش معنوی به انسان قدرت 

ن راه و در یرافت دهرد اساسی او را در مورد ماهیت هستی خرود و جهران ریرامرون جهرت
و  هر فرد، با درک صحیح آنچه در اختیرار دارد کهی اگونهبهکمال انسانی مددرسان باشد. 

آموختن چگونگی استفاده از آن و چگرونگی رررورش و رشرد اسرتعدادهای ذاتری خرود 
تواند راهبردهای مفثر مقابله با مسرائ  و مشرکالت را فراگیررد و در راسرتای گرار از می
معنروی، رشد و بالندگی برسد و مسیر تعالی را طری نمایرد. هوش ی زندگی بههاوخمچیر

فراتر از واقعیت جسرمانی و فیزیکری قررار دارد و حروزه تعرالی و مراورای زنردگی را در 
دهرد، های وجودی یعنی چیستی و چرایی جهان هسرتی راسرخ میگیرد و به ررسشبرمی
 .«روم؟کجا میو به  ام؟چرا آمده ؟اماز کجا آمده»هایی چون ررسش

و آگراهی، بیرنش و  دیرآیبرمری درک چرایری وجرود وجوجسرتهوش معنوی، در 
ی هویرت وجوجسرتشود. از طرفری های وجودی را شام  میظرفیت فهم عمی  ررسش

ی مفهوم زندگی و نقش فرد در زنردگی، مفهروم ای دربارههای عمدهدر افراد نیز با ررسش
مرن کیسرتم؟ و بره »هایی نظیر ی ررسشطورکلبهو و زندگی ر  از مرگ  مرگ و زندگی

کنرد ترا بره ها، ذهن فرد را به خرود مشرغول میمربوط است و این ررسش« روم؟کجا می
های هم در هوش معنوی و هم در هویت ررسش کهنیاها دست یابد. با توجه به راسخ آن

سرد در تکروین ری مطرح است، به نظرر میشناسیهستاساسی مربوط به معنای زندگی و 
. (97: 1395)برجعلری و خسرروی، توان نقش مهمی برای هوش معنوی قائ  برود هویت می
هیجانی ماهبی همخروانی دارد، زیررا براسراس ایرن  -ها با مفاهیم نظریه شناختیاین یافته

های اساسی روبرو هسرتند کره بردون راسرخ بره ها در زندگی خویش با سفالنظریه انسان
هدف خواهد شد و از بحرران هویرت در رنرج خواهرد برود. ن، روچ و بیها زندگی آناآن
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ها در یافتن زندگی خویش و رهرایی از بحرران توانند به انسانباورهای ماهبی اساسی می
. مارکسرتروم و آدامرز نیرز معتقدنرد دیرن و (1388)رجایی و همکراران، هویت کمك کنند 

هویرت در دوره نوجروانی ترأثیر  گیریعنوان یرك عامر  اجتمراعی در شرک معنویت بره
راسخگوی بسریاری از سرفاالت نوجوانران اسرت و بردین ترتیر   چراکهدارد،  توجهقاب 

توانند خود را دریابند و هویتی رایدار و منسجم برای خود بنرا کننرد ی میآسانبهنوجوانان 
 .(17: 1385)نجفی و همکاران، 

و مثبرت در  داریررا یهراارزش افتنیرکه نوجوان قادر بره  یزمان کسونیار دهیبه عق
دچررار  ،ارائرره نگررردد یمنسررجم و قابرر  قبرول یدئولوژیرخرانواده و فرهنررگ نباشررد و ا

 ینید یباورها هی. در ساکندیم دایر دهیراشازهم یتیو هو شودیم یدتیعق یختگیردرهم
بشرر  وجود گاهچیه یو معنو ی. نگرش ماهبکندیم دایانسان معنا ر یآن، زندگ میو تعال
 .(17: 1385و همکاران،  ی)نجف داندینم هدفیو ب هودهیرا ب

بره نحرو  ،یو فرد یدر ح  معضالت اجتماع معنوی المتنقش ساز طرفی همواره 
 یباورهرا میتحکرو به مراه   یبندیرا قتی. در حقتاسبوده مالحظه قاب  یرمگیچش
کمترر بره شرده و جوانران عفرت  منافی اعمالهرگونه انجام مانع از  ،در جوانان یماهب

باشد،  تیهو ردرگمی و بحرانس جهنتی تنابهنجار که ممکن اس یاعمال ناروا و رفتارها
ازجملره عوامر   معنوی اعمال امو التزام به انج ماهبی اداتآورند. درواقع اعتقیم یرو
اصول  نهیشخص درزم تیمسئول یسازموج  فعال که است روان المتدر س رگااریتأث

 و کررده دگرگون معتقد فرد نظر در را جهانو چهره ود شیم نیدر دمندرج  یو باورها
منجرر بره  تیرداده که درنها رییتغ رامونیر یدادهایاو را از خود، خلقت و رو تلقی طرز
منسجم در فرد گردیده و او را از بحران هویت نجات خواهد  و المس تیهو یرگیک ش

 .(81: 1396صفرزاده، )مرعشیان و داد 
اش وجرودی های مرادی و غیرمرادیتوان گفت انسان با همه خواستهی میطورکلبهر  

در وجود او به ودیعه گااشته شده است ترا  آنچهمتعالی است و نیازمند رسیدن به این تعالی. 
ی تعالی و کمال انسانی، مددرسان باشد، همان هوش معنروی یرا فطررت الهری سوبهدر سیر 

گیررد. هروش این نیروی درونی قررار می درگروت. هویت انسان و چگونگی شناخت او اس
با تحلی  مسائ  و ساخت معنا در شررایت مختلر   توأممعنوی از طری  ایجاد ظرفیت تفکر 

گردد تا انسران خرود و روابطرش را برا محریت و و با ایجاد زمینه درک و استنباط موج  می
گیری او ری از موقعیت و شرایت خویش داشته باشرد و جهرتدیگران بشناسد و ارزیابی بهت

بینی هروش معنروی برا ایجراد نروعی جهران درواقعسازد؛ را به سمت هدف غایی میسر می
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کند و مقصرد حرکرت او را نشران معنوی، معنا و هدف نهایی زندگی را برای انسان تبیین می
عنوان دیگررر ابعرراد هررویتی وی نظیررر هویررت شررغلی، جنسرریتی و... برره جررهیدرنتدهررد و می

گیررد و های دستیابی به آن هدف و در راسرتای آن معنرا و غایرت نهرایی جهرت میواسطه
 گیری هویت سالم و مانع از بروز بحران هویت در فرد خواهد شد.منجر به شک  جهیدرنت

معنروی برر بحرران ر آمروزش هوشرا در مورد تأثی یخالصه این رووهش بینش طوربه
ی آمرروزش رگررااریتأثآورد. برره ایررن معنررا کرره مکانیسررم و نحرروه هویررت برره وجررود مرری

توانرد بررای مشراوران مردارس، کنرد کره میمعنوی بر بحران هویرت را تفهریم میهوش
ی برای کسانی که با آمروزش و یرادگیری سرروکار طورکلبهروانشناسان تربیتی، معلمان و 

آموزان در دوران نوجروانی و بلروغ رد فراوانی در مواجهه با بحران هویت دانشدارند کارب
های سیاستی و اجرایی مفیدی را ارائه دهد. با توجه به نترایج تحقیر  داشته باشد و توصیه

 انیرمرب یبررا یصرورت کارگراهبه یهروش معنرو یهراآموزش شرودیم شنهادیرحاضر 
کامر  در جهرت  یدارس ارائه شود تا بتوانند با آگاهمحترم م رانیدمشاوران و م ،یررورش
بحرران هویرت در تالش کنند و منجر به کاهش مشکالت  ی نوجوانانهوش معنو شیافزا

برنامره فوق یهراکالس یبا برگزار مربیان مدارس شودیم شنهادیر نیچنهماین دوره شوند. 
بره  یدر زنردگ یابیرمعناو  به اهداف ارزشمند دنیرس یبرا یداریو را یگااردر مورد هدف
از طرفری  کننرد. کمركکراهش بحرران هویرت در نوجوانران  جهیو درنت یرشد هوش معنو

ریزان درسی موارد ریشنهادی را با توجه به رشد شناختی، تروان یرادگیری و بایست برنامهمی
آموزان در چارت آموزشی و کت  درسی آنران قررار دهنرد. انتظرار ایرن رایری دانشتکلی 

 ریزان و مشاوران دوره اول متوسطه بیشترین بهره را از این مقاله ببرند.ت که برنامهاس
یی اسرت بره نظرر هاتیمحدودها دارای این رووهش همانند دیگر رووهش ازآنجاکه

های اجرایی زیر بررای سرایر محققران مفیرد واقرع شرود: اول اینکره در رسد توصیهمی
ررووهش برا  نیرشرود امی شرنهادیرلاا  ار است،تحقیقات آزمایشی کنترل آزمودنی دشو

. محدودیت جنسی موجود در جامعه آماری )دختر بودن انجام شود زین یروش همبستگ
رووهش ی هاافتهیمیتعمی ها( و همچنین انجام رووهش در مقطع متوسطه اجازهآزمودنی

 گرددیم شنهادیردهد، لاا آموزان دختر و رسر و دیگر مقاطع تحصیلی نمیدانش ک بهرا 
ها اجرا مقاطع و دانشگاه گرید نیرسران و همچن یرووهش را بر رو نیکه رووهشگران ا

. در رابطره برا متغیرهرای ررووهش ابزارهرای ابردی شیافزا جینتا میتعم تیتا قابل ندینما
دارد که در این ررووهش صررفاً از ررسشرنامه بحرران  ها وجودمتنوعی برای سنجش آن

تواند باعر  محردودیت در تعمریم ( استفاده شده است و این می1376هویت احمدی )
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گردد در تحقیقات مشابه از ابزارهای دیگرری بررای سرنجش نتایج شود، لاا ریشنهاد می
 ی نتایج گسترش یابد.ریرامیتعمبحران هویت استفاده شود تا 

 
 

 منابع
 ( ؛ 1399محمدی نس ، مهری، همایونی، علیرضا و مجیدی یایچی، نفیسه)« بررسی رابطره همبسرتگی خرانواده و الگروی

 .119-130صص ، 2، شماره 14، دوره شناختيهای جامعهپژوهش، «ارتباطی والدین با بحران هویت نوجوانان
 ( ؛ 1395برجعلی، زهرا و خسروی، زهره)«های اندیشنه، «های هوش معنوی و هویت فرردیرابطه میان مفلفه

 .115 -97 صص ،1، شماره 12 دوره ،نوین تربیتي
فصنلنامه ، «آموزان شهر سراوانو مدرن دانش یمل تیهو یبررس»(؛ 1400ررکی، اسمای و ناستی زایی، ناصر ) -

 .91-107، صص 3شماره ، 22، دوره مطالعات ملي
، «اثربخشی تقویت هوش معنوی بر کاهش بحران هویت نوجوانران»(؛ 1395) ریروی، ناهید و رجایی، علیرضا -

های ننوین در حنوزه علنو  تربیتني و روانشناسني و مطالعنات المللي پژوهشدومین  نفرانس بین :قم
 .Qom ،https://civilica.com/doc/610253،اجتماعي ایران

 نشدا رییازساو  نفسعنزت بر یمعنو شهو هایمؤلفنه زشموآ ثربخشيا ؛(1391آبادی هرات، جعفر )تاج -
نامره رایان، استاد راهنما: زهرا قادری، استاد مشاور: سیده مریم حسرینی، شهر هرات متوسطهی دوره پسر زانموآ

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،  وهگر کارشناسی ارشد،
ثیر رابطه ماه  برر بحرران أررسی تب»(؛ 1395) و آزاد لط ، علی محمدصادقخاک نواد، ، حاتمی کیا، محمد -

 االمللني علنو  و مهندسنيسنومین  نفنرانس بین، «1394 دهدشت در سرال نوجوانان شهر نیب درهویت 
https://civilica.com/doc/491913. 

بررسری ابعراد بحرران هویرت در دوران »(؛ 1395) احمدی الموتی، فاطمه و رور حسن، صرابر ،حیاتی، موگان -
 ا نفرانس ملي دانش و فناوری روانشناسيا علو  تربیتني و جنامع روانشناسني اینران :تهرران ،«نوجوانی
Tehran،https://civilica.com/doc/591235. 

باورهای ماهبی اساسی، بحران هویرت و » ؛(1388حمید )رور، رجایی، علیرضا، بیاضی، محمدحسین و حبیبی -
 .107-97، صص 22، شماره 6، دوره روانشناسان تحولي، «سالمت عمومی جوانان

ی محمردتق، استاد راهنمرا:  اميدشا با هیجاني شهوو  یمعنو شهو بطةرا سيربر ؛(1393) قهیصد ،یرجب -
دانشکده  ی،عموم یگروه روانشناس ،ارشد یکارشناس نامهانیرا فراهانی فرمهینی، استاد مشاور: مهناز شاهقلیان،

 .یدانشگاه خوارزم ی،تیو علوم ترب یروانشناس
هوش معنوی بر بهزیستي ذهنني دانشنجویان دختنر های اثربخشي آموزش مؤلفه ؛(1389سازگار، ملیحه ) -

نامه کارشناسی ارشرد، گرروه ، استاد راهنما: فرامرز سهرابی، استاد مشاور: معصومه اسماعیلی، رایانپردیس ـم
 طباطبائی. عالمه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه

 .14-18 صص ،1، شماره 1، دوره فصلنامة سالمت روانمبانی هوش معنوی.  ؛(1387سهرابی، فرامرز ) -
 یدگنرو سربك ز یاجتماع هیسرما ینرابطه ب(؛ 1400شیردل، الهام، حامی کارگر فاطمه و انجم شعا،، فاطمه ) -

 .69-87، صص 2، شماره 22، دوره فصلنامه مطالعات ملي، وجوان شهرستان کرمانندختران  یمل تیبا هو
 :تهنران ،«امرروزی شرهرکالنتبیین نقش هویت دینی معنوی در بحران هویتی »(؛ 1395) نیالدشها عالمی،  -

ا معمننناری و یزیربرنامنننهچهنننارمین  نفنننرانس ملننني توسنننعه پایننندار در علنننو  ج رافینننا و 
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 .https://civilica.com/doc/520537،شهرسازی
 از مرد در یرویربرا ر تیو بحران هو یدفاع یهازمیرابطه مکان» ؛(1395یی، فرشته و اکبری، اشکبوس )نوقلعه -

 .50-40 صص ،5، شماره 1، دوره های نوین در علو  رفتاریمجله پیشرفت، «دانشجویان دانشگاه اردکان

 در دانرش آمروزان دوره تیربر بحرران هو یدرمان تیبر واقع یمبتن یمشاوره گروه ریتأث» ؛(1389کاکیا، لیال ) -
 .430-7، صص 12، شماره 1، دوره مجله اصول بهداشت رواني، «راهنمایی تحصیلی

همنایش ، «نوجوانی و رابطه آن برا بحرران هویرت»(؛ 1394) شیرازی، فائزه و عسگری، فاطمه ،کهندانی، آمنه -
 .https://civilica.com/doc/426417 االمللي روانشناسي و فرهنگ زندیيبین

خرانواده  یعراطف و جروی به اعتقادات اسرالم یرابطه التزام عمل» ؛(1396مرعشیان، فاطمه سادات و صفرزاده، سحر ) -
 .94-81، صص 34، شماره 9، دوره فصلنامه علمي پژوهشي زن و فرهنگ، «دختر انیدر دانشجو تیبا بحران هو

آمروزان: نمونره مروردی (؛ بررسی بحران هویت در برین دانش1386و تقی زادگان، معصومه ) محمدرضامریدی،  -
 .145-168، صص 2، شماره 8، دوره مطالعات مليفصلنامه ، 1384-85آموزان شهر الر در سال تحصیلی دانش

هرای (؛ هویرت دینری و رریش بایسرته1400نجفی، حسن، ملکی، حسن، سبحانی نواد، مهدی، مصباح، علی ) -
 .3-26، صص 2، شماره 22، دوره فصلنامه مطالعات مليطراحی برنامه درسی، 

برا بحرران  یدارنیرخرانواده و د ییرابطه کرارا یبررس» ؛(1385نجفی، محمود، احدی، حسن و دالور، علی ) -
 .26-17، صص 16، شماره ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد، «تیهو

 تینو خالـ یبنه تفکنر انتقناد شیینرا زانینبر م یمعنوهوشآموزش  يثربخشا ؛(1392) میمر ان،ینماز -
ارشرد، گرروه  یکارشناسر نامرهانیرا ، استاد راهنما: افسانه توحیردی، اسرتاد مشراور: مسرعود براقری،يجانیه

 باهنر کرمان. دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یروانشناس
در  یشررناختآوری روانارتبرراط هرروش معنرروی بررا تررا » ؛(1393) نیفر، نسرررو شررادمان ترررایآمررال، م كیررن -
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