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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 pretestposttest 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.
Keywords: Spiritual Intelligence Training, Identity Crisis, Female
Students, First High School, Qom City.

 M.A. in Educational Psychology, University of Qom, Qom, Iran (Corresponding Author).
** Associate Professor in Educational Sciences, Literature & Human Sciences Faculty, University
of Qom, Qom, Iran.

فصلنامهی مطالعات ملي؛  ،90سال بیستوسوم ،شمارهی  ،1401 ،2تابستان ،صص 53-72
لینک نتیجه مشابهتیابي:

https://www.samimnoor.ir/view/fa/SimilarityResult?ItemID=441275 / 17/65%

Dor: 20.1001.1.1735059.1401.23.90.4.5

Doi: 10.22034/rjnsq.2022.297259.1308

تأثیر آموزش هوش معنوی بر بحران هویت دانشآموزان دختر دوره
متوسطه اول شهر قم
نوع مقاله :پژوهشي
E-mail: mahyaparsaee73@yahoo.com
E-mail: rjafarih@gmail.com

تاریخ دریافت1400/5/9 :

تاریخ بازنگری1401/4/1 :

فائزه

اعتمادی*

رضا جعفری

هرندی**

تاریخ پذیرش1401/4/5 :

چكيده
هدف از پژوهش حاضر عییریا اب شی رم زشرهزش ههششینره شر شار او هه ر
دانش زشهزاو دختر دوه شتهطر ا اوش ررق برد شرهد اطر ت هوش عا یرع از نره
رباززشا م شا ط ح پیشززشهو -پسززشهو شا گر و گرها شرهدت عاشیرازشاه ا را
پژوهش رراش عمراشم دانرش زشرهزاو دختر دوه شتهطر ا اوش ررق برد ده طراش
1399ر1398شهدت شا اطتفاد از هوش نمهناگی عصادفم خهرراا چندش حلراا 60
دانشزشهز انتیاب و شاطهه عصادفم ده گ و ها ززشا ش و کنت ش عرا زی ا رردندت
ش ا عمعزوه اطالعات پ طشناشا «شا او هه احمرد  ،»)1376شههداطرتفاد
ب ر اه گ ف ر ت گ ر و ززشررا ش طررم  10علسررا  90دبی رراا عا ر زشررهزش شسررتا
ههششینه کینگ  )2008ب اه گ فتندت عالی داد ها شا هوش عالی کهاه رانس انارا
ردت افتاها ن او داد کا عفاوت گ و کنت ش و ززشا ش شا عهعا شا عأبی ههش شینه
ش شتغی واشستا کاهش شا او هه ) ،شیناداه اط و زشهزش هرهش شینره شاعر
کاهش شا او هه شمرهدت ش اطاس نترا پی رنقاد شمررهد ش راوهاو و ش شیراو
شاشنظهه کاهش شا او هه ده نهعهاناو ش ناشاها م شر ا زشرهزش و هررد هرهش
شینه ده زوها ده نظ شزی ندت

كليدواژهها:

آموزش هوش معنوی ،بحران هویت ،دانشآموزان دخترر ،دره متوطر

ارل ،شهر قم.
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نوجوانی یکی از چالشبرانگیزترین ،تنشزاتررین ،جراا تررین و درعینحرال مشرک
سازترین دوران زندگی هم برای نوجوانان ،هم برای والدین و هم معلمان و متخصصان
است (حیاتی ،احمردی المروتی و رورحسرن .)1 :1395 ،نوجروانی یرك دورهی انتقرالی از
وابستگی دوران کودکی به استقالل و مسئولیترایری دوران جوانی و بزرگسالی اسرت
و منجر به تجدید ساختار شخصیت فرد میگردد .در ایرن دوره ،نوجروان برا دو مسرئله
اساسی درگیر است :یکی بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین ،بزرگساالن و جامعه و
دیگری بازشناسی و بازسازی خود بهعنوان یك فرد مستق (شیردل ،حامی کارگر و انجرم
شرعا .)69 :1400 ،،این دوره اگرچه گارا بوده ولی دوره حساسی است که افراد در طری
آن بلوغی را تجربه میکنند که بر رشد جسمانی ،فیزیولوژیکی و روانشناختی آنان تأثیر
میگاارد ،تغییرات قاب مالحظهای در مفهروم «خرود» صرورت میگیررد و همچنرین برا
بحرانهای جسمانی و روانی مختلفی روبرو مریشروند .در بحر روانشناسری رشرد از
دوره نوجوانی بهعنوان بحرانیترین دوره زندگی یاد شده است ،برهطوریکره «اسرتانلی
هال» ردر روانشناسی نوجوانی و بلوغ ،دوره نوجوانی را دوره فشرار و طوفران میدانرد
(کهندانی ،شیرازی و عسگری .)2 :1394 ،یکی از مهمتررین بحرانهرایی کره فررد در ایرن
دوره تجربه میکند ،بحران هویت است کره در سرازگاری شخصری ،روابرت اجتمراعی،
ریشرفت تحصیلی و طرحریزی شغلی نوجوان اخرتالل عمرده ایجراد میکنرد .از سرویی
دیگر دستیابی به هدفهای مهم ررورشی باوجود آشفتگی و بحران هویت امری مشرک و
غیرممکن است (مرعشیان و صفرزاده.)81 :1396 ،
در بحران هویت ،نوجوان شدیداً دچار اضطرا و ناراحتی ذهنی است بره صرورتی
که نمیتواند جنبرههای مختلر شخصریت خرویش را در یرك خویشرتن قابر قبول و
هماهنگ ،سازمان دهد .چنین شخصی در درجه اول از حقیقت وجودی خود و استعداد
و توانمندیهایی کره دارد ،آگراهی الزم را نردارد و در درجره دوم ،از هردف خلقرت و
نقشی که در نظام هستی بر عهده اوست ،بیاطال ،اسرت .درنتیجره ،از تشرخیص شریوه
درست ارتباط با دیگران و برخورد با ریشآمدها و نیز راسخ به اصرلیترین ررسرشهای
زندگی عاجز است .مجموعره ایرن امرور درنهایرت ،او را دچرار سرردرگمی در اغلر
موضعگیریها میکند .طبیعی است که وقتی فرد خود را نشناخت و هردف از آفررینش
جهان و انسان برای وی معلوم نگشت و با وظایفی که در جامعره برر عهرده دارد آشرنا
نشد ،نمیتواند نقش مثبتی در زندگی ایفا کنرد .برروز چنرین وضرعی و تزلرزل فکرری
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اعتقادی مهمترین خطری است که سعادت انسان را در طول حیات مرورد تهدیرد قررار
میدهد (کهندانی و همکاران .)7 :1394 ،بحران هویت سب شده است برخری از جوانران
از درک و ح مسائ اجتماعی کشور خود ناتوان باشند و درنتیجه به سرنوشت جامعره
خود بیاعتنا شده ،احساس مسئولیت و تعهد را از دست بدهند .این حالت موج بروز
آسی های اجتماعی ازجمله آشفتگی فکری ،گرایش به اعتیاد ،بیمیلی نسبت به زندگی،
فرار مغزها ،مهاجرت و  ...شده یا خواهد شد .بحران هویت یکی از عوامر آسری زای
اجتماعی است که منجر به تشدید آسی های اجتماعی از قبی اعتیاد ،طالق ،بزهکراری
و انوا ،انحرافات اجتماعی نیز خواهد شد .به همین جهت شناسایی عواملی که میتواند
بر بحران هویت بهعنوان مهمترین نشانه سرالمت روان تأثیرگراار باشرد حرائز اهمیرت
است (کاکیا.)7 :1389 ،
محققان از مدتها ریش متاکر شدهاند که دین و معنویرررت منبعی برای آرامش است
و افراد هنگام مواجهه با بحران ،از راهح های معنوی استفاده میکنند تا بتوانند بحران را
با موفقیت رشت سر بگاارند ،این راهح هرا بررای انسران احسراس هدفمندی و کنترل
شخصی به ارمغان میآورد (وطنررست و همکاران .)16 :1394 ،یکی از ایرن راهح هرای
معنوی برای ح بحران ،باال بردن هوش معنوی اسرت کره برا ایجراد نروعی جهرانبینی
معنوی ،معنا و هدف نهایی زندگی را برای انسان تبیین میکنرد و مقصرد حرکرت او را
نشان میدهد و درنتیجه دیگر ابعاد هویتی وی نظیر هویت شغلی ،جنسیتی و ...برهعنوان
واسطههای دستیابی به آن هدف و در راستای آن معنا و غایرت نهرایی جهرت میگیررد
(حیاتی و همکاران .)7 :1395 ،اریکسون معتقد بود معنویت و ماه از طریر نهادهرای
دینی یا خانواده میتواند به نوجوانان در به دست آوردن هویت فرردی و جمعری یراری
رساند و راسخگوی ررسشهای اساسی آنران باشرد .وی دیرن و معنویرت را مهمتررین
نهادی میداند که باع ظهور و بروز اطمینان و تعهد به یك ایدئولوژی میشرود و ایرن
رایبندی برای شناخت و ررورش هویرت اساسری اسرت (نجفری ،ملکری ،سربحانی نرواد و
مصررررباح .)3 :1400 ،وبستر ( )2005نیررررز معتقد است که تشکی هویت شخصی موث ،
نیازمند این اسرت که فررد خود ،هویت خود ،ارزیابی قوی خرود و امکاناتش را انتخا
نماید؛ بنابراین آموزههای معنوی باید فرد را تشوی نماید تا خود را ارزیابی کند و برای
چگونگی روابطش ،ارزیابیهایش ،عقایدش ،احساسش ،عملش و وجودش دلی بیاورد؛
بنابراین به نظر میرسد بین هروش معنروی برا شرک گیری هویرت رابطره وجرود دارد
(برجعلی و خسروی.)97 :1395 ،
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چارچوب نظری و مفهومی
 -1پيشينه تحقيق

تاکنون تحقیقات مختلفی در ایران و کشورهای خارجی در زمینه بحرران هویرت انجرام
شده است که ارتباط این متغیر با عوام دیگر ازجمله هوشمعنوی را موردبررسی قررار
دادهاند .امّا بااینوجود به نظر میرسد که اهمیت بحران هویت در زندگی نوجوانران ترا
حدی است که تحقیقات بسیاری را در این زمینه میطلبد .مرعشیان و صفرزاده ()1396
در مقالهای نشان دادند که بین التزام عملی به اعتقادات اسالمی با بحرران هویرت رابطره
معکوس و معنیداری وجود دارد .بهطور مثرال ریرروی و رجرایی ( )1395در رووهشری
دریافتند که آموزشهای تقویت هوش معنروی باعر کراهش میرانگین نمررات بحرران
هویررت و مفلفررههای آن در نوجوانرران میشررود .همچنررین حیرراتی ،احمرردی المرروتی و
رورحسن ( )1395در مقالهای نشان دادند که عام دین ،معنویرت و داشرتن تعریفری از
خود ،معنای زندگی ،هدف زندگی و ...ازجملره مهمتررین عوامر شرک دهندۀ هویرت
انسان هستند و ماه یکری از قرویترین عوامر بررای حر بحرران هویرت در دوره
نوجوانی است.
برجعلی و خسروی ( )1395نیز در رووهش خود نتیجه گرفتند که بین هوش معنوی
با هویت فردی رابطه معنیدار و مثبتری وجرود دارد و هروش معنروی نقرش مهمری در
شک گیری هویت رایدار در افراد ایفرا میکنرد .همچنرین عرالمی ( )1395در رووهشری
نشان داد که توجه به بعد معنروی ،شراخصهای دینری و جهرانبینی اعتقرادی مرردم از
مهمترررین مفلفررههای تأثیرگرراار در ایجرراد هویررت و رهررایی از بحررران هویررت اسررت.
وطنررست ،رارس و شهسوارزاده جنگی ( )1394در تحقیقی نتیجره گرفتنرد کره برین
دینداری و بحران هویت رابطهی معکوس و معنیداری وجود دارد .حاتمی کیا ،خراک نرواد و
آزاد لط ( )1394در رووهش دریافتند که بین ماه و هویرت رابطره مثبرت و معنری
داری وجود دارد و ماه تأثیر مستقیمی در شک گیری هویت دارد .رجایی ،بیاضری و
حبیبی رور ( )1388در مقاله خود نشان دادنرد افررادی کره نمررات براالیی در باورهرای
ماهبی اساسی داشتند ،در بحران هویت نمرات کمتری را کس کردهاند .نجفی ،احردی
و دالور ( )1385در مقالهای نشان دادنرد کره برین دیرنداری برا بحرران هویرت رابطره
معکوس معنرادار وجرود دارد .لیکری ( )2013در مطالعرهای نشران داد کره افررادی کره
هویتشان بهخوبی شک گرفته اسرت از گرایشهرای مراهبی قروی برخروردار هسرتند.
کروگر ( )2013نشان داد که افرادی که در شک گیری هویتشان دچرار مشرک شردهاند،
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ازلحاظ مسئولیترایری و تعهدات ماهبی ضعی هستند .هافمن ( )2013در رووهشری
نشان داد که افرادی که هویت آشفته دارند ،عقاید و باورهای ماهبی راسخ ندارند.
رول ( )2008در مقالهای نشان داد که بین معنویت با عواملی همچون جامعه ،هویت
و شخصیت ارتباط وجود دارد .وبستر ( )2005در رووهشی نشان داد که بین ابعاد هوش
معنوی و هویت فردی رابطه وجود دارد و میتوان رشد هویت فردی را براساس هوش
معنوی ریشبینی نمود .بارتون ( )2005در رووهش خود نشان داد که مفلفۀ ایجاد معنرای
شخصی در هوش معنوی از مهمترین عوام جلروگیری کننرده از بحرانهرای وجرودی
است .ر و اسمیت ( )2003در رووهشی دریافتند که آگاه شردن از خرود در ارتبراط برا
خدا ،شناخت رویدادها و تعام مطاب ضوابت معنروی ازجملره مرواردی اسرت کره در
شک گیری هویت نقش مهمی ایفا میکند؛ بنابراین با مروری بر ریشینه نظری و تجربری
متغیر بحران هویت میتوان به این نتیجه دست یافت کره هروش معنروی مریتوانرد بره
عنوان یك راه ح معنوی در ح بحران هویت بهمنزله مهمتررین بحرانری کره فررد در
زندگی با آن مواجه است ،مفثر باشد .با نگاهی به ادبیات رووهشری ،مریتروان مشراهده
کرد تحقیقاتی که در گاشته در این زمینهها انجام شده است عموماً در سطح همبسرتگی
و رابطهای بودهاند و کمتر به بررسی تأثیر مستقیم آموزش هوشمعنوی بر بحران هویت
در قال طرح شبه آزمایشی ررداختهاند؛ ازینرو ،این رووهش درصدد است تا برا روش
شبهآزمایشی به این مسئله بپردازد.
 -2تعریف مفاهيم و چارچوب نظری

هویت :هویت واژهای است که به دلی ماهیت میرانرشرتهای ،کاربردهرای گسررتردهای
یافتره و تعری مفهومی آن بهشدت متأثر از مکات و رویکردهای نظری مربوطه است.
در رویکرد مدرن ،بیشرتر روانشناسران و نظریرهررردازان شخصریت ،هویررت را امررری
فرردی و شخصی تلقی کرده و بر این باورند که هویت به خصیصرههرای شخصرریتی و
احساسری فرد مربوط مریشرود و فراینردهای روانری ،نقشری ضرروری در سرراخت و
ررداخرت هویرت ایفا میکنند (ررکی و ناستی زایی.)91 :1400 ،
هویت را با توجه به دایرةالمعارف فلسفه استانفورد میتوان اینگونه تعری کررد« :آن
صفاتی که شما را یکتا ،بهعنوان یك فرد و متفاوت از دیگران میسازد» (حیاتی و همکاران،
 .)3 :1395هویت راسخ به چیستی و کیستی انسانهاست .کیستی و چیستی انسان همزمران
میتواند در ابعاد فردی ،جمعی ،تاریخی ،دینی ،ملی ،قرومی و مراهبی مرورد تبیرین قررار
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بگیرد (ررکی و ناستی زایی .)91 :1400 ،هویت شخصی نیرز سازهای روانی -اجتماعی است
و طرز فکر و عقاید و نحوهی ارتباط فرد با دیگران را شام میشود.
اریکسون هویت را مجموعهای رویا ،خودساخته و درونی میداند که شام آرزوهرا،
اهداف ،تواناییها ،باورها و تاریخچه فردی است .به باور او دستیابی به هویرت حاصر
فرایندی رویاست که با عوام اجتماعی برانگیختره و در طرول عمرر همرواره بازسرازی
میشود (برزونسکی .)125 :2005 ،اریکسون همچنین هویت را احساس نسربتاً رایردار از
یگانگی خود تعری میکند ،یعنی فرد بهرغم داشتن خواستهها ،عالی  ،نیازها و انگیرزه
های مشترک با دیگرران ،برا آنهرا متفراوت اسرت و نیراز بره اسرتقالل ،ثبرات و حر
یکپارچگی در اعمال ،انگیزهها و رفتارهایش دارد .وی هویت را بهعنوان ریشررفت مهرم
شخصیت و گامی مهم در جهت تبدی شدن نوجوان به بزرگسالِ ثمربخش و خوشحال،
تشخیص داد و تعارض روانشناختی نوجوانی را هویت در برابر سردرگمی نقش نامیرد
(حیاتی و همکاران.)3 :1395 ،
بنابراین براساس نظریهی اریکسون ( ،)1968موضو ،حاکم بر رشد «خرود» در دوره
نوجوانی ،هویت است« .من کیستم؟» این سفالی است که ذهن هر فرد بهویوه نوجوانران
و جوانان را به خود مشغول میکند و یافتن راسخ همین سرفال افرراد را بره جسرتجوی
خویشررتن و کس ر هویررت برمیانگیزانررد .اگر هویت شخصی نوجوان در طول زمان و
براساس تجربیات حاص از برخورد صحیح اجتماعی شک بگیرد و نوجوان خود را
بشناسد و از دیگران جدا سازد ،تعادل روانی او تﻀمین مررریشرررود ولی اگر برررهجای
خودآگاهی و تشکی هویت مثبت ،دچار ابهام در نقش شود ،هماهنگی و تعادل روانی
او به هم م ریخررورد و به بحران هویت دچار م ریشررود؛ بنابراین ،رشد و تکام نوجوان
وابسته به ح این بحران است (وطنررست ،رارس و شهسوارزاده جنگی.)18 :1394 ،
بحران هویت :در مباح علمی ،واژه بحران هویت ،اولین بار توست «اریکسون» به کرار
گرفته شد .وی در خالل جنگ جهانی دوم ،گروهی از سربازان آمریکرایی را مشراهده نمرود
که نمیتوانستند فعالیتها و نگرشهای خود در مقام سررباز را برا فعالیتهرا و نگرشهرای
قبلیشان در مقام شرهروند ،سرازش دهنرد .اریکسرون بررای شررح ایرن حالرت ،اصرطالح
«آشفتگی هویت» یا بحران هویت را به کار گرفت (مریدی و تقی زادگان.)145 :1386 ،
از عدم توانایی فرد در تحصی هویت انسانی ،برا تعرابیر مختلفری یراد شرده اسرت.
برخی از صاح نظران از آن با تعبیرر «گرم کرردن خویشرتن» یرا «ازخودبیگرانگی» یراد
میکنند و روانشناسان از این حالرت اغلر تحرت عنراوینی چرون «آشرفتگی هویرت»،
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«اختالل هویت» و «بحران هویت» یاد میکننرد (کهنردانی و همکراران .)7 :1394 ،بحرران
هویت ،یعن ی وجود تزلزل و ابهام در تعریفی که فرد از خرود و وجرود خرود میکنرد و
مانع از آن میشود که فرد به شخصیت خود یکپارچگی و انسجام ببخشد و به سرفاالتی
از قبی «من کیستم؟»« ،من چیستم؟» و «چره میخرواهم؟» راسرخ دهرد (مریردی و تقری
زادگان.)145 :1386 ،
به اعتراف همه صاح نظران ،جردیترین بحرانری کره یرك شرخص برا آن مواجره
میشود در خالل شک گیری هویت رخ میدهد .این بحران بدان جهت جدی است کره
موفقیت در رویارویی با آن ریامدهای بسیاری در زندگی بزرگسالی فرد خواهد داشت.
اریکسون بحران هویت را بهنجار قلمداد میکند؛ اما ناتوانی در برخورد و کنار آمردن برا
آن را نابهنجار میداند ،زیرا فرد را از داشتن هویتی محکم محروم میسازد و اگر بهطور
موفقیتآمیزی ح نشود ،سردرگمی در نقش ،فرار از خانره ،بزهکراری و بیمراریهرای
شدید روانی را در ری خواهد داشت .بحران هویت که نوجوان را به ابهام و سرردرگمی
میکشاند دارای عوارضی همچون اختالل در احساس زمران و وقرت ،احسراس شردید
نسبت به خود و هویت منفی خواهد بود (کاکیا.)7 :1389 ،
هوش معنوی :همروشی معنویت و هوش در سالهای اخیر چه در تحقیقات تجربی
و چه در تئوریهای علمی بسیار موردتوجه قرار گرفته است .هوش معنوی این سرازهها
را در یك سازه ترکی نموده است .سازه معنویت به معنی جستجو برای یرافتن عناصرر
مقدس ،معنایابی ،هشیاری باال و تعالی است ،ولی هروش معنروی شرام توانرایی بررای
استفاده از چنین موضوعاتی است که میتواند کارکرد و سازگاری فرد را ریشبینری کنرد
و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد (سهرابی .)14 :1387 ،مفهروم هوشمعنروی
اولین بار در ادبیات علمی روانشناسی در سرال  1996توسرت اسرتیونز 1و بعرد در سرال
 1999توست ایمونز 2مطرح شد و بهعنوان یکی از جدیدترین سازهها در روانشناسری و
علم مدیریت در مرکز توجّه قرار گرفت (نمازیان.)54 :1392 ،
ازنظرررر ایمرررونز ( )1999هوش معنوی عبارت است از ظرفیت انسان برای ررسیدن
سررفاالت نهایی دربارۀ معنای زندگی و دسررتیابی برره یکپررارچگی در ارتباط بین خررود و
دنیایی که در آن زندگی میکند .این هروش بره فررد نگراهی کلری در مرورد زنردگی و
1. Stivenz
2. Rabert amons
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رویدادها میدهد و او را قادر میسازد به چارچو دهی و تفسیر مجردد تجرار خرود
بپردازد و به رویدادها و تجار خود معنا و ارزش شخصی بیشتری بدهد و معرفرت و
شناخت خویش را عم بخشد (رجبی.)53 :1393 ،
ازنظر کینگ ( )2008هوشمعنوی دارای  4مفلفه است که عبارتاند از:
« -1تفکر وجودی انتقادی» در موضوعاتی از قبی زنردگی ،مررگ ،زنردگی رر از
مرگ ،واقعیت ،عدالت و دیگر موضوعات وجودی
« -2معناسازی شخصی» :توانایی ایجاد معنا و اهداف شخصی از تجربیرات ذهنری و
جسمانی و به عبارتی زندگی بر اساس اهداف ایجادشده.
« -3آگاهی متعالی» :توانایی شناسایی ابعاد متعرالی و مراورایی در خرود ،دیگرران و
جهان مادی.
« -4گسترش آگاهی» :توانرایی ورود بره حالتهرای معنروی یرا فراترر از هشریاری
(برجعلی و خسروی.)97 :1395 ،
هوشمعنوی دربرگیرندهی نوعی سازگاری و رفتار ح مسرئله اسرت کره براالترین
سطوح رشد را در حیطههای مختلر شرناختی ،اخالقری ،هیجرانی و بینفرردی شرام
میشود و فرد را در جهت هماهنگی برا ردیردههای اطرراف و دسرتیابی بره یکپرارچگی
درونی و بیرونی یاری مینمایرد (نیرك آمرال و شرادمانفر .)111 :1393 ،هوش معنوی بر
طب تعری زوهرررر و مارشرررال ( )2000توسعه اشتیاق و ظرفیت ما برای درک معانی،
بصیرت و ارزش است که باع تسهی تبادل گفتگو بین منط و احساسات ،بین جسم
و ذهن میشود و ما را قادر میسازد که تبادل درون فردی و میان فردیمان را یکپارچره
سازیم (تاجآبادیهرات .)6 :1391 ،همچنین آنها معتقدند که هوش معنوی ،هوشی اسرت
که ما را هدایت میکند تا مشکالت مفهومی و عمی را ح کنیم و با این هوش ما مری
توانیم فعالیتها و زندگیمان را گستردهتر ،غنیتر و با مفهومتر کنیم و نیز عم یا مسیر
زندگیمان را نسبت به دیگران عمی تر ارزیابی کنریم .تعریر آنهرا هروش معنروی را
باحالتی از ارتباط با یك ک گسرتردهتر و بزرگترر ،برجسرته میکنرد .زوهرر میگویرد:
انسان ضرورتاً موجودی است معنوی و بهمنظور ررسیدن سفاالت اساسی تکام مییابد
(سازگار.)36 :1389 ،
هوشمعنوی را میتوان با تمرینهای مختل توجه ،تغییرر شرک دادن هیجانرات و
تقویت کردن رفتارهای اخالقی ،افزایش داد .این تمرینها منحصر به یك دین خاص برا
آموزش معنوی خاص نیستند .ویگلزورث بیان میکند که آگاهی هشریارانه و سرازگاری
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با وقایع و تجار زندگی و ررورش خودآگاهی ،ازجملره عوامر اصرلی رشرد هروش
معنوی تلقی میشوند (ویگلزورث.)2004 ،
فرضيهها و اهداف تحقيق
فرضيه تحقيق

آموزش هوشمعنوی سب
قم میشود.

کاهش بحران هویت در دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر

هدف تحقيق

تعیین اثربخشی آموزش هوشمعنوی بر بحران هویت دانشآموزان دختر دوره متوسرطه
اول شهر قم.
روش پژوهش

روش تحقی از نو ،شبه آزمایشی با طرح ریشآزمون -ر آزمون برا گرروه گرواه برود.
جامعه آماری این رووهش کلیۀ دانشآموزان دختر دوره متوسطه اول شرهر قرم در سرال
 1398-99بودند .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلرهای ،ابتردا
از بین  4ناحیۀ استان قم ،ناحیه  2و از بین مدارس ایرن ناحیره یرك مدرسره بهصرورت
تصادفی انتخا شد .از این مدرسه  2کالس رایره هشرتم بهصرورت تصرادفی انتخرا
گردید .سپ یکی از کالسها بهعنوان گروه گرواه و دیگرری برهعنوان گرروه آزمرایش
انتخا شد .تعداد افراد نمونه در گروه گواه  30نفر و در گروه آزمایش نیز  30نفر برود.
در این رووهش برای جمعآوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شد:
پرسشنامه بحران هویت :ررسشنامه بحران هویت ،یك مقیاس مداد کاغای اسرت
که توست احمدی ( )1376تدوینشده و دارای  40ماده است .ایرن ابرزار میرزان ابرتالی
فرد به بحران هویرت را برا تأکیرد برر  10بخرش مجرزا شرام  -1 :اشرکال در اهرداف
بلندمدت -2 ،تردید در انتخا شرغ  -3 ،نداشرتن الگروی مناسر بررای رفاقرت-4 ،
نامتناس بودن رفتار جنسی -5 ،اشکال در شناخت و معرفت ماهبی -6 ،عدم توجه به
ارزشهای اخالقی -7 ،رعایت نکردن تعهد گروهی -8 ،داشرتن دیرد منفری نسربت بره
خود -9 ،نداشتن روحیه تالش و ابتکار و  -10اخرتالل در تنظریم وقرت موردسرنجش
قرار میدهد .این سفالها دارای  4درجه هستند و به صورتی تدوین گردیدهانرد کره در
هر مقوله ،گزینه اول معرف نبودن اشکال و نقصان بوده و گزینه آخرر (چهرارم) معررف
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شدید بودن اشکال و نقصان است .شیوه نمررهگرااری ایرن ررسرشنامه  30مرادهای بره
صورتی است که آزمودنیها باید به یکی از چهار گزینه (در هر بخش) ،راسرخ دهنرد و
سپ راسخهای آنان بر اساس مقادیر  2 ،1 ،0و  3نمرهگااری میشرود .حرداکثر نمرره،
در این ررسشنامه  90امتیاز و حداق آن صفر است .هرقدر نمره آزمرودنی بهسروی 90
گرایش یابد ،میتوان اذعان داشت که در کس هویرت ،بحرران بیشرتری را داراسرت و
برعک  ،هرقدر نمره وی بهسوی صفر گرایش یابرد ،معررف توانمنردی بیشرتر وی در
اکتسا هویتش است .در تحقی بروعلی داد و کمرانی کره در سرال  1380انجامگرفتره
است ،میزان آلفای کرونباخ محاسبهشده برای ایرن ررسرشنامه ،برابرر برا ضرری 0/89
است .همچنین با روش دونیمه کردن ،میزان ضررای اعتبرار در ایرن ررسرشنامه0/95 ،
است که معرف ضری اعتبار بسیار مقبولی اسرت (محمردی نسر  ،همرایونی و مجیردی
یایچی .)120 :1399 ،در رووهش قلعهنویی و اکبری ( )1395نیرز برا اسرتفاده از روش دو
نیمه کردن میزان ضری اعتبار این ررسشنامه  95درصد گزارش شد.
شيوهی اجرا

برای اجرای آموزش در خصوص هوشمعنوی از بسته آموزشی کینگ ( )2008اسرتفاده
گردید .ایرن بسرتهی آموزشری در رووهشهرای افررادی همچرون بارافشران ( )1390و
تاجآبادیهرات ( )1391و  ...نیز استفاده شده است .الزم به ذکر است که محتوای بسرته
آموزشی قب از شرو ،آموزش در اختیار متخصصران روانشناسری تربیتری و اسرالمی و
اساتید مربوطه قرار گرفت تا براساس تجربیات و مطالعات خود اصالحاتی در آن انجرام
داده و مثالها و توضیحاتی بهمنظور بومیسازی مطال و تفهیم بیشتر موضوعات در آن
گنجانده شود .ر ازاینکه شرکتکنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند،
هردو گروه ،ررسشنامه بحران هویرت احمردی ( )1376را راسرخ دادنرد .آنگراه گرروه
آزمایش در معرض اجرای برنامۀ آموزش هوش معنروی قررار گرفرت .بردین منظرور از
گروه آزمایش خواسته شد جهت بهرهمنردی از آموزشهرای هوشمعنروی در روزهرا و
ساعات تعیینشده در کرالس حﻀرور ریردا کننرد .ایرن آموزشهرا طری  10جلسرۀ 90
دقیقهای ،در سراعات بعردازظهر 1 ،ترا  2جلسره در هرر هفتره و بهصرورت جرایگزین
کالسهای عادی در مدرسه نوا صفوی واقع در ناحیره  2قرم در تراریخ  1آذر ترا 10
بهمن سال  1398برگزار شده است .آموزشها برا روش سرخنرانی و ررسرش و راسرخ،
توست رووهشگر و با همکاری مشاور مدرسره کره از متخصصران روانشناسری اسرالمی
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بودند ،انجام شد .در رایان اجرا نیز مجدداً ررسرشنامه بحرران هویرت احمردی ()1376
برای هر دو گروه اجرا شد.
در این مطالعه ،مالکهای ورود به نمونه عبارت بودند از :دانشآموزان دخترر مقطرع
متوسطه اول ،تمای جهت شرکت در رووهش و عدم شررکت در جلسرات آموزشری و
مشاورهای بهصورت همزمان .مالکهای خروج نیز عبارت بودند از :عدم تمایر جهرت
حﻀررور در جلسررات آموزشرری و شرررکت در جلسررات آموزشرری و مشرراورهای دیگررر
بهصورت همزمان .الزم به ذکر است که در این رووهش افت آزمودنی وجود نداشت.
جدول شماره  :1خالصه جلسات آموزش هوش معنوی
جلسات هدف محتوا جلسات تكليف
-1آشننننننایي بنننننا
دانشآمننوزانا ایجنناد  -1تبادلنظر پیرامنون مفناهیم منذه ا
انگیننزه بننرای جلننن معنویتا همپوشي مذه و معنویت.
مشنننار ت آنهننا در  -2نقش مذه و معنوینت در زنندیي
اول جلسنات آموزشني فردی و اجتماعي.
 -2بیان نحوهی انجنا  -3ارائهی تعناریفي از بحنران هوینتا
هوش و هوشمعنوی.
جلسات
 -3اجرای پیشآزمنون  -4بیان عوامل مؤثر بر بحران هویت.
(بحران هویت)

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

 -1مصنناحبه بننا  3نفننر از
افرادی ه آنها را هدفمند و
موفق ميدانند و بررسي تأثیر
 -1لزو تعیین هدف در زندیي.
اهداف شخصي و داشتن معنا
-2بیان عوامل مؤثر در هدفیذاری.
در زندیي بر موفقیت آنها و
 -3نقش هدف در معنابخشي به زندیي.
تهیه یزارش.
دوم تولید و افزایش معننای
 -4تبادلنظر پیرامنون نقنش منذه و
 -2دانشآمنوزان  3منورد از
و شخصي
معنویننت در شننادمانيا سننالمتروان و
سوم
ارزشهننا یننا اهننداف مهننم
بحران هویت.
زندیي خود را نوشته و تأثیر
 -5امکان یافتن معنا در تما فعالیتهنا
آنهننا را بننر معنابخش ني بننه
حتي شکستا سختيها و ...
زندیي مادیا رفتار اجتماعي
و اعتقادات معنوی خود ذ نر
نمایند.

63

طال بیسترطوم ،شماه ی 1401 ،2
 -1توجه به بعد مادی و معنوی انسان و
 -1بررسي نقنش آینینهنای
اولویننت بعنند معنننوی و آینناهي از
مننذهبي و نهادهننا و مرا ننز
جنبههای غیرمادی زندیي.
خدمات اجتماعي در افزایش
 -2آیاهي از ارتباط بین خود و دیگران
آیاهي متعالي.
چهارم
 -3بیان ویژیيهای افراد متعالي ( نترل
-2از دانشآمننوزان خواسننته
و افزایش آیاهي متعالي
افکار و اعمال).
پنجم
ميشود نه از ررینق ایفنای
 -4بیان نتایج آیاهي متعنالي (پنذیرش
نقش و تجسم ذهنني جهنت
مشیّت الهنيا عند احسنان تنهنایيا
تثبیت آیناهي متعنالي خنود
تمسک بنه ـنندرت برتننر و احسنان
استفاده نمایند.
هدایت شدن).
 -1تفکننر دربننارهی هنندف از خلقننتا
انسانا مبدأ و مقصد آفرینش.
 -2لزو وجود نینروی برتنر در جهنان  -1بررسي منابﻊ مذهبي و
هستي و تنأثیر آن در زنندیي شخصني بیان ضرورت و نتایج تفکر
در ذات هستيا مفاهیم
انسانها.
 -3لننزو توسننعهی نظننرات شخصنني وجودی و زندیي پﺲ از
ششم و آموزش تفکر انتقادی
دربننارهی زننندیيا مننرجا وجننود و مرج.
وجودی
هفتم
 -2استفاده از فنون بارش
واـعیت.
 -4نتننایج و تننأثیرات ناشنني از تحلیننل فکریا تجسم ذهني و نقش
سؤاالت وجودی و رسیدن بنه اسنتنتا بازی ردن دربارهی زندیيا
مرجا وجودا واـعیت و...
شخصي.
 -5نقننش تفکننر انتقننادیوجودی در
معنایابي انسان در زندیي.
 -1توجه به جهان بهصورت ینک نل
 -1تالش بنرای رسنیدن بنه
یکپارچه.
 -2تواننننایي جداسنننازی خنننود از آینناهي و هوشننیاری سننط
احساسات جهنان منادی هنگنا تفکنرا باالتر با به ارییری تمریننات
هشتم
آموزش دادهشده در نالنا
و توسعهی سطوح آیاهي عبادت یا حاالت روحاني.
نهم
 -3سنن شننناختي فراتننر از منناده و آموزش آرمیدیي عضنالني و
استفاده از تکنیکهای بنارش
توانایي غلبه بر زمان.
 -4پرورش تکنیکهایي بنرای ورود بنه فکری و تجسم ذهني.
سطوح باالتر آیاهي.
دهم

جمﻊبندی مطال
یذشته

پاسخ به سنننننؤاالتا انجا پﺲآزمون
(بحران هویت).
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بهمنظور تجزیهوتحلی دادهها ابتدا نتایج آمرار توصریفی شرام میرانگین و انحرراف
معیار متغیرها بیان گردید .سپ ریشفرضهای تحلی کواریان موردبررسی واقع شرد
و با توجه به نتایج آن در مورد انتخرا آزمرون آمراری مناسر (تحلیر کوواریران )
تصمیمگیری شد .درنهایت جدول تحلی کوواریان ارائه و به بررسری نترایج ررداختره
شده است .تجزیهوتحلی دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.
یافتهها
جدول شماره  :2میانگین و انحراف استاندارد بحران هویت بر اسان یروه آزمایش و نترل
گروه كنترل

متغيرها

منبع

بحران
هویت

پيشآزمون

7/57

پسآزمون

7/63

گروه آزمایش

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

6/976

7/50

4/592

6/820

4/13

3/902

براساس نتایج جردول براال در گرروه آزمرایش؛ میرانگین بحرران هویرت در مرحلره
ر آزمون از مرحله ریشآزمون کمتر است .در گروه کنترل میرانگین بحرران هویرت در
مرحله ر آزمون از مرحله ریشآزمون اندکی بیشتر است .همچنین نتایج جردول نشران
داد ،در ریشآزمون؛ میانگین بحران هویت در گروه کنترل اندکی بیشتر از گروه آزمرایش
است .در ر آزمون؛ میانگین بحران هویت در گروه کنترل بیشتر از گروه آزمایش است
در ادامه ریشفرضهای تحلی کوواریان شام ریشفررض نرمرال برودن ،همگنری
شی های رگرسیون و تساوی واریان ها؛ موردبررسی قرار میگیرد.
جدول شماره  :3نتایج آزمون نرمالیتي بحران هویت
متغيرها
بحران هویت

مراحل

آزمایش

كنترل
آماره

درجه
آزادی

معناداری

آماره

درجه
آزادی

معناداری

پيشآزمون

0/155

30

0/070

0/117

30

0/200

پسآزمون

0/091

30

0/200

0/118

30

0/200

نتایج این جدول نشان میدهد ،با توجه به سطوح معنراداری آزمرون کرالموگروف-
اسمیرنوف ( )P >0/05ریشفرض نرمال بودن برقرار است و لاا با توجه بهاحتمال باالی
نرمال بودن توزیع (بیشتر از  5درصد) میتوان از آزمونهای رارامتریك استفاده نمود.
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جدول شماره  :4خالصه نتایج بررسي همگني شی های ریرسیون از اثرات درون آزمودنيها بحران هویت
شاخص آماری
منبع تغييرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجموع
مجذورات

F

سطح
معناداری

پيشآزمون بحران هویت*
گروه

209/489

1

209/489

3/109

0/082

بر اساس نتایج جدول  4اثر تعام (ریشآزمون بحران هویت* زمان) معنادار نیسرت
( ،)P >0/05لاا شی های رگرسیون همگنی دارند و از این مفروضه تخطی نشده اسرت.
این نتایج ،نتیجهگیری قبلی بهدستآمده از بررسی نمودار رراکندگی برای هرر دو گرروه
آزمایش و کنترل را تائید نمود.
جدول شماره  :5نتیجه آزمون لوین برای بررسي پیشفرض تساوی واریانﺲها بحران هویت
متغير وابسته منبع تغييرات

F
1/115

بحران هویت

df2
58

df1
1

معناداری
0/295

آزمون لوین ریشفرض تساوی واریان های دو گروه آزمایش و کنترل را در جامعه
بررسی مینماید .بر اساس نتایج جدول  5آزمون لوین معنرادار نیسرت ( ،)P >0/05لراا
ریشفرض تساوی واریان هرا برقررار اسرت .در اینجرا  29/5درصرد احتمرال دارد کره
واریان های دو گروه آزمایش و کنترل در جامعه برابر باشد.
جدول شماره  :6نتایج آزمون تحلیل وواریانﺲ آموزش هوش معنوی برافزایش بحران هویت
دانشآموزان دوره متوسطه اول شهر ـم در سال 1398-99
منبع
تغييرات

مجموع
مجذورات

df

ميانگين
مجذورات

F

معناداری مجذور اتا توان آزمون

مدل
اصالحشده

664/581

2

332/290

<0/0005 14/463

0/337

0/998

پيشآزمون

480/831

1

480/831

<0/0005 20/928

0/269

0/994

گروه

180/347

1

180/347

0/121

0/786

خطا

1309/603

57

22/975

7/850

0/007

اطالعات جدول  6نتایج آزمرون تحلیر کواریران ترك متغیرره (آنکروا) را نشران
میدهد .بر اساس اطالعات جدول ،آموزش هوش معنوی باع کراهش بحرران هویرت
دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر قم در سال  1398-99شده است .زیرا مقدار سطح
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معناداری کوچكتر از  0/01است ( .)P <0/0005بهبیاندیگر تفاوت دو گرروه کنتررل و
آزمایش با توجه به تأثیر هوش معنوی بر متغیر وابسته (کاهش بحران هویرت) ،معنرادار
است .همچنین میتوان گفت ،تفاوت بین نمرات دو گروه کنترل و آزمایش ،بیانکنندهی
این مطل است که بحران هویت دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر قم در سال -99
 1398در قب از آموزش هوش معنوی و بعد از آموزش هوش معنوی بهطور معنراداری
متفاوت است .با در نظر گرفتن مجاور اِتا ،میتوان گفت  12/1درصد این تغییررات یرا
بهبود ناشی از تأثیر آموزش هوش معنوی است .قاب ذکر است ،با توجه به اینکره تروان
آماری  0/786است ،میتوان گفت حجم نمونه نیز کفایت مینماید.
بحث و نتيجهگيری

هدف از ررووهش حاضرر تعیرین اثربخشری آمروزش هوشمعنروی برر بحرران هویرت
دانشآموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم بوده است .یافتههای رووهش نشان داد که
آموزش هوش معنوی بر بحران هویت نوجوانان ترأثیر داشرته و باعر کراهش بحرران
هویت در دانش آموزان شده است.
این یافترهها برا یافترههای رووهشهرایی همچرون ریرروی و رجرایی ( ،)1395حیراتی و
همکرراران ( ،)1395مرعش ریان و صررفرزاده ( ،)1396برجعل ری و خسررروی ( ،)1395عررالمی
( ،)1395وطنررسررت و همکرراران ( ،)1394حرراتمی کیررا و همکرراران ( ،)1394رجررایی و
همکرراران ( ،)1388نجفرری و همکرراران ( ،)1385لیکرری ( ،)2013کروگررر ( ،)2013هررافمن
( ،)2013رول ( ،)2008وبستر ( ،)2005بارتون ( )2005و ر و اسمیت ( )2003مطابقت دارد.
در تبیین تأثیر هوش معنوی بر کاهش بحرران هویرت میتروان گفرت هویت کیفیتی
همواره جاری در زندگی انسان و سرچشمه معناست و ویوگری اصرلی انسان نسربت به
سایر موجودات ،اراده و اختیار او در هویتسازی است .خداوند متعرال این موهبرت را
تنها به آدمی عطا فرموده است .انسانی که به اقرار تمامی ادیان آسمانی اشرف مخلوقات
است و با توجه به ذات و شاکله اصررلی یکسرران همه ادیان ،هدفی جز کمال برررای او
زیبنده نیست ،این اختیرار را دارد که آینده سرعادتمند یا شقاوتآلرود خرویش را ترسیم
نماید .او فطرت راً درری کمال و حقیقررت است ،ولرری عواملی او را از ای رن مهم دورنگرره
میدارند که یکی از این عوام ظرف زنردگی اوست .محیت زنردگی ترأثیر شرگرفی برر
هویت آدمی و هویتسازی او گااشته و میتواند رفتار و ارزشهای مسرتتر در آدمی را
ظاهر کند ولی امروزه عواملی چون گررایش به سمت دنیا و مصررف و تجمر گرایی و
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راحرتطلبی و غفلت از جنبه معنوی ،مقصد زندگی شده و دوری از معنویرات انسان را
به مرحلهای رسانیده است که از هویت فطری خود به دورافتاده و خرود را در بیگرانگی
میانگارد .ازآنجاییکه این بیهویتی بهتدریج شک میگیرد ،بحرانی برهمرات سرختتر
و رر اثرتر برر جرای خواهرد گرااشت .انسان بیهویرت از انسانیت خرود دور شده و با
توجه به مطال گفتهشرده تنها راه نجرات او از این بحرران بیهرویتی ،بازگشرت او بره
معنویت است که به زندگی آدمی جهت و معنا داده و او را به فطرت خود نزدیرك کرده
و او را به آرامشی میرساند که در ری آن است (عرالمی .)14 :1395 ،مراه و معنویرت
باع ایجاد احساس معنا در زندگی اسرت و بره سرفاالت نوجروان در مرورد هردف و
معنای زندگی راسخ خواهد داد .به عبارتی زمانی بحران شک گیری هویت ح میشرود
که شخص به معنا و مفهوم زندگی دست یابد.
معنویت و هوش معنوی به انسان قدرت تغییر و تحول را عطرا میکنرد و ررسرشهای
اساسی او را در مورد ماهیت هستی خرود و جهران ریرامرون جهرت دهرد و در یرافتن راه
کمال انسانی مددرسان باشد .بهگونهای که هر فرد ،با درک صحیح آنچه در اختیرار دارد و
آموختن چگونگی استفاده از آن و چگرونگی رررورش و رشرد اسرتعدادهای ذاتری خرود
میتواند راهبردهای مفثر مقابله با مسرائ و مشرکالت را فراگیررد و در راسرتای گرار از
ریچوخمهای زندگی به رشد و بالندگی برسد و مسیر تعالی را طری نمایرد .هوشمعنروی،
فراتر از واقعیت جسرمانی و فیزیکری قررار دارد و حروزه تعرالی و مراورای زنردگی را در
برمیگیرد و به ررسشهای وجودی یعنی چیستی و چرایی جهان هسرتی راسرخ میدهرد،
ررسشهایی چون «از کجا آمدهام؟ چرا آمدهام؟ و به کجا میروم؟».
هوش معنوی ،در جسرتوجوی درک چرایری وجرود برمریآیرد و آگراهی ،بیرنش و
ظرفیت فهم عمی ررسشهای وجودی را شام میشود .از طرفری جسرتوجوی هویرت
در افراد نیز با ررسشهای عمدهای دربارهی مفهوم زندگی و نقش فرد در زنردگی ،مفهروم
مرگ و زندگی و زندگی ر از مرگ و بهطورکلی ررسشهایی نظیر «مرن کیسرتم؟ و بره
کجا میروم؟» مربوط است و این ررسشها ،ذهن فرد را به خرود مشرغول میکنرد ترا بره
راسخ آنها دست یابد .با توجه به اینکه هم در هوش معنوی و هم در هویت ررسشهای
اساسی مربوط به معنای زندگی و هستیشناسی مطرح است ،به نظرر میرسرد در تکروین
هویت میتوان نقش مهمی برای هوش معنوی قائ برود (برجعلری و خسرروی.)97 :1395 ،
این یافتهها با مفاهیم نظریه شناختی -هیجانی ماهبی همخروانی دارد ،زیررا براسراس ایرن
نظریه انسانها در زندگی خویش با سفالهای اساسی روبرو هسرتند کره بردون راسرخ بره
آنها زندگی آنان ،روچ و بیهدف خواهد شد و از بحرران هویرت در رنرج خواهرد برود.
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باورهای ماهبی اساسی میتوانند به انسانها در یافتن زندگی خویش و رهرایی از بحرران
هویت کمك کنند (رجایی و همکراران .)1388 ،مارکسرتروم و آدامرز نیرز معتقدنرد دیرن و
معنویت برهعنوان یرك عامر اجتمراعی در شرک گیری هویرت در دوره نوجروانی ترأثیر
قاب توجه دارد ،چراکه راسخگوی بسریاری از سرفاالت نوجوانران اسرت و بردین ترتیر
نوجوانان بهآسانی میتوانند خود را دریابند و هویتی رایدار و منسجم برای خود بنرا کننرد
(نجفی و همکاران.)17 :1385 ،
به عقیده اریکسون زمانی که نوجوان قادر بره یرافتن ارزشهرای رایردار و مثبرت در
خرانواده و فرهنررگ نباشررد و ایردئولوژی منسررجم و قابر قبرولی ارائرره نگررردد ،دچررار
درهمریختگی عقیدتی میشود و هویتی ازهمراشیده ریدا میکند .در سایه باورهای دینی
و تعالیم آن ،زندگی انسان معنا ریدا میکند .نگرش ماهبی و معنوی هیچگاه وجود بشرر
را بیهوده و بیهدف نمیداند (نجفی و همکاران.)17 :1385 ،
از طرفی همواره نقش سالمت معنوی در ح معﻀالت اجتماعی و فردی ،بره نحرو
چشمگیری قاب مالحظه بوده است .در حقیقت رایبندی به مراه و تحکریم باورهرای
ماهبی در جوانان ،مانع از انجام هرگونه اعمال منافی عفرت شرده و جوانران کمترر بره
اعمال ناروا و رفتارهای نابهنجار که ممکن است نتیجه سردرگمی و بحران هویت باشد،
روی میآورند .درواقع اعتقادات ماهبی و التزام به انجام اعمال معنوی ازجملره عوامر
تأثیرگاار در سالمت روان است که موج فعالسازی مسئولیت شخص درزمینه اصول
و باورهای مندرج در دین میشود و چهره جهان را در نظر فرد معتقد دگرگون کررده و
طرز تلقی او را از خود ،خلقت و رویدادهای ریرامون تغییر داده که درنهایرت منجرر بره
شک گیری هویت سالم و منسجم در فرد گردیده و او را از بحران هویت نجات خواهد
داد (مرعشیان و صفرزاده.)81 :1396 ،
ر بهطورکلی میتوان گفت انسان با همه خواستههای مرادی و غیرمرادیاش وجرودی
متعالی است و نیازمند رسیدن به این تعالی .آنچه در وجود او به ودیعه گااشته شده است ترا
در سیر بهسوی تعالی و کمال انسانی ،مددرسان باشد ،همان هوش معنروی یرا فطررت الهری
است .هویت انسان و چگونگی شناخت او درگرو این نیروی درونی قررار میگیررد .هروش
معنوی از طری ایجاد ظرفیت تفکر توأم با تحلی مسائ و ساخت معنا در شررایت مختلر
و با ایجاد زمینه درک و استنباط موج میگردد تا انسران خرود و روابطرش را برا محریت و
دیگران بشناسد و ارزیابی بهتری از موقعیت و شرایت خویش داشته باشرد و جهرتگیری او
را به سمت هدف غایی میسر میسازد؛ درواقع هروش معنروی برا ایجراد نروعی جهرانبینی
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معنوی ،معنا و هدف نهایی زندگی را برای انسان تبیین میکند و مقصرد حرکرت او را نشران
میدهررد و درنتیجرره دیگررر ابعرراد هررویتی وی نظیررر هویررت شررغلی ،جنسرریتی و ...بررهعنوان
واسطههای دستیابی به آن هدف و در راسرتای آن معنرا و غایرت نهرایی جهرت میگیررد و
درنتیجه منجر به شک گیری هویت سالم و مانع از بروز بحران هویت در فرد خواهد شد.
بهطور خالصه این رووهش بینشی را در مورد تأثیر آمروزش هوشمعنروی برر بحرران
هویررت برره وجررود مرریآورد .برره ایررن معنررا کرره مکانیسررم و نحرروه تأثیرگررااری آمرروزش
هوشمعنوی بر بحران هویرت را تفهریم میکنرد کره میتوانرد بررای مشراوران مردارس،
روانشناسان تربیتی ،معلمان و بهطورکلی برای کسانی که با آمروزش و یرادگیری سرروکار
دارند کاربرد فراوانی در مواجهه با بحران هویت دانشآموزان در دوران نوجروانی و بلروغ
داشته باشد و توصیههای سیاستی و اجرایی مفیدی را ارائه دهد .با توجه به نترایج تحقیر
حاضر ریشنهاد میشرود آموزشهرای هروش معنروی بهصرورت کارگراهی بررای مربیران
ررورشی ،مشاوران و مدیران محترم مدارس ارائه شود تا بتوانند با آگاهی کامر در جهرت
افزایش هوش معنوی نوجوانان تالش کنند و منجر به کاهش مشکالت بحرران هویرت در
این دوره شوند .همچنین ریشنهاد میشود مربیان مدارس با برگزاری کالسهرای فوقبرنامره
در مورد هدفگااری و رایداری برای رسیدن به اهداف ارزشمند و معنایرابی در زنردگی بره
رشد هوش معنوی و درنتیجه کراهش بحرران هویرت در نوجوانران کمرك کننرد .از طرفری
میبایست برنامهریزان درسی موارد ریشنهادی را با توجه به رشد شناختی ،تروان یرادگیری و
تکلی رایری دانشآموزان در چارت آموزشی و کت درسی آنران قررار دهنرد .انتظرار ایرن
است که برنامهریزان و مشاوران دوره اول متوسطه بیشترین بهره را از این مقاله ببرند.
ازآنجاکه این رووهش همانند دیگر رووهشها دارای محدودیتهایی اسرت بره نظرر
میرسد توصیههای اجرایی زیر بررای سرایر محققران مفیرد واقرع شرود :اول اینکره در
تحقیقات آزمایشی کنترل آزمودنی دشوار است ،لاا ریشرنهاد میشرود ایرن ررووهش برا
روش همبستگی نیز انجام شود  .محدودیت جنسی موجود در جامعه آماری (دختر بودن
آزمودنیها) و همچنین انجام رووهش در مقطع متوسطه اجازهی تعمیمیافتههای رووهش
را بهک دانشآموزان دختر و رسر و دیگر مقاطع تحصیلی نمیدهد ،لاا ریشنهاد میگردد
که رووهشگران این رووهش را بر روی رسران و همچنین دیگر مقاطع و دانشگاهها اجرا
نمایند تا قابلیت تعمیم نتایج افزایش یابرد .در رابطره برا متغیرهرای ررووهش ابزارهرای
متنوعی برای سنجش آنها وجود دارد که در این ررووهش صررفاً از ررسشرنامه بحرران
هویت احمدی ( )1376استفاده شده است و این میتواند باعر محردودیت در تعمریم
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نتایج شود ،لاا ریشنهاد میگردد در تحقیقات مشابه از ابزارهای دیگرری بررای سرنجش
بحران هویت استفاده شود تا تعمیمرایری نتایج گسترش یابد.
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