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Abstract 
Identity is a requirement of the social system and any delay or deviation in the 
formation of a successful identity can lead to identity diffusion or crisis, resulting in 
many individual and social anomalies. This study was conducted to investigate the 
effect of Rumi’s integrated didactic counseling model training on strengthening 
national and religious identity in twelfth grade female students of Birjand art schools 
in a semi-experimental design with pretest-posttest and with control group, 30 
students were selected using clustering random sampling method from art school 
female students and the participants responded to Lotfabadi’s National and Religious 
Identity Questionnaire. The education program was performed in 8 sessions of 1 hour 
for the experimental group and the control group did not receive any intervention. 
The data analysis using analysis of covariance and SPSS software indicated that 
Rumi’s integrated didactic counseling model training enhanced the national and 
religious identity of the experimental group compared to the control group. 
According to the obtained results, it can be suggested that Rumi’s integrated didactic 
counseling model training, national and religious identity is strengthened in children. 
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Extended Abstract 
 
Introduction 

Identity formation and development is one of the main skills in adolescence 
(Umaña-Taylor, Kornienko, McDermott & Motti-Stefanidi, 2019). According to 
Berzonsky (2003), the content of identity can be ethnicity (ethnic identity), society 
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(collective identity), nationality (national identity), morality (moral identity) and the 
like, each of which expresses different dimensions of identity (Jokar & Rostami, 
2014 ). Hence, national identity refers to the identity of the citizens of a country with 
historical and cultural traditions, moral values, ideals, beliefs and national 
sovereignty of their country. It appears as an individual or group who believes that 
they belong to a country as a political community (Liu & Turner, 2014) and 
religious identity refers to the relationship between a person and a transcendent 
being or force or a socio-cultural group that is largely determined by a transcendent 
goal (Aziz, 2018). 

Due to globalization in the present age, many cultures of the world have been 
connected and disseminated and have become out of their uniqueness, which has led 
to national and religious identity crisis. This crisis in Iran is the result of the 
intersection of three Iranian, Islamic and Western cultures and their confrontation 
with each other and has created serious challenges and harms in the formation of 
identity so that people in society, especially adolescents and youths, endure the most 
difficult conditions in terms of socialization and acculturation and deal with a kind 
of abnormality that results in an identity crisis (Hekmatpour & Salehi Amiri, 2012). 
One of the reasons for professional identity crisis is the lack of effective 
communication. Because establishing and maintaining communication is very 
important and necessary to have a healthy and successful identity, especially 
national and religious identity in the present era, introducing Rumi’s integrated 
didactic model in a planned and organized manner and in accordance with the local 
culture is necessary. 

This model, which is a combination of the didactic model and soul therapy, is 
based on the importance of individual and technical differences. The didactic model 
is a set of principled efforts and actions that include methods and techniques to 
change behavior and personality in order to achieve optimal growth (Hambali & 
Gipayana, 2016). In the didactic model, a wide range of techniques derived from 
theoretical perspectives are used as educational-psychological interventions. For 
example, clients can be taught the technique of “communication skills” to improve 
their relationship with their parents (Gordon, 1976; Patterson, 1977). In the soul 
therapy model, soul refers to the existence of an individual, which is a more 
appropriate term than the psyche for treatment. This model, extracted from Rumi’s 
poems (the story of the parrot and the merchant), tells the story of a human soul who 
is trapped in a cage and finally gains freedom with death before death. In this story, 
the parrot is a symbol of the human soul (the symbol of the Alawite soul, pure and 
incorporeal). The cage symbolizes the body, the way out of which is liberation from 
the fictitious shackles of habit and inculcation and materialism in general 
(Forouzanfar, 2006). Finally, according to the technical eclecticism that predicts 
what interventions will be made and for whom, in Rumi’s integrated didactic model, 
with the help and combination of the didactic model and soul therapy, it is predicted 
that by using the required content and skills that are taught in the didactic model and 
by applying different soul therapy techniques (intervention prediction) in relation to 
the type of interaction that adolescents have with their parents (who), what effects 
and outcomes will be resulted. Therefore, the present study seeks to answer the 
question as to how Rumi’s integrated didactic model training affects national and 
religious identity? 
 
Method 

This study was a semi-experimental research with a pretest-posttest control 
group design. The research population comprised all twelfth grade female students 
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of Birjand art schools, amounting to 1535 people. 30 female students were randomly 
selected from all students of sixteen girls’ art schools and from art school courses in 
a field of study. Finally, one class was randomly selected as the experimental group 
and one class as the control group through cluster random sampling. Inclusion 
criteria in this study included age of at least 16 years, informed consent to attend the 
sessions, obtaining letter of consent from parents and not receiving simultaneous 
psychological therapies and physical health through tracking the student’s mental 
and physical health records with the participation of parents and teachers. The 
exclusion criteria were the reluctance to attend the sessions, non-cooperation and 
non-performance of assignments in each session, absence of more than two sessions 
and use of psychiatric drugs and having physical illnesses through an initial 
interview and student health record. The participants answered Lotfabadi’s National 
and Religious Identity Questionnaire. 

After selecting the sample group and determining the experimental and control 
groups, the national and religious identity questionnaire was initially administered to 
the experimental and control groups in the pretest stage. Then, the experimental group 
received Rumi’s integrated didactic model training. The training sessions included 
four consecutive sessions per week and then one session every three weeks and lasted 
about three months (8 one-hour sessions). The protocol of Rumi’s integrated didactic 
model training was designed based on the didactic model (2017) and the soul therapy 
model (2010). To investigate the research question as to “what the effect of Rumi’s 
integrated didactic model training on national and religious identity is”, the statistical 
method of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was applied based on the 
observance of assumptions and SPSS-21 software. 
 
Findings 

Underlying assumptions of analysis of covariance including normality test (Shapiro-
Wilk), equality and homogeneity of variances, homogeneity of  regression slopes (the 
interaction between group x of pretest and the dependent variable), the linear relationship 
(pretest as the covariate variable and post-test as the dependent variable) and multiple 
nonlinearity confirm these assumptions for analysis of covariance. 

Further, the F-ratio of analysis of covariance after pretest control in the components 
of national identity (P= 0.001, F= 41.16) and religious identity (P= 0.001, F= 63.45) 
suggests that there is a significant difference between the participants of the experimental 
and control groups in the posttest scores of identity components. The effect size for 
national and religious identity is 0.61 and 0.71, respectively, which indicates that the 
independent variable explains 61% and 71% of the changes in the dependent 
variable and the test has also rejected the null hypothesis with a power of 1. In other 
words, these findings reveal that Rumi’s integrated didactic model training has been 
effective in strengthening and increasing the national and religious identity of the 
experimental group. 
 
Discussion 

This study was conducted to investigate the effect of Rumi’s integrated didactic 
model training on the national and religious identity of female students. The results 
demonstrated that Rumi’s integrated didactic model training has increased national 
and religious identity in the experimental group compared to the control group. The 
obtained finding is consistent with the research by Farazi et al. (2018). In the 
mentioned studies, the results suggested that teaching the didactic model improves 
the parent-child relations, critical thinking and national and religious identity. 
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In Rumi’s integrated didactic model, communication skills training was provided by 
some of the soul therapy techniques, which makes the student know more about 
himself, others and the surroundings and this can help him gain national and 
religious identity in today’s world. Since the culture of each society is different, the 
indigenous patterns that originate from the culture of that society have a deeper 
impact due to the fact that people are more familiar with these patterns. Hence, 
students were able to establish a deeper connection with the educational content that 
was implemented using soul therapy techniques because they were familiar with it 
and it fits the clients’ culture. Given that the necessary precondition for achieving a 
successful identity in all dimensions, especially national and religious, is to 
communicate effectively with oneself, others, the environment and technologies of 
the present age that have changed the way people communicate with each other, the 
educational program in the present study, which was implemented according to the 
indigenous culture of Iran, was able to strengthen the national and religious identity 
of adolescent students. 
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و دينی  ملّیمولوي بر هويت -تلفیقی تعلیمی اي مشاورهتأثیر آموزش الگوي 

0 دختر آموزان دانش
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 **معصومه اسمعیلی
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 ****محمد حاتمی

 

 چکیده
 به منجر تواندمی موفق، هویت گیریشکلدر انحراف یا تأخیر هرگونه و است اجتماعی نظام یالزمه هویت،

اینهدف.دارد پی در را اجتماعی و فردی هاینابهنجاریاز بسیاری خود که شود هویت بحران یا پراکندگی
ودینیملّیمولویبرتقویتهویت-تلفیقیتعلیمیایمشاورهبررسیتأثیرآموزشالگویباهدفپژوهش

آزمایشی نیمه یکطرح پیشدر نوع پساز و آزمون کنترل گروه با آزمون کالسآموزاندانشدر دختر
ازمیانایخوشهتصادفیگیرینمونهبهروشآموزدانش03.انجامگرفتشهربیرجندهایهنرستاندوازدهم

آبادیلطفودینیملّیهویتینامهپرسشبهکنندگانشرکتدخترهنرستانیانتخابشدندوآموزاندانش
تحتکنترلگروهوشداجراآزمایشگروهبرایساعتهیکیجلسههشتطیآموزشییبرنامهپاسخدادند.

نگرفتندهیچنوعآموزشی قرار هایدادهتحلیل. تحلیلکوواریانسو استفادهاز SPSSافزارنرمپژوهشبا
ودینیگروهملّیمولویباعثافزایشهویت-تلفیقیتعلیمیایمشاورهنتایجنشاندادکهآموزشالگوی

باتوجهبهنتایجبه گفتدراثرآموزشالگویتوانمیآمدهدستآزمایشنسبتبهگروهکنترلشدهاست.
.شودمیودینیدرفرزندانتقویتملّیمولویهویت-یقیتعلیمیتلفایمشاوره

 

آموزاندانشودینی،ملّیمولوی،هویت-:الگویتلفیقیتعلیمیكلیدي هاي واژه



 مقدمه
 ,Umaña-Taylorنوجوانیاست) یدوره اصلی هایمهارتاز یکی هویتیوتوسعهگیریشکل

Kornienko, McDermott, & Motti-Stefanidi, 2019مختلف هایزمینهدر تغییرات دوره این (.در 

و تأمل هویت مختلف هایگزینه روی یابیهویت از قبل افرادشودمی سبب اجتماعی و شناختی زیستی،

 ,Crocetti, Sica, Schwartz, Serafiniکنند) کسب خود برای هویت گوناگون هایحوزه در تعهداتی
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& Meeus, 2013.)مختلفهایجنبهرشدهویتشاملفرایندیاستکهدرطیآنافرادبهبررسی

 و پرداخته هاییجنبهزندگی عقاید، اهداف، با که تمایالتآنهاارزشرا هماهنگو انتخابباشدمیها ،

 (.ازKaraś & Cieciuchm, 2018; Mohammadi, Shikaleslami, & Fooladchang, 2019)کنندمی

 محتوایهویتمیBerzonsky, 2003برزونسکی)نظر )هویت(، جامعه قومیت)هویتقومی(، تواند

(،اخالقیات)هویتاخالقی(وامثالآنباشدکههریکبیانگرابعادمختلفملّیت)هویتملّیجمعی(،

( است Jokar & Rostami, 2014هویت باکشوریکشهروندانهویتبهملّیهویترو،ازاین(.

و،هاآرماناخالقی،هایارزشفرهنگی،وتاریخیهایسنت اشارهکشورملّیحاکمیتباورها خود

کندمی بهبههاآنمعتقدندکهشودمیظاهرگروهیافردمثابهبهاین. سیاسیجامعهعنوانیککشور

یانیروییمتعالیموجودیکبافردارتباطینحوهوهویتدینیبه(Liu & Turner, 2014دارند)تعلق

شودمیمشخصهدفمتعالییکتوسطعمدهطوربهکهفرهنگیاشارهدارد-اجتماعیگروهیکیاو

(, 2018Aziz.)

ازواندشدهمنتشرومتصلهمبهجهانهایفرهنگازبسیاریشدن،جهانیعلتبهدرعصرحاضر
کندایجادفرهنگدرراتوجهیقابلتغییراتتواندمیاوریفنّبنابراین،اندشدهخارجخودبودنفردمنحصربه

کاریمورددستراجهاندرهاآندیدینحوههمچنینومجازیومادیسطحدرراافرادوراهارتباطی
(،درپیJin & Yao, 2014کهازنظرجینویائو)(.همچنانTamir & Yeshambel, 2018قراردهد)

مرزهایاورانه،فنّپیشرفتوشودمیمشکلیکبهتبدیلایفزایندهطوربهملّیهویتشدن،جهانیفرایند
طوربهفیزیکیمرزهایکهطورهمان.دهدمیگسترشراهاتماسثابتشبکهوشدهتعریففضایی-زمانی
حاملسازمانپایدارترینعنوانبهملّیدولتیکهستند،شدنبرطرفحالدروکنندمیتغییرمداوم
مبادلهوفضاتحرکملت،کنندهتعیینهایویژگیشدنناپدیدبا.شودمیغرقمدرنیتهجریاندرنیز

وپرتخلیه،ازمفاهیمملّیفرهنگکانونفرهنگ،وفضادرزمان،تغییرحالدرمفاهیمازجامعنسبی
گیردمیقرارصورتدرونیهمبهآنمبهمهنجاریبیمعرضدرملّیهویتکهدرحالی،شودمیبازتولید
کهادیانیتاکندمیاینفرصترافراهمسازیجهانیعینیندارد.درارتباطبادیننیز،مرجعکههیچ

)داشتهناپذیریاجتنابومنظمارتباطاکنوناند،جداشدهیکدیگرازقبالً .(Mishra, 2019باشند
بارامخاطباندهدمیاجازهمذهبیهایگروهبهحاضرحالدرجهانیمقیاسبهارتباطاتگسترش
(.درهمینراستا،Snook, Williams, & Horgan, 2019آورد)دستبهدنیاجایهردربالقوّهپیروان

کهدهدمینشان(Naz, Khan, Hussain, & Daraz, 2011دیرز)وحسینخان،نتایجپژوهشناز،
اجتماعیساختارتغییرازجملهمختلف،شناختیروانومذهبینگی،فرههایهویتبحرانشدن،جهانی
.استکردهایجاداجتماعیراروابطدرپیچیدگیایجادواجتماعیبستگیهمکاهشسنتی،

 در هاآن تقابل و غربی و ایرانی،اسالمی فرهنگ سه تالقی ینتیجه بحرانکهدرکشورما این

 کهطوریبه است. آورده وجود هویتبه گیریشکل در را جدی هایآسیب و هاچالشیکدیگراست برابر

 پذیریفرهنگ و اجتماعیشدن ازنظر را شرایط دشوارترین جوانان و نوجوانان خصوصبه و جامعه افراد



 ... آموزاندخترودینیدانشملّیمولویبرهویت-ایتلفیقیتعلیمیتأثیرآموزشالگویمشاوره

 

115 

با کنندمی تحمل باشدمیهویت بحران بروز آن ینتیجه که اندگریبان به دست نابهنجاری نوعی و
(Hekmatpour & Salehi Amiri, 2012برایناساسیکی.) از بسیاری برای توانمی که دالیلی از 

 کاهش برشمرد، شودمی دیده مایجامعه در جمله آن از اجتماعاتو در که هاییکجروی و هاانحراف

 هرگونه و است اجتماعی نظام یالزمه است.هویت، افراد اجتماعی کلهویت در و ملّی هویت احساس

 خود که شود هویت بحران یا پراکندگی به منجر تواندمی موفق، هویت گیریشکلدر انحراف یا تأخیر

 بسیاری ) پی در را اجتماعی و فردی هاینابهنجاریاز (.ZareShahabadi & Sadeghi, 2012دارد
تموفقطیرابرایرسیدنبهیکهوییابیهویتفرآیندتوانمیبرایپاسخبهاینسؤالکهچگونه

بهشخصکمککندواوراگیریموضعتصمیمویعرصهبتوانددریافتگیهویتکهاینطوریکرد،به
ازتشویشواضطرابوبه متعددیپیشنهادشدهاست.هایراهطورکلیازبحرانروانیخالصنماید،

 مسلطبودنبرهاراهیکیاز اینزمینه، نتیهایمهارتدر باارتباطیودر جهبرقراریارتباطاتمؤثر
تامپسون) همچنانکه ارتباطاتThompson, 2018دیگراناست. به( پیچیدهموضوععنوانیکرا

استکهشناسدمیرسمیتبهاجتماعی معتقد هویتایپیچیدهوظریفتعامالتچنینطریقازو
.کندمیتغییریاوحفظایجاد،

 موجب مؤثر ارتباطات است دیگران با وی پیوند اولیه مبنای و انسان کمال و هویتشکوفایی
(AbdullahZadeh, Zahrakar, Davarnia, Shakrami, & Mazhari, 2016.)به زیادی تحقیقات 

 هویت، پایگاه بین متعددی وتحقیقات اندپرداخته هویت گیریشکل تضعیف یا تسهیل هایزمینه بررسی
معناداری نوجوان-والدین رابطه و فرزندپروری تجربیات بهاندداده نشان را روابط پلرون،عنوان. مثال،

 به (درپژوهشیPellerone, Spinellou, Sidoti & Micciche, 2015)اسپینلو،سیدوتیومیسیچی
 ارتباطی وسازگاری هویت پایگاه و نوجوان با والدین حمایتی و سازگارانه روابط بین که رسیدند ایننتیجه

 در اجتماعی و عاطفی سازگاریبینیپیش برای مهم متغیر یک هویت تعهد و دارد وجود مثبت رابطه هاآن
مهموالزمجهتبرخورداریازیکهویت بسیار امر ارتباط حفظ و ازآنجاکهبرقراری.است نوجوانان

معرفیالگویتلفیقیتعلیمی همدرعصرحاضرودینیآنملّیویژههویتسالموموفقبه لذا است؛
ومطابقبافرهنگبومیضرورتدارد.وسازمانیافتهریزیبرنامهایشیوهمولویبه

یبافنّفردیوهایتفاوتاستبرمبنایاهّمیّتدرمانیجاناینالگوکهتلفیقیازدوالگویتعلیمیو
 تلفیق اندشدههم تعلیمی، الگوی ایمجموعه. هاتالشاز شامل که است اصولی اقدامات وهاروشو

 ,Hambali & Gipayana)باشدمیمنظوررسیدنبهرشدبهینهبرایتغییررفتاروشخصیتبههاییتکنیک

2016 کمککنندگانشرکتکهبهشودیمیافتهسازمانآموزشگروهییهابرنامهاینالگوبیشترشامل(.
مشکالتیشانهامهارتدانشوکندیم برایمقابلهبا بالقوّهرا تحوالترشدییا یهابحرانوضروری،

هاییکتکندرالگویتعلیمیاز.(Anyamene, Nwokolo, & Madegbuna, 2015زندگیتوسعهدهند)
 از که هاییدگاهدوسیعی استفاده آموزشی مداخالتروانی استتحتعنوان شده .شودیمنظریگرفته

آموزششانینوالدرابرایبهبودرابطهبا«ارتباطییهامهارت»تکنیکتوانیممثال،بهمراجعینعنوانبه
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( درGordon, 1976; Patterson, 1977داد رهبرشودیممنظورآموزشروابطتشکیلکهبهییهاگروه(.
ممکناستهاگروه.اینکندیمجدیدیازارتباطورابطهرابیانهاییوهشگروهباداشتندانشوتجربه،

ارتباطی،روابطبینفردی،روابطکاری،تغییرروابطشخصی،طالقوغیرهمتمرکزیهامهارترویوالدین،
دهدالگویتعلیمیدرمواردمربوطبهاصالح(.شواهدبسیاریوجودداردکهنشانمیBrown, 2018شوند)

بو است)ادراکاتنوجواننسبتبهوالدینمؤثر  ;Anyamene, Nwokolo, & Madegbuna, 2015ده

Farazi, Esmaeili, Eskandari, & Hatami, 2017; 2018.)
صورتکالمیوغیرکالمیدرارتباطیشاملفرایندیاستکهافرادبههایمهارتدراینراستا،

 و حالتچهره مکث، هایژستقالبگوشدادن، و تبادلافکار پردازندمیانشاحساساتمختلفبه
(Amani & Letafati Beriss, 2013.)یاسوءتفاهمخطا،بهتواندمیپیامیکمؤثر،ارتباطبدون

اشتباهطرفدوهردرهاپیامکهشودمیزمانیبامشکلمواجهفردیبینشودوروابطمنجرناامیدی
ارتباطیمناسب،درهایمهارتکهافرادفاقددهدمینشانهاپژوهش.(Erozkan, 2013).شونددرک

هایموقعیت مشکل دچار شوندمیمختلف مربوط حیطه دو به عمدتاً افرادی چنین مشکالت :شودمی.
طورصحیحوبهمقدارمطلوبتحت.چنانچهاینافرادبهمسألهحلراهبردهایکنترلبیرونیوراهبردهای

هایمهارتآموزش سایر یا چشمگیریهایمهارتارتباطی بهبود مشکل ایندو در بگیرند، قرار زندگی
Oخواهندداشت)

,
Reilly. Lancioni, Sigafoos, O

,
Donoghue, Lacey & Edrisinha, 2004.)

رویکرددیگریکهدر ،اشاعهیافتهتازگیدرایرانبهایمشاورهالگوهاییحوزهازطرفدیگر،
است.یکیازاینملّیمطابقبافرهنگبومیوایمشاورهوهایاستفادهازادبیاتایرانواستخراجالگ

ومعتقدداندمیالگوها،الگویجاندرمانیمولویاست.مولوینیزنوجوانیوجوانیرابرزخعمرآدمی
استدراینمرحلهازعمر،دوبهاردرتقارنهمآمدهاست.یکیبهارجسمیودیگربهارروحی.آن

ساختهشکنقالبنرانیرومندوپرتوانکردهاستواینبهار،جوانراحساس،عاطفیوبهار،جسمجوا
ازتریمناسبیواژه(.درالگویجاندرمانی،مرادازجانوجودآدمیاستکهZamani, 2003است)

شده،سرگذشتجانروانبرایدرماناست.اینالگوکهازاشعارمولویقصهطوطیوبازرگاناستخراج
.رسدمیکهدرقفساسیرشدهوسرانجامبامرگقبلازمرگبهرهاییوآزادیکندمیانسانیرابیان

نمادتنکهراهرهاییطوطیدراینداستاننمادجانانسانی)نمادجانعلوی،پاکومجرد(است.قفس
(.ForouzanFar, 2006طورکلمادیاتاست)ازآنآزادشدنازبندهایساختگیعادتوتلقینوبه

وشناسدرون،بخشنظریآناست.موالناعالوهبرشاعروعارف،درمانیجانقسمتالگویترینغنی
انگرانهفنّژربزرگاستکهدیدگاهیشناسیانسان عمیقبه و چیزهاییکهاو پیشهاقرنساندارد.

،الگویجانانگاریجوهره.دردهدمیدرمانیخودرانشانهاینظریهبداناشارهکردهاستاکنوندر
آسیب بعد در درمانی جان حجاب اصل با مرتبط را روانی مشکالت محتوا در کهداندمیشناسی

د متعددیازجملهپوشیدگیجان، موارد ناسودمندیزبان،دربرگیرنده فهم، عدمآگاهیو بودن، خود ر
عدمپویاییوسیالیت،دوریجانازجانان)اهلل(ونبودعشقمیانایندو،عدموحدتوکلیتجان،
عدمفعّالیّت،هراسازمرگ،عدمخودشناسی،جبریبودن،بریدناززمانحالوغرقشدندرگذشته
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وجودرابطهمن ودودیگران،جستجویخوشبختیورهاییدربیرونازخودورهاآنیباخ-وآینده،
تنوعدمسروریجان فرایند،باشدمیکردنجانوماندندر الگویجاندرمانینیزشاملمحتوا، .

 و زمینهفنّاهداف این در است. ،ون سازمان1جدول و مقایسه به استفنّدهی پرداخته درمانی ون
(Mohammadi, 2010.)


1جدول
وندرمانیفنّدهیمقایسهوسازمان

مبنایتأویلهدفدرمانیفنّ
بهآندرفنّتریننزدیک

هانظریهمیان

چراغ
شناختپوشیدگیو

نروانپویشیفنوحجابورفعالحجابگشودگی

کسبشناختوشناختدیالکتیکی
معنادرمانی-قصدمتناقضدیالکتیکضدینمعرفت

پویشیتداعیآزادروانآزادیمعنویمعنویواالیشآینهجان

قفسشناسیو
ونروانپویشیفنّاسارتورهاییجانرهایششکنیقفس

افکنیطرح
درگیریدرعملو

ملّیهستیعفعالیت
ریزیطرحوریزیهدف

واقعیتدرمانی

درکوفهممراجع)تو(سپاریگوش
اهمیتبنیادینو

نخستینآن
گوشکردنمراجع

محوری

تلقیمثبتازآنشنودخویشتنشنیدنندایوجدان
ونوجودیوروانفنّ

پویشی

دیدگاهوجودیمرگقبلازعملطفرهنرفتنازمرگمردنقبلازمرگ

تشویقوترغیببه
جهدندگیوکاربرد
سودمندانهزبان

درگیریدرعملو
فعالیتوشناختزبان

اکیدموالناهایتوصیه
تقویتدیدگاهرفتاریدراینزمینه

وشعرخوانیآوریتمثیل
ازموالنا

بهاهدافیابیدست
درمانی

کاربردتمثیلواستعاره
روایتدرمانی-استعارهبرایهدایتمراجع

 
در به توجه با تواندمیتلفیقکهایننهایت، سطح در سطحنظری)تلفیقنظری(، سه یفنّدر

اتّفنّگراییالتقاط) بهاحتمالبیشتردرهردوسطح)تلفیقجذبی( یا (؛Esmaeili, 2015فاقبیفتد)ی(

 فنّگراییالتقاططبق این آن در که بینیپیشی کسانی؟گیردمیصورت برایچه و مداخالتی؟ چه

تعلیمیوالگویمولوینیزباکمکگرفتنوتلفیقدوالگوی-صورتگیرد،درالگویتلفیقیتعلیمی

موردنیازیکهدرالگویهایمهارتکهبااستفادهازمحتواوگیردمیبینیصورتجاندرماناینپیش
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 بهشودمیتعلیمیآموزشداده با ارتباطبابینیپیش)درمانیجانونمتفاوتفنّکارگیریو در مداخله(

بنابراین،کهنوجوانانباوالدینشاندارند)چهکسانیملّینوعتعا (چهتأثیراتیبهجایخواهدگذاشت؟.

آموزشالگویتلفیقیتعلیمی مولویبرهویت-پژوهشحاضربهدنبالپاسخبهاینسؤالبودکهآیا

ودینیتأثیردارد؟ملّی



 روش

 گیري نمونهجامعه، نمونه و روش 
پیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهشیکتحقیق پساین و بود.آزمون کنترل گروه با آزمون

شهربیرجندهایهنرستاندخترکالس)دوازدهم(آموزاندانشیکلیهشاملاینتحقیق،یجامعه

نشانزدههنرستاآموزاندانشدخترازمیانکلیهآموزدانشسی(.بوددخترآموزدانش1909)بالغبر

میانیدخترانه از و صورتتصادفیوتحصیلیبهیرشتههنرستانییکهایرشتهیکمدرسه

عنوانگروهکنترلعنوانگروهآزمایشویککالسبهصورتتصادفییککالسبهدرنهایت،به

روش ایخوشهتصادفیگیرینمونهبه اینمطالعههایمالکانتخابشدند. پژوهشدر به ورود

)حدا سن 12قل کسب جلسات، در برایشرکت آگاهانه رضایت ونامهرضایتسال(، والدین از

 نکردن سوابقزمانهمشناختیروانهایدرماندریافت پیگیری طریق از جسمانی سالمت و

خروجازپژوهشعدمهایمالکبامشارکتاولیاءومعلمانوآموزدانشسالمتروانیوجسمانی

دو غیبتبیشاز جلسه، ندادنتکالیفهر انجام همکارینکردنو جلسات، تمایلبهشرکتدر

مصرفداروهای و داشتنپزشکیروانجلسه طریقهایبیماریو ویمصاحبهجسمانیاز اولیه

بودند.آموزدانشپروندهسالمت



 گیري اندازهابزار 

(. National and Religious Identity Questionnaireدينی )و  ملّیهويت  ي نامه پرسش
است«سنجشنظامارزشی»سؤالی59ی،بخشیازمقیاسسنجشهویتدینیوملّینامهپرسش

 توسط بار اوّلین Lotfabadi, 2004)آبادیلطفکه سنجش برای فردی،گانهدههایارزش( ی
خانوادگی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،هنری،علمیونظری،دینی،ملیوجهانیتهیهوروییک

ونوروزیآبادیلطفاجراشدهاست.دانشگاهیپیشدبیرستانیوآموزاندانشنفریاز920ینمونه
(Lotfabadi & Nowroozi, 2004 )تحلیلعا استفادهاز دارایدَهّملّیبا نشاندادندکهاینابزار

واریانس درپژوهشذوقیپایداروفعلی)باشدمی2/62عاملبا .Zoghipayedar & Feli, 2017)
گزارششدهاست.درپژوهشحاضر،66/3آلفایکرونباخبااستفادهازنامهپرسشپایاییاینضریب

62/3و66/3وهویتدینیبهترتیبملّیهویتهایمقیاسضریبپایاییآلفایکرونباخبرایخرده
دستآمدهاست.به

http://noavaryedu.oerp.ir/?_action=article&au=527019&_au=Vahideh++Nowroozi
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 اجراي پژوهش روند
مشخصشدن و نمونه انتخابگروه هایگروهپساز در ابتدا کنترل، آزمونپیشیمرحلهآزمایشو

گروهملّیهویتینامهپرسش دینیدر آزمایشتحتآموزشالگویالذکرهایفوقو سپسگروه شد. اجرا
جلساتآموزشیبه-تلفیقیتعلیمی گرفت. هفتهبهمولویقرار جلسهدر صورتپشتسرهموصورتچهار

گردیدبارسپسهرسههفتهیک بعدازیکیجلسه)هشتاجرا اتمامآموزشوگذشتسهماهساعته(.
پس و رازداری حفظ بر عالوه اخالقی اصول رعایت برای شد. اجرا گروه دو هر در بودن،نامبیآزمون
آموزشالگویتلفیقیآموزاندانش پروتکل کردند. اعالم را موافقتخود تحقیق فرایند شرکتدر با نیز
(Mohammadi, 2010(والگویجاندرمانی)Farazi et al., 2017مبنایالگویتعلیمی)مولویبر-تعلیمی

.اندذکرشدهآموزشدرجدولهایجلسهطراحیشد.خالصهمحتویات


6جدول
(Farazi et al., 2017; Mohammadi, 2010)مولوی-آموزشیالگویتلفیقیتعلیمیجلساتصورت

روشهدفنامفعالیتجلسات

توییدر-منیرابطهایجاد1
آنی-مقابلمن

 با گروه اعضای آشنایی و وسپسمعارفهآزمونپیشانجام
 یادگیری ضرورت و اهداف یکدیگروبیان با و پژوهشگر
هامهارت یادگیری انگیزهبرای ایجاد و ارتباطی هایمهارت

،همدلیوسپاریگوش
انعکاسمحتواو
احساساتورازداری

هایمهارتتبیینمفهوم6
وموانعهاپلارتباطی،

تویی/کشفحجابازطریقترعمیق شدنرابطهمنو
پرسشاز تحلیلخواسترهاییوسنجشآنازطریق:

مراجع،گفتگودرموردآن/هوشیاریافزایی

قفسآشناییو
افکنیطرح؛شکنیقفس

معرفیعناصرچهارگانه0
ارتباطوارتباطکالمیو

غیرکالمی

سمت به حرکت گروه، اعضای با پوشیدگی تحلیل
زبان افزایی، هوشیاری وگشودگی، کالمی شناسی

غیرکالمی

قفسآشناییو
 ؛آینهجانشکنیقفس

هوشیاریافزایی،شناختدیالکتیکی،ادامهحرکتبهارتباط برقراری هایشیوه5
شناسیکالمیوغیرکالمیزبانسمتگشودگی،

شناخت،افکنیطرحچراغ،
نهادبابرابرنهادوتشکیلهم

هایگوشآشناییباروش9
دادنفعالوارتباطمؤثر

تحلیلپوشیدگیبااعضایگروه،شناختدیالکتیکی،
هوشیاریافزاییحرکتبهسمتگشودگی،

افکنیطرحآینهجان،

 و خود احساسات شناخت2
دیگرانوتواناییبرایدادن

پاسخهمدالنه

رابطهمنوتویی،شناختدیالکتیکی،تحلیلادامه
پوشیدگیبااعضایگروه،هشیاریافزایی،ادامهحرکتبه

سمتگشودگی

،انعکاسسپاریگوش
محتواواحساسات،قفس

شکنیقفسآشناییو

گانهابرازوجودآشناییباانواعابرازوجود،مراحلششابرازوجود6
بیاننظرخود،فوایدوکارکردهایآن،هایشیوهو

پذیریانعطافقاطعیتدررفتاربههمراه

شناختبابرابرنهادو
نهادتشکیلهم

 برای اعضادر انگیزه ایجاد و گذشته مطالب بندیجمعوسنجشبندیجمع0
 هایموقعیت در شدهآموخته هایمهارت از استفاده
زندگیودرنهایتسنجشحرکتبهسمت واقعی

آزمونپیشگشودگی،سنجشسیالیتوپویاییو

آزمونپسپاسخوپرسش
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 ها دادهتجزيه و تحلیل 
آمارتوصیفیازجملهمیانگینوانحرافمعیاروآماراستنباطیهایروشبههادادهدرپژوهشحاضر

تحلیلشدند.SPSS-21افزارنرموبااستفادهاز1تحلیلکوواریانس


 ها يافته
درصدازپدران0/06کهازاینتعدادانجامشددخترشهربیرجندآموزدانش03اینمطالعهبرروی

آموزاندانش 6/56دارایتحصیالتدیپلم، درصدپدراندارایشغل2/99درصدمادراندارایدیپلم،
درمراحلکنندگانشرکتمیانگینوانحرافمعیار0هستند.درجدولدارخانهدرصدمادران0/66آزادو
شدهاست.ارائهآزمایشوکنترلهایگروهودینیدرملّیمتغیرهایهویتدرآزمونپسوآزمونپیش


0جدول
هاگروهودینیبهتفکیکملّیمیانگینوانحرافمعیارهویت

متغیرگروه
آزمونپسآزمونپیش

انحرافمعیارومیانگینانحرافمعیارومیانگین

آزمایش
64/6 ±05/356/3 ±56/3ملّیهویت

49/6 ±92/326/3 ±99/3هویتدینی

کنترل
33/3 ±44/315/3 ±69/3ملّیهویت

42/3 ±42/355/3 ±55/3هویتدینی


آزموندردرپسآموزاندانشودینیملّی،میانگینهویتشودمیمالحظه0طورکهدرجدولهمان
هایهمگنیواریانسنتایجآزمون5افزایشیافتهاست.جدولایاندازهگروهآزمایشنسبتبهگروهکنترلتا

.دهدمیرانشان6لون

5جدول

نتایجآزمونهمگنیواریانسلون

آزمونهمگنیواریانسلون

 FPمتغیر

056/0390/3ملّیهویت

190/3255/3هویتدینی

                                                           
1 . analysis of covariance (ANCOVA) 
2 . Levene's test 
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 آزمون واریانسنتایج لونهایهمگنی کهملّیهویتهایمقیاسخرده اینهستند دینیبیانگر و
نتایجمفروضه9.جدولباشندمیآزمایشوکنترلیکسانهایگروهایندوخردهمقیاسدربینهایواریانس

.دهدمیودینیرانشانملّیمتغیرهایهویتهایآزمونپیشرگرسیوندوگروههمگنیشیبخطّ


9جدول
ودینیملّیمتغیرهایهویتهایآزمونپیشنتایجمفروضهشیبخطرگرسیون

مجموعمنابع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگینمجموع
 F Pمجذورات

69/3616/363/1012/3ملّیآزمونهویتپیش   گروه

00/3612/399/1603/3آزمونهویتدینیپیش  گروه


Fهاینسبت،شودمیمشاهده9طورکهدرجدولهمان و هویتآزمونپیشتعاملمتغیرگروه
63/1ملّی دینی هویت در99/1و کنترل و آزمایش گروه دو رگرسیون خطوط همگنی از نشان

بهعنوانمتغیرکوواریتهوآزمونپیشخطّیبینیرابطهیعنی؛،دیگریمفروضهمتغیرهایفوقاست.
(وهویتدینی300/3p)05/3ملّیهویتهایخردهمقیاسبهعنوانمتغیروابستهدرآزمونپس
55/3(310/3pبیانگرتأییداینمفروضه)بودنچندگانه؛خطّیهم.همچنین؛مفروضهعدمباشدمی

(نشانp=321/3)05/3وهویتدینیملّیهویتهایخردهمقیاسآزمونپیشبینبستگیهمیعنی
وملّیهویتآزمونپسهاینمرهتحلیلکوواریانسنتایج6دادکهاینمفروضهموردتأییداست.جدول

.دهدمیرانشانآزمونپیشپسازکنترلدینیگروهآزمایشوکنترل


6جدول
آزمایشوکنترلهایگروهدرآزمونپیشودینیپسازکنترلملّیهویتآزمونپسهاینمرهنتایجتحلیلکوواریانس

متغیرهای
وابسته

مجموع
dfمجذورات

میانگینمجموع
اندازهاثرPسطح Fمجذورات

21/3<10/5110/512/51331/3ملّیهویت

61/3<05/0105/059/20331/3هویتدینی

P 50 /5>  

 
گونههمان جدول در 2که شودمیمشاهده نسبت ،Fکنترل از پس کوواریانس تحلیل

آزمونپیش هویتدینی) p ، 01/10 = F 550/5)ملّیهویتهایمؤلفّهدر و )550/5  p ، 

10/16 = Fبیانگراینهستندکهبین آزمونگروهآزمایشوکنترلدرنمراتپسکنندگانشرکت(
21/3ودینیبهترتیببرابرملّیاثربرایهویتیوجوددارد.اندازهدارمعنیهویتتفاوتهایمؤلفّه
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 61/3و دهدمینشان مستقلکه 21متغیر تبیین61و را وابسته تغییراتمتغیر از کندمیدرصد
مولویبرتقویتوافزایش-کهآموزشالگویتلفیقیتعلیمیدهدمینشانهایافتهدیگر،اینعبارتبه

ودینیگروهآزمایشمؤثربودهاست.ملّیهویت


 بحث
آموزشالگویتلفیقیتعلیمی هدفبررسیتأثیر با دینیملّیمولویبرهویت-پژوهشحاضر و

آموزشالگویتلفیقیتعلیمیدانش که نتایجنشانداد شد. انجام مولویباعثافزایش-آموزاندختر
 پیرامون خودشان هویت از نوجوانان کهاینآگاهی چه زندگی این هستند؟خواهندمیدر کسی چه ؟

شانبینیپیش سایر و چیست؟ آینده هایمؤلفّهاز قبلانجام عملکردیمتفاوتاز و .دهندمیهویتیشده
آزمایشنسبتبهگروهکنترلملّیگزارشیکهپیراموناَبعادهویتترتیبنوعخوداینبه ودینیدرگروه

( ,.8502Farazi et alآمدههمسوباپژوهشفرازیوهمکاران)دستدند.یافتهبهبررسیشد،بایکدیگربو
فرزندوهویت-ذکرشدهنتایجنشاندادآموزشالگویتعلیمیباعثبهبودروابطوالدهایپژوهشاست.در

.شودمیودینیملّی
(عواملProchaska & Norcross, 2007پروچاسکاونورکراس)هاافتهیدرجهتتبییناین

روان مختلف رویکردهای در بهمؤثر را درمانی روش یک نامنگریکپارچهعنوان به مفهومی در
نام فرایندهایتغییر، باالبردنآگاهیبندیطبقهگذاریو تغییر، کردندکههستهمرکزیاینایجاد

طهدرمانیمناسب،امکانبازگوییمراجعدریکرابهایپاسخترتیبکهطیاصالحاینفرداست.به
 در بهکالم قبالً معموالً کمکاندنیامدهافکاریکه او اینطریقبه از و برایمراجعفراهمشده ،

جوترتیبدرماناینازاحساساتورفتارکهقبالًمتوجهآننبودهآگاهگردد.بههاییجنبهتابهشودمی
.دراینشرایطتعلیموآموزشِدهدمیوتغییررخیابدمیبهشناختجدیدیازوضعیتموجوددست

مورداستفادهدرجلساتآموزشی،ازطریقتأکیدیکهبرروی صورتگرفتهمبتنیبرالگویتلفیقیِ
شدهدربیانایمشاورهونفنّکارگیریداشت،بابرانگیختنسؤالوبهکنندگانشرکتخویشتنخویش

 اَبعاد درباره دو بهجدول و پیداکرده خودآگاهی هویتی رویاینمختلف بر کار کنار در ترتیب
آناستفاده موردخودشاناز در کردناطالعاتتهدیدکننده ساختارهایشناختیکهافرادبرایدور

.کندمی،زمینهایجادتغییررافراهمکنندمی
یونجاندرمانیکهازقصهفنّیبرخیازلهیوسبهارتباطییهامهارتآموزشبهعبارتدیگر،

)هدفازآندرکوفهمهریسپارگوششدهاستهمچونطوطیوبازرگانمثنویمعنویاستخراج
راجع)تو(بهسخندرآید،ایکهمُگونهتوییدرمشاورهبه-نچهبیشترمراجعوبرقرارییکرابطهم

مراجع،برابرعنوانیکتویدیگردربرایشنودخویشتنوهمچنینشنودمشاوربهیانهیزمکسب
تقویتاینزمینهدرمراجعبهکسبآگاهیوهوشیاریبیشترازخودودیگرانوبهترشدنروابطو

فنّشدناینترقیعمارزیابیبرایرشددرماننیزنیترمهم،بنابراینشودیماندیشیدنویترقیعم
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فسشکنی)هدفازآنترغیبمراجعبهشناختبندهامیانمشاورومراجعاست(،قفسآشناییوق
سمتهدف حرکتبه و اینزمینه در هیجاناتخود احساساتو بیان تعلقاتاسیرزایخویش، و

 تشکیل و نهاد برابر با شناخت ازنهادهمدرمانی(، افزایشمعرفت و شناخت کسب آن از )هدف
ازآنترغیبمراجعبهشناختبندهاوتعلقاتخویشتنوازهستیپیرامونخویش(،آینهجان)هدف

اسیرزایخویشوبیاناحساساتوهیجاناتخویشدراینزمینهوحرکتبهسمترهاییوآزادی
 و حجاب پوشیدگی، و گشودگی یا آشنایی آن از )هدف چراغ ویافکنحجابمعنوی(، جان( از

فعّیافکنطرح عملو آندرگیریدر الیّ)هدفاز آموزدانشت( بیشتر چه بهشناختهر ،خودازرا
درجهانامروزبهویبرایکسبهویتتواندیملهأمسوهمینداردیموادیگرانومحیطاطراف

ودینیکمککند.ملّیدرابعاد
ایمتفاوتهستالگوهایبومیکهبرخاستهازفرهنگفرهنگهرجامعهکهنیابنابراین،باتوجهبه

 تأثیر الگوها این با افراد بودن آشناتر سبب به است، جامعه رو،گذارندیمیترقیعمهمان همین از .
اربرقریترقیعمونجاندرمانیاجراشدارتباطفنّتوانستندبامحتوایآموزشیکهبااستفادهازآموزاندانش

ومتناسب بوده آنآشنا ازآنجاییبافرهنگکنندچونبا همچنین، کهگرایشبههمساالن،مراجعیناست.
(وتعارضباوالدینAnisi, Salimi, Mirzamani, Reisi, & Niknam, 2008استقاللنسبیازوالدین)

(Karami, Nazari, & Zahrakar, 2013ازجمله)یهامهارتنوجوانیاست؛تسلطبریدورهیهایژگیو
مهم دیگرانِ برقراریارتباطمؤثربا دیگرانومحیطاطرافدرجهتتواندیمارتباطیو بهشناختخود،

اَ برنامههاتعارضودینیوکاهشملّیخصوصبعادمختلفآنبهکسبهویتموفقدر لذا، کمککند.
ودینیملّیگبومیایراناجراشدتوانستبرتقویتهویتآموزشیدرپژوهشحاضرکهباتوجهبهفرهن

نوجوانمؤثرواقعشود.آموزاندانش
 

گیري نتیجه

ارتباطی(بههایمهارتموردنیازنوجوانان)هایمهارتپژوهشحاضرنشاندادآموزشهاییافته
ودینیراهگشاباشد.ازهمینرو،ملّیدرجهتتقویتهویتتواندمیمولوی-شیوهتلفیقیتعلیمی
توجهبهشودمیپیشنهادآمدهدستبراساسنتایجبه با هویتدردورهنوجوانیولزومگیریشکل،
آموزشیدرمدارسهایکارگاهکردنارتباطیونحوهدرستارتباطبرقرارهایمهارتمسلطبودنبه

و گردد برگزار فرزندان هم والدینو هم حضور تعلیمیبا آموزشالگویتلفیقی مولویتوسط-به
اینطریقگامیدرجهتبهبودهرچهبهترکیفیتروابط از پرداختهشودتا متخصصیناینحوزه

تروابط،زمینهبرایشناختخودوتقویتهویتیّنوجوانبادیگرانبرداشت.درنتیجهباافزایشکیف
جامعهملّی دینیکهدر یو بهیهمهامروزینیاز فراهمافراد درشودمیخصوصنوجواناناست، .

 به توجه با تعلیمیکهاینپایان تلفیقی الگوی آموزش پژوهش این روی-در بر تنها مولوی
آتیآموزشاینالگوباوالدیننیزاجراهایپژوهشدرشودمیآموزاندخترانجامشد،پیشنهاددانش

ظشود.جنسیتینیزلحاهایتفاوتگرددو
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