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مقدمه

یکی از مراحل مهم زندگی دوره نوجوانی است. این دوره بهترین فرصت 

برای آموختن، اندوختن و شکفتن است به این جهت رشد و شکوفایی 

 آیددر جهان معاصر به شمار میهای پراهمیت نوجوانان ازجمله موضوع

میلیون  10سال حدود  13-11. در ایران نوجوانان گروه سنی [1]

. نوجوان موجودی [0] دهنددرصد( از جمعیت را تشکیل می 02نفر)

تواند فرد است که با اختیار و تفکری که دارد، میمنحصربه

استعدادهایش را به باالترین درجه خودشکوفایی 

ه ای برای رسیدن ببنابراین،شکوفایی اراده و تفکر تنها وسیله.برساند

. در این دوره نوجوان نیاز دارد که صاحب هویت [0] سعادت است

 ین متمایز نمایدمستقلی شود،موردقبول قرار بگیرد و خود را از سایر

. واژه خودشکوفایی به تمایل بیشتر به تحقق خویشتن اشاره [1]

دارد.یعنی به گرایش فرد در جهت شکوفا شدن آنچه بالقوه در وی وجود 

.خودشکوفایی به گفته آبراهام مازلو باالترین سطح برای ایجاد [4] دارد

محرک فردی، طبیعی، سازگاری و فرآیندی ضروری برای زندگی فرد 

عاملی  0یکی از ( carol d.ryff. بر اساس مدل دکتر رف )[1] است

عنوان نشانگرهای سالمت و رفاه روانی وجود دارد) رشد که به

های فرد است که برای شخصی(یعنی توانایی بالقوه کردن قابلیت

. به اعتقاد برخی پژوهشگران، مذهب با [0] خودشکوفایی الزم است

های ارزشی به دو سؤال گی حل تعارضتأثیر بر سبک زندگی و چگون

 دهدها پاسخ میاساسی انسان درباره هدف زندگی و معنای فعالیت

 43گیری مذهبی یک دیدگاه اصلی از روانشناسی دین در .جهت[2]

گیری مذهبی عبارت است از اعتقاد به قوای .جهت[0] سال گذشته است

ی و ماوراء طبیعه و رعایت یک سلسله، قواعد اخالقی در زمینه الهوت

ارتباط با خود، سایر بندگان و خدا و انجام مناسک عبادی، در جهت 

 چکیده

 ییدرجه خودشکوفا نیرا به باالتر شیاستعدادها تواندیکه دارد، م یو تفکر اریفرد است که با اختمنحصربه ینوجوان موجود مقدمه:

 یو معنا یانسان درباره هدف زندگ یبه دو سؤال اساس یارزش یهاحل تعارض یو چگونگ یبر سبک زندگ ریبرساند مذهب با تأث

بر  قیطر نیشود و از ا یموجب پرورش اخالق تواندیاست که مذهب م نیبه آن اشاره کرد ا دیکه با یا. مسئلهدهدیپاسخ م هاتیفعال

 د.نوجوانان استان گلستان انجام ش ییبا خودشکوفا یمذهب یریگارتباط جهت نییبگذارد. مطالعه حاضر باهدف تع ریرفتار شخص تأث

زار . ابدیانجام گرد یتصادف یریگنفر از نوجوانان استان گلستان با روش نمونه 084 یبر رو یهمبستگ یفیمطالعه توص نیا روش کار:

 بود. ASAI ییآلپورت و پرسشنامه خودشکوفا یمذهب یریگها پرسشنامه جهتنمونه یآورجمع

ارتباط  ینشان داد. که آزمون آمار 04/13(40/10را ) ییخودشکوفا زانیو م 80/02(3را ) یمذهب یریگجهت زانیم جینتا ها:یافته

 را یداریارتباط معن ییبا خودشکوفا یرونیب یمذهب یریگجهت نیب رمنیآزمون اسپ نی( همچنP=  10/3را نشان نداد ) یداریمعن

(. P < 31/3) شودیمشاهده م یارتباط معنادار ییبا خودشکوفا یدرون یمذهب یریگن جهتیب کهی(. درصورتP=  30/3نشان نداد )

 .(P=  34/3نشان داده شد ) یداریبا محل سکونت اختالف معن یمذهب یریگجهت نیب نیهمچن

لذا  دیدانش آموزان فراهم نما یسالمت روان یبرا یداریمعتبر و پا طیشرا تواندیتوجه روانشناسان، مذهب م رغمیعل نتیجه گیری:

کند و از سطح باور به سطح  یخود درون یآموز بتواند مذهب را در چارچوب و ساختار عاطففراهم گردد که دانش یطیچنانچه شرا

ام ضرورت توجه نظ دیکه، با دهدینشان م جیکند. نتا نیرا تضم یو یسالمت روان تواندیم یمذهب نیچن ابد،یانتقال  یمذهب مانیا

افراد  یمثبت مذهب بر زندگ ریتأث قیطر نیمتنوع وجود داشته باشد تا از ا یمذهب یآموزش یهابرنامه یمقوله و برگزار نیبه ا یآموزش

 دهد. شیافزا زینرا  اندانش آموز ییو خودشکوفا یرشد و تعال طیو شرا افتهیشیافزا

 نوجوانان ،ییخودشکوفا ،یمذهب یریگجهت ها:یدواژهکل
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. به نظر [8] باشدمنظور تعالی روح میتقویت خالق و جلب رضایت او به

بندی مذهبی ازنظر ترین راه برای تقسیمکوتاه Allportآلپورت 

شده برانگیختهموضوعی این است که بگوییم شخصی که از بیرون 

که شخصی که از درون دهد درحالیمذهبش را مورداستفاده قرار می

گیری مذهبی کند. جهتشده است با مذهبش زندگی میبرانگیخته

گرایانه، ابعاد غیرروحانی و سکوالر زندگی را برای فرد مقدم بر ابعاد برون

ذهب گیری مذهبی درون گرایانه، منماید. اما در جهتمعنوی آن می

. مذهب و [3] رودعنوان انگیزه غالبی در زندگی اجتماعی به کار میبه

های انسانی، رفتار و ترین عواملی هستند که به ارزشمعنویت از مهم

یری مذهبی نوجوانان به گ.جهت[13] دهدتجربیات و ساختار معنا می

ای از نتایج مثبت داری همراه با طیف گستردهچند دلیل مهم است: دین

ازجمله رفتارهای پرخطر کمتر، بهتر شدن عملکرد اجتماعی،سوءمصرف 

. [11] مواد به میزان کمتر و بهتر شدن سالمت فیزیکی همراه است

گیری مذهبی بر اساس اسالم دارای اعتقادات و افراد دارای جهت

ه ها تأثیر گذاشته و درنتیجباورهایی هستند که بر نگرش و رفتارهای آن

گیری مذهبی آنان سبک زندگی و رفتار آنان متأثر از دین ورزی و جهت

بخش را که در های یگانه ساز یا باور وحدت. آلپورت ارزش[10] است

نامد. جهت داشتن با های سالم نمایان است، جهت داشتن میشخصیت

سوی هدف راهبردی های فرد، وی را بهیکپارچه کردن تمایالت و انگیزه

باورهای مذهبی بر  شده اهمیتدر مطالعات انجام .[2]کند می

گیری و اهمیت جهت [10]شناختی نفس و کارکردهای روانعزت

و شادی  [11, 8]سالمت روانی  [14] جوییمذهبی با تعهد و مبارزه

و  [18]و اهمیت مذهب با مفهوم خود  [12]سالمت معنوی  [10]

شده است. همچنین مطالعاتی در زمینه مشخص [13]سالمت روان 

 [10]گیری مذهبی با رفتارهای خودکشی گرایانه ارتباط جهت

و بسیاری از  [01]و حمایت اجتماعی  [03]شناختی سرسختی روان

. لذا پژوهشگران با توجه به تجارب .گرفته استموضوعات دیگر انجام

گیری مذهبی و خودشکوفایی جهت نهیبالینی و کاری خود و اینکه درزم

نشده است و با توجه به اینکه فرهنگ جامعه ما سنی انجام در این دوره

ای تحت عنوان  ارتباط اسالمی و دینی است بر آن شدند تا مطالعه

 گیری مذهبی با خودشکوفایی نوجوانان انجام دهند.جهت

 کار روش

در استان گلستان با  1031این مطالعه توصیفی همبستگی در سال 

نفر از دانش آموزان  433ای بر روی گیری تصادفی خوشهروش نمونه

آبادکتول، مقطع اول و دوم دبیرستان شهرهای )شهرهای علی

و همچنین روستاهای حومه(  یقال، گرگان، کردکوگنبدکاووس، آق

سال، مبتالبه  18 -10انجام گرفت. مشخصات واحدهای پژوهش: سن 

های یماریذهنی و جسمی، ب تیمشکالت گفتاری و شنوایی، معلول

مانی درمزمن ازجمله نارسایی قلبی و کلیوی نباشند. نوجوان تحت روان

گیری و و مشاوره روانی نباشد و رضایت والدین قبل از شروع نمونه

نوجوان در حین تکمیل پرسشنامه بود. که پژوهشگر بعد دریافت 

نامه از آموزش پرورش استان و شهرستان با مراجعه به مدارس و معرفی

ها پژوهش به مدیر و مشاور مدرسه و جلب مشارکت آنتوضیح اهداف 

و توضیح هدف پژوهش به دانش آموزان و اطمینان از گمنامی و محرمانه 

آوری ماندن اطالعات و اینکه در صورت عدم تمایل حتی حین جمع

ها را پخش نمود توانند از مطالعه انصراف دهند. پرسشنامهاطالعات می

آوری شد. در این مطالعه برای جمعپرسشنامه  084که درنهایت 

 -0اطالعات جمعیت شناختی  -1آوری اطالعات از سه پرسشنامه: جمع

 ییپرسشنامه خودشکوفا-0گیری مذهبی آلپورت پرسشنامه جهت

ASAI  استفاده شد. پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی با

 دنفر از اساتید محترم دانشکده پرستاری دانشگاه آزا 13نظرسنجی از 

آباد کتول و دانشکده علوم پزشکی گرگان مورد تأیید اسالمی واحد علی

گیری مذهبی قبالً توسط آلپورت و رأس قرار گرفت. پرسشنامه جهت

 10تا  1گویه دارد. در این ابزار عبارت  01شده است این ابزار طراحی

برای  01تا  10گیری مذهبی بیرونی و عبارات برای سنجش جهت

گزینه  4ری مذهبی درونی است. سؤاالت آزمون دارای گیسنجش جهت

است: الف: کامالً مخالفم ب: تقریباً مخالفم ج: تقریباً موافقم د: کامالً 

 4باشد بر همین اساس این پرسشنامه بر اساس مقیاس موافقم می

کردن گذاری شده است. نمره هر مقیاس با جمعای لیکرت نمرهدرجه

آید و هرچه نمره آزمودنی ن مقیاس به دست مینمره گویه مای سازنده آ

در یک مقیاس بیشتر باشد به میزان بیشتری دارای آن ویژگی است. 

گیری در مطالعاتی که انجام گرفت مشاهده شد که همبستگی جهت

بوده است. اعتبار پرسشنامه آلپورت توسط جان  -03/3برونی و درونی 

دانشجویان استان تهران نفری از  001( در یک نمونه 1028) یبزرگ

 .بر اساس آلفای کورنباخ مورد آزمون قرارگرفته است 202/3بااعتبار 

خانی و توسط اسماعیل 1083پرسشنامه خودشکوفایی در سال 

گذاری این پرسشنامه منظور نمرههمکاران موردسنجش قرار گرفت. به

قات گاهی او"، "ندرتبه"، "هرگز"گزینه،  4سؤالی برای هریک از  01

شده است ، در نظر گرفته0، 0، 1، 3به ترتیب مقادیر: "اغلب اوقات"و  "

، که دارای بار عاملی منفی هستند و برای 13،03،01های جز سؤالبه

شده در نظر گرفته 3، 1، 0، 0هریک از چهار گزینه به ترتیب مقادیر 

پرسشنامه خودشکوفایی  1028خانی و همکاران در سال است. اسماعیل

( را مورد آزمون قراردادند. که برای سنجش پایایی آن از ASAIهواز )ا

شده است. اعتبار دو روش همسانی درونی و باز آزمایی استفاده

در  1082خانی و همکاران در سال توسط اسماعیل ASAIپرسشنامه 

نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز بر اساس آلفای  410یک نمونه 

مون قرار گرفت. بنابراین این ابزار از پایایی خوب و قابل کورنباخ مورد آز

آوری و وارد نمودن در . اطالعات بعد از جمع[00] قبولی برخوردار است

و با کمک آمار توصیفی شامل )جدول 10نسخه  SPSSافزار آماری نرم

میانگین،انحراف معیار( و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون 

 ،تی مستقل انجام شد. اسپیرمن ،آنالیز واریانس 

 هایافته

سال بود  03/11(20/1های پژوهش )میانگین و انحراف معیار سن نمونه

که ازنظر جنسیت هردو گروه دختر و پسر مساوی بودند، نوجوانان 

خانواده بودند. ازنظر سکونت  0(1طور میانگین و انحراف معیار فرزند )به

نفر( ساکن روستا بودند. ازنظر  82)%00نفر( ساکن شهر و  032) 22%

 102)%00نفر( تحصیالت پدر کمتر از دیپلم و  118)%01تحصیالت 

نفر(  10) %4نفر( تحصیالت مادر کمتر از دیپلم بودند. همچنین 

نفر( تحصیالت مادر باالتر  11) %0لیسانس و تحصیالت پدر باالتر از فوق

گیری مذهبی با میانگین و انحراف جهت زانیملیسانس بودند. از فوق

باالتر از میزان میانگین بود. همچنین میزان  33/02(8) اریمع

باالتر از میزان  00/13(43/10خودشکوفایی با میانگین و انحراف معیار )
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میانگین بود. آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف نشان داد نمرات 

محدوده نرمال قرار دارند، آزمون گیری مذهبی در خودشکوفایی و جهت

گیری مذهبی با خود شکوفایی ضریب همبستگی اسپیرمن بین جهت

(. همچنین آزمون P=  10/3داری را نشان نداد )نوجوانان ارتباط معنی

گیری مذهبی بیرونی با خودشکوفایی ارتباط اسپیرمن بین جهت

گیری ن جهتکه بیی(. درصورتP=  10/3دهد )داری را نشان نمیمعنی

 31/3شود )مذهبی درونی با خودشکوفایی ارتباط معناداری مشاهده می

> Pگیری مذهبی درونی خودشکوفایی (. طوری که با افزایش جهت

گیری مذهبی باسن، جنس، یابد. همچنین بین جهتافزایش می

داری مشاهده نشد. ولی تحصیالت پدر، تحصیالت مادر اختالف معنی

داری مشاهده هبی با محل سکونت اختالف معنیگیری مذبین جهت

گیری مذهبی در دانش آموزان روستا بیشتر که میزان جهت یشد. طور

. همچنین بین خودشکوفایی باسن، جنس، (1جدول ) از شهر بود

تحصیالت پدر، تحصیالت مادر، محل سکونت اختالف معناداری را نشان 

.(0جدول ) داده نشد

 1031گیری مذهبی با برخی از مشخصات جمعیت شناختی نوجوانان استان گلستان تعیین ارتباط جهت :1جدول 

 P-value میانگین )انحراف معیار( مقدار جمعیت شناختی

 P=  44/3   سن

  3/02(03/10) 141 سال 11زیر 

  3/08(00) 040 سال 11باالی 

 P=  32/3   جنس

  3/08(00/18) 130 دختر

  8/02(0/13) 130 پسر

 P=  48/3   تحصیالت پدر

  8/03(01/0) 10 باالترازفوق لیسانس

  8/08(08/20) 04 لیسانسفوق

  3/00(1/1) 138 لیسانس

  08(3/8) 111 دیپلم

  3/08(01/41) 118 کمتر از دیپلم

 P=  0/3   تحصیالت مادر

  11/21(12/1) 11 باالترازفوق لیسانس

  13/00(4/0) 00 لیسانسفوق

  8/00(08/10) 21 لیسانس

  08/14(02/8) 108 دیپلم

  3/08(00/11) 102 کمتر از دیپلم

 P=  34/3   سکونت

  8/02(30/01) 032 شهر

  3/03(0/11) 82 روستا

 

 1031تعیین ارتباط خودشکوفایی با برخی مشخصات جمعیت شناختی نوجوانان استان گلستان  :2جدول 

 P-value میانگین )انحراف معیار( مقدار جمعیت شناختی

 P=  23/3   سن

  11/13(18/01) 141 سال 11زیر 

  10/13(83/11) 040 سال 11باالی 

 P=  20/3   جنس

  10/13(41/40) 130 دختر

  10/13(41/10) 130 پسر

 P=  00/3   تحصیالت مادر

  10(03/41) 11 باالترازفوق لیسانس

  10/13(41/12) 00 لیسانسفوق

  10/43(21/1) 21 لیسانس

  11(82/10) 108 دیپلم

  13/13(32/40) 102 کمتر از دیپلم

 P=  30/3   تحصیالت پدر
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  10/40(13/0) 10 باالترافوق لیسانس

  10/11(40/00) 04 لیسانسفوق

  10/13(02/02) 138 لیسانس

  43/42(04/10) 111 دیپلم

  11/11(10/14) 118 زیر دیپلم

 P=  81/3   محل سکونت

  10/13(81/08) 032 شهر

  13/13(81/03) 82 روستا

 

 بحث

گیری مذهبی با خودشکوفایی این پژوهش باهدف بررسی ارتباط جهت

شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نوجوانان استان گلستان انجام

گیری مذهبی باالتر از میانگین بود. در این نشان داد که میزان جهت

گیری مذهبی ارتباط معناداری نشان تحقیق بین سن و جنس با جهت

و یاسمی نژاد و  [00]آبادی و همکاران العه فرحداده نشد. در مط

گیری مذهبی تفاوت معناداری تبین جنسیت و جه [03]همکاران 

اما در مطالعه باتر و سالتز برگ، استریکلند و شافر  .مشاهده نشد

گیری مذهبی و جنسیت تفاوت معناداری را نشان داد ( جهت0330)

واسطه تغییرات اجتماعی در تفاوت ممکن است به که این عدم [00]

گیری های جنسیتی باشد. در این مطالعه جهتها و یا محدودیتنقش

مذهبی با تحصیالت والدین ارتباط معناداری را نشان نداد. در تحقیق 

لهسایی زاده و همکاران سالمت روانی و میزان تحصیالت رابطه 

. تحقیق گراوند و همکاران نشان داد که بر [8]معناداری را نشان داد

ن مانووا بین دانشجویان زن و مرد و کارشناسی و کارشناسی اساس آزمو

این   [04]گیری دینی ارتباط معناداری وجود ندارد ارشد ازلحاظ جهت

ها و نشأت واسطه تغییرات اجتماعی در نقشتفاوت ممکن است به

کنندگان در پژوهش گراوند دانشجو گرفته از این موضوع که شرکت

( که بین متغیرهای 1088بودند، باشد. در تحقیق آقاپور و همکاران )

گیری اشتغال، جهت تیتحصیالت، وضع زانیسن، جنس، درآمد، م

گرایانه و سالمت روانی خانواده رابطه وجود و برونمذهبی درون گرایانه 

گیری مذهبی و محل سکونت )شهر یا . در این مطالعه جهت[2]داشت 

صورت که نوجوانانی که در روستا( ارتباط معناداری را نشان داد. بدین

ری نسبت به گیری مذهبی بیشتکردند از جهتروستا زندگی می

. همچنین از کردند برخوردار بودندنوجوانانی که در شهر زندگی می

های این مطالعه حجم کمتر دانش آموزان روستایی بود که محدودیت

ای گردد در مطالعهخواندند که پیشنهاد میدر مدارس شهری درس می

کنند بادانش آموزان آموزانی که در شهر تحصیل میبه مقایسه دانش

در  گونه دانستتوان اینتایی پرداخته شود. دلیل این تفاوت را میروس

شده، ضرورتی برای تفکیک محل سکونت به )روستا و مطالعات انجام

شهر( وجود نداشته است این در حالی است که در مطالعه حاضر مشخصاً 

روی محل سکونت )تفکیک به روستا و شهر( تمرکز شده است. 

از خودشکوفایی این است که این حالت با  (Frankle) تفسیرفرانکل

 های پرمعنا و مثبت رویدادهای زندگی همراه استتوانایی درک جنبه

. این مطالعه نشان داد که میزان خودشکوفایی نوجوانان  باالتر از [01]

خوانی الزم را نشان وردی پور هممیانگین است . که با مطالعه اهلل

گیری مذهبی بیرونی با . نتایج این مطالعه بین جهت[00] دهدنمی

که بین دهد. درصورتیداری را نشان نمیخودشکوفایی ارتباط معنی

مذهبی درونی با خودشکوفایی ارتباط معناداری مشاهده  گیریجهت

گیری مذهبی درونی خودشکوفایی شود. طوری که با افزایش جهتمی

یابد. در پژوهش معینی بین متغیرهای سن، جنس، افزایش می

تحصیالت والدین ، محل سکونت با خودشکوفایی ارتباط معناداری نشان 

( نتایج نشان داد 1030) . در تحقیق افشانی و همکاران[0] داده نشد

داری زنان بیشتر از مردان بود و ازنظر آماری میزان خودشکوفایی و دین

داری تأثیر مثبت و معناداری بر خودشکوفایی  داشت. میزان دین

خودشکوفایی در میان دانشجویان مقطع دکتری باالتر از سایر 

دانشجویان بود که طبق گفته مازلو خودشکوفایی ممکن است تا اواسط 

های جوانی توان و تفکرات ه دست نیاید چون در سالدوران بزرگسالی ب

افراد بیشتر در جهات متعددی مانند روابط جنسی،مسیر شغلی و غیره 

شود. افشانی و همکاران معتقد بودند که برای تعیین این صرف می

توان گفت چون کسانی که در مقطع دکتری هستند به نسبت فرضیه می

 ترشان، نیازهای سطوح پایینمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 ها هم باید باالتر باشدشده است پس خودشکوفایی آنبیشتر تأمین

[02]. 

تیجه گرفتند تأثیر ( در پژوهش خود ن1081) یوسفیشهائیان و  

تحصیلی بر خودشکوفایی معنادار بود و با افزایش پایه تحصیلی  هیپا

ها از زندگی کاسته دانش آموزان از میزان خودشکوفایی و رضایت آن

ازحد به توان به عوامل مؤثری نظیر تأکید بیششود که میمی

های شدید و کمتر دوستانه در بین محفوظات درسی، وجود رقابت

. نتایج مطالعه ثناگو و همکاران [08]ش آموزان و...اشاره کرد دان

نشان داد که بین جنسیت و میزان خودشکوفایی دانشجویان رابطه 

داری وجود دارد و خودشکوفایی در دانشجویان دختر باالتر از معنی

بین میزان خودشکوفایی با رشته  نیدانشجویان پسرمی باشد. همچن

 داری وجود داشت.تحصیلی دانشجویان و محل سکونت ارتباط معنی

بین سطح سواد والدین با خودشکوفایی دانشجویان ارتباط 

داری وجود نداشت ولی دانشجویانی که والدینشان مدرک معنی

که  [03] باالتر داشتند از خودشکوفایی بیشتری برخوردار بودند

ا هایی بگونه بیان کرد که خانوادهشاید بتوان دلیل تفاوت را این

ردار تر و بیشتری برخومدرک تحصیلی باالتر از سرمایه فرهنگی باال

بودند و این امر زمینه را برای افزایش خودشکوفایی فرزندان آنان 

گیری نیز هموار نموده است و تفاوت در جامعه و محیط نمونه

آبادی و تواند از دیگر علل این تناقض باشد. مطالعه دولتمی

همکاران نشان داد خودشکوفایی زنان نسبت به مردان بیشتر است  

مطالعه  .[03] کنندن بیشتر احساس خودشکوفایی میوزنا

زان دختر و پسر نشان داد دانش آمو 80محمدیان و کمالی در سال 

ازنظر خودشکوفایی باهم تفاوت معنادار ندارند و در بین جنس  و 
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خودشکوفایی رابطه معنادار وجود ندارد اما متغیر خودشکوفایی با 

. دلیل [01] تحصیالت پدر و مادر تفاوت معناداری وجود نداشت

 هایتوان به متفاوت بودن جامعه پژوهش، تفاوتها را میاین تفاوت

های اجتماعی ، تأثیری پذیری از محیط فرهنگی، تفاوت نقش

 و....نسبت داد. 

 گیرینتیجه

م، مؤثر در سالمت های مهعنوان یکی از مؤلفهکه مذهب بهازآنجایی

ها بوده و رفتارهای مذهبی نیز ارزش مثبتی در پرداختن به روان انسان

شوند، در دار زندگی داشته و موجب آرامش درونی فرد مینکات معنی

تواند های روحی و تکاملی این مؤلفه میدوران نوجوانی و بروز بحران

داشته و  نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی و سالمت روان افراد

ها ای از یادگیری موجب رشد و تعالی آنعنوان تجربهتجارب مذهبی به

گردد. متأسفانه امروزه به دلیل دگرگونی عظیم در سبک زندگی می

مردم و تغییر شیوه سنتی زندگی و تبدیل زندگی روستایی به 

شهرنشینی، شاهد تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی، اجتماعی، 

، دهدهای این مطالعه نشان میادگی هستیم که یافتهفرهنگی و خانو

ترین مفاهیم زندگی در دوران نوجوانی عنوان یکی از مهمنقش مذهب به

تر شده است که این مهم نیازمند توجه بیشتر مدیران و رنگکم

باشد. چراکه با توجه به وپرورش و مدارس میمتصدیان نظام آموزش

ل مسئله و خالقیت، خودشکوفایی اثربخشی مذهب بر راهبردهای ح

توان از این مؤلفه در بهبود و ارتقاء سالمت روان نوجوانان نوجوانان می

 استفاده نمود.
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Abstract 

Introduction: A teenager is a unique creation that with his power of thinking and free will can reach 

his talents in self-actualization to the highest degree. With an impact on the life style and how to 

resolve conflict of values, religion answers two fundamental questions about the purpose of life and 

the meaning of activities. It should be noted that religion can cause ethics education and influence 

behavior as well. This study aimed to examine the relationship between religious orientation and 

self-actualization in teenagers in Golestan Province. 

Methods: In this descriptive correlational study, 384 adolescents were selected from Golestan 

Province by random sampling. Data were collected using the Allport's religious orientation 

questionnaire and ASAI self-actualization questionnaire. 

Results: According to the results of this study, the amounts of religious orientation and self-

actualization were 67.82 (9) and 50.34 (12.42), respectively; statistical analysis showed no 

significant relationship (P = 0.12). The results of the Spearman test showed no significant 

relationship between external religious orientation and self-actualization (P = 0.06), while there was 

a significant relationship between internal religious orientation and self-actualization (P < 0.01). 

Moreover, a significant difference was observed between religious orientation and the place of 

residence (P = 0.04). 

Conclusions: It can be concluded that despite psychologists' attention, religion can provide reliable 

and stable conditions for students' mental health. Therefore, if such conditions are created where a 

student can internalize religion in an emotional context and structure and enhance it from a mere 

belief into religious faith, such faith can guarantee his mental health. Findings show that there must 

be the necessity for the educational system to pay attention to the issue and hold various religious 

education programs so that the positive impact of religion on people's lives will be increased and 

the conditions for the students' growth and self-actualization will be increased, too. 
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