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مقدمه :نوجوان موجودی منحصربهفرد است که با اختیار و تفکری که دارد ،میتواند استعدادهایش را به باالترین درجه خودشکوفایی
برساند مذهب با تأثیر بر سبک زندگی و چگونگی حل تعارضهای ارزشی به دو سؤال اساسی انسان درباره هدف زندگی و معنای
فعالیتها پاسخ میدهد .مسئلهای که باید به آن اشاره کرد این است که مذهب میتواند موجب پرورش اخالقی شود و از این طریق بر
رفتار شخص تأثیر بگذارد .مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط جهتگیری مذهبی با خودشکوفایی نوجوانان استان گلستان انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی  084نفر از نوجوانان استان گلستان با روش نمونهگیری تصادفی انجام گردید .ابزار
جمعآوری نمونهها پرسشنامه جهتگیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه خودشکوفایی  ASAIبود.
یافتهها :نتایج میزان جهتگیری مذهبی را ( 02/80)3و میزان خودشکوفایی را ( 13/04)10/40نشان داد .که آزمون آماری ارتباط
معنیداری را نشان نداد ( )P = 3/10همچنین آزمون اسپیرمن بین جهتگیری مذهبی بیرونی با خودشکوفایی ارتباط معنیداری را
نشان نداد ( .)P = 3/30درصورتیکه بین جهتگیری مذهبی درونی با خودشکوفایی ارتباط معناداری مشاهده میشود (.)P > 3/31
همچنین بین جهتگیری مذهبی با محل سکونت اختالف معنیداری نشان داده شد (.)P = 3/34
نتیجه گیری :علیرغم توجه روانشناسان ،مذهب میتواند شرایط معتبر و پایداری برای سالمت روانی دانش آموزان فراهم نماید لذا
چنانچه شرایطی فراهم گردد که دانشآموز بتواند مذهب را در چارچوب و ساختار عاطفی خود درونی کند و از سطح باور به سطح
ایمان مذهبی انتقال یابد ،چنین مذهبی میتواند سالمت روانی وی را تضمین کند .نتایج نشان میدهد که ،باید ضرورت توجه نظام
آموزشی به این مقوله و برگزاری برنامههای آموزشی مذهبی متنوع وجود داشته باشد تا از این طریق تأثیر مثبت مذهب بر زندگی افراد
افزایشیافته و شرایط رشد و تعالی و خودشکوفایی دانش آموزان را نیز افزایش دهد.
کلیدواژهها :جهتگیری مذهبی ،خودشکوفایی ،نوجوانان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
دارد [. ]4خودشکوفایی به گفته آبراهام مازلو باالترین سطح برای ایجاد
محرک فردی ،طبیعی ،سازگاری و فرآیندی ضروری برای زندگی فرد
است [ .]1بر اساس مدل دکتر رف ( )carol d.ryffیکی از  0عاملی
که به عنوان نشانگرهای سالمت و رفاه روانی وجود دارد( رشد
شخصی)یعنی توانایی بالقوه کردن قابلیتهای فرد است که برای
خودشکوفایی الزم است [ .]0به اعتقاد برخی پژوهشگران ،مذهب با
تأثیر بر سبک زندگی و چگونگی حل تعارضهای ارزشی به دو سؤال
اساسی انسان درباره هدف زندگی و معنای فعالیتها پاسخ میدهد
[.]2جهتگیری مذهبی یک دیدگاه اصلی از روانشناسی دین در 43
سال گذشته است [.]0جهتگیری مذهبی عبارت است از اعتقاد به قوای
الهوت ی و ماوراء طبیعه و رعایت یک سلسله ،قواعد اخالقی در زمینه
ارتباط با خود ،سایر بندگان و خدا و انجام مناسک عبادی ،در جهت

یکی از مراحل مهم زندگی دوره نوجوانی است .این دوره بهترین فرصت
برای آموختن ،اندوختن و شکفتن است به این جهت رشد و شکوفایی
نوجوانان ازجمله موضوعهای پراهمیت در جهان معاصر به شمار میآید
[ .]1در ایران نوجوانان گروه سنی  13-11سال حدود  10میلیون
نفر( 02درصد) از جمعیت را تشکیل میدهند [ .]0نوجوان موجودی
منحصربه فرد است که با اختیار و تفکری که دارد ،میتواند
خودشکوفایی
درجه
باالترین
به
را
استعدادهایش
برساند.بنابراین،شکوفایی اراده و تفکر تنها وسیلهای برای رسیدن به
سعادت است [ . ]0در این دوره نوجوان نیاز دارد که صاحب هویت
مستقلی شود،موردقبول قرار بگیرد و خود را از سایرین متمایز نماید
[ .]1واژه خودشکوفایی به تمایل بیشتر به تحقق خویشتن اشاره
دارد.یعنی به گرایش فرد در جهت شکوفا شدن آنچه بالقوه در وی وجود
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که درنهایت  084پرسشنامه جمعآوری شد .در این مطالعه برای
جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه -1 :اطالعات جمعیت شناختی -0
پرسشنامه جهتگیری مذهبی آلپورت -0پرسشنامه خودشکوفایی
 ASAIاستفاده شد .پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی با
نظرسنجی از  13نفر از اساتید محترم دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علیآباد کتول و دانشکده علوم پزشکی گرگان مورد تأیید
قرار گرفت .پرسشنامه جهتگیری مذهبی قبالً توسط آلپورت و رأس
طراحیشده است این ابزار  01گویه دارد .در این ابزار عبارت  1تا 10
برای سنجش جهتگیری مذهبی بیرونی و عبارات  10تا  01برای
سنجش جهتگیری مذهبی درونی است .سؤاالت آزمون دارای  4گزینه
است :الف :کامالً مخالفم ب :تقریباً مخالفم ج :تقریباً موافقم د :کامالً
موافقم می باشد بر همین اساس این پرسشنامه بر اساس مقیاس 4
درجهای لیکرت نمرهگذاری شده است .نمره هر مقیاس با جمعکردن
نمره گویه مای سازنده آن مقیاس به دست میآید و هرچه نمره آزمودنی
در یک مقیاس بیشتر باشد به میزان بیشتری دارای آن ویژگی است.
در مطالعاتی که انجام گرفت مشاهده شد که همبستگی جهتگیری
برونی و درونی  -3/03بوده است .اعتبار پرسشنامه آلپورت توسط جان
بزرگی ( )1028در یک نمونه  001نفری از دانشجویان استان تهران
بااعتبار  3/202بر اساس آلفای کورنباخ مورد آزمون قرارگرفته است.
پرسشنامه خودشکوفایی در سال  1083توسط اسماعیلخانی و
همکاران موردسنجش قرار گرفت .بهمنظور نمرهگذاری این پرسشنامه
 01سؤالی برای هریک از  4گزینه" ،هرگز"" ،بهندرت"" ،گاهی اوقات
" و "اغلب اوقات" به ترتیب مقادیر ،0 ،0 ،1 ،3:در نظر گرفتهشده است
بهجز سؤالهای  ،13،03،01که دارای بار عاملی منفی هستند و برای
هریک از چهار گزینه به ترتیب مقادیر  3 ،1 ،0 ،0در نظر گرفتهشده
است .اسماعیلخانی و همکاران در سال  1028پرسشنامه خودشکوفایی
اهواز ( )ASAIرا مورد آزمون قراردادند .که برای سنجش پایایی آن از
دو روش همسانی درونی و باز آزمایی استفادهشده است .اعتبار
پرسشنامه  ASAIتوسط اسماعیلخانی و همکاران در سال  1082در
یک نمونه  410نفری از دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز بر اساس آلفای
کورنباخ مورد آزمون قرار گرفت .بنابراین این ابزار از پایایی خوب و قابل
قبولی برخوردار است [ .]00اطالعات بعد از جمعآوری و وارد نمودن در
نرمافزار آماری  SPSSنسخه 10و با کمک آمار توصیفی شامل (جدول
میانگین،انحراف معیار) و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون
اسپیرمن ،آنالیز واریانس ،تی مستقل انجام شد.

تقویت خالق و جلب رضایت او بهمنظور تعالی روح میباشد [ .]8به نظر
آلپورت  Allportکوتاهترین راه برای تقسیمبندی مذهبی ازنظر
موضوعی این است که بگوییم شخصی که از بیرون برانگیختهشده
مذهبش را مورداستفاده قرار میدهد درحالیکه شخصی که از درون
برانگیختهشده است با مذهبش زندگی میکند .جهتگیری مذهبی
برونگرایانه ،ابعاد غیرروحانی و سکوالر زندگی را برای فرد مقدم بر ابعاد
معنوی آن مینماید .اما در جهتگیری مذهبی درون گرایانه ،مذهب
به عنوان انگیزه غالبی در زندگی اجتماعی به کار میرود [ .]3مذهب و
معنویت از مهمترین عواملی هستند که به ارزشهای انسانی ،رفتار و
تجربیات و ساختار معنا میدهد [.]13جهتگیری مذهبی نوجوانان به
چند دلیل مهم است :دینداری همراه با طیف گستردهای از نتایج مثبت
ازجمله رفتارهای پرخطر کمتر ،بهتر شدن عملکرد اجتماعی،سوءمصرف
مواد به میزان کمتر و بهتر شدن سالمت فیزیکی همراه است [.]11
افراد دارای جهت گیری مذهبی بر اساس اسالم دارای اعتقادات و
باورهایی هستند که بر نگرش و رفتارهای آنها تأثیر گذاشته و درنتیجه
سبک زندگی و رفتار آنان متأثر از دین ورزی و جهتگیری مذهبی آنان
است [ .]10آلپورت ارزشهای یگانه ساز یا باور وحدتبخش را که در
شخصیتهای سالم نمایان است ،جهت داشتن مینامد .جهت داشتن با
یکپارچه کردن تمایالت و انگیزههای فرد ،وی را بهسوی هدف راهبردی
میکند [ .]2در مطالعات انجامشده اهمیت باورهای مذهبی بر
عزتنفس و کارکردهای روانشناختی [ ]10و اهمیت جهتگیری
مذهبی با تعهد و مبارزهجویی [ ]14سالمت روانی [ ]11 ,8و شادی
[ ]10سالمت معنوی [ ]12و اهمیت مذهب با مفهوم خود [ ]18و
سالمت روان [ ]13مشخص شده است .همچنین مطالعاتی در زمینه
ارتباط جهتگیری مذهبی با رفتارهای خودکشی گرایانه []10
سرسختی روانشناختی [ ]03و حمایت اجتماعی [ ]01و بسیاری از
موضوعات دیگر انجامگرفته است ..لذا پژوهشگران با توجه به تجارب
بالینی و کاری خود و اینکه درزمینه جهتگیری مذهبی و خودشکوفایی
در این دوره سنی انجامنشده است و با توجه به اینکه فرهنگ جامعه ما
اسالمی و دینی است بر آن شدند تا مطالعهای تحت عنوان ارتباط
جهتگیری مذهبی با خودشکوفایی نوجوانان انجام دهند.

روش کار
این مطالعه توصیفی همبستگی در سال  1031در استان گلستان با
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای بر روی  433نفر از دانش آموزان
مقطع اول و دوم دبیرستان شهرهای (شهرهای علیآبادکتول،
گنبدکاووس ،آققال ،گرگان ،کردکوی و همچنین روستاهای حومه)
انجام گرفت .مشخصات واحدهای پژوهش :سن  18 -10سال ،مبتالبه
مشکالت گفتاری و شنوایی ،معلولیت ذهنی و جسمی ،بیماریهای
مزمن ازجمله نارسایی قلبی و کلیوی نباشند .نوجوان تحت رواندرمانی
و مشاوره روانی نباشد و رضایت والدین قبل از شروع نمونهگیری و
نوجوان در حین تکمیل پرسشنامه بود .که پژوهشگر بعد دریافت
معرفینامه از آموزش پرورش استان و شهرستان با مراجعه به مدارس و
توضیح اهداف پژوهش به مدیر و مشاور مدرسه و جلب مشارکت آنها
و توضیح هدف پژوهش به دانش آموزان و اطمینان از گمنامی و محرمانه
ماندن اطالعات و اینکه در صورت عدم تمایل حتی حین جمعآوری
اطالعات میتوانند از مطالعه انصراف دهند .پرسشنامهها را پخش نمود

یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن نمونههای پژوهش ( 11/03)1/20سال بود
که ازنظر جنسیت هردو گروه دختر و پسر مساوی بودند ،نوجوانان
بهطور میانگین و انحراف معیار فرزند ( 0)1خانواده بودند .ازنظر سکونت
 032( %22نفر) ساکن شهر و  82(%00نفر) ساکن روستا بودند .ازنظر
تحصیالت  118(%01نفر) تحصیالت پدر کمتر از دیپلم و 102(%00
نفر) تحصیالت مادر کمتر از دیپلم بودند .همچنین  10( %4نفر)
تحصیالت پدر باالتر از فوقلیسانس و  11( %0نفر) تحصیالت مادر باالتر
از فوقلیسانس بودند .میزان جهتگیری مذهبی با میانگین و انحراف
معیار ( 02/33)8باالتر از میزان میانگین بود .همچنین میزان
خودشکوفایی با میانگین و انحراف معیار ( 13/00)10/43باالتر از میزان

01

نشریه پرستاری کودکان ،دوره  ،4شماره  ،6پاییز 6931

افزایش مییابد .همچنین بین جهتگیری مذهبی باسن ،جنس،
تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر اختالف معنیداری مشاهده نشد .ولی
بین جهتگیری مذهبی با محل سکونت اختالف معنیداری مشاهده
شد .طوری که میزان جهتگیری مذهبی در دانش آموزان روستا بیشتر
از شهر بود (جدول  .)1همچنین بین خودشکوفایی باسن ،جنس،
تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر ،محل سکونت اختالف معناداری را نشان
داده نشد (جدول .)0

میانگین بود .آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف نشان داد نمرات
خودشکوفایی و جهتگیری مذهبی در محدوده نرمال قرار دارند ،آزمون
ضریب همبستگی اسپیرمن بین جهتگیری مذهبی با خود شکوفایی
نوجوانان ارتباط معنیداری را نشان نداد ( .)P = 3/10همچنین آزمون
اسپیرمن بین جهتگیری مذهبی بیرونی با خودشکوفایی ارتباط
معنیداری را نشان نمیدهد ( .)P = 3/10درصورتیکه بین جهتگیری
مذهبی درونی با خودشکوفایی ارتباط معناداری مشاهده میشود (3/31
>  .)Pطوری که با افزایش جهتگیری مذهبی درونی خودشکوفایی

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

میانگین (انحراف معیار)

جمعیت شناختی
زیر  11سال

141

(02/3)10/03

باالی  11سال

040

(08/3)00

سن

P-value
P = 3/44

P = 3/32

جنس
دختر
پسر

(08/3)18/00
(02/8)13/0

130
130

P = 3/48

تحصیالت پدر
باالترازفوق لیسانس
فوقلیسانس
لیسانس

10
04
138

(03/8)0/01
(08/8)20/08
(00/3)1/1

دیپلم

111

(08)8/3

کمتر از دیپلم

118

(08/3)41/01
P = 3/0

تحصیالت مادر
باالترازفوق لیسانس

11

(21/11)1/12

فوقلیسانس
لیسانس
دیپلم
کمتر از دیپلم

00
21
108
102

(00/13)0/4
(00/8)10/08
(14/08)8/02
(08/3)11/00

شهر

032

(02/8)01/30

روستا

82

(03/3)11/0

P = 3/34

سکونت

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

مقدار

میانگین (انحراف معیار)

زیر  11سال
باالی  11سال

141
040

(13/11)01/18
(13/10)11/83

دختر
پسر

130
130

(13/10)40/41
(13/10)10/41

سن

P-value
P = 3/23

P = 3/20

جنس

P = 3/00

تحصیالت مادر
باالترازفوق لیسانس
فوقلیسانس

11
00

(10)41/03
(13/10)12/41

لیسانس
دیپلم
کمتر از دیپلم

21
108
102

(43/10)1/21
(11)10/82
(13/13)40/32
P = 3/30

تحصیالت پدر

00

احسانیان و همکاران

باالترافوق لیسانس

10

(40/10)0/13

فوقلیسانس

04

(11/10)00/40

لیسانس
دیپلم
زیر دیپلم

138
111
118

(13/10)02/02
(42/43)10/04
(11/11)14/10

شهر

032

(13/10)08/81

روستا

82

(13/13)03/81

P = 3/81

محل سکونت

جهتگیری مذهبی درونی با خودشکوفایی ارتباط معناداری مشاهده
میشود .طوری که با افزایش جهتگیری مذهبی درونی خودشکوفایی
افزایش مییابد .در پژوهش معینی بین متغیرهای سن ،جنس،
تحصیالت والدین  ،محل سکونت با خودشکوفایی ارتباط معناداری نشان
داده نشد [ .]0در تحقیق افشانی و همکاران ( )1030نتایج نشان داد
میزان خودشکوفایی و دینداری زنان بیشتر از مردان بود و ازنظر آماری
دینداری تأثیر مثبت و معناداری بر خودشکوفایی داشت .میزان
خودشکوفایی در میان دانشجویان مقطع دکتری باالتر از سایر
دانشجویان بود که طبق گفته مازلو خودشکوفایی ممکن است تا اواسط
دوران بزرگسالی به دست نیاید چون در سالهای جوانی توان و تفکرات
افراد بیشتر در جهات متعددی مانند روابط جنسی،مسیر شغلی و غیره
صرف می شود .افشانی و همکاران معتقد بودند که برای تعیین این
فرضیه میتوان گفت چون کسانی که در مقطع دکتری هستند به نسبت
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ،نیازهای سطوح پایینترشان
بیشتر تأمینشده است پس خودشکوفایی آنها هم باید باالتر باشد
[.]02
شهائیان و یوسفی ( ) 1081در پژوهش خود ن تیجه گرفتند تأثیر
پایه تحصیلی بر خودشکوفایی معنادار بود و با افزایش پایه تحصیلی
دانش آموزان از میزان خودشکوفایی و رضایت آن ها از زندگی کاسته
می شود که می توان به عوامل مؤثری نظیر تأکید بیش ازحد به
محفوظات درسی ،وجود رقابت های شدید و کمتر دوستانه در بین
دان ش آموزان و...اشاره کرد [ . ]08نتایج مطالعه ثناگو و همکاران
نشان داد که بین جنسیت و میزان خودشکوفایی دانشجویان رابطه
معنی داری وجود دارد و خودشکوفایی در دانشجویان دختر باالتر از
دانشجویان پسرمی باشد .همچنین بین میزان خودشکوفایی با رشته
تحصیلی دانشجویان و محل سکونت ارتباط معنی داری وجود داشت.
بین سطح سواد والدین با خودشکوفایی دانشجویان ارتباط
معنی داری وجود نداشت ولی دانشجویانی که والدینشان مدرک
باالتر داشتند از خودشکوفایی بیشتری برخوردار بودند [ ]03که
شاید بتوان دلیل تفاوت را این گونه بیان کرد که خانواده هایی با
مدرک تحصیلی باالتر از سرمایه فرهنگی باال تر و بیشتری برخوردار
بودند و این امر زمینه را برای افزایش خودشکوفایی فرزندان آنان
هموار نموده است و تفاوت در جامعه و محیط نمونه گیری نیز
می تواند از دیگر علل این تناقض باشد .مطالعه دولت آبادی و
همکاران نشان داد خودشکوفایی زنان نسبت به مردان بیشتر است
وزنا ن بیشتر احساس خودشکوفایی می کنند [ .]03مطالعه
محمدیان و کمالی در سال  80نشان داد دانش آمو زان دختر و پسر
ازنظر خودشکوفایی باهم تفاوت معنادار ندارند و در بین جنس و

بحث
این پژوهش باهدف بررسی ارتباط جهتگیری مذهبی با خودشکوفایی
نوجوانان استان گلستان انجام شده است .نتایج حاصل از این مطالعه
نشان داد که میزان جهت گیری مذهبی باالتر از میانگین بود .در این
تحقیق بین سن و جنس با جهتگیری مذهبی ارتباط معناداری نشان
داده نشد .در مطالعه فرحآبادی و همکاران [ ]00و یاسمی نژاد و
همکاران [ ]03بین جنسیت و جهتگیری مذهبی تفاوت معناداری
مشاهده نشد .اما در مطالعه باتر و سالتز برگ ،استریکلند و شافر
( )0330جهتگیری مذهبی و جنسیت تفاوت معناداری را نشان داد
[ ]00که این عدم تفاوت ممکن است بهواسطه تغییرات اجتماعی در
نقشها و یا محدودیت های جنسیتی باشد .در این مطالعه جهتگیری
مذهبی با تحصیالت والدین ارتباط معناداری را نشان نداد .در تحقیق
لهسایی زاده و همکاران سالمت روانی و میزان تحصیالت رابطه
معناداری را نشان داد[ .]8تحقیق گراوند و همکاران نشان داد که بر
اساس آزمون مانووا بین دانشجویان زن و مرد و کارشناسی و کارشناسی
ارشد ازلحاظ جهتگیری دینی ارتباط معناداری وجود ندارد [ ]04این
تفاوت ممکن است بهواسطه تغییرات اجتماعی در نقشها و نشأت
گرفته از این موضوع که شرکتکنندگان در پژوهش گراوند دانشجو
بودند ،باشد .در تحقیق آقاپور و همکاران ( )1088که بین متغیرهای
سن ،جنس ،درآمد ،میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،جهتگیری
مذهبی درون گرایانه و برونگرایانه و سالمت روانی خانواده رابطه وجود
داشت [ .]2در این مطالعه جهتگیری مذهبی و محل سکونت (شهر یا
روستا) ارتباط معناداری را نشان داد .بدینصورت که نوجوانانی که در
روستا زندگی میکردند از جهتگیری مذهبی بیشتری نسبت به
نوجوانانی که در شهر زندگی میکردند برخوردار بودند .همچنین از
محدودیت های این مطالعه حجم کمتر دانش آموزان روستایی بود که
در مدارس شهری درس میخواندند که پیشنهاد میگردد در مطالعهای
به مقایسه دانشآموزانی که در شهر تحصیل میکنند بادانش آموزان
روستایی پرداخته شود .دلیل این تفاوت را میتوان اینگونه دانست در
مطالعات انجام شده ،ضرورتی برای تفکیک محل سکونت به (روستا و
شهر) وجود نداشته است این در حالی است که در مطالعه حاضر مشخصاً
روی محل سکونت (تفکیک به روستا و شهر) تمرکز شده است.
تفسیرفرانکل ( )Frankleاز خودشکوفایی این است که این حالت با
توانایی درک جنبه های پرمعنا و مثبت رویدادهای زندگی همراه است
[ . ]01این مطالعه نشان داد که میزان خودشکوفایی نوجوانان باالتر از
میانگین است  .که با مطالعه اهللوردی پور همخوانی الزم را نشان
نمیدهد [ .]00نتایج این مطالعه بین جهتگیری مذهبی بیرونی با
خودشکوفایی ارتباط معنیداری را نشان نمیدهد .درصورتیکه بین
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نقش مذهب بهعنوان یکی از مهمترین مفاهیم زندگی در دوران نوجوانی
کمرنگ تر شده است که این مهم نیازمند توجه بیشتر مدیران و
 چراکه با توجه به.متصدیان نظام آموزشوپرورش و مدارس میباشد
 خودشکوفایی،اثربخشی مذهب بر راهبردهای حل مسئله و خالقیت
نوجوانان می توان از این مؤلفه در بهبود و ارتقاء سالمت روان نوجوانان
.استفاده نمود

خودشکوفایی رابطه معنادار وجود ندارد اما متغیر خودشکوفایی با
 دلیل. ]01[ تحصیالت پدر و مادر تفاوت معناداری وجود نداشت
 تفاوت های،این تفاوت ها را می توان به متفاوت بودن جامعه پژوهش
 تأثیری پذیری از محیط،  تفاوت نقش های اجتماعی،فرهنگی
.نسبت داد....و

نتیجهگیری

سپاسگزاری

 مؤثر در سالمت،ازآنجاییکه مذهب بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم
روان انسان ها بوده و رفتارهای مذهبی نیز ارزش مثبتی در پرداختن به
 در،نکات معنیدار زندگی داشته و موجب آرامش درونی فرد میشوند
دوران نوجوانی و بروز بحرانهای روحی و تکاملی این مؤلفه میتواند
نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زندگی و سالمت روان افراد داشته و
تجارب مذهبی بهعنوان تجربهای از یادگیری موجب رشد و تعالی آنها
 متأسفانه امروزه به دلیل دگرگونی عظیم در سبک زندگی.میگردد
مردم و تغییر شیوه سنتی زندگی و تبدیل زندگی روستایی به
، اجتماعی، شاهد تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی،شهرنشینی
،فرهنگی و خانوادگی هستیم که یافتههای این مطالعه نشان میدهد

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه آزاد
 پژوهش.) میباشد311310( اسالمی واحد علیآباد کتول با کد طرح
حاضر با رعایت مالحظات اخالقی اجرا گردیده است و در کمیته اخالق
در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس با کد شناسه
. به تصویب رسیده استIR.IAU.CHALUS.REC.1395.3
 همچنین،بدینوسیله از معاونت پزشکی و پژوهشی محترم واحد
مسئولین آموزشوپرورش استان گلستان و تمامی نوجوانان
شرکتکننده در پژوهش که مارا در انجام این طرح یاری نمودند تشکر
.و قدردانی مینماییم
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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 selfactualization 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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