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چکیده
 دختکر  آمکوزان دانکش  در خکدا  بکه  دلبستگی و خدا ادرا  رابطة بررسی پژوهش، این هدف
 جکدول  اسکاس  بکر  .بکود  1935 کک  1934 تحصکیلی  سال در مالیر شهرستان متوسطة اول دورۀ
 بکه  مطالعکه،  مکورد  جامعة از نفر 946 حجم به اینمونه گروه مورگان و کرجسی گیرینمونه
 خکدای  ادرا  هکای آزمکون  شکامل  پکژوهش  ابکزار  .شد انتخاب ایمرحلهچند تصادفی شیوۀ

 پکژوهش  هایفرضیه .بود (2114) دونالد مک و بک خدای به دلبستگی و (1337) الورنس
 ضکمن  هکا یافتکه  .شکد  تحلیکل  آن داریمعنی آزمون و پیرسون بستگیهم ضریب از استفاده با

 و مثبکت  رابطکة  خکدا،  بکه  دلبسکتگی  و خکدا  ادرا  متغیرهکای  بکین  مثبکت  رابطکة  وجود تأیید
 خیرخکواهی،  پکذیرش،  چکالش،  حضکور،  یعنی خدا، ادرا  هایمقیاس خرده بین معناداری
 در خکدا  از ادرا  هرچکه  ککه  معنکی  این به .داد نشان خدا به دلبستگی متغیر با مشیت و تأثیر
 .شودمی بیشتر نیز خدا به دلبستگی شود،می ترمثبت افراد
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Abstract 

The main goal of this study was to determine the relationship between God image 

and attachment to God among high school freshwomen students in 2015-2016 

academic year in Malayer city. Based on the sampling table of Krejcie and Morgan, 

and through multi-stage random sampling, a sample group was selected, including 

346 high school freshwomen students. God Image Inventory (Lawrence, 1997) and 

Attachment to God Inventory (Beck and McDonald, 2004) were implemented as 

research tools. The research hypotheses were analyzed using Pearson correlation 

coefficient and its significance test. While confirming the existence of a positive 

relationship between God image and attachment to God, the findings also showed a 

significant positive correlation between the subscales of God image – i.e. presence, 

challenge, acceptance, benevolence, influence, as well as providence – and 

attachment to God. It means that the more positive is individuals' God image, the 

more is their attachment to God.  

Keywords: God image, acceptance, presence, benevolence, attachment to God. 

مقدمه
 در کننکده تعیکین  عنصکری  دیکن  ،دهکد مکی  نشان همواره انسان زندگی تاریخی سیر به نگاهی
 .دارنکد  زندگی شدن معنادار در مثبتی ثیرأت مذهبی عقاید و رفتارها .است بوده انسان زندگی
 تشویق و امید ایجاد طریق از توانندمی زیارت و عبادت خداوند، به توکل قبیل از رفتارهایی

 و دیکن  مفهکوم  (.2117 ،4مائو و انگی) شوند فرد درونی آرامش سبب مثبت، هاینگرش به
 اسکت  دیکن  در خکدا  جایگکاه  آن تکرین مهکم  ککه  است عواملی مجموعه از متأثر آن کارکرد

  ایجکاد  و خداونکد  و انسکان  شکناخت  دین، در مسائل محور که آنجا از (.1911 راد، مشایخی)
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 و انسکان  ماهیکت  زوایکای  در تأمکل  بکرای  گسکترده  ایزمینه است، متعالی موجودی با ارتباط
 و خکدا  بکا  انسکان  رابطکة  از همکواره  ادیان، همة در .آیدمی وجودبه خداوند با ارتباطش نحوۀ
 اسکت  شکده  یکاد  پرسکتش  نکوع  تکرین عکالی  عنکوان بکه  و شکده  بحث آن هدایت و تنظیم لزوم
 ایکن  ککه  ایگونکه بکه  اسکت،  اولیکه  موضکوعی  خکدا  بکه  انسان دلبستگی (.1331 ،1کابوریک)

 بکه  آن تسرّی و والد به کود  دلبستگی با ارتباط در شدهایجاد الگوهای تداوم از دلبستگی
 (.2115 ،2اسالتر) است آمده پدید رابطه انواع دیگر

 را خداونکد  از ما ادرا  گذارد،می تأثیر ما بر چگونه و چیست خدا که موضوع این
 عقایکد  و عمکل  خاصکی  شککل  بکه  مکا  ککه  شکود می سبب خدا دربارۀ ما تصور .دهدمی شکل

 (.1919 دادسککتان، و منصکور ) دهککیم نشکان  را معینککی خصوصکیات  و باشککیم داشکته  مشخصکی 
 از یککی  و شود می تلقی افراد دینی باورهای گیری شکل و تحول در مهمی امر 9خدا ادرا 
 بکه  خکدا  ادرا  اینکه با .دهد می تشکیل را مؤمن افراد اعتقادی نظام های جنبه ترین محوری
 و گیکرد مکی  شکل افراد مذهبی و دینی تجربیات طریق از ضمنی طور به اما دارد؛ نیاز آگاهی
 بکا  همکراه  خکدا  شکناخت  (1916)شجاعی نظر به .آیددرمی خدا از معنوی احساس صورتبه

 بکا  رابطکه  گیکری  شککل  مهکم  هکای  پایکه  از یککی  و اساسکی  شرط او از درست ادرا  داشتن
 خکود بکه  دیکن  شناسکی روان در ایویکژه  جایگکاه  ککه  متغیرهکایی  از دیگر یکی.است خداوند
 بکه  بکالبی  سکوی  از بکار اولکین  دلبسکتگی،  نظریکة  .اسکت  4خداوند به دلبستگی داده، اختصاص
 پیونکد  مکراقبش  بکا  عکاطفی  و هیجانی طوربه کود  چگونه اینکه توضیح و توصیف منظور
 (.1379 ،5بالبی )شد مطرح یابدمی

 چککارچوب در و زمککان گذشککت بککا کککودکی، دوران در اولیککه مراقککب بککه دلبسککتگی
 تکوان مکی  دلبسکتگی  نظریکة  از .یابکد مکی  ادامه وطن و خدا به دلبستگی همانند دیگر های نظام
 مؤمنکان  .ککرد  اسکتفاده  نیکز  دینکی  اعتقکادات  کیفیکت  شکناخت  و دینی رفتارهای مطالعة برای
 یکک  ارتباطات این و کنندمی برقرار نیرومند و دانا محبوب، خدای با شخصی متقابل ارتباط
 مثبت ادرا  دلبستگی، نظر از ایمن افراد (.1333 ،6پاتریک کیر ) است دلبستگی ارتباط
  از کککود  بککه خکدا  شککناخت راه .دارنککد خکدا  از (بککودن خیرخککواه ماننکد ) ایبینانککهخکوش  و

 

                                                                                                                                        
1.  Kuburick 

2.  Slater 

3.  perception of God 

4.  attachment to God 

5.  Bowlby 

6.  Kirkpatrick 



8،سالسوم،شمارة8931،شناسیفرهنگیروان14

 

 رو روبکه  خکدا  شکناخت  زمینکة  در هکایی  محدودیت با کودکان .گیردمی شکل خانواده درون
 هکای  برداشکت  خکدا  ادرا  از خکود،  شکناخت  تحکول  میکزان  و سکن  تناسکب  بکه  آنان .هستند
 از نوجوانان و کودکان در  نحوۀ و شناختی هایمحدودیت این با آشنایی .دارند متعددی
 هکای روش بکرای  شکروعی  و تربیتکی  بُعکد  در هکا نگرانکی  کاهش به خدا، مثل مجردی مفاهیم
 .شودمی منجر دینی آموزش

 بکا  رابطه و عاشقانه روابط فرزند، ک والد روابط شامل حیات چرخة در نیز هادلبستگی
 خکدا  از ادرا  و والکدین  به دلبستگی کودکان، دلبستگی چارچوب در واقع،در .است خدا
 در (.1333 پاتریکک،  کیکر  )کنکد می پیدا توسعه نوجوانی در والدینی، هایشکل طریق از
 ادرا  و خود از ادرا  کنندۀ بینیپیش والدین، از کودکی دوران ادرا  نوجوانی، دورۀ
 بکه  و شکود مکی  متنکوع  تکدریج بکه  والکدین  بکه  ککود   دلبسکتگی  و ارتبکاط  نکوع  .خداست از

 مرحلکة  بکه  ورود با اما ماند؛می پابرجا زندگی تمام در و یابدمی گسترش مشخص های چهره
 هکای چهره به نسبت فرد که دارد وجود بیشتری احتمال شناختی، پختگی افزایش و نوجوانی
 رشکد  زمکان  نوجکوانی،  اوایکل  یکا  بلکوغ  دورۀ .کنکد  پیکدا  دلبسکتگی  (خدا مثل) نشده مشاهده
 ثبکات  و سکازگاری  بکا  نوجوانی اواسط که حالی در است، سریع عقالنی و عاطفی جسمانی،
 .کنکد مکی  حرککت  شخصکیت  یکپکارچگی  سکمت بکه  رشکدی  تغییرات و است همراه بیشترى
 اىدوره بکه  افکراد  از بسکیاری  بکرای  را دوره ایکن  توانکد مکی  نوجکوان  نیازهکای  بکه  تکوجهی  بی
 نوجکوان  .شکود مکی  شکروع  واقعیکت  دربکارۀ  تفککر  بکا  نوجکوانی  آدکاز  .کند تبدیل مخاطره پر
 در صکوری  تفککر  ویژگکی  متمکایزترین  .دهد گسترش احتماالت سویبه را افکار کوشد مى
 عطفکی  نقطکة  ویژگى، این .است احتمال و واقعیت بین تفکر جهت بودن معکوس دوره، این
 نوجکوان  تفککر  در پایکدار  و ثابکت  تکوازنی  بکه  زیکرا  کنکد؛ مکی  ایجکاد  هکوش  ساختار رشد در
 (.1919 دادستان، و منصور) انجامد مى

 بکا  فکرد  ارتبکاط  بررسکی  و مشکاهده  مذهب، بر دلبستگی تأثیر در مشخص نکتة اولین
 دلبسکتگی  گیکری شککل  در ککه  ایمنی پایة و گاهپناه است معتقد پاتریک کیر  .است خدا
 عنکوان  بکه  تواندمی ذهنی تصویر .هستند نیز خدا از تصور گیریشکل اساس و پایه دارند، نقش
 کیفیکت  ککه  ترتیکب  ایکن  بکه  .کنکد  عمکل  روان سکالمت  و دلبسکتگی  کیفیکت  بین میانجی متغیر

 در خداوند از ذهنی تصویر با یکدیگر، به نسبت بزرگساالن و مادر و پدر به کود  دلبستگی
 (.2111 همکاران، و 1رز دی) است مؤثر خداوند از افراد ذهنی تصویر در و بوده ارتباط
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 و پکذیرش  بکا  خکدا  بکه  دلبسکتگی  هایسبک رابطة (1934) موسویشریف و رشیدی
 پکژوهش  نتایج .کردند بررسی را دختر آموزاندانش در دلیهم و بخشایشگری و امن پایگاه
 معنکاداری  و مثبکت  رابطکة  هکا مؤلفکه  تمکام  بکا  خدا به دلبستگی ایمن سبک که داد نشان هاآن
 از شکدن  پذیرفته بر باور و خداوند سمت از پذیرش که است باور این بر (2114)1لنت .دارد
 مانند مثبت عواطف و شناختیروان هایویژگی افزایش و ایمن دلبستگی داشتن به او جانب
 کنکد می احساس چون شود؛می منجر زندگی دشوار هایموقعیت در ویژهبه خوشبینی و امید
 .کندمی حمایت او از که دارد قدرتمندی و ایمن گاهتکیه

 کاهش طریق از کنترل بُعد که داد نشان (1932) همکاران و خاکشور پژوهش نتایج
 ککه  طکوری بکه  .شکود مکی  زنکدگی  در معنکا  حضکور  افزایش سبب آشفته مذهبیِ هویت ایجاد
 و نیست تنها که کند احساس فرد که شودمی سبب (الهی مشیت تأثیرپذیری،) پذیریکنترل
 .شودنمی سردرگمی دچار و است دخیل وی سرنوشت تعیین در نیز خداوند خود، بر عالوه
 ککاهش  طریکق  از کنتکرل  بُعکد  بنکابراین،  .یابکد مکی  افزایش مذهبی اکتشاف و تعهد نتیجه،در
 وجکود  احسکاس  افزایش سبب (مذهبی اکتشاف و تعهد افزایش) آشفته مذهبیِ هویت ایجاد
 .شودمی معنا

 و خودپنداره با خدا ادرا  ارتباط بررسی به (1931) همکاران و آبادی هاشم قنبری
 نتیجکه  ایکن  بکه  و پرداختنکد  دانشکجویان  میکان  در فکردی  متغیرهکای  به توجه با خودکارآمدی

 خیرخکواهی،  پکذیرش،  حضکور،  هکای مقیاسخرده و خودکارآمدی احساس بین که رسیدند
 خودپنکداره  بکین  نتایج همچنین، دارد. وجود داریمعنی ارتباط خدا ادرا  نمرۀ کل و تأثیر
 ادرا  نمکرۀ  ککل  و مشکیت  تأثیر، خیرخواهی، پذیرش، چالش، حضور، هایمقیاسخرده و
 .داد نشان داریمعنی ارتباط خدا

 دربارۀ استثنایی کودکان وادین روی که پژوهشی در (2111 )2اینتوش مک و نیوتن
 بکه  دادند، انجام هااسترس مقابل در آنان هایمقابله میزان و خدا از والدین تصور بین ارتباط
 هکای مقابلکه  دارای خکدا،  از مثبکت  تصکور  با استثنایی، کودکان والدین که رسیدند نتیجه این
 را هکا موقعیت افراد این .ترندمقاوم روانی، فشارهای برابر در و هستند مؤثرتری شناختیروان
 نخواهکد  تنهکا  هکا سکختی  در را هکا آن خداونکد  که داشتند باور و ارزیابی تریمثبت صورتبه

 ککه  رسکید  نتیجه این به داد، انجام آموزاندانش روی که پژوهشی در (2116) 9رز .گذاشت
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 صکورت این به دارد؛ وجود معناداری بستگیهم خدا، از ادرا  نوع و دلبستگی کیفیت بین
 خکدا  از فکرد  تصکور  بکین  عالوهبه داشتند. خدا از تریمثبت تصور ایمن، دلبستگی با افراد که
  افکراد  صکمیمی  روابکط  در دلبسکتگی  کیفیکت  و خکدا  بکه  دلبسکتگی  کیفیکت  با (خدا پذیرش)
 .دارد وجود معناداری بستگیم ه

 بککا خککدا بککه دلبسککتگی رابطککة بررسککی از پککس (1939) سککابقی و جناآبککادی پککژوهش
 و خداونکد  بکه  دلبستگی سطح که داد نشان ذهنی توانکم کودکان والدین زندگی معناداری
 بکه  دلبسکتگی  بکین  و بکود  میکانگین  از باالتر ذهنی توانکم کودکان والدین زندگی معناداری
 معنکاداری  و مثبکت  رابطکة  والکدین  از گکروه  ایکن  زنکدگی  معناداری با آن ابعاد تمامی و خدا
 گکاه پنکاه  امن، پایگاه جوارجویی، ابعاد خدا، به دلبستگی ابعاد بین از همچنین، .داشت وجود
 زنکدگی  معنکاداری  بینکی پکیش  و تبیکین  قابلیت جدایی اضطراب و خود از مثبت ادرا  امن،
 .داشتند را والدین از گروه این

 یهکا مؤلفکه  و داریدیکن  مهکم  بُعد یک او، به دلبستگی و خدا ادرا  اینکه وجود با
 هکای عرصکه  در هاگذاریسرمایه اند  حجم روند،می شماربه افراد روان سالمت در مهمی
 بُعکد  عنکوان بکه  دینکی  تربیکت  بکین،  این از شوند؛می شامل را آکادمیک هایپژوهش و علمی
 هکای زمینکه  در مطلکوب  وضکعیت  بکه  دستیابی نمتضم تواندمی اینکه با تربیت، ابعاد از مهمی
 در ککه  بسکیاری  هکای تالش وجود با .است گرفته قرار بسیار توجهیکم مورد باشد، مختلف
 دینکی  تربیکت  زمینکة  در کشکور،  رسکمی  تربیکت  و تعلکیم  نظکام  سکوی  از ویژهبه ها،سال طول
 ایکن  .هستیم دینی کیفیت به نسبت متفاوتی رویکردهای شاهد همچنان است، گرفته صورت
 هسکتند،  جدیکد  نسکل  پکرورش  و آمکوزش  اصکلی  دارعهده که مدارس در رویکردها تفاوت
 شکده  نیکز  تربیت و تعلیم داعیان برای بحث مورد موضوعی به تبدیل و خورده چشم به بیشتر
 زمینکه  ایکن  در را دختکر  نوجوانکان  ادرا  تکا  اسکت  درصکدد  حاضکر  پژوهش بنابراین، .است
 میکزان  و خداونکد  از ادرا  دربکارۀ  موجکود  اطالعکات  زیکرا  شکد؛  تحلیل و تجزیه و ارزیابی
 بکا  .دهکد  یکاری  هاآن شناختی فضای بهتر در  در را ما تواندمی خداوند به هاآن دلبستگی
 از بنکابراین،  .شکود مکی  بیشکتر  آنکان  هکای نگکرش  بکا  برخورد در ما تحمل فضا، این از آشنایی
 ادرا  گیکری شککل  در خود از ادرا  و والدین از ادرا  نقش اهمیت به توجه با سویک
 اینککه  بکه  توجکه  بکا  دیگر سوی از و زندگی زوایای تمام در هاادرا  این تأثیرات و خدا از

 مختلکف  سکنین  در او بکه  دلبسکتگی  و خدا از ادرا  که اندکرده گزارش متعددی تحقیقات
 و ایران مدارس در هاپژوهش گونهاین فقدان نیز و باشد متفاوتی هایزمینه از ناشی تواندمی
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 از متوسکطه  اول دورۀ آمکوزان دانش در  به تا است درصدد حاضر پژوهش نوجوانان، بین
 .بپردازد مؤلفه دو این بین ارتباط و او به دلبستگی میزان همچنین خداوند،

پژوهشروش
 9997 شکامل  پکژوهش  ایکن  مطالعکة  مورد جامعة .بود بستگیهم نوع از حاضر پژوهش روش
 بکود  1935کک 1934 تحصکیلی  سال در مالیر شهرستان متوسطه اول دورۀ دختر آموزدانش نفر
 .شد انتخاب مورگان و کرجسی گیرینمونه جدول اساس بر نفر 946 تعداد هاآن بین از که
 بکه  توجکه  بکا  ابتکدا  ککه  ترتیکب  بکدین  .شکد  انجکام  ایرحلهچندم تصادفی روشبه گیرینمونه
 .شکد  انتخکاب  مدرسکه  یک منطقه هر از و تقسیم منطقه چهار به مدارس جغرافیایی، موقعیت
 انتخکاب  تصکادفی  صکورت بکه  هاآزمودنی نهم و هشتم هفتم، هایپایه در مدرسه هر از سپس
 مدرسکه  هکر  از و شکد  تقسکیم  هاکالس تعداد بر پژوهش نمونة حجم که ترتیب این به .شدند
 هکای ویژگکی  .شدند مطالعه نمونه، عنوانبه (پایه سه هر در) نفر 17 حدود تصادفی صورتبه

 .است شده گزارش 1 شمارۀ جدول در مطالعه مورد نمونة شناختیجمعیت
 

 کنندگانشرکت شناختیجمعیت هایویژگی  8جدول

درصدتعداد 

 111 946 زن جنسیت

 سن

14 76 22 

15 193 2/41 

16 191 1/97 

اطالعاتگردآوریابزار
 .شکد  استفاده خدا به دلبستگی و خدا ادرا  آزمون دو از نیاز، مورد هایداده گردآوری برای
 مقیکاس  ایکن  .شد استفاده (1337)1الورنس خدای ادرا  آزمون از خدا ادرا  سنجش برای
 بکه  توجکه  بکا  (1914) همککاران  و مظکاهری  سکوی  از الورنکس  ایمکاده  72 مقیکاس  از اقتباس با

 در اصکلی  هکای مؤلفکه  .اسکت  آزمون ماده 99 دارای مقیاس .شد ساخته اسالمی جامعة فرهنگ
 حضکور  اینجکا  در خداوند آیا :2حضور (1 همچون مواردی شامل خدا ادرا  موضوع با رابطه

                                                                                                                                        
1.  Lawrence 
2.  presence 
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 شایسکتة  مکن  آیکا  :2پکذیرش  (9 کنمب پیشرفت و رشد من خواهدمی خدا آیا :1چالش (2 داردب
 اسکت  کسانی همانند خداوند آیا :9خیرخواهی (4 هستمب خداوند جانب از شدن داشته دوست
 چکه  تکا  مکن  :4تکأثیر  (5 خواهندب می برایم را است بهتر من برای آنچه و دارندمی دوستم مرا که
 تکوان  حکد  چکه  تکا  خداونکد  :5مشکیت  (6 و بگذارمب تأثیر او خواست و خداوند بر توانممی حد
 31/1 سکازندگان  سکوی  از نیکز  خکدا  ادرا  آزمکون  پایکایی  .است داردب، مرا بر گذاردن تأثیر

 مقیکاس  ایکن  روایکی  .هسکتند  قبولی قابل پایایی دارای هازیرمقیاس تمامی و است شده گزارش
 مکک  و بکک  ایخکد  بکه  دلبسکتگی  آزمکون  .شد محاسبه محتوایی رواییِ روش از استفاده با نیز
 مکاده  16 شکامل  و اسکت  شده تدوین خدا به دلبستگی ابعاد بررسی هدف با نیز (2114 ) 6دونلد
 بکه  اعتکراض  امکن،  پایگکاه  امکن،  گکاه پنکاه  جکویی، جکوار  شکامل  آزمکون  ایکن  ابعاد .است آزمون
 و بنکاب دبکاری ) خداسکت  از مثبت ادرا  و خود از مثبت ادرا  ،(جدایی از نگرانی)جدایی
 دلبسکتگی  آزمون روایی .است لیکرت نوع از آزمون این گوییپاسخ طیف (.1931 همکاران،

 .شکد  آزمکایش  مقیکاس،  بکه  توجکه  بکا  بیرونکی  رواسکازی  و عاملی تحلیل از استفاده با نیز خدا به
 (.15/1 ) شد محاسبه کرونباخ آلفای روش از استفاده با نیز مقیاس پایایی

هایافته
هادادهتوصیف(الف
 .است کرده گزارش را پژوهش متغیرهای توصیفی های شاخص 2 شمارۀ جدول

 

 متغیر دو هایمقیاسوخرده خدا ادرا  و خدا به دلبستگی معیار از انحراف و میانگین  2جدول

معیارانحرافمیانگینمعیارخطایبپیشینه ککمینهتاعداد

 خدا ادرا 
 (کل)

 حضور
 چالش
 پذیرش
 خیرخواهی
 تأثیر

946 
946 
946 
946 
946 
946 
946 

152 
26 
13 
22 
29 
22 
29 

231 
51 
93 
71 
41 
73 
46 

11519/1 
29177/1 
13155/1 
25161/1 
29616/1 
24676/1 
21311/1 

1173/214 
2457/97 
3916/21 
6112/94 
1144/99 
2611/91 
1715/94 

11275/21 
91119/4 
54447/9 
11191/4 
93211/4 
53119/4 
11143/4 

                                                                                                                                        
1.  challenge 
2.  acceptance 
3.  benevolence  
4.  influence 
5.  providence 
6.  Beck & McDonald 
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 2جدولادامة
 معیارانحراف میانگینمعیارخطای بپیشینه ککمینه تاعداد 

 مشیت
خدا  به بستگیدل

 (کل)
 جوراجویی

 امن گاهپناه
 امن پایگاه
 به اعتراض
 جدایی
 خود از ادرا 
 خدا از ادرا 

946 
946 
946 
946 
946 
946 
946 

16 
2 
9 
9 
9 
9 
2 

112 
11 
15 
15 
62 
15 
11 

56116/1 
12919/1 
17311/1 
11157/1 
13671/1 
19661/1 
11199/1 

6141/53 
1912/7 
9116/12 
1151/12 
1261/11 
2137/3 
1947/1 

41776/11 
21156/2 
92353/9 
95111/9 
65132/9 
54116/2 
17131/2 

 

 و کمینکه  و معیکار  انحراف و میانگین ،2 شمارۀ جدول در موجود مشاهدات براساس
 ،16 ،41/11 ،61/53 :از انکد عبارت ترتیببه خدا ادرا  و خدا به دلبستگی متغیرهای بیشینة
 .152،231 ،11/21 ،11/214 و 112

هادادهازاستنباط(ب
 و خککدا ادرا  بککین کککه داد نشککان آن داریمعنککی و پیرسککون بسککتگیهککم ضککریب

 تکوان می درصد 33 اطمینان سطح در یعنی دارد؛ وجود معنادار مثبت رابطة خدا به دلبستگی
 و خکدا  ادرا  متغیکر  دو بکین  داریمعنی و مثبت رابطة بیانگر که >11/1pو r =491/1 گفت
 و خدا ادرا  هایمقیاسخرده بین بستگیهم ضریب 9شمارۀ جدول .خداست به دلبستگی
 .کندمی گزارش را خدا به دلبستگی
 

 خدا به دلبستگی و خدا ادرا  متغیر هایمقیاسخرده بین بستگیهم 9جدول

ادراک
(مشیت)

ادراک
(تأثیر)

ادراک
(خیرخواهی)

ادراک
(پذیرش)

ادراک
(چالش)

ادراک
(حضور)

دلبستگی
(کلی)



**969/1 
1111/1 
946 

**927/1 
1111/1 
946 

**969/1 
1111/1 
946 

**292/1 
1111/1 
946 

**993/1 
1111/1 
946 

**962/1 
1111/1 
946 

1 
 
946 

 ضریب
 بستگی هم

 سطح
 معناداری
 تعداد

 دلبستگی
 (کلی)

** P ≤ 0/01 
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 اصکلی  متغیکر  دو اینککه  بکر  عکالوه  ککرد  مشکاهده  توانمی 9 جدول در که گونههمان
 ادرا  هکای مقیکاس خرده دارند، یکدیگر با معناداری و مثبت رابطة کلی حالت در پژوهش
 هکای فرضکیه  همة آمده دستبه نتایج بنابراین، دارند. خدا به دلبستگی با مثبتی رابطة نیز خدا

 .کنندمی تأیید را حاضر پژوهش

گیرینتیجهوبحث
 و مثبکت  رابطکة  زیکرا  شکدند؛  تأییکد  همگکی  پکژوهش  هکای فرضیه شد، مشاهده که طورهمان

 مشکاهده  ککه  گونکه همان .بود برقرار خدا به دلبستگی و خدا ادرا  هایمؤلفه بین معناداری
 مسکتقیم  و مثبکت  رابطکة  دلبسکتگی  و حضکور  بکین  یعنکی  شد؛ تأیید پژوهش فرضیة اولین شد
 همکان  به کند،می حس جاهمه در را خداوند حضور فرد که اندازه همان به یعنی بود؛ برقرار
 از آمکده  دسکت بکه  نتکایج  بکا  پکژوهش  یافتة این .یابدمی افزایش او در خدا به دلبستگی اندازه
 همچنکین،  .همسوسکت  (1931) همککاران  و آبکادی هاشکم  قنبکری  و (1931) ابراهیمی مطالعة
 انکدازه  هکر  ککه  صکورت  ایکن  بکه  شکد،  تأییکد  نیز حاضر مطالعة دوم فرضیة که داد نشان نتایج
 انکدازه  همکان  بکه  شکود،  کمتکر  هکا آن اعمال بر او بودن ناظر و خداوند حضور از افراد تردید
 خاکسکاری  مطالعکة  تأییدکنندۀ و همسو نتیجه این یابد.می افزایش خداوند به دلبستگی میزان
 ایکن  به بودند، حاضر مطالعة سوم فرضیة تأییدکنندۀ و بیانگر هایافته همچنین، .است (1915)

 مسکتقیم  رابطکة  خکدا  بکه  نسبت دلبستگی با خدا ادرا  هایمؤلفه از پذیرش بین که صورت
 همکان  به باشد، داشته باور را خداوند سمت از شدن پذیرفته فرد اندازه هر یعنی دارد؛ وجود
 بکا  همسکو  نیکز  (2116) رز و (2114) لنت هاییافته .یابدمی افزایش نیز او به دلبستگی اندازه
 بنکابراین، . ککرد  تأییکد  نیز را پژوهش فرضیة چهارمین آزمون، نتایج .هستند فرضیه این نتایج
 انکدازه  همکان  بکه  یابکد،  افکزایش  بندگانش به نسبت خداوند خیرخواهی به باور که اندازه هر
 موضکوع  ایکن  در  بکه  افکراد  اندازه هر یعنی یافت؛ خواهد افزایش نیز او به دلبستگی میزان
 او بکه  انکدازه  همکان  بکه  خواهد،می را هاآن صالح و خیر کسی هر از بیش خداوند که برسند
 نتیجکه  ایکن  بکا  همسکو  نیکز  (1939) سکابقی  و جناآبکادی  پژوهش نتایج شد. خواهند تربستهدل
 در خکدا  بکه  نسکبت  دلبسکتگی  بکا  تکأثیر  بکین  ارتباط موضوع به پژوهش فرضیة پنجمین .است
 در خداونکد  ارادۀ و تکأثیر  بکه  افراد که اندازه هر به که داد نشان نتایج پرداخت. آموزاندانش
 پیکدا  خداونکد  بکه  بیشکتری  دلبسکتگی  نیکز  اندازه همان به باشند، داشته یقین خود زندگی امور
  یافتکة  از بخکش  ایکن  تأییدکننکدۀ  نیکز  (1932) همککاران  و خاکشکور  پکژوهش  نتایج .کنندمی
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 هسکتند؛  پکژوهش  ششکم  فرضکیة  تأیید از حاکی آمده دستبه هاییافته .هستند حاضر مطالعة
 زنکدگی  افعکال  طکول  در خداونکد  ارادۀ و خواسکت  مشیت، به افراد اعتقاد که اندازه هر یعنی
 .شکود مکی  بیشکتر  خداونکد  با عاطفی روابط و دلبستگی میزان اندازه همان به باشد، بیشتر خود

 بکه  خداونکد  خواسکت  و مشکیت  بکا  هکا آن کارهکای  که بودند معتقد مطالعه این در هاآزمودن
 قنبکری  ،(1931) ابراهیمکی  هکای پکژوهش  نتکایج  بکا  نیکز  فرضکیه  ایکن  نتکایج  .رسدمی سرانجام
 .است همسو (2117) مائو و یانگ و (1931) همکاران و آبادی هاشم

 او وجکودی  اضکطراب  و دهکد می نجات پوچی از را انسان زندگی خداوند، با ارتباط
 ادرا  هایآزمونخرده که داد نشان پژوهش ینا یجنتا (.1931 ابراهیمی،) بردمی بین از را
 ارتبکاط  خکدا  بکه  دلبستگی و مشیت و تأثیر خیرخواهی، پذیرش، چالش، حضور، یعنی خدا،
 بکه  دلبستگی و خدا ادرا  انکارناپذیر و متقابل تأثیر دهندۀ نشان یافته این .دارند داریمعنی
 همکان  بکه  شکود می ترمثبت افراد در خدا ادرا  که نسبت همان به یعنی است؛ افراد در خدا
 .شودمی بیشتر نیز متعال خدای به دلبستگی میزان

 بکه  افکراد  دلبسکتگی  زیربنکای  خکدا  ادرا  ککه  داد پیشکنهاد  تکوان مکی  اسکاس،  این بر
 بکر  خدا ادرا  سازندۀ تأثیر تأیید در یافته این که کرد بیان توانمی همچنین، .است خداوند
 در خداونکد  حضکور  افکراد  که میزان همان به یعنی است؛ فرد هایتوانایی فعلیت و شکوفایی
 تکأثیر  و خیرخکواهی  بکه  اعتمکاد  و خداونکد  سکوی  از شکدن  داشکته  دوست و پذیرش زندگی،
 همکان  بکه  خداونکد؛  به دلبستگی افزایش بر عالوه کنند،یم در  را خود یزندگ بر خداوند
 راسکتا،  ایکن  در .یابکد می افزایش هاآن در مختلف هایموقعیت در توانایی احساس نیز اندازه
 حمکایتی،  منکابع  از برخکورداری  دلیکل بکه  خکدا،  به باال دلبستگی با افراد که کرد بیان توانمی

 منبکع  عنکوان بکه  خداونکد  افکراد،  بکین  در یعنکی  دارند؛ مشکالت با مقابله برای بیشتری توانایی
 طریکق،  ایکن  از و بکنکد  بیشکتری  ایمنکی  احساس شخص که کندمی فراهم ایزمینه دلبستگی
 فکرد  ایکن،  بکر  عکالوه  .باشکد  داشکته  جسکمانی  و شناختیروان مشکالت با باالتری مقابلة توان
 و معنکا  زنکدگی  ککه  اسکت  عقیکده  این بر و دارد معناداری و هدفمند زندگی خدا، به بسته دل

 .دارد مفهومی
 عمکق  دارای خکدا  به دلبستگی که است موضوع این از حاکی پژوهش این هاییافته

 آن از تکوان می که باشد گاهیتکیه تواندمی و هاستدلبستگی انواع نسبت به بیشتر اصالتی و
 تکر محککم  مکان دلبسکتگی  شکود، مکی  متعالی مانآگاهی سطح چههر کرد. یاد توکل عنوان با
 سکبب  خکدا  بکه  اصکیل  هکای دلبسکتگی  بسکا چکه .دارنکد  سکویه  دو ارتبکاطی  دو ایکن  و شکود  می
 .شودمی مانآگاهی رشد و اندیشی ژرف
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پژوهشهایمحدودیت
 متوسکطة  دورۀ نوجوانکان  بکه  آمکاری  جامعکة  شدن محدود پژوهش این محدودیت ترینمهم
 جملکة  از خودگزارشکی  هکای نامکه پرسکش  از اسکتفاده  و جامعه کل به آن یمتعم عدم و دختر
 است بستگیهم نوع از پژوهش عالوه،به .روندمی شماربه پژوهش این هایمحدودیت سایر
 اسکتنباط  معلکولی  علکی  رابطکة  شودنمی خدا به دلبستگی و خدا ادرا  بین رابطه وجود از و
 .دهدمی نشان را متغیریهم فقط رابطه این .کرد

پیشنهادات
 ...(و فرهنکگ  سکن،  لحاظ از) مختلف پژوهشی جوامع روی، نوع این از هاییپژوهش انجام
 هایمقیاس کنار در یافتهساختار مصاحبة ویژهبه بالینی سنجش دقیق هایروش بردن کاربه و

 جملکه از ی،طکول  صکورت بکه  جامعکه  مختلکف  یقشکرها  یرو یآت هایپژوهش انجام و معتبر
 مذهبی آموزشی هایدوره برگزاری ؛کرد ارائه پژوهشگران به توانیم که است یشنهاداتیپ

 هاآن یمذهب هایارزش کردن درونی و فرزندان با صحیح رابطة برقراری برای والدین برای
 بکرای  بایکد  والدین حاضر، هاییافته به توجه با .مدارس در یتیترب و یپژوهش یانمرب سوی از

 بکا  ایمنکی  رابطکة  فرزندانشکان،  در خکود  مکذهبی  هایآموزش کردن درونی و هاارزش انتقال
 درمکانی  و آموزشکی  هکای بسکته  ارائکة  مکذهبی،  هکای پایگکاه  گیریشکل و .کنند برقرار ها آن

 ککاربردی  پیشکنهادات  جملهاز نوجوانان، در مذهبی باورهای و معنویت افزایش درخصوص
 .کرد ارائه توانمی هایافته اساس بر که است
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