
 

 22/5/1931تاریخ پذیرش:           21/4/1931تاریخ دریافت: 

فرهنگیشناسیرواندوفصلنامه
229ـ8،213شمارهوم،سسال،8931




طالبدربهخداباشادکامیورضایتاززندگیدلبستگیرابطة
طالبوغیر

8محمدفرهوش
 

2احمدعرفانی
 

9اللهیحمیدرضاحبیب

چکیده
روانککی و پیشککگیری از  آسککایششککادکامی و رضککایت از زنککدگی نقککش مهمککی در افککزایش 

به خدا بکا شکادکامی و    دلبستگیهای روانی دارد. هدف از این پژوهش، مقایسة رابطة  آسیب
شهر  پردیسان قم بود. در ایکن پکژوهش ککه    طالب در رضایت از زندگی در طالب و دیر

نفر از افراد متأهل سکاکن در شکهر     461بستگی انجام گرفت، به شیوۀ توصیفی از نوع هم
ای انتخکاب شکدند.    ای چنکد مرحلکه   دیرطلبه( بکه روش خوشکه   269طلبه و  131پردیسان قم )
دگی و رضککایت از زنکک ،بککه خککدا، شککادکامی دلبسککتگی هککای هنامکک کننککدگان پرسککش شککرکت
بسکتگی پیرسکون، تحلیکل    ها از روش هکم  شناختی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده جمعیت

هکا   استفاده شد. یافته 24.اس نسخة  اس پی. افزار اس. فیشر در نرم Z واریانس و آزمون آماری
به خدا با رضایت از زندگی و شادکامی در هر دو گروه طالب  دلبستگینشان داد که رابطة 

هککا حکایکت از آن داشککت ککه تفککاوت طککالب و    طککالب، مثبکت بککود. همچنکین، یافتککه   و دیکر 
 .بستگی معنادار نبوددیرطالب در متغیرهای پژوهش و ضرایب هم

                                                                                                                                        
، دانشگاه سمنان شناسی و علوم تربیتی، شناسی، دانشکده روان ، گروه روانشناسی دکتری رواندانشجوی   .1

 .سمنان، ایران
 ، قککم، ایککران تربیککت قککم  و اخککالق عککالی آمککوزش مؤسسککة اسککالمی، شناسککی روان ارشککد کارشککناس  .2

(ahmaderfani@yahoo.com) (نویسندۀ مسئول). 
 .، قم ایراندانشگاه معارف قم دانشجوی دکتری مدرسی معارف گرایش اخالق،  .9
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Abstract 

Happiness and life satisfaction play an important role in increasing mental well-

being and preventing mental disorders. The purpose of this study was to compare the 

relationship of attachment to God with happiness and life satisfaction in spiritual  
 

students (tollāb) and non-spiritual students (Non-tollāb) [tollāb ‘ طکالّب’ is the plural 

form of talabe ‘ طلبکه’, and refers to the students who study Islamic sciences in  
 

seminaries]. In this descriptive-correlational study, 461 married people residing in 

Pardisan Settlement, in Qom (198 spiritual students and 263 non-spiritual students) 

were selected through multi-stage cluster sampling. The participants completed 

attachment to God questionnaire, happiness questionnaire, life satisfaction 

questionnaire, and demographic questionnaire. For analyzing data, Pearson 

correlation, ANOVA and Fisher’s statistical Z-test by SPSS-24 statistical software 

were employed. Findings showed that the relationship between ‘attachment to God’ 

and ‘life satisfaction and happiness’ in both groups was positive. Also, the findings 

indicated that the differences between spiritual students and non-spiritual students in 

research variables and correlation coefficients were not significant. 

Keywords: attachment to God, happiness, life satisfaction, spiritual students, 

non-spiritual students, tollāb, non-tollāb, talabe, non-talabe. 
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زنکدگی  شناسی، سعی در فهم و تسکهیل آن در   هایی از روان ها ازجمله شاخه بسیاری از رشته
اند که شکادکامی بکا سکالمتی     ها نشان داده پژوهش .(1913 پور و همکاران، ی)علافراد دارند 

؛ 1911، یکدیان )ام تر همکراه اسکت   جسمی بیشتر، افزایش عملکرد و روابط اجتماعی مطلوب
 .(1934 خضرلو و همکاران،  یان؛ نجف1939 مجرد و همکاران، یکاظم

و  )کجبکاف  ها و ابعاد مختلفی دارد که تعریف شناختی است شادکامی مفهومی روان
  اسکت:  یسکه جکزء اصکل    یدارا یشادکام ( معتقدند2111) 2لوو  1رگایلآ. (1934 همکاران،

و  یافسککردگ یککلاز قب ی،منفکک یجککانفقککدان ه( 9 ی واز زنککدگ یترضککا( 2 ،مثبککت یجککانه( 1
و  ی، اجتمکاع یطفعکا  یهکا  مؤلفکه  یدارا ی( شکادکام 1335) ینرو د یرزمایدۀ به عق. اضطراب
شکاد و خوشکحال    ینظکر خلقک   که فرد همکواره از  شود یم سبب یعاطف ةمؤلف است. یشناخت

 یاجتمکاع  یتحما یشو افزا یگرانبا د یگسترش روابط اجتماع سبب یاجتماع ةباشد. مؤلف
 را خکود  یکژه تفکر و پردازش اطالعات و یفرد نوع شودمی نیز سبب یشناخت ة. مؤلفشود یم

دنبکال  هرا بک  یو ینکی ب کند ککه خکوش   یرو تفس یرتعب ای گونه  بهروزمره را  یعداشته باشد و وقا
سرور و داشتن عاطفة مثبت جنبکة هیجکانیِ شکادی و رضکایت از زنکدگی، جنبکة        داشته باشد.

( شادی را ترکیبی از داشتن عاطفة مثبت، نداشکتن عاطفکة   2111آرگایل ) شناختی آن است.
انکد ککه    ای توسکعه داده  گونه داند. برخی مفهوم شادکامی را به ز زندگی میمنفی و رضایت ا

، یگرانروابط مثبت با د( 2114)9شود. به اعتقاد کار آثار شادکامی نیز در مفهوم آن وارد می
 یاز اجککزا یککزن یعککتو طب یگککران، دوسککت داشککتن دی، رشککد شخصککیهدفمنکد بککودن زنککدگ 

 .آیند یم شماربه یشادکام
دهکد،   کسی که شادکام است، خُلق مثبت دارد، عالقة بیشتری به دیگکران نشکان مکی   

، کوالیی یو خدابخش ی)باوکند  کند، کمتر پرخاشگری می تر رفتار می تر و بخشنده دوستانه
انگیزش درونی بیشتری  ،(1934و همکاران،  ی؛ شاهورد1932 یری و همکاران،؛ بابام1934
و حکل مسکئلة    پکذیری  ، انعطکاف )1935 ، ترجمة سیدمحمدی،2117، 4)ریوکند  میرا تجربه 
دهکد   و پشتکار بیشتری را در پیگیکری اهکداف نشکان مکی     (1917 و همکاران، کشاورز) بهتر

( در یکک مطالعکة کیفکی نشکان دادنکد      2113) 5. گتلیکب و فکرو  (1934)کجباف و همکاران، 
 ت.های بلندمدت مثبت اس مدت و رگه شادکامی شامل حاالت کوتاه

                                                                                                                                        
1.  Argyle 

2.  Lu 

3.  Carr 

4.  Reeve 

5.  Gottlieb & Froh 
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؛ 1939)حمیکدی،  اسکت   1های بهداشت روانی، رضکایت از زنکدگی   یکی از شاخص
بستگی باالیی را میان رضکایت از زنکدگی و تمکام    ها هم برخی از پژوهش .(1935، یشبخشا
(. افکراد بکا رضکایت از    2116و همککاران،   2اند )پرانکک  های بهزیستی روانی نشان داده مؤلفه

و همککاران،   9پذیرند )الچمکن  شناختی آسیب زندگی پایین، در مقابل مشکالت جدی روان
پکذیری و پرخاشکگری بکه     (. همچنین، رضایت از زنکدگی پکایین بکا افکزایش تحریکک     2111

 (.2116زند )انصاری و همکاران،  تعامالت اجتماعی فرد آسیب می
ترین ارزیابی فرد از کیفیت زندگی  عنوان جامع را به 5رضایت از زندگی( 2111) 4دینر

رضایت از زندگی به کیفیکت زنکدگی، تکأمین نیازهکا و در دسکترس       خود تعریف کرد. اگرچه
های شخصی فکرد در ارزیکابی او مکؤثر     تمامی این موارد، مال  بودن اهداف بستگی دارد، در

کننکد ککه شکرایط     باالی رضایت از زندگی را تجربه میرو، افراد هنگامی سطوح   است. از این
(. 1935اند، مطابقت داشکته باشکد )بخشکایش،     هایی که خود تعیین کرده ها با مال  زندگی آن

 های فرد دارد. میان، باورهای دینی نقش بسزایی در تعیین مال   این در 
مککل شککوند. ماننککد عوا عوامککل مختلفککی سککبب شککادکامی و رضککایت از زنککدگی مککی 

اکبککری  ی)علککهککا  واره (، طککرح2116و همکککاران،  6)اسککترنجر دلبسککتگیشخصککیتی، کیفیککت 
هکوش   ،(1934 و همککاران،  ؛ خوشکنود 1939جابری،  ؛ کریمی1939 دهکردی و همکاران، 

، (1934 یمانی و همککاران، ؛ سکل 1934 جاویکد و همککاران،   ینکی ام) معنوی، کیفیکت زنکدگی  
 و همکاران، ؛ قبادپور1934، یرکوند و همکاران)شه مسئل های زندگی و مهارت حل  مهارت
ی مرتبط با شادکامی و رضایت از زنکدگی  شناخت روانبیشتر مطالعات رسد  نظر میبه .(1934

  ( شکادکامی و هیجانکات مثبکت،   1انکد:   بکیش از پیامکدها پرداختکه    هکا  آنبه سه دلیل به عوامل 
هسکتند. ماننکد سکالمت،     7شکادکامی عینکی  ( برخی از عوامل 2خود مطلوب هستند؛  ی خود به

؛ (1934و همککاران،   یمانی)سل هستند 1ثروت، جایگاه اجتماعی و برخی از عوامل آن ذهنی
از ایککن رو، در مطالعککات   شناسککی علککم مطالعککة رفتککار و فراینککدهای روانککی آن اسککت.   روان
 هکا و افککار    رش( اگرچه نگک 9شوند و  ی شادکامی، بیشتر عوامل ذهنی مطالعه میشناخت روان

 

                                                                                                                                        
1.  life satisfaction 

2.  Pronk,  

3.  Lachmann 

4.  Diener 

5.  life satasfaction 

6.  Strenger 

7.  Objective 

8.  Subjective 
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مستقیم خلق و هیجانکات را کنتکرل    طور بهتوان  با خلق و هیجانات تأثیر متقابل دارند؛ اما نمی
 های خویش، هیجانات مثبت را ایجاد کرد. کرد؛ بلکه بایستی با اصالح افکار و نگرش

داری را بکا رضکایت از زنکدگی و     گیری مکذهبی و دیکن   ها رابطة مثبت جهت پژوهش
 و (1934و همککاران،   خضکرلو   یکان ؛ نجف1934 و همکاران، )خشنوداند  شادکامی نشان داده
هکا نیکز ارتبکاط باورهکا و احساسکات مکذهبی را بکا شکادکامی و رضکایت از           برخی از پژوهش

. یکی از احساسکات عمیکق   (1935 ینی و همکاران،)حسد انطور ویژه مطالعه کرده زندگی به
 بکه  دلبسکتگی  داده اسکت،  اختصکاص  خود شناسی دین به روان در ای ویژه جایگاه که مذهبی
 تحکول  و یکری گ شککل هکا،   اسکاس پکژوهش   . بکر (1931 و همککاران،  )زاهکدبابالن  1خداست
 بهزیسکتی  و سکالمت  سکازگاری،  معنکوی،  شککوفایی  در توانکد  مکی  )ایمن( به خدا، دلبستگی
 (.1931 کوهسار، حدادی و بناب باشد )دباری داشته اساسی نقش ها انسان

2جان بالبی
به ادبیکات علکم   « 9دلبستگینظریة »را در قالب  دلبستگی( اصطالح 1363) 

عنوان یکک پیونکد عکاطفی نیرومنکد،     به دلبستگی(. 1333، 4شناسی وارد کرد )سیمپسون روان
آید و از نیازهای اولیه بکرای تحکول شخصکیت     وجود میهرکسی بهطورمعمول در زندگی  به

در فرایند زندگی، از مادر به نزدیکان، سکپس بکه    دلبستگیاند که  است. پژوهشگران دریافته
 .(53: 1934)نورعلیزاده میانجی، یابد  تری تعمیم می های وسیع ها و سرانجام به گروه دریبه

 دلبسکتگی ، نظریکة  5پاتریکک  اسانی چون کر  شن میالدی، روان 1331در اوایل دهة 
به خدا را وارد علم  دلبستگیسالی بسط دادند و مفهوم  ویژه در بزر  را به ارتباط با خدا، به

 بکه  فرد عاطفیِ عمیق گرایش خدا به دلبستگی(. 1335پاتریک،  شناسی کردند )کر   روان
 را او تکوان  مکی  شکرایط  همکة  در کککه  شکود  می امنی شناخته پایگاه عنوان به خداوند خداست.
 پکنج ( 1334) 7پاتریکک و هکازن   (. کر  2111 6گرنکوئست و همکاران،) کرد وجو جست

  خکدا؛  بکا  مجکاورت  حفکظ  و وجکو جسکت ( 1انکد:  برشمرده خدا ایمن به دلبستگی معیار برای
فقکدان  اعتکراض بکه جکدایی و    ( 4عنوان پایگاه ایمن؛  خدا به( 9امن؛  پناهگاه عنوان به خدا( 2
 کل. دانای و قادر عنوان خدا به( 5

 دلبسکتگی ای که دربارۀ ارتباط افراد با خداوند و سکنجش نکوع    های گسترده پژوهش

                                                                                                                                        
1.  attachment to God 

2.  John Bowlby 

3.  attachment theory 

4.  Jeffry & Simpson 

5.  Lee & Kirkpatrick 

6.  Granqvist 

7.  Kirkpatrick & Hazan 
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بکه خکدا وجکود دارد:     دلبسکتگی نشکان داد ککه سکه نکوع سکبک       آنان به خدا انجکام گرفکت،  
 1331پاتریکک و شکیور،    )کر   9اجتنابی دلبستگیو  2دوسوگرا دلبستگی؛ 1ایمن دلبستگی

 (.1332و 
خدا، تصور مثبتی از خدا دارند. او را رئوف و مهربان،  به ایمن دلبستگی افراد دارای

داننکد. رابطکة صکمیمی بکا خکدا دارنکد و        گوی نیازهکای خکود مکی    همیشه در دسترس و پاسخ
 قکادر،  . آنان خکدا را (52 :1931 علیانسب،)کند  ها پشتیبانی می معتقدند خداوند همیشه از آن

ای مثبکت   انکد و آن را رابطکه   شان بکا خکدا ارزش قائکل    دانند و برای رابطه محافظ می و وزدلس
اجتنکابی به خدا،  ناایمن دلبستگیافراد با  (.1335و  1332پاتریک،   کر ) کنند ارزیابی می

شکان را بکا خکدا     کنند. این افراد رابطکه  او را دور از دسترس، دیرصمیمی و نامهربان تصور می
پرهیزنکد و یکا    رو، از برقکراری رابطکه بکا خداونکد مکی      ایکن   کنند؛ از  منفی یا خنثی ارزیابی می

 دلبسکتگی  با. افراد (52 :1931 علیانسب،)روابطشان با خدا، خشک، سطحی و ناپایدار است 
کننکد. از نگکاه آنکان     دوسکوگرا، رفتار خداوند با خود را رفتاری دوگانه ارزیابی می نککاایمن

های ایکن   . از ویژگی(52 :1931 علیانسب،) گو و گاهی رهاکننده استخداوند گاهی پاسخ
نوسکان شکدید در     او و بکه  نسککبت  مکبهم  احساسکات   توان بکه عکدم اعتمکاد بکه خکدا،      افراد می
 ساسات نسبت به خداوند اشاره کرد.اح

 بینکی، سکالمت روان و   خوش با را خدا به ایمن دلبستگی رابطة متعددی های پژوهش
 ،5لکو  و 4سکیم ) انکد  جسککمانی نشکان داده   هکای روانکی و   پذیری در برابر آسیب آسیب کاهش
. (2116، 3؛ کروز و هایوارد2112و همکاران،  1؛ الیسون2114 ،7دونالد مک و 6؛ بکک2119
رو،  از ایکن   .به خدا با رضایت از زندگی و شکادکامی مکرتبط باشکند    دلبستگیرسد  نظر میبه

  اند از: های این پژوهش عبارت فرضیه
 ایمن به خدا با شادکامی و رضایت از زندگی رابطة مثبت دارد. دلبستگی( 1
 نفی دارد.اجتنابی و دوسوگرا با شادکامی و رضایت از زندگی رابطة م دلبستگی( 2
 به خدا، در طالب بیش از دیرطالب است. دلبستگیسطح ( 9

                                                                                                                                        
1.  secure attachment 

2.  ambivalent attachment 

3.  avoidant attachment 

4.  Tick & Sim 

5.  Bernice & Loh 

6.  Richard Beck 

7.  Angie McDonald 

8.  Ellison 

9.  Krause & Hayward 
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تکر   به خدا با رضایت از زندگی و شادکامی، در گروه طالب قوی دلبستگیرابطة ( 4
 از دیرطالب است.

ها بکین تأهکل و رضکایت از زنکدگی، رابطکة مثبکت معنکادار         ازآنجاکه برخی پژوهش
. تأهل در این پژوهش کنترل شد و شرط (1939، یرزاحسینیو م یمیابراه) اند گزارش کرده

 ورود به پژوهش بود.

روشپژوهش
بستگی اسکت. جامعکة آمکاری ایکن پکژوهش،      این پژوهش، یک پژوهش توصیفی از نوع هم
 211است. حجم جامعکه در حکدود    1935شامل مردان و زنان متأهل ساکن شهر قم در سال 

استفاده از فرمول کوکران، تعداد افراد الزم برای  هزار نفر است. با توجه به حجم جامعه و با
نفر انتخاب شکدند.   461شود که در این پژوهش برای دقت بیشتر  نفر برآورد می 931نمونه، 

نفکر زن،   229ها مکرد و   نفر از آن 291طلبه بود که دیر 269طلبه و  131این گروه متشکل از 
ای  بکرداری خوشکه   نمونکه از شکیوۀ نمونکه    سکال بودنکد. بکرای انتخکاب     61تکا   16در بازۀ سنی 

 ای استفاده شد. مرحله چند

ابزارپژوهش
، 1پاتریکک  به خدا )روات و کر   دلبستگیهای  کنندگان در این پژوهش به مقیاس شرکت
 ( و شادکامی مونش پاسخ دادند.1315(، رضایت از زندگی )دینر، 2112

 سکبک  ارزیکابی  بکرای  (،2112)پاتریکک   ککر    و روات خـدا:بـهدلبستگیمقیاس
 اسکت ( جملکه ) ماده 3 حاوی مقیاس این. این مقیاس را ساختند خدا به نسبت افراد دلبستگی
 ارائکه  را خداونکد  بکه  نسکبت  فکرد  دلبسکتگی  رابطة چگونگی از کوتاهی توصیف یک هر که
 خکدا،  بکا  رابطکه  در خکود  تجربیکات  و حکاالت  با را جمله هر تطابق درجة آزمودنی،. کندمی
 شکده  بنکدی  درجکه ( موافکق  ککامالا ) 7 تکا ( مخکالف  کامالا) 1 از که لیکرت مقیاس یک روی
 اجتناب شاخص اول، نمرۀ که است نمره دو آزمون این انجام نتیجة. کندمی مشخص است،
. اسکت  رابطکه  این در وی اضطراب شاخص دوم، نمرۀ و خدا به دلبستگی رابطة در آزمودنی
 زیرمقیککاس در( 2112) پاتریککک  کککر  و روات از سککوی شککده گککزارش کرونبککاخ آلفککای

                                                                                                                                        
1.  Rowatt & Kirkpatrick 
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 نمکرات  مقیکاس،  گکذاری  نمکره  در. است 11/1 اضطرابی زیرمقیاس مورد در و 32/1 اجتنابی
 مقیاس در باال نمرۀ ایمن، دلبستگی دهندۀ نشان  اجتنابی، و اضطرابی بُعد دو هر در فرد پایین
 در بکاال  نمکرۀ  و اجتنکابی  دلبسکتگی  دهنکدۀ  نشکان  اضکطرابی،  مقیکاس  در پایین نمرۀ و اجتنابی
 و اضککطرابی دلبسککتگی دهنککدۀ نشککان  اجتنککابی، مقیککاس در پککائین نمککرۀ و اضککطرابی مقیککاس
 ایکران  در .اسکت  دلبسکتگی  نکوع  ترین ناایمن دهندۀ نشان مقیاس دو هر در باال نمرۀ درنهایت،
 ترتیکب بکه  ایمکن  و اضکطرابی  اجتنابی، دلبستگی ابعاد از هریک برای کرونباخ آلفای ضریب
 .(1931 دباری بناب و همکاران،) است شده گزارش 31/1 و 77/1 ،11/1

( ساخته شکد.  1315این مقیاس از سوی دینر و همکاران ) :8مقیاسرضایتاززندگی
سنجد. درحقیقت، این مقیاس نشکان   مقیاس رضایت از زندگی جنبة شناختیِ شادکامی را می

انکدازه زنکدگی خکود را     اند و تا چه ها تا چه حد از زندگی خود راضی زمودنیدهد که آ می
دانند. این مقیاس دارای پنج  اند نزدیک می به زندگی آرمانی که برای خویش در نظر گرفته
ای میزان رضایت خود را از زندگی  درجه گویه است و افراد روی یک مقیاس لیکرت هفت

شکوند و سکطح ککل رضکایت از      ها سپس با هکم جمکع مکی    گویهکنند. نمرات  بندی می درجه
متغیکر اسکت. دینکر و     95تکا   5بنابراین، نمکرات ایکن مقیکاس بکین      شود. زندگی فرد تعیین می

و ضکریب   12/1(، ضکریب بازآزمکایی مقیکاس را در یکک فاصکلة دوماهکه،       1315همکاران )
دسکت آوردنکد.   بکه  17/1برابر همسانی درونی مقیاس را با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 

های مقیکاس روی یکک    همچنین، این محققان در یک تحلیل عاملی پی بردند که تمام گویه
واریانس مربوط را تبیین کنکد. در پژوهشکی ککه از     66/1عامل عامل قرار دارند که این تک
نفری از دانشکجویان انجکام گرفکت،     113( روی یک جمعیت 1916سوی بیانی و همکاران )

و ضریب پایایی با استفاده از روش دونیمه کردن برابکر   19/1ضریب آلفای کرونباخ مقیاس 
دست آمد. روایی سازۀ مقیاس رضایت از به 63/1ماهه برابر  و با روش بازآزمایی یک 75/1

نامکة   نامکة شکادکامیِ آکسکفورد و پرسکش     زندگی از طریق روایی همگرا با استفاده از پرسش
نامة شادکامیِ آکسکفورد و   بستگی مثبت با پرسشرد شد. این مقیاس همافسردگیِ بک برآو

نامة افسردگیِ بک را نشان داد. ایکن مقیکاس بکرای سکنجش میکزان       بستگی منفی با پرسشهم
 کار گرفته شد.رضایت از زندگی به

 شکادکامیِ مکونش   مقیکاس  :2شادکامیدانشگاهمموریـالنیوفاندلنـد)مـونش(مقیاس
                                                                                                                                        
1.  satisfaction with life scale(SWLS) 

2.  Memorial University of Newfoundland Scale of Happiness (MUNSH) 
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 را ( آزمکونی 2111) 2اسکتونز  و 1کوزمکا . اسکت  شکده  طراحی شادکامی گیری زهمنظور اندا به
 از هرککدام . کنکد  مکی  منفکی تأکیکد   و مثبکت  احساسکات  شکدت  و مقدار بر بیشتر ساختند که
دربککر  ای( را )رگککه بلندمککدت مککدت )حککالتی( و کوتککاه بُعککد مثبککت و منفککی، دو احساسککات

( PAگویه، بُعد حکالتی مثبکت )   5زیرمقیاس است.  4گویه و  24این مقیاس شامل  .گیرند می
ای  گویه، بُعد رگکه  7 و (PEای مثبت ) گویه، بُعد رگه 7 ( وNAگویه، بُعد حالتی منفی ) 5و 

 و 1=  خیکر  ،2= ای )بلی گزینهصورت سه به مقیاس این هایسنجد. پرسش ( را میNEمنفی )
 بکا  حکالتی  منفکی  و هکای مثبکت   جنبه از هرکدام بنابراین، شوند. می اریگذ ( نمره1= دانم نمی
 7 داشکتن  با ای رگه منفی و مثبت های جنبه از هرکدام و 11 تا 1 از ای نمره پرسش، 5 داشتن
 حکالتی  مثبت های جنبه از جمع امتیاز مقیاس کلی نمرۀ. گیرند می 14 تا 1 از ای نمره پرسش،
 (.MUNSH= (PA+PE)-(NA+NE)) آیککد دسکت مککی منفککی بککههکای   منهککای جنبککه ای رگکه  و

 وضعیت باشد، باالتر شده کسب خام نمرۀ چههر. است 24 کلیِ شادکامی خام نمرۀ باالترین
 15/1تکا   7/1هکای مختلکف از    اعتبکار مقیکاس مکونش در پکژوهش    . اسکت  شناختی بهتکر  روان

گکزارش شکده اسکت     76/1تکا   71/1آزمکون   درونکی  گزارش شده است. همچنین، همسکانی 
؛ کککاظمی مجککرد و 1913همکککاران،  و پککور ؛ علککی2111 بککرای نمونککه کوزمککا و همکککاران،)

 .(1939همکاران، 

هایافته
میککانگین و انحکراف معیککار هکر یکک از متغیرهککای پکژوهش و ضککرایب      1در جکدول شکمارۀ   

 طالب آمده است.دیرها به تفکیک برای دو گروه طالب و  دوی آن بستگی دوبه هم
شکود، در هککر دو گکروه طککالب و    مشکاهده مککی  1طکور کککه در جکدول شککمارۀ    همکان 
ایمن به خدا با رضایت از زندگی و نمرۀ کلیِ شکادکامی، رابطکة مثبکت     دلبستگیدیرطالب، 

اجتنابی به خدا با رضکایت از زنکدگی و نمکرۀ     دلبستگیاضطرابی و  دلبستگیمعنادار دارد و 
 بنابراین، فرضیة اول و دوم تأیید شد. ابطة منفی معنادار دارد.کلی شادکامی ر

طکالب در هکر یکک از متغیرهکای پکژوهش، از      برای بررسی تفاوت بین گروه طکالب و دیکر  
 ککدام از متغیرهکا تفکاوت    طرفه استفاده شد، نتایج نشان داد ککه در هکی    تحلیل واریانس یک

 

                                                                                                                                        
1.  Kozma 

2.  Stones 
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 (N= 461میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک نوع تحصیالت )  8جدول

 متغیر
نوع

M SD 82945671تحصیالت

 ایمن دلبستگی. 1
        1 126/1 979/5 طلبه

        1 165/1 497/5 طلبهیرد
 دلبستگی. 2

 دوسوگرا
       1 -169/1** 613/1 425/9 طلبه
       1 -173/1** 619/1 445/9 طلبهیرد

 دلبستگی. 9
 اجتنابی

      1 611/1** -326/1** 175/1 221/2 طلبه
      1 611/1** -311/1** 361/1 122/2 طلبهیرد

یت از رضا. 4
 زندگی

     1 -275/1** -242/1** 231/1** 131/6 161/24 طلبه
     1 -963/1** -251/1** 954/1** 711/6 756/29 طلبهیرد

 ی کلشادکام. 5
    1 614/1** -453/1** -416/1** 451/1** 325/3 433/6 طلبه

    1 536/1** -465/1** -933/1** 419/1** 213/3 211/6 طلبهیرد

 مثبت احساس. 6
   1 514/1** 271/1** -199/1 -137/1** 171/1* 174/2 936/5 طلبه
   1 521/1** 941/1** -293/1** -141/1* 216/1** 293/2 441/5 طلبهیرد

 مثبت رگه. 7
  1 994/1** 129/1** 641/1** -911/1** -212/1** 991/1** 515/9 579/3 طلبه
  1 975/1** 119/1** 621/1** -936/1** -231/1** 917/1** 915/9 519/3 طلبهیرد

 منفی احساس. 1
 1 -455/1** -173/1* -752/1** -934/1** 959/1** 263/1** -959/1** 264/9 277/4 طلبه
 1 -977/1** -161/1** -714/1** -913/1** 239/1** 259/1** -916/1** 121/9 131/4 طلبهیرد

 ة منفیرگ. 3
 545/1** -619/1** -264/1** -153/1** -469/1** 511/1** 426/1** -522/1** 164/4 139/4 طلبه
 414/1** -541/1** -215/1** -126/1** -449/1** 931/1** 421/1** -454/1** 117/9 419/4 طلبهیرد

*P< 15/1   

**P< 11/1   
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بسکتگی بکین دو   دو گروه معنادار نیست. برای بررسی معناداریِ تفاوت بین ضکرایب هکم  بین 
کدام از موارد، تفاوت بکین   ( فیشر استفاده شد، در هی Zطالب از آزمون)طالب و دیر گروه

 بنابراین، فرضیة سوم و چهارم رد شد. ضرایب معنادار نبود.

گیریبحثونتیجه
ایمن بکه خکدا بکا رضکایت از زنکدگی و شکادکامی،        دلبستگی های پژوهش نشان داد که یافته

دوسوگرا و اجتنابی با رضکایت از زنکدگی و شکادکامی     دلبستگیرابطة مثبت معنادار دارد و 
طکالب در متغیرهکای   رابطة منفِی معنکادار دارد. تفکاوت معنکاداری بکین گکروه طکالب و دیکر       

 های پژوهش رسکولی و سکلطانی   یافتهبستگی مشاهده نشد. این یافته با پژوهش و ضرایب هم
داری و رضایت زناشویی را بین طکالب و دانشکجویان    ( که تفاوت معناداری بین دین1931)

 .(1931، یو سلطان ی)رسول یزد گزارش کرده بود، تفاوت دارد
 موجکودی  هکر  تمامی هستی تجلکی یافتکه و   در های اسالمی، خداوند بر اساس آموزه

 گکردد  باز می او سوی به و از اوست چیز همه به خدا وابسته است.اوست و وجودش  از نشانی
سکو بکا یکادآوری نیازهکا و      هکای اسکالمی از یکک    آمکوزه  (.62 /6انعکام/  ؛211 ،156 /2بقره/)

( و از سکوی دیگکر   15/ 95فکاطر/ ) کنند های آدمی، احساس نیاز به خدا را تقویت می ضعف
؛ 61/ 41؛ دکافر/  116/ 2کنکد )بقکره/    گو و بهترین پشتیبان معرفکی مکی  خدا را نزدیک، پاسخ

ادعیة اسالمی تأکیکد   از جویی در بسیاری به خدا، توکل به او و پناه دلبستگی(. 9/ 65طالق/ 
 دلبسکتگی هکایی،   چنین آموزه برای نمونه مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه(.)شده است 

 کند. تقویت می به خدا را در مسلمانان ایجاد و
تکوان   طکالب، مکی  گروه طالب و دیر پژوهش در دو در توجیه عدم تفاوت متغیرهای

طکالب همسکران طکالب هسکتند و از     در جامعکة پکژوهش حاضکر، بسکیاری از دیکر     ( 1گفت: 
خاطر زندگی افراد ساکن قم، اگرچه طلبه نباشند، به( 2نزدیک با معارف دینی آشنا هستند؛ 

هکای سکنجش باورهکای     مقیکاس ( 9طح باالی اطالعکات دینکی هسکتند و    در شهر قم دارای س
ویژه در جوامکع مکذهبی دارای واریکانس پکایینی هسکتند؛       به خدا به دلبستگیمذهبی، ازجمله 

هکای مکذهبی طراحکی شکود )عرفکانی،       تری برای جمعیت های حساس درنتیجه بایستی مقیاس
تنهکایی تکأثیر معنکاداری بکر      هبی بکه هکای مکذ   و شکناخت  رسکد اطالعکات   نظر می(. به4: 1936
 دلبسکتگی گیکری   به خدا ندارند؛ بلکه ابعاد عاطفی و هیجانی نقش مهمی در شککل  دلبستگی

 ایمن به خدا دارند.
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ایمکن بکه والکدین،     دلبسکتگی ایمکن بکه خکدا را     دلبسکتگی ترین عوامکل   برخی از مهم
 و گرنکویسکککت)د انکک هککای مککذهبی در خککانواده بیککان کککرده اجتمککاعی و آمککوزش یککادگیری
؛ 1932زاده و فککرزاد، ؛ شککهابی1931 کوهسککار، حککدادی و بنککاب ؛ دبککاری1333 ،1هیجکککول
 دلبسکتگی های آینکده، رابطکة متغیرهکای     رو مناسب است در پژوهش . از این (1936عرفانی، 

ایمککن بککه خککدا بررسککی و متغیرهککای واسککطه و   دلبسککتگیداری والککدین بککا  والککدینی و دیککن
های آموزشی و تربیتی مناسب در  دنبال آن برنامه این رابطه کشف شود تا به کننده در تعدیل

 ککه  دهکد  مکی  نشکان  هکا  پکژوهش  ایمن به خدا تدوین شود. همچنین، دلبستگیجهت تقویت 
کنکد؛   خکدا را تقویکت مکی    به دلبستگی و گرایش زمینة تقویت زندگی، در ها موقعیت برخی
بنکابراین،   العکالج ماننکد سکرطان.    های خاص و صعب بیماریدیدگی، مر  فرزند،  مانند داغ

های خاص که افکراد دچکار    به خدا در طالب و دیرطالب در موقعیت دلبستگیمناسب است 
رسد در شرایطی ککه فکرد دچکار آسکیب شکده اسکت،        نظر میاند بررسی شود. به آسیب شده

 نقش دلبستگی به خدا در رضایت از زندگی آشکارتر باشد.

منابع
زنکان   یندر بک  یاز زنکدگ  یتو رضکا  یمکذهب  یکری گ جهکت  ة(. رابط1939. )ح، یرزاحسینیو م ف.،، یمیابراه

 .17(، 9)2. زنان و خانواده یپژوهشنامه اسالممجرد و متأهل شهر قم. 
 مطالعکات . یکزد  دانشکگاه  دانشکجویان  در شکادکامی  و عمکومی  سکالمت  وضعیت بررسی(. 1911. )م امیدیان،
 .111 ،(1)11 ،شناسی روان و تربیتی

و  یبکر افسکردگ   یآمکوزش هکوش معنکو    ی(. اثربخشک 1934. )ج، یو کرمک  ط.،، پکور  ی، زندل.، جاوید ینیام
 .141(، 22)6 ،زنان )زن و جامعه( یشناس جامعهآموزان دختر. دانش یشادکام
 ینبک  ةرابطک  ی(. بررسک 1932). م، یشکی و درو م.، ی، نعمتح.، جهاندیزی ی، معصومم.خواه،  ، وطنم.، بابامیری
کننده به  در افراد معتاد مراجعه یبا شادکام یدواریو ام یمنف یندمقابله با استرس، افکار خودآ یها سبک
(، 14)21 ،زنجان یدانشگاه علوم پزشک یعلم ةمجل. 1931شهر اهواز در سال  یادتر  اعت های ینیککل
12. 
نوجوانکان   یجکانی و کنتکرل ه  یسکالمت روان، شکادکام   یسکة (. مقا1934. )آ، ککوالیی  یو خدابخش ل.،، باوی

 .157(، 9)2 ،یسالمت اجتماع. یبا نوجوانان عاد یستیبهز یمراکز نگهدار
 نکو  رهیافتی. آموزاندانش در زندگی از رضایت با دوستی کیفیت و آوری تاب رابطة(. 1935. )ع بخشایش،
 .145 ،(25)7 ،آموزشی مدیریت در
 شناسکان روان. زندگی از رضایت مقیاس روایی و اعتبار(. 1916. )ح گودرزی، و ع. م.، کوچکی، ع.، بیانی،

 .265-253 ،11 ایرانی،

                                                                                                                                        
1.  Berit Hagekull 
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( ع) رضکا  امام زیارت ارتباط بررسی(. 1935. )م.س عبدخدایی، و م. ج.، آباد، ابراهیم اصغری   .، ،ینیحس
 .9 ،(2)2 ،سالمت و دین در پژوهش. زندگی از رضایت و شادکامی احساس با
 کارشناسکی  نامة. پایانسالمندان روانی بهداشت و شادکامی با زندگی از رضایت رابطة(. 1939. )ن ،یدیحم

 .شناسیروان و تربیتی علوم مرودشت. دانشکدۀ واحد اسالمی آزاد دانشگاه. ارشد
 منبع شادکامی، مذهبی، گیری جهت رابطة(. 1934. )ج عاشوری، و ن.، امیری، بابایی ن.، شایان، ق.، ،خشنود

 و پرسکتاری  در پکژوهش  توسکعة . پرسکتاری  دانشکجویان  معنکوی  سالمت با ای مقابله راهبردهای و کنترل
 .3 ،(روان بهداشت نامة ویژه)12 ،مامایی
 شکادکامی  بر درمانی وارۀ طرح تأثیر(. 1934. )ز ساالری، عرب و ج.، عاشوری، ن.، شیرکوند، ق.، ،خوشنود
 .1 ،(1)9 ،دیابت پرستاری. دو نوع دیابت به مبتال بیماران روان سالمت و
و عمکل بکه    یمکذهب  یکری گ جهکت  ةرابطک  یو بررسک  یسکه (. مقا1931. )سگردفرامکرز،   یو سکلطان  ر.،، یرسول

 .427(، 92)1 ،یپژوهخانواده. یاندر طالب و دانشجو ییزناشو یبا سازگار ینید یباورها
 .ویرایش: تهران (.1935سیدمحمدی ) ترجمة ی.. هیجان و انگیزش(. 2117. )ج.م ریو،

 بکا  آوری تکاب  و خکدا  به دلبستگی رابطة(. 1931. )ر سبحانی، حرفتی و ح.، جمالویی، رضایی ع.، زاهدبابالن،
 .75 ،(43)19 ،کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش. دانشجویان زندگی در معناداری

 یزندگ یفیتبر ک یهوش معنو ی(. اثربخش1934. )ع، االسالمی یخو ش س.،، بشرپور، م.، ی، نجفا.، یمانیسل
 ،یفرهنکگ در دانشکگاه اسکالم   )ره(.  ینکی امکداد امکام خم   یتکة تحکت پوشکش کم   یاندانشجو یو شادکام

5(17 ،)597. 
 رابطکة (. 1934. )م شکاهوردی،  و م.، بختیکاری،  خ.، صادقی، م.، روزبهانی، ایازی م.، رضایی، ج.، شاهوردی،
. بروجکرد  شهرسکتان  نابارور زنان در زناشویی تعارضات و حقارت احساس شادکامی، با عمومی سالمت
 .47 ،(31)25 ،مامایی و پرستاری دانشکده نشریة
 در مکذهبی  مقابلکة  بکا  ککودکی  دوران شکدۀ  ادرا  دلبسکتگی  ارتبکاط (. 1932. )و فکرزاد،  و ف.، ،زاده یشهاب

 .14 ،(91)16 ،شناختی روان های پژوهش. خدا به دلبستگی گری میانجی با بحران،
 هکای  مهکارت  آمکوزش  تکأثیر (. 1934. )ج عاشوری، و ز.، ساالری، عرب س.، حیدری، دالمی ن.، شیرکوند،
 .1 ،(9)9 ،دیابت پرستاری. دو نوع دیابت به مبتال بیماران امید و شادکامی بر زندگی
 بکه  دلبستگی رابطة در خودمهارگری ای واسطه نقش(. 1936) ح. هنر، و رفیعی ب.، بناب، دباری ا.، عرفانی،
 تربیت. و اخالق عالی آموزش مؤسسة: قم. خانواده کارکرد با خدا
 دلبستگی درباره شناختی روان پژوهشی) مر  به نگرش در آن نقش و خداجویی(. 1931. )س.ح علیانسب،
 (.ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسة: قم (.مر  اضطراب و خدا از ذهنی تصویر خدا، به
 یمکذهب  یریگ با جهت یشادکام ةرابط ی(. بررس1939. )ا، یو اسلم ع.،، یوسفی، آقام.، دهکردی اکبری یعل

 .113(، 2)11 ،یشناخت مطالعات روان. یتو شخص
 یراهبردهککا ینبکک ة(. رابطکک1913. )ف، یو طوسکک ج.،، یرالککدین، باباپورخت.، آبککاد نصککرت ی، هاشککما.، پککور یعلکک

 .71(، 11)5 ،(یزدانشگاه تبر یشناس )روان یشناخت روان یننو یها پژوهش. یاندانشجو یو شادکام یا مقابله
، ینظر های یه: پایبه خدا در بافت فرهنگ اسالم دلبستگی(. 1931. )ع، کوهسار یو حداد ب.،، بناب دباری

 .79(، 4)1 ،یشناخت روان یها ها و مدل روش. یریگ ابزار اندازه یساخت و رواساز
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 و شکادکامی  بکر  مسکئله  حکل  مهکارت  آمکوزش  اثربخشی(. 1934. )ع زاده، مقدم و ب.، تاجری، س.، قبادپور،
 .17 ،(22)6 ،شناختی روان های مدل و ها روش. آمفتامین مت به معتادین نگرش
 یکزان انتخکاب بکر م   یکة آمکوزش نظر  ی(. اثربخشک 1939. )ع، آریکا  یو محمکد  ع.،، ینیان، بحرم.، مجرد یکاظم
 یآموزش بهداشکت و ارتقکا  انتخاب(.  یهکنندگان مواد مخدر )نظر در تر  یو شادکام یزندگ یفیتک

 .165(، 2)2 ،(ی)فارس یرانسالمت ا
. 1 (. جلکد 1939ترجمة غ. محمکودی ) . دین شناسی روان و تکامل ،دلبستگی(. 2112. )آ. لی پاتریک، کر 

 .وانیا: تهران
 نامکة . پایکان نفکس در سکالمندان   و عکزت  یبا شادکام دلبستگی یها سبک ةرابط(. 1939. ) ، جابری یمیکر

 .یشناسو روان یتیعلوم ترب ۀدانشکد .واحد مرودشت یارشد. دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس
بکر   یو شکادکام  ی، توانمندسکاز یخودکارآمکد  یر(. تأث1934. )ح، یبافران و عرب م.،، ی، نقوم.ب.، کجباف

 .11(، 53)16 ،یکاربرد یشناس دانش و پژوهش در روانابراز وجود معلمان. 
 هکای  ویژگکی  و پکذیری  انعطکاف  ک  جزمیکت  بکین  رابطکة (. 1917. )ا یارمحمکدیان،  و ح.، مولکوی،  ا.، کشاورز،
 .4 ،(45)12 ،شناسیروان. شادکامی با شناختی جمعیت

 در شککادکامی و داری دیککن رابطککة(. 1934. )  پورگتککابی، حبیککب و م.، ثککانی، شککریفیان م.، ،خضککرلو یککاننجف
 .213 ،(ناتوانی و رفاه)15 ،اجتماعی رفاه. تهران شهر های آسایشگاه حرکتی جسمی معلولین
 و آموزشی مؤسسة: قم. آن شناختی روان آثار و خودآگاهی تا خداآگاهی از(. 1934. )م میانجی، نورعلیزاده
 (.ره)خمینی امام پژوهشی
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