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Introduction 

Needing calmness and security is a concern which accompanies man all 

the time never leaving him. One way, from among the ways in harmony with 

human nature which helps him achieve calmness and satisfaction, is religion 

and connection with God. Religion and spirituality are among factors which 

are effective for mind health. Past studies have shown that this relation is 

under the influence of some mediatory factors. The aim of the present study 

is testing causal relationship of religiousness and spirituality with 

psychological adjustment regarding the mediatory role of attachment to God. 

 

Method 
The present study is a non-experimental, correlational design. In 

researches aiming at testing a model of interrelationships among different 

variables, structural equation modeling is used. The statistic sample in this 

research included all the students of Jundishapur University in Ahvaz 

studying in the second term of school year 2014. From 144 students, 62 boys 

and 82 girls were randomly selected for the proposed model. The tools used 

in the study were The Daily Spiritual Experience Scale (2002), The Age 

Universal I-E Scale-12 (1990), The Short Depression-Happiness Scale 

(2004), Attachment to God Scale (2003), Attachment to God Inventory 

(2004) and Satisfaction with Life Scale (1985). The present research showed 

that these tools had suitable validity and reliability to measure variables of 

the research model. 
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Results 
The findings of the research showed that the model fitted suitably with 

the data. Also, the indirect analysis results showed that anxiety attachment - 

not other attachments to God- is in relation with spirituality and 

religiousness and the mediatory variable of psychological adjustment. The 

other finding showed the significant relationship of religiousness and high 

positive spirituality with attachment to God. 

 

Discussion 
Spirituality seeks for experience, holiness, spirituality, final meaning, 

higher consciousness and supernatural dimension. This need for closeness 

and holiness puts man in the situation of connection and closeness to God. 
Finally, there were differences between boys’ and girls’ satisfaction of life, 

attachment to God, and personal external orientation. Girls were higher than 

boys in terms of life satisfaction, external religious orientation, avoidance 

attachment and security attachment and boys are higher than girls in terms of 

anxiety attachment.  
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ناختی با ی علّی مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانش رابطه

 گری دلبستگی به خدا در دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز میانجی
 

 سیروس عالیپور
 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه علّی مذهبی بودن و معنويت با سازگاری روانشناختی با 

پسر( از  67دختر و  87نفر ) 200باشد. براين اساس، ای دلبستگی به خدا می  توجه به نقش واسطه
ابزارهای اند.  گيری تصادفی ساده انتخاب شده دانشجويان دانشگاه جندی شاپور اهواز به روش نمونه

بيرونی عصر -(، مقياس درونی7447مورد استفاده در اين پژوهش شامل مقياس تجربه معنوی روزانه )
(، سياهه 7443) (، مقياس دلبستگی به خدا7440شادکامی )-(، مقياس کوتاه افسردگی2994جهانی )

بود. برازندگی مدل پيشنهادی از طريق ( 2981( و مقياس رضايت از زندگی )7440دلبستگی به خدا )
استراپ مورد الگويابی معادالت ساختاری آزمون شد. اثرات غيرمستقيم نيز با استفاده از روش بوت

با سازگاری روانشناختی از ها نشان دادند که رابطه مذهبی بودن و معنويت سنجش قرار گرفت. يافته
طريق متغير ميانجی دلبستگی به خدا برقرار بوده است. همچنين، الگوی پيشنهادی از برازش خوبی 

بينی و  مند بوده و سازگاری روانشناختی از طريق مذهبی بودن، معنويت و دلبستگی به خدا پيش بهره
 (. RSMEA=47/4( و ) GFI=93/4تبيين شده است )

 

 مذهبی بودن، معنويت، سازگاری روانشناختی، دلبستگی به خدا: نگاواژ کلید
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 مقدمه
ای است که در تمام دوران و جوامع با انسان همراه بوده  نياز به آرامش و امنيت دغدغه

هايی که در هماهنگی با فطرت انسان به است و هرگز از وی زايل نشده است. از جمله روش

نمايد مذهب و ارتباط با خدا است. هم در زندگی ياری می او در دستيابی به آرامش و رضايت

شوند. افرادی که احساس عدم کفايت در افراد مذهبی و هم غيرمذهبی دچار مشکل و رنج می

شوند. اين منابع مند میاز منابعی در زندگی بهره کنند معموالًزاهای زندگی میکنترل استرس

اران و ....(، مذهب و معنويت )برای مثال، خدا يا شامل ساير مردم )خانواده، دوستان، همک

تواند باشد. آلپورت مذهب را به عنوان فلسفه وحدت بخش زندگی معرفی نمايندگان خدا( می

داند. از ديدگاه آلپورت گيری شخصيت سالم می ی الزم برای شکلکند و آن را زمينهمی

گيری باشد. جهتبيرونی می گيری درونی وگيری نسبت به مذهب به دو صورت جهت جهت

يافته و درونی شده است که خود غايت و هدف مذهبی درونی، فراگير، دارای اصولی سازمان

گيری مذهبی درونی دارد با مذهبش ای برای رسيدن به هدف. شخصی که جهتاست نه وسيله

شخصی  ند.ک گيری مذهبی بيرونی دارد از مذهبش استفاده میکند اما کسی که جهتزندگی می

گيری مذهبی بيرونی دارد مذهب با شخصيت و زندگيش تلفيق نشده است، برای او که جهت

 (.Joules, 2007)باشد ای برای ارضای نيازهای امنيت و مقام میمذهب وسيله

به جست و جو، تجربه، تقدس و روحانيت، جست و جوی معنی نهايی، هشياری  2معنويت

پردازد. معنويت از طريق پنج کارکرد به افزايش سازگاری با یباالتر و بعد ماورايی وجود م

کند: اول، قابليت تعالی فيزيکی و مادی: به ظرفيت انسان برای ورود به سطوح محيط کمک می

شود. های جسمانی و عادی گفته مینامتعارف و متعالی هشياری و نيز فراتر رفتن از محدوديت

از آگاهی: آگاهی از يک حقيقت غايی که ايجاد احساس  ی سطوح بااليیدوم، توانايی تجربه

شوند و همه چيز در يک کل واحد يکی  کند، در آن همه مرزها ناپديد می يگانگی و وحدت می

های روزانه در ارتباط شخصی با احساس مذهبی و  شود. سوم، بررسی و پااليش تجربهمی

به کارگيری منابع معنوی در حل  های عادی. چهارم،معنوی: تشخيص حضور الهی در فعاليت

ها برخورد کنند،  توانند با استرس تر می مذهبی هستند راحت مشکالت زندگی: افرادی که ذاتاً

                                                           
1-  spirituality 
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يابند و از های روحی و مشکالت معنايی برای يادگرفتن می اين افراد بيش از سايرين در بحران

رانه: رفتارهای درست و کنند و پنجم، انجام اعمال پرهيزکاطريق اين مشکالت رشد می

ای مثل بخشش، سخاوت، انسانيت، شفقت و ... که از گذشته تاکنون پسنديده انگاشته پسنديده

 (.Emmons, 2000اند )شده

های رابطه معنويت و مذهب با سالمت و سازگاری روان موضوع جديدی نيست. در سال

م گرفته است. اين تحقيقات به شماری در ارتباط مذهب و سالمت روان انجااخير تحقيقات بی

دهد که يک ارتباط مثبت بين ابعاد مختلف مذهب با رضايت از زندگی و طور کلی نشان می

 ;Ellison, 1994; Hasrings, 2012; Poon Zahl & Gibson, 2012سالمت روانشناختی وجود دارد )

Ellison, Bradshaw, Flannelly & Galek, 2014; Kate, Koster & Waal, 2017; Bradshaw & Kent, 2017; 
 

Counted, Possamai, McAuliffe & Meade, 2018 .)تر مورد چه در اين زمينه الزم است که بيشآن

توجه قرار گيرد تعيين ساز و کارهايی است که مذهب و معنويت را به سالمت و سازگاری 

هبی بودن، معنويت و گران برای درک رابطه مذسازد. يک روشی که پژوهشروان مربوط می

کند.  گری می اند کشف عواملی است که اين رابطه را ميانجیسازگاری روانشناختی به کار برده

عملکرد نااميدانه ميانجی برای مثال، در يک نمونه از افرادی که مبتال به افسردگی بالينی بودند، 

 Murphy, Ciarrocchi, Piedmont, Cheston, Peyrotرابطه بين باورهای مذهبی و افسردگی بود )

& Fitchett, 2000 .)های مذهبی درونی و بيرونی بر گيریثير غيرمستقيم جهتأای ديگر تمطالعه

ها بهداشت روانی را که به وسيله رضايت از زندگی سنجيده شده بود، در يک گروه از مسيحی

دريافتند  نويسندگان (.Cohen, Pierce, Chambers, Meade, Gorvine & Koenig, 2005آزمود )

که مذهبی بودن درونی و بيرونی به طور غيرمستقيمی با رضايت از زندگی از طريق باورهای 

داری مربوط به اضطراب مرگ و پس از مرگ رابطه دارد. همچنين مشخص شده است که معنی

(. از Steger and Frazier, 2005باشد )زندگی ميانجی رابطه مذهبی بودن و بهداشت روانی می

و بهداشت روانی اشاره کرده است. برای  2ها به رابطه دلبستگی به خداسوی ديگر، پژوهش

از زندگی باالتر، اضطراب کمتر، اند رضايت مثال، افرادی که دلبستگی ايمن به خدا داشته

 Wisie, Hamidهمچنين، تحقيق  (.Joules, 2007افسردگی و تنهايی در مقايسه با ديگران دارند )
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and Besaknejad (2014)  نشان داده است که درمان رويکرد چندوجهی اسالمی بر سالمت

دار دارد. دلبستگی به خدا به معنوی و رضايت از زندگی دانشجويان دختر اثری مثبت و معنی

نوع رابطه ادراک شده يک فرد به خدا اشاره دارد. دلبستگی ايمن به خدا به اين معنی است که 

جويی به خدا و ترس از جدايی  نزديکیمن مطمئن برای اکتشاف، أپايگاه امن و ميک فرد خدا را 

اضطرابی به خدا شامل ترس از ترک  (. دلبستگیSim & Loh, 2003گيرد )از خدا در نظر می

باشد، در خدا، خشمگين شدن بر فقدان رابطه عاطفی با خدا و نگرانی در مورد رابطه با خدا می

عالقگی به صميميت عاطفی با نابی به خدا شامل نياز به خوداتکايی و بیحالی که دلبستگی اجت

هايی در ايران در زمينه اثرات مثبت (. پژوهشBeck & McDonald, 2004شود )خدا می

توان دلبستگی به خدا )برای مثال، بر رشد پس از آسيب( انجام شده است که از آن جمله می

اشاره کرد. بر اين اساس،  Ghobari Bonab, RafiKhah, and Mohajerani (2013)به مطالعه 

ميانجی پيشنهادی پژوهش حاضر برای رابطه معنويت و مذهبی بودن با سازگاری روانشناختی 

از مدل جولس، با تغييری در ابزارهای مورد استفاده برای سنجش متغيرهای مدل اقتباس شده 

ن است که آيا متغيرهای مذهبی بودن و شود ايال اصلی که در اين پژوهش مطرح میؤاست. س

 دهد. ثير خود را بر سازگاری روانشناختی از طريق دلبستگی به خدا انتقال میأمعنويت ت
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 88 ... گري دلبستگي به خدا ي علّي مذهبي بودن و معنویت با سازگاري روانشناختي با میانجي رابطه

 شناسي روش
هايی که های غيرآزمايشی و همبستگی است. در پژوهشطرح پژوهش حاضر از نوع طرح

شود.  هدف، آزمودن مدلی از روابط بين متغيرها است از تحليل مدل معادالت ساختاری استفاده می

جندی شاپور اهواز که علوم پزشکی جامعه آماری در اين پژوهش شامل تمامی دانشجويان دانشگاه 

 67نفر از دانشجويان شامل  200باشد. مشغول به تحصيل بودند، می 2393در نيمسال دوم تحصيلی 

 گيری تصادفی ساده انتخاب شدند. دختر برای آزمون مدل پيشنهادی به روش نمونه 87نفر پسر و 

 

 ها ابزارهاي گردآوري داده
  9بیروني عصر جهاني-مقیاس دروني

Maltby (1999) ماده و سه بعد  27يرونی عصر جهانی را که شامل ب-مقياس درونی

گيری مذهبی بيرونی گيری مذهبی بيرونی شخصی و جهتگيری مذهبی درونی، جهت جهت

دهندگان نظر خود را در ارتباط با ميزان صحيح يا غلط باشد، تدوين کردند. پاسخاجتماعی می

-برای بله، گزارش می 3نه تا  برای 2ای ليکرت از بودن هر ماده روی يک پيوستار سه درجه

گيری  های جهتمقياس کنند. در پژوهش حاضر، ضريب آلفای کرونباخ به ترتيب برای خرده

به دست آمد که پايايی اين  69/4و  22/4، 92/4درونی، بيرونی شخصی و بيرونی اجتماعی 

کرد و  تأييدای آن را هی نيز روايی اکثر مادهتأييدکند. نتايج تحليل عامل می تأييدپرسشنامه را 

( جهت تحليل مدل حذف شدند. در ضمن سازنده 3/4های دارای بار عاملی پايين )زير ماده

 کرده است. تأييدپرسشنامه نيز پايايی آن را 

 

  6مقیاس دلبستگي به خدا

Sim and Loh (2003)  0، خدا ماوای مطمئن3ماده و چهار بعد پايگاه امن 26را که شامل ،

دهندگان نظر خود را در باشد، تدوين کردند. پاسخمی 6و جدايی از خدا 1ی به خداجوينزديکی

                                                           
1-  The Age Universal I-E Scale-12 

2-  Attachment to God Scale 

3-  haven of safety 

4-  God as secure base 

5-  seeking proximity to God 

6-  separation from God 
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برای  2ای ليکرت از ارتباط با ميزان صحيح يا غلط بودن هر ماده روی يک پيوستار سه درجه

کنند. در پژوهش حاضر، ضريب آلفای موافق، گزارش می برای کامالً 6مخالف تا  کامالً

جويی به خدا های پايگاه امن، خدا ماوای مطمئن، نزديکیمقياس ی خردهکرونباخ به ترتيب برا

 تأييدبه دست آمد که پايايی اين پرسشنامه را  88/4و  89/4و  94/4، 88/4و جدايی از خدا 

کرد. در ضمن  تأييدهای آن را ی نيز روايی تمام مادهتأييدکند. نتايج تحليل عامل می

 کرده است. تأييدايايی آن را های خارج از کشور نيز پ پژوهش

 

 9سیاهه دلبستگي به خدا

Beck and McDonald (2004)  ماده و دو بعد دلبستگی اضطرابی و  78را که شامل

دهندگان نظر خود را در ارتباط با ميزان صحيح يا غلط باشد، تدوين کردند. پاسخاجتننابی می

 برای کامالً 2مخالف تا  برای کامالً 2 ای ليکرت ازبودن هر ماده روی يک پيوستار هفت درجه

-مقياسکنند. در پژوهش حاضر، ضريب آلفای کرونباخ به ترتيب برای خردهموافق، گزارش می

به دست آمد که پايايی اين پرسشنامه  80/4و  80/4های دو بعد دلبستگی اضطرابی و اجتننابی 

ماده  1کرد و  تأييدهای آن را ثر مادهی نيز روايی اکتأييدکند. نتايج تحليل عامل می تأييدرا 

های خارج ( جهت تحليل مدل حذف شدند. در ضمن پژوهش3/4دارای بار عاملی پايين )زير 

 تأييداز کشور نيز پايايی آن را به روش آلفای کرونباخ و روايی آن را به روش همبسته کردن 

 کرده است.

 

  7مقیاس رضایت از زندگي

ماده  1و شامل  Diner, Oishi and Lucas (2003)اخته مقياس رضايت از زندگی س

ها روی يک مقياس ها شدت توافق يا عدم توافق خود را با هريک از مادهباشد. آزمودنی می

کنند. در جهت موافقم مشخص می برای کامالً 2مخالفم تا  برای کامالً 2ای از درجه 2ليکرت 

، ضريب  Sheikhi, Houman, Ahadi, and Sepah Mansour (2010)تعيين روايی مقياس،

به دست آوردند. در پژوهش حاضر،  23/4همبستگی آن را با مقياس شادکامی آکسفورد، 

                                                           
1-  Attachment to God Inventory 

2-  Satisfaction With Life Scale 
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دهد. همچنين محاسبه گرديد که پايايی قابل قبول آن را نشان می 82/4ضريب آلفای کرونباخ 

 کرده است.  تأييدی روايی آن را تأييدتحليل عامل 

 

  9شادکامي-دگيمقیاس کوتاه افسر

 Joseph, Linley, Harwood, Lewis and McCollamشادکامی ساخته -مقياس کوتاه افسردگی

دهندگان نظر خود را در ارتباط با ميزان صحيح يا غلط باشد. پاسخماده می 6و شامل  (2004)

برای هميشه،  0برای هرگز تا  2ای ليکرت از بودن هر ماده روی يک پيوستار چهار درجه

به دست آمد که  29/4کنند. در پژوهش حاضر، ضريب آلفای کرونباخ مقياس گزارش می

های آن را ی نيز روايی تمام مادهتأييدکند. نتايج تحليل عامل می تأييدپايايی اين پرسشنامه را 

 کرده است. تأييدکرد. در ضمن سازنده پرسشنامه نيز پايايی آن را  تأييد
 

  6یتمقیاس تجربه روزانه معنو

ماده با  26ساخته شده است و دارای  Underwood and Teresi (2002)اين مقياس توسط 

دهندگان نظر خود را در ارتباط با باشد. پاسخهدف سنجش فراوانی تجارب معنوی مثبت می

 1برای هرگز تا  2ای ليکرت از ميزان صحيح يا غلط بودن هر ماده روی يک پيوستار پنج درجه

کنند. در پژوهش حاضر، ضريب آلفای کرونباخ مقياس زيادی از روز، گزارش میبرای اوقات 

ی نيز تأييدکند. نتايج تحليل عامل می تأييدبه دست آمد که پايايی اين پرسشنامه را  97/4

 کرد. تأييدماده  7های آن به جز روايی تمام ماده
 

 هاي پژوهشیافته

و ماتريس  2ها در جدول راف معيار آزمودنیهای توصيفی مربوط به ميانگين و انحيافته

 آورده شده است. 7همبستگی متغيرهای الگو در جدول 

به جز روابط  7شده موجود در جدول های محاسبهتمام همبستگی 7با توجه به جدول 

 باشد. دار میمعنی 41/4افسردگی در سطح -دلبستگی اجتنابی با رضايت از زندگی و شادکامی

                                                           
1-  The Short Depression-Happiness Scale 

2-  The Daily Spiritual Experience Scale 
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Table 1.  

Descriptive Findings for Research Variables for All Subjects 

Standard deviation Mean Descriptive indexes 

Variables 
6/29 19/24 Satisfaction with life 
3/38 17/81 Happiness-Depression 

15/37 57/75 Avoiding Attachment 
11/54 34/55 Anxiety Attachment 
17/62 73/31 Secure Attachment 
11/71 49/51 Spirituality 
8/87 32/77 Religiousness 

 

Table 2. 

Correlation matrix of research variables 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 

Satisfaction with life 1 - - - - - - 

Happiness-Depression 0/50 1 - - - - - 

Avoiding Attachment 0/05 0/08 1 - - - - 

Anxiety Attachment -0/41 -0/17 -0/28 1 - - - 

Secure Attachment 0/30 0/17 0/47 -0/77 1 - - 

Spirituality 0/33 0/29 0/28 -0/71 0/80 1 - 

Religiousness - - - - - - 1 

 

 هاي مربوط به برازندگي الگویافته

و تمامی  (SEM)ی پيشنهادی، روش الگويابی معادالت ساختاری به منظور ارزيابی الگو

و جهت تعيين  72ويراست  AMOSو  72ويراست  SPSSافزارهای ها با استفاده از نرمتحليل

های برازندگی مورد استفاده ها، ترکيبی از شاخصکفايت برازندگی الگوی پيشنهادی با داده

دهد. در اين ينی سازگاری روانشناختی را نشان میبمدل پيشنهادی پيش 7قرار گرفت. نمودار 

افسردگی و متغير نهان -مدل متغير نهان سازگاری روانشناختی از رضايت از زندگی و شادکامی

دلبستگی به خدا از دلبستگی اجتنابی، اضطرابی و ايمن تشکيل شده است. اعداد روی مسيرها 

 اند. و پارامترها استاندارد شده

های شود، برازندگی مدل پيشنهادی بر اساس شاخصمشاهده می 3ر جدول طور که دهمان

 برازندگی، بدون نياز به اصالح مدل مناسب بوده است.  
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76/4 
90/4 83/4- 

34/4 

03/4 97/4 

11/4 
68/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

گری مدل پيشنهادی رابطه علّی مذهبی بودن و معنويت با سازگاری روانشناختی با ميانجی . 7نمودار 

 خدادلبستگی به 

 

Table 3. 

Fit the proposed pattern with data based on fitness indicators 

RMSEA CFI IFI AGFI GFI X
2
/df df X

2 Fitness Index 

0/02 0/99 0/99 0/83 0/93 3/25 12 38/96 The proposed model 
 

. به منظور ای از روش بوت استراپ استفاده شده استداری روابط واسطهبرای تعيين معنی

های مقياساجرای اين روش، ابتدا نمره کل متغير دلبستگی به خدا از حاصل جمع نمرات خرده

 نتايج 0آن )ايمن، اضطرابی و اجتنابی( محاسبه گرديد و سپس تحليل انجام شد. جدول 
  

Table 4.  

Bootstrap results of research hypotheses 

95% confidence level 
Standard 

error Bias Boot Data Path 
Lower limit  Upper limit 

0/4100 -0/0155 0/1046 0/0051 0/2259 0/2207 
Religiousness and 

psychological 
adjustment by 

mediating 
attachment to God 

0/2478 -0/0964 0/0861 -0/0027 0/0778 0/0805 
Spirituality and 
psychological 
adjustment by 

mediating 
attachment to God 

 

 مذهبی بودن

 معنويت

 اجتنابی اضطرابی ايمن

 دلبستگی
 سازگاری به خدا

 روانشناختی

 گیرضايت از زند

 شادکامی/افسردگی
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های فاصله دهد.حاصل از بوت استراپ مسيرهای غيرمستقيم را به صورت کلی نشان می

حاکی از قرار گرفتن صفر در فاصله اطمينان مسيرهای غيرمستقيم و عدم  0اطمينان جدول 

های جانبی اين دو مسير کلی معلوم شد که باشد. در بررسیداری کلی اين دو مسير میمعنی

گری دلبستگی اضطرابی به به ترتيب با سازگاری روانشناختی با ميانجیمعنويت و مذهبی بودن 

 ( رابطه دارند. 47/4و  43/4خدا )

در پژوهش حاضر بين دانشجويان دختر و پسر از نظر متغيرهای رضايت از زندگی، 

گيری مذهبی گيری مذهبی بيرونی شخصی، جهتگيری مذهبی درونی، جهتشادکامی، جهت

ای از دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی ايمن و معنويت مقايسه بيرونی اجتماعی،

قابل مشاهده  1طور که در جدول های مستقل صورت گرفت و همانتست گروهطريق تی

گيری بيرونی شخصی، رضايت از زندگی و است، بين دو جنس از نظر متغيرهای جهت

  دار وجود دارد.تفاوت معنی 41/4لفای دلبستگی )ايمن، اضطرابی و اجتنابی( در سطح آ

 

Table 5. 

Results of the comparison of girls and boys in terms of the variables of the research 

using independent t-test 

Confidence 
interval 95% Difference 

 in mean 
Significance 

level 
T 

statistic 
Mean Groups Variable 

Upper 
limit 

Lower 
limit 

-0/04 -1/92 -0/98 0/042 -2/06 
9/45 Boys Orientation of 

the personal 
exterior 10/43 Girls 

-2/05 -6/03 -4/04 0/000 -4/02 
16/94 Boys Satisfaction 

with life 20/98 Girls 

-2/62 -14/05 -8/33 0/005 -2/88 
67/57 Boys Security 

attachment 76/90 Girls 

8/40 0/86 4/62 0/017 2/42 
37/18 Boys Anxiety 

attachment 32/56 Girls 

-5/50 -15/17 -10/33 0/000 -4/22 
51/86 Boys Avoidance 

attachment 62/20 Girls 
 

 بحث
رابطه مذهبی بودن و معنويت گری دلبستگی به خدا در هدف از مطالعه حاضر بررسی ميانجی

 توان شامل چند يافته عمده دانست: با سازگاری روانشناختی بود.  نتايج پژوهش حاضر را می
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 ها برخوردار بود.مدل از برازش مناسبی با داده.  2

دلبستگی اضطرابی و نه انواع ديگر دلبستگی به خدا در رابطه معنويت و مذهبی بودن با .  7

های ميانجی گر است. بدين معنا که معنويت و مذهبی بودن مکانيزماختی ميانجیسازگاری روانشن

ديگری غير از دلبستگی اجتنابی و ايمن برای اثرگذاری بر سازگاری روانشناختی دارند. دلبستگی 

تری مثل ترس، خشم و نگرانی است که با رضايت از زندگی های منفی فعالاضطرابی شامل هيجان

کند و مربوط به وضعيتی است که احساس نياز به رابطه صميمانه و تداخل می و شادکامی کلی

وجود دارد، در حالی که سازه دلبستگی اجتنابی به خدا به عنوان نياز به  نزديک با خدا شديداً

از عدم آگاهی فرد  شود، که احتماالًعالقگی به صميميت عاطفی با خدا تعريف میخوداتکايی و بی

شود، به اين دليل که چنين روابطی والد او ناشی می-ستگی در رابطه ابتدايی کودکو مشکالت دلب

دهد: در روابط رومانتيک با جنس يابد و به انحاء مختلف خود را بروز میدر بزرگسالی گسترش می

 مخالف و يا در رابطه با خدا. مطابق با هرم نيازهای مزلو انسان نيازهای روانشناختی از جمله امنيت،

های ديگر اين تعلق و عشق ورزيدن دارد. در سايه معنويت و ارتباط با خدا همچون ارتباط با انسان

 ازرسد که شود، در عين حال به دليل ماهيت اين ارتباط به نظر مینيازها به بهترين وجه برآوره می

برآورده بشود. برآورده  تریتر و با اعتماد و اطمينان بيشطريق ارتباط با خدا اين نيازها بسيار کامل

کند که منطبق با خواست فطرت شدن اين نيازها حالتی از رضايت و آرامش را در انسان ايجاد می

 رساند.انسان است و به سازگاری او در رويارويی با رخدادهای گوناگون زندگی مدد می

مثبت و باالی دار و مثبت مذهبی بودن و همبستگی يافته ديگر اين پژوهش ارتباط معنی.  3

معنويت با دلبستگی به خدا است. معنويت به جست و جو، تجربه، تقدس و روحانيت، جست 

اين احساس نياز به تقرب . پردازدو جوی معنی نهايی، هشياری باالتر و بعد ماورايی وجود می

 دهد. جويی با خدا قرار میو تقدس، فرد را در موقعيت ارتباط و نزديکی

تر در نماز، (. به اين معنی که درگيری بيش69/4مذهبی بودن رابطه دارد )معنويت با .  0

تر در ارتباط داری و هدفمندی بيشهای مرتبط با مذهب با احساس معنیعبادت و فعاليت

 شود. تر به سوی اعمال عبادی ترغيب میاست. همچنين با افزايش معنويت فرد بيش

گيری بيرونی زندگی، دلبستگی به خدا و جهتبين دختر و پسر از نظر رضايت از .  1

گيری شخصی تفاوت وجود دارد، به اين صورت که دختران از نظر رضايت از زندگی، جهت

مذهبی بيرونی شخصی )يعنی عبادت کردن برای دستيابی به آسايش و آرامش و شادی( و 
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گی اضطرابی از دختران دلبستگی ايمن و اجتنابی از پسران باالتر هستند و پسران از نظر دلبست

 باالتر هستند.

اند که بين متغيرهای پژوهش حاضر رابطه وجود دارد. برای های گذشته نشان دادهپژوهش

داری را بين های مثبت و جزئی معنیهمبستگی Rowatt and Kirkpatrick (2003) مثال،

ن دلبستگی اجتنابی داری را بيدلبستگی اضطرابی به خدا و عاطفه منفی و هبستگی منفی معنی

 Gharabi, Ahmadvand, Akbari Dehghani and Zanvariyan به خدا و عاطفه مثبت يافتند.

گيری مذهبی درونی نفر تحقيقی در ارتباط سالمت روان با جهت 2437ای از در نمونه (2008)

ی و گيی مذهبی درونو بيرونی صورت دادند و معلوم شد که بين ابعاد سالمت روان با جهت

گيری مذهبی بيرونی رابطه وجود دارد. همچنين، تحليل مدل رابطه بين افسردگی با جهت

 گری دلبستگی به خدا برازش نسبتاًمعنويت و مذهب با سازگاری روانشناختی با ميانجی

 آوری شده از نمونه دانشجويان نشان داده است. های جمعمناسبی را با داده

 

 محدودیت و پیشنهاد پژوهش
ر اين پژوهش تحليل به کل دانشجويان تعلق دارد و الزم است اين مدل در دختران و د

پسران به طور جداگانه آزمون شود تا تعامل اين عوامل با جنسيت هم مشخص گردد. 

همچنين، استنباط عليتی از رابطه اين متغيرها به واسطه استفاده از روش آماری معادالت 

 د. باشپذير نمیساختاری، امکان

 

 گیري نتیجه

ای از باورها و سيستم فکری ويژه بلکه دارای عناصر احساسی دين نه تنها شامل مجموعه

کند. باشد. از اين روی است که بين انسان و خالق پيوندی عاطفی برقرار میو عاطفی می

مفهوم دلبستگی به خدا به اين معنی است که انسان رويکردهای گوناگونی نسبت به رابطه 

با چگونگی اعتقاد و عمل او در برابر خدا و  طفی خود با خدا دارد. همين رويکردها کامالًعا

دستورات مذهبی در ارتباط است. اطاعت از دستورات خداوند و در فضای معنوی قرار دادن 

کند تا در مواجهه با شود و کمک میخود، موجب کسب آرامش پايدار و اساسی در انسان می

 به خدا پناه برد و بار روانی مشکالت را به تنهايی به دوش نکشد. ناماليمات نيز 
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