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  نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا 
  

  *السادات صادقیمنصوره

  **مریم عصار

 ***فایزه پیمان پاك

 ****محسن ابراهیمیسید

  چکیده

  

هدف پژوهش، بررسی نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتباط با خدا بود. بـه ایـن   

گیـري در دسـترس    دانشجوي دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از نمونـه  345منظور 

) 1985کري و کاستا،  فرم کوتاه (مک NEOهاي شخصیتی  انتخاب شدند و پرسشنامه

هـا بـا    تکمیل نمودند. نتایج تحلیل داده ) را1390و ارتباط با خدا (مظاهري و همکاران، 

کننـده ارتبـاط    بینـی  خـویی پـیش   آزرده آزمون همبستگی و رگرسیون نشـان داد روان 

ــی   ــدا، و ویژگ ــا خ ــامطلوب ب ــرون  ن ــاي ب ــق  ه ــی، تواف ــه  گرای ــویی و وظیف ــی  ج شناس

هـاي   داراي ایـن ویژگـی   افـراد باشـند؛   کننـده ارتبـاط متناسـب بـا خـدا مـی       بینـی  پیش

اي کـه در ایـن    گونـه  اند؛ بـه  بطه مطلوب و مثبتی با خداوند برقرار نموده، راشخصیتی

ارتباط، محبت، ترس و امید به خدا (رابطه مطلوب) منجر به احترام و اعتماد به خداوند 

 خو تصویر ذهنی منفی نسبت به خـود و خـدا پیـدا کـرده و     آزرده شد؛ اما افراد روان

  اند. گیر است، ساخته اي خدایی که دور و سخته ارتباط خود با خدا را براساس مؤلفه

  

ــت بــه خــدا، امیــد بــه خــدا،   هــاي کلیــدي: واژه ابعــاد شخصــیت، تــرس از خــدا، محب

  شناسی اسالمی، علم دینی روان

                                                   
   :m_sadeghi@sbu.ac.irEmail  شناسی، پژوهشکدة خانواده، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار روان *

  کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه شهید بهشتی **

  کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی ***

  شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مرکزي کارشناس ارشد روان ****

  3/8/93تاریخ تأیید:   6/12/93تاریخ دریافت: 

 Biquarterly journal of دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی 

  Studies in شناسیمطالعات اسالم و روان 

 Islam & Psychology 1393 پاییز و زمستان، 15، ش8س

 Vol.8, No.15, Autumn & Winter 2014 126ـ 103صفحات  
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  مقدمه

ادیان نیز همواره  ۀدر همو و فراگیر است  یاي بسیار قدیم رابطه انسان با خدا رابطه

ترین نوع  عنوان عالی و به شده دایت آن صحبت از رابطه انسان با خدا و لزوم تنظیم و ه

 ).1390مظـاهري، پسـندیده و صـادقی،    و  1998، 1کاباریـک ( پرستش یاد شـده اسـت  

کند که پژوهشگران معتقدند ارتباط انسان با خـدا و دلبسـتگی    ) بیان می2005( 2اسالتر

اي که این ارتباط و دلبستگی از تداوم الگوهاي  گونه وضوعی اولیه است؛ بهوي به خدا م

ـ والد و تسرّي آن به دیگر انواع رابطه (از جمله   ایجاد شده در رابطه با دلبستگی کودك

توانـد بـر مبنـاي نـوع      خدا) پدید آمده است. بر این اساس، نوع ارتباط افراد با خدا می

) اعتقـاد  2005؛ به نقل از اسالتر، 1998( 3شکل گیرد. پرسینگرارتباط آنها با والدینشان 

دهـد کـه بـا     دارد که وقتی شخصی درمانده است؛ همان ارتباطی را با خـدا شـکل مـی   

تـأثیر رابطـه    والدینش در کودکی شکل داده است. پژوهشگران این نوع ارتباط را تحـت 

 ؛2005، 4کـرك پاتریـک   ؛2005اسـالتر،  دانند و بر آن تأکید دارند ( کودك با والدین می

و  2006، 5نیکسـون  و ؛ دیکی، آجیگـا، کـوبیالك  1387عسگر،   صادقی، مظاهري و ملک

لفه نوع ارتباط کودك با خـدا  ؤآید عالوه بر م اما به نظر می ،)1390، پور نصیرزاده و زال

ست. اي دیگر نیز قابل بررسی ا ، موضوع از دریچهثیر آن بر روي ارتباط فرد با خداأو ت

ـ فرزند و تعیـین نـوع دلبسـتگی وي غیـر از نـوع ارتبـاط والـدین،         اگر در رابطه والد

وخو و یا نوع خصوصیات شخصیتی فرد درگیر باشد (گوتیرز، جیمنـز، هرنانـدز و    خلق

)؛ بنابراین، این احتمال را نباید از نظر دور داشت 2003، 7؛ هیز و جوزف2005، 6پوئنت

که در نوع ارتباط انسان با خدا غیر از دلبستگی فرد به والـدین، بـه عوامـل دیگـر نیـز      

                                                                                                                             بایست توجه کرد.                                                                                                          می

) اعتقاد دارد که مفهـومی شـدن انگـاره ذهنـی از خـدا بـا تکـرار        1968( 8گورساچ

ـ  شکل ی و متغیرهـاي  هاي مختلف نیایش، اعتقادات مذهبی، مناسک دینی، سالمت روان

شناسـی   هاي مختلـف در حـوزه روان   نظریهآید، گرچه  شخصیتی رابطه دارد. به نظر می

                                                   
1. Kuburick 2. Slater  
3. Persinger  4. Kirkpatrick  
5. Diekie, Ajega, Kobylak, & Nixon 6. Gutierrez, Jimenez, Hernandes, & Puente  
7. Hays & Joseph 8. Gorsuch  
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؛ 1998، 4؛ سوسـیر و گلـدبرگ  1997، 3؛ پیـدمونت 1967، 2و راس 1(آلپورت شخصیت

را  6) دیـن و معنویـت  1390نقل از مغانلو، وفـایی و شـهرآراي،   به ؛ 2000، 5دونالد مک

تعدادي اند تا آنجا که حتی  پردازي قلمداد کرده ق و نظریهموضوعاتی سودمند براي تحقی

اند که خصوصیات شخصیتی در پرورش و رشد  از پژوهشگران نیز این فرض را پذیرفته

انـد کـه دیـن و     پردازان چنین مطرح کرده ی گروهی از نظریهي مؤثرند و حتابعاد دیندار

ت کـه در مـدل پـنج عـاملی     یکی از ابعاد مهم در ساختار شخصیت اسـ  ،ارتباط با خدا

، 8ون اسـتیگ و ورچـار  ـ  بونتکـو، هکمـن  ـ  است (ارلینگنادیده گرفته شده  7شخصیت

ها مربـوط بـه حـوزه خصوصـیات شخصـیتی بـه        )، اما حجم وسیعی از پژوهش2005

 تحقیقـات  اخیـر  هاي دهه رپیامدهاي دین و دینداري محدود شده است؛ براي نمونه، د

دین، با استفاده از مـدل سـه    با شخصیتی خصوصیات رابطه یبررس منظور به ايگسترده

 11خـویی  آزرده و روان 10واري گسسـته  روان، 9گرایی عاملی شخصیت آیزنک شامل برون

ون اسـتیگ و ورچـار،   ـ   بونتکو، هکمنـ   ؛ به نقل از ارلینگ1985، 12(آیزنک و آیزنک

، خـویی  آزرده روانگرایی،  ، برونپذیري جربه) و مدل پنج عاملی شخصیت شامل ت2005

 انـد.  نجـام گرفتـه  ) ا2004، 15کرا و کاسـتا  مک(14شناسی و وظیفه13جویی توافق همسازي

امـل  دهنـد کـه از بـین عو    نتایج تحقیقات انجام شده براساس مدل سه عاملی نشان مـی 

مـل  با دینداري رابطه منفی دارد و دو عا گسستگی شخصیت، تنها عامل گرایش به روان

نظـري و کالنتـري،    کشـاورز، شـاه  ؛ 2000آرگیـل،  با دینداري رابطه ندارند (ر.ك:  دیگر

  و...). 1390مغانلو و همکاران، ؛ 2005ـ بونتکو و دیگران،  ؛ ارلینگ1388؛ ظروفی، 1388

هـاي   هاي مرورشده، گویـا شخصـیت و مؤلفـه    بنابراین، با توجه به موضوع پژوهش

هاي مرتبط با تصور از خـدا و ارتبـاط    ژوهششخصیت؛ از جمله عواملی باشد که در پ

هایی در  هاي اخیر پژوهش افراد با خدا بسیار مورد غفلت قرار گرفته است. البته در دهه

                                                   
1. Allport 2. Ross  
3. Peidmont 4. Saucioer & Goldberg  

5. MacDonald 6. spirituality  
7. Five-factor model of personality  

8. Eurelings-Bontekoe, Hekman-Van Steeg, & Verschuur 

9. Extraversion 10. psychotics  

11. Neuroticism 12. Eysenck  

13. agreeableness  14. consciousness  

15. Mccare & Costa  
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اند که به بررسی رابطه انسان با خدا و انگاره ذهنی از وي با  هاي مرتبط انجام شده حوزه

سـید،   . براي نمونه، ابدلاند شناختی و گاه متغیرهاي شخصیتی پرداخته خصوصیات روان

هاي شخصیتی همچون  ) گزارش دادند که ویژگی2012( 1باستروم، تیزدل، ریمر و کمپ

خودکنترلی، اضطراب و استقالل بر روي تصور افراد از خدا و دینداري آنهـا تأثیرگـذار   

بونتکـو،  ـ جانکر، یورلینگزـ ـ  شاپ) و 2008( 2است. برام، موي، اسکاپ، و ون تیلبرگ

رنجـور هسـتند، تـرس و اضـطراب     نشان دادند افرادي که روان) 2008( 3جانکر زاك و

بیشتري از خداوند و احساس نارضایتی نسبت بـه خداونـد دارنـد؛ همچنـین، فالنلـی،      

، )2010( 5ایبـور و کـاکس  ـ ورهاگن، وانپراگ، لوپز)، 2010( 4گالک، الیسون و کونیک

هـاي   دریافتند افرادي که آسـیب  )1979( 6و نیز ریزاتو) 2002( جانکر و دیگرانـ  شاپ

پیـدمونت،  تر اسـت؛ درنهایـت،    تري دارند، تصویرشان از خدا منفی شناختی جدي روان

هاي شخصـیتی   که ویژگی گزارش دادند) در پژوهش خود 1997( 7ویلیامز و سیاروچی

نفی مگرایی و مشکالت هیجانی) رابطه تنگاتنگی با تصور ذهنی  ، منفیپذیري نا (انعطاف

هاي شخصیتی و  هاي ذکر شده رابطه ویژگی افراد از خدا دارد. اگرچه برخی از پژوهش

رابطـه همبسـتگی    ارتباط و تصور از خدا را نشان دادند، اما در مطالعات مذکور صـرفاً 

هاي شخصیتی و رابطـه بـا خـدا     هاي مذکور بررسی شده و جهت سنجش ویژگیرمتغی

  ست. هاي متفاوتی استفاده شده ا مقیاس

هـاي مختلـف    بزرگ شخصیت عملکرد الحاقی دارد، زیرا سیسـتم  لعام پنجمقیاس 

دهـد و عوامـل پنجگانـه در     توصیف شخصیت را در یک چارچوب مشترك ارائـه مـی  

). چنـدین نظریـه   1991را و کاسـتا،  کـ  ثابـت هسـتند (مـک    هاي مختلف عموماً فرهنگ

انـد   ی مـورد توجـه قـرار داده   هـایی ارتبـاط   سازي پنج عامل را به عنوان سـاخت  مفهوم

). در ایـن مـدل شخصـیت    2004کرا و کاسـتا،   نقل از مکبه  ؛1996(ویجینز و تراپنل، 

جـویی و   گرایـی، گشـودگی، توافـق    خـویی، بـرون   آزرده بهنجار مرکب از پنج بعد روان

                                                   
1. Abdelsayed, Bustrum., Tisdel, Reimer& Camp  

2. Braam, Mooi, Schaap Jonker, & VanTilburg 

3. Schaap-Jonker Eurelings-Bontekoe, Zock & Jonker 

4. Flannelly, Galek, Ellison & Koenig 

5. Verhagen, VanPraag, López-Ibor, Cox 

6. Rizzuto 

7. Piedmont, Williams & Ciarrocchi 
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 هـاي  خویی بعدي است که زیربناي تجربه مزمن هیجـان  آزرده شناسی است. روان وظیفه

گرایی به عنـوان رویکـرد    ). برون1999، 1نده است (بوژارد، لوسیر و سابورینکن ناراحت

دهنـده   فعال به دنیاي اجتماعی است و گشودگی یا پذیرابودن نسبت به تجـارب، نشـان  

گیـري   جـویی بـین جهـت    عمق و پیچیدگی ذهن و تجارب زندگی فـرد اسـت. توافـق   

شـود و   تمـایز قائـل مـی   ارتباطی و تمایل نسبت بـه دیگـران و خصـومت و مخالفـت     

  .)1386(پروین و جان، مدار است  مدار و هدف رفتار وظیفه ةدهند شناسی نشان وظیفه

هاي تصور و ارتباط با خدا بر پایه نوع نگاه به خدا از ادیـانی   مقیاس ،از سوي دیگر

از مقیاس ارتباط با خدا برگرفته  ،که در پژوهش حاضر  حالی در ؛باشد غیر از اسالم می

) که براساس متون دینی و اسالمی و با توجه بـه  1390مظاهري، پسندیده و صادقی ( از

بـا  )، 1390ي و همکاران (شناسی است، استفاده شده است. مظاهر متون تخصصی روان

اي بین  ایجاد رابطه ـ حتی ادیان غیرالهیـ این فرض بنیادین که هدف اصلی تمامی ادیان 

اند به نـوعی در ایجـاد،    توانسته هایی را که می لفهؤها و م ، انگیزهاست انسان و خدا بوده

ثر واقـع شـوند را   ؤگیري، تنظیم، هدایت، تداوم، توسعه و تحکـیم ایـن رابطـه مـ     شکل

این پژوهشگران با اسـتفاده از   ،ترتیب بدین ؛ندا هشناسایی نموده و مورد استفاده قرار داد

کیفی) و با استفاده از متن قـرآن و  هاي تحقیق  روش تحلیل منابع مستند (یکی از روش

زمینه مختلـف   سیزدهآیه و روایت در حداقل  3500آوري بیش از  متون حدیث به جمع

الگوي فرضی رابطه انسان با خدا در  ،هاي انجام شده پرداختند. سرانجام پس از بررسی

بـه   ،بنا شـد. منظـور از تـرس    »محبت به خدا«، و »نیاز به خدا«، »ترس از خدا«سه بعد 

عنوان عامل رابطه با خدا این است که فـرد بـه منظـور اجتنـاب از پیامـدهاي منفـی و       

قبول، رفتارهاي خود را مطابق نظر و دستورات خداوند (یعنـی عامـل قـدرت)     غیرقابل

یا  ،دهد. منظور از نیاز به خدا این است که فرد با هدف به دست آوردن چیزي انجام می

اي از دستورات و  یا پیامد مثبت و انتظاررفته  اي، شده خواستهنیل به موقعیت خوشایند و 

کند. منظور از محبـت بـه خـدا در     اوامر خداوند (یعنی منبع فیض) پیروي و اطاعت می

به منظور  ،هاي موضوع محبت در چارچوب نظر و خواستهکه است  يانسان تنظیم رفتار

بررسی و  .شود دگار انجام میتر شدن به پرور خداوند و نزدیکبه دست آوردن رضایت 

هاي دینی و اعتقادي ادیان توحیدي (و حتـی غیرتوحیـدي) و نیـز تحلیـل      تحلیل آموزه

                                                   
1. Bouchard, Lussier & Sabourin 
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گانه  هاي سه لفهؤدهد که یک یا ترکیبی از منشان میمختلف رفتارهاي معتقدان به ادیان 

ی را ینـ محـور و بنیـاد اصـلی رفتارهـاي د     ،ترس از خدا، نیاز به خدا و محبت به خـدا 

لفه به ابداع الگویی به منظـور  ؤتوان با استفاده از این سه ممی ،بنابراین ؛دهندتشکیل می

 ،در این الگوفهم و تحلیل بهتر ماهیت الگوي ارتباط با خدا در سطح فردي اقدام نمود. 

 »احترام به خـدا «به نام  اي لفهؤم ،»محبت به خدا«و  »ترس از خدا«هاي  لفهؤاز ترکیب م

کید أدر بحث از تحول و تربیت اخالقی در کودکان تنیز  ،1369 ،1پیاژه( آید به وجود می

؛ بـه نقـل از مظـاهري و    کند که احترام احساس مختلطی از تـرس و محبـت اسـت    می

اي بـه   لفهؤمنیز  »به خدامحبت «و  »نیاز به خدا«هاي  لفهؤاز ترکیب م. )1390همکاران، 

هر چه احترام و اعتماد بیشـتر باشـد، محبـت و     که آید به وجود می »اعتماد به خدا«نام 

نکته بسیار مهم دیگري کـه   .)1390عشق به خداوند بیشتر است (مظاهري و همکاران، 

ایـن   ،کید قـرار گیـرد  أگانه رابطه انسان با خدا مورد توجه و ت در ارتباط با ابعاد سه دبای

تر هسـتند، ولـی    و مطلوبتر  است که اگرچه نمرات باال در ابعاد ترس و امید رشدیافته

تنهـا   و نـه  یسـتند اي ن هـاي مطلـوب و پسـندیده    هاي افراطی در این ابعاد حالـت  حالت

تواننـد   آیـد مـی   ه از متون دینی نیز برمـی چپیامدهاي بهنجار و سالمی ندارند، بلکه چنان

که اگر کنترل و مهار نشوند حتی نقشی معکوس در رابطه   تاحدي ؛زا باشند آسیب کامالً

یعنـی   ؛شود منجر می سأنسان با خدا ایفا خواهند کرد. حالت افراطی ترس از خدا به یا

یوس شدن از رحمت بیکران و واسعه خداوند که خود باعث کـاهش و  أدرماندگی و م

شود. حالت افراطی امید بـه خـدا منجـر بـه تجـري      هاي عمل می از دست رفتن انگیزه

شود فـرد بـه دلیـل امیـد      که خود باعث می باکی شود؛ یعنی گستاخی و یا حالت بی می

دست به ارتکاب گنـاه و نافرمـانی    ،افراطی که به رحمت واسعه و بیکران خداوند دارد

س و تجري خشم به خدا را زیاد کرده و منجر بـه رابطـه نامتناسـب بـا خـدا و      أبزند. ی

قابل شود. نکته بسیار مهم و جالب توجه این است که در م احساس خصومت به وي می

رسـد کـه بعـد     ساز خواهد بود، بـه نظـر مـی    دو بعد بیم و امید که افراط در آنها مشکل

هـر چـه شـدت پیـدا کنـد منفـی        ،محبت به خدا حالت افراط ندارد و به عبارت دیگر

هر چه بیشتر باشد بهتـر   ،رسد و بنابراین شود و به وضعیت یا حالت نامطلوب نمی نمی

ن مفهوم در آیات و روایات هم آمده اسـت کـه خـدا را    یعنی حد بهینه ندارد. ای ؛است

                                                   
1. Piaget, J. 
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هاي ارتبـاط بـا خـداي     لفهؤانسجام م ،بنابراین ؛حتی از خودتان هم بیشتر دوست دارید

احترام و اعتماد به خداسـت   ةدهند مطلوب (ترس و امید و محبت نسبت به خدا) نشان

خصـومت نسـبت بـه    س و تجري و أهاي نامطلوب در کنار یکدیگر (ی لفهؤو انسجام م

  ).1390مظاهري وهمکاران، ر.ك: (خداست  نافرمانی و خشم نسبت به ةدهند خدا) نشان

ارتباط با خدا انجـام شـده اسـت، امـا      ةهاي اندکی در حوز گرچه پژوهش ،بنابراین

انـد و فقـدان    شـناختی بـوده   هاي شخصیتی و روان ها نیز مرتبط با آسیب همین پژوهش

صفات شخصیتی بهنجار و نوع رابطه انسان به خدا بخصوص پژوهش در حیطه بررسی 

 ؛شـود  مشـاهده مـی   ،در بافت ایران اسالمی که متفاوت از بافـت جوامـع غربـی اسـت    

انجام شـد کـه آیـا ابعـاد      ها الؤاین پژوهش با هدف پاسخگویی به این س ،ترتیب بدین

افراد بـا بعـدهاي   کند؟ آیا  اصلی شخصیت فرد نقشی در نوع ارتباط وي با خدا ایفا می

شناسـی نـوع    جـویی و وظیفـه   گرایی، گشـودگی، توافـق   خویی، برون آزرده مختلف روان

  خاصی از ارتباط با خدا دارند؟

  

  روش پژوهش

شـامل   این پـژوهش جامعه آماري  .استپژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی 

 370از ایـن جامعـه    .اسـت  بهشـتی تهـران  کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید 

گیـري غیراحتمـالی از طریـق     بـه روش نمونـه   نمونه) اساس جدول مورگاندانشجو (بر

ــه کــالس ــه و فضــاي آزاد دانشــگاه انتخــاب شــدند و   مراجعــه ب هــاي درس، کتابخان

کامل مورد بررسی قرار   پرسشنامه 345درنهایت تعداد را تکمیل نمودند که ها  نامهپرسش

  . گرفت

کـرا و کاسـتا،    اي (مـک  مـاده  60فـرم کوتـاه   ، NEO-FFI 1عاملی شخصیتی پنج مقیاس

ــاس). 1991 ــا  ایــن مقی ــاده،  60ب ــنج عامــل اصــلی م خــویی،  آزرده روانشخصــیت (پ

بـراي   سنجد. در این مقیاس، شناسی) را می جویی و وظیفه توافق، گشودگی ،گرایی برون

اسـت و  اي  گزینـه  صـورت پـنج   بـه ها  ال اختصاص یافته است، مادهؤس دوازدههر عامل 

نامه بـا پرسشـ   نامهاست. روایی همزمان ایـن پرسشـ   240و حداکثر نمره  0قل نمره حدا

                                                   
1. Big Five Inventory 
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و  3تجدیـدنظر شـده کالیفرنیـا    ۀنام، پرسشـ 2سوتا نامه شخصیتی مینه، پرسش1مایرز بریگز

 گزارش شده است بررسی شده و رابطه باال و معناداري 5و زاکرمن 4نامه گیلفوردپرسش

بـا   ) اعتبـار ابـزار بـه روش پایـایی    2004کرا و کاستا،  ؛ مک1999ان و سریواستاوا، (ج

نفر به فاصله دو هفته براي پـنج عامـل بـه ترتیـب      64استفاده از روش بازآزمایی روي 

و نیز ضریب آلفاي کرونبـاخ پـنج عامـل بـه ترتیـب       82/0و  80/0، 79/0، 84/0، 87/0

رش شده است. ضریب آلفاي گزارش شده توسـط  گزا 75/0، 48/0، 59/0، 65/0، 76/0

کرا و کاستا،  (مک متغیر بوده است 81/0با میانگین  89/0تا  74/0کري و کاستا بین  مک

دو اي با حجـم  ) روي نمونه1380در هنجاریابی این آزمون که توسط گروسی ( .)2004

زارش شـده  گ 87/0تا  56/0نفر انجام شد، ضریب همبستگی پنج عامل اصلی بین  هزار

اعتبـار   ،حاضـر  در پـژوهش ). 1380گروسی،  ر.ك:است و روایی الزم را داشته است (

  دست آمده است. به 79/0ضریب آلفاي کرونباخ  این آزمون از طریق محاسبه

اي ارتباط  ماده 67مقیاس . )1390 صادقی، و پسندیده مظاهري،(خدا  با ارتباط مقیاس

بعدي رابطه انسان با خدا (بیم، امید و محبت) و با استناد بـه   با خدا براساس الگوي سه

بعد سـاخته   ششفرهنگ جامعه اسالمی ایران، در  منابع اسالمی (احادیث و روایات) و

توصیف کوتاهی از چگـونگی ارتبـاط افـراد بـا      ،شده است. هر یک از مواد این مقیاس

محبت «، و »د (نیاز به خدا)امی«، »بیم (ترس از خدا)«زیرمقیاس؛  ششست و شامل خدا

خصـومت  «و » افراطـی امیـد)   تجـري (حالـت  «، »یأس (حالت افراطی ترس)«، »به خدا

ها پـس از مطالعـه هـر     آزمودنی .ست، جهت سنجش ارتباط افراد با خدا»نسبت به خدا

هاي خود در ارتباط با خـدا بـر روي یـک     جمله، میزان تطابق آن را با حاالت و تجربه

(عـدد)   نمـره  شـش کنند. نتیجه انجام این آزمون  اي تعیین می درجه پنجمقیاس لیکرت 

براي هر  ها	هنمردامنه گستره  یکی از ابعاد ارتباط با خداست. است که هر نمره شاخص

هـاي ارتبـاط بـا     قابل ذکر است که انسجام مؤلفهباشد.  در تغییر می پنجتا  یکال از ؤس

دهندة احتـرام و اعتمـاد بـه     خداي مطلوب (ترس و امید و محبت نسبت به خدا) نشان

هاي نامطلوب در کنـار یکـدیگر (یـأس، تجـري و خصـومت       خداست و انسجام مؤلفه

دهندة نافرمانی و خشم نسبت به خداسـت (مظـاهري، پسـندیده و     نسبت به خدا) نشان

                                                   
1. Myers Briggs Test  2. Minnesota Personality Questionnaire  
3. California Revised Questionnaire  4. Guilford  

5. Zuckerman 
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روایـی محتـوایی ایـن پرسشـنامه از طریـق نظرخـواهی از تعـدادي از        تـا).   ادقی، بیص

همچنین، روایی سـازه   ؛شناسی انجام شد کارشناسان مباحث اسالمی و متخصصان روان

هاي مختلـف بـا پایبنـدي متفـاوت بـه       این مقیاس نیز با جدا کردن افراد متعلق به گروه

نتایج بررسی روایی سازه در ایـن مطالعـه نشـان     .اعتقادات دینی مورد تأیید قرار گرفت

هاي مختلف (مسلمان کامل معتقد و پایبند، مسـلمان   داد که ابعاد ارتباط با خدا در گروه

چندان پایبنـد، بـدون تصـمیم در مـورد دیـن) تفـاوت        اغلب معتقد و پایبند، مسلمان نه

اد در حالی که در ابعاد ترس ها نشان د نتایج تحلیل داده ،به عنوان نمونه ؛معناداري دارد

، مشـاهده  »مسلمان اغلـب معتقـد و پایبنـد   «بیشترین ابعاد ترس نسبت به خدا در گروه 

مشـاهده   »بدون تصمیم در مورد دین«کمترین ترس نسبت به خدا در گروه که شود  می

هـا بـه شـکلی اسـت کـه در گـروه        شد. در بعد محبت نسبت به خدا نیز تفاوت گـروه 

، محبت نسبت به خدا بیشترین نمره را در مقایسه با سایر »معتقد و پایبند مسلمان کامل«

، »بـدون تصـمیم در مـورد دیـن    «ها داشت و میزان محبت نسبت به خدا در گروه  گروه

بـدون  «هـاي پـژوهش نشـان داد کـه گـروه       یافته ،همچنین ؛کمترین مقدار مشاهده شد

ا خدا بیشترین نمره را داشتند و گـروه  در ابعاد نامطلوب ارتباط ب »تصمیم در مورد دین

ها کمترین نمره را در این ابعـاد   ، در مقایسه با سایر گروه»مسلمان کامل معتقد و پایبند«

اعتبار آزمون، براساس اجراي مقدماتی  ).1390، دیگرانو  (ر.ك: مظاهري گزارش دادند

دسـت   بـه  87/0تـا   81/0آلفاي کرونباخ،  ۀوسیل نفر دانشجو به هشتصدو نهایی بر روي 

  محاسبه شد. 85/0در پژوهش حاضر اعتبار ابزار به روش آلفاي کرونباخ  .)همانآمد (

  ها یافته

نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی شـرکت داشـتند    345در این پژوهش تعداد 

انحــراف  . میــانگین وبودنــد پســرانرا  %95/47و  دختــران %05/52کـه از ایــن تعــداد  

  . بود 29/10و  59/23ترتیب  کنندگان در پژوهش  به استاندارد سن شرکت

و نیـز  هاي ارتباط با خدا  میانگین نمرات ابعاد شخصیت و مؤلفه 1شمارة در جدول 

   گزارش شده است.ضرایب همبستگی بین آنها 
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  =n)      345هاي شخصیت با ابعاد ارتباط با خدا ( ماتریس همبستگی ویژگی :1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي ارتباط بـا خـدا    مؤلفهبین شود، از  مشاهده می 1طور که در جدول شماره  همان

؛ استاز همه کمتر خصومت میانگین نمره و از همه بیشتر میانگین نمره محبت به خدا 

هـاي تـرس از خـدا، یـأس و      خویی با مؤلفهآزرده  روانجدول این طبق نتایج همچنین، 

 معنـادار دارد. و با مؤلفه محبت به خدا رابطه منفی به خدا رابطه مثبت خصومت نسبت 

؛ یعنـی  تـرس، یـأس   خویی با ارتبـاطی از نـوع   آزرده  این بدان معناست که ویژگی روان

خواهم با خدا رابطه داشته  (نمی نسبت به خدا خصومتحالت افراطی ترس و درنتیجه، 

نیز محبت به خدا رابطه مثبت  هاي امید و لفهگرایی با مؤ برونویژگی . باشم) رابطه دارد

خدا رابطه منفی معنادار دارد. ویژگـی  هاي یأس و خصومت نسبت به  و با مؤلفه معنادار

بـه خـدا رابطـه منفـی معنـادار دارد.      امیـد و محبـت    نیز با تـرس، گشودگی شخصیتی 

هـاي   و با مؤلفـه  معنادارطه مثبت راببه خدا امید و محبت  هاي با مؤلفه نیز پذیري توافق

پذیري  مسئولیتویژگی . خصومت رابطه معنادار منفی داردترس از خدا، یأس، تجري و 

بـه  ت بطه معنادار منفی و با مؤلفـه محبـ  هاي ترس، یأس، تجري و خصومت را با مؤلفه

  خدا رابطه معنادار مثبت دارد. 

تعیین سـهم ابعـاد    براي 2ها در جدول  از بررسی ماتریس همبستگی بین مؤلفه سپ

(ترس، امیـد، محبـت بـه خداــ یـأس،      هاي ارتباط با خدا  بینی مؤلفه شخصیت در پیش

  از مدل تحلیل رگرسیون استفاده شد. تجري و خصومت به خدا) 
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  گرایی، گشودگی،  خویی، برون آزرده هاي روان بینی ابعاد ارتباط با خدا توسط مؤلفه نتایج پیش :2جدول 

  شناسی شخصیت وظیفهجویی و  توافق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خویی شخصـیت   آزرده لفه روانؤم ،دهد نشان می 2 شمارة طور که نتایج جدول همان

. سـت س و خصومت نسبت به خداأکننده ارتباط با خدا بر پایه ترس از خدا، ی بینی پیش

این ویژگی شخصـیتی   ،به عبارت دیگر ؛البته ارتباط منفی نیز با بعد محبت به خدا دارد
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س شده است أدهد که فرد در ارتباط با خدا دچار ی اي شکل می گونه ارتباط با خدا را به

محبت نسبت به خدا کمتر شده و با خصومت نسبت به خـدا رابطـه نشـان     ،و درنتیجه

کننده مثبت ارتباط با خدا بر پایه امید  بینی گرایی شخصیت پیش داده است. ویژگی برون

ـ   بینی نسبت به خدا و پیشو محبت  تجـري و خصـومت نسـبت بـه      ،سأکننده منفـی ی

کننده ارتباط با خدا به طـور مثبتـی    بینی گرایی پیش بعد برون  ،به عبارت دیگر ؛خداست

 کننده ترس، امید و محبت به خداست. البته نتـایج جـدول   بینی است. گشودگی نیز پیش

امید و محبت به خدا رابطه  ،ا ترسبعد گشودگی شخصیت بکه دهد  نشان می 2 شمارة

تجري و خصومت نسبت بـه خـدا    ،سأجویی شخصیت با ابعاد ی منفی دارد. بعد توافق

اي  گونـه  هاي نامطلوب ارتباط با خدا) ارتباط منفی دارد. ایـن ارتبـاط بـه    لفهؤ(انسجام م

ـ     ،سأاست که این بعد از شخصیت ارتباط با خدا را بر پایه محبـت بـا وي دارد و از ی

شناسـی   ویژگـی وظیفـه   2تجري و خصومت نسبت به خدا دور است. مطـابق جـدول   

ـ     بینـی  شخصیت پیش تجـري و خصـومت نسـبت بـه خـدا و       ،سأکننـده منفـی ابعـاد ی

   کننده مثبت بعد محبت به خداست. بینی پیش

  بحث 

نقش ابعاد اصلی شخصیت در نوع ارتبـاط افـراد بـا    منظور بررسی   مطالعه حاضر به

خـویی شخصـیت بـا     آزرده ویژگی روانکه ها نشان داد  تحلیل دادهنتایج . ام شدانجخدا 

و خصومت نسبت بـه خـدا رابطـه     (ترس افراطی) یأس ابعاد منفی ارتباط با خدا؛ یعنی

 معنـادار دارد و با بعد مثبت ارتباط با خدا؛ یعنـی محبـت بـه خـدا رابطـه منفـی       مثبت 

خـویی   آزرده دهـد کـه ویژگـی روان    مـی  نتایج تحلیل رگرسـیون نیـز نشـان    .)1(جدول

اي که ارتباط با خدا، بر  گونه کند؛ به بینی می شخصیت نوعی ارتباط منفی با خدا را پیش

تـر باشـد،    پایه یأس و خصومت نسبت به خداست و هر چه این مؤلفه در فردي قـوي 

   ارتباط وي با خدا بر پایه محبت نسبت به خدا کمتر است. 

) اعتقـاد دارنـد کـه    2008( دیگران) و برام و 1390بناب ( اريو غب حدادي کوهسار

فـرد   ،درنتیجـه  ؛خویی با احساس ترس، گناه و نارضایتی از خدا همراه است آزرده روان

و فالنلـی و   1389دهد (حدادي کوهسار و غباري بنـاب،   انگاره منفی از خدا شکل می

  شود.  و سختگیرانه با خدا می) و این تصور منفی، منجر به ارتباط دور 2010، دیگران
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هـایی از قبیـل    دربرگیري ویژگی خویی شخصیت با آزرده بعد روانکه آید  می به نظر

ـ      ل، نگرانی و دلشوره، ناامنی، غمگینی، بدخلقی، عصبی بـودن بـا عواطـف مثبـت، توکّ

 ،بنـابراین  ؛)1390اسدي،  باشد (داوري، باقري و بنی سپاس و شکرگزاري، و... در تضاد

خواهی منفـی دارنـد و بـا     هیجان ،خویی دارند آزرده ادي که نمره باالیی در بعد روانافر

هرچـه خـدا را    :ماننـد (اي با خدا  کفایتی و ... ارتباط ناامیدکننده احساس اضطراب و بی

ارتبـاط بـا خـدا بـه سـوي       ،درنهایـت  .را دارند )کنم پاسخی دریافت نمی ،زنم صدا می

 ،اي با وي داشـته باشـم   خواهم رابطه دا سختگیر است و نمیدار مانند خ ارتباطی فاصله

خویی  آزرده بعد روان ،عبارت دیگر به ؛که ارتباط نامناسبی با خداست شود دهی می جهت

مـزمن   هـا  پذیري، فقدان اطمینان و تجربه هیجـان  هاي منفی غمگینی، تحریک با ویژگی

کفایـت و لیاقـت     احسـاس عـدم  شود که فرد فقدان خودارزشی داشته باشد و  منجر می

لفـه ارتبـاط بـا خـدا را     ؤایـن م  ،احساس ناامیدي را در وي افـزایش دهـد و درنتیجـه   

ـ    ؛دهد که فرد به حالت افراطی ترس از خـدا  اي شکل می گونه به س منجـر  أیعنـی بـه ی

یوس شدن از رحمت بیکران و واسعه خداونـد کـه   أس نیز با درماندگی و مأشود. ی می

زیـرا طبیعـی    ؛همراه است ،شودهاي عمل می و از دست رفتن انگیزه خود باعث کاهش

ها، رفتارها و امیـال   یوس دلیلی براي خویشتنداري و بازداري خواستهأاست که انسان م

افراد نسبت به که شود  س و درماندگی منجر میأاین ی ،خود نخواهد داشت و درنهایت

 ؛هاي نامطلوب ارتباط با خدا لفهؤام مانسج ،بنابراین .خدا خشم و خصومت داشته باشند

فرد ارتباط نامطلوبی بـا خداونـد    ،شود س و خصومت در کنار یکدیگر منجر میأیعنی ی

  ).1390شکل دهد (مظاهري و همکاران، 

گرایـی شخصـیت بـا ابعـاد      دهد که ویژگـی بـرون   نشان می 2و  1هاي  نتایج جدول

ت به خدا رابطه مثبـت معنـادار و بـا ابعـاد     د و نیز محبیعنی امی ؛مطلوب ارتباط با خدا

نامطلوب یعنی یأس (حالت افراطی ترس) و خصـومت نسـبت بـه خـدا رابطـه منفـی       

) 2002) و دوریـز ( 1379گلـزاري (  هاي متعـددي از جملـه   نتایج پژوهشمعنادار دارد. 

 نظـر  گرایی با نتایج مثبت دینداري رابطه معناداري وجود دارد. به نشان داد که بین برون

مثبت،  خواهی تجربه هیجان دهی فرد براي با جهتگرایی  برون بعد شخصیتیکه آید  می

مندي و مثبت  تأ، و جربین و مهربان بودن خوش شاد وصمیمی، ، فعال و پرانرژي بودن

تمایل فرد را براي داشتن انگاره ذهنی مثبت از خود ، )1999بودن (جان و سریواستاوا، 
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) و نیز انگاره ذهنـی مثبـت از خـدا (غبـاري بنـاب و      2003ام، و دیگران (چنگ و فرنه

بینـی ارتبـاط مثبـت و     ایـن مثبـت   ،دهـد و درنتیجـه   ) شکل می1389حدادي کوهسار، 

تجربـه   ۀاي کـه ایـن افـراد درنتیجـ     گونـه  بـه  ؛کنـد  متناسب وي با خداوند را بیشتر مـی 

اند و با  د با خدا نگریستهبینی با انگیزه به ارتباط خو مثبت و اعتماد و خوشهاي  هیجان

و  »نیاز بـه خـدا  «هاي  لفهؤاز ترکیب م( خداوندامید متناسب به خدا و محبت نسبت به 

)، اعتمـاد بـه خـدا را    آیـد  به وجود می »اعتماد به خدا«نام اي به  لفهؤم ،»به خدامحبت «

به خـدا یـا   یعنی تکیه کردن  ؛به خداپیامد عملی اعتماد (یا امید) توکل اند که  شکل داده

توجه  ،همچنین ).1390باشد (مظاهري و دیگران،  می واگذار کردن امور خود به خداوند

ـ   نشان می 2به نتایج جدول  س و تجـري) در  أدهد که ابعاد نامتناسب ارتباط با خـدا (ی

س و تجري که أی. شود بینی می پیش فردي با این خصوصیت شخصیتی به صورت منفی

باشند و نیز خصومت به خـدا (انسـجام    اسب ترس و امید میهاي افراطی و نامتن حالت

هاي نامطلوب ارتباط با خدا) منجر به درمانـدگی و گسـتاخی نسـبت بـه خـدا و       لفهؤم

ایـن افـراد بـا انسـجام      ،بنـابراین  ؛ورزي نسبت به وي خواهد شد سرانجام خشم و کینه

ارتباط مطلوبی با خداوند شـکل   )امید و محبت :یعنی(هاي مطلوب ارتباط با خدا  لفهؤم

  اند.   داده

ت بـه  گشودگی شخصیت با ترس، امید و محبیافته پژوهشی دیگر نشان داد که بعد 

دهد که اگرچه افرادي با این بعـد   خدا رابطه منفی معنادار دارد. توجه به نتایج نشان می

معنا نیسـت    ین بداناز شخصیت با ابعاد مطلوب ارتباط با خدا رابطه مثبتی ندارند، اما ا

کنندگی  بینی که فرد داراي این ویژگی شخصیتی ارتباط نامطلوبی با خدا دارد (عدم پیش

در حالی که این ویژگـی شخصـیتی بـا     ،به عبارت دیگر ؛ابعاد نامتناسب ارتباط با خدا)

هاي مطلوب ارتباط با خدا رابطه منفی دارد، اما هیچ رابطه مثبتـی نیـز بـا     لفهؤانسجام م

س، تجري و خصومت). گشودگی با أهاي نامطلوب رابطه با خدا ندارد (ی لفهؤانسجام م

ـ پذیرا بودن نسبت به تجـارب بـر قـدرت تخیـل، کنجکـاوي، عال      ق متنـوع، ابتکـار و   ی

کـه در عامـل     ). افـرادي 1999هاي روشنفکرانه داللت دارد (بوژارد و همکاران،  نگرش

هـا مجـذوب   شـوند. آن جسـتجوگر نامیـده مـی    کاوشگر یـا  ،گشودگی نمره باالیی دارند

این افراد با توجـه بـه   که آید  می گردند. به نظر ها می ها (چیزهاي تازه) و نوآوري تازگی

مایـل بـه پـذیرش عقایـد جدیـد باشـند.        پـذیري  انعطاف و کنجکاوي تی از قبیلتمایال
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دهـد   یح مـی اي براي شناسایی پنج صفت بزرگ ایرانی، توض ) در مطالعه1388فراهانی (

خصوصیت گشودگی خصوصیتی است که ابهامـاتی دارد. ایـن بعـد نـزد برخـی از      که 

به فرهنگ شناخته شده است. در تحلیل عامل بر  ،ن به گشودگی و برخی دیگرامتخصص

امـا   ؛افرادي بودند که درصدد کسـب دانـش و پـردازش بودنـد     ،هاي ایرانی روي نمونه

تعلیم و تربیت (البته از نـوع غربـی و    ۀعنوان فرهنگ این جنبه از شخصیت را در نتیج

  ). 1388کید بر تعلیم لیبرالیستی) لحاظ کرده است (فراهانی، أت

هـاي ایـن بعـد     آیـد مـرتبط بـودن ویژگـی     به نظر می ،تبیین احتمالی براي این یافته

نقـش شـناخت در ابعـاد رابطـه     شخصیت نظیر کنجکاوي و کسب دانش و پردازش با 

تـرین ابعـاد    از مهم که یکی ) اعتقاد دارند1390. مظاهري و همکاران (ستانسان با خدا

ـ  متـذکر   دیا عوامل در رفتار دینی، شناخت (معرفت یا علم) است. در این چارچوب بای

و  ردکننـده در ایـن الگـو دا    شد که عامل شناخت نقش بسیار مهـم، محـوري و تعیـین   

و زیرساخت اصلی آنها را تشکیل  استدر بطن هر سه عامل مورد اشاره مستتر  ،درواقع

میزان ترس، نیاز یا محبتی که شـخص نسـبت بـه خـدا دارد،      ،به عبارت دیگر ؛دهد می

گونه که  همان ،تردید وابسته به ماهیت و میزان شناختی است که از خدا دارد و اساساً بی

ایمان در لغت به معناي هرگونه تصدیق و « :استکید کرده أخواجه نصیرالدین طوسی ت

). آرژیـل  1390نقل از مظـاهري و همکـاران،   به  ؛1374(سهروردي،  »باور داشتن است

متضـمن   ،رفتارهایی که در انسان معطوف به هـدف هسـتند   بیشتر) با بیان اینکه 2000(

و اعتقادات دینی  مکانیزم اصلی و زیربنایی در رفتارها ؛باشنداندیشه قبلی بر اهداف می

) نیز در بررسی 2000، نقل از آرژیلبه  ؛1989داند. ازراك ( هاي شناختی می را مکانیسم

دهد که تحول دینی بر پایـه تحـول شـناختی بـه عنـوان      و توضیح تحول دینی نشان می

عامل شناخت در این الگو بـه   ،ترتیب بدین ؛شوداي دینی بنا میه زیربناي کسب معرفت

عنوان عامل یا بعدي در کنار سایر ابعاد در نظر گرفته نشده است، بلکه به عنوان عاملی 

 :یعنـی ( گانه مورد اشاره هاي اصلی ابعاد سه د که زیرساختوش میتر در نظر گرفته کلی

گـوي نظـري   توان مدعی شد کـه در ال  می ،بنابراین ؛کندرا تعیین می )به طور کلی ایمان

گانه ترس، امید  عاملی کلی و بسیط است که هر یک از ابعاد سه »شناخت« ،مورد بحث

اند. آیات و روایات زیادي وجـود دارد کـه علـم و شـناخت را      و محبت بر آن بنا شده

له در قرآن کـریم بـا ذکـر ایـن     ئاین مس ،به عنوان نمونه ؛دانندمالزم با ایمان به خدا می
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کید قرار گرفته است. در ادبیات أمورد ت ،ترسنددان و علما از خدا میواقعیت که دانشمن

به عنوان  ؛کید قرار گرفته استأله به خوبی مورد توجه و تئو عرفان اسالمی نیز این مس

بر اهمیت وجود علم در هر یک از  »صد میدان«خواجه عبداهللا انصاري در رساله  ،مثال

 یکی زندگانی بیم است با علم: دل سه چیز است... زندگانی«کند:  کید میأابعاد مذکور ت

(مظـاهري و همکـاران،    »زندگانی دوسـتی بـا علـم    ،میس ؛و دیگر زندگانی امید با علم 

ایـن افـراد بـا توجـه بـه خصوصـیت شخصـیتی        کـه  رود  احتمال مـی  ،بنابراین ؛)1390

از میـان   کنجکاوي و در جستجوي کسب دانش و معرفت و نیز با توجه به اینکه نمونه

دانشجویان بوده است که با توجه به سن خصوصیت در جستجوي هویتشـان نیـز بـارز    

هنـوز در   اند و احتماالً نرسیده ،است، هنوز به شناختی که خود در جستجوي آن هستند

باشند. الزم به توضیح است که علم نیز خود داراي درجات و مراتـب   مرحله کاوش می

مراتب موجب تفاوت یافتن درجات ایمـان افـراد نیـز    گوناگون است و این درجات و 

  گردد.  می

جویی در نوع ارتباط  نقش ویژگی شخصیتی توافق ،هاي پژوهش حاضر از دیگر یافته

جویی با ابعاد مطلـوب ارتبـاط بـا     دهد که توافق ها نشان می . نتایج یافتهستافراد با خدا

 ؛ر مثبت و با ابعاد منفی ارتباط با خدات به خدا رابطه معنادانیاز، امید و محب یعنی ؛خدا

یعنی یأس، تجري و خصومت رابطه معنـادار منفـی دارد. افـراد بـا ویژگـی شخصـیتی       

خلقی، گذشـت، بخشـش، دلسـوزي،     قلبی، خوش همچون خوش ؛جو با تمایالتی توافق

همـدلی   ،خلق، تعاون، عفو و گذشت ادب و تواضع، سخاوتمندي، احسان، مدارا، حسن

توانند ارتباط مناسبی با خدا داشـته باشـند. بـه نظـر      دوستی و اعتمادورزي می عو نیز نو

ایـن  که  ردگذا میدارا بودن چنین تمایالتی بر شایستگی و توانایی ذهنی فرد اثر  ،آید می

به نوبه خود منجر به افزایش شناخت، اعتماد و ایجاد روابط ایمنی نسـبت بـه خـدا    امر 

اجتناب از  (فرد به منظوراي که ارتباط با خدا بر پایه ترس  هگون به ؛)2009شود (وو،  می

پیامدهاي منفی و غیرقابل قبول، رفتارهاي خـود را مطـابق نظـر و دسـتورات خداونـد      

و امید (فرد با هدف به دست آوردن چیزي و یـا   دهد) انجام می ـ  عامل قدرت :یعنی ـ

اي از دستورات و  مثبت و انتظاررفتهیا پیامد   اي، شده نیل به موقعیت خوشایند و خواسته

کند) و محبت (تنظـیم رفتـار در    پیروي و اطاعت میـ   منبع فیض :یعنیـ اوامر خداوند 

به منظور به دست آوردن رضـایت وي و   ،هاي موضوع محبت چارچوب نظر و خواسته
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 »احترام به خـدا «نزدیکتر شدن به او) و نیز ترکیب ترس و محبت و نیز امید و محبت، 

عشـق بـه   «، و درنهایـت (یا امید به خـدا)   »اعتماد به خدا«(یا تکلیف نسبت به خدا) و 

دارا بودن که آید  به نظر می .)1390دهند (مظاهري و دیگران،  را در خود شکل می »خدا

گونه خصوصیات شخصیتی مثبت در افراد، احساس پذیرش فـرد از خـود را بیشـتر     این

گیـري ایـن بـاور     شـکل  ،ت داشتن خـود و درنهایـت  نماید و منجر به احساس دوس می

ها ارزش دوست داشته شدن و مراقبت توسط خداوند را دارنـد و   خواهد شد که انسان

احترام و اعتماد به خدا، اعتمـادورزي و احتـرام نسـبت بـه خداونـد، الگـوي        ،درنتیجه

دیگـران،   تیـزدل و  ؛2008ارتباطی مطلوبی را با وي منجر خواهد شد (برام و دیگـران،  

1997  .(  

هاي شخصیتی است که با تـرس از خـدا و نیـز ابعـاد      شناسی از دیگر ویژگی وظیفه

 یعنی یأس، تجري و خصومت با خدا رابطه معنادار منفی و با بعـد  ؛منفی ارتباط با خدا

این بعد شخصیتی رابطه منفی با  ،عبارت دیگر به ؛ت به خدا رابطه معنادار مثبتی داردمحب

س، تجري و خصومت نسبت به خدا أیعنی ی ؛هاي نامطلوب ارتباط با خدا لفهؤانسجام م

و   بخشی، منطقی مظکارآمدي، قابلیت اتکا، خودن افراد با تمایالتکه آید  دارد. به نظر می

بخشی هیجانی  و پیروي از هنجارها و حس کفایت به راهبردهاي انطباقی نظم آرام بودن

 ،راهبردها منجر به تصور کارآمد فرد از خود و درنتیجـه اند که این  و عاطفی دست یافته

ادراك حمایت خدا و توکل بر خـدا   و حضور ،پذیري سو منجر به احساس تعلق از یک

کنندگی خدا (ترس از خدا)  باعث افزایش احساس نقش کنترل ،شود و از سوي دیگر می

کنـد   حساس مـی و فرد ا شود میو احساس پذیرفته شدن از سوي خدا (محبت به خدا) 

 رو، ؛ از ایـن تنها نیست و خداوند نیز در تعیین سرنوشـت زنـدگی او دخیـل اسـت    که 

 ،درنتیجـه  و )2011بناب و حدادي کوهسـار،   یابد (غباري اعتماد به خداوند افزایش می

و نسبت بـه خداونـد    شوند مییوس نأداشتنی دارند که از وي م این افراد خداي دوست

سـید و   کننـد (ابـدل   اي نسبت به وي احساس نمـی  توزانه ط کینهگستاخی ندارند و ارتبا

  ).  2012دیگران، 

گونـه بیـان نمـود کـه هیچکـدام از        توان ایـن  می ،با عنایت به نتایج پژوهش حاضر

هـاي   لفـه ؤخویی) ارتبـاط مثبتـی بـا انسـجام م     آزرده هاي شخصیتی (به جز روان ویژگی

گرایـی،   هایی همچون بـرون  ویژگی ،به عبارت دیگر ؛نامطلوب ارتباط با خداوند ندارند
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شناسی هر کدام با ضریب استاندارد باال و به طور معکوسی ارتباط  جویی و وظیفه توافق

هـاي شخصـیتی    یعنی افراد با این نـوع ویژگـی   ؛کردند بینی می نامطلوب با خدا را پیش

ین نوع ارتباط نسبت به خاطر ا هب ،یوس و گستاخ نیستند و درنتیجهأنسبت به خداوند م

کنند. نکته جالب توجه و مشترك در هر سه این  خداوند نافرمانی و بغضی احساس نمی

در  ،بنـابراین  ؛هاي شخصیتی ارتباط با خدا براساس بعد محبت نسبت به اوست ویژگی

اگـر  به طـوري کـه    .شود ارتباط این افراد با خدا ارتباطی نزدیک و صمیمی مشاهده می

و  (حالت افراطی تـرس)  سأتواند به ی نمیفرد دیگر  ،وجود داشته باشد دابه خ محبت

توانـد در   نمی ،ه خدا را دوست داشته باشدو فردي ک برسد (حالت افراطی امید) تجري

ایـن نـوع    ،). به هـر حـال  1390(مظاهري و همکاران،  پروا باشد برابر وي گستاخ و بی

یید شده أ) نیز ت2010( 1فراتحلیل سارگلو از جمله پژوهش ؛ارتباط در مطالعات مختلف

 کشـورهاي مختلـف همـه ابعـاد دیـن      ) گزارش داده است که در2010است. سارگلو (

و جـویی   توافـق هـایی از قبیـل    ویژگیطور مثبت با  داري، معنویت و بنیادگرایی) بهن(دی

هـاي   ویژگـی عنـوان   نیز به شناسی وظیفهو  جویی و توافق رندهمبستگی دا شناسی وظیفه

ـ     شـ  دار ظاهر مـی عمده شخصیت دین  داري، بافـت وند کـه در میـان ابعـاد متفـاوت دین

توانند  همسان هستند و می ت و...هاي شخصی (جنسیت، سن، گروه، کشور و...)، سنجش

  داري در نظر گرفته شوند.کننده از تغییرپذیري فردي در دین عنوان عوامل تعیین به

خـواهی   هاي شخصیتی مثبت؛ مانند هیجان ت که ویژگیتوان نتیجه گرف در پایان، می

کوشی و اسـتقامت   بینی، مهربانی، اعتماد، گذشت، احساس کفایت، سخت مثبت، خوش

با پدید آوردن راهبردهاي انطباقی هیجانی و احساس مثبت فرد نسبت به خود، درنتیجه 

ـ  ه خـود و پـذیرش   بر میزان شایستگی و تالش فرد و ادراك توانمند بودن فرد، اعتماد ب

گیري عواطف مثبت و دیـد مثبـت فـرد بـه دیگـران مهـم        خود، زمینه شادمانی و شکل

بنـاب،   دهـد (حـدادي کوهسـار و غبـاري     ) از جمله خدا را شکل مـی 2004جاه،  (ملک

آورد و ارتبـاط نزدیکـی بـا     و درنتیجه پذیرش و اعتماد به خدا را نیز فراهم مـی  )2011

هاي مثبـت شخصـیتی تصـور     ویژگیکه شود  استنباط می رو، ؛ از اینگیرد خدا شکل می

آورد که با احساس نقش نظـارت و پذیرفتـه شـدن از سـوي      مثبتی در فرد به وجود می

و خدا نیز حضور دارد (محبـت بـه خـدا) و    یستند تنها نکه کنند  خدا، افراد احساس می

                                                   
1. Saroglou,V. 
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نـدارد و در تعیـین   خداونـد نقـش منفعلـی     ،به عبـارتی  ؛کند آنها را در مسائل یاري می

ـ    س) و ایـن باعـث افـزایش    أسرنوشت زندگی دخیل است (ترس از خـدا و نداشـتن ی

ـ   شود میاعتماد به خداوند در زندگی  ارتبـاط   ،درنتیجـه  ؛س)أ(امید به خدا و نداشـتن ی

تکلیـف و نیـز محبـت بـه خـدا را       ،شود که در آن وظیفه مطلوبی با خداوند برقرار می

   دهد. افزایش می

خویی) با ایجاد اضطراب و احساس  آزرده در ویژگی شخصیتی منفی (روان ،برعکس

)، خدا نیز این گونه 2007ناخوشایند نسبت به خود و دیگران مهم (رابینسون و دیگران، 

و  1وي به طوري که گـرین  ؛و رابطه نامناسبی با خدا شکل خواهد گرفت شود میتصور 

) نیز در پژوهش خود 2011دادي کوهسار، بناب و ح نقل از غباريبه ؛ 2003همکاران (

م با عدم شایسـتگی فـرد و   أهاي شخصیتی منفی تو به این نتیجه رسیدند که بین ویژگی

  افسردگی با تصویر ذهنی منفی از خداوند رابطه وجود دارد. 

تواند سـازنده   گرچه ابعاد شخصیت میدر پایان اشاره به این نکته ضروري است که 

 ؛باط افراد با خود و دیگران مهم باشد، اما نقش دوگانه ایـن متغیرهـا  و زیربناي نوع ارت

هـاي مهـم    گیري و تثبیت ویژگـی  یعنی نوع ارتباط افراد با خود و دیگران مهم در شکل

با بررسی این مسـئله   یندههاي آ در پژوهششود  پیشنهاد میشخصیتی نامعلوم است که 

شـود بـا توجـه بـه نقـش سـبک        هاد میپیشن ،ها پاسخ گفت. همچنین الؤبه این نوع س

) چگونگی نقش دلبستگی افـراد در  1999 ،انطباقی کرك پاتریک الگويطبق دلبستگی (

هاي آتی مورد توجه قرار گیرد؛ از سوي دیگـر، بـا توجـه بـه      نیز در پژوهشاین فرایند 

و ها، آموزش سبک تربیتی مناسب و نیز رابطه متناسب والدین با فرزندان  نتایج پژوهش

تواند نقش با اهمیتی در  ها می ایجاد فضاي گفتگویی متناسب براي انتقال صحیح ارزش

گیري شخصیت فرزنـدان، رشـد خودپنـداره آنهـا و تصویرسـازي و ارتبـاط        نوع شکل

    متناسب با خداوند را ایفا نماید.

                                                   
1. Greenway 
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