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چگونگی نقش سبکهای دلبستگی و روابط موضوعی در شکل گیری تصور از خدا در 

 دانش آموزان دوره متوسطه
 

 
  *سید محسن ابراهیمی
 **دکتر مژگان سپاه منصور
  ***دکتر سوزان امامی پور

 چکیده

 دلبستگی و روابط موضوعی در شکل گیری تصور از خداهدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی نقش سبکهای 

نفر از دانش آموزان نوجوان تهرانی كه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند، پرسشناامه هنای    253. بود
نتايج تحلینل داده هنا نشنان داد نمنره     . سبکهای دلبستگی بزرگساالن و تصور از موضوعهای رابطه را تکمیل نمودند

سنبک  . رابطنه منانادار دارد  ( -9/0)و با سنبک دلبسنتگی اجتانابی    ( 4/0)از خدا با سبک دلبستگی ايمن كلی تصور 
نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک دلبستگی . نشان داد( 3/0)دلبستگی اضطرابی تاها با مشیت الهی رابطه مناادار 

سبک دلبسنتگی  . برای تصور از خدا می باشادپیش بیای كااده های منتبری ( T=-00/3)و اجتاابی ( T=44/3)ايمن 
همچاین بین نمره كلی تصور از خندا بنا مولفنه هنای     . اين نقش را دارد( T=90/0)اضطرابی فقط برای مشیت الهی 

نتنايج تحلینل رگرسنیون    . رابطه مناادار مثبتنی وجنود دارد  ( 21/0)و والدين ( 32/0)دوستان ( 01/0)تصور از خود 
 . بوده است( T=01/1)صور از والدين پیش بیای كااده منتبرتری برای نمره كلی تصور از خدا نشان داد كه مولفه ت
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 مقدمه

دارای ابناد مختلف فلسفی، خداوند به عاوان مبدأ آفرياش، از جاجال برانگیزترين موضوعات ذهای بشر بوده كه 
اعتقادات افراد در مورد زندگی از چگونگی ارتباط آنها با خدا تنثییر  . ديای، جامنه شااختی و روان شااختی می باشد

می پذيرد و بر ارتباط آنها با هر چیزی تثییر می گذارد و از همه مهمتر نگرش آنها را بسوی خودشان، افراد ديگنر و  
 (. 0991، 2كاباريک)فهوم زندگی تنیین می كاد به طور كلی مناا و م

اعتقاد دارد اين موضوع كه خدا چیست و چگونه بر ما تثییر می گذارد، اعتقاد و تصور ما را در ( 0991)كاباريک 
تصور و اعتقاد ما درباره خدا باعث می شود كه ما به شکل خاصی عمل كایم و عقايند  . مورد خداوند شکل می دهد

 .باشیم و همچاین خصوصیات منیای را نشان دهیممشخصی داشته 
نوع ارتباط و دلبستگی كودک به والدين كه از نقطه شروع در او وجود دارد به تدريج متاوع گرديده و بنه چهنره   
های مشخص گسترش يافته و در تمام زندگی پابرجا می ماند اما بنا ورود بنه مرحلنه نوجنوانی و افنزايش پختگنی       

. دلبسنتگی پیندا كاند   ( مثنل خندا  )شتری وجود دارد كه فرد نسبت به چهره های مشناهده نشنده   شااختی، احتمال بی
 (.0212ماصور و دادستان، )

نیز منتقد است كه در نوشته های مذهبی، خدا به عاوان شنکلی از  ( 0214؛ به نقل از صادقی، 0994) 4كركپاتريک
. با خدا، وابستگی زيادی با ارتباط دلبسنتگی انسنان دارد  وی اعتقاد دارد كه ارتباط انسان . والدين توصیف شده است

نیز در يک تحقیق تجربی نشان داد كه تصور فرد از خدا به طور نزديک با تجربه او بنا  ( 0944) 5به طور مشابه ريزاتو
تیجنه  در مطالنات خود اين طنور ن ( 0214؛ به نقل از صادقی، 0993) 1كركپاتريک و شیور. اولین مراقبش ارتباط دارد

گرفتاد افرادی كه الگوهای دلبستگی ايمن داشتاد سطوح باالتری از تنهند منذهبی، و تصنور از خندای مثبنت تنری       
 . نسبت به الگوهای دلبستگی اجتاابی داشتاد

گزارش كرد كه كیفیت ارتباط با خدا در افرادی كه دلبستگی ايمن نسبت به والدياشان دارند ( 0212)شهابی زاده 
باابراين والدين جهت انتقال ارزشها و درونی كردن آموزشهای منذهبی  . ان مذهبی بودن والدياشان استماطبق با میز

 . خود در فرزندانشان می بايست رابطه ايمای با آنان برقرار كااد
فرزند به عاوان پیش بیای كااده تصنور از خندا در افنراد منرتبط      -بخش ديگری از نظريه دلبستگی با روابط والد

علیرغم الگوپذيری تصور از خود و تصور از خدا از تصورات والدين، وقتی كه نوجواننان شنروع بنه جندايی     . است
كامل موضوع دلبستگی عمل ( جايگزين)جسمی، عاطفی و مناوی از والدياشان می كااد، خدا به عاوان يک جانشین 

ا احتماال فرزندان تصور ايده آلی شنان  اين طور فرض شد كه در اين خانواده ه(. 0994و همکاران،  4ديکی)می كاد 
بانابراين فنرض، نوجواننانی كنه اسنتقالل      . از خدا، جانشین فقدان واقنی يا فقدان خیالی و فاصله از پدر شده اسنت 

بیشتری از والدياشان دارند، تصورشان از خدا بیشتر براساس تصوراتشان از خود است تا تصوراتشنان از والدياشنان   
 (. 0999كرک پاتريک، )

( 3004، 1؛ بنه نقنل از دی روس  0949)ريزاتنو  . در همین زمیاه پژوهشگران به نکته ديگری نیز اشاره داشنته انند  
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منتقد است كه تصور از خدا در حالی است كه در مبادله ای بین والدين و كودک شکل می گیرد، اما می تواند بندها 
 . جرح و تنديل گردد( دوستان)مهم در دوره نوجوانی تحت تاییر تصور فرد از خود و ديگران 

باابراين در دوران نوجوانی و بزرگسالی همین كه بین فرزندان و والدين فاصله می افتد، تصور از خود پیش بیای 
ارتباط مثبت بین تصور از خدا، تصور از خود و عزت نفن  در نوجواننان   . كااده بهتری برای تصور از خدا می شود

الگوهای تصور خود از الگوهای دلبستگی در اوايل كودكی نشثت گرفتنه  )، 9س ايده بالبیتوسط چادين تحقیق براسا
اين طور فرض می شود كه تصنور از خنود بنه عانوان مداخلنه گنری من یر بنین         . تثيید شده است( و رشد می كااد

 (.0991كركپاتريک، )تصورات دوران كودكی از والدين و تصورات نوجوانی از خدا عمل می كاد
تنثییرات  تصور از والدين و تصور از خود در شکل گیری تصنور از خندا و    به اهمیت نقش مطالنات متنددیدر 

از سوی ديگر بنا توجنه   (. 0994مراجنه شود به ديکی و همکاران، )اين تصورات در تمام زوايای زندگی اشاره شده است 
ناشی از زمیاه های متفناوتی   تواندفرهاگهای مختلف میبه اياکه تحقیقات متنددی گزارش كرده اند كه تصور از خدا در 

و نینز فقندان اينن گوننه     ( 0215؛ به نقل از صادقی، مظناهری و حیندری،   0944، 00؛ پاتوين0911، 00گورساچ)باشد 
پژوهشها در زمیاه فرهاگی ايران، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و روابنط موضنوعی بنا    

 . دانش آموزان می باشدتصور از خدا در 

 روش 

 . پژوهش حاضر از نوع مطالنات توصیفی و همبستگی است

 نمونه و روش نمونه برداری ،جامعه

 90-90جامنه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شنهر تهنران را در سنال تحصنیلی     
داننش آمنوز    400پنژوهش حاضنر بنر روی     03با توجه به جامنه آماری و جدول كرجسی و مورگان. شامل می شود

در پژوهش حاضر با استفاده از . پرسشاامه وارد پژوهش شد 253پرسشاامه، تنداد  41اجرا شد و در نهايت با حذف 
 01و  04، 1، 3ماطقنه   4گاننه شنهرتهران، بنه طنور تصنادفی       09نمونه گیری تصادفی خوشه ای ابتدا از بین مااطق 

دبیرستان به تصنادف انتخناب و سنپ  بنا      0ن مااطق لیست مدارس تهیه و از هر ماطقه انتخاب شد سپ  از بین اي
پن  از آن پرسشناامه هنای تصنور از خندا، سنبکهای       . كالس به تصنادف انتخناب شند    2مراجنه به مدارس تنداد 

  .دانش آموزان شركت كااده در اين تحقیق تکمیل شد 253دلبستگی و روابط موضوعی توسط 
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 وهشهای پژابزار

 (GII)   پرسشنامه تصور از خدا

، "فرهان  جامننه اسنالمی   "است، كه با توجه بنه   04ماده ای الرن  43ماده ای بازسازی مقیاس  22اين مقیاس 
اينن  . برای اندازه گیری تصور از خدا در افراد ايرانی ساخته شد و مورد استفاده قنرار گرفنت  ( 0214)توسط صادقی 

 "خیرخنواهی "و  "پذيرنندگی "، "چنالش "، "حضنور "، "مشیت الهی"، "یرپذيریتثی"پرسشاامه دارای شش مقیاس 
درجه ای از كامال مخالفم تا كامال موافقم تنريف شنده   4روش نمره گذاری اين مقیاس بر روی طیف لیکرت . است
يرمقیاسنها بنه   البته نمره زيرمقیاسها از طريق جمع نمرات و تقسیم آن بر تنداد س الها و نمره كل نیز از جمع ز. است

در مورد ساجش نمنره  . در تغییر می باشد 4تا  0باابراين گستره نمرات برای تصور از خدا در افراد از . دست می آيد
 .تصور افراد از خدا هر چه نمره محاسبه شده بزرگتر باشد، تصور فرد از خدا مثبت تر است

نفنر از دانشنجويان توسنط آلفنای كرونبنا        20ی اعتبار اين مقیاس را در مطالنه مقدماتی بر رو( 0214)صادقی 
روايی اين مقیاس با استفاده از روش روايی محتوايی محاسبه شد و سپ  اعتبار آزمنون بنا روش   . گزارش كرد 11/0

 14/0با ضريب همبستگی پیرسون برای محاسبه ضريب پايايی بین نمرات در دو بار اجنرای آزمنون    05اجرای مجدد
بنه دسنت آمند     19/0تبار پرسشاامه مذكور در پژوهش نهايی از طريق ضريب آلفای كرونبنا   ضماا اع. به دست آمد

محاسنبه شنده    12/0اعتبار پرسشاامه در پژوهش حاضر از طريق محاسبه ضريب آلفنای كرونبنا    (. 0214صادقی، )
 .است

 خدا، خود، والدین و دیگران مهم: مقیاس تصور از موضوعهای رابطه

بنرای انندازه   ( 0214صنادقی، )ماده ای تصور از خندا   22اين مقیاس برای اولین بار در ايران با اقتباس از مقیاس 
مناده   53اين مقیاس مجموعا . ساخته شد( دوستان)گیری چگونگی تصور افراد از خدا، خود، والدين و ديگران مهم 

در واقع مقیاس ذكر شده يک مقیناس چهارگاننه   . استماده ارايه شده  02دارد كه برای هر يک از موضوعهای رابطه 
است ولی بدين علت كه در اين پژوهش، تصور از خدا با مقیاس تصور از خدا به طور جداگانه بررسی منی شنود و   
س الهای مربوط به تصور از خدا در مقیاس موضوعهای رابطه به عیاا از مقیاس تصور از خدا برداشت شده بنود اينن   

تبديل شند  ( تصور از خود، والدين و ديگران مهم)س های چهارگانه حذف و به مقیاس های سه گانه مقیاس از مقیا
 . تا شرايط و تصورات مشابهی را در فرد نسبت به خود، والدين و ديگران مهم ارزيابی كاد

افنق، تنینین   درجه ای از كامال مخالف تا كامال مو 1ها حاالت و تجربه های خود را بر روی يک مقیاس آزمودنی
در منورد سناجش هنر    . در تغیینر منی باشند    41تا  02گستره نمرات برای هر يک از موضوعهای رابطه از . می كااد

موضوع رابطه هر چه نمره محاسبه شده بزرگتر باشد، تصور فرد از خود، والدين و ديگران مهم در آن مقیاس بهتر و 
 (.0214ی و ملک عسگر، صادقی، مظاهر)در مجموع، تصورات فرد مثبت تر است 

نفر از دانشجويان توسنط   30بر روی ( 0214)اعتبار اين مقیاس در مطالنه ای مقدماتی توسط صادقی و همکاران 
بنه   11/0و  41/0، 41/0، 10/0آلفای كرونبا  برای موضوعهای رابطه خدا، خود، والدين و ديگران مهنم بنه ترتینب    

ی مجدد با ضريب همبستگی پیرسون برای محاسبه میزان همبستگی بین سپ  اعتبار آزمون با روش اجرا. دست آمد
ضماا اعتبار پرسشاامه در پنژوهش نهنايی از طرينق ضنريب آلفنای      . به دست آمد 14/0نمرات دو بار اجرای آزمون 
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ر و برای هر كدام از موضوعهای رابطه خدا، خود، والدين و ديگنران مهنم بنه طنو     10/0كرونبا  برای تمامی س الها 
اعتبار پرسشاامه در پنژوهش  (. 0214صادقی و همکاران، )محاسبه شد  43/0و  10/0، 41/0، 13/0جداگانه به ترتیب 

و برای هر كدام از موضوعهای رابطه خنود، والندين    41/0حاضر از طريق ضريب آلفای كرونبا  برای تمامی س الها 
 .به دست آمد 42/0و  41/0، 45/0و ديگران مهم به طور جداگانه به ترتیب 

 (891 ،   هازن و شیور)پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگساالن 

يکی از سه سبک دلبستگی ايمن، ناايمن اجتانابی و   ی است كه هر عبارتتوصیفحاوی سه عبارت  پرسشاامهاين 
ای سنه  پاسخ دهادگان خواسته می شود تا كاربردپذيری هنر ينک از توصنیفه    را نشان می دهد و از ناايمن اضطرابی

روش نمره گذاری اين مقیاس بر روی طینف  . درجه ای نشان دهاد 4گانه را در مورد خودشان روی مقیاس لیکرت 
گستره نمرات برای هر يک از سبک هنای  . درجه ای از كامال متااسب تا كامال نامتااسب تنريف شده است 4لیکرت 

يکی از انواع نیز طبقه بادی سبک دلبسنتگی فنرد مشنخص    با انتخاب . در تغییر می باشد 4تا  0دلبستگی در افراد از 
 .می گردد

روايی محتوايی اين آزمون با روش ترجمه و ترجمه مجدد و بازبیای نظر متخصصان توسط مظناهری بنه دسنت    
؛ بنه  0994مظناهری،  )محاسبه شده اسنت   4/0اعتبار بازآزمايی اندازه گیری مقوله ای اين آزمون حدود  و آمده است
. به دست آمده اسنت  11/0( 0290) ، مظاهری و موتابیاعتبار اين آزمون در پژوهش صادقی(. 0214صادقی، نقل از 

 .محاسبه شده است 43/0اعتبار پرسشاامه در پژوهش حاضر از طريق محاسبه ضريب آلفای كرونبا  

 روش های تجزیه و تحلیل

 .پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شدبرای تجزيه و تحلیل داده ها از آزمونهای ضريب همبستگی 

 یافته ها

 .، همبستگی سبکهای دلبستگی با تصور از خدا گزارش شد0برای بررسی هدف پژوهش ابتدا در جدول 
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 ماتریس همبستگی رابطه ابعاد سبکهای دلبستگی با تصورازخدا  - جدول 

 00 9 1 4 1 5 4 2 3 0 متغیر

         -  ايمن. 0
ناايمن . 3

 اجتاابی
21/0-*  -        

ناايمن . 2
 اضطرابی

04/0-* 03/0  -       

      -  00/0 *-00/0 05/0 تاییرپذيری. 4
     -  *21/0 *3/0- 00/0 03/0 مشیت الهی. 5

 004/0 *2/0 پذيرندگی. 1
05/0
 -

20/0* 04/0*  -    

- 004/0 *5/0 خیرخواهی. 4
05/0
 -

24/0* 32/0* 40/0*  -   

 *-05/0 *1/0 حضور. 1
04/0
 -

51/0* 40/0* 24/0* 43/0*  -  

 -  *10/0 *40/0 *29/0 *44/0 *42/0 05/0- 04/0 04/0 چالش. 9
تصور از . 00
 (نمره كلی)خدا 

4/0* 9/0-* 
005/
0 

44/0* 13/0* 59/0* 11/0* 13/0* 41/0*  -

05/0>P * 
رابطنه   "ناايمن اجتانابی "و  "ايمن"با سبک دلبستگی ، بین نمره كلی تصور از خدا 0با توجه به داده های جدول 

با نمره كلی تصور از خندا   "ايمن"اين رابطه به گونه ای است كه بین نمرات سبک دلبستگی . منااداری برقرار است
با نمره كلی تصور از خندا رابطنه منانادار     "ناايمن اجتاابی"و بین نمرات سبک دلبستگی ( 4/0)رابطه مناادار مثبت 

تصور از خدا رابطنه   "مشیت الهی"نیز فقط با زيرمقیاس  "اضطرابی"البته سبک دلبستگی . برقرار است( -9/0)ی ماف
 .نشان داده است( 3/0)منااداری 

 .رابطه روابط موضوعی با تصور از خدا مورد بررسی قرار گرفت 3در جدول 

 ماتریس همبستگی رابطه ابعاد روابط موضوعی با تصورازخدا  - جدول 

 9 1 4 1 5 4 2 3 0 متغیر
0
0 

         -  تصور از خود. 0
تصور از . 3

 دوستان
22/0*  -        

تصور از . 2
 والدين

34/0* 34/0*  -       

      -  *23/0 *34/0 04/0 تاییرپذيری. 4



     -  *21/0 *01/0 04/0- 03/0 مشیت الهی. 5
    -  *04/0 *20/0 *01/0 *03/0 *31/0 پذيرندگی. 1
   -  *40/0 *32/0 *24/0 *34/0 *01/0 09/0 خیرخواهی. 4
  -  *43/0 *24/0 *40/0 *51/0 *25/0 *33/0 *01/0 حضور. 1
 -  *10/0 *40/0 *29/0 *44/0 *42/0 *34/0 *02/0 *02/0 چالش. 9
تصور از . 00

خدا           
 (نمره كلی)

01/0* 32/0* 21/0* 44/0* 13/0* 59/0* 11/0* 13/0* 41/0*  -

05/0>P * 
 

 "تصنور از خنود  "رابطه مناادار مثبتی بین نمره كلی تصور از خدا با مولفنه هنای    3با توجه به داده های جدول 
، "تصنور از خنود  "باابراين هر چنه  . وجود است( 21/0) "تصور از والدين"و ( 32/0) "تصور از دوستان"، (01/0)
 .در افراد مثبت تر باشد، تصور آنها از خدا نیز مثبت تر است "والدينتصور از "و  "تصور از دوستان"

كدام يک از انواع سبکهای دلبسنتگی در تصنور از خندا نقنش     پ  از بررسی رابطه به اين س ال پرداخته شد كه 
پنیش  می توان نتیجه گرفت كه مدل كلی تحلیل رگرسیون برای  2طبق نتايج جدول پیش بیای كااده منتبرتری دارد؟ 

پنیش بیانی كاانده     بیای متغیر مالک از روی متغیرهای پیش بین مناادار می باشد و باابراين انواع سبکهای دلبسنتگی 
 . زيرمقیاسهای تصور از خدا در افراد می باشاد

 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره زیرمقیاسهای تصور از خدا از روی مولفه های سبکهای دلبستگی - جدول 

 متغیر مالک
متغیر پیش 
 R بین

درجه 
 F آزادی

سطح 
 منااداری

 استاندارد

T 
سطح 
 منااداری

زيرمقیاسهای 
تصور از 
 خدا

مولفه های 
سبک 
 دلبستگی

 ------
R2 

Beta 

 تاییر پذيری

 ايمن
ناايمن 
 اجتاابی
ناايمن 
 اضطرابی

33/0 
 --------

05/0 

 2و  250
 

43/2 
 

00/0 
 

00/0 
00/0 -
03/0 

20/0 
15/0 -
40/0 

45/0 
04/0* 
11/0 

 مشیت الهی

 ايمن
ناايمن 
 اجتاابی
ناايمن 
 اضطرابی

30/0 
 --------

04/0 
 03/0 25/2 2و  250

02/0 
002/0 -
00/0 

12/0 
05/0 -
90/0 

53/0 
95/0 
05/0* 

 پذيرندگی
 ايمن
ناايمن 
 اجتاابی

02/0 
 --------

03/0 
 03/0 90/3 2و  250

04/0 
03/0 
04/0 -

03/3 
43/0 
14/0 -

03/0* 
14/0 
40/0 



ناايمن 
 اضطرابی

 خیرخواهی

 ايمن
ناايمن 
 اجتاابی
ناايمن 
 اضطرابی

09/0 
 --------

04/0 
 02/0 12/3 2و  250

03/0 
02/0 
04/0 -

50/2 
54/0 
10/0 -

00/0* 
51/0 
40/0 

 حضور

 ايمن
ناايمن 
 اجتاابی
ناايمن 
 اضطرابی

40/0 
 --------

01/0 
 000/0 00/9 2و  250

2/0 
05/0 -
04/0 -

19/5 
40/3 -
10/0 -

000/0* 
004/0* 
43/0 

 چالش

 ايمن
ناايمن 
 اجتاابی
ناايمن 
 اضطرابی

00/0 
 --------

00/0 
 20/0 01/0 2و  250

03/0 
01/0 -
01/0 

44/0 
01/0 -
01/0 

12/0 
32/0 
34/0 

نمره كلی 
تصور از 
 خدا

 ايمن
ناايمن 
 اجتاابی
ناايمن 
 اضطرابی

40/0 
 --------

01/0 
 000/0 43/00 2و  250

05/0 
0/0 -
00/0 

44/3 
00/3 -
35/0 

004/0* 
04/0* 
10/0 

 
حاكی از آن است كه از بین انواع سبکهای دلبستگی، سبک  2و سطح منااداری در جدول  tتوجه به نتايج آزمون 

دلبستگی ايمن پیش بیای كااده منتبری برای مولفه های پذيرندگی، خیرخواهی، حضور و نمره كلی تصنور از خندا،   
ای تاییرپذيری، حضنور و  سبک دلبستگی ناايمن اجتاابی پیش بیای كااده منتبری البته به طور منکوس برای مولفه ه

نمره كلی تصور از خدا و سبک دلبستگی ناايمن اضطرابی تاها پیش بیای كاانده منتبنری بنرای مولفنه مشنیت الهنی       
باابراين می توان نتیجه گرفت كه در تصور از خدا سبک دلبستگی ايمن بیشترين سهم پنیش  . تصور از خدا می باشد

 .اده استبیای كاادگی منتبر را به خود اختصاص د

 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره زیرمقیاسهای تصور از خدا از روی مولفه های روابط موضوعی 4جدول 

درجنننننه  R متغیر پیش  بین متغیر مالک
 آزادی

F  سننننننطح
 منااداری

سننننننطح  T استاندارد
زيرمقیاسهای  منااداری

تصنننننور از 
 خدا

مولفنننه هنننای  
 روابط موضوعی

 ------
R2 

Beta 

 تصور از خود پذيریتاییر 
 تصور از دوستان
 تصور از والدين

24/0 
 --------

04/0 

- 05/0 000/0 20/01 2و  250
01/0 
31/0 

01/0 -
43/2 
49/5 

31/0 
000/0* 
000/0* 



 تصور از خود مشیت الهی
 تصور از دوستان
 تصور از والدين

09/0 
 --------

04/0 

 2و  250
 

91/2 001/0 04/0 -
00/0 
01/0 

31/0 -
35/0 
31/2 

30/0 
10/0 
000/0* 

 تصور از خود پذيرندگی
 تصور از دوستان
 تصور از والدين

20/0 
 --------

00/0 

 35/0 000/0 99/00 2و  250
00/0 
03/0 

55/4 
09/0 
30/3 

000/0* 
14/0 
03/0* 

 تصور از خود خیرخواهی
 تصور از دوستان
 تصور از والدين

31/0 
 --------

01/0 

- 002/0 000/0 39/9 2و  250
03/0 
30/0 

05/0 -
39/3 
10/2 

95/0 
03/0* 
000/0* 

 تصور از خود حضور
 تصور از دوستان
 تصور از والدين

29/0 
 --------

05/0 

 04/0 000/0 34/30 2و  250
00/0 
20/0 

25/0 
01/3 
93/5 

04/0 
04/0* 
000/0* 

 تصور از خود چالش
 تصور از دوستان
 تصور از والدين

31/0 
 --------

04/0 

 04/0 000/0 40/1 2و  250
04/0 
30/0 

35/0 
14/0 
90/2 

30/0 
29/0 
000/0* 

نمننره كلننی  
تصنننننور از 

 خدا

 تصور از خود
 تصور از دوستان
 تصور از والدين

40/0 
 --------

01/0 

 04/0 000/0 20/30 2و  250
03/0 
23/0 

90/0 
25/3 
01/1 

21/0 
00/0* 
000/0* 

 
روابط موضوعی در هر يک از زيرمقیاسهای تصور از خندا و نمنره   نقش پیش بیای كااده مولفه های  4در جدول 

 .كلی آن مورد بررسی قرار گرفت
می توان نتیجه گرفت كه مدل كلی تحلیل رگرسیون برای پنیش بیانی متغینر منالک از روی      4طبق نتايج جدول 

 . متغیرهای پیش بین مناادار می باشد
حاكی از آن است كه از بین مولفه های روابنط موضنوعی،    4ل و سطح منااداری در جدو tتوجه به نتايج آزمون 

مولفه تصور از خود تاها پیش بیای كااده منتبری برای زيرمقیاس پذيرندگی تصور از خدا، مولفنه تصنور از دوسنتان    
پیش بیای كااده منتبری برای زيرمقیاسهای تاییرپذيری، خیر خواهی، حضور و نمنره كلنی تصنور از خندا و مولفنه      

ر از والدين پیش بیای كاانده منتبنری بنرای تمنام زيرمقیناس هنای تناییر پنذيری، مشنیت الهنی، پذيرنندگی،            تصو
باابراين می توان نتیجه گرفت كه در تصور از خندا  . خیرخواهی، حضور، چالش و نمره كلی تصور از خدا می باشاد

 .اختصاص داده استمولفه تصور از والدين بیشترين سهم پیش بیای كاادگی منتبر را به خود 

 بحث 

بنه   "ايمنن "نشان می دهد رابطه بین نمره كلی تصور از خدا با سبک دلبسنتگی   2و  0همانطور كه نتايج جدول 
و سبک دلبستگی ايمن پیش بیای كاانده  . به طور مافی مناادار است "ناايمن اجتاابی"طور مثبت و با سبک دلبستگی 

دلبستگی ناايمن اجتاابی پیش بیای كااده تصور از خدای مافنی منی باشند    منتبر برای تصور از خدای مثبت و سبک 
ينای تصور افراد دلبسته ايمن در مقايسه با ساير سبکها نسبت به خدا مثبت تر و تصور افراد اجتاابی نینز در مقايسنه   

 (.نتايج استنیز تايید كااده اين  2و  0نتايج رگرسیون ارائه شده در جدول )با ساير سبکها مافی تر است 
منتقد است كه سبک دلبستگی ايمن موجب تصور مثبنت از خندا منی    ( 0249)در تبیین يافته های فوق مختاری 

به نظر می آيد افراد در پرتو ايمای و آرامش كسب شده فرصتی برای پرداختن به سطوح عالی تر نیازهنا ينانی   . شود



، بنه نقنل از   3005)كرک پاتريک . برای نزديکی با خدا دارندلذا اين افراد تالش بیشتری . نیاز مناوی كسب می كااد
نیز گزارش كرد كه افراد با دلبستگی ايمن، تصنوير ذهانی مثبنت تنری از خندا دارنند و       ( 0290صادقی و همکاران، 

 . خداوند را پذيرنده، نزديک و در دسترس تلقی می كااد
دلبستگی اجتاابی به دلیل نگاه مافنی بنه خنود و ديگنران     افرادی با سبک ( 0990)04طبق نظر باریلومیو و هوريتز 

نینز منتقدنند افنرادی كنه     ( 3001) و شیور  01نوفل. مهم، با ترس از صمیمیت در پی رد ارتباطات نزديک می باشاد
دلبستگی اجتاابی دارند، از نزديک بودن، خود افشايی احساسات و وابستگی در روابط پرهیز منی كااند، چنون منی     

بانابراين اينن افنراد بنا     . دور از وابستگی اقتدار خود را حفظ كااد از لحاظ هیجانی فاصله دار عمل كااند  خواهاد به
رابطه ای سرد و فاصنله دار ايجناد منی    ( خدا به عاوان تصوير مهم در زندگی)ديدگاهی مافی از خود و ديگران مهم 

 (. 0991كرک پاتريک، )شد  كااد كه در نتیجه ماجر به اجتااب از چهره های مهم زندگی خواهد
وی منتقد اسنت افنراد   . خدا يکی از ماابع ديگران مهم برای افراد به شمار می رود( 0991)به باور كرک پاتريک 

دلبسته ناايمن مضطرب با ادراک مافی از خود امنا مثبنت از ديگنران بااهمینت، در جسنتجوی رابطنه ای عناطفی و        
نینز توضنیح منی    ( 3001) 09پیالگ، بارلدز، جرل اسما و اسنچ  . ن می باشادصمیمی البته توام با اضطراب با ديگرا

همراه با ( تصويرهای مهم زندگی)دهاد در افراد ناايمن مضطرب جستجوی مداوم صمیمیت در رابطه با ديگران مهم 
 . اضطراب زياد و تاشهای فراوانی است و فرد در اين رابطه تحت فشار زيادی است

ش حاضر افراد با سبک دلبستگی اضطرابی به دخالت خدا در تنیین سرنوشنت خنود ايمنان    مطابق با نتايج پژوه
البته وجود اين مولفه در كاار ساير مولفه ها تصور مثبتی از خداوند ارائه می دهد اما نکته جالنب اياجنا اسنت    . دارند

گويا افراد مضطرب بنرای  . داده استبا دلبستگی اضطرابی رابطه نشان ( مشیت الهی )كه در اين افراد فقط اين مولفه 
اياکه از عالقه ديگران مهم به خود اطمیاان داشته باشاد و نیز به علت ترس از طرد شدن، دوسنت دارنند در روابنط    
 .نزديک كاترل شوند و كاترل را نشانه دوست داشتن می داناد كه البته اين احساس با خشم و اضطراب همراه است

ارائه شده است به رابطه موضوعهای رابطه و تصنور از خندا    4و  3ايج آن در جدولهای يافته ديگر پژوهش كه نت
تصنور از  "، رابطه مناادار مثبتی بین نمره كلی تصور از خندا بنا مولفنه هنای     3با توجه به نتايج جدول . بازمی گردد

ز خود، تصنور از دوسنتان و   ينای هر چه افراد تصور ا. وجود دارد "تصور از والدين"و  "تصور از دوستان"، "خود
 .تصور از والدين مثبت تر داشته باشاد، تصور آنها از خدا نیز مثبت تر است

مولفه تصور از والدين پیش بیانی كاانده منتبنری بنرای تمنام      ( 4نتايج جدول )طبق نتايج رگرسیون چاد متغیره 
كاانده منتبنری بنرای خنرده مقیاسنهای       خرده مقیاسهای تصور از خدا می باشد و مولفه تصور از دوستان پیش بیای

درحالیکه مولفه تصور از خود، تاها برای خنرده  . تاییرپذيری، خیرخواهی، حضور و نمره كلی تصور از خدا می باشد
 . مقیاس پذيرندگی تصور از خدا پیش بیای كااده بوده است

، بنه نقنل از   0994)، ريزاتنو  (0942) 30نتايج يافته حاضر با نتايج پژوهشهای متنددی از جمله باسنون و اسنپیلکا  
گنزارش كردنند   ( 0994)ديکی و همکناران  . ،  همسو است(3004) 30دی روس و سامی( 0214صادقی و همکاران، 

نوجوانانی كنه والدياشنان را حنامی و قدرتماند     . درک و تصور نوجوانان از خدا، شبیه تصور آنها از والدياشان است
 . و قدرتماد تصور كرده بودندتصور كرده بودند خدا را نیز حامی 

                                                 
  

 -Bartholomew & Horowitz 
  

 -Noftle 
  
 -Pielage,Barelds,Gerlsma & Schaap 

  
- Benson & Spilka 

  
 -Summey 



علیرغم اياکه يافته های فوق تصور از والدين را در شکل گیری تصور از خدا مهم می داناد اما پژوهشهای زينادی هنم   
در اينن خصنوص پنژوهش هنوا، يانسنن و      . تصور از خود را در شکل گیری تصور از خدا بنا اهمینت ذكنر كنرده انند     

راد از خودشان نسبت به تصنور آنهنا از والندين، اهمینت بیشنتری در شنکل گینری        نشان داد تصور اف( 0992) 33سايدن 
گزارش شند اگرچنه تصنور از والندين نشنان دهانده       ( 0992) 32همچاین در مطالنه بوری و مولرز. تصور آنها از خدا دارد

 .باشدتصور از خدا است، اما تصور از خود و عزت نف  شاخص بهتری برای چگونگی تصور از خدا می
نکته جالب توجه اياجاست كه اگرچه موارد متنددی از پژوهشهای خارجی نشان دادند كه مولفه تصنور از خنود   

در پنژوهش  ( 0214)در شکل گیری تصور از خدا مهمتر از مولفه تصور از والدين بوده است، اما صادقی و همکاران 
ز خدا با تصور از والندين، خنود و ديگنران مهنم،     خود نشان دادند كه در بین نوجوانان و جوانان ايرانی بین تصور ا

اينن موضنوع در   . مولفه تصور از والدين، در شکل گیری تصور از خدا نقش مهمتنری نسنبت بنه سناير منوارد دارد     
نشان داد كنه سنهم پنیش بیانی كااندگی تصنور از        00-4پژوهش حاضر هم مشاهده شد و نتايج يافته ها در جدول 

بنه نظنر منی آيند در     . بیای كاادگی تصور از خود در شکل گیری تصور از خدا می باشدوالدين بیشتر از سهم پیش 
در ايجاد كیفیت تصور از خدا ابتدا ( 0214صادقی و همکاران، )فرها  ايرانی كه من خانوادگی محکمی وجود دارد 

چه افراد از روابنط غانی    تاییر والدين و بند تاییر دوستان و خود از اهمیت ويژه ای برخوردار است به طوری كه هر
تر و سالم خانوادگی برخوردار باشاد و نیز در محیط بیرون از خانه با دوستان روابط مااسب تری داشته باشاد تصور 

 .از خدای مثبت تری در آنها شکل می گیرد
رش خندا  اعتقاد دارد بین پنذيرش ديگنران مهنم و اعتقناد در پنذي     ( 3002، 35، به نقل از مانک0910) 34البته الزی

الزی نتیجه گیری كرد كه رشد يک ديدگاه پذيرنده نسنبت بنه ديگنران مهنم، اعتقناد بنه       . رابطه بااهمیتی وجود دارد
نیز در مطالنه خود به تطابقی بین تصور از خدا و تصور از ديگنران  ( 0919) 31رابرتز. پذيرش خدا را تسهیل می كاد

اعتقاد دارد كه بسنیاری از افنراد بنه خناطر تصنور      ( 3004، 31هتزل -، به نقل از متلک0941) 34پاچوف. دست يافت
نینز  ( 0214)در اين زمیانه صنادقی و همکناران    . نامطلوبی كه از ديگران دارند تصوری انحرافی از خدا پیدا كرده اند

 .گزارش كردند كه مولفه تصور از ديگران مهم در شکل گیری تصور از خدا نقش دارد
و  0994؛ كركپاترينک،  0214ماناند صنادقی،   )در اين پژوهش و پژوهشهای ديگر  با همه اطالعات به دست آمده

، تثكید اصلی بر نقنش من یر والندين و كیفینت رابطنه      ...(و 3004و  a 3000 ،b 3000، 39دی روس و ايدما و میدما
ی دلبسنتگی،  فرزند در نظرينه هنا   -از يکسو، تثكید بر چگونگی ارتباط والد. فرزند در خالل كودكی می باشد -والد

، صنادقی و  0944از آن جملنه؛ ريزاتنو،   )روابط موضوعی و از دگر سو، بنا توجنه بنه نتنايج بسنیاری از تحقیقنات       
از جملنه، رابطنه منانادار سنبکهای دلبسنتگی و      )و سرانجام نتايج بدست آمده در پژوهش حاضنر  ( 0214همکاران، 

همه نشنان داد كنه تجنارب    ( با والدين و دوستان روابط موضوعی با تصور از خدا بخصوص دلبستگی ايمن، روابط
دوران كودكی با والدين می تواند تثییر فراوانی بر روی چگونگی ارتباط افراد با خدا و تصويرسنازی از خندا داشنته    
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ور كودكان و نوجوانان احتیاا دارند با افرادی باشاد كه خدا را به عاوان دوست تصور كااد تا آنها هم بتواناد تصن 
می تواند ماجر بنه  ( از سوی والدين)آموزش ديای غیررسمی . مثبت، و ارتباط صمیمانه و نزديکی با خدا برقرار كااد

يادگیری در مورد خدا به صورت گفتگنويی اسنت كنه نیازماند محیطنی گنرم و       . شکل گیری اين تصور مثبت بشود
 (. 3004دی روس و همکاران، )صمیمی می باشد 
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