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 ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 (126)شماره پي در پي1397فروردين و ارديبهشت ، 1، شماره23دوره 

 

و  يشناخت روان يستيبه خدا با بهز ين دلبستگيرابطه ب

 احساس شرم و گناه يا نقش واسطه
 

 يروزيف محمدرضا ،*ملتفت قوام روز، خرم جواد ديس

 

 رانياسوج، اياسوج، ي دانشگاه ،يگروه روانشناس

 

 11/12/1396 تاريخ پذيرش:              16/5/1396تاريخ وصول: 

 ده:يچک

 

باشود هوه داشوتن     يمو مختلو    يهوا  گران در حووزه ياز خود و د يمعمو يمند تياحساس مثبت و رضا ينوع يستيبهز نه و هدف:يزم

 يسوت يبهز و  خودا  بوه  يدلبسوتگ  نيبو  رابطوه  يبررسو  حاضر هدف پژوهش اتر شدن جامعه گردد.يمنجر به پوتواند  يباال م يستيبهز

 .بود گناه و شرم احساس واسطه به يشناخت روان

 

 آمواري  جامعوه  انجوام گرفتوه اسوت.    يهه به شکل معادالت ساختار است همبستگي و يفيپژوهش حاضر از نوع توص: يروش بررس

 120دانشوجو )  284از ميوان آنهوا    ههل بودند يمشغول به تحص 95_96 يليهه در سال تحص اسوجيدانشگاه ان يدانشجو ي هيهل شامل

 يدلبسوتگ  ياهو  انتخاب و به پرسشونامه  يا چند مرحله يتصادف يا خوشه يريگ به روش نمونه اسوجي  يها دختر( دانشکده 164و پسر

پاسوخ   (GASP)گنواه  و شورم  احسواس و پرسشونامه   واتورمن  آلن (QEWB)يروانشناخت يستيبهزپرسشنامه  ک،يپاتر کيهر (ATGI)خدا به

 ند.شدل يتحله و يتجز يمعادالت ساختار يآمار يها آزمونها با استفاده از  داده دادند.

 

 يرهوا يمتغ يخوبه ب توهل به خدا، ارتباط با خدا، د به خدا،ا)توجه به خدا، اعتمآشکار يرهايمتغ هه داد نشان يريگ اندازه مدل ها: افتهي

. اسوت  برخووردار  يمطلووب  بورازش  از زيو ن يريو گ انودازه  مدل و هند يم يريگ اندازه رابه خدا و احساس شرم و گناه( ي)دلبستگ نهان

قورار دارد.  گناه  و شرم احساسو  خدا به يدلبستگر يتحت تأث يشناخت روان يستيبهزهه  داد نشان زين يساختار مدل جين نتايچن هم

ز يبر احساس شرم و گناه ن درصد 55بياثر دارد و با ضر يستيبر بهزب يبا ضر  ميمستق طوره ب به خدا  يدلبستگ ههن صورت يبد

 و شورم  احسواس و  اثر دارد درصد 70 بيبا ضر يشناخت روان يستيبر  بهز يمنفبه صورت گناه  و شرم احساسن يچن . هماثر دارد

 فا هند.يا يا توانسته نقش واسطهگناه 

 

د و يو نما يمو گاه آگذارد،  ياثر م يستيبه خدا و احساس گناه و شرم هه بر بهز يها ما را نسبت به عوامل دلبستگ افتهين يا: يريگ جهينت

 گردد. يروانشناخت يستيش بهزيبه افزا تواند منجر يمبه خدا  يدلبستگ

 

 .گناه و شرم احساس ،يروانشناخت يستيبهز خدا، به يدلبستگ: يهليد يها واژه

 

 

 گروه روانشناسيياسوج،  دانشگاهاسوج، ي ،ملتفت قوامسنده مسئول: ينو

Email: moltafet@yu.ac.ir 
 

 





 شناختي  رابطه بين دلبستگي به خدا با بهزيستي روان 

 113 (126)شماره پي در پي1397و فروردين و ارديبهشت 1شماره  و23مجله ارمغان دانش و دوره 

 مقدمه

 از تيرضوا  حالوت  کيو  يستيبهز يلغو يمعن  

 و تجربوه  بوه  هوه  اسوت  تيموفق و يمتسال بودن، شاد

 (.1)هنوود يموو اشوواره مطلوووب يشووناخت روان عملکوورد

 هوم  و يعواطف  يهوا  لفهؤم يدارا هم يستيبهز احساس

 بوه  يشوناخت  روان يسوت يبهز. است يشناخت يها مولفه

 ليپتانسو  نيبهتور  رشود  از آمده دست به يزندگ تيفيه

 خوود  اهداف تحقق جهت در ليپتانس نيا هاربرد و فرد

 يشوناخت  روان يسوت يبهز(. 2)هنود  يم اشاره يزندگ در

 رشيپوذ  چوون   هوم   افوراد،  يزندگ مختل  يها جنبه در

 احسواس  ت،يميصوم  افوراد،  بوا  رابطه داشتن ،ياجتماع

 سوهم  ياجتماع يها گاهيجا از يبرخوردار و يمدآهار

 تموووام افتنيووو تيوووقابل يمعنوووا بوووه و دارد ييبسوووزا

 بوا  هوه اسوت   يلعووام  از يکي و است فرد ياستعدادها

 (.3)دارد يکووينزد ارتبوواط يشووناخت روان يسووتيبهز

 نبوود  بور  عوالوه  هه است يبعد چند مفهوم کي سالمت

 در زيوون را  يسووتيبهز و  يمشووادها احسوواس ،يموواريب

 و شناسووان روان پزشووکان، روان اغلووب. رديووگ يمووبر

 را سوالمت  مثبت يها جنبه يروان بهداشت پژوهشگران

 از گووذر جهووت در هووه ييهوا  ش تووال. رنووديگ يموو دهيو ناد

 نوه يزم گرچوه  گرفتوه  صوورت  يسالمت يسنت يالگوها

 يستيبهز از يحالت عنوان به سالمت يتلق يبرا را الزم

 يهواف  يولو  سواخته،  فوراهم  يموار يب نبوود  صرفًا نه و

 امور  نيو ا متوجه يروانشناس کمي و ستيب قرن. ستين

 صرف را خود يعقالن يانرژ ديبا انسان هه است شده

 آغوواز در (. چووون4)هنوود اش تجربووه مثبووت يهووا جنبووه

 ماننوود يمنفوو يهووا جووانيه بوور شووتريب يشناسوو روان

 يهوا  جوان يبره توا  داشوت  تمرهوز  يوافسردگ اضطراب

در   يمووعل متووون و تيرضووا و  يمشووادها ماننوود مثبووت

 ،( 5)لوذت  توا  بوود   رنج مورد در شتريبمقايسه با لذت 

 ياسشن روان و يستيبهز باره در پژوهش امروزه يول

                      رشووود حوووال در افوووزون روز طوووور بوووه گووورا مثبوووت

 شووود موجوووب رويکووورد تغييووور ايووون .(.7و  6 )اسوووت

 سوالمت  تعريو   و توصي  در گروه اين روانشناسان

 هوه  روانشوناختي  بهزيسوتي  اصوطال   از بيشتر رواني

 .(9و  8)هننود  اسوتفاده  ،اسوت  مثبوت  بوار  داراي بيشتر

 ريثأتو  تحوت  را يشناخت روان يستيبهز يمختلف عوامل

 و 1اخوود بووه يدلبسووتگ هووا آن  جملووه از دهوود  يموو قوورار

 داري نيو د نقوش  يبررسو . است 2 گناه و شرم احساس

 ديووتأه مووورد همووواره  يمووآد هوواي تيووظرف شيافووزا در

 باورهاي(. 9)است بوده گرا مثبت يشناس روان کرديرو

 ارتقواي  در يمتعوال  وجوود  کيو  بوه  يدلبستگ و معنوي

 نقوش  افوراد  يروانو  يستيبهز شيافزا و يروان سالمت

 همکواران  و کواتور يفابر ن ارتبواط يدر ا  .دارد ييبسزا

 روان يسوت يبهز و يمعنو هوش نيب هه نشان دادند هه

  .(7دارد) وجووود يدار يمعنوو و مثبووت رابطووه يشووناخت

 ريثأت ها جانيه يرو تواند يم خدا به يدلبستگ نيچن هم

 خودآگواه  بوه  منظر، کي از را ها جانيه امروزه .بگذارد

  ريو نظ) ناخودآگواه  و( گناه و  شرم د،يام غرور،  رينظ)

 بووه  گوور يد منظوور  از و( اضووطراب  و  خشووم  توورس، 

 .انود  هرده ميتقس ياخالق و  ياجتماع و فردي يها جانيه

 و شورم  جانيه و ياخالق خودآگاه يها جانيه جمله از

                                                           
1-Attachment to God 
2-Sense of Guilt & Shame 
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 بجلو  خود به را محققان توجه رياخ هاي سال در گناه،

 هستند انسان دييهل جاناتيه از گناه و شرم. اند هرده

  يممه هارهرد ياجتماع ارتباطات و فردي سطو  در و

 ،ياخالق يها جانيه عنوان به گناه و شرمه تجرب. دارند

 تجووارب  نيتوور يخصوصوو و نيتوور يدرونوو شوومار در

 احساس از بعد چه آن .رنديگ يم قرار خودآگاه يجانيه

 بوراي  شيگورا  ينووع  د،يو آ يمو  دوجوو  بوه  فرد در گناه

 است. شرم شده جاديا هاي خسارت هردن هم و جبران

 گنواه  احسواس  هنار در هه است يگريد ياخالق جانيه

 ايو  ياخالقو  يخطوا  کيو  از پس جانيه نيا. است مطر 

 (.10هند) يم بروز يستگيناشا تظاهرات از بعد

جوه  ين نتيو بوه ا  يقيا در تحقين و هورش يدريح

 يشوناخت  روان يستيو بهز ينينگرش دن يدند هه بيرس

هووار در  .(11)دار وجووود دارد يرابطووه مثبووت و معنوو  

ت و اعتقوواد بووه خداونوود بوور يووافووت معنويدر يپژوهشوو

دار  ير مثبوت و معنو  يثأافراد تو  يشناخت روان يستيبهز

 روان ليوودل سووه بووه دار، نيوود افووراد(. 12)وجووود دارد

 ولا  باشوند  يم شترييب هاي يستگيشا داراي يشناخت

 هوه  هنود  يم جاديا منسجم باور سامانه کي نيد هه، نيا

 بوه  و هننود  دايو پ معنوا  يزندگ براي افراد شود يم باعث

 امکوان  يمو آد بوه  معنوي باورهاي باشند. دواريام ندهيآ

 هواي  فقدان و يروان فشارهاي مات،ينامال به هه دهد يم

 بوه  و دهنود  معنا دهند يم رخ يزندگ در هه ريناپذ زيگر

 و دواريو ام اسوت  آراموش  بوا  هموراه  هوه  بعودي  يزندگ

 ،يمذهب امور در حضور هه، نيا دوم. باشند نيب خوش

 نيو ا سووم  .آورد يم فراهم ياجتماع تيحما افراد براي

 ينو يد باورهواي  و يمتعوال  وجوود  کي به يدلبستگ هه،

از  يا عوده  اسوت  هموراه  تور  سوالم  يزندگ سبک با اغلب

 از افراد اهثر اشتبرد هه دنديرس جهينت نيا به نيمحقق

 صورفاً  نوه  و خداسوت  بوا  کينزد اي رابطه داشتن ن،يد

 در ليوودل نيهموو بووه. اعمووال و باورهووا از اي مجموعووه

 از يکي عنوان به خدا به يدلبستگ مفهوم رياخ هاي سال

 موؤثر  افوراد  يزنودگ  بهبوود  در هوه  داري نيد نمادهاي

 و اقبوال  گذشوته  دهو   طوي  .(8اسوت)  شده مطر  است،

 جملوه  از خودآگاه هيجانات بررسي و مطالعه به توجه

 احساس(. 9)است يافته افزايش  گناه و شرم هيجان دو

 خودآگواه  يهوا  هيجوان  جملوه  از گنواه  احساس و شرم

 رخ اخالقووي خطوواي يوو  از پووس كووه هسووتند اخالقووي

 اي ويژه كاركرد ارتباطي، و فردي سطو  در و دهند يم

 ريو درگ «خوود » گنواه  و شورم  در هوه  جوا  آن از. دارنود 

 هسوتند  آگاه خود هيجاناتي گناه و شرم است، يابيارز

 رفتووار پوورورش در هيجانووات ايوون كووه جهووت آن از و

 يها هيجان زمرة در دارند، عهده بر  يممه نقش اخالقي

 آن اخالقوي  يهوا  هيجوان (. 10)گيرنود  يمو  قورار  اخالقي

 اخالقي امر با رابطه در كه هستند ييها هيجان از دسته

 بوه  هوا  هيجوان  ايون  سوخن،  ديگور  بوه . ندشو مي تعري 

(. 11)شووند  يمو  مربووط  سوايرين  به عالقه و بهزيستي

 ليمسوا  يبورا  مثبت يها حل راه ميتعم با گناه احساس

 و  يروانو  يسوت يبهز ،(12)يمود آخودهار و يفورد  نيب

 يسووتيبهزو   يميخووودتنظ ،يشووناخت روان يسووازگار

 نشوان  هوا  پوژوهش   .(13)اسوت  مثبوت  يهمبستگ يدارا

 يشناخت روان يستيبهز با هه يعوامل از يکي است دهدا

 يهلو  طوور  بوه  و موذهب،  مفهووم   دارد، يکينزد ارتباط
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 اخو   طوور  بوه  خدا به يدلبستگ اي يمذهب يريگ جهت

 در همکوواران و يبخشوو  راسووتا نيهموو در. باشوود يموو

 بوا  يشوناخت  روان يستيهزي رابطه يبررس به يپژوهش

 نيب يشناخت روان يسرسخت و نفس عزت ،ينيد نگرش

 نگورش  نيبو  هوه  داد نشان جينتا پرداختند  انيدانشجو

 يسوت يبهز و يشناخت روان يسرسخت نفس، عزت ،ينيد

 و دارد وجوود  دار يمعنو  و مثبوت  رابطوه  يشناخت روان

 يسوووتيبهز شيافوووزا يبووورا ييمبنوووا ينووويد نگووورش

 به يپژوهش در وارگس يمر.  (14)است يشناخت روان

 بوا  يشناخت روان يستيهزب با خدا به يدلبستگ يبررس

 پرداخوت  يشوفقت  خوود  و گناه و شرم احساس  واسطه

 طور به گناه و شرم احساس ،شد حاصل ريز جينتا هه

 و خداونود  بوه  منينواا  يدلبستگ نيب  واسطه يدار يمعن

 بوه  گنواه  و شرم احساس. بود يشناخت روان يستيبهز

 و خودا  بوه  ياجتناب يدلبستگ نيب واسطه دار يمعن طور

 بوا  خودا  بوه  يدلبسوتگ . بودنود  يشوناخت   روان يستيبهز

 گناه احساس. دارد مثبت رابطه يشناخت روان يستيبهز

 بوه  مون يا نا يدلبستگ در هم و ياجتناب يدلبستگ در هم

. دارد رابطووه يشووناخت روان يسووتيبهز بووا مثبووت طووور

 رابطوه  يستيبهز با ياجتناب يدلبستگ در شرم احساس

 . (15)دارد يمنف

 يدلبستگ عنوان تحت يپژوهش در ياهاز اف  

 بوا  فورد  يشوناخت  روان يستيبهز بر آن ريثأت و خدا به

 ينو يد مدرسه آموزان دانش نيب در يمذهب اعمال انجام

 يستيبهز با خدا به يدلبستگ نيب هه افتيدر و پرداخت

 وجووود دار يمعنوو و مثبووت رابطووه فوورد يشووناخت روان

 . (16)دارد

 بوه  يپژوهشو  در همکواران  و  نور يم نيماور   

 يازهوا ين يارضوا  و خودا  بوه  يدلبسوتگ  رابطه يبررس

 پرداختنود،  يشوناخت  روان يسوت يبهز بوا  يشناخت روان

 يارضوا  و خودا  به منيا يدلبستگ هه دادند نشان جينتا

 يستيبهز مثبت  هننده ينيب شيپ يشناخت روان يازهاين

 يسووتينقووش بهزبووا توجووه   .بودنوود يشووناخت روان

ن يو هودف ا  ،انيدانشجو ياندر سالمت رو يروانشناخت

          يروانشوووناخت يسوووتياز بهز ينووويه تبيوووپوووژوهش ارا

بوه خودا و احسواس شورم و گنواه       يبراساس دلبسوتگ 

 .(17)است

 رابطوه  يبررس به يپژوهش در يجوهار و همال

 جينتووا و پرداختنوود گنوواه و شوورم احسوواس و تيوومعنو

 بووه را گنوواه احسوواس ت،يوومعنو هووه بووود آن از يحوواه

 يمنفو  صوورت  بوه  را شورم  احسواس  و مثبت صورت

بووا توجووه بووه   مجموووع در. (18)هنوود يموو ينوويب شيپوو

 آن صودد  در حاضور  انجام شده پژوهش يها پژوهش

بوه   يدلبسوتگ  يهوا  حوزه در پراهنده يها افتهي تا است

 را يروانشوناخت  يستيبهز احساس شرم و گناه و خدا،

 لوذا مسوئله   ،ابدي دست يديجد نشيب به و هند کپارچهي

به خدا  يدلبستگ ايآ هه است نيا حاضر پژوهش ياصل

احسواس   ايو آ و دارد؟ رابطوه  يروانشناخت يستيبهز با

 بووه خوودا و يدلبسووتگ انيووم رابطووه درشوورم و گنوواه 

   د.ينما يفا ميا يا واسطه نقش يروانشناخت يستيبهز
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 بررسي روش

است  يو همبستگ يفين پژوهش  از نوع توصيا

زاد و  ر بورون يعنوان متغبه خدا به  يهه در آن دلبستگ

 يار واسوطه ير احساس گناه و شرم به عنوان متغيمتغ

ر درونوزاد در  يو به عنوان متغ يروانشناخت يستيو بهز

 تموام  شوامل  پژوهش يآمار جامعهاند نظر گرفته شده

 يلياسوج بود هه در سوال تحصو  يان دانشگاه يدانشجو

 بور  اسوتفاده  انود و بوا   بووده  ليتحص به مشغول 95و96

 روش از اسوتفاده  نفور بوا   312مورگوان  جودول  اساس

 نمونوه  عنوان به ،يا خوشه ينوع تصادف از يريگ نمونه

 صوورت  نيو ا به هار روش. شدند انتخاب مطالعه مورد

ه يووهل  نيبوو از يتصووادف صووورت بووه هووه ابتوودا، بووود

 علوووم)اسوووجي دانشووگاه دانشووکده چهووار يهووا هووالس

دو ( يزهشواور  و يمهندسو  و يفنو  ه،يپا علوم ،يانسان

 يانتخاب شد و تمام اعضوا  يرت تصادفه صوهالس ب

در   .گرفتنود  قورار  يبررسو  موورد  نمونوه  عنوان هالس

ل يو هوا را تکم  نفور پرسشونامه   312هوالس   8مجموع از 

 هنوار  پر نکوردن هامول   ليدل به پرسشنامه28 هههردند 

 جودانشوو 284 مجموووع در نيبنووابرا. شوودند گذاشووته

 در يآمووار نمونووه عنوووان بووه( دختوور 164و پسوور120)

 .داشتند شرهت حاضر پژوهش

شووامل پرسشوونامه بووود،   پووژوهش يابزارهووا

 (19)دونالود  موک  و بوک  خودا  به يدلبستگ نامه پرسش

 توا  مخوالفم  هوامالً )بووده  يا نهيگز پنج الؤس 24 يدارا

 بواره  در سوواالت  يمحتووا  هوه  باشود  يم(موافقم هاماًل

 نووع  بوه  توجه با شخ  هر و بوده خدا با فرد ارتباط

 پاسخ را ها نهيگز نيا از يکي ديبا خدا با خودش ارتباط

 ،(سووال  8)خودا  بوه  توجوه  عامول  چهار اسيمق نيا دهد

 و( سوال5)توهل ،(سوال 5)اعتماد عدم برابر در اعتماد

 يگذار نمره. هند يم يابيارز را(  سوال6)خدا با ارتباط

 هاماًل از و يا درجه 5 کرتيل  يط براساس پرسشنامه

در پووژوهش حاضوور  .اسووت مخووالفم هوواماًل تووا قممووواف

 از اجتنواب  ابعواد  ييايو پا يبورا  هرونبواخ  يآلفا بيضر

 و 84/0 با برابر بيترت به طرد از اضطراب و تيميصم

 مد. آدست ه ب 81/0

 آلوون را يروانشووناخت يسووتيبهز پرسشوونامه

 هشو   عامل شش  شاملهه  هرد يطراح  (20)واترمن

 هودف  درک خوود،  يوندر ليپتانس نيبهتر هش  خود،

 ريوودرگ بووودن، بهتوور يبوورا تووالش ،يزنوودگ در معنووا و

، دهد يم انجام هه ييهارها از بردن لذت و شدن تيفعال

 5 کورت يل  يو ط براسواس  پرسشنامه يگذار نمره. بود

. اسووت مخووالفم هوواماًل تووا موووافقم هوواماًل از و يا درجووه

 آن سووال  هفوت  و مثبوت  صوورت  به آن سوال چهارده

 يهمسوان  از پرسشونامه  نيو ا. باشد يم يفمن صورت به

 بيضور  واتورمن  آلون  است، برخوردار يمطلوب يدرون

و  ي. احمووداسووت هوورده گووزارش 86/0 را آن يآلفووا

 يبوورا هرونبوواخ يآلفووا همکوواران در پووژوهش خووود از

ه ب بو يشنامه استفاده هردند هه ضور سپر ييايپا نييتع

 .(15)بود 89/0دست آمده 

 ايو تا لهيوسه ب هگنا و شرم احساس پرسشنامه

 عاطفووه آزمووون .(21)شوود يطراحوو و همکوواران هوووهن

 هوه  است يهاغذ مداد و يخودسنج ابزار کي خودآگاه

 بوه  را روزموره  يزنودگ  طيشورا ( ويسونار )تيموقع 16

  يهوا  پاسوخ  ،دهنودگان  پاسوخ  و هنود  يم هيارا يآزمودن
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 آنها به خود پاسخ احتمال و شيخو يرفتار و يجانيه

 براسواس  پرسشونامه  يگوذار  نموره . دهنود  يمو  رتبه را

 «اديو ز يلو يخ توا  هرگوز » از و يا درجوه  5 کرتيل  يط

 بيضور  از اسوتفاده  بوا  ناموه  پرسوش  نيو ا ييايپا. است

 يبوورا و 81/0 شوورم اسيوومق يبوورا هرونبوواخ يآلفبووا

 پرسشونامه  نيا. است شده گزارش 78/0 گناه احساس

 ،(سوووال4)گنوواه احسوواس يمنفوو يابيووارز عاموول چهووار

 عقب ،(سوال4)شرم يمنف يابيارز ،(عامل4) گناه جبران

جوهوار و  . سونجد  يمو  را( عامل4)شرم از هردن ينينش

 اسيو مق ييايپا نييتع در پژوهش خود به منظور يهمال

 يالفوا  بيضرا هه شد استفاده هرونباخ آلفاي روش از

 SPSSافوزار   هه با استفاده از نرم هشد حاصلهرونباخ 

 شورم  احساس و گناه براي احساسمحاسبه شده بود 

ن يو ذهور ا  (.17)گوزارش هردنود   51/0و  83/0ب يترت به

در  يگوذار  اسوت بوا توجوه بوه نظوام نموره       يمنکته الزا

احسواس شورم و    ياس مذهور نمرات باالتر به معنيمق

 باشد. يمگناه همتر 

شووده بووا اسووتفاده از    يآور جموو  يهووا داده

تجزيوه و   AMOS يافوزار آموار    و نورم  SPSSافوزار   نرم

 ل شدند.تحلي

 

 ها افتهي

ن و يانگيووم يشوناخت روان يسوت يبهزدر متغيور  

بووود، در  087/11و  36/82ب يووار بووه ترتيووانحووراف مع

ار يو ن و انحوراف مع يانگير احساس شرم و گناه، ميمتغ

ن يانگين ميباشد، و همچنيم 390/7و  20/59ب يبه ترت

احساس شرم و گنواه   يهااسير مقيار زيو انحراف مع

 يمنفو  يابيو رفتار، جبران گناه، ارز يمنف يابيارز يعني)

خاطر احساس شرم( ذهر شوده  ه ب يريخود و هناره گ

ن و انحوراف  يانگيو بوه خودا م   ير دلبستگياست. در متغ

                باشووود و يمووو 529/13و  58/83ب يوووار بوووه ترتيووومع

 يهوا اسيو ر مقيو ار زيو ن و انحوراف مع يانگيو ن ميچن هم

 مقابول  در اعتمادبه خدا، توجه  يعنيبه خدا ) يدلبستگ

، توهل به خدا و ارتباط با خودا( ذهور شوده    ياعتماديب

 .1است جدول 

 ،شود هوه  يمشاهده م 2بر اساس نتايج جدول  

 در اعتمواد ، )يعني توجوه بوه خودا    بين دلبستگي به خدا

و  ارتبواط بوا خودا(   و  ، توهل بوه خودا  اعتماديبي مقابل

 (r =520/0و  p 01/0)شوناختي رابطوه  بهزيستي روان

هواي  مقيواس  و در ميان خورده  داري وجود دارد  يمعن

شوناختي بيشوترين   دلبستگي بوه خودا، بهزيسوتي روان   

احسواس شورم و   بوين   رابطه را با ارتباط با خدا دارد،

ارزيوابي  ، جبوران گنواه  ، ارزيابي منفي رفتار گناه )يعني

و خواطر احسواس شورم(    ه هناره گيري ب و منفي خود

رابطوه    (r =616/0و  p 01/0)شناختيانبهزيستي رو

هواي  مقيواس و در ميوان خورده  داري وجوود دارد   يمعن

شناختي بيشترين احساس شرم و گناه، بهزيستي روان

و در آخور بوين    رابطه را با ارزيوابي منفوي خوود دارد   

 مقابول  در اعتماد، )يعني توجه به خدا دلبستگي به خدا

احسواس  و  ط با خودا( ارتباو  ، توهل به خدااعتماديبي

، جبوران گنواه  ، ارزيابي منفي رفتوار  شرم و گناه )يعني

خواطر احسواس   ه هناره گيوري بو   و ارزيابي منفي خود

و  01/0pداري وجوووود دارد ) يمعنووو رابطوووهشووورم( 

484/0= r    در ادامه شاخ  برازش مودل بوه هموراه  .)

 .آورده شده است 3در جدول  ايي پژوهش همدل ن

دهد هه زش مدل نشان ميهاي هلي براشاخ 

مدل معادله ساختاري تدوين شوده قابول قبوول اسوت.     
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نسوووبت هووواي اسوووکوآر مووودل بوووه درجوووه آزادي     

(CMIN/DF )58/0 باشود، شواخ  تطبيقوي    ميTLI 

دهد هه به معني تووان مودل   را نشان مي 50/0باالتر از 

در فاصله گرفتن از يک مدل استقالل و نزديک شدن به 

سواس معيارهواي تعريو  شوده     مدل اشباع شوده بور ا  

نيز RMSEA است، شاخ  برازش مقتصد، شاخ  

در دامنه مورد قبوول قورار دارد.    003/0برابر با مقدار 

هواي   اين شاخ  هه با ترهيبي از خصواي  شواخ   

هيد بور درجوه آزادي( و   أهاي مقتصد )ت مطلق، شاخ 

ترين شاخ   شود يکي از مهم يحجم نمونه محاسبه م

شوود و مقودار بواالتر از     يمحسوب مهاي برازش مدل 

نيز حاهي از قابل قبول بودن  CFIبراي شاخ   90/0

دلبسوتگي   سواختاري  معادالت مدل( 1)شکل مدل است.

 بهزيستي روانشناختي و به خدا ،احساس شرم و گناه 

 .دهد مي نشان را استاندارد تخمين حالت در

 هووه دهوود مووي نشووان گيووري انوودازه موودل نتووايج

 مکنوون  متغير بيانگر خوبيه ب شده اهدهمش متغيرهاي

ارتباط بوا خودا و    ين ضورت هه مولفه هايبد باشد يم

 68/0ب ي، اعتمتد بوا ضور   77/0ب يتوهل به خدا با ضر

 يعامل دلبسوتگ  يبخوب 58/0ب يو توجه به خدا با ضر

 يمنفو  يابيو ارز يدهد. مولفوه هوا   يل ميبه خدا را تشک

 47/0ب ي، جبران گنواه بوا ضور   57/0ب يبا ضر يرفتار

ت يووو در نها 79/0ب ياز خووود بووا ضوور يمنفوو يابيووارز

ر مکنوون  ييو متغ يبخووب   78/0ب يبا ضور  يريهناره گ

 موودل بووا ارتبوواط در سوونجد. ياحسوواس گنوواه را موو  

 بوه  مربووط  اثور  بيشوترين  داد نشوان  نتوايج  ساختاري

دلبسووتگي بووه خوودا بوور روي احسوواس شوورم و گنوواه   

احسواس شورم و    مسوير  ضريب چنين مه (. %58بوده)

 باشود و  ( مي%56شناختي) گناه بر روي بهزيستي روان

دلبسووووتگي بووووه خوووودا بوووور بهزيسووووتي     مسووووير

م يب مستقيبا توجه به ضرا .است ( %24شناختي) روان

 يو اثوور ان از رو يسووتيبووه  خوودا  بوور بهز  يدلبسووتگ

به خودا بور    يم دلبستگير مستقيب غياحساس گناه ضر

 باشد. يم 32/0 يستيبهز

 تحقيق يهاها در متغيرميانگين، انحراف معيار نمره آزمودني: 1 جدول

 انحراف معيار ميانگين 

 087/11 36/82 يشناختروان يستيبهز

 390/7 20/59 احساس شرم و گناه

 318/2 33/13 رفتار يمنف يابيارز

 514/2 87/14 جبران گناه

 432/2 47/15 خود يمنف يابيارز

 583/2 24/15 خاطر احساس شرمه ب يريهناره گ

 521/4 99/30 احساس شرم

 789/3 20/28 احساس گناه

 529/13 58/83 به خدا يدلبستگ

 323/5 75/24 توجه به خدا

 600/3 08/19 ياعتماديب مقابل در اعتماد

 020/4 60/18 توهل به خدا

 684/4 14/21 ارتباط با خدا
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گناه                   ( و احساس شرم و به خدا )با ابعاد آن يبا دلبستگ يشناختروان يستيبهز نيرسون بيپ يمبستگس هيج آزمون ماتري: نتا2جدول  

(.)با ابعاد آن  
 

 

 يستيبهز

روان  

 يشناخت

 يابيارز

 رفتار يمنف

 جبران

 گناه

 يابيارز

 يمنف

 خود

 هناره

 يريگ

 احساس

 و شرم

 گناه

 احساس

 شرم

 احساس

 گناه

 به توجه

 خدا

 در ماداعت

 يب مقابل

 ياعتماد

 توهل

 خدا به

 با ارتباط

 خدا

 يمنف يابيارز

 رفتار

** 424/0 - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - 229/0 ** 335/0 ** گناه جبران

 يمنف يابيارز

 دخو

** 555/0 ** 417/0 ** 390/0 - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - 624/0 ** 386/0 ** 443/0 ** 534/0 ** يريگ هناره

 و شرم احساس

 گناه

** 616/0 ** 684/0 ** 676/0 ** 811/0 ** 826/0 - - - - - - - 

 - - - - -- - 908/0 ** 907/0 ** 895/0 ** 431/0 ** 478/0 ** 604/0 ** شرم احساس

 - - - - - 578/0 ** 866/0 ** 528/0 ** 514/0 ** 803/0 ** 764/0 ** 481/0 ** گناه احساس

 - - - - 305/0 ** 299/0 ** 339/0 ** 273/0 ** 265/0 ** 232/0 ** 246/0 ** 332/0 ** خدا به توجه

 مقابل در اعتماد

 ياعتماد يب

** 393/0 ** 317/0 * 137/0 ** 277/0 ** 286/0 ** 337/0 ** 312/0 ** 285/0 ** 446/0 - - - 

 - - 542/0 ** 242/0 ** 188/0 ** 313/0 ** 288/0 ** 295/0 ** 268/0 ** -001/0 309/0 ** 412/0 ** خدا به توهل

 491/0 ** 417/0 ** 421/0 ** 477/0 ** 508/0 ** 368/0 ** 495/0 ** 535/0 ** 414/0 ** 469/0 ** خدا با ارتباط
** 
614/0 - 

 773/0 ** 729/0 ** 397/0 ** 459/0 ** 484/0 ** 399/0 ** 429/0 ** 215/0 ** 416/0 ** 520/0 ** خدا به يدلبستگ
** 
749/0 

** 823/0 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

برازش مدل. يشاخ  ها :3جدول    

AGFI RMSEA CFI PCFI TLI CMIN/DF P DF CMIN 

98/0  000/0  1 50/0  1 583/0  000/0  5 917/2  

 

 

 گناه و شرم احساس واسطه با يشناخت روان يستيبهز و خدا به يدلبستگ ييمدل نها :1شکل
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 بحث 

 يروانشوناخت  يستيبهز با خدا به يدلبستگ نيب

 هر هه يمعن نيا به دارد وجود دار يمعن و مثبت ارتباط

 از هنود  هسوب  يشوتر يب نموره  خدا به يدلبستگ در هس

 برخووردار  يتور  مطلوب و بهتر يروانشناخت يتسيبهز

 يهوا  پوژوهش  اهثور  جينتوا  بوا  پوژوهش  افتهي نيا. است

 و يبخش بتول .دارد يخوان هم نهيزم نيا در شده انجام

 و مثبووت رابطووه بووه خووود پووژوهش در( 14)همکوواران

 ينو يد ونگورش   يروانشوناخت  يسوت يبهز نيبو  دار يمعن

 يسوت يبهز تقوا ار يبورا  گرفتند جهيونت هردند دايپ دست

 نيبو  ينو يد دنگرشيبا انيدانشجو نيب در يروانشناخت

 بوه  يپژوهشو  در( 15)وارگوس  يمر .داد ارتقا را ها آن

 بووا خوودا بووه يدلبسووتگ نيبوو دار يمعنوو و مثبووت ارتبوواط

 باورهوواي. هوورد دايووپ دسووت يروانشووناخت يسووتيبهز

 ارتقواي  در يمتعوال  وجوود  کيو  بوه  يدلبستگ و معنوي

 ييبسوزا  نقش يروان يستيهزب شيافزا و روان سالمت

 هه هند يم جاديا منسجم باور سامانه کي تيمعنو. دارد

 همتور  و هنند دايپ معنا يزندگ براي افراد شود يم سبب

 تووان  يمو  نيبنوابرا  گردنود،  يروانو  هواي  يآشفتگ دچار

 يبوار  موجوود  کيو  بوه  يدلبستگ بهبود با گرفت جهينت

 شود  يشوناخت  روان يستيبهز بهبود سبب(  خدا) يتعال

 داشوتن  و اضوطراب  و يافسوردگ  هاهش باعث خود هه

 پووژوهش بووا جينتووا نيووا شووود يموو سووالم يزنوودگ کيوو

 نيو ا جينتا نيچن هم. است جهت وهم سو هم (22)ييمايس

 دارد، يخووان  هم و همکاران يدريح پژوهش با هيفرض

 بوا  خدا به يدلبستگ و يمعنو هوش نيب ندافتيدر ها آن

 وجوود  دار يمعنو  و ثبتم رابطه يروانشناخت يستيبهز

 و يمعنووو هوووش از هوورهس هووه يمعنوو نيووا بووه دارد

 از باشوود برخوووردار يتوور مطلوووب خوودا بووه يدلبسووتگ

 توانوود يمو  و اسووت برخووردار  يتوور مطلووب  يسوت يبهز

 و خوود  يبورا  و باشود  داشوته  يمطلوب و سالم يزندگ

 هوه  داد نشوان  پژوهش يها افتهي .(6)باشد ديمف اجتماع

 يروانشوناخت  يسوت يبهز و هگنوا  و شورم  احسواس  نيب

ن نکتوه الزم  يذهر ا .دارد وجود دار يمعن و مثبت رابطه

 يعنينبود  يصورت منفه است هه ابزار احساس گناه ب

فتوار خوودش   راز  يجود  يابيو هر هوس هوه بتوانود ارز   

هنود بوه    يمو  يريگ هناره يمنف يها داشته باشد از جنبه

 يبرانت گناه و تالش جياز موقع يريگ ل هنارهين دليهم

در ارتبوا    ينشوناخت ارو يستيصورت مثبت با  بهزه ب

 نوه يزم نيو ا در شوده  انجوام  يهوا  پژوهش گرچهاست. 

 يهمپوشو  هيفرض نيا با هه ييها پژوهش اما ،بود اندک

 جهوت  هوم  و سوو  هوم  دوم هيفرض با هه داد نشان دارد

 نيبوو هووه دادنوود نشووان( 18)همکوواران و هسووتند جوهار

 و مثبووت رابطووه  يماشوواده بووا گنوواه و شوورم احسوواس

 هووه اسووت يمعنوو آن بووه نيووا ،دارد وجووود يدار يمعنوو

 هند شرم و گناه احساس ياشتباه هار انجام از هرهس

. اسووت برخوووردار يمطلووب  يروانشووناخت يسوت يبهز از

 بوه  يسوت يبهز بوا  گنواه  احسواس  نيب( 15)وارگس يمر

 اموا  ،اسوت  هورده  دايو پ دست دار يمعن و مثبت يا رابطه

 دسوت  يمنفو  ارتبواط  به يستيبهز و شرم احساس نيب

 يهوار  انجام از هرهس هه يمعن نيا به است، هرده دايپ

 يمطلووب  يروانشوناخت  يسوت يبهز از هنود  گناه احساس

 احسواس  يعملو  انجام از هه يهس اما ،است برخوردار

 تجربوه  را ينوامطلوب  يروانشوناخت  يستيبهز هند، شرم

 هيفرضوو نيووا نيبوو متفوواوت جينتووا نيووا ديشووا هنوود، يموو

 نوه يزم نيا در شده انجام يقبل يها پژوهش با پژوهش

 پوژوهش  يهوا  تيمحودود  و يفرهنگو  يهوا  تفاوت به را

 هوه  دادنود  نشان پژوهش يها افتهين يچن هم .داد نسبت
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 رابطوه  گنواه  و شورم  احسواس  بوا  خدا به يدلبستگ نيب

 هورهس  هوه  يمعن نيا به ،دارد وجود دار يمعن و مثبت

 از باشد، داشته خدا به تنسب يمطلوب و منيا يدلبستگ

 توا  .هنود  يمو  گنواه  و شورم  احسواس  اشتباه، هار انجام

 يو ،دارد يخووان  هوم  يسيرئ هيمهد پژوهش با يحدود

 گنوواه احسوواس و يمووذهب يباورهووا نيبوو يپژوهشوو در

 هوه  يحوال  در بود افتهي دست يدار يومعن مثبت ارتباط

 يدار يمعن رابطه شرم احساس و يمذهب يباورها نيب

 يبررسو  بوه ( 18)همکواران  و جوهوار . اوردين دست به

 نيب هه پرداختند گناه و شرم احساس با تيمعنو رابطه

 وجود دار يمعن و مثبت ارتباط گناه احساس و تيمعنو

 برخووردار  يشوتر يب تيو معنو از فرد هرچه يعني دارد

 يشووتريب گنوواه احسوواس اشووتباه هووار انجووام از اسووت

 از انيشوجو دان مشوکالت  ييشناسوا  و يبررس. هند يم

 ،ييشناسا انيم نيا در. است برخوردار يفراوان تياهم

 انيدانشوجو  يسوت يبهز بوا  هه يمشکالت حل و يبررس

 ييدانشجو هه  چرا دارند، ييبسزا تياهم دارند ارتباط

 و يآموزشو  متنووع  يهوا  تيو فعال بوه  طورف  کيو  از هه

 هوه  يا فوه يوظ گريد طرف از و دارد هار و سر يمهارت

 و دارد خود جامعه ياسيس و يجتماعا ليمسا قبال در

 فرو مستعد دارد، خود يشغل  ندهيآ به نسبت هه ينگران

 بوه  ضورر  جوز  آن جهينت هه است ييها بحران در رفتن

 بتواند هه ييهارها راه از يکي. ستين اش جامعه و خود

 مشوکالت  مقابل در و دهد نجات ها بحران نيا از را يو

 يبررسو  بوا  اونود خد بوه  يدلبسوتگ  و موذهب  هند، مهيب

 انجوام  هوه  نمود ادعا توان يم نهيزم نيا در ييها قيتحق

  يمو مه عامل خدا، به يدلبستگ داشتن و يمذهب امورات

 حوس  داشوتن . اسوت  يروانشناخت يستيبهز ارتقا جهت

 آن انجوام  صوورت  در گنواه،  انجام از يمانيپش و شرم

 باعوث  خوود  هوه  هنود  يريجلووگ  آن تکورار  از تواند يم

 هوه  دهود  يمو  فورد  بوه  بوودن  ارزشمند و ديمف احساس

 .شود فرد يروانشناخت يستيبهز شيافزا به تواند يم

 

 يريگ جهينت

به خودا دارنود، از   مطلوبي  يهه دلبستگ يهسان

ن يچنو  دارند. هم برخور يمطلوب يروانشناخت يستيبهز

ن احساس شرم و گنواه بوا   يج نشان داد هه بيل نتايتحل

به خدا رابطه مثبوت   يو دلبستگ يروانشناخت يستيبهز

تووان گفوت هوه     ين مو يريوجود دارد. بنوا  يدار يو معن

 يبووه خوودا و احسوواس شوورم و گنوواه بوور رو يدلبسووتگ

 و سالمت روان اثرگوذار اسوت.   يروانشناخت يستيبهز

تووان   يمو  ها تيو محدودتحقيق ارتباط با ت در يدر نها

ان نموووود هوووه بوووا توجوووه بوووه دامنوووه محووودود   يوووب

ين پژوهش از نظور سوني و نيوز    كنندگان در ا مشاركت

منواطق   جغرافيايي، الزم است در تعميم نتايج به سواير 

 را رعايت نمود. هاي سني جانب احتياط و گروه

 

 ر و تشکريتقد

هارشناسووي ان نامووه يوون مقالووه حاصوول پايووا

ن يو ا يت موال يو هوه بوا حما   ،ارشد دانشگاه ياسوج بوود 

 .انجام شددانشگاه 
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Abstract 
 

Background & Aim:  Well-being is a kind of positive feeling and general satisfaction of oneself and others in 

different areas having high welfare could lead to a more dynamic community. The purpose of this study was to 

investigate the relationship between attachment to God and psychological well-being due to the feeling of shame 

and sin. 

 

Methods: The present study is a descriptive and correlational study carried out in the form of structural 

equations. The statistical population of which 284 students (120 boys and 164 girls) were selected by multi-

stage random cluster sampling and were assigned to Krik Patrick's Attention Attachment Inventory (ATGI), 

Welfare Questionnaire Psychological (QEWB) Alan Watterman and GASP Questionnaire. data analysis by 

using of SPSS and ,Amos Software. 

 

Results: Results of structure equation model showed that the measurement model had a good fitness with data 

and the results of structure model showed that attachment on God had a positive effect on psychological 

wellbeing and sense of shame and guilt. Also, the results of structural model showed that psychological well-

being is influenced by attachment to God and feeling of shame and sin. So that the attachment to God directly 

affects the quality of well-being and with the coefficient 55%. It also affects the feeling of shame and sin. Also, 

the feeling of shame and sin negatively affects psychological well-being with coefficient 70% and the feeling of 

shame and sin can play a mediating role  

 

Conclusion: These findings will make us aware of the factors of attachment to God and the feelings of sin and 

shame that affect well-being, and attachment to God can lead to increased psychological well-being. 
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