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رابطه بين دلبستگي به خدا با بهزيستي روانشناختي و
نقش واسطهاي احساس شرم و گناه
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تاريخ پذيرش1396/12/11 :

چکيده:
زمينه و هدف :بهزيستي نوعي احساس مثبت و رضايتمندي عمومياز خود و ديگران در حووزههواي مختلو

مويباشود هوه داشوتن

بهزيستي باال ميتواند منجر به پوياتر شدن جامعه گردد .هدف پژوهش حاضر بررسوي رابطوه بوين دلبسوتگي بوه خودا و بهزيسوتي
روانشناختي به واسطه احساس شرم و گناه بود.
روش بررسي :پژوهش حاضر از نوع توصيفي و همبستگي است هه به شکل معادالت ساختاري انجوام گرفتوه اسوت .جامعوه آمواري
شامل هليهي دانشجويان دانشگاه ياسوج هه در سال تحصيلي  95_96مشغول به تحصيل بودند هه از ميوان آنهوا  284دانشوجو (120
پسر و 164دختر) دانشکدههاي ياسوج به روش نمونهگيري خوشهاي تصادفي چند مرحلهاي انتخاب و به پرسشونامههواي دلبسوتگي
به خدا( )ATGIهريک پاتريک ،پرسشنامه بهزيستي روانشناختي( )QEWBآلن واتورمن و پرسشونامه احسواس شورم و گنواه( )GASPپاسوخ
دادند .دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري معادالت ساختاري تجزيه و تحليل شدند.
يافتهها :مدل اندازهگيري نشان داد هه متغيرهاي آشکار(توجه به خدا ،اعتماد به خدا ،توهل به خدا ،ارتباط با خدا ،به خوبي متغيرهواي
نهان (دلبستگي به خدا و احساس شرم و گناه)را اندازه گيري ميهند و مدل انودازه گيوري نيوز از بورازش مطلووبي برخووردار اسوت.
همچنين نتايج مدل ساختاري نيز نشان داد هه بهزيستي روانشناختي تحت تأثير دلبستگي به خدا و احساس شرم و گناه قورار دارد.
بدين صورت هه دلبستگي به خدا به طور مستقيم با ضريب بر بهزيستي اثر دارد و با ضريب 55درصد بر احساس شرم و گناه نيز
اثر دارد .همچنين احساس شرم و گناه به صورت منفي بر بهزيستي روانشناختي با ضريب  70درصد اثر دارد و احسواس شورم و
گناه توانسته نقش واسطهاي ايفا هند.
نتيجهگيري :اين يافتهها ما را نسبت به عوامل دلبستگي به خدا و احساس گناه و شرم هه بر بهزيستي اثر ميگذارد ،آگاه موينمايود و
دلبستگي به خدا ميتواند منجر به افزايش بهزيستي روانشناختي گردد.
واژههاي هليدي :دلبستگي به خدا ،بهزيستي روانشناختي ،احساس شرم و گناه.

نويسنده مسئول :قوام ملتفت ،ياسوج ،دانشگاه ياسوج ،گروه روانشناسي

Email: moltafet@yu.ac.ir
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رابطه بين دلبستگي به خدا با بهزيستي روانشناختي

اضطراب وافسردگي تمرهوز داشوت توا برهيجوانهواي

مقدمه
معني لغوي بهزيستي يوک حالوت رضوايت از

مثبووت ماننوود شووادهامي و رضووايت و متووون علم وي در

شاد بودن ،سالمتي و موفقيت اسوت هوه بوه تجربوه و

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

عملکوورد روان شووناختي مطلوووب اشوواره موويهنوود(.)1

ولي امروزه پژوهش در باره بهزيستي و روانشناسي

احساس بهزيستي هم داراي مؤلفههواي عواطفي و هوم

مثبوووتگووورا بوووه طوووور روز افوووزون در حوووال رشووود

مولفههاي شناختي است .بهزيسوتي روان شوناختي بوه

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

هيفيت زندگي به دست آمده از رشود بهتورين پتانسويل

روانشناسان اين گروه در توصي

سوالمت

فرد و هاربرد اين پتانسيل در جهت تحقق اهداف خوود

رواني بيشتر از اصوطال بهزيسوتي روانشوناختي هوه

در زندگي اشاره ميهنود( .)2بهزيسوتي روان شوناختي

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

زندگي افوراد ،هومچوون پوذيرش

عوامل مختلفي بهزيستي روان شناختي را تحوت توأثير

اجتماعي ،داشتن رابطه بوا افوراد ،صوميميت ،احسواس

قوورار مويدهوود از جملووه آن هووا دلبسووتگي بووه خوودا 1و

هارآمدي و برخورداري از جايگاههاي اجتماعي سوهم

احساس شرم و گناه  2است .بررسوي نقوش ديونداري

بسوووزايي دارد و بوووه معنووواي قابليو وت يو وافتن تموووام

در افووزايش ظرفيوتهوواي آدموي همووواره مووورد تأهيود

استعدادهاي فرد است و يکي از عوواملي اسوت هوه بوا

رويکرد روانشناسي مثبتگرا بوده است( .)9باورهاي

بهزيسووتي روان شووناختي ارتبوواط نزديکووي دارد(.)3

معنوي و دلبستگي بوه يوک وجوود متعوالي در ارتقواي

سالمت يک مفهوم چند بعدي است هه عوالوه بور نبوود

سالمت رواني و افزايش بهزيستي روانوي افوراد نقوش

بيموواري ،احسوواس شووادهامي و بهزيسووتي را ني وز در

بسزايي دارد .در اين ارتبواط فابريکواتور و همکواران

برموويگيوورد .اغلووب روان پزشووکان ،روان شناسووان و

نشان دادند هه هه بين هوش معنوي و بهزيسوتي روان

پژوهشگران بهداشت رواني جنبههاي مثبت سوالمت را

شووناختي رابطووه مثبووت و معن ويداري وجووود دارد(.)7

ناديوده مويگيرنوود .تووال شهوايي هووه در جهووت گووذر از

همچنين دلبستگي به خدا ميتواند روي هيجان ها تأثير

الگوهاي سنتي سالمتي صوورت گرفتوه گرچوه زمينوه

بگذارد .امروزه هيجان ها را از يک منظر ،بوه خودآگواه

الزم را براي تلقي سالمت به عنوان حالتي از بهزيستي

(نظير غرور ،اميد ،شرم و گناه) و ناخودآگواه (نظيور

و نه صرفاً نبوود بيمواري فوراهم سواخته ،ولوي هوافي

توورس ،خشووم و اضووطراب) و از منظوور ديگوور بووه

نيست .قرن بيست و يکم روانشناسي متوجه ايون امور

هيجانهاي فردي و اجتماعي و اخالقي تقسيم هردهانود.

شده است هه انسان بايد انرژي عقالني خود را صرف

از جمله هيجان هاي خودآگاه اخالقي و هيجان شورم و

در جنبههاي مختل

و تعريو

جنبووههوواي مثبووت تجربووهاش هنوود( .)4چووون در آغوواز
روانشناسووي بيشووتر بوور هيجووانهوواي منفووي ماننوود
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گناه ،در سالهاي اخير توجه محققان را به خود جلوب

اغلب با سبک زندگي سوالمتور هموراه اسوت عوده اي از

هرده اند .شرم و گناه از هيجانات هليدي انسان هستند

محققين به اين نتيجه رسيدند هه برداشت اهثر افراد از

و در سطو فردي و ارتباطات اجتماعي هارهرد مهمي

دين ،داشتن رابطهاي نزديک بوا خداسوت و نوه صورفاً

دارند .تجربه شرم و گناه به عنوان هيجان هاي اخالقي،

مجموعووهاي از باورهووا و اعمووال .بووه همووين دليوول در

در شوومار درونوويتوورين و خصوصوويتوورين تجووارب

سالهاي اخير مفهوم دلبستگي به خدا به عنوان يکي از

هيجاني خودآگاه قرار مي گيرند .آن چه بعد از احساس
گناه در فرد بوه وجوود موي آيود ،نووعي گورايش بوراي
جبران و هم هردن خسارتهاي ايجاد شده است .شرم
هيجان اخالقي ديگري است هه در هنار احسواس گنواه
مطر است .اين هيجان پس از يوک خطواي اخالقوي يوا
بعد از تظاهرات ناشايستگي بروز ميهند(.)10

نمادهاي دين داري هوه در بهبوود زنودگي افوراد موؤثر
است ،مطر شده اسوت( .)8طوي دهو گذشوته اقبوال و
توجه به مطالعه و بررسي هيجانات خودآگاه از جملوه
دو هيجان شرم و گناه افزايش يافته است( .)9احساس
شرم و احساس گنواه از جملوه هيجوان هواي خودآگواه
اخالقووي هسووتند كووه پووس از ي و خطوواي اخالقووي رخ

حيدري و هورشنيا در تحقيقي بوه ايون نتيجوه
رسيدند هه بين نگرش ديني و بهزيستي روانشوناختي
رابطووه مثبووت و معنوويدار وجووود دارد( .)11هووار در
پژوهشوي دريافووت معنوي وت و اعتقوواد بووه خداونوود بوور
بهزيستي روان شناختي افراد توأثير مثبوت و معنويدار
وجووود دارد( .)12افووراد دي ون دار ،بووه سووه دلي ول روان
شناختي داراي شايستگيهاي بيشتري ميباشوند اول
اين هه ،دين يک سامانه باور منسجم ايجاد ميهنود هوه
باعث ميشود افراد براي زندگي معنوا پيودا هننود و بوه
آينده اميدوار باشند .باورهاي معنوي بوه آدمويامکوان
ميدهد هه به ناماليمات ،فشارهاي رواني و فقدانهواي
گريز ناپذير هه در زندگي رخ ميدهند معنا دهنود و بوه
زندگي بعودي هوه هموراه بوا آراموش اسوت اميودوار و
خوش بين باشند .دوم اين هه ،حضور در امور مذهبي،
براي افراد حمايت اجتماعي فراهم ميآورد .سووم ايون

ميدهند و در سطو فردي و ارتباطي ،كاركرد ويژهاي
دارنود .از آن جوا هوه در شورم و گنواه «خوود» درگيور
ارزيابي است ،شرم و گناه هيجاناتي خود آگاه هسوتند
و از آن جهووت كووه ايوون هيجانووات در پوورورش رفتووار
اخالقي نقش مهمي بر عهده دارند ،در زمرة هيجان هاي
اخالقي قورار مويگيرنود( .)10هيجوان هواي اخالقوي آن
دسته از هيجان هايي هستند كه در رابطه با امر اخالقي
تعري

مي شوند .بوه ديگور سوخن ،ايون هيجوان هوا بوه

بهزيستي و عالقه به سوايرين مربووط مويشووند(.)11
احساس گناه با تعميم راه حلهاي مثبت بوراي مسوايل
بين فوردي و خودهارآمودي( ،)12بهزيسوتي روانوي و
سووازگاري روان شووناختي ،خووودتنظيمي و بهزيسووتي
داراي همبستگي مثبوت اسوت( .)13پوژوهشهوا نشوان
داده است يکي از عواملي هه با بهزيستي روانشناختي
ارتباط نزديکي دارد ،مفهووم موذهب ،و بوه طوور هلوي

هه ،دلبستگي به يک وجوود متعوالي و باورهواي دينوي
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رابطه بين دلبستگي به خدا با بهزيستي روانشناختي

جهتگيري مذهبي يا دلبستگي به خدا بوه طوور اخو

روانشووناختي فوورد رابطووه مثبووت و معن ويدار وجووود

موويباشوود .در همووين راسووتا بخشووي و همکوواران در

دارد(.)16

پژوهشي به بررسي رابطه يهزيستي روان شوناختي بوا

ماورين مينور و همکواران در پژوهشوي بوه

نگرش ديني ،عزت نفس و سرسختي روان شناختي بين

بررسي رابطه دلبسوتگي بوه خودا و ارضواي نيازهواي

دانشجويان پرداختند نتايج نشان داد هوه بوين نگورش

روان شناختي بوا بهزيسوتي روان شوناختي پرداختنود،

ديني ،عزت نفس ،سرسختي روانشناختي و بهزيسوتي

نتايج نشان دادند هه دلبستگي ايمن به خودا و ارضواي

روان شناختي رابطوه مثبوت و معنويدار وجوود دارد و

نيازهاي روان شناختي پيشبيني هننده مثبت بهزيستي

نگووورش دينوووي مبنوووايي بوووراي افوووزايش بهزيسوووتي

روان شووناختي بودنوود .بووا توجووه نقووش بهزيسووتي

روان شناختي است( .)14مري وارگس در پژوهشي به

روانشناختي در سالمت رواني دانشجويان ،هودف ايون

بررسي دلبستگي به خدا با بهزيستي روان شناختي بوا

پوووژوهش ارايو وه تبينو وي از بهزيسوووتي روانشوووناختي

واسطه احساس شرم و گناه و خوود شوفقتي پرداخوت

براساس دلبسوتگي بوه خودا و احسواس شورم و گنواه

هه نتايج زير حاصل شد ،احساس شرم و گناه به طور

است(.)17

معنيداري واسطه بين دلبستگي نواايمن بوه خداونود و

جوهار و همالي در پژوهشي به بررسي رابطوه

بهزيستي روان شناختي بود .احساس شرم و گنواه بوه

معنوي وت و احسوواس شوورم و گنوواه پرداختنوود و نتووايج

طور معنيدار واسطه بين دلبستگي اجتنابي بوه خودا و

حوواهي از آن بووود هووه معنوي وت ،احسوواس گنوواه را بووه

بهزيستي روان شوناختي بودنود .دلبسوتگي بوه خودا بوا

صورت مثبت و احسواس شورم را بوه صوورت منفوي

بهزيستي روان شناختي رابطه مثبت دارد .احساس گناه

پوويش بينووي موويهنوود( .)18در مجموووع بووا توجووه بووه

هم در دلبستگي اجتنابي و هم در دلبستگي نا ايمون بوه

پژوهش هاي انجام شده پژوهش حاضور در صودد آن

طووور مثبووت بووا بهزيسووتي روانشووناختي رابطووه دارد.

است تا يافته هاي پراهنده در حوزه هواي دلبسوتگي بوه

احساس شرم در دلبستگي اجتنابي با بهزيستي رابطوه

خدا ،احساس شرم و گناه و بهزيستي روانشوناختي را

منفي دارد(. )15

يکپارچه هند و به بينش جديدي دست يابد ،لوذا مسوئله

اف اهازي در پژوهشي تحت عنوان دلبستگي

اصلي پژوهش حاضر اين است هه آيا دلبستگي به خدا

به خدا و تأثير آن بر بهزيستي روان شوناختي فورد بوا

با بهزيستي روانشناختي رابطوه دارد؟ و آيوا احسواس

انجام اعمال مذهبي در بين دانش آموزان مدرسه دينوي

شوورم و گنوواه در رابطووه ميووان دلبسووتگي بووه خوودا و

پرداخت و دريافت هه بين دلبستگي به خدا با بهزيستي

بهزيستي روانشناختي نقش واسطهاي ايفا مينمايد.
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دهد اين مقياس چهار عامول توجوه بوه خودا( 8سووال)،

روش بررسي
اين پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي است

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

هه در آن دلبستگي به خدا به عنوان متغير بورونزاد و

ارتباط با خدا(6سوال) را ارزيابي ميهند .نمره گذاري

متغير احساس گناه و شرم به عنوان متغير واسوطهاي

پرسشنامه براساس طي

ليکرت  5درجهاي و از هامالً

و بهزيستي روانشناختي به عنوان متغيور درونوزاد در

موووافقم تووا هووامالً مخووالفم اسووت .در پووژوهش حاضوور

نظر گرفته شدهاند جامعه آماري پژوهش شوامل تموام

ضريب آلفاي هرونبواخ بوراي پايوايي ابعواد اجتنواب از

دانشجويان دانشگاه ياسوج بود هه در سوال تحصويلي

صميميت و اضطراب از طرد به ترتيب برابر با  0/84و

96و 95مشغول به تحصيل بوودهانود و بوا اسوتفاده بور

 0/81به دست آمد.

اساس جودول مورگوان 312نفور بوا اسوتفاده از روش
نمونه گيري از نوع تصادفي خوشهاي ،به عنوان نمونوه

پرسشوونامه بهزيسووتي روانشووناختي را آلوون
واترمن( )20طراحي هرد هه شامل شش عامل هشو

مورد مطالعه انتخاب شدند .روش هار به ايون صوورت

خود ،هش

بووود هووه ابتوودا ،بووه صووورت تصووادفي از بووين هليووه

و معنووا در زنوودگي ،تووالش بووراي بهتوور بووودن ،درگي ور

هووالسهوواي چهووار دانشووکده دانشووگاه ياسوووج(علوووم

فعاليت شدن و لذت بردن از هارهايي هه انجام ميدهد،

انساني ،علوم پايه ،فنوي و مهندسوي و هشواورزي) دو

بود .نمرهگذاري پرسشنامه براسواس طيو

ليکورت 5

هالس به صورت تصادفي انتخاب شد و تمام اعضواي

درجووهاي و از هووامالً موووافقم تووا هووامالً مخووالفم اسووت.

هالس عنوان نمونوه موورد بررسوي قورار گرفتنود .در

چهارده سوال آن به صوورت مثبوت و هفوت سووال آن

مجموع از  8هوالس  312نفور پرسشونامههوا را تکميول

به صورت منفي مي باشد .ايون پرسشونامه از همسواني

هردند هه 28پرسشنامه به دليل پر نکوردن هامول هنوار

دروني مطلوبي برخوردار است ،آلون واتورمن ضوريب

گذاشووته شوودند .بنووابراين در مجموووع  284دانشووجو

آلفوواي آن را  0/86گووزارش هوورده اسووت .احموودي و

(120پسوور و 164دختوور) بووه عنوووان نمونووه آموواري در

همکوواران در پووژوهش خووود از آلفوواي هرونبوواخ بووراي

پژوهش حاضر شرهت داشتند.

تعيين پايايي پرسشنامه استفاده هردند هه ضوريب بوه

ابزارهوواي پووژوهش شووامل پرسشوونامه بووود،

بهترين پتانسيل دروني خوود ،درک هودف

دست آمده  0/89بود(.)15

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

پرسشنامه احساس شرم و گناه به وسيله تايوا

داراي  24سؤال پنج گزينه اي بووده(هوامالً مخوالفم توا

هوووهن و همکوواران طراح وي شوود( .)21آزمووون عاطفووه

هامالً موافقم)ميباشود هوه محتوواي سوواالت در بواره

خودآگاه يک ابزار خودسنجي و مداد هاغذي است هوه

با توجه بوه نووع

 16موقعيت(سوناريو) شورايط زنودگي روزموره را بوه

ارتباط خودش با خدا بايد يکي از اين گزينهها را پاسخ

آزمودني ارايه ميهنود و پاسوخ دهنودگان ،پاسوخهواي

ارتباط فرد با خدا بوده و هر شخ
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رابطه بين دلبستگي به خدا با بهزيستي روانشناختي

هيجاني و رفتاري خويش و احتمال پاسخ خود به آنها

خود و هناره گيري به خاطر احساس شرم) ذهر شوده

را رتبه مويدهنود .نموره گوذاري پرسشونامه براسواس

است .در متغير دلبستگي بوه خودا ميوانگين و انحوراف

ليکرت  5درجوه اي و از «هرگوز توا خيلوي زيواد»

معيو وار بوووه ترتيو وب  83/58و  13/529مو ويباشووود و

است .پايايي ايون پرسوشناموه بوا اسوتفاده از ضوريب

همچنين ميوانگين و انحوراف معيوار زيور مقيواسهواي

آلفبوواي هرونبوواخ بووراي مقيوواس شوورم  0/81و بووراي

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

طي

احساس گناه  0/78گزارش شده است .اين پرسشونامه
چهووار عاموول ارزي وابي منفوي احسوواس گنوواه(4سوووال)،

بياعتمادي ،توهل به خدا و ارتباط با خودا) ذهور شوده
است جدول .1
بر اساس نتايج جدول  2مشاهده ميشود هوه،

جبران گناه (4عامل) ،ارزيابي منفي شرم(4سوال) ،عقب
نشيني هردن از شرم(4عامل) را موي سونجد .جوهوار و
همالي در پژوهش خود به منظور تعيين پايايي مقيواس
از روش آلفاي هرونباخ استفاده شد هه ضرايب الفواي
هرونباخ حاصل شده هه با استفاده از نرمافوزار SPSS
محاسبه شده بود براي احساس گناه و احساس شورم
به ترتيب  0/83و  0/51گوزارش هردنود( .)17ذهور ايون
نکته الزامياسوت بوا توجوه بوه نظوام نمورهگوذاري در
مقياس مذهور نمرات باالتر به معني احسواس شورم و
گناه همتر ميباشد.

بين دلبستگي به خدا (يعني توجوه بوه خودا ،اعتمواد در
مقابل بياعتمادي ،توهل بوه خودا و ارتبواط بوا خودا) و
بهزيستي روانشوناختي رابطوه( p0/01و )r =0/520
معنيداري وجود دارد و در ميان خورده مقيواسهواي
دلبستگي بوه خودا ،بهزيسوتي روانشوناختي بيشوترين
رابطه را با ارتباط با خدا دارد ،بوين احسواس شورم و
گناه (يعني ارزيابي منفي رفتار ،جبوران گنواه ،ارزيوابي
منفي خود و هناره گيري به خواطر احسواس شورم) و
بهزيستي روانشناختي( p0/01و  )r =0/616رابطوه
معنيداري وجوود دارد و در ميوان خوردهمقيواسهواي

دادههوواي جموو آوري شووده بووا اسووتفاده از

احساس شرم و گناه ،بهزيستي روانشناختي بيشترين

نرمافوزار  SPSSو نورمافوزار آمواري  AMOSتجزيوه و

رابطه را با ارزيوابي منفوي خوود دارد و در آخور بوين

تحليل شدند.

دلبستگي به خدا (يعني توجه به خدا ،اعتماد در مقابول
بياعتمادي ،توهل به خدا و ارتباط با خودا) و احسواس

يافته ها

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

در متغيور بهزيسوتي روانشوناختي ميوانگين و

ارزيابي منفي خود و هناره گيوري بوه خواطر احسواس

انحووراف معيوار بووه ترتيوب  82/36و  11/087بووود ،در

شووورم) رابطوووه معنو ويداري وجوووود دارد ( p0/01و

متغير احساس شرم و گناه ،ميانگين و انحوراف معيوار

 .)r =0/484در ادامه شاخ

به ترتيب  59/20و  7/390ميباشد ،و همچنين ميانگين

مدل نهايي پژوهش در جدول  3آورده شده است.

و انحراف معيار زير مقياسهاي احساس شرم و گنواه
(يعني ارزيابي منفي رفتار ،جبران گناه ،ارزيوابي منفوي

شاخ

برازش مودل بوه هموراه

هاي هلي برازش مدل نشان ميدهد هه

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

ميباشد بدين ضورت هه مولفه هاي ارتباط بوا خودا و

تطبيقوي TLI

توهل به خدا با ضريب  ، 0/77اعتمتد بوا ضوريب 0/68

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

و توجه به خدا با ضريب  0/58بخوبي عامل دلبسوتگي

در فاصله گرفتن از يک مدل استقالل و نزديک شدن به

به خدا را تشکيل مي دهد .مولفوه هواي ارزيوابي منفوي

شوده

رفتاري با ضريب  ،0/57جبران گنواه بوا ضوريب 0/47

 RMSEAنيز

ارزيوابي منفوي از خووود بووا ضووريب  0/79و در نهايوت

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

هناره گيري با ضوريب  0/78بخووبي متغييور مکنوون

هواي

احسوواس گنوواه را مووي سوونجد .در ارتبوواط بووا موودل

هاي مقتصد (تأهيد بور درجوه آزادي) و

ساختاري نتوايج نشوان داد بيشوترين اثور مربووط بوه

( 0/58 )CMIN/DFميباشود ،شواخ

مدل اشباع شوده بور اسواس معيارهواي تعريو
است ،شاخ

اين شاخ
مطلق ،شاخ

برازش مقتصد ،شاخ

هه با ترهيبي از خصواي

شواخ

حجم نمونه محاسبه ميشود يکي از مهمترين شاخ

دلبسووتگي بووه خوودا بوور روي احسوواس شوورم و گنوواه

هاي برازش مدل محسوب ميشوود و مقودار بواالتر از

بوده( .)%58همچنين ضريب مسوير احسواس شورم و

 CFIنيز حاهي از قابل قبول بودن

گناه بر روي بهزيستي روانشناختي( )%56ميباشود و

مدل است .شکل( )1مدل معادالت سواختاري دلبسوتگي

مسووووير دلبسووووتگي بووووه خوووودا بوووور بهزيسووووتي

به خدا ،احساس شرم و گناه و بهزيستي روانشناختي

روان شناختي( )%24است .با توجه به ضرايب مستقيم

در حالت تخمين استاندارد را نشان ميدهد.

دلبسووتگي بووه خوودا بوور بهزيسووتي و اثوور ان از روي

 0/90براي شاخ

نتووايج موودل انوودازه گيووري نشووان موويدهوود هووه
متغيرهاي مشاهده شده به خوبي بيانگر متغير مکنوون

احساس گناه ضريب غير مستقيم دلبستگي به خودا بور
بهزيستي  0/32مي باشد.

جدول  :1ميانگين ،انحراف معيار نمره آزمودنيها در متغيرهاي تحقيق
ميانگين
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انحراف معيار

بهزيستي روانشناختي

82/36

11/087

احساس شرم و گناه

59/20

7/390

ارزيابي منفي رفتار

13/33

2/318

جبران گناه

14/87

2/514

ارزيابي منفي خود

15/47

2/432

هناره گيري به خاطر احساس شرم

15/24

2/583

احساس شرم

30/99

4/521

احساس گناه

28/20

3/789

دلبستگي به خدا

83/58

13/529

توجه به خدا

24/75

5/323

اعتماد در مقابل بياعتمادي

19/08

3/600

توهل به خدا

18/60

4/020

ارتباط با خدا

21/14

4/684
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رابطه بين دلبستگي به خدا با بهزيستي روانشناختي

گناه

جدول  :2نتايج آزمون ماتريس همبستگي پيرسون بين بهزيستي روانشناختي با دلبستگي به خدا (با ابعاد آن) و احساس شرم و
(با ابعاد آن).
بهزيستي

ارزيابي

ارزيابي

جبران

منفي رفتار

گناه

** 0/424

-

-

-

** 0/335

** 0/229

-

-

-

** 0/555

** 0/417

** 0/390

-

-

-

** 0/534

** 0/443

** 0/386

** 0/624

-

-

-

** 0/616

** 0/684

** 0/676

** 0/811

** 0/826

-

-

-

احساس شرم

** 0/604

** 0/478

** 0/431

** 0/895

** 0/907

** 0/908

-

--

-

احساس گناه

** 0/481

** 0/764

** 0/803

** 0/514

** 0/528

** 0/866

** 0/578

-

-

** 0/332

**

0/246

**

0/232

**

0/265

**

0/273

**

0/339

**

0/299

**

**

0/317

*

0/137

**

0/277

**

0/286

**

0/337

**

0/312

روان
شناختي
ارزيابي منفي
رفتار
جبران گناه
ارزيابي منفي
خود
هناره گيري
احساس شرم و
گناه

توجه به خدا
اعتماد در مقابل

منفي

احساس

احساس

توجه به

شرم

گناه

خدا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

گيري

خود

شرم و
گناه

**

0/305

**

0/285

مقابل بي
اعتمادي

**

به خدا

خدا

-

-

-

0/446

-

-

-

-

-

توهل به خدا

** 0/412

** 0/309

-0/001

** 0/268

** 0/295

** 0/288

** 0/313

** 0/188

** 0/242

** 0/542

-

-

ارتباط با خدا

** 0/469

** 0/414

** 0/535

** 0/495

** 0/368

** 0/508

** 0/477

** 0/421

** 0/417

** 0/491

دلبستگي به خدا

** 0/520

** 0/416

** 0/215

** 0/429

** 0/399

** 0/484

** 0/459

** 0/397

** 0/729

** 0/773

بي اعتمادي

0/393

هناره

احساس

اعتماد در

توهل

ارتباط با

**

0/614

-

**

0/749

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

جدول  :3شاخ

هاي برازش مدل.

CMIN

DF

P

CMIN/DF

TLI

PCFI

CFI

RMSEA

AGFI

2/917

5

0/000

0/583

1

0/50

1

0/000

0/98

شکل :1مدل نهايي دلبستگي به خدا و بهزيستي روانشناختي با واسطهاحساس شرم و گناه
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بهزيسوتي مطلووبتووري برخووردار اسووت و مويتوانوود

بحث
بين دلبستگي به خدا با بهزيستي روانشوناختي

زندگي سالم و مطلوبي داشوته باشود و بوراي خوود و

ارتباط مثبت و معنيدار وجود دارد به اين معني هه هر

اجتماع مفيد باشد( .)6يافته هاي پژوهش نشوان داد هوه

هس در دلبستگي به خدا نموره بيشوتري هسوب هنود از

بين احسواس شورم و گنواه و بهزيسوتي روانشوناختي

بهزيستي روانشناختي بهتر و مطلوبتوري برخووردار

رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد .ذهر اين نکتوه الزم

است .اين يافته پوژوهش بوا نتوايج اهثور پوژوهشهواي

است هه ابزار احساس گناه به صورت منفي نبود يعني

انجام شده در اين زمينه همخواني دارد .بتول بخشي و

هر هوس هوه بتوانود ارزيوابي جودي از رفتوار خوودش

همکوواران( )14در پووژوهش خووود بووه رابطووه مثبووت و

داشته باشد از جنبههاي منفي هنارهگيري مويهنود بوه

معنيدار بوين بهزيسوتي روانشوناختي ونگورش دينوي

همين دليل هنارهگيري از موقعيت گناه و تالش جبراني

دست پيدا هردند ونتيجه گرفتند بوراي ارتقوا بهزيسوتي

به صورت مثبت با بهزيستي روانشوناختي در ارتبوا

روانشناختي در بين دانشجويان بايدنگرش دينوي بوين

است .گرچه پژوهش هواي انجوام شوده در ايون زمينوه

آن ها را ارتقا داد .مري وارگوس( )15در پژوهشوي بوه

اندک بود ،اما پژوهش هايي هه با اين فرضيه همپوشوي

ارتبوواط مثبووت و معن ويدار ب وين دلبسووتگي بووه خوودا بووا

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

بهزيسووتي روانشووناختي دسووت پيوودا هوورد .باورهوواي

هسووتند جوهار و همکوواران( )18نشووان دادنوود هووه ب وين

معنوي و دلبستگي بوه يوک وجوود متعوالي در ارتقواي

احسوواس شوورم و گنوواه بووا شووادهامي رابطووه مثبووت و

سالمت روان و افزايش بهزيستي رواني نقش بسوزايي

معن ويداري وجووود دارد ،اي ون بووه آن معن وي اسووت هووه

دارد .معنويت يک سامانه باور منسجم ايجاد ميهند هه

هرهس از انجام هار اشتباهي احساس گناه و شرم هند

سبب ميشود افراد براي زندگي معنا پيدا هنند و همتور

از بهزيسوتي روانشووناختي مطلووبي برخوووردار اسووت.

دچار آشفتگيهواي روانوي گردنود ،بنوابراين مويتووان

مري وارگس( )15بين احسواس گنواه بوا بهزيسوتي بوه

نتيجه گرفت با بهبود دلبستگي بوه يوک موجوود بواري

رابطه اي مثبت و معنيدار دست پيودا هورده اسوت ،اموا

تعالي (خدا) سبب بهبود بهزيستي روان شوناختي شود

بين احساس شرم و بهزيستي به ارتبواط منفوي دسوت

هه خود باعث هاهش افسوردگي و اضوطراب و داشوتن

پيدا هرده است ،به اين معني هه هرهس از انجام هواري

ي وک زنوودگي سووالم م ويشووود اي ون نتووايج بووا پووژوهش

احساس گناه هنود از بهزيسوتي روانشوناختي مطلووبي

سيمايي( )22هم سو وهمجهت است .همچنين نتايج ايون

برخوردار است ،اما هسي هه از انجام عملوي احسواس

فرضيه با پژوهش حيدري و همکاران هم خوواني دارد،

شرم هند ،بهزيستي روانشوناختي نوامطلوبي را تجربوه

آنها دريافتند بين هوش معنوي و دلبستگي به خدا بوا

مويهنوود ،شووايد ايون نتووايج متفوواوت بوين ايون فرضويه

بهزيستي روانشناختي رابطه مثبت و معنويدار وجوود

پژوهش با پژوهش هاي قبلي انجام شده در اين زمينوه

دارد بووه اي ون معن وي هووه هوورهس از هوووش معنوووي و

را به تفاوت هواي فرهنگوي و محودوديت هواي پوژوهش

دلبسووتگي بووه خوودا مطلوووبتووري برخوووردار باشوود از

نسبت داد .همچنين يافته هاي پژوهش نشان دادنود هوه
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بين دلبستگي به خدا بوا احسواس شورم و گنواه رابطوه

امورات مذهبي و داشتن دلبستگي به خدا ،عامل مهموي

مثبت و معنيدار وجود دارد ،به اين معني هوه هورهس

جهت ارتقا بهزيستي روانشناختي اسوت .داشوتن حوس

دلبستگي ايمن و مطلوبي نسبت به خدا داشته باشد ،از

شرم و پشيماني از انجام گنواه ،در صوورت انجوام آن

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

مي تواند از تکورار آن جلووگيري هنود هوه خوود باعوث

حدودي با پژوهش مهديه رئيسي هومخوواني دارد ،وي

احساس مفيد و ارزشمند بوودن بوه فورد موي دهود هوه

در پژوهشوي بوين باورهوواي مووذهبي و احسوواس گنوواه

ميتواند به افزايش بهزيستي روانشناختي فرد شود.

ارتباط مثبت ومعنيداري دست يافته بود در حوالي هوه
بين باورهاي مذهبي و احساس شرم رابطه معنيداري

نتيجهگيري

به دست نياورد .جوهوار و همکواران( )18بوه بررسوي

هساني هه دلبستگي مطلوبي به خودا دارنود ،از

رابطه معنويت با احساس شرم و گناه پرداختند هه بين

بهزيستي روانشناختي مطلوبي برخور دارند .همچنوين

معنويت و احساس گناه ارتباط مثبت و معنيدار وجود

تحليل نتايج نشان داد هه بين احساس شرم و گنواه بوا

دارد يعني هرچه فرد از معنويوت بيشوتري برخووردار
اسووت از انجووام هووار اشووتباه احسوواس گنوواه بيشووتري
مي هند .بررسي و شناسوايي مشوکالت دانشوجويان از
اهميت فراواني برخوردار است .در اين ميان شناسايي،
بررسي و حل مشکالتي هه بوا بهزيسوتي دانشوجويان
ارتباط دارند اهميت بسزايي دارند ،چرا هه دانشجويي
هه از يوک طورف بوه فعاليوت هواي متنووع آموزشوي و
مهارتي سر و هار دارد و از طرف ديگر وظيفوهاي هوه
در قبال مسايل اجتماعي و سياسي جامعه خود دارد و
نگراني هه نسبت به آينده شغلي خود دارد ،مستعد فرو
رفتن در بحرانهايي است هه نتيجه آن جوز ضورر بوه

بهزيستي روانشناختي و دلبستگي به خدا رابطه مثبوت
و معنيداري وجود دارد .بنوايرين مويتووان گفوت هوه
دلبسووتگي بووه خوودا و احسوواس شوورم و گنوواه بوور روي
بهزيستي روانشناختي و سالمت روان اثرگوذار اسوت.
در نهايت در ارتباط با تحقيق و محدوديتها مويتووان
بيوووان نموووود هوووه بوووا توجوووه بوووه دامنوووه محووودود
مشاركت كنندگان در اين پژوهش از نظور سوني و نيوز
جغرافيايي ،الزم است در تعميم نتايج به سواير منواطق
و گروههاي سني جانب احتياط را رعايت نمود.

تقدير و تشکر

خود و جامعه اش نيست .يکي از راه هارهايي هه بتواند

اي ون مقالووه حاصوول پاي وان نامووه هارشناسووي

وي را از اين بحرانها نجات دهد و در مقابل مشوکالت

ارشد دانشگاه ياسوج بوود ،هوه بوا حمايوت موالي ايون

بيمه هند ،موذهب و دلبسوتگي بوه خداونود بوا بررسوي

دانشگاه انجام شد.

تحقيقهايي در اين زمينه مي توان ادعا نمود هوه انجوام
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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 multistage 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 wellbeing 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.
Keywords: Attachment to God, Psychological well-Being, Feelings of Shame, Sin
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