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  مقدمه

از زندگی انسان است که تـأثیر بسـزایی بـر     مهمیفردي بخش  اعی بینروابط اجتم

فـردي در   روابـط بـین   سالمت جسم و روح او دارد. یکی از موضوعاتی کـه در زمینـه  

 1احساس تنهـایی  ،است شناسان قرار گرفتهمورد توجه بسیاري از روان گذشتههاي  هده

اي از تنهـایی  امروز بـر روي لبـه   ) بسیاري از ما در دنیاي1978است. به عقیده سادلر (

ایم و گاهی به این دلیـل نـاتوان و   کنیم و تجربه آن را در زندگی خود داشتهزندگی می

ایم. احساس تنهایی به عنوان یک تجربه ناخوشایند جهـانی، زمـانی اتفـاق    افسرده شده

هـو و  باشـد (  افتد که فرد احساس فقدان روابط اجتماعی مناسب و مثبت را داشـته می

اي فـاعلی و ذهنـی،   ). در بسیاري از تعاریف، احسـاس تنهـایی تجربـه   2013همکاران،

شود تلقی می 2کننده و به عنوان یک مشکل اساسی در سالمت روانآزاردهنده و پریشان

) ایـن  1390 عالیی، ؛ نقل از چشمه2000( 3). بوت1992 ؛ ریدیک و کلر،1984(پرلمن،

نی درونی، احسـاس طردشـدگی و نـاتوانی در ایجـاد،     یک نگرا ةاحساس را دربرگیرند

) نیـز آن را  2008داند. بکـت، زاسنیسـکی و نـاکال (   حفظ و تداوم ارتباطات مناسب می

مصاحبت و همراهی با دیگران و به عنوان آرزویی براي تعامالتی متفاوت  نبودناشی از 

  گیرند.اند، در نظر میبا آنچه که تاکنون تجربه شده

توان نتیجه نقص در روابط نزدیک و عدم یکپارچگی ساس تنهایی را میهمچنین اح

با میزان کیفیت روابـط اولیـه (روابـط صـمیمی و      بیشترو انسجام اجتماعی دانست که 

تنهـا   اي که فردخانوادگی) و ثانویه (روابط اجتماعی و شغلی) در ارتباط است؛ به گونه

که دلگرمی و تأیید احساسی در روابـط   کندعواطف ناخوشایندي را تجربه و تصور می

 ،). در واقع1383 ،لبی و امیرکافی؛ نقل از چ2001 ،4او با دیگران وجود ندارد (هالورسن

مرتبط است و زمانی اتفـاق   دیگراناحساس تنهایی با ارزیابی ذهنی فرد از روابط او با 

ارد و یا صمیمیتی کـه  چیزي باشد که او تمایل د از افتد که یا تعداد روابط فرد کمترمی

کند، کمتر از آن چیزي باشد که انتظار دارد (لودر، مـومري  او در این روابط احساس می

  ).2010 ؛ دي یانگ گرولد و وان تیلبرگ،2004 و شارکی،
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2. Mental health 

3. Boot 

4. Halvorsen 
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اي بـر مشـکالت   اند که احساس تنهایی تأثیر عمـده بسیاري تأکید کردهپژوهشگران 

تـوان آن را یـک عامـل تهدیدکننـده بـراي       ه مـی اجتماعی فرد دارد؛ تا جایی کـ  ـ روانی

هاي  ). پژوهش2004 فرد تلقی کرد (لودر و همکاران، 1روان وبهزیستی جسمانی سالمت

، 2اي با خجالـت تهطور برجس است که احساس تنهایی بهآن  بیانگرموجود در این زمینه 

عی در هـاي اجتمـا  و کـاهش تعـامالت و تمـاس    4رنجورخویی، روان3انزواي اجتماعی

) دریافتند 2003). هاکلی، برتسن و کاسیوپو (2006 هنریچ و گالون، ر.ك:ارتباط است (

و راحتی و افزایش تضاد و  شدن، صمیمیت احساس درك که احساس تنهایی با کاهش

دهنـد کـه احسـاس    تنش در روابط همراه است. همچنین مطالعات دیگري نیز نشان می

شـی، نقـص در کارکردهـاي شـناختی و افـزایش      تنهایی با اختالالت شخصـیتی، خودک 

 ).2010 لوییز، هاکلی، جان و کاسیوپو، ر.ك:هاي افسردگی در ارتباط است (نشانه

اند که داشتن یک سبک دلبستگی ایمن و وجود کارآیی مناسب نشان دادهها  یافتهاما 

داشته باشد گیري فرد بسزایی در کاهش احساس تنهایی و گوشه اثرتواند ر خانواده مید

) در 1999 ؛ نقـل از کیـرك پاتریـک،   1973( 5). بـالبی 2012آریا و همکارانش،  محمدي(

کند که دلبستگی یک تحول همیشـگی و دائمـی اسـت و    بیان می 6قالب نظریه دلبستگی

تر است، اما در چرخه زندگی به ویژه در اگرچه رفتار دلبستگی در دوران کودکی روشن

) یکـی از  1390زاده، ؛ نقـل از رحـیم  1989( 7شود. ویسده میمواقع اضطراري نیز مشاه

پژوهشگرانی بود که مبانی نظري احساس تنهایی را به نظریه دلبسـتگی پیونـد    نخستین

داد. بر پایه این نظریه، احساس تنهایی ناشی از یک نیاز اجتماعی اسـت کـه بـه شـکل     

نایافته مزمن سازش 9درونی الگوي کاري باتواند شود و میتجربه می 8درماندگی جدایی

ایمنی دارند، احساس تنهایی را به شـکل پایـداري   افرادي که دلبستگی نا ،شود. در واقع

) احسـاس  1977 ،1988). بـالبی ( 2000 ؛ روکیچ،1390 زاده،رحیمر.ك: کنند (تجربه می

                                                   
1. Physical well-being 

2. Shame 
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کند کـه اگـر مراقبـت از کـودك بـا      گونه تبیین می تنهایی را در چارچوب دلبستگی این

گیرد و الگوهاي عملی درونی کودك ایمن شکل میحساسیت همراه نباشد، دلبستگی نا

ناپذیر خواهد بود. چنین کودکی خـود  نیافتنی و اعتماد از دیگران به عنوان افرادي دست

گیـرد. درنتیجـه ایـن    را شایسته دریافت مراقبت توأم با حساسیت و محبت در نظر نمی

شـود و کـودك را   گرانه میفردي حمایت گیري روابط میانادراکات ناسالم مانع از شکل

اجتمـاعی، از جملـه احسـاس تنهـایی قـرار       ـ در معرض خطر برخی مشکالت عـاطفی 

  ).1388 دهد (احدي، می

بـرد،  کنند که مدت زمانی که فرد در تنهایی به سر می) بیان می1984هچت و باوم (

بلکه تهدید جدایی و کیفیـت دلبسـتگی   کننده میزان احساس تنهایی در او نیست؛ تعیین

شود، در احساس تنهایی نقش مهمی دارد. به بیـانی دیگـر   که در افراد ناایمن تجربه می

ذهنـی شـخص از کیفیـت دلبسـتگی صـمیمانه بـا چهـره          احساس تنهایی، احساس در

دهنـد  نشان می ها پژوهش ،رو دلبستگی تأثیر بیشتري از عدم حضور دیگران دارد. از این

گرا بیش از افراد داراي دلبستگی ایمـن  ـ دوسوکه افراد داراي سبک دلبستگی مضطرب  

کنند، زیرا این افراد بـراي تـأمین   و یا حتی دلبستگی ناایمن اجتنابی احساس تنهایی می

 آریا و همکاران،؛ محمدي1388 اند (احدي،حس ارزشمند بودن خود به دیگران وابسته

2012.(  

توانـد در تعیـین میـزان احسـاس     لبستگی، عامل دیگري که مـی اما افزون بر سبک د

طور ویژه رابطـه فـرد بـا     باشد؛ معنویت، باورهاي مذهبی و به تنهایی نقش مهمی داشته

هاي گذشته، پژوهشگران مطالعات خدا و تصویري است که او از خداوند دارد. در دهه

اند، مبنی ل توجهی را به دست آوردههاي قاباند و یافتهمهمی را در این زمینه انجام داده

  بر اینکه میزان احساس تنهایی فرد متأثر از کیفیت رابطه او با خداوند است.

داننـد؛  یکی از عواملی که پژوهشگران آن را در کاهش احسـاس تنهـایی مـؤثر مـی    

و مذهب، معنویت و خصوصاً کیفیت ارتباط فرد بـا خـدا اسـت. بـه عقیـده پالوتزیـان       

) اثري که مذهب و احساس تنهایی بر یکدیگر دارند، به نـوع مـذهب و   2008( جانگین

یـک متغیـر چندبعـدي     1کنند که مذهبشکل احساس تنهایی بستگی دارد. آنها بیان می

تواننـد  اي از ابعاد باور، تجربه و رفتار ایجاد شده است و این ابعاد میاست که از شبکه

                                                   
1. Religion 
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رو، روکـیچ و ونگـاس    ر قـرار دهنـد. از ایـن   تأثی تجربه احساس تنهایی در فرد را تحت

دانند و بیان ) آن را عاملی مؤثر در تعیین الگوي مقابله فرد با احساس تنهایی می2012(

تواند دیدگاه فرد به زنـدگی، رفتارهـا و تعـامالت اجتمـاعی را     کنند که دینداري میمی

بـا سـطوح بـاالتر    هـاي مـذهبی    سـو گـرایش   دهد. در واقع از آنجا که از یـک تغییر می

یکپارچگی و حمایت اجتماعی در ارتباط است و از سوي دیگر، حمایت اجتمـاعی بـا   

تواند از فـرد   هاي مذهبی می تر احساس تنهایی درنتیجه اعتقادات و گرایشسطوح پایین

  ). 2012در برابر احساس تنهایی محافظت کند (روت و همکاران، 

پاتریـک و شـاور   هـایی، مطالعـات کیـرك   افزون بر تأثیر کلی مذهب بر احسـاس تن 

دهد که میزان احساس تنهـایی فـرد متـأثر از کیفیـت رابطـه او بـا       ) نیز نشان می1992(

خداوند است و داشتن یک سبک دلبستگی ایمن به خداوند، بـا احتمـال کمتـر تجربـه     

ه ) نیز معتقدند ک2012و مایو ( باور. جیافسردگی و احساس تنهایی در فرد همراه است

تواند موجب اعتقاد فرد به خدا شود؛ در مطالعه آنها مشخص شد نیاز به تعلق داشتن می

افرادي که تصویري پذیرنده و حمایتگر از خدا را گزارش دادند، اعتقاد آنها به خداونـد  

) دریافتنـد  2010تاش نیـز ( شد. نیوتون و مکینیبرانگیخته م 1از راه نیاز به تعلق داشتن

شناختی باالتري برخوردارنـد و  ر مثبتی از خداوند دارند، از مقابله روانافرادي که تصو

پاتریـک و  پژوهش کیركکنند. همچنین ها را بیشتر به صورت مثبت ارزیابی میموقعیت

نشان داد که داشتن تصور منفی از خداوند با احساس بیشتر تنهایی  )1999همکارانش (

رابطه ایمن بـا خـدا و بـاور بـه خـدایی در       در فرد همراه است و در مقابل داشتن یک

شـود.  کننده، پذیرنده و خیرخواه موجب کـاهش احسـاس تنهـایی مـی    دسترس، اجابت

گونه که دلبسـتگی ایمـن بـه    )، همان2011همچنین بنا به مطالعه الیسون و همکارانش (

زاي زنـدگی اسـت، داشـتن     بـار حـوادث اسـترس   خدا مانند سپري در برابر آثـار زیـان  

واقـع  کنـد. در  بستگی ناایمن و اضطرابی به خداوند نیز این آثار مخرب را تشدید میدل

کند کـه افـراد بـا دلبسـتگی     ) مطرح می1391؛ نقل از زرین کلک،2002( 2پاتریک کیرك

کنند و اي مشارکتی در برابر حوادث استفاده میایمن به خدا، بیشتر از راهبردهاي مقابله

ارویی با مشکالت، خداي حمایتگر و مهربـان پایگـاهی امـن    معتقدند که در هنگام روی

                                                   
1. belong 

2.  Kirkpatrick 



  1396 پاییز و زمستان/ 21/ ش11شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  112

  

براي آنها خواهد بود؛ اما افراد واجد دلبستگی اضطرابی و اجتنابی نسبت به خـدا، ایـن   

دانند و درنتیجه احساس تنهایی، افسـردگی و  پایگاه امن را دور و غیر قابل دسترس می

سـتگی معنـاداري میـان پـذیرش     کنند. به این ترتیب همباضطراب بیشتري را تجربه می

 و همکـاران،  1دارد (تیـزدل خود، پذیرش دیگران و داشتن تصور پذیرنده از خدا وجود 

) و دوستی با خدا و بنـدگی او، بـا   1391نقل از حدادي کوهسار و غباري بناب، ؛1997

ایجاد این احساس در فرد که خداوند حامی و مراقب اوست، منجر به کاهش احسـاس  

  شود.وچی و تنهایی و افزایش میزان رضایت فرد از زندگی میرهاشدگی، پ

-هاي اخیر بیانگر آن بوده  هاي انجام شده در سالطور که مطرح شد، پژوهشهمان

شناختی کننده با مشکالت کمتر روان است که باور به خدایی نزدیک به انسان و حمایت

سـتره وسـیعی از اخـتالالت    گـر و طردکننـده بـا گ   و درمقابل، اعتقاد بـه خـدایی تنبیـه   

اسـت   و احساس تنهایی همـراه بـوده   2شناختی مانند افسردگی، اضطراب، پارانویا روان

)؛ اما مطابق با بسیاري از مطالعـات انجـام   1391بناب،  (ر.ك: حدادي کوهسار و غباري

 رابطه فرد با خدا و تصویري که او از خداوند در ذهن دارد، متأثر از کیفیت رابطه شده،

-) بیان می1999(و همکارانش  پاتریکاست. کیرك او او با مراقبان اولیه و والدین خود

کنـد در  ی که فرد با چهره دلبستگی تجربه میهاي روابط نزدیک و عاطفویژگی د کهنکن

و سبک دلبستگی ایمن،  3شیوه والدگري مقتدرانه ،ارتباط با خدا نیز وجود دارد. بنابراین

رب معنوي و اعمال مذهبی در بزرگسالی اسـت و بـر   ااسبی براي تجبینی کننده منپیش

 و 2003 ،؛ سـیم و لـو  1384تصور فرد از خدا و ارتباطش با او اثرگذار است (صـادقی، 

  ).1999و همکاران،  پاتریککیرك

شناسی امروز، دین بیشتر به عنوان نوعی ارتباط با خدا در در حقیقت در متون روان

فردي از روابط درونی شده  کننده یک ساختار عمیق درون منعکس شود کهنظر گرفته می

است؛ به این معنا که نگاه فرد به یک موجود الهی متأثر از دیدگاه او نسبت به افراد مهم 

بـه بیـانی    ).1391 کلـک،  ؛ نقل از زریـن 1978 و همکاران، 4زندگی وي است (اینثورث

کنـد و از ایـن رابطـه    مـی  5سازيرا درون فرد ارتباط خود با مراقب اولیه دیگر، معموالً
                                                   
1. Tisdal 

2. Paranoid disorder 

3. Powerful parenting 

4. Ainsworth 

5. internalizing 
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کنـد و  براي شکل دادن سایر روابط و نحوه نگاه خویش به خود و دیگران استفاده مـی 

کنـد  اش را اتخـاذ مـی  حتی بر پایه روابط اولیه زندگی خـود عقایـد و باورهـاي دینـی    

یمن با دهند که داشتن یک رابطه مثبت و ا). برخی مطالعات نشان می1391 کلک، (زرین

ـ   معنـوي، داشـتن یـک سـبک      هـاي  همراقبان اولیه و والدین، به طور مستقیمی بـا تجرب

تـر از او در ارتبـاط اسـت    داشـتنی تر و دوسـت دلبستگی ایمن به خدا و تصویري مثبت

زاده و منصور، شهابی ؛ سپاه2005 دونالد همکاران،؛ نقل از مک1994 ،2و ادواردز 1بروکا(

در واقع، افـراد ایمـن نسـبت بـه دو     ). 1391 کلک و برزوکی، ؛ زرین1387 خوشنویس،

کننده توصیف گروه ناایمن، خدا را بیشتر مهربان و کمتر غیرقابل دسترس، دور و کنترل

که افراد اجتنابی در مقایسه بـا   دهند، درحالیکنند و تعهد مذهبی بیشتري را نشان میمی

اعتقـادتر  دوسوگرا نسبت به خدا بـی  تفاوت و افراددو گروه دیگر، نسبت به مذهب بی

  . )1992 پاتریک و شاور،(کیركهستند 

توانـد ضـعف مراقبـان در    دهند که ارتباط با خدا مـی دیگري نیز نشان میهاي   یافته

) بیان 1999( و همکارانش پاتریک. کیركکنددوران کودکی یا روابط عاشقانه را جبران 

تنش و اضطراب شدید و تاریخچه دلبسـتگی   د که در شرایط خاصی مانند وجودنکنمی

تواند به عنوان چهره دلبستگی جانشین انتخاب شـود. در  ناایمن نسبت به والد، خدا می

توان گفت زمانی که این احساس ناشی از فقدان دلبسـتگی  زمینه احساس تنهایی نیز می

یگزین توانـد جـا  ایمن باشد، یک وجود مقدس، مهربـان و توانـا (یعنـی خداونـد) مـی     

هاي حاصل از دلبستگی شود و به عنوان یـک موضـوع و   ها و آسیبها، شکستنقصان

در واقـع شـواهد    ).1389، چهره دلبسـتگی در نظـر گرفتـه شـود (هـومن و همکـاران      

توانـد  ، ارتباط با خـدا مـی  3دهنده آن است که هم براساس فرضیه جبران پژوهشی نشان

عاشقانه را جبران کند و هم براسـاس فـرض   ضعف مراقبان در دوران کودکی یا روابط 

-توان گفت که سبک دلبستگی شکل گرفته در کودکی یک فرد همیشـه مـی  می 4انطباق

دونالـد و  نمایـد (مـک  تواند نوع رابطه وي با سایرین و خدا را در بزرگسالی مشـخص  

  . )2005 بک،

                                                   
1. Brokaw 

2. Edwards 

3. Compensation hypothesis 

4. Conjunction hypothesis 



  1396 پاییز و زمستان/ 21/ ش11شناسی/ س اسالم و روان  مطالعات  114

  

متأثر از تجارب از آنجا که مطابق با مبانی نظري، نوع رابطه و تصور فرد از خداوند 

هـاي نـاایمن   توان آن را جـایگزینی بـراي دلبسـتگی   اولیه زندگی اوست و همچنین می

در پژوهش حاضر کیفیت ارتباط فرد بـا خداونـد    نسبت به مراقبان اولیه در نظر گرفت،

 در تـاکنون  کـه  تحقیقـاتی  گر در نظر گرفته شده است. همچنـین به عنوان متغیر میانجی

 از تصور مانند کلی هاي مؤلفه به است، شده انجام خدا با ارتباط و ییتنها احساس زمینه

 پـژوهش  ایـن  در محققان که درحالی ،اندپرداخته خدا به اعتقاد و خدا به دلبستگی خدا،

 میـزان  و دهنـد  انجـام  خـدا  بـا  فـرد  ارتبـاط  نوع از تريدقیق ارزیابی که دارند نظر در

 محبـت،  بـا  امیدوارانه، خصمانه،( ارتباط این نگوناگو هايکیفیت در را تنهایی احساس

طور است (همان ه انجام شدهتحقیقاتی که تاکنون در این زمین .کنند بررسی.) ..و بیمناك

هاي دلبستگی و ارتباط با که در پیشینه پژوهش به آنها اشاره شد) به بررسی رابطه سبک

آنجا که باورهاي مذهبی و تصور  اند، اما ازخدا به طور مجزا با احساس تنهایی پرداخته

توان بازتابی از نوع رابطه فرد بـا مراقبـان اولیـه و اشـخاص مهـم      فرد از خدا را هم می

هـاي موجـود در   توان آن را جایگزین و جبرانی بـراي کاسـتی  زندگی دانست و هم می

رد شود که کیفیت رابطه فسبک دلبستگی و روابط او به شمار آورد، این سؤال ایجاد می

  دهد؟ با خدا، چگونه میزان احساس تنهایی ناشی از نوع دلبستگی را تغییر می

  :است این است که رو روبهکه پژوهش حاضر با آن  سؤاالتیبه این ترتیب، 

با خداوند و میزان احساس تنهـایی اثـر    فردسبک دلبستگی چگونه بر نوع رابطه  .1

  گذارد؟می

تواند میزان احساس تنهایی ناشی از کیفیت روابط آیا کیفیت رابطه فرد با خدا می. 2

؟ به عبارت دیگر آیـا رابطـه میـان    تحت تأثیر قرار دهدفردي (یا سبک دلبستگی) را  بین

  ز کیفیت رابطه او با خداوند است؟سبک دلبستگی و احساس تنهایی فرد متأثر ا

  روش

و با توجه بینی احساس تنهایی براساس سبک دلبستگی پژوهش حاضر با هدف پیش

اسـت. ایـن پـژوهش از نـوع      گري نوع ارتباط با خـدا صـورت گرفتـه   به نقش میانجی

هاي آماري همبستگی پیرسـون و تحلیـل   مطالعات توصیفی است که با استفاده از روش

است. جمعیت مورد مطالعه جوانان  رگرسیون چندمتغیره (به روش همزمان) انجام شده

نفـر بـه    232اي به حجـم  هستند که از میان آنها نمونهسال مجرد شهر تهران  35تا  18
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هـا،  هـا، دانشـگاه  مراجعه به اماکن عمومی مانند پـارك  باگیري در دسترس (شیوه نمونه

. میـانگین سـنی   انـد  کـرده هاي پژوهش را تکمیل ها) انتخاب شدند و پرسشنامهکتابخانه

 آنها در جدول زیر آمـده شناختی سال بود و سایر اطالعات جمعیت 21کنندگان شرکت

  است.

  
  شناختی گروه نمونههاي جمعیت. ویژگی1جدول 

  
  متغیر تحصیالت  متغیر جنس

  % N  سطح تحصیالت  % n  جنسیت

  4/16  38  دیپلم  3/23  54  پسر

  8/57  134  کارشناسی  4/72  168  دختر

  3/20  47  کارشناسی ارشد  3/4  10  پاسخ نداده

  2/2  5  دکترا  100  232  کل

  4/3  8  سخ ندادهپا      

  100  232  کل

  

    ابزارها

  :استپرسشنامه زیر  سهدر این مطالعه شامل  شده ابزارهاي استفاده

ـ : این پرسشنامه )1390زاده،؛ رحیمILQ. پرسشنامه احساس تنهایی ایرانی(1  رايب

شناسایی ساختار عاملی احساس تنهایی دانشجویان ایرانی و دستیابی به تبیینی متناسـب  

گویـه اسـت کـه در یـک      43اسـت و دربرگیرنـده    رهنگ و جامعه ایرانی تهیه شدهبا ف

-اي لیکرت (کامالً موافقم، موافقم، مخـالفم و کـامالً مخـالفم) نمـره    درجه چهارمقیاس 

عامل خـانواده، دوسـتان/ همگنـان، هیجـانی/      پنجاین پرسشنامه شامل  شود.گذاري می

گویه، کمیت  14ي/ مذهبی است. عامل اول با عاطفی، فردیت/ فاصله با دیگران و معنو

گویـه،   دوازدهدهد؛ عامل دوم با و کیفیت روابط فرد با خانواده را مورد بررسی قرار می

-ها و به طور کل دیگران را انـدازه احساس تنهایی فرد در ارتباط با دوستان، همکالسی

و عواطـف فـرد    هـا  ها، هیجـان ر احساسگگویه بیان هشتکند؛ عامل سوم با گیري می

شدن توسـط  نگویه عامل چهارم به احساس متفاوت بودن با دیگران، درك  چهاراست؛ 

دیگران و داشتن انتظارات بیش از حد از آنها و فقدان ادراك صـمیمیت و صـداقت در   

-گویه به ارتباط فرد با خدا توجه دارد. رحیم پنجپردازد و عامل پنجم نیز با اطرافیان می
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، 89/0و بـراي عامـل اول    94/0ضریب آلفاي کرونباخ را براي کل آزمون  )1390زاده (

 گزارش کرده 86/0و عامل پنجم  66/0، عامل چهارم 85/0، عامل سوم 82/0عامل دوم 

) بـا  78/0تـا   56/0است. همچنین این پرسشنامه همبستگی باال و قابـل قبـولی (دامنـه    

)، مقیاس احساس تنهایی 1980 ن،(راسل و همکارا UCLAهاي احساس تنهایی مقیاس

 ـ   ) و احسـاس تنهـایی هیجـانی   1985یانگ گرولـد و کمفـوئیس،   یانگ گرولد (ديدي

). 1390زاده، ) نشان داده است (رحـیم 2004اجتماعی بزرگساالن (دیتوماسو و همکاران، 

و بـراي   93/0) نیز ضریب آلفاي کرونباخ را بـراي کـل ایـن پرسشـنامه     1392قابضی (

است. در  به دست آورده 84/0و  65/0، 84/0، 84/0، 89/0ها به ترتیب عامل هریک از

، عامل 91/0، براي عامل اول 93/0پژوهش حاضر نیز میزان ضریب آلفا براي کل آزمون 

  به دست آمد. 84/0و عامل پنجم  65/0، عامل چهارم 83/0، عامل سوم 84/0دوم 

: ایـن  )1987هـازان و شـیور،   ؛ AAQ. پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسـاالن ( 2

دهی است و بر پایه این فرض استوار است گیري خودگزارشپرسشنامه یک ابزار اندازه

توان در روابط بزرگسالی هاي دلبستگی کودك ـ مراقب را می هایی از سبککه مشابهت

نیز یافت. این پرسشنامه داراي دو بخش است: بخش اول شـامل سـه جملـه توصـیفی     

هر جمله فرد میزان مطابقت آن توصیف با کیفیت روابط خـود را در یـک   است که در 

هـا میـزان راحتـی، نزدیکـی و     کند. این توصیفطیف لیکرت (از یک تا هفت) بیان می

ــ   صمیمیت فرد در روابط و درنهایت در سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و اضـطرابی 

از سه جمله توصیفی را به عنوان  دهند. در بخش دوم نیز فرد یکیدوسوگرا را نشان می

  کند.الگوي غالب بر روابط خویش انتخاب می

هاي فراوانی از این مقیاس بـراي ارزیـابی سـبک دلبسـتگی افـراد اسـتفاده        پژوهش

؛ 1990( 2و نولر 1فینیاست. اند و اعتبار آن در بسیاري از مطالعات مورد تأیید بوده  کرده

این پرسشنامه را در فاصله زمانی یک تا هشت هفته  ضریب بازآزمایی نقل از صیادپور)

) نیـز  1380انـد. پاکـدامن (  گزارش کرده 40/0و براي بخش دوم  60/0براي بخش اول 

بـراي دلبسـتگی    72/0( 95/0ضریب بازآزمایی این ابزار را با فاصله یک مـاه برابـر بـا    

بسـتگی ایمـن) و   بـراي دل  37/0براي دلبستگی اجتنـابی و   56/0اضطرابی ـ دوسوگرا،  

                                                   
1. Feeney 

2. Noller 
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کـنش،  اسـت. عبـدي، خـوش   گـزارش کـرده    78/0ضریب آلفاي کرونباخ را برابـر بـا   

) نیــز در پــژوهش خــود ضــریب آلفــاي کرونبــاخ ایــن 1391پــورابراهیم و محمــدي (

در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفاي کرونبـاخ در  اند. به دست آورده 71/0پرسشنامه را 

  ست آمد.به د 71/0نفر  232اي به حجم نمونه

این : )1390. پرسشنامه کیفیت رابطه فرد با خدا (بام اول، مظاهري و همکاران، 3

پرسشنامه با استناد به متون اسالمی (قرآن و سنّت) و براساس یک الگـوي نظـري سـه    

پـردازد. ابـزار مـذکور کـه     بعدي (مثلث ایمان) به بررسی کیفیت رابطه انسان با خدا می

است، شامل  اي لیکرت تنظیم شدهدرجه پنجصورت مقیاس  گویه است و به 67داراي 

گیري بعد گویه براي اندازه پانزدهگیري بعد بیم یا ترس از خدا، گویه براي اندازه پانزده

باشد. همچنـین  گیري بعد محبت به خدا میگویه براي اندازه شانزدهامید یا نیاز به خدا، 

خدا، یأس و تجرّي نیز هفـت مـاده در    براي سنجش هر یک از ابعاد عداوت نسبت به

 راه) اعتبـار ایـن پرسشـنامه را از    1390اسـت. مظـاهري و همکـاران (    نظر گرفته شده

نفر مـورد بررسـی قـرار     810اي به حجم محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ بر روي نمونه

 و بـراي  87/0گویـه   67دادند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که ضریب آلفاي کـل بـراي   

، 80/0هاي بیم، امید، محبت به خدا، عـداوت، یـأس و تجـري بـه ترتیـب      مقیاسخرده

. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفاي کل برابـر  است 64/0و  75/0، 71/0، 89/0، 76/0

، 80/0، 84/0هاي مـذکور بـه ترتیـب    مقیاس و ضریب آلفا براي هریک از خرده 87/0با 

  که بیانگر اعتبار این ابزار است.به دست آمد  82/0و  64/0، 87/0، 92/0

  هایافته

  نتایج محاسبات آماري پژوهش در جداول زیر قابل مشاهده است. 

هاي دلبستگی، سبکهاي ضرایب همبستگی متقابل مؤلفه میانگین، انحراف استاندارد و .2جدول 

  کیفیت رابطه با خدا و احساس تنهایی

  متغیرها

ن
گی

یان
م

  

رد
دا

تان
اس

ف 
را

ح
ان

  

ی
ناب

جت
ا

ی  
راب

ظ
ض

ا
  

ن
یم

ا
  

م
بی

ید  
ام

ت  
حب

م
  

س
یأ

ي  
جر

ت
ت  

داو
ع

  

                  1  824/1  778/3  دلبستگی اجتنابی

                1  057/0  951/1  322/3  دلبستگی اضطرابی

              1  -150/0*  -253/0**  885/1  891/3  دلبستگی ایمن
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            1  - 072/0  136/0  030/0  640/0  188/3  بیم (ترس از خدا)

          1  664/0**  - 130/0  - 094/0  - 037/0  542/0  458/3  امید (نیاز به خدا)

        1  710/0**  353/0**  - 051/0  -177/0*  - 095/0  665/0  944/3  محبت

      1  - 615/0**  -279/0**  113/0  069/0  -178/0*  128/0  774/0  869/1  یأس

    1  536/0**  - 5/0**  -179/0**  041/0  035/0  108/0  157/0**  547/0  051/2  تجرّي

  1  641/0**  807/0**  -65/0**  -323/0**  - 038/0  021/0  210/0**  111/0  644/0  6/1  عداوت

  455/0**  317/0**  -547/0**  -427/0**  -224/0**  122/0  - 167/0**  353/0**  130/0  450/0  915/1  احساس تنهایی

           ** p = 01/0        * p = 05/0  

تگی، دلبسـتگی  هـاي دلبسـ  شود کـه در میـان سـبک   مشاهده می 2در جدول شماره 

)، و دلبسـتگی اضـطرابی   r=  15/0اجتنابی همبستگی مثبت معناداري با مؤلفه تجـرّي ( 

) و r=  -17/0) و یـأس ( r=  -17/0هـاي محبـت (  همبستگی منفی معناداري بـا مؤلفـه  

 35/0) و احساس تنهایی (r=  21/0همبستگی مثبت معناداري با عداوت نسبت به خدا (

 =r میـان سـبک دلبسـتگی ایمـن و احسـاس تنهـایی رابطـه منفـی         ) دارد. همچنین در

هاي جدول باال بیانگر آن اسـت  ). افزون بر این، یافتهr=  -16/0معناداري برقرار است (

که به طور کلی، میان بعد مثبت و کیفیت مطلوب رابطه با خداوند و بعد منفی یا کیفیت 

توان گفـت کـه بـا تقویـت     این مینامطلوب آن ارتباط منفی معناداري وجود دارد؛ بنابر

هاي مثبت و مطلوب این رابطه، ابعاد منفی آن کاهش خواهد یافت. همچنین قابـل  جنبه

هاي امید و محبت نسبت به خدا، مؤلفه یأس نیز ارتبـاط  توجه است که عالوه بر مؤلفه

فسـیر  دهد. توجه به این نکته در تبیین و تمنفی معناداري را با احساس تنهایی نشان می

  نتایج مهم است.

  بینی احساس تنهایی . نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره براي پیش3جدول 

  هاي دلبستگیسبکبراساس 

  
متغیر 

  مالك

  R  R2  F  Sig   T  Sig  بینمتغیر پیش

ی
ای

نه
س ت

سا
ح

ا
  

 - - -  001/0*  165/11  128/0  37/0  ضریب ثابت

  189/0  319/1  088/0  دلبستگی اجتنابی

گی دلبست

  اضطرابی

327/0  981/4 *001/0  

  157/0 -420/1  -096/0  دلبستگی ایمن

                * P < 001/0  
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بینـی کننـده   دهد که به طور کلی، سبک دلبسـتگی پـیش  نشان می 3هاي جدول داده

معناداري براي میزان احساس تنهایی است و در انواع سبک دلبستگی، سبک دلبسـتگی  

-می R2کند. براساس میزان بینی میساس تنهایی را به طور معناداري پیشاضطرابی، اح

هـاي  % از تغییرات میـزان احسـاس تنهـایی از راه سـبک    12توان گفت که به طور کلی 

% از این تغییـرات  32دهد که بینی است و میزان ضریب بتا نشان میدلبستگی قابل پیش

به طوري که هرچه الگـوي دلبسـتگی    بینی است؛براساس دلبستگی اضطرابی قابل پیش

  تر باشد، تنهایی بیشتري را احساس خواهد کرد. فرد به سبک اضطرابی نزدیک

   کیفیت ارتباط با خدابینی تایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره براي پیشن. 4جدول 

  هاي دلبستگیسبکبراساس 
Sig T  Sig F R2 R متغیر مالك بینمتغیر پیش  

  بیم  ضریب ثابت 143/0 006/0 378/1 251/0 - - -

  اجتنابی 012/0 168/0 867/0

 اضطرابی 119/0 678/1 095/0

 ایمن - 059/0 - 807/0 421/0

  امید  ضریب ثابت 202/0 026/0 820/2 040/0* - - -

  اجتنابی - 083/0 - 151/1 251/0

 اضطرابی - 117/0 - 660/1 099/0
 ایمن - 183/0 - 509/2 013/0*

  محبت  ضریب ثابت  219/0 033/0 327/3 021/0* - - -

  اجتنابی - 112/0 - 571/1 118/0
 اضطرابی - 182/0 - 602/2 010/0*

 ایمن - 103/0 - 427/1 155/0

  یأس  ضریب ثابت  235/0 041/0 881/3 010/0* - - -
  اجتنابی 146/0 061/2 041/0*
 اضطرابی 179/0 571/2 011/0*

 ایمن 111/0 546/1 124/0

  تجرّي  ضریب ثابت  196/0 024/0 658/2 049/0* - - -
  اجتنابی 168/0 345/2 020/0*

 اضطرابی 101/0 437/1 152/0

 ایمن 088/0 215/1 226/0

  عداوت  ضریب ثابت  240/0 043/0 018/4 008/0* - - -

  اجتنابی 123/0 719/1 087/0
 اضطرابی 206/0 952/2 004/0*

 ایمن 074/0 029/1 305/0

  

کننده  بینی دهد که جز درمؤلفه بیم، سبک دلبستگی، پیشنشان می 4هاي جدول یافته

هـاي امیـد و   هاي ارتباط با خـدا اسـت. همچنـین در مؤلفـه    معناداري براي تمام مؤلفه

* P < 05/0  
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هـاي یـأس و تجـري و    ایمـن و اضـطرابی و در مؤلفـه   هاي محبت، به ترتیب دلبستگی

هاي معناداري هسـتند. نکتـه قابـل    بینهاي اجتنابی و اضطرابی، پیشعداوت، دلبستگی

طـور   هاي دلبستگی ایمن و اضطرابی، بهتوجه این است که با توجه به ضریب بتا، سبک

لفـه امیـد، دلبسـتگی    کنند، براي مثـال در مؤ بینی میمنفی ارتباط مطلوب با خدا را پیش

) که ایـن موضـوع در تبیـین    =  -183/0است (ایمن موجب امید کمتري به خدا شده 

  ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. یافته

کننـده   بینـی هـاي دلبسـتگی پـیش   هاي جداول قبل، از آنجا کـه سـبک  براساس یافته

-هستند و نیـز داده  معناداري هم براي احساس تنهایی و هم براي کیفیت ارتباط با خدا

هاي جدول همبستگی نیز ارتباط معناداري را میان کیفیت ارتبـاط بـا خـدا و احسـاس     

گـر  تنهایی نشان داد؛ در ادامه این موضوع بررسی خواهد شد که با وجود متغیر میانجی

کیفیت ارتباط فرد با خدا، رابطه میان سبک دلبستگی و احساس تنهایی به چه صـورت  

ترتیب متغیر احساس تنهایی به عنوان متغیر مالك و کیفیت ارتباط بـا   ینخواهد بود؛ بد

اي در نظـر گرفتـه شـده و نتـایج بـه تفکیـک مطلـوب یـا         خدا، به عنوان متغیر واسطه

  است. نامطلوب بودن ارتباط افراد با خداوند ارائه شده

  

هاي سبکبراساس بینی احساس تنهایی . نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره براي پیش5جدول 

  اي ارتباط مطلوب با خدابا توجه به نقش واسطه دلبستگی

sig T  Sig F R2 R متغیر  بینمتغیر پیش

  ايواسطه

متغیر 

  مالك

  بیم  ضریب ثابت 386/0 132/0 656/8 001/0* - - -

ی
ای

نه
س ت

سا
ح

ا
 

 

  اجتنابی 077/0 138/1 257/0
 اضطرابی 332/0 980/4 001/0*

 ایمن -097/0 -423/1 156/0

  امید  ضریب ثابت 436/0 173/0 545/11 001/0* - - -

  اجتنابی 072/0 079/1 282/0
 اضطرابی 314/0 815/4 001/0*

 ایمن -126/0 -848/1 066/0

  محبت  ضریب ثابت  560/0 299/0 559/22 001/0* - - -

  اجتنابی 031/0 501/0 617/0
 اضطرابی 262/0 322/4 001/0*
 ایمن -143/0 -317/2 022/0**

              * P < 001/0          ** P < 05/0  
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هاي سبکبینی احساس تنهایی براساس . نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره براي پیش6جدول 

  اي ارتباط نامطلوب با خدادلبستگی با توجه به نقش واسطه
Sig t  Sig F R2 R متغیر  بینمتغیر پیش

  ايواسطه

متغیر 

  مالك

  یأس  ضریب ثابت 653/0 415/0 981/36 001/0* - - -

ی
ای

نه
س ت

سا
ح

ا
 

 

  اجتنابی -001/0 -017/0 986/0
 اضطرابی 232/0 194/4 001/0*
 ایمن -147/0 -611/2 010/0**

  تجري  ثابت ضریب 459/0 194/0 177/13 001/0* - - -

  اجتنابی 034/0 520/0 604/0
 اضطرابی 312/0 859/4 001/0*

 ایمن -122/0 -856/1 065/0

  عداوت  ضریب ثابت  571/0 312/0 670/23 001/0* - - -

  اجتنابی 023/0 373/0 709/0
 اضطرابی 250/0 139/4 001/0*
 یمنا -136/0 -227/2 027/0**

              * P < 001/0       ** P < 05/0  

شود، در تمـام سـطوح ارتبـاط بـا خـدا      مشاهده می 6و  5طور که در جداول همان

بـین معنـاداري بـراي    (مطلوب و نامطلوب)، الگوي دلبسـتگی اضـطرابی، متغیـر پـیش    

هـاي  هاحساس تنهایی است و درصد قابل توجهی از احساس تنهایی در هر یک از مؤلف

هـاي  در مؤلفـه  افـزون بـر ایـن   تأثیر این سبک از دلبستگی اسـت.   ارتباط با خدا، تحت

محبت، یأس و عداوت نسبت به خداوند، عالوه بر دلبستگی اضـطرابی، الگـوي ایمـن    

کنـد. ایـن یافتـه    بینی مـی دلبستگی نیز به طور منفی و معناداري احساس تنهایی را پیش

که ارتباط فرد با خدا مبتنی بر محبت، یأس و یا عداوت آن است که در صورتی  بیانگر

تواند موجب کاهش احساس تنهایی شـود.  نسبت به او باشد، الگوي دلبستگی ایمن می

توان گفت فردي که داراي عداوت نسبت به خداوند است، نمونه می رايبه بیان دیگر، ب

تر خواهد شد، اما اگـر  اگر داراي سبک دلبستگی اضطرابی باشد، احساس تنهایی او بیش

فردي خود از سبک دلبستگی ایمن برخوردار باشـد، بـا وجـود عـداوت     در روابط میان

اگـر ارتبـاط فـردي بـا      همچنیننسبت به خدا، احساس تنهایی او کاهش خواهد یافت. 

خداوند مبتنی بر محبت باشد، چنین فردي در صورت داشتن سبک دلبستگی اضطرابی، 

را در روابط خود با سایرین احساس خواهد کـرد، امـا اگـر از     احساس تنهایی بیشتري

فـردي کـاهش   سبک دلبستگی ایمن برخوردار باشد، احساس تنهایی او در روابـط بـین  

  شود.گیري موکول می. تبیین بیشتر این یافته به قسمت نتیجهخواهد یافت
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 گیريبحث و نتیجه

ثبت و معنـاداري میـان سـبک    دهد که همبستگی مهاي مطالعه حاضر نشان مییافته

دلبستگی اجتنابی با تجرّي و سبک دلبستگی اضطرابی با عداوت وجود دارد و همچنین 

سبک دلبستگی اضطرابی، همبستگی منفی و معناداري نیز با یـأس نسـبت بـه خداونـد     

هـاي مطلـوب و   دارد؛ اما هیچ ارتباط معناداري میان الگـوي دلبسـتگی ایمـن بـا جنبـه     

) یـأس را حالـت   1390ه با خـدا مشـاهده نشـد. مظـاهري و همکـاران (     نامطلوب رابط

دانـد.  افراطی بیم از خداوند، یعنی درماندگی و مأیوس شدن از رحمت بیکران الهی می

در این پژوهش مشخص شد که هرچه نمره فرد در الگوي اضـطرابی دلبسـتگی بیشـتر    

تر باشد،  یأس او نسبت نباشد، یعنی از دریافت محبت، توجه و حمایت دیگران نامطمئ

کنـد؛ امـا از   به خداوند کمتر است و خدا را جایگزین چهره ناایمن دلبستگی خـود مـی  

سوي دیگر، همین دلبستگی اضطرابی با عداوت که بیانگر فقدان محبت نسبت به خـدا،  

دوست داشتن غیر او و یا خصومت نسبت به اوست، ارتباط مثبتی دارد. این امر نشـان  

تواند بـا جـایگزین کـردن خـدا بـه      که دلبستگی ناایمن اضطرابی می ه درحالیدهد کمی

هاي ناایمن منجر به کاهش یأس و درماندگی شود، عنوان یک چهره ایمن به جاي چهره

فـردي را بـه رابطـه او بـا خـدا نیـز       تواند احساس ناامنی فرد در روابط بینهمچنین می

ند سایر افراد، مطمئن و پاسخگو نیست، خشـم  تسرّي دهد و با تصور اینکه خدا نیز مان

فرد را نسبت به خدا برانگیزد. تجرّي نیز حالت افراطی امید به خداسـت کـه بـا نـوعی     

باکی و نافرمانی در برابر خـدا همـراه اسـت و نتـایج حاصـل از تحلیـل       گستاخی و بی

اوتی و تفـ فردي خود داراي سردي، بـی  دهد فردي که در روابط بینهمبستگی نشان می

از صمیمیت و محبت است، نسبت به خدا نیز نافرمانی و جسـارت بیشـتري را    اجتناب

  دهد.نشان می

) بیـان  1391کلک، ؛ نقل از زرین1978طور که اینثورث و همکارانش (بنابراین، همان

کنند، نگاه فرد به یک موجود الهی متأثر از دیدگاه او نسبت به افراد مهم زندگی وي می

کند که افرادي که ) نیز بیان می1387؛ نقل از صادقی، 1383زاده (چنین شهابیاست. هم

در دوران کودکی دلبستگی ناایمن نسبت به والدین دارند، افزون بر دلبستگی نـاایمن در  

  بزرگسالی، دلبستگی ناایمن نیز به خدا دارند.

را میان الگوي هاي مربوط به تحلیل همبستگی، ارتباط مثبت معناداري همچنین یافته
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دهـد و  دلبستگی اضطرابی، تجرّي و عداوت نسبت به خدا با احساس تنهایی نشان مـی 

هـاي ارتبـاط   در مقابل، میان الگوي ایمن و امید و محبـت نسـبت بـه خداونـد (مؤلفـه     

هاي مطلوب با خدا) همبستگی منفی معناداري به دست آمد. این یافته همسو با پژوهش

دهـد کـه   ) نشـان مـی  2012آریا و همکاران () و محمدي1388)، احدي (2000روکیچ (

ویژه اضطرابی با تجربه بیشتر احساس تنهایی همـراه اسـت.    سبک دلبستگی ناایمن و به

تـاش  )، نیوتـون و مکـین  1992پاتریـک و شـاور (  هاي کیركهمچنین مطابق با پژوهش

دهد که هرچـه  ن می)، مطالعه حاضر نیز نشا1999پاتریک و همکاران () و کیرك2012(

باشد، میزان احساس تنهایی در او کمتر اسـت؛   تري با خداوند داشتهفرد ارتباط مطلوب

تـوان  ) خدا را می1394سو بنا به گفته پارگامنت (نقل از قابضی و همکاران،  زیرا از یک

عضوي از شبکه اجتماعی روابط فرد در نظر گرفت و از سوي دیگر، بـاور بـه خـدایی    

دهنده در الگوي مقابله افراد با مشکالت زندگی از جمله احساس تنهایی پاسخ نزدیک و

  ) اثرگذار خواهد بود. 2012(روکیچ و ونگاس،

اما نکته قابل توجه این است که احساس یأس نسبت به خدا به طـور معکوسـی بـا    

شتر احساس تنهایی در ارتباط است. به بیانی دیگر، هرچه یأس و ناامیدي فرد از خدا بی

باشد و فرد خود را از رحمت الهی دور بیند، احساس تنهـایی در او کمتـر اسـت. ایـن     

بینـی  ) ناهمخوان اسـت؛ زیـرا آنهـا در پـیش    1394یافته با پژوهش قابضی و همکاران (

بـین  احساس تنهایی براساس کیفیت ارتباط فرد با خدا دریافتند که مؤلفـه یـأس، پـیش   

) 1390این نیز بیان شد که مظـاهري و همکـاران (   مثبت احساس تنهایی است. پیش از

دانند که این حالت درماندگی و مأیوس یأس را حالت افراطی بیم و ترس از خداوند می

عملی (در حیطه دینداري) شـود؛ زیـرا چنـین    تواند موجب بیشدن از رحمت الهی می

ي خـود نخواهـد   ها، امیال و رفتارهافردي دلیلی براي خویشتنداري و بازداري خواسته

) درباره نحـوه اثرگـذاري   2012داشت. این موضوع در کنار تفسیر روت و همکارانش (

-باورهاي مذهبی بر تعامالت اجتماعی و احساس تنهایی به تبیین این یافته کمـک مـی  

توان گفت که یأس نسبت به خداوند، ارتباط او با دیگـران را نیـز بـه    کند. در واقع، می 

دهد و فرد احساس تعلق کمتر و گري سوق میتفاوتی و اجتنابیسمت نوعی سردي، ب

  دهد.در پی آن احساس تنهایی کمتري را گزارش می

هاي دلبسـتگی  بینی احساس تنهایی براساس سبکنتایج تحلیل رگرسیون براي پیش
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% از میزان تغییـرات (واریـانس) احسـاس تنهـایی از راه سـبک      32دهد که نیز نشان می

) آنچه 1984بینی است. در واقع، بنا بر نظر هچت و باوم (طرابی قابل پیشدلبستگی اض

تـري دارد، تهدیـد جـدایی و کیفیـت     که در ایجاد و تشدید احساس تنهایی نقش مهـم 

دلبستگی ناایمن است و از آنجا که در الگوهاي ناایمن دلبستگی نیز افراد اضـطرابی نـه   

توانند به پاسخگو بودن تفاوت باشند و نه میتوانند نسبت به چهره دلبستگی خود بیمی

و حمایتگري او مطمئن باشند، حتی در مقایسه با افراد اجتنابی نیـز هـراس بیشـتري از    

شـود کـه   جدایی و طرد شدن از جانب چهره دلبستگی خود دارند و ایـن موجـب مـی   

ی نتوانند در روابط خود به سطح صمیمیت مـورد انتظارشـان برسـند و احسـاس تنهـای     

کم خود نیز تمایلی به ایجاد صمیمیت کنند؛ در حالی که افراد اجتنابی، دستبیشتري می

  با دیگران ندارند و درنتیجه نگرانی کمتري نیز براي جدایی و تنها ماندن دارند.

شـود کـه مطـابق بـا     ها مشاهده میدر بخش یافته 4افزون بر این، در جدول شماره 

نسبت به خدا همراه اسـت.   ن با تصور نامطلوب و منفیپیشینه پژوهش، دلبستگی ناایم

هـاي اضـطرابی و اجتنـابی،    طور که در این جدول قابل مشاهده اسـت، دلبسـتگی  همان

هاي مثبت و معناداري براي ارتباط نـامطلوب فـرد بـا خـدا (یـأس، تجـرّي و       بینپیش

ی، مؤلفـه تجـرّي   که مؤلفه یأس با الگوهاي اضطرابی و اجتناب طوري عداوت) هستند، به

بینـی اسـت.   پـیش  توسط الگوي اجتنابی و مؤلفه عداوت توسط الگوي اضـطرابی قابـل  

بینی عداوت نسبت به خدا، تنها الگوي اضطرابی دلبسـتگی مهـم   توجه شود که در پیش

پذیر است. در واقـع،   % از میزان واریانس این مؤلفه با الگوي دلبستگی تبیین20است و 

شدن و حمایـت نشـدن از جانـب اطرافیـان خـود      ن، نادیده گرفتهفردي که از طرد شد

تواند آنها را به عنوان منابع ایمن و در دسـترس محبـت و توجـه در    نگران است و نمی

نظر گیرد، شاید خشم و ناراحتی را که از چهره دلبستگی خود دارد؛ به یکـی از دالیـل   

ر شرایط عـادي فـرد بـا الگـوي     کند: نخست آنکه دزیر به رابطه خود با خدا منتقل می

هراسد و اگر خشم و ناراحتی ناشی از مضطرب دلبستگی از طرد شدن و تنها ماندن می

اش این ارتباط ناایمن یا پاسخگو نبودن چهره دلبستگی بـه نیازهـاي خـود را در رابطـه    

شود. در نتیجه وارد کند، این ترس از طرد شدن (و احتمال واقعی طرد شدن) بیشتر می

دهد. دوم اینکه ممکن رد خشم ناشی از این ارتباط را به رابطه خود با خدا سرایت میف

است فرد، خدا را (به عنوان خالق خود) مقصر این رابطه بداند و چنین تصوري داشـته  



  125  گري ارتباط با خداپذیري احساس تنهایی براساس سبک دلبستگی با توجه به نقش میانجی بینیپیش

  

؛ درنتیجه از خدا به دلیل اینکه او را از روي جبر در چنین موقعیتی »چرا من؟«باشد که 

شـود کـه در الگـوي    ن است. مطابق با همین تفسیر مشاهده میاست، خشمگیقرار داده 

بین منفی شود و الگوي اضطرابی، پیشاضطرابی، محبت فرد نسبت به خدا نیز کمتر می

)، 2003)، سـیم و لـو (  1384هاي صـادقی ( محبت به خداست. این یافته همسو با یافته

-)، مـک 1999همکـاران ( پاتریـک و  )، کیـرك 1387؛ نقل از صادقی، 1383زاده (شهابی

دهد که کیفیـت ارتبـاط   ) نشان می1391کلک و برزوکی ( ) و زرین2005دونالد و بک (

فرد با خدا متأثر از کیفیت رابطه او با مراقبان اولیه خویش است و فرد با درونی کـردن  

اش با خود، دیگران و حتی خدا و سایر باورهاي الگوهاي ارتباطی اولیه، الگوي ارتباطی

  دهد.  نی شکل میدی

اما نکته قابل توجه دیگر این است که در مؤلفه امید یا نیاز به خدا، دلبسـتگی ایمـن   

هـاي  کنـد. بـه بیـان دیگـر، یافتـه     بینی میبه صورت منفی و معکوس این مؤلفه را پیش

پژوهش حاضر نشان داد در صورتی که رابطه فرد با دیگران مبتنی بر یک الگوي ایمـن  

تـوان در تبیـین ایـن    کند. در واقع، میز کمتري را نسبت به خداوند ابراز میباشد، او نیا

تـري  اش از کیفیت مطلوبهاي دلبستگییافته چنین گفت که هرچه ارتباط فرد با چهره

کنـد و روي  برخوردار باشد، او کمتر از خدا به عنوان یک چهره جایگزین اسـتفاده مـی  

  یک خالء درونی و یک نیاز تأمین نشده نیست.آوردن او به سوي خدا ناشی از جبران 

اي ارتباط فرد بـا خـدا در   ها که به منظور بررسی نقش واسطهدر تحلیل نهایی یافته

-بینی احساس تنهایی براساس سبک دلبستگی صورت گرفت، مشخص شد که همپیش

ابی هاي مطلوب یا نامطلوب ارتباط با خدا، الگوي دلبستگی اضطرچنان در تمام کیفیت

دهد که حتی بین مثبت و معنادار احساس تنهایی است. در واقع این یافته نشان میپیش

اگر فرد ارتباط مطلوبی با خدا نیز داشته باشد (مثالً ارتباط مبتنی بر محبت)، امـا داراي  

هـا   سبک دلبستگی اضطرابی باشد از احساس تنهایی رنج خواهد برد. در واقع این یافته

توانـد بـه عنـوان یـک     کند خداوند مـی پاتریک (که بیان میض جبران کیركتنها با فر نه

چهره دلبستگی ایمن، جایگزین چهره دلبستگی ناایمن شود) مطابقت ندارد، بلکه چیزي 

شـود کـه دلبسـتگی و ارتبـاط فـرد بـا خـدا،        فراتر  از فرضیه تطابق (که در آن بیان می

کنـد. بـه عبـارت    ش است) را نیز مطرح مـی اانعکاس سبک دلبستگی او با مراقبان اولیه

توان گفت که اهمیت و نقش سبک دلبسـتگی و کیفیـت   ها میدیگر، مطابق با این یافته
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اي مهم و اثرگذار است که حتی ارتباط مطلـوب بـا    ارتباط فرد با مراقبان اولیه به اندازه

  تواند آثار آن را خنثی کند. خدا نیز نمی

در صـورتی کـه فـرد     5ن است که مطابق با جـدول شـماره   تأیید دیگر این تبیین ای

اش بـا  نظر از کیفیت رابطـه  داراي سبک دلبستگی ایمن باشد، احساس تنهایی او صرف

دهد، چه رابطه هاي جدول مذکور نشان میطور که داده یابد؛ یعنی همانخدا کاهش می

تواند لبستگی ایمن میفرد با خدا مبتنی بر محبت و چه مبتنی بر یأس و عداوت باشد، د

توان گفـت کـه نقـش دلبسـتگی     موجب کاهش احساس تنهایی شود. به این ترتیب می

تر است و تر و مؤثراي رابطه با خدا مهمایمن در کاهش احساس تنهایی، از نقش واسطه

اش توان انتظار داشت که اگر فردي داراي دلبستگی ناایمن بود، اما در عوض رابطهنمی

  کند.کند و یا کمتر آن را تجربه میب بود، احساس تنهایی نمیبا خدا خو

توان گفت که چـه  بندي در پاسخ به سؤاالت پژوهش میبه این ترتیب در یک جمع

در نوع رابطه فرد با خدا و چه در میزان احساس تنهایی، سبک دلبستگی اضطرابی نقش 

در ارتباطش با مراقبان اولیه و مؤثرتري از سایر الگوهاي دلبستگی دارد و زمانی که فرد 

چهره دلبستگی امنیت و اطمینان خاطر را به دست نیاورد (حال چه در جهت پاسـخگو  

بودن و یک الگوي ایمن و چه در جهت پاسخگو و در دسترس نبـودن و یـک الگـوي    

شدن یا طـرد شـدن   اجتنابی) و همواره در یک حالت دوسوگرایی و تردید میان پذیرفته

بیشتري متوجـه سـالمت روان او، احسـاس تنهـایی و نحـوه ارتبـاطش بـا         بماند، خطر

خداوند است. افزون بر این، اهمیت این الگوي دلبستگی در احساس تنهایی تـا جـایی   

است که حتی یک رابطه مطلوب و ایمن با موجودي الهی و فرامادي، یعنی خداوند نیز 

  تواند جایگزین آن شود.نمی

 پیشنهادهاي کاربردي

اي مهـم اسـت    دهد که ارتباط فرد با مراقبان اولیه خود به اندازهالب باال نشان میمط

الشعاع  تواند دیگر ابعاد ارتباطی، اجتماعی و حتی اعتقادي زندگی او را نیز تحتکه می

شـان از خـدا   هاي دینی خود به فرزندانقرار دهد و تصویري که والدین در انتقال آموزه

د، به نوعی انعکاس دنیاي ذهنی رابطه آنها با فرزندشـان اسـت. از   سازندر ذهن آنها می

تواند موضوعی براي مطالعات آتی باشـد ایـن اسـت کـه     رو، یکی از مسائلی که می این

کیفیت دلبستگی افراد به جاي آنکه در قالب کلی ایمن یا ناایمن بودن ارزیابی شود، بـه  
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ز والدین خود دارنـد بررسـی شـود.    تر و در قالب تصویري که فرزندان اصورت جزئی

و میـزان  ») مـن «شـناختی (سـطح تحـول    همچنین جنسیت، سطح تحول سـاختار روان 

تواند از جمله عوامل اثرگذار در این زمینه باشد که ارزیابی آنها مذهبی بودن فرد نیز می

  هاي دیگري است. نیازمند انجام پژوهش

توانـد بیشـتر مـورد    هاي تربیتی مـی زشسو آنچه در آمو افزون بر این موارد، از یک

شناسان و متخصصان قرار گیرد، آگاهی بخشی به والدین در زمینه برقـراري  توجه روان

یک رابطه ایمن با فرزندان و پیامدهاي بلندمدت آن اسـت تـا خألهـاي هیجـانی آنهـا      

هـاي   هاي دینی و اعتقادي الزم است کـه جنبـه  جبران شود و از سوي دیگر در آموزش

ارتباط خدا و بندگان توسط متخصصان این حوزه با دقت و ظرافت بیشتري تبیین گردد 

هاي نامطلوب ارتباط با خدا کاهش یابد و افراد بتوانند از لـذت برقـراري یـک     تا جنبه

  مند شوند.رابطه معنوي و پیامدهاي مثبت آن بر سالمت روان بهره
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