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هاای  دانشجو از دانشگاه 038. بودو مقابلة مذهبی راک شدة کودکی اد یدلبستگبین در ارتباط گر عنوان میانجیدلبستگی به خدا بهنقش هدف پژوهش حاضر بررسی  :چكیده

یاابی ماااد س سااختاری بهاره     ( را تكمیل کردند. جهت تحلیل نتایج از روش ماد  AGو دلبستگی به خدا )( R-COPE)های دلبستگی به والد، مقابله مذهبی تهران، مقیاس

دلبستگی اجتنابی به خادا   ،همچنین .کندیگری مخدا، ارتباط بین دلبستگی ایمن به والد و مقابلة مذهبی مثبت را میانجی گرفته شد. نتایج نشان دادند که دلبستگی ایمن به

دلبساتگی  گار ارار   دلبستگی دوسوگرا به خادا میاانجی  که . نتایج همچنین نشان داد استمذهبی مثبت و منفی  ر و مادر با مقابلةبه پد ایمن دلبستگی ناگر رابطة بین میانجی

شادة  ادراک  دلبستگی تنها بررسی مذهبی نشان نداد. لذا نه بینی مقابلةر پیشلبستگی دوران کودکی نقش مستقیمی د، ادراک داستمذهبی منفی  لةبر مقابوالدین ناایمن به 

 .کندیم فایا یمنقش مهدلبستگی به خدا در این زمینه، ، بلكه استاستفاده از راهبردهای مذهبی مهم  دوران کودکی در فهم

 
Abstract: : This study examined the quality of attachment to God as mediator between perceived childhood attachment and religious coping. 

810 students from Tehran area universities completed the questionnaires measuring attach- ment to God, childhood attachment, and religious 

coping. Data were analyzed by using structural equation modeling. Results indicated that secure attachment to God mediated the relationship 

between secure attachments to parents with positive religious coping. And avoidant attachment to God mediated the relationship between 

insecure parental attach- ment with negative and positive religious coping. Results also showed that ambivalent attachment to God mediates the 

effect of insecure parental attachment on negative religious coping. Perceived childhood attach-ment didn’t show consider perceived childhood 

attachment in understanding reli-gious coping strategies, but also attachment to God plays an important role in these relation-ships. Implications 

for these more complex relations are discussed. 

 

 مذهبی مثبت و منفی ؛ مقابلةدلبستگی به خدا ؛دوران کودکی ةشدادراک  دلبستگی :هاکلیدواژه
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