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  مذهبی و وسواس مرگ: گیري جهت ،صفات شخصیتی ۀرابط
  آزمون یک الگوي علّی

  ***زاده / ابوالفضل قاسم **پور / حمزه سلمان *زادگان علی عیسی
  چكيده

سواس مرگ با توجه به نقـش  وبین صفات شخصیتی و   هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه
 238دختـر و   246نفـر (  484به حجـم   ن اساس،یاست. براگیري مذهبی  اي جهت  واسطه

نـد. مقیـاس وسـواس مـرگ،     ا هانتخـاب شـد   اي گیري تصادفی طبقه پسر) به روش نمونه
ـ     مذهبی و پرسش گیري جهتنامه  پرسش ی نامه پنج عاملی شخصـیت نئـو بـه روش گروه

ه هاي مـذکور احـراز شـد     نامه . اعتبار و روایی پرسشه استها تکمیل شد توسط آزمودنی
مـذهبی   گیـري  جهـت هـاي   که مؤلفـه  دهد یم. نتایج اجراي همبستگی پیرسون نشان است

، سـازگاري، گشـودگی بـه تجربـه،     رنجـوري  رونی)، صفات شخصیتی (روان(درونی و بی
عقایـد   و س مرگ (نشـخوار مـرگ، سـلطه مـرگ    پذیري) و وسوا  مسئولیت و گرایی برون

). بـا اجـراي الگـوي    >01/0Pتکراري مربوط به مرگ) دوبه دو با هم همبسـتگی دارنـد (  
رابطه صفات شخصیت با وسواس مرگ از طریـق متغیـر    ،معادالت ساختاري براي آزمون

 منـد  بهـره که الگوي پیشنهادي از برازش خوبی  همشخص شد ،مذهبی گیري جهتمیانجی 
بینی و  مذهبی پیش گیري جهتپذیري شخصیت و  وده و وسواس مرگ از طریق بعد تجربهب

  .)=06/0RSMEA)و (=91/0GFIتبیین شده است (
  و الگوي علّی مذهبی، وسواس مرگ گیري جهتها: صفات شخصیتی،  کلید واژه
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  مقدمه
است که به عنوان یک انگیزش بنیادي در زنـدگی انسـان سـهم     مرگ یکی از مسائل واقعی

روي افکار و رفتـار   ،یا آگاهی از فناپذیري داشته و آگاهی از محدودیت هستی بشربسزایی 
یـادآوري فناپـذیري بـا افـزایش      2،مدیریت وحشت ۀبر اساس نظری 1.توجهی دارد ثیر قابلأت

افـراد   هک يا گونه بهشود  ي منجر می ا العاده به تولید اضطراب فوق ،پذیري افکار مرگ استرس
ارتباط  واند با بهزیستی وجودي و معنويت می این ترس 3زد.یانگ یمرا در جهت کاهش آن بر

خاسـتگاه  ، گـري  تحلیـل  شـبیه روان  یشیدر ساختاري پو 4،گراییرویکرد وجود. باشدداشته 
نهـایی  هـاي   و نگرانـی » خـود «پاسداشت وجود هاي  نیاز، شناختی اضطراب را مسائل هستی

داند که اضـطراب   می معنایی تنهایی و بی، چون مرگ 5،هاي وجودي روان پویهدهنده  تشکیل
اضـطراب باعـث   ) ییگراگـري و وجـود   تحلیـل  (روان از نظر هـر دو نظـام  . خواند می را فرا
بـه   یا نگرانی از مرگ شـاید  . در این دیدگاه، اضطرابشود می روانیهاي  گیري آسیب شکل
نشـدنی  ي جهانی و بخـش جدا ا پدیده ،ترس از مرگ 6است.آگاهی وجودي از نیستی  سبب

ولـی   ،هر جانداري سرانجام باید بمیـرد . ناپذیر دارد از زندگی بشري است که ماهیت تجربه
ق)  427ـ   370( سینا ابن. 7تنها انسان از این واقعیت آگاه است ،از میان تمام موجودات زنده

ترین ترس  به حقیقت مرگ و ترس از آن پرداخته و بزرگ الشفاء من خوف الموت در رساله
 ۀه رشـت کـ  9شناسـی  مطالعـات حاصـل از مـرگ    8.ترس از مرگ دانسته است ،براي انسان را

 ةبـار درهـاي منفـی    شنگر از 10انی مرگیشدهد که پر می نشان است، يا رشته تخصصی بین
اضطراب همراه است. در نیم قرن گذشته، تـالش   مرگ نشئت گرفته و با حاالت هیجانی ترس و

هاي مربوط به مرگ انجام  ها و سنجه در خصوص ماهیت و ساختار، همبسته ياریعلمی بس
  11.کرد اشاره» افسردگی مرگ«و » اضطراب مرگ«توان به دو نوع آن، یعنی  است که می شده

. اسـت  13وسواس مرگ ،مطرح شده 12عبدالخالقدیگر مرگ که توسط هاي  لفهؤیکی از م
عقاید مقاوم یا تصاویر مزاحم حـول و  ، افکار تکراري یا نشخوار ةبرگیرندوسواس مرگ در

و عقایـد  15سـلطه مـرگ  ، 14نشخوار مرگ :حوش مرگ خود یا عزیزان است که در سه عامل
  .شود می خالصه 16تکراري مربوط به مرگ

مـردن و مـرگ بـه      در خصوص نگرش و واکنش به پدیـده ه کدهد  می نشانها  پژوهش
 فـردي وجـود دارد کـه در ایـن خصـوص     هـاي   تفاوت ،یا روان رنجورانه هاي طبیعی شکل

رسـد دیـدگاه    مـی  به نظـر  ،مثال ي. براهاي مذهبی اشاره کرد توان به شخصیت و نگرش می
بـراي افـراد    مـرگ . باشـد داشـته   ارتباط واس مرگبا وس ندتوا می مذهب ةبارنظري فرد در
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حقیقت مرگ از نظـر افـراد   . زمان است بلکه غروب و طلوع هم ،تنها غروب نیست ،مذهبی
 کند کـه در دو سـطح   می بیان 17آلپورتباشد.  یز مینبلکه انتقال  ،فقط انهدام نیست ،دار دین
کردن مـذهب   که شامل تجربه 18»مذهبی درونی گیري جهت«توان از مذهب صحبت کرد:  می

ی لـ و کامالً در زندگی درونی شـده و عم  بودهزندگی فردي عامل انگیزش مهم در  ۀلبه منز
رشـد نیافتـه و شـامل اسـتفاده از      ،که معادل مذهب 19»مذهبی بیرونی گیري جهت«و  ،است

چه در ایـران و چـه در    ،تحقیقات متعدد 20.مذهب براي دستیابی به حمایت اجتماعی است
بودن و سالمت روانی وجـود   رابطه مثبت و معناداري بین مذهبیه کدهند  می نشان ،خارج

ثیر مثبـت و معنـادار   أتـ  ةدهنـد  نشـان شـده،   مطالعـه انجـام   130درصـد از   34ه ک ، چناندارد
معتقد است که دین تـا حـدودي بـه ایـن      22امونز 21است. دگی و اضطرابرداري بر افس دین

  شود. می موجب افزایش بهزیستی، سازد می علت که یکپارچگی شخصیت را فراهم
 دهشـ بررسـی   ییهـا  در پژوهشنیز شخصیتی هاي  لفهؤمذهبی با م گیري جهت نیهمچن

 نشـان  ،مـذهبی بـا شخصـیت    گیـري  جهـت در خصوص رابطـه   به دست آمدهنتایج است. 
معتقـد   23آیزنـک . رابطـه وجـود دارد   ،داري و بعضی صفات شخصـیتی  د که بین دینده می

 24کریسـتنن و  جـورم . رابطـه وجـود دارد   ،هاي مذهبی و نگرش پذیري بین انعطافه کاست 
پریشـی خـویی وجـود دارد.     روان داري و کننـد کـه رابطـه منفـی بـین دیـن       گیري می چنین نتیجه

مـذهبی  گیـري   پریشی خویی و جهـت  ه رابطه منفی بین روانکدهند  یها نشان م همچنین پژوهش
، گرایـی  اري و بـرون د بین دیـن   همبستگی و رابطهز یها ن سایر پژوهش 25.درونی وجود دارد

  26.اند مذهبی را نیز گزارش کرده گیري جهتعاملی کتل با  شانزدهدر نظریه  Gعامل 
 گیـري  جهـت  هک دهند می در خصوص الگوي پنج عاملی شخصیت نیز نشانها  پژوهش

 گرایــی مــرتبط اســت و و بــرون 28پــذیري مســئولیت، 27مــذهبی درونــی بــا بعــد ســازگاري
 31ساراغلو 30.دارد 29مذهبی بیرونی به طور خاصی ارتباط مثبتی با روان رنجوري گیري جهت

کـه   افتـه یجه دسـت  ین نتی، به او شخصیت گیري مذهبی جهتتحلیلی بین اي فرا در مطالعه
 بـا  مثبـت و   پذیري و گشودگی به تجربه رابطه مسئولیت، سازگاري، گرایی داري با برون دین

خـود بـه ایـن نتیجـه     هـاي   دریافتـه  33جان بزرگیو  عباسی 32.روان نژندي رابطه منفی دارد
پـذیري پایـاترین    سـازگاري و مسـئولیت  ، ند که از میان پنج عامل بـزرگ شخصـیتی  ا هرسید

 نیز رابطـه وجـود   مذهبی گیري جهتبین پایداري هیجانی و . داري دارد با دین را همبستگی
پایـداري هیجـانی بیشـتر     باشد تر مذهبی افراد درونی گیري جهتهرچه  هک؛ بدین معنا دارد

مـذهبی در   گیـري  جهـت آن بـا   ۀدر بررسـی وسـواس مـرگ و رابطـ     34دي و مالتبی. است
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بیرونـی و وسـواس   ، مذهبی گیري جهتند که بین ا هدانشجویان انگلیسی به این نتیجه رسید
هـاي   یژگـی وسـواس مـرگ بـا و    بررسـی رابطـه   آنها در خصـوص . مرگ رابطه وجود دارد

گـزارش   =35/0rک بـا  نـ زیداري بین روان رنجور خـویی آ  اهمبستگی مثبت معن ،شخصیتی
بیمـاران مبـتال بـه اخـتالالت     ، با بررسی وسواس مرگ بین افراد عـادي  عبدالخالقاند.  کرده

در  اضـطرابی کـه بیمـاران    هبه این نتیجه رسید ،مصرف موادفرنیا و سوء اسکیز و، اضطرابی
نشان  نجفیو  زاده محمد 35در وسواس مرگ دارند. باالتري يها هها نمر ر گروهسای سه بایمقا
مـذهبی   گیـري  جهـت بـا   مثبـت، و   رابطه ،مذهبی بیرونی گیري جهتند که وسواس با ا هداد

  36.رابطه منفی دارد ،درونی
 گیري جهت و ارتباط بین ابعاد شخصیت با وسواس مرگ هکتوان گفت  یم یلکبه طور 

گـذار   تواند به عنوان عامل میانجی در این ارتباط اثر می ،مذهبی درونی و بیرونی غالب افراد
بین   گیري مذهبی در رابطه جهتگري  یاین پژوهش، بررسی نقش میانج باشد. هدف اصلی

هـاي   لفـه ؤشود کـه م  فرض می :اوالً ،صفات شخصیتی و وسواس مرگ است. بر این اساس
ــیتی (روان  ــفات شخص ــوررن ص ــازگار ،يج ــودگيس ــرون  ی، گش ــه، ب ــه تجرب ــی وگرا ب  ی

ـ  گیري جهت) بر يریپذ تیمسئول ـ یو ب یمذهبی درون ـ ثانثیر دارنـد.  أان تـ یدانشـجو  یرون  اً:ی
گذارند. با توجـه بـه ایـن     ثیر میأمذهبی درونی و بیرونی نیز بر وسواس مرگ ت گیري جهت

مذهبی درونی و بیرونی به عنوان میـانجی ارتبـاط بـین ابعـاد شخصـیت و       گیري جهت ،امر
  شود.  وسواس مرگ در نظر گرفته می

نشان داده شده اسـت. در   1پیشنهادي پژوهش در شکل  يبا توجه به مطالب فوق، الگو
زا) و  رهاي درونیمتغ( درونی و بیرونی و وسواس مرگ یمذهب يریگ جهتپژوهش حاضر 
 ند.ا هزا) در نظر گرفته شد رهاي برونیت (متغیپنج عامل شخص

  )یمفهوم ي(الگو و وسواس مرگ یمذهب يریت،جهت گین شخصیرابطه ب يشنهادیپ ي: الگو1لکش
  

  
  
  
  
  

 روان رنجوري

 سازگاري

 گشودگی به تجربه

 برونگرایی

 مسئولیت پذیري

 جهت گیري مذهبی درونی

 گیري مذهبی بیرونی جهت

  وسواس مرگ
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  روش
معـادالت   یابیـ  مـدل  يهـا  با استفاده از روش یهمبستگ يها پژوهش حاضر از نوع پژوهش

 سـه بـا  یدر مقابـاال   يریپذ ر به علت انعطافیاخ يها ها در سال ن روشی. ااست 37يساختار
 يریگ اندازه ينترل خطاهاکو  ییشناسا ییون چندگانه، توانایمانند رگرس تر، میقد يها روش

مربـوط   يهـا  یر وابسته و مستقل، در پژوهشن متغیده با چندیچیو آزمون روابط پ یو بررس
  38.اند دهرکسب ک يادیت زیاطالعات محبوب يبه فناور

  جامعه و نمونه آماري
کـه در   هکلیه دانشجویان مقطـع کارشناسـی دختـر و پسـر بـود      ،ن پژوهشیجامعه آماري ا

نـد.  ا همشغول به تحصیل بود 90ـ89نور شهر نقده در سال تحصیلی  هاي آزاد و پیام دانشگاه
. حجم نمونه انتخاب شده با در نظر گـرفتن  استاي  گیري از نوع تصادفی طبقه روش نمونه

هـا بـه تفکیـک     . آزمـودنی اسـت نفـر   484مورگان ی ـ  گیري گرجس معیارهاي جدول نمونه
مـرد بـا    238و  ،71/5انحراف معیار  و 60/24زن با میانگین سنی  246متشکل از  ،جنسیت

. میانگین سـنی و انحـراف معیـار کـل     ه استبود 80/6و انحراف معیار  8/25میانگین سنی 
 .باشد یم 3/6و  2/25نمونه نیز 

  گيري ابزارهاي اندازه
مـاده اسـت کـه بـراي سـنجش       پـانزده این مقیاس شـامل   :(DOS)39مقیاس وسواس مرگ. 1

هـا را   وضـعیت  و عقاید مقاوم مربوط به مرگ ساخته شده است ها و ، تکانهیاشتغاالت ذهن
» پـنج «و » اصـالً «معادل » یک«سنجد. در این مقیاس،  اي از نوع لیکرت می بر پایه مقیاس پنج ماده

سـه عامـل    قرار دارد. مقیاس وسواس مرگ 75ـ15بین  يها است. دامنه نمره» خیلی زیاد«معادل 
نشخوار مرگ، سلطه مرگ و عقاید تکراري مربوط به مرگ.  ند از:ا دارد که به ترتیب عبارت

و  90/0در فرهنگ اصلی، ضریب همسانی درونی این مقیـاس و عوامـل آن را    40عبدالخالق
لفه نشـخوار  ؤبیشتر گزارش کرده است. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفاي کرانباخ براي م

ه آمـد به دسـت   )72/0رگ () و عقاید تکراري مربوط به م70/0)، سلطه مرگ (83/0مرگ (
 ه استییدي استفاده شدأبراي بررسی اعتبار این ابزار از تحلیل عاملی ت ن،یا . عالوه براست

) AGFI( 42)، نیکــویی بــرازش تعــدیل یافتــهGFI) (97/0( 41کـه شــاخص نیکــویی بــرازش 
 44بـرآورد  ين مربعات خطـا یانگیشه می) و رCFI) (98/0(43)، شاخص برازش تطبیقی94/0(
)RMSEA) (06/0(  برازش مناسب این ابزار است. دهنده که نشان هآمدبه دست  
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 گیـري  جهـت کـه   داردماده  ستیب ،ن مقیاسیا :گیري مذهبی آلپورت نامه جهت پرسش. 2
 ازدهی. داردعبارتی  ازدهیو  نهدو زیر مقیاس  نیسنجد. همچن یممذهبی درونی و بیرونی را 

مذهبی درونی مربوط  گیري جهتگزینه آن به  نهو  ،مذهبی بیرونی گیري جهتگزینه آن به 
گـذاري   انـد. در نمـره   دهشـ اساس مقیاس لیکرت تنظیم  ها بر گزینه ،شود. در این مقیاس می

، 5م، کامالً مـوافق 4م، تقریباً موافق2، تقریباً مخالفم1مذهبی بیرونی، کامالً مخالفم گیري جهت
، تقریبـاً  1مـذهبی درونـی کـامالً مـوافقم     گیري جهتگذاري  . و در نمره3پاسخ بی يها الؤس

نامه  اعتبار این پرسش 45.است 3پاسخ بی يها الؤس ، 5، کامالً مخالفم4، تقریباً مخالفم2موافقم
 74/0و بـا روش بازآزمـایی    73/0بررسی و ضـریب آلفـاي کرونبـاخ     46جان بزرگیتوسط 

لفـه سـوگیري   ؤگزارش شده است. در پژوهش حاضر نیز ضـریب آلفـاي کرانبـاخ بـراي م    
 . عـالوه بـر  ه اسـت آمدبه دست  73/0و براي سوگیري مذهبی بیرونی  79/0مذهبی درونی 

کـه شـاخص    ه اسـت ییدي استفاده شدأبراي بررسی اعتبار این ابزار از تحلیل عاملی ت ن،یا
)، شـاخص  91/0) (AGFI)، نیکـویی بـرازش تعـدیل یافتـه GFI) (94/0    )نیکویی بـرازش ( 
 )RMSEA) (06/0بـرآورد (  ين مربعات خطـا یانگیشه می) و رCFI ()94/0برازش تطبیقی (

  برازش مناسب این ابزار است.  دهنده که نشان هآمدبه دست 
نامـه پـنج عامـل اصــلی     ایـن پرســش  :NEO-FFIنامـه پـنج عــاملی شخصـیت    پرسـش  .3
و  (A)ســـازگاري   ،(O)گشـــودگی بـــه تجربـــه  ،(E)گرایـــی  ، بـــرون(N)رنجـــوري  روان

و کوتـاه   ال)ؤس 240کند. این آزمون دو فرم بلند (شامل  را ارزیابی می (C)پذیري  مسئولیت
تـا کـامالً    اي لیکرت ( از کـامالً موافـق   گزینه ال) دارد. این ابزار با مقیاس پنجؤس 60(شامل 

اسـتفاده شـده اسـت.     نامه در پژوهش حاضر از فرم کوتاه پرسش 47.شود مخالف) پاسخ داده می
و  76/0  ،89/0/.، 87، 93/0بـه ترتیـب    Cو  N ،E ، O،  Aهمسانی درونی این آزمون براي عوامـل  

نامه را به صـورت   پنج عاملی این پرسش ساختار گروسیدر ایران نیز  48.گزارش شده است 86/0
مـل اصـلی بـه    به روش آلفاي کرونباخ بـراي عوا  کلی تأیید کرده و ضرایب همسانی درونی آن را

در  49.گــزارش کــرده اســت 87/0 (C)و  86/0،  (E) 73/0،  (O) 56/0 ،(A) 68/0 (N)ترتیـب  
نوبـت اول و نوبـت دوم کـه بـا      يهـا  هضریب همبستگی نمـر   مدت، روش بازآزمایی کوتاه

  ،84/0 (N)از عوامـل بـه ترتیـب برابـر بـا       براي هـر یـک   ههفته اجرا شد 3 ـ 2فاصله بین 
(E) 82/0،  (O) 778/0 ،(A) 65/0  و(C) 86/050.گزارش شده است  
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  نتايج
وسواس مـرگ بـا توجـه بـه نقـش       این تحقیق بررسی رابطه بین صفات شخصیتی و هدف

. براي بررسی ایـن رابطـه از مـدل    ه استبود گیري مذهبی درونی و بیرونی جهتاي  واسطه
آزمـون مـدل    ي. بـرا ه اسـت ) استفاده شـد MLمعادالت ساختاري به روش بیشینه احتمال (

. ایـن  ه اسـت استفاده شـد اند،  مطرح نموده 51ارانکو هم گیفنه کهایی  شاخصاز  يساختار
قابـل پـذیرش هسـتند،     3متـر از  که مقـادیر  کـ  X2/df :ها شامل موارد زیـر هسـتند   شاخص

 9/0ه مقـادیر بیشـتر از   کـ ) CFI)، شاخص بـرازش تطبیقـی (  GFIویی برازش (کشاخص نی
ه کـ ) AGFIویی برازش تعدیل یافته (کب الگوي هستند، شاخص نیبرازش مناس دهنده نشان

ه مقـادیر بیشـتر از   کـ ) PNFIقابل قبول هستند، شاخص برازش ایجاز ( 8/0مقادیر بیشتر از 
برازش مناسب الگوي هستند و مجذور میـانگین مربعـات خطـاي تقریـب      دهنده نشان 6/0
)RMSEA (1در جـدول   برازش مناسب الگـو هسـتند.   دهنده نشان 08/0متر از که مقادیر ک 

هاي توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرها) محاسبه و  شاخص
  نشان داده شده است.
 مشاهده شده يرهایار متغین، انحراف معیانگیمتقابل و م يها یس همبستگی:ماتر1جدول

 
از  ،بـا وسـواس مـرگ    یتیخصرابطه صفات ششود، در خصوص  طور که مالحظه می انهم

ۀ ب مربـوط بـه رابطـ   یـ مشـاهده شـده بـه ترت    يها باالترین همبستگی یتین صفات شخصیب
گرایـی   )، برون=R-17/0پذیري ( )، مسئولیت=R-22/0)، سازگاري (R=42/0رنجوري ( روان

)15/0-R=02/0پذیري ( هب)، و تجر-R=  طـور کـه گـزارش     ) با وسواس مرگ اسـت. همـان
الگوي آزمون  4معنادار است. در شکل  01/0ز در سطح ین هاي موجود کلیه همبستگی ه،شد

  شده پژوهش گزارش شده است.
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  : الگوي آزمون شده پژوهش2شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

کل و واریانس تبیین شده متغیرهاي پژوهش گـزارش    مستقیم، غیرمستقیم، آثار 2در جدول 
  شده است.

  قیتحق يرهاین شده متغییانس تبیل و وارکم، یرمستقیم، غیمستق آثار: 2جدول 
 واریانس تبیین شده لکاثر اثرغیرمستقیم اثر مستقیم مسیرها

  04/0    به روي وسواس مرگ از:
    -04/0  -  -04/0  گیري مذهبی درونی جهت
    19/0***  -  19/0***  گیري مذهبی بیرونی جهت

    01/0  01/0  -  رنجوري روان
    03/0  03/0  -  گرایی برون 
   -04/0**  -04/0**  -  پذیري تجربه 

    -02/0  -02/0  -  سازگاري 
    -02/0  -02/0  -  پذیري مسئولیت 

 16/0        گیري مذهبی درونی از: جهت به روي
   - 18/0***  -  - 18/0***  رنجوري روان

    -15/0**  -  -15/0**  گرایی برون 
    -01/0  -  -01/0  پذیري تجربه 

    -11/0  -  -11/0  سازگاري 
    - 31/0***  -  - 31/0***  پذیري مسئولیت 

  10/0        گیري مذهبی بیرونی از: جهت به روي
    02/0  -  02/0  رنجوري روان

    14/0**  -  14/0**  گرایی برون
    - 21/0***  -  - 21/0***  پذیري تجربه

    -14/0**  -  -14/0**  سازگاري
    -16/0**  -  -16/0**  پذیري مسئولیت 

** p<0.01, *** p<0.001 
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اس مرگ مثبت و در مذهبی بیرونی بر وسو گیري جهتاثر مستقیم  ،با توجه به جدول فوق
ـ ا . عالوه بـر ستیدار ن امذهبی درونی معن گیري جهتاما اثر  است،دار  معنا 001/0سطح   ن،ی
اسـت. از  دار  امعنـ  01/0پذیري بر وسواس مرگ نیز منفی و در سـطح   مستقیم تجربهاثر غیر

نقـش    شـود،  مذهبی درونی و بیرونـی برقـرار مـی    گیري جهتاز طریق  که این ارتباط آنجا
شـود.    ییـد مـی  أپذیري و وسواس مرگ ت مذهبی در ارتباط بین تجربه گیري جهتاي  واسطه

گرایــی، ســازگاري و  رنجــوري، بــرون روانمســتقیم دیگــر ابعــاد شخصــیت (ر غیرالبتــه اثــ
  ،رنجـوي  اثـر مسـتقیم روان   نهمچنـی . سـت یدار ن اپذیري) بر وسـواس مـرگ معنـ    مسئولیت

. اثـر  اسـت دار  امنفـی و معنـ   ،مـذهبی درونـی   گیري جهتپذیري بر  گرایی و مسئولیت برون
منفـی و   ،مـذهبی بیرونـی   گیـري  جهـت پذیري نیـز بـر    پذیري، سازگاري و مسئولیت تجربه

 2ه به جـدول  . همچنین با توجاستمثبت  ،گرایی بر این متغیر باشد، اما اثر برون دار می امعن
کند.  بینی می درصد از تغییرات وسواس مرگ را پیش 4مذهبی درونی و بیرونی  گیري جهت

درصـد از تغییـرات    10مذهبی درونـی و   گیري جهتدرصد از تغییرات  16ابعاد شخصیت 
هـاي بـرازش مـدل     نیـز شـاخص   3کنند.در جـدول   مذهبی بیرونی را تبیین می گیري جهت

  ست.آزمون شده گزارش شده ا
  ویی برازش الگوي آزمون شده پژوهشکهاي نی : شاخص3جدول 

X2/df GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 
99/2 91/0 92/0 88/0 72/0 06/0 

بـراي یـک مـدل مناسـب      52و همکـاران  گـیفن ه فوق و معیارهایی ک با توجه به جدول
مدل آزمون شده پژوهش حاضر از برازش مناسبی ه کتوان نتیجه گرفت  می  اند، دهرکمعرفی 

  است. مند هربه

  گيري بحث و نتيجه
 و مـرگ  وسـواس  بـا  مـذهبی  گیـري  جهت بین رابطه پژوهش، بررسی این اجراي از هدف

 از هـم  و سـاده هـاي   همبسـتگی  طریـق  از هم ،یادشده روابط. ه استبود شخصیتی صفات
هـاي   متغیـر  تمام که دهد می نشان نتایج. ه استشد آزمون ساختاري معادالت الگوي طریق

 همبسـتگی  مقـدار  بیشترین. دارند همبستگی هم با نهفته متغیر سه هر در الگو شده مشاهده
 عقاید و مرگ مرگ، سلطه نشخوار( مرگ وسواس شده مشاهدههاي  متغیر روابط به مربوط



۷۶      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره دوم، تابستان  

 مـذهبی  گیـري  جهـت  بـا  مـرگ  وسـواس  و خـویی  رنجور روان با) مرگ به مربوط تکراري
 و شخصـیتی  صـفات  بـین  سـاختاري  روابـط  فوق، ییدشدهأت روابط بر عالوه ،است بیرونی

 بـرازش هـاي   شاخص ه،شد آزمون نیز مذهبیهاي  گیري جهت میانجیگري با مرگ وسواس
 بـین  روابط اینکه یعنی ؛است مربوطهاي  فرضیه و پیشنهادي الگوي برازش دهنده نشان کلی

 و اسـت  )مـذهبی  گیري جهت( میانجی متغیر ثیرأت تحت مرگ و وسواس شخصیتی صفات
 شخصـیتی  صفات بین رابطه مقدار بر افراد درونی یا بیرونی مذهبی گیري جهتهاي  ویژگی

 ایـن . ه اسـت بـود  معنـادار  مسیر ضرایب  کلیه ،این بر عالوه. است اثرگذار مرگ و وسواس
 وسواس تبیین و بینی پیش در مذهبی گیري جهت و شخصیتیهاي  متغیر نقش نتایج، اهمیت

 مثبـت  مـرگ  وسواس بر شخصیت ثیرأالگو، ت دو هر در مجموع، در. دهد می نشان را مرگ
 ثیرأتـ  و معنـادار  و منفـی  مـرگ  وسـواس  بـر  درونـی  مـذهبی  گیـري  جهـت  ثیرأمعنادار، تـ 

 و شخصیت بین روابط و است دار امعن و مثبت مرگ وسواس بر بیرونی مذهبی گیري جهت
  .شود می میانجیگري مذهبی گیري جهت طریق از مرگ وسواس
 مـالتبی  تحقیقـات  بـا  ها، همخـوان  همبستگی قسمت در ویژه ، بهآمدهبه دست  هاي یافته

و  هنـدل ، نجفـی  و محمـدزاده  55الثابوه و عبدالخالق 54لستر و عبدالخالق، عبدالخالق 53،ودي
هـاي   یافتـه  اسـاس  بـر  نـوعی  بـه  کـدام  هر آنها. ستوهمس 57اسکاتو  وینک 56،فالکنهاین
 مـذهبی  باورهـاي  یسـه بـا  مقا در درونی مذهبیهاي  باور که ندا هرسید نتیجه این به پژوهش
  .درندا رابطه ترس و روان سالمت با ، کمتر از مرگبیرونی
 بـا  مـرگ  وسـواس  ارتبـاط  کـه  کـرد  اسـتدالل  چنـین  تـوان  می فوقهاي  یافته تبیین در
 اشـتغاالت  بـا  افـراد  مـذهبی  نایافتگی رشد ةدهند نشان تواند می بیرونی مذهبی گیري جهت
 و مرگ خصوص در نگرانی و مرگ اضطراب توان می ،واقع در. باشد مرگ با مرضی ذهنی
 نبـود  و مـرگ  پس از زندگی و مرگ به مربوط سوگرایانه دو و متناقص باورهاي با را مردن
هـا   پـژوهش . دانسـت  مربـوط  افراد بیرونی مذهبی گیري جهت با را مرگ از شخصی فلسفه
 دینـی  گیـري  جهـت  کـه  کسانی یا دارند متوسطی دینی گیري جهت که کسانی دهد می نشان

 و شـناختی  دینی، روان منظر از. ترسند می دار از مرگ ، بیشتر از افراد دیندارند پایین مذهبی
 یـا  مشـتاق  چنـدان  نـه  افراد ،دینی منظر از. است بحث قابل موضوع این نیز شناختی جامعه
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مـرگ،   از پس زندگی ةباردر زیاديهاي  تردید و دینی، شک تعلیمات خصوص در ثبات بی
 شـود  می باعث احتماالً این و دارند رستگاري براي امید بدون و مرگ از پس پاداش یا تنبیه
 معنـاي  و فلسـفه  یـک  گیـري  شـکل  عدم ،شناختی روان منظر از. بترسند بیشتر مرگ از آنها

 نیـز  آن کـه  شـود  مـی  خود براي پذیري آسیب حس موجب مرگ خصوص در قوي زندگی
 گیـري  جهـت  بـا  افراد شناختی جامعه منظر از. باشد مزمن اضطراب براي شاخصی تواند می

 دارد بیشـتري  احتمـال  اجتمـاعی هاي  نهاد با ارتباط و وابستگی عدم تعل به بیرونی مذهبی
 رنجورانـه  روان حـاالت  مستعد بیشتر را آنها این که شوند اجتماعی ثباتی بی ینوع دچار که
 شـناختی  پـردازش  در آنهـا  بـه  توانـد  می که دارند مذهبی هاي بنه روان ،مذهبی افراد. کند می

 فلسـفه  از را افـراد  ارزیـابی هـا   بنـه  روان این که کرد استنباط توان می چنین. ندک کمک مرگ
 اندیشـیدن  از ناشـی هـاي   اضطراب تواند می حتی و دهد می قرار ثیرأت تحت مرگ و زندگی

 کـه  دارنـد  هـایی  بنـه  روان درونـی،  گیـري  جهـت  مـذهبی داراي  کنـد. افـراد   مهار را مرگ ةدربار
 افـراد  ایـن  کـه  قـدري  به دهد قرار می ثیرأت تحت تنیدگیهاي  رویداد را از آنها ارزیابی چگونگی
  .دارند مرگ با کمتري خاطر اشتغال و نگرانی نتیجه، در و کرده تلقی زا تنش کمتر را رویدادها

 گیـري  جهـت  میـانجیگري  نقش و مرگ شخصی، وسواس صفات متغیر سه بین ارتباط
 سیسـتم  نظریـه  بـر  مبتنـی  فردي هاي تفاوت و شخصیت نظریه اساس بر توان می را مذهبی

 سیسـتم  یک عنوان هب شخصیت ،نظریه این اساس بر. داد توضیح 58پاولز و رویسی اطالعات
، حرکتـی، شـناختی،   یحسـ  سیسـتم  شـش  از کـه  شـود  می محسوب فراسیستم یکپارچه یا

 ،شـناختی  سیستم. نددار متقابل ارتباط هم با که است شده تشکیل ها ارزش عاطفی، سبک و
 ثبـات  بـا  یعنی ،عاطفی سیستم با که است سازي نمادین و سازي مفهوم سازي، ادراك شامل

 کـه  سبک سیستم بر سیستم دو اینهمچنین . دارد متقابل ارتباط هیجانی استقالل و هیجانی
 سیسـتم  روي سیسـتم  این و گذارد می ثیرأت ،باشد يا و استعاره عقالنی، تجربی است ممکن
 همـه . گـذارد  مـی  اثر) جامعه به مند فعالیت، جهت به مند خود، جهت به مند جهت( ها ارزش

 شـامل  که 59»فرد شخصی معناي« سیستم عنوان با فراسیستم یک بر مجموع درها  فرایند این
. گـذارد  مـی  ثیرأتـ  ،است زندگی فلسفه یا زندگی خود، سبک دنیا، مفهوم ةدربار فرد دیدگاه

 و ماهیت مثل ،مهمی هاي الؤس بر که است شخصی ايمعن این که کرد بحث چنین توان می
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 اثـر  مـردن  و زنـدگی، مـرگ   ویـژه  به و سرنوشت و خاستگاه ةدربار ؤالس و بودن واقعیت
 ارتباطی شبکه« سیستم نام هب دهند می شکل را سیستمی مجموع، در ارتباطات این. گذارد می

 محسـوب ) شخصـیت ( یافتـه  تلفیق روانی سیستم در واست  کننده هدایت سیستم که »خود
 را فـرد  بیرونـی  اعمـال  و درونی فعالیت و است تصمیم کنترل آن عمده کارکرد که شود می

 بـر  کـه  هاسـت  ارزش مربوط به سیسـتم  ،درونی یا بیرونی مذهبی سوگیري. کند می هدایت
هـا   فرایند این. است اثرگذار شناختی سیستم همچنین و هیجانی افراد، سیستم سبک سیستم

را در  افـراد  واکـنش  و نگـرش  نـوع  و دهنـد  مـی  شـکل  را هسـتی  از افـراد  شخصی يامعن
 پدیـده  برابـر  در رنجورانـه  روان یـا  بهنجار واکنش. دهند می قرار ثیرأت تحت مرگ خصوص

  .گرفت نظر در خود ارتباطی شبکه با توان می را مرگ
 نظـام  بـراي  را چـارچوبی  توانـد  مـی  مذهبکه  گفت توان ها می تحلیل از بندي جمع در
 پایـدار  حالتی به داري خویشتن نیروي تقویت طریق از را او که کند فراهم فرد شناختی روان

 بـه  مـذهبی  باورها، اعتقادات، مناسک که چنان همچنین. دهد سوق هیجاناتش عواطف و در
 را فـرد  یـافتگی  وحـدت  کـم  دست تواند میگیرد،  قرار افراد روانی ساختار در درونی شکل

 فـرد  اختیار در دین و فرهنگ که يا ویژه تفسیر. دکن فراهم را وي روانی سالمت و تضمین
 پـژوهش  آمـار  جامعه. گذارند اثر می او هیجانی اطالعات شناختی پردازش ، بردنده می قرار

 علـت  اسـنادهاي  وهـا   هـا، تفسـیر   یافتـه  تعمیم زمینه در را هایی محدودیت ،پژوهش نوع و
 مـورد  نمونـه . شـود  گرفتـه  نظـر  در بایـد  که آورد می پیش بررسی موردهاي  متغیر شناختی
 بایـد هـا   جمعیت سایر بهها  یافته تعمیم در و هبود دانشجویی نمونه ،پژوهش این در بررسی
 بـا  شخصـیتی  صـفات  و مـذهبی  سـوگیري  بـین  رابطـه  تـر  دقیق بررسی براي. شود احتیاط

ـ   فکـري  وسـواس  اخـتالل  مثـل  ،بـالینی هـاي   نمونه درکه  شود می پیشنهاد ،مرگ وسواس
نوجوانی، جوانی،  مختلف سنیهاي  نمونه در شود می پیشنهاد همچنین. دشو بررسی ،عملی

  .دشو بررسی مرگ وسواس ،آن تبع به و مرگ به مربوط هاي نگرش سالمندي میانسالی و
  
  
  



   ۷۹ گيري مذهبي و وسواس مرگ: آزمون يك الگوي علّي رابطة صفات شخصيتي، جهت

   ______________________________________________  ها نوشت پی
1. L. Koole,Y. Greenberg and T. Pyszcynski. ," Intruduction science to the psychology of the soul", 
current Direction in psychological science, v 15,p: 121-216. 
2. Terror management. 
3. A. B. Chon et al, "Intrinsic and extrinsic religiosity, belief in the after life. death anexity, and life 
satisfaction in young catholics and protestants", Journal research personality, v 39. P: 307-24. 
4. Existential approach. 
5. Existential psychodynamics. 

رابطه اضطراب وجودي و اضطراب مرضی ومقایسه آنها در سه گروه «بزرگی،  مسعود نورعلیزاده و مسعود جان. 6
  .30، ص2، سال سوم، ششناسی ودین روان،»عادي و مذهبیافراد بزهکار، 

 .45، ص انسان ومرگ؛درامدي بر مرگ شناسیحسین معتمدي،  غالم. 7
، ش )حکمت سینوي (مشکوه النـور ، »ترس از مرگ با تکیه بر دیدگاه ابن سینا ومال صدرا« فریده سلیمانی، . 8

  .102، ص75
9. Thanatology.  
10. Death distress. 
11. G. Rajabi, "The psychometric properties of death obsession scale in freshman undergraduate 
students", Journal Applied sciences, v9 ,p: 360. 
12. A. M. Abdel-Khalek.," The structure and measurement of death obsession", Personality Indiv. 
Diffv4,p: 159. 
13. Death obsession. 
14. Death rumination. 
15. Death dominance. 
16. Death idea repetation. 
17. Allport. 
18. Intrinsic orientation. 
19. Extrinsic orientation. 

بررسـی نقـش    بینی وسواس مـرگ بـر اسـاس سـوگیرهاي مـذهبی:      پیش«علی محمدزاده و محمود نجفی،  .20
  .66، ص2ش ،شناسی بالینی روان ،»جنسیت

، شناسـی ودیـن   روان، »گیري مذهبی و خـود مهـارگري   رابطه جهت«هنر و مسعود جان بزرگی،  حمید رفیعی .21
  .32)، ص 1(3ش

22. Emmonse. 
23. Eysenk. 
24. A. F. Jorm and H. Christensen," Religiosity and personality: evidence for nonlinear associations", 
Personality and Individual Differences,v36,p: 1433-1441. 
25. E.Egan et al," Eysenk personality scales and religiosity in a use outpatient sample", Personality and 
Individual differences. v 37,p: 1023-1031. 
26. L. J. Francis and R. Bourke," personality and religion: applying cattles model among secondary 
school pupils", Current psychology, v22, p: 125-137. 
27. Agreeableness. 
28. Conscientiousness. 
29. Neurticsm. 
30.Y. M. Henningsgard and R. C. Arnau, "Relationships between religiosity and personality :A 
multivariate analysis", Personality and Individual  differences,v 42,p: 703-708. 
31.Saroglou. 

32.V. Saroglo,"Religion and the five factors of personality: a meta-analytic review",Personality and 
Individual Differences,v32,p: 15-25. 

، شناسی ودیـن  روان، »گیري مذهبی با پایداري هیجانی رابطه ابعاد جهت« بزرگی،  مهدي عباسی ومسعود جان. 33
 .18 -5، ص 3ش

 



۸۰      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره دوم، تابستان  

                                                                                                                                   
34.Y. Maltby and L. Day,"The reliability and validity of the death obsession scale among English 
university and adult samples",Personality and Individual Differences,v28,p: 695-700. 
35.A. M. A bdel-khalk,"The structure and measurement of death obsession"Personality Indiv. Diff,v24, 
P: 159-165. 

 علی محمد زاده ومحمود نجفی، همان.36
37.Structural equation modeling(SEM). 

 .86، ص اختاري با کاربرد نرم افزار لیزرلیابی معادالت س مدل .حیدرعلی هومن،38
39.Death obsession scale (DOS). 

40.A. M. Abdel-khalk,"The structure and measurement of death obsession"Personality Indiv. Diff. v24, 
P: 159-165. 
41.Goodness of fit index(GFI). 
42.Adjusted Goodness of fit index(AGFI). 
43.Comparative fit index(CFI). 
44.Root mean square residual(RMSR). 

  .76، صهاي شخصیت آزمون.محمد نریمانی و بتول احدي، 45
بررسی اثر بخشی روان درمانگري کوتاه مدت با وبدون جهت گیري مذهبی بـر مهـار   مسعودجان بزرگی، ر.ك:  .46

  نامه دکتري. ، پایاناضطراب و تنیدگی
 .رویکردهاي نوین در ارزیابی شخصیتمیرتقی گروسی، ر.ك:  .47

48.P. T. JR. Costa and R. R. Mc Crae, "personality in adulthood: a six year longitudinal study of self-
reports and spouse rating on the NEO personality Inventory,"Journal of personality and social 
psychology,v54,p: 853-863. 

 SCL-90-Rبـا آزمـون   NEO-PI-Rرابطه آزمون شخصـیت پـنج عـاملی   «غالمرضا چلبیانلو و میرتقی گروسی، 49.
 .54)، ص1(4، شعلوم رفتاري،»نگاهی به قابلیت آزمون نئو در ارزیابی سالمت روانی

هاي  مقایسه ویژگی«.محمدعلی بشارت، صدیقه زرپور، احسانبهرامی، رضا رستمی و محمد جواد میر دامادي، 50
  .12، ص5،ش شناسی بالینی روان) و افراد غیر مبتال،IBSشخصیتی افراد مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر(

51.Gefen, D, Straub, D.W, & Boudreau, M.-C, Structural equation modeling and regression: Guidelines 
for research and practice. Communications of the Association for Information Systems, 7(7),p: 1-78. 
52. Ibid. 
53. Y. Maltby, and L. Day. 
54. A. Abdel-Khalek, and D. Lester. 
55  . A. Abdel-Khalek, and Al-Sabwah. 

56. M. Falkenhain and P. J. Handal, " Religion, death, attitudes, and belief in after life in the elderly: 
Untangling the relationships", v 42, p: 67-76. 
57. P. wink, J. Scott, Dose religiousness buffer against the fear of death and dying in late adulth? Finding 
from a longitudinal study. Journal of gerontology, v 60, p: 207-214. 
58. Rocy and powels. 
59. Individual personal meaning. 



   ۸۱ گيري مذهبي و وسواس مرگ: آزمون يك الگوي علّي رابطة صفات شخصيتي، جهت

  منابع
، 3ش ،علوم رفتاري،»رد شغلیکهاي فرا انگیزشی در عمل کتعامل بین شخصیت و سب  «، جواد؛ و همکاران، یی اژه

  . 310-301 ، ص1388
و  (IBS)هاي شخصیتی افراد مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر  مقایسه ویژگی «و همکاران، بشارت، محمدعلی؛ 
 .16-9، ص 1389، 5ش  ،روانشناسی بالینی،»افراد غیر مبتال

گیري مذهبی بر مهار اضطراب  ا و بدون جهتبررسی اثربخشی روان درمانگري کوتاه مدت ب مسعود، جان بزرگی، 
 .1387،نامه دکتري، تهران، دانشگاه تربیت مدرس ، پایانو تنیدگی

: SCL_90-Rبا آزمون  NEO-PI-Rرابطه آزمون شخصیت پنج عاملی « رضا؛ گروسی فرشی، میرتقی،چلبیانلو، غالم
 .58-51، ص1389، 4ش  ،فتاريمجله علوم ر،»نگاهی به قابلیت آزمون نئو در ارزیابی سالمت روانی

، 1388، 13ش  ،شناسی روان ،»ذهب با اضطراب مرگ و هیجان خواهیرابطۀ م «و همکاران، حیدري، اسفندیار؛ 
 .341-325ص

، 3ش ،شناسی و دیـن  روان،»گیري مذهبی و خود مهارگري رابطه جهت« ،هنر، حمید؛ جان بزرگی، مسعود رفیعی
 .42.-31، ص1389

 ،12ش  ،حکمت سینوي (مشکوه النور)،»اترس از مرگ با تکیه بر دیدگاه ابن سینا و مالصـدر « ،سلیمانی، فریده
 .102-75، ص 1387

، ش شناسی و دین روان،»گیري مذهبی با پایداري هیجانی رابطه ابعاد جهت «مهدي؛ جان بزرگی، مسعود،  عباسی،
 .18-5، ص1389، 3

 .1380، جامعه پژو ،، تبریزبی شخصیترویکردهاي نوین در ارزیا،گروسی فرش، میرتقی

 .1372، نشر مرکز ،تهران ،درآمدي بر مرگ شناسی  انسان و مرگ؛،معتمدي، غالمحسین

هـاي مـذهبی: بررسـی نقـش      بینـی وسـواس مـرگ بـر اسـاس سـوگیري       پیش«، نجفی، محمود  محمدزاده، علی؛
 .72-65، ص1389، 2ش ،شناسی بالینی روان،»جنسیت

روایـی و اعتبـار مقیـاس     املی، بررسـی سـاختار عـ    «، اصغرزاده فرید، اسعد؛ عاشوري، احمـد محمدزاده، علی؛ 
 .7-1،ص1388، 41ش ،هاي علوم شناختی تازهمرگ،

 .1389، محقق اردبیلی ،اردبیل ،آزمون شخصیت،نریمانی، محمد؛ احدي، بتول

  .1387،سمت،رانته ،اربرد نرم افزار لیزرلکیابی معادالت ساختاري با  مدل،هومن، حیدرعلی
Abdel- khalek, A. M. (1998).The structure and measurement of death obsession.Personality Indiv. Diff, 

24, p: 159-165. 
Al- Sabwah, M. N. , Abdel-khalek, A. M. (2006). Religiosity and death distress in Arabic college 

students. Death studies, 30(4), P: 365-75. 
Abdel-Khalek, A. M. and lester, D. (2003). Death obsession in Kuwaiti and American college 

studentsdeath studies, 27, p: 541-553 
Costa, P. T. JR. , McCrae, R. R. (1981). Personality in adulthood: A six year longitudinal study of self-

reports and spouse ratings on the NEO personality Inventory. Journal of personality and Social 
psychology,54 , p: 853-863.  



۸۲      ۱۳۹۱، سال پنجم، شماره دوم، تابستان  

Choen A. B. , Pierce, Y. D. Chambers, J. , Mead. R. , Gorvine,B. Y. , Harold, G. , Koenig, H. G. (2005). 
Intrinsic and extrinsic religiosity, belief in the after life, death anxiety, and life satisfaction in young 
Catholics and Protestants.Journal research personality,39, p: 307-324. 

Egan, E. , Kroll, J. , Carey, K. , Johnson, M. , Erickson, P. (2004). Eysenck personality Scales and 
religiosity in a use outpatient sample. Personality and Individual differences, 37, p: 1023-31.  

Francis, L. J. , Perason, P. R. (2001). Extraversion and religiosity, Journal of social psychology, 125, p: 
269-270.  

Francis, L. J. , Bourke, R. (2003). Personality and religion: applying cattel model among secondary 
school pupils, current psychology, 22, p: 125-137. 

Falkenhain, M. Handal, P. J (2003). Religion, death, attitudes, and belief in afterlife in the elderly: 
Untangling the Relationship, 42, p: 67-76. 

Gefen, D., Straub, D.W., & Boudreau, M.-C. (2000). Structural equation modeling and regression: 
Guidelines for research and practice. Communications of the Association for Information Systems, 
7(7). P: 1-78. 

Han S. , Qin,Y. , Ma, Y. (2010). Neurocognitive processes of linguistic cues related to death. 
Neuropsycholigia,48 , 3436-42. 

Henningsgard, Y. M. , Arnau, R. C. (2008). Relationships between religiosity and personality: A 
multivariate analysis. Personality and individual Differences, 42, p: 703-798.  

Koole, L. , Greenberg,Y. and pyszczynski, T. (2006). Introduction Science to the psychology of the 
soul.Current Direction in Psychological Science, 15, p:121-216.  

Jorm, A. F. , Christansem, H. (2004). Religiosity and personality: evidence for nonlinear associations. 
Personality and Individual Differencess, 36, p: 1433 -41.  

Maltby, Y. (1999). Personality Dimensions of religious orientation. Journal of Personality,p: 133,631 -
40.  

Maltby, Y. , Day, L. (2000). Religious orientation and death obsession.The Journal of Genetic 
psychology, 16, p: 122-24.  

Maltby, Y. , Day, L. (2000). The reliability and validity of the death obsession scale among English 
university and adult samples. Personality and Individual Differences, 28, p: 695-700. 

Madeson, B. K. (1988). History of psychology in meta- scientific perspective.North-Holland. 
Rajabi, G. (2009). The psychometric properties of death obsession scale in freshman undergraduate 

students. Journal of Applied Sciences,9 , p: 360-365.  
Saroglou, V. (2002). Religion and the Five Factors of personality: a meta-analytic review. Personality 

and Individual Differences, 32, p: 15-25.  
Schmeichel, B. , Gailliot, M. T. , Filardo, E. , McGregor, L. , Gitter, S. (2009). Terror management theory 

and self-esteem revised: the roles of implicit and explicit self-esteem in mortality salience effects. 
Journal of personality and Social Psychology, 69, p: 1077-87 

Wink,P. , Scott, J. (2005). Does religiousness buffer against the fear of death and dying in late adulthood? 
findings from a longitudinal study. Journal of gerontology,60, p: 207-214 


