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  چکيده
بـه جهـان پـس از مـرگ  نگـرش ،هاي انسـان و یکـی از ابعـاد مهـم معنویـتترین انگیزهیکی از بنیادي »ل به بقامی«

 ،منظـورنگري و پنج عامل شخصیت در دانشجویان بود. بدینپژوهش، بررسی رابطه آخرتاین است. هدف  نگري)(آخرت
) و پـنج عامـل 1389( مـیبهرا - مـینگري ابراهیهاي آخرتدانشجوي دانشگاه تهران انتخاب شدند و مقیاس 220تعداد 

انگین، انحـراف اسـتاندارد، ضـریب میهاي آماري ها با استفاده از شاخصند. دادهل کردمیرا تک )NEO-FFI(شخصیتی نئو 
نگـري کلـی بـا ابعـاد شخصـیتی همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتـایج نشـان داد کـه آخـرت

 دارمعنـیابطـه منفـی و رنجـوري ردار و بـا روانگرایی، گشودگی، با وجدان بودن و موافق بودن رابطه مثبت و معنیبرون
 ،گرایـیبـا وجـدان بـودن و بـرون مؤلفههاي شخصیتی دو داشت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین ویژگی

  کنند.مینگري را تبیین درصد از واریانس آخرت 31حدود 

  نگري، پنج عامل شخصیت، معنویت.آخرت ها:واژهکلید
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  مقدمه
طـور گسـترده و بـه، مفهـوم روشـن و مشـخص رغم نداشتنعلییی است که هایکی از سازه »معنویت«

ها از گسترش عالقـه بـه معنویـت ها، گزارشرغم این ابهام در مفهومرود. بهمیکار صورت گوناگون بهبه
ها بـه درصد از آمریکایی 85دهند می) گزارش 1994و همکاران ( کانترویکس نمونه،حکایت دارد. براي 

(جهـانگیرزاده، تردید در آغاز هزاره سوم گسترش بیشتري یافته است این آمار بی و اندد معنويدنبال رش
جو و مطالبه مستحضر بـراي درك وجست :و همکاران معتقدند معنویت عبارت است از کوئیک ).1384

ت منجـر هایی درباره زندگی، معنا و ارتباط با نیروي مقدس یا متعالی، که ممکـن اسـالؤو فهم پاسخ س
  .)1991(کوئیک و همکاران، هاي مذهبی و تکوین جامعه شود یا نشود به رشد آئین

ـابی«شده از معنویـت، ایـن اسـت کـه نکته اساسی در بسیاري از توصیفات و تعاریف ارائه یکـی از » معنای
ـان اسـت. هاي درونی (و غالباً نیمهاعمال و فعالیت اي از جنبـه دریافـت کـه معنویـت سـوینتونهشیارانه) انس

ـامل مجموعـه24، ص 1385بناب، بخشد (غباريزندگی است که به فرد انسانیت می اي از ). این اصـطالح، ش
ـا مشـکالت و بخشد و به افراد کمک میساختارهاي مهم است که به زندگی انسان جهت و معنا می ـا ب کنـد ت

ـا، هـدف، نظیر جستشامل ابعاد مهمی هاي زندگی مقابله نمایند. با این بیان، معنویت فراز و نشیب وجوي معن
  باشد (همان).نگري میتر آخرتمعناي عشق و تعهد و از همه مهمبخش انسانی، روابط پردانش تعالی

هـاي انسـان تـرین انگیزهیکـی از بنیـادي ،ل به بقامیاست.  نگاريآخرت ،یکی از ابعاد مهم معنویت
داشـته  مـیخواهد باقی باشد و حیـات دائمیگیزه وجود دارد که صورت فطري این اندر انسان به .است
هاي جدي اسـت کـه در طـول یکی از ترسنیز مرگ  ترس از). 1392منظري توکلی و همکاران، (باشد 

شناسـان در تالشـند تـا ید به همین دلیل است که برخی روانزندگی کم و بیش با انسان همراه است. شا
  ان).هماحساس آرامش را جایگزین آن نمایند ( ،این ترس را از بین برده

گري و مبتکـر تحلیـلرواننمونه، . براي باشدمیگیر صورت سنتی با موضوع مرگ درشناسی بهروان
عهـده کند که اثري سـاختاري در سـازماندهی روانـی انسـان بهاي را تصریح می، نقش کشانندهفرویدآن 

شـناختی را تولیـد سـاختار روان ،ادین در مقابـل کشـاننده زنـدگیعنوان نیروي بنیدارد، کشاننده مرگ به
بـه سـرعت جـاي  ،گري در غربتحلیلرغم آنکه پارادایم روانعلی). 1390، و بهرامی کند (ابراهیمیمی

هـاي با این حال نفی آخرت و تمام مفـاهیم وابسـته بـه آن در تمـام نظام ،خود را به رویکردي دیگر داد
بـه اتفـاق  ،گرایانـههـاي انسـانم و بیش وجود دارد. رفتارگراها و در کنار آن حتی دیدگاهشناختی کروان

اند (کنـت، کردهشناسی را در مرزهاي زندگی دنیایی ترسیم نگرانه را نفی و تمام روانرویکردهاي آخرت



  ۶۹ نگري و پنج عامل شخصيت در دانشجويانرابطه آخرت

شـود. مـینگـري یافـت نپژوهشی با مضـمون آخـرت ،شناسی معاصردر ادبیات روان ،روایناز). 2007
دهد که اساساً با این مفهوم و مفـاهیم مشـابه میداخلی و خارجی نشان می هاي علجو در پایگاهوجست

 ،نگـري رابطـه داشـته باشـدتوانـد بـا آخـرتمـیدر دسترس نیست. یکی از عواملی که  میسند عل ،آن
هـاي و در فرهنگهاي شخصیتی با توجه به ثباتشان در طـول زمـان ویژگی هاي شخصیت است.ویژگی
ایـن مـدل  ویژگـیپـنج  ).Hill(، 1997( (هیل و همکاراناند کنندهدر نحوه تعامالت افراد تعیین ،مختلف

  ).1386(بشارت،  وجدان بودنگرایی، موافق بودن، گشودگی و بارنجوري، برونروان :عبارتند از
رویـی، وري، کمتکانش رنجوري به تمایل براي تجربه اضطراب، تنش، خودمحوري، خصومت،روان

گرایـی بـه تمایـل بـراي تجربـه شـود. بـرونمـیخود پایین اطـالق تفکر غیرمنطقی، افسردگی و حرمت
. موافـق بـودن عبـارت (همـان)شـود میطلبی، مهربانی و اجتماعی بودن گفته انهاي مثبت، هیجهیجان

 (میشـل فکـري و نـوآوري، روشـنشناسی، خردورزيپردازي، زیباییتمایل به کنجکاوي، خیال :است از
)Michel(، 2003( ،گشودگی به تمایـل بـراي گذشـت، مهربـانی، سـخاوتمندي، اعتمـادورزي، همـدلی .

تمایل به سـازماندهی،  :شود. با وجدان بودن عبارت است ازمیبرداري، فداکاري و وفاداري اطالق فرمان
گرایـی و گرایـی، منطـقداري، پیشـرفتخویشتندهی، کارآمدي و قابلیت اعتماد، نظمنظم و ترتیب، خود

بـه وجـود رابطـه بـین معنویـت و دینـداري و  ،هـاي مختلـف. نتـایج پـژوهش)1386(بشـارت، تعمق 
  اند.هاي شخصیت اشاره کردهویژگی

رنجـوري را بـا دینـداري گرایـی و روانگرایـی و بـروناز عوامل شخصـیت، درون پرسونو  آیزنک
گرایی و متغیرهاي دینداري دیده شـده بین درونمی یجه رسیدند که همبستگی کبه این نت و هبررسی کرد

 .)Weibel(، 2011( (ویبـل و همکـاران گرایی هیچ همبستگی را با دینداري نشـان نـدادولی برون ،است
تایی از مردان انجام دادند و به این نتیجه رسـیدند کـه در  577روي یک نمونه  یپژوهش فرانیسو  کاستا
گرایی متفکر وجود دارد. ایـن احتمـال با سنین متفاوت، همبستگی اندکی بین دینداري و درون ،افراداین 

  گرا باشند.هاي مذهبی بیشتر درونوجود دارد که اعضاي برخی از جمعیت
بـه  آیزنـک .)2011(ویبـل و همکـاران،  اي با مذهب نداردرنجوري است که رابطهروان ،عامل دیگر

وجـود دارد.  %35و  %25کـه بـین عامـل گشـودگی و متغیرهـاي دینـداري همبسـتگی این نتیجه رسید 
رنجوري از کلیت کمتري برخـوردار اسـت و بـه گرایی یا رواناي است که نسبت به برونرگه ،گشودگی

عالوه معناي دقیق آن کمتر روشن است. تحقیق نشان داده است که نمره افراد متـدین در همـدلی بـاالتر 
  باشد.میدقیقاً یک بعد وابسته (به مسئله دینداري) است که مربوط به بعد گشودگی است و این 

له در جامعـه کنـونی ئنگري، این مسویژه آخرتبه ،هاي شخصیت در دینداريرغم نقش ویژگیعلی
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پـژوهش ایـن هـدف  ،ایران مورد غفلت واقع شده و اطالعات اندکی هم در دست است. بر این اسـاس
  نگري در دانشجویان دانشگاه تهران است.پنج عامل شخصیتی و آخرتبررسی رابطه 

  روش پژوهش
دانشـجویان می باشـد. جامعـه آمـاري موردمطالعـه تمـامـیاین پژوهش توصیفی و از نـوع همبسـتگی 
باشـند. از ایـن مـی 1391- 92مشغول به تحصیل در سـال  ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

اي انتخـاب شـدند. از بـین اي خوشـهبه روش چندمرحلـه مورگاننفر براساس فرمول  220تعداد  ،انمی
شناسی به تصادف انتخـاب و سـپس از هـر دانشـکده دو سه دانشکده مدیریت، فنی و روان ،هادانشکده

خـاطر از ایـن نانمیو اط هاپس از جلب مشارکت آزمودنی .عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدندبه ،کالس
هـاي نامـهشـود، بـه پرسـشمـیشده فقط براي مقاصد پژوهشی اسـتفاده آورياطالعات جمعجهت که 

هـاي آمـاري از روش، هـامنظور تجزیه و تحلیل دادهنگري و پنج عاملی شخصیت پاسخ دادند. بهآخرت
  انگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.مینظیر 

  ابزار پژوهش

شده از منابع این مقیاس با استفاده از آیات و روایات استخراج :احسانبهرامی - نگري ابراهیمیمقیاس آخرتالف: 
مقیـاس خرده 5سـؤال اسـت کـه از  44دین مقدس اسـالم سـاخته شـده اسـت. فـرم نهـایی آن داراي 

 5ته است که نمـره کـل از جمـع جویی تشکیل یافمحوري، تعالی و لذتگریزي، آمادگی، آخرتتکلیف
آید. این مقیاس را دست میجویی) بهگریزي و لذتعامل (پس از معکوس کردن نمرات دو عامل تکلیف

توان اجرا کرد. اعتبار این آزمون بـا اسـتفاده از ضـریب صورت انفرادي میصورت گروهی و هم بههم به
، آمـادگی 52/0گریزي ها تکلیفمقیاسبراي خرده و 85/0آلفاي کرونباخ محاسبه شد که براي کل آزمون 

دسـت آمـد. اعتبـار آزمـون از طریـق دو به 67/0جویی و لذت 65/0، تعالی 79/0محوري ، آخرت72/0
و  تـوکلیمنظري). 1389، دسـت آمـد (ابراهیمـیبه 86/0سازي، همبستگی بین نیمه اول با نیمه دوم نیمه

  ازه این مقیاس را در جامعه دانشجویی مورد تأیید قرار دادند.) اعتبار و روایی س1391همکاران (
منظور بررسـی به جانو  الیورتوسط  1991این مقیاس در سال  :(NEO-FFI)ب: مقیاس پنج عامل شخصیتی نئو 

گرایی، موافق بودن، گشودگی و با وجدان بودن) سـاخته رنجوري، برونپنج عامل بزرگ شخصیت (روان
سـؤال آن، یکـی از پـنج  12ال است که براساس مقیاس لیکرت تهیه شده است. هر سؤ 60شد و داراي 

) روایی Bashiri ()2007( بشیريشود. گیري و نمرات هر عامل جداگانه حاسبه میعامل مذکور را اندازه
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نه یک از عوامل در یک نمواین فرم را در چند مرحله بررسی کرده و مورد تأیید قرار داده است. پایایی هر
مـک و  کاسـتا). Garousi Farshi(، 2000( دست آمده است (گروسی فرشیبه 92/0تا  71/0ایرانی، بین 

درصد محاسبه  65تا  30هاي شخصی و ارزیابی همساالن را ) روایی این آزمون، بین گزارش1992( کري
رنجـوري، روانهاي ) ضریب اعتبار بـراي هریـک از رگـه1387و همکاران ( افروزآتشنمودند (همان). 

محاسـبه  %77و  %38،  %27،  %55،  %74گرایی، گشودگی، موافق بودن و باوجدان بودن به ترتیـب برون
نفـره از دانشـجویان  208) بر روي یک نمونه 1385( شناسحقنمودند. همچنین در پژوهشی که توسط 

گرایی، گشودگی، موافق ، برونرنجوريانجام گرفت، ضریب بازآزمایی با فاصله زمانی سه ماهه، براي روان
و  محمـديدسـت آمـد. همچنـین به %83و  %75،  %80،  %79،  %79بودن و باوجدان بودن بـه ترتیـب 

محاسبه نمودند. در این پژوهش، پایایی عوامـل  %78نامه را ) آلفاي کرونباخ این پرسش1389( محمودنیا
  محاسبه گردید. 88/0تا  67/0براساس آلفاي کرونباخ بین 

  هاي پژوهشيافته
نفـر دانشـجوي زن  125نفـر دانشـجوي مـرد و  95 ،کننده در این پژوهشدانشجوي شرکت 220از بین 

نفـر دانشـجوي مقطـع  54نفر از گروه نمونـه دانشـجوي مقطـع کارشناسـی و تعـداد  166بودند. تعداد 
هـل و بقیـه مجـرد أنفـر مت 25فقـط  ،کنندگان در این پـژوهشکارشناسی ارشد بودند. از مجموع شرکت

نفـر را دانشـجویان  68نفر از گروه نمونه را دانشجویان دانشکده فنـی، تعـداد  101بودند. همچنین تعداد 
 دادند.نفر را دانشجویان دانشکده اقتصاد تشکیل می 51شناسی و تعداد دانشکده روان

ي کـل دانشـجویان نگرهاي پنج عامل شخصیت و آخرتانگین و انحراف استاندارد نمرهمی 1جدول 
  دهد.میرا به تفکیک دختر و پسر نشان 

  نگري کل دانشجویان به تفکیک جنسیتهاي پنج عامل شخصیت و آخرتانگین و انحراف استاندارد نمرهمی .1جدول شماره 
  کل  دختر  پسر  جنسیت 

  متغیر
  شاخص

  نداردانحراف استا  انگینمی  انحراف استاندارد  انگینمی  انحراف استاندارد  انگینمی

  32/4  01/24  91/3  28/22  72/4  75/25  گراییبرون
  92/3  18/24  74/3  75/23  11/4  62/24  با وجدان بودن
  86/4  38/22  61/4  95/21  11/5  81/22  موافق بودن
  37/4  09/27  89/3  24/27  86/4  95/26  گشودگی

  79/3  03/16  12/4  64/16  46/3  43/15  رنجوريروان
  11/10  91/90  78/10  37/93  45/9  45/88  نگري (کلی)آخرت

۷۲    ،۱۳۹۳زمستان  ، سال هفتم، شماره چهارم 

هاي آن نشـان مؤلفـهنگـري کـل و ضریب همبستگی بین پنج عامل شخصیت را با آخرت 2 جدول
نگـري رابطـه هاي آخـرتمؤلفهبین پنج عامل شخصیت با بیشتر  ،شودمیطور که مشاهده دهد. همانمی

گریزي و تعـالی، بـین دن بـا تکلیـفگرایی با آمادگی، بـین موافـق بـومعنادار وجود دارد. فقط بین برون
ي دارمعنـیجویی رابطه رنجوري با آمادگی، تعالی و لذتگریزي و تعالی و بین روانگشودگی با تکلیف

وجـدان بـودن و گرایـی، گشـودگی، بـانگري کلی با ابعاد شخصیتی بـرونمشاهده نشد. همچنین آخرت
  داشت. دارمعنیري رابطه منفی و رنجوو با روان دارمعنیرابطه مثبت و  ،موافق بودن

  هاي آنمؤلفهنگري کل و ضریب همبستگی بین پنج عامل شخصیت با آخرت :2جدول 
 نگريآخرت  جوییلذت  تعالی  محوريآخرت  آمادگی  گریزيتکلیف  متغیرها

  25/0*  33/0**  21/0*  26/0*  11/0  - 19/0*  گراییبرون
  46/0**  18/0*  38/0**  47/0**  24/0*  - 41/0**  وجدان بودنبا

  19/0*  25/0*  10/0  22/0*  20/0*  09/0  موافق بودن
  24/0*  34/0**  08/0  18/0*  21/0*  - 07/0  گشودگی

  - 19/0*  - 09/0  - 11/0  - 19/0*  09/0  18/0*  رنجوريروان
  است. 05/0ي درسطح دارمعنیاست. * نشان دهنده  01/0ي درسطح دارمعنیدهنده ** نشان

هـاي شخصـیتی وسـیله ویژگینگري بهر بررسی اینکه چه مقدار از واریانس آخرتمنظودر ادامه به
نتایج مدل رگرسیون پنج عامـل  3شود، از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد. جدول تبیین می

دهد. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان داد کـه آمـارة نگري کل نشان میشخصیت را بر آخرت
F ي مدل رگرسیونی (شده برا محاسبهF=52/68 در سـطح (P< 0/001  معنـادار اسـت. براسـاس ایـن

 31گرایـی، در دو گـام حـدود جدول، از میان پنج ویژگی شخصیتی دو بعد با وجدان بودن و برون
این جدول، در گام اول عامـل بـا  توجه به نتایجکنند. با نگري را تبیین میدرصد از واریانس آخرت

نگري دارد، وارد مدل شده و ترین ضریب همبستگی جزئی معنادار را با آخرتوجدان بودن که بیش
کنـد. در گـام دوم، بـا وارد شـدن عامـل بینی مینگري را پیشدرصد از تغییرات آخرت 24حدود 

درصد افزایش یافته است. سایر عوامل به علت نداشتن همبسـتگی  31بینی به گرایی، این پیشبرون
  اند.مدل نشدهجزئی معنادار وارد 

  نگري کلنتایج مدل رگرسیون پنج عامل شخصیت بر آخرت: 3جدول 
 B β  بینمتغیر پیش  گام

  
T 
  

سطح 
  معناداري

همبستگی 
  جزئی

R2  F  سطح
  240/0  487/0  001/0  33/9  521/0  74/2  وجدان بودنبا  1  معناداري

68/52  001/0  
2  

باوجدان بودن و 
  گراییبرون

73/0  216/0  89/3  001/0  561/0  314/0  
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  گيريبحث و نتيجه
نگـري و پـنج عامـل شخصـیت بـا تأکیـد بـر نقـش این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین آخرت

آمده از ضـریب همبسـتگی پیرسـون، حـاکی از وجـود دسـتهاي بهمعنویت انجام گرفـت. یافتـه
بـودن و گشـودگی وجدان بودن، موافـق گرایی، بانگري و برونهمبستگی معنادار مثبت بین آخرت

رنجوري همبستگی منفی معنادار مشـاهده شـد. از لحـاظ تفکیـک نگري و روانبود. اما بین آخرت
گرایـی در دانشـجویان دانشـکده مـدیریت، بـین نگري و موافـق بـودن و بروناي، بین آخرترشته

نگـري و شناسـی و همچنـین بـین آخرتنگري و گشودگی در دانشـجویان دانشـکده روانآخرت
تر و بیشتري نسـبت بـه یکـدیگر اوجدان بودن در دانشجویان دانشکده فنی داراي همبستگی قويب

شناسی بـود. هاي مدیریت و روانرنجوري در دانشکده فنی، بیشتر از دانشکدهداشتند و میزان روان
اند کـه بـین ) در پـژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیده1390و همکـاران ( سروقداز سوي دیگر، 

رنجـوري رابطـه منفـی دارد وجدان بودن رابطه مثبت و با روانگرایی، بارایی (تعالی) و برونگکمال
) دریافـت کـه بـا افـزایش 2012( افـالك سـیرکه با نتایج این پـژوهش همخـوانی دارد. همچنـین 

باشـد کـه ایـن امـر هماهنـگ بـا رابطـه مثبـت بـین گشـودگی و معنویت، زندگی نیـز پرمعنـا می
باشد گرایی میتوان گفت: یکی از معانی تعالی کمالها، میباشد. در تبیین این یافتهنگري میآخرت

گرایـی که اشاره به تعالی شدن و نیل به تعالی دارد. از این نگاه، رابطۀ مثبت مشاهده شده بین برون
ن، بـین باشد که در آمی) 1390و همکاران ( سروقدهاي و با وجدان بودن با تعالی هماهنگ با یافته

گرایی رابطه منفـی و رنجوري و کمالوجدان بودن رابطه مثبت و معنادار و بین روانگرایی و بابرون
معنادار مشاهده گردید. اما در دو بعد شخصیتی، موافق بودن و گشودگی، نتـایج پـژوهش فـوق بـا 

رسـی رابطـه ) در پژوهش بـراي بر1386( موالییباشد. همچنین هاي این پژوهش متناقص مییافته
دانشــجوي دختــر و پســر در مقــاطع  90هــاي شخصــیتی گرایی (مثبــت و منفــی) و ویژگیکمــال

گرایی مثبت و گشودگی سخن بـه کارشناسی ارشد و دکتري از رابطه مثبت و معنادار تنها بین کمال
 يرامهرمـزمیان آورده است. در سایر عوامل همبستگی معنادار مشاهده نشده است. از سوي دیگر، 

) رابطـه Hewitt & Flett ()1991( فلـتو  هویـت)، 1997( مـوتزو  فـراري)، 1380( شهنی الیقو 
باشـد. اند که با نتـایج ایـن پـژوهش در تضـاد میگرایی را نشان دادهگرایی و برونمنفی میان کمال

وجـدان گرایی باگشودگی، رابطه منفی و معنادار و با بـابیان کردند که کمال فلتو  هویتهمچنین 
باشـند. هاي ایـن پـژوهش همسـو میدار دارد کـه ایـن نتـایج بـا یافتـهبودن رابطه مثبـت و معنـی
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) Slade & Owens( آونـزو  اسـلید) و Stumpf & Parker ()2000( پـارکرو  اسـتامفهاي پژوهش
و  گرایی مثبـترنجوري، رابطه منفی و بین کمالگرایی منفی و روان) نشان داد که بین کمال1998(
 فراستباشد. همچنین هاي این پژوهش میوجدان بودن رابطه مثبت وجود دارد که همسو با یافتهبا

رنجوري سخن به میان آورده است. همچنین گرایی و روان)، از رابطه منفی کمال1990و همکاران (
نمودنـد کـه  گرا و میزان افسردگی و خودکشی در آنها اشارهبه رابطه میان افراد کمال فلتو  هویت

هاي زیـادي نیـز ). از سوي دیگر، پژوهش1992باشد (هویت و همکاران، برخالف این پژوهش می
هاي شناخی سخن به میان آمـده اسـت کـه مخـالف یافتـههاي روانگرایی در بیماريبر نقش کمال

و طـرف باشـد (بیرنجوري میگرایی با سطح پایین روانحاضر در خصوص رابطه سالمتی و کمال
؛ چنـگ، Shafran & Mansell(، 2001( ؛ شافرن و منسل1389؛ محمدي و جوکار، 1389همکاران، 

 ،)Blatt( ؛ بلـت1997؛ هویـت و همکـاران، 2000 ،)Chang & Rand( ؛ چنگ و رنـد2000، 1998
توان بـه نقـش ). در این میان میFlett( ،1989( و همکاران ؛ فلت1990؛ فراست و همکاران، 1995

هاي پژوهشی بر رابطه مثبت میان دین و معنویت و که یافتهايگونهاي داشت، بهوجه ویژهمعنویت ت
). ایـن امـر بـه نوبـه خـود، 1383؛ جلیلونـد، 1383سالمت روان حکایت دارد (آلیانی و همـایون، 

هاي گردد. این نتـایج، بـا یافتـهرنجوري و نیز افزایش گشودگی میموجب کاهش در خصلت روان
  باشد.گرایی همسو میرنجوري و افزایش کمالهش مبنی بر رابطه مثبت میان کاهش رواناین پژو

از عـدم وجـود  ،هـاباشد. برخـی از پژوهشمیگرایی) گرایی با تعالی (کمالعامل بعدي ارتباط برون
). 1997؛ هیل و همکـاران، Kenneth(، 2007( (کنثاند گرایی گزارش کردهگرایی و برونرابطه بین کمال

اي مشـاهده نگردیـده اسـت گرایی رابطهگرایی و نیز گشودگی و برونمیان موافق بودن و برون ۀدر رابط
 ).2006؛ دانکلـی و همکـاران، 2007؛ کنـث، Dunkley & Kyparissis(، 2008( (دانکلـی و کایپاریسـیس

این عامـل  .دست آمدهدار بگرایی، رابطه مثبت و معنینگري و برونهمچنین در بررسی رابطه بین آخرت
له از چنـد ئباشد. این مسـگرایی میبرخالف علوم حاضر در خصوص رابطه مثبت میان معنویت و درون

که داراي صـفاتی همچـون  ،گراییشاید نوع رگه شخصیتی برون ،نخست اینکه :زمینه قابل اهمیت است
شد، سبب گردیده که ایشـان در ایـن باطلبی، مهربانی و اجتماعی بودن میهاي مثبت، تهییجتجربه هیجان

نامه تا حدودي براساس هنجارها و بدیهیات حـاکم بـر جامعـه پاسـخ ت این پرسشسؤاالگویی به پاسخ
تواند ترس از عدم مقبولیت از جانب دوستانی باشـد کـه نظـري بـر خـالف می ،داده باشند. مورد بعدي

گـرا تمایـل گردد. همچنین افراد برونمی هاآنایشان را دارند و این موجب تهدید خصلت اجتماعی بودن 
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توان استدالل نمود کـه دلیـل مثبـت بـودن رابطـه میـان زیاد به تنوع و تفریح را دارند و از این لحاظ می
طلبی آنان باشد که دوست دارند حتی این بُعـد را نیـز ناشی از همین میل به تنوع ،گراییمعنویت با برون

  به نمایند.در زندگی خود داشته و تجر
بررسـی قـدرت  ايبـر ،هـاي شخصـیتینگـري و ویژگیشده بـین آخـرتمشاهده ۀبا توجه به رابط

هاي حاصـل از پـنج ویژگـی هاي شخصیتی از رگرسیون گام به گام استفاده شـد. یافتـهبینی ویژگیپیش
هـاي گیایـن ویژ .وجدان بودن وارد مـدل رگرسـیونی شـدندگرایی و بافقط دو ویژگی برون ،شخصیتی

و  هاشـمی نگري را تبیین کنند. ایـن نتـایج بـا ادعـاياز واریانس آخرت %31شخصیتی توانستند حدود 
وجـدان بـودن همبسـتگی داشـته تواند با عامـل بـامیگریزي) ورزي (تکلیفکه تعلل ،)1391همکاران (

  باشد، هماهنگی دارد.
شـود بـر مـیان انجام گردیده است، پیشنهاد پژوهش بر روي دانشجویاین با توجه به اینکه  ،در پایان
نـه میپژوهش مقایسه و زاین هاي آن با نتایج صورت پذیرد تا یافتهتحقیق تري نیز این بزرگ ۀروي جامع

تـوان مـیهاي پژوهش ترین محدودیتهاي پژوهش حاضر فراهم گردد. از مهمم یافتهمیمناسبی براي تع
دهـی گـزارشهاي خودنامهنگري افراد، پرسشظیر باورهاي آخرتاین موارد اشاره کرد: در موضوعاتی ن

نگري رابطـه مثبـت و گرایی با آخرتگونه که در بررسی برونممکن است چندان دقیق عمل نکنند همان
هـا ت آزمـونسـؤاالدست آمده است؛ زیرا عالوه بر احتیاط در ابراز عقاید خویش، پاسخ به داري بهمعنی

 ،نه عمل واقعی آن در شرایط واقعی. همچنین به دلیـل شـرایط فرهنگـی ،عاي فرد باشداد تواند صرفاًمی
را مورد ارزیـابی قـرار  اهایی که اعتقادات مذهبی آنهدر برابر آزمون که موجود در جامعه ما، افراد معموالً

لبـی خـویش پرهیـز ها و اعتقادات قکنند و از ابراز دقیق عقاید، باورها، ارزشمیدهد، با احتیاط عمل می
گـویی بـه تواند در پاسـخمیکنند خود را فردي موجه و بهتر نشان دهند. این مسئله میکنند و تالش می

  هاي این پژوهش نیز نقش داشته باشد.ت آزمونسؤاال
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