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  چکیده
ي شخصیت است که براي اولین بار توسط آلفرد رتبه تولد یکی از مفاهیم مهم در حوزه

ي تولد تأثیر بسزایی رتبه طرفداران رویکرد آدلربه نظر آدلر و . معرفی شد 1908آدلر در سال 
هاي ي آدلر پژوهشي تولد نسبت به سایر مفاهیم در نظریهرتبه. در ساخت سبک زندگی دارد

ي ي نظر آدلر مبنی بر تأثیر رتبهها تأییدکنندهبرخی از این پژوهش. بیشتري را برانگیخته است
شخصیتی افراد بوده و برخی دیگر این نظر را رد و یا تأثیر آن را بسیار ناچیز تولد در ساختار 

ها سبب شده که این موضوع یعنی ترتیب تولد همین تناقض در نتایج پژوهش. اندگزارش نموده
. و تأثیر آن بر شخصیت بارها و بارها توسط پژوهشگران متعدد در جوامع گوناگون تکرار شود

هاي بسیار اندکی در این زمینه انجام شده اي محققان، در ایران پژوهشبر اساس جست و جوه
هدف پژوهش حاضر اثبات . اندکه هیچ کدام شخصیت را بر اساس ترتیب تولد مطالعه نکرده

پژوهش حاضر، به . ها بودي تولد آنتأثیرپذیري شخصیت افراد از محیط رشد و به ویژه از رتبه
ي تولد ي اثرات سه رتبهاي براي مقایسهمقایسه-وش علّیعنوان یک پژوهش توصیفی از ر
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ترین سؤال تحقیق آن بود که آیا 
هاي تولدي اول، وسط و آخر از نظر پنج شاخص و سی مقیاس آزمون نئو با 

هاي تهران بودند که به ز دانشجویان دانشگاه
ها از طریق تحلیل یافته. پاسخ دادند

پذیري، توافق نشان داد که در سه شاخص انعطاف
گرایی، گروه و وجدانی بودن و در پانزده مقیاس پرخاشگري، افسردگی، کمرویی،

شناسی، گویی، وظیفهخواهی، تخیل، زیباپسندي، احساسات، اعمال، عقاید، اعتماد، رك
ي تولد تفاوت معناداري هاي سه رتبه

تولد بر ي اثر ترتیب هایی که تأییدکننده

براي این . شناسی است که بسیار مورد توجه بوده و هست
یک تعریف عینی و  - مثالً هوش 

شناسی شخصیت، هاي با عنوان شخصیت و یا روان
اند که هر کدام نگاه ویژه و منحصر به فردي به 

ي که در اکثر مواقع به عنوان اولین پژوهنده
ساختار براي شخصیت معرفی کرده است که 

هاي شخصیت عالوه بر تعیین نظام

                                        
1. personality 
2. Freud, S. 
3. Hergenhahn, B. R. 
4. Jung, C.G. 

سوم، سال دهمیازشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

ترین سؤال تحقیق آن بود که آیا مهم. بر شخصیت استفاده کرده است) اول، وسط و آخر
هاي تولدي اول، وسط و آخر از نظر پنج شاخص و سی مقیاس آزمون نئو با دانشجویان با رتبه
ز دانشجویان دانشگاهنفر ا 75اعضاي گروه نمونه، . هم تفاوت دارند

پاسخ دادند) سؤالی 240(هاي شخصیتی نئو مقیاس سنجش ویژگی
نشان داد که در سه شاخص انعطاف) MANOVA(تحلیل واریانس چند متغیري 

و وجدانی بودن و در پانزده مقیاس پرخاشگري، افسردگی، کمرویی،
خواهی، تخیل، زیباپسندي، احساسات، اعمال، عقاید، اعتماد، رك هیجان
هاي سه رتبهگرایی و خودکنترلی در آزمون نئو، بین میانگینتوفیق

هایی که تأییدکنندهي آدلر و پژوهشاین یافته با نظریه. وجود دارد
  .اند، همسو استشخصیت بوده

  .ي تولد، شخصیترتبه :واژگان کلیدي

  مقدمه
شناسی است که بسیار مورد توجه بوده و هستمفهومی در روان 1شخصیت

مثالً هوش  -شناسی هاي انتزاعی در روانمفهوم همانند سایر سازه
هاي با عنوان شخصیت و یا روانم کتابدر تما. عملیاتی ثابت وجود ندارد

اند که هر کدام نگاه ویژه و منحصر به فردي به شناس معرفی شدههایی به عنوان روانشخصیت
که در اکثر مواقع به عنوان اولین پژوهنده 2به طور مثال فروید. مفهوم شخصیت داشته و دارند

ساختار براي شخصیت معرفی کرده است که  شود، سهشخصیت در کتب شخصیت معرفی می
عالوه بر تعیین نظام 4یونگ). 2008، 3هرگنهان(نهاد، من و فرامن : عبارتند از
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دانشجویان با رتبه
هم تفاوت دارند
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تحلیل واریانس چند متغیري 

و وجدانی بودن و در پانزده مقیاس پرخاشگري، افسردگی، کمرویی،
هیجان
توفیق

وجود دارد
شخصیت بوده
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مقدمه
شخصیت
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شخصیت
مفهوم شخصیت داشته و دارند

شخصیت در کتب شخصیت معرفی می
عبارتند از
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ي هایی را بیان نموده است که تعیین کننده، نگرش)خود، ناهشیار شخصی و ناهشیار جمعی(
ها عبارتند از این نگرش. ها به جهان اطرافشان هستندهاي انسانادراك هشیار و واکنش

شناختی که یونگ ي چهار کارکرد رواناین دو نگرش به عالوه. 2گراییو برون 1گرایی درون
شناختی را ایجاد ، هشت سنخ یا تیپ روان)فکري، احساسی، حسی و شهودي(معرفی کرده 

ها در ین بخشترگرایی معروفگرایی و برونناگفته نماند که درون). 1389شولتز، (نمایند می
ي شخصیت گنجانده شناختی در حوزههاي رواني یونگ هستند و در اکثر آزموننظریه
-NEO( 3ي نئوتجدید نظر شده مثالً آزمون شخصیتی آیزنک و یا آزمون پنج عاملی. اند شده

PI-R (که در این پژوهش از آن استفاده شده است.  
تعاریف متعددي نیز از آن به عمل آمده  هاي ویژه به مفهوم شخصیت،عالوه بر این نگاه

ها را مرور کرد و سپس خود بیش از پنجاه تعریف شخصیت را یافت و آن  4آلپورت. است
شخصیت نظام پویایی از ": آیدتعریفی از شخصیت ارائه کرد که به نظر تعریفی جامع می

 "کندتعیین میي او را شناختی درون شخص است که رفتار و تفکر ویژههاي روانسیستم
  ).2009، 5انگلر(

بنابراین . در پژوهش حاضر، هدف، تعریف شخصیت نیست بلکه سنجش شخصیت است
در این پژوهش آزمون نئو پنج . براي سنجش شخصیت انتخاب یک آزمون مناسب ضروریست

ي شخصیت، به منظور ها در حیطهبه عنوان یکی از جدیدترین آزمون) سؤالی 240(عاملی 
  . ، انتخاب شده است8و فرزندان آخر 7، فرزندان وسط 6ي شخصیت فرزندان اولمقایسه

                                                 
1. introversion 
2. extroversion 
3. Neuroticism Extroversion Openness Personality Inventory- Revised 
4. Allport, G. 
5. Engler, B. 
6. First-Born children 
7. Middle children  
8. Youngest children 
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به مفهوم دیگري در  "فرزندان آخر
این مفهوم براي اولین بار توسط آلفرد 

او ترتیب تولد را به . معرفی شد
ترین عوامل مؤثر در دوران کودکی دانست که فرد بر مبناي آن، سبک 

به نظر آدلر با . ي آدلر استدر نظریه
واده در موقعیت یکسان قرار دارند، اما ترتیب تولد 

منظور آدلر از ترتیب ). 2006استین، 
. ها متولد شودتواند در یکی از این موقعیت

از نظر آدلر قرار . باشد 4خر و یا تک فرزند
هایی خاص در کودك تواند منجر به ایجاد ویژگی

گیري شخصیت کودك در بزرگسالی 
هاي تولدي مختلف توصیف نموده 

به اعتقاد آدلر، فرزند اول معموالً تا زمانی که فرزند دوم به دنیا نیامده است بسیار نازپرورده 
کند و ممکن است و مورد توجه والدین است، اما به محض تولد فرزند دوم احساس عزل می

نگر است و نگاهی بدبینانه به آینده 
به نظر . چون زمانی قدرت را تجربه کرده، میل به نگهداري قدرت و برتري در او باالست

آدلر فرزند اول در آینده مدیري خوب، باوجدان و وسواسی نسبت به جزئیات و با نگرش 

                                        
1. Birth-Order 
2. Adler, A. 
3. Style of life 
4. Only children 

سوم، سال دهمیازشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

فرزندان آخر"و  "فرزندان وسط"، "فرزندان اول"با توجه به عناوین 
این مفهوم براي اولین بار توسط آلفرد . رسیممی " 1ترتیب تولد"شناسی شخصیت با عنوان روان

معرفی شد 1908در سال  -ي شخصیتام در حوزهشناس بنروان - 2
ترین عوامل مؤثر در دوران کودکی دانست که فرد بر مبناي آن، سبک عنوان یکی از مهم

در نظریه "شخصیت"آورد که همان خود را پدید می 3زندگی
واده در موقعیت یکسان قرار دارند، اما ترتیب تولد کنند فرزندان یک خاناینکه مردم فکر می

استین، (شود که آنها در شرایط متفاوتی قرار بگیرند باعث می
تواند در یکی از این موقعیتتولد، چهار موقعیت ترتیبی است که کودك می

خر و یا تک فرزندتواند فرزند اول، فرزند وسط، فرزند آکودك می
تواند منجر به ایجاد ویژگیهاي تولد میگرفتن در هر کدام از این رتبه

گیري شخصیت کودك در بزرگسالی تر ترتیب تولد تأثیر بسزایی در شکلبه طور واضح. بشود
هاي تولدي مختلف توصیف نموده ههایی که آدلر براي کودکان با رتببرخی از ویژگی. 

  :است، به شرح زیر هستند
به اعتقاد آدلر، فرزند اول معموالً تا زمانی که فرزند دوم به دنیا نیامده است بسیار نازپرورده 

و مورد توجه والدین است، اما به محض تولد فرزند دوم احساس عزل می
نگر است و نگاهی بدبینانه به آینده او اغلب گذشته. دهدداري را از خود نشان رفتارهاي مشکل

چون زمانی قدرت را تجربه کرده، میل به نگهداري قدرت و برتري در او باالست. 
آدلر فرزند اول در آینده مدیري خوب، باوجدان و وسواسی نسبت به جزئیات و با نگرش 

  .شودکارانه تبدیل میاقتدارطلبانه و محافظه
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با توجه به عناوین 
روان
2آدلر

عنوان یکی از مهم
زندگی

اینکه مردم فکر می
باعث می

تولد، چهار موقعیت ترتیبی است که کودك می
کودك می

گرفتن در هر کدام از این رتبه
بشود
. دارد

است، به شرح زیر هستند
به اعتقاد آدلر، فرزند اول معموالً تا زمانی که فرزند دوم به دنیا نیامده است بسیار نازپرورده 

و مورد توجه والدین است، اما به محض تولد فرزند دوم احساس عزل می
رفتارهاي مشکل

. دارد
آدلر فرزند اول در آینده مدیري خوب، باوجدان و وسواسی نسبت به جزئیات و با نگرش 

اقتدارطلبانه و محافظه



  
 5                          ...    هاي شخصیتی دانشجویان با استفاده از  تأثیر رتبه تولد بر ویژگی                  

تري از نظر حرکتی کند، معموالً رشد سریعفرزند دوم چون همیشه با فرزند اول رقابت می
به . توجه زیادي به قدرت ندارد چون هیچ گاه آن را تجربه نکرده است. و زبانی خواهد داشت

  .طلب خواهد بودجو و جاهتر است و احتماالً بسیار رقابتآینده خوشبین
ي عزل شدن را نخواهد داشت، معموالً بسیار مورد توجه ربهفرزند آخر که هیچ وقت تج

خواهد از فرزندان رشد او بسیار چشمگیر است چون همیشه می. والدین و فرزندان بزرگتر است
گیرند موفق اکثر فرزندان آخر در بزرگسالی در کاري که به عهده می. بزرگتر پیشی گیرد

یار بودن، دچار وابستگی شوند، در جامعه از پس خواهند شد، اما اگر به دلیل مورد توجه بس
  .مانندمشکالت برنخواهند آمد و به دیگران نیازمند باقی می

کنند و همیشه مورد توجه تک فرزندان به این دلیل که هیچ گاه احساس عزل را تجربه نمی
ا و تر به رفتارهشوند و سریعي والدین هستند، اغلب خیلی زود بزرگ و بالیده میویژه

هاي اجتماعی شوند و به محیطها احتماالً وقتی بزرگتر میآن. یابندهاي بزرگانه دست می نگرش
روند چون دیگر محور توجه نیستند ضربه روانی شدیدي را بیرون از منزل مثل مدرسه می

  ).1389شولتز به نقل از آدلر، (متحمل خواهند شد 
اند، در ي آدلر انجام شدهکه بر مبناي نظریه همان طور که قبالً گفته شد، اکثر تحقیقاتی

یکی از پژوهشگرانی که اثر ترتیب . اندي ترتیب تولد و تأثیر آن بر شخصیت فرزندان بودهزمینه
ي اثر ترتیب ي آدلر دربارهاست که نتایج پژوهش او از نظریه 1تولد را مطالعه نموده، سالووي

انجام شده با موضوع ترتیب تولد و اثر آن بر  هايکند و در اکثر پژوهشتولد حمایت می
هایی براي در پژوهش خود ویژگی) 1996(سالووي . شخصیت، از پژوهش او یاد شده است

به طور . فرزندان اول و فرزندان بعد از او ذکر کرده، که بسیار شبیه به نظر آدلر در این باره است
کنند، بیشتر به رقابت یت بیشتري کسب میمثال او به این نتایج رسید که فرزندان اول، موفق

گرا دهند، برونتر هستند، مدیریت برتر دارند، همنوایی بیشتري را نشان میپردازند، مضطرب می
ها محتمل آزردگی براي آنهستند و ترسو، هویت وابسته به والدین دارند، حسودند، روان

                                                 
1. Sulloway, F.J. 
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تر از سایر اعتماد به نفس دارند و سنتی
پذیرترند و بیشتر احتمال چنین نسبت به استرس آسیب

جو، نوع دوست، در مقابل، فرزندان بعدي، مخاطره
  . عی، سرکش و غیر سنتی هستند

اند نیز هاي دیگري که با همین موضوع یعنی اثر ترتیب تولد بر شخصیت انجام شده
به طور مثال . اندهایی ذکر نموده

وفقیت دانشگاهی و هوش احتمال بیشتر م
، 5؛ زایونک1977؛ بلمونت، 1976

؛ 2007، 9و الیس 8؛ هیلی2006
 ؛1976فورر، (ي باال ، انگیزه)

و ون دن  14اندوگ(، مثل یک رهبر یا فرمانده عمل کردن 
فورر، (، وابستگی زیاد )2006و همکاران، 

بلمونت، (ي آنچه قبالً آموخته است 

                                        
1. Adams, B.N. 
2. Belmont, L. 
3. Marolla, F.A. 
4. Forer, L.K. 
5. Zajonc, R.B. 
6. Herrera, N.C. 
7. Fergusson, D.M. 
8. Healey, M.D. 
9. Ellis, B.J. 
10. Kristensen, P. 
11. Bjerkedal, T. 
12. Boomsma, D.I. 
13. Gfroerer, K.P. 
14. Andeweg, R.B. 
15. Van Den Berg, S.B. 
16. Beck, E. 
17. Pollet, T.V. 
18. Nettle, D. 
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اعتماد به نفس دارند و سنتی پذیرند،شده و منظم هستند، مسئولیتاست، سازمان داده
چنین نسبت به استرس آسیبها همآن. خواهران و برادران خود هستند

در مقابل، فرزندان بعدي، مخاطره. هاي رهبري را بپذیرنددارد که نقش
عی، سرکش و غیر سنتی هستندپذیر، گشوده به تجربه، اجتماگیر، تلقینگرا، آسان جمع

هاي دیگري که با همین موضوع یعنی اثر ترتیب تولد بر شخصیت انجام شدهپژوهش
هایی ذکر نمودههاي ترتیبی ویژگیبه همین صورت براي هر کدام از جایگاه

احتمال بیشتر م: هایی ذکر شده است از قبیلبراي فرزندان اول ویژگی
1976، 4؛ فورر1973، 3و ماروال 2؛ بلمونت1972، 1آدامز(
2006و همکاران،  7؛ فرگوسن2003و همکاران،  6؛ هررا2001

)2008و همکاران،  12؛ بومسما2007، 11و برکدال 10کریستنسن
، مثل یک رهبر یا فرمانده عمل کردن )2003و همکاران،  13جفرورر
و همکاران،  16؛ بک2003؛ جفرورر و همکاران، 2003، 15برگ
ي آنچه قبالً آموخته است ، توانایی بازارائه)2009و  2007، 18و نتل 17؛ پلت1976
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است، سازمان داده
خواهران و برادران خود هستند

دارد که نقش
جمع

پژوهش
به همین صورت براي هر کدام از جایگاه

براي فرزندان اول ویژگی
(باال 

2001
کریستنسن

جفرورر
برگ
1976
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هاي ، مطابقت با ارزش)1992، 1؛ نیومن1976فورر، (ع قدرت بودن ، تحت تأثیر مرج)1977
اندوگ، (، احتمال زیاد سیاستمدار شدن )1992؛ نیومن و همکاران، 1976فورر، (والدینی 

؛ هیلی و الیس، 2005، 3و روچ 2؛ بگیو1976فورر، (پذیري و با وجدان بودن ، مسئولیت)2003
و همکاران،  4ایوانسویچ( Aرفتار تیپ ) 2003جفرورر، ؛ 1976فورر، (، عزت نفس بسیار )2007

؛ بک و همکاران، 1995، 7و هریس 6؛ نلسون1990و همکاران،  5؛ فیلیپس1987همکاران، 
پذیري زیاد به ، آسیب)1989و همکاران،  8؛ الیور1976فورر، (، نیازمند به تأیید دیگران )2006

، 13؛ اکستین1977، 12اكو موز 11؛ شالمن1976؛ فورر، 1973 ،10و راون 9هویت(به استرس 
ترین میزان هیجانی بودن ، کم)1992؛ نیومن و همکاران، 1976فورر، (دهی ، خودنظم)1978

کاري در برابر تغییر ، محافظه)2003؛ هررا و همکاران، 2002، 15و شاکلفورد 14میکالسکی(
-یتو بیشترین احتمال ترس در موقع) 1993، 17کورتیس(، خودشیفتگی بیشتر )1988، 16گاتز(

  ).1976؛ فورر، 1971، 19؛ توهی1970، 18النگسترت(هاي جدید 
، 1و لویس 20مک گورك(هایی مثل احساس عدم وابستگی فرزندان وسط نیز با ویژگی

؛ 2003؛ جفرورر و همکاران، 1998؛ سالمون و دیلی، 1978؛ اکستین، 1976؛ فورر، 1972
                                                 
1. Newman, L.S. 
2. Begue, L. 
3. Roche, S. 
4. Ivancevich, J.M. 
5. Phillips, A. 
6. Nelson, E.S. 
7. Harris, M.A. 
8. Oliver, R.R. 
9. Hoyt, M.P. 
10. Raven, B.H. 
11. Shulman, B.H. 
12. Mosak, H.M. 
13. Eckstein, D. 
14. Michalski, R.L. 
15. Shackelford, T.K. 
16. Gates, L. 
17. Curtis, J.M. 
18. Longstreth, L.E. 
19. Touhey, J.C. 
20 McGurk, H. 
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؛ فورر، 1978اکستین، (رت بودن 
، 3و کاون 2؛ گاالگر1976فورر، 

و  5دابنو(ارتباط کالمی بهتر با بزرگترها و کوچکترها 
ه بزرگترین فرزند هاي متفاوت نسبت ب

؛ جفرورر و 1997، 7بانک(، وفاداري بیشتر به همسر 

ي بیشترین عالقه: هایی ذکر شده است از جمله
میکالسکی ؛ 1976فورر، (و مورد پذیرش بودن 

؛ بک و همکاران، 2003؛ جفرورر و همکاران، 
؛ زویجینهافت و 2000، 11زویجینهافت

، همدلی )2007؛ هیلی و الیس، 
، )2003؛ ساروگلو و فیاس، 2003

هاي ، احتمال ابتالي دوباره به بیماري
احتمال بیشتر براي هنرمند شدن و 

، اجتماعی بودن )2003؛ هررا و همکاران، 

                                        
1. Lewis, M. 
2. Gallagher, R. 
3. Cowen, E.L.   
4. Searcy, M.L. 
5. Dubno, P. 
6. Freedman, R.D. 
7. Buunk, B.P. 
8. Saroglou, V. 
9. Fiasse, L. 
10. Dixon, M.M. 
11. Zweigenhaft, R.L. 
12. Von Ammon, J. 
13. Laird, T. G. 
14. Shelton, A. J.  

سوم، سال دهمیازشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

رت بودن ، اجتماعی و خوش معاش)2007؛ هیلی و الیس، 2003سالمون، 
فورر، (ریزي مشکالت ، کمترین میزان برون)2003؛ سالمون، 1976
ارتباط کالمی بهتر با بزرگترها و کوچکترها ) 1977و همکاران،  4؛ سیرسی1977

هاي متفاوت نسبت برقابت کردن در موقعیت) 1976؛ فورر، 1970، 6فریدمن
، وفاداري بیشتر به همسر )1996؛ سالووي، 1978اکستین، 
 .)2003همکاران، 

هایی ذکر شده است از جملهچنین براي فرزندان آخر نیز ویژگیهم
و مورد پذیرش بودن ) بهترین سبک شخصیتی از نظر آدلر(اجتماعی 

؛ جفرورر و همکاران، 2003، 9و فیاس 8؛ ساروگلو2002و شاکلفورد، 
زویجینهافت( ، سرکشی بیشتر)2008و همکاران،  10؛ دیکسون2006

؛ هیلی و الیس، 2005؛ بگیو و روچ، 2003؛ هررا و همکاران، 2002، 12ون آمون
2003؛ هررا و همکاران، 2003؛ جفرورر، 1976ورر، ف(بیشتر 

، احتمال ابتالي دوباره به بیماري)2006، 14و شلتون 13الیرد(احتمال زیاد براي الکلی شدن 
احتمال بیشتر براي هنرمند شدن و ) 2008؛ دیکسون و همکاران، 1976فورر، (روانپریشانه 
؛ هررا و همکاران، 1976فورر، (انشمند شدن تر براي داحتمال کم
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سالمون، 
1976
1977

فریدمن
اکستین، (

همکاران، 
هم

اجتماعی 
و شاکلفورد، 

2006
ون آمون

بیشتر 
احتمال زیاد براي الکلی شدن 

روانپریشانه 
احتمال کم
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؛ جفرورر و 1976فورر، (، لوس و نارپرورده شدن )1976، 2و مارویاما 1؛ میلر1976فورر، (
  ).1976فورر، (و بیشترین عزت نفس و خاص بودن از نظر قواي شناختی ) 2003همکاران، 
کنند، ي آدلر را در باب ترتیب تولد اثبات میهایی که نظریهرغم وجود چنین پژوهشعلی

هاي شخصیتی اند که ترتیب تولد تأثیر چندانی در ویژگیها به این نتیجه رسیدهبرخی پژوهش
، 6و لیان تم 5؛ سان ها2006و همکاران،  4؛ هاراکه1998 و همکاران، 3جفرسون(افراد ندارد 

2011(.  
د یکی از موضوعاتی است که تحقیقات با وجود آن که در کشورهاي دیگر ترتیب تول

آموز مثالً دانش. زیادي را موجب شده، در ایران تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده است
مراکز درمانی هاي بیماران بستري شده در  در پژوهش خود با مراجعه به پرونده) 1374(و راشد 

که  1373درمانی ایران در سال   شتیروانپزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا
ها فرزندان دریافتند که بیشتر آن با تشخیص روانپزشک مبتال به اسکیزوفرنیا شناخته شده بودند

در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که ) 1387(آبادي قنبري هاشم. اندآخر خانواده بوده
د به طوري که عزت نفس فرزندان ي معناداري وجود داربین عزت نفس و ترتیب تولد رابطه

در پژوهش . آخر بیشتر از فرزندان وسط و عزت نفس فرزندان وسط بیشتر از فرزندان اول است
ابراهیمی، (ي معناداري کشف شده است ي پیشرفت و ترتیب تولد رابطهدیگري بین انگیزه

نجام شده ا) 1382(ها، در پژوهش دیگري که توسط احمدي بر خالف این پژوهش). 1384
  . ي معناداري یافت نشده استاست بین ترتیب تولد و پیشرفت تحصیلی رابطه

ي هدف پژوهش حاضر اثبات تأثیرپذیري شخصیت افراد از محیط رشد و به ویژه از رتبه
  :ترین سؤال تحقیق به شرح زیر استمهم. ها استتولد آن

                                                 
1. Miller, N. 
2. Maruyama, G. 
3. Jefferson, T. 
4. Harakeh, Z. 
5. Sun Ha 
6. Lian Tam 
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ظر پنج شاخص و سی مقیاس 

رسد که ي تولد بر شخصیت افراد به نظر می
ها و قادرند تأثیرات معناداري بر مقیاس

ي جامعه. است) رویداديپس(
ها و انتخاب دانشگاه. اندهاي تهران تشکیل داده

ي نهایی به اي انجام شده اما روش انتخاب نمونه
و عدم همکاري برخی از دانشجویان، به 

ي گروه نمونه(دانشجو  75در میان 
ي افراد همه. نفر فرزند آخر بودند

ي روش تکمیل آزمون را بعد از شنیدن توضیحاتی درباره

پنج شاخص اصلی . یاس استمق

سوم، سال دهمیازشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

ظر پنج شاخص و سی مقیاس هاي تولدي اول، وسط و آخر از نآیا دانشجویان با رتبه
  آزمون نئو با هم تفاوت دارند؟ 

  ي پژوهشفرضیه
ي تولد بر شخصیت افراد به نظر میي آدلر مبنی بر تأثیر رتبهبا توجه به نظریه

قادرند تأثیرات معناداري بر مقیاس) اول، وسط و آخر(ي تولد گانههاي سه
  .دانشجویان ایجاد کنند هاي آزمون شخصیتی نئو در شاخص

  روش
  جامعه، نمونه و روش اجراي پژوهشطرح تحقیق، 

(اي مقایسه- این پژوهش، پژوهشی توصیفی و از نوع علّی
هاي تهران تشکیل دادهآماري پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه

اي انجام شده اما روش انتخاب نمونهادفی خوشهگیري تصها به روش نمونهکالس
و عدم همکاري برخی از دانشجویان، به ) سؤالی 240(دلیل تعداد باالي سؤاالت آزمون نئو 

در میان . بوده است) 1388دالور، (گیري در دسترس صورت نمونه
نفر فرزند آخر بودند 25زند وسط و نفر فر 25نفر فرزند اول،  25) پژوهش حاضر

را بعد از شنیدن توضیحاتی درباره) سؤالی 240(گروه نمونه، آزمون نئو 
  .از سوي محقق پر کردند

  ابزار پژوهش
 )NEO-PI-R(آزمون نئو پنج عاملی تجدید نظر شده 

مق 30سنج داراي پنج شاخص اصلی و این آزمون شخصیت
  :هاي هر کدام عبارتند ازو مقیاس
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آیا دانشجویان با رتبه
آزمون نئو با هم تفاوت دارند؟ 

فرضیه
با توجه به نظریه

هاي سه رتبه
شاخص

روش
طرح تحقیق، 

این پژوهش، پژوهشی توصیفی و از نوع علّی
آماري پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه

کالس
دلیل تعداد باالي سؤاالت آزمون نئو 

صورت نمونه
پژوهش حاضر

گروه نمونه، آزمون نئو 
از سوي محقق پر کردند

ابزار پژوهش
آزمون نئو پنج عاملی تجدید نظر شده 

این آزمون شخصیت
و مقیاس
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و  3، خشم)N1( 2که داراي شش مقیاس اضطراب) N(یا بی ثباتی هیجانی  1عصبیت -1
یا شرم و کمرویی  5، هشیاري به خویشتن)N3( 4، افسردگی)N2(ورزي یا پرخاشگري  کینه

 .است) N6( به استرس 7پذیريو آسیب) N5(یا شتابزدگی  6، تکانشوري)N4(کمرویی 

 11، قاطعیت)E2( 10گرایی، گروه)E1( 9هاي گرمی و صمیمیتبا مقیاس) E( 8گراییبرون -2
)E3(12، فعالیت )E4(13خواهی، هیجان )E5 (14هاي مثبتو هیجان )E6.( 

، )O1( 16هاي تخیلکه داراي مقیاس) O(پذیري یا انعطاف 15گشودگی به تجربه -3
پذیر انعطاف 19اعمال) O3(پذیر فو احساسات انعطا 18، عواطف)O2( 17زیباپسندي

)O4(پذیر و عقاید انعطاف 20ها، دیدگاه)O5 (پذیر انعطاف 21هايو ارزش)O6 (
 .است

                                                 
1. Neuroticism 
2. Anxiety  
3. Aggression  
4. Depression  
5. Self-Consciousness  
6. Impulsivity  
7. Vulnerability  
8. Extroversion   
9. Warmth  
10. Gregariousness  
11. Assertiveness  
12. Activity  
13. Excitement  
14. Positive Emotions 
15. Openness  
16. Fantasy  
17. Aesthetics  
18. Feeling  
19. Actions  
20. Ideas  
21. Values  
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)A1(گویی و رك 3، سادگی
و نرمش در برابر ) A5( 6، تواضع

، )C2( 10، نظم و ترتیب)C1(یا کفایت 
یا  13، نظم درونی)C4(گرایی 

C6.( 

بایست اند که آزمودنی میقالب عباراتی آمده
میزان مطابقت محتواي آنها را با 

پایایی درونی بر اساس ضرایب آلفا براي پنج 
، 89/0) برونگرایی( E، 92/0) عصبیت

شناس به حق( 90/0) وجدانی بودن
بوده است  83/0و  71/0ي ایرانی بین 

                                        
1. Agreeableness  
2. Trust  
3. Straightforwardness  
4. Altruism  
5. Narcissistic  
6. Modesty  
7. Tender- Mindedness   
8. Conscionable   
9. Competence  
10. Order  
11. Dutifulness  
12. Achievement Striving  
13. Self- Discipline  
14. Deliberation  

سوم، سال دهمیازشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

( 2اعتماد: هاي آن عبارتند ازکه مقیاس) A( 1توافق -4
)A2(4، نوعدوستی )A3(و همراهی  5، تبعیت)A4(تواضع ،

 ).A6(یا دلرحم بودن  7برابر دیگران

یا کفایت  9هاي شایستگیبا مقیاس) C( 8وجدانی بودن -5
گرایی یا توفیق 12، تالش براي موفقیت)C3( 11شناسیوظیفه

C6(یا محتاط بودن  14ناپذیريو انعطاف) C5(خودکنترلی 

قالب عباراتی آمده پرسش است و همه در 240این آزمون داراي 
میزان مطابقت محتواي آنها را با ) از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(اي در یک مقیاس پنج گزینه

  ). 1385شناس، حق(خود عالمت بزند 
پایایی درونی بر اساس ضرایب آلفا براي پنج . آزمون نئو داراي روایی و پایایی مناسبی است

عصبیت( Nشاخص : عبارتند از Sاین آزمون و در فرم  شاخص
وجدانی بودن( Cو  86/0) توافق( A، 87/0) گشودگی نسبت به تجربه

ي ایرانی بین ضریب آلفا در نمونه). 1385ري، نقل از کاستا و مک
  ).1389شناس، ان به نقل از حقپور و همکارموسوي
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این آزمون داراي 
در یک مقیاس پنج گزینه

خود عالمت بزند 
آزمون نئو داراي روایی و پایایی مناسبی است

شاخص
O )گشودگی نسبت به تجربه

نقل از کاستا و مک
موسوي(
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  هایافته
از آن جا که در تحقیق حاضر مقایسه بین سه گروه و بر روي چندین متغیر وابسته 

انجام شده است، از تحلیل واریانس چند متغیري ) هاي آزمون نئوها و مقیاسشاخص(
)MANOVA ( مشاهده قابل  2و جدول شماره  1استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره

ي تولد مشاهده شد، از هاي سه رتبهدر مواردي که تفاوت معناداري بین میانگین. است
. هاي تعقیبی به منظور تشخیص تفاوت در هر دو گروه و جهت این تفاوت استفاده شد آزمون

و براي مواردي که   "توکی"براي مواردي که داراي واریانس متفاوت بودند، آزمون تعقیبی 
هاي نتایج آزمون. به کار برده شد"Dunnett T3"انس مشابه بودند، آزمون تعقیبی داراي واری

نیز نتایج آزمون لوین براي تشخیص  2جدول شماره . درج شده است 3تعقیبی در جدول شماره 
ها و هم چنین میانگین و انحراف ها و مقیاسها در هر کدام از شاخصیکسانی واریانس

  .دهدي تولد نشان میاس را براي سه رتبهاستاندارد هر شاخص و مقی

 تحلیل واریانس چندمتغیري . 1جدول 
 یمعن سطح
  F يدار

 يآزاد درجه
  خطا

 اثر يآزاد درجه
  اثر  مقدار  F  تولد بیترت

001/0  

001/0  

001/0  

001/0 

88 

86 

84 

44 

60 

60 

60 

30 

008/20  

191/28  

443/39  

521/71  

863/1  

002/0  

348/56  

764/48  

  بارتلت -الییآزمون اثر پی

  آزمون المبداي ویلکز

  اللی -آزمون اثر هتلینگ

 ي رويآزمون بزرگترین ریشه

  ولدتترتیب 

 
 

 

هاي سه گروه مورد مقایسه یعنی بیانگر این نکته است که بین میانگین 1جدول شماره 
هاي معناداري هاي آزمون نئو تفاوتها و مقیاسهاي تولدي اول، وسط و آخر در شاخص رتبه

  .انددرج شده 2ها در جدول شماره جزئیات این تفاوت. وجود دارد
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   تولد میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل واریانس پنج شاخص اصلی و سی مقیاس آزمون نئو و رتبه

F 

 
سطح 

  داريامعن

  
Levene 
Statistic 

)F(  

 
سطح 

انحراف   داريمعنا
  استاندارد
24  810/2  067/0  096/2  130/0  

16  342/2  103/0  874/0  422/0  
15  165/3  048/0  450/4  015/0  
18  171/4  019/0  063/2  135/0  
16  167/5  008/0  828/1  168/0  

  2  143/0  043/2  137/0  
  287/6  003/0  553/2  085/0  
  733/4  012/0  104/0  902/0  
  832/3  026/0  066/0  936/0  
  003/0  997/0  961/2  058/0  

  058/0  944/0  940/5  004/0  

  861/2  064/0  358/0  700/0  
  904/9  001/0  935/15  001/0  
  619/1  205/0  890/4  010/0  
  445/0  642/0  107/0  898/0  

  386/4  016/0  774/0  465/0  

  972/0  383/0  137/6  003/0  

سوم، سال دهمیازشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل واریانس پنج شاخص اصلی و سی مقیاس آزمون نئو و رتبه .2جدول 
  

  رتبه تولدي اول
  

  رتبه تولدي آخر  رتبه تولدي وسط

  میانگین
انحراف 
  استاندارد

  میانگین
انحراف 
  استاندارد

  میانگین
انحراف 
استاندارد

52/104  30/24  28/89  60/19  96/94  65/24
40/95  20/21  16/106  42/20  36/105  85/16
24/121  66/25  12/110  66/18  52/107  84/15
44/110  52/17  08/113  99/11  92/122  08/18
40/134  02/22  48/120  17/14  16/120  52/16

84/18  11/7  28/15  36/6  40/17  50/5  
48/17  56/5  32/13  85/3  68/13  18/4  
60/20  66/4  24/16  21/5  84/17  30/5  
48/19  51/4  12/16  09/4  40/17  37/4  
60/13  85/3  68/13  88/2  64/13  94/4  

52/14  16/4  64/14  66/4  15  47/6  

20/19  85/4  12/20  67/4  16/22  83/3  
52/11  51/2  24/16  35/4  88/16  29/6  
96/15  05/6  80/16  90/3  24/14  19/5  
60/17  94/4  28/16  31/5  24/17  07/5  

68/13  23/4  16/17  57/4  48/15  58/3  

44/17  18/7  56/19  31/5  36/19  03/5  

  14                            

جدول 

هاي ویژگی
  شخصیتی

میانگین

N 52  عصبیت
E 40  برونگرایی

O 24  ذیريپانعطاف
A 44  توافق

C 40  وجدانی بودن
N1 84  اضطراب
N2 48  پرخاشگري

N3 60  افسردگی
N4 48  کمرویی
N5 60  شتابزدگی

N6  آسیب
  پذیري

52

E1 20  گرمی
E2 52  گروه گرایی

E3 96  قاطعیت
E4 60  هافعالیت

E5  هیجان
  خواهی

68

E6  هیجانهاي
  مثبت

44
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O1 088/0  520/2  001/0  377/10  16/5  28/19  25/6  00/16  05/7  96/23  تخیل  
O2  460/0  785/0  010/0  888/4  94/3  64/20  13/5  20/21  45/4  36/24  زیباپسندي  
O3 080/0  610/2  013/0  611/4  46/3  52/17  91/2  56/18  40/4  60/20  احساسات  

O4 613/0  493/0  029/0  132/3  79/3  96/15  48/4  32/15  49/4  08/13  اعمال  
O5 001/0  873/8  009/0  034/5  96/5  24/17  72/3  96/20  32/7  32/22  عقاید  
O6 719/0  332/0  304/0  211/1  78/2  88/16  37/3  08/18  09/3  92/16  ارزشها  
A1 002/0  766/6  002/0  120/7  46/4  32/20  13/4  68/19  39/7  92/14  اعتماد  

A2 613/0  493/0  029/0  731/3  21/4  28/24  08/4  32/21  23/4  92/23  رك گویی  
A3 156/0  910/1  533/0  635/0  60/3  32/21  22/4  12/20  84/3  44/20  نوعدوستی  

A4 002/0  941/6  052/0  083/3  61/4  72/17  62/3  32/15  86/5  48/14  همراهی  
A5 001/0  857/8  070/0  754/2  59/3  80/17  03/3  36/16  62/4  28/15  تواضع  

A6 097/0  408/2  268/0  343/1  56/3  48/21  52/2  28/20  46/2  40/21  دلرحم بودن  
C1 001/0  171/14  283/0  284/1  61/3  52/20  103  60/20  13/6  32/22  کفایت  

C2 103/0  349/2  068/0  784/2  59/4  40/19  86/3  36/20  25/3  22  نظم و ترتیب  
C3 999/0  001/0  002/0  628/6  61/3  32/24  41/3  22  39/3  52/22  شناسیوظیفه  
C4 221/0  543/1  005/0  805/5  68/4  92/17  39/3  20/20  75/4  08/22  توفیق گرایی  
C5 064/0  863/2  013/0  655/4  42/3  16/19  55/4  84/17  71/4  48/21  خودکنترلی  
C6 740/0  303/0  218/0  554/1  14/4  84/18  74/4  48/19  44/4  21  محتاط بودن  

پذیري، توافق و شود در سه شاخص انعطافدیده می 2طور که در جدول شماره همان 
گرایی، وجدانی بودن و در پانزده مقیاس پرخاشگري، افسردگی، کمرویی، گروه

شناسی، گویی، وظیفهخواهی، تخیل، زیباپسندي، احساسات، اعمال، عقاید، اعتماد، رك هیجان
  . هاي سه گروه تفاوت معناداري وجود داردگرایی و خودکنترلی بین میانگینتوفیق
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  هاي شخصیتی
  پذیري

  وجدانی بودن
  پرخاشگري

  افسردگی
  کمرویی

  گروه گرایی
  هیجان خواهی

  زیباپسندي
  احساسات

  رك گویی
  شناسی
  توفیق گرایی
  خودکنترلی

  رگتر یا کوچکتر استگروه دیگر بز

سوم، سال دهمیازشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

  هاي تعقیبینتایج آزمون. 3جدول 
هاي شخصیتیویژگی  مقایسه سه رتبه تولد

3=2  2=1  3> 1  O پذیريانعطاف
3=2  2=1  3<1  A توافق  
3=2  3> 1  2> 1  C وجدانی بودن
3=2  3> 1  2> 1  N2 پرخاشگري
3=2  3=1  2> 1  N3 افسردگی
3=2  3=1  2> 1  N4 کمرویی
3=2  3<1  2<1  E2 گروه گرایی
3=2  3=1  2<1  E5 هیجان خواهی
3=2  3> 1  2> 1  O1 تخیل  
3=2  3> 1  2> 1  O2  زیباپسندي
3=2  2=1  3> 1  O3 احساسات
3=2  2=1  3<1  O4 اعمال  
2=1  3> 2  3> 1  O5 عقاید  
3=2  3<1  2<1  A1 اعتماد  
3=1  2>3  2=1  A2 رك گویی
3=2  3=1  2> 1  C3 شناسیوظیفه
3=2  2=1  3> 1  C4 توفیق گرایی
3=2  3=1  2> 1  C5 خودکنترلی

  ي تولدي اولرتبه
  ي تولدي وسط رتبه
  ي تولدي آخررتبه

  .هاي دو گروه تفاوت معناداري با هم ندارندیعنی میانگین
گروه دیگر بزیعنی میانگین یکی از دو گروه به طور معناداري از میانگین :  

  16                            

رتبه :1
رتبه :2
رتبه :3

یعنی میانگین= : 
<،> 
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هاي و مقیاس "پذیريانعطاف" شود که در شاخصمشخص می 3با توجه به جدول شماره 
هاي تولدي هاي تولدي اول بیشتر از میانگین رتبهمیانگین رتبه "گراییتوفیق"و  "احساسات"

. ندارند هاي تولدي اول با وسط و وسط با آخر تفاوت معناداري با همآخر است و میانگین رتبه
هاي تولدي اول به طور معناداري کوچکتر ، میانگین رتبه"اعمال"و مقیاس  "توافق"در شاخص 

هاي تولدي اول با وسط و وسط هاي تولدي آخر است در حالی که میانگین رتبهاز میانگین رتبه
هاي و در مقیاس "وجدانی بودن"در شاخص . با آخر تفاوت معناداري با هم ندارند

هاي هاي تولدي اول از میانگین رتبهمیانگین رتبه "زیباپسندي"و  "تخیل"، "گريپرخاش"
هاي تولدي وسط با آخر تفاوت معناداري با تولدي وسط و آخر بزرگتر است و میانگین رتبه

نیز که  "خودکنترلی"و  "شناسیوظیفه"، "کمرویی"، "افسردگی"هاي در شاخص. هم ندارند
هاي تولدي اول از ي تولد مشابه هستند، میانگین رتبههاي سه رتبهي بین میانگیندر رابطه

هاي تولدي اول با آخر هاي تولدي وسط بزرگتر است و در عین حال میانگین رتبهمیانگین رتبه
هاي هاي تولدي اول در شاخصمیانگین رتبه. و وسط با آخر تفاوت معناداري ندارند

هاي تولدي وسط و آخر کوچکتر است و ین رتبه، از میانگ"اعتماد"و  "گرایی گروه"
هاي میانگین رتبه. هاي تولدي وسط و آخر با هم تفاوت معناداري ندارندهاي رتبه میانگین

هاي تولدي وسط به طرز معناداري از میانگین رتبه "هیجان خواهی"تولدي اول در شاخص 
به عالوه . اوت معناداري نداردهاي تولدي آخر تفکوچکتر است در حالی که با میانگین رتبه

در . هاي تولدي وسط و آخر در همین شاخص با هم تفاوت معناداري ندارندمیانگین رتبه
هاي تولدي اول و وسط در عین حالی که با هم تفاوت معناداري ، میانگین رتبه"عقاید"شاخص 

االخره در شاخص و ب. هاي تولدي آخر بزرگترندندارند، به طور معنادار از میانگین رتبه
هاي تولدي هاي تولدي آخر به طور معناداري از میانگین رتبه، فقط میانگین رتبه"گویی رك"

هاي تولدي اول با وسط و اول با آخر تفاوت وسط بزرگتر است و در عین حال میانگین رتبه
  .معناداري با هم ندارند
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قادرند تأثیرات ) اول، وسط و آخر
به بیان . هاي آزمون شخصیتی نئو، در دانشجویان ایجاد کنند

هاي آزمون نئو ها و شاخصهاي تولدي مختلف، در مقیاس

این نتیجه، از طرفی با نظر آدلر و 
باشند از جمله دلر میي آي نظریه

، جفرورر )2003(، هررا و همکاران 
، ساروگلو و فیاس )2003(، سالمون 

،  هیلی )2006(، بک و همکاران 
، دیکسون و )2008(، بومسما و همکاران 

هاي ، همسوست و از طرف دیگر با یافته
تم ها و لیانو سان) 2006(، هاراکه و همکاران 

ظر آدلر را در مورد تأثیر ترتیب تولد در شخصیت و سبک 

توان اینگونه تبیین کرد که محیط تولد و 
پرورش فرزندان در یک خانواده اگر چه در ظاهر یکسان است اما در اصل براي هر فرزند، 
ي این ادراك متفاوت از جو خانواده را 
فرزند اول یا تک فرزند، زمانی که به سن درك 

داند، در ي خود میرسد، عالوه بر خود، فقط والدینش را جزو خانواده
تري را به عنوان خواهر یا وه بر والدین، فرزند یا فرزندان بزرگ

همین کنترل و . ها خواهند بود
تواند تأثیر بسزایی در شخصیت کودکان داشته 

سوم، سال دهمیازشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

  بحث و نتیجه گیري
اول، وسط و آخر(اي تولدي هي پژوهش حاضر آن بود که رتبهفرضیه

هاي آزمون شخصیتی نئو، در دانشجویان ایجاد کنندها و مقیاسمعناداري بر شاخص
هاي تولدي مختلف، در مقیاسدیگر، دانشجویان داراي رتبه

  . هاي معناداري با یکدیگر دارندتفاوت
این نتیجه، از طرفی با نظر آدلر و . ي مورد نظر تأیید شدپژوهش، فرضیههاي بر اساس یافته

ي نظریههاي جدیدتري که تأییدکنندهسالووي و تمام پژوهش
، هررا و همکاران )2002(، میکالسکی و شاکلفورد )2001(پژوهش زایونک 

، سالمون )2003(، اندوگ و ون دن برگ )2003(و همکاران 
، بک و همکاران )2006(،  فرگوسن و همکاران )2005(، بگیو و روچ )2003

، بومسما و همکاران )2007(، کریستنسن و برکدال )2007(الیس 
، همسوست و از طرف دیگر با یافته)2009و  2007(و پلت و نتل ) 2008(همکاران 

، هاراکه و همکاران )1998(هاي جفرسون و همکاران پژوهش
ظر آدلر را در مورد تأثیر ترتیب تولد در شخصیت و سبک هایی که نو دیگر پژوهش) 2011

  .اند، ناهمسوستزندگی، رد کرده
توان اینگونه تبیین کرد که محیط تولد و هاي شخصیتی را میتأثیر ترتیب تولد در تفاوت

پرورش فرزندان در یک خانواده اگر چه در ظاهر یکسان است اما در اصل براي هر فرزند، 
ي این ادراك متفاوت از جو خانواده را مثال ساده. شودحساس و درك میکامالً متفاوت ا

فرزند اول یا تک فرزند، زمانی که به سن درك . توان صرفاً در تعداد اعضاي خانواده دید
رسد، عالوه بر خود، فقط والدینش را جزو خانوادهوضعیت خانواده می

وه بر والدین، فرزند یا فرزندان بزرگحالی که فرزندان بعدي، عال
ها خواهند بودبیند و مسلماً تحت کنترل و مراقبت آنبرادر در خانواده می

تواند تأثیر بسزایی در شخصیت کودکان داشته مراقبت از سوي فرد یا افرادي غیر از والدین می

  18                            

بحث و نتیجه گیري
فرضیه

معناداري بر شاخص
دیگر، دانشجویان داراي رتبه

تفاوت
بر اساس یافته

سالووي و تمام پژوهش
پژوهش زایونک 

و همکاران 
)2003

الیس و 
همکاران 

پژوهش
)2011

زندگی، رد کرده
تأثیر ترتیب تولد در تفاوت

پرورش فرزندان در یک خانواده اگر چه در ظاهر یکسان است اما در اصل براي هر فرزند، 
کامالً متفاوت ا

توان صرفاً در تعداد اعضاي خانواده دید می
وضعیت خانواده می

حالی که فرزندان بعدي، عال
برادر در خانواده می

مراقبت از سوي فرد یا افرادي غیر از والدین می
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فرزند هستند و از تا زمانی که فرزند دیگري وجود ندارد، تک چنین فرزندان اولهم. باشد
بعد از تولد فرزند بعدي، احساس . شودها معطوف میطرف والدین توجه بسیار زیادي به آن

عزل شدن و یا از دست دادن بخشی از توجه والدین، سبب تغییرات قابل توجهی در رفتار، 
حتی اگر والدین . شودها میبک زندگی آناحساسات، تفکر و به طور کلی در شخصیت و س

توانند رضایت سعی کنند توجهشان را به طور مساوي بین فرزندانشان تقسیم کنند، باز هم نمی
فرزند اول را جلب کنند زیرا او زمانی تمام توجه والدینش را داشته و اکنون نیز تمام توجه 

زند اول، عالوه بر توجه والدین، توجه تمام عالوه بر این، براي فر. خواهدایشان را براي خود می
ي او رفت و آمد دارند نیز مهم آشنایان و اعضاي فامیل، مخصوصاً افرادي که بیشتر با خانواده

اگر بر فرض، والدین بتوانند در مورد تقسیم توجه خود عادالنه عمل کنند و فرزند اول . است
توجه آشنایان و اعضاي فامیل قابل کنترل و در ي توجه قانع باشد، نیز به همین تقسیم عادالنه
  .اکثر موارد، مساوي نیست

شاید این طور به نظر برسد که این عوامل، صرفاً در دوران کودکی مهم و اثرگذار هستند و 
این تصور، پذیرفتنی نیست زیرا نباید فراموش . شودها حذف میبعد از دوران کودکی اثر آن

پردازان مثل حتی برخی نظریه. شودز دوران کودکی آغاز میگیري شخصیت اکنیم که شکل
شود و در همان دوران نیز گیري شخصیت در دوران کودکی آغاز میفروید، معتقدند که شکل

شوند اما ریزي میبه هر حال، بنیادهاي شخصیت در دوران کودکی پایه. شودکامل و تثبیت می
گیري دوران کودکی، دوران مهمی در شکل. یابدها بعد ادامه میشکل گیري شخصیت تا سال

  . شخصیت است و تأثیرات ناشی از ترتیب تولد منحصر به دوران کودکی نیست
داري تفاوت معنی) N(دهند که در شاخص عصبیت نشان می 3 و 2هاي هاي جدولیافته

، )N2(ي تولد وجود ندارد اما در سه مقیاس این شاخص یعنی پرخاشگري بین سه رتبه
ي تولد وجود دارد که این داري بین سه رتبهتفاوت معنی) N4(و کمرویی ) N3(افسردگی 

هاي تولدي وسط و ي تولدي اول نسبت به رتبهتفاوت بیشتر ناشی از بزرگتر بودن میانگین رتبه
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،  )1973(، هویت  و راون )1971
  .منطبق است) 1996(و سالووي 

داري بین هم همانند شاخص قبلی تفاوت معنی
هاي آن یعنی ي تولد به دست نیامده است اما در مورد دو مقیاس از مقیاس

ها وجود دارد که در هر داري بین میانگین
هاي تولدي وسط هاي تولدي اول نسبت به رتبه

، )1978(، اکستین )1976(، میلر  و مارویاما 
جفرورر و  ،)2003(، سالمون 

و دیکسون  و همکاران ) 2006

، )O2(، زیباپسندي )O1(و پنج مقیاس آن یعنی تخیل 
ي تولد به داري بین میانگین سه رتبه

هاي ي تولدي اول بیشتر از میانگین رتبه
تولدي اول از پذیر که میانگین رتبه

در مورد اعمال، نتایج به دست آمده با 
ي سایر موارد چنین همخوان است ولی درباره

گویی و رك) A1(هاي آن یعنی اعتماد 
تر در ست آمده است که به طور دقیق

هاي تولدي وسط ي تولد اول کمتر از میانگین رتبه
ي تولد ي تولد آخر از میانگین رتبه

، هررا و همکاران )2003(، جفرورر 
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1971(، توهی )1970(این نتیجه با تحقیقات النگسترت . آخر است
و سالووي ) 1978(، اکستین )1977(،  شالمن  و موزاك )1976(فورر 

هم همانند شاخص قبلی تفاوت معنی) E(گرایی در مورد شاخص برون
ي تولد به دست نیامده است اما در مورد دو مقیاس از مقیاسهاي سه رتبه میانگین

داري بین میانگینتفاوت معنی) E5( خواهیو هیجان) E2(گروه گرایی 
هاي تولدي اول نسبت به رتبهدو مورد نتایج حاکی از کمتر بودن میانگین رتبه

، میلر  و مارویاما )1976(این نتیجه با تحقیقات فورر . یا آخر است
، سالمون )2003(ساروگلو  و فیاس  ،)2002(میکالسکی  و شاکلفورد 

2006(، بک و همکاران )2003(، هررا و همکاران )2003(همکاران 
  .همخوانی دارد) 2008

و پنج مقیاس آن یعنی تخیل ) O(پذیري در شاخص انعطاف
داري بین میانگین سه رتبهتفاوت معنی) O5(و عقاید ) O4(، اعمال )O3(احساسات 

ي تولدي اول بیشتر از میانگین رتبهدر تمام این موارد میانگین رتبه. دست آمده است
پذیر که میانگین رتبهتولدي وسط یا آخر است به جز در مورد اعمال انعطاف

در مورد اعمال، نتایج به دست آمده با . استي تولدي آخر کمتر به دست آمده میانگین رتبه
همخوان است ولی درباره) 1996(و سالووي ) 1988(نتایج تحقیقات گاتز 

  . نیست
هاي آن یعنی اعتماد و دو تا از مقیاس) A(در مورد شاخص توافق 

A2 (ست آمده است که به طور دقیقي تولد به دداري بین میانگین سه رتبهتفاوت معنی
ي تولد اول کمتر از میانگین رتبهشاخص توافق و مقیاس اعتماد، میانگین رتبه

ي تولد آخر از میانگین رتبهگویی فقط میانگین رتبهیا آخر شده است؛ و در مقیاس رك
، جفرورر )1976(ها با تحقیقات فورر این یافته. وسط بزرگتر است

  .تطابق دارد) 2003(و ساروگلو و فیاس ) 2003
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آخر است
فورر 

در مورد شاخص برون
میانگین

گروه گرایی 
دو مورد نتایج حاکی از کمتر بودن میانگین رتبه

یا آخر است
میکالسکی  و شاکلفورد 

همکاران 
)2008

در شاخص انعطاف
احساسات 

دست آمده است
تولدي وسط یا آخر است به جز در مورد اعمال انعطاف

میانگین رتبه
نتایج تحقیقات گاتز 

نیست
در مورد شاخص توافق 

)A2

شاخص توافق و مقیاس اعتماد، میانگین رتبه
یا آخر شده است؛ و در مقیاس رك

وسط بزرگتر است
)2003
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هاي آن که عبارتند از و سه مورد از مقیاس) C(و باالخره در مورد شاخص وجدانی بودن 
ي تولدي اول از میانگین رتبه) C5(و خود کنترلی ) C4(گرایی ، توفیق)C3(شناسی وظیفه

این یافته نیز با تحقیقات فورر . ي وسط یا آخر بزرگتر به دست آمده استهاي تولدمیانگین رتبه
  .همسوست) 2007(و هیلی و الیس ) 2005(،  بگیو  و روچ )1996(، سالووي )1976(

باالتر در فرزندان اول را شاید بتوان با احساس عزل شدن که قبالً شرح داده  "پرخاشگري"
س نظر آدلر سبب برخی رفتارهاي خاص در فرزندان احساس عزل شدن بر اسا. شد، تبیین کرد

یکی از این رفتارهاي خاص، پرخاشگري است که . شوداول، به منظور جلب توجه والدین می
شود و چه از دید رفتارگرایان اگر منجر به کسب توجه والدین گردد، تقویت شده و تکرار می

هاي فرزند اول براي کسب شاز طرفی، اگر تال. بسا تبدیل به یک ویژگی شخصیتی گردد
گیرد شود، نوعی ناامیدي در کودك شکل می) یعنی عدم توجه(توجه والدین منجر به شکست 

توان آن را افسردگی نامید، اما شاید بتوان آن را نوعی آمادگی شخصیت و اگر چه همیشه نمی
  .دانست "افسردگی"براي ابتال به 

کرد که چون فرزندان اول از اضافه شدن یک نیز شاید بتوان فرض  "کمرویی"در مورد 
به دلیل گرفتن توجه والدین یا بخشی از توجه (ي خود ناراضی هستند عضو جدید به خانواده

تواند به صورت یک ویژگی شخصیتی نسبت به هر فرد جدیدي ، این احساس می)والدین از او
تر در فرزندان اول نیز کم "یخواههیجان"و  "گراییگروه"همین امر، در مورد . باقی بماند
  . کندصدق می

هاي آن، به جز در و مقیاس "پذیريانعطاف"ي شاخص همان طور که قبالً ذکر شد، درباره
خوان هاي قبلی ناهم، نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش"پذیراعمال انعطاف"مورد 
پذیري فرزندان اول، در موارد غیر انعطافشاید بتوان این نتیجه را این گونه تبیین کرد که . است

عملی مثل احساسات و تفکرات یا تخیالت، باالست اما در مورد اعمال پایین است زیرا 
ها باالست و همین عوامل هستند که سبب شناسی در آنگرایی و وظیفهخودکنترلی، توفیق

اما عوامل . شند، پرهیز کنندشوند فرزندان اول، از هر گونه عملی که از عاقبت آن مطمئن نبا می
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گرایی باال در فرزندان اول را چگونه باید توجیه 
رسد که یکی از توجیهات این موضوع، انتظارات زیاد والدین از فرزند اول 
فقیت تام دارند اما به دالیلی، این 
ترین دلیل این انتظار بیشتر والدین از فرزندان اول، این 

ها ها همیشه از فرزندان بعدي به لحاظ سنی بزرگترند و به همین دلیل والدین از آن
احتماالً بعد از مدتی، این . تر و بهتر عمل کنند

شود که خودشان هم از خود این 
بعدها این انتظار برتر و بهتر بودن نسبت به فرزندان بعدي، کم کم به 

شناسی و خودکنترلی بیشتر در گرایی، وظیفه

با اندکی . هاي پژوهش، نهفته است
رسیم که در اکثر موارد، این فرزندان اول 
خصیتی با فرزندان وسط و آخر دارند، در حالی که فرزندان وسط و 

هاي تولدي اثرپذیري بیشتر شخصیت فرزندان اول از رتبه
ي باریک تأمل کند که دارد تا در این نکته

هاي تولدي دوم بایستی رتبهچه، در غیر این صورت می
ي تولد، حال پرسش اساسی آن است که اگر رتبه

توان در پاسخ به این سؤال می. 
ر دیگر بر شخصیت فرزندان، تغییراتی است که والدین 

مادران و پدرانی که . کننددار شدن در رفتارهاي تربیتی خود پیدا می
اند، با ورود فرزند اول به اي مبنی بر پرورش فرزند نداشته
پیامدهاي متعدد . پردازندو توفیق تصادفی به تربیت او می

کنند و انتظاراتی که از ها در کنار توجه بسیار زیادي که به او می

سوم، سال دهمیازشماره  بالینی شناسی فصلنامه روان                            

گرایی باال در فرزندان اول را چگونه باید توجیه شناسی و توفیقیعنی خودکنترلی، وظیفه -
رسد که یکی از توجیهات این موضوع، انتظارات زیاد والدین از فرزند اول کرد؟ به نظر می

فقیت تام دارند اما به دالیلی، این البته والدین از تمام فرزندان خود انتظار برتر بودن و مو. است
ترین دلیل این انتظار بیشتر والدین از فرزندان اول، این مهم. انتظار از فرزندان اول بیشتر است

ها همیشه از فرزندان بعدي به لحاظ سنی بزرگترند و به همین دلیل والدین از آناست که آن
تر و بهتر عمل کنندانتظار دارند که نسبت به فرزندان بعدي، بالیده

شود که خودشان هم از خود این انتظار والدین، در فرزندان اول درونی شده و باعث می
بعدها این انتظار برتر و بهتر بودن نسبت به فرزندان بعدي، کم کم به . انتظارات را داشته باشند

گرایی، وظیفهتوفیقیابد و چه بسا سبب ي همساالن تعمیم می
  .شودفرزندان اول می

هاي پژوهش، نهفته استي دیگري نیز در یافتهعالوه بر نتایج ذکر شده، نتیجه
رسیم که در اکثر موارد، این فرزندان اول ي حائز اهمیت میدقت در نتایج حاصله، به این نکته

خصیتی با فرزندان وسط و آخر دارند، در حالی که فرزندان وسط و هستند که تفاوت بارز ش
اثرپذیري بیشتر شخصیت فرزندان اول از رتبه. آخر تفاوت چندانی با هم ندارند

دارد تا در این نکتهنظري را بر آن میخود، در نگاه اول هر صاحب
چه، در غیر این صورت می. نداندي تولد را تنها عامل اثرگذار 

حال پرسش اساسی آن است که اگر رتبه. به بعد نیز داراي همان تأثیر و تأثرها باشند
. تنها عامل متنفذ نیست، پس عامل یا عوامل نافذ دیگر چیست

ر دیگر بر شخصیت فرزندان، تغییراتی است که والدین گفت که شاید یکی از عوامل اثرگذا
دار شدن در رفتارهاي تربیتی خود پیدا میي بچهپس از اولین تجربه

اي مبنی بر پرورش فرزند نداشتهپیش از تولد اولین فرزند، هیچ تجربه
و توفیق تصادفی به تربیت او میهاي آزمایش و خطا یا کوشش روش

ها در کنار توجه بسیار زیادي که به او میهاي پرورش آنو متنوع روش
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-اخیر
کرد؟ به نظر می

است
انتظار از فرزندان اول بیشتر است

است که آن
انتظار دارند که نسبت به فرزندان بعدي، بالیده

انتظار والدین، در فرزندان اول درونی شده و باعث می
انتظارات را داشته باشند

ي همساالن تعمیم میهمه
فرزندان اول می

عالوه بر نتایج ذکر شده، نتیجه
دقت در نتایج حاصله، به این نکته

هستند که تفاوت بارز ش
آخر تفاوت چندانی با هم ندارند

خود، در نگاه اول هر صاحب
ي تولد را تنها عامل اثرگذار رتبه

به بعد نیز داراي همان تأثیر و تأثرها باشند
تنها عامل متنفذ نیست، پس عامل یا عوامل نافذ دیگر چیست

گفت که شاید یکی از عوامل اثرگذا
پس از اولین تجربه

پیش از تولد اولین فرزند، هیچ تجربه
روش

و متنوع روش
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شود که تا هاي معینی در شخصیت فرزندان اول میگیري ویژگیوي دارند، منتهی به شکل
ي تولد را بر فرزندان بعدي البته تأثیر رتبه. خواهد ماندها باقی پایان عمر در نظام شخصیتی آن

هاي شخصیتی چندانی ندارند، اما ها با همدیگر تفاوتدرست است که آن. نباید نادیده گرفت
ي تولد ها نیز تحت تأثیر رتبهدهد که آنهمین موضوع نشان می. با فرزندان اول بسیار متفاوتند

  . فرزندان اولاند، هر چند کمتر از خود بوده
بنابراین با توجه به این نتایج، باید گفت که ترتیب تولد عاملی مؤثر در شخصیت افراد 

البته هیچ گاه نباید آن را تنها عامل مؤثر در شخصیت دانست چون اگر چنین بود، افراد . است
ثل عوامل متعددي م. شدندبایست صد در صد مشابه هم میهاي تولدي مشابه میداراي رتبه

هاي خانوادگی، سبک فرزندپروري والدین، هاي سنی بین فرزندان، ارزشجنسیت، تفاوت
هاي همساالن و دوستان، حوادث و رویدادهاي خاص در هاي خاص هر کودك، ارزشتوانایی

توانند تأثیر هاي قومی، نژادي و فرهنگی میزندگی افراد و در سطوح باالتر، هنجارها و ارزش
  . تسهیل نموده و یا آن را کمرنگ و حتی خنثی نمایندترتیب تولد را 

هایی از اند، نمونههایی که تأثیر ترتیب تولد را مطالعه نمودهبا توجه به این که اکثر پژوهش
تر تأثیر شود که براي بررسی عمیقاند، پیشنهاد میهاي مختلف را بررسی کردهافراد در خانواده

مقایسه شوند و در واقع  -گروهیبه صورت درون-ه با خودشان ترتیب تولد، فرزندان هر خانواد
  .ي پژوهشی باشدهر خانواده یک نمونه

شمارند و اکثر اند، انگشتهایی که تأثیر ترتیب تولد را در طول عمر پیگیري کردهپژوهش
به  به همین دلیل ما. اندها مثل پژوهش حاضر به بررسی مقطعی تأثیر ترتیب تولد پرداختهپژوهش

توانیم در مورد پایایی تأثیر ترتیب تولد بر شخصیت یا موضوعات دیگر در طول طور قطعی نمی
هاي طولی در این زمینه انجام بنابراین پیشنهاد دوم آن است که پژوهش. عمر اظهار نظر نماییم

  . شوند
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