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هاي تعیین ساختار روابط بین اعضاي خانواده بر اساس ویژگی

 شخصیتی

 2، محمد حسین ضرغامی1فهیمه صادقی زمانی

 14/02/97تاریخ دریافت: 

 11/07/97تاریخ پذیرش: 

 چکیده

یتی، انجام هاي شخصبراساس ویژگی منظور تعیین ساختار روابط بین اعضاي خانوادهپژوهش حاضر به 

اي ازمیان وشهبود. با روش تصادفی خ یهمبستگ نوع ازی اکتشاف-شی پیمایشیپژوه گردید. روش

ر نفر د 416هاي تمیز) باحجم شهر تهران، نمونه نهایی (داده 3و  1هاي داراي دختر دبیرستانی مناطق خانواده

هاي یژگیوها از پرسشنامه دادهمنظور گردآوريخانواده (واحد مورد مطالعه) انتخاب شدند. به 130قالب 

طریق  از شده آوريجمع هايداده اساس بر گرافیکی استفاده گردید. نمایش NEO-FFI شخصیتی

 اريافز نرم هايبسته از استفاده با رینگولد-فروترمن و الگوریتم) گراف نظریه( شبکه تحلیل تکنیک

qgraph و bootnet افزار نرم در R ها، ر خانوادهکه د نشان داد رسم شده هايالگو .شد تحلیل و تجزیه

راز واده، غیمام اعضاي خانتدارند. ارتباط بین اعضاء خانواده میان را  یتیشخص مادر کوتاهترین فاصله -پدر

 در و مادر نفره، چهار و سه هايخانواده نفره مثبت و معنادار بود. درهاي پنج دو رابطه، در خانواده

لعات با یج بعضی از مطااین نتایج با نتا داشتند. خانواده ضاياع بین را مرکزیت پدر نفره، پنج هايخانواده

 بوم شناخت متفاوت (سایر کشورها) یکسان است.

خصیت، اي، ساختار روابط خانوادگی، نظریه گراف، شهاي شبکهتحلیل داده :واژگان کلیدي

 .Rنرم افزار 
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 مقدمه

هایی دانست که تا ژگیها یا ویتوان الگوي نسبتا پایدار صفات، گرایشرا می 1شخصیت

 عنوان به شخصیت ) بنابراین2002بخشد (فیست و فیست، اي به رفتار افراد دوام میاندازه

 از که است شده تعریف احساسی الگوهاي و شناختی عادتی، رفتارهاي از ايمجموعه

 .)2009یابد (کور و ماتیوز، شکل و تکامل می محیطی و بیولوژیکی عوامل

ه کننداي شخصیتی الگوهایی از افکار و رفتارهایی را که منعکسهصفات و ویژگی

س و توما ؛20032، آورند (مک کري و کاستادست میساختارهاي پیچیده هستند، به

ده کننعنوان منعکسشخصیت یک ساختار وسیعی است که به ) و در واقع1997، 3چس

تل ویا (کپهاي انگیزشی اي از صفات فراتر از خلق، از جمله هوش، ویژگیطیف گسترده

) 0112 ) و تعامل رخدادهاي محیطی، رفتار و عوامل فردي (مک کري،1977، 4وکالین

 ). 2018 ن،باشد (وکسلر، بنسون، ماچادو، آنتونا باچورد، فرناندز گومز و همکارامی

افراد را از یکدیگر متمایز  که است هاییویژگی از ايمجموعه بنابراین شخصیت، 

 شرایط فرهنگی است که و ژنتیکی گذارد و تنوعمی تأثیر دیگران با ارتباط نحوه بر کرده و

یکی از کارآمدترین و عنوان به عامل پنج آورند. مدلوجود می را بهها این تفاوت

است و  جانبه همه تقریباً روشی یکهاي مطرح شده در باب شخصیت، ترین نظریهجامع

 توصیف را شخصیت دیگري و خود خاص، طورهب افراد چگونه کهاین توضیح براي

) و 1987مک کري و کاستا ( .است شده نقدهایی نیز رود، هرچند به آنکار میبه کنند،می

با عناوین  یا ابعاد شخصیت اصلی عامل پنج دارند که) بیان می2008همکاران ( و 2جان

                                                             
١. personality 
٢. Mc Care   & Costa 
٣. Thomas & Chess 
٤. Cattell & Kline 
٥. John 
٢. Neuroticism 
٣. Extraversion 
٤. Openness 
٥. Agreeableness 
٦. Conscientiousness 
٧. Koerner & Fitz patrick 
٨. Network 
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 6بودن باوجدان و 5پذیريتوافق ،4تجربه به بودن باز ،3ییگرابرون، 2رنجوريروان

شناسان شخصیت، کشف بیشتر روان. )2018و  هربیکوا و رئالو،  (آلیکگردید  نامگذازي

 ان این رویکردکردند. طرفداراعتباریابی پنج عامل را از مهمترین اتفاقات معاصر تلقی می و

 دقت توسطکه به ات اصلی شخصیت، خصوصیات شخصیت راکنند که این صفادعا می

 ).7:1395 (اسدي، دالور و فرخی،  دهندسازمان می، پژوهشگران موردتوجه بوده است

توان از فردي، معتقد بود شخصیت را هرگز نمیروابط میان با تأکید بر سالیوان

کند و در آن موجودیت دارد، جدا فرد در آن زندگی می مجموعه روابط میان فردي که

از بین عوامل مؤثر بر شخصیت فرد، خانواده اهمیت و  .)250: 2002 کرد (فیست و فیست،

که خانواده از نخستین نظامهاي نهادي و عمومی و جهانی علت ایننقش بسزایی دارد، به

در بقاي جامعه ضرورت دارد است که براي رفع نیازمندي هاي حیاتی و عاطفی انسان 

) 1393( یساروخاندر تعریف خانواده، ). 69: 1394(شکوري، صالحی و خسرو جاوید، 

 گیرد،جنس مخالف شکل می گروهی از افراد که بر مبناي ازدواج بین دو"گوید: می

آن وجود دارد، نمادي اجتماعی بوده  روابط نسبی (قراردادي یا واقعی) یا سببی بین اعضاي

تربیتی و اقتصادي نیز  هاي آموزشی،زون بر کارکردهاي زیستی (تولیدمثل)، کارکرداف

که شخصیت تحت تأثیر جایگاه افراد در خانواده با توجه به این"براي آن متصور است.

که اصال برادرها یا این -خواهران قرار دارد، تفاوت سنی بین خواهر–نسبت به برادر 

هاي اجتماعی و رفتار والدین متفاوتی قرار در معرض موقعیتبرادر داشته باشند،  -خواهر

 ).667: 2013 و شولتز، گیرند (شولتزمی

 موقعیتها در نظامهاي خانواده به نقش خانواده یا خرده نظامهاي خانواده (مثل والد، 

والدگونه)، سن (مثل ترتیب تولد) خلق و خو (مثل  کودك ، ناپدري و نامادري،کودك

زش در مقابل توجه به خواسته خود) و نیز تاریخچه و فرهنگ خانواده بستگی تمایل به سا

 یکدیگر با درونی ارتباطی هايمدل خانواده، افراد ).4: 2009(کونولی و کونولی،  دارد

 از نقل ؛7،2002پارك فیتز و کوئرنر(است  متفاوت خانواده اعضاي ارتباط و دارند

 اعضاي سایر و والدین و کودکان بین روابط این الح ).1392ابراهیمی، صیدي و باقریان، 

 با متقابل درکنش که دانست هاییبخش از ايشبکه یا نظام عنانبه توانمی را خانواده

 اجزاي است. این واحد یک اجزاي میان اتصاالت از ايمجموعه ،8شبکه. یکدیگرند

 ؛دهدمی سازمان ار اجتماعی واقعیت واحدهاي یا سطوح بین و درون روابط ها،شبکه
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 اهمیت بر است، شده متصل همبه کهواحدهایی با قیاس در ايشبکه هر رویکردبنابراین 

 1). نیومن38:1396زاده،  مهدي و خانیکی السادات، کند (فروزان، نقیبمی تأکید روابط

ها داده داند که امکان ارائه الگوهاي پیچیدهها میهاي مبتنی بر دادهها را مدل) شبکه2010(

عنوان ارائه جایگزین ) از تحلیل شبکه به2013(2 کنند و اشمیتمن و همکارانرا فراهم می

هاي هاي معمول مورد استفاده در تحلیل عامل یاد کرده که با وجود استفادهبراي روش

شناختی نیز مورد هاي روانهاي دانشگاهی، اخیرا در مطالعه پدیدهقبلی در بسیاري از رشته

 ايشبکه هايداده تحلیل از . استفاده)2018وکسلر و همکاران، فاده قرار گرفته است (است

 .شودمی شناسی قلمدادروش جدیدترین روانسنجی و روانشناسی يحوزه در

 این موضوع سازد.می میسر را هدف چندین همزمان يمطالعه امکان شبکه شناسیروش

 است، ابزاري که شبکه از انسانی هايسازه سنجش در تا کندمی ترغیب را روان سنجان

نمایند  استفاده است،آن  درونی ارتباط و سیستم یک عناصر دادن نشان براي

 ). 2005، (کارینگتون، اسکات و واسرمن

شناختی روابط میان افکار، احساسات و رفتارها به عنوان مدل شخصیتی و روان هايشبکه 

بورسبوم، پروگینی، متیوس، والدروپ و همکاران، مطرح شده است (کنستانتینی، اسکمپ، 

ها را محاسبه تحلیل شبکه باید هم روابط رخ داده و هم روابط غیر موجود بین گره .)2015

است که  مترادف ساختارگراییو این تحلیل  )2011و مطالعه نماید (نورویک و الکوف، 

اي به روان و دیدگاه شبکهي که از زاویهگرایی قرار دارد. در صورتیدر مقابل کاهش

شخصیت انسان نگریسته شود، عالوه بر این که اجزاء در تشکیل آن اهمیت دارند، کل 

تحلیل شبکه یک ابزار  ). بنابراین1393 ضرغامی،شود (شخصیت و روان نیز مهم تلقی می

هاي اجتماعی است و ساخت اجتماعی تشکیل شده از فکري اساسی در مطالعه ساخت

هاي تعاملی اند و شبکههم پیوند خوردهواحدهایی که به وسیله روابطی مشخص به اجزاء یا

-ها و گروه). ساخت اجتماعی از سازمان1373 (چلبی،دهند که اجزاء جامعه را تشکیل می

-هاي پیچیدههاي روابط در جهت ساختارهاي در حال کارکرد مثل خانواده از طریق شبکه

                                                             
١. Newmam 
١. Schmittmann 
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 از ايحوزه نظریه این دارد. شبکه ينظریه در ریشه شبکه اند. تحلیلتري در هم تنیده

در تحلیل شبکه، ). 1393 (ضرغامی، است گراف ينظریه از بخشی و ریاضیات کاربردي

ي شدت رابطه بین دو ها مورد توجه است. شکل رابطه در برگیرندهشکل و محتوي رابطه بین گره

باشد، محتوي رابطه در روانشناسی نیز کسان میها در فعالیت یگره و میزان درگیري مشترك گره

تی، خویشاوندي، عاطفی و المعامتواند ي حوزه وسیعی باشد. این محتوي میتواند در برگیرندهمی

تحلیل شبکه ضمن . )212: 1396و ضرغامی،  ، عباسپورعراقی، طاهري، جزء رمضانی( غیره باشد

براي ا بین کنشگران، ن روابط و پیوندهعنوابررسی تجربی ساختار اجتماعی به تأکید بر

ها، ابزارها و حتی موارد تحلیلی خاصی را ها، تکنیکرسیدن به این هدف اصول، روش

ها از نوع رابطه هستند. به این معنا که واحد تحلیل در این جا دادهکند. در اینپیشنهاد می

ها گروه(ید روابط بین افراد آوري شده بابنابراین اطالعات جمع؛ است و نه فرد روش رابطه

اي که از شبکه ایجاد ها را توصیف کند و تصویر نهاییو...) را و نه خود افراد یا گروه

 ،هاست (باستانی و رئیسیها و روابط بین آنها، عناصر آندهندة مؤلفهشود، نشانمی

اثر هاي فردي بر شخصیت و ساختار و ادراك شبکه ). همچنین چگونگی تفاوت1390

گذارد. ساختار و ویژگی شبکه به طراحی، نوع شبکه و انواع روابط موجود، بستگی می

هاي ساختاري شبکه اهمیت دارد و براي فهم شبکه، درك خصوصیات فردي و ویژگی

  ).2018دارد (سلدن وگودي، 
میزان ارتباط و قرابت نظر قرار گرفته شده است.  اي مورددر این مطالعه خانواده هسته

صورت یک شبکه گروهی در کنار یکدیگر افراد یک خانواده با یکدیگر که به

 اما ازها ذکرشده است؛ از آن اند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که برخیقرارگرفته

گیري و بقاي ترین عوامل شکلهاي مختلف افراد با یکدیگر از مهمآنجاکه تعامل ویژگی

هاي شخصیتی افراد خانواده هاي موجود فقط به ویژگییتما به علت محدودارتباط است، 

ها پرداخته تا بتوان به تعیین ساختار روابط بین اعضاي خانواده بر اساس این ویژگی

 .یافتدست
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 روش

ي حاضر بررسی ی است. از آنجایی که هدف مطالعهاکتشاف -مطالعه حاضر پیمایشی روش

هاي شخصیتی است، مطالعه همبستگی روابط بین اعضاي خانواده بر اساس ویژگی

اي انجام شده است. هاي شبکهشود. همبستگی بین افراد بر اساس تحلیل دادهمحسوب می

هاي داراي دختران دبیرستانی شهر تهران بود که با جامعه آماري این پژوهش، خانواده

در نهایت دو  هاي شهر تهران، انتخاب شدند.اي از بین دبیرستانگیري تصادفی خوشهنمونه

هاي نهایی انتخاب شدند. حجم دبیرستان و پنج پژوهش سرا و دو کتابخانه به عنوان خوشه

زن و  269خانواده می باشند. جنسیت این افراد به تفکیک 130نفر در قالب  416نمونه، 

 نفر داده گمشده). 11رش شده است (مرد گزا 136

 شناختهاي جمعیتویژگی .1جدول

 پدر مادر فرزند اول فرزند دوم زندفر سوم جمع کل
 موقعیت درخانواده

 

 تحصیالت مرد زن زن مرد زن مرد زن مرد 

 تا دیپلم زیر دیپلم  45 39 93 19 35 14 4 0 249

 کاردانی تا کارشناسی 22 59 18 5 1 1 0 0 106

 کارشناسی ارشد 20 9 4 0 2 0 0 0 35

 دکترا و باالتر 10 4 1 0 0 0 0 0 15

 جمع کل 97 111 116 24 38 15 4 0 405

هاي شخصیتی از فرم کوتاه پرسشنامه نئو (فرم شصت سوالی) به منظور سنجش ویژگی

 گراییبرون ،)N( يرنجورروان اصلی حیطه یا عامل پنج این آزمون استفاده شده است.

(E)،  پذیري (انعطافO(، ) دلپذیربودنA (وجدان بودن یا با پذیري و مسئولیت (C)  را

سنجی این پرسشنامه در دنیا و در ایران دال بر پایایی و روایی هاي روانسنجد. ویژگیمی

 در نظر تجدید براي که ايمطالعه در) 2004( کاستا و کريمطلوب آن است. مک

عامل  پنج براي را کرونباخ آلفاي ضریب دادند، انجام NEO-FFI مقیاس

 بودن وجدانی و 69/0 توافق ،75/0 بازبودن، 80/0 گراییبرون، 86/0 رنجورخوییروان

 اند،داده نشان خوبی همسانی نیز آن هايمقیاس زیر همچنین. کردند گزارش 79/0

 86/0رنجورخویی  روان تا 68/0 کرونباخ براي سازگاري ضرایب آلفاي کهطوريبه

قاضی  ، مهریار وگروسی). 1388داستانی ( و فتحی آشتیانی به نقل از(گزارش کردند 

کردند که  ییدأاند، تن ابزار انجام دادهترین بررسی را روي ای) که گسترده1380( طباطبایی
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ها ضرایب نسخه کوتاه نئو از روایی و اعتبار خوبی در جمعیت ایرانی برخوردار است. آن

گرایی، جورخویی، برونرنهاي روانپایائی از طریق آلفاي کرونباخ را براي عامل

به  87/0و  68/0، 56/0، 73/0، 86/0پذیري به ترتیب جویی و مسئولیتفقگشودگی، توا

اي هاي شبکههاي نهایی گردآوري شده از طریق تکنیک تحلیل داده. دادهدست آوردند

که یک تکنیک مبتنی بر نظریه گراف است، تجزیه و تحلیل شدند. از آنجایی که ساختار 

 .)...سته به ارتباطات متقابل (دوگانه، سه گانه وروابط در خانواده متأثر ازیکدیگر و واب

ي روابط هایی، تحلیل شبکه، بهترین روش تجزیه و تحلیل مطابق با چنین ویژگیاست

منظور به bootnetي روابط و هدف ترسیم شبکه با qgraph افزاري هاي نرماست. بسته

 اند. استفاده شده Rاي در نرم افزار بررسی معناداري روابط شبکه

 هایافته

هاي جمعیت شناختی مطالعه حاضر سن افراد شرکت کننده است. سن افراد یکی از شاخص

سال است. توزیع سن  33و میانگین 66/15ساله با انحراف استاندارد  66تا  10ي در محدوده

یک توزیع دونمایی است که دلیل آن تفاوت سنی بین والدین و فرزندان است. تعداد افراد 

هاي هاي جمعیت شناختی است که به طبقه بندي تحلیلاده نیز یکی دیگر از ویژگیخانو

فرزند دوم و  53فرزند اول،  140پدر،  97مادر،  111استنباطی منجر شده است. در مجموع 

 فرزند سوم در مطالعه حاضر بودند.  4

خصیتی، هاي شاي بر اساس ویژگیماتریس مجاروت که در اینجا ماتریس همبستگی پاره

بین اعضاي خانواده است، به تفکیک تعداد افراد خانواده به عنوان ورودي تحلیل شبکه در 

 نظر گرفته شد. شبکه ارتباطی بین اعضاي خانواده، در شکل زیر نشان داده شده است:
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 هايو پنج نفري بر اساس ویژگی چهار . شبکه ارتباطی بین اعضاي خانواده در خانوارهاي سه،1نمودار

 شخصیتی

 thفزند دوم و   scفرزند اول، frپدر،  fthي مادر، دهندهنشان mthدر این تصاویر 

ي بین اعضاي خانواده بر اساس ي رابطهشبکهassociation graph فرزند سوم است. 

ي رابطه بر اساس ضرایب تفکیکی شبکه concentration graphضرایب پیرسونی و 

دارد روابط موجود در پژوهش را از روي یک رابطه برمیاست. ضرایب تفکیکی اثر سایر 

ي هر گراف گره (در اینجا اعضاي خانواده) و یال (خط (رابطه خالص). واحدهاي سازنده

ي باشند. وجود خط بین هر زوج از افراد خانواده، نشان دهندهمابین اعضاي خانواده) می

. هر چه ضخامت یال بیشتر باشد، ي شخصیتی بین آن دو فرد استرابطه معناداري آماري

ي تر است. رنگ سبز و رنگ قرمز در ترسیم یال به ترتیب نشان دهنده رابطهرابطه قوي

ي بین اعضاي ي منفی شخصیتی بین اعضاي خانواده است. فاصلهشخصیتی مثبت و رابطه

د هاي شخصیتی بین افراي نزدیکی و دوري ویژگیدهندهخانواده در تصویر نیز نشان

 خانواده است. 

هاي مابین مثبت بود. ولی در خانواده هاي سه و چهار نفره تمامی روابط فیدر خانواده

پنج نفره در همبستگی تفکیکی با برداشتن سایر روابط موجود، روابط منفی بین فرزند سوم 

ره به هاي سه، چهار و پنج نفتر در خانوادهبا فرزند اول و مادر نشان داده شد. رابطه قوي

 فرزند دوم بود.  -مادر، مادر -مادر، پدر -ترتیب بین پدر

همبستگی ( متمرکزترین مسیر در ساختار خانواده براي رابطه ماتریس طول کوتاه

 ها بصورت ذیل بود:تفکیکی) در خانواده
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 هاي سه، چهار و پنج نفره (همبستگی تفکیکی)ترین مسیر بین اعضاي خانواده. طول کوتاه2جدول 

 پدر مادر فرزند اول فرزند دوم فرزند سوم

  03/6 167/2 0 

 0 062/1 15/2 47/2  پدر

91/1 58/1 686/1 065/1 0 

  462/4 0 167/2 
 مادر

 37/2 82/1 0 062/1 

97/2 525/1 825/1 0 065/1  

 فرزند اول 03/6 462/4 0  

 

 

 

 فرزند دوم

 86/2 0 82/1 15/2 

376/3 2 0 825/1 686/1 

 0 86/2 37/2 47/2 

041/2 0 2 525/1 58/1 

 فرزند سوم 91/1 97/2 376/3 041/2 0

هاي هاي سه نفره، ردیف خاکستري تیره، خانوادهردیف خاکستري روشن، خانواده 

 باشد.هاي پنج نفره میچهار نفره و ردیف مشکی خانواده

هاي سه نفره، فرزند دوم در هها فرزند آخر (تک فرزند در خانواددر تمامی خانواده

ترین ارتباط را با هاي پنج نفره) طوالنیهاي چهار نفره و فرزند سوم در خانوادهخانواده

ها کوتاهترین مسیر شخصیتی (بیشترین انطباق شخصیتی) بین سایر اعضا داشت. در خانواده

ي پنج نفره که این هاغیر ازفاصله فرزند دوم با پدر و مادر در خانواده(پدر است  -مادر

هاي چهار و ) و این مسیر در خانواده46/0و  515/0اختالف ناچیز به ترتیب برابر است با 

ترتیب ترین مسیر) بهتر از سه نفره است. کمترین انطباق شخصیتی (طوالنیپنج  نفره کوتاه

دوم و فرزند فرزند  -فرزند اول، فرزند اول -هاي سه، چهار و پنج نفره بین پدردر خانواده

ي شخصیتی در فرزند سوم است. در مجموع به لحاظ مقدار عددي، فاصله -اول

ي ها بود. با افزایش افراد خانواده، فاصلههاي سه نفره بیشتر از دیگر خانوادهخانواده

شود (این فاصله بین مادر و فرزند اول در شخصیتی پدر و مادر با فرزند اول و دوم کمتر می

 هاي چهارنفره است). بیش از خانواده 005/0ي پنج نفره حدود هاخانواده

توان از هاي مختلف میهاي ارتباط بین یالمنظور بررسی معناداري شاخصبه

تدوین شده است، استفاده  bootnetافزاري هاي نرمهاي بوت استرپ که در بستهروش

هاي ارتباط یال به یالهاي خاکستري رنگ به این معنی است که ). خانه2نمودار(کرد 
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هاي به رنگ مشکی شده در سطر و ستون به لحاظ آماري معنادار نیست. خانهدرج

هاست. رنگ قطر ماتریس ها و تفاوت معنادار بین یالي ارتباطات مثبت بین یالدهندهنشان

ي اعضاي خانواده و شدت رنگ ي نوع ارتباط بین هر کدام از ارتباط دونفرهدهندهنشان

ها با یکدیگر هاي سه نفره تمام یالها است. در خانوادهي شدت ارتباط بین آنشان دهندهن

یعنی نزدیکی روابط بین  ؛فرزند -فرزند با یال پدر-اختالف معنادار دارند به جز یال مادر

فرزند معنادار است. به عبارتی به  -فرزند با پدر -تمام زوج افراد خانواده به جز زوج مادر

آماري تفاوت مشاهده شده در ارتباط شخصیتی بین مادر و فرزند نسبت به رابطه پدر لحاظ 

 -هاي شخصیتی پدرهاي چهارنفره اختالف ویژگیو فرزند، تصادفی است. در خانواده

هاي اما اختالف ویژگی ؛فرزند اول به لحاظ آماري معنادار است -فرزند دوم با مادر

فرزند دوم به لحاظ آماري معنادار نیست. اختالف  -فرزند اول با مادر -شخصیتی پدر

پدر با تمام زوج ارتباطات ممکن به جز مادر و فرزند اول،  -هاي شخصیتی مادرویژگی

 معنادار است. 

 
 خانوارهاي سه، چهار و در خانواده اعضاي ارتباطی يشبکه هايیال روابط معناداري . بررسی2نمودار

 نفري پنج

هاي مختلف از پایین به سمت باال در محور عمودي ا بین گرههشدت رابطه ضمناً

شود، رنگ این ارتباطات (در قطر ماتریس) با یابد. همانطور که مالحظه میافزایش می

هاي شخصیتی هاي پنج نفره اختالف ویژگیشود. درخانوادهتر میافزایش شدت رابطه تیره

ظ آماري معنادار نیست. کمترین ارتباط زوج افراد خانواده در هیچ موردي به لحا -زوج 
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فرزند دوم  -فرزند دوم و بیشترین ارتباط بین مادر-ها ارتباط فرزند اولمعنادار بین گره

 است.

کند تا به اهمیت هاي مرکزیت یک گراف به پژوهشگران شبکه کمک میشاخص

). در 3رهاي مختلف پی ببرند (نموداارتباطی یک گره و نقش آن در ارتباط بین گره

(بینیت در یک  باشدها صفر میهاي سه نفره مقدار این شاخص، براي همه گرهخانواده

ها با (چگونگی ارتباط غیر مستقیم گره ولی شاخص نزدیکی رابطه مثلثی معنادار نیست)

ها با یکدیگر) مادر، باالترین شاخص را یکدیگر) و استحکام (قدرت ارتباط مستقیم گره

هاي چهار نفره نیز صادق ). این موضوع در مورد خانواده151/0( داشتبین سایر اعضا 

هاي پنج نفره، باالترین شاخص بینیت براي پدر، مادر و فرزند دوم است است. در خانواده

ها در نهایت بیشترین شاخص مرکزیت متعلق به پدر و مقایسه سایر شاخص ). ولی در2(

حکام شخصیتی پدر بیشترین و فرزند سوم کمترین ها، است. در این خانوادهاستسپس مادر 

علّت ارتباط قوي با فرزند سوم، گرهی بود که باالترین شاخص مرکزیت را است. پدر به

 داشت.

 
هاي هاي مرکزیت اعضاي خانواده در خانوارهاي سه، چهار و پنج نفري (همبستگی. شاخص3نمودار

 تفکیکی)

کنندگی ارتباطات ده سه نفره و چهار نفره و تسهیلبنابراین مادر در انسجام شبکه خانوا

هاي چهارنفره بینیت مادر شخصیتی در ساختار آن بیشترین اهمیت را داراست. در خانواده

هاي مرکزیت در مجموع، اهمیت بوده و سایرین صفر بودند. در سایر شاخص 2

فرزند دوم وابسته  یکپارچگی ساختار خانواده پس از مادر به ترتیب به پدر، فرزند اول،
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 هايخانواده در مرکزیت شاخص خانواده، شخصیتی ارتباط شبکه ساختار این در .است

 و دوم فرزند پدر، از بعد شخصیتی استحکام در و مادر سپس و پدر ابتدا بینیت در نفره پنج

 .دارند قرار مادر

 گیريبحث و نتیجه

ستم عاطفی ـیک سیاده ست که خانوآن اها دمقایسه با سایر نهااده در یژگی خانوومهمترین 

ن نساي اعتالروان و االمت ـأمین سـت، تـمحبو عشق و بط عاطفی در آن رواست که ا

ترین رویکرد در عنوان عمدهها بهنظریه عمومی سیستم ).1390 نژاد، د (نوابیشوهم میافر

متشکّل از  داندمطالعه ارتباطات خانوادگی طی دو دهه گذشته، خانواده را موجودي می

 ثانیاًاجزاي بهم پیوسته که اوالً، اعضاي آن تابعی از رفتار سایر اعضاي خانواده بوده و 

اي خانواده مانند هر سیستمی متمایل به تعادل است. لذا رفتار اعضاي آن در مجموع به گونه

 هایی، شبکه تعاملسیستم خانواده). 1974 (مینوچین،شود است که تعادل سیستم حفظ می

که رفتار فردي اعضاي خانواده را معین است که حافظ ثبات و تغییر خانواده بوده و با این

گونه که واگنر و همانو  )1976 ی،لی(هشود سازد خود به وسیله همین رفتارها تعیین میمی

بینی رفتار یک عضو خاص خانواده بدون در نظر  اند پیش) نیز نشان داده1995رایس (

 .اعضاي خانواده دشوار استگرفتن سایر 

محیط خانوادگی سیستمی سازماندهی شده سلسله مراتبی و پیچیده که باتوجه به این

هوریتز، گانیبان، ( باشندهاي فرعی به هم مرتبط بوده و قابل نفوذ میاین سیستم ،است

بیان ) 1986. دیدگاه بوم شناختی برنفن برنر ()2011اسپاتس، لیچنستین، ریس و نیدرهیسر، 

گیرد که از مهمترین هاي محیطی قرار مینوع از سیستم 5ثیر دارد که رشد افراد تحت تأمی

 هاي نزدیکی است که مستقیماًهایی مانند خانواده بوده که در مورد زمینهها میکروسیستمآن

اندرسون و کلین، -دهد (بنگستون، آکوك، آلن، دیلورثثیر قرار میافراد را تحت تأ

هاي مرتبط به هم  نگریسته که خانواده به صورت یک کل از بخشصورتیهب ).2005

؛ 1999 (السون،پذیرند شود که در آن اعضاء برهم تأثیر گذاشته و از یکدیگر تأثیر میمی

 ).1394نقل از کیانی و عارفی، 

در یک خانواده هر قدر به تعداد کودکان اضافه شود ساخت و پویایی خانواده نیز تغییر 

). ورود فرزند جدید به خانواده و یا مرگ یکی از آنان، 1979کند (ماسن و همکاران، یم



 201/   مدرسه به تعلّق مقیاس کوتاه فرم سنجیروان هايویژگی بررسی

 

تواند مانند ورود یا خروج یک سیاره جدید از منظومه شمسی، تعادل خانواده را تا می

طبق دیدگاه مراحل زندگی، تفاوت در زندگی  ).1389حدودي در هم بریزد (شرفی،

هاي کوچکتر آیند، وجود دارد و تفاوتهاي زمانی متفاوت به دنیا میافرادي که دردوره

تري دارد هاي رشدي ژرفها، دیدگاهدر تجربیات تاریخی مثالً بین خواهر و برادر

ه دـیعی شـسات ورـتغییش ستخو، خانواده دحاضردر دوران ). 2005(بنگستون و همکاران، 

ر ـبو ه ـیافتوت گذشته تفاي هاههدکه نسبت به بل، گذشتهي هانه قرـسبت بـا نـه تنهـه نـک

 ،نژاد ی(نواب ستارده اجامعه تأثیر گذآن در به تبع و نی ایرادة اف خانوـمختلح طوـس

 فاصله شخصیتی در فرزندان نسبت به پدر و مادر خصوصاً در پژوهش حاضر .)1390

با افزایش تعداد  هاي چهار و پنج نفره مشهود بود که این فاصلهفرزندان آخر خانواده

بیشتر شده بود. همچنین تعداد اعضاي خانواده نسبت به گذشته  با سایرین اعضاي خانواده،

اند هاي بیش از چهارنفر به شدت کاهش یافتهکه خانوادهبه شدت کاهش یافته به طوري

 هاي سه وچهارنفره بودند).افراد نمونه، از خانواده 66/89%(

گذارند روابط ر بقاء دوام و رشد و عملکرد خانواده اثر میترین عواملی که باز مهم

خصوص زن و شوهر است (سینها سالم و مبتنی بر سازگاري و تفاهم بین اعضاي خانواده به

پدر و مادر از  ) آورده1389). همانطور که شرفی (1394نقل از دریابر،  1998و مکرجی، 

و نقش والدین در خانواده،  انند داشته باشندتونزدیکترین رابطه را می لحاظ ارتباط عاطفی،

کننده در روابط مابین زوجین اثراتی تعیین محوري و مرکزي است و چگونگی روابط فی

فرزندان با آنان و روابط فرزندان با یکدیگر خواهد داشت. حفظ و تداوم نهاد خانواده در 

عوامل خانوادگی در هاي شخصیتی و ویژگی داوم و سالمت روابط زوجین بوده وگرو ت

 مطالعه چندین). 1397باشند (احمدي، پناغی و صادقی، سازگاري زناشویی تأثیرگذار می

کند می بینی پیش را باالتري ارتباطی زوجین رضایت شخصیت همسانی که اندهداد نشان

 زاده، ، محسن؛ نقل از عارفی1990 هربنر، و کاسپی ؛2001 وینر، و کنی (اسیتلی،

بهبودي، هاشمیان، پاشاشریفی و در پژوهش ) و 1393؛ اسمعیلی شیخ و صادقپور ،قزلباشیان

داري ي معنیهاي شخصیتی و رضایت از زندگی رابطه) بین ویژگی1388(نوابی نژاد 

در این پژوهش بیشترین ارتباط شخصیتی بین پدر و مادر در مقایسه با سایر  .وجود دارد

هاي چهار نفره نسبت به خانوارهاي سه نفره فاصله وادهروابط اعضاي خانواده بود و در خان

مابین بعد از  تواند حاصل انطباق بیشتر شخصیتی فیها کاهش یافت که میارتباطی بین آن
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هاي پنج نفره کمی این طول ارتباطی به نسبت ها زندگی بیشتر باشد. ولی در خانوادهسال

الهی ) که با پژوهش عطاري، امان2جدول  والدین داراي دو فرزند افزایش یافت (مبتنی بر

که در شهر تهران انجام شده بود و نشان دادند که مردان  )1385زاده هنرمند (فرد و مهرابی

فرزند داشتند و هرچه مدت ازدواج بیشتر باشد  4فرزند رضایت زناشویی بیشتر از  2داراي 

 شود، همسو بود. رضایت کمتر می

در بین اعضاي خانواده وجود دارد، ابعـاد مختلف شخصیت با توجه به ارتباطی که  

والدین با ابعاد شخصیت فرزندان ارتباط وجود داشته و رفتـار فـرد در جامعـه بـویژه بـا 

مختاري،  تواند تابعی مستقیم از الگوهاي شخصیت وي باشد (ناظر،اعضـاي خانواده، می

اده، افرادي همچون آلپورت و کتل ). در میان روابط در خانو1395صیادي و مشایخی، 

). 2013گیري شخصیت مهم تشخیص دادند (شولتز و شولتز، عامل والدین را در شکل

گونه که منظومه شمسی داراي کند؛ هماناي تشبیه میآلفرد آدلر خانواده را به منظومه

مرکزیت و کانون تشعشع خورشیدي است و از آن به سایر عناصر منظومه نور ساطع 

شود، مرکزیت و کانون منظومه خانوادگی نیز پدر و مادر هستند که تشعشعات عاطفی و می

بخشند (شرفی، پراکنند و حیات عاطفی را رونق میگرم خود را در محیط خانواده می

هاي مرکزیت مادر بیش هاي سه و چهار نفره ویژگی). در پژوهش فعلی نیز خانواده1389

ها از ي خانوادههاي شخصیتی او در انسجام شبکهو ویژگیاز سایر افراد خانواده است 

که با یافته پژوهش ناظر و  اهمیت بیشتري برخوردار است و پس از آن پدر قرار دارد

هـاي شخصـیت مادر بر فرزند نسبت به پدران، تأثیر بیشتر رگه) مبنی بر1395همکاران (

قراري رابطه است و پدر در محیط وظیفه مادر برگوید همانطور که آدلر میو  استهمسو 

در . همچنین )2002 اجتماعی کودك در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد (فیست و فیست،

هاي پنج نفره نشان داده شد پژوهش حاضر رابطه ضعیف بین فرزند سوم با مادر در خانواده

شک و ما  تعارض بیشتر بین فرزندان و مادر است تا فرزندان و پدر که اي کهو با نتیجه

 ) مطرح کردند، همسو است.2004و آلیسون و جیرلین ( )2001(

برادرهاي فرزندان اول و دوم اجرا  -در تحقیقی که به مدت سه سال در مورد خواهر

هاي اوقات فراغت فرزندان دوم بیشتر ها، شخصیت و فعالیتشد، معلوم کرد که نگرش

تند تا والدینشان (مک هیل، آپدرگاف، ها قرار داشبرادر بزرگتر آن -تحت تأثیر خواهر

) ولی در پژوهش ما 2013، ؛ نقل از شولتز و شولتز2001 اریکسون و کروتر، -هلمز
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هاي پنج نفره و برخالف ي فرزند دوم و ارتباط معنادار او با مادر در خانوادهمرکزیت باال

 ر خانواده چهار نفرهفرزند اول د آن مرکزیت پایین فرزند دوم و فاصله ارتباطی زیاد او با

 نشان داده شد.

در این پژوهش نشان داده شد که فاصله شخصیتی پدر و مادر در بین اعضاکمترین 

بدون  %13این فاصله  )2016( ، اوگاوا، سوگیورا و هاماماتواوماسواست، ولی در پژوهش 

کودك و  ها بود. همچنین فاصله کوتاه پدردر نظر گرفتن تعداد مختلف اعضاي خانواده

بود.  )%20ن مادر و کودك بسیار بیشتر () را داشتند و فاصله کوتاه میا%2(کمترین تعداد 

با نتایج این پژوهش  هاي سه نفرهاین تعداد کم در فاصله بین پدر و کودك در خانواده

شد هاي چهار نفره بین پدر و فرزند دوم این فاصله بیشتر میهمسو بود. همچنین در خانواده

 ). 2(جدول 

و مداحی ( شودریزي میدر خانواده پی سنگ بناي شخصیت انسان،که اینبا توجه به

هاي ) نیز حاکی از این بود که ویژگی1393پژوهش فهیمی و همکاران ( )1390صمدزاده، 

نشان ) 1388بهبودي و همکاران ( . پژوهشاستشخصیتی در روابط عاطفی هر فرد دخیل 

ها و مقیاس کلی کارکرد خانواده در زنان با تمامی خرده مقیاس گراییي برونرابطهداد که 

گلبک، رابلز و  هايبا پژوهشگرایی و بینیت باالي برون دار استو مردان مثبت و معنی

گرایی شخصیتی ) مبنی بر رابطه مستقیم بین تعداد ارتباطات افراد با میزان برون2011ترنر (

بین میزان  ) مبنی بر ارتباط2008( رك و دونبارآنان و پژوهش رابرتز، ویلسون، فدو

، پژوهش جینینگ گرایی افراد و تعداد ارتباطات هرچند غیرچشمگیر یک شخص وبرون

که مادر و نوجوان در زمانیبین رابطه ند نشان دادکه  )2007(ژیائووي، لینیووان و هوانگ 

ناکائو، تاکاییشی،  و پژوهش شودگرا هستند تقویت میبرون دو شخصیت متناظر و هر

تأثیرپذیري  ) که نشان دادند2000تاتسوتا، کاتایاما، ایواس، یوریفوجی و دیگران (

 استتر گرا  قويافراد برون به نسبت گرا از محیط خانواده در کودکانهاي درونشخصیت

گرایی، ) بر روي پرستاران نشان داد برون1394و نتایج پژوهش مجتهدي و عاشوري (

اي نقش شناسی و الگوي ارتباطی محاورهپذیري، وظیفهنسبت به تجربه، تطابقگشودگی 

داري با بهبود کیفیت زندگی آنان داشته والگوي ارتباطی انطباقی مؤثر و رابطه مثبت معنی

رنجوري در دار منفی باکیفیت زندگی آنان داشته و سهم روانرنجوري ارتباط معنیو روان

شیخ االسالمی، هش ونتایج پژهمچنین  دیگر متغیرها بیشتر است. بینی زندگی آنان ازپیش
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، گراییونیتی برــشخصت فاــین صــه بـت کـسآن ا) بیانگر 2015آذرنیور و محمدي (

ل ــمتاهن اــنزدگی ـنزت ـا کیفیـبي ذیرـئولیت پـمسدن و لپذیر بوي، دذیرــپفاــنعطا

دگی ـنزت ـا کیفیـخویی برنجورروانصیتی فت شخــین صــبدارو اــمعنو ت ــه مثبــبطرا

و ت ـمثبر وـیی بطاگرنوبرو ت ــشد داوــجداري واــی معنــه منفــبطرال ــهأمتن اـنز

که با شتند را دال ـهأمتن نازندگی زمنفی قابلیت پیشبینیکیفیت روـویی بطـخرنجورروان

همسو  )2010اران (و همکیونترینر ، ) فلچر2007ي (ندوگیاليحمیدشی هوپژهاي یافته

هاي روابط منفی با مادر و پدر جنبهنیز نشان داد که  )2013( سپاهیو  افنديد. پژوهش بو

تمامی این  .رنجوري هستند و روان پریشیروان ابعاد در تبیینمهمی هاي کنندهبینیپیش

هاي شخصیتی، کیفیت زندگی و ارتباط خانوادگی ها حاکی از ارتباط بین ویژگیپژوهش

 بود که با پژوهش حاضر همسو بودند.

هاي فراوانی است که هم در اجرا و هم در پژوهش بر روي خانواده داراي محدودیت

خانواده) بعلت عدم  67. در اجرا، مهمترین محدودیت افت زیاد (استروش پژوهش 

در مورد مشخصات اصلی  خانواده در پاسخگویی کامل خصوصاً اعضاي همکاري تمامی

هاي روش نیز فقدان محدودیت .بود مدارس همکاري اختی و همچنین عدمجمعیت شن

هاي به دهی بودن دادهدسترسی کافی به منابع مورد نیاز به علت نو بودن آن و خودگزارش

 به توجه پیشنهادهاي کاربردي با عنوانبه .دست آمده از پرسشنامه و عدم کنترل آنها بود

 فرهنگی و تربیتی و آموزشی هايبرنامه دارد، تدوین ودوج خانواده اعضاي بین که ارتباطی

 پدر سپس و مادر جایگاه به همچنین توجه .بهتر اشاره کرد گذاري اثر جهت راستا این در

 تربیتی راهکارهاي و تدابیر ایرانی و اتخاذ در خانواده فرد ترینمرکزي و مهمترین عنوان به

 بزرگتر افراد با هاآن کوچکترین خصوصاً فرزندان ارتباطی فاصله کاهش آموزشی جهت و

 صورت در ايهسته خانواده در موجود روابط بینیروابط، پیش این ارتقا و بهبود و خانواده

 اعضاي بین ارتباطی فاصله به توجه با هاخانواده هدایت و اعضاء، مشاوره از یکی فقدان

توان به مواردي چون ی میآنان و در پیشنهادهاي پژوهش شخصیتی هايویژگی و خانواده

 بزرگتر هاينمونه در پژوهش انجام شناختی،روان هايویژگی دیگر اساس بر تعیین ساختار

 تر اشاره نمود.کالن سطوح یا و مختلف مناطق و

هاي طالق، تک والدي و یا والدینی که برخی کودکان در خانوادهکه با توجه به این 

ضربه و یا تحوالتی را که از این رخدادهاي زندگی کنند زندگی می اندازدواج مجدد داشته



 205/   مدرسه به تعلّق مقیاس کوتاه فرم سنجیروان هايویژگی بررسی

 

 برکند، تأثیرات گوناگونی بر اساس سن، نسل و مرحله زندگی افراد مختلف تجربه می

که فرد و خانواده را ها داشته بصورتیانتظارات اجتماعی، ارزش ها و باورها و سازگاري آن

ثر است. از ؤنواده و دیگران مگیري هدایت کرده و بر واکنش اعضاي خادر تصمیم

آنجایی که امکان حذف یا اضافه گره براي مطالعه بیشتر در تحلیل شبکه وجود دارد، 

توان ساختار خانواده را بر اساس شخصیت افراد آن با حذف گرهی، مجددا مطالعه می

 نموده و از این قابلیت براي شبیه سازي جدید استفاده نمود.
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