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 چکیده

ضر با هدف آزمون کاربرد تحلیل داده های پژوهش حا

در  ابعاد شخصیتی ای در ترسیم شبکه ارتباطیشبکه

خانواده انجام گرديد. تحلیل شبببکه روش قدرتمندی 

برای تحلیل روابط میان عضببای شبببکه که در اينجا 

شیوة نمايش گرافی مبتنی بر ابعاد شخصیتی است و 

پژوهش حاضبببر يک باشبببد. های ماتريسبببی میداده

شمار می ستگی به  رود. در اين پژوهش، پژوهش همب

ای از میان دفی خوشبببهبا روش نمونه گیری تصبببا

 1سبباله مناط   20تا  11های دارای دختران خانواده

هايی دداده 3و  نه ن با شبببهر تهران، نمو های تمییز( 

لب  416حجم  قا حد مورد  130نفر در  خانواده دوا

ها از دادهمطالعه( انتخاب شبببدند. به منگورگردآوری 

اسببتفاده   NEOهای شببخصببیتیپرسببشببنامه ويژگی

ی شببببکه ارتباطی مبتنی بر نقشبببه گرديد. ترسبببیم

یل داده يه و تحل  طري شبببده ازهای گردآوریتجز

تکنیک تحلیل شبکه دنگريه گراف( به کمک الگوريتم 

افزاری های نرمرينگولد و با استفاده از بسته -فروترمن

qgraph  وbootnet افزار در نرمR  .فت صبببورت گر

که در میان خرده  الگوهای رسبببم شبببده نشبببان داد

صیت،  شخ سهای  باالترين مرکزيت،  گرايیبرونمقیا

 معنببادار و  منفی بیشبببترين روابط رنجوریروان

 هخرد ديگر با را رابطه کمترين تجربه بهگشبببودگی

Abstract 

The purpose of this study Network data 

analysis application in family distance 

according to personality dimensions 

(NEO). Network analysis is a powerful 

method for analyzing communications 

between network members, which is a 

personality dimension and a graphical 

representation of matrix data. This 

research is a correlation study. In this 

research, which used cluster random 

sampling, 130 families with girls aged 

11 to 20 from districts 1 and 3 of Tehran 

were chosen. The NEO Personality traits 

Inventory was used for data collection. 

The communication network was drawn 

based on the data using network analysis 

technique and Fraterman-Reingold 

algorithm with qgraph and bootnet in 

software R. The patterns that, among the 

personality scores, extraversion has the 

highest centrality and neuroticism with 

the highest negative centrality. The 

openness has the least relation with other 

subscales. Conscientiousness-

Agreeableness had the most positive 

correlation and neuroticism- extraversion 
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 مقدمه

همه نگريه پردازان با يکديگر مواف  نیستند ولی شخصیت را  1در يک تعريف واحد از شخصیت

اد دوام ای به رفتار افرهايی دانست که تا اندازهتوان الگوی نسبتا پايدار صفات، گرايشها يا ويژگیمی

ستمی ست و فی شد دفی صیت، اما به طور کلی انعطاف پذيری (. با وجود2002، 2بخ در برابر  شخ

ای از شببخصببیت به عنوان مجموعه (. بنابراين2013تغییرات ناگهانی مقاوم اسببت دشببولتز و شببولتز،

 است که از عوامل بیولوژيکی و محیطی هتعريف شد رفتارهای عادتی، شناختی و الگوهای احساسی

 هایژگیوي ای ازمجموعهشببخصببیت  کهنگر به اين (.2009 يابد دکور و ماتیوز،شببکل و تکامل می

 و طرواب از فردی اطالعات ارزيابی در اسببت، اختالف ژنتیکی تصببورات و رفتار و تأثیرگذار بر پايدار

 (.2011و همکاران، 3دهد دهوريتزمی توضیح را خانوادگی محیط

صیتی الگوهايی از افکار و رفتارهايی را که منعکسصفات و ويژگی شخ ساختارهای های  کننده 

ستند، به ستپیچیده ه ستامی د ( و در واقع 1977، 5توماس و چس ؛2003، 4آورند دمک کری و کا

ست که به عنوان منعکس ساختار وسیعی ا صفات فراتر از کننده طیف گستردهشخصیت يک  ای از 

تل و کالين يا دک های انگیزشبببی پو له هوش، ويژگی  های 1977،   6خل ، از جم خداد مل ر عا ( و ت

 (.2018باشد دنقل از وکسلر و همکاران،( می2011ی،محیطی، رفتار و عوامل فردی دمک کر

صیت، مجموعه شخ ست که افراد را از يکديگر متمايز کرده و بر نحوه بنابراين  ای از ويژگیهايی ا

وجود ا بهرگذارد و تنوع ژنتیکی و شببرايط فرهنگی اسببت که اين تفاوتها ارتباط با ديگران تأثیر می

های مطرح شبببده در باب ترين نگريهيکی از کارآمدترين و جامععنوان آورند. مدل پنج عامل بهمی

و  طور خاص، خودشخصیت، يک روشی تقريبا همه جانبه است و برای توضیح اينکه چگونه افراد به

نقدهايی نیز شده است. مک کری رود، هرچند به آن کار میبه کنند،شخصیت ديگری را توصیف می

                                                           
1  .personality 

2 . Fist & Fist 

3 . Horitz 

4 . Mc Care   & Costa 

5 .Thomas & Chess 

6 . Cattell & Kline 

ها یاسببب جدان مق باو ند.    پذيریتواف  -بودنداشبببت

باط بیشبببترين بت ارت  گرايیبرون-رنجوریروان و مث

 شتنددا يکديگر با را منفی ارتباط بیشترين

یدی: هایواژه که، الگوريتم     کل يه شبببب نگر

رينگولد، ابعاد شبببخصبببیتی ن و،  -فروترمن

 Rنگريه گراف، نرم افزار 

had the most negative relationship with 

each other 
Keywords:       Reingold algorithm, 

Neo personality dimensions, Graph 

theory, R software 
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يا ابعاد شخصیت با  دارند که  پنج عامل اصلی( بیان می2008ن دو همکارا 1( و جان1987و کاستا د

ناوين روان بهباز بود  3يیگرابرون، 2رنجوریع بهن  باوجدان  5پذيری، تواف   4تجر گذازی  6نبودو   نام

باشند ثابت می های مدل پنج عاملی شخصیت اکثر اوقاتويژگی(. 2018 کاران،و هم 7دآلیکگرديد 

 (.2018 دسلدن و گودی، شوندو به الگوهای تعاملی باثبات ارتباط داده می

عاطفی و خصبببوصبببیات منفعالنه اسبببت.  ثباتیپذيری، بیشبببامل آسبببیب (N) یروان رنجور

 عمل، ارتباطات و پويايی اسبببت.های تعامل اجتماعی، شبببدت متشبببکل از جنبه (E)گرايیبرون

گیرد و ها، وسببعت نگر و جسببتجوی نو را در بر میسببطوحی از باز بودن به ايده (O)گشببودگی 

 (C)گرايی گیرد و وجدانشدن، حمايت اجتماعی و اعتماد را دربر مینیز اجتماعی(A) پذيری تواف 

    (.                                                                                                                           2018باشد دوکسلر و همکاران،احتیاط و تعهد می، که شامل صالحیت

روابط میان افکار، احساسات و رفتارها به عنوان مدل شخصیتی و روانشناختی  8هاتازگی شبکهبه 

ند که ( بیان داشببت2012و همکاران د 9امرکر .(1520مطرح شببده اسببت دکنسببتانتینی و همکاران، 

ه کند، بلککاهنده مورد مطالعه قرار داد که صببفات را تفکیک میشببخصببیت را نبايد تحت يک مدل 

ن عبارت ديگر، ايای از اجزای شببناختی، عاطفی و رفتاری در نگرگرفت. بهبايسببتی سبباختار پیچیده

شبکه مورد بررسی قرارگیرند. می هم شده کهعنوان يک سیستم متصل بهاجزاء به توانند از ديدگاه 

های ويژگیدر برگیرنده  هایتوان برای مطالعه  شخصیت و جهت شناسايی شبکهاين رويکرد را می

شخصیت و نیز چگونگی تأثیر آنها بر اجزای ديگر سیستم شخصیت، مورد استفاده قرار داد دوکسلر 

 (. 2018 و همکاران،

شبکه  شبکه در واقع گرايی قرار دارد و روشدر مقابل کاهشرويکرد تحلیل  سی در تحلیل  شنا

ای به روان و شخصیت انسان نگريسته شود، عالوه ی ديدگاه شبکهگرايی است. اگر از زاويهکل نوعی

استفاده از شود. که اجزاء در تشکیل آن اهمیت دارند، کل شخصیت و روان نیز مهم تلقی میبر اين

شبکه سال اخیر در بررسی مجموعهای دمدل  با يکديگر   10هايی از متغیرها که ارتباط درونیر چند 

ی، های مختلف فنی شبکه در حوزهدارند، گسترش پیدا کرده است. داليل زيادی برای کاربرد نگريه

سانی وجود دارد که مهم ها عبارتند از: الف( گرايش رو به گسترشی که ترين آنرياضی، پزشکی و ان

                                                           
1 . John 

2 . Neuroticism 

3 . Extraversion 

4 . Openness 

5 .Agreeableness 

6 . Conscientiousness 

7 .Alick 

8 . Networks 

9 . Crammer 

10 . Inner-correlation 
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که ويژگی اصببلی علم قرن  2گرايیی علم اسببت، ب( فرار از تقلیلدر حوزه 1ويکرد سببیسببتمیبه ر

روش های با حجم باال. سازی دادهسازی، مديريت، ذخیره و مجموعهگذشته است و ج( قابلیت ساده

شبکه در حوزه سی میتحلیل  شنا شود چرا که بنیان 3تواند به عنوان پارادايمیی روان ستقل تلقی   م

شناختی و روشروش ستی  ضات ه شنهادی آن مبتنی بر ت وری متفاوت و مفرو شناختی  های پی

 ها و برازشآوری، تحلیل دادهای نیز برای جمعها و فنون ويژهخاص اسببت که بر اسبباس آن تکنیک

ها بنابراين شبببکه ها مدل های مبتنی بر داده (.1393دضببرغامی،دهد های نگری پیشببنهاد میمدل

( و تحلیل شبببکه 2010کنند دنیومن، د که امکان ارائه الگوهای پیچیده داده ها را فراهم میهسببتن

های معمول مورد اسببتفاده در تحلیل عامل اسببت و يک تکنیک يادگیری ارائه جايگزين برای روش

ست که الگوهای موجود در داده شینی ا سه با مدلهای واقعی را رمزگذاری میما های کند و در مقاي

(. ايده 2018ای ندارد دوکسلر و همکاران، عادالت ساختاری، نیازی به تعیین مدل ساختاری فرضیهم

شبکه، به صلی رويکرد  صها ساختار جای وجود خال صیت عمومی پیش از آن،  شخ ای از ويژگیهای 

 همکاران، و های وابسببته دوجانبه اسببت دآلیکيافته با يادگیری از طري  شبببکهشببخصببیت شببکل

2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ستلزمانوئل صال نقاط از ایمجموعه شبکهگويد که می ایشبکه جامعه نگريه( در1385د 4کا  ات

سته هم به های گره يا ست. نقطه پیو صال ا ست ای نقطه يا گره، ات  را خود منحنی يک آن در که ا

 اجزای اين .اسببت دواح يک اجزای میان اتصبباالت از مجموعه ای شبببکه، عبارتی به کند؛می قطع

هر بنابراين  .دهدمی سازمان را اجتماعی واقعیت واحدهای يا سطوح بین و درون روابط ها، شبکه

صل هم به که واحدهايی با قیاس در ایشبکه رويکرد ست، شده مت  ندکمی تأکید روابط اهمیت بر ا

صال حداقل يک فرايند ارتباط(. بنابراين 1396دفروزان وهمکاران، ر ی به يک فرايند ارتباطی ديگبا ات

ها، دهندة مؤلفهايجاد شده از شبکه، نشان تصوير نهايی( و 1393شبکه ارتباطی ايجاد شده دخلیلی،

( 1991د 5فروترمن و رينگولد (.1390، ها اسببت دبوسببتانی و رئیسببیها و روابط بین آنعناصببر آن

( و تعامالت متقابل اين متغیرها 6ه هاتبیین کردند که الگوها از طري  نمايش فضبببايی متغیرها دگر

شند، که بیانگر جهت و اندازه ها میشوند. يال( بیان می7هاديال ضخامت متفاوت با توانند در رنگ و 

ست. يک الگوريتم موقعیترابطه صوير يابی میها شان ت سبت به ارتباطات ضا ن تواند متغیرها را در ف

ای توان گفت که شبکه مدلی انتزاعی بوده و مجموعهمی در نهايت(. 2018کنند دوکسلر و همکاران، 

ست و به هاو يال هااز گره شده ا شکیل  صیف انواع مختلف پديدهت هايی چون سادگی از آن برای تو

                                                           
1 . System approach 
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3 . Paradigm 

4 .Castells Manuel 
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شبکه ساختارهای تکنولوژيکی و بیولوژيکی و  ستفاده کهای اطالعاتی میروابط اجتماعی،  رد توان ا

( 2012و همکاران د 1اپسکمپزش اکتشافی تحلیل شبکه مهم است. از اين منگر، ار (.2010دنیومن،

سته  شتند يک ب شناختی برای هدف خاص تحلیل داده R ،qgraphبیان دا صیت و روان شخ های 

ست که برای خواننده با ابزارهای نگری و روش توسعه يافته و شناختی الزم برای تحلیل هدف اين ا

بکه و با ارائه مفاهیم کلیدی شبکه، دستورالعملهايی برای های شخصیت با استفاده از تحلیل شداده

ستفاده از آن سته ا شدهو مثالهايی مبتنی بر داده Rها در ب سازی  شبیه  را فراهم کند 2های واقعی و 

افزاری و با استفاده از های نرم(. در پژوهش حاضر با کمک اين بسته2015دکنستانتینی و همکاران، 

ی ای در ترسیم شبکه ارتباطی ابعاد شخصیتهای شبکهد، کاربرد تحلیل دادهرينگول-الگوی فراتورمن

  در خانواده مورد آزمون قرار گرفت.
 

                                                                                                                                                                     پژوهش روش

از نوع  ایهای شبببکهبر اسبباس تحلیل داده یاکتشبباف-پیمايشببی پژوهش روشمطالعه حاضببر 

 20تا  11های دارای دختران نوجوان و جوان د. جامعه آماری اين پژوهش، خانوادهبو یهمبسبببتگ

شهان بود که با نمونهشهر تهر 3و  1ساله مناط   صادفی خو ستانیگیری ت ن های ايای از بین دبیر

مناط  شهر تهران، انتخاب شدند. در نهايت دو دبیرستان و دو پژوهش سرا و دو کتابخانه به عنوان 

باشند. جنسیت اين خانواده می 130نفر در قالب  416، های نهايی انتخاب شدند. حجم نمونهخوشه

 نببفببر داده 12مببرد گببزارش شببببده اسببببت د 144زن و  260 افببراد بببه تببفببکببیببک 

                                         گمشده(.                                                                  

 آزمونهای از يکی مقیاس بود. اين NEO-FFI عاملی پنج شخصیتی مقیاسابزار پژوهش ما 

 در مک کری و کاستا را مقیاس اين .است شده  ساخته عواملتحلیل اساسبر که است شخصیتی

های شخصیتی از به منگور سنجش ويژگی .کردند معرفی NEO مقیاس عنوان تحت 1385 سال

ست. شده ا ستفاده  سوالی( ا شصت  سشنامه ن و دفرم   حیطه يا عامل پنج اين آزمون فرم کوتاه پر

 و مسبب ولیت  (A)بودن دلپذير ،(O)انعطاف پذيری ، (E) برونگرايی،  (N)روان نژندی اصببلی

های روانسنجی اين پرسشنامه در دنیا و در ايران سنجد. ويژگیرا می (C) وجدان بودن يا با پذيری

يب يايی و روايی مطلوب آن اسببببت. ضبببر پا فای دال بر  باخ آل مل پنج برای کرون روان  عا

جدانی بودن69/0ف ، توا75/0،گشبببودگی 80/0گرايیبرون ،86/0رنجورخويی فتحی د بود 79/0، و

شتیانی ستانی، و آ ستفاده با آزمون اين پايايی( 1388دشناس ح  پژوهش در (.1389دا  روش از ا

، 80/0وجدانی بودن به ترتیب  و سازگاری گشودگی، گرايی،برون روان رنجورخويی، برای بازآزمايی،

ايی گردآوری شببده از طري  تکنیک های نه. دادهاسببت شببده گزارش 67/0، 54/0، 51/0، 60/0

                                                           
1 . Epskamp 
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ای که يک تکنیک مبتنی بر نگريه گراف اسببت، تجزيه و تحلیل شببدند. اين های شبببکهتحلیل داده

سشنامه شخصیتی که از پر د. آيند ارتباطات درونی با يکديگر دارنی ن و بدست میپنج فاکتور مهم 

منگور بررسی معناداری به bootnet ی روابط وبا هدف ترسیم شبکه qgraphافزاری های نرمبسته

 اند.استفاده شده Rای در نرم افزار روابط شبکه

 

 هايافته

ضای يک خانواده بودند، پدر، مادر و فرزندان دختر از آن ضر در اين پژوهش اع جايی که افراد حا

ست. در نهايت  شده ا شامل  سر را به طور همزمان  سنی  260مرد و  144و پ  66تا  10زن با حدود 

( در مطالعه حاضر شرکت داشتند. توزيع سن به 15.66سال  و انحراف استاندارد  33ساله دمیانگین

يک نمودار دو نمايی منجر شده است که دلیل آن تفاوت سنی فرزندان و والدين است. خانواده های 

ضر ( در 37نفر( و خانواده های پنج نفره د 197نفره د 4های نفر(، خانواده 176سه نفره د مطالعه حا

شته اند. در مجموع  سوم  5فرزند دوم و  56فرزند اول،  120پدر،  104مادر،  120شرکت دا فرزند 

 بودند.

 

 

 ن و شخصیت های مقیاس خرده توصیفی های شاخص: 1جدول

ات نمر های مختلف میانگین نمرات با وجدان بودن بیشبببترين و میانگیندر بین خرده مقیاس

رنجور بودن کمترين است. از طرفی نمرات باوجدان بودن بیشترين پراکندگی در نمرات را دارد. روان

ست، از آنجايی شده ا سته در نمرات خرده آزمون منجر  سؤاالت لیکرت به مقیاس های پیو که جمع 

نمودار ها در هر خرده مقیاس ی وضبببعیت کلی دادهترين نمودار برای بررسبببی و مطالعهمناسبببب

 ای است. اين نمودار در زير ترسیم شده است.جعبه

 انحراف استاندارد میانگین مقدار بیشینه مقدار کمینه حجم نمونه 

 خطای معیار مقدار 

 284/7 357/0 75/20 41 1 416 روان رنجوری

 338/5 262/0 44/23 37 3 416 گرايیبرون

 364/5 263/0 10/26 47 9 416 گشودگی به تجربه

 100/6 299/0 55/31 46 13 416 تواف  پذيری

 339/7 360/0 18/34 48 13 416 باوجدان بودن
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 های شخصیتی ن ونمودار جعبه ای نمرات خرده مقیاس :1نمودار

گرايی شببکل توزيع رنجوری توزيع نرمال اسببت اما کجی مثبت کمی دارد. برونبرای متغیر روان

قداری کجی منفی میداده با م مال  یا نر ندگی کمتری های اين باشبببد. دادهها تقرب متغیر از پراک

بودن دارای توزيع نرمال پذيری و باوجدانتجربه، تواف بهباشببند و متغیرهای گشببودگیبرخوردار می

 هستند. 

ست. اين ماتريس  شده ا شدت ارتباط بین اين پنج عامل در ماتريس همبستگی زير ارائه  میزان 

 ی شود. به عنوان ماتريس مجاورت در تحلیل شبکه در نگر گرفته م

 

 ن و عاملی 5 آزمون مختلف های مقیاس خرده بین همبستگی ماتريس :2 جدول
 

 باوجدان بودن پذيریتواف  تجربهبهگشودگی گرايیبرون رنجوریروان

 -453/0 -324/0 -023/0 -442/0 000/1 رنجوریروان

 356/0 299/0 175/0 000/1 -442/0 گرايیبرون

 100/0 022/0 000/1 175/0 -023/0 تجربهبهگشودگی

 385/0 000/1 022/0 299/0 -324/0 پذيریتواف 

 000/1 385/0 100/0 356/0 -453/0 باوجدان بودن

متغیرهای روان رنجوری با تمام متغیرهای شببخصببیتی ديگر دارای ارتباط منفی اسببت. سبباير 

شد برای شه متغیرها با يکديگر ارتباط مثبت دارند. همانطور که قبال گفته  سیم نق تباطی از ی ارتر

ی مربوط به روابط بین شببود. در شببکل زير نقشببهاسببتفاده می qgraphی و بسببتهR  افزارنرم

ساس الگوريتمی به نام الگوريتم  شه بر ا ست. اين نق شده ا سیم  صیتی تر شخ متغیرهای مختلف 

و جهت آنها معنادار ها ها، رنگ يالها، ضببخامت يالرينگولد که در آن فواصببل، طول يال -فروترمن

 است، کشیده شده است.
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 مقیاس خرده بین پیرسونی ارتباط و تفکیکی ارتباط :2اردنمو

ی روابط متمرکز( و دومین ی ارتباط تفکیکی دنقشببهدر شببکل باال اولین نمودار نشببان دهنده 

های های مختلف اسببت. اعداد روی يالی ارتباط پیرسببون بین خرده مقیاسنمودار نشببان دهنده

شان دهنده ست. همانطور مختلف ن ستگی معنادار بین هر کدام از متغیرهای مختلف ا ی مقدار همب

دهد، شببدت ارتباط تفکیکی بین تمام خرده مقیاس ها نسبببت به ارتباط که نقشببه باال نشببان می

پیرسببونی آنها کاهش يافته اسببت که اين موضببوع کامال قابل انتگار اسببت. نزديکی و دوری خرده 

ها نشببان ها و همچنین قطر يال مربوط بین خرده مقیاسها از طري  دوری و نزديکی فاصببلهیاسمق

توان های مثبت در هر دو نقشببه تغییر نکرده اند. بر اين اسبباس میهمبسببتگیداده شببده اسببت. 

 ی ارتباط بین متغیرهای مختلف شخصیتی را بدست آورد:اطالعات زير در مورد نقشه

خاطر شببدت ها دور افتاده اسببت. اين دور افتادگی بهاز سبباير خرده مقیاستجربه بهگشببودگی

باشبببد. ارتباط خالص بین گشبببودگی به تجربه و ها میارتباط کم اين متغیر با سببباير خرده مقیاس

شه  ساير متغیرها در نق شترک  ست. اين روابط بعد از حذف اثر واريانس م باوجدان بودن معنادار نی

پذيری هیچ رنجوری و تواف ف شببده اسببت و بین گشببودگی به تجربه با روانمتمرکز متغیرها، حذ

طه نادار بین گشبببودگی و راب باط مع ندارد. کمترين ارت نه منفی( وجود  بت و  نه مث ناداری د ی مع

ها همچنین تمام ارتباطات معنادار بین روان رنجوری و سببباير خرده مقیاس باوجدان بودن اسبببت.

ساس قطر يالمنفی است. شدت اين ارتبا شان میط بر ا ی رنجوردهد که ارتباط منفی بین روانها ن

 پذيری کمتر از دو خرده مقیاس ديگر و با دو خرده مقیاس ديگر حدودا برابر است.با تواف 
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 در شخصیت مختلف متغیرهای بین ارتباطی شبکه مرکزيت هایشاخص عددی مقادير :3جدول

 خانواده اعضای

 
گشودگی به  گرايیبرون ریرنجوروان

 تجربه

تواف  

 پذيری

باوجدان 

 بودن

 702/0 523/0 171/0 769/0 755/0 همبستگی تفکیکی درجه خروجی

 293/0 007/0 275/0 271/1 218/1 همبستگی پیرسون

 702/0 523/0 171/0 769/0 755/0 تفکیکی همبستگی درجه ورودی

 293/1 007/0 275/0 271/1 218/1 همبستگی پیرسون

 038/0 032/0 0250/0 0445/0 044/0 همبستگی تفکیکی نزديکی

 061/0 055/0 031/0 070/0 064/0 همبستگی پیرسون

 2 0 0 6 4 همبستگی تفکیکی بینیت

 0 0 0 6 0 همبستگی پیرسون

شبکه کمک میشاخص شگران  کند تا به اهمیت ارتباطی يک های مرکزيت يک گراف به پژوه

های مختلف پی ببرند. شاخص بینیت به اهمیت ارتباطی يک گره ره و نقش آن در ارتباط بین گرهگ

شاره دارد. بهو نقش آن در ارتباط بین گره ست از اينکه چند عبارتی بههای مختلف ا طور میانگینی ا

ر مستقیم دچگونگی ارتباط غی گیرد. شاخص نزديکیبار در مسیر ارتباطی بین دو گره شبکه قرار می

ستقیم گرهگره ستحکام دقدرت ارتباط م شاخص درجهها با يکديگر( و ا و  ی ورودیها با يکديگر( و 

های خارج شده از های وارد شده به يک گره و تعداد يالدرجه خروجی به ترتیب به معنی تعداد يال

مقدار اين دو ی حاضبببر از آنجا که گراف يک گراف بدون جهت اسبببت آن اشببباره دارند. در مطالعه

 یعبارتی گرهی که درجهشببود. بهشبباخص با هم برابر و بر اسبباس همان تعريف بینیت تفسببیر می

                 باالتری دارد، بینیت باالتری در بین کل خرده مقیاس های شخصیت دارد.                                                             

شان می دو گراف و جدول فوق شاخصدهند که برونن شترين مقادير  های مرکزيت را گرايی بی

ترين باشد. اين متغیر بیشهای ارتباط ضرايب همبستگی پیرسونی و تفکیکی دارا میدر هر دو اندازه

 یهای مختلف شبببخصبببیتی(، درجهی بینیت دتوانايی برقراری ارتباط بین تیپمقدار را در درجه

ساختار رابطهورودی و خروجی و مجارو ست. ت را هم در  ساختار متمرکز ارتباطی دارا ای و هم در 

تری در مراودات با سبباير تیپهای های روشببنگیریگرايی پتانسببیلی اسببت که جهتبنابراين برون

 کند. گرا را فراهم میشخصیتی غالب غیر برون

ی که نشبببان دهندهجز بینیت، روان رنجوری قرار دارد های مرکزيت بهدرجايگاه دوم شببباخص

ست. از آنجايیجهت صیتی ا شخ شن اين تیپ  ست، اين جهتگیری رو  گیریکه ارتباطات منفی ا

کننده اسببت. ولی شبباخص بینیت برای آن صببفر اسببت که با توجه به ی ارتباط دفعدهندهنشببان
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ه جربتبههای اين تیپ شببخصببیتی کامال قابل انتگار اسببت. از طرفی خرده مقیاس گشببودگیويژگی

 ها دارا است.مقیاسهای مرکزيت را  بین ساير خردهکمترين شاخص

شف ابعاد زيربنايی اين خرده مقیاسهای فوق میساختار شوند.توانند در ک ستفاده  در  ها نیز ا

رنجوری بودن در سوی ديگر  و در بعد عمودی روانتجربه در يک سو و باوجدانبهبعد افقی،گشودگی

 شوند.پذيری در سوی ديگر واقع میرايی و تواف گدر يک کران و برون

 
 های مرکزيت شخصیت ن و در خانوادهشاخص: 3نمودار

 

های بوت توان از روشهای مختلف میهای ارتباط بین يالبه منگور بررسی معناداری شاخص

تدوين شده است، استفاده کرد. مقادير معناداری  bootnetافزازی های نرماسترپ که در بسته

 های مختلف با يکديگر در نمودار زير نشان داده شده است:استحکام يال

 
 مقادير معناداری استحکام يال های مختلف با يکديگر :4نمودار

Betweenness Closeness Strength
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ست که ارتباط يال به يالدر نمودار باال خانه ستری رنگ به اين معنی ا شده های خاک های درج 

های به رنگ مشکی تفاوت معناداری بین يالها در سطر و ستون به لحاظ آماری معنادار نیست. خانه

های شخصیتی و شدت رنگ ی نوع ارتباط بین هر کدام از تیپاست. رنگ قطر ماتريس نشان دهنده

شان شدت اردهندهن ساس روانی  ست. بر اين ا  گرايی بیشترين ارتباطرنجوری با برونتباط بین آنها

شدت ارتباط پذيری با وجدانمنفی را دارند. تواف  ست.  شترين ارتباط مثبت معنادار را دارا گرايی بی

د ی بقیه بین اين دو موربین اين دو بعد با تمام ابعاد ديگر به لحاظ آماری معنادار است. شدت رابطه

های ديگر تفاوت با وجدان بودن با تمام يال -گرايی و روان رنجوریبرون -باشبببد. روان رنجوریمی

 معنادار دارند به جز با يکديگر.

 

 بحث و نتیجه گیری

شکل دادن به ترين عامل اجتماعی کردن کودکان تلقی میترين و قویخانواده مهم شود که در 

شته دحید صیات نقش کلیدی دا صو صیت و خ صیت با 1392ری نژاد،شخ شخ ( و برطب  نگريه 

روانی اذعان داشته شده که شخصیت -های زيستیهای صفات و همچنین ديدگاهاستفاده از ديدگاه

( و پژوهش فهیمی و همکاران 1394بینی عملکرد خانواده دارد ددريابر،نقش حسببباسبببی در پیش

صیتی در روابط 1393د شخ شد.عاطفی هر فرد دخیل می( نیز حاکی از اين بود که ويژگیهای  ر د با

فاصله روانشناختی میان اعضای خانواده در شکل گیری شخصیت در سال  ای که درباره تأثیرمطالعه

گذارد داوماسو و گیری شخصیتی تاثیر میانجام شد، نشان داد ايجاد روابط خانوادگی بر شکل 2016

                                                 .(2016همکاران،

گرايی با ی برونرابطهنشببان دادند ( 1388بهبودی و همکاران ددر پژوهش حاضببر همانگونه که 

و   دار اسبببتتمامی خرده مقیاسبببها و مقیاس کلی کارکرد خانواده در زنان و مردان مثبت و معنی

یم بین تعداد ( مبنی بر رابطه مسببتق2011گلبک و همکاران دگرايی  با پژوهشببهايبینیت باالی برون

( مبنی بر 2008گرايی شبببخصبببیتی آنان و پژوهش رابرتز و همکاران دارتباطات افراد با میزان برون

ش پژوهيا  گرايی افراد و تعداد ارتباطات هرچند غیرچشببمگیر يک شببخص وبین میزان برون ارتباط

دو شخصیت  که هرمادر و نوجوان در زمانیبین رابطه ند نشان دادکه  (2007د جینینگ و همکاران

شان 2000ناکائو و همکاران د همانگونه که ، همسو بود.شودگرا هستند تقويت میبرون متناظر و ( ن

تر ویگرا  قافراد برون به نسبت گرا از محیط خانواده در کودکانتأثیرپذيری شخصیتهای درون دادند

را گا محبت تر بوده و والدين درونگرا پذيراتر و ب( بیان داشت والدين برون1988د سیلگمن باشد.می

شده اند د صیف  سرد تو صورت طرد کننده و  شولتز، ب گرمی، حمايت و آزادی از  (2013شولتز و 

گرا رو، کودکان درونگرايی بود. از اينجانب والدين، خواهر و برادرها و همساالن، شاخص عمده برون

به می يت کمی را تجر ما و حما ند گر کاراکن لدن و و  (2014ن،دپرسبببون و هم که سببب مانطور  ه

 کلش از بعد پیوندها حفظ وبرای مهمتر پیوندها گیری شکل برای گرايی( آوردند برون2018گودید
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شتری اهمیت پذيری تواف  گیری، شبکه دارد. برون بی شترين ارتباط را با اندازه و ترکیب  گرايی بی

گیری است، اين ويژگی يدی در حال شکلی اجتماعی جدای که فرصتها و روابط تازهدارد و در دوره

واند تگرايی با عواطف مثبت همراه اسببت، میآيد. همچنین با توجه به اينکه بروننگر ضببروری میبه

گرايی باعث ايجاد روابط زناشبببويی محکم بین زن و مرد شبببود. يکی از مهمترين جنبه های برون

( 1385فردی دارد دعطاری و ديگران،ینصببمیمیت اسببت که بیشببترين ارتباط را با کیفیت روابط ب

 روابط بوده و انرژی پر و فعال قاطع، معاشببرت، اهل عموما دارند، بااليی گرايیبرون که افرادیچون 

باالی چنین 2017دارند ددوان و همکاران،  قوی اجتماعی ( که از ويژگیهايی اسبببت که مرکزيت 

  .نمايد افرادی را توجیه می

ترين مرکزيت جز بینیت را دارا بود که نشببان از تأثیر قوی رنجوری قویدر پژوهش حاضببر روان

 ( از نتايج شبباور ونافتل1394باشببد. اين نتیجه با نتايج پژوهشببی که لطفید در دفع ارتباطات می

رنجوری همواره ارتباط منفی با کیفیت روابط صببمیمی دارد و کارنی و (  که نشببان داد روان2006د

طور منفی بر سببطوح اولیه رنجوری به( که بیان داشببتند روان1987و کانلی د و کلی1987 1بردبری

( نیز بیان داشببتند که 1385رضببايت روابط عاطفی اثرگذاراسببت، همسببو بود. عطاری و همکاران د

شان داده روان شهای مختلف ن شويی در پژوه ضايت زنا سازگاری و ر رنجوری رابطه منفی خود را با 

؛ 4،1997؛ توماس و گیلبرت3،1994؛ راسبببل و ولز1995، ارنی و برادبوری؛ ک1980، 2اسبببت دآيزنک

های روان رنجورخويی، با تمام نمرات مربوط به ابعاد نمره(. همچنین 1978، 5گالسببکی و گالکوسببکا

طه خانواده راب کارکرد سببببالم  های  ای معکوس دارد ومختلف  تار مال بروز رف باال رفتن احت با 

کارکردروان نه،  پايین می رنجورا خانواده  به  عاد مربوط  مام اب يدافراد در ت کاران، آ  دبهبودی و هم

سته فرد يک رنجوریروان سطح ( و1388 صیتی بین پیش ترينقوی و ترين پیو پیامدهای  شخ

باطی عارفی و همکارانمی ارت پاهید1393 ،باشبببد د ندی و سببب عاد 2015(. در پژوهش اف ( نیز اب

با  افراد روان رنجوربینی بود. بطه منفی  با والدينشببان قابل پیشن رارنجوری نوجوانان از داشببتروان

وابسته کردن خود به افراد و سازمانهای اجتماعی و سیاسی و افراد سالم بدون چنین نیاز وابستگی 

سب هويت می ست،ک ست و فی سط اغلب (. آنها2002کنند دفی ضاوت منفی صورت به ديگران تو  ق

ای برای ايجاد رانند. اين افراد انگیزهمی عقب به روابط حفظ آغاز و در ود راخ هایو توانايی شوندمی

لدن و گودی ، ند دسببب ندار خاطر به منطقی تفکر از فراتر رنجوری،روان(. 2018روابط بین فردی 

اسبببت دوکسبببلر و  مردم به ادبیبی حتی گسبببتاخی تمايالت کمتر به مهربانی يا بوده و هیجانات

 .(2018همکاران،

                                                           
1 . Karney & Bradburey 

2. Eysenk 

 

4  .Thomasen & Gilbert 

5 . Zaleski & Galkowska 
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رنجوری ساير صفات باهم ارتباط مثبتی داشتند. اين يافته با نگر جز رواندر پژوهش حاضر به  

شت  (1393د عارفی و همکاران صیتی های ويژگیکه بیان دا  جهت درد رنجوریروان جمله از شخ

 مرتبطند و زناشببويی رضببايت با (مثبت جهت دردشببناسببی  وظیفه و تواف  گرايی،و برون( کاهشببی

تايج پ هدی و آشبببوری دن که برون2015ژوهش مجت به، ( مبنی بر اين به تجر گرايی، گشبببودگی 

ت دار منفی باکیفیرنجوری ارتباط معنیدار و روانشببناسببی رابطه مثبت معنیپذيری، وظیفهتطاب 

سهم روان شته و  ست، رنجوری در پیشزندگی  دا شتر ا ستاران از ديگر متغیرها بی بینی زندگی پر

 همسو بود.

 تفاببینصببه ببتکبسآن ا( بیانگر1394د شیخ االسالمی و همکارانهش ونتايج پژ نینهمچ

دگی  بنزت با کیفیببی ذيربپ ولیتبمسدن و لپذيربوی، دذيرببپفاببنعط، ایببياگرنوبر یتیببشخص

ت  با کیفیببری نجورروانفت شخصیتی ببین صبببدار و اببمعنو ت ببه مثببببطرال ببهأمتن اببنز

ين در اهش حاضر وت. يافتهپژببشد داوببجداری واببی معنببه منفبببطرال ببمتاهن ابنزدگی بنز

ها در زمینه ارتباط بین خرده مقیاسببهای فوق بجز روان رنجوری که هشوپژ ی اينمینه با يافتههاز

 همکاران، و2يونترينر، 1 فلچرباشبببند از پژوهشبببهای بطور مثبت در ارتباط افراد خانواده مؤثر می

گرايی، وجدانی بودن، تواف  با رضبببايت زناشبببويی د. گشبببودگی به تجربه، برون( همسو بو2010

ستگی دارنددبوتوين، شاکلفورد همب سیالس1997، 3باس و  سون ؛ کا سک4،2003ووات ؛ 5،1996؛ کو

(.  1385؛ نقل ازعطاری و ديگران، 2000، 7؛ واتسبببون، هوبارت و ويوس1999، 6نیمچک و اولسبببون

آوری و پنج عامل شخصیت نیز نشان دادند ( در فراتحلیلی از تاب2018همکاران د همچنین اوشی و

 رايی،گبرون يعنی مانده باقی ويژگی شخصیت چهار با و رنجوری روان با منفی همبستگی  تاب آوری

ستگی وجدان با و انطباق پذيری بودن، باز پژوهش دوان و همکاران همچنین  مثبت دارد. بودن همب

 گرايی،و گزارش آنها حاکی از اين بود که در اين افراد برون  سبببکته از بعد مورد افراد ( در2017د

سبت رنجوریروان کمتر و بودن باز و بودن پذير تواف  بودن، باوجدان شکنترل به ن ت، ها افزايش دا

ز ااين پژوهشها همگی حاکی رنجوری با ديگر ابعاد شخصیتی داشت. که حکايت از رابطه منفی روان

رنجوری است که همسو با ها و ارتباط منفی با روانارتباط معنادار مثبت بین اين چهار خرده مقیاس

                                                                        های پژوهش حاضر است.يافته

پژوهش ناظر و  د.گرايی بیشبببترين ارتباط منفی را در پژوهش ما داشبببتنرنجوری و برونروان

نیز همین نتیجه را نشبببان داد که همبسبببتگی ابعاد شبببخصبببیت والدين با ابعاد  (1395همکاران د

                                                           
1. Felecher 

2 . Unterraine 

3 . Botwin, Buss & Shakelford 

4 . Casellas & Watson 

5 . Kosek 

6 . Nemechek & Olson 

7 . Watson, Hubbard & Wiese 
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شببیخ هش وپژ گرايی، ارتباط معنی داری نداشببت وشببخصببیت فرزندان در روان رنجوری و برون

روان  وت بببمثبر وبببيی بطگرانوبر ( نیز حاکی از همین مطلب بود که1394االسالمی و همکاران د

و نمرات پايین در شتند را دال ببببمتاهن نازندگی رمنفی قابلیت پیشبینی کیفیت روبببببطری نجور

گرايی،در هر دو همسببو، با خشببنودی از زندگی زناشببويی ارتباط رنجوری و نمرات باال در برونروان

رنجوری ( مبنی بر ارتباط روان 139نتايج خادمی وهمکاران د ( و2013داشببتند دشببولتز و شببولتز، 

نیزحاکی از همسبببويی با نتايج اين  گرايی دبطور مثبت( با رضبببايت زناشبببويیدبطور منفی( و برون

با  گرايیبرون( نیز حاکی ازاين مطلب بودکه 2018پژوهش وکسبببلر و همکاران دپژوهش داشبببت. 

 نجورروانر هایشخصیت که عاطفی ثباتیبی با احساسات، ارتباط ضعیفی بیان با وجود ارتباط قوی

  کند،داشت.می مشخص را

ترين شببباخص مرکزيت و در اين پژوهش در میان خرده مقیاسبببها، گشبببودگی به تجربه پايین

دارد ( بیان می2013د شببولتز و شببولتزکمترين رابطه را با ديگر خرده مقیاسببها دارد. همانگونه که 

( نیز نشان 1388مکاران داجتماعی نداشت  و بهبودی و ه عامل گشودگی به تجربه تأثیری بر روابط

مقیاسببها و کل کارکرد خانواده در آنها همبسببتگی گشببودگی به تجربه با هیچ يک از خردهدادند که 

دهد که همین مطلب را نشان می( 1393د . همچنین نتايج پژوهش عارفی و همکاراندار نداردمعنی

صیغیر از عامل انعطاف شخ سانی  شودگی به تجربه(، هم تی زوجین در چهار عامل پذيری دعامل گ

طورمثبتی با رضببايت گرايی، تواف  و وظیفه شببناسببی دوجدان گرايی( بهرنجوری، برونبزرگ روان

 با تبطمر تعهد يا احتیاط به جای جديد های ايده به بودن باز با پذيری زناشويی مرتبط بود. انعطاف

 .وجدان گرايی ارتباط دارد

حدود خانواده دارای م که هم در اجرا و هم در روش يتپژوهش بر روی  های فراوانی اسبببت 

سیار دپژوهش می شد. در اجرا، مهمترين محدوديت افت ب  خانواده( بعلت عدم همکاری تمامی 67با

 همکاری همچنین به عدم .خانواده و عدم پاسببخ دهی مشببخصببات جمعیت شببناختی بود اعضببای

دسببترسببی کافی به منابع مورد نیاز به های روش نیز فقدان محدوديت .توان اشبباره کردمی مدارس

شنامه و عدم کنترل آنها علت نو بودن آن و خودگزارش س ست آمده از پر دهی بودن داده های به د

شنهاد می شبکهبود. پی ساختار  صیتی در شود که در تحقیقات بعدی  شخ ای روابط بین ويژگیهای 

ی ابعاد خصببیتی ن و تبیین کنندهرود عوامل شببجوامع ديگر بررسببی شببود. از آنجا که انتگار می

آزمايی را ای آن در جوامع مختلف امکان فرضشخصیت جهان شمول باشند، بررسی ساختار شبکه

ستخرج از آن قابلیت ها و کاربردهای فراوانی فراهم می شبکه و مدل های م آورد. از آنجايی که علم 

ستفاده از آنها به عنوان يک روش سی در حوزهدارند، ا صیت می یشنا شخ ی تواند نقطهمطالعات 

توانند سباير عوامل و شبناسبی شبخصبیت محسبوب شبود. پژوهشبگران میی روشعطفی در حوزه

عه نمايند و عالوه براين امکان يکپارچه کردن رويکردهای شبببخصبببیتی را از منگر شببببکه مطال

 رويکردهای مختلف در يک نگاه کالن را فراهم آورند. 
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شکوه د سن و نوابی نژاد، شريفی، ح شا  شمیان،کیانوش؛ پا صومه؛ ها (. پیش بینی 1388بهبودی، مع

     .55-66. 3(11زوجین . انديشه و رفتار . د شخصیتیکارکرد خانواده براساس ويژگیهای 

صیتی و الگوهای ارتباطی خانواده با کارکرد خانواده 1394دريابر، جواد د شخ (. رابطه بین ويژگیهای 

ارشد روانشناسی تربیتی.دانشگاه آزاد اسالمی واحد ی ارشناسکدر زوجین شهرداراب. پايان نامه 

 مرودشت.

سطه ش(.نق1392د زهره ،نژاد حیدری صیتی ويژگیهای گری وا  ارتباطی الگوهای بین دررابطه شخ

شکالت و خانواده شناختی م ضطراب،د روان سترس، ا سردگی ا شجويان در  (اف شکده دان  علوم دان

 .مرودشت  آزاد دانشگاه تربیتی

رابطه ی ويژگی (.1393د سببیمین، نیشببابوری؛ مرادزاده خراسببانیالله،  ؛پورولیمريم،  ، علی؛خادمی

شويی ضايت زنا صیت با ر شخ سی کاربردی.  .و مولفه های آن در زوج ها های  شنا صلنامه روان ف

 .95-109(.4د8

 (. آموزش تصويری شبکه. انتشارات عابد. تهران.1393خلیلی، محمدرضا د

محمدی . ترجمه يحیی سید  نگريه های شخصیت(.  2013شولتز، دوان پی و شولتز، سیدنی الن د 

 د ويراست دهم( نشر ويرايش.

بینی کیفیت زندگی زنان پیش(.  1394دشیخ االسالمی، علی؛ آذرنیور، سیده ساره و محمدی، نسیم 

ساس سی ودانش و نگرش  متأهل برا صیت جن شخ سالمت و مراقبت .صفات  ،  (3د17.مجله 

269-260.  

سین د شب1393ضرغامی، محمد ح سازی مؤلفه های (.کاربرد تحلیل داده های  که ای در يکپارچه 

علمی مشبباوره شببغلی بر اسبباس آن. پايان نامه  ارائه الگویمؤثر در مشبباوره و هدايت شببغلی و 

 دکتری دانشگاه عالمه طباطبايی.

عارفی، مختار؛ محسببن زاده، فرشبباد ؛ قزلباشببیان، زهرا ؛ صببادقپور، آتوسببا و شببیخ اسببمعیلی، دلنیا 

شخصیت و رضايت زناشويی. فصلنامه مشاوره و   عامل بزرگ، پنج همسانی شخصیتی (.1393د

 .  551-569( ،3د4روان درمانی خانواده، 

مان الهی فرد، عباس، مهرابی زاده هنرمند، مهناز د ( . بررسبببی رابطه 1385عطاری، يوسبببفعلی؛ ا

رکنان اهواز. مجله رضايت زناشويی در بین کا خانوادگی و -ويژگیهای شخصیتی با عوامل فردی

 .81-108(، 1د13علوم تربیتی و روانشناسی.دانشگاه شهید چمران اهواز .



 
 1397 تابستان، 25دورة هفتم، شمارة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                         98

 

ید محمد د هدی زاده؛ سببب هادی و م خانیکی،  یب السبببادات، رضبببا؛  مد؛ نق حا (. 1396فروزان، 

فصلنامه پژوهش  .انديشه اسالمی در ايران مبتنی بر طرحوارهدمدل( شبکه ارتباطی تربیت محور

 .66-31(،33د24تعلیم و تربیت اسالمی.در مسائل 

مید ح پورشبببريفی، وحمد ا کاليی، پیجا امیری ؛براهیما اکبری، ؛ينب ز عگیمی، ؛مدصببب فهیمی،

 براسبباس عاطفی شببکسببت تجربه دارای دانشببجويان در بالینی نشببانگان بینیپیش. (1393د

 و دانش جلهم .شبببده ادراک اجتماعی حمايت کنندهتعديل نقش .شبببخصبببیتی سببباختارهای

    .46-59(،4د9.تندرستی

ست،جس. ست،گريگوری جی د فی صیت2002فی شخ سید محمدی. . (. نگريه های  ترجمه يحیی 

 .ويراست پنجم. تهران: نشر روان

سی رابطه بین ويژگی1394لطفی، نرگس د سبک(. برر شخصیتی و  شکست های  ستگی با  های دلب

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد.  روانشناسی پايان نامه ارشد .عاطفی دانشجويان

(. نقش صفات شخصیت و الگوهای ارتباطی خانواده در 1394مجتهدی، مهشید و عاشوری، جمال د

بیمارستانهای شهید مفتح و پانزده خرداد شهرستان ورامین.  زندگی پرستاران بینی کیفیتپیش

 (.3د14مجله علمی پژوهان

(. پیش بینی 1395ی، محمدرضبببا؛ صبببیادی،احمدرضبببا و مشبببايخی، فاطمه دناظر، محمد؛ مختار

ساس ويژگی های فرزند پروری و ارتباط آن با پنج عامل بزرگ سبکهای شخصیت فرزندان بر ا

 (.1د10شخصیت والدين. مقاله پژوهشی سالمت جامعه . 
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