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 چکیده
تنهرایی اتتارا ی   ، ی بر فرر   ار  نامطلوب رواشناختی که اثرات منفهای  : یکی از متغیرمقدمه

تنهایی اتتاا ی بر اساس حساسریت برین فرر ی و هرو      بینی  پیش است. هدف این پژوهش
 خو  انتقا ی بو .  گری    میانجی اتتاا ی با

: طرح پژوهش هابستگی بو . تامعه آماری این پژوهش تاامی  انشرجویا   انشرگاآ آزا    روش
گیرری   ناونره  نفرر برو  کره بره رو      296اونه این پژوهش بو ند. تعدا  ن 7931تهرا   ر سال 

، تنهرایی رراسر   هرای   رسشرنامه پها   ا آ آوری تاعانتخاب شدند. ابزار ای  چند مرحلهای  خوشه
هرو  اتتارا ی    پرسشرنامه ، (7393، پاپکر و ربویس فر ی بین پرسشنامه حساسیت، (7332
( برو .  6002، مرایلز و آیرونرز  ، هاپر  ، تگیلبرر مقیاس خو  انتقا ی ( و پرسشنامه6009، رتت

 معا الت ساختاری بو .  یابی  مدل ها رو  تحلی   ا آ
 طرور  بره نشانگر  و متغیر خو  انتقا ی و حساسیت بین فرر ی  های  : نتایج نشا   ا  متغیرهایافته

مثبت و (. اثر خو  انتقا ی بر تنهایی اتتاا ی T>1.96راند  معنا اری بر این  و سازآ مکنو  بار شدآ
اثر حساسیت بین فر ی و هو  اتتاا ی برر تنهرایی اتتارا ی منفری و معنرا ار اسرت.       ، معنا ار

هاچنین اثر حساسیت بین فر ی بر تنهایی اتتاا ی مثبت و معنا ار و اثر هو  اتتاا ی بر خرو   
 (. اثر ساختار غیر مستقیم حساسیت بین فر ی بر تنهرایی T>1.96انتقا ی منفی و معنا ر است ر

اما اثر سراختار غیرر مسرتقیم هرو      ، اتتاا ی به واسطه متغیر خو  انتقا ی مثبت و معنا ار است
اتتاا ی بر تنهایی اتتاا ی به واسطه متغیر خو  انتقا ی و معنا ار نیست. هاچنین اثرات ساختاری 

ا ی مثبت و معنا ار و اثرات ساختاری ک  هو  اتتا، ک  حساسیت بین فر ی بر تنهایی اتتاا ی
 (. T>1.96ر بر تنهایی اتتاا ی نیز منفی و معنا ار است

تیوا  ا  بیا توان  شر ید و    دست آمده در این پژوهش، می  یج بهبا توجه به نتا: گیرینتیجه
ارگیاه   های فردی، گروه ، کهوش اجتماع  ا  طریق آمو ش ازافزایش مجدد( و حمایت 
انتقیادی، بیرای کیاهش تیییای      ییر وود های بین فیردی و مت  و نیز با کاستن ا  حساسیت

 .اجتماع  بیره برد
 خو  انتقا ی.، هو  اتتاا ی، حساسیت بین فر ی، : تنهایی اتتاا یکلیدیکلمات
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Abstract 
One of the adverse psychological variables that negatively affect a 
person is a social loneliness. The purpose of this study was to 
predict social loneliness based on interpersonal sensitivity and social 
intelligence through self-critical mediation. The research design was 
a correlation. The statistical population of this study was all of the 
students of the Azad University of Tehran in 1397. The sample size 
of this study was 632 people who were selected by multistage 
cluster sampling. The Data collection tools were a loneliness 
questionnaire (Russell, 1996), an interpersonal sensitivity 
questionnaire (Boyce & Popper, 1989), Social Intelligence 
Questionnaire (Tet, 2008) and Self-Critical Scale (Gilbert, 
Hampson, Miles & Irons, 2004. The data analysis method was 
structural equation modeling. The findings showed that the variables 
of self-critical and interpersonal sensitivity were significantly 
increased on these two constructs (T> 1.96). Self-critical effect on 
positive and significant social self-sufficiency, the effect of 
interpersonal sensitivity and social intelligence on social self 
sufficiency is negative and significant. Also, the effect of 
interpersonal sensitivity on positive and meaningful social 
loneliness and the effect of social intelligence on self-critical 
negativity and meaning (T> 1.96). The effect of the indirect 
structure of interpersonal sensitivity on social loneliness is positive 
and significant due to the self-critical variable, but the effect of the 
indirect structure of social intelligence on loneliness is not critical 
and meaningful due to its variable. The structural effects of the 
overall interpersonal sensitivity on social, positive and meaningful 
loneliness, and structural effects of the whole social intelligence on 
the loneliness of society are also negative and significant (T> 1.96). 
Keywords: Social Loneliness, Interpersonal Sensitivity, Social 
Intelligence, Self-Criticism 
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 مقدمه
، یدیسیالم ،  دیکیا نزفوت ، مت جسم الت نا   ا  نقص سالتعام شکاه لبه دلیا  افراد  بسیاری
 1اجتماع  و غیره تجربه  یادی ا  تییای  اجتمیاع  های  اضطراب، ارتباط  میاسب های میارتعدم 
یر ثت تأرا تح لسا 52ی جمعیت باال لدرصد ک 25تا  52دهد  م    واهد نشانمونه  عیوا  بهدارند. 
ت مثبت م تعاماللزمست، نیا  ینا نتأمیاما ، وجود دارد نیز فردیهای  در حال  که تفاوت. دهد م  قرار

(. تیییای   5515، 4و جیونز  3ایلوارپیو ، 5شکاناسی   دوام اسیت  و  یاد با افراد دیگر در یک موقعییت بیا  
، همیدم  داد  تا  دسی  ییا  فقیدا  ب نیامطلو  احسیا   مانیید  میم  و اصل  عیاصر  املاجتماع  

، بییابراین دیگیری اسیت.    با رابطه داد  دست ا  و دست رفته ا  روابط میف  و ناوو اییدهای  جیبه
 میوقت   ییا  میداوم  است ممکن که است تعلق دا تن به بشر اساس  نیا  ا  نا   تجربه یک تییای 
 طیور  بهمان  است که  ، یکم، تییای  اجتماع  سه عیصر یا مولفه دارد. (5553، 5و پاکت 2شآ ر با د

 فیردی  مییا    روابیط رو ی  در روابط اجتماع  و میا  فردی دارای نارسای  اسیت. دوم آنکیه بیین    
، فاصله  یادی وجود دا یته با ید  ، کید م  تجربه حاضر حال در فرد که روابط  و، یا آرمان  مطلوب

 صورت این به.  یاوت  رعیصیعی  تاثیر ، هر چید که ممکن است او دارای روابط اجتماع  هم با د
 بیرآورده  را او انتظیارات  ا  فیرد بروی    اجتمیاع   ارتباطیات  که است ادراک این ا  نا   تییای  که
، 7میف  و ناوو ایید ا  این وضعیت است شرنویکهای  . و عیصر سوم آنکه فرد دارای هیجا کید نم 

و  12؛ هیریچ5553، 14یوپوکاس، 13برنتسو ، 15برلسو ، 11؛ هاکل 5558، 15و اسمیت 9چیگ، 8وسویک
 (.5552، 17؛ رایت5555، 15گلو 

و هیم بیا فقیر     انسا که هم با حالت هیجان   دارای اهمیت استیل لبه این داجتماع  تییای  
و  51و  هالسیت ، 55روتیبیر  ، 19بیراو  ، 18افراد پیوسته اسیت شکیواتر  مت  در الرفتار و س، اجتماع 
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رو  ب  تعلق و  افسردگ ، والء با احسا ، رگیر رااحسا  تییای  اجتماع  افراد د(. 5513، 1هریس
مت النحیوه  نیدگ  و سی   ، با سیایر افیرد  اجتماع   تعامالتمختلف بر های  کید و به  یوه م  به رو

و  تاسیف ،   پیوچ  غمگییتییای  به احسا   (.5515، 5وانگگذارد ش م  روان  آنا  تاثیرجسمان  و 
،  ود شو  هالسیت  م  ه رابطه کاذب با دیگرا  میجرب، (5553، شآ ر و پاکت  ود م  حسرت میتی 

(. بییابراین تعییین   1995، 3آورد شپییج  م  در کودکا  مشکالت روانشاوت  ا  جمله اضطراب، (5513
 بر آ  ا  اهمیت برووردار است. تاثیرگذارهای  مت یر

 بیین  حساسییت یک مت یر میم در  مییه تاثیر بر تییای  اجتماع  اسیت.   4حساسیت بین فردی
 ا یاره ، دهید م  نشا  یکدیگر به نسبت افراد کههای   پاسخ وها  قضاوت، اداراکات در دقت به فردی
 و هیجیان   حاالتها،  توانای  ار یاب  برای فرد توانای  فردی بین حساسیت دیگر عبارت به. کید م 

نییز   یف م صفت یک عیوا  به فردی بین حساسیت. است کالم  غیرهای  محرک ا  دیگرا  صفات
 دیگیرا   احساسیات  و رفتیار  بیه  نیامعقول  حد ا  حساسیت بیش و آگاه  عیوا  به و است  ده تلق 
های  رفتار ا  مکرر سوء تعبیر و ب  کفایت  احسا  وسیله به فردی بین حساسیت، است  ده تعریف
 نییز روابیط   و دیگیرا   و وود هیجانات درک به حساسیت . ود م  مشخص در دیگرا  فردی میا 

 ا  ولی  ، دهیید  افزایش را روا  سالمتهیجان   هوش های مولفه عیوا  به توانید م  گرچه، اجتماع 
 توانید  می   ویود  فیردی  بین روابط در همدالنه حد ا  بیش توجه و حد ا  بیش حساسیت دیگر سوی
 باغال فردی بین روابط در حسا   ود. افراد او روا  سالمت کاهش و بر فرد فشار افزایش به میجر
. نگرند م  دیگرا  و دنیا به تخاصم حالت نوع  با همواره همین دلیل به. هستید ا  دیگرا تر  بدبین
 دارد احتمیال  بیشیتر  افراد این نیایت در و بگیرند فاصله آنیا ا  دیگرا  که  ود م  باعث نگاه همین
 میکییید  دریافیت  دوسیتا   و ویانواده  سیوی  ا  کمتیری  اجتماع  حمایت نتیجه در و بمانید تییا که
 (.5514، 2فورسیسش

 هیوش اسیت.   5هیوش اجتمیاع   ، مت یر دیگری که میتواند بر تییای  اجتماع  اثر گذار با د
 روابط در کرد  رفتار وردمیدانه و فردی بین کارهای و وظایف رساند  انجام به توانای   اجتماع
 به  یاب دست در جیت را میاسب رفتار دهد م  اجا ه فرد به که است قابلیت   ود و نیز م  مطرح
، وش اجتماع  معی  نزدیکی  بیا مفیاهیم  چیو   ایسیتگ      . هبا ید دا ته مشخص هدف یک

 عیاطف   هیوش  وهیجیان    هیوش  مثل مفاهیم  با همچیین موفقیت و پیشرفت دارد وها،  میارت
در هیا   توانیای  درک دیگیرا  و اییکیه آ     عبارت اسیت ا   هوش اجتماع . دارد  یادی ا تراکات
  نکسیا (. 5515، 7شبورکویسیت  دهید م  العمل نشا  چگونه عکس، عمختلف اجتماهای  موقعیت
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هیا،   بیا وورد ، برقیرار کییید   ارتباطتر  سایر افراد راحتبا  قادرند، بیشتری دارندکه هوش اجتماع  
 حیل مسیاله  تیر   با دیگرا  راحیت ، کیید م  دریافترا به سرعت دیگرا  های  و احسا ها  واکیش
بین فیردی  های  و تقابلها  توانید به تیش م  تر و راحت کیید م  را رهبریها  ارتباط و کار، کید م 
توانید احساسات جمعی  ابیرا  نشیده را     م  افراد دارای هوش اجتماع دهید.  مثبت واتمه طور به

ساسیات  آ  اح، مطلوب فادیک گروه جیت دستیاب  به اهافراد یا ، فردو برای هدایت  بیا  کیید
ناتوانید. ها  جای وود مطرح سا ند و بالطبع اما افراد دارای هوش اجتماع  کم در این مولفهرا در 

کیید و   می  بیی   پیش تییای  اجتماع  کمتری را، مثبت هوش اجتماع های  طبیعتا دا تن مولفه
 (.5558، 3و کالیکو 5کوپر، 1برعکس شدانگ
د بر تییای  اجتماع  اثر بگذارد و در عین حیال ا   توان م  نیز مت یری است که 4وود انتقادی

دو مت یر حساسیت بین فردی و هوش اجماع  نیز تاثیر بگیرد. وود انتقادی دو مولفیه دارد. ویود   
دییدگاه و ار ییاب  نیامطلوب    ای  . وود انتقادی مقایسه5و وود انتقادی درون  2انتقادی مقایسه ای

دیگر افراد دارای ایین ویژگی  وود یا  را در تعامیل بیا      به عبارت  ، وود در مقابل دیگرا  است
کیید و ناراض  هستید. اما در وود  م  وود انتقادهای  دانید و به وود و ویژگ  م  دیگرا  ناکارآمد

و نقیاصص  هیا   بلکه کمبیود ، کید نم  انتقادی دورن  فرد وود را در تعامل یا مقایسه با دیگرا  نقد
 خصی  و وصوصی  فیرد    هیای   است. یعی  بر اسا  اسیتاندارد وود فرد ا  میظر وودش مطرح 

 یده توسیط    مدل نظیری و تجربی  پیشیییاد   (. 5554، کید شتامپسو  و  وراف م  وودش را نقد
 فیردی  بیین  و  یاوت ، انگیز   ویژگییای که میکید ( ادعا5552ش 9و مانگراین 8سیاتور، 7 وراف
 دارای انتقیاد  ویود  میشود. افراد روان های  حت نارا وها  آسیب حفظ و افزایش باعث انتقادی وود

، گیلبیر همچییین  انید.    یاسیای   یده    کست و احسا  گیاه، ب  ار    احسا های  مشخصه
و درونی  باعیث   ای  وود انتقادی مقایسیه اند  ( نیز نشا  داده5554آیرونز ش مایلز و، همپل، کالرک

 یود. هیر دو  یکل ویود      م  ا  وود تفرانزجار و ن، کفایت  ب ، تاحسا  حقار، جاد ناامیدیای
انید   و پژوهشگرا   یادی نشا  داده پردا ا  نظریههم همبسته هستید.  مثبت باصورت  به انتقادی

با د و تعامل و همبستگ  با دیگرا   م  اهمیت وود انتقادی بیشتر به واطر ایجاد محیط پر تیش
ا  طریق ایجاد نقص در تیوا  فیرد بیرای     با د. بیابراین وود انقادی م  و اجتماع جزء این محیط
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سا د و  اید به همین دلیل با تییای  اجتماع  در تعامل است  م  محیط تعامل  او را متاثر، تعامل
 (.5554، و تامپسو ؛  وراف 5555، 4و فلت 3؛ هویت5555، 5و دانکل  1بالیکستاینش

، حساسییت بیین فیردی   های  با مت یردهد که مت یر تییای  اجتماع   م  بررس  ادبیات پژوهش  نشا 
( در پژوهشی  نشیا  داد کیه مت ییر     5512ش 2هوش اجتماع  و وود انتقادی در ارتباط است. باتیار اریسال 

 اجتماع  شفییس بیوک( را  های  معیاداری ارتباط اجتماع  مشکل سا  در  بکه طور بهحساسیت بین فردی 
 نیبی  رابطیه   بررسی نیز در پژوهش  با عییوا    (5515ش 8و ارو کا  7گیدوکا ، 5کید. ساریکام م بیی   پیش

حساسییت  انید   نشیا  داده ، ی اعتماد به نفس و سطح تیییا با  دانش آمو ا  دانشگاه  لیاحساسات رد تحص
 بین فردی و حساسیت به رد اجتماع  ا  سوی دانش آمو ا  دیگر با احسا  تییای  رابطه معییادار نشیا   

: درک رفتیار   اضیطراب  حساسیت و ی تییا، ( در پژوهش  با عیوا 5517ش 15و مک داویت 9دهد. نارچال م 
دهد و ایین تیاثر بیا     م  نشا  دادند که حساسیت بین فردی رفتار دیگرا  را تحت تاثیر قرار، ی فرار ا  تییا

 حساسیت وار بین فردی طرف مقابل واکیش نشیا  های   ود. دیگرا  به رفتار م  تییا گذا تن فرد نمایا 
نگیاه ا   ، ( نییز در پژوهشی  بیا عییوا     5552ش 13و والری 15سییدیا، 11گذارند. وندی م  دهید و او را تییا م 

در تعیامالت اجتمیاع    ، افرادی که تییای  بیشتری دارنید که اند  نشا  داده، بیرو : تییای  و رصد اجتماع 
پژوهشی   هیای   همچیین یافته اند. رمزگشایانه شحساسیت به روابط اجتماع ( بیشتری نشا  دادههای  نشانه

و  14نشا  داده است که مت یر هوش اجتماع  نیز با احسیا  تیییای  در ارتبیاط اسیت. پیژوهش فیاتو       
  و آگیاه   اجتمیاع  هیای  مییارت ،  پیردا ش اطالعیات اجتمیاع   ( نشا  داده اسیت کیه   5513ش 12تایفا 
، 15لی  کییید.   می   تبییین را   عاجتمیا  تیییای  درصد ا   55، هستید  وش اجتماعهابعاد  ریکه  ،  اجتماع
هیای   مولفیه با تمیام  که کم بود  هوش اجتماع  اند  ( نیز در پژوهش  نشا  داده5518ش، 18و ل  17جونگ
و  19هیر  میان  ارتبیاط دارد. السیاری    و همسیاال  در   نیوالید  بیا  و ارتباطیات مثبیت   احساسات نامطلوب
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812016825#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812016825#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812016825#!


 8931پاییز،وپنجمسی شمارهشناسیاجتماعی،هایروانپژوهش

67 

 

 

 نیوالید  ا یی در م ی ارتبیاط آ  بیا تیییا    وهیجیان    هوش بررس  با هدفای  ( در مطالعه5512ش 1الشورمن
نزدیک به هوش اجتمیاع  اسیت( بیا    ای  شکه سا ههیجان   هوش نشا  دادند که، سمیکودکا  مبتال به اوت

در  ی تیییا  قیات یتحق  بررس( نیز در پژوهش  مروری با عیوا  5518ش 5دوری گزیی  رابطه میف  دارد. ژو
بر تعامل یا تییای  است. همچییین   تاثیرگذارهای  ک  ا  مولفهکیید که هوش اجتماع  ی م  بیا ، محل کار
صورت گرفته بر روی رابطه یا تاثیر وود انتقادی با تییای  اجتماع  نیز مویید رابطیه ایین دو    های  پژوهش

و  5وود سکوتِ،  وابستگ، یوود انتقاد، ( در پژوهش  با عیوا 5517ش 2و داویس 4فلت، 3مت یر است. بیسر
نشا  دادند که وود انتقادی بیا سیکوت و تیییای  اجتمیاع  در ارتبیاط      ،  انجیمدل م کی رس بر: ی تییا

 ( نیز در پژوهش نشا  داد انزجار و انتقاد ا  وود با احسا  تییای  رابطه دارد5518ش 7است. ایپسالنت 
و رفتیار  ، با فقر اجتمیاع   اجتماع  یک مت یر نامطلوب است کهتییای  همانطور که عیوا   د 

 بی  تعلقی   و  افسیردگ  ، ءویال  احسیا  ، (5513، افراد پیوسته است شکواتر و همکارا مت  در الس
، 9لیین ، 8لییو ، وانیگ گیذارد ش  می   روان  آنیا  تیاثیر  مت جسمان  و السبر نحوه  ندگ  و  وآورد  م 

، (5553، شآ ر و پاکت  ود م  و حسرت میتی  تاسف،   پوچ غمگییبه ، (5515، 11و وی 15هوانگ
(. میرور  1995، آورد شپیج م  اضطراب، (5515،  ود شو  هالست م  رابطه کاذب با دیگرا  میجربه 

یکی    عیوا  بهصورت گرفته نشا  دهیده آ  است که تییای  اجتماع  های  مبان  نظری و پژوهش
هوش اجتماع  و مت یر ویود  ، تواند متاثر ا  سه مت یر حساسیت بین فردی م  نامطلوبهای  ا  مت یر

تیییای   بییی    پییش  توا  یافیت کیه بیه    نم  راهای   پژوهش، انتقادی با د. لذا در پیشیییه پژوهش 
هیوش اجتمیاع  و ویود    ، اجتماع  در مدل  متشکل ا  سه مت یر پیش بین  حساسییت بیین فیردی   

هیای   مطلوب است که به تبیین تییای  اجتماع  در قالب مدل، انتقادی با د. با توجه به اصل ایجا 
بیی   پیش ،را بر آ  مشخص کرد. عالوه بر مورد نام بردهها  تصر پرداوت و نقش میمترین مت یرمخ

تواند ابعاد جدیدی ا  ت یییرات تیییای     م  تییای  اجتماع  در قالب یک مدل معادالت ساوتاری نیز
ییانج   مت یر م عیوا  بهبدین صورت که در این پژوهش مت یر وود انتقادی ، اجتماع  را روش سا د

ویودش  ، یعی  در حال  که مت یر وود انتقادی بر تییای  اجتمیاع  اثیر گیذار اسیت    ،  ود م  مطالعه
توا  اثیرات   م  این مدل، گیرد م  هوش اجتماع  و حساسیت بین فردی قرارهای  تحت تاثیر مت یر

ن در ایین  مستقیم و غیر مستقیم و کل دو مت یر اویر را بر تییای  اجتماع  مشیخص سیا د. بییابرای   

                                                                                                                                  
1. Alshurman 
2. Zhou 

3. Besser 

4. Flett  
5. Davis 

6. dependency  &  silencing the self 

7 .Ypsilanti 
8. Liu 

9. Lin 

10. Huang 
11. Wai 
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تییای  اجتماع  بر اسا  حساسیت بین فردی و هوش اجتماع  بیی   پیش پژوهش به بررس  مدل
آیا تییای  اجتماع  بر اسا  حساسییت  ، تا مشخص گردد، وود انتقادی پرداوته  دگری    میانج  با

م و کیل  است؟ و میزا  اثرات غیر مسیتقی بیی   پیش هوش اجتماع  و وود انتقادی قابل، بین فردی
 هوش اجتماع  و وود انتقادی به واسطه وود انتقادی بر تییای  اجتماع  چه میزان  است؟

 

 روش پژوهش
آ اد  ییر  هیای   طرح پژوهش همبستگ  بود و جامعه آماری این پژوهش تمام  دانشجوبا  دانشگاه

وجیه بیه آنکیه    نفر  رکت کردند. برای تعیین حجم نمونه با ت 535پژوهش تعداد  اینتیرا  بود. در 
کییید کیه حجیم     می   ( بیا 1995، نقل ا  میولر، 1993بیتلر ش، تحلیل مسیر بودها،  روش تحلیل داده

که باید برآورد  ود تعیین  ود کیه نسیبت نمونیه بیه پیارامتر را      های   نمونه با توجه به تعداد پارامتر
 32تیوا  بیرآورد کیرد     می   کیه هیای    در این پژوهش مجموع پارامتراند.  عیوا  کرده 1به  2حداقل 
 نفیر کفاییت ال م را بیرای تحلییل مسییر دارا بیود و       535با ید. بییابراین حجیم نمونیه      م  پارامتر
روش انجیام گرفیت.   هیا   بیشتر به دلیل پو ش واریانس جامعه و نیز قابلیت تعمیم یافتهگیری  نمونه

ین گونیه بیود کیه ا  بیین تمیام       بود. روش انجام کار نیز به اای  چید مرحلهای  وو ه، نمونه گیری
سیپس ا  بیین   ، واحد تیرا  مرکز و تیرا  جییوب انتخیاب  ید   ، آ اد  یر تیرا  دانشگاههای  واحد

 525ر یته   2بین دانشیجویا  ایین    ر ته به تصادف انتخاب  د و 2، این واحدهاهای  تمام  ر ته
 پرسشیامه کامل و بدو  نقص جمع گردید. 535پرسشیامه تو یع  د و 

 

 پژوهشهای  ابزار

هیای   است که بیا اقتبیا  ا  پرسشییامه   ای  مادّه 15یک ابزار : 1الف( مقیاس تنهایی اجتماعی

( برای سییجش احساسیات   1987، ؛ هیس و دیمتئو1993، ؛ دیتوماسو و اسپاییر1995، تییای  شراسل
  تییای  فیرد  (. این مقیا  احسا1395، افراد نسبت به روابط با دیگرا  ساوته  ده است شبشارت

سییجد.   می   شکامالً این طیور هسیتم(   2شاصالً این طور نیستم( تا  1ا  ای  پیج درجههای  را در اندا ه
است. میزا  همسان  درونی  ایین    25و  15حداقل و حداکثر نمره آ مودن  در این مقیا  به ترتیب 

بیر حسیب آلفیای     88/5 در اییرا  ایین مقیدار   ، کرانباخبر حسب آلفای  89/5ابزار توسط سا ندگا  
 (.1395، آمده است شبشارتدست  به کرانباخ

پرسشیامه حساسیت بین فردی توسط بویس و پیاپکر   :2ب( مقیاس حساسیت بین فردی

سؤال و  35( برای سیجش ابعاد اساس  مفیوم حساسیت بین فردی ابداع  د. این پرسشیامه 1989ش
 2با ید. ایین    ای می   درجیه  4ک مقیا  لیکرت ورده مقیا  دارد که پاسخ به هرعبارت آ  در ی 2

                                                                                                                                  
1. Social loneliness 
2. interpersonal sensitivity 
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کمروی  و وود درون   کییده میبا د. ، اضطراب جدای ، نیا به تأیید، عامل  امل آگاه  بین فردی
ی کیه  طیور  بیه ،  واهد روا  سیج  ووب  را به همیراه دا یته اسیت    IPSM مطالعات در وصوص

ای بیاالی  گیزارش  یده اسیت. بیویس و      همسان  درون  و پایای  با آ مای  و اعتبار همگرا و واگر
بیرای   75/5تیا   22/5برای نمره کل و ضرایب  دردامیه  82/5( ضریب پایای  با آ مای  1989پاپکرش

در ایرا  نیز پایای  مقییا  حساسییت بیین فیردی بیا روش      اند.  آ  گزارش کردههای  ورده مقیا 
 (. 1394بشرپور؛ ، پر ور، نریمان آمد و روای  آ  نیز تایید  دشدست  به 87/5آلفای کرونباخ 

ای  میاده دو گزیییه   42این پرسشیامه دارای  (:2111، )تت 0مقیاس هوش اجتماعی ج(

تیا   5 ود و نمره هر آ مودن  بیین   م  آ  با صفر و یک نمره گذاریهای  ویر( که گزییه، است شبل 
( پاییای  و  5558و  تیت ش با د. امتیا  بیشتر به معیای هوش اجتماع  باالتر اسیت. آنیگ تی    م  42

روای  و پایای  ایین پرسشییامه   ، اعتبار این آ مو  را در حد مطلوب و قابل قبول  گزارش کرده است
(. نتیایج بررسی    1387، صید  پیور  ، وداپیاه ، در جامعه ایران  مورد تایید قرار گرفته استش فیع 

، بیا اسیتفاده ا  آلفیای کرونبیاخ    صفاری نیا و همکارا  پایای  آ مایش هوش اجتمیاع  را در اییرا    
 و رواییی  همزمییا  آ  را بییا پرسشیییامه 5775، 5772، 5778بییه ترتیییب سییا ی  با آ مییای  و دونیمییه

 (.5512، محتشم  و حسن  اده، تبریزی، شصفاری نیااند.  گزارش کرده 5772 رییک هیجان   هوش

ای  قادی ا  مقیا  مادهدر این پژوهش برای اندا ه گیری وود انت: 2مقیاس خود انتقادی د(

( استفاده  د. پاسخ به هر 5554، مایلز و آیرونز، همپل، وود انتقادی/ حمله به وود/ قو قلب شگیلبرت
( 2( تیا کیامال میوافقم ش   5ا  نوع لیکرت  ا  کامال مخالفم شای  رتبه 2سؤال این مقیا  در یک طیف 

و همکیارا    تدر نوسا  است. گیلبر 55ا تیظیم  ده و حداکثر و حداقل نمره آ  به ترتیب ا  صفر ت
در اییرا  نییز پاییای     انید،   گیزارش کیرده   95/5( ضریب پایای  آلفای کرونباخ این مقیا  را 5554ش

(. 1382، آمید شموسیوی و قربیان    دست  به 83/5مقیا  سطوح وود انتقادی با روش آلفای کرونباخ 
  مشکالت بین  خص  اسیتفاده  ید کیه    هم چیین برای بررس  روای  همگرای این ابزار ا  مقیا

پرسشییامه  هیای   سیطوح وودانتقیادی بیا ویرده مقییا      هیای   ضرایب همبستگ  بین ورده مقیا 
 (.1382، مشکالت بین  خص  مثبت و معیادار محاسبه  دشموسوی و قربان 

ر دها  تجزیه و تحلیل  د. داده LISRELو  SPSSاین پژوهش با استفاده ا  نرم افزار های  داده
گرایش مرکیزی  های   امل گزارش اطالعات جمعیت  یاوت  و نیز اراصه  اوص، دو سطح توصیف 

و نیز در سطح استیباط  با روش آمیاری تحلییل مسییر بیا     ، پژوهشهای  و پراکیدگ  وضعیت مت یر
 استفاده ا  مدل معادالت ساوتاری انجام  د.

 
 

                                                                                                                                  
1. Social Intelligence 
2. self-criticism 
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 ها یافته
 ± 52/9 میانگین و انحراف معییار سیی  افیراد نمونیه    نفر  رکت کردند.  535در این پژوهش تعداد 

 473درصد(    بودنید. تعیداد    2/43نفر ش 572درصد( مرد و تعداد  2/25نفر ش 327تعداد  بود. 52/35
درصید(   5/1نفر مطلقیه ش  15درصد( متاهل و  5/53نفر متاهل ش 149، درصد( افراد مجرد 8/74نفر ش

 1/48نفیر ش  354، درصد( فیو  دییپلم   5/7نفر ش 48، دیپلم درصد( مدرک 3/8نفر ش 25 مطلقه بودند.
درصید( دانشیجوی دکتیری     2/5نفیر ش  15درصد( فو  لیسیانس و   2/33نفر ش 515، درصد( لیسانس
 7/59نفیر ش  188درصید(  ی ل آ اد و    7/54نفیر ش  125، درصد( کارمیید  5/42نفر ش 588بودند. تعداد 

 درصد( دانشجو بودند.

 
 پژوهشهای  صیفی گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرتوهای  آماره .1جدول

 KS-Sig کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین مولفه متغیر
 527/5 523/5 457/5 59/2 71/19 - تییای  اجتماع 

 وود انتقادی
 577/5 -558/5 -334/5 55/9 59/35 وود انتقادی درون   ده
 555/5 29/1 -551/5 12/5 89/35 وود انتقادی مقایسه ای

حساسیت بین 
 فردی

 - 574/5 -172/5 51/3 85/9 آگاه  بین فردی
 - 575/5 -428/5 48/5 57/17 نیا  به تایید

 - 155/5 525/5 92/3 42/15 اضطراب اجتماع 
 - 595/5 -555/5 85/3 45/15 کمروی 

 - 155/5 425/5 77/5 53/2 عزت نفس  کییده
 - 485/5 -518/5 35/4 18/35 - هوش اجتماع 

 
با ید و   می   دهد که میزا  تییای  اجتماع  در اعضای نمونیه نسیبتاً پیایین    م  نشا  1جدول های  یافته

چیولگ  مثبیت نییز وضیعیت     اند،  اعضای گروه نمونه پژوهش تییای  اجتماع   یادی را ا  وود گزارش نکرده
ا  ویود انتقیادی درونی   یده و نییز ویود انتقیادی        دهد. میز م  ا  حد متوسط در این مت یر را نشا تر  پایین
یا به عبارت  میزا  وود انتقادی در افراد گیروه نمونیه   ، ا  مقدار میانگین و متوسط اندک  باالتر استای  مقایسه

اندک   یاد است و میزا  چولگ  میف  نیز گویای این وضیعیت اسیت. مییزا  حساسییت بیین فیردی حیول        
هیای   در گروه نمونه گزارش  ده است. میزا  حساسیت بین فیردی در مولفیه  ها  رمیانگین و متوسط این مت ی

نیا  به تایید و کمروی  اندک  بیشتر ا  حد متوسیط و مییزا  اضیطراب اجتمیاع  و عیزت      ، آگاه  بین فردی
نفس  کییده اندک  کمتر ا  حد متوسط گزارش  ده است. مشاهده میزا  چولگ  مثبیت و میفی  و کمتیر ا     

دهد. میزا  هوش اجتماع  در افراد گروه نمونیه پیژوهش انیدک  بیشیتر ا  حید       م  ن وضعیت را نشا ای 1±
به عبارت  دیگر افراد گروه نمونه پژوهش هوش اجتماع  نسیبتاً بیاالی  را ا  ویود    ، متوسط گزارش  ده است

 اند.   گزارش کرده
سیه  هیای   اسمیرنوف نشیا  داد کیه داده   بود. آ مو  کلموگروفای  فاصلهها  همه داده گیری اندا همقیا  

این پژوهش نییز نرمیال اسیت    های  لذا داده، مت یر درونزاد شمالک( در این پژوهش با تو یع نرمال تفاوت ندارد
حساسییت  هیای   درونزاد تییای  اجتماع  با تمام  مولفههای  (. مفروضه وط  بود  رابطه بین مت یر<51/5pش
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وودانتقیادی  هیای   همچیین رابطه بین مت یر، ادی و نیز با مت یر هوش اجتماع بین فردی و دو مولفه وود انتق
با دو مت یر حساسیت بین فردی و هوش اجتماع  توسط نمودار پراکیش نگار شاسیکتر( بررسی   ید و  ییب     

هیای    ییر برونزاد بیا مت های  برای تمام روابط نام برده نشا  داد که رابطه بین تمام  مت یرها  مستقیم این نمودار
برقیرار بیود. مفروضیه نرمیال بیود  مقیادیر       ها  وط  است. لذا مفروضه وط  بود  روابط بین مت یر، درونزاد

درجیه   95بررسی   ید.  اوییه     p-p plotپسماندِ مت یر درونزاد یا مالک شمت یر تییای  اجتماع ( توسط نمودار 
 بود  مقادیر پسماند در مت یر درونزاد بود.وط و چییش تمام  نقاط پسماند حول این وط نشا  دهیده نرمال 

 
و خود انتقادی بر این سازه مکنون  نشانگرِ حساسیت بین فردیهای  عاملی متغیرهای  بار .2جدول 

 (y)المبدای 

 شاخص

 خود انتقادی حساسیت بین فردی

آگاهی 

بین 

 فردی

نیاز به 

 تایید

اضطراب 

 اجتماعی
 کمرویی

عزت نفس 

 شکننده

خود 

انتقادی 

 قایسه ایم

خود انتقادی 

 درونی شده

 اثرات وام

1 

153/5 889/5 752/5 222/5 518/5 

 554/5 555/5 552/5 557/5 519/5 وطای استاندارد 1

 T 59/8 34/35 55/58 55/58 53/9 مقدار
 28/5 43/1 71/1 17/5 74/5 255/5 58/3 اثر استاندارد

 
اضیطراب  ، ت ییر نشیانگر  آگیاه  بیین فیردی     دهد کیه هیر پییج م    م  نشا  5جدول های  یافته
معیاداری بر سا ه حساسیت  طور بهعزت نفس  کییده و نیا  به تایید به ترتیب و ، کمروی ، اجتماع 

بیابراین این پیج مت یر نشانگر سیم معیاداری در تشکیل مت یر ویود انتقیادی   اند،  بین فردی بار  ده
 طیور  بیه و ویود انتقیادی درونی   یده     ای  نتقادی مقایسهدارند. همچیین هر دو مت یر نشانگر وود ا

 معیاداری بر سا ه مکیو  وود انتقادی بار  ده اند.
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درونزاد و برونزاد پژوهش های  غیر مستقیم و کل بین متغیر، ضرایب ساختاری مستقیم .4جدول 

 )بتا و گاما(

ص
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ش
 

 اثرات ساختاری مستقیم
اثر ساختاری غیر 
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ی
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 -74/1 -727/5 -555/5 943/5 -53/1 47/1 -58/1 75/1 545/5 اثرات وام
وطای 
 استاندارد

352/5 251/5 258/5 183/5 415/5 477/5 428/5 145/5 394/5 

 -T 97/1 55/3 13/5- 55/8 21/5- 97/1 44/1- 33/2 43/4 مقدار
 595/5 33/5 -555/5 95/5 -127/5 595/5 -59/1 54/2 51/4 اثر استاندارد

 

حساسیت بین فیردی و هیوش اجتمیاع     ، دهد که هر سه مت یر وود انتقادی م  نشا  3جدول 
(. اثر وود انتقادی بر تییای  اجتماع  مثبت و اثر T>1.96اثرات معیاداری بر تییای  اجتماع  دارند ش

 حساسیت بین فردی و هوش اجتماع  بر تییای  اجتمیاع  میفی  اسیت. مقیادیر اسیتاندارد نشیا       
جتماع  بیشترین تیا کمتیرین اثیرات    وود انتقادی و هوش ا، دهد که مت یر حساسیت بین فردی م 

مستقیم و معیادار را بر تییای  اجتماع  دارند. هر دو مت یر حساسیت بین فردی و هیوش اجتمیاع    
(. اثر حساسیت بین فردی بر تییای  اجتمیاع   T>1.96اثرات معیاداری بر مت یر وود انتقادی دارند ش

دهید مت ییر    می   مقیادیر اسیتاندارد نشیا    مثبت و اثر هوش اجتماع  بر وود انتقادی میفی  اسیت.   
 نشیا  هیای   حساسیت بین فردی اثر بیشتری ا  هوش اجتماع  بر تیییای  اجتمیاع  دارنید. یافتیه    

دهد که اثر ساوتار غیر مستقیم حساسیت بین فردی بر تییای  اجتماع  به واسیطه مت ییر ویود     م 
دهد که اثیر سیاوتار غییر مسیتقیم      م   نشاهای  (. اما یافتهT>1.96انتقادی مثبت و معیادار است ش

(. همچیین T<1.96هوش اجتماع  بر تییای  اجتماع  به واسطه مت یر وود انتقادی معیادار نیست ش
دهد که اثرات ساوتاری کل حساسیت بین فیردی بیر تیییای  اجتمیاع  شیعیی        م  نشا های  یافته

انتقادی بر تییای  اجتمیاع ( مثبیت و    تجمیع اثر حساسیت بین فردی بر تییای  اجتماع  و اثر وود
دهد اثرات ساوتاری کیل هیوش اجتمیاع  بیر      م  نشا ها  (. همچیین یافتهT>1.96ش معیادار است

تییای  اجتماع  شیعی  تجمیع اثر هوش اجتماع  بر تییای  اجتماع  و اثر وود انتقادی بیر تیییای    
 (.T>1.96اجتماع ( میف  و معیادار است ش

 
 مدلهای  یب تعیین تنهایی اجتماعی و دو مولفه خود انتقادی توسط متغیرضرا .4ل جدو

 شاخص
تنهایی  R2مقدار 

 اجتماعی

 خودانتقادی  R2مقدار 

 درونی شده

 خودانتقادی  R2مقدار 

 مقایسه ای

 R2 557/5- 255/5 558/5مقدار 

 



 8931پاییز،وپنجمسی شمارهشناسیاجتماعی،هایروانپژوهش

66 

 

 

میاع  توسیط   ا  وارییانس مت ییر تیییای  اجت    57/5دهد کیه مییزا  تقریبیاً     م  نشا  4جدول 
ا  واریانس مت یر وود انتقادی درون   یده   25/5 ود. همچیین میزا   م بیی   پیش مدلهای  مت یر

توسط دو مت یر حساسیت بین فردی ای  ا  واریانس مت یر وود انتقادی مقایسه 57/5و میزا  تقریب  
 (.T>1.96با ید ش م   ود و این مقادیر معیادار م  و هوش اجتماع  تبیین

 

برازندگی مدلهای  شاخص. 5دول ج  
 مقادیر الگوی پژوهش مقدار مطلوب نام شاخص نوع شاخص

ص
اخ

ش
 

ی 
ها

ی 
دگ

ازن
بر

ق )
طل

م

ل(
مد

 

 df) - 53درجه آ ادی ش

 NIMC) - 85/454کای اسکوصر ش

 551/5 52/5کمتر ا   (Pسطح معیاداری ش

ص
اخ

ش
 

ی
سب

ی ن
ها

 

 15/5 به پایین RMSEA) 15/5ریشه میانگین مربعات وطای برآورد ش

 94/5 به باال GFI) 95/5 اوص نیکوی  برا ش ش

 893/5 نزدیک به یک (NFI اوص برا ش اصالح  ده ش

 95/5 به باال IFI) 95/5 اوص برا ندگ  فزاییده ش

 835/5 به باال RFI) 55/5ش نسب  اوص برا ش 

 275/5 به باال PNFI) 55/5 اوص برا ش هیجار  ده مقتصد ش

 

دهد. مقادیر مطلوب و مقادی استخراج  ده فو   م  برا ش مدل را نشا های   اوص 2ل جدو
الگوی  قابل قبول است و مدل پژوهش دارای بیرا ش  پژوهش  گیری اندا هدهد که الگوی  م  نشا 
 است. 

 

 گیری بحث و نتیجه
 اع  باتییای  اجتماع  بر اسا  حساسیت بین فردی و هوش اجتمبیی   پیش هدف این پژوهش

پژوهش نشا  داد مت ییر تیییای  اجتمیاع  بیر اسیا       های  وود انتقادی بود. یافتهگری    میانج 
بیدا  معییا کیه بیا     ، مثبت و معیاداری با تییای  اجتماع  رابطیه دارد  طور بهحساسیت بین فردی 

های  فتهتییای  اجتماع  نیز افزایش میابد و برعکس. این یافته با یا، افزایش حساسیت بین فردی
( که نشا  داد مت یر حساسییت بیین فیردی    5512باتیار اریسال  شمشابی  همچو  های  پژوهش

همچییین بیا پیژوه    ، کید. همسو بود م بیی   پیش معیاداری ارتباط اجتماع  مشکل سا  را طور به
( که نشا  دادند حساسیت بین فیردی بیا احسیا  تیییای      5515گیدوکا  و ارو کا  ش، ساریکام
نشا  دادنید  ( که 5517همسو بود. همچیین با پژوهش نارچال و مک داویت ش، ه معیادار داردرابط

همسو بود. همچییین بیا پیژوهش ونیدی و     ،  ود م  حساسیت بین فردی در نیایت باعث تییای 
نیز ، حساسیت بین فردی بیشتری دارندهای  نشانه، افرادی تییااند  ( که نشا  داده5552همکارا  ش
آمده مبی  بر اثر مثبت و معیادار حساسیت بین فردی بر تییای  دست  به در تبیین یافته. همسو بود
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در حیالت  کیه بییش ا  حید معمیول و       فردی بین اجتماع  تبیین ذیل قابل اراصه است. حساسیت
 تعریف دیگرا  احساسات و رفتار به نامعقول حد ا  حساسیت بیش و آگاه  عیوا  بهمطلوب با د 

های  رفتار ا  مکرر سوء تعبیر و ب  کفایت  احسا   ود م  باعث فردی بین حساسیت است.  ده
، دیگیرا   و ویود  هیجانیات  درک بیه  حساسیت (.1989، بایا  و پاپکرش به وجود آید فردی میا 
حالیت   ولی  ، دهیید  افیزایش  را روا  سیالمت هیجان   هوش های مولفه عیوا  به توانید م  گرچه

 غالبیا   یود. ایین افیراد    روا  سالمت کاهش و بر فرد فشار افزایش به یجرم تواند م  افراط  آ 
. نگرنید  می   دیگیرا   و دنیا به تخاصم حالت نوع  با همواره همین دلیل به ا  دیگراند وتر  بدبین
 احتمیال  بیشیتر  افیراد  این نیایت در و بگیرند فاصله آنیا ا  دیگرا  که  ود م  باعث نگاه همین
 دریافیت  دوسیتا   و ویانواده  سیوی  ا  کمتیری  اجتمیاع   حمایت نتیجه در و نیدبما تییا که دارد

کید که افیراد دارای حساسییت    م  ( بیا 5512و همکارا  ش 1کاسیوپو (.5514، فورسیسش میکیید
و داصوا به ایین  ، دهید م  دیگرا  درباره وود ا   یاد اهمیتهای  بین فردی به نظارت و قضاوت

نیز ا  احسا  ناتوان  ها  این اندیشه، در باره آنیا دارندای  را  چه اندیشهفکر وواهید کرد که دیگ
که ا  نظر عاطف  نیز میجر بیه احسیا  نیاراحت  و اضیطراب     ،  ود م  و عدم کفایت وود نا  

که در نیایت افیراد بیرای فیرار ییا در امیا       ،  ود م  غیر جراتمیدانه بیشترهای  اجتماع  و رفتار
دهید و این مساله تییای  بیشتری به بار وواهد  م  تییای  اجتماع  را ترجیح، ییدماند  ا  این فرا
(. افیراد دارای حساسییت بیین فیردی     5512، 2و بومسما 4گوسیز، 3کاپیتانیو، 5کول، آورد شکاسیوپو

اجتماع  نیز به سوء تعبیر و سوء های  در تعامل، نا درست در نزد وودهای  عالوه بر تعبیر و تفسیر
ها  به دنبال عدم دریافت نشانه، به همین واطر، پردا ند م  طرف یا طرفیت مقابلهای  یر رفتارتفس

حمایت  و غیره و نیز به دلیل انعکا  آگاهانه ییا ناآگاهانیه آ    ، عاطف ، اطالعات های  و حمایت
 یود طیرف مقابیل بیه فیرد و ارتبیاط بیا او         می   به طرف مقابل که متقیابال باعیث  ها  سوء تعبیر
ارتباط بین طرفین قطع  ده یا به  دت کیاهش یابید و در نتیجیه    ، میف  نشا  دهدهای  واکیش

 .(5517، 9و فالیی  8دودیچ، 7کاپا، کاسیوپو، 5شالید  تییای  اجتماع  بیشتری را میجر  ود
میف  و معیاداری بر تیییای  اجتمیاع     طور بهیافته دیگر پژوهش نشا  داد که هوش اجتماع  

احسیا  تیییای  اجتمیاع  کیاهش میابید و      ، به نحوی که با افزایش هیوش اجتمیاع    ،موثر است
پیژوهش  هیای   پیشین همسو بود. ایین یافتیه بیا یافتیه    های  پژوهشهای  برعکس. این یافته با یافته

                                                                                                                                  
1. Cacioppo 

2. Cole 
3. Capitanio 
4. Goossens 

5. Boomsma 
6. Layden 

7. Cappa 
8. Dodich 
9. Falini 
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معییاداری توسیط هیوش اجتمیاع       طور به  اجتماع ( که نشا  دادند تییای 5513فاتو  و تایفا  ش
کم اند  ( که نشا  داده5518جونگ ل  ش، ل  همچیین با یافته همسو بود.،  ود  مبیی   پیش تبیین و

، دهید  می   را بیطیور معییاداری کیاهش   و همساال   نیوالد با ارتباطات مثبتبود  هوش اجتماع  
شکیه  هیجان   هوش ( که نشا  دادند5512همسو بود. یافته این پژوهش با یافته الساری و الشورمن ش

همسو بود. همچیین بیا  ، به هوش اجتماع  است( با دوری گزیی  رابطه میف  دارد نزدیکهای  سا ه
، بر تعامل یا تییای  است تاثیرگذارهای  ( که نشا  داد هوش اجتماع  یک  ا  مولفه5518یافته ژو ش

دارای هیجان   هوش توا  به موارد ذیل ا اره نمود. م  ،آمدهدست  به نیز همسو بود. در تبیین نتیجه
در روابط اجتماع  است که باعث تقویت رابطه بین فیردی  ای  مطلوب و سا ندههای  ولفه و کارکردم

هیوش  ، کیید  می   ( ا یاره 5515بورکویسیت ش ،  ود. ا  جملیه آنکیه   م  و اجتماع  فرد با افراد دیگر
یین  آورد کیه ا  می   اجتماع  برای فرد توانای  انجام درست وظایف و وردمیدانه رفتار کرد  را فراهم

همچییین بیا احسیا  مییارت و     ، پدیده حتما با قدردان  طرفین مقابل در هر محیط  همراه اسیت 
 یود شبیالعکس    می   که باعث تداوم و اعتماد بیه نفیس در رابطیه اجتمیاع     ،  ایستگ  ارتباط دارد
را هیجان   هوش  ود و توانای  درک دیگرا  و م  باعث وجود عاطفه مشترک، حساسیت بین فردی(

 هوش اجتماع  ا  طریق ایین سیا وکار تییای  اجتمیاع  را    ، برد. بیابراین ا  نظر بورکویست م  باال
، بیشتری دارنید   که هوش اجتماع  نکسا، کیید م  ( نیز بیا 5558کوپر و کالیکو ش، کاهد. دانگ م 

را به دیگرا   های و احسا ها  واکیش، با وورد هاریا، برقرار کیید ارتباطتر  سایر افراد راحتبا  قادرند
و  کییید  می   را رهبریها  ارتباط و کار، کید م  حل مسالهتر  با دیگرا  راحت، کیید م  دریافتسرعت 
افیراد دارای هیوش   دهیید.   مثبت واتمه طور بهبین فردی های  و تقابلها  توانید به تیش م  تر راحت

ییک گیروه   افراد ییا  ، فردهدایت و برای  بیا  کییدتوانید احساسات جمع  ابرا  نشده را  م  اجتماع 
جای وود مطرح سا ند و بالطبع اما افراد دارای آ  احساسات را در ، مطلوب فادجیت دستیاب  به اه

 ( نیز بییا  5551ش 1(. سیلورا5558، کوپر و کالیکو، ناتوانید شدانگها  هوش اجتماع  کم در این مولفه
  آگیاه دارنید.   5بیه نیام آگیاه  اجتمیاع      کید که افراد دارای هوش اجتماع  یک مولفه قیوی  م 

 را فیراهم   اجتمیاع هیای   طیمیاسب را در محهای  رفتار، است  ابعاد هوش اجتماع ریکه    اجتماع
های  طیموفق به انجام اقدامات میاسب در مح، باال هستید  اجتماع  آگاه یکه دارا ی. افرادکید م 

. به عبارت دهید م  دیگرا  نشا های  رفتار ابله بادر مق میطق  و واکیش و رفتار،  وند م   اجتماع
 ریدرگ  نحوه رفتار و چگونگ، یدیبگو دیبا یزیدانید چه چ م  دارند  اجتماع  که آگاه یادافر، گرید

و  کاهش تیش در محل کیار  باعث، باال  اجتماع  آگاه کیید. م  را به درست  اجرا گرا ی د  با د
 موجیب   یود کیه ویود    می    اجتمیاع  های میارتع  باعث همچی  هوش اجتما.  ود م  تحصیل
 بیاال   اجتمیاع  هیای  مییارت است. افراد بیا    میاسب در روابط انسانتعامل انجام  یافراد برا ی توانا

                                                                                                                                  
1. Silvera 
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گفتگو کییید و وارد  وود با دوستا  بتوانید   سا گار  وند و به راحت  اجتماعهای  طیتوانید با مح م 
و هوش اجتماع  در برو  افراد ها  ر صورت پایین بود  سطح میارت(. د5551، تعامل  وند شسیلورا

 عییوا   بیه بدیی  است که آنیا روابط اجتماع  و متعاقب آ  همدل  میاسب  ندا ته با ید. همیدل   
 خصیت جامعه پسید نقش میم  در  ندگ  اجتمیاع  و پییرو آ  عیدم تیییای      های  یک  ا  مولفه

رفتارهیای نیوع دوسیتانه جالیب     ، پسید دارای سطوح بیاالی همیدل   اجتماع  دارد  یرا افراد جامعه 
 (.5515، دهید که عاری ا  انتظار پاداش متقابل و مستقیم است. شصفاری نیا م  توجی  نشا 

تیییای   ، مثبیت و معییاداری   طیور  بیه نتیجه دیگر پژوهش نشا  داد که مت یر وود انتقادی نییز  
تیییای  اجتمیاع    ، با افزایش مییزا  ویود انتقیادی   ، عبارت  دهد. به م  اجتماع  را تحت تاثیر قرار
دو پژوهش های   ود. این یافته با یافته م  تییای  اجتماع  نیز کاسته، افزایش میابد و با کاهش آ 

( که در پژوهش  نشا  دادند وود انتقادی با سکوت و تییای  اجتمیاع   5517فلت و داویس ش، بیسر
( که در پژوهش نشا  داد انزجار و انتقاد ا  وود با 5518وهش ایپسالنت  شدر ارتباط است و نیز با پژ
( 5555ش 5و لیسیر  1همسو و هماهیگ بود. همچیین با پژوهش مونگراین، احسا  تییای  رابطه دارد

 همسیو بیود. در تبییین نتیجیه    ، که نشا  داند وود انتقادی با گو ه گییری و افسیردگ  رابطیه دارد   
 تبییین ذییل قابیل اراصیه    ، ر اثر مثبت و معیادار وود انتقادی بر تییای  اجتمیاع  آمده مبی  بدست  به
با د. وود انتقادی دو مولفه اصل  دارد که هر دوی آنیا به نحوی باعث کاهش سطح تعامل فرد  م 

و وود انتقادی درون .  اید بتیوا  گفیت   ای   ود. وود انتقادی مقایسه م  با دنیای اطراف و دیگرا 
دییدگاه و  ای  وود انتقیادی مقایسیه  ، اثر واضح تری بر تییای  اجتماع  داردای  تقادی مقایسهوود ان

به عبارت  دیگر افراد دارای این ویژگ  وود ا  را در ، ار یاب  نامطلوب وود در مقابل دیگرا  است
ضی  هسیتید.   کییید و نارا  می   وود انتقادهای  دانید و به وود و ویژگ  م  مقایسه با دیگرا  ناکارآمد

مقایسیه  ، نقید ویود  ، افراد داریای این ویژگ  برای در اما  ماند  ا  تبعات  یاوت  و هیجان  میف 
کییید   می   کم، سطح تعامل  ا  را جیت دوری گزیی  ا  مقایسه، میف  ا  وودهای  میف  و ار یاب 

 فیراد ویود انتقیادگر   کییید ا  می   ( بیا 5552شسیاتور و مانگراین ،  وراف(. 5554، شتامپسو  و  وراف
 وهیا   آسییب  حفیظ  و افیزایش  باعیث  کیه  فردی میفی  دارنید   بین و  یاوت ، انگیز  های  ویژگ 
ویود  انید   ( نییز نشیا  داده  5554آیرونیز ش  میایلز و ، همپل، کالرک، گیلبر ود.  م  روان های  ناراحت 

و   یود  می   ویود  کفیایت   بی  ت و احسا  حقیار ، جاد ناامیدیو درون  باعث ایای  انتقادی مقایسه
ییا اتصیال و   ، قادر به ایجاد رابطه نیسیتید ، کیید م  افرادی که در وود احسا  ب  کفایت  و حقارت

، کییید  نمی   جدیید برقیرار  های  تعامل، تعامل بیشتر را بلد نیستید و جرات ور ی در این کار را ندارند
هیم همبسیته    مثبیت بیا  ت صیور  بیه  هر دو  کل وود انتقیادی ریسک پذیرش افراد جدید را ندارند. 

کید. و  م  وود انتقادی محیط ایجاد پر تیش ایجاداند  و پژوهشگرا  نشا  داده پردا ا  نظریههستید. 
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محییط  ، همانطو که عیوا   د احتماال وود انقادی ا  طریق ایجاد نقص در توا  فیرد بیرای تعامیل   
، بالیکستاین و دانکل   در تعامل است شسا د و به همین دلیل با تییای  اجتماع م  تعامل  او را متاثر

 ( نییز بییا   5517فلیت و داوییس ش  ، (. بیسیر 5554، ؛  وراف و همکارا 5555، ؛ هویت و فلت5555
کییید نییز    می   کیه ا  دیگیرا  دریافیت   های   کیید که افراد دارای وود انتقادی نسبت به با وورد م 

و وصوص   خصییت ویود را بیشیتر    عموم  های  دهید و تعارض م  حساسیت بیش ا  حدی نشا 
بیابراین آنیا در روابط  ا  با دنیای پیرامو  محافظه کار وواهید بیود و در تیالش جییت    ، درمیابید

 رکود و سکوت بیشتری دارند.، نگه دا تن یا تلطیف رابطه وود با دیگرا 
ی بر تییای  حساسیت بین فردی و وود انتقاد، هوش اجتماع ، عالوه بر تاثیر مستقیم سه مت یر

نتایج دیگر پژوهش نشا  که مت یر هوش اجتماع  اثر غیر مستقم معییاداری بیر تیییای     ، اجتماع 
اما حساسیت بین فردی اثر غیر مستقم معیاداری بر تییای  اجتمیاع  نشیا  نیداده    ، اجتماع  دا ته

  و حساسیت بیین  اما اثر ساوتاری کل دو مت یر هوش اجتماع، است شبا واسطه مت یر وود انتقادی(
فردی بر تییای  اجتماع  شتجمیع اثرات این دو مت یر با اثر وود انتقادی بر تییای  اجتماع ( معیادار 
است. ا  آنجا که دو مت یر هوش اجتماع  و حساسیت بین فردی بیر مت ییر ویود انتقیادی نییز اثیر       

، بر تییای  اجتماع   ده اسیت معیاداری دا ته و میجر به اثرات غیر مستقیم و اثرات کل معیاداری 
باید عیوا  کرد که اثر معیادار هوش اجتماع  و حساسیت بیین فیردی بیر مت ییر ویود انتقیادی بیا        

 ( کییه نشییا  داد افییراد دارای5551ش 1نزدیکیی  شتقریبییاً مشییابی ( همچییو  ردییییگهییای  پییژوهش
مشابی  که توسیط  همچیین با پژوهش  همسو بود.، دارای انتقادگری بیشتری هستیدهیجان   هوش

آمده مبی  بر دست  به ( انجام  ده است نیز همسو بود. در تبیین نتیجه5512مداوان  و نیکو گفتار ش
توا  مجدد بیه نظیر بورکویسیت     م  ،آنکه هوش اجتماع  اثر میف  و معیاداری بر وود انتقادی دارد

نجیام درسیت وظیایف و    کید هوش اجتمیاع  بیرای فیرد توانیای  ا     م  وی بیا ، ( ا اره کرد5515ش
، آورد که با ارتباط مثبت و قدردان  دیگرا  ا  فیرد همیراه اسیت    م  وردمیدانه رفتار کرد  را فراهم

که باعیث  ، کید که هوش اجتماع  با احسا  میارت و  ایستگ  ارتباط دارد م  همچیین وی بیا 
بیه ار ییاب    ، ویود انتقیادگر    ود. ا  سوی دیگر افیراد  م  تداوم و اعتماد به نفس در رابطه اجتماع 

دانسیتید و   می   وود ا  را در مقایسه با دیگرا  ناکارآمد، پردا ند م  نامطلوب وود در مقابل دیگرا 
(. 5554، کردند و ا  وود ناراض  هستید شتامپسیو  و  وراف  م  وود انتقاد واردهای  به وود و ویژگ 

، امیدی نااحسا   افراد وود انتقاد گراند  یا  ککرده( نیز ب5554آیرونز ش مایلز و، همپل، کالرک، گیلبر
افیراد دارای هیوش اجتمیاع     هیای    ود که ویژگ  م  دارند. مالحظهکفایت   ب ت و احسا  حقار

بیابراین تاثیر میف  و معیادار هوش اجتماع  بر وود انتقیادی  ، کامال در تضاد با وود انتقادگری است
ز اثر غیر مستقیم و اثر کل معییاداری بیر تیییای  اجتمیاع  نییز      که دین وسیله نی، قابل تبیین است
 گذا ته است.
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همچیین نتایج نشا  داد که حساسیت بین فردی نیز بر مت یر وود انتقادی اثر مثبت و معیداری  
گذا یتید. ایین نتیجیه بیا نتیایج       می   دارد که به نوبه وود بر تییای  اجتماع  نیز اثر کل معییاداری 

حساسییت بیین فیردی بیا     انید   ( که نشیا  داده 1999ش 3و میلز 5بالنکستین، 1ابک کمهای  پژوهش
همسیو  ، میم وود انتقادی است( در دانش آمو ا  رابطه داردهای  اعتماد به نفس پایین شکه ا  مولفه

سیاله نشیا     4( که در مطالعه طیول   5518ش 5و استار  2دانکل ، 4میدلهای  بود. همچیین با یافته
 7همچیین با پژوهش کویچ  همسو بود.،  ود م  بین فردی باعث وود انتقادیهای  دادند حساسیت

تواند به تبیین نتایج قبل  ا یاره نیود کیه     م  در تبیین این یافته ی پژوهش( نیز همسو بود. 5514ش
ب  اعتیای  واقیع   تییای  اجتماع  و مورد، آورد م  حساسیت بین فردی تییای  اجتماع ، عیوا   د

اجتماع  وجالت  بوده های  در روابط بین فردی و موقعیت ود افراد  م  باعثنظر اجتماع   ا   د 
ممکن است ( به همین واطر 5555، 9و میکو لییسر 8شآل یاگن و احسا  طرد  دگ  و تییای  کیید

، . همچیین ممکن است در اظیار نظر کرد  در میورد دیگیرا   با یدوود درون   کییده تری دا ته 
تیدبیر و دراییت اجتمیاع  ال م را    ،   گفتگوهای دیگرا  یا ارصه یا پیذیرفتن انتقیاد و پیشیییاد   ار یاب

، در نتیجیه آ  و با یید  ندا ته و میارتیای مقاومت در برابر فشارهای میفی  همسیاال  را ندا یته    
و  15شهاالهیا  اجتماع  و  خص  وود دا ته با یید  های  بیشتری ا  رفتاری یا توانمیدیهای  انتقاد

 (.5552، همکارا 
توا  ا  بیا توان  شر ید و افیزایش مجیدد( و      م  ،آمده در این پژوهشدست  به با توجه به نتایج

و نیز با کاسیتن ا   ، کارگاه  و غیره، گروه ، فردیهای  حمایت ا  هوش اجتماع  ا  طریق آمو ش
تییای  اجتماع  بییره  به طر  نام برده برای کاهش ، بین فردی و مت یر وود انتقادیهای  حساسیت

و تعیداد نمونیه   گییری   نمونیه  ا  جمله آنکه  ییوه ، وجود دا تهای   برد. در این پژوهش محدودیت
احتماال به میزا  کمتری معرف جامعه دانشیجویا  کیال   ییر تییرا  بیود. همچییین اسیتفاده ا         

احتمال سو گیری  ،میف  همچو  تییای  اجتماع های  مخصوصا برای سا ه، وود گزار  های  ابزار
 بیرد. همچییین مت ییر تیییای  اجتمیاع  ویود       می   پژوهش را باالهای  در پاسخگوی  به پرسشیامه

که در این پژوهش بررس  نشید. بیا   ، ا  جمله افسردگ ، دیگری نیز بادشهای  تواند معلول علت م 
 هیای  روشآتی  ا   هیای   در پیژوهش ،  یود  م  پیشییاد، پژوهشهای  و ضعفها  توجه به محدودیت
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استفاده  یود. همچییین   ، نسب  و  یوه گزییش تصادف های  طبقهگیری  نمونه همچو گیری  نمونه
 پژوهش  بیره گرفته  ود.های  دیگری همچو  افسرگ  نیز در مدلهای   ود ا  مت یر م  پیشییاد
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