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بيتا شعبانی ،1محمد صادق شيرین

کام2

 7کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران (گیالن) ،رشت ،ایران.
 2کارشناس ارشد مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ،تهران ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
بيتا شعبانی

چکيده
پژوهش با هدف بررسی برازش نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین
هوش اجتماعی و خودپنداره در زوجین شهر رشت انجام شد .روش پژوهش حاضر از نوع
همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره
شهر رشت بودند که در سال  7931برای حل مشکالت خود به مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان
بهزیستی این شهر مراجعه نمودند که از این میان  933نفر به روش نمونه گیری در دسترس
انتخاب و به پرسشنامه های خودپنداره راجرز ،هوش اجتماعی کرون و مقیاس ارضای نیازهای
بنیادین عمومی ( )BNSG-Sپاسخ دادند .داده ها با استفاده از معادالت ساختاری با رعایت پیش
فرض ها و آزمون های معناداری و با نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد .نتایج تحلیل معادالت
ساختاری نشان داد که ضرایب مستقیم بین نیازهای بنیادین روانشناختی با هوش اجتماعی و
خودپنداره وجود دارد .با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت که هوش اجتماعی و خودپنداره
نقش مهمی در افزایش باورهای بنیادین روانشناختی زوجین دارند که باید در جلسات مشاوره
مورد توجه قرار بگیرند.

واژگان کليدي :هوش اجتماعی ،خودپنداره ،نیازهای بنیادین روانشناختی.

شماره  / 18تابستان  / 1318ص 11 -42

بين هوش اجتماعی و خودپنداره در زوجين

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال پنجم)

برازش نقش واسطه اي نيازهاي بنيادین روانشناختی در رابطه
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مقدمه
کهن ترین نهاد اجتماعی و مهد پویایی و سرزندگی حیات بشری خانواده است و وجود یک جامعه سالم ،به تشکیل خانواده پایدار و
بانشاط و داشتن زوجینی پویا وابسته است .ارتباط زوجی باید یک محیط امن ،محکم و صمیمی باشد .چرا که راحتی و آسایش همسران و
اعضای خانواده را فراهم میکند(گروسی .)7932 ،یکی از عواملی که نقش چشمگیری بر موفقیت و عدم موفقیت زوجین در زندگی زناشویی
ایفا میکند ،هوش اجتماعی است .هوش اجتماعی توانایی به کار گیری مهارتهای ارتباطی دوستانه با دیگران ،رفتارهای اجتماعی و همدلی
با دیگران تعریف میشود(بیک زاده و سلطان داداشی .)7931 ،تمامی عواملی که باعث میشود تا برخی افراد دارای بهره هوشی باال در
زندگی و حیطه ی شغلی و اجتماعی خود ضعیف عمل کنند و کسانی با بهره ی هوشی متوسط و حتی پایین در تمامی شئون زندگی موفق
باشند ،ناشی از هوش اجتماعی است(دیل و اندرسون .)2171 ،7از دیدگاه گلمن ( )2111هوش اجتماعی یعنی مهارت عاطفی که برای
حفظ ارتباطهای نزدیک در دوستیها ،ازدواج یا ارتباط شغلی ،الزم است .این مهارتها در کودکی جوانه میزند و در طول زندگی شکفته
میشود .وی معتقد است وظایف اساسی مغز اجتماعی از جمله هماهنگی روابط متقابل ،انواع همدلی ،شناخت اجتماعی ،مهارت های
همکاری متقابل ،دلسوزی برای دیگران همگی مسیر و خطوط هوش اجتماعی را مشخص میکند(گلمن.)2117،
خودپنداره 2عاملی دیگر است که در زندگی زوجی نقش مهمی ایفا می کند .خودپنداره مفهومی است که روانشناسان در جهت فهم
رفتار انسان به مطالعه آن پرداخته اند(باقری نیا .) 7933 ،مفهوم خودپنداره با عواملی همچون خشنودی از زندگی ،عالقه به خود و خود
ارزشمندی مرتبط است و به صورت مجموعه ای از گرایش ها تعریف شده که فرد بر اساس آنها ،نگرش ها و رفتار های خود را توصیف و
ارزیابی میکند(دان ،شیلدز ،تیلر و داد .)2113 ،9خودپنداره یکی از مفاهیم اصلی نظریه راجرز 4است و شامل مجموعه ویژگیهایی است
که شخص به عنوان یک موجود منحصر به فرد از خود ادراک میکند .خودپنداره از طریق روابط اجتماعی کسب میشود(اتکینسون به نقل
از براهینی .)7931 ،راجرز معتقد است که به سبب تعاملهای شخص با اطرافیانش در محیط مفهومی از خویشتن که به طور گسترده
مبتنی بر ارزیابیهای سایرین است گسترش مییابد که در آن شخص خود را بر اساس آنچه سایرین تصور میکنند ارزیابی مینماید نه بر
حسب آنچه که خودش احساس میکند(اتکینسون به نقل از براهینی .)7931 ،خودپنداره به طور عمده محصول اجتماع و در نتیجه
برخوردهای اجتماعی است(سعیدیان و نیلی.)7937 ،
از طرف دیگر نظریه های مختلف روان شناسی ،نیازهای بنیادین روانشناختی انسان را مورد بحث و بررسی قرار داده اند .این نیازها
در سطوح متفاوت مورد توجه قرار گرفتهاند .نظریه خود تعیین گری 3سه نیاز خود استقالل ،6شایستگی 1و تعلق( 1پیوستگی) را نیازهای
بنیادین میداند(بشارت ،هوشمند ،رضازاده و لواسانی )7934 ،که به عنوان انرژی الزم برای کمک به درگیری فعال با محیط ،پرورش
مهارتها و رشد سالم در نظر گرفته میشود(دسی و رایان .)2177 ،در بین نیازهای متعدد انسانی ،نیازهای بنیادین به دالیل مختلف ،از
جمله ثبات و استحکام آنها در طول زمان ،تأثیرات عمیق و اساسی آنها بر رفتار و شخصیت ،نقش تعیین کننده آنها در مراحل رشد و
تحول و روی هم رفته پیامدهای مثبت و منفی آنها در زمینه های درون شخصی و بین شخصی ،جایگاه و اهمیت ویژه ای دارند و مرکز
توجه پژوهشگران و محور اصلی مباحث نظریه های نیاز -محور روانشناختی قرار داشته اند (بشارت و رنجبر کالگری .)7932 ،هر تالشی
که از سوی فرد جهت تغییر فعالیتها ،فکر و احساس خود صورت گیرد خودتعیینگری است(سلیمانی ،حکیم زاده و کرم دوست.)7939 ،
درصورتی که نیازهای روان شناختی بنیادین ارضاء شوند ،احساس اعتماد به نفس و خود ارزش مندی در افراد شکل می گیرد اما در
صورت ممانعت و برآورده نشدن این نیازها ،فرد درکی شکننده ،منفی ،بیگانه و انتقادآمیز از خود خواهد داشت(چن و چانگ.)2171 ،
پژوهش های مختلف نشان داده اند که ارضای نیازهای بنیادین پیامدهای مثبت متعددی همچون بهزیستی ،عملکرد و پشتکار را به دنبال
دارد و از پیامدهای منفی همچون ناخوش احوالی و ترک درمان جلوگیری می کند(بشارت و رنجبر کالگری .)7932 ،با توجه به اهمیت
موضوع ،پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین هوش اجتماعی و خودپنداره با
زوجین شهر رشت انجام شد.

1

Dill & Anderson
Self-concept
3 Dunn, Shields, Taylor & Dodd
4 Rogers
5 Self-determination theory
6 autonomy
7 competence
8 relatedness
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مدل پيشنهادي نظري پژوهش
در شکل  7مدل مفهومی پژوهش حاضر نشان داده شده است.

خود پنداره

هوش اجتماعی

نیازهای بنیادین روان
شناختی
شکل  -1مدل مفهومی نقش واسطه اي نيازهاي بنيادین روان شناختی در رابطه بين هوش اجتماعی و خودپنداره در زوجين

روش
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر رشت بودند که در سال  7931برای حل مشکالت خود
به مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر رشت مراجعه کردند .از این میان  933زوج از بین  71مرکز مشاوره به روش نمونهگیری
در دسترس انتخاب و به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند.

ابزار پژوهش
آزمون خود پنداره راجرز :این آزمون از دو فرم ((الف و ب)) مشتمل بر  23زوج صفت متضاد تشکیل یافته است فرم"الف" نگرش
فرد را نسبت به "خود واقعی" و فرم "ب" نگرش فرد را نسبت به"خود ایده آل" مورد سنجش قرار میدهد .آزمون خودپندارة راجرز ،شامل
 23صفت شخصیتی است که در طرف مقابل هر یک متضاد آن صفت عنوان شده است .فاصله بین دو صفت متضاد با یک مقیاس  1درجهای
نمره گذاری شده است .آزمودنی با توجه به نگرشی که در خصوص هر یک از صفات مطرح شده در این سیاهه دربارة خود دارد با گذاشتن
عالمت ضربدر(×) در یکی از مقیاس ،ویژگی های شخصیتی خود را بر حسب دستورالعمل فرم ((الف)) و ((ب)) ارزیابی مینماید .نمره 1
همیشه باالترین نمره نیست زیرا صفات شخصیتی مورد استفاده در این سیاهه به صورت پراکنده قرار گرفتهاند .بنابراین گاهی نمره  7و
گاهی نمره  1باالترین درجه صفت شخصیتی را مشخص میسازد .در خصوص ویژگیهای روانسنج این آزمون باید گفت در تحقیقی که به
منظور اعتباریابی پرسشنامه خود واقعی نوجوانان پسر و دختر دوره راهنمایی و متوسطه و مقایسه خود واقعی و ایده آل آنها توسط جعفری
( )7912انجام شده ،یک نمونه  61نفری به شیوه نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .دادهها و اطالعات الزم با استفاده از دو فرم ((الف و
ب)) پرسشنامة خودپنداره راجرز جمعآوری شده و از شاخصهای آماری توصیفی نظیر ،فراوانی ،درصد میانگین ،انحراف استاندارد و نیز از
ضریب همبستگی پیرسون جهت ضریب اعتبار آزمون استفاده شده اعتبار پرسشنامة فرم ((الف)) از طریق دو نیمه کردن آزمون 1/13و
اعتبار پرسشنامه ((ب)) نیز استفاده از همان روش  1/13اعالم گردید.
پرسشنامه هوش اجتماعی :این پرسشنامه توسط کری کرون در سال  2112ساخته شد  .تعداد سواالت این پرسشنامه  27گویه
می باشد .که شامل  9مولفه پردازش اطالعات  ، 1-7مهارت های اجتماعی  74-1و آگاهی اجتماعی  27-73را شامل می شود.پرسشنامه
هوش اجتماعی در طیف لیکرت طراحی شده است .این پرسشنامه در پژوهش کرون دارای اعتبار و روایی  1/17و پردازش اجتماعی ،1/11
مهارت های اجتماعی  1/11و آگاهی اجتماعی  1/12می باشد .در ایران جمشیدی ( )7939در پژوهش خود اعتبار و روایی آن  1/16بدست
آورد و مولفه های آن را برای پردازش اطالعات  ،1/17مهارت های اجتماعی  1/13و آگاهی اجتماعی  1/17می باشد.
مقياس ارضاي نيازهاي بنيادین عمومی ( :)BNSG-Sاین مقیاس از  27گویه تشکیل شده است و ارضای نیازهای بنیادین
روانشناختی را در سطح عمومی اندازه گیری میکند .گویه های آزمون سه زیرمقیاس خود پیروی ،شایستگی و تعلق (پیوستگی) را در
اندازههای هفت درجه ای لیکرت از نمره یک (اصالً درست نیست) تا نمره هفت (کامالً درست است) میسنجد(گنیه .)2119 ،نمرة باالتر
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در هر مقیاس نشان دهندة سطح باالتر ارضای آن نیاز است .ویژگی های روان سنجی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین عمومی در پژوهش
های خارجی به صورت مقدماتی مورد تأیید قرار گرفته است .بشارت و رنجبرکاالگری ( )7932در پژوهش خود تحت عنوان اعتبار و روایی
مقیاس نیازهای بنیادین روانشناختی  1/19تا  1/39مورد تایید قرار گرفت .پایایی بازآزمایی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی
بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون محاسبه شد و با ضرایب  1/61تا  1/11برای زیر مقیاس های مختلف مورد تایید قرار گرفت.

یافته ها
یافته هاي توصيفی پژوهش
جدول -1فراوانی و درصد شغل مردان

فراوانی

درصد

آزاد

734

49/4

کارمند

713

91/1

فرهنگی

2

1/6

راننده

73

4/2

مهندس

73

3/4

استاد

3

7/4

پليس و نظامی

4

7/7

پزشک

3

7/4

کارگر

79

9/1

بازنشسته

9

1/1

پاسخ نداده

26

32/1

جمع

933

711

با توجه به نتایج جدول  7بیشترین فراوانی مربوط به شغل آزاد با  734نفر ( 49/4درصد) و کمترین فراوانی مربوط به افراد فرهنگی
با  2نفر ( 1/6درصد) می باشد.
جدول -2فراوانی و درصد تحصيالت مردان

فراوانی

درصد

سيکل و زیر دیپلم

46

1/79

دیپلم

761

31/61

فوق دیپلم

93

77

ليسانس

93

77

فوق ليسانس

41

79/3

دکتري

71

3/7

جمع

933

711

با توجه به نتایج جدول  2بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت دیپلم  761نفر ( 31/6درصد) و کمترین فراوانی مربوط به افراد
تحصیالت دکتری  71نفر ( 3/7درصد) می باشد.
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جدول -3فراوانی و درصد تحصيالت زنان

فراوانی

درصد

سيکل و زیر دیپلم

92

1/3

دیپلم

712

31/26

فوق دیپلم

29

6/3

ليسانس

61

73/2

فوق ليسانس

41

77/9

دکتري

71

2/1

جمع

933

711

با توجه به نتایج جدول  9بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت دیپلم 712نفر ( 31/26درصد) و کمترین فراوانی مربوط به افراد دارای
تحصیالت دکتری 71نفر ( 2/1درصد) می باشد.
جدول -4فراوانی و درصد شغل زنان

فراوانی

درصد

خانه دار

279

61

کارمند

47

77/3

آزاد

71

4/1

پرستار

29

6/3

فرهنگی

23

3/1

پزشک

4

7/7

مهندس

2

6

استاد

9

1

پاسخ نداده

21

1/6

جمع

933

711

با توجه به نتایج جدول  4بیشترین فراوانی مربوط به شغل خانه دار  279نفر ( 61درصد) و کمترین فراوانی مربوط به افراد مهندس
 2نفر ( 1/6درصد) میباشد .در جدول شماره  3میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی در جدول زیر آمده است.
جدول - 5شاخصهاي توصيفی هوش اجتماعی ،خودپنداره و نيازهاي بنيادین روانشناختی به تفکيک جنسيت

زن

کل

مرد

خرده مقياس

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

هوش اجتماعی

91/17

3/31

731

96/46

1/33

731

91/43

1/43

933

خودپنداره

79/13

9/61

731

72/91

9/62

731

72/36

9/17

933

نيازهاي بنيادین روانشناختی

94/63

1/33

731

97/61

3/11

731

92/33

3/79

933
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،میانگین نمرهی هوش اجتماعی زنان  91/17و انحراف معیار  3/31است در حالی که این
میزان در مردان  96/46با انحراف معیار  1/33می باشد .میانگین نمرهی خودپنداره در زنان مشارکت کننده در پژوهش  79/13و انحراف
معیار  9/61است در حالی که این میزان در مردان  72/91و انحراف معیار  9/62است .همچنین میانگین نمرهی نیازهای بنیادین روان-
شناختی در زنان  94/63و انحراف معیار  1/33است در صورتی که این میزان میانگین ،در مردان  97/61و با انحراف معیار  3/11می باشد.

یافته هاي استنباطی پژوهش
ضرایب مسير روابط مستقيم مدل پيشنهادي
پیش از بررسی ویژگیهای برازندگی مدل پیشنهادی ،ضرایب مسیر متغیرهای پژوهش در این الگو مورد بررسی قرار گرفتند .جدول
 6ضرایب مسیر و دیگر پارامترهای اندازه گیری متغیرهای مدل پیشنهادی آمده است.
جدول  -6پارامترهاي اندازهگيري روابط مستقيم در مدل پيشنهادي

مسير

ضرایب استاندارد

خطاي معيار

نسبت بحرانی

سطح معنی داري

هوش اجتماعی به نیازهای بنیادین روانشناختی

1/173

1/111

2/342

1/177

خودپنداره به نیازهای بنیادین روانشناختی

1/124

1/111

9/771

1/12

همانگونه که در جدول  6مشاهده می شود ،با توجه به ضرایب برآورد استاندارد ،مسیرهای ارتباط به نیازهای بنیادین ( )1/119که
ضریب برآورد استاندارد نسبتاً ن امناسبی را دارند ،برای بهبود ضرایب برآورد استاندارد مدل پیشنهادی مسیرهای ارتباط به نیازهای بنیادین
که ضریب برآورد استاندارد کمتری داشته و حذف آنها کمترین تغییر را در کلیت مدل به وجود میآورد ،از مدل پیشنهادی حذف گردید.
ضرایب مسير روابط مستقيم مدل تائيد شده
پیش از بررسی ویژگیهای برازندگی مدل تائید شده ،مجدداً ضرایب مسیر روابط مستقیم متغیرهای پژوهش در این مدل مورد بررسی
قرار گرفتند .در جدول  1ضرایب مسیر روابط مستقیم و دیگر پارامترهای اندازهگیری متغیرهای مدل تأیید شده آمده است.
جدول  -7پارامترهاي اندازه گيري در مدل تأیيد شده

مسير

ضرایب استاندارد

خطاي معيار

نسبت بحرانی

سطح معنی داري

هوش اجتماعی به نیازهای بنیادین روانشناختی

1/127

1/111

2/333

0/003

خودپنداره به نیازهای بنیادین

1/126

1/111

9/313

P≥0/0001

همانگونه که از ضرایب استاندارد و مقادیر بحرانی متناظر مندرج در جدول  1برمیآید تمامی مسیرهای مدل تأیید شده معنی دار
میباشد.
ارزیابی مدل تأیيد شده
با توجه به معنی داری مسیرهای مدل تأیید شده که در جدول  1آمده است ،به منظور ارزیابی این مدل ،بخش ساختاری آن با استفاده
از شاخصهای برازندگی بررسی میشوند .در جدول  1ویژگی های نیکویی برازش مدل تأیید شده بیان شده است .قابل توجه این که به
منظور بهبود برازش مدل ،مسیر «ارتباط به نیازهای بنیادین» حذف میگردد.
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جدول -8ویژگیهاي نيکویی برازش مدل تأیيد شده

مقدار

ویژگیهاي برازندگی

آزمون نیکویی برازش مجذور کای ( )x 2

731/18

سطح معنی داری

0/001

درجه آزادی ( ) df

351

2

نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()x /df

2/16

شاخص نیکویی برازش ()GFI

0/11

شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI

0/88

شاخص برازندگی هنجار شده ()NFI

0/78

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

0/81

شاخص برازندگی افزایشی ()IFI

0/81

شاخص توکر – لویس ()TLI

0/81

جذر میانگین مجذور خطای تقریب ()RMSEA

0/071

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار شاخص نیکویی برازش مجذور کای (  )x 2برابر با  197/71با درجه آزادی  937و
در سطح معنی داری  1/117می باشد که مقدار مناسبی است.
()0/34

خودپنداره

هوش اجتماعی

()0/026
نیازهای بنیادین

()0/011

روانشناختی

شکل  -2مدل مفهومی نقش واسطه اي نيازهاي بنيادین روان شناختی در رابطه بين هوش اجتماعی و خودپنداره در زوجين

سایر ویژگی های نیکویی برازش مدل تأیید شده نیز که در جدول شماره  1ارائه شده است دارای مقدار مناسبی بوده و با توجه به
شکل  2میتوان بیان داشت که مدل تأیید شده ،برازندهی دادهها است.
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بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش نقش واسطه ای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین هوش اجتماعی و خودپنداره در
زوجین شهر رشت انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد نیازهای بنیادین روان شناختی میتواند در رابطه بین هوش اجتماعی و خودپنداره
در زوجین نقش واسطه ای ایفا کند .در تبیین این یافته میتواند این طور بیان کرد هنگامی که نیازهای روانشناختی بنیادین در زوجین
ارضاء شود ،احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی در آنها شکل می گیرد که بر خودپنداره مثبت آنها تاثیر می گذارد و در این شکل
گیری این خودپنداره مثبت هوش اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند .محققان درباره معیارهایی همچون دیدگاه مثبت نسبت به خود (
پذیرش خود ) ،توانایی ایجاد بافت هایی منطبق با وضعیت روان شناختی خود ( تسلط محیطی ) ،روابط گرم و قابل اعتماد با دیگران (
هوش اجتماعی ) ،هدفمندی و احساس جهت داشتن (هدف در زندگی) ،رشد پیوسته توانایی های بالقوه فردی ( رشد فردی ) و مستقل
بودن ( استقالل ) اتفاق نظر دارند(ریف و سینگر .)2114 ،3این مهارتها در کودکی جوانه میزند و در طول زندگی شکفته میشود.
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که مسیر هوش اجتماعی به خودپنداره از برازش خوبی برخوردار بود .این یافته با یافته های
عالمه (  ) 7934هماهنگ است .وی در یافته های خود نشان داد بنابراین هوش اجتماعی در طرز ارتباط فرد با محیط و ایجاد روابط رضایت
بخش نقش مهمی بر عهده دارد(عالمه .)7934 ،در تبیین این یافته نیز میتوان این طور استنباط کرد هوش اجتماعی به عنوان مولفه ای
مطرح می شود که جهت برقراری ارتباطات اجتماعی امری ضروری است .از دیدگاه گلمن( )2111هوش اجتماعی مهارت عاطفی که برای
حفظ ارتباطهای نزدیک در دوستیها ،ازدواج یا ارتباط شغلی ،الزم است تعریف می شود.
یافته دیگر پژوهش مشخص کرد هوش اجتماعی با خودپنداره رابطه مثبت و معناداری دارد که این یافته با یافتههای افشین ()7933
به صورت غیر مستقیم مطابقت دارد .وی در پژوهش خود مشخص کرد بین یکی از مولفههای هوش اجتماعی یعنی هوش هیجانی با
خودپنداره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .هوش اجتماعی که در رفتار اجتماعی فرد ظاهر میگردد در سازگاری ،ایجاد و نحوه برقراری
ارتباط فرد با محیط بسیار حائز اهمیت است .پژوهش نادری ،فیروززاده پاشا و کارگر ( )7933نشان دادند بین خود پنداره و فقدان مهارت
اجتماعی (احساس تنهایی) رابطه معنادار معکوس وجود دارد .با توجه به این نتایج میتوان گفت باورهای بنیادین روانشناختی در هوش
اجتماعی و خودپنداره نقش مهمی ایفا می کند که الزم است در فرایند مشاوره مورد توجه قرار بگیرد.

Ryff & Singer

9
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