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Abstract
Introduction: Empathy and emotional intelligence are great valued human characteristics
which presence of those in individuals, and that absence in of psychopathologies, has
attracted a major deal of research interest. The study of aversive personality traits has
received great interest in the past decade, particularly the non-clinical traits of psychopathic.
The aim of this study was to investigate the impairments of empathy and emotional
intelligence in non-clinical psychopathy.
Methods: This study was cross-sectional. The population was the entire student of Allameh
Tabataba’i University and University of Tehran. The sample was 565 students who were
selected by multiple cluster sampling. The instruments utilized in this study included the
questionnaires of emotional empathy scale, emotional intelligence scale and self reported
psychopathy. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise
regression.
Results: Results showed that there was significant internal correlation among empathy,
emotional intelligence impairments and non-clinical psychopathy (p<0.01). Also, stepwise
regression analysis indicated that empathy and emotional intelligence impairments
significantly predicted, respectively, 31% and 20% of the variance of non-clinical
psychopathy (p<0.01).
Conclusion: Empathy and emotional intelligence deficits can explain part of the variance in
non-clinical psychopathy. In addition, will discuss the present study's theoretical and
empirical implication.
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چکيده
مقدمه :همدلی و هوش هيجانی ويژگی های بسيار ارزشمند انسانی هستند که وجود آن ها در افراد يا نقص آن ها در تعدادی از
آسيب شناسی های روانی ،حجم عظيمی از تحقيقات را به خود اختصاص داده است .اين در حالی است که مطالعه صفت های
شخصيتی نامطلوب به ويژه خصيصه غير بالينی سايکوپاتی نيزدر دهه های اخير توجه تحقيقات را به خود جلب کرده است .هدف
از پژوهش حاضر ،بررسی نقش نقص همدلی و هوش هيجانی در پيش بينی ساختار شخصيتی غيربالينی سايکوپات بود.
روش بررسي :اين مطالعه مقطعی بر روی  363نفر از دانشجويان دانشگاه تهران و عالمه طباطبائی که به روش نمونه گيری خوشه
ای چند مرحله ای انتخاب شدند ،انجام گرديد .شرکت کنندگان به مقياس همدلی عاطفی ،مقياس هوش هيجانی و مقياس
خودگزارش دهی سايکوپاتی لوينسون پاسخ دادند .داده ها با استفاده از محاسبه ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون به شيوه گام
يافتهها :نتايج نشان داد که بين نقص همدلی و هوش هيجانی با ساختار شخصيتی غيربالينی سايکوپات همبستگی خطی معنی داری
وجود دارد ( .)P<1/19همچنين ،نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که متغيرهای همدلی و هوش هيجانی به ترتيب  %39و
 %21از ساختار شخصيتی غيربالينی سايکوپات را بطور معنی داری پيش بينی کردند (.)P<1/19
نتيجه گيری :نقايص همدلی و هوش هيجانی می توانند بخشی از واريانس ساختار شخصيتی سايکوپات غيربالينی را تبيين کنند.
عالوه بر اين ،کاربرد های نظری و تجربی يافته های پژوهش حاضر بحث خواهد شد.
کليد واژهها :همدلی ،هوش هيجانی ،سايکوپات ،پردازش هيجان
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همدلی مرکز آگاهی اجتماعی است ،از طريق همدلی

جلب کرده است .مطابق با ديدگاههای شخصيت به

حاالت هيجانی ديگران است .همدلی توجه فراوانی را

سايکوپات؛ هسته اصلی اين ساختار شخصيتی دارای

از حوزههای تحقيقاتی گوناگونی چون روانشناسی،

ويژگيهای بدون احساس گناه ،سنگ دل ،خيانتکار،

علوم عصبی شناختی و روانپزشکی به خود جلب کرده

خودمحور ،شکست در تشکيل پيوندهای هيجانی

است .همدلی پاسخ عاطفی جانشينی فرد به واکنشهای

نزديک ،تمايل به اضطراب کم ،جذابيت سطحی و

عاطفی ديگران است (علی ،آموريم و چامورو

بيرونی کردن سرزنش ،خودشيفتگی و هيجان پذيری

پريموزيک .)2111 ،همدلی ظرفيت بنيادين افراد است

پايين است (بالگو و همکاران .)2196 ،به لحاظ نظری

که به تنظيم روابط ،حمايت از فعاليتهای مشترک و

سايکوپات متشکل از سايکوپات اوليه با ويژگيهای

انسجام گروهی کمک میکند .اين توانايی در زندگی

ستمکاری و فقدان عواطف و سايکوپات ثانويه با

اجتماعی افراد نقش اساسی بر عهده دارد (ريف ،کتلر

ويژگيهای تکانشگری ،نوروتيسم و پرخاشگری است.

و ويفرينگ .)2191،در واقع ،همدلی نيروی برانگيزنده

تحقيقات نشان می دهد سايکوپات اوليه با دقت در

رفتارهای اجتماعی و رفتارهايی است که انسجام

ادراک چهرههای بيمناک رابطه دارد درحالی که

گروهی را در پی دارد .ابراز مناسب همدلی مستلزم دارا

سايکوپات ثانويه با بازشناسی هيجانات رابطه ندارد

بودن مهارتهای اجتماعی است (هانتر ،فيگوئردو ،بکر و

(دلگايزو و فالکن باچ .)2112،در سايکوپات توانايی

ماالمود .)2113 ،همدلی موجب افزايش رفتارهای

همدلی به عنوان بخش مهمی از هوش هيجانی کاهش

اجتماعی چون ياری و کمک رساندن و رفتارهای

يافته و در نتيجه پاسخهای همدالنه به قربانی کاهش

نوعدوستانه (گرازيانو ،هبشی ،شيس و توبين )2113 ،و

میيابد .نقص همدلی موجب آسيبهای جدی به ديگران

جلوگيری و کاهش رفتارهای ضداجتماعی چون

میشود (آنگ ،هانگ ،چان ،چئونگ و ليو.)2193 ،

پرخاشگری و بزهکاری میشود (جوليفی و فارينگتن،

همدلی موجب بازداری رفتارهای پرخاشگرانه می شود.

 .)2114اثرات بازداری همدلی بر پرخاشگری در

تحقيقاتی که در جمعيت های غيربالينی صورت گرفته،

تحقيقات گوناگون مشاهده شده است .تحقيقات

نشاندهنده شواهدی برای تظاهرات گوناگون اين

گذشته نشان میدهد افرادی که به لحاظ بالينی،

ساختار شخصيتی در جمعيت عمومی است (اسکيم،

سايکوپات تشخيص داده میشوند نقايص همدلی

پويترس ،ادنس ،ليلينفيلد و کال .)2113،افرادی با

انتخابی نشان میدهند که شامل اختالل در بازشناسی

نمرات باال در سايکوپات ،سطوح پايينی از همدلی

غمگينی و تظاهرات چهرهای بيمناک است (مونتيگنه و

هيجانی را نشان میدهند (ماهموت ،هاموود و

همکاران .)2113 ،همدلی عنصر ضروری برای

استيونسون )2112 ،تعاريف گوناگونی از همدلی به

عملکردهای موفقيتآميز بين شخصی است (خدابخش

واسطهی پيچيدگی ساختار همدلی وجود دارد .همدلی

و بشارت .)2199،کيفيت و ماهيت روابط بين شخصی،

ساختاری چند بعدی ،متشکل از ابعاد عاطفی و شناختی

مکانيسم نظری عمده به منظور تبيين رابطه بين

است (مارشال ،مارشال ،سران و اوبرايان.)2111 ،

مهارتهای اجتماعی و بهزيستی روانشناختی است و اين
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عاطفی ظرفيت تجربه هيجانات فرد ديگر برای افراد به
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روابط را تعديل میکنند .تحقيقات اخير تالش میکنند

سطح پژوهش ،بر غنای دستاوردهای پيش گفته خواهد

اين نقايص هيجانی ساختار شخصيتی سايکوپات را در

افزود.

جمعيت نرمال بررسی کنند و نشان دهند ايا اين نقايص
همدلی در نمونههای غير بالينی وجود دارد (ماهموت،
هاموود و استيونسون .)2112 ،تحقيقات نشان دادهاند
ساختار شخصيتی سايکوپات با هوش هيجانی پايين
(که ويژگی خودکارآمدی هيجانی نيز ناميده میشود)
رابطه دارد (مالترر ،گالس و نيومن .)2112 ،هوش
هيجانی به لحاظ نظری شامل توانايی فهم و تنطيم
هيجانها در خود و ديگران است .عنصر اصلی هوش
هيجانی توانايی فهم هيجانهای ديگران و توانايی تنظيم
هيجانهای خود به صورت انطباقی است .افرادی که
هوش هيجانی بااليی دارند به لحاظ اجتماعی مهارتهای
بهتری را نشان میدهند که باعث بهبود زندگی
شيوهای سودمند ايجاد میشوند (خدابخش.)2193 ،
حمايتهای اجتماعی که به وسيله روابط رضايت بخش
فراهم میشوند همانند مانعی در برابر عوامل استرسزای
زندگی هستند .با توجه به اين مطالب اهداف پژوهش
حاضر عبارتند از )9 :بررسی نوع رابطه احتمالی بين
همدلی و ساختار شخصيتی سايکوپات ؛  )2بررسی نوع
رابطه احتمالی بين هوش هيجانی و ساختار شخصيتی
سايکوپات .بر اين اساس ،فرضيههای پژوهش به شرح
زير مورد بررسی و آزمون قرار میگيرند )9 :بين
همدلی و ساختار شخصيتی سايکوپات در دانشجويان
رابطه منفی وجود دارد؛  )2بين هوش هيجانی و ساختار
دارد .با توجه به وجود مطالعات اندکی که موضوع
پژوهش حاضر را به طور مستقيم مورد بررسی قرار داده
باشند ،اين مطالعه دارای نوعآوریهای خاص خود از
نظر موضوع و تبيين نتايج است .يافتههای حاصل از اين

تمام دانشجويان ساکن در خوابگاههای دانشگاه تهران و
عالمه طباطبايی تهران در سال تحصيلی 9313-9314
بود .تعداد نمونه مورد بررسی در اين پژوهش 363
دانشجو ( 343دختر 221 ،پسر) بودند که به روش
نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .پس
از تشريح اهداف پژوهش ،پرسشنامهها به منظور
پاسخگويی در اختيار شرکت کنندگان قرار گرفت .در
اين پژوهش برای تحليل دادهها از آمارههای توصيفی
فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار و ضريب همبستگی
پيرسون و تحليل رگرسيون خطی استفاده شد.
ابزار سنجش

مقياس همدلي عاطفي :مقياس همدلی عاطفی
(علی ،آموريم و چامورو -پرمازيک )2111 ،يک
آزمون  33گويهای است و پاسخهای عاطفی فرد به
واکنشهای عاطفی ديگران را در اندازههای  1درجهای
ليکرت (از کامالً مخالف=  9تا کامالً موافق= )1
میسنجد .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در مقياس
همدلی به ترتيب  33و  213خواهد بود .ضريب آلفای
کرونباخ مقياس همدلی عاطفی  1/19در تحقيقات
قبلی به دست آمده است که نشانه همسانی درونی
خوب مقياس است .در تحقيقات پيشين ضريب
همبستگی بين نمرههای يک نمونه  923نفری در دو
نوبت با فاصله دو تا شش هفته  r=1/23محاسبه شده
است ،که در سطح  P<1/119معنادار بوده است .اين
ضريب نشانه پايايی بازآزمايی رضايت بخش مقياس
همدلی عاطفی است (خدابخش و بشارت.)2199 ،
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مقياس هوش هيجاني ( :)EISمقياس هوش

را که خودخواهی ،رفتارهای غيرمراقبتگرانه و

هيجانی يک آزمون  33سوالی است .سوالهای

دخالتکننده را اندازهگيری میکند از سايکوپاتی

آزمون سه مقولة سازة هوش هيجانی شامل تنظيم

ثانويه ( 91آيتم) که رفتارهای ضداجتماعی را اندازه-

هيجانها ،بهرهوری از هيجانها و ارزيابی هيجانها را در

گيری میکند ،متمايز میسازد (لوينسون ،کيل و

مقياس  3درجهای ليکرت از نمره يک (کامآل

فيتزپاتريک.)9113 ،

مخالف) تا نمره پنج (کامالً موافق) میسنجد .همسانی
درونی سوالهای آزمون برحسب ضريب آلفای
کرونباخ در تحقيقات پيشين از  1/24تا  1/11گزارش
شده است .در فرم فارسی اين مقياس (بشارت)2113 ،
آلفای کرونباخ اين مقياس را  1/22گزارش کرد که
نشانه همسانی درونی مطلوب آزمون است.
مقياس خود گزارش دهي سايکوپاتي لوينسون :اين
مقياس  26آيتمی برای استفاده در نمونههای غير بالينی
بکار برده میشود .اين ابزار سايکوپاتی اوليه ( 96آيتم)

يافتهها
ميانگين سنی کل آزمودنيها  23/4سال با دامنه  92تا
 33سال و انحراف استاندارد  ،3/23ميانگين سن مردان
 23/9سال با دامنه  24تا  33سال و انحراف استاندارد
 3/99و ميانگين سن زنان  23/63سال با دامنه  92تا 23
سال و انحراف استاندارد  2/42بود .در جدول ،9
ميانگين ،انحراف استاندارد ،همبستگی درونی بين
متغيرهای پژوهش ارائه شده است.

ضرايب همبستگي
1

3

2

.9همدلی

219/22

SD
23/16

9

.2هوش هيجانی

991/33

94/39

**1/32

9

 .3سايکوپاتی

31/23

2/22

**-1/64

**-1/49

9
** P<1/19

همانطور که مشاهده میشود ،بين متغيرهای همدلی

هيجانی کمتر است .از تحليل رگرسيون به شيوه گام به

و هوش هيجانی با سايکوپاتی همبستگی منفی درونی

گام برای ارزيابی اثر همدلی و هوش هيجانی بر

بااليی وجود دارد ( .)p<1/19بدين ترتيب هرچه ميزان

سايکوپاتی استفاده شد .در جدول  ،2خالصه مدل

سايکوپاتی باالتر باشد ميزان بروز همدلی و هوش

تحليل رگرسيون گزارش شده است.

R

∆R

Sig

گام اول.همدلی

39/43

1/33

1/43

1/43

1/111

گام دوم .همدلی و هوش هيجانی

42/31

1/32

1/63

1/34

1/111
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جدول  :2خالصه مدل تحليل رگرسيون
F
ضريب همبسنگی چندگانه

2

2
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نتايج اين دو مدل تحليل رگرسيون برای تبيين

آماری در سطح کمتر از  /1119معنادار است ،بنابراين

سايکوپاتی از روی متغيرهای همدلی و هوش هيجانی

امکان تببين سايکوپاتی براساس اين دو متغير وجود

نشان داد که ضريب  Fمربوط به هر دو مدل از لحاظ

دارد.

جدول  :3خالصه تحليل رگرسيون گام به گام برای پيشبيني سايکوپاتي بر اساس متغيرهای همدلي و هوش هيجاني
β

B

SE B

T

R2

Sig

همدلی

1/33

1/44

1/13

93/63

1/39

1/111

هوش هيجانی

1/33

1/32

1/14

92/34

1/21

1/111

متغير

گام به گام ارائه شده است .همانطور که مشاهده می-

ضداجتماعی رفتار کنند .بخشی از اين شيوهی رفتار به

شود متغير همدلی با بتای  1/33قادر است  1/39از

اين دليل است که افرادی با همدلی پايين به وسيلهی

واريانس سايکوپاتی را تبيين کند .در خصوص پيش

تجربيات جانشينی و يا درک حالتهای هيجانی ديگران

بينی سايکوپاتی از طريق هوش هيجانی ،نتايج نشان داد

برانگيخته نمیشوند .اين افراد نمی توانند درد را بفهمند

مدل استفاده شده معنیدار است و ناگويی خلقی با بتای

و تجربه کنند ،رنج ببرند و پريشانی را در نتيجهی

 1/21 ،1/33از واريانس سايکوپاتی را تبيين میکند.

رفتارهای ضداجتماعی خود تجربه کنند .بنابراين اين
افراد نمیتوانند تاثيرات بر رفتار را بازداری کرده و از

بحث و نتيجهگيری

رفتارهای ضداجتماعی مشابه در اينده جلوگيری کنند.

شخصيتی سايکوپات رابطه منفی دارد .اين نتايج که

بين رفتارهای ضداجتماعی خودشان با واکنشهای

فرضيه اول پژوهش راتاييد میکند ،با يافتههای

هيجانی ديگران با شکست مواجه شوند .روابط فرض

پژوهشهای قبلی (روچه ،شاس ،پينکاس و منارد،

شده بين همدلی پايين و رفتارهای ضداجتماعی اغلب

 )2199همسو است .تحقيقات نشان میدهد ساختار

در تحقيقات جرم شناختی و روانشناسی مورد بررسی

شخصيتی سايکوپات دارای ويژگيهای پرخاشگری،

قرار گرفتهاند .برای مثال همدلی پايين بعد اساسی در

عدم حساسيت ،تکانشگری و فقدان همدلی است که

ساختار شخصيتی سايکوپات است که متشکل از

اين خصوصيات شخصيتی منفی در جمعيت نرمال نيز

ويژگيهای رفتاری و روانشناختی است که با افزايش

وجود دارند (علی و چامورو پريموزيک  .)2191،نظريه

احتمال خشونت رابطه دارد .تحقيقات در زمينه بررسی

روابط بين همدلی و رفتارهای اجتماعی پيشنهاد می

ساختار شخصيتی سايکوپات در دوران کودکی نيز بر

کند افرادی با همدلی باال ،به منظور کاهش احساسات

سطوح پايين همدلی يا ساختارهای مرتبطی چون بی-

منفی ديگران يا به داليل خودخواهانه (کاهش پريشانی

تفاوتی رفتاری به عنوان بعد اساسی اين ساختار تاکيد

نيابتی خود آنها) يا به داليل نوعدوستانه (کاهش

میکنند (بالير .)2113 ،اين مطالعات نشان میدهند

پريشانی ديگران) عمل میکنند .در مقابل افرادی با

ساختار شخصيتی سايکوپات با نقص در بازشناسی

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 33-44 ،9314

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1394.2.4.2.0

نتايج اين پژوهش نشان داد که همدلی با ساختار

در واقع افرادی با همدلی پايين ممکن است در پيوند

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

در جدول  ،3ضرايب رگرسيون تحليل رگرسيون

همدلی پايين احتمال بيشتری دارد که به شيوه
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و نقص در همدلی در مرکز تعاريف ساختار شخصيتی

پيامد رفتار و احتماالً همدردی نسبت به رنج ديگری،

سايکوپات قرار دارد (دادس و همکاران .)2111 ،بالير

منصرف میکند .توانايی همدلی با مشکالت اجتماعی

( )2112بيان میکند يکی از فرايندهای اساسی زيربنايی

و اختالالت درونی سازی چون افسردگی رابطه منفی

همدلی ،بازشناسی نشانههای پريشانی در افراد ديگر

دارد (گليسون ،جنسن کمپل و ايکس .)2111 ،میتوان

است .تحقيقات گذشته به طور هماهنگ نشان دادهاند

گفت همدلی نقش مهمی در سازش اجتماعی و

مشابه افرادی با ساختار شخصيتی سايکوپات ،کودکان

روانشناختی بر عهده دارد (کاستليو ،سالگوئرو ،فرناندز

و نوجوانانی با تمايالت سايکوپات مشکالتی در

بروکل و بالوئرکا .)2193 ،تحقيقات نشان میدهد اگر

بازشناسی تظاهرات آوايی و چهرهای غم و ترس دارند.

فردی به لحاظ احساسی ديگران را درک کند ،احتمال

يکی از ويژگيهای ساختار شخصيتی سايکوپات تمايل

کمتری وجود دارد که موجب پريشانی فرد ديگر شود.

به پرخاشگری است .تحقيقات نشان میدهد همدلی،

ديدن اينکه ديگران در پريشانی هستند به عنوان يک

پرخاشگری را از طريق ديدگاهگيری و نگرانی همدلی

محرک نامطلوب عمل میکند و موجب رفتار فرد به

بازداری میکند .ديدگاهگيری بر اينکه چگونه تحريک

منظور کاهش پرخاشگری به واسطهی واکنشهای

تفسير شود ودر نهايت منجر به خشم شود ،تاثيرگذار

نامطلوبی که فرد عملکننده شاهد پريشانی ديگران

است.

است ،میشود .در مقابل افرادی با همدلی پايين ،در

و درد قربانی ممکن است پريشانی همدالنه را در

خورند .يک دليل برای اين موضوع اين است که اين

افرادی که به لحاظ هيجانی پاسخدهنده هستند،

افراد بوسيله تجربيات نيابتی برانگيخته نمیشوند و

برانگيخته کند (دی وايد ،وايد ،وايد و باکستل)2191 ،

درکی از حالتهای هيجانی ديگران ندارند (جوليفی و

اين تحقيقات بيان میکنند برنامههای آموزشی که با

فارينگتن .)2116 ،همدلی توانايی مهمی است که به

هدف تقويت مهارتهای همدلی اجرا میشوند ،در

فرد امکان میدهد خود را با اينکه چگونه ديگران

کاهش رفتارهای ضداجتماعی در کودکان سالم موثر

احساس يا فکر میکنند هماهنگ سازد .همدلی به فرد

هستند (فشباچ و فشباچ .)2111،در نظريات استدالل

اجازه برقراری تماس موثر با دنيای اجتماعی پيرامون

اخالقی ،همدلی به عنوان برانگيزندهی نوعدوستی و

خود را میدهد ،او را به دنيای اجتماعی پيوند میزند،

بازدارنده رفتارهای پرخاشگری در نطر گرفته میشود

کمک به ديگران را برای فرد ترسيم میکند و از وارد

(پالمر .)2113 ،اين نظريات استدالل میکنند افرادی

کردن آسيب به افراد ديگر جلوگيری میکند.

که قادر به همدلی هستند و نيابتاً نتايج رفتار خود نسبت

تحقيقات نشان میدهند همدلی متغيری مهم در

به ديگران را تجربه میکنند ،احتمال کمتری دارد که به

رفتارهايی است که شامل فهميدن ،ايجاد راحتی و رفتار

ديگران آسيب رسانده و رفتار پرخاشگرانه داشته باشند

ياری گرانه (دادس ،)2112 ،ارزش قائل شدن برای

و احتمال بيشتری دارد که به آنها کمک کنند .درواقع

رفاه ديگری و فهم آنچه ديگری نياز دارد ،انعطاف

همدلی به عنوان يک عامل محافظ در برابر پرخاشگری

پذيری و نشان دادن حساسيت به نيازهای ديگری است.

عمل می کند .همدلی پسخوراند بال فاصله ای ايجاد

تحقيقات نشان میدهند همدلی به طور منفی با

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 33-44 ،9314

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1394.2.4.2.0

زمانی که فرد پرخاشگر میشود؛ مشاهده پريشانی

کاهش پريشانی و ناراحتی در ديگران شکست می-

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

هيجانات خاص رابطه دارد (دادس و همکاران)2116 ،

میکند و فرد را از رفتار پرخاشگرانه از طريق اگاهی از
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پاي ان دادن به پرخاشگری قبل از اين که آسيبی متوجه

کند .اما اين نقايص میتواند بوسيلهی يادگيری

هدف شود عمل میکند .نتايج اين پژوهش نشان داد

مهارتهای هيجانی که به آنها اجازه میدهد عملکرد

که هوش هيجانی با ساختار شخصيتی سايکوپات رابطه

خوبی بر روی آزمونهای هوشی داشته باشند ،جبران

منفی دارد .اين نتايج که فرضيه دوم پژوهش راتاييد

شود .پژوهش حاضر ،به دليل تازگی آن در نمونههای

میکند ،با يافتههای پژوهشهای قبلی (ويسر ،بای،

ايرانی ،نيازمند تکرار در نمونههای مختلف و تاييدهای

کوک و مايبرگ )2191 ،همسو است .هوش هيجانی

تجربی بيشتر است .تا آن موقع ،يافتههای پژوهش بايد با

توانايی بازشناسی و تنظيم هيجانات در خود و ديگران

احتياط تفسير شوند .همينطور ،نمونه پژوهش (گروهی

است .ساختار هوش هيجانی اشاره به تفاوت های فردی

از دانشجويان) و نوع پژوهش (همبستگی)،

در توانايی پردازش و استفاده از اطالعات هيجانی به

محدوديتهايی را در زمينه تعميم يافتهها ،تفسيرها و

منظور افزايش کارکرد موثر در زندگی است که

اسنادهای علت شناختی متغيرهای مورد بررسی مطرح

ترکيبی از عوامل بين شخصی (روابط اجتماعی بهتر) و

میکنند که بايد در نظر گرفته شوند .بعالوه ،مشکالت

عوامل درون شخصی(خوش بينی بيشتر) است .هوش

و محدوديتهای مربوط به ابزارهای خودگزارشدهی در

هيجانی کارکرد روانی اجتماعی بهتر را پيشبينی می-

اين پژوهش را نبايد از نظر دور داشت .ما اميدواريم

کند و به عنوان يک متغير غير شناختی ممکن است اين

مطالعه حاضر تحقيقات بيشتری را در زمينه صفتهای

موضوع را که چرا برخی افراد علی رغم هوش کافی،

شخصيتی نامطلوب و نقايص هيجانی در جمعيتهای غير

در حوزههای بسياری از زندگی دچار مشکل میشوند

بالينی برانگيزد .به طور خالصه ،يافتههای پژوهش

(ون-روی و ويس وس واران .)2114 ،تحقيق بر روی

حاضر نشان دادند که همدلی میتواند برکيفيت روابط

ساختار شخصيتی سايکوپات حمايت های تجربی را

بين شخصی ،مشکالت بين شخصی و پرخاشگری

فراهم کرده است مبنی بر اينکه افراد دارای ويژگی

تأثيرگذار باشد .بر اين اساس ،میتوان به دو دسته پيامد

سايکوپات ناتوانی خاصی برای عملکرد موفقيت آميز

عملی و نظری پژوهش اشاره کرد .در سطح عملی،

علیرغم توانايی هوشی دارند و رفتارهای غيرانطباقی

برنامههايی که باهدف افزايش همدلی اجرا میشوند

آنها به نقص در پردازش هيجانات ارتباط دارد .اين

میتوانند جهتگيريهای ضداجتماعی و سايکوپات را

شواهد از طريق مدل تعديل پاسخ نيز اثبات شده است

کاهش دهند .در سطح نظری ،يافتههای پژوهش حاضر

که افرادی با ويژگيهای سايکوپات در اختصاص توجه

می توانند به غنای نظريه های فعلی مربوط به شخصيت

به پردازش اطالعات نقص دارند که شامل نشانههای

 ،همدلی و هوش هيجانی کمک کنند.

میباشد .افرادی با ويژگيهای سايکوپات در بازشناسی
و تمايز بين محرکهای عاطفی متفاوت نقص دارند .اين
موضوع ارتباط بين هوش هيجانی و سايکوپات را

تشکر و قدرداني
از تمام دانشجويانی که به عنوان شرکتکننده در اين
پژوهش شرکت کردند ،کمال تشکر و قدردانی را داريم.

مشخص میکند .برای مثال میتوان گفت افرادی با
ويژگی سايکوپاتی نقايص هيجانی دارند که فهميدن
مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال دوم ،شماره  ،4زمستان 33-44 ،9314

] [ DOR: 20.1001.1.25886657.1394.2.4.2.0

هيجانی میشود که در خارج از تمرکز توجهی آنها

] [ Downloaded from shenakht.muk.ac.ir on 2023-01-07

پرخاشگری پيوند میيابد و به عنوان مکانيسمی برای

هيجاناتی که ديگران دارند را در آنها جلوگيری می-

[ DOR: 20.1001.1.25886657.1394.2.4.2.0 ]
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