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های برونگرا و درونگرا احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی در شخصیت

 با توجه به نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک شده
 

 3، فاطمه شیرمحمدی 2، محمد بامدادی سیبنی*1طاهره الهی

 )نویسنده مسئول( .دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 1
 .، دانشگاه زنجان،زنجان ایرانکارشناس ارشد روانشناسی. 2
 .کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. 3

 دهیچک
 تواناد نشام میمای   هاای راردی اشاخاس اسا  کاه مای      تفاوتر د های شخصیتی ازجمله عوامل موثرویژگی مقدمه:

ر بررسای احسااس تنیاایی    کناد. هادا از واژوهم حا ا     دیگران و یا احساس تنیا باودن ننیاا ایفاا    درجلب حمای  از
 شده بود.های برونگرا و درونگرا باتوجه به نشم انواع حمای  اجتماعی ادراکعاطفی در شخصی  ا اجتماعی
 دانشاجو  200 تعاداد ای برروی دانشجویان دانشگاه زنجان انجام شاد.  مشایسه –تحشیق حا ر به روش روش علّی  روش:

نفار   89باا ورسشانامه شخصایتی نی نام نزماون شادند.        انتخاب و دسترسدر گیری روش نمونه به صورت هدرمند و با
و  شاده هاای حمایا  اجتمااعی ادراک   مارد( انتخااب و ورسشانامه    44زن و  45برونگرایی ) -ویوستار درونگرایی  انتیای

 عاطفی را تکمیل کردند. -احساس تنیایی اجتماعی 
شاده  ری نشان داد برونگرایان حمای  اجتماعی ادراکها از طریق تحلیل واریانس چندمتغیتحلیل داده نتایج:

نتاای  تحلیال رگرسایون نشاان داد کاه تنیاا در        عاطفی کمتری را گ ارش کردند. -بیشتر و تنیایی اجتماعی 
شاده از اشاخاس   بین دو گروه متفاوت باود. حمایا  اجتمااعی ادراک   احساس تنیایی عاطفی متغیرهای ویم

هاای معناادار احسااس    باین شده دوساتان در درونگرایاان وایم   جتماعی ادراکمیم در برونگرایان و حمای  ا
های احساس تنیایی اجتماعی و خاانوادگی در هار دو گاروه باه ترتیاب      مشیاستنیایی عاطفی بودند. در خرده

 شده دوستان و خانواده نشم معناداری داشتند. حمای  اجتماعی ادراک
 و  اروری اسا    اشخاس میم برای احساس سامم  اراراد   دوستان و دیگر ارتباط با خانواده، :گیریبحث و نتیجه

هاا در شارایم مختلام ممکان     . هماه انساان  خواهاد شاد   منجر به احساس تنیاییاجتماعی، های حمای  کمبود رشدان یا
و  اس  احساس تنیایی را تجربه کنند اما به سابب تفااوت در ناوع و میا ان تعااممت، شادت و ناوع نن در درونگرایاان        

هاای مناساب برااراری    روش هم ارراد درونگارا و هام اراراد برونگارا     شودتوصیه میو از این ر .برونگرایان متفاوت اس 
هاا  شاان نماوزش ببینناد تاا از احسااس تنیاایی نن      هاای شخصایتی  جلب حمای  اجتماعی را متناسب با ویژگای  رابطه و

 جلوگیری شود.
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 مقدمه  
یکی از عوامل مهم دربررسی رفتار و روابط آدمی 

ای از ویژگیهای شخصیت اوست که به صورت مجموعه
 شخصیت سرشتی و اکتسابی در وی نهادینه شده است.

 مختلف هایصورت به که است ایپیچیده فرضی ساختار
 مفهوم ازشخصیت از موجود تعاریف دامنه. است شده تعریف

 از ناشی مشهود رفتارهای تا ارگانیزم درونی فرایندهای
پردازان نظریه . گرچه همه[1]است  نوسان در افراد تعامل

     شخصیت با یک تعریف واحد از آن موافق نیستند، اما 
ت عبارت است از الگوی نسبتا توان گفت که شخصیمی

ای به هایی که تا اندازهها، یا ویژگیپایدار صفات، گرایش
 را شخصیت دیگر تعریفی . در[2]بخشد رفتار افراد دوام می

 تعیین که دانست پایداری و خصوصیات  گرایشها توانمی
     روانشناختی هایویژگی در و تفاوتها تشابهات کننده

 در هاویژگی این و باشدمی افراد( عمالو ا عواطف افکار،)
 تنها را آنها تواننمی راحتی به و دارند زمان تداوم طول

نظر گرفت  در لحظه یک زیستی و اجتماعی پیامد فشارهای
[3]. 

یکی از موضوعات مورد توجه در بحث شخصیت توجه به 
 های شخصیتی است. درواقع تیپابعاد آن از جمله تیپ

 بندیطبقه برای برچسب مومی یکع به طور شخصیتی
 1شخصیتی ویژگیهای باشد.می رفتار نظر از افراد هایویژگی

 اندیشیدن و کردن کردن، رفتار احساس فراگیر سبکهای
 بازده ایاندازه تا هااین جنبه شناخت [.4هستند ]

 انسان رفتار توصیف و کندمی تعیین را ذهنی استعدادهای
[. 5سازد ]پذیر میزندگی نیز امکانهای متغیر درموقعیت را

 شخصیت بعد یونگ دو های شخصیتی،بندی تیپدرتقسیم
 که بود معتقد و نامید درونگرایی و را برونگرایی افراد

گنجد می دو بعد این از یکی در روانی نظر از افراد ویژگیهای
 را 3/ برونگرایی2ییانگردرو شخصیتی بعد یزنک[. آ6]
دهد و نقش دستگاه قرار می توجه ردمو نگیختگیا سساابر

        ای صعودی را بر برونگرایی و درونگرایی مهمشبکه
شمارد و معتقد است که استعداد برونگراها در مقایسه با می

پذیری بیشتر و سطح انگیختگی آنها درونگراها برای تحریک
[. مغز درونگراها نسبت به برونگراها 7تر است ]پایین

کند زیرا افراد درونگرا بطور سریعتر پردازش می ها رااندیشه
کنند ولی افراد برونگرا در یک زمان در جهات مداوم فکر می

 همچنین معتقد است که [. آیزنک8کنند ]مختلفی فکر می

                                                           
1 Personality types 
2 Introversion 
3 Extraversion 

 بلکه نیستند، فرهنگی اتفاقی هایآفریده شخصیت ابعاد
 هستند انسان گونه نوروفیزیولوژیکی و ژنتیکی ساخت ثمره

 مثال) گیرندمی قرار بعد یک انتهای در که افرادی ینب و
               گیرند می قرار دیگر بعد انتهای در که آنهایی و( درونگرایان

دارد  وجود نورولوژیکی تفاوتهای( برای مثال برونگرایان)
[. برونگرایان دارای خصوصیاتی مانند اجتماعی بودن، 2]

خیالی، بینی، بیخوشدوستان زیاد داشتن، حاضرجوابی، 
عالقه به شرکت در مجالس، فاقد کنترل احساسات، 
درجستجوی تنوع و تازگی بودن هستند و درونگراها 

اطمینان و های محتاط، آرام، قابلبرعکس دارای ویژگی
طلبی کم، پرخاشگری کم و بروز تاحدی بدبین، هیجان

 با دتضا [.  افراد درونگرا در9ندادن احساسات خود هستند ]
       روابط  در را بیشتری رنج و کمتر لذت افراد برونگرا،

[. درنتیجه 10کنند ]فردی چهره به چهره تجربه میبین
تری نسبت به  افراد بخشافراد برونگرا روابط عاشقانه رضایت

 [. 11باشند ]درونگرا دارا می
 است حقیقتی های شخصیتیشخصیت و تیپموضوع 

 و محیط با را فرد  اختصاصی اریسازگ چگونگی که واحد
توان گفت که تیپها [. در واقع می12کند ]می تعیین اجتماع

  وضعیت تشخیص راهنمای اولین شخصیت و صفات
            نقشهای بر و هستند افراد عاطفی و شناختی
شغلی و حمایت  یا فردیبین رفتارهای و اجتماعی -عاطفی

گذارند افراد تاثیر می اجتماعی دریافتی و ادراکی توسط
[13]. 

 حمایتی رفتارهای از مجموعهای 4اجتماعی حمایت
 روانی فشارهای تعدیل موجب که است اختصاصی و عمومی

 اال درـب اجتماعی حمایت دارای شود. افرادفرد می بر وارده
     بهتری از خود نشان  سازگاری زندگی هایتنش مقابل

 صورت دو به یاجتماع حمایت .[15و  14] دهندمی
 حمایت شود. دره مطرح میشدادراك و شدهدریافت

 کرده و کسب تی که فردحمای انمیز ه،شدیافتدر جتماعیا
 سستردر د از دیابی فره، ارزشدادراكجتماعی احمایت  در
نظر قرار ز مدنیاردمو و وریضر قعامو در حمایتها دنبو

ت نوع تیپ توان گفها می. بر اساس نتایج پژوهش[16]دارد 
تواند در روابط شخصیتی از جمله درونگرا یا برونگرا بودن می

با دیگران و همچنین میزان دریافت و ادراك حمایت 
اجتماعی توسط افراد دخیل شود به طوری که نتایج تحقیق 

بودن و نشان داد که باوجدان [17]و همکاران  5کوکراویز

                                                           
4 social support 
5 Cukrowicz 



 

13 
 

 طاهره الیی و همکاران.........                                                                               های برونگرا و درونگرا با توجه به نشم انواع ر شخصی احساس تنیایی اجتماعی ا عاطفی د

 و همکاراناعظم نوررستی                                    
بل توجه و برونگرایی صفات شخصیتی هستند که به طور قا

شده در کننده حمایت اجتماعی ادراكبینیمعناداری پیش
باشند. همچنین این صفات ممکن است به طول زمان می

شده تر و حمایت اجتماعی ادراكبخشتعامالت رضایت
     نشان [18] 1بیشتر منجر شود. یافته های پنتینا و ژانگ

می دهد که ویژگی های شخصیتی برون گرایی و حمایت 
اجتماعی ادراك شده از جانب دوستان به طور قابل توجهی 

 با ابراز هیجانات مثبت همراه می باشد.
داری برای کننده معنیبینیهای شخصیتی پیشویژگی 

رضایت از زندگی است و بین حمایت اجتماعی و  رضایت از 
داری وجود دارد به طوری که زندگی رابطه مثبت و معنی
        ن، خانواده و سایر اشخاصحمایت از جانب دوستا

 .   [19]باشد کننده رضایت از زندگی میبینیپیش
از موارد دیگری که در بحث تفاوتهای شخصیتی بین 

باشد. افراد به می 2گنجد موضوع احساس تنهاییافراد می
واسطه نوع شخصیت خود با دیگران ارتباط برقرار کرده یا از 

دیک شدن و دورشدن در روابط  کنند و این نزآنها دوری می
 مطالعات باشد.یکی از عوامل ایجاد احساس تنهایی می

 با این متغیر درگذشته که است آن بیانگر تنهایی احساس
    رفتار خشم، کمرویی، افسردگی، مانند مفاهیم دیگری

 .[20]بود  شده بندیدسته اینها مانند و انزواطلبانهخود
مقوله  عنوان به را تنهایی احساس 1983 سال در سیلگمن

 از یکی به عنوان متمایز از افسردگی و و مستقل تشخیصی
 شده شناخته میزان کمترین به که روانشناختی هایپدیده

 نتیجه در ناخوشایند سحساا ینا [.21]کند می است یاد
 و میک رتصو به دفر جتماعیا بطروا شبکه در کاستی
 و دیگران با ومطلوب یکدنز بطروا به سترسید معد و کیفی

 ستا تکاادار ینا از ناشی بیشترآید و می وجود به خانواده
 را او راتنتظاا از برخی د،فر دموجو جتماعیا بطروا که
 یک  عنوان به اجتماعی حمایت [.22]کنند نمی آوردهبر

کند. طبق  می کمک تنهایی احساس کاهش به مهم عامل
فردی اطات بیننتایج تحقیقات، حمایت اجتماعی و ارتب

 که افرادی. [23]کننده احساس تنهایی می باشند بینیپیش
 انتظارات با دلیل اینکه به کنند،می تجربه را تنهایی احساس

 و شوندمی گفت وشنود مسیر وارد منفی هایبینیپیش و
در  الزم، اجتماعی هایمهارت فقدان دلیل به همچنین
خورند. می شکست کنزدی دوستانه روابط تداوم و برقراری

دادن  انجام دوستانه، روابط برقراری همچنین این افراد در
 از بردن لذت ، گروهها در شرکت اجتماعی، فعالیتهای

                                                           
1  Pentina & Zhang 
2  Feeling lonely 

. [24]هستند  مواجه مشکل با محیط کنترل و هامهمانی
دهد که حمایت اجتماعی رابطه شواهد آشکاری نشان می

جتماعی به منفی با احساس تنهایی دارد و کاهش حمایت ا
. اما آنچه [25]شدت با افزایش احساس تنهایی مرتبط است 

در این میان مهم است ویژگیهای شخصیتی افراد است که 
آنها را در برقراری ارتباطات اجتماعی و کسب حمایت از 

تیپ شخصیتی برونگرا به واسطه سازد. اطرافیان توانمند می
ت کمتر نوع تعامالتش با دیگران در اجتماع ممکن اس

احساس تنهایی کند درحالی که تیپ شخصیتی درونگرا به 
     دلیل ارتباطات محدود مستعد احساس تنهایی بیشتر 

 دیگران از جدایی و رو در رو تماس فقدانباشد. درواقع می
 روابط در اجتماعی فاصله به احساس است ممکن تنها نه

[. 26]د شو منجر جوانان در به ویژه تنهایی، احساس به بلکه
پژوهشها ارتباط مثبت بین احساس تنهایی و 

رنجورخویی، اضطراب اجتماعی، ترس از طرد شدن و _روان
درونگرایی و رابطه معکوس بین احساس تنهایی و 

پذیری اجتماعی و عزت نفس باال را نشان برونگرایی، ریسک
 .[27]دهند می

همانطور که ذکر شد بررسی پیشینه پژوهشی نقش 
شخصیتی درونگرایی و برونگرایی را در احساس  ویژگیهای

اند اما اینکه این ویژگیها چگونه منجر به تنهایی نشان داده
شود مستلزم تجربه کم یا زیاد احساس تنهایی در افراد می

بررسی و شناسایی متغیرهای واسطی است که در این رابطه 
 توان انتظار داشت صرف درونگرا بودن منجرنقش دارند. نمی

رسد درونگرایی و به احساس تنهایی شود بلکه به نظر می
برونگرایی افراد را مستعد توانمندیهای متفاوتی در برقراری 

نماید. از سوی دیگر این رابطه و در نتیجه کسب حمایت می
ویژگیها ادراك افراد را از حمایتهای اجتماعی موجود نیز 

          دهند. از آنجا که صفت تحت تاثیر قرار می
شود برونگرایی به صورت پیوستاری توصیف می -درونگرایی

که هر کسی درجات مختلفی از آن را دارا است کسب و 
ادراك حمایتهای اجتماعی را به طرق مختلف تحت تاثیر 
قرار داده و به صورت غیرمستقیم بر احساس تنهایی افراد 
 موثر خواهد بود. از اینرو پژوهش حاضر به دنبال بررسی

 های زیر بود:فرضیه
برونگرایان نسبت به درونگرایان از حمایت اجتماعی  -1
 شده بیشتری برخوردارند.ادراك
درونگرایان در مقایسه با برونگرایان احساس تنهایی  -2

 کنند.عاطفی بیشتری را تجربه می -اجتماعی
شده از خانواده، نقش انواع حمایت اجتماعی ادراك -3

بینی احساس تنهایی م در پیشدوستان و اشخاص مه
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 عاطفی افراد برونگرا و درونگرا متفاوت است. -اجتماعی 

 روش
 نوع پژوهش

باشد. می ایمقایسه ـعلیتوصیفی از نوع  پژوهش حاضر     
شـود کـه بـه دلیـل     این طرح تحقیـق زمـانی اسـتفاده مـی    

ای بودن متغیر مستقل امکان دسـتکاری آن وجـود   خصیصه
یا غیراخالقی باشد و محقق بخواهد با مطالعه نداشته باشد و 

 متغیرهای وابسته به نقش متغیر مستقل پی ببرد.

 آزمودنی 

جامعه اماری پژوهش حاضر کلیه  الف( جامعه آماری:
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه زنجان در سال 

 بودند. 1394-95تحصیلی 
نمونه پژوهش حاضر در دو مرحله نمونه پژوهش: ب( 

شاغل نفر از دانشجویان  200 خاب شدند. در مرحله اولانت
به تحصیل در مقطع کارشناسی به صورت هدفمند و با 

با مرد  %47زن و  %53در دسترس ) گیرینمونه روش
 آیزنک شخصیتی آزمون سال( انتخاب و به21میانگین سنی 

 نمرات دارای افراد گیری،پاسخ دادند. در مرحله دوم نمونه
برونگرایی از نمونه مرحله اول  -درونگرایی ستارپیو انتهایی

که به پرسشنامه شخصیتی آیزنک پاسخ داده بودند انتخاب 
زن و  %8/52نفر درونگرا:  44نفر برونگرا و  45شدند )

 مرد(.  2/47%

 ابزارهای پژوهش
 :فرم بزرگساالن -1آزمون شخصیت آیزنک( 1

سنجش برخی جنبه های شخصیت توسط آیزنک برای 
سوال  21سوال است که تعداد  90آزمون دارای  .ته شدساخ

دارد .برای هریک از اختصاص برونگرایی ـبه بعد درونگرایی
مواد پرسشنامه دو گزینه بلی و خیر وجود دارد که در برخی 

و  گیردیصفر منمره و پاسخ خیر  1ها پاسخ بلی نمره گزینه
یزنک با آ شود.ها به صورت معکوس عمل میدر برخی گزینه

              بعد ضریب اعتبار درونی روش بازآزمایی
به  پرسشنامه را برای مردان و زناندرونگرایی -برونگرایی

کاویانی، پورناصح و  [.28]گزارش کرد  89/0و  83/0ترتیب 
درونگرایی  -نیز اعتبار مقیاس برونگرایی [29]موسوی 

ژوهش گزارش کردند. در پ 79/0پرسشنامه را در ایران 
حاضر از بعد درونگرایی و برونگریی این پرسشنامه استفاده 

 82/0شد و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

                                                           
Eysenck personality Questionnaire 1 

 بدست آمد.

ساخته : شدهادراک اجتماعی مقیاس حمایت( 2
 3گویه و  12مشتمل بر  ، زیمت و فارلی2زیمت، داهلم

 7 گذاری طیف لیکرتمقیاس است که بر اساس نمرهخرده
گردد. گذاری میای از کامال مخالف تا کامال موافق نمرهدرجه
(، دوستان 3،4،8،11مقیاس خانواده شامل سواالت )خرده

( و اشخاص مهم شامل سواالت 6،7،9،12شامل سواالت )
( است. نمره کل مقیاس از جمع نمرات سواالت 1،2،5،10)

 دهنده ادراك باالیآید.کسب نمره باال نشانبدست می
میزان  [30]حمایت اجتماعی است. شکری و همکاران 

و هریک از  89/0ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه را 
های خانواده، دوستان و افراد مهم را به ترتیب  مقیاسخرده

/. گزارش نمودند. در پژوهش حاضر با 89و  91/0، 85/0
/. و 89 اعتبار کل مقیاس استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

و اشخاص  70/0، دوستان 85/0های خانواده مقیاسهخرد
 به دست آمد. 84/0مهم 

عاطفی فرم -مقیاس احساس تنهایی اجتماعی (3
تهیه شده   3توسط دی توماسو، برنن و بست: بزرگساالن 

است. ابزاری چندبعدی است که احساس تنهایی  را در سه 
شامل  کند ومولفه عاطفی، خانوادگی و اجتماعی ارزیابی می

درجه ای طیف 5گویه است که هریک در مقیاس  15
 لیکرت از کامال مخالف تا کامال موافق قرار دارد.

تا  87/0مولفان این مقیاس ضریب آلفای کرونباخ را بین 
اند که حاکی از همسانی درونی باالی گزارش کرده 90/0

 مقیاس است. 
و  در ایران پایایی و روایی این مقیاس در پژوهش جوکار

بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ برای سه  [31]سلیمی 
مولفه احساس تنهایی عاطفی، خانوادگی و اجتماعی به 

 این به دست آمد. اعتبارکل 78/0و   84/0،  92/0ترتیب 
و /. 87 حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ پژوهش در مقیاس

یی ، تنها92/0های تنهایی عاطفیمقیاسبرای هریک از خرده
به دست آمد. الزم 84/0و تنهایی خانوادگی  86/0اجتماعی 

دهنده میزان به ذکر است که نمره باالی این مقیاس نشان
باشد و برعکس نمره پایین، نشانگر پایین احساس تنهایی می

     عاطفی  -میزان باالی تجربه احساس تنهایی اجتماعی
 باشد.می

 

                                                           
2 Zimet، Dahlem& Farley 
3 Best 
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 شیوه انجام پژوهش
های ر کالسهای کارشناسی دانشکدهپژوهشگران بتدا د

مختلف دانشگاه زنجان حاضر شده و از دانشجویان 
کردند به پرسشنامه شخصیتی آیزنک پاسخ درخواست می

شدند و به دهند. کالسها به صورت تصادفی انتخاب می
ای است شد که پژوهش دومرحلهدانشجویان توضیح داده می

برای مرحله دوم، شماره  و برای امکان برقراری ارتباط با آنها
-ها یادداشت کنند. بعد از نمرهتماس خود را بر روی برگه

گذاری و تحلیل پرسشنامه، افراد دارای نمرات انتهایی در 
برونگرایی شناسایی شدند و برای  -پیوستار درونگرایی

گرفت. مرحله دوم پژوهش با آنها هماهنگی الزم صورت می
 و زیمت شدهادراك اعیاجتم حمایت هایپرسشنامه سپس

 عاطفی-اجتماعی تنهایی احساس ومقیاس همکاران
گرفت به صورت حضوری در اختیار آنها قرار می یزرگساالن

تا پاسخ دهند. رضایت آزمودنیها برای شرکت در تحقیق به 
ها با نهایت رازداری و به صورت مکتوب اخذ شد و داده

 صورت گروهی تحلیل شدند.

 هاتحلیل داده شیوه
ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی )میانگین و داده

انحراف معیار( و روشهای آماری استنباطی )تحلیل واریانس 
     افزار چندمتغیری و تحلیل رگرسیون چندگانه( در نرم

 تحلیل شدند. 19اس اسپیاس

 نتایج
میانگین و انحراف استاندارد مربوط به  1نتایج جدول 

عاطفی را در –ی و احساس تنهایی اجتماعیحمایت اجتماع
 دهد.میان درونگرایان و بروانگرایان نشان می

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در میان درونگرایان و برونگرایان1جدول 
  درونگرایان برونگرایان

 میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد متغیر

 شده کلادراك اجتماعی  حمایت 5/57 7/13 7/65 1/11

 حمایت خانواده 3/21 8/4 5/23 1/4

 حمایت دوستان 6/16 5/5 7/19 7/4

 حمایت اشخاص مهم 6/19 4/6 4/22 9/4
 عاطفی کل-اجتماعی تنهایی احساس 7/46 09/10 5/52 4/8
 خانوادگی تنهایی احساس 7/19 2/4 7/20 4/3

 عاطفی تنهایی ساحسا 08/11 2/4 9/12 2/5

 اجتماعی تنهایی احساس 8/15 5/4 8/18 4/3

برای مقایسه حمایت اجتماعی و احساس تنهایی 
عاطفی درونگرایان و برونگرایان از تحلیل واریانس -اجتماعی

داری آزمونهای لوین استفاده شد. عدم معنی 1چند متغیری
ی های همگونی واریانس و همگونو باکس از برقراری مفروضه

کوواریانس حمایت کردند. از شاخص -ماتریس واریانس
المبدای ویلکز برای بررسی تاثیر برونگرایی و درونگرایی بر 
ترکیب حمایت اجتماعی و احساس تنهایی اجتماعی عاطفی 
استفاده گردید، مقداراین شاخص )به عنوان ضریب عدم 

 01/0بدست آمد که در سطح خطای کمتر از 894/0تعیین( 
معنی دار می باشد. نتایج  106/0ب اتای سهمی با ضری

 گزارش شده است. 2گروهی در جدول  آزمون تفاوتهای بین
دهد، نتایج نشان می 2همانگونه که اطالعات جدول 

( تفاوت معناداری ≥p 05/0حاکی از آن است که در سطح )
خرده و (=F 54/9) شده کلبین حمایت اجتماعی ادراك

                                                           
1 MANOVA 

ن درونگرایان و برونگرایان وجود دارد. های آن در میامقیاس
میانگین نمرات برونگرایان در  1بر طبق اطالعات جدول 

مقیاس آن حمایت اجتماعی ادراك شده کل و هر سه خرده
از درونگرایان باالتر است. مقایسه میانگین نمرات هر گروه 

دهد که میانگین نمره ها نیز نشان میمقیاسدر خرده
شده از جانب خانواده در هر دو گروه راكحمایت اجتماعی اد

مقیاس دیگر است. مقایسه نمرات دو گروه باالتر از دو خرده
عاطفی کل  -درونگرا و برونگرا در احساس تنهایی اجتماعی

دهنده تفاوت معنادار دو گروه های آن نشانمقیاسو خرده
های احساس تنهایی مقیاسدر احساس تنهایی کل و خرده

( بود. میانگین نمرات ≥p 05/0و اجتماعی)خانوادگی 
های آن مقیاس( افراد برونگرا در این متغیر و خرده1)جدول 

باالتر از افراد درونگرا بود. از آنجا که نمره باال در این مقیاس 
کمتر است باید گفت گزارش تنهایی نشان دهنده تنهایی

. عاطفی در برونگرایان کمتر از درونگرایان است-اجتماعی
های مقیاسنگاهی به میانگین نمرات دوگروه درخرده

دهد که هر دو گروه در بعد احساس تنهایی نشان می
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نسبت به دو بعد   احساس تنهایی عاطفی شکایت بیشتری 
         دیگر احساس تنهایی داشتند. همچنین از میان 

های احساس تنهایی دو مولفه احساس تنهایی مقیاسخرده
اس تنهایی خانوادگی در میان درونگرایان و اجتماعی و احس

برونگرایان تفاوت معناداری دارد که احساس تنهایی 
بین  8/18در میان درونگرایان و 8/15اجتماعی با میانگین 

های برونگرایان میانگین بیشتری را نسبت به سایر مولفه

 عاطفی داراست.ـاحساس تنهایی اجتماعی
شده در اجتماعی ادراكبرای بررسی نقش انواع حمایت 

های عاطفی، تحلیل رگرسیونـاحساس تنهایی اجتماعی
های شخصیتی ای برای هرکدام از تیپچندگانه جداگانه

ارائه  3برونگرا و درونگرا انجام شد که نتایج آنها در جدول 
 شده است.

 اطفی درونگرایان و برونگرایانع -. نتایج مقایسه چندمتغیری حمایت اجتماعی و احساس تنهایی اجتماعی2جدول 
ضریب 

 اتا
 متغیر میانگین مجذورات F سطح معناداری

 شده کل ادراك اجتماعی  حمایت 9/1501 54/9 003/0 099/0
 حمایت خانواده 5/106 1/5 026/0 056/0
 حمایت دوستان 8/220 1/8 005/0 086/0
 حمایت اشخاص مهم 1/184 5/5 021/0 060/0
 عاطفی کل-احساس تنهایی اجتماعی 9/739 55/8 004/0 089/0
 خانوادگی تنهایی احساس 02/22 4/1 022/0 017/0
 عاطفی  تنهایی احساس 5/75 2/3 073/0 036/0

 اجتماعی تنهایی احساس 8/190 8/11 001/0 11/0

 رایان و درونگرایانعاطفی به تفکیک برونگ-. نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک شده در احساس تنهایی اجتماعی3جدول 
 𝑅2 F B Std.Error Beta T p متغیر پیش یین متغیرمالك گروه

 
 
 
 
 
 

 برونگرایان

 عاطفی کل -تنهایی اجتماعی

 

 خانواده از شدهحمایت ادراك
56/0 98/16 

797/0 276/0 395./ 89/2 006/0 
 36/0 926/0 108/0 206/0 191/0 دوستان  از شده حمایت ادراك

 008/0 79/2 378/0 229/0 639/0 مهم اشخاص  از شدهایت ادراكحم

 عاطفی تنهایی

 

 خانواده از شده حمایت ادراك
187/0 29/4 

121/0 226/0 096/0 535/0 596/0 
 83/0 216/0 033/0 169/0 037/0 دوستان از شده حمایت ادراك
 017/0 49/2 442/0 188/0 468/0 مهم اشخاص  از شدهحمایت ادراك

 تنهایی اجتماعی
 خانواده از شدهحمایت ادراك

296/0 60/5 
139/0 143/0 168/0 973/0 336/0 

 008/0 77/2 411/0 107/0 297/0 دوستانازشده حمایت ادراك
 677/0 42/0 072/0 119/0 05/0 مهم اشخاص از شدهحمایت ادراك

 تنهایی خانوادگی
 خانواده از شدهحمایت ادراك

536/0 3/15 
537/0 116/0 649/0 62/4 000/0 

 427/0 802/0 096/0 087/0 07/0 دوستانازشده حمایت ادراك
 216/0 25/1 174/0 096/0 121/0 مهم اشخاص از شدهحمایت ادراك

 
 
 
 
 
 

 درونگرایان

 
 عاطفی کل -تنهایی اجتماعی

 

 خانواده از شدهحمایت ادراك
658/0 45/33 

593/0 231/0 287/0 56/2 014/0 
 000/0 63/5 563/0 181/0 02/1 دوستان  از شده حمایت ادراك
 148/0 47/1 152/0 161/0 238/0 مهم اشخاص  از شدهحمایت ادراك

 عاطفی تنهایی

 

 خانواده از شده حمایت ادراك

24/0 3/4 

081/0 159/0 093/0 511/0 612/0 

 046/0 05/2 332/0 125/0 256/0 دوستان از شده حمایت ادراك

 325/0 996/0 166/0 111/0 11/0 مهم اشخاص  از شدهحمایت ادراك

 تنهایی اجتماعی

 خانواده از شدهحمایت ادراك
725/0 

 
1/36 

165/0 1/0 18/0 64/1 107/0 
 000/0 29/9 904/0 079/0 732/0 دوستانازشده حمایت ادراك

 409/0 835/0 084/0 07/0 058/0 مهم اشخاص از شدهادراكحمایت 

 تنهایی خانوادگی

 خانواده از شدهحمایت ادراك

77/0 6/45 

677/0 086/0 788/0 89/7 000/0 

 625/0 493/0 067/0 067/0 033/0 دوستانازشده حمایت ادراك
 257/0 14/1 06/0 06/0 069/0 مهم اشخاص از شدهحمایت ادراك
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 و همکاراناعظم نوررستی                                    
از آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد  آمده به دست نتایج
شده به ترتیب مقیاسهای حمایت اجتماعی ادراكکه خرده

        درصد از واریانس احساس تنهایی  56و   8/65
عاطفی کل را در درونگرایان و برونگرایان توجیه  –اجتماعی 

اده و شده از خانوهای حمایت ادراكمقیاسنماید. خردهمی
عاطفی کل  -بین معنادار تنهایی اجتماعیاز دوستان پیش

های مقیاسدر درونگرایان بود اما در مورد برونگرایان خرده
بین شده از خانواده و از اشخاص مهم پیشحمایت ادراك

های بینپیش عاطفی آنها بودند. -معنادار تنهایی اجتماعی
متفاوت بود به  تنهایی عاطفی در درونگرایان و برونگرایان

ای که در افراد درونگرا حمایت اجتماعی ادراك شده از گونه
شده از دوستان و در افراد برونگرا حمایت اجتماعی ادراك

افراد مهم سهم معناداری در تنهایی عاطفی آنها داشتند. 
های تنهایی اجتماعی و خانوادگی دو گروه تفاوتی بینپیش

شده از دوستان و از كنداشتند و حمایت اجتماعی ادرا
نهایی های معنادار احساس تبینخانواده به ترتیب پیش

 اجتماعی و خانوادگی بودند.

 بحث و نتیجه گیری
 ـ اجتماعی تنهایی حاضر بررسی احساس پژوهش هدف

 نقش به توجه با درونگرا و برونگرا هایشخصیت در عاطفی
دادکه بود. نتایج نشان  شدهادراك اجتماعی حمایت انواع

شده و احساس تنهایی بین حمایت اجتماعی ادراك
عاطفی در میان درونگرایان و برونگرایان تفاوت -اجتماعی

ها حاکی از آن بود معناداری وجود دارد و مقایسه میانگین
شده در بین برونگرایان که میزان حمایت اجتماعی ادراك

عاطفی نیز در میان -بیشتر و احساس تنهایی اجتماعی
نگرایان به میزان بیشتری وجود دارد. این نتایج در زمینه درو

و   های سوایکتشده همسو با یافتهحمایت اجتماعی ادراك
 اوکانو [ و اونیشی،17همکاران ] و [، کوکراویز32] 1همکاران

توان [ است. در توجیه نتایج به دست آمده می19] 2یوگیو و
خالف افراد درونگرا اینگونه استنباط کرد که افراد برونگرا بر 

تر و همچنین تعامالت به دلیل شبکه ارتباطی گسترده
تر در دایره روابط انسانی، هنگام روبرو شدن با مسائل وسیع

و مشکالت مختلف، باسهولت بیشتری به گفتگو با دیگران 
دهند. از پردازند و هیجانهای خود را به آسانی بروز میمی

انگیزند یگران را برمیاین جهت که احساسات و عواطف د
تواند منجر به دریافت و ادراك حمایتهای بیشتری از می

جانب آنها شود. در تعامالت اجتماعی برونگرایان نسبت به 
                                                           
1 Swickert، Rosentreter، Hittner، Mushrush 

2 Onyishi، Okongwu& Ugwu 

کنند. همچنین افراد برونگرا با درون گرایان پذیراتر رفتار می
های خود و شبکه روابط اجتماعی مدنظر قرار دادن توانایی

توانند حمایتهای کنند مید احساس میتری که دارنگسترده
دوستان و اطرافیان را فرابخوانند و در نتیجه از ادراك 

 حمایت اجتماعی باالتری نیز برخوردارند.
نتایج  ،عاطفیـعیهایی اجتمانرابطه با احساس ت در

 و 4کلی، [ 33] 3های استکالیتحقیق حاضر همسو با یافته
 6نیشیدا و [، گودکانست35] 5و شروت [، لباتر34همکاران ]

[ نشان 38] دانذبیحی[، و 37[، رحیمی و همکاران ]36]
       داد که درونگرایان احساس تنهایی بیشتری را تجربه 

 ترگرم روابط دارای افراد برونگرا جوامع اکثر کنند. درمی
 توانندمی که مند هستندبهره بیشتری دوستان از بوده و

 بگذارند اشتراك به آنها با  را خود هایهیجان و احساساسات
 تمرکز باطنی، نگاه به بیشتر تمایل  درونگرا که افراددر حالی

 همین  و دارند داخلی پردازش و خود احساسات و افکار بر
به .برانگیزد دیگران در را متفاوتی واکنش تواندمی امر

طورکلی برونگرایان دارای خصوصیات اجتماعی بودن، 
اشتن، عالقه به شرکت در مجالس، فاقد دوستان زیاد د

کنترل احساسات، درجستجوی تنوع و تازگی بودن هستند 
-های محتاط، آرام، قابلو درونگراها برعکس دارای ویژگی

طلبی کم، پرخاشگری کم اطمینان و تاحدی بدبین، هیجان
 جامعه واقع [.در9و بروز ندادن احساسات خود هستند ]

 فراهم برونگرا افراد برای را بیشتری محیطی هایپاداش
 خاص متفاوت و برخورد نوع ویژگیهای شخصی،  است. کرده

 دالیل از یکی تواندمی  درونگرا و برونگرا افراد با فرهنگ هر
 تیپ داشتن عبارتی به. باشد تنهایی آنها احساس در تفاوت

 احساس در تواندخود نمیمتفاوت به خودی شخصیتی
 ممکن  جامعه افراد رفتار بلکه کندایجاد  تفاوتی تنهایی

 درونگراها و برونگراها در تفاوت این خوردن رقم باعث  است
به عبارت دیگر برونگرایان نیز  ممکن است در  .باشد شده

جریان زندگی خود احساس تنهایی را تاحدودی تجربه کنند 
رسد به واسطه نوع و میزان ارتباطاتی که با اما به نظر می

کنند در مقایسه با درونگرایان این حس را رار میدیگران برق
 تر و کمتری تجربه نمایند.به طور متعادل

از دیگر نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر این است 
شده از جانب دوستان که در میان درونگرایان حمایت ادراك

داری برای احساس تنهایی عاطفی و کننده معنیبینیپیش
کننده بینیجانب خانواده پیش از شدهحمایت ادراك

                                                           
3 Stoeckli 
4  Kelly 
5 Ledbetter& Schrodt 
6 Gudykunst& Nishida 
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آمده در باشد. نتایج به دستاحساس تنهایی خانوادگی می 
میان برونگرایان حاکی از آن است که حمایت اجتماعی 

کننده احساس بینیشده از جانب اشخاص مهم پیشادراك
       شده از جانب دوستانتنهایی عاطفی، حمایت ادراك

ی احساس تنهایی اجتماعی و داری براکننده معنیبینیپیش
بین احساس حمایت ادراك شده از جانب خانواده نیز پیش

های یافته با همسو نتایج این باشد.تنهایی خانوادگی می
 [، تاکورا40] 2هیکانین و تیکانین [،39] 1میدان و پاموکیو
[، 42آرانی ] زاده حسینی و [، کالنتری41] 3هارا وساکی
پور [، سلیمی، جوکار و نیک43ی ]انار و زاده، بیات رحیم

 در تبیین این یافته باشد.[ می45] 4[ و یتز و همکاران44]
 تعامالت از کامال درونگرا هایتوان گفت شخصیتها می

 دامنه داشتن نگه محدود با بلکه کنندنمی دوری اجتماعی
 و انگیختگی میزان مدیریت دنبال به اجتماعی تعامالت
 رسدمی نظر به رواین از هستند. حیطم از دریافتی تحریک

دوستان نزدیک و صمیمی  جانب از حمایت دریافت انتظار
آن منجر  کمبود یا فقدان و داشته آنها برای بیشتری اهمیت

عاطفی و همچنین احساس تنهایی  تنهایی احساس به
 تعامالت علت به برونگرا افراد مقابل شود. دراجتماعی می

اجتماعی متعدد و  حمایت ریافتد منابع و نوع بیشتر،
       دارند. یکی از منابع  متفاوتی نسبت به درونگرایان

کننده نیازهای احساسی و عاطفی در میان برونگرایان تامین
ارتیاط با اشخاصی است که برای آنها در زندگی مهم تلقی 

شوند و به نوعی به لحاظ احساسی و عاطفی از جانب آنها می
مادامی که این حمایت از جانب این  شوند،تامین می

اشخاص ادراك نگردد منجر به احساس تنهایی رمانتیک و 
 کاستی نتیجه در ناخوشایند سحساا ینشود. اعاطفی می

 معد و کیفی و میک رتصو به دفر جتماعیا بطروا شبکه در
 به خانواده و دیگران با ومطلوب یکدنز بطروا به سترسید

 بطروا که ستا تکاادار ینا از شینا بیشترآید و می وجود
      آوردهبر را او راتنتظاا از برخی د،فر دموجو جتماعیا

 داشتن سبب [. همچنین در برونگرایان به22کنند ]نمی
گسترده، روابط با دوستانشان  تعامالت و اجتماعی هایشبکه

در سطح باالیی قرار دارد به طوری که ادراك نشدن  
ستان منجر به احساس تنهایی حمایت از جانب این دو

      شود و فرد خود را در اجتماع تنها حس اجتماعی می
 اعم) افراد مختلف گفت توانمی کند. همچنینمی

                                                           
1 Pamukçu& Meydan  
2  Tikainnen & Heikkinen 
3 Takakura & Sakihara 
4 Utz، Swenson، Caserta، Lund& deVries 

 با مناسب ارتباط در برقراری که( برونگرایان و ازدورنگرایان
 دریافتی حمایت تدریج هستند، به مشکل دچار خود خانواده

 که است و بدیهی دهندمی دست از را آنها جانب از ادراکی و
 منجر به تدریج به خانواده جانب از حمایت ادراك عدم

 تنهایی احساس در نهایت و خانواده از دوری و شدن منزوی
به طور کلی  با توجه به نتایج بدست شود. می خانوادگی

فردی بین اتتوان گفت که ارتباطآمده در پژوهش حاضر می
ر افراد مختلف چه برونگرا و چه د رب مختلف هیجانیاو تج

و متعاقبا   شدهحمایت اجتماعی ادراك بر می توانددرونگرا 
. نکته حائز اهمیت تاثیر بسزایی بگذارد آنها احساس تنهایی

و درونگرا احساس  افراد برونگراآن است که هر دو گروه 
کنند اما نوع و شدت آن با همدیگر تنهایی را تجربه می

شتن حمایت اجتماعی از جانب دیگران به تفاوت دارد. دا
نوعی به نیاز افراد به داشتن روابط با دیگران پاسخ می دهد. 
احساس تعلق به دیگران و تعامل اجتماعی با دوستان و 
روابط گرم و نزدیک و محبت آمیز با همنوعان همگی در 
فطرت انسان ها نهادینه شده است. هرچه افراد بیشتر تعامل 

ر با هم باشند ، به احتمال بیشتری روابط کنند و بیشت
دوستی برقرار کرده  و در ادامه حمایت اجتماعی بیشتری را 
نیز به سبب پیوندهای اجتماعی تشکیل شده دریافت می 

. با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر [46]کنند
آنچه مشخص است اشاره به این موضوع است که حمایت 

نواده چه از جانب دوستان و چه از نشدن چه از جانب خا
جانب افراد و اشخاص مهم احساس تنهایی را هم در افراد 
برونگرا و هم در افراد درونگرا رقم می زند اما آنچه الزم به 
نوضیح است این است  که میزان آسیب پذیری ناشی از عدم 
دریافت حمایت اجتماعی در افراد درونگرا و ایجاد احساس 

ن افراد به واسطه نوع تعامالتشان بیشتر است تنهایی در ای
چرا که حمایت اجتماعی به مثابه یک ضربه گیر و سپری 
مقاوم در مقابل تنش های ذهنی به ویژه احساس تنهایی 

 عمل می کند.
 در شدهادراك اجتماعی حمایت نقش به توجه با

 شودمی پیشنهاد برونگرایان و درونگرایان تنهایی احساس
 شود داده آموزش افراد این به صحیح اجتماعی های مهارت

 کرده ابراز دیگر اشخاص را به خود عالقه راحتی بتوانند به تا
 به بتوانند همچنین باشند، داشته کمتری هایخودارجاعی و

نمایند. از  وجود ابراز و تعامل داشته قبول قابل ایشیوه
دیگر پیشنهادات این است که پژوهش های دیگر به بررسی 
میزان پذیرش اجتماعی همچنین میزان تنظیم هیجانات 
این افراد در ارتباط با دیگران بپردازند تا میزان رضایت آنها 

 از ارتباط با چنین افرادی مشخص گردد. 
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 و همکاراناعظم نوررستی                                    
از محدودیت های پژوهش حاضر محدودیت نمونه 

ها را پژوهش به دانشجویان بود که قابلیت تعمیم یافته
های آتی به بررسی این پژوهش کند. امید استمحدود می

موضوع در قشرهای مختلف جامعه بپردازند. محدودیت دیگر 
در زمینه تعمیم یافته ها به دلیل  استفاده ازروش نمونه 

 گیری در دسترس می باشد.
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