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  چکیده
ضروري براي برقراري  هاي از مهارتگیري اجتماعی یکی دیدگاه: مقدمه

مقیاسی که . شناختی دارد هاي روابط اجتماعی است که ریشه در توانایی
 عنوان بهو ابزارهاي موجود تنها  این مهارت را بسنجد وجود ندارد منحصراً

 لذا هدف. دان کردهي ریگ اندازهخرده مقیاس، دیدگاه گیري اجتماعی را 
مقیاسی براي  پژوهش حاضر معرفی مفهوم دیدگاه گیري اجتماعی و تدوین

ي ها دانشگاهنفر از دانشجویان  750در این پژوهش : روش .سنجش آن بود
استان کردستان شرکت داشتند و مقیاس دیدگاه گیري اجتماعی را براي 

 تعیین يبرا ي شادکامی آکسفورد و اضطراب بک راها اسیمقهنجاریابی و 
 بیاز ضر استفاده با آمده به دست يها داده. تکمیل نمودند تشخیصی روایی

قرار  لیو تحل تجزیه مورد عاملی لیو تحلکرونباخ  آلفاي پیرسون، همبستگی
نشان داد میان دیدگاه گیري اجتماعی و  ها دادهتحلیل : ها افتهی .گرفت

دیدگاه گیري  و میان شادکامی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد
اجتماعی با اضطراب، همبستگی منفی معناداري وجود دارد که حاکی از 

همچنین پایایی مقیاس دیدگاه گیري . استروایی تشخیصی این مقیاس 
 روش از استفاده با. به دست آمد 78/0اجتماعی با استفاده از آلفاي کرونباخ 

 یشناختی نیب شیپ :عامل 4مقیاس دیدگاه گیري اجتماعی  براي عامل تحلیل
جاي فرد دیگر گذاشتن، احترام به  را ، ادراك دیدگاه دیگران، خودگرانید

مقیاس  که داد نشان مقدماتی برآورد: يریگ جهینت .استخراج شد ها تفاوت
ارزیابی مهارت دیدگاه گیري  براي و معتبر پایا ابزاري اجتماعی، دیدگاه گیري

  .است اجتماعی
  .ابی، مقیاس، دیدگاه گیري اجتماعیاعتباری  :واژگان کلیدي

 

Abstract   
 

Introduction: Social perspective-taking is one of the essential 
skills for social relationships and is rooted in cognitive abilities. 
There is no scale to measure this skill exclusively and the 
available tools only measure social perspective-taking as a sub-
scale. One of the major barriers to basic research in psychology 
fields is lack of standardized tests; therefore, the main aim of this 
study was introducing the social perspective taking and the 
codification and validation of its scale. Method: To accomplish 
the aims, 750 undergraduate students of Kurdistan province filled 
out the researcher made questionnaire of Social Perspective 
Taking. They also filled out The Oxford Happiness Scale and 
Beck Anxiety scale for assessing the discriminate validity. Data 
were analyzed by Pearson Correlation coefficient, Cronbach alpha 
and factor analysis. Results: The results showed that there is 
significant positive relationship between happiness and social 
perspective taking and significant negative relationship between 
anxiety and social perspective taking. These results indicated the 
concurrent validity of the scale. Also, reliability of the social 
perspective taking scale measured  by Cronbach alpha was 0/78. 
Factor analysis of social perspective taking extracted 4 factors 
including: cognitive prediction of others, understanding others 
perspective, put him/herself on others place, and respecting 
differences. Conclusion: Preliminary estimates showed that the 
Social Perspective Taking Scale is a reliable and valid tool for 
assessing social perspective-taking skills. 
 
Keywords: Validation, Scale, Social Perspective Taking. 
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  مقدمه
در بنیادي  يها پژوهشیکی از موانع اساسی براي 

 يها آزمونشناسی فقدان مختلف روان يها حوزه
استاندارد و مناسب است که با مرتفع شدن این 

در این زمینه  يزیر برنامهمانع مسیر پژوهش و 
شناختی  هاي مهارتیکی از . خواهد شدهموار 

اجتماعی ضروري براي ادامه زندگی جمعی و 
برقراري تعامالت موفق اجتماعی دیدگاه گیري 
اجتماعی است که علیرغم اهمیت فراوان آن 

 ها مهارتمستقل از سایر  صورت بهتاکنون 
  .سنجش نشده است

شناسان بر نقشی که امروزه محققان و روان
 در روابط بین فردي دارند، متمرکز ها شناخت

طرفین از  يها شناخت که نیا ژهیو به؛ اند شده
روابط بین فردیشان با درماندگی یا موفقیت روابط 

 يها تیموقعافراد در  که یوقت. ارتباط دارد
علت فهم دیدگاه  را به شانیها شناختاجتماعی 

باعث اثربخشی تعامالت  کنند یمدیگران اصالح 
 ).1،2010کارنی و گوئر(شود  یم شان یاجتماع

بین ادراکات افراد از  اند دادهنشان  ها پژوهش
یکدیگر و کیفیت روابط بین فردي رابطه وجود 

ر یفراد یکدیگر را درك، تفساکه  ییها روش. دارد
 تیفیبر کمعناداري  ریتأث ،کنند یمو ارزیابی 

دیدگاه  اصطالح) همان منبع(دارد  شان رابطه
و  2گیري اجتماعی با هر دو نام نقش گیري

هیجانی توانایی  ـتی ، ابعاد شناخ»3دیدگاه گیري«
 دهد یمبه فرد امکان  که کند یممنعکس  را

، کند یمهویت و یگانگی خود را حفظ  که یدرحال

                                                
1. Karney and Gauer 
2. Role Taking 
3. Perspective Taking 

را از دید او  مسائلبا فرد دیگر همدلی کند و 
باید  انسان ).2005، 4گالینسکی، کوو و ونگ( ندیبب
و دنیا را از  برودفرد دیگر راه  با کفش واندتب

او  آنچه، با ببیندچشمان او و از پشت عینک او 
به دنیا  کندو سعی  کندهمدلی  کند یماحساس 

 شدیندیبو بعد  کندنگاه  نگرد یمکه او  گونه آن
  ).2004، 5فالول(

 مؤلفهصریح روي  طور بهدیدگاه گیري 
 .شناختی مربوط به حساسیت همدالنه تمرکز دارد

را فرایندهاي روانی که تعامالت اجتماعی  انیم از
نقش اساسی و همدلی  سازد یمو هموار  لیتسه

 دگاهید .)6،2010دستی(کند  یمکلیدي را ایفا 
نوع خاصی از همدلی جهت درك گیري اجتماعی 

است که و فهمیدن جایگاه و موقعیت فرد دیگر
نوعی گرایش ذهنی بتوانیم شبیه او فکر کنیم؛ 

است براي اینکه افراد خود را جاي دیگري 
 گیري از این دگاهید اما؛ )همان منبع(بگذارند 
پاسخ هیجانی یا احساس نگرانی نسبت  لحاظ که

از همدلی متفاوت  شودنمی را شاملبه فرد دیگر 
؛ وندر گراف و 72012دیوین و هاوس،(است 

  ).2014 8برانج وید هاوکون لییرو میوس
مهارتی تعریف  عنوان بهدیدگاه گیري اجتماعی 

 هاي مهارتشده است که نیازمند ترکیبی از 
و گرایش یا انگیزه  یشناخت و عاطفی ـ هیجانی

است  به شرکت در فعالیت و درگیري

                                                
4. Galinsky, Ku,Wang 
5. Flavell 
6. Decety 
7. Devine & Hughes 
8. Van der Graaff,  Branje,  De Wied, Hawk., 
Van Lier&Meeus,  
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برطبق نظریه گلباخ دیدگاه گیري ). 2004گلباخ،(
اجتماعی شامل راهبردهایی است که ما براي فهم 
افکار و احساس دیگران ادراکشان درباره 

جانسون  نیهمچن .میکن یماستفاده  ها تیموقع
نیازمند دیدگاه گیري اجتماعی  شود یمیادآور 

دیدگاه  گرفتن .نوعی از آگاهی اجتماعی است
شخص دیگر توانایی درك این است که 

براي شخص دیگر چگونه به نظر  ها تیموقع
شناختی و  ازلحاظآن شخص  چگونه رسند یم

یی قرار اتوان. دهد یمهیجانی به موقعیت پاسخ 
دیگري و بازشناسی این نکته  يجا بهدادن خود 

متفاوتی از  ن است نقطه نظراست که دیگران ممک
 ).1975جانسون،(باشند او درباره مسائل داشته 

معمولی  از شناختفراتر  دیدگاه گیري اجتماعی،
است و تصریح حضور دیگري با منابع  دو نفربین 

گیري  دگاهید .شناختی و هیجانی خود فرد است
 ،گاه استکنترل آدربرگیرنده  يفراینداجتماعی 

  .داردآموزش  و غییربنابراین قابلیت ت
دیدگاه گیري یک فرایند شناختی فعال است 
که در آن افراد باید بر دیدگاه خود محورشان غلبه 

به صورتی که براي دیگران پدیدار  را ایدنکرده و 
رشد شناختی ). 1،1932پیاژه( ندینماتصور  شود یم

علت پنهانی دیدگاه گیري است و این موضوع 
ي در تعامالت اجتماعی دیدگاه گیر شود یمباعث 

فهم نقطه نظرات دیگران فرد  بدون .باشد مؤثر
ممکن است تعامالتی داشته باشد که توسط 

  .)2،2010جنسن(شود دیگران نامناسب تلقی 
هاکنبري معتقد است خودمیان بینی همان 

گرفتن دیدگاه فرد دیگراست که  در نظرناتوانی از 
                                                
1. Piaget 
2. Jensen 

فردي مولد بسیاري از مشکالت در روابط بین 
  )1392آقایوسفی، زارع و پوربافرانی،(است 

یی دیدگاه گیري اجتماعی از لحاظ توانا
مرتبط است و در  شناختی معرفتظري با رشد ن

 تفکر رینظسطح باالي شناختی  هاي مهارت یفرد
در  ژهیو بهو قضاوت پیچیده انتقادي، حل مسئله 

 ،3اخگلب( ردیگ میسخت و مبهم قرار  هاي موقعیت
  ).2004 ،3اخگلب(

گیري دیدگاه )1971( 4از نظر سلمن
 ،اجتماعی شامل درك احساسات و افکار دیگران

این افکار و احساسات چه چیزي  که اینشناسایی 
درك اینکه دیگران مستقل از  ،توانند باشندمی

کنند و افکار و احساسات او فکر و احساس می
این افکار و احساسات  ادراك علت و نتایج بالقوه

  .شودمی
وانایی دیدگاه گیري نقش مهمی در روابط ت

انجام شده  هاي پژوهش. بین فردي سازگارانه دارد
با روابط  گیري اجتماعیدیدگاهکه  اند دادهنشان 

کفایت اجتماعی در ، در بزرگسالی بخش تیرضا
گزارش احساس تر سطوح پایین ،اوایل نوجوانی

 طرد همساالن در کودکان و نوجوانان،و  اییهتن
هاي بهتر حل تعارض و مذاکره در میانه اتژياستر

دوین و (دارد سن کودکی و نوجوانی ارتباط 
  .)2012،هاوفس

که  افتندیدر) 1987( 5دیویس و اوتهاوت
گیري اجتماعی و هاي باالتر در دیدگاهمهارت

در روابط  تر عمیقهمدلی منجر به رضایت 
زمانی که مردم شباهت بیشتري . شود میعاشقانه 

                                                
3. Gehlbach 
4. Selman 
5. Davis & Oathout 
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 تر آسان کنند می احساسودشان و دیگران بین خ
 ها آنو بیشتر با  کنند میدیدگاه دیگران را درك 

). 2002، 1آنتونیو و سالوي ،لوي( کنند میهمدلی 
این ارتباط تنگاتنگ بین دیدگاه گیري و همدلی 

و  تر قويپیوندهاي اجتماعی  منجر به تواند می
  .درك اجتماعی بیشتر شود

 افتندیدر) 1999(گو، ریچاردسون، گرین و ال
گیري دارند که توانایی باالیی در دیدگاه يافراد
ح باالیی از کارکردهاي شناختی را در وسط

  .کنندفراخوان تعارض حفظ می هاي موقعیت
 ی که از منافع توانایی دیدگاههای پژوهش

بین  هاي ارزش. کنند زیادندگیري حمایت می
 اند مرتبطي نی با توانایی دیدگاه گیرفردي فراوا

 ،هاي مختلفاحترام به واقعیت: از اند عبارتکه 
 ،پذیريانعطاف ،هاي فرديارزشمند دانستن تفاوت

 ،صبر ،هاي غیر پیشداورانهنگرش ،تحمل ابهام
  عقالنیت و حساسیت که همگی منجر به 

این کیفیات  .شوند میغیر داورانه  هاينگرش
. ستنداجتماعی ه هاي موقعیتداراي منافعی در 

براي تعامل بین فردي ضروري  اساساًگیري دیدگاه
، 2باون و گیلوویچ ون ،صریق ایپالي،(است 
دیدگاه گیري را  هاي سودمندي دونالد مک). 2004

توانایی استنباط افکار : شمارد یم بر گونه این
به  یده پاسخ ،دیگران براي پیوستن به گروه

 خوراند پساجتماعی مبهم و  هاي موقعیت
حتی ازدواج از . تماعی اطالعاتی به دیگراناج

 .برد یممهارت دیدگاه گیري بین زوجین سود 
 کند یمتوانایی دیدگاه گیري رشد یافته ما را قادر 

 آمده،فایق  معمولمان يها ینیبتا بر خودمیان 
                                                
1. Levy, Antonio, Salovy 
2. Epley, Keysar,  Van Boven & Gilovich 

مناسبی در مقابل انتظارات دیگران داشته  رفتارهاي
داشته روابط بین فردي سود بخشی نیز  درنتیجهو 
  ).1996، 3، کانکلین، اسمت و لوکهدیویس( میباش

 وسیله بهکارکردهاي اجتماعی ضروري 
 4وینر. کنند میرشد  فردتوانایی دیدگاه گیري 

در پژوهشی با هدف استفاده از دیدگاه  )2003(
 هاي نقصگیري براي کمک به افراد داراي 

دیدگاه گیري داراي  کند میشناختی اجتماعی بیان 
یدي در توانایی ما براي مرتبط شدن با نقش کل

دیگران نه تنها براي اجتماعی شدن بلکه براي 
یک بزرگسال مستقل  عنوان بهتفسیر معناي زندگی 

  .است
 دگاهید تر پایینمختلف سطوح  يهاپژوهش

و  يو ناسازگار و خشونترا با خشم  يریگ
اند  دانستهدر کودکان مرتبط  یاجتماع يانزوا

 ،6و بارنبوئم نسپنیگر ،چاندلر ؛5،1973چاندلر(
 اند دادهنشان  )1982( 7و هلسما مریاوپنها .)1974

با اضطراب کودکان  يریگدگاهیکه نقص در د
 یاجتماع يریگ دگاهیآموزش دو  مرتبط است

و بهبود تعامل  یجانیه یباعث کاهش آشفتگ
  .شود می یاجتماع

که براي بررسی  یدر پژوهش) 2002( 8مینگ
رضایت زناشویی در بیماران  ايه بین پیشبررسی 
سینه انجام داد به این نتیجه رسید  سرطانمبتال به 

 که در هر دو فرد بیمار و همسرش میزان دیدگاه
مستقیم  گیري اجتماعی با رضایت زناشویی رابطه

                                                
3. Davis, Conklin, Smith, Luce 
4. Winner 
5. Chandler 
6. Chandler, Greenspan, Barenboim 
7. Oppenheimer & Helsma 
8. Ming 
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از  یحاک )2013( 1سایس پژوهش جینتا .دارد
در  یاجتماع يریگ دگاهیآموزش د بخشیاثر
) 1993( 2النگ .بود ها گروه نیتعارض ب تیریمد
گیري  مقایسه توانایی دیدگاه با عنوان پژوهشی در
 نیبه ازوجین خرسند و ناراضی،  نیدر بماعی اجت

در  یاجتماع يریگ دگاهید ییتوانا دیرس جهینت
تر نییخرسند پا نیمتعارض نسبت به زوج نیزوج
  .است

قدم اولیه براي آموزش و بهبود مهارت 
دیدگاه گیري اجتماعی توانایی  شناختی اجتماعی

این حال تاکنون ابزاري  با .سنجش آن است
مناسب که به شیوه اختصاصی این مهارت را 

 .کند در ایران معرفی نشده است گیري اندازه
نقاط جهان نیز آمیخته  در سایرموجود  يابزارها

به مفاهیمی نظیر همدلی هستند که باهدف 
حصر به پژوهش حاضر که معرفی ابزاري من

از  .دیدگاه گیري اجتماعی است همخوانی ندارد
 .نماید میروري ضی مقیاسچنین  رو تدوین این

 مقیاسو اعتباریابی  تدوینهدف پژوهش حاضر 
  .دیدگاه گیري اجتماعی است

  

  روش
 مقیاسو اعتباریابی  تدوینباهدف پژوهش حاضر 

پژوهش  جامعه .انجام شد دیدگاه گیري اجتماعی
 هاي دانشگاهجویان دوره کارشناسی را کلیه دانش

 يآمار جامعه .استان کردستان تشکیل دادند
نفر بود که مطابق جدول مورگان و با  18367

 اي مرحلهچند  اي خوشه گیري نمونهاستفاده از 
 عنوان به )زن 470مرد و  280(نفر  750 تصادفی

                                                
1. Sessa 
2. Longa 

شادکامی  هاي مقیاس. نمونه انتخاب شدند
براي روایی  زنی آکسفورد و اضطراب بک

 دیدگاه گیري اجتماعی مقیاسهمراه  تشخیصی
  .توسط دانشجویان تکمیل گردیدمحقق ساخته 

 

  ابزار
به زبان فارسی  :مقیاس دیدگاه گیري اجتماعی

را دیدگاه گیري اجتماعی  منحصراًکه  یمقیاس
غیر ایرانی  هاي پژوهش در .وجود ندارد بسنجد

 هاي مقیاسنیز براي سنجش دیدگاه گیري از 
پاسخ  يکدبندهمدلی یا از بیان سناریو و 

محقق با . استفاده شده است کنندگان شرکت
زیرمقیاس دیدگاه گیري از  گویه 6ترکیب 
) 1980( سیویدبین فردي  يریپذ واکنششاخص 

کوهن بهره همدلی بارون  از مقیاس گویه 13 و
دیدگاه  یا که زیر نام همدلی شناختی )2004(

 نیتدوجدیدي  مقیاسد گیري اجتماعی هستن
از مقیاس بهره  هیگو 13معیار انتخاب  نمود

بوده که در تحلیل ها گویهبار عاملی  همدلی نیز
این  کوهنـ  پژوهش بارون در عاملی انجام شده

 دگاهید اسیمقخرده بیشترین سهم را در  گویه 13
توسط محقق  گویهیک  .اند داشتهشناختی  گیري

نفر از  50روي  قیاسمسپس  .اضافه شد مقیاسبه 
جامعه مورد پژوهش اجرا و آلفاي کرونباخ آن 

گویه به علت پایین  5در نهایت . محاسبه شد
حذف و  مقیاسآوردن ضریب آلفاي کرونباخ از 

  .تبدیل شد ايگویه 15به مقیاسی  مقیاس
 یشادکامآزمون  :شادکامی آکسفورد مقیاس

شادکامی  زانیو ممادهاست  29 يدارا آکسفورد
تعریف  مقیاسنظري این  هیپا .سنجد یمفردي را 
این آزمون  .کراسلند از شادکامی است آرگایل و
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براساس  مایکل آرگایل و توسط 1989در سال 
شده  ساخته) BDI،1976(بک افسردگی  مقیاس
شادکامی داراي چهار  مقیاسگویه  هر .است

گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت 
 .را انتخاب نماید ها آن فعلی خودش یکی از

از این آزمون در  اي گسترده طور به امروزه
. شود میمربوط به شادکامی استفاده  هاي پژوهش

آکسفورد را به  مقیاسهمکاران پایایی  آرگایل و
باز  ییایپا و 90/0کمک ضریب آلفاي کرونباخ 

 گزارش 78/0آزمایی آن را طی هفت هفته 
با استفاده از  قیاسمهمزمان این  ییروا .اند کرده

حاسبه م 43/0ا هارزیابی دوستان افراد درباره آن
اعتبار  و پایاییدي نژاد و زارع ها  نادر ایر. شد

از طریق  مقیاسپایایی . اند دهیرا سنج مقیاساین 
بود و  78/0هفته  4با فاصله زمانی  ییباز آزما

از چندین روش  مقیاسارزیابی اعتبار  براي
 مقیاسبرآورد اعتبار محتوا،  منظور به. استفاده شد

شناسی ارائه گردید به تعدادي از کارشناسان روان
در سنجش شادکامی مورد تأیید  را OHQکه توان 

همبستگی باالیی  OHQشاخص کل . قرار دادند
آزمون ) Cو  N ،E ،O ،A(عامل  5را با هر 
 نژاد و زارع، هادي(داد نشان  NEOشخصیتی 

1388(.  
خود مقیاسی  مقیاساین : ب بکاضطرا مقیاس
گیري شدت  دهی است که براي اندازه گزارش

گساالن تهیه شده راضطراب در نوجوانان و بز

اي است که  ماده 21یک مقیاس  مقیاساین . است
شان نآزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه که 
. کند دهنده شدت اضطراب است را انتخاب می

ز ا یچهاربخشطیف چهار گزینه هر سؤال در یک 
شود، بنابراین نمره کل این  می يگذار نمره 3تا  0

این . گیرد قرار می 63تا  0 ازاي  در دامنه مقیاس
. باالیی برخوردار است رواییو از اعتبار  مقیاس

، 0٫92) ضریب آلفا(ضریب همسانی درونی آن 
به فاصله یک هفته  باز آزماییاعتبار آن با روش 

 0٫76تا  0٫30هاي آن از  و همبستگی ماده 0٫75
). 1988، براون واستیر،نیاپشتا بک،(است متغیر 

ان، سازه، تشخیصی و محتوا، همزم رواییپنج نوع 
عاملی براي این آزمون سنجیده شده است که 
همگی نشان دهنده کارایی باالي این ابزار در 

هر یک از . استگیري شدت اضطراب  اندازه
شایع اضطراب  عالئمهاي آزمون یکی از  ماده

کند  را توصیف می) ذهنی، بدنی و هراس عالئم(
  ).1389فتحی آشتیانی،(
  

  ها یافته
 18 کنندگان شرکتحاضر دامنه سنی  هشدر پژو

 نیدر امرد  280زن و  470.سال بود 30تا 
میانگین و انحراف معیار . پژوهش شرکت کردند

شماره نمرات متغیرهاي مورد پژوهش در جدول 
زن و  کنندگان شرکت %66/62.ارائه شده است 1

  .مرد بودند کنندگان شرکت% 33/37

  گیري اجتماعی، شادکامی و اضطرابدیدگاه در  و مردن خالصه میانگین نمرات ز .1جدول 
 متغیرها انگینیم انحراف معیار

 دیدگاه گیري اجتماعی 19/54 83/7
 شادکامی 35/56 63/8
 اضطراب 66/10 92/6
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دیدگاه  مقیاسنتایج ضریب همبستگی بین 
 شادکامی و هاي مقیاسگیري اجتماعی و 

.آورده شده است 2اضطراب در جدول 

  
  همبستگی بین مقیاس دیدگاه گیري اجتماعی با شادکامی و اضطراب .2جدول 

 متغیر دیدگاه گیري شادکامی اضطراب

 دیدگاه گیري 1 **35/0 **-22/0

 شادکامی 35/0 1 -02/0

 اضطراب -22/0 -02/0 1

  
ضریب  دهد مینشان  2که جدول  گونه همان

 یبا شادکامهمبستگی بین دیدگاه گیري اجتماعی 
و ؛ =r 526/0(است  526/0باال و  نسبتاًضریبی 

01/0p<(  معناداري بین نمرات  وارتباط مثبت
؛ شادکامی و دیدگاه گیري اجتماعی وجود دارد

فرد دیدگاه گیري باالتري داشته باشد  هرچهیعنی 
 هضریب همبستگی بین دیدگا. بیشتر شاد است

 و =r-225/0(بود  -225/0اضطراب گیري و 

01/0p< (بین نمرات  داري معنیرتباط منفی و ا
 اضطراب و دیدگاه گیري اجتماعی وجود دارد

ي داشته تر پایینیعنی هرچه فرد دیدگاه گیري 
نمره او در مقیاس اضطراب باالتر  احتماالًباشد 

راب نیز طبین نمرات شادکامی و اض. خواهد بود
نشد که معنادار  همبستگی منفی وجود دارد

)024/0-r= 01/0 و p>.( 

  

  دیدگاه گیري اجتماعی مقیاسو بارتلت براي  KMOنتایج آزمون  .3جدول 

(KMO) آلکین ،مایر کیرز، آزموني ریگ نمونه کفایته انداز    

  77/0  آزمون بارتلت
  75/2439  خی دو

  105  درجه آزادي
  0001/0  سطح معناداري

  

به  مربوط) 1950(زمون کرویت بارتلت آ
که ماتریس  استمعنی کرویت به این  فرض شیپ

ضرایب همبستگی بین متغیرها در جامعه یک 
 نیا گریدعبارت  به ،دهد میماتریس واحد را تشکیل 

 فرض شیپصفرمی باشد؛ رد این  در جامعهضرایب 
 شود میمشاهده  در جدوله کمد نظر است چنان

 لذا .است 0001/0با برابر  داري معنیسطح 
 توان یمبنابراین در جامعه وجود دارند  ها یهمبستگ

برابر  KMOهمچنین آزمون . تحلیل عاملی انجام داد
این . کفایت حجم نمونه است انگرینما 77/0با 

متغیراست و هرچه به یک  کیتا  صفرشاخص از 
.)1386 مولوي،(است باشد بهتر  تر کینزد
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  واریانس تبیین شده توسط عناصر مقیاس دیدگاه گیري اجتماعی .4جدول 
 
  
  
  
  
  
  
  

 شود یم شاهدهم 4ل جدو در که گونه همان
 مقدار داراي استخراجی عناصر مقادیر قسمت در

 عنصر 4سؤال  15از  ،یک از تر بزرگ ویژه
 عناصر این و شود یم داده تشخیص عامل عنوان به

 این .باشند یم یک از تر بزرگ ویژه مقدار داراي
 بعد زیرا ،شوند یم خوانده استخراج مقادیر مقادیر،

 4ع مجمو .اند شده محاسبه عناصر استخراج از
 را واریانس از %05/52 شده استخراج عنصر
 عناصر مقادیر قسمت در .کنند یم تبیین

 و ویژه مقدار چرخش از بعد استخراجی
 تراکمی درصد اما اند کرده تغییر مربوط درصدهاي

و  %05/52 عنصر 4شده توسط  تبیین واریانس
  است چرخش از قبلمساوي با 
 شود می همشاهد زیر نمودار در که گونه همان

 به نمودار روي ویژه مقادیر سنگریزه، نمودار در
ه دامن آن را که اند شده داده نشان کاهش ترتیب

 نیمرخ منحنی شکل زیرا ،نامند یم سنگریزه
 پاي در که آورد یم یاد به را ها زهیسنگر از يا دامنه
 نمودار که طور همان. اند شده متراکم تپه تند شیب
دیدگاه  مقیاس هیگو 15بین  از دهد یم نشان

 هستند یک از تر بزرگ ویژه مقادیر عنصر 4گیري،
  . شوند استخراج باید عنصر 4این  که

  

  
  سنگریزه مقیاس دیدگاه گیري اجتماعی طرح .1نمودار 

   مقادیر عناصر استخراجی داراي مقدار ویژه مقادیر عناصر استخراجی بعد از چرخش
  
 یمکدرصدترا  عامل

واریانس 
 کل% از

مجموع 
 واریانس

 یمکدرصدترا
واریانس 

 کل% از

مجموع 
 واریانس

43/19 

83/32 

08/43 

04852 

43/19 

40/13 

25/10 

96/8 

91/2  
01/2  
54/1  
34/1 

58/26 

12/37  
76/44 

04/52 

58/26 

36/10 

46/7 

37/7 

99/3  
59/1  
92/1  
11/1 
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  چرخش مقیاس دیدگاه گیري اجتماعی ياز اجرا عاملی پس يبارها .5جدول 
 عامل

احترام به  گویه 
ها تفاوت  

فرد  جاي راخود 
 دیگر گذاشتن

ادراك دیدگاه 
 دیگران

شناختی  بینی پیش
 دیگران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81/0  
56/0  
51/0  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
79/0  
62/0  

  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
79/0 

72/0  
71/0  

  
 
 
 
 
 

 

75/0  

73/0  
68/0  
61/0  
55/0  
48/0  
46/0  
 

بکند  خواهد می کار چهطرف مقابلم  که اینمن در 
 .خوبی هستم بین پیش

درباره چه  خواهد میحدس بزنم طرف مقابلم  توانم می
  .چیزي صحبت کند

  .شوم میمنظور پنهانی حرف دیگران را متوجه 
تشخیص دهم او  توانم میراحت از لحن کالم یک نفر 

  .چه احساسی دارد
انرژي  هایم صحبتدیگري از  دهم میراحت تشخیص 

  .شود مییا خسته  گیرد می
 دهم میمن زمانی که مزاحم هستم را راحت تشخیص 

  .حتی اگر به من نگویند
 مسائلکنم طرف مقابلم درباره  بینی پیش توانم می

  .چه احساسی دارد موردبحث
  

 ها آنچون به نظر  گویند میبه من  را دیگران مسائلشان
  .دکن میمن درکشان 

 وقدرت زیادي در درك افکار  گویند میدیگران به من 
  .دارم احساساتشان

به نظر  چطور دیگراز دید فرد  مسائل که این تجسم با
  .کند می درك بهتر، او را رسد می
  

  .براي من راحت است که خودم را جاي دیگران بگذارم
 سخت چقدربه شاد بودن در زمان ناراحتی  تظاهر 

  .است
  

 گذارم می خودم را جاي او کند میاراحتم ن کسی وقتی
  باشد اوشاید حق با 

به نقطه نظرات دیگران احترام بگذارم حتی  توانم میمن 
  .اگر با من موافق نباشند

او  جاي راقبل از انتقاد از هر فردي اول خودم 
  .گذارم می
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 7، شود میمشاهده  5جدول در که  گونه همان
 ینیب شیپوي عامل را ر یبار عامل بیشترین هیگو

 یبار عاملبیشترین  هیگو 3. دارند شناختی دیگران
 گویه 2. دارند دیدگاه دیگران عامل ادراكرا روي 

بیشترین  دیگري گذاشتن يرا جاخود روي عامل 
روي عامل  مانده یباقگویه  3و بار عاملی را دارند 

  .را دارند یبار عاملبیشترین  ها تفاوتاحترام به 

  

 
  بعدي مقیاس دیدگاه گیري اجتماعی 3طرح . 2نمودار 

  

  کرونباخ آلفاي روش از استفاده مقیاس دیدگاه گیري اجتماعی با اعتباریابی .6جدول 
  ضریب آلفا  گویهتعداد 
15  78/0  

  

 مشاهده فوقدر جدول  کهگونه  همان
 آلفاي روش با آمده دست به اعتبارشود  می

 70/0ي باال اعتبار ضریب .است 78/0کرونباخ 
  .است نظر مورد آزمون اعتبار خوب دهنده

گویه به علت پایین آوردن مقدار  5 در ضمن
ها حذف شدند که ونباخ از مجموع گویهرآلفاي ک

شده  ارائهحذف شده  يها هیگو 6 در جدول
:است

  

  
  .را از دیدگاه فرد دیگري ببینم مسائلبراي من سخت است که 

  
  .بگیرم، دالیل فرد مقابل را درباره مخالفت در نظر بگیرم قبل از اینکه تصمیمی کنم یمسعی 

  
تا نظرات طرف مقابل را  کنم ینماست، وقت خودم را تلف  با منباشم حق  مطمئنوقتی 
  .بشنوم

  
بیشتر روي افکار خودم متمرکز شوم تا اینکه آن فرد  کنم یمسعی  شوم یم کالم هموقتی باکسی 

  .کند میچه فکري 
  

  .کند میکه درك کنم چرا بعضی چیزها طرف مقابلم را ناراحت  استبرایم سخت 
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  و بحث يریگ جهینت
هدف معرفی مفهوم دیدگاه  حاضر باپژوهش 

براي سنجش آن  یاسیمق تدوینگیري اجتماعی و 
مقیاس مستقلی براي  قبالًاز آنجایی که . انجام شد

سنجش دیدگاه گیري اجتماعی وجود نداشت و 
از  یجزئخرده مقیاس و  صورت بهاین مفهوم فقط 

، محقق با شد یمهمدلی سنجیده  تر یکلمفهوم 
مقیاس دیدگاه گیري از  زیر گویه 6ترکیب 
) 1980( سیویدبین فردي  يریپذ واکنششاخص 

کوهن بهره همدلی بارون  از مقیاس گویه 13 و
دیدگاه  یا که زیر نام همدلی شناختی )2004(

 نیتدوي جدید مقیاسگیري اجتماعی هستند 
از مقیاس بهره  هیگو 13معیار انتخاب  .نمود

 گویهیک  .بوده استها گویهبار عاملی  همدلی نیز
پس از . اضافه شد مقیاستوسط محقق به 

توسط متخصصان  مقیاساعتباریابی صوري 
نفر از جامعه مورد  50روي  اسیمق روانشناسی،

در . پژوهش اجرا و آلفاي کرونباخ آن محاسبه شد
گویه به علت پایین آوردن ضریب آلفاي  5 نهایت

 15به مقیاسی  مقیاسحذف و  مقیاسکرونباخ از 
بررسی روایی  منظور به .تبدیل شد يها يگو

شادکامی آکسفورد  هاي مقیاساز  مقیاسهمزمان 
 نتایج نشان داد که. بک استفاده شد و اضطراب

همبستگی  یو شادکامبین دیدگاه گیري اجتماعی 
که این  )>01/0p(دارد داري وجود مثبت و معنا
 .همخوانی دارد) 2010(مان  افتهییافته با 
داد افرادي که دیدگاه  نشان) 2010( پژوهشمان

سالمت روان  دهند یمگیري بیشتري نشان 
بیشتري دارند، شادترند و اگر دچار اختالالت 

بهتري براي درمان خواهند  یآگه شیپروانی باشند 

گاه گیري اجتماعی و بین دید نیهمچن .داشت
داشت اضطراب همبستگی منفی معناداري وجود 

)01/0p<(. همخوان دیگر پژوهش روئدا، افتهی 
 که) 2014( ریچل شونرت بروکال،ـ  فرناندز

خوبی براي  نیب شیپنشان دادند دیدگاه گیري 
  .عاطفه مثبت از جمله شادکامی است

نیز نشان داد ) 2014(ي آبرسون ها یافته
داشته باشد  ددیدگاه گیري بیشتري وجوجایی که 

 اضطراب .کند میاضطراب کاهش چشمگیري پیدا 
. براي فرد است ینیب شیپ رقابلیغترس از شرایط 

بیشتر بر  ینیب شیپ رقابلیغافراد در شرایط  معموالً
دانشی که ممکن  .کنند میدانش شخصی تکیه 

در روابط بین فردي  .است نادرست یا ناقص باشد
فرد  به همین منوال است در شرایط ابهام نیز وضع

 ،ممکن است با دانش ناقص یا نادرست
نادرست درباره علت رفتار یا دیدگاه  ییها استدالل

چون فرد براي تفسیر . طرف مقابل داشته باشد
رفتار دیگران بر دانش شخصی متکی است، 

 اضطراب .غالب خواهد شد بر فرد يخودمحور
تاد، (دارد ال بدن را بهبیشتر دیدگاه گیري کمتر 

 فورستمن، برگمر، وود بروکس و گالینسکی،
2015(. 

 عنوان بهمهارت دیدگاه گیري اجتماعی 
بخشی از فرایند بزرگ شناخت اجتماعی براي 

. مهارتی اساسی و مورد نیاز است ،سالمت روان
دیگري و دیدن دنیا از  با کفشتوانایی راه رفتن 

خت بهتر و درست به شنا تواند مینگاه دیگران 
منجر شود، شناخت درست تفکر منطقی و مناسب 

   درسد دفاعی محکمی  تواند میبه دنبال دارد و 
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  .ابتال به اختالالت روانی باشد برابر
دیدگاه  مقیاس میان که داد نشان نتایج درکل

 شادکامی آکسفورد و مقیاس با گیري اجتماعی
 و مقیاس دارد وجود همزمان اضطراب بک روایی

 برخوردار مناسب روایی از دیدگاه گیري اجتماعی
  .باشند یم

دیدگاه گیري اجتماعی  مقیاس پایایی بررسی
 داد نشان تایجن کرونباخ آلفاي روش از استفاده با

دیدگاه مقیاس  در درونی هسمانی ضریب که
 و ردیگ یم قرار عالی ردیف در گیري اجتماعی

ه گیري دیدگا مقیاس معتبر بودن دهنده نشان این
  .اجتماعی است
د که دا نشان نتایج عاملی تحلیل در همچنین

 پژوهش حاضر از کفایت حجم نمونه برخوردار
 .عامل استخراج شد 4 هیگو 15مجموع  و از است

دیدگاه دیگران،  ادراك شناختی دیگران، ینیب شیپ
جاي فرد دیگر گذاشتن، احترام به  را خود

 ینیب شیپگویه بر روي عامل  ، هفتها تفاوت
سه . را داشتند یبار عاملبیشترین  شناختی دیگران

ادراك  را روي عامل یبار عاملبیشترین  گویه
خود روي عامل  دو گویه. داشتند دیدگاه دیگران

بیشترین بار عاملی را  دیگري گذاشتن يرا جا
احترام به روي عامل  سه گویه دیگر نیز. داشتند
عناصر  نیا .تندرا داش یبار عاملبیشترین  ها تفاوت

قبلی مبین دیدگاه گیري  هاي پژوهشو با نظریات 
  .اجتماعی همخوانی دارند

فرایندي  عنوان بهدیدگاه گیري را  ،متخصصان
 صورت بهابتدا مردم . رندیگ یم در نظر اي مرحلهدو

در یک موقعیت خاص  کنند می ینیب شیپشناختی 
 سپس .ممکن است چه احساسی داشته باشند

ا میزان ادراکشان از تفاوت با شخص متناسب ب
ون (کنند  میسازگار  شان ینیب شیپهدف خود را با 

کلی وجود  هینظر دو ).2003باون و لونشتاین،
دیگران  با کفش ما چطور دهد میدارد که توضیح 

 هیدر نظر). میکن یمدیدگاه گیري ( میرو یمراه 
فرد دیگر  يها با کفشذهنی  صورت به مامشابهت 

را فکر هدف  میکن یمو تالش  میرو یمراه 
  ).2005،افیموریدر و تر( میکن يساز هیشب

 ما از ،ضمنی دوم به نام تئوري هیدر نظر
درباره  مان یضمن يها هینظردانش عمومی و 

تا حالت ذهنی طرف  میکن یمدیگران استفاده 
 ).2005،افیموریدر و تر( میکنمقابل را تفسیر 

هردو  احتماالًند که در این زمینه معتقد متخصصان
و مردم به  کنند میهمزمان کار  طور به ندیفرا

شناختی و دانش  هاي مهارت ،یهمدل تخیل،
  .دیدگاه گیري نیازمندند ازین شیپ

روي هم رفته، بسیاري از تعاریف و 
 دیدگاه گیري بر تواناییرشد و نمو  يها هینظر

ترکیب حس یک فرد از خود و هویت و توانایی 
  .دارند دیتأکخود در نقش فرد دیگر  قرار دادن

هاي به واقعیت احترام گرید ياز سو
هاي فردي مختلف، ارزشمند دانستن تفاوت

هاي غیر پذیري تحمل ابهام و نگرشانعطاف
پیشداورانه صبر عقالنیت و حساسیت که همگی 

 هم شوند میهاي غیر داورانه منجر به نگرش
 اند شده یعرفمیشایند و هم پسایند دیدگاه گیري پ
  ).12004باون و گیلوویچ، ون ،صریق ایپالي،(

از شروط رشد و تحول  یکی) 1971(سلمن 
   ها تفاوتدیدگاه گیري اجتماعی را توانایی درك 

                                                
1. Epley, Keysar, Van Boven & Gilovich 
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  .داند می ها تفاوتو احترام به 
  

  هاها و محدودیتپیشنهاد
. برد یمرنج  ییها تیمحدود مطالعه حاضر از

   یسن دامنه نشجویاندا جامعه مورد پژوهش را تنها

معرف کل  تواند میدادند که نتشکیل  30ـ  18
 در شود یم پیشنهاد جامعه اصلی باشد

میان دیگر افراد  مقیاس اینآتی  هاي پژوهش
 متفاوت سنی و دامنهآموزش  سطح با جامعه
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