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  چکیده
      هاي هدف از پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی :مقدمه
 :روش .بود) شاد(پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان سنجی روان

هاي از منظر هدف و شیوه گردآوري اطالعات جزء طرح پژوهش حاضر
پرسشنامه محقق ساخته  بدین منظور .سنجی بودهمبستگی مبتنی بر روان

گیري تصادفی گویه است با استفاده از روش نمونه 19حاضر که داراي 
    و پسر  دانشجوي دختر 735اي بر روي اي چند مرحلهخوشه

هاي شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت، شهید بهشتی و دانشگاه
تحلیل عاملی  ها از روشبراي تحلیل داده. اجرا شد تهران خواجه نصیر

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به  :هایافته. اکتشافی و تأییدي استفاده شد
س نشان دهنده وجود ش واریماکهاي اصلی همراه با چرخلفهؤروش م

شناخت اجتماعی بود که به ترتیب شناخت خود، ذهن خوانی،  مؤلفه 4
 4این . گذاري شدندتشخیص تهدید آموزشی و درك محیط آموزشی نام

همچنین نتایج . درصد از کل واریانس را تبیین کردند 63/49مولفه 
ا مورد تأیید تحلیل عاملی تأییدي وجود چهار عامل پرسشنامه مذکور ر

از طرفی دیگر نتایج ضریب همبستگی شواهدي دال بر روایی . قرار داد
با دیگر متغیرهاي شناختی این  همگراي پرسشنامه شناخت اجتماعی

همچنین به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب . فراهم کرد حوزه
اده ها با نمره کل پرسشنامه استفآلفاي کرونباخ و همبستگی خرده مقیاس

، )73/0(شد که ضرایب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس شناخت خود 
، درك محیط )71/0(، تشخیص تهدید آموزشی )72/0(خوانی ذهن

 :گیرينتیجه .بدست آمد) 86/0(و نمره کل پرسشنامه ) 74/0(آموزشی 
بود که پرسشنامه شناخت اجتماعی از آن به طور کلی نتایج بیانگر 

توان از آن به عنوان یک مطلوبی برخوردار است و میروایی و پایایی 
 .ابزار سودمند براي سنجش شناخت اجتماعی در دانشجویان بهره برد

شناخت اجتماعی، شناخت خود، ذهن خوانی،  :واژگان کلیدي
  .تشخیص تهدید آموزشی، درك محیط آموزشی

 

Abstract 
 

Introduction: The Aim of this study was construction and 
examine the psychometric characteristics of student social 
cognition questionnaire (SHAD). Method: This Study From the 
perspective of the purpose and method of collecting information, 
was a part of correlational research based on psychometric 
analysis. For this researcher made questionnaire that has 19 
items it was conducted on 735 girl and boy student by random 
multi-stage cluster sampling in universities of Sharif, Tarbiat 
Modares, ElmoSanaat, Shahid Beheshti and Khaje-Nasir.For 
analysis of data the exploratory and confirmatory factor analysis 
was used. Results: The results of exploratory factor analysis by 
principal components method with varimax rotation indicating 
the existence of 4 component social cognition that were named 
respectively cognition of self, mindreading, detection of 
educational threat and understanding of educational 
environment. This fourcomponent explained 49/63 percent of 
the total variance. Also, the results of confirmatory factor 
analysis confirmed the four factors of the questionnaire.On the 
other hand, the results of the correlation coefficient provided 
evidence of the convergent validity of the social cognition 
questionnaire with other cognitive variables in this domain. The 
reliability of the questionnaire was also measured by Cronbach's 
alpha coefficient and the correlation of the subscales with the 
total score of the questionnaire. Cronbach's alpha forsubscale 
cognition of self (0/73), mindreading (0/72), detection of 
educational threat (0/71), understanding of educational 
environment (0/74) and Cronbach's alpha coefficientof the 
totalquestionnaire was (0/86).Conclusion: Generally the results 
showed that social cognition questionnaire has an appropriate 
reliability and validity and it can be used as a useful tool to 
assessment student’s social cognition. 
Key word: social cognition, cognition of self, mindreading, 
detection of educational threat, understanding of educational 
environment. 
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  مقدمه
آموزش رابطۀ تنگاتنگی با هم دارند، چرا کـه  شناخت و 

ـ   هايمنديتوان ادگیري و شناختی، نقشی محـوري در ی
، 1گـومیال و کـالمو  (کننـد  می هاي تحصیلی ایفاموفقیت

هاي شناخت و انگیزش طی دو دهه اخیر مقوله). 2008
ـیم و تربیـت بـوده اسـت     . از مفاهیم مورد توجه در تعل

گرایانـه در  اتخاذ رویکرد کلگرا با پردازان شناختنظریه
تبیین یادگیري آموزشگاهی و با عنایت به مجزا ننمـودن  

هــایی را عوامـل شــناختی از الگوهـاي انگیزشــی مـدل   
اند که طبـق آن، یـادگیري را بـا توجـه بـه      پیشنهاد کرده

ـناختی فراگیـران    هاي انگیزشی و سبکویژگی هـاي ش
 3وایک هلر و). 2000 ؛1999، 2فالول(دهند توضیح می

قیــق عملکــرد بینــی د عقیــده دارنــد کــه پــیش) 2000(
هاي  آزمون وسیله هایی که به ظرفیت  تحصیلی تنها بر پایه
گیرد، بلکـه بایـد    شوند، صورت نمی هوش سنجیده می

هاي شخصیتی، انگیزشی،  اطالعاتی در خصوص ویژگی
عاطفی و شناختی که نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی 

بـر ایـن مبنـا یکـی از     . ت باشـد کننـد، در دسـ   ایفا مـی 
ــت در  ــور اس ــه متص ــهموضــوعاتی ک ـیلی حیط       تحصـ

ـناخت   باشـد  گـذار آمـوزان و دانشـجویان تأثیر  دانش ش
  .است 4اجتماعی

شناخت اجتماعی به این معنی است که مردم درباره 
و دیگران  ها و رفتارهاي خودسات، انگیزهافکار، احسا

طبق دیدگاه فالول ). 2000، 5شافر(کنند چگونه فکر می
شناخت اجتماعی شناخت و دانش ) 1998( 6و میلر

                                                             
1. Gomila, & Calvo 
2. Flavell 
3. Heller & Vike 
4. Social Cognition 
5. Shaffer 
6. Miller 

در تعارف جدیدتر . است درباره افراد و اعمالشان
شناخت اجتماعی به عنوان توانایی شناخت خود، 
هیجانات افراد دیگر و استنتاج حاالت ذهنی آنان از 

و روي لحن، حاالت چهره و بدن، توانایی استدالل 
- معناي رفتار و نشانه، درك کردن ت ذهنیپردازش حاال

، بکارگیري قوانین و دانش و همدلی هاي اجتماعی
مربوط به امورات اجتماعی به منظور تعامل با هم نوع 
خود و مدیریت عواطف خود در روابط بین فردي 

؛ 2006 همکاران،و  7سرجی(شود می مفهوم سازي
؛ 2010و همکاران،  8؛ یوکرمن2005و همکاران،  گرین

به ). 2014و همکاران،  10؛ پینخام2010، 9گرین و هوران
تر، شناخت اجتماعی یعنی شناسایی عبارت ساده

ها و تطابق پاسخ فرد با عوامل اجتماعی که تفاوت
یا تسلط بر مسائل بین فردي  هاي سطحیگیريتصمیم
؛ 2010، 12؛ شیتلوورث2015، 11کامینگز( آن است نتیجه

؛ ویتکامپ 2013، 13؛ اولیویرا2015و همکاران، سیموئز 
 ).2014، 14و هافمن

شناخت اجتماعی به کارکردهاي در ادبیات تحولی، 
بینی رفتار و پیش هیجانی و شناختی جهت درك و

، و همکاران، 15کانی(حاالت ذهنی دیگران اشاره دارد 
شناخت اجتماعی یک اصطالح چتر مانند است . )2014

اي از رفتارهاي مرتبط با تواند به دامنه گستردهکه می

                                                             
7. Sergi  
8. Uekermann  
9. Horan 
10. Pinkham  
11. Cummings 
12. Shettleworth 
13. Oliveira 
14. Weitekamp & Hofmann 
15. Kanie  
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هاي ذهنی دیگران ارجاع داده درك هیجانات و وضعیت
این مفهوم شامل توانایی تشخیص، برچسب زدن  .شود

هاي و استنباط هیجانات براي حل مشکالت و تعارض
در واقع ). 2016، 1باکوپولو و داکرل(اجتماعی است 

فرایندهاي  از ايگسترده مجموعه اجتماعی، شناخت
 و فرایندها شاملکه  اطالعات است پردازش

 بفهمد، تا دهدمی اجازه فرد به که شودمی  عملکردهایی
ببرد  سود اشفرديبینی جهان از و کند عمل

و  4پینخام .)2001، 3کوریگان و پن؛ 2007، 2آستینگتون(
شناخت اجتماعی را به ) 2003( و همکاران 4پینخام

کنند که شامل عنوان فرایندهاي شناختی تعریف می
چگونگی ادراك، تفسیر و پردازش اطالعات اجتماعی 

شناخت اجتماعی را توانایی و ) 1990(5برادرز. است
هاي دیگران ها و حالتظرفیت افراد به منظور درك نیت

انایی ایجاد آن را به عنوان تو) 2001( 6داند و آدالفزمی
تداعی از ارتباط بین شخص و دیگران و استفاده از آن 

پذیري به منظور جهت دادن ها به صورت انعطافتداعی
  . کندبه رفتار اجتماعی تعریف می

، 7خودآگاهی شاملکارکردهاي شناخت اجتماعی 
دانست  10و خودتنظیمی 9، تشخیص تهدید8نظریه ذهن

، که )2011، 11تودورو، فیسک و پرنتیک(دانست 

                                                             
1. Bakopoulou & Dockrell 
2. Astington 
3. Corrigan & Penn 
4. Pinkham  
5. Brothers 
6. Adolphs 
7. Self-Awareness 
8. Theory of Mind 
9. Detection of Threat 
10. Self-Regulation 
11. Todorov, Fiske & Prentice 

ازش اطالعات درباره سازوکارهاي خاصی را براي پرد
، از قبیل توانایی دانستن درباره خودمان، جهان اجتماعی

دهند  به ما پاسخ میچطور که دیگران  دانستن درباره این
زیستی با دیگر هاي خودمان به منظور همو تنظیم فعالیت
خأل ). 2011 ،12هدرتون( کنندفراهم می اعضاي جامعه

موجود در این توانایی موجب اختالل در بسیاري از 
تأثیر  که شودمیهاي تحصیلی مانند فعالیتها عملکرد

این خأل بسیار چشمگیر است، زیرا نه تنها توانایی فرد 
در برقراري ارتباط با دیگران بلکه نگرش او از خویشتن 

م و کوتور، گرانهول( دهدرا نیز زیر نفوذ خود قرار می
افرادي که . )2008؛ گرین و همکاران، 2011، 13فیش

نقص در شناخت اجتماعی دارند اغلب در شناخت 
هاي خود را نیاز توانند هاي خود مشکل داشته و نمینیاز

و  14دیماژیو( با اهداف زندگی خویش منطبق سازند
ها اغلب در مبادالت اجتماعی آن). 2008 همکاران،

هاي در نتیجه از نظر مهارتشوند و دچار اشتباه می
ارتباطی، اجتماعی، شغلی و تحصیلی با مشکل مواجه 

نقص شناخت ). 2010یوکرمن و همکاران، (شوند می
معیوب  ماعی ممکن است موجب ایجاد یک چرخهاجت

گردد که در اثر آن فرد به احتمال کمتري تعامالت 
راد بر آن، این افعالوه . کنداجتماعی سازنده را تجربه می

در معرض خطر بیشتري براي ابتال به سایر اختالالت 
شناختی مانند اختالالت خلقی و اضطرابی، اختالل روان

شخصیت ضد اجتماعی و سوء مصرف مواد قرار دارند 
 ). 2008و همکاران، 15نیجمیجر(

                                                             
12. Heatherton 
13  . Couture, Granholm &  Fish 
14. Dimaggio 
15. Nijmeijer 
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بررسی پیامدهاي شناخت اجتماعی به عنوان یکی از 
واجد اهمیت زیادي هاي ضروري تحول نوجوانان جنبه

تعامالت چرا که ) 2006، 1بلیکمور و چودهاري(است 
هاي مهمی لفهؤم اجتماعی، مشارکت و انگیزه یادگیري

رود رشد در آموزش امروزي هستند، بنابراین انتظار می
   هااجتماعی افراد بر عملکرد تحصیلی آن ـ شناختی

 یکی از). 2016درکس و همکاران، (گذار باشد تأثیر
هایی که ممکن است به نوجوانان در مدرسه مهارت

کمک کند توانایی خواندن وضعیت ذهنی دیگران است 
خوانی ذهن. شودگفته می 2خوانیذهن که به این توانایی

هاي شناخت اجتماعی است و به تشخیص لفهؤم یکی از
خوانی ذهن. و تفسیر حاالت هیجانی دیگران اشاره دارد

تا نیات دیگران را درك کنند و بر  کندبه افراد کمک می
 بارون(بینی نمایند ها را پیشاساس آن رفتارهاي آینده آن

خوانی در هاي ذهنمهارت). 1997 و همکاران، 3کوهنـ 
تا رفتار  کندمیآموزان کمک در کالس درس به دانش

به طور مثال . هایشان را بهتر درك کنندمعلم و همکالسی
ز رفتارهاي شوخ طبعی یا معلم ممکن است در کالس ا

آموزان استفاده اظهارات هیجانی در ارتباطاتش با دانش
آموزي از این رفتارهاي معلم آگاهی دانش کند که اگر

خوانی ضعیفی ذهن نداشته باشد و به عبارتی مهارت
داشته باشد ممکن است رفتارهاي معلم را به تمسخر 

مشارکتی همچنین در کارهاي . کردن تعبیر و تفسیر کند
کند آموزان کمک میخوانی به دانشکالس، توانایی ذهن

تا از حاالت ذهنی یکدیگر آگاه باشند و در نتیجه بتوانند 
همکاري و مشارکت کارآمدتري داشته باشند 

                                                             
1. Blakemore & Choudhury 
2. Mindreading 
3. Baron-Cohen  

 ).2005، 5؛ براون2006 و همکاران، 4بکلیجاوانزر(
آموز یا دانشجوي موفق کسی است که در بنابراین دانش
 هاي دیگري درتوانایی هوشی باال از تواناییکنار داشتن 

هاي شناخت اجتماعی نیز برخوردار باشد که حوزه
  .شودمجموع این عوامل باعث عملکرد تحصیلی می

طور که اشاره شد براي سنجش شناخت همان
هاي داخل و اجتماعی بر اساس بررسی پیشینه پژوهش

براي  هاییخارج محققان به این نتایج دست یافتند که ابزار
سنجش شناخت اجتماعی وجود دارد اما تاکنون ابزاري که 

ابعاد چندگانه شناخت  دسنجی بتواندبه صورت خو
ساخته نشده است و اجتماعی را در یک آزمون بسنجد 

بیشتر ابزارهاي حوزه شناخت اجتماعی به صورت 
محور و براي سنجش یک بعد از شناخت تکلیف

به ). 2014و همکاران، ی کان(اند اجتماعی طراحی شده
ابزاري به نام ) 2011( 6رابرتز، فیزدون و تیکطور مثال 

براي  )SCSQ(پرسشنامه غربالگري شناخت اجتماعی 
هایی مانند بیماري بررسی شناخت اجتماعی در

هایی اند که شامل زیر مقیاساسکیزوفرنی طراحی کرده
هاي غیراجتماعی شناختی از قبیل براي سنجش حوزه

هاي و زیر مقیاس 7ايحافظه کالمی و استنباط طرحواره
هاي اجتماعی شناختی مانند نظریه ذهن، فراشناخت حوزه

و  9همچنین کامبس. است 8و سوگیري اسنادي خصمانه
را براي بررسی سوگیري  AIHQابزار ) 2007( همکاران

    موقعیت اجتماعی را ارائه  15اند که اسنادي طراحی کرده
از طرفی . ها پاسخ بدهددهد که فرد باید به این موقعیتمی

                                                             
4. Bekelja Wanzer  
5. Brown 
6. Roberts, Fiszdon, & Tek 
7. Schematic Inference 
8. Hostile Attributional Bias 
9. Combs  
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دیگر براي بررسی نظریه ذهن ابزار تکلیف اشاره کردن 
)Hinting Task( متن  10که شامل  ساخته شده است

کورکوران، (کوتاه براي بررسی این ویژگی شناختی است 
براي بررسی نظریه  کلی به طور). 1995، 1مرسر و فریث

کنند که عبارتند از ذهن از دو روش عمده استفاده می
و آزمون تفکیک نمود از  2آزمون تکالیف باور غلط

در آزمون باور غلط کودك براي به دست آوردن . 3واقعیت
چه دیگري  آوردن توانایی نظریه ذهن باید درك کند که آن

ر صورت قاد تواند نادرست باشد، در این  باور دارد می
تواند متفاوت  است بفهمد که درك اشخاص از جهان می

است  BCISابزار دیگر ). 1990، 4ولمن(از واقعیت باشد 
که مرتبط با فراشناخت  5که براي بررسی بینش شناختی

است ساخته شده است و داراي دو خرده مقیاس 
 و همکاران، 7بک(است  6خودانعکاسی و خودباوري

که براي بررسی کارکرد  SFSدر نهایت ابزار  ).2004
ساخته ) 1990( و همکاران 8اجتماعی توسط بیرچوود

که با توجه به مطالبی که مطرح شد ابزارهایی  .شده است
بیشتر  اندی ساخته و طراحی شدهعدر زمینه شناخت اجتما

اند و از بررسی دیگر به بررسی توانایی نظریه ذهن پرداخته
بر این  .استابعاد شناخت اجتماعی چشم پوشی شده 

اساس ضرورت ساخت ابزاري در جهت سنجش 
هاي تحصیلی کامال احساس شناخت اجتماعی در حیطه

هاي انجام شده شد و از آنجایی که بر اساس بررسیمی
                                                             
1. Corcoran, Mercer & Frith 
2. False Belief 
3. Appearance/ Reality Distinction 
4. Wellman 
5. Cognitive Insight 
6. Self- Reflectiveness & Self- Certainty 
7. Beck  
8. Birchwood 

توسط محققان ابزار جامعی جهت سنجش تمام ابعاد 
تواند می، ساخت این ابزار د نداشتشناخت اجتماعی وجو

  .در پی داشته باشد نتایج کاربردي فراوانی
هاي کارآمد   هاي زیادي در زمینه تدوین مدل پژوهش

/ آموز بینی عملکرد تحصیلی دانش براي تبیین و پیش
 تحصیلی انجام شده شاخص مهم آن، پیشرفتو  دانشجو
که به یادگیرنده، ) 1391حسن آبادي و همکاران، (است 

فرایند آموزش و به ) استاد/دبیر/معلم(دهنده  آموزش
در از سوي دیگر،  ).2008براون و همکاران، (اند پرداخته

        بینی ترین پیش یکی از مهمبه عنوان  بهرگذشته هوش
شد و در  هاي پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته میکننده

بر تیزهوشی تحصیلی در شکل نمرات آموزشی  آموزش
پردازان نشان  اما در چند سال اخیر، نظریه گردیدمیکید أت

تنهایی اندکی از پیشرفت در زندگی  ر بهاند که هوشبهداده
) 1392 ،نجاتی؛ 2007، 9دانکل( کندو کار را پیش بینی می

توان دست آوردن هوشبهر با قاطعیت نمی ه و با ب) 1392
گلستان (نظر داد  یادگیرندگاندر مورد پیشرفت تحصیلی 

زمان  بنابراین با گذشت. )1387 و همکاران، جهرمی
هاي ذهنی و شناختی که هرچند توانایی شدمشخص 

اي با پیشرفت گان در قالب مفاهیم هوشبهر تا اندازه آموزند
 پیشرفتبینی تحصیلی رابطه دارند اما تنها کلید پیش

است در تحقیقات نشان داده در واقع . تحصیلی نیستند
کنار عوامل زیادي از قبیل هوش، انگیزش، خودتنظیمی، 

بینی حمایت والدین و همچنین محیط مدرسه که در پیش
نقش دارند، یکی دیگر از عواملی  افرادعملکرد تحصیلی 

بین در پیشرفت تواند به عنوان متغیري پیشمی     که 
کند شناخت اجتماعی ایفاي نقش  یادگیرندگانتحصیلی 

                                                             
9. Denckla 
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  شود بنابراین گفته می). 2016 و همکاران، 1درکس(است 
وز یا دانشجوي موفق کسی است که در کنار آمدانش

   هاي دیگري درداشتن توانایی هوشی باال از توانایی
هاي اجتماعی نیز برخوردار باشد و مجموع این حوزه

عوامل باعث پیشرفت تحصیلی و در نهایت بهزیستی 
در حقیقت اکثر تحقیقات . شودمییادگیرندگان تحصیلی 

هاي شناختی با پیشرفت تحصیلی بیانگر ارتباط بین توانایی
هستند اما امروزه به اهمیت شناخت گرم که شناخت 

شود پی برده شده است اجتماعی جزء آن محسوب می
  ).1392؛ نجاتی، 2006، 2بلیر(

در رابطه با بحث شناخت اجتماعی اغلب 
تحقیقات انجام شده به بررسی و یا تأثیر شناخت اجتماعی 

اند و تحقیقات داشته ي و هیجانی توجههاي رفتاردر حوزه
زیادي به بررسی شناخت اجتماعی در اختالالتی از قبیل 

ـ  بارون(اختالالت طیف اتیسم، انواع اختالالت یادگیري 
، )1989کوهن، ـ  ؛ بارون2003، 3کوهن و ویهیل رایت

کانی و (پریشی مانند اسکیزوفرنی اختالالت روان
و همچنین ) 2013، 4آبویتزبلیکه و ؛ 2014همکاران، 

بررسی شناخت اجتماعی در افراد دچار سوء مصرف مواد 
در واقع مطالعات ). 1389اختیاري و همکاران، (اند پرداخته

هاي اجتماعی براي زیادي بر روي برنامه آموزش مهارت
شناختی از قبیل رفتارهاي نوجوانان با مشکالت روان

و مشکالت نقص ) 2007، 5ویلسون و لیپزي(پرخاشگرانه 
 اندتمرکز کرده )ADHD(توجه همراه با بیش فعالی نقص 

دیگر مطالعات به بررسی ). 2006، 6داپائول و ویاندت(
                                                             
1. Derksa  
2. Blair 
3. Baron-Cohen & Wheelwright 
4. Billeke & Aboitiz 
5. Wilson & Lipsey 
6. DuPaul & Weyandt 

رابطه بین عملکرد مدرسه و متغیرهاي اجتماعی از قبیل 
، مهارت )2014، و همکاران 8اوبرلی( 7صالحیت اجتماعی
و حمایت ) 2002، 9مالکی و الیوت(مهارت اجتماعی 

 اند، اما طبقپرداخته) 2008، 10الیاس و هاینس( اجتماعی
هاي به عمل آمده ارتباط بین شناخت اجتماعی با بررسی
هاي تحصیلی و آموزشی مورد توجه نبوده است حوزه

هاي پیچیده و زمینه با در نظر گرفتن ).1395جعفري، (
تواند بار سنگینی بر روي چندگانه شناخت اجتماعی، می

باشد تا  مانند یادگیرندگان دیگر اقشار جامعهبیمار و یا 
هاي زیادي براي دستیابی به برآورد عملکرد آزمون

کانی و همکاران، (ها انجام شود شناختی اجتماعی آن
بنابراین ساخت ابزاري که بتواند تمامی ابعاد ). 2014

شناخت اجتماعی از قبیل شناخت خود، شناخت دیگران 
هاي شناختی و دیگر توانمندي یا همان مفهوم نظریه ذهن

را در یک ابزار بسنجد  و فراشناخت مانند خودتنظیمی
و از طرفی  حائز اهمیت کاربردي و پژوهشی زیادي است،

دیگر هم ابزارهایی که براي سنجش شناخت اجتماعی 
خوانی است و در وجود دارد بیشتر مبتنی بر تکالیف ذهن

زمینه شناخت اجتماعی ابزارهایی که در قالب پرسشنامه 
ی عو بتواند تمامی ابعاد شناخت اجتماطراحی شده باشد 

در دست نیست، بر همین را مورد سنجش قرار دهد 
اساس ساخت ابزاري براي سنجش شناخت اجتماعی در 

نظري و  هايضرورت ازتواند میهاي تحصیلی حیطه
که بر این اساس هدف  باشدبرخوردار  ساسیاکاربردي 

پرسشنامه  طراحیاصلی پژوهش حاضر ساخت و 
  . بود) شاد(شناخت اجتماعی دانشجویان 

                                                             
7. Social Competence 
8. Oberle  
9. Malecki & Elliott 
10. Elias & Haynes 
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  روش

پژوهش حاضر از منظر هدف و شیوه گردآوري اطالعات 
جامعه  .سنجی بودروان هاي همبستگی مبتنی برجزء طرح

 هايدانشگاه دانشجویان تمامیرا  ماري پژوهشآ
) هزار نفر 60حدود ( 96ـ 95 در سال تحصیلی  تهرانشهر

 گیريدادند که از این میان به روش نمونهتشکیل می
     تمامیبین از  ايچند مرحله ايخوشه تصادفی
که شامل دانشگاه  5تعداد  ،تهرانهاي شهر دانشگاه
شهید  ،علم و صنعتتربیت مدرس، ، شریف هايدانشگاه

انتخاب به عنوان نمونه پژوهش بود و خواجه نصیر بهشتی 
سپس از هر دانشگاه دو دانشکده و از هر دانشکده . ندشد

نیز دو کالس انتخاب شدند و تمامی اعضاي آن دو کالس 
نفر به  735تعداد  در نهایت .در پژوهش شرکت کردند

     ،در این پژوهش شرکت داشتند پژوهش عنوان نمونه
میانگین سنی ( سال 39تا  18هاي سنی رده کهطوريبه

   را تشکیل  )بود 50/2و انحراف استاندارد آن  50/22
اطالعات جمعیت شناختی مربوط  1در جدول  .دادندمی

  .شده استبه نمونه پژوهش ارائه 
 هااطالعات جمعیت شناختی آزمودنی .1جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  سطوح  متغیرها
  

  جنسیت
  دختر
  پسر
  کل

139  
596 
735  

9/18 
1/81 

100 
  
  

  دانشگاه

شریف                                                
  تربیت مدرس
  علم و صنعت
  خواجه نصیر

  بهشتیشهید 
  کل

194  
95 
151 
147 
148 
735  

4/26  
9/12 
5/20 
0/20 
1/20 

100  
هاي پرسشنامه در ابتدا پس از استخراج گویه

در با استفاده از محتواي مصاحبه با دانشجویان 
و هاي تحصیلی رابطه با شناخت اجتماعی در حیطه

ذهن و  استفاده از مبانی نظري نظریه بر اساس
، )2011تودورو و همکاران، (شناخت اجتماعی 

 طرح و سپس بر اساس روش دلفی گویه 40تعداد 
که در این نفر از اساتیدي  10به تعداد ها گویهاین 

حوزه تخصص و فعالیت داشتند جهت بررسی 
سپس . روایی محتوایی و صوري پرسشنامه داده شد

گویه  40 تعداد از محترمبر اساس اظهار نظر اساتید 
استخراج و مورد تأیید قرار گرفت و گویه آن  19

پس از  .حذف و در هم ادغام گردیدها گویهبقیه 
ت دانشجویی ها بر روي جمعیي گویهمرحلۀ اجرا
 پرسشنامهسنجی هاي روان، ویژگیذکر شده

به . مورد بررسی قرار گرفتشناخت اجتماعی 
هاي تحلیل منظور بررسی روایی مقیاس، از روش

و محاسبه همبستگی  عامل اکتشافی و تأییدي
حافظه کاري،  ابزارهايبا  شناخت اجتماعی

خودکارآمدي، کارکردهاي اجرایی، خودنظارتی، 
استفاده ساختار هدف، نظریه ذهن و تنظیم هدف 

 گردید و براي سنجش پایایی مقیاس نیز روش
  . آلفاي کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت
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پرسشنامه : مورد استفاده در پژوهش ابزار
پرسشنامه توسط نجاتی، کمري  :شناخت اجتماعی

جعفري براي بررسی وضعیت سنجش شناخت و 
. اجتماعی بر روي دانشجویان ساخته شده است

 بزار مذکور از مبانی نظري نظریهبراي ساخت ا
گذاري ذهن کمک گرفته شده است و براي نام

هاي آن از مبانی نظري شناخت خرده مقیاس
اجتماعی که داراي کارکردهاي توانایی خودآگاهی، 

 تهدید و خودتنظیمی استنظریه ذهن، تشخیص 
 .، استفاده شده است)2011تودورو و همکاران، (

لفه شناخت خود بر اساس ؤبدین معنی که م
لفه ذهن خوانی بر اساس ؤکارکرد خودآگاهی، م

هاي تشخیص لفهؤمبانی نظري نظریه ذهن، و م
تهدید آموزشی و درك محیط آموزشی نیز بر 

 یمیاساس کارکردهاي تشخیص تهدید و خودتنظ
این . گذاري شدند، نام)2011تودورو و همکاران، (

 5که در یک طیف  استگویه  19داراي  پرسشنامه
اند کرده اي لیکرت مواردي را که افراد تجربه درجه
گذاري پرسشنامه به این روش نمره. سنجدرا می

، به ندرت )1(صورت است که گزینه تقریباً هرگز 
و تقریباً همیشه ) 4(، اغلب )3(، گاهی اوقات )2(
  .گیرد، می)5(
  
  هاهتیاف

از آنجایی که هدف اصلی از پژوهش حاضر تعیین 
سنجی پرسشنامه شناخت هاي روانویژگی

اجتماعی دانشجویان بود، در نتیجه در ابتدا روایی 
پرسشنامه شناخت اجتماعی با استفاده از روش 

و در ادامه نتایج  و تأییدي تحلیل عامل اکتشافی
آلفاي کرونباخ  همبستگی پرسشنامه و ضرایب

هاي پرسشنامه جهت گزارش پایایی خرده مقیاس
   .ابزار مورد بررسی قرار گرفت

تحلیل ) الف: روایی پرسشنامه شناخت اجتماعی
قبل از : هاي اصلیلفهؤبه روش م عامل اکتشافی

هاي روش فرضپیش ،هادادهپرداختن به تحلیل 
نرمال قبیل تعداد حجم نمونه، از  یتحلیل عامل

ها، حذف متغیرهاي کمی بودن دادهها، بودن داده
و برقراري رابطه خطی مورد بررسی قرار  پرت

ي ها حاکی از برقرارگرفت که همه شاخص
کالین، ( بود یتحلیل عامل ها براي انجاممفروضه

پرسشنامه شناخت  براي تعیین روایی سازه .)2015
هاي اصلی لفهؤماعی از تحلیل عاملی به روش ماجت

در تحلیل . همراه با چرخش واریماکس استفاده شد
 KMOهاي این مقیاس مقدار ضریب داده

و آزمون کرویت ) 1گیريشاخص کفایت نمونه(
نشان  )2شاخص کفایت ماتریس همبستگی(بارتلت 

نشان از وجود شواهد کافی براي انجام تحلیل 
در این مقیاس  KMOشاخص . عوامل داشت

و ضریب کرویت بارتلت نیز برابر  845/0برابر 
در سطح  171بود که با درجه آزادي  28/2491

0001/0p< دهنده کفایت نمونهمعنادار بود که نشان
نتایج تحلیل عوامل  .گیري براي تحلیل عاملی بود

و بارگذاري عاملی هر گویه بر هر عامل در جدول 
  .آمده است 2

                                                             
1. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 
adequacy 
2. Bartlett's test of Sphericity 
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  هاي اصلی با چرخش واریماکسنتایج تحلیل عوامل پرسشنامه شناخت اجتماعی به روش مولفه .2جدول
  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  گویه و محتواي شماره

       76/0  .)9( تک دانشجویان کالس دارم دانم چه حسی نسبت به تک من می
       72/0  ).18(دانم چه دروسی براي آینده کاري من ضروري است  می

        70/0  ).13(خواهم چه کاره شوم  دانم در آینده می من می
       62/0  ).4(دانم  من کاربرد و اهداف رشتۀ خود را می

       50/0  ). 14(دانم پیشرفتم در چه درسی بهتر است  من می
        42/0  ).19(کنند  کالس رقابت میدانم چه کسانی با من در  می

دانم که چه چیزي باعث عصبانیت استاد  در نوشتن پاسخ سؤاالت امتحانی می
      69/0   ).10(شود  می

      68/0   ).11(دانم براي جلب توجه استاد چه کاري انجام دهم  می
     59/0    ).8(شود  دانم استاد از چه حرکتی در سر کالس ناراحت می من می

      59/0   ).1(دانم  هاي کالس نسبت به خود را می حس بچهمن 
      58/0   ).7(دانم  من نظر استاد در مورد خودم را می

     35/0    ).2(دهد  داند و از آنجا سؤال می تر می هایی را مهم دانم استاد چه بخش  من می
   78/0     ).16(شود  دانم چه کارهایی باعث افت تحصیلی من میمی

   72/0    ).15(دانم  اشتباهات گذشتۀ خود را میمن 
   52/0     ).17(اندازد  هایم عقب می دانم یاد نگرفتن چه مباحثی مرا از همکالسی می

    47/0    ).12(دانم  من نقاط قوت و ضعف خود را می
 72/0      ).6(فهمم  من منظور دانشجویان از سؤال پرسیدن را می

توانم خودم را جاي او تصور کنم  فهمم و می میمن منظور نویسندة کتاب را 
)5.(  

     68/0 

 58/0      ).3(دانم هدف دانشگاه از جذب دانشجو چیست  می من 

  16/1  34/1  41/1  44/4  ارزش ویژه
  14/6  06/7  46/7  41/23  درصد واریانس

  63/49  درصد واریانس کل
عوامل و آشکار لیل با توجه به نتایج تح

در پرسشنامه شناخت  شدن چهار مؤلفه
هایی که بر روي هر اجتماعی، با مطالعۀ گویه

  یک از عوامل بارگذاري عاملی شدند و معانی 

  مستتر در هر گویه و مشترکات این مفاهیم، 

. لفه گردیدؤاقدام به گزینش نام براي هر م
نامگذاري  "شناخت خود"عامل اول با عنوان 

شناخت خود عبارت است از درك . شد
حاالت ذهنی خود و آگاهی از نقاط قوت و 
. ضعف و نیز توانایی تشخیص عالئق خود
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دانم در آینده  من می"هایی مانند سوال
دانم  من می" و "خواهم چه کاره شوم می

لفه ؤین ما"پیشرفتم در چه درسی بهتر است 
 هايگویه. دهندرا مورد سنجش قرار می

عامل را مورد سنجش  این 9،18،13،4،14،19
دهند که دامنه بارهاي عاملی این قرار می

در نوسان درصد  76/0تا  42/0سواالت از 
  .است

 "ذهن خوانی"عامل دوم با عنوان 
ذهن خوانی عبارت است از . نامگذاري شد

و تشخیص  دیگرانتوانایی درك حاالت ذهنی 
استاد در رابطه دیگران از قبیل فکر و اندیشه 

من نظر "سواالتی از قبیل  ؛با مباحث درسی
من "و  "دانم استاد در مورد خودم را می

داند  تر می هایی را مهم دانم استاد چه بخش  می
بیانگر این گویه  "دهد و از آنجا سؤال می

فه لؤماین  2، 10،11،8،1،7 هايگویه. هستند
دهند که دامنه بارهاي را مورد سنجش قرار می

درصد در  69/0تا  35/0عاملی این سواالت از 
  .نوسان است

تشخیص تهدید "عامل سوم نیز با عنوان 
تشخیص تهدید آموزشی . نام گرفت "آموزشی

به قدرت تشخیص دانشجو در درك عواملی 
که در حوزه آموزشی و تحصیلی تهدید به 

 دانشجوآید و باعث افت تحصیلی حساب می
نمونه سواالت این گونه عبارتند از . شودمی

دانم چه کارهایی که باعث افت تحصیلی می"
دانم یاد نگرفتن چه  می"و  "شود من می

 "اندازد هایم عقب می مباحثی مرا از همکالسی
را  لفهؤاین م 17و  16 ،15 ،12هاي گویه

بارهاي  دامنه .دهندمورد بررسی قرار می
درصد در  78/0تا  47/0عاملی این سواالت از 

  .نوسان است
درك "در نهایت عامل چهارم با عنوان 

درك محیط . نامگذاري شد "محیط آموزشی
آموزشی عبارت است از آشنایی و شناخت 
داشتن نسبت به قوانین و مقررات آموزشی و 

من "هایی مانند سوال. هاي تحصیلیآیین نامه
ف دانشگاه از جذب دانشجو دانم هد می 

کتاب را  ویسندهمن منظور ن"و  "چیست
توانم خودم را جاي او تصور  فهمم و می می
لفه با ؤاین م. لفه هستندؤبیانگر این م "کنم

     مورد سنجش قرار  6 و 5 ،3هاي گویه
دامنه بارهاي عاملی این سواالت از  .گیرندمی
  .درصد در نوسان است 72/0تا  58/0

نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل 
 44/4 رزش ویژهبا ا) شناخت خود(اول 

درصد از واریانس کل  41/23 توضیح دهنده
با ارزش ویژة ) ذهن خوانی(عامل دوم . است

درصد از واریانس کل را  46/7مقدار  41/1
از طرفی دیگر عامل سوم . کندمی تبیین

با ارزش ویژة ) تشخیص تهدید آموزشی(
درصد از واریانس  06/7 توضیح دهنده 34/1

م کل مقیاس است و در نهایت عامل چهار
 16/1 با ارزش ویژه) درك محیط آموزشی(

درصد از واریانس کل نمونه را  14/6مقدار 
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چهار خرده مقیاس پرسشنامه . تبیین کرده است
کل درصد از  63/49شناخت اجتماعی در مجموع 

  در ادامه نمودار  .اندکرده تبیینواریانس را 
هاي پرسشنامه لفهؤاي جهت بررسی تعداد مسنگریزه

  .)1نمودار ( گرددشناخت اجتماعی ارائه می
براي تعیین تعداد عوامل از نمودار 

بدین صورت که با توجه . اسکري استفاده شد

به شیب نمودار، عوامل آشکار شده در شیب 
تند نمودار به عنوان عوامل اصلی قلمداد 

هایی که به صورت ید و از پذیرش عاملگرد
موازي در محور خط شیب قرار گرفتند، 

 4نمودار اسکري وجود حداکثر . اجتناب شد
هاي پرسشنامه لفهؤعامل را به عنوان م

  .شناخت اجتماعی آشکار نمود

  
 هاي پرسشنامه شناخت اجتماعیلفهؤاي تعداد منمودار سنگریزه .1نمودار

 
در پژوهش حاضر  :تحلیل عامل تأییدي) ب

جهت بررسی روایی مقیاس شناخت اجتماعی از 
با روش بیشینه (تحلیل عاملی تأییدي مرتبه دوم 

نتایج تحلیل عاملی  .استفاده شد )نمایی درست
نسخه ( AMOSافزار  تأییدي با استفاده از نرم

ها داراي بار عاملی  نشان داد که همه گویه) 21
؛ 32/0: حداقل قابل قبول( 45/0معنادار باالتر از 

و به همان  )P=0001/0( بودند) 2015، کالین
است، در  صورتی که در مطالعه اصلی آمده

به این ترتیب . هاي مربوط به خود بار شدند عامل
با بار ( 19و  18 ،14، 13 ،9 ،4هاي  که گویه

در عامل شناخت خود، ) 64/0تا  58/0عاملی از 
با بار عاملی از ( 11و  10، 8، 7، 2 ،1 هاي گویه

هاي در عامل ذهن خوانی، گویه) 62/0تا  48/0
تا  58/0با بار عاملی از ( 17و  16، 15، 12
در عامل تشخیص تهدید آموزشی و ) 69/0

تا  45/0ز با بار عاملی ا( 6و  5، 3هاي  گویه
  در عامل درك محیط آموزشی قرار گرفتند) 62/0

 ).2شکل ( 
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  . آمده است 3جدول   هاي برازش مدل تحلیل عاملی تأییدي در  شاخص
  هاي برازش مدل تحلیل عاملی تأییدي پرسشنامه شناخت اجتماعی شاخص .3جدول 

 7شاخص برازش ارزیابی شد، نتایج هر  7مدل با 
. شاخص نشان داد که مدل داراي برازش مطلوب است

، >001/0P( 37/270مقدار شاخص خی دو برابر 
107=df ( به دست آمد و نسبت خی دو بر درجه آزادي

؛ کالین، 3تا  1(در فاصله قابل قبول برازش ) 52/2(

به دست  94/0برابر  GFIشاخص . قرار دارد) 2015
). 2015؛ کالین، 90/0بزرگتر از : مقدار قابل قبول(آمد 

، TLIو CFI ،NFI ، IFIهاي برازش تطبیقی  شاخص
به دست  90/0و  93/0، 90/0، 93/0به ترتیب برابر 

). 2015کالین، ؛ 90/0بزرگتر از : مقدار قابل قبول(آمدند 

PCLOSE  RMSEA TLI IFI NFI CFI GFI X2/df df X2 شاخص 

 مقادیر 37/270 107 52/2 94/0 93/0 90/0 93/0 90/0 05/0 14/0

شناخت 

14 

18 

19 

9 

13 

75/

66/

61/
61/

66/

1 

2 

7 

8 

10 

69/
67/

77/

76/

62/

17 

3 

5 

6 

12 

15 

16 

58/

66/

56/
52/

80/

65/

61/

 شناخت خود
49/

63/
63/
58/

59/

56/
57/
48/
50/

49/

تشخیص تهدید 
 موزشیآ

65/
58/
66/
69/

45/

62/

 ي پرسشنامه شناخت اجتماعی  أییدت عام تحلیلایج 2نتشکل .  2شکل 

  

59/0 

94/0 

64/0 

11 

62/0 

 ذهن خوانی

درك محیط 
 موزشیآ
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: مقدار قابل قبول(بود  05/0، برابر  RMSEAشاخص
 90و فاصله اطمینان ) 2015کالین، ؛ 08/0کمتر از 

را نشان داد،  06/0تا  04/0درصد براي آن مرزهاي 
براي این شاخص برابر  PCLOSEهمچنین مقدار 

؛ 05/0بزرگتر از : مقدار قابل قبول(به دست آمد  14/0
  ).  2015کالین، 

 نمره کل شناخت اجتماعیمحاسبه همبستگی ) ج
روش دیگري که در روایی سازه به  :سایر متغیرهابا 

ها با مقیاس بین سایررود، محاسبه همبستگی کار می
ضرایب همبستگی ) 3(جدول . نمرة کل آزمون است

متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش را نشان  بین
 جهت سنجش روایی همگراي پرسشنامه. دهدمی

پژوهش،  شناخت اجتماعی با توجه به پیشینه
هاي شناختی همبستگی آن را با نمرات متغیرهاي حوزه

و انگیزشی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در 
  .شودارائه می 3جدول 

  

  پرسشنامه شناخت اجتماعی هش و نتایج بررسی روایی همگراییجدول ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژو .3جدول 
  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

                1  حافظه کاري
              1  36/0**  خودکارآمدي
            1  53/0**  67/0**  کارکرداجرایی
          1  45/0**  40/0**  28/0**  خودنظارتی

        1  13/0**  04/0  11/0**  01/0  ساختار هدف
      1 01/0 02/0 10/0** 04/0  09/0**  نظریه ذهن
    1  02/0  15/0** 37/0**  43/0** 28/0**  14/0**  تنظیم هدف

  1 37/0** 12/0** 09/0*  52/0** 49/0** 44/0**  33/0**  شناخت اجتماعی
* )05/٠ p< (و** )01/0p<(  

شود، مشاهده می 3طور که در جدول همان
نتایج ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش 

نتایج ماتریس همبستگی بیانگر . گزارش شده است
حافظه کاري  آن است که بین شناخت اجتماعی با

، کارکرداجرایی )44/0(، خودکارآمدي )33/0(
، )09/0(، ساختار هدف )52/0(خودنظارتی  ،)49/0(

) 37/0(و با تنظیم هدف ) 12/0(نظریه ذهن 
) >01/٠p(همبستگی مثبت معناداري در سطح 

که این تأیید کننده روایی همگرایی وجود دارد 
هاي پرسشنامه شناخت اجتماعی با متغیرهاي حوزه

  .شناختی و انگیزشی است
به مچنین ه :پرسشنامه شناخت اجتماعیپایایی 

منظور سنجش پایایی مقیاس شناخت اجتماعی از 
ها و محاسبه ضریب روش همسانی درونی بین گویه

 4آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول 
  .شودارائه می
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  هاي پرسشنامه شناخت اجتماعیلفهؤضرایب آلفاي کرونباخ م. 4جدول
  ضریب آلفاي کرونباخ  هاتعداد گویه  هاعامل

  73/0  6  شناخت خود
  74/0  6  ذهن خوانی

  71/0  4  تشخیص تهدید آموزشی
  74/0  3  درك محیط آموزشی

  86/0  19  نمره کل پرسشنامه شناخت اجتماعی

شود ضرایب مالحظه می 4طور که در جدول همان
 ،)73/0(آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس شناخت خود 

، تشخیص تهدید آموزشی )72/0(ذهن خوانی استاد 
و ضریب آلفاي ) 74/0(، درك محیط آموزشی )71/0(

) 86/0( کرونباخ کل پرسشنامه شناخت اجتماعی نیز
بدست آمد، که بیانگر این نکته است که مقیاس حاضر از 

  .خوردار استپایایی مطلوبی بر
 

  و بحث گیرينتیجه
ن طور که قبال هم اشاره شد هدف از پژوهش هما

حاضر ساخت پرسشنامه شناخت اجتماعی و بررسی 
از . سنجی آن در دانشجویان بودهاي روانویژگی

نجایی که شناخت اجتماعی مفهومی کلی است آ
هاي خاص شناخت بنابراین براي سنجش حیطه

  اجتماعی استفاده از ابزارهاي تخصصی در این زمینه 
مورد نیاز است که در رابطه با شناخت اجتماعی 
. ابزاري در قالب پرسشنامه در ایران وجود نداشت

بنابراین پرسشنامه شناخت اجتماعی از جمله 
تواند پاسخگوي نیاز ابزارهایی خواهد بود که می

در این  .شناختی و تحصیلی باشد پژوهشگران حوزه
ها پژوهش بعد از جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده

هاي اصلی لفهؤنتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش م

 چهاروجود  مراه با چرخش واریماکس نشان دهندهه
شناخت اجتماعی بود که به ترتیب عامل اول  مؤلفه

، عامل سوم )ذهن خوانی(، عامل دوم )شناخت خود(
و در نهایت عامل چهارم ) تشخیص تهدید آموزشی(
چهار خرده . گذاري شدندنام) درك محیط آموزشی(

مقیاس پرسشنامه شناخت اجتماعی در مجموع 
 .اندرا توضیح داده کل درصد از واریانس 63/49

 حلیل عامل تأییدي وجود چهار مؤلفهنتایج ت سپس
  .فوق را مورد تأیید قرار دادند

در خصوص ابعاد شناخت اجتماعی که در پژوهش 
توان به دیدگاه حاضر نیز مورد تأیید قرار گرفت می

استناد کرد که معتقد بودند ) 1995( 1هارت و فیگلی
ادراك خود، ادراك  هايجنبهشناخت اجتماعی شامل 

 بخش و سازمانها و قراردادهاي نظمدیگري و ارتباط
 شناختدر واقع . است دهنده ارتباط خود با دیگران

 ، دركدیگران درك اصلی بعد سه شامل اجتماعی
 عنصر یک عنوان به 2)خویشتن(یا » خود«کردن 

 افراد به که اجتماعی دانشدر نهایت  و اجتماعی
. دهدمی را شاناجتماعی اعمال کردن اجرایی قابلیت

شناخت غیر اجتماعی در رابطه با کلمات، تصاویر، 
                                                             
1. Hart & Fegley 
2. Self  
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 جان است، و به عنواناعداد و بطور کلی اشیاء بی
توان آن را در می 2یا شناخت سخت 1شناخت سرد

شناخت . دانست 4شناخت نرمیا  3شناخت گرممقابل 
ها با ها و روابط آننرم درگیر تفکر درباره انسان

تر و تعدد گستردهیکدیگر و مقوالت و زیر مقوالت 
که شناخت اجتماعی جزء شناخت نرم  تري استیافته

 ).1995هارت و فیگلی، ( شودمحسوب می

طور همان ابعاد پرسشنامهدر خصوص نامگذاري 
از مبانی نظري شناخت اجتماعی هم اشاره شد  که قبالً

خودآگاهی، نظریه ذهن، که داراي کارکردهاي توانایی 
تودورو و ( تشخیص تهدید و خودتنظیمی است

یکی از مهمترین . ، استفاده شده است)2011همکاران، 
متغیرهاي حوزه شناخت اجتماعی بحث خودآگاهی 

، )2011(است که بر اساس دیدگاه تودورو و همکاران 
خودآگاهی به معنی آگاهی از عواطف و هیجانات خود 

. ناخت نقاط قوت و ضعف خود استو نیز توانایی ش
لفه شناخت خود بر اساس کارکرد ؤم در این پژوهش

عبارت است از درك نامگذاري شد که  خودآگاهی
حاالت ذهنی خود و آگاهی از نقاط قوت و ضعف و 

لفه ؤمدومین . نیز توانایی تشخیص عالئق خود
بر اساس مبانی بود که خوانی ذهنحاضر  پرسشنامه

نظریه ذهن که یکی . گذاري شدنام ذهننظري نظریه 
حوزه شناخت از متغیرهاي مهم ادبیات پژوهشی 

ترین نظریه در بحث شناخت کامل اجتماعی و در واقع
توانایی تشخیص حاالت ذهنی  به معنی اجتماعی است

                                                             
1. Cold Cognition 
2. Hard Cognition 
3. Hot Cognition 
4. Soft Cognition 

بینی دیگران و در نظر گرفتن آن براي تبیین یا پیش
اصطالح  .)2014کانی و همکاران، (رفتار دیگران است 
 5توسط پریماك و وودروف 1978نظریه ذهن در سال 

بیشتر رفتارهاي روزانه ما مستلزم تعامل با . مطرح شد
فرد باید نوعی ارزشیابی . دیگران و فکر کردن است

شناختی از موقعیت اجتماعی داشته باشد و بتواند 
ارتباط خود با دیگري را در بافت یا زمینه اجتماعی 

نظریه ذهن عبارت است از . خاص در نظر بگیرد
ن به عنوان موجوداتی توانایی شناخت ادراك دیگرا

که  مند و داراي باورها و تمایالت و درك این نیت
پندارد  دنیاي بیرون همیشه آن نیست که انسان می

توانایی کودك در نسبت ). 1978پریماك و وودروف، (
ها و  دادن حالت ذهنی یعنی نیات، احساسات، خواسته
بینی  باورها به خود و دیگران به منظور تبیین و پیش

تواند  که حاالت ذهنی دیگران می ار و درك اینرفت
  کودکان درباره. نی خود فرد باشدمتفاوت از حاالت ذه

ها، تمایالت و باورهاي دیگران نوعی هیجان
یا نظریه ذهن  خوانی سازي دارند که آن را ذهن فرضیه

در واقع کودکان داراي نوعی ادراك . اندتعریف کرده
، 7سیگلمن و ریدر(هستند از ذهن دیگران  6گونه نظریه
لفه که ؤبنابراین در پژوهش حاضر دومین م). 2012

بر اساس الهام از نظریه ذهن  و ذهن خوانی است
در  خوانی ذهن. ه استگذاري شدانتخاب و نام

عبارت از توانایی درك حاالت ذهنی  پرسشنامه حاضر

                                                             
5. Premack & Woodruff 
6. Theory like 
7. Sigelman & Rider 
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استاد و (دیگران و تشخیص فکر و اندیشه  دیگران
  .است رابطه با مباحث درسیدر ) همکالسان

هاي تشخیص تهدید آموزشی و لفهؤمدر نهایت 
درك محیط آموزشی نیز بر اساس کارکردهاي 

شناخت اجتماعی  تشخیص تهدید و خودتنظیمی
 عدر واق. ، نامگذاري شدند)2011تودورو و همکاران، (

 داشتن مهارت خودتنظیمی و نیز تشخیص عوامل 
هاي از مهمترین توانمنديکننده حیات فرد یکی تهدید

که باعث  تشناختی افراد در طول بشر بوده اس
 ها در برابر حوادث و مشکالت شده استحفاظت آن

در پژوهش حاضر . )2011تودورو و همکاران، (
تشخیص تهدید آموزشی به قدرت تشخیص دانشجو 

که در حوزه  ه استتعریف شددر درك عواملی 
آید و باعث ب میآموزشی و تحصیلی تهدید به حسا
درك همچنین . شودافت عملکرد تحصیلی دانشجو می

محیط آموزشی نیز عبارت است از آشنایی و شناخت 
داشتن نسبت به قوانین و مقررات آموزشی و آیین 

 و جهت افزایش عملکرد تحصیلی هاي تحصیلینامه
ها هم اشاره طور که در بخش یافتهبه طور کلی همان

نتایج تحلیل عامل اکتشافی و شد در پژوهش حاضر 
لفه فوق را در پرسشنامه ؤتأییدي وجود چهار م

  .شناخت اجتماعی مورد تأیید قرار دادند
شناخت  ی پرسشنامهیدر بررسی روایی همگرا

پژوهش، همبستگی آن با  اجتماعی با توجه به پیشینه
هاي شناختی و انگیزشی مورد نمرات متغیرهاي حوزه

بررسی قرار گرفت که نتایج ماتریس همبستگی بیانگر 
حافظه کاري،  بین شناخت اجتماعی باآن بود که 
خودنظارتی، ساختار  ،اجرایی ، کارکردخودکارآمدي

همبستگی مثبت  هدف، نظریه ذهن و با تنظیم هدف
کننده روایی که این تأییدوجود داشت  معناداري

پرسشنامه شناخت اجتماعی با متغیرهاي همگرایی 
این یافته همسو با  .هاي شناختی و انگیزشی بودحوزه

بود که در ) 2014(کانی و همکاران  نتایج تحقیق
 1بررسی روایی مالك محور جهتپژوهش خود 

ارتباط بین  2پرسشنامه غربالگري شناخت اجتماعی
هاي سوگیري نظریه ذهن، فراشناخت و خرده مقیاس

را مورد بررسی قرار خصمانه با شناخت اجتماعی 
دادند که نتایج ضریب همبستگی حاکی از ارتباط 

هاي معنادار بین نظریه ذهن، فراشناخت و خرده مقیاس
در تبیین . بودسوگیري خصمانه با شناخت اجتماعی 

توان گفت که شناخت اجتماعی توانایی ها میاین یافته
کند که خود را بهتر راي فرد فراهم میو امکاناتی را ب

بهتري شناخته و با دنیاي خویش و دیگران ارتباط 
. برقرار کند و تصمیماتی سازنده را در این زمینه بگیرد
  شناخت اجتماعی موجب انسجام در اهداف و

کند تا فرد به ها شده و بستري را فراهم مینگرش
 تحلیل محیط آموزشی پرداخته و در آن دخل و

حال چنانچه تعامل وي با محیط، همراه . تصرف نماید
با آرامش و اطمینان و کنترل بیشتري باشد، احساس 

  هاي هیجانی او در برخورد با حاصل از تجربه
تر بوده و هاي تحصیلی نیز به مراتب منطقیرویداد
در همین . تري در پی خواهد داشتهاي پختهرفتار

ید آمدن هیجانات راستا تجارب حاصل منجر به پد
شود که به سبب آن، می خوشایند و ناخوشایند در فرد

هاي فرد را تحت تأثیر توانند رفتاراین هیجانات می
                                                             
1. Criterion-related validity 
2. Social Cognition Screening Questionnaire 
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و  2ی؛ بادل2007، 1وین دیلن و کولی( خود قرار دهند
  .)2012، همکاران

 حاضر هاي مطالعهطور که یافتهبنابراین همان
نشان داد شناخت اجتماعی به عنوان یک شناخت گرم 

هاي تحصیلی مانند خودکارآمدي، خودنظارتی، با حوزه
ساختار هدف و تنظیم هدف همبستگی مثبت معناداري 

ست که شناخت که این نکته بیانگر آن ا داشت
در هاي تحصیلی ستقیم با حوزهاجتماعی به طور م

هم اشاره شد  قبالًطور که در واقع همان. استارتباط 
هاي توان تواناییکارکردهاي شناخت اجتماعی را می

خودآگاهی، نظریه ذهن، تشخیص تهدید و 
 سازوکارهايخودتنظیمی دانست که این کارکردها 

خاصی را براي پردازش اطالعات درباره جهان 
 مشتمل بر توانایی دانستن درباره خودمان ،اجتماعی

که چطور دیگران به  درباره این، دانستن )خودکارآمدي(
هاي و تنظیم فعالیت )نظریه ذهن( دهند پاسخ می ما

به منظور  ،)تنظیم هدف و خودنظارتی( خودمان
 دنکنمی ایجادهمزیستی با دیگر اعضاي جامعه، 

نیز به  هاي ذهن خوانیمهارت ).2011 هدرتون،(
در  عنوان یکی از کارکردهاي اصلی شناخت اجتماعی

و دانشجویان  آموزانممکن است به دانش کالس درس
هایشان اساتید و همکالسی ان،کمک کند که رفتار معلم

مهارت ذهن به طور مثال اگر . درك کنندبه درستی را 
ضعیف باشد امکان  و دانشجویان آموزاندانشخوانی 

را تمسخر  یا استاد دارد رفتارهاي شوخ طبعانه معلم
که این برداشت باعث اخالل  دنکردن تعبیر و تفسیر کن

                                                             
1. Van Dillen & Koole 
2. Baddeley  

هاي تحصیلی در روند ارتباط سالم و سازنده در محیط
را در پی افت عملکرد تحصیلی  که شودمیو درسی 

همچنین در کارهاي مشارکتی کالس، توانایی . دارد
آموزان کمک کند تا ذهن خوانی ممکن است به دانش

ند از حاالت ذهنی یکدیگر آگاه باشند و در نتیجه بتوان
همکاري و مشارکت کارآمدتري داشته باشند 

  ).2005، 4؛ براون2006، و همکاران 3بکلیجاوانزر(
به منظور سنجش پایایی مقیاس شناخت اجتماعی 

ها و محاسبه ضریب از روش همسانی درونی بین گویه
آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتایج ضرایب آلفاي 

ذهن  ،شناخت خود هايکرونباخ براي خرده مقیاس
، تشخیص تهدید آموزشی، درك محیط خوانی

حاکی کل پرسشنامه شناخت اجتماعی  نمرهو  آموزشی
که بیانگر این  پرسشنامه حاضر بود از پایایی مطلوب

تواند به عنوان یک ابزار می نکته است که این پرسشنامه
هاي مختلف مورد استفاده پایا و قابل اعتماد در موقعیت

بیانگر آن  حاضر به طور کلی نتایج پژوهش .ردقرار گی
بود که پرسشنامه شناخت اجتماعی از روایی و پایایی 

توان از آن به عنوان یک مطلوبی برخوردار است و می
ابزار سودمند براي سنجش شناخت اجتماعی در 

از آنجایی که  بر این اساس .دانشجویان استفاده کرد
شناخت اجتماعی در  جهت سنجشتاکنون مقیاسی 

دانشجویان در داخل ایران ساخته و طراحی نشده است 
اکثر ابزارهایی که در حوزه شناخت اجتماعی  و معموالً

 ساخته شده است بیشتر به صورت تکالیف مبتنی بر
و مفهوم عام و کلی  نظریه ذهن و یا تکالیف باور غلط

                                                             
3. Bekelja Wanzer 
4. Brown 
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ین اند، بنابراشناخت اجتماعی را مورد توجه قرار داده
ساخت پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان در 
   حوزه تحصیلی که در پژوهش حاضر محقق شد 

تواند مسیرهاي جدید را در جهت گسترش و انجام می
هاي تحصیلی و مسائل مربوط هایی در حوزهپژوهش

به انگیزش و پیشرفت تحصیلی در ارتباط با مسائل 
اعی است شناخت نرم و یا گرم که شامل شناخت اجتم

به پژوهشگران  با توجه به نتایج پژوهش حاضر. باز کند
نظري و  جهت بسط گسترهد که گردپیشنهاد می

سنجی هاي روانویژگیمفهومی شناخت اجتماعی، 
هاي دیگر و پرسشنامه شناخت اجتماعی را در جمعیت

نیز در ارتباط با مفاهیم و متغیرهاي دیگر مورد بررسی 
 .قرار دهند
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