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هدف پژوهش حاضر تعيين ويژگيهاي روانسنجي آزمون ذهنخواني صوتي -تصويري کمبريج
بود که براي سنجش هيجانات پيـچيده تدوين شده است .مطالعه مقطعي حاضر از نوع همبستگي
بوده و جامعه آماري اين مطالعه را کليه دوقلوهاي ثبت شده در انجمن دوقلوها و چندقلوهاي
تهران در سال  6931تشکيل دادند .از اين جامعه آماري  611دوقلو بهطور نمونهگيري تصادفي
خوشهاي انتخاب شدند .آزمونهاي ذهنخواني از روي چشمها و آزمون ذهنخواني صوتي-
تصويري کمبريج براي ارزيابي مورد استفاده قرار گرفت .در بررسي خصوصيات روانسنجي ،از
تحليل عاملي اکتشافي براي بررسي روايي ،از همبستگي پيرسون براي بررسي روايي همزمان و
از آزمون تي مستقل براي بررسي روايي افتراقي بين دو جنس استفاده شد .همچنين براي
بررسي پايايي از همساني دروني گويهها و محاسبه آلفاي کرونباخ استفاده شد .نتايج نشان داد
آزمون از روايي خوبي برخوردار است ،آزمون همبستگي معناداري با آزمون ذهنخواني از روي
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چشمها داشت ،زنان نمرات باالتري در مقياس ذهنخواني صوتي -تصويري کمبريج کسب
کردند .همچنين آلفاي کرونباخ براي آزمون ذهن خواني ديداري صوتي -تصويري کمبريج براي
زيرمؤلفه تصويري  1/242و براي صوتي  1/339بهدست آمد .نيز تحليل عاملي اکتشافي يک
عامل اصلي از آزمون به دست داد .ميتوان گفت که آزمون ذهنخواني از طريق صوتي و
تصويري ابزاري قابل اعتماد و روا براي تشخيص هيجانات پيچيده در فرهنگ ايراني ميباشد.
ويژگيهاي روانسنجي ،هيجانات پيچيده ،دانشجويان

ذهنخواني ،بهعنوان يک مهارت شناخت اجتماعي ،توانايي انتساب حاالت ذهني بهخود و
ديگران است (نجاتي )6939 ،منظور از حالت ذهني ،هيجان ،انگيزه ،آرزو ،احساس ،باور،
قصد ،نگرش و ارزش است (وانگ ،زوحا و شيپ .)216 ،6توانايي استنتاج باور و عقيده
ديگران به ما کمک ميکند که رفتار آنها را پيشبيني کنيم .اين توانايي يک قابليت
محوري در مهارت اجتماعي است و کودکان با سير تحول عادي از سال دوم زندگي به
اين قابليت دست مييابند (مار ،تاکت ،مور .)2161 ،2آگاهي از حاالت ذهني افراد مثل
نيازها ،خواستهها ،مقاصد و نيات ،تحت عنوان نظريه ذهن مطرح ميشود .برخي از
محققان (براي مثال دوول ،پييولينو ،بجانين ،بوستاچ )2166 ،9بين دو نوع بازنمايي نظريه
ذهن تمايز قائل شدهاند :شناختي و عاطفي .نظريه ذهنشناختي( 4يا سرد )5مربوط به
افکار ،باورها و حاالت شناختي يا نيات ديگران است (کالبه ،اسچلگال ،ساک ،نوواک،
دافوتاکيس ،بنگارد و همکاران )2161، 1و نظريه ذهن عاطفي( 3يا گرم )2مربوط به حاالت
عاطفي ،احساسات يا هيجانات ديـگران است (بـرادرز و رينگ6332 ،؛ کالبه و همکاران،
 .)2161اين نوع نظريه ذهن (عاطفي) را مـيتوان با استفاده از داستانهاي کوتاه کالمي
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توصيفکننده هيجانات فرد (هاينز ،6بيرد 2و گرافتون ،)2111 ،9تست بازشناسي حاالت
هيجاني صورت (نظير شادي ،غم ،ترس) بهعنوان منادي نظريه ذهن (سامر4و همکاران،
 )2112سنجيد .هيجانها ،از مهمترين منابع اطالعاتي براي دريافت انواع اطالعات از
خصيصههاي افراد بشمار ميروند .اين هيجانها ،نقش مهمي در هدايت رفتار افراد در
زندگي روزمره دارند (بارون کوهن ،گولن ،ولرايت و هيل ،2114 ،بارون کوهن ،گولن،
هيل و ولرايت )2113 ،و کمک مـيکنند رفتار افراد را پيشبيني کنيم و ارتباط اجتماعي
مؤثر و مناسبي داشته باشيم .تحقيقات تجربي درباره شناخت حالتهاي هيجاني از زمان
چارلز داروين تاکنون شش نوع هيجان که به هيجانهاي پايه نيز شهرت دارند و شامل،
شادي ،غم ،ترس ،خشم ،بيزاري و تعجب ميشود (داروين )6232 ،اشاره کردهاند ،اينها
به اصطالح احساسهاي پايهاي ،روشن و بين فرهنگي شناخته شدهاند (اکمان)6331 ،5
و تا حدي بهلحاظ عصبشناختي متمايز هستند (گريفيتس .)6333 ،1از اين رو بايستي
تذکر داده شود که تعداد احساسهايي که به لحاظ بين فرهنگي تشخيص داده شدهاند
ممکن است بيشتر از  1مورد باشد (بارآن کوهن و همکاران .)6331 ،3اکمان پيشنهادي
در مورد هيجانات داشته که بيشتر از  61هيجان است ،گيجي ،خشم ،تحقير ،رضايت،
خجالت ،هيجان ،ترس ،گناه ،غرور براي موفقيت ،تسکين ،غم و اندوه ،پريشاني ،رضايت،
لذت جنسي و شرم (اکمان ،)6333 ،در تضاد با طرفداران هيجانات پايه ،اکمان همچنان
اصرار مي کندکه هيجانات پايه کالس متمايزي از پديدههاي رواني که با ويژگي
اتوماتيک بودن ،رفتارهاي منحصر به فرد ،اثر فيزيولوژيکي و حاالت همانند در ديگر
پستانداران محدود هستند .او معتقد است که شواهد تجربي نشان ميدهد که احتماالً
ليستهاي طوالني از هيجانات وجود دارد .آنها پيشنهاد ميکنند ،تعداد زيادي از هيجانات
براي انسانها منحصربه فرد بوده و با ديگر پستانداران همانند نيستند که هيجانات ثانوي
(هيجانات پيچيده) ناميده مـيشوند و نميتوانيم با روش مقايسهاي مطالعه کنيم،
هيجانات ثانوي (هيجانات پيچيده) در طول رشد بهوجود ميآيند و تنوع فردي و فرهنگي
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را نشان مـيدهند و به ويژگيهاي پيچيدهتر و انتزاعي محرکهاي خاص حساس هستند
(گريفيتس .)2119 ،در کل ،هيجانات پيچيده شامل توصيف حاالت شناختي به اضافه يک
احساس ميباشند که بيشتر مربوط به بافت بوده و وابسته به فرهنگ هستند (گريفيتس،
 .)6333ممکن است عقيدهاي که بيشتر ،احساسهاي موقعيت محور باشند ،براي مثال
احساس نااميدي (هريس .)6323 ،همچنين ممکن است احساسهايي خودآگاهانه باشند
مثل غرور يا خجالت (کساري ،چامبرالين ،بامينگر.)2116 ،6
در نهايت ،اکمان اصرار به شناخت هيجانات انطباقي دارد که نبايد ناتواني روشهاي
اندازهگيري اخير مانع شناسايي هرگونه ارتباط فيزيولوژي متمايز با آنها شود (گولين،
مکبورني .)2116 ،سيستم دستهبندي هيجان در تعداد زيادي از تحقيقات وجود داشته
است که براي مطالعه ميتوان به (وايت هيل ،بارتلت ،موولن 2169 ،و کان و توره،
 )2164نگاه کرد .اگرچه پايه و اصل اين سيستم بر هيجاناتي تمرکز دارد که هيجانات
پايه (اکمان( )6332 ،ترس ،تنفر ،تعجب ،شادي ،غم و عصباني بودن) ناميده ميشوند،
فقط تعداد کمي از مقاالت به تشريح و بررسي هيجانات پيچيده پرداختهاند .در حالي که
اخيرا تحقيقات نشان دادهاند که هيجانات پيچيده بيش از هيجانات ساده در ارتباطات بين
فردي نشان داده ميشوند و مورد استفاده قرار ميگيرند (روزين و کوهن .)2119 ،براي
شناسايي هيجانات تا به حال آزمونهايي طراحي شدهاند که ميتوان به آزمون ذهن
خواني از روي چشمها که براي شناخت هيجانات در زمينه شش هيجان (يعني هيجانات
پايه) بوده اشاره کرد و بعد از آن راترفورد و همکاران(  )2112آزمون ذهنخواني از طريق
صدا را طراحي کردند که بهدليل وجود مشکالتي بعدا توسط گولن و همکاران ()2111
مورد تـجديدنظر قرار گـرفت .در تحليل اين آزمونها و دليل نياز بـه آزمونهاي کاملتر
ابتدا به آزموني که از طريق تصاوير انجام گرفته (تصاوير ايستا در آزمون ذهنخواني از
طريق چشمها) پرداخته ميشود ،کيلتز ،ايگان ،گيدون ،الي و هافمن )2119( ،پژوهشي
در راستاي تحليل خشم و شادي از روي فيلمهاي بدون حرکت (عکس) و متحرک انجام
1- Kasari, Chamberlain, Bauminger



دادند .آنها گزارش کردند که تشخيص خشم در ارايههاي متحرک با افزايش فعاليت در
ميانه ،فوقاني و تحتاني قشر پيشاني و مخچه مرتبط بود ،در حالي که تشخيص شادي با
فعاليتهاي مرتبط با کئونس ،قشر گيجگاهي و بخش مياني و فوقاني قشر پيشاني در
ارتباط است .در مقابل درک خشم يا شادي در ارايههاي ايستا (بدون حرکت) شبکههاي
حرکتي ،پيشپيشاني و قشري آهيانهاي را فعال ميکند و با اين ديد مناطق درگير در دو
آزمون متفاوت است و اين مورد ميتواند در تشخيص هيجانات تأثيرگذار باشد عالوه بر
اين مورد تعدادي مسائل روش شناختي و مفهومي در مورد تستهاي ذهنخواني از روي
چشمها و از طريق صدا وجود دارد که به اختصار اشاره ميشود:
 -6ذهن خواني از روي چشمها (تکاليف چشم) و ذهنخواني از روي صدا (تکاليف
صدا) هيجانات پيچيده و حاالت ذهني متفاوتي را تست ميکنند اما آنها بهطور
سيستماتيک تشخيص هيجانات خاصي را آزمون نميکنند .عالوه بر آن اين تستها
شامل محرکهاي متنوعي هستند که يک امتياز کلي از شناخت هيجانات را توليد ميکند.
 -2تست چشمها مانند خيلي از تکاليف تشخيص هيجان ،از تصاوير ساکن و بدون
حرکت براي شناخت هيجانات استفاده ميکنند .نتيجه اينکه با اين تست تعداد محدودي
از هيجانات را بهعنوان تمايز بين تعداد زيادي از هيجانات ديگر ميتوان مطالعه کرد.
عالوه بر آن اين تست کمتر با اصول طبيعي همخوان است و بنابراين توانايي واقعي افراد
براي تشخيص هيجانات از روي صورتهاي در حال حرکت را ارزيابي نميکند.
 -9هيچ تستي نبوده که فهم هيجانات پيچيده از روي هم تکاليف ديدراي و هم
شنيداري را مطالعه کند (گولن و همکاران.)2111 ،
در اين تست ( )CAMدامنه وسيعي از هيجانات از طريق تکاليف صوتي و تصويري
آزمون ميشوند .اين تست بر اساس طبقهبندي جديدي از هيجانات انجام گرفته است که
براي اولين بار توسط گولن ،بارآن -کوهن و هيل ( )2111با هدف تشخيص هيجانات
پيچيده در بين افراد داراي اختالل اتيسم و آسپرگر اجرا شد اين تست بر اساس 24
دسته از هيجانات ساخته شده بود که تست ديداري شنيداري کمبريج  21هيجان را از



بين اين  24دسته انتخاب کرده و مورد آزمون قرار داده است و نتايج نشان داد که اين
آزمون با تست چشمها و صدا داراي همبستگي معناداري است که با تکاليف چشمها
همبستگي برابر با  1/192و با تکليف صدا برابر با  1/166بود همچنين اين آزمون توان
تفکيک افراد مبتال به اتيسم و آسپرگر از افراد عادي را داشت و همچين بين دو جنس
نيز تفاوت معناداري به نفع زنان ديده شد .با توجه به موارد ذکر شده ،اهميت تشخيص
هيجانات ،وجود نقايصي که در باب دو آزمون چشمها و صدا مطرح شد و همچنين با توجه
به بررسيهاي انجام شده در مرکز تحقيقات اتيسم دانشگاه کمبريج اين آزمون به زبان
ديگري طراحي نشده است .از آنجايي که آزمون طراحي شده وابسته به زبان و فرهنگ
است ،طراحي نسخه فارسي اين آزمون ميتواند زمينهساز پژوهش در حيطه شناخت
اجتماعي براي فارسي زبانان باشد .بر اين اساس در اين پژوهش ابزار جديدي که توسط
گولمن ( )2111طراحي شده مورد آزمون قرار خواهد گرفت تا ويژگيهاي روانسنجي در
نمونههاي ايراني مورد سنجش قرار گيرد.

مطالعه مقطعي حاضر از نوع مطالعات همبستگي بوده و در سال  31در بين  611دوقلوي
ثبت شده در انجمن دوقلوها و پندقلوها با ميانگين سني  22سال بهروش نمونهگيري
تصادفي خوشهاي انجام شد .پس تهيه نسخه اصلي آزمون از سايت دانشگاه کمبريج،
ترجمه و دوبالژ شد .براي تحليل دادهها از آزمون آماري همبستگي پيرسون و تحليل
عاملي و آزمون تي مستقل براي بررسي تفاوت بين دو جنس از طريق نرمافزار SPSS19
استفاده شد.
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مجموعه  CAMارزيابي گروهي از  21مفهوم ( جدول  )6هيجاني ،قياس شده از طبقهبندي



که  62شکل از  24گروه وابسته به هيجانات را نشان ميدهد .در نتيجه يک انتخاب
گسترده اي از هيجانات و حالتهاي ذهني است .گنجاندن همه  462وضعيت هيجاني در
آزمون غيرممکن و دشوار ميباشد (اقتباس شده از بارآن –کوهن.)2111،

بيميل
عبوس
جدي ،موقر
بي تفاوت
تبرئه شده
مضطرب
همدالنه
باطراوت
فريب خورده

Resentful

وحشت زده

Appalled
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مواجهه شده
صميمي
رياکار
ملتمسانه
رنجيده
محتاط
بيميل ،بي رغبت
دلتنگ بودن

Confronted

Grave
Subdued
Exonerated
Uneasy
Empathic
Vibrant
Lured

Intimate
Insincere
Appealing
Mortified
Guarded
Distaste
Nostalgic

اين آزمون براي ارزيابي فهرست وسيعي از هيجانات بزرگساالن طرحي شده است و
آزمايش هر هيجان بهطور کامل از طريق هر دو روش صوتي و تصويري طراحي شده
است.آزمون بر اساس يک طبقهبندي جديدي از هيجانات است (بارآن و کوهن ،گولن،
ولرايت ،هيل .)2114 ،اين مدل شامل  462مفهوم هيجاني منحصر به فرد است ،شامل
همه اصطالحات هيجاني در زبان انگليسي ،بهعالوه حاالت ذهني معرفتي با بعد هيجاني
(مانند شک و ترديد).
اين  462هيجان در  24گروه هيجاني متقابل منحصر گروهبندي شدهاند (مثل :گروه
شاد ،گروه متفکر ،گروه آب زير کاه و غيره) .نتايج آزمونهاي رشدي منجر شد اين 462
هيجان بر اساس فراواني لغت در زبان انگليسي و فهم کالمي به شش سطح مختلف
تقسيم شود .شش سطح به دامنه سني پيشدبستاني تا بزرگساالن ارايه گرديد .فهرست
کامل هيـجانات بر اساس گـروههاي هيجان در مـطالعات (بارآن-کوهن ،گولن ،هيل،



ولرايت2113 ،؛ بارآن-کوهن و همکاران )2114،پيدا ميشود .براي اجرا و طراحي اين
آزمون با يک شرکت چندرسانهاي شروع به همکاري شد ،که در آن از هردو جنس بازيگر
گروههاي سني و قوميتهاي مختلف حضور داشتند .هر يک از هيجانات  1فيلم و 1
صداي ضبط شده براي اجراي آن داشتند (بارآن-کوهن ،گولن ،هيل ،ولرايت .)2112 ،هر
فيلم و صدا با استفاده از يک گروه  61نفري داوطلب اعتبارسازي شد .اگر حداقل 2
قضاوت از  61قضاوت موافق بود ميتوانست برچسب فيلم يا صدايي را که ميتواند به
توصيف منطقي از هيجانات خاص باشد را کسب کند .اين فيلم يا صدا در پايگاه
اطالعات ثبت و در يک نرمافزار آموزشي براي آموزش تشخيص هيجانات استفاده شد
(براي اطالعات بيشتر ببينيد .)WWW.JKP.COM/Mind reading) ،مجموعه CAM
 21مفهوم هيجاني گرفته شده از طبقهبندي ذکر شده را ارزيابي ميکند که  62گروه از
 24گروه هيجاني را نمايش ميدهد .اين تنوع خوبي از هيجانات و حالتهاي ذهني را
پوشش ميدهد .مجموعه شامل دو تکليف است :تشخيص هيجان از صورت و تشخيص
هـيجان از صدا .هر يک از اين تکاليف  51پرسش دارد .هر يک از شرکتکنندگان
کليبهاي بيصداي  9-5ثانيهاي را تماشا ميکنند که بازيگران يک هيجان را به تصوير
ميکشند (تکليف صورت) ،يا به جمالت کوتاه با لحن هيجاني گوش ميکنند (تکليف
صوتي) .بعد از تماشا و گوش کردن به کليپهاي ضبط شده شرکتکنندگان  4صفت
دريافت ميکنند و خواسته ميشود تا کلمهاي که بهترين توصيف از چگونگي احساس
فرد است را انتخاب کنند .براي اطمينان از اينکه مفاهيم انتخاب شده برگرفته از مجموعه
هيجانات بزرگساالن است آنها از سطحهاي باالتر طبقهبندي انتخاب شدند 1 .مفهوم از
سطح ( 4مفاهيم توسط يک نمونه  65-61ساله درک شده بود) 69 ،مفهوم از سطح 5
(مفاهيم توسط يک نمونه  63-62ساله درک شده بود) ،و يک مفهوم از سطح ( 1کلمات
توسط کمتر از  63-62 %35سالهها درک شده بود) .توصيف دقيقتر از شرح سطح اعتبار
در مقاله ديگر آمده است (بارآن کوهن و همکاران.)2113 ،
حاالت ذهني که در ارزيابي مثبت هستند همچون همدلي و صميميت و همچنين
مفاهيمي که منفي هستند همچون محافظهکاري و رياکاري در اين تست گنجانده شدهاند.


همچنين تالش شد تا هيجاناتي متنوع از نظر شدت يعني هيجانات خفيف در يک طرف
( ناراحت ،تسليم بودن) و شديدها در طرف ديگر (وحشتزده ،شرمسار) ساخته شود.
مفاهيم براي شدت و ارزيابي زمان توسط سه داور کدگذاري شدند (بارآن کوهن و
همکاران .)2113 ،بهصورت کلي  CAMشامل  5مفهوم مثبت 62 ،مفهوم منفي و 9
مفهوم خنثي مي باشد 9 .مفهوم بهعنوان دارندگان شدت باال کدگذاري شدند .هر يک از
 21مفهوم هيجاني توسط  5نمونه يا آيتم مورد آزمون قرار گرفت .معيار ما براي پذيرفتن
يک مفهوم ،تشخيص صحيح حداقل  4مورد از  5مورد بود .بهدست آوردن  4يا بيشتر از
 5نمره شانس باالي تشخيص مفاهيم را نشان ميدهد (آزمون دو دامنه .P≤ 05 ،از 21
مفهوم 61 ،مفهوم توسط ترکيبي از  5آيتم زير اندازهگيري شدند 9 .چهره و  2صدا61 .
مفهوم ديگر بهصورت متنوع اندازهگيري شدند 9 :تصوير و  2صدا (گولن و همکاران،
.)2111
چهار مرحله متناوب براي :CAM
 -6وسعت کلي شناخت هيجانات :جمع کلي پاسخهاي سواالت به دقت تعيين شد؛
دامنهاي بين  1تا  ،611توصيف احساسات کلي و تشخيص حالتهاي ذهني .هر نمرهاي
باالتر از  95شانس بااليي در سطح  P≤ 01است.
 -2نتايج تشخيص هيجانات چهره :جمع آيتمهايي که دقيقاً در بخش چهره جواب
ميدهند نمرهاي بين  1تا  51خواهد بود .هر نمره اي باالتر از  21شانس بااليي در سطح
 P≤ 01است.
 -9درجه تشخيص صداي احساسات :جمع همه آيتمهايي که دقيقاً در جواب صدا
ميدهند نمرهاي بين  1تا  51خواهد بود .هر نمرهاي باالتر از  21شانس بااليي در سطح
 P≤ 01است.
 -4مفاهيم به درستي شناخته شده :مفاهيم به دو روش ميتوانند مطالعه شوند:
مجموعه مفاهيم به درستي شناخته شده ،دامنهاي بين  1تا ( 21هر نمرهاي باالتر از 2



شانس بااليي در سطح  P≤01بر اساس آزمون دو دامنه) يا مفاهيم ويژه بهدرستي جواب
داده شده ،بهوسيله زيرگروهها تجزيه و تحليل ميشود (مثبت /منفي).
نحوه اجرا :يک صفحه آموزشي به شرکتکنندهگان ارايه ميشود و يک سري از
کليپهاي تمريني قبل از خود بررسي نشان داده ميشود و يک توضيح مختصر قبل از
انجام آزمايش به اعضاي گروه براي آموزش آنها براي آشنايي با ساختار و هدف پژوهش
ارايه ميگردد .کمک در هر زمان و در تمام مراحل تحقيق در دسترس شرکتکنندگان
قرار خواهد گرفت و در آن هيچ محدوديت زماني هم وجود ندارد و بعد کليپها بهصورت
تصادفي به شرکتکنندگان ارايه ميشود .شرکتکنندگان تشويق ميشوند تا از اينکه
همه تعاريف هيجانها را فهميدهاند مطمئن شوند و در صورتي که مطمئن نيستند کمک
بگيرند .و عالوه برآن زمان پاسخگويي نامحدود و اندازهگيري نخواهد شد .اگر کسي در
پاسخ دادن به سواالت کمتر از متوسط پاسخ دهد او بهعنوان شخصي که در تشخيص
هيجانات پيچيده مشکل دارد شناخته خواهد شد .از آنجايي که اين مورد در ارتباطات و
ديگر مهارتهاي اجتماعي فرد تأثيرگذار است پس فهميدن ميزان اين مشکالت مهم
است و نتايج ممکن است در ارزيابي مشکل براي بهدست آرودن مراقبتهاي بهداشتي
مفيد باشد.

جهت سنجش نظريه ذهن از نسخه کامپيوتري تست تجديدنظر شده ذهنخواني از
طريق چشمهاً ( بارون -کوهن و همکاران )2116 ،استفاده شد .فرم تجديدنظر شده اين
آزمون (فرم 91 ،آيتمي) شامل عکسهايي از ناحيه چشم هنرپيشههاي زن و مرد است .با
هر آيتم ،چهار توصيف حالت ذهني (يک حالت هدف و سه حالت انحرافي با همان ارزش
هيجاني) ارائه مـيشود .تنها با استفاده از اطالعات بينايي از پاسـخدهنـدگان خواسته
ميشود که کلمهاي که بهترين توصيفکننده فکر يا احساس صاحب چشمهاست انتخاب
کنند .براي نمرهگذاري به هر جواب صحيح ،نمره يک تعلق ميگيرد و دامنه نمرات بين
صفر و  91قرار دارد .نمره بين  22-91نشانگر نظريه ذهن متوسط ،نمره کمر از 22


نشانگر نظريه ذهن پايين و نمره باالتر از  91نشانگر نظريه ذهن باالست .بافنده،
محمودعليلو ،بخشيپور ،خانجاني و رنجبر ( )6931اين آزمون را در يک مطالعه مقدماتي
روي نمونه  611نفري اجرا کردهاند که در اين راستا ،اعتبار همساني دروني بهروش
کودرريچاردسون  1/13بهدست آمده است .ميزان پايايي در اين آزمون  1/36بوده است.

ميانگين و انحراف معيار مؤلفههاي بازشناسي هيجاني صوتي -تصويري کمبريج در
جدول ( )6درج گرديده است.
)M (SD

)M (SD

بيميل

9-6

(6/41 )1/19

2-6

بيميل

(1/62 )1/92

عبوس

1-4

(6/66 )1/29

4-9

عبوس

(6/12 )1/13

جدي ،موقر

2-3

(1/16 )1/19

3-5

جدي ،موقر

(1/11 )1/11

بيتفاوت

61-3

(1/15 )1/53

61-2

بيتفاوت

(1/26 )1/31

تبرئه شده
مضطرب

69-66
65-64

(6/59 )1/33
(6/92 )1/16

62-66
65-69

تبرئه شده
مضطرب

(6/23 )1/12
(6/32 )1/31

همدالنه

62-61

(6/19 )6/11

63-61

همدالنه

(6/24 )1/13

باطراوت
فريبخورده
چاپلوسانه،

21-63
29-26
25-24

)6/31( 1/99
(6/21 )1/13
(1/16 )1/12

21-62
22-26
25-29

باطراوت
فريب خورده
چاپلوسانه،

(6/13 )1/31
(1/94 )1/52
(6/14 )1/31

وحشت زده
مواجهه شده

22-21
96-23

(2/62 )1/36
(6/32 )1/26

23-21
23-22

وحشت زده
مواجهه شده

(1/31 )1/51
(6/43 )1/12

صميمي

99-92

(1/29 )1/31

92-91

صميمي

(2/91 )1/33

رياکار

95-94

(1/32 )1/31

95-99

رياکار

(6/54 )1/35

ملتمسانه

93-91

(6/12 )1/14

92-91

ملتمسانه

(2/29 )1/31

رنجيده

93-92

(6/23 )1/54

46-93

رنجيده

(2/15 )1/33

محتاط

46-41

(1/35 )1/31

44-42

محتاط

(1/31 )1/31



)M (SD

بيميل ،بيرغبت
دلتنگ بودن
مطمئن

44-42
43-45
51-42

(6/53 )1/24
(6/26 )1/31
(6/12 )1/32

)M (SD

41-45
42-43
51-43

(1/19 )1/36
(6/24 )1/92
(6/35 )1/43

بيميل ،بيرغبت
دلتنگ بودن
مطمئن

روايي نسخه فارسي آزمون بازشناسي هيجاني صوتي -تصويري ،با دو روش روايي
مالکي [(اجراي همزمان با آزمون ذهنخواني از طريق تصاوير چشم] ،و همبستگي بين
خردهمقياسها مورد بررسي قرار گرفت .در جدول ( )9ضرايب همبستگي بين خرده
مقياسهاي آزمون بازشناسي هيجاني صوتي -تصويري ،با آزمون ذهنخواني از طريق
تصاوير چشم درج گرديده است.

بيميل 6
عبوس *6 1/62
جدي6 -1/19 1/12 ،
موقر
بيتفاوت 6 1/61 -1/13 -1/15
تبرئهشده 6 -1/19 -1/12 1/15 1/11
مضطزب 6 1/16 -1/61 -1/16 -1/11 -1/16
همدالنه 6 1/22** 1/22** 1/12 1/14 1/15 1/13
باطراوت 6 1/15 1/12 -1/16 -1/13 1/14 1/66 1/13
فريب 6 1/64 1/61* 1/12 1/61 1/15 -1/16 1/61 1/12
خورده
چاپلوسانه 6 -1/66 -1/66 1/65 1/14 1/16 1/61* 1/15 -1/19 -1/13
وحشت 6 1/11 1/65 1/69 1/61 -1/11 1/61* -1/12 -1/61* 1/61 -1/11
زده
مواجهه 6 1/61* -1/66 1/13 1/12 1/12 1/13 1/11 -1/63* -1/66 1/12 -1/12
شده
صميمي 6 1/19 -1/14 -1/13 -1/16 1/65 -1/16 1/63* 1/12 -1/63* 1/13 1/14 1/15
رياکار 6 1/11 1/63* 1/69 1/62* 1/64 1/61 1/64 1/16 1/62 -1/12 1/13 1/15 1/62
ملتمسانه 6 1/65 1/61* 1/16 1/19 1/13 1/16 -1/15 1/19 -1/16 -1/15 1/19 -1/11 -1/15 1/12
رنجيده 6 1/14 1/22** 1/14 1/12 1/69 1/16 1/15 1/16 1/63* 1/12 1/61 1/19 -1/11 -1/12 1/12
محتاط 1/12 -1/63* 1/64 -1/16 -1/12 -1/13 -1/15 -1/19 1/11 1/66 1/62 1/65 1/15 -1/19 -1/13 1/64



6

بيميل 1/69 -1/13 1/12 1/13
دلتنگ
بودن

1/62

1/13 1/64 -1/19 -1/16 1/61 1/64 1/12 -1/16 1/14 1/12 -1/16 1/69 -1/14 1/24** 1/13 1/63* -1/12 1/19

مطمئن *1/13 -1/62 -1/16 -1/12 1/61
ذهن
خواني

1/62

1/19 1/13 1/14 1/66 -1/62 -1/12 1/26** 1/16

6 -1/65 -1/14 1/14

1/14 -1/12 1/61* 1/12 1/19

1/62

1/12

6

1/19 1/11 1/14 1/92** 1/66 1/29** 1/15 1/11 1/63* 1/16 1/12 1/13

6 1/66 1/24** 1/11 1/13 1/25** -1/12 1/63* 1/12 1/13 -1/16 1/11 1/15 1/69 1/92** 1/12

**= P< 0/05

**= P< 0/01

الگوي ضرايب همبستگي بين خردهمقياسها در جدول ( )9نشان ميدهد که روابط دروني
مناسبي بين خردهمقياسها وجود دارد .همچنين الگوي ضرايب همبستگي خردهمقياسها
با آزمون ذهنخواني از طريق تصاوير چشم بيانگر روايي مالکي همزمان مطلوب نسخه
فارسي آزمون بازشناسي هيجاني تصويري – صوتي کمبريج است.

6
بيميل
6
عبوس 1/16
جدي-1/69 -1/13 ،
موقر
بيتفاوت **-1/66 1/29
تبرئهشده -1/14 -1/61
مضطرب -1/15 -1/14
همدالنه 1/61 -1/64
باطراوت 1/25** 1/13
فريب -1/16 1/19
خورده
چاپلوسانه 1/14 1/12
وحشت -1/62* 1/64
زده
مواجهه **1/13 1/24
شده
صميمي 1/11 -1/12
رياکار 1/16 -1/11
ملتمسانه -1/14 1/12
رنجيده 1/66 1/11
محتاط1/61 -1/11 ،
بيميل 1/16 -1/16

6
-1/15
1/13
-1/12
1/69
1/12
1/16

6
1/13
-1/12
-1/15
1/11
1/16

6
1/16
1/19
1/15
1/69

6
6
1/12
**6 1/13 1/26
*1/13 1/61 1/61

6

6 -1/61* 1/19 1/14 -1/12 1/22** 1/16 -1/11
-1/16 1/16 1/16 -1/11 -1/12 -1/13 1/13 1/66
1/14 1/61 -1/11
-1/12
-1/15
-1/16
-1/13
1/15
1/62

-1/12
-1/13
1/61
-1/15
-1/64
-1/61

1/11
1/11
1/15
1/13
*-1/61
1/12

6

1/11
1/61
1/12
-1/19
1/65
1/15
-1/15

6

-1/12 -1/19 1/65 1/62 1/66
1/12
1/12
1/16
-1/14
1/13
1/13

1/12
1/66
1/64
1/64
-1/66
-1/16

-1/13
1/15
1/14
-1/12
-1/16
1/19

*1/62
1/14
1/16
1/12
-1/14
1/19

1/14
1/12
-1/19
1/12
*-1/61
-1/65

6
1/12
1/16
1/65
-1/11
1/12
1/61

6
6
1/66
6 1/15 1/12
**6 1/12 1/91** 1/26
6 -1/19 -1/69 1/12 -1/12
1/61 -1/62 -1/61 1/62* -1/16

6



دلتنگ
بودن

1/12

1/61 1/19 -1/11 1/12 1/12 -1/14

1/13 -1/66 -1/11 1/12 -1/16 1/66 1/65 1/13 1/12 1/14 1/69

6

مطمئن 1/29** -1/13 -1/15 1/16 1/64 1/62 1/61 1/63* 1/61 -1/11 1/15 1/69 1/26** 1/13 1/69 1/66 1/13 -1/61* -1/16
ذهن
خواني

6

**6 1/21* 1/66 -1/14 1/64 1/62* 1/14 1/13 1/61 1/66 -1/13 1/15 1/16 1/61* 1/22** 1/61 1/13 -1/19 -1/14 1/62* 1/22

**= P< 0/05

**= P< 0/01

بهمنظور بررسي ساختار مجموعه تصاوير و اصوات هيجاني از تحليل
عاملي اکتشافي 6استفاده شد .تحليل عاملي اکتشافي با چرخشهاي مختلف و با استفاده
تحليل مؤلفه اصلي و چرخش واريماکس انجام شد .ميزان ارزش بهدست آمده براي
کفايت نمونهگيري کيسر-ميير-الکين ( 2)KMOبرابر با  1/53بود و همچنين آزمون
کرويت بارتلت )Chi-Square=1161/63( 4نشان داد که تحليل عاملي امکانپذير است.
در ادامه ماتريس بارهاي عاملي در جدول ( )4ارائه شده است.

بيميل

عبوس

جدي ،موقر

بيتفاوت

6
2
9
4
5
1
3
2

1/451
1/126
1/559
1/429
1/562
1/516
1/422
1/432

وحشت زده 21
23
22
مواجهه شده 23
91
96
92
صميمي
99

1/455
1/511
1/196
1/533
1/421
1/129
1/496
1/456

3
61

1/532
1/454

94
95

1/563
1/522

رياکار

2- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy



بيميل

6
2

1/423
1/532

وحشتزده

21
23

1/123
1/126

عبوس

9
4

1/412
1/452

مواجهه شده

22
23

1/432
1/435

جدي ،موقر 5
1
3
2
بيتفاوت
3
61

1/442
1/442
1/554
1/512
1/433
1/352

صميمي

91
96
92
99
94
95

1/426
1/126

رياکار

1/122
1/321
1/421

1- Exploratory factor analysis
3- Bartlett's Test of Sphericity

تبرئه شده

66
62
69
64
65

1/594
1/419
1/492
1/562
1/493

همدالنه

61
63
62
63
21

1/431
1/425
1/126
1/542
1/413

26
22
29
24
25

1/512
1/196
1/542
1/413
1/536

مضطرب

باطراوت

فريب خورده

چاپلوسانه

ملتمسانه

91
93

1/496
1/452

تبرئه شده

66
62

1/266
1/556

ملتمسانه

رنجيده

92
93

1/512
1/421

مضطرب

محتاط،

41
46

1/543
1/432

همدالنه

69
64
65
61
63

1/511
1/219
1/353
1/453
1/563

رنجيده

بي ميل

42
49
44

1/425
1/592
1/544

باطراوت

62
63
21

1/525
1/351
1/551

بي ميل

91
93
92
93
41
46
42
49
44
45
41

1/334
1/331
1/214
1/324
1/519
1/454
1/163
1/435
1/142
1/151
1/323

دلتنگ بودن

45
41
43
42
43
51

1/439
1/429
1/432
1/439
1/521
1/56

فريب خورده

26
22

1/339
1/433

دلتنگ بودن

43
42

1/544
1/136

چاپلوسانه

29
24
25

1/112
1/131
1/111

مطمئن

43
51

1/333
1/512

مطمئن

محتاط،

-

ديداري
شنيداري
ذهنخواني
چشم

)5/21 21/62
)9/33 ( 21/19
)9/26( 63/36

)9/95( 22/11
)9/23( 23/42
)2/31 ( 29/36

-9/45
-5/34
-3/14

1/116
1/111
1/111

1/242
1/339
1/319

بـراي بررسـي روايي افتراقي نمره آزمودنيهاي دو جنس با اسـتفاده از آزمونهاي
ذهنخواني صوتي -تصويري کمبريج و ذهنخواني از روي چشمها مورد مقايسه قرار
گرفت که نتايج در جدول ( )5تفاوت معنيداري بين دو جنس نشان داده است.



هدف از پژوهش حاضر بررسي ويژگيهاي روانسنجي مقياس صوتي -تصويري کمبريج
براي شناخت هيجانات پيچيده بود .يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد نسخه فارسي
آزمون ذهنخواني صوتي و تصويري کمبريج ميتواند بهعنوان مقياسي براي سنجش
توانايي شناخت هيجانات پيچيده مورد استفاده قرار گيرد.
در مطالعه حاضر نشان داده شد که زنان نمره باالتري در نسخههاي آزمون ذهنخواني
صوتي -تصويري کمبريج و ذهنخواني از روي چشم نسبت به مردان دارند .مطالعات
شناختي نشان دادند که زنان توانايي باالتري در بازشناسي هيجاني و شناخت اجتماعي
نسبت به مردان دارند (بارآن-کوهن ،کنيکمري ،بلمونته )2115 ،که در اين پژوهش نيز
مورد تأييد قرار گرفت و اين نتيجه با نتايج پژوهش نسخه اصلي آزمون ذهنخواني
صوتي -تصويري کمبريج همسو بود بهطوريکه در بررسي توان افتراقي آزمون گولمن و
همکاران ( )2111به بررسي تفاوت توانايي بازشناسي هيجان در مردان و زنان پرداختند
که نتايج حاکي از آن بود که زنان توانايي باالتري در بازشناسي هيجانها دارند .همچنين
آي جوجو و سايفودين ( )2165به بررسي تفاوت زنان و مردان در توان تشخيص
هيجانات پيچيده پرداختند و گزارش کردند که زنان نمرات باالتري از مردان کسب
کردند.
همچنين نتايج پژوهش نشان داد که نسخه فارسي آزمون ذهنخواني صوتي و
تصويري کمبريج از روايي مناسبي برخوردار ميباشد .اين آزمون دو خردهمقياس
شنيداري و ديداري را ميسنجد و هر مقياس  51گويه را در برميگيرد .در کشور ايران
همه پژوهشها در ابعاد مثبت و نيز اختالالت و مسائل باليني در تشخيص هيجان از
آزمون ذهنيخواني از طريق چشمها استفاده کردهاند اين درحالي است که شناخت حاالت
هيجاني ديگران در يک موقعيت ،مستلزم رمزگشايي نشانههاي کالمي و غيرکالمي مثل
اشارههاي چهرهاي ،ريتم ،ژست ،زبان ،و  ...است .درک اشارات چهرهاي به فرد اجازه
ميدهد که واکنش و احساس ديگران نسبت به رفتارش را درک و ارزيابي کند و متناسب


با آن پاسخ درخور بدهد پسآزموني نياز بود که هم نشانههاي کالمي و هم غيرکالمي را
در بر گيرد .در اين راستا اخيراً تالش شده تا دو بعد صدا و تصوير به اين حوزه اضافه
گردد که در پژوهش نجاتي ( )6939بعد صوتي مورد آزمون قرار گرفت و گزارش شد که
توانايي آزمون صدا نسبت به آزمون ذهنخواني از طريق چشمها در تشخيص هيجانات
زياد تر بود که اين مورد در مطالعات پتانسيل فراخوانده نيز مورد تأييد قرار گرفته است
که بازشناسي هيجان صورت بهطور متوسط  911ميلي ثانيه بعد از ارايه تحريک صورت
ميگيرد (پولمن و کوتز )2112 ،ولي بازشناسي هيجان مبتني بر صدا  611الي  211ميلي
ثانيه پس از تحريک صورت ميگيرد که در پژوهش حاضر نيز با بررسي ميانگينها
مشخص شد که افراد در شناسايي هيجان از طريق صدا بيشتر موفق بودند و جالب آنکه
ميانگين شناسايي هيجان از طريق ديداري (کليپهاي بدون صدا يعني زبان بدن) تفاوت
بيشتري با ذهن خواني از روي چشمها داشت و اين نشاندهنده آن است که پژوهشهايي
که نشان دادنـد زبان بدن بين  51تا  31درصد اطالعات را از طريق زبان بدن منتقل
ميکنند (هيل ،)2161،پژوهش حاضر را تأييد ميکنند .براي بررسي روايي اين آزمون از
روش روايي مالکي [(اجراي همزمان با آزمون ذهنخواني از طريق تصاوير چشم]
استفاده شد که نتايج نشان دادند ،که بين اين دو آزمون همبستگي معناداري وجود دارد و
نيز روش دوم براي بررسي روايي ،همبستگي بين خردهمقياسها مورد بررسي قرار گرفت
که همبستگي مطلوبي بين خردهمقياسها برقرار بود .همچنين بررسي ساختار مجموعه
تصاوير و اصوات هيجاني از طريق تحليل عاملي اکتشافي 6بررسي شد که بدين منظور
ميزان ارزش بهدست آمده براي کفايت نمونهگيري کيسر-ميير-الکين ( )KMOو
همچنين آزمون کرويت بارتلت نشان داد که تحليل عاملي امکانپذير است و سپس
تحليل عاملي نشان داد که همه عاملهاي بهدست آمده در نسخه زبان اصلي در اين
پژوهش نيز بهدست آمد.
در طي دهه گذشته مشاهده شده که نقايص نظريه ذهن با تابلوي باليني بسياري از
اختالالت روانپـزشکي و نورولوژي از جمله آسيـب آميگداال ،آسيب لوب فرونتال ،دمانس
1- Exploratory factor analysis



فرونتوتمپورال ،اسکيزوفرنيا ،بيماري پارکينسون ،اختالل دوقطبي ،افسردگي و اختالالت
شخصيت مرتبط است .همچنين تالشهايي شده تا تابلوي باليني اين اختالالت با
آسيبهاي نظريه ذهن توضيح داده شود .براي مثال ،ناتواني در بيان حالتهاي ذهني،
بيشتر در بيماران اوتيستيک مطرح شده است ( ،ابوعاکل .)2119 ،پژوهش کاپاس ،ايرميا
و سيگمن (6332؛ به نقل از به نقل از گوالن و همکاران )2165 ،و گوالن و همکاران
( )2111نشان ميدهد مبتاليان به اختالالت طيف اوتيسم در مقياسهاي مختلف ،مانند
شناسايي هيجانات از روي عکس چشمها ،اظهارات چهرهاي نشانههاي بافتاري زبان
شناختي و بهطور کلي ،در حسهاي چندمدلي با مشکل  ERمواجه ميشوند .در پژوهش
گوالن و همکاران ( )2165نيز نظريه ذهن در کودکان با طيف اختالالت اوتيسم مطالعه
شد که نتايج نشان داد کودکان داراي اختالل طيف اتيسم در تشخيص هيجانات از روي
چشمها و همچنين در تشخيص هيجانات پيچيده دچار مشکل بودند .از آنجا که در روابط
اجتماعي بيماران مبتال به اختالل وسواسي -جبري آسيب معناداري ديده ميشود ،به
نقش مهم توانايي تشخيص هيجانات در اين بيماران توجه شده است .در تحقيق گريشام
و همکاران ( )2161نشانههاي شديد اين اختالل با کاهش توانايي نظريه ذهن و نيز
کاهش دقت در رمزگشايي هيجان نفرت ارتباط داشت (ساين ،و همکاران.)2161 ،
همچنين افرادي که از اختالالت خلقي رنج مي برند رفتارهاي غيرانطباقي را نشان ميدهند
که ميتوانند روابط با ديگران را تحت تأثير قرار دهند و منجر به تعامالت اجتماعي منفي
شوند (جوينر )2112 ،که نشان از احتمال نقص در شناخت هيجانات و حاالت ذهني
ديگران دارد .لي ،هارکنس ،صباغ و جاکوبسن )2115( ،گزارش کردند که زنان مبتال به
افسردگي يک قطبي نقصهايي را در ازمون ذهنخواني از طريق چشمها نشان ميدهند
و همچنين کر و همکاران (اينو ،تونوکا ،يامادا ،کانبا )2114 ،نقص نظريه ذهن را در 21
بيمار منيک و  65بيمار افسرده در مقابل  69بيمار دوقطبي بهبود يافته و يک گروه
کنترل تشخيص دادند .پژوهشگراني هم بيماران دو قطبي نوع  6و نوع  2و گروه کنترل
بهنجار را در متغيرهاي نظريه ذهن و بازشناسي هيجان چهرهاي مورد بررسي قرار دادند.
آنها دريافتند که هر دو گروه بيماران دوقطبي در تکاليف نظريهذهن و بازشناسي


تظاهرات چهرهاي ترسناک نسبت به گروه کنترل دچار نقصهايي ميباشند (مارتينو و
همکاران .)2112 ،همه اين موارد نشاندهنده اهميت تشخيص هيجانات در آسيبهاي
رواني هستند و از آنجايي که بيش از شش هيجان (هيجانات پايه) تشخيص داده شده
لزوم استفاده از اين ابزار را نشان ميدهد و با توجه به نتايج بهدست آمده اين آزمون از
ويژگيهاي روانسنجي مطلوبي برخوردار است.
سپاسگزاري :اين مقاله برگرفته شده از رساله دکتري ميباشد و در اين رساله انجمن
دوقلوها و چندقلوهاي ايران شرکت داشتهاند و کمال تشکر را داريم.
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