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 چکیده 
: مطالعه حاضللر با هدف بررسللی رابطه شللناخت هیجانات )پایه و پیچیده( و رفتارهای  مقدمه

 نوع دوستانه در بین دوقلوها بر اساس جنسیت بود.  
را کلیه دوقلوهای : پژوهش حاضلللر توصلللیفی از نوع همبسلللتگی بود و جامعه پژوهش روش

جفت همسان  49جفت )  19همسلان و ناهمسلان شهر تهران تشکیل دادند که از این جامعه   
جفت ناهمسلللان( از طریق روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب گردیدند. این پژوهش با  49و 

( گولن و همکاران CAMصلللوتی کمبریج ) –تصلللویری  اسلللتفاده از مجموعه  هن خوانی
کوهن، ویلیرایت، هیل،  –ین آزمون  هن خوانی از روی چشلللم هلا ) بار آن  ( و همچن9970)

( روشللتون و همکاران SRAمقیاس خودگزارشللی نوع دوسللتی ) ( و9997ریسللت و پالم ، 
( اجزا گردید. پس از جمع آوری اطالعات داده ها از طریق روش همبستگی پیرسون و 7617)

 همچنین تحلیل واریانس چند راهه تحلیل گردیدند.  
: بین رفتارهای نوع دوستانه و شناخت هیجانات پایه رابطه مثبت معناداری وجود دارد هایااره

دوسلللتانه و شلللناخت هیجانات پیچیده رابطه معناداری وجود و همچنین بین رفتلارهای نوع  
ندارد، همچنین از لحاظ رفتارهای نوع دوسلللتانه تفاوت معناداری بین دو جنس وجود ندارد و 

 بین شناخت هیجانات پایه و پیچیده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مل فهم حاالت  هنی : رفتارهای نوع دوسللتانه و شللناخت هیجانات هر دو شللا  گیرینریجه 

دیگران اسلت و بر همین اسلاس افراد با توانایی باال در شلناخت هیجانات بیشتر رفتارهای نوع    
    دهند.دوستانه نشان می
 : هیجانات پایه، هیجانات پیجیده، رفتارهای نوع دوستانه، دوقلوهاکلمات کلیدی
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Original Article 

Abstract 
Introduction: The present study was designed and conducted by 
the aim of this study was to investigate the relationship between 
emotion recognition (basic and complex) and altruistic behaviors 
among twins base on gender. 
Method: The method is descriptive – correlation and the entire 
population of the study consisted of all twins at Tehran city, Out 
of this population 80 (40 pair mz and 40 pair dz) pairs were 
Voluntary selected. To collect data, The Cambridge Mindreading 
(CAM) Face-Voice Battery, Reading the Mind in the Eyes Task 
(RMET), and the Self-report altruism sale was used. The data 
obtained were analyzed using Pearson correlation analysis and 
multivariate analysis of variance. 
Finding: The results showed that there was a positive significant 
correlation between altruistic behaviors and basic emotion 
recognition and there wasn’t a significant correlation between 
altruistic behaviors and complex emotion recognition and there 
weren’t significant differences in the variables of the altruistic 
behaviors between male and female twins and also there was a 
significant positive correlation between emotion recognition and 
theory of mind.  
Conclusion: That is, emotion recognition and altruism are both 
centered on an individual thinking about others, and accordingly 
those with high emotion recognition ability to show more altruistic 
behavior. 
Keywords: basic emotion, complex emotion, altruistic behaviors, 
twins 
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 مقدمه 
 در فرایند زندگي اجتماعي روزمره خصللوصللا در شللهرهای بزرگ، وضللعیت هایي اضللطراری اتفاق

یا مشللکل اسللاسي شده، افتند که طي آن برخي شلهروندان به طور ناگهاني دچار یک مسللئله  مي
شللوند تا به جریان عادی زندگي برگردند. امروزه روانشللناسللي مي شللدیدا به کمک دیگران نیازمند

عبارت  1پردازد. رفتار نوع دوسللتانهمي آنگیری شللکل اجتماعي به رفتارهای نوع دوسللتانه و نحوه

هدف آن ها کمک به رفتارهایي که پاسللخ مثبت، به رفاه و نیازهای دیگران هسللتند و   "اسللت از

(. از 1۲۲۰شلود )ساروخاني،  مي . و در عین حال باعث نفع رسلاندن به دیگران "باشلد مي اطرافیان
توان به سهیم شدن، محبت کردن، توجه نشان دادن، همکاری کردن، حمایت مي جمله این رفتارها

 (. ۲۰۰۲، ۲الول) کردن، نجات دادن دیگران از خطر و احسا  همدلي کردن با دیگران اشاره کرد
رسد ریشه در اوایل زندگي انسان ها دارد، در مي رفتارهای سلهیم شدن و کمک کردن به نظر 
ماهه به طور خودکار وسایلي را به والدین ارایه یا  8همین راسلتا مطالعاتي نشان دادند که کودکان  

شوند با این مي ه(. اگرچه این رفتارها در همان سنین کودکي دید1۱۲۱، ۲های) کنندمي پیشلکش 
حال چالشلي برای کودکان اسلت. رفتارهای سهیم شدن و کمک کردن تا زماني که درخواستي از   

؛ ۲۰1۲، 4براونل، اسلتلووا، آندرسون، نیکولز، و دراموند ) طرف عامل بالقوه نشلده باشلد نادر اسلت   
ال تملایلل به   سللل 5(. از طرف دیگر کودکلان کمتر از   ۲۰1۲، 5دانفیللد، کولمییر، اوکونلل و کلي  

خواهند اشللتراک گذاری و سللهیم مي رفتارهای خودخواهانه دارند و وقتي که وسللایلي را برای خود
، ۱ادموربنسلون، پاسللکو، ر ) ایل دارند تا برای خود حفظ کنندافتد و بیشلتر تم مي شلدن کمتر اتفاق 

سنین مدرسه بیشتر (. آنها در سالهای نزدیک به ۲۰1۲، 8، شاو، و اولسون۲۰1۰، ۲؛ بلک، راند۲۰۰۲
؛ روچات، دیاز، لیپین ، ۲۰۰۲بنسللون و همکاران، ) ل به سللهیم شللدن و کمک کردن دارند تمای

سالگي در جوامع غربي  ۲(. در حقیقت کودکان در سنین ۲۰۰۱، ۱فرییرا و وینی  -بروعسچ، پاسکو
حتي در (. ۲۰11، 1۰بلک و مک اولیف) شللوندمي تقریبا نصللف وسللایل خود را با اطرافیان سللهیم 

شوند سهیم شدن و مي جمع گرایانه سلنتي همچون چین بزرگ های جوامعي که کودکان با ارزش
 (. ۲۰۰۱روچات و همکاران،) شودمي کمک کردن از سنین پایین تری نیز شروع

برای بررسلي این تفاوت ها و میل برای سهیم شدن و کمک کردن در سنین م تلف تعدادی  
رفتارهای سللهیم شللدن و کمک کردن را مورد مطالعه قرار داده اند و از مطالعات، تغییرات رشللدی 
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زیربنایي رفتارها نوع دوسلتانه و سلهیم شدن اطالعاتي وجود دارد که نظریات   های درباره مکانیزم
م تلفي، همچون، وابسللتگي اسللاسللي و تمایالت تقلید از رفتار دیگران)های و های اخیر پیشللنهاد

(، توانایي همدردی ۲۰۰۲، ۲اق حلالتهلای دروني خود و دیگران) موری  (، توانلایي افتر 1،۲۰۰۲کوک
( درک مالکیت) براونل، ۲۰۲۰، ۲مربوط به احسللاسللات خود و دیگران)بایلي ، بردلي، ابنر و رافمن  

( و اسلللتعللداد بیولوژیکي ذاتي برای همللدلي و نوع دوسلللتي در  ۲۰1۲لسلللیلو و همکللاران، 
های ( را مطرح کرده اند. در این میان تئوری5،۲۰۰۱للو، وارنکن و توماسلل4،۲۰۰8نوزادان)توماسللللو

م تلفي تاکید به شلناخت اجتماعي و اجزاء انگیزشي از رفتارهای جامعه پسندانه و نوع دوستانه در  
سلطوح م تلف دارند و توافق دارند که ریشله رفتارهای نوع دوسلتانه و جامعه پسندانه دلسوزی و    

اخت هیجانات و احسللاسللات دیگران اسللت) باتسللون، دانکن،  شللن درک و نگراني در مورد نیازها،
 (. 1۱81، ۱آکرمن، باکلي، بریچ

ي غیر کالمهای شلناخت حاالت هیجاني دیگران در یک موقعیت، مسلتلزم رمزگشلایي نشانه   
چهره ای، ریتم، ژست، زبان، و ... است. یکي از مهارتهای اولیه برای رشد مضاعف های مثل اشاره

ي، توانایي تشل ی  و درک یکپارچه )کلي( اشلارات چهره ای اسلت. درک اشارات    توانایي اجتماع
دهد که واکنش و احسلللا  دیگران نسلللبت به رفتارش را درک و مي چهره ای بله کودک اجازه 

وان تمي گیرد ومي ارزیابي کند و متناسلب با آن، پاسخ درخور بدهد. معموال این مهارت زود شکل 
های (. هیجان۲۰۰۲کلیکمن،  -مدرسه در کودکان مشاهده نمود ) سمرادآنها را در سلنین پیش از  

افراد اسلللت. های چهره، از مهم ترین منابع اطالعات برای دریافت انواع اطالعات از خصلللیصللله
چهره ای، منعکس کننده حاالت ذهني افراد مثل نیاز ها، خواسته ها، مقاصد و نیاتشان های هیجان

رفتار افراد در زندگي روزمره دارند، برای داشلللتن ارتباط اجتماعي اسلللت و نقش مهمي در هدایت 
موثر و مناسلب، الزم است افراد بتوانند عواطف دیگران را از روی رفتارهای کالمي و غیر کالمي،  
به درسلتي تشل ی  و تفسلیر کنند تا بتوانند منظور و مقصود طرف مقابل را به درستي بفهمند و    

تواند مي هرگونه ناتواني یا نق  در پردازش دقیق اطالعات چهره متنلاسلللب با آن پاسلللخ دهند. 
 (.۲،۲۰۰4مشکالتي را در روابط و تعامالت اجتماعي پدید آورد ) ناکایاما و داچین

تواند در نظریه ذهن نمود داشللته باشللد، که مي این درک کردن نیازها و احسللاسللات دیگران
مندی ها، عقاید و نیازها به خود و دیگران است  نسبت دادن حالتهای ذهني همچون آرزوها، عالقه

(. به طور مشللابه رفتارهای نوع دوسللتانه نیز شللامل فهمیدن حالتهای 1۱۲8) پریماک و وودورف، 
ذهني دیگران اسلللت کله به خاطر تمایل به کمک کردن دیگران و همچنین مسلللتلزم دریافت و  
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ه ذهن هردو بر تفکر ش   درباره فهمیدن نقطه نظر دیگران اسلت. هم نوع دوسلتي و هم نظری  
دیگران) حاالت ذهني دیگران های دیگران تمرکز دارند. احتماال تمرکز و توجه به نیازها و خواسته

رسلد اشلل اص وقتي بیشتر در مورد  مي تواند رفتارهای نوع دوسلتانه را تسلهیل کند. به نظر  مي (
خواهند، و چه اعتقادی دارند و مي کنند، چهمي دانند) دیگران به چه فکرمي حلاالت ذهني دیگران 

( زیرا در ۲۰11، 1دهند) کسکین و جونزمي غیره( بیشتر احتمال داردکه رفتارهای نوع دوستانه انجام
تواند در ایجاد رفتارهای نوع مي تعامالت میان فردی، درک احسلللاسلللات و هیجانات طرف مقابل

 ( .۲۰۲۰یتز، ماریا استوینوا و آبیگل، هار-دوستانه تاثیر گذار باشد )کریستین، برتل
در همین راسلتا پژوهش هایي نشلان دادند که اشلتراک گذاری به صورت دراماتیک در سنین    

( درسلللت در همان ۲۰۰۱، روچات و همکاران، ۲۰1۰یابد) بلک و رند، مي پیش دبسللتاني افزایش 
شلللود) ولمن، مي حوليزمان که فهمیدن نظریه ذهن نیز به طور معناداری دسلللت وش تغییرات ت

رسلد با رشد توانایي برای نظارت بر درک و مقاصد، خواسته  مي (. به نظر۲۰۰۱، ۲فن ، لیو، زو، لیو
های ها، اعتقادات، احساسات و حاالت ذهني یکدیگر ممکن است به تدریج در درنظر گرفتن دیدگاه

 فعالیتهای دیگران انجام دهد وفعالیت ها خود را با در نظر گرفتن  دیگران بهتر شلده و رشد کند و 
، ۲۰۰8از این رو بیشللتر در رابطه با درنظر گرفتن رفاه دیگران رشللد خواهد کرد) فهر و همکاران، 

توان فرض کرد که نظریه ذهن مي (. پس با توجه به موارد ذکر شلللده۲۰۰۲توماسللللو و کارپنتر، 
نظریه ذهن به عنوان اجزای شناختي  رابطه مثبت و معناداری با رفتارهای نوع دوستانه دارد. اگرچه

کنند در نظر گرفته شلده اسلت) وارنکن، توماسللو،   مي بالقوه که رفتارهای نوع دوسلتي را تحریک 
(، بلا این حلال توافقي برای آنهلا وجود ندارد. مطالعات متعددی رابطه مثبت و معناداری بین    ۲۰۰۱

( و وو ۲۰1۰)۲طوریکه ) تاکاقیشي و همکاران نظریه ذهن و رفتارهای نوع دوستانه پیدا کرده اند به
 ( طي پژوهشي به این نتایج دست پیدا کردند که افرادی که در نظریه ذهن بهتر عمل۲۰14)4و سو
 دهند، با این حال دیگر مطالعات یعنيمي کنند رفتارهای نوع دوسللتانه زیادی نیز از خود نشللانمي

( بر خالف این دو پژوهش رابطله ای بین  ۲۰1۱) ۱( و لیو و همکلاران ۲۰1۲)  5بورکلارت و روعس 
نظریه ذهن و رفتارهای نوع دوستانه و کمک کردن و سهیم شدن پیدا نکردند. از طرف دیگر همه 

هیجان ) شادی، غم، تر ،  ۱انجام شده در مورد تش ی  هیجانات بر روی شناخت  هایپژوهش
احساسهای پایه ای، روشن و بین فرهنگي  خشم ، تعجب و تنفر( تمرکز کرده اند . اینها به اصطالح

(. و تللا حللدی بلله لحللاظ عصلللب شلللنللاختي متمللایز  ۲،1۱۱۲شلللنللاختلله شلللده انللد)اکمللان 
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از این رو بایسلتي تذکر داده شود که تعداد احسا  هایي که به لحاظ بین فرهنگي تش ی  داده  
 (.1،1۱۱۱و همکارانمورد باشد)بارآن کوهن، ۱شده اند ممکن است بیشتر از 

هیجان است. گیجي، خشم، تحقیر،  1۱اکمان پیشنهادی در مورد هیجانات داشته که بیشتر از 
رضایت، خجالت، هیجان، تر ، گناه، غرور برای موفقیت، تسکین، غم و اندوه، پریشاني، رضایت، 

 چنان اصللرار(، در تضللاد با طرفداران هیجانات پایه، اکمان هم1۱۱۱لذت جنسللي و شللرم) اکمان، 
رواني که با ویژگي اتوماتیک بودن، های کنلدکله هیجلانلات پلایله کال  متملایزی از پلدیده        مي

رفتارهای منحصلر به فرد، اثر فیزیولوژیکي و حاالت همانند در دیگر پستانداران محدود هستند. او  
د. وجود دارطوالني از هیجانات های دهد که احتماال لیستمي معتقد است که شواهد تجربي نشان

کنند که تعداد زیادی از هیجانات برای انسللان ها منحصللر به فرد بوده و با دیگر مي پیشللنهاد آنها
وانیم با شوند و نمي تمي پسلتانداران همانند نیسلتند که هیجانات ثانوی) هیجانات پیچیده( نامیده  

 طباقي دارند که نبایدروش مقایسلله ای مطالعه کنیم. در نهایت آنها اصللرار به شللناخت هیجانات ان
اندازه گیری اخیر مانع شللناسللایي هرگونه ارتباط فیزیولوژی متمایز با آنها شللود) های ناتواني روش

 (. ۲۰۰1گولین، مکبورني، 
سلیستم دسته بندی هیجان در تعداد زیادی از تحقیقات وجود داشته است)وایت هیل، بارتلت،  

پایه و اصلل این سیستم بر هیجاناتي تمرکز دارد که  گرچه  (،۲۰14، ۲و کان و توره ۲۰1۲، ۲موولن
شوند، مي ( ) تر ، تنفر، تعجب، شلادی، غم و عصلباني بودن( نامیده  1۱۱۲هیجانات پایه )اکمان، 

فقط تعداد کمي از مقاالت به تشللری  و بررسللي هیجانات پیچیده پرداخته اند. که االن تحقیقات  
 هیجانات سلللاده در ارتباطات بین فردی نشلللان داده نشلللان داده اند که هیجانات پیچیده بیش از

(. هیجانات پیچیده شللامل ارزیابي ۲۰۰۲، 4گیرند)روزین و کوهنمي شلوند و مورد اسللتفاده قرار مي
جسلللمي متفاوت و فعالیت شلللناختي در نئوکورتکس که همراه ترکیبي از هیجانات پایه هسلللتند. 

 سالم به اشتراکهای هسلتند که توسلط همه انسان  هیجانات پایه ما ب شلي از میراث تکاملي ما  
خاصي گره خورده است. در حالي که هیجانات ثانوی) هیجانات های شوند و با محرکمي گذاشلته 

های دهند و به ویژگيمي آیند و تنوع فردی و فرهنگي را نشانمي پیچیده( در طول رشلد به وجود 
(. در کل ، هیجانات ۲۰۰۲)گریفیتس، خاص حسلللا  هسلللتندهای محرک پیچیده تر و انتزاعي

افت باشند که بیشتر مربوط به بمي پیچیده شلامل توصلیف حالت شلناختي به اضافه یک احسا    
کنند که کودکان در طول مي (. مطالعات بیان1۱۱۲بوده و وابسللته به فرهن  هسللتند )گریفیتس، 

قیت اینکه به شکلي موف یابند یامي سلالهای مدرسله به نقطه عطف پیشرفت در نظریه ذهن دست  
آشکار شناختي ، زبان محور یا های اصلي تش ی  احسا  را از طریق مکانیسمهای آمیز دشواری

                                                           
1. Baron-Cohen & et all 

2. Whitehill, Bartlett & Movellan 

3. Cohn & Torre 

4. Rozin & Cohen 
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، 1کنند)دی سللونویل، ورسللچور، نجیوکیکتجین، اوپ هت ولد، تورپنار، ورانکن مي مفهومي جبران
د مدنظر قرار دادن (. از این رو ارزیلابي رابطه بین شلللناخت هیجانات و نوع دوسلللتي نیازمن ۲۰۰۲
 پیچیده ذهني است.های حالت

با توجه به پژوهش هایي که ذکر شد و تناقضات موجود در این پژوهش ها الزم است پژوهش 
هایي انجام شلود تا این رابطه بیشلتر روشن شود و از طرفي دیگر به خاطر اینکه ایران کشوری با   

و مذهبي که بچه ها تشللویق به همدلي و  جمع گرایانه اسللت و ب اطر اعتقادات دینيهای ارزش
شللوند فلذا در این پژوهش فرض بر این اسللت که بین شللناخت هیجانات پایه که از  مي همدردی

شلود و هیجانات پیچیده ) تصلویری و شنیداری (و رفتارهای نوع   مي طریق نظریه ذهن سلنجیده 
 دوستانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

 

 روش  
همبسلللتگي بود. جامعه آماری این پژوهش را نیز کلیه  حلاضلللر توصلللیفي از نوع روش پژوهش 

 4۰ دوقلوهای همسان و ناهمسان ساکن در شهر تهران تشکیل دادند که از این جامعه آماری تعداد
جفت دوقلوی ناهمسللان به صللورت نمونه گیری داوطلبانه انت اب   4۰جفت دوقلوی همسللان و 

قرار داشللت و برای تحلیل داده ها از آزمون  ۲۰تا  14مطالعه بین شللدند. دامنه سللني نمونه مورد 
آماری همبسلتگي پیرسون و تحلیل واریانس برای بررسي تفاوت بین دو جنس از طریق نرم افزار  

SPSS19   اسلتفاده شد. معیار ورود به این پژوهش حضور هر دو جفت دوقلو همسان و ناهمسان
و داشتن سط  تحصیالت حداقل متوسطه  ۲۲تا 14بین  در پژوهش، ساکن شهر تهران بودن، سن

بود و معیارهای خروج شلامل عدم حضلور یکي از دوقلوها، داشلتن نقای  ذهني، داشتن هر گونه    
اختالالت روان شناختي و از شهرهای اطراف تهران بودن بود. همچنین در این پژوهش به شرکت 

صللورت راز نگه داشللته خواهد شللد و همچنین کننده گان اطمینان داده شللد که تمام اطالعات به 
 نوشتن مش صات فردی اختیاری اعالم گردید. 

 

 ابزارهای پژوهش

این آزمون برای (: CAM) 2صننوتی کمبری  -خوانی تفننویریالف( مجموعه ذهن

طور شلده است و آزمون هر هیجان به سلاالن طراحي  ارزیابي فهرسلت وسلیعي از هیجانات بزرگ  
بندی شللده اسللت. آزمون بر اسللا  طبقهو روش صللوتي و تصللویری طراحيکامل از طریق هر د

(. این مدل ۲۰۰4رایت و هیل ،کوهن، گوالن، ول-شللده اسللت )باران جدیدی از هیجانات طراحي
فرد شامل همه اصطالحات هیجاني در زبان انگلیسي است. مفهوم هیجاني منحصربه 41۲شلامل  

                                                           
1. De Sonneville , Verschoor , Njiokiktjien , Op het Veld , Toorenaar & Vranken 

2. Cambridge Mindreading Face-Voice Battery 
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گروه  18کند که بندی فوق را ارزیابي مياز طبقه شلده مفهوم هیجاني گرفته CAM ۲۰مجموعه 
دهد. مجموعه شللامل دو تکلیف هسللت: تشلل ی  هیجان از   گروه هیجاني را نمایش مي ۲4از 

کنندگان پرسللش دارد و شللرکت 5۰صللورت و تشلل ی  هیجان از صللدا. هر یک از این تکالیف 
یک هیجان را به تصللویر ان آنکنند که بازیگرای را تماشللا ميثانیه ۲-5صللدای های بينماهن 
تي(. بعد کنند )تکلیف صوکشند )تکلیف صورت(، یا به جمالت کوتاه با لحن هیجاني گوش ميمي

کنند و صللفت دریافت مي 4کنندگان شللده شلرکت های ضلبط از تماشلا و گوش کردن به نماهن  
ند. برای انت اب کن ای که بهترین توصیف از چگونگي احسا  فرد است راشود تا کلمهخواسته مي

ز ساالن است، تکالیف اشلده برگرفته از مجموعه هیجانات بزرگ که مفاهیم انت اباطمینان از این
ساله  15-1۱)مفاهیم توسط یک نمونه  4مفهوم از سط   ۱بندی انت اب شدند. سطوح باالتر طبقه
درک شده بود( و  ساله 1۲-18)مفاهیم توسلط یک نمونه   5مفهوم از سلط    1۲درک شلده بود(،  

ها درک شده بود(. حاالت ساله 1۲-18درصلد   ۲5)کلمات توسلط کمتر از   ۱یک مفهوم از سلط   
ذهني که در ارزیابي مثبت هسلللتند همچون همدلي و صلللمیمیت و همچنین مفاهیمي که منفي 

کوهن، گوالن،  -اند )بارانشلللدهکاری و ریاکاری در این آزمون گنجاندههسلللتند همچون محافظه
 (.۲۰۰4رایت، هیل و ول
 ۲مفهوم خنثي هست.  ۲مفهوم منفي و  1۲مفهوم مثبت،  5شلامل   CAMصلورت کلي   به
نمونه  5مفهوم هیجاني توسط  ۲۰عنوان دارندگان شدت باال کدگذاری شدند. هر یک از مفهوم به

 5از  مورد 4یا ماده مورد آزمون قرار گرفت. معیار پذیرفتن یک مفهوم، تشلل ی  صللحی  حداقل 
دهد نمره شلانس باالی تش ی  مفاهیم را نشان مي  5یا بیشلتر از   4مورد بود. به دسلت آوردن  

گیری شدند که آیتم اندازه 5مفهوم توسلط ترکیبي از   1۰مفهوم،  ۲۰. از ≥۰5/۰pآزمون دو دامنه، 
صدا  ۲تصویر و  ۲گیری شدند: صورت متنوع اندازه مفهوم دیگر به 1۰صلدا.   ۲چهره و  ۲شلامل:  

ان و زادگ(. بابایي نادینلویي، میکائیلي منیع، احمدی، عیسلللي۲۰۰۱کوهن و هیل،  -)گوالن، باران
خواني کمبریج سللنجي آزمون ذهنهای روان( طي پژوهشللي به بررسللي ویژگي1۲۱۲نیا )صللفاری

 وشپرداختند و نتایج نشللان دادند آزمون از روایي خوبي برخوردار اسللت، برای بررسللي روایي از ر 
گي تصویری کمبریج همبست -زمان استفاده شد و نتایج حاکي از آن بود که آزمون صوتيروایي هم
ها داشللت، همچنین در بررسللي روایي افتراقي زنان خواني از روی چشللمداری با آزمون ذهنمعني

تصللویری کمبریج کسللب کردند. همچنین آلفای   -خواني صللوتينمرات باالتری در مقیا  ذهن
 84/۰مؤلفه تصویری تصویری کمبریج برای زیر -خواني دیداری صلوتي برای آزمون ذهن کرونباخ

 دست آمد.به ۲۱/۰و برای صوتي 
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 . نمونه ای از هیجانات پیچیده )تصویری( مورداستفاده در پژوهش0شکل 

 

مقیا  خودگزارشي نوع دوستي مقیاسي آسان  دوستی:ب( مقیاس خودگزارهنی نوع  

بر اسا   باشلد که پاسلخ دهندگان  مي آیتم ۲۰برای اجرا کردن، فرمت خود گزارشلي ، و شلامل   

 "فراواني رفتارهای نوع دوسلتانه که انجام داده اند بر اسلا  یک مقیا  پنج درجه ای که شامل   

باشد. این ابزار توسط روشتون و همکاران ) مي "اوقاتاکثر  "و  "اغلب "بیش از یکبار "یکبار "هرگز
( ساخته شدند و تحلیل اولیه بر روی دو نمونه از دانشجویان دانشگاه آنتاریو غربي نشان داد 1۱81

که مقیا  نوع دوسلتي از لحاظ روان سلنجي پایا است. مقایسه دو گروه نشان از همساني دروني   
ز ا (. در این پژوهش نیز برای بررسي پایایي ) قابلیت اعتماد( 84/۰باالیي داشلت ) آلفای کرونباخ:  
( که ۲۰۰۲همتا ) پرسللشللنامه شلل صللیت جامعه پسللند پنر     های روش آزمون موازی یا آزمون

(. و همچنین آلفای  r=  ۱55/۰همبسللتگي خوبي با زیر مقیا  نوع دوسللتي مشللاهده گردید )   
 ي خوب این مقیا  است. بدست آمد که هر دو نشانگر پایای 8۲/۰کرونباخ 

جهت سلللنجش نظریه ذهن از نسللل ه  ج( آزمون ذهن خوانی از روی چشننم هنا: 

کوهن و همکاران،  -) بارون "کامپیوتری تسللت تجدید نظر شللده ذهن خواني از طریق چشللم ها 
آیتمي( شامل عکس هایي از ناحیه  ۲۱( اسلتفاده شد. فرم تجدید نظر شده این آزمون )فرم،  ۲۰۰1

زن و مرد است. با هر آیتم، چهار توصیف حالت ذهني) یک حالت هدف و سه های یشهچشم هنر پ
شللود. تنها با اسللتفاده از اطالعات بینایي از پاسللخ مي حالت انحرافي با همان ارزش هیجاني( ارائه

شلود که کلمه ای که بهترین توصلیف کننده فکر یا احسلا  صاحب چشم    مي دهندگان خواسلته 
 گیرد و دامنه نمراتمي . برای نمره گذاری به هر جواب صحی ، نمره یک تعلقهاست انت اب کنند

نشانگر  ۲۲نشلانگر نظریه ذهن متوسلط، نمره کمر از    ۲۲-۲۰قرار دارد. نمره بین  ۲۱بین صلفر و  
نشانگر نظریه ذهن باالست. بافنده، محمودعلیلو، ب شي پور،  ۲۰نظریه ذهن پایین و نمره باالتر از 

نفری اجرا کرده  1۰۰( این آزمون را در یک مطالعه مقدماتي روی نمونه 1۲۱۰رنجبر) خلانجاني و  
بدسللت آمده است.  ۱۱/۰اند که در این راسلتا، اعتبار همسلاني دروني به روش کودرریچاردسللون   

 بوده است.  ۲1/۰میزان پایایي در این آزمون 
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 هایافته
 . میانگین و انحراف استاندارد متغییرها در دو جنس 0جدول 

 متغییرها
 دختر پسر

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین
 48/1۰ ۰4/5۲ 5۱/1۲ ۲۲/5۲ رفتارهای نوع دوستانه

 ۰8/4 11/۲۰ ۲5/۲ ۱۲/18 هیجانات پایه

 8۱/4 ۲۲/۲۱ 5۱/4 41/۲4 هیجانات پیچیده تصویری

 ۰8/4 ۲8/۲۱ ۲۱/۲ 5۲/۲5 هیجانات پیچیده شنیداری

 
 مورد مطالعههای . ماتریکس ضریب همبستگی متغیر2جدول 

۰1/۰ > P < ۰5/۰  ٭٭  P ٭   

 
قابل مشاهده است، بین متغیرهای رفتارهای نوع دوستانه و هیجانات  ۲طور که در جدولهمان

یجانات هو نیز بین رفتارهای نوع دوستانه و شناخت  پایه همبستگي مثبت و معني داری وجود دارد
پیچیده رابطه ی معناداری مشلاهده نشلد. همچنین بین شناخت هیجانات پایه که از طریق نظریه   
ذهن بررسلي شلده بود و هیجانات پیچیده ) تصلویری و صوتي ( رابطه مثبت و معني داری وجود    
 هدارد. برای بررسلي تفاوت دانشلجویان دختر و پسلر در متغیرهای ) رفتارهای نوع دوستانه، نظری   

( استفاده گردید. اما MANOVAذهن، شناخت هیجانات پیچیده ( تحلیل واریانس چند متغیره )
، برای ارزیابي همگني ماتریس های کوواریانس )که یکي از  MANOVAقبل از بررسي نتایج 

، مورد توجه قرار گرفت و معلوم شد 1باشد( آزمون ام باکسپیش شلرط های اسلتفاده از مانووا مي  
ه تجلانس ملاتریس هلای کوواریلانس برای هریلک از متغیرهای وابسلللته، برقرار      کله مفروضللل 

 (.۰5P>  ،14/1=F  ،۱۲/11 =Box's Mاست)
 

 

 

 

 

                                                           
1. Box M test 

 متغییرها
رفتارهای نوع 

 دوستانه
 نظریه ذهن

هیجانات پیچیده 

 تفویری

هیجانات پیچیده 

 هنیداری
    - رفتارهای نوع دوستانه

   - ٭1۱4/۰ هیجانات پایه

  - ٭٭۲۱4/۰ /۰۲4 هیجانات پیچیده تصویری

 - ٭٭۲۲1/۰ ٭٭۲۰۲/۰ ۰88/۰ هیجانات پیچیده شنیداری
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ورد مهای . خالصه نتایج مانووا برای آزمون تفاوت چند متغیره بین دختر وپسر در متغیر3جدول 

 مطالعه

 .F Sig* ارزش 
2

 
 ۰۰۱/۰ ۱۲۱/۰ ۲۲1/۰ ۰۰۱/۰ اثر پیالیي

 ۰۰۱/۰ ۱۲۱/۰ ۲۲1/۰ ۱۱1/۰ المبدای ویلکس

 ۰۰۱/۰ ۱۲۱/۰ ۲۲1/۰ ۰۰۱/۰ اثر هتلین 

 ۰۰۱/۰ ۱۲۱/۰ ۲۲1/۰ ۰۰۱/۰ بزرگترین ریشه روی

 
مورد مطالعه در دوقلوهای دختر و پسر های دهد که بین ترکیب متغیرمي نشان ۲نتایج جدول 

 تفاوت معناداری وجود ندارد.
بررسلللي تفاوتهای تک متغیره گروههای مورد مطالعه در هر یک از متغیرهای رفتارهای برای 

تک متغیره مورد توجه قرار گرفت. نتایج این های نوع دوسلللتانه و هیجانات پایه و پیچیده ، آزمون
 آورده شده است.  4آزمون ها در جدول

 
بین دختر و پسر در متغیرهای تک متغیره برای آزمون تفاوت های . خالصه نتایج آزمون4جدول 

 مورد مطالعه
 df MS F P Eta متغیر وابسته

 ۰۰۰/۰ 8۲۲/۰ ۰45/۰ ۰۲4/5 158، 1 رفتارهای نوع دوستانه

 ۰۰۰/۰ 8۲۱/۰ ۰41/۰ 5۱5/۰ 158، 1 نظریه ذهن

 ۰۰5/۰ ۲۱۲/۰ 8۲۲/۰ ۰5۲/1۲ 158، 1 هیجانات پیچیده تصویری

 ۰۰۰/۰ ۱۱۲/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰1/۰ 158، 1 هیجانات پیچیده شنیداری

 
دهد که میزان متغیرهای رفتارهای نوع دوسلللتانه و هیجانات پایه و مي نشلللان 4نتایج جدول

 P>۰45/۰  ،۰41/۰ ،8۲۲/۰ ،۰۰۰/۰,۰5/۰پیچیده در بین دختر و پسلللر تفاوت معناداری ندارند. )
=F(1 ,158) .) 

 

 گیری بحث و نتیجه
هیجانات ) پایه و پیچیده( و رفتارهای نوع دوستانه هدف از پژوهش حاضلر بررسلي رابطه شناخت   
این پژوهش نشان دادند که بین شناخت هیجانات های در بین دوقلوها بر اسا  جنسیت بود. یافته

پایه و رفتارهای نوع دوسلللتانه رابطه مثبت و معناداری دارد. یعني افراد با توانایي باال در شلللناخت 
شناخت حاالت هیجاني دیگران  دهند.مي دوستانه زیادی از خود نشانهیجانات پایه رفتارهای نوع 

چهره ای، ریتم، ژست، های غیر کالمي مثل اشارههای در یک موقعیت، مسلتلزم رمزگشایي نشانه 
زبان، و ... اسلت. یکي از مهارتهای اولیه برای رشد مضاعف توانایي اجتماعي، توانایي تش ی  و  

دهد که مي ت چهره ای اسلت. درک اشارات چهره ای به کودک اجازه درک یکپارچه ) کلي( اشلارا 
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واکنش و احسلا  دیگران نسلبت به رفتارش را درک و ارزیابي کند و متناسب با آن پاسخ درخور   
توان آنها را در سنین پیش از مدرسه در کودکان مي گیرد ومي بدهد. معموال این مهارت زود شکل

چهره، از مهم ترین منابع اطالعات برای های (. هیجان۲۰۰۲، کلیکمن -مشللاهده نمود ) سللمراد 
چهره ای، منعکس کننده حاالت های افراد است. هیجانهای دریافت انواع اطالعات از خصلیصله  

ذهني افراد مثل نیاز ها، خواسته ها، مقاصد و نیاتشان است و نقش مهمي در هدایت رفتار افراد در 
توان در توانایي نظریه ذهن افراد دید که مي ت ذهني افراد دیگر رادرک حاال زندگي روزمره دارند.

بر این اسا  در این پژوهش هیجانات پایه از طریق آزمون مربوط به نظریه ذهن سنجیده شد که 
شود )تر ، تنفر، تعجب، شادی، غم و عصباني بودن(. این مي شلامل شلناسایي شش هیجان پایه  

( نا همسلللو هسلللتند که ۲۰1۲( و بوکارت و رعو  )۲۰1۱اران )لیو و همکهای یلافته با پژوهش 
گزارش کردند بین رفتارهای سهیم شدن نوع دوستانه و نظریه ذهن رابطه وجود ندارد. یعني اینکه 
توانایي در شناسایي حاالت، نیازها، نیات و مقاصد دیگران تاثیر معناداری در رفتارهای نوع دوستانه 

(، برتل هارتتز و همکاران ۲۰1۱ا این پژوهش اوکونل و همکاران )نلدارد. در حلالي کله همسلللو ب   
( نشان دادند که توانایي افراد در درک هیجانات و حاالت ۲۰1۲( و برتل هارتز و همکاران )۲۰18)

دیگران در واکنش به آنان به صللورت رفتارهای نوع دوسللتانه تاثیر مثبتي دارد و احتمال رفتارهای 
 دهد. مي نوع دوستانه را افزایش

توان گفت که اشللتراک گذاری به صللورت دراماتیک در سللنین پیش   مي در تبیین این یافته 
(. در همان زمان که فهمیدن ۲۰۰۱، روچت و همکاران، ۲۰1۰یابد) بلک و رند، مي دبستاني افزایش

 شللود) ولمن، فن ، لیو،مي نظریه ذهن نیز همچنین به طور معناداری دسللت وش تغییرات تحولي
(. رفتارهای نوع دوسلتانه شلامل فهمیدن حالتهای ذهني دیگران اسللت که به خاطر   ۲۰۰۱زو، لیو، 

تمایل به کمک کردن دیگران و همچنین مسلتلزم دریافت و فهمیدن نقطه نظر دیگران است. هم  
نوع دوسلتي و هم نظریه ذهن هردو بر تفکر ش   درباره دیگران تمرکز دارند. احتماال تمرکز و  

تواند رفتارهای نوع دوسللتانه را مي دیگران) حاالت ذهني دیگران (های ه نیازها و خواسللتهتوجه ب
گران دانند) دیمي رسد اش اص وقتي بیشتر در مورد حاالت ذهني دیگرانمي تسلهیل کند. به نظر 

 خواهند، و چه اعتقادی دارند و غیره( بیشلللتر احتمال داردکه رفتارهایمي کنند، چهمي به چه فکر
(. با رشد توانایي برای نظارت بر درک مقاصد، ۲۰11دهند) کسلکین، جونز،  مي نوع دوسلتانه انجام 

خواسللته ها، اعتقادات، احسللاسللات و حاالت ذهني یکدیگر. ممکن اسللت یکي به تدریج در درنظر 
 فعالیت ها خود را با در نظر گرفتن فعالیتهای دیگران بهتر شللده و رشللد کند و های گرفتن دیدگاه

دیگران انجام دهد و از این رو بیشلتر در رابطه با درنظر گرفتن رفاه دیگران رشد خواهد کرد) فر و  
 (. ۲۰۰۲، تاماسلو و کارپنتر، ۲۰۰8همکاران،

داشلتن توانایي و اسلتفاده از این توانایي برای رفتار مثبت دو چیز متفاوت هستند. این احتمال   
د تواند سط  نوع دوستي یک فرمي ذهن خواني پیشرفته وجود دارد که درحالي که داشلتن توانایي 

تواند اثر منفي )یا هیچ اثری( در سط  رفتارهای نوع دوستانه داشته باشد و مي را بهبود ب شد، نیز
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تواند به بهره برداری و یا نادیده گرفتن مي دلیل این اسلللت که دانسلللتن بیشلللتر در مورد دیگران

ه یا همیش "جر شلود. داشلتن توانایي و استفاده از آن به صورت   احسلاسلات و افکار دیگران نیز من  

عمل نمي کند. ممکن اسلللت که افراد گاهي اوقات از توانایي درک حاالت ذهني دیگران  "هرگز 
تواند در هر دو راه مثبت و منفي باشلد. مسلما ممکن است که رفتارهای  مي اسلتفاده کنند که این 

ي بیشتر از نظریه ذهن مربوط باشند چون حتي حیوانات که هیچ نوع دوسلتانه به مهارتهای اجتماع 
(. در تایید ۲۰11توانند اعمال نوع دوستانه انجام دهند )کسکین، جونز، مي نظریه ذهني را ندارند نیز

این نکته در همین راسللتا نتایج پژوهش حاضللر نیز نشللان دادند که رابطه ای بین رفتارهای نوع   
تواند نشان دهنده این نکته باشد که تا مي ت پیچیده وجود ندارد و ایندوسلتانه و شلناخت هیجانا  
تواند به بهبود رفتارهای نوع دوسلتانه کمک کند و لي پیشرفت در  مي سلطحي از توانایي شلناخت  

این مهلارت به تنهایي تاثیر مثبتي در رفتارهای نوع دوسلللتانه ندارد. همانطور که ذکر شلللد افراد  
توانایي برای کارهای مثبت استفاده نمي کنند یعني به تنهایي نمي توان متصور شد همیشه از این 

تواند منجر به رفتارهای نوع دوسلتانه شود که همسو  مي که توانایي در درک حاالت ذهني دیگران
پس تعیین کننده اسللتفاده از این توانایي در راه  با پژهش حاضلر اسللت، حال سللوال اینجاسللت که 

 توان این مورد را بررسي کرد.مي پسندانه چیست؟ که در پژوهش آتي کارهای جامعه
حاصللل از پژوهش بین دختران و پسللران از لحاظ میزان نوع  های همچنین بر اسللا  یافته

باشد مي ( ناهمسو1۱8۱دوستي تفاوت معناداری وجود ندارد. این یافته با پژوهش ایگلي و کراولي) 
نوع دوستانه بیشتری نسبت به زنان دارند در حالي که همسو با  که گزارش کردند مردان رفتارهای

( تفاوت معناداری 1۱۱4(، اوتن و همکاران)1۲8۱این پژوهش کالنتری، ادیبي، ربلاني و احملدی)   
حالت همدلي و یا همدلي نمودن در  (1۱5۱بین مردان و زنان پیدا نکردند. در از نظر کارل راجرز )

باشد. افرادی که مي مرجع دروني فرد دیگر به همراه ابعاد عاطفي آنبردارنده درک دقیق چارچوب 
در این ابعاد از همدلي باالیي برخوردارند هنگامي که فردی در اطراف آنها مشلللکلي دارد پاسلللخ 

آیند. از این رو در مي دهند و در تعاقب آن در صللدد رفع مشللکل بر مي عاطفي و هیجاني نشللان
ي بر تفاوت جنسي باید به جوانب هیجاني و شناختي موضوع توجه کرد مورد مطالعه مبتنهای سازه

چرا که ممکن است تفاوت جنسیتي در یک وجه از یک متغیر چند وجهي مانند نوع دوستي به همه 
جوانب آن متغیر تعمیم داده شللود یا به عکس تفاوت جنسللیتي در یک وجه در عدم تفاوت سللایر  

. در عین حال در متغیرهای عاطفي مانند یاریگری، نوع وجوه هضلللم شلللود و نادیده گرفته شلللود
دوسلللتي مردان و زنلان در یک موقعیت تا حد زیادی بسلللتگي به ماهیت کمک مورد لزوم دارد.  
بنابراین مردان و زنان به یک اندازه دارای رفتارهای نوع دوستانه هستند ولي بروز آنها به گونه ای 

اضلطراری و شرایط خطرناک و  های مردان در حالت اجتماعيهای متفاوت اسلت. بر حسلب نقش  
عادی که متضلمن روابط صمیمانه و مراقبتي باشد نوع دوست تر از دیگری  های زنان در وضلعیت 
 (.۲۰۰۰؛ فرانزوی، ۲۰۰۲باشند) ارنسون، 
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توان به روش نمونه گیری اشللاره کرد که به دلیل خاص مي پژوهش حاضللرهای از محدودیت
کننده به صورت غیر تصادفي بود و همچنین استفاده از ابزار خودگزارش دهي بودن اعضای شرکت 
دیکتاتوری م ت  نوع دوسللتي های شللود از ابزار بازیمي آتي پیشللنهادهای بود و برای پژوهش

اسلللتفلاده کننلد و همچنین به دلیل معناداری در هیجانات پایه و عدم معناداری در هیجانات پایه   
شود تحقیقات آتي از طریق مطالعات مي رود و که پیشلنهاد مي وع دوسلتي احتمال زیسلتي بودن ن 

در نهایت کمال تشکر از انجمن دوقلوها و چندقلوهای  ژنتیک رفتاری این موضوع را بررسي کنند.
پلارسلللي را داریم کله ما را در این پژوهش یاری کردند و نیز از تمام دوقلوهایي که صلللمیمانه و   

 کنیم.مي شرکت کردند تشکر باحوصله در روند پژوهش
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