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مقاله پژوهشي
چكيده
زمینه و هدف :ذهنخوانی توانایی استنتاج حاالت ذهنی است و به عنوان یک کارکرد شناخت اجتماعی نقش

هممشی در تماهشج اجتمشاعی دارد.

هدف از این هطالمه طراحی نسخه فارسی آزهون ذهنخوانی از طریق صدا و بررسی خصوصیات روانسنجی آن است.
مواد و روشها :هطالمه هقطمی حاضر از نوع هطالمات همبستگی بوده و در  612نفر از دانشجویان دانشگاه شمید بمششتی و تمشران در سشا 1931
انجام شد .آزهونهای ذهنخوانی از طریق صدا (تمیه شده در هطالمه حاضر) و ذهن خوانی از طریق تصاویر چشم بشرای ارزیشابی هشورد اسشتفاده شرار
گرفت .دو نسخه هتفاوت و یک نسخه کوتاه آزهون نیز تمیه شد .در بررسی خصوصیات روانسنجی؛ از تحلیج عاهلی اکتشافی برای بررسشی روایشی
از همبستگی پیرسون برای بررسی روایی همزهان و از تی زوجی برای بررسی روایی افترا ی بین دو جنس استفاده شد .برای بررسی پایایی از همسشانی

درونی گویهها و هحاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد .برای بررسی درت پیشگویی آزهون طراحی شده از تحلیج رگرسیون خطی استفاده شد.
یافتهها :تحلیج عاهلی یک عاهج اصلی از آزهون به دست داد همبستگی بشین آزهشون ذهشن خشوانی از طریشق چششم و نسشخههشای هختلشآ آزهشون
ذهنخوانی از طریق صدا همنی دار بود .در تماهی نسخههای آزهون دو جنس تفاوت همنیداری به نفع زنان داشتند ( .)P<0/001ذهنخوانی از طریق
صدا پیشگوی هناسبتری برای تمیین جنسیت نسبت به ذهنخوانی از طریق چشم است ( .)P<0/001آلفای کرونباخ بشرای نسشخه کلشی نسشخه او

نسخه دوم و نسخه کوتاه به ترتیب  0/661 0/727 0/171 0/612نشان داده شد.
نتیجهگیری :نسخه فارسی آزهون ذهنخوانی از طریق صدا یک آزهون روا و پایا برای ارزیابی توانایی ذهنخوانی است .درت پیشگویی جنسشیت
آزهون ذهنخوانی از طریق صدا از آزهون ذهنخوانی از طریق چشم بیشتر است.
واژههای كلیدی :نسخه فارسی آزهون ذهن خوانی از طریق صدا شناخت اجتماعی روانسنجی
ارجاع :نجاتی وحید .نسخه فارسي آزمون ذهنخواني از طریق صدا :طراحي و بررسي ویژگيهای روانسننجي .هجلشه تحقیقشات علشوم رفتشاری
1939؛ 97-79 :)1(16
دریافت هقاله1930/16/01:
-1

پذیرش هقاله1939/01/61:

استادیار گروه روانشناسی و گروه توانبخشی شناختی دانشگاه شمید بمشتی تمران ایران (نویسنده هسؤو )
Email: nejati@sbu.ac.ir

مقدمه
ذهنخواني ،بهعنوان يک مهارت شناخت اجتماعي ،توانايي
انتساب حاالت ذهني به خود و ديگران است ( .)1منظور از
حالت ذهني ( ،)Mental Stateهيجان ( ،)Emotionانگيزه
( ،)Motiveآرزو ( ،)Desireاحساس ( ،)Feelingباور
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( ،)Beliefقصد ( ،)Intentionنگرش ( )Attitudeو ارزش
( )Valueاست (.)2-4
توانايي استنتاج باور و عقيده ديگران به ما کمک ميکند که
رفتار آنها را پيشبيني کنيم .اين توانايي يک قابليت محوری
در مهارت اجتماعي است و کودکان با سير تحول عادی از
تحقیقات علوم رفتاری /دوره  /21شماره  /2بهار 2434

وحید نجاتی

سال دوم زندگي به اين قابليت دست مييابند ( .)5توانايي
ذهنخواني به عنوان بخشي از شناخت اجتماعي ،شناخت گرم
ناميده ميشود و ماهيتي مجزای از کارکردهای اجرايي که
بهطور معمول در آزمونهای هوش مورد سنجش قرار ميگيرد
و شناخت سرد ناميده ميشود ،دارد .شواهد تفاوت اين دو نوع
کارکرد شناختي متعددند؛ نخست اينکه اين دو توانايي مستقل
از يکديگر آسيب ميبينند .بهعنوان مثال در اتيسم با وجودِ
سالمتِ جنبههای شناختي سرد ،ذهنخواني مختل است (.)6
در مقابل در اختاللهايي مانند سندرم ويليامز و داون با وجود
نقص در کارکردهای اجرايي ،توانايي ذهنخواني سالم باقي
ميماند ( .)7-8شاهد ديگری که ميتوان برای تفاوت بين
تواناييهای شناخت سرد و گرم بيان نمود اين است که
ذهنخواني ،برخالف کارکردهای اجرايي ،سريع و خودکار
است و نياز به تالش شناختي زيادی ندارد (.)9
عالوه بر اين خاستگاه عصبي ذهنخواني نيز مجزای از
کارکردهای اجرايي است ،به نحوی که در تکاليف ذهنخواني
بخش مياني قشر پيشپيشاني و در کارکردهای شناختي
بخش خلفي خارجي قشر پيشپيشاني درگير است .اين تفاوت
عملکردی و ساختاری در سازه ذهنخواني ،ضرورت ساخت
ابزاری مجزا را برای سنجش آن نمايان ميسازد (.)11
شناخت اجتماعي ،فرايندی شناختي است که خاستگاه آن،
اهداف کاربردی ( )Pragmaticافراد ،الزامهای موقعيتي
( ،)Situational Constrainساختار جامعه ( Societal
 )Structureو سازوکارهای تکاملي ( Evolutionary
 )Mechanismاست .در جمله معروف  William Jamesکه
«فکر کردن برای عمل کردن است» ،فرض بر اين است که
زيربنای شناخت ،اهداف افراد است که بر اساس موقعيت
اجتماعي آنها تغيير ميکند .همچنين ،بنا بر ديدگاه هويت
اجتماعي ،شناخت اجتماعي افراد ،بسته به گروه آنها يا
چهارچوبهای جمعي مرجع ،شکل ميگيرد (.)11
بر اساس يک فراتحليل بين فرهنگي ،بازشناسي هيجان افراد
خودی (هم جنس ،هم زبان ،هم نژاد) بهتر صورت ميگيرد.
عالوه بر اين بر اساس مطالعات تصويربرداری تشديد
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مغناطيسي عملکردی ،همبستههای عصبي تواناييهای
ذهنخواني ،بسته به زمينههای فرهنگي ،متفاوت است (.)12
زبان با منشا تکاملي يکي از تعيينکنندههای مرز بين
فرهنگها است .اصطالحات زباني برای هيجانهای مختلف،
از فرهنگي به فرهنگ ديگر ،تفاوت داشته و وجوه متعدد زبان
از جمله معني ،کاربرد و نوای آن ،يکي از ابزارهای تعامل در
اهالي هر فرهنگ است (.)11
ادراک نوای عاطفي گفتار ،يک سازوکار چند سطحي دارد ،که
بازشناسي هيجانهای پايهای مانند خشم ،شادی ،ترس سطح
مقدماتي آن و درک حاالت ذهني پيچيده سطح پيشرفته آن
است .بر اين اساس درک نوای عاطفي گفتار يکي از
مؤلفههای تئوری ذهن هيجاني است (.)14
حاالت ذهني را نيز ميتوان به عنوان حاالت هيجاني پيچيده
در نظر گرفت ،تفاوت حاالت ذهني با حاالت هيجاني در اين
است که در حاالت ذهني منابع شناختي بيشتر درگير شده و
وابستگي بيشتری به فرهنگ دارند (.)15-16
انسان در مکالمه روزمره به جز معني کلمات و جمالت ،از
اطالعات غيرمعنايي نيز در برقراری ارتباط مدد ميجويد (.)17
اطالعات غيرمعنايي مشتمل بر تُن ،دامنه ،محل تأکيد و
ميزان کشيدگي صدا ،در رمزگرداني و رمزگشايي حاالت
هيجاني و ذهني گوينده نقش ايفا ميکند و برای برقراری
ارتباط اجتماعي مؤثر ضروری است (.)18
اولين آزمون ذهنخواني از طريق صدا توسط  Rutherfordو
همکاران برای کشف نقصهای ذهن خواني بزرگساالن مبتال
به اختالل طيف اتيسم ،طراحي شد .در اين آزمون ،آزمودني
بخش کوتاهي از يک مکالمه را شنيده و سپس گزينهای که
بهترين توصيف از حالت ذهني فرد گوينده است را انتخاب
ميکند .در آزمون ذهنخواني از طريق صدا فرد بايد از
نشانههای نوای گفتار برای استنباط حاالت ذهني فرد استفاده
کند ( .)19نامبرده در بررسي خصوصيات روانسنجي اين
آزمون ،به توانايي روايي افتراقي اين آزمون برای تميز کودکان
مبتال به اتيسم از همتايان عادی بسنده نموده است .در سال
 Golan ،2116و همکاران ،برای از بين بردن اثر سقفي
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آزمون اوليه ،آن را مورد بازبيني قرار داده و آن را چهار گزينهای
نمودند .در بررسي روايي آزمون جديد ،نشان دادند که آزمون
طراحي شده توانايي افتراق افراد مبتال به آسپرگر و اتيسم را از
افراد عادی و همچنين افتراق دو جنس را دارد (.)21
بر اساس اسناد موجود در مرکز تحقيقات اتيسم دانشگاه
 ،Cambridgeاين آزمون تاکنون به زبان ديگری 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 برای
فارسيزبانان باشد .هدف مطالعه حاضر طراحي نسخه فارسي
آزمون ذهنخواني از طريق صدا و بررسي خصوصيات
روانسنجي آن ميباشد.

بهشتي شنيده شد و بهترين صدای توصيفکننده هر حالت
ذهني انتخاب شد .در انتخاب صداها دقت شد که تا از هر نفر
فقط يک صدا در مجموعه قرار گيرد ،تا اثر آشنايي با صدای
گوينده در گويههای مقدم ،اثری بر ذهنخواني گويههای
مؤخر نداشته باشد .مشابه نسخه انگليسي آزمون ،در بعضي از
سؤالها ،عليرغم تفاوت گويشور ،گزينه پاسخ تکراری بود.
نهايتاً  16فايل صوتي به عنوان گويههای آزمون در نظر
گرفته شد و پاسخ چهارجوابي از حاالت ذهني که در مورد هر
گزينه به جز حالت ذهني مورد نظر ،سه حالت ذهني
غيرمرتبط ديگر وجود داشت ،نيز تهيه شد .نيمي از صداها
توسط گويشور مرد و نيمي توسط گويشور زن گفته شده بود.
نمرهگذاری اين آزمون به صورت  1و  1ميباشد و باالترين

مواد و روشها
مطالعه مقطعي حاضر از نوع مطالعات همبستگي بوده و در سال

نمره در آزمون  16و پايينترين نمره  1است.
 .2آزمون ذهنخواني از طريق تصاوير چشم

 1191در  216نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي و تهران

 Baron Cohenو همکاران با هدف ايجاد آزموني برای

( 84مرد و  112زن) با ميانگين سني  21/49سال (انحراف

سنجش حساسيت اجتماعي ،آزمون "ذهن خواني از طريق

معيار  2/24سال) به روش نمونهگيری در دسترس انجام شد.

تصاوير چشم" را طراحي نمودند ( .)22در نسخه اوليه اين

ابزار:

آزمون به آزمودنيها مجموعهای از  25عکس از منطقه چشم
 .1نسخه فارسي آزمون ذهنخواني از طريق
صدا

بازيگران زن و مرد نشان داده ميشد و از آنها خواسته ميشد
از بين دو گزينه بهترين گزينهای که حالت هيجاني تصوير را

برای تهيه اين ابزار ابتدا  72جمله کوتاه تدوين شد .جمالت از

توصيف ميکند ،انتخاب کنند .اين آزمون به منظور

نظر معنايي ،ارزش هيجاني خاصي نداشتند مانند "در رو

اندازهگيری توانايي افراد برای خواندن ذهن ديگران طراحي

ببند"" ،من دارم ميام" .سياههای از  16حالت ذهني که در

شده است .در جمعيت عادی زنان در اين آزمون نمرات

آزمون بارون کوهن اشاره شده است و در نسخه فارسي آن نيز

باالتری کسب ميکنند و افراد مبتال به اتيسم با عملکرد باال

مورد استفاده قرار گرفته است ( ،)21تهيه گرديد .سپس 16

يا آسپرگر نسبت به جمعيت عادی نمرهی کمتری دارند.

نفر از دانشجويان بازيگری دانشگاه سوره اين جمالت را برای

آزمون اوليه محدوديتهايي داشت و در نسخه اصالح شده

 16حالت ذهني ،در يک محيط بدون صدا بيان نمودند .برای

ذهن خواني از طريق تصاوير چشمي شامل تصاوير بيشتر (16

هر حالت ذهني از پيش تعيين شده دو جمله توسط هر

تصوير) و چهار گزينه به جای دو گزينه بود .نمرهگذاری اين

گويشور گفته شد .صدای ضبط شده گويشوران برای هر حالت

آزمون به صورت  1و  1ميباشد و باالترين نمرهای که فرد

ذهني توسط  11نفر دانشجوی روانشناسي دانشگاه شهيد

بهدست ميآورد  16و پايينترين نمره  1است .اين آزمون
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توسط نجاتي به زبان فارسي ترجمه شده است و در مطالعات

متعدد مورد استفاده قرار گرفته است (.)1 ،21 ،21

شکل  .1نمونهای از تصاوير استفاده شده در آزمون ذهنخواني از طريق تصاوير چشمي

روش آماری :جهت بررسي روايي آزمون ،از دو روش روايي
همزمان و روايي افتراقي استفاده شد .در روايي همزمان
همبستگي آزمون با آزمون ذهن خواني از طريق چشم مورد
بررسي قرار گرفت و در روايي افتراقي کارايي والدين کودکان
اتيستيک به عنوان افراد مبتال به گستره طيف اتيسم با افراد
عادی مورد مقايسه قرار گرفت .يکي از مالکهای ديگر در
روايي افتراقي مقايسه دو جنس است .همچنين از روش
تحليل عاملي نيز برای تعيين ارزش گويهها استفاده شد .جهت
بررسي پايايي آزمون از روش همبستگي دروني آلفای کرونباخ
استفاده شد .جهت بررسي قدرت پيشگويي آزمون در دو جنس
از تحليل رگرسيون خطي و برای مقايسه دو جنس ازآزمون
تي مستقل استفاده شد.
يافتهها
ابتدا آمار توصيفي بر روی نمرات نسخه فارسي آزمون
ذهنخواني از طريق صدا انجام شد و نتايج نشان داد که
ميانگين نمره افراد  25/28با انحراف معيار  ،5/55چولگي
 ،2/917حداقل  5و حداکثر  15بهدست آمد .ميانگين نمره
آزمودنيها در هر سؤال و درجه دشواری هر سؤال در جدول 1
آمده است .هر چند آزمون اوليه برای بررسي يک عامل که
همان ذهنخواني است طراحي شده بود برای بررسي بار
سؤاالت آزمون تحليل عاملي اکتشافي انجام شد .به اين ترتيب
که در ابتدا آمارههای  KMOو بارتلت برای وارسي کفايت
نمونهبرداری و فرض کرويت دادهها محاسبه شد .مقدار
 KMOمعادل  1/81بهدست آمد که با توجه به باالتر بودن از
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 1/5نشاندهنده کفايت نمونهبرداری است .بار عاملي هر سؤال
روی عامل اصلي بهدست آمده در جدول  1آمده است .گويهها
به طور کلي روی  12عامل بار گرفتند که  17گويه با بار عاملي
باالی  1/1در يک عامل اصلي جای گرفتند و ساير گويهها در
يازده عامل ديگر جای گرفتند .از آنجايي که سازه ذهنخواني
تاکنون به عوامل مجزا تفکيک نشده است و مبنای نظری برای
اين تفکيک در دست نيست ،هدف از تحليل عاملي در اين
آزمون صرفاً تعيين سؤاالت با همبستگي باال به يکديگر برای
طراحي نسخه کوتاه آزمون بود .در نسخه انگليسي آزمون ذهن
خواني از طريق صدا نيز محققين از تحليل عاملي برای بررسي
روايي آزمون استفاده ننمودهاند و به روايي افتراقي بسنده
کردهاند ،وليکن در مطالعه حاضر برای تعيين يک عامل قوی
مبتني بر گويهها اين تحليل انجام شد.
از آنجايي که تعداد گويههای اين آزمون برای سنجش يک
سازه زياد است .بر اساس بار عاملي هر سؤال روی عامل اصلي
تحليل عاملي ،سؤاالت با بار عاملي باال برای نسخه کوتاه
انتخاب شدند .بدين ترتيب نسخه کوتاه نيز با  17سؤال تهيه
شد .در نسخه کوتاه سؤاالت با دشواری متفاوت قرار داشت .در
بسياری از مطالعات مداخلهای هدف بررسي ذهنخواني قبل و
بعد از مداخله است .در اين مطالعه بر اساس ميزان دشواری
سؤاالت دو نسخه  18سؤالي از آزمون تهيه شد .برای تعيين
ميزان دشواری گويهها ،ميانگين نمره آزمودنيها در هر گويه
محاسبه شد .سپس گويهها بر اساس نمره مرتب شدند و
باالترين نمره ميانگين ،سادهترين گويه (رتبه  16دشواری) و
کمترين نمره ميانگين ،دشوارترين گويه (رتبه  1دشواری)
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گرفت .سپس سؤاالت بر اساس دشواری مرتب شدند و به
ترتيب يک سؤال در نسخه الف و يک سؤال در نسخه ب قرار

گرفت .بدين ترتيب در هر نسخه سؤاالت آسان و دشوار قرار
گرفتند.

جدول  .1میانگین نمرات آزمودنیها به تفکیک گویههای آزمون ذهنخوانی شنیداری و بار گویهها روی عامل اصلی
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میانگین نمره
0/270

درجه دشواری
62

بار گویه
0/916

شماره گویه
1

حالت ذهني
هطمئن

3

0/077

6

د هشغو

0/970

0/729

9

هردد

0/361

92

7

خیا پرداز

0/911

6

0/617

1

هحتاط

0/263

61

0/011

2

جسور

0/696

91

0/771

7

هصمم

0/312

91

0/290

6
3

بانشاط
هتمم

0/617
0/677

90
96

0/716
0/777

10

با هالحظه

0/766

66

0/666

11

پکر

0/667

97

0/720

16

غمگین

0/617

1

0/073

19

هحتاط

0/261

67

0/113

17

خیا پرداز

0/761

11

0/096

11

خصمانه

0/673

99

0/710

12

ناراحت

0/976

7

0/013

17

هشتاق

0/729

63

0/179

16

نگران

0/630

7

0/210

13

عال مند

0/766

19

0/200

60
61

نگران
هشکوک

0/991
0/766

1
61

0/107
0/103

66

هوسباز

0/626

6

0/201

69

هحتاط

0/711

12

0/179

67

سمج

0/767

60

0/662

61

هتفکر

0/737

69

0/077

62

دلسرد

0/669

9

0/261

67

هتفکرانه

0/776

16

0/961

66

بدگمان

0/766

17

0/170

63

هتو ع

0/772

11

0/666

90

دود

0/100

67

0/176

91

عال مند

0/777

13

0/672

96
99

پشیمان
د هشغو

0/761
0/736

16
66

0/177
0/000

97

شکاک

0/717

17

0/910

91

خونگرم

0/979

10

0/066

92

جدّی

0/992

2

0/710
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جدول  .2همبستگی بین نمره نسخههای متفاوت آزمون ذهنخوانی صدا و آزمون ذهنخوانی چشم
آزمون

آزهون ذهنخوانی صدا نسخه

آزمون ذهن

آزمون ذهن خواني صدا

آزمون ذهن خواني صدا

آزمون ذهن خواني صدا

خواني چشم

نسخه الف

نسخه ب

نسخه كوتاه

ضریب پیرسون ()P

ضریب پیرسون ()P

ضریب پیرسون ()P

ضریب پیرسون ()P

(0/711 )0/0001

(0/306 )0/0001

(0/370 )0/0001

(0/361 )0/0001

کلی
(0/799 )0/0001

آزهون ذهنخوانی صدا نسخه

(0/632 )0/0001

(0/600 )0/0001

کوتاه
آزهون ذهنخوانی صدا نسخه ب

(0/766 )0/0001

آزهون ذهنخوانی صدا نسخه الآ

(0/760 )0/0001

(0/716 )0/0001

جدول  .3مقایسه کارایی دو جنس در نسخههای متفاوت آزمون ذهنخوانی شنیداری
آزمون

آماره تي

مرد ( 33نفر)

زن ( 241نفر)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

سطح معني داری

آزهون ذهنخوانی صدا نسخه کلی

(66/06 )7/17

(67/09 )6/63

7/062

0/0001

آزهون ذهنخوانی صدا نسخه کوتاه

(16/01 )7/33

(11/10 )1/66

7/11

0/0001

آزهون ذهنخوانی صدا نسخه ب

(11/72 )7/66

(17/90 )1/61

7/17

0/0001

آزهون ذهنخوانی صدا نسخه الآ

(10/21 )9/96

(16/79)1/77

2/06

0/0001

جدول  .4همسانی درونی نسخههای متفاوت آزمون ذهنخوانی صدا
تعداد سواالت

شماره گویهها

آلفای كرونباخ

آزمون
آزمون ذهنخواني صدا نسخه کلي

63

63 ˚ 1

0/613

آزمون ذهنخواني صدا نسخه کوتاه

11

63 ،63 ،60 ،01 ،03 ،00 ،00-16 ،11 ،11 ،9-3 ،6 ،1

0/661

آزمون ذهنخواني صدا نسخه ب

16

63 ،61 ،66 ،60 ،60 ،06 ،01 ،03-00 ،16 ،11-6 ،3 ،1

0/133

آزمون ذهنخواني صدا نسخه الف

16

63 ،61 ،09 ،03 ،01 ،01-19 ،11-10 ،1-1 ،0

0/111

جدول شماره  .5میزان پیشبینی جنسیت بر اساس آزمونهای ذهنخوانی صدا و چشم
مدل

میزانR

مربع R

معني داری

مجموع مربعات

میزان F

سطح معنيداری

مقدار B

تغییرات
ذهنخوانی صدا

0/792

0/130

0/0001

21126/17

3/711

0/0001

6/916

ذهنخوانی صدا و چشم

0/773

0/606

0/0001

611917/70

10/929

0/0001

6/919

جهت بررسي روايي همزمان ،همبستگي بين نسخههای کلي،
الف ،ب و کوتاه با آزمون ذهنخواني از طريق چشم مورد
بررسي قرار گرفت .جدول  2ميزان همبستگي پيرسون را
نشان ميدهد .همانگونه که جدول نشان داده است
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آزمونهای ذهن خواني از طريق صدا با آزمون ذهنخواني از
طريق تصاوير چشم و با يکديگر همبستگي مثبت و
معنيداری دارد.
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برای بررسي روايي افتراقي نمره آزمودنيهای دو جنس با
استفاده از آزمونهای ذهنخواني از طريق صدا مورد مقايسه
قرار گرفت .همانگونه که نتايج در جدول  1نشان داده است،
تفاوت معنيداری بين دو جن جهت بررسي پايايي با هدف
بررسي همساني دروني ،آلفای کرونباخ محاسبه شد .جدول 4
ضريب آلفای کرونباخ نسخههای متفاوت آزمون را به همراه
شماره گويههای آن آورده است.
 .برای مقايسه قدرت دو ابزار مورد استفاده در اين مطالعه ،اين
دو ابزار به عنوان متغير مالک و جنسيت به عنوان متغير
پيشبين در نظر گرفته شد و تحليل رگرسيوني مرحلهای
انجام شد .همانگونه که نتايج در جدول  5نشان ميدهد
آزمون ذهنخواني شنيداری پيشگوی مناسبتری برای
جنسيت ميباشد.
بحث و نتیجهگیری
يافتههای مطالعه حاضر نشان داد نسخه فارسي آزمون
ذهنخواني از طريق صدا ميتواند به عنوان مقياسي برای
سنجش توانايي ذهنخواني مورد استفاده قرار گيرد .شناخت
اجتماعي ،يک حوزه شناختي است که تحت تأثير فرهنگ
است .زبان به عنوان يک سازه فرهنگي برخاسته از الگوهای
فرهنگي مشترک بين افراد است و چگونگي تفسير تجارب و
هدايت رفتارها را مشخص ميکند ( .)24زبان به عنوان يک
سازه شناختي نقش مهم در درک حاالت ذهني ديگران ايفا
ميکند .اطالعات زباني شامل مجموعهای از اطالعات
معنايي ،ساختار گرامری ،نوای عاطفي و نوای دستوری است
( .)25در مطالعه حاضر از آنجايي که جمالت بار معنايي
مرتبط با حاالت ذهني نداشتند و خنثي بودند ،ذهنخواني از
طريق نوای گفتار صورت ميگرفت و نشان داد که ذهنخواني
ميتواند صرفاً مبتني بر نوای گفتار صورت گيرد.
در مطالعه حاضر نشان داده شد که زنان نمره باالتری در
نسخههای متفاوت آزمون ذهنخواني صدا نسبت به مردان
دارند .مطالعات شناختي نشان دادند که زنان توانايي باالتری
در بازشناسي هيجاني و شناخت اجتماعي نسبت به مردان
دارند ( .)26عالوه بر توانايي باالتر زنان در بازشناسي حاالت
34

هيجاني و شناخت اجتماعي ،اين برتری در بازشناسي نوای
عاطفي گفتار نيز ميتواند شاهدی برای تأييد مطالعه حاضر
باشد ( .)27-28عالوه بر اين ،برتری زنان در توليد و درک
گفتار و درک نوای غير هيجاني (دستوری) گفتار ( )24ميتواند
دليل ديگری برای برتری زنان در آزمون ذهن خواني صدا
باشد.
در مطالعه حاضر در تحليل رگرسيوني دو آزمون ذهنخواني
صدا و چشم نشان داده شد قدرت ذهنخواني صدا از آزمون
ذهنخواني از طريق چشم بيشتر است .داليل متعددی را
ميتوان برای برتری مقياس ذهنخواني شنيداری برشمرد که
در اين قسمت به بررسي آن ميپردازيم .نخست اينکه مدت
زمان ارايه اطالعات در مقياس شنيداری کمتر از مقياس
ديداری است .در آزمون شنيداری معرفي شده در مطالعه
حاضر هر صدا دو نوبت پخش ميشد ولي در آزمون ديداری،
تصوير تا انتخاب نتيجه توسط فرد مشاهده ميشد .به جز اين
محدوديت زماني ،ماهيت دريافت اطالعات شنيداری و
ديداری متفاوت است .اطالعات ديداری به صورت موازی
منتقل ميشوند ولي اطالعات شنيداری به صورت سری (-11
 .)29هر دو دليل مطرح شده شاهدی بر غنيتر بودن
اطالعات ديداری نسبت به شنيداری است و قطعاً پردازش
اطالعات نيز که تابعي از غنای آن است ،از اين دو نوع
ورودی حسي متأثر خواهد شد .بهطور خالصه ميتوان
اينگونه نتيجهگيری کرد که به دليل موجز بودن اطالعات
شنيداری ،استنتاج حاالت ذهني از آن به مهارت شناخت
اجتماعي باالتری نياز دارد.
مطالعات پتانسيل فراخوانده نيز شاهدی برای اين ادعا دارد،
بهطوری که بازشناسي هيجان صورت به طور متوسط 111
ميلي ثانيه بعد از ارايه تحريک صورت ميگيرد ( )11ولي
بازشناسي هيجان مبتني بر صدا 111 ،الي  211ميليثانيه پس
از ارايه تحريک صورت ميگيرد ( .)12اين موضوع نشان
دهنده اهميت بيشتر جنبه پردازشي در محرکهای ديداری و
اهميت بيشتر جنبه ادراکي در محرکهای شنيداری دارد.
نتيجهگيری کلي اينکه نسخه فارسي آزمون ذهنخواني از
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 قدرت پيشگويي جنسيت آزمون ذهنخواني از.عمل ميکنند
.طريق صدا از آزمون ذهنخواني از طريق چشم بيشتر است

طريق صدا يک آزمون روا و پايا برای ارزيابي توانايي
 افراد ميتوانند از طريق صدا به حاالت.ذهنخواني است
ذهني گوينده پي ببرند و زنان در اين توانايي بهتر از مردان
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Farsi Version of Reading Mind from Voice (FVRMFV):
Designing and evaluation of psychometric properties
Vahid Nejati 1
Original Article
Abstract
Aim and Background: Mind reading as an ability of interfering mental state of others has an essential
role in social interactions. The purpose of the present study is designing farsi version of reading the mind
from the voice and evaluation of psychometric properties of it.
Methods and Materials: In the present correlation study, twenty hundred sixteen students of Shahid
Beheshti and Tehran universities performed farsi version of reading mind from voice (FVRMFV) and
reading mind from eyes (RMFE) tests. Two different versions and one short version of the tests were
prepared based on items difficulty. Exploratory factor analysis, Pearson correlation and independent Ttest were used for evaluation of validity and Chronbach test was used for evaluation of reliability. Linear
regression was used for evaluation of predictive validity of the tests.
Findings: One main factor revealed from exploratory factor analysis. Correlation between all version of
FVRMFV and RMFE was significant (P<0.001) Females performed FVRMFV better than males (P<
0.001) and FVRMFV is better predictor of sexuality than RMFE (P< 0.001). Cronbach's alpha for main,
A, B and Short version relatively found 0.816, 0.571, 0.764 and 0.885
Conclusions: FVRMFV is a reliable and valid test for evaluation of mind reading. FVRMFV is a better
predictor of sexuality than RMFE.
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