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 هدف از مطالعهی حاضر بررسی. ذهنخوانی یکی از تواناییهای شناخت اجتماعی مغز است:هدف

 نفر220 ، در یک مطالعهی مقطعی: روش.رابط��هی ذهنخوانی و پنج عامل بزرگ ش��خصیّت ب��ود
 زن) از دانش��جویان دانشگاه تهران و شهید بهشتی با روش نمونهگیری در دسترس116  مرد و104(

- از آزمون ذهنخوانی از روی تصویر چشم بارون.به عنوان ش��رکتکنندگان پژوهش انتخاب شدند

 برای جمعآوری اطالعات اس��تفادهNEO ) و فرم کوتاه پرسش��نامهی ش��خصیّتیRMET( کوهن
. برای تحلیل دادهها نیز از آزمون همبس��تگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.ش��د
 یافتهها نشان میدهد رابطهی ذهنخوانی با عامل موافقتپذیری مثبت و رابطهی ذهنخوانی:يافتهها

 تحلیل رگرس��یون چندگانه بیانگر نقش.)P>0/001( ب��ا روانرنجورخویی منف��ی و معنادار اس��ت

 با:نتيجهگيري.پیشبینیکنندگی عاملهای شخصیّتی فوق با توانایی ذهنخوانی شرکتکنندگان است

توجه به نتایج مطالعهی حاضر میتوان گفت آمادگی یا انگیزش در جهت ادراک حاالت ذهنی دیگران
ّ
.میتواند با دو عامل شخصیّتی موافقتپذیری و روانرنجورخویی در ارتباط باشد

. پنج عامل بزرگ شخصیّت؛ ذهن خوانی؛ تئوری ذهن:کليدواژهها

 دانشگاه شهید بهشتی:* نشانی تماس
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The Study of Relationship between Mind Reading Ability
and Big Five Factors of Personality
Objective: Mind reading is a social cognitive ability of brain. The purpose of present study
was to study the relationship between mind reading and big five factors of personality.
Method: In this cross-sectional study, 220 (104 male and 116 female) student of Tehran
and Shahid Beheshti universities were selected by convenient sampling. Baron-cohen’s
Reading the Mind in the Eyes Test and short form of NEO questionnaire (NEO-FFI) were
used as the research tools. Data were analyzed through Spearman correlation and multiple
regressions. Results: The results of Pearson correlation showes that mind reading is
positively correlated with agreeableness and negatively correlated with neuroticisms
(P<0.001). The results of multiple regressions indicates predictive role of agreeableness
and neuroticisms factors in mind reading ability of participants. Conclusion: Results of this
study suggests that propensity or motivation to attend to the mental state of others may be
related to agreeableness and neuroticisms as a two trait of personality.
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مقدمه
مدل پنج عاملی شخصیّت یکی از جدیدترین و پرکاربردترین

مدل های ش��خصیّتی در پژوهش های روان شناس��ی ست؛ به

گونه ای که برخی از پژوهشگران حوزه ی شخصیّت معتقدند

صورت گرفته در زمینه ی بررس��ی مبانی عصبی و ش��ناختی
صف��ات ش��خصیّت ،یکی از فرضیات جال��ب در این حوزه

ارتباط محتملی ست که می تواند بین عامل های شخصیّت با

سازه ی شناختی ذهن خوانی 17وجود داشته باشد (دی یانگ و

این مدل بهترین مفهوم س��ازی را از ش��خصیّت ارائه می کند

همکاران .)2010 ،اصطالح ذهن خوانی که به عنوان توانایی

مشتمل بر پنج عامل است :روان رنجور خویی 4به گرایش فرد

دیگران با اس��تناد به حالت های ذهنی توصیف ش��ده ،برای

(گلدب��رگ1990 ،1؛ مک کرا 2و کاس��تا .)1987 ،3مدل فوق

منحصربه فرد انس��ان برای توضیح و پیش بینی رفتار خود و

ب��رای تجربه کردن عاطفه ی منفی ،اضطراب ،تنش ،خش��م،

ا ّولین بار توسط پریماک 18و وودراف ،19در سال  1978مطرح

منعکس کننده ی ویژگی هایی همچون معاشرتی بودن ،پرانرژی

توجه روان شناسان
موضوعات درگس��تره ی علم روان ،مورد ّ

تمای��ل فرد برای مس��اعدت ،دلس��وزی ،مهربانی ،همدلی و

لطیفی��ان و عارف��ی .)1385 ،توانایی درک ای��ن موضوع که

خصومت ،افسردگی ،و تکانشوری اشاره دارد .برون گرایی

5

بودن ،هیجان خواهی و صمیمیّت اس��ت .موافقت پذیری 6به
نوع دوس��تی برمی گردد .وجدانی بودن 7ب��ا گرایش فرد در

جهت مس��ئولیّت پذیری ،قابل اعتماد بودن ،خودنظم بخشی،

هدفمندی ،کارآیی ،عالقه به پیشرفت و منطقی بودن مرتبط

اس��ت .و در نهایت گش��ودگی 8ش��امل خصایصی از جمله

ش��د و پس از آن به عنوان یک��ی از جالب ترین و مهم ترین
تح ّول��ی قرار گرفت (اس��تینگتون 2000 ،به نقل از ،رضویه،

دیگ��ران واجد حاالت ذهنی ای (اف��کار ،تمایالت و عقاید)

هس��تند ک��ه می توانند با حاالت ذهنی خود ف��رد یا واقعیّت
متفاوت باشد «تئوری ذهن» نامیده می شود .توانایی هایی که
رسم ًا با توانایی تئوری ذهن در ارتباط هستند عبارتند از رشد

جرأت ورزی ،عالقمندی ،انعطاف پذیری ،کنجکاوی و عشق

اخالقی ،تمای��ز ظاهر و واقعیّت و به-کار بردن اصطالحاتی

کراف 13و توپین .)2009 ،14نظریّه ی ش��خصیّت با اس��تفاده

رضویه و همکاران .)1385 ،در هر حال ،امروزه این توانایی

به هنر می باش��د (بوردیج ،9لی ،10اشتون

11

و پری2007 ،12؛

از دیدگاه ه��ای صف��ت و همچنی��ن دیدگاه های زیس��تی -

حساسی برای
روانی پیش��نهاد می کنند که ش��خصیّت نقش ّ
پیش��بینی مؤلّفه های روان ش��ناختی مختل��ف دارد .از زمان
معرف��ی دیدگاه مدل پنج عاملی ش��خصیّت توس��ط مک کرا

و کاس��تا ( )1987نقش پیش��بینی کنندگی این مدل بر برخی
توانایی های شناختی همچون ذهن آگاهی (گیالک)2009 ،15

مورد بررس��ی قرار گرفته است .مطالعات صورت گرفته در

طی چند س��ال گذشته پیرامون بررسی مبانی عصب شناختی
ّ
پایگاه ه��ای ش��خصیّتی ،داللت های��ی بر ارتب��اط برخی از

صفات ش��خصیّتی با برخی توانایی های شناختی داشته است
توجه به مطالعات
(گی�لاک2009 ،؛ دی یانگ .)2010 ،16ب��ا ّ
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که بیان کننده ی حالت ذهنی هستند (فالول ،2000 ،به نقل از
مبنای تعامل موفق در گروه های اجتماعی محسوب می شود

و ب��ه عنوان حیط��ه ای اختصاصی از دانش ب��ا مکانیزم ها و
فرآیند ه��ای یادگیری مخت��ص به خود مورد ّبررس��ی قرار

می گی��رد (امین ی��زدی1386 ،؛ ریلو 20و هم��کاران2003 ،؛
11- Ashton
12- Perry
  13- Corff
14- Toupin
15- Giluk
  16- DeYoung
17-  Mind-reading
18- Premack
  19- Woodruff
20- Realo

1- Goldberg
2- McCrae
3- Costa
  4- Neuroticism
5- Extraversion
6- Agreeableness
  7- Conscientiousness
  8- Openness
9- Bourdage
10- Lee

تیصخش گرزب لماع جنپ و یناوخنهذ ییاناوت نیب یهطبار یسررب

س��ینگر .)2006 ،1علی رغم آنکه در ادبیّات پژوهشی موجود

مطالعه ای پیرامون ّبررس��ی رابطه ی بین صفات شخصیّتی و

هیجان منفی که توس��ط انتقال دهنده ی ش��یمیایی سروتونین

به وی��ژه در مدار درگیر در ناحیه ی آمیگدال تعدیل می گردد،

توانایی شناختی تئوری ذهن انجام نشده ،لیکن نتایج برخی از

توصیف ش��ود (ویت��ل و هم��کاران .)2006 ،همچنین نتایج

صفات ش��خصیّتی ،به طرح انگاره هایی مبنی بر اینکه برخی

بع��د وجدانی بودن ،حاک��ی از نقش کلیدی س��ازوکارهای

مطالعات عصب شناختی صورت گرفته پیرامون مبانی عصبی

پژوهش ویت��ل و همکاران ( )2006پیرام��ون مبنای عصبی

از صفات شخصیّتی می توانند آمادگی هایی را در فرد جهت

بازداری پاس��خ در قشر پیش پیشانی پش��تی جانبی 9است .از

عنوان نمونه دی یانگ و همکاران ( )2010در مطالعه ی خود

( )2005نشان داده اس��ت که بعد گشودگی منعکس کننده ی

ادراک حاالت ذهنی دیگران ایجاد نماید ،مطرح کرده اند .به

دیگرس��و ،نتایج مطالعه ی دی یانگ  ،پترس��ون 10و هیگینز

11

پیرامون ّبررسی مبانی عصب ش��ناختی صفات شخصیّتی ،با

تغییراتی در س��ازوکارهای شناختی س��طح پیش پیشانی مغز

که از بین پنج عامل ش��خصیّت ،خواس��تگاه های عصبی بعد

می ده��د که از بین کلیّه ی پنج عامل بزرگ ش��خصیّت ،تنها

توج��ه به نتایج مطالعه ی خود این انگاره را مطرح س��اختند
ّ

است .مروری بر ادبیّات پژوهشی موجود در این زمینه نشان

موافقت پذیری -ش��یار گیجگاهی فوقان��ی خلفی -می تواند

بعد موافقت پذیری س��ت که پژوهش های جدّ ی ای تا به حال

توج��ه به نقش این ناحیه ی مغ��زی در پردازش باورها و
با ّ

انجام ش��ده است (جنس��ن کمپل 12و گرازیانو .)2001 ،13از

ب��ا توانای��ی همدلی و ادراک حاالت ذهن��ی دیگران به ویژه

هیجانات دیگران ،در ارتباط باشد .عالوه بر این مطالعاتی که

در زمینه ی آس��یب تئوری ذهن در افراد مبتال به سایکوپاتی
توجه به آسیب این افراد در ناحیه ی مغزی
وجود دارد نیز با ّ

ب��ه منظور شناس��ایی س��ازوکارهای ش��ناختی و عصبی آن

دیگرسو مطالعات عصب شناختی صورت گرفته در حوزه ی
توانایی تئوری ذهن ،منجر به کش��ف نواحی مغزی مشترکی
برای این توانایی با برخی صفات ش��خصیّتی ش��ده اس��ت

تئوری ذهن داش��ته باشد چنانکه بهره مندی از برخی صفات

(دی یان��گ .)2010 ،نظريّه هاي اخي��ر ،ظرفيّت بهره مندي از
ّ
متشکل از دو مؤلفه ی عمده مي دانند:
توانايي ذهن خواني را

پردازش ح��االت ذهنی دیگ��ران در موقعیت های اجتماعی

(تاگر-فلوس��برگ 16و س��وليوان2000 ،17؛ س��باق2004 ،18؛

فوق می تواند داللت بر ارتباط پایگاه های شخصیّتی با توانایی

ش��خصیّتی آمادگ��ی و انگیزش بیش��تری در یک فرد جهت
ایجاد نماید (برون 2و برون-کرس2006 ،3؛ راسل.)2009 ،4

در چند دهه ی اخیر پژوهش��گران حوزه ی ش��خصیّت دیگر

خود را تنها به شناسایی ابعاد پایدار شخصیّت محدود نکرده،
خاصی به سمت مطالعه ی سازوکارهای شناختی
توجه ّ
بلکه ّ
و عصبی ای که زیربنای ش��خصیّت هستند ،مبذول نموده اند

(ویت��ل ،5آلن ،6البم��ن 7و یوس��ل .)2006 ،8چنانکه بعضی

از پژوهش ه��ا نش��ان می دهد که بع��د برون گرایی می تواند

ب��ا تغییرات��ی در نظام پاداش دهی مبتنی ب��ر دوپامین در مغز
میان��ی و بعد روان رنجورخویی ب��ا تغییراتی در فعالیّت نظام

مؤلفه ی ادراکي-اجتماعي 14و مؤلفه ی شناختي-اجتماعي

15

س��باق ،مولس��ون 19و هارکنس .)2004 ،20مؤلفه ی ادراکي-

اجتماع��ي ذهن خوان��ي براي رمزگش��ايي 21ح��االت ذهني
11- Higgins
12- Jensen-Campbell
13- Graziano
14- Social–perceptual
15- Social–cognitive
16- Tager-Flusberg
17- Sullivan
18- Sabbagh
19- Moulson
  20- Harkness
21- Decode

  1- Singer
2- Brune
3- Brune-cohrs
4- Russell
5- Whittle
6- Allen
7- Lubman
8- Yucel
ِ
9-Dorsolateral
prefrontal
cortex
10- Peterson
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ديگ��ران ،بر مبناي ا ّطالعات قابل مش��اهده ي در دس��ترس

تفاوت هایی وجود دارد (پال 19و برسکی2007 ،20؛ استیلر

دربرگيرنده توانايي استدالل درباره حالت هاي ذهني به قصد

زمینه ی بررسی مبانی عصب ش��ناختی صفات شخصیّت ،به

مورد نياز مي باش��د ،حال آنکه مؤلفه ی ش��ناختي-اجتماعي

پيش��گويي يا توصيف رفت��ار ديگران تش��ریح می گردد .در

کودکان مبتال به نش��انگان ويليامز ،1آسيب منفرد در مؤلفه ی
ادراکي-اجتماع��ي بروز پيدا مي کن��د که اين يافته گواهي بر

اس��تقالل دو مؤلفه ی ذهن خواني از يکديگر اس��ت (تاگر-

فلوس��برگ و س��وليوان .)2000 ،مطابق با ادبيّات پژوهش��ي
موج��ود ،اين دو مؤلفه خاس��تگاه عصب ش��ناختي مجزایی
دارند .خاستگاه عصب ش��ناختي مؤلفه ی ادراکي-اجتماعي،
بادامه( 2آدولفس ،3بارون-کوهن 4و ترانل1994 ،5؛ آدولفس،

تران��ل ،دامازی��و 6و دامازی��و2002 ،1994 ،؛ اس��کات 7و

همکاران ،)1997 ،شکنج گيجگاهي مياني (پوس ،8آلیسون،9

بنتی��ن ،10کر 11و مک کارتی1998 ،12؛1998 ،؛ هاکس��بي 13و
همکاران )2002 ،2001 ،و قطعه ی پيشاني ست (هورناک

21

توجه به مطالع��ات صورت گرفته در
و دانب��ر .)2007 ،22با ّ
نظر می رس��د تفاوت ه��ای موجود در توانای��ی تئوری ذهن

بزرگس��االن عادی تا حدودی برخاسته از تفاوت های آن ها

در بهره مندی از صفات ش��خصیّت باشد .لذا هدف عمده ی

مطالعه ی حاضر پاس��خگویی به این س��ؤال می باشد که آیا

تف��اوت در توانای��ی ذهن خوانی افراد ب��ا تفاوت های فردی

آن ها در ابعاد پنج گانه ی شخصیّت مرتبط است؟

روش
جامع��ه و نمون��ه :جامع��ه ی پژوهش حاضر ش��امل ک ّلیه ی
دانش��جویان دانش��گاه تهران و ش��هید بهش��تی بود که 220

نف��ر از آن ها ( 104م��رد و  116زن) با روش نمونه گیری در

دسترس انتخاب شدند .میانگین سنی شرکت کنندگان 23/36

و همکاران1996 ،؛ س��باق و هم��کاران )2004 ،و ناحيه ی

با انحراف استاندارد  2/27بود.
ابزار پژوهش

ناحي��ه مياني پيشاني 15س��ت (فري��س 16و فري��س2001 ،؛

آزمون ها در زمينه ی ارزيابي ش��خصيّت اس��ت که در س��ال

14

مغزي درگير در مؤلفه ی ش��ناختي-اجتماعي ذهن-خواني،
سيگال 17و وارلي .)2002 ،18بر مبنای این مطالعات عصب-

ش��ناختی ،بعضی از پژوهش ها به طرح انگاره هایی مبنی بر

ظرفی��ت برخی از صفات ش��خصیّتی جهت انگیزش فرد در

راس��تای ادراک حاالت ذهنی دیگ��ران و توانایی همدلی با

آن ها مطرح س��اخته اند .به عنوان نمونه دی یانگ و همکاران
( ،)2010ش��یار گیجگاهی فوقانی خلفی را حلقه ی مشترک
صفت ش��خصیّتی موافقت پذیری و توانای��ی تئوری ذهن و

مؤلفه ی ش��ناختی-اجتماعی آن برشمرده اند .علی رغم طرح
ای��ن انگاره ها مطالعه ی تجربی خاصی در این زمینه صورت

نگرفته است .عالوه بر این پژوهش های جدید از آزمون های
مختلفی برای س��نجش توانایی ذهن خوانی اس��تفاده کرده و

نش��ان داده اند که در توانایی ذهن خوانی بزرگس��االن عادی
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پرسش��نامه  :NEOای��ن پرسش��نامه يك��ي از جامع تري��ن

 1985توس��ط مك كرا و كاس��تا تهيه شد .اين پرسشنامه فرم
كوتاهي نيز به نام ( )NEO-FFIنيز دارد كه يك پرسشنامه

 60س��ؤالي اس��ت و براي ارزيابي  5عامل اصلي شخصيّت
به كار مي رود .پاس��خنامه ی اين پرسشنامه بر اساس مقياس
لا مخالفم ،مخالفم ،بي تفاوت ،موافقم و كام ً
ليكرتي (كام� ً
ال
12- McCarthy
13- Haxby
   14- Hornak
15- Medial frontal area
16- Frith
17- Siegal
18- Varley
19- Paal
  20- Bereczkei
21- Stiller
22- Dunbar

1- Williams syndrome
2- Amygdala
3- Adolphs
4- Baron-Cohen
5- Tranel
6- Damasio
  7- Scott
8- Puce
9- Allison
10- Bentin
11- Gore

تیصخش گرزب لماع جنپ و یناوخنهذ ییاناوت نیب یهطبار یسررب
جدول  -1مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش
تعداد

درصد

میانگین سنی

انحراف استاندارد

گروه زنان

116

53/3

22/24

2/29

گروه مردان

104

46/7

24/86

1/53

کل نمونه

220

100

23/46

2/63

موافقم) تنظيم ش��ده اس��ت .در هنجاريابي فرم کوتاه آزمون

آزم��ون ذهن خواني از طريق تصوير چش��م (:1)RMET

( )1380روي نمونه اي با حجم  2000نفر از بين دانشجويان

ذهن خواني ست که توسط بارون-کوهن و همکاران در سال

دو شهر صورت گرفت ،ضريب همبستگي پنج بعد اصلي را

چش��م بازيگ��ران و هنرپيش��ه ها را در  36حال��ت مختلف

در هر يك از عوام��ل اصلي روان آزرده خويي ،برون گرايي،

حالت هاي ذهني که از ظرفيت هيجاني مشابهي برخوردارند
ارائه مي ش��ود (شکل  .)1پاسخ دهنده تنها از طريق ا ّطالعات

کرونباخ برای روان-آزرده خویی  ،0/82برون گرایی ،0/75

توصيف کنن��ده ی حالت ذهني ش��خص موج��ود در تصوير

 0/81به دست آمده است.

اکتس��اب براي انتخاب واژگان درس��ت در اين آزمون  36و

 NEOكه توسط گروس��ي فرشي ،مهریار و قاضی طباطبایی

ای��ن آزم��ون ي��ک آزم��ون عصب روان ش��ناختي مربوط به

دانش��گاه هاي تبريز ،شيراز و دانشگاه هاي علوم پزشكي اين

 2001س��اخته شده اس��ت .اين آزمون تصاويري از ناحيه ی

بين  0/56تا  0/87گزارش كرده است .ضرايب آلفاي كرونباخ

ش��امل مي ش��ود .براي هر تصوير ،چهار واژه ی توصيف گر

گشودگی ،سازگاري و وجداني بودن به ترتيب ،0/73 ،0/86
 0/68 ،0/56و  0/87به دست آمد .در مطالعه حاضر میزان آلفا

گش��ودگی  0/63و وجدان��ی ب��ودن  0/55و موافقت پذیری

بينايي موجود در تصوير ،بايد گزینه اي را که به بهترين نحو
اس��ت ،از بين چهار گزینه انتخاب کن��د .حداکثر امتياز قابل

شکل  -1تصويري نمونه از مجموعه تصاوير آزمون ذهن خواني بارون-کوهن (پاسخ درست :خشمگین)

مضطرب

خشمگین

شرمگین

گوش بزنگ

1- Reading the Mind in the Eyes Test
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کمترين آن صفر مي باشد .در غالب مطالعات صورت گرفته

يافتهها
برای تحلیل داده ها از آزمون همبس��تگی اسپیرمن و تحلیل

وانگ ،چن ،2زو 3و وانگ .)2008 ،به منظور برگردان فارسی

انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش

برای بررس��ی توانایی ذهن خوانی افراد سالم و بیمار ،از این

آزمون عصب روان ش��ناختی اس��تفاده شده اس��ت (وانگ،1

رگرسیون چندگانه به ش��یوه هم زمان استفاده شد .میانگین،

واژگان بکار گرفته شده در این آزمون ،از راهنمایی و نظارت

نشان می دهد که رابطه ی ذهن خوانی با عامل موافقت پذیری

و محسنی ( )1390در مطالعه ای ضریب آلفای این آزمون را

معنادار اس��ت .چنان که پیدا س��ت بین عام��ل برون گرایی،

 30دانشجو و در مدّ ت زمان دو هفته  0/61گزارش نمودند.
روش اجرا

دست نیامد (جدول .)2

 36تصوي��ر مربوط به حاالت ذهنی آزم��ون بارون-کوهن

نش��ان می دهد که عامل های ش��خصیّتی توانایی ذهن خوانی

یک از ش��رکت کنندگان ارائه و از آنها خواسته شد تا بهترين

بررسی های دقیق تر با اس��تفاده از آزمون معناداری ضرایب

مشخّ ص س��ازند .هر یک از ش��رکت کنندگان پس از انجام

موافقت پذی��ری ( )0/282و روان رنجورخوی��ی ()-0/179

نمودند.

سایر ضرایب رگرسیون معنادار نبود (جدول .)4

چند زبان شناس نیز بهره گرفته شد .نجاتی ،ذبیح زاده ،ملکی

مثب��ت و رابطه ذهن خوان��ی ب��ا روان رنجورخویی منفی و

 0/72و ضریب پایایی بازآزمایی آن را در نمونه ای متشکل از

وجدانی بودن و باز بودن با ذهن خوانی رابطه ی معناداری به
نتایج آنگونه که در جدول ش��ماره  3قابل مش��اهده اس��ت،

در قالب يک نرم اف��زار رايانه اي و به صورت انفرادی به هر

را پیش بینی می کنند (.)R2 =0/179 ،F =7/54 ،P >0/001

واژه ی توصيف کنن��ده ی تصوير مربوطه را از بين چهار واژه

رگرس��یون نش��ان داد ک��ه ضرایب اس��تاندارد رگرس��یون

آزم��ون ذهن خوان��ی ،پرسش��نامه ی  NEOرا نیز را تکمیل

در پیش بینی توانایی ذهن خوانی معنادار اس��ت (.)P >0/05

جدول  -2میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

1

برون گرایی

27/4

5/21

-

گشودگی

31/41

5/73

**0/34

-

روان رنجوری

28/56

7/97

**-0/45

**-0/42

-

موافقت پذیری

28/09

4/53

0/017

0/063

0/098

-

وجدانی بودن

31/6

31/74

**0/39

**0/47

**-0/45

0/058

-

ذهن خوانی

18/05

6/80

0/10

0/15

**-0/27

**0/28

0/14

تمام ضرایب در سطح  0/01معنادار است.

2

3

4

5

  1- Wang
2- Chen
3- Zhu
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جدول  -3نتایج اجرای تحلیل رگرسیون چند گانه برای پیش بینی ذهن خوانی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

منبع تغییرات
پیش بینی

1470/633

5

294/127

7/54

0/001

باقیمانده

6743/557

173

38/98

کل

8214/190

178

جدول  -4ضرایب رگرسیون عوامل شخصیت در پیش بینی ذهن خوانی
متغیرهای پیش بین

B

SE.

ß

T

Sig

برون گرایی

-0/085

0/105

0/066

-0/814

0/879

گشودگی

0/144

0/098

0/122

1/471

0/143

وجدانی بودن

0/089

0/074

0/105

1/208

0/229

موافقت پذیری

0/422

0/104

0/282

4/07

0/001

روان رنجوری

-0/217

0/103

-0/179

-2/112

0/036

بحث و نتیجه گیری
همچنانکه یافته های این مطالعه نش��ان داده است ،از بین پنج

نظیر اتیسم ،اختالالت روان پریشی و اسکیزوفرنی محسوب

بودن با توانایی ذهن خوانی رابطه ی معناداری نداش��ت .این

توجه
 ،)2008رفتارهای مجرمانه و تجاوز جنسی دارد که با ّ

در همدلی جزء ویژگی های تش��خیصی اختالالت نافذ رشد

عامل شخصیّت ،عامل های گشودگی ،برون گرایی و وجدانی

شده و ارتباط معناداری با پرخاشگری و جامعه ستیزی (بلیر،2

درحالی س��ت که عام��ل موافقت پذی��ری دارای بیش ترین

به آس��یب همزم��ان توانایی ذهن خوانی در ای��ن بیماری ها،

مساعدت و به بیانی بهره مندی از توانایی همدلی با دیگران از

وارد 5و بی��چ .)2008 ،6همچنین نتایج تعدادی از پژوهش ها

همچن��ان که گفت��ه آمد توانایی ذهن خوان��ی به معنای درک

تش��ابه فراوانی وجود دارد (جاکوب ویتز 7و ایگان.)2006 ،8

رابط��ه با توانایی ذهن خواهی بود .نوع دوس��تی ،همدردی و

می توان به ارتباط ای��ن دو توانایی پی برد (وارکر ،3دویلی،4

ویژگی های اصلی افراد موافقت پذیر می باشد .از سوی دیگر

نشان داده که بین صفات سایکوپات با موافقت پذیری پایین

حاالت ذهنی دیگران اس��ت و همچنان که شواهد پژوهشی

بس��یاری نش��ان می دهد بین این توانایی ب��ا همدلی ارتباط
بسیاری وجود داش��ته تا جایی که بعضی از مح ّققین توانایی
همدل��ی را پیش نیاز ادراک مناس��ب ح��االت ذهنی دیگران

می دانند (چاپمن 1و همکاران .)2006 ،وجود هر نوع اختالل

بی احساسی و بی تفاوتی نس��بت به رنج دیگران مشخّ صه ی
عمده ی سایکوپاتی ست و نابهنجاری در پردازش ا ّطالعات
5- Ward
6- Beech
7- Jakobwitz
8- Egan

  1- Chapman
2- Blair
3- Varker
4- Devilly
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مرتبط ب��ا ذهن خوانی در ای��ن افراد یک��ی از مفروضه های

که گفته ش��د ،همدلی یکی از خصیصه ه��ای مهم این افراد

در واق��ع محکم ترین دلی��ل برای وجود رابط��ه ی زیربنایی

توانایی همدلی تأکید کرده اند (گرازیانو ،حبشی ،16شیث 17و

سبب ش��ناختی این اختالل اس��ت (داالن 1و فوالم.)2004 ،2

بی��ن موافقت پذیری و ذهن خوان��ی بهره من��دی از توانایی
همدلی ست (بارون-کوهن و ویل رایت .)2004 ،3علی رغم

ب��وده و چندین مطالعه نیز بر ارتباط این عامل ش��خصیّتی با
توبین .)2007 ،18لذا قابل پیش بینی س��ت که نمره ی باال در

عامل موافقت پذیری به طور مثبت توانایی ذهن خوانی افراد

مش��ابهاتی که در تعریف دو توانای��ی همدلی و ذهن خوانی

را پیش بین��ی نماید .جدا از مباحث گفته ش��ده رابطه ی بین

در ح��وزه ی علوم اعصاب ش��ناختی نش��ان می دهند که با

نیز قابل بحث اس��ت .از یک س��و محتوای ماده های مربوط

وجود دارد (سینگر ،)2006 ،بس��یاری از پژوهش های اخیر

وج��ود ارتباط تنگاتن��گ بین این دو توانای��ی ،ماهیّت آن ها
از یکدیگر متفاوت ب��وده؛ طوریکه به لحاظ تکاملی توانایی

همدلی س��ریعتر از توانایی ذهن خوانی در انسان رشد یافته
و به نوعی پیش نیاز ذهن خوانی ست (سینگر ،و فر2005 ،4؛
سینگر.)2006 ،

موافقت پذیری و توانای��ی ذهن-خوانی از چند جهت دیگر
به موافقت پذیری از پرسش��نامه ی  NEOتا حدود زیادی با
درک حاالت ذهنی دیگران مرتبط است.

همچنین تفاوت های جنسیتی در موافقت پذیری (حداقل نیم

انحراف استاندارد به سود زنان ،کاستا ،تراسیانو 19و مک کرا،

 )2001ت��ا حدود زیادی ب��ا تفاوت های جنس��یتی گزارش

به طور کلی در هدایت رفتارهای اجتماعی چندین س��اختار

ش��ده در آزمون ذهن خوانی هم خوان است (استیلر و دانبر،

کرتکس پیشانی 6و کرتکس های مرتبط با نواحی بدنی حسی

جنس��یّتی فیزیکی بین زنان و م��ردان ،تفاوت هایی در رفتار

محرک ه��ای اجتماعی و رفتارهای ناش��ی از این محرک ها

مهارت ه��ای اجتماعی) نیز وج��ود دارد (کیمورا.)1996 ،21

مغزی دخالت دارند مانند آمیگدال ،5ناحیه ی شکمی داخلی

نیمکره ی راس��ت .این س��اختار ها بین بازنمایی های ادراکی
نقش واس��طه ای ایف��ا می کنند (مش��تاق .)1379 ،لوب های
پیش��انی ،7گیجگاهی 8و نیز قشر پاراس��ینگولیت قدامی 9در

تئ��وری ذهن دخالت دارند و تفاوت ه��ای فردی در تئوری
ذهن با میزان فعالیت قسمت قدامی فوقانی شیار گیجگاهی

10

قابل تبیین اس��ت .ا ّما همدلی ،مبتنی بر س��اختارهای لیمبیک

و پارالیمبی��ک بوده که در پدیدآیی فردی بس��یار س��ریع تر

از لوب های پیش��انی و گیجگاهی تح��ول می یابد .به همین

دلیل همدلی قبل از  2س��الگی و س��ریع تر از ذهن خوانی (4
یا  5س��الگی) ایجاد می ش��ود .هر دو پدیده به دلیل رسش

س��اختارهای عصبی خود می توانند طی کودکی تا نوجوانی
دستخوش تغییر گردند (بت 11و کامر2005 ،12؛ سینگر ،و فر،

2005؛ سینگر2006 ،؛ اتس��وکا ،13اساکا ،14ایکیدا 15و اساکا،
توجه به ویژگی های اف��راد موافقت پذیر آنچنان
 .)2009ب��ا ّ
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2007؛ نیت��ل .)2007 ،20توضیح آنکه فراس��وی تفاوت های

(مانند پرخاش��گری) و ش��ناخت (مانند توانای��ی فضایی و

بر اس��اس تئوری س��اختاری-همدالنه ،22به ط��ور میانگین

زنان از س��ایق های نیرومندتری برای همدلی کردن نسبت به

مردان برخوردارند (بارون-کوهن  .)2003 ،این تفاوت های
جنس��یّتی تا حدی منعکس کننده ی تفاوت ه��ای تحولی در

کارکرد و س��اختار مغزی دو جنس اس��ت که خود می تواند
13- Otsuka
14- Osaka
15- Ikeda
16- Habashi
17- Sheese
18- Tobin
19- Terraciano
20- Nettle
21- Kimura
22- Empathizing- Systemizing
(E_S) theory

  1- Dolan
2- Fullam
3- Wheelwright
4- Fehr
5- Amygdala
6- Ventromedial frontal cortex
7- Frontal lobe
8- Temporal lobe
9- Anterior paracingulate
  cortex
10- Anterior superior temporal
lobe
11- Bhatt
12- Camere
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ناشی از تستوسترون (هورمون جنسی مردانه) جنینی ()FT

1

ش��دید و عمده با نقصان هایی در توانایی ذهن خوانی مرتبط

همبس��تگی معکوس��ی با رفتارهای اجتماع��ی چون تماس

نجاتی ،ذبی��ح زاده ،ملکی و طهرانچ��ی .)2012 ،لذا نمرات

باش��د .مطالعات صورت گرفته نشان می دهند که میزان FT

اس��ت (وانگ و همکاران2008 ،؛ نجاتی و همکاران1390 ،؛

چش��می در نوباوگان (لوتچمایا 2و همکاران،)2002 ،2002،

ب��اال در بعد روان رنجورخویی می تواند پیش بین مناس��بی از

ارتب��اط ضعی��ف در ک��ودکان پیش دبس��تانی (کنیک میر 3و

عملکرد پایین در توانایی ذهن خوانی باشد.

همکاران )2005 ،و تفس��یرهای ذهنی از حرکات موجودات

علی رغ��م محدودیت هایی که در اجرای این پژوهش وجود

می تواند ناش��ی از آن باش��د که جنین های مردانه در معرض

در ای��ن پژوهش ،در مجم��وع یافته های این مطالعه نش��ان

زنده (گریمش��او 4و هم��کاران )1997 ،دارد .چنین ارتباطی

مواجهه با س��طوح باالتر تستوسترون نس��بت به جنین های
زنانه قرار دارند (چاپمن و همکاران .)2006 ،نتایج مطالعه ی
بارون-کوهن و همکاران حاکی از آن بود که زنان در آزمون

ذهن خوانی از طریق تصویر چش��م نمرات باالتری را نسبت

به مردان کس��ب می کنند .نتایج بعض��ی از پژوهش ها (برای
مثال ،اس��تیلر و دانب��ر )2007 ،حاکی از آن بوده اس��ت که

نمرات اف��راد در آزم��ون ذهن خوانی ،پیش بین مناس��بی از
ش��بکه ی ارتباطات اجتماعی افراد است .بعضی از مطالعات

دیگر (برای مثال ،پال و برزس��کی )2007 ،نیز نشان داده اند
که همبستگی باالیی بین عملکرد افراد در آزمون ذهن خوانی
با تمایل آن ها به هم��کاری اجتماعی 5که از خصایص افراد

داش��ته؛ به ویژه عدم رواس��ازی کامل ابزارهای استفاده شده
می ده��د که تفاوت های فردی اف��راد در توانایی ذهن خوانی

می تواند وابس��ته به تفاوت آن ها در صفات شخصیّتی ش��ان

باش��د .از سوی دیگر ،تا جایی که مطالعات مؤلفین این مقاله

نش��ان می دهد این مطالعه از مع��دود پژوهش هایی بوده که
در ح��وزه ی ارتباط بی��ن توانایی ذهن خوان��ی و عامل های
شخصیّتی انجام شده است که یافته های آن می تواند در درک
بهتر سازه ی ذهن خوانی و مبانی عصبی و شناختی عامل های
شخصیّت راه گشا باشد.

دریافت مقاله ; 90/6/6 :پذیرش مقاله91/3/11 :

موافقت پذیر می باشد ،وجود دارد.

از دیگ��ر یافته های این مطالعه آن بوده اس��ت که بین عامل

روان رنجورخویی و توانای��ی ذهن خوانی رابطه ی معناداری

وج��ود دارد؛ چنانکه این رابطه در معادله ی رگرس��یونی از

  1- Fetal Testosterone
2- Lutchmaya
3- Knickmeyer
4- Grimshaw
5- Social cooperation

ق��درت پیش بینی کنندگی برخوردار بوده اس��ت .نمرات باال

در این بعد ممكن اس��ت نش��انه ی احتمال باال براي ابتال به

برخي از انواع مش��كالت روان پزش��كي به ویژه افس��ردگی،

اضطراب و تکانش��وری باشد (کاس��تا و همکاران.)2001 ،

روان رنجورخویی همچنان که ادبیّات پژوهشی موجود نشان
می دهد ارتباط معناداری با افس��ردگی و خلق منفی دارد .از
سوی دیگر بسیاری از مطالعات مؤید آن است که افسردگی
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 بررسی رابطهی بین توانایی ذهن خوانی و پنج عامل بزرگ شخصیّت
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