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Introduction: Empathy and theory of mind, capacities that are essential for human 

communication, are abilities which highly correlated to each other. Several studies have 

shown that women outperform men regarding empathy. However, using theory of mind did 

not confirm these results. The aim of the present study was to compare theory of mind and 

empathy in male and female students at University of Welfare and Rehabilitation Sciences in 

Tehran. Materials and Methods: The research was a descriptive-comparative study. 

One hundred undergraduate students, 50 males and 50 females (due to the population size by 

using the Cochran formula), from different rehabilitation majors took part in this study. They 

were selected by non-probability quota sampling. Davis empathy questionnaire and Baron 

Cohen Eyes Test were used for this evaluation. Results: The findings showed that women 

outperformed men significantly with regard to empathy test scores. However, there was not 

a statistically significant difference between men and women in theory of mind test scores. 
Conclusion: One possible reason for different findings between two methods used in this 

study may be the self-report nature of sympathy questionnaire. Women are expected to be more 

empathic in society and this can affect their responses. Theory of mind test emphasizes on more 

complex mind states and examines empathy in an indirect way could be a more reliable test.
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ه چــــــــكيد

کليد واژه ها:
1. همدلی

2. نظریۀ ذهن
3. توانبخشی

مقدمه: همدلی و نظریۀ ذهن ظرفيت هایی هستند که برای روابط انسانی ضروری می باشند، توانایی هایی 
که همبستگی باالیی با هم دارند. مطالعات مختلف نشان داده اند که زنان در همدلی بهتر از مردان هستند. 
اگرچه با استفاده از نظریۀ ذهن این نتایج تأیيد نشده بود. هدف از مطالعۀ حاضر مقایسۀ نظریۀ ذهن و 
همدلی در دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تهران بود. مواد و روش ها: 
)به  و 50 زن  دانشجوی مقطع کارشناسی، 50 مرد  بود. 100  توصيفی -مقایسه ای  پژوهش یک مطالعۀ 
علت اندازۀ جمعيت با استفاده از فرمول کوکران( از رشته های مختلف توانبخشی در این مطالعه شرکت 
کردند. آن ها توسط نمونه گيری سهميه ای غيراحتمالی انتخاب شدند. پرسشنامۀ همدلی داویس و آزمون 
چشم های بارون کوهن برای این ارزیابی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که با توجه به نمرات 
آزمون همدلی، زنان به طور قابل توجهی بهتر از مردان بودند. اگرچه تفاوت معنی دار آماری بين مردان و 
زنان در نمرات آزمون نظریۀ ذهن وجود نداشت. نتیجه گیری: یک دليل محتمل برای داده های متفاوت 
بين دو روش استفاده شده در این مطالعه ممکن است ماهيت خودگزارشی پرسشنامۀ همدلی باشد. انتظار 
می رفت زنان در جامعه همدل تر باشند و این می تواند پاسخ های آنها را تحت تأثير قرار دهد. آزمون نظریۀ 
ذهن بر حالت های ذهنی پيچيده تر تأکيد دارد و آزمون های همدلی در یک روش غيرمستقيم می تواند یک 

آزمون قابل اطمينان تر باشد. 
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مقدمه
همدلــي1 موجــب افزایــش ظرفيــت بنيادیــن افــراد در تنظيــم 
ــي  ــجام گروه ــترك و انس ــاي مش ــت از فعاليت ه ــط، حمای رواب
اســت. ایــن توانایــي نقشــي اساســي در زندگــي اجتماعــي دارد 
)1( و نيــروي برانگيزنــدۀ رفتارهــاي اجتماعي اســت که انســجام 
گروهــي را در پــي دارد )2(. همدلــي بــه معنــاي دیــدن دنيــا از 
ــا  ــراي درك هيجان ه ــی ب ــي عاطف ــران، توانای ــد دیگ ــۀ دی زاوی
)3( و توانایــي شــناختی بــراي فهــم معنــای هيجان هــاي 
ــي انســان  ــر توانای ــي دیگ ــه بيان ــر  اســت )4(. ب اشــخاص دیگ
ــران  ــي دیگ ــاالت ذهن ــه ح ــخ دهی ب ــایي و پاس ــراي شناس ب
اســت کــه از هنــگام تولــد وجــود داشــته و بــه  طــور افزایشــي از 

ــود )5(. ــول مي ش ــي متح ــا نوجوان ــي ت ــوزادي و کودک ن
همدلــی بــه فــرد ایــن امــکان را می دهــد در احساســات 
روابــط  شــکل گيری  بــرای  کــه  شــود  شــریک  دیگــران 
ــت )6(.  ــروری اس ــيار ض ــدار بس ــی پای ــردی و اجتماع بين ف
ــمندان آن  ــب اندیش ــي، اغل ــدد همدل ــف متع ــود تعاری ــا وج ب
ــذار  ــف- پاســخي اثرگ ــد: ال ــي می دانن  را داراي دو عنصــر اصل
ــه هميشــه، مســتلزم آن اســت کــه  ــب ن ــر دیگــري کــه اغل ب
فــرد در حالــت هيجانــي فــرد دیگــر ســهيم شــود. ب- توانایــی 
شــناختي دیــدن دنيــا از دیــدگاه دیگــري اســت. هــر یــک از 
تعاریــف ذکــر شــده، بــه یکــي از دو جنبــۀ هيجاني و شــناختي 

ــد )5(. ــتري کرده ان ــه بيش ــي توج همدل
ــز  ــی ني ــت عصب شناس ــات زیس ــل از مطالع ــای حاص داده ه
ــد  ــی تأکي ــرای همدل ــز ب ــدار متمای ــل دو م ــود حداق ــر وج ب
کرده انــد. همانطــور کــه گفتــه شــد، بخشــی از شــبکۀ 
همدلــی، جــزء هيجانــی اســت کــه سيســتم نورون هــای 
آینــه ای2 و سيســتم ليمبيــک3 را شــامل می شــود و بــه 
ادراك هيجانــات و احساســات افــراد دیگــر به ویــژه ادراك 
ــرت  ــادی، نف ــم، ش ــون غ ــه همچ ــات پای ــات و احساس هيجان
ــزء  ــی ج ــبکۀ همدل ــر ش ــوط اســت. بخــش دیگ و خشــم مرب
شــناختی اســت. فرایندهــای شــناختی بيشــتر در قســمت های 
ــد و  ــاق می افت ــينگوليت6 اتف ــي5 و س ــانی4، گيجگاه پيش پيش
ــر از  ــب پيچيده ت ــه مرات ــوط اســت کــه ب ــه دیدگاه گيری7مرب ب
ــه  ــگاه ب ــی درك و ن ــه توانای ــه اســت و ب ــات پای ادراك هيجان

ــاره دارد )7(. ــران اش ــدگاه دیگ ــا از دی دني
بعــد شــناختی همدلــی بــه فرایندهــاي شــناختي درك خــود 
ــوم  ــه مفه ــه ب ــاره دارد ک ــا اش ــا آن ه ــي ب ــران و همدل و دیگ
ــي  ــن، توانای ــۀ ذه ــک می شــود )8(. نظری ــۀ ذهــن8 نزدی نظری
ــا  ــه م ــران اســت و ب ــود و دیگ ــار خ ــی رفت ــراد در پيش بين اف
ایــن امــکان را می دهــد کــه در اجتمــاع و در تعامــل بــا 
دیگــران بــه بازنمایــي باورهــا و گرایش هــا بپردازیــم )9(. 
بــه  بيــان  دیگــر همــۀ افــراد داراي باورهــای منحصــر بــه فــرد 

و متفاوتــی هســتند کــه می تواننــد درســت یــا نادرســت 
ــز  ــران ني ــي خــود و دیگ ــاي ذهن ــي از کارکرده باشــند. آگاه
ــد  ــی رفتارهــاي دیگــران کمــک می کن ــن و پيش بين ــه تبيي ب
)10(. داشــتن نظریــۀ ذهــن قــدرت انتخــاب واکنــش بهتــری 
را فراهــم می کنــد، بدیــن مفهــوم کــه فــرد می توانــد مقاصــد 
طــرف مقابــل را ارزیابــی نمــوده و پاســخ مناســبی را در قبــال 
آن آمــاده کنــد )11(. ایــن توانایــي یعنــي درك رفتــار دیگــران 
ــي،  ــار همدل ــي رفت ــا توانای ــد ب ــا می توان ــاور آن ه ــاوت ب و تف
ــم  ــراي فه ــي ب ــا توانای ــي ت ــش اجتماع ــی از بين ــامل طيف ش

ــي و شــناختي همســو باشــد )12(. حــاالت عاطف
ــم  ــرادف ه ــورت مت ــه ص ــی ب ــن گاه ــۀ ذه ــی و نظری همدل
ــه  ــتند ک ــاوت هس ــد متف ــا دو فراین ــوند، ام ــتفاده می ش اس
ــترك  ــزی، مش ــق مغ ــری مناط ــه  کارگي ــدازه ای در ب ــا ان ت
ــتنباط  ــی اس ــوان توانای ــن به عن ــۀ ذه ــد. نظری ــل می کنن عم
ــاور، اميــال و احســاس خــود و دیگــران  ــی قصــد، ب و بازنمای
ــک بخــش عاطفــی  ــی دارای ی ــرده می شــود. همدل ــه کار ب ب
ــل،  ــدارد. در مقاب ــی ن ــن الزام ــۀ ذه ــرای نظری ــه ب ــت ک اس
نظریــۀ ذهــن یــک بخــش اســتنباطی دارد کــه بــرای 
ــر ســهيم شــدن  ــارت دیگ ــه عب ــی ضــروری نيســت؛ ب همدل
ــه  ــن( ب ــۀ ذه ــدون نظری ــی ب ــران )همدل ــاس دیگ در احس
ــاز  ــت ذهنــی شــخص دیگــر ني ــه حال ــی ب پاســخ دهی هيجان
ــدون  ــن ب ــۀ ذه ــری )نظری ــه دیدگاه گي دارد )13(. درحالی ک
ــی  ــت ذهن ــتنباط شــناختی دربــارۀ حال ــی( بــه اس همدل

ــاج دارد )14(. ــران احتي دیگ

ــت  ــه حال ــب ب ــی مناس ــش هيجان ــوان واکن ــی )به عن همدل
ــود و  ــر می ش ــن ظاه ــۀ ذه ــش از نظری ــران( پي ــی دیگ ذهن
ــه در  ــف پای ــک تکلي ــی در ی ــت. حت ــی آن نيس ــه پيچيدگ ب
ــون چشــم ها )RMET(9 شــاخص ها  ــد آزم ــن مانن ــۀ ذه نظری
می تواننــد بــا همدلــی شــناختی مشــخص شــوند، چــون فــرد 
ــران اســتنباط  ــی دیگ ــت ذهن ــارۀ حال ــه  روشــنی درب در آن ب
می کنــد؛ بنابرایــن جــزء شــناختی همدلــی معمــوالً یــک جــزء 
ــو  ــود و همس ــوب می ش ــن محس ــۀ ذه ــرای نظری ــروری ب ض
ــی داری  ــی معن ــد پيش بين ــی می توان ــوع، همدل ــن موض ــا ای ب

ــۀ ذهــن باشــد )15(. ــرای نظری ب

ــف، متفــاوت  ــراد مختل ــی در اف ــۀ ذهــن و همدل توانایــی نظری
ــه  ــر ب ــد منج ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــی از عوامل ــت. یک اس
تفــاوت ایــن دو متغيــر در افــراد می شــود، جنســيت اســت. در 
ــن  ــای جنســيتی بي ــن تفاوت ه ــۀ ذه ــی و نظری ــۀ همدل زمين
ــان  ــی زن ــی عاطف ــود. در همدل ــده می ش ــردان دی ــان و م زن
ــی  ــخ دهی هيجان ــایی و پاس ــردان در شناس ــا م ــه ب در مقایس
بهتــر عمــل می کننــد. همچنيــن زنــان در مقایســه بــا مــردان 
در طــی شــناخت اجتماعــی مناطــق هيجانــی بيشــتری را در 

1 Empathy
2 Mirror neurons
3 Limbic system
4 Prefrontal
5 Temporal

6 Cingulate 
7 Perspective Taking
8 Theory of mind
9 Reading the mind in the eyes test
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ــوع  دوســتانۀ بيشــتری  ــار ن ــد و رفت ــه کار می گيرن مغزشــان ب
ــد )16(. ــان می دهن نش

محققانــی ازجملــه کریســتو مــور10 )16( و آدامــز11 و همــکاران 
ــد  ــی تأکي ــی همدل ــر وجــود نقــش جنســيت در توانای )17( ب
کردنــد و برتــری زنــان نســبت بــه مــردان را در تحقيــق خــود 
ــرای ســنجش  ــن RMET )کــه ب ــد. اگرچــه بي گــزارش نمودن
نظریــۀ ذهــن اســتفاده می شــود( و پرسشــنامۀ همدلــی، 
همبســتگی مثبتــی وجــود دارد، امــا در زمينــۀ نظریــۀ ذهــن 

ــت. ــاوت اس ــا متف ــج پژوهش ه نتای
ــری  ــه برت ــن ک ــۀ ذه ــا در نظری ــی از پژوهش ه ــار برخ در کن
زنــان را نســبت بــه مــردان نشــان دادنــد، پژوهش هــای 
تأیيــد  را  زنــان  برتــری  کــه  دارد  وجــود  نيــز  دیگــری 
نمی کننــد. بــارون کوهــن12 و همــکاران گــزارش کرده انــد 
کــه تفــاوت معنــی داری در RMET )کــه نظریــۀ ذهــن را 
ــر  ــان برت ــود دارد و زن ــردان وج ــان و م ــن زن ــنجد( بي می س
ــخۀ  ــن در نس ــارون کوه ــه ب ــتند )18(. اگرچ ــردان هس از م
تجدیدنظــر شــدۀ RMET بيــن دو جنــس تفــاوت یافــت، ولــی 
ایــن تفــاوت معنــی دار نبــود و زن هــا فقــط اندکــی از مردهــا 
ــای  ــد )19(. در پژوهش ه ــل کردن ــر عم ــون بهت ــن آزم در ای
دیگــری شــواهدی از تفــاوت عملکــرد در نظریــۀ ذهــن در دو 
جنــس بــه دســت نيامــده اســت )20( و یــا حتــی ســطح باالتــر 

ــت )21(. ــده اس ــزارش ش ــردان گ ــن در م ــۀ ذه نظری
در زمينــۀ تفــاوت جنســيتی در همدلــی نظریه هــای متفاوتــی 
وجــود دارد. یکــی از نظریه هــای موجــود کــه بــر وجــود 
ــد  ــن تأکي ــز و ذه ــای جنســيتی فيزیولوژیکــی در مغ تفاوت ه
دارد، نظریــۀ تفــاوت جنســيتی همدلــی -سيستم ســازی13 
ــرد و زن  ــز م ــه مغ ــد ک ــرض می کن ــه ف ــن نظری ــت. ای اس
رویکــرد متفاوتــی بــرای فهــم جهــان دارنــد. مغــز زنــان همــدل 
ــات  ــه ســمت فهــم و پيش بينــی هيجان شــده اســت و آن هــا ب
در افــراد دیگــر ســوق یافته انــد؛ یعنــی همدلــی ســائقی بــرای 
ــده  ــران ش ــکار دیگ ــات و اف ــه احساس ــش ب ــایی و واکن شناس
اســت. درحالی کــه مغــز مردهــا سيســتمی شــده اســت و 
آن هــا بــه فهــم قواعــد و قوانيــن پایــۀ موجــود در یــک سيســتم 
گرایــش یافته انــد و از ایــن توانایــی بــرای تحليــل، فهم، ســاخت 
و پــردازش پيرامــون خــود اســتفاده می کننــد. ایــن رویکردهــای 
متفــاوت ممکــن اســت توجيــه تکاملــی بــرای زنــان و مــردان در 
تقســيم وظایفــی همچــون شــکار، مســئوليت خانــواده و مراقبت 

ــدان داشــته باشــد )13(. از فرزن
ایــن در حالــی اســت کــه پژوهشــگران معتقدنــد، وجــود 
ــر  ــد تحــت تأثي ــی عاطفــی می توان ــاوت جنســيتی در همدل تف
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای متغيرهــای اجتماعــی و فرهنگــی باشــد. ب
علی رغــم وجــود تفاوت هایــی در ســاختار مغــزی مــردان و 
زنــان در زمينــۀ همدلــی، وجــود مطالبــات اجتماعــی و فرهنگی 
ــه  ــرا ک ــت، چ ــر نيس ــاوت بی تأثي ــن تف ــدن ای ــر ش در پررنگ ت
جوامــع از زنــان انتظــار همدلــی بيشــتری دارنــد )16(. بــا وجود 
اینکــه شــواهد متعــدد پژوهشــی در رابطــه بــا برتــری زنــان در 

همدلــی وجــود دارد، امــا بــه دليــل ارتبــاط تنگاتنــگ نظریــۀ 
ــی، ســنجش هم زمــان ایــن دو توانایــی در دو  ــا همدل ذهــن ب
ــداد  ــه تع ــال آنک ــد. ح ــدا می کن ــژه ای پي ــت وی ــس اهمي جن
پژوهش هایــی کــه هــر دو توانایــی را ســنجيده و در دو جنــس 
ــن  ــدف ای ــت. ه ــدود اس ــيار مح ــند، بس ــرده باش ــه ک مقایس
ــی  ــزان همدل ــن و مي ــۀ ذه ــطوح نظری ــۀ س ــه، مقایس مطالع
ــتی و  ــوم بهزیس ــگاه عل ــر دانش ــر و دخت ــجویان پس در دانش
توانبخشــی تهــران بــود تــا مشــخص شــود آیــا متغير جنســيت 
ــر  ــۀ ذهــن مؤث ــی و نظری ــزان بهــرۀ دو جنــس از همدل در مي

اســت یــا خيــر؟
مواد و روش ها

ایــن پژوهــش توصيفــی و از نــوع مطالعــات مقایســه ای اســت. 
جامعــۀ ایــن پژوهــش کليــۀ دانشــجویان دانشــگاه علــوم 
بهزیســتی و توانبخشــی تهــران می باشــد. نمونــه شــامل 100 
نفــر دانشــجوی دورۀ کارشناســی )50 پســر و 50 دختــر( 
ــگاه  ــن دانش ــی ای ــته های توانبخش ــل در رش ــال تحصي در ح
اســت. حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول تعييــن حجــم 
نمونــۀ کوکــران محاســبه شــد و شــرکت کننــدگان بــه روش 
نمونه گيــری ســهميه ای غيراحتمالــی انتخــاب شــدند. در ایــن 
ــاب و  ــی انتخ ــکل تصادف ــه ش ــکده ها ب ــدا دانش ــق ابت تحقي
ســپس نمونه گيــری بــه شــکل در دســترس در هــر دانشــکده 
انجــام شــد. دامنــۀ ســنی شــرکت کننــدگان 20 تــا 25 ســال 
ــی و  ــع تحصيل ــيت، مقط ــر جنس ــروه از نظ ــر دو گ ــود و ه ب
ــا شــدند. دانشــجویان شــرکت کننــده  ــا یکدیگــر همت ســن ب
در ایــن پژوهــش ابتــدا بــه پرسشــنامۀ همدلــی داویــس 
ــن  ــارون کوه ــس از آن RMET ب ــد و پ )DEQ(14 پاســخ دادن
اجــرا گردیــد. در ایــن پژوهــش مــوارد اخالقــی ماننــد جلــب 
ــات  ــدن اطالع ــه مان ــدگان و محرمان ــرکت کنن ــت از ش رضای

ــت شــده اســت. ــا رعای آن ه

ابزار پژوهش
پرسشنامۀ همدلی داويس

ــی توســط داویــس در ســال 1983 معرفــی  پرسشــنامۀ همدل
شــد )22(. ایــن پرسشــنامه از 21 گویه تشــکيل شــده اســت و 
ميــزان همدلــی را در افــراد مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار داده 
ــۀ  ــارت اســت از دغدغ ــن پرسشــنامه عب ــای ای اســت. مؤلفه ه
همدالنــه، دیدگاه گرایــی، آشــفتگی شــخصی. نمره گــذاری 
ــوده و از  ــر اســاس طيــف ليکــرت 5 درجــه ای ب پرسشــنامه ب
کامــاًل موافــق تــا کامــاًل مخالــف امتيازبنــدی شــده اســت. برای 
بــه دســت آوردن امتيــاز کلــی پرسشــنامه، مجمــوع امتيــازات 
ــازات  ــوند. امتي ــبه می ش ــم محاس ــا ه ــؤاالت ب ــک س ــک ت ت
ــخ دهنده  ــرد پاس ــتر در ف ــی بيش ــان دهندۀ همدل ــر، نش باالت
خواهــد بــود و برعکــس. چنانچــه آزمودنــی نمــرۀ بيــن 21-42 
ــد  ــف خواه ــی ضعي ــزان همدل ــد نشــان دهندۀ مي کســب نمای
ــط و  ــی متوس ــان دهندۀ همدل ــن 63-42 نش ــرۀ بي ــود، نم ب
نمــرۀ باالتــر از 63، ميــزان همدلــی بــاال را نشــان خواهــد داد. 

13 Empathizing-systemizing (E-S) theory
14 Davis empathy questionnaire

10 Christov-Moore
11 Adams 
12 Baron-Cohen [
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ــای  ــا آلف ــس ب ــش داوی ــی در پژوه ــنامۀ همدل ــی پرسش پایای
کرونبــاخ بــاالی 70% بــه  دســت  آمــده اســت )23(.

ــه نســخۀ  ــق چشــم ک ــن از طری ــدن ذه ــون خوان RMET آزم
ــگاه  ــن )19( از دانش ــارون کوه ــور ب ــط پروفس ــی آن توس اصل
کمبریــج معرفــی شــده یکــی از معتبرتریــن آزمون هــا در 
ــون  ــن آزم ــود. در ای ــوب می ش ــن محس ــۀ ذه ــی نظری بررس
ــدگان  ــرکت کنن ــه ش ــف ب ــراد مختل ــم های اف ــر چش 36 تصوی
ــت  ــود وضعي ــته می ش ــا خواس ــود و از آن ه ــان داده می ش نش
ذهنــی فــرد صاحــب عکــس را تعييــن کننــد. حداکثــر نمــره در 
ایــن آزمــون 36 اســت. نمــرۀ بيــن 20 الــی 30 نمــرۀ معمــول، 
ــاال در شناســایی هيجانــات چهــره ای و  بيشــتر از 30 توانایــی ب
نمــرۀ کمتــر از 20 مشــکل در شناســایی هيجانــات چهــره ای را 
نشــان می دهــد. بخشــی پــور و همــکاران )24( ایــن آزمــون را 
در یــک مطالعــۀ مقدماتــی روی نمونــۀ 100 نفــری اجــرا کردنــد 
کــه در ایــن پژوهــش، اعتبــار همســانی درونــی بــه روش کــودر 

ــوده اســت. ــی 0/71 ب ریچاردســون 0/69 و پایای
تجزيه و تحليل آماری

و  توصيفــی  یافته هــای  قالــب  در  پژوهــش  ایــن  نتایــج 
اســتنباطی ارائــه شــده اســت. فرضيــات پژوهــش بــا اســتفاده 
ــر  ــره15 )اث ــد متغي ــس چن ــل واریان ــاری تحلي ــون آم از آزم

پيالیــی( و نــرم افــزار SPSS 16 تجزیــه و تحليــل شــد.
يافته ها

در ایــن بخــش ابتــدا اطالعــات جمعيت شــناختی و یافته هــای 
توصيفــی شــامل ميانگيــن و انحــراف معيــار نمونــه ارائــه و پس 
ــاری  ــون آم ــتفاده از آزم ــا اس ــش ب ــات پژوه ــه فرضي از آن ب
تحليــل واریانــس چنــد متغيــره پرداختــه شــده اســت. شــرکت 
ــع  ــر مقط ــر و دخت ــجویان پس ــش دانش ــن پژوه ــدگان ای کنن
کارشناســی در رشــته های علــوم توانبخشــی بودنــد. ميانگيــن 
ســنی شــرکت کننــدگان 22/32 بــا انحــراف اســتاندارد 4/06 
و بــا دامنــۀ ســنی 20 تــا 25 ســال بــود. ميانگيــن و انحــراف 
ــس در  ــرای دو جن ــی ب ــن و همدل ــۀ ذه ــرات نظری ــار نم معي

جــدول 1 ارائــه شــده اســت.

بــرای مقایســۀ دو گــروه در نظریــۀ ذهــن و همدلــی به عنــوان 
ــل  ــون تحلي ــته از آزم ــب و همبس ــی مرک ــر خط ــک متغي ی
ــه  ــد ک ــتفاده ش ــی( اس ــر پيالی ــره )اث ــد متغي ــس چن واریان

ــت. ــده اس ــدول 2 آم ــج آن در ج نتای

ــه جنســيت در  ــد ک ــی نشــان می ده ــر پيالی ــون اث ــج آزم نتای
نظریــۀ ذهــن و همدلــی به عنــوان یــک متغيــر خطــی مرکــب و 
همبســته دارای یــک اثــر معنــی دار اســت؛ یعنــی دو گــروه پســر 
ــر  ــک متغيي ــوان ی ــی به عن ــن و همدل ــۀ ذه ــر در نظری و دخت
مرکــب و همبســته تفــاوت معنــی داری بــا هــم دارند )در ســطح 
P>0/01(. بــا توجــه بــه نتایــج بــه  دســت  آمــده اثــر جنســيت 
در هــر یــک از متغيرهــای نظریــۀ ذهــن و همدلــی بــا اســتفاده 
از تحليــل واریانــس چنــد متغيــره ســنجيده شــد تــا مشــخص 
ــه؟  ــا ن شــود هــر دو متغيــر دارای تفــاوت معنــی دار هســتند ی

ــده اســت. یافته هــای حاصــل در جــدول 3 آم

نتایــج جــدول 3 نشــان می دهــد کــه در نظریــۀ ذهــن تفــاوت 
ــدارد  ــران و پســران وجــود ن ــروه دخت ــن دو گ ــی داری بي معن
ــده در  ــل  ش ــای حاص ــه ميانگين ه ــه ب ــا توج )P<0/05( و ب
ــد  ــل کرده ان ــر عم ــران بهت ــی از دخت ــران اندک ــدول 2 پس ج
امــا ایــن تفــاوت معنــی دار نيســت. از طــرف دیگــر در همدلــی 
ــود دارد )P>0/01( و  ــروه وج ــن دو گ ــی داری بي ــاوت معن تف
ــن  ــت؛ بنابرای ــران اس ــر از پس ــران باالت ــرۀ دخت ــن نم ميانگي
در همدلــی دختــران بــه صــورت معنــی داری بهتــر از پســران 

ــد. ــل کرده ان عم
بحث و نتيجه گيری

ــن  ــۀ ذه ــش مقایســۀ ســطوح نظری ــن پژوه ــی ای ــدف اصل ه
ــگاه  ــر دانش ــر و دخت ــجویان پس ــی در دانش ــزان همدل و مي
ــود. نتایــج بــه  دســت  علــوم بهزیســتی و توانبخشــی تهــران ب
 آمــده نشــان داد کــه ميــزان همدلــی در دو جنــس بــه  طــور 
معنــی داری متفــاوت اســت بــه  طــوری کــه دختــران در 
ــد،  ــه پســران نشــان دادن همدلــی توانایــی بيشــتری نســبت ب
ــس  ــن دو جن ــی داری بي ــاوت معن ــن تف ــۀ ذه ــا در نظری ام
ــد.  ــر عمــل کردن ــی بهت ــط پســران اندک مشــاهده نشــد و فق
ــون16  ــرگ و لم ــای ایزنب ــا یافته ه ــر ب ــش حاض ــج پژوه نتای

ــت )25(. ــو اس همس
آن هــا در پژوهــش خــود دریافتنــد زنــان در آزمون هــای 
ــا  ــد، ام ــردان می گيرن ــه م ــبت ب ــری نس ــرۀ باالت ــی نم همدل

15 Multivariable analyze of variance 
16 Eisenberg and Lemon

جدول 2- تحليل واریانس چند متغيرۀ نظریۀ ذهن و همدلی در دو گروه دختران و پسران.

جدول 1- ميانگين و انحراف معيار نمره های نظریۀ ذهن و همدلی در شرکت کنندگان دختر 
و پسر.

جدول 3- تحليل واریانس چند متغيرۀ اثر جنسيت در هر یک از متغيرهای نظریۀ ذهن و همدلی.
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ــرات  ــد تظاه ــری مانن ــای دیگ ــا ابزاره ــن ب ــۀ ذه ــی نظری وقت
ــتند  ــی هس ــان همدل ــاخص های پنه ــه دارای ش ــره ای ک چه
ســنجيده می شــود، تفــاوت همدلــی بيــن دو جنــس بــه 

می رســد. حداقــل 
ــاوت  ــی تف ــس در همدل ــن دو جن ــرا بي ــه چ ــورد اینک در م
ــد  ــده اســت؛ مانن ــه ش ــی ارائ ــای مختلف ــود دارد، نظریه ه وج
اینکــه احتمــاالً دو جنــس در معــرض هورمون هــای متفاوتــی 
هســتند و یــا تفــاوت اساســی در فهــم محيــط پيرامــون 
دارنــد یــا حتــی ممکــن اســت توجيــه تکاملــی بــرای برخــی 

ــد )26(. ــته باش ــود داش ــا وج تفاوت ه
یکــی از دالیــل برتــری زنــان در همدلــی می توانــد نقش هــای 
زنانــه ای باشــد کــه جامعــه بــه آنــان القــاء کــرده اســت. یکــی 
ــبت  ــان نس ــه زن ــتر ب ــه آن را بيش ــه جامع ــی ک از ویژگی های
می دهــد تــا بــه مــردان، گرایــش بــه همدلــی اســت. در نتيجــه 
ــناخته  ــی ش ــت همدل ــردان دارای خصوصي ــش از م ــان بي زن
ــده  ــن عقي ــاالً از ای ــه ای احتم ــوم کليش ــن مفه ــوند. ای می ش
ــردی  ــن ف ــی و بي ــای اجتماع ــان مهارت ه ــه زن ــد ک ــر می آی ب
ــۀ  ــه نتيج ــت ک ــی اس ــور قالب ــک تص ــن ی ــد. ای ــری دارن باالت
ــه برتــری  ــه اســت و منجــر ب ــه و مردان نقش هــای ســنتی زنان
ــن  ــاس ای ــر اس ــود و ب ــی می ش ــای همدل ــان در آزمون ه زن
نقش هــا آنــان خواســته یــا ناخواســته خــود را همدل تــر 
از مــردان می داننــد. به ویــژه هنگامــی  کــه شــاخص های 
همدلــی در ایــن آزمون هــا آشــکار باشــد، مطالبــات اجتماعــی 
و فرهنگــی عامــل فشــاری می شــود تــا زنــان خــود را 

ــد )25(. ــان دهن ــردان نش ــر از م همدل ت

ــی  ــه نقش های ــی ک ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــا جــدا از مطالب ام
را بــه زنــان و مــردان تحميــل می کنــد، زنــان از لحــاظ زیســتی 
و فيزیولوژیکــی نيــز در ميــزان همدلــی برتــر از مــردان هســتند. 
ــون  ــه ای همچ ــای همدالن ــان از ویژگی ه ــه زن ــوری  ک ــه  ط ب
توانایــی گفتــاری باالتــر، مهارت هــای ارتباطــی، تمــاس چشــمی 

ــد )27(. ــتری برخوردارن ــی بيش ــای اجتماع و مهارت ه

ــان در  ــری زن ــورد برت ــی در م ــتی و فيزیولوژیک ــواهد زیس ش
ــرار  ــر ق ــه را مدنظ ــات پای ــری در هيجان ــتر برت ــی، بيش همدل
ــی  ــا هيجانات ــی ب ــان در همدل ــر زن ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب داده ان
ماننــد نفــرت، حســادت، شــادی و غــم واقعــاً نســبت بــه مردان 
ــی اطــالق می شــود  ــی عاطف ــه آن همدل ــه ب ــر هســتند ک برت
و ایــن برتــری جنبــۀ زیســتی و تکاملــی دارد )28(. همچنيــن 
پژوهش هــای متعــدد نشــان داده انــد کــه ســاختار مغــز زنــان 

بــا مــردان متفــاوت اســت.

ــی و  ــاط اجتماع ــی، ارتب ــات هيجان ــرای ارتباط ــان ب ــز زن مغ
ــه طراحــی شــده  ــناختی همدالن ــک ســبک ش نشــان دادن ی
ــا اشــياء و نشــان  ــرای مشــغوليت ب و بالعکــس مغــز مــردان ب
ــی  ــده، طراح ــازی ش ــناختی سيستم س ــبک ش ــک س دادن ی
شــده اســت )29(. منطبــق بــا نظریــۀ سيستم ســازی -همدلــی 
کــه بــر تفــاوت جنســيتی در همدلــی و سيستم ســازی اشــاره 

ــه  ــان داد ک ــود نش ــش خ ــن در پژوه ــارون کوه ــد، ب می کن
زنــان بيشــتر یــک نيمــرخ همدلــی نشــان دادنــد و در مقابــل 
ــد کــه  مــردان بيشــتر دارای یــک نيمــرخ سيستم ســازی بودن
ــرای  ــان ب ــری زیســتی در زن ــک جهت گي ــن نشــان دهندۀ ی ای

ــات اســت )13(. ــا هيجان ــی کــردن ب همدل
ــردان  ــی در م ــزان همدل ــای مشــهود در مي ــا وجــود تفاوت ه ب
ــۀ ذهــن تفــاوت معنــی داری بيــن دو جنــس  ــان، در نظری و زن
ــدارد و تنهــا پســران، اندکــی بهتــر از دختــران عمــل  وجــود ن
ــو  ــن ناهمس ــارون کوه ــای ب ــا یافته ه ــج ب ــن نتای ــد. ای کردن
اســت )18( وی در پژوهــش خــود نشــان داد کــه زنــان بهنجــار 
عملکــرد بهتــری نســبت بــه مــردان بهنجــار در نظریــۀ ذهــن 
ــان در  ــه زن ــان داد ک ــز نش ــپ17 )30( ني ــن ه ــد. همچني دارن
ــج  ــا نتای ــد، ام ــل می کنن ــردان عم ــر از م ــن بهت ــۀ ذه نظری
ــن  ــارون کوه ــدۀ ب ــر ش ــد نظ ــج تجدی ــا نتای ــش ب ــن پژوه ای
)19( همســو اســت. وی در تجدیــد نظــر آزمــون چشــم ها 
بــار دیگــر عملکــرد زنــان و مــردان را در نظریــۀ ذهــن بررســی 
کــرد و تفــاوت معنــی داری بيــن زنــان و مــردان مشــاهده نکــرد.

ــارۀ  ــخص درب ــاوت ش ــد قض ــن می توان ــارون کوه RMET ب
ــا  ــط ب ــره ای را فق کيفيــت هيجــان موجــود در تظاهــرات چه

ــنجد )18(. ــم ها بس ــه چش ــردن ب ــگاه ک ن
ــی دیگــران یــک بعــد  ــارۀ حــاالت هيجان قضــاوت کــردن درب
از همدلــی اســت کــه بــه آن همدلــی شــناختی اطــالق 
ــنامه های  ــالف پرسش ــن، RMET برخ ــر ای ــالوه ب ــود. ع می ش
ــات پایــه تمرکــز نمی کننــد بلکــه  همدلــی اســت و بــر هيجان
بيشــتر بــه حالت هــای ذهنــی پيچيــده همچــون نســبت دادن 
ــل  ــن عام ــود. ای ــوط می ش ــران، مرب ــه دیگ ــد ب ــاور و قص ب
احتمــاالً برتــری زنــان در همدلــی را حــذف می کنــد و برتــری 

ــد )31(. ــان می ده ــردان را نش در م
ــۀ ذهــن چشــم ها  ــوان گفــت آزمــون نظری ــه  طــور کلــی می ت ب
بــا پرسشــنامۀ همدلــی دارای همبســتگی باالیــی اســت و حتــی 
ــا  ــت؛ ام ــط اس ــی مرتب ــاخص های همدل ــا ش ــای آن ب بخش ه
ــوس و از روی  ــکلی نامحس ــه ش ــی ب ــاخص های همدل ــن ش ای
تظاهــرات چهــره ای ســنجيده می شــوند )32(. تفــاوت جنســيتی 
در همدلــی بيشــتر وقتی مشــهود اســت که از اشــخاص خواســته 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــخ عاطف ــا پاس ــار ی ــان رفت ــه خودش ــود ک می ش

ــد )25(. ــدی کنن ــی را درجه بن ــوم همدل مفه
ــردان  ــه م ــبت ب ــری نس ــرۀ باالت ــان نم ــرایطی زن ــن ش در چني
ــتفاده  ــر اس ــای ظریف ت ــه از روش ه ــی ک ــا وقت ــد؛ ام می گيرن
ــخص  ــنی مش ــه  روش ــت ب ــی موقعي ــدف از ارزیاب ــود و ه می ش
نيســت؛ ماننــد وقتــی کــه از مقياس هــای نامحســوس ســنجش 
تظاهــرات  و  فيزیولوژیــک  مقياس هــای  همچــون  همدلــی 
چهــره ای اســتفاده می شــود، زنــان همدلــی بيشــتری نســبت بــه 

مــردان نشــان نمی دهنــد )25(.
ــواردی  ــت کــه م ــوان نتيجــه گرف از یافته هــای پژوهــش می ت
چــون تمرکــز پرسشــنامۀ همدلــی بــر هيجانــات پایــه و 

17 Happé
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ــی،  ــرات محيط ــان و اث ــت زن ــودن آن، سرش ــی ب خودگزارش
باعــث برتــری زنــان در نمــرات همدلــی می شــود، امــا 
ــاهده  ــر مش ــان دیگ ــری در زن ــن برت ــۀ ذه ــون نظری در آزم
ــودن  ــی نب ــل خودگزارش ــه دلي ــاالً ب ــن احتم ــود و ای نمی ش
آزمــون و همچنيــن تمرکــز آن بــر فرایندهــای هيجانــی 

اســت. پيچيده تــر 
ایــن یافتــه نشــان می دهــد کــه وقتــی مقيــاس ســنجش 
ــج  ــر نتای خودگزارشــی اســت مطالبــات اجتماعــی و فرهنگــی ب
ــان  ــی در آن ــزان همدل ــت و مي ــذار اس ــان تأثيرگ ــل از زن حاص
ــان  ــر زن ــد شــد. از ســوی دیگ ــش گزارش دهــی خواه دچــار بي

ــان را  ــه آن ــتند ک ــی هس ــتی دارای ویژگی های ــورت زیس ــه ص ب
در همدلــی نســبت بــه هيجانــات پایــه، برتــر از مــردان می کنــد 
ــه متمرکــز  ــات پای ــر هيجان ــی ب و اگــر مقيــاس ســنجش همدل

ــد. ــردان می گيرن ــری از م ــرات بهت ــان نم ــد، زن باش
ایــن پژوهــش ماننــد دیگــر پژوهش هــای حــوزۀ علــوم 
ــرکت  ــم ش ــداد ک ــد تع ــی مانن ــانی دارای محدودیت های انس
از نمونــۀ دانشــجویی اســت. لــذا  کننــدگان و اســتفاده 
تشــخيص  در  جمعيت هــا  ســایر  از  می شــود  پيشــنهاد 
تفــاوت جنســيتی اســتفاده شــود تــا امــکان تعميــم دقيق تــر 

ــد. ــته باش ــود داش ــج وج نتای
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