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ABSTRACT
Introduction: Empathy and theory of mind, capacities that are essential for human
communication, are abilities which highly correlated to each other. Several studies have
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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
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study may be the self-report nature of sympathy questionnaire. Women are expected to be more

1. Empathy
2. Theory of Mind
3. Rehabilitation

empathic in society and this can affect their responses. Theory of mind test emphasizes on more
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complex mind states and examines empathy in an indirect way could be a more reliable test.
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مقدمه :همدلی و نظریۀ ذهن ظرفیتهایی هستند که برای روابط انسانی ضروری میباشند ،تواناییهایی
که همبستگی باالیی با هم دارند .مطالعات مختلف نشان دادهاند که زنان در همدلی بهتر از مردان هستند.
اگرچه با استفاده از نظریۀ ذهن این نتایج تأیید 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 روشها:
پژوهش یک مطالعۀ توصیفی -مقایسهای بود 100 .دانشجوی مقطع کارشناسی 50 ،مرد و  50زن (به
علت اندازۀ جمعیت با استفاده از فرمول کوکران) از رشتههای مختلف توانبخشی در این مطالعه شرکت
کردند .آنها توسط نمونهگیری سهمیهای غیراحتمالی انتخاب شدند .پرسشنامۀ همدلی داویس و آزمون
چشمهای بارون کوهن برای این ارزیابی استفاده شد .یافتهها :یافتهها نشان داد که با توجه به نمرات
آزمون همدلی ،زنان به طور قابل توجهی بهتر از مردان بودند .اگرچه تفاوت معنیدار آماری بین مردان و
زنان در نمرات آزمون نظریۀ ذهن وجود نداشت .نتیجهگیری :یک دلیل محتمل برای دادههای متفاوت
بین دو روش استفاده شده در این مطالعه ممکن است ماهیت خودگزارشی پرسشنامۀ همدلی باشد .انتظار
میرفت زنان در جامعه همدلتر باشند و اين میتواند پاسخهای آنها را تحت تأثیر قرار دهد .آزمون نظریۀ
ذهن بر حالتهای ذهنی پیچیدهتر تأکید دارد و آزمونهای همدلی در یک روش غیرمستقیم میتواند یک
آزمون قابل اطمینانتر باشد.

 .1همدلی
 .2نظریۀ ذهن
 .3توانبخشی

آدرس الكترونيكيabolfazl796@gmail.com :

20
20

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.2.19

* نويسنده مسئول :ابوالفضل محمدیان

مقــاله پـــــژوهشي

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

مقدمه
همدلــي 1موجــب افزایــش ظرفيــت بنياديــن افــراد در تنظيــم
رواب��ط ،حمايـ�ت از فعاليتهــاي مشــترك و انســجام گروهــي
اســت .ايــن توانايــي نقشــي اساســي در زندگــي اجتماعــي دارد
( )1و نيــروي برانگيزنــدۀ رفتارهــاي اجتماعي اســت كه انســجام
گروهــي را در پــي دارد ( .)2همدل��ي بــه معنــاي ديــدن دنيــا از
زاوي��ۀ دي��د ديگ��ران ،تواناي��ي عاطفـ�ی بــراي درک هیجانهــا
( )3و توانايــي شــناختی بــراي فهــم معنــای هیجانهــاي
اشــخاص ديگــر اســت ( .)4بـ�ه بيان��ي ديگــر توانايــي انســان
ب��راي شناساــيي و پاسـ�خدهی ب��ه حــاالت ذهنــي ديگــران
استــ ك��ه از هنگــام تول��د وج��ود داشــته و بــهطــور افزايشــي از
نــوزادي و كودك�يـ ت��ا نوجوانـ�ي متحوــل ميشــود (.)5

دادههــای حاصــل از مطالعــات زیســت عصبشناســی نیــز
بــر وجــود حداقــل دو مــدار متمایــز بــرای همدلــی تأکیــد
کردهانــد .همانطــور کــه گفتــه شــد ،بخشــی از شــبکۀ
همدلــی ،جــزء هیجانــی اســت کــه سیســتم نورونهــای
آینــهای 2و سیســتم لیمبیــک 3را شــامل میشــود و بــه
ادراک هیجانــات و احساســات افــراد دیگــر بهویــژه ادراک
هیجانــات و احساســات پایــه همچــون غــم ،شــادی ،نفــرت
و خشــم مربــوط اســت .بخــش دیگــر شــبکۀ همدلــی جــزء
شــناختی اســت .فرایندهــای شــناختی بیشــتر در قســمتهای
پیشپیشــانی ،4گيجگاهــي 5و ســینگولیت 6اتفــاق میافتــد و
بــه دیدگاهگیری7مربــوط اســت کــه بــه مراتــب پیچیدهتــر از
ادراک هیجانــات پایــه اســت و بــه توانایــی درک و نــگاه بــه
دنیــا از دیــدگاه دیگــران اشــاره دارد (.)7

Cingulate
Perspective Taking
8
Theory of mind
9
Reading the mind in the eyes test

همدلــی (بهعنــوان واکنــش هیجانــی مناســب بــه حالــت
ذهنــی دیگــران) پیــش از نظریــۀ ذهــن ظاهــر میشــود و
بــه پیچیدگــی آن نیســت .حتــی در یــک تکلیــف پایــه در
نظریــۀ ذهــن ماننــد آزمــون چشــمها ( 9)RMETشــاخصها
میتواننــد بــا همدلــی شــناختی مشــخص شــوند ،چــون فــرد
در آن بــهروشــنی دربــارۀ حالــت ذهنــی دیگــران اســتنباط
میکنــد؛ بنابرایــن جــزء شــناختی همدلــی معمــوالً یــک جــزء
ضــروری بــرای نظریــۀ ذهــن محســوب میشــود و همســو
بــا ایــن موضــوع ،همدلــی میتوانــد پیشبینــی معنــیداری
بــرای نظریــۀ ذهــن باشــد (.)15
توانایــی نظریــۀ ذهــن و همدلــی در افرــاد مختلــف ،متفــاوت
اسـ�ت .یکــی از عواملــی کــه بــه نظــر میرســد منجــر بــه
تفــاوت ایــن دو متغیــر در افــراد میشــود ،جنســیت اس��ت .در
زمینــۀ همدلــی و نظریــۀ ذهــن تفاوتهــای جنســیتی بیــن
زنــان و مــردان دیــده میشــود .در همدلــی عاطفــی زنــان
در مقایس��ه ب��ا م��ردان در شناســایی و پاســخدهی هیجانــی
بهتــر عمــل میکننــد .همچنیــن زنــان در مقایســه بــا مــردان
در طــی شــناخت اجتماعــی مناطــق هیجانــی بیشــتری را در
Empathy
Mirror neurons
3
Limbic system
4
Prefrontal
5
Temporal

6

1

7
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بع�دـ ش��ناختی همدل�یـ ب��ه فرايندهـ�اي شــناختي درك خــود
و ديگــران و همدلــي بــا آنهــا اشــاره دارد کــه بــه مفهــوم
نظریــۀ ذهــن 8نزدیــک میشــود ( .)8نظریــۀ ذهــن ،توانايــي
افـ�راد در پیشبینیــ رفتاــر خــود و ديگــران اســت و بــه مــا
اي��ن امـ�كان را میدهــد كــه در اجتمــاع و در تعامــل بــا
ديگ��ران ب��ه بازنماي��ي باورهــا و گرایشهــا بپردازيــم (.)9
بــهبی��اندیگـ�ر هم��ۀ افــراد داراي باورهــای منحصــر بــه فــرد

همدلــی و نظریــۀ ذهــن گاهــی بــه صوــرت مت��رادف هــم
اســتفاده میشــوند ،امــا دو فراینــد متفــاوت هســتند کــه
تــا انــدازهای در بــه کارگیــری مناطــق مغــزی ،مشــترک
عمــل میکننــد .نظریــۀ ذهــن بهعنــوان توانایــی اســتنباط
و بازنمایــی قصــد ،بــاور ،امیــال و احســاس خــود و دیگــران
بــه کار بــرده میشــود .همدلــی دارای یــک بخــش عاطفــی
اســت کــه بــرای نظریــۀ ذهــن الزامــی نــدارد .در مقابــل،
نظریــۀ ذهــن یــک بخــش اســتنباطی دارد کــه بــرای
همدلــی ضــروری نیســت؛ بــه عبــارت دیگــر ســهیم شــدن
در احســاس دیگــران (همدلــی بــدون نظریــۀ ذهــن) بــه
پاس ـخدهی هیجانــی بــه حالــت ذهنــی شــخص دیگــر نیــاز
دارد ( .)13درحالیکــه دیدگاهگیــری (نظریــۀ ذهــن بــدون
همدلــی) بــه اســتنباط شــناختی دربــارۀ حالــت ذهنــی
دیگــران احتیــاج دارد (.)14
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همدلــی بــه فــرد ایــن امــکان را میدهــد در احساســات
دیگــران شــریک شــود کــه بــرای شــکلگیری روابــط
بینفــردی و اجتماعــی پایــدار بســیار ضــروری اســت (.)6
بــا وجــود تعاريــف متعــدد همدلــي ،اغلــب انديشــمندان آن
را داراي دو عنصــر اصلــي میداننــد :الــف -پاســخي اثرگــذار
بــر ديگــري كــه اغلــب نــه هميشــه ،مســتلزم آن اســت كــه
فـ�رد در حالـ�ت هيجانـ�ي فـ�رد ديگـ�ر سـ�هيم شـ�ود .ب -توانایـ�ی
ش��ناختي دي��دن دني��ا از دي��دگاه ديگـ�ري اس��ت .هــر يــك از
تعاريــف ذكــر شــده ،بــه يكــي از دو جنبــۀ هيجاني و شــناختي
همدلــي توجــه بيشــتري کردهانــد (.)5

و متفاوت��ی هس��تند ك�هـ میتواننـ�د درســت يــا نادرســت
باش��ند .آگاه�يـ از كاركردهــاي ذهنــي خــود و ديگــران نيــز
بــه تبييــن و پیشبینــی رفتارهــاي ديگــران كمــك میکنــد
( .)10داشــتن نظریــۀ ذهــن قــدرت انتخــاب واکنــش بهتــری
را فراهــم میکنــد ،بدیــن مفهــوم کــه فــرد میتوانــد مقاصــد
طــرف مقابــل را ارزیابــی نمــوده و پاســخ مناســبی را در قبــال
آن آمــاده کنــد ( .)11ايـ�ن تواناي��ي يعنــي درك رفتــار ديگــران
و تفــاوت ب��اور آنه��ا میتوان��د ب��ا توانايــي رفتــار همدلــي،
شــامل طیف��ی از بينشــ اجتماعـ�ي تــا توانايــي بــراي فهــم
حاــالت عاطف��ي و ش�نـاختي همس��و باشــد (.)12

دوره چهارم ،شماره دوم ،بهار 1395

مغزشــان بــه کار میگیرنــد و رفتــار نــوعدوســتانۀ بیشــتری
نشــان میدهنــد (.)16
محققانــی ازجملــه کریســتو مــور )16( 10و آدامــز 11و همــکاران
( )17بــر وجــود نقــش جنســیت در توانایــی همدلــی تأکیــد
کردنــد و برتــری زنــان نســبت بــه مــردان را در تحقیــق خــود
گــزارش نمودنــد .اگرچــه بیــن ( RMETکــه بــرای ســنجش
نظریــۀ ذهــن اســتفاده میشــود) و پرسشــنامۀ همدلــی،
همبســتگی مثبتــی وجــود دارد ،امــا در زمینــۀ نظریــۀ ذهــن
نتایــج پژوهشهــا متفــاوت اســت.

در زمینــۀ تفــاوت جنســیتی در همدلــی نظریههــای متفاوتــی
وجــود دارد .یکــی از نظریههــای موجــود کــه بــر وجــود
تفاوتهــای جنســیتی فیزیولوژیکــی در مغــز و ذهــن تأکیــد
13
دارد ،نظریــۀ تفــاوت جنســیتی همدلــی -سیستمســازی
اســت .ایــن نظریــه فــرض میکنــد کــه مغــز مــرد و زن
رویکــرد متفاوتــی بــرای فهــم جهــان دارنــد .مغــز زنــان همــدل
شــده اســت و آنهــا بــه ســمت فهــم و پیشبینــی هیجانــات
در افــراد دیگــر ســوق یافتهانــد؛ یعنــی همدلــی ســائقی بــرای
شناســایی و واکنــش بــه احساســات و افــکار دیگــران شــده
اســت .درحالیکــه مغــز مردهــا سیســتمی شــده اســت و
آنهــا بــه فهــم قواعــد و قوانیــن پایــۀ موجــود در یــک سیســتم
گرایــش یافتهانــد و از ایــن توانایــی بــرای تحلیــل ،فهم ،ســاخت
و پــردازش پیرامــون خــود اســتفاده میکننــد .ایــن رویکردهــای
متفــاوت ممکــن اســت توجیــه تکاملــی بــرای زنــان و مــردان در
تقســیم وظایفــی همچــون شــکار ،مســئولیت خانــواده و مراقبت
از فرزنــدان داشــته باشــد (.)13
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Empathizing-systemizing (E-S) theory
Davis empathy questionnaire

ایــن پژوهــش توصیفــی و از نــوع مطالعــات مقایسـهای اســت.
جامعــۀ ایــن پژوهــش کلیــۀ دانشــجویان دانشــگاه علــوم
بهزیســتی و توانبخشــی تهــران میباشــد .نمونــه شــامل 100
نفــر دانشــجوی دورۀ کارشناســی ( 50پســر و  50دختــر)
در حــال تحصیــل در رشــتههای توانبخشــی ایــن دانشــگاه
اســت .حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول تعییــن حجــم
نمونــۀ کوکــران محاســبه شــد و شــرکت کننــدگان بــه روش
نمونهگیــری ســهمیهای غیراحتمالــی انتخــاب شــدند .در ایــن
تحقیــق ابتــدا دانشــکدهها بــه شــکل تصادفــی انتخــاب و
ســپس نمونهگیــری بــه شــکل در دســترس در هــر دانشــکده
انجــام شــد .دامنــۀ ســنی شــرکت کننــدگان  20تــا  25ســال
بــود و هــر دو گــروه از نظــر جنســیت ،مقطــع تحصیلــی و
ســن بــا یکدیگــر همتــا شــدند .دانشــجویان شــرکت کننــده
در ایــن پژوهــش ابتــدا بــه پرسشــنامۀ همدلــی داویــس
( 14)DEQپاســخ دادنــد و پــس از آن  RMETبــارون کوهــن
اجــرا گردیــد .در ایــن پژوهــش مــوارد اخالقــی ماننــد جلــب
رضایــت از شــرکت کننــدگان و محرمانــه مانــدن اطالعــات
آنهــا رعایــت شــده اســت.
ابزار پژوهش
پرسشنامۀ همدلی داویس
پرسشــنامۀ همدلــی توســط داویــس در ســال  1983معرفــی
شــد ( .)22ایــن پرسشــنامه از  21گویه تشــکیل شــده اســت و
میــزان همدلــی را در افــراد مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار داده
اســت .مؤلفههــای ایــن پرسشــنامه عبــارت اســت از دغدغــۀ
همدالنــه ،دیدگاهگرایــی ،آشــفتگی شــخصی .نمرهگــذاری
پرسشــنامه بــر اســاس طیــف لیکــرت  5درج ـهای بــوده و از
ا موافــق تــا کامـ ً
کامـ ً
ا مخالــف امتیازبنــدی شــده اســت .برای
بــه دســت آوردن امتیــاز کلــی پرسشــنامه ،مجمــوع امتیــازات
تــک تــک ســؤاالت بــا هــم محاســبه میشــوند .امتیــازات
باالتــر ،نشــاندهندۀ همدلــی بیشــتر در فــرد پاســخدهنده
خواهــد بــود و برعکــس .چنانچــه آزمودنــی نمــرۀ بیــن 21-42
کســب نمایــد نشــاندهندۀ میــزان همدلــی ضعیــف خواهــد
بــود ،نمــرۀ بیــن  42-63نشــاندهندۀ همدلــی متوســط و
نمــرۀ باالتــر از  ،63میــزان همدلــی بــاال را نشــان خواهــد داد.
Christov-Moore
Adams
12
Baron-Cohen
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ایــن در حالــی اســت کــه پژوهشــگران معتقدنــد ،وجــود
تفــاوت جنســیتی در همدلــی عاطفــی میتوانــد تحــت تأثیــر
متغیرهــای اجتماعــی و فرهنگــی باشــد .بــه ایــن معنــی کــه
علیرغــم وجــود تفاوتهایــی در ســاختار مغــزی مــردان و
زنــان در زمینــۀ همدلــی ،وجــود مطالبــات اجتماعــی و فرهنگی
در پررنگتــر شــدن ایــن تفــاوت بیتأثیــر نیســت ،چــرا کــه
جوامــع از زنــان انتظــار همدلــی بیشــتری دارنــد ( .)16بــا وجود
اینکــه شــواهد متعــدد پژوهشــی در رابطــه بــا برتــری زنــان در

مواد و روشها
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در کنــار برخــی از پژوهشهــا در نظریــۀ ذهــن کــه برتــری
زنــان را نســبت بــه مــردان نشــان دادنــد ،پژوهشهــای
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه برتــری زنــان را تأییــد
نمیکننــد .بــارون کوهــن 12و همــکاران گــزارش کردهانــد
کــه تفــاوت معنــیداری در ( RMETکــه نظریــۀ ذهــن را
میســنجد) بیــن زنــان و مــردان وجــود دارد و زنــان برتــر
از مــردان هســتند ( .)18اگرچــه بــارون کوهــن در نســخۀ
تجدیدنظــر شــدۀ  RMETبیــن دو جنــس تفــاوت یافــت ،ولــی
ایــن تفــاوت معن ـیدار نبــود و زنهــا فقــط اندکــی از مردهــا
در ایــن آزمــون بهتــر عمــل کردنــد ( .)19در پژوهشهــای
دیگــری شــواهدی از تفــاوت عملکــرد در نظریــۀ ذهــن در دو
جنــس بــه دســت نیامــده اســت ( )20و یــا حتــی ســطح باالتــر
نظریــۀ ذهــن در مــردان گــزارش شــده اســت (.)21

همدلــی وجــود دارد ،امــا بــه دلیــل ارتبــاط تنگاتنــگ نظریــۀ
ذهــن بــا همدلــی ،ســنجش همزمــان ایــن دو توانایــی در دو
جنــس اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد .حــال آنکــه تعــداد
پژوهشهایــی کــه هــر دو توانایــی را ســنجیده و در دو جنــس
مقایســه کــرده باشــند ،بســیار محــدود اســت .هــدف ایــن
مطالعــه ،مقایســۀ ســطوح نظریــۀ ذهــن و میــزان همدلــی
در دانشــجویان پســر و دختــر دانشــگاه علــوم بهزیســتی و
توانبخشــی تهــران بــود تــا مشــخص شــود آیــا متغیر جنســیت
در میــزان بهــرۀ دو جنــس از همدلــی و نظریــۀ ذهــن مؤثــر
اســت یــا خیــر؟

مقــاله پـــــژوهشي
پایایــی پرسشــنامۀ همدلــی در پژوهــش داویــس بــا آلفــای
کرونبــاخ بــاالی  %70بــهدســتآمــده اســت (.)23
 RMETآزمــون خوانــدن ذهــن از طریــق چشــم کــه نســخۀ
اصلــی آن توســط پروفســور بــارون کوهــن ( )19از دانشــگاه
کمبریــج معرفــی شــده یکــی از معتبرتریــن آزمونهــا در
بررســی نظریــۀ ذهــن محســوب میشــود .در ایــن آزمــون
 36تصویــر چشــمهای افــراد مختلــف بــه شــرکت کننــدگان
نشــان داده میشــود و از آنهــا خواســته میشــود وضعیــت
ذهنــی فــرد صاحــب عکــس را تعییــن کننــد .حداکثــر نمــره در
ایــن آزمــون  36اســت .نمــرۀ بیــن  20الــی  30نمــرۀ معمــول،
بیشــتر از  30توانایــی بــاال در شناســایی هیجانــات چهــرهای و
نمــرۀ کمتــر از  20مشــکل در شناســایی هیجانــات چهــرهای را
نشــان میدهــد .بخشــی پــور و همــکاران ( )24ایــن آزمــون را
در یــک مطالعــۀ مقدماتــی روی نمونــۀ  100نفــری اجــرا کردنــد
کــه در ایــن پژوهــش ،اعتبــار همســانی درونــی بــه روش کــودر
ریچاردســون  0/69و پایایــی  0/71بــوده اســت.
تجزيه و تحلیل آماری

یافتهها
در ایــن بخــش ابتــدا اطالعــات جمعیتشــناختی و یافتههــای
توصیفــی شــامل میانگیــن و انحــراف معیــار نمونــه ارائــه و پس
از آن بــه فرضیــات پژوهــش بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری
تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره پرداختــه شــده اســت .شــرکت
کننــدگان ایــن پژوهــش دانشــجویان پســر و دختــر مقطــع
کارشناســی در رشــتههای علــوم توانبخشــی بودنــد .میانگیــن
ســنی شــرکت کننــدگان  22/32بــا انحــراف اســتاندارد 4/06
و بــا دامنــۀ ســنی  20تــا  25ســال بــود .میانگیــن و انحــراف
معیــار نمــرات نظریــۀ ذهــن و همدلــی بــرای دو جنــس در
جــدول  1ارائــه شــده اســت.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار نمرههای نظریۀ ذهن و همدلی در شرکت کنندگان دختر
و پسر.

بــرای مقایســۀ دو گــروه در نظریــۀ ذهــن و همدلــی بهعنــوان
یــک متغیــر خطــی مرکــب و همبســته از آزمــون تحلیــل
واریانــس چنــد متغیــره (اثــر پیالیــی) اســتفاده شــد کــه
نتایــج آن در جــدول  2آمــده اســت.
جدول  -2تحلیل واریانس چند متغیرۀ نظریۀ ذهن و همدلی در دو گروه دختران و پسران.

نتایــج آزمــون اثــر پیالیــی نشــان میدهــد کــه جنســیت در
نظریــۀ ذهــن و همدلــی بهعنــوان یــک متغیــر خطــی مرکــب و
همبســته دارای یــک اثــر معنـیدار اســت؛ یعنــی دو گــروه پســر
و دختــر در نظریــۀ ذهــن و همدلــی بهعنــوان یــک متغییــر
مرکــب و همبســته تفــاوت معنـیداری بــا هــم دارند (در ســطح
 .)P>0/01بــا توجــه بــه نتایــج بــهدســتآمــده اثــر جنســیت
در هــر یــک از متغیرهــای نظریــۀ ذهــن و همدلــی بــا اســتفاده
از تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره ســنجیده شــد تــا مشــخص
شــود هــر دو متغیــر دارای تفــاوت معن ـیدار هســتند یــا نــه؟
یافتههــای حاصــل در جــدول  3آمــده اســت.
جدول  -3تحلیل واریانس چند متغیرۀ اثر جنسیت در هر یک از متغیرهای نظریۀ ذهن و همدلی.

نتایــج جــدول  3نشــان میدهــد کــه در نظریــۀ ذهــن تفــاوت
معنــیداری بیــن دو گــروه دختــران و پســران وجــود نــدارد
( )P<0/05و بــا توجــه بــه میانگینهــای حاصــلشــده در
جــدول  2پســران اندکــی از دختــران بهتــر عمــل کردهانــد
امــا ایــن تفــاوت معنـیدار نیســت .از طــرف دیگــر در همدلــی
تفــاوت معنــیداری بیــن دو گــروه وجــود دارد ( )P>0/01و
میانگیــن نمــرۀ دختــران باالتــر از پســران اســت؛ بنابرایــن
در همدلــی دختــران بــه صــورت معن ـیداری بهتــر از پســران
عمــل کردهانــد.
بحث و نتیجهگیری

آنهــا در پژوهــش خــود دریافتنــد زنــان در آزمونهــای
همدلــی نمــرۀ باالتــری نســبت بــه مــردان میگیرنــد ،امــا
Multivariable analyze of variance
Eisenberg and Lemon
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هــدف اصلــی ایــن پژوهــش مقایســۀ ســطوح نظریــۀ ذهــن
و میــزان همدلــی در دانشــجویان پســر و دختــر دانشــگاه
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی تهــران بــود .نتایــج ب ـه دســت
آمــده نشــان داد کــه میــزان همدلــی در دو جنــس بــهطــور
معنــیداری متفــاوت اســت بــ ه طــوری کــه دختــران در
همدلــی توانایــی بیشــتری نســبت بــه پســران نشــان دادنــد،
امــا در نظریــۀ ذهــن تفــاوت معنــیداری بیــن دو جنــس
مشــاهده نشــد و فقــط پســران اندکــی بهتــر عمــل کردنــد.
16
نتایــج پژوهــش حاضــر بــا یافتههــای ایزنبــرگ و لمــون
همســو اســت (.)25

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-11-26

نتایــج ایــن پژوهــش در قالــب یافتههــای توصیفــی و
اســتنباطی ارائــه شــده اســت .فرضیــات پژوهــش بــا اســتفاده
از آزمــون آمــاری تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره( 15اثــر
پیالیــی) و نــرم افــزار  SPSS 16تجزیــه و تحلیــل شــد.
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وقتــی نظریــۀ ذهــن بــا ابزارهــای دیگــری ماننــد تظاهــرات
چهــرهای کــه دارای شــاخصهای پنهــان همدلــی هســتند
ســنجیده میشــود ،تفــاوت همدلــی بیــن دو جنــس بــه
حداقــل میرســد.
در مــورد اینکــه چــرا بیــن دو جنــس در همدلــی تفــاوت
وجــود دارد ،نظریههــای مختلفــی ارائــه شــده اســت؛ ماننــد
اینکــه احتمــاالً دو جنــس در معــرض هورمونهــای متفاوتــی
هســتند و یــا تفــاوت اساســی در فهــم محیــط پیرامــون
دارنــد یــا حتــی ممکــن اســت توجیــه تکاملــی بــرای برخــی
تفاوتهــا وجــود داشــته باشــد (.)26

امــا جــدا از مطالبــات فرهنگــی و اجتماعــی کــه نقشهایــی
را بــه زنــان و مــردان تحمیــل میکنــد ،زنــان از لحــاظ زیســتی
و فیزیولوژیکــی نیــز در میــزان همدلــی برتــر از مــردان هســتند.
ی کــه زنــان از ویژگیهــای همدالنــهای همچــون
بــهطــور 
توانایــی گفتــاری باالتــر ،مهارتهــای ارتباطــی ،تمــاس چشــمی
و مهارتهــای اجتماعــی بیشــتری برخوردارنــد (.)27

مغــز زنــان بــرای ارتباطــات هیجانــی ،ارتبــاط اجتماعــی و
نشــان دادن یــک ســبک شــناختی همدالنــه طراحــی شــده
و بالعکــس مغــز مــردان بــرای مشــغولیت بــا اشــیاء و نشــان
دادن یــک ســبک شــناختی سیستمســازی شــده ،طراحــی
شــده اســت ( .)29منطبــق بــا نظریــۀ سیستمســازی -همدلــی
کــه بــر تفــاوت جنســیتی در همدلــی و سیستمســازی اشــاره

قضــاوت کــردن دربــارۀ حــاالت هیجانــی دیگــران یــک بعــد
از همدلــی اســت کــه بــه آن همدلــی شــناختی اطــاق
میشــود .عــاوه بــر ایــن RMET ،برخــاف پرسشــنامههای
همدلــی اســت و بــر هیجانــات پایــه تمرکــز نمیکننــد بلکــه
بیشــتر بــه حالتهــای ذهنــی پیچیــده همچــون نســبت دادن
بــاور و قصــد بــه دیگــران ،مربــوط میشــود .ایــن عامــل
احتمــاالً برتــری زنــان در همدلــی را حــذف میکنــد و برتــری
در مــردان را نشــان میدهــد (.)31
ب ـ ه طــور کلــی میتــوان گفــت آزمــون نظریــۀ ذهــن چش ـمها
بــا پرسشــنامۀ همدلــی دارای همبســتگی باالیــی اســت و حتــی
بخشهــای آن بــا شــاخصهای همدلــی مرتبــط اســت؛ امــا
ایــن شــاخصهای همدلــی بــه شــکلی نامحســوس و از روی
تظاهــرات چهــرهای ســنجیده میشــوند ( .)32تفــاوت جنســیتی
در همدلــی بیشــتر وقتی مشــهود اســت که از اشــخاص خواســته
میشــود کــه خودشــان رفتــار یــا پاســخ عاطفــی مرتبــط بــا
مفهــوم همدلــی را درجهبنــدی کننــد (.)25
در چنیــن شــرایطی زنــان نمــرۀ باالتــری نســبت بــه مــردان
میگیرنــد؛ امــا وقتــی کــه از روشهــای ظریفتــر اســتفاده
میشــود و هــدف از ارزیابــی موقعیــت بــ ه روشــنی مشــخص
نیســت؛ ماننــد وقتــی کــه از مقیاسهــای نامحســوس ســنجش
همدلــی همچــون مقیاسهــای فیزیولوژیــک و تظاهــرات
چهــرهای اســتفاده میشــود ،زنــان همدلــی بیشــتری نســبت بــه
مــردان نشــان نمیدهنــد (.)25
از یافتههــای پژوهــش میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مــواردی
چــون تمرکــز پرسشــنامۀ همدلــی بــر هیجانــات پایــه و
Happé
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شــواهد زیســتی و فیزیولوژیکــی در مــورد برتــری زنــان در
همدلــی ،بیشــتر برتــری در هیجانــات پایــه را مدنظــر قــرار
دادهانــد؛ بــه عبــارت دیگــر زنــان در همدلــی بــا هیجاناتــی
ماننــد نفــرت ،حســادت ،شــادی و غــم واقعـاً نســبت بــه مردان
برتــر هســتند کــه بــه آن همدلــی عاطفــی اطــاق میشــود
و ایــن برتــری جنبــۀ زیســتی و تکاملــی دارد ( .)28همچنیــن
پژوهشهــای متعــدد نشــان دادهانــد کــه ســاختار مغــز زنــان
بــا مــردان متفــاوت اســت.

بــا وجــود تفاوتهــای مشــهود در میــزان همدلــی در مــردان
و زنــان ،در نظریــۀ ذهــن تفــاوت معن ـیداری بیــن دو جنــس
وجــود نــدارد و تنهــا پســران ،اندکــی بهتــر از دختــران عمــل
کردنــد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای بــارون کوهــن ناهمســو
اســت ( )18وی در پژوهــش خــود نشــان داد کــه زنــان بهنجــار
عملکــرد بهتــری نســبت بــه مــردان بهنجــار در نظریــۀ ذهــن
دارنــد .همچنیــن هــپ )30( 17نیــز نشــان داد کــه زنــان در
نظریــۀ ذهــن بهتــر از مــردان عمــل میکننــد ،امــا نتایــج
ایــن پژوهــش بــا نتایــج تجدیــد نظــر شــدۀ بــارون کوهــن
( )19همســو اســت .وی در تجدیــد نظــر آزمــون چشــمها
بــار دیگــر عملکــرد زنــان و مــردان را در نظریــۀ ذهــن بررســی
کــرد و تفــاوت معنـیداری بیــن زنــان و مــردان مشــاهده نکــرد.
 RMETبــارون کوهــن میتوانــد قضــاوت شــخص دربــارۀ
کیفیــت هیجــان موجــود در تظاهــرات چهــرهای را فقــط بــا
نــگاه کــردن بــه چشــمها بســنجد (.)18
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یکــی از دالیــل برتــری زنــان در همدلــی میتوانــد نقشهــای
زنانـهای باشــد کــه جامعــه بــه آنــان القــاء کــرده اســت .یکــی
از ویژگیهایــی کــه جامعــه آن را بیشــتر بــه زنــان نســبت
میدهــد تــا بــه مــردان ،گرایــش بــه همدلــی اســت .در نتیجــه
زنــان بیــش از مــردان دارای خصوصیــت همدلــی شــناخته
میشــوند .ایــن مفهــوم کلیشــهای احتمــاالً از ایــن عقیــده
بــر میآیــد کــه زنــان مهارتهــای اجتماعــی و بیــن فــردی
باالتــری دارنــد .ایــن یــک تصــور قالبــی اســت کــه نتیجــۀ
نقشهــای ســنتی زنانــه و مردانــه اســت و منجــر بــه برتــری
زنــان در آزمونهــای همدلــی میشــود و بــر اســاس ایــن
نقشهــا آنــان خواســته یــا ناخواســته خــود را همدلتــر
از مــردان میداننــد .بهویــژه هنگامــی کــه شــاخصهای
همدلــی در ایــن آزمونهــا آشــکار باشــد ،مطالبــات اجتماعــی
و فرهنگــی عامــل فشــاری میشــود تــا زنــان خــود را
همدلتــر از مــردان نشــان دهنــد (.)25

میکنــد ،بــارون کوهــن در پژوهــش خــود نشــان داد کــه
زنــان بیشــتر یــک نیمــرخ همدلــی نشــان دادنــد و در مقابــل
مــردان بیشــتر دارای یــک نیمــرخ سیستمســازی بودنــد کــه
ایــن نشــاندهندۀ یــک جهتگیــری زیســتی در زنــان بــرای
همدلــی کــردن بــا هیجانــات اســت (.)13
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بــه صــورت زیســتی دارای ویژگیهایــی هســتند کــه آنــان را
 برتــر از مــردان میکنــد،در همدلــی نســبت بــه هیجانــات پایــه
و اگــر مقیــاس ســنجش همدلــی بــر هیجانــات پایــه متمرکــز
. زنــان نمــرات بهتــری از مــردان میگیرنــد،باشــد
ایــن پژوهــش ماننــد دیگــر پژوهشهــای حــوزۀ علــوم
انســانی دارای محدودیتهایــی ماننــد تعــداد کــم شــرکت
 لــذا.کننــدگان و اســتفاده از نمونــۀ دانشــجویی اســت
پیشــنهاد میشــود از ســایر جمعیتهــا در تشــخیص
تفــاوت جنســیتی اســتفاده شــود تــا امــکان تعمیــم دقیقتــر
.نتایــج وجــود داشــته باشــد

مقــاله پـــــژوهشي
، سرشــت زنــان و اثــرات محیطــی،خودگزارشــی بــودن آن
 امــا،باعــث برتــری زنــان در نمــرات همدلــی میشــود
در آزمــون نظریــۀ ذهــن برتــری در زنــان دیگــر مشــاهده
نمیشــود و ایــن احتمــاالً بــه دلیــل خودگزارشــی نبــودن
آزمــون و همچنیــن تمرکــز آن بــر فرایندهــای هیجانــی
.پیچیدهتــر اســت
ایــن یافتــه نشــان میدهــد کــه وقتــی مقیــاس ســنجش
خودگزارشــی اســت مطالبــات اجتماعــی و فرهنگــی بــر نتایــج
حاصــل از زنــان تأثیرگــذار اســت و میــزان همدلــی در آنــان
 از ســوی دیگــر زنــان.دچــار بیــش گزارشدهــی خواهــد شــد
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