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ج يکمبر يريتصو -يصوت يخوانآزمون ذهن يسنجروان يهايژگين وييهدف پژوهش حاضر تع
 يمبستگحاضر از نوع ه ين شده است. مطالعه مقطعيده تدويچـيجانات پيسنجش ه يبود که برا

 يثبت شده در انجمن دوقلوها و چندقلوها يه دوقلوهاين مطالعه را کليا يبوده و جامعه آمار
 يتصادف يريگطور نمونهدوقلو به 611 ين جامعه آماريل دادند. از ايتشک 6931تهران در سال 

 -يصوت يخوانها و آزمون ذهنچشم ياز رو يخوانذهن يهاانتخاب شدند. آزمون ياخوشه
، از يسنجات روانيخصوص يمورد استفاده قرار گرفت. در بررس يابيارز يج برايکمبر يريتصو
همزمان و  ييروا يبررس يرسون برايپ ي، از همبستگييروا يبررس يبرا ياکتشاف يل عامليتحل

 ين براين دو جنس استفاده شد. همچنيب يافتراق ييروا يبررس يمستقل برا ياز آزمون ت
ج نشان داد يکرونباخ استفاده شد.  نتا يها و محاسبه آلفاهيگو يدرون يز همسانا ييايپا يبررس

 ياز رو يخوانبا آزمون ذهن يمعنادار يبرخوردار است، آزمون همبستگ يخوب ييآزمون از روا

                                           
 )نويسنده مسئول(ايران  ـ دانشيار گروه علوم تربيتي، دانشکده ادبيات و روانشناسي. دانشگاه اروميه،6
 Email:k.babayi66@yahoo.comايران  و روانشناسي،دانشگاه اروميه،دانشکده ادبيات  ـ دانشجو دکتري روانشناسي،2
 دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي. دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، ايران ،گروه روانشناسي دانشيارـ 9
   گروه علوم تربيتي، دانشکده ادبيات و روانشناسي، دانشگاه اروميه، ايران استادـ 4
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ج کسب يکمبر يريتصو -يصوت يخواناس ذهنيدر مق يزنان نمرات باالتر  ها داشت،چشم
 يج برايکمبر يريتصو -يصوت يداريد يآزمون ذهن خوان ينباخ براکرو ين آلفايکردند. همچن

ک ي ياکتشاف يل عامليز تحليدست آمد.  نهب 339/1 يصوت يو برا 242/1 يريتصو رمؤلفهيز
و  يق صوتياز طر يخوانتوان گفت که آزمون ذهنياز آزمون به دست داد. م يعامل اصل

 باشد. يم يرانيده در فرهنگ ايچيجانات پيص هيتشخ يقابل اعتماد و روا برا يابزار يريتصو

 انيده، دانشجويچيجانات پي، هيروانسنج يهايژگيو 

خود و به يانتساب حاالت ذهن يي، توانايک مهارت شناخت اجتماعيعنوان ، بهيخوانذهن
احساس، باور، زه، آرزو، يجان، انگي، هي( منظور از حالت ذهن6939 ،ي)نجات گران استيد

ده ياستنتاج باور و عق يي(. توانا216، 6پي)وانگ، زوحا و ش قصد، نگرش و ارزش است
ت يک قابلي يين توانايم. ايکن ينيبشيکند که رفتار آنها را پيگران به ما کمک ميد

به  ياز سال دوم زندگ ير تحول عادياست و کودکان با س يدر مهارت اجتماع يمحور
افراد مثل  ياز حاالت ذهن ي(. آگاه2161 ،2ابند )مار، تاکت، مورييت دست مين قابليا
شود. برخي از يه ذهن مطرح ميات، تحت عنوان نظريها، مقاصد و نها، خواستهازين

( بين دو نوع بازنمايي نظريه 2166 ،9ن، بوستاچينو، بجانيولييمحققان )براي مثال دوول، پ
( مربوط به 5)يا سرد 4شناختيفي. نظريه ذهناند: شناختي و عاطذهن تمايز قائل شده

باورها و حاالت شناختي يا نيات ديگران است )کالبه، اسچلگال، ساک، نوواک،  افکار،
 مربوط به حاالت( 2)يا گرم 3( و نظريه ذهن عاطفي2161، 1س، بنگارد و همکارانيدافوتاک

 همکاران، کالبه و ؛6332 رادرز و رينگ،ـ)ب گران استـاحساسات يا هيجانات دي عاطفي،
 هاي کوتاه کالميتوان با استفاده از داستانيـ(. اين نوع نظريه ذهن )عاطفي( را م2161
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(، تست بازشناسي حاالت 2111 ،9و گرافتون 2بيرد ،6)هاينز کننده هيجانات فردتوصيف
 و همکاران،4عنوان منادي نظريه ذهن )سامرغم، ترس( به )نظير شادي، هيجاني صورت

واع اطالعات از افت انيدر يبرا ين منابع اطالعاتيتر ها، از مهم جاني( سنجيد. ه2112
ت رفتار افراد در يدر هدا يها، نقش مهم جانين هيروند. ا يافراد بشمار م يهاصهيخص
، بارون کوهن، گولن، 2114ل، يت و هيبارون کوهن، گولن، ولراروزمره دارند ) يزندگ

 يم و ارتباط اجتماعيکن ينيبشيکنند رفتار افراد را پيـ( و کمک م2113ت، يل و ولرايه
از زمان  يجانيه يهادرباره شناخت حالت يقات تجربيم. تحقيداشته باش يمناسب ثر وؤم

ز شهرت دارند و شامل، يه نيپا يهاجانيجان که به هين تاکنون شش نوع هيچارلز دارو
نها ياند، ا( اشاره کرده6232ن، ي)دارو شوديو تعجب م يزاري، غم، ترس، خشم، بيشاد

( 6331 ،5)اکمان اندشناخته شده ين فرهنگيروشن و ب، ياهيپا يهابه اصطالح احساس
 يستين رو باي(. از ا6333 ،1تسيفيز هستند )گريمتما يشناختلحاظ عصببه يو تا حد

اند ص داده شدهيتشخ ين فرهنگيکه به لحاظ ب ييهاتذکر داده شود که تعداد احساس
 يشنهادي(. اکمان پ6331 ،3و همکاران )بارآن کوهن مورد باشد 1شتر از يممکن است ب

ت، ير، رضاي، خشم، تحقيجيجان است، گيه 61شتر از يجانات داشته که بيدر مورد ه
ت، ي، رضايشانين، غم و اندوه، پريت، تسکيموفق يجان، ترس، گناه، غرور برايخجالت، ه
تضاد با طرفداران هيجانات پايه، اکمان همچنان  (، در6333)اکمان،  و شرم يلذت جنس

هاي رواني که با ويژگي کندکه هيجانات پايه کالس متمايزي از پديدهاصرار مي 
اتوماتيک بودن، رفتارهاي منحصر به فرد، اثر فيزيولوژيکي و حاالت همانند در ديگر 

 دهد که احتماالًپستانداران محدود هستند. او معتقد است که شواهد تجربي نشان مي
کنند، تعداد زيادي از هيجانات ها پيشنهاد ميهاي طوالني از هيجانات وجود دارد. آنليست

 ثانوي پستانداران همانند نيستند که هيجانات ها منحصربه فرد بوده و با ديگربراي انسان
اي مطالعه کنيم، توانيم با روش مقايسهشوند و نمييـ)هيجانات پيچيده( ناميده م

 يند و تنوع فردي و فرهنگيآوجود مي)هيجانات پيچيده( در طول رشد به هيجانات ثانوي
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خاص حساس هستند  يهامحرک يو انتزاعتر دهيچيپ يهايژگيو دهند و بهيـرا نشان م
ک ياضافه به  يف حاالت شناختيشامل توص دهيچيجانات پي(. در کل، ه2119 تس،يفي)گر

 تس،يفيشتر مربوط به بافت بوده و وابسته به فرهنگ هستند )گريباشند که بياحساس م
مثال  يبرا ت محور باشند،يموقع يهاشتر،  احساسيکه ب يادهي(. ممکن است عق6333

خودآگاهانه باشند  ييهان ممکن است احساسي(. همچن6323 س،ي)هر يدياماحساس نا
 (. 2116 ،6نگرين، بامي، چامبرالي)کسار ا خجالتيمثل غرور 

 يهاروش يد ناتوانيدارد که نبا يجانات انطباقياکمان اصرار به شناخت ه ،تيدر نها
ن، ي)گول ز با آنها شوديمتما يولوژيزيهرگونه ارتباط ف يير مانع شناساياخ يريگاندازه

د داشته قات وجوياز تحق ياديجان در تعداد زيه يبندستم دستهي(. س2116، يمکبورن
و کان و توره،  2169ل، بارتلت، موولن، يت هيتوان به )وايمطالعه م ياست که برا

جانات يتمرکز دارد که ه يجاناتيستم بر هين سيه و اصل اي( نگاه کرد. اگرچه پا2164
شوند، يده ميبودن( نام ي، غم و عصباني( )ترس، تنفر، تعجب، شاد6332ه )اکمان، يپا

که  ياند. در حالده پرداختهيچيجانات پيه يح و بررسياالت به تشراز مق يفقط تعداد کم
ن يجانات ساده در ارتباطات بيش از هيده بيچيجانات پياند که هقات نشان دادهيرا تحقياخ

 ي(. برا2119ن و کوهن، ي)روز رنديگيشوند و مورد استفاده قرار مينشان داده م يفرد
توان به آزمون ذهن ياند که مشده يطراح ييهاجانات تا به حال آزمونيه ييشناسا

جانات يه يعني)ن جاينه شش هيجانات در زميشناخت ه يها که براچشم ياز رو يخوان
ق ياز طر يخوان( آزمون ذهن2112ه( بوده اشاره کرد و بعد از آن راترفورد و همکاران) يپا

( 2111و همکاران )بعدا توسط گولن  يل وجود مشکالتيدلکردند که به يصدا را طراح
 ترکامل يهاه آزمونـاز بيل نيها و دلن آزمونيل ايرفت. در تحلـدنظر قرار گيجدـمورد ت

خواني از )تصاوير ايستا در آزمون ذهن ابتدا به آزموني که از طريق تصاوير انجام گرفته
شي ( پژوه2119) شود، کيلتز، ايگان، گيدون، الي و هافمن،ها( پرداخته ميطريق چشم

 هاي بدون حرکت )عکس( و متحرک انجامدر راستاي تحليل خشم و شادي از روي فيلم
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ت در يش فعاليمتحرک با افزا يهاهيص خشم در ارايدادند. آنها گزارش کردند که تشخ
با  يص شاديشخکه ت يحال و مخچه مرتبط بود، در يشانيقشر پ يو تحتان يانه، فوقانيم

در  يشانيقشر پ يو  فوقان يانيو بخش م يجگاهيمرتبط با کئونس، قشر گ يهاتيفعال
 يها)بدون حرکت( شبکه ستايا يهاهيدر ارا يا شاديارتباط است. در مقابل درک خشم 

ر در دو يد مناطق درگين ديکند و با ايرا فعال م ياانهيآه يو قشر يشانيپشي، پيحرکت
رگذار باشد عالوه بر يثأجانات تيص هيتواند در تشخين مورد ميوت است و اآزمون متفا

 ياز رو يخوانذهن يهادر مورد تست يو مفهوم يمسائل روش شناخت ين مورد تعداديا
 شود:يق صدا وجود دارد که به اختصار اشاره ميها و از طرچشم

ف يتکال) صدا ياز رو يخوانف چشم( و ذهنيها )تکالچشم ياز رو يذهن خوان -6
طور کنند اما آنها بهيرا تست م يمتفاوت يده و حاالت ذهنيچيجانات پيصدا( ه

ها ن تستيکنند. عالوه بر آن ايرا آزمون نم يجانات خاصيص هيک تشخيستماتيس
 کند.يد ميجانات را تولياز شناخت ه ياز کليک امتيهستند که  يمتنوع يهاشامل محرک

ر ساکن و بدون يجان، از تصاويص هيف تشخياز تکال يليها مانند ختست چشم -2
 ين تست تعداد محدودينکه با ايجه ايکنند. نتيجانات استفاده ميشناخت ه يحرکت برا

توان مطالعه کرد.  يگر ميجانات دياز ه يادين تعداد زيز بيعنوان تماجانات را بهياز ه
افراد  يواقع يين توانايبنابراهمخوان است و  يعين تست کمتر با اصول طبيعالوه بر آن ا

 کند.ينم يابيدر حال حرکت را ارز يهاصورت يجانات از رويص هيتشخ يبرا

و هم  يدرايف ديهم تکال يده از رويچيجانات پينبوده که فهم ه يچ تستيه -9
 (.2111 )گولن و همکاران، را مطالعه کند يداريشن

 يريو تصو يف صوتيتکالق يجانات از طرياز ه يعي( دامنه وسCAMن تست )يدر ا
جانات انجام گرفته است که ياز ه يديجد يبندن تست بر اساس طبقهيشوند. ايآزمون م

جانات يص هي( با هدف تشخ2111) ليکوهن و ه -ن بار توسط گولن، بارآنياول يبرا
 24ن تست بر اساس  يسم و آسپرگر اجرا شد اياختالل ات ين افراد دارايده در بيچيپ

جان را از يه 21ج يکمبر يداريشن يداريجانات ساخته شده بود که تست ديدسته از ه



 
 
 

 



ن يج نشان داد که ايدسته انتخاب کرده و مورد آزمون قرار داده است و نتا 24ن ين ايب
ها ف چشمياست که با تکال يمعنادار يهمبستگ يها و صدا داراآزمون با تست چشم

ن آزمون توان ين ايبود همچن 166/1ابر با ف صدا بريو با تکل 192/1برابر با  يهمبستگ
ن دو جنس ين  بيرا داشت و همچ يسم و آسپرگر از افراد عاديک افراد مبتال به اتيتفک

ص يت تشخياهم ده شد. با توجه به موارد ذکر شده،يبه نفع زنان د يز تفاوت معنادارين
 ن با توجهيو همچنها و صدا مطرح شد که در باب دو آزمون چشم يصي، وجود نقاهيجانات
ن آزمون به زبان يج ايسم دانشگاه کمبريقات اتيانجام شده در مرکز تحق يهايبه بررس

شده وابسته به زبان و فرهنگ  يکه آزمون طراح يينشده است. از آنجا يطراح يگريد
طه شناخت يساز پژوهش در حنهيتواند زمين آزمون ميا ينسخه فارس ياست، طراح

که توسط  يدين پژوهش ابزار جدين اساس در ايزبانان باشد. بر ا يسفار يبرا ياجتماع
در  يسنجروان يهايژگيشده مورد آزمون قرار خواهد گرفت تا و ي( طراح2111) گولمن
 رد.يمورد سنجش قرار گ يرانيا يهانمونه

 يدوقلو 611ن يدر ب 31بوده و در سال  يحاضر از نوع مطالعات همبستگ يمطالعه مقطع
 يريگروش نمونهسال به 22 ين سنيانگيثبت شده در انجمن دوقلوها و پندقلوها با م

ج، يت دانشگاه کمبريآزمون از سا يه نسخه اصليانجام شد. پس ته ياخوشه يتصادف
ل يرسون و تحليپ يهمبستگ يها از آزمون آمارل دادهيتحل يترجمه و دوبالژ شد. برا

 SPSS19افزار ق نرمين دو جنس از طريتفاوت ب يبررس يل برامستق يآزمون ت و يعامل

 استفاده شد. 

–CAM

 بنديطبقه اس شده ازي، قيجاني( ه6مفهوم ) جدول  21از  يگروه يابيارز CAMمجموعه 



 
 
 

 

 



ک انتخاب يجه يدهد. در نتيجانات را نشان ميگروه وابسته به ه 24شکل از  62که   
در  يجانيت هيوضع 462است. گنجاندن همه  يذهن يهاجانات و حالتياز ه يگسترده ا
 (. 2111کوهن،–اقتباس شده از بارآن باشد )يرممکن و دشوار ميآزمون غ

    

  Appalled وحشت زده  Resentful         ليميب

  Confronted مواجهه  شده  Stern        عبوس

  Intimate يميصم  Grave    ، موقر يجد

  Insincere اکارير  Subdued   تفاوت يب

  Appealing ملتمسانه  Exonerated تبرئه شده 

  Mortified دهيرنج  Uneasy      مضطرب

  Guarded محتاط  Empathic    همدالنه 

  Distaste رغبت يل، بيميب  Vibrant    باطراوت

  Nostalgic دلتنگ بودن  Lured  ب خورده يفر

شده است و  يجانات بزرگساالن طرحياز ه يعيفهرست وس يابيارز ين آزمون برايا
شده  يطراح يريو تصو يهر دو روش صوت قيطور کامل از طرجان بهيش هر هيآزما

)بارآن و کوهن، گولن،  جانات استياز ه يديجد يبندک طبقهياست.آزمون بر اساس 
منحصر به فرد است، شامل  يجانيمفهوم ه 462ن مدل شامل ي(. ا2114 ل،يت، هيولرا

 ينجايبا بعد ه يمعرفت يعالوه حاالت ذهن، بهيسيدر زبان انگل يجانيهمه اصطالحات ه
 د(. يمانند شک و ترد)

اند )مثل: گروه شده يبندمتقابل منحصر گروه يجانيگروه ه 24جان در يه 462ن يا
 462ن يمنجر شد ا يرشد يهاج آزمونيره(. نتاير کاه و غيشاد، گروه متفکر، گروه آب ز

به شش سطح مختلف  يو فهم کالم يسيلغت در زبان انگل يجان بر اساس فراوانيه
د. فهرست يه گرديتا بزرگساالن ارا يدبستانشيپ ي. شش سطح به دامنه سنم شوديتقس

ل، يکوهن، گولن، ه-)بارآن طالعاتـجان در ميه يهاروهـجانات بر اساس گـيکامل ه



 
 
 

 



ن يا ياجرا و طراح يشود. برايدا مي( پ2114کوهن و همکاران،-؛ بارآن2113ت، يولرا
گر يشد، که در آن از هردو جنس باز يکارشروع به هم ياک شرکت چندرسانهيآزمون با 

 1لم و يف 1جانات يک از هيمختلف حضور داشتند. هر  يهاتيو قوم يسن يهاگروه
(. هر 2112ت، يل، ولرايکوهن، گولن، ه-بارآنآن داشتند ) ياجرا يضبط شده برا يصدا

 2ل شد. اگر حداق يداوطلب اعتبارساز ينفر 61ک گروه يلم و صدا با استفاده از يف
تواند به يرا که م ييا صدايلم يفتوانست برچسب يقضاوت موافق بود م 61قضاوت از 

گاه يا صدا در پايلم ين فيجانات خاص باشد را کسب کند. اياز ه يف منطقيتوص
 جانات استفاده شديص هيآموزش تشخ يبرا يافزار آموزشک نرمياطالعات ثبت و در 

 CAM(. مجموعه (WWW.JKP.COM/Mind reading، دينيشتر ببياطالعات ب يراب)

گروه از  62کند که يم يابيذکر شده را ارز يبندگرفته شده از طبقه يجانيمفهوم ه 21
را  يذهن يهاجانات و حالتياز ه ين تنوع خوبيدهد. ايش ميرا نما يجانيگروه ه 24

 صيجان از صورت و تشخيص هي: تشخاستف يدهد. مجموعه شامل دو تکليپوشش م
کنندگان ک از شرکتي پرسش دارد. هر 51ف ين تکاليک از ايجان از صدا. هر يـه
ر يجان را به تصويک هيگران يکنند که بازيرا تماشا م ياهيثان 9-5 يصدايب يهابيکل
ف ي)تکل کننديگوش م يجانيا به جمالت کوتاه با لحن هيف صورت(، ي)تکل کشنديم

صفت  4کنندگان ضبط شده شرکت يهاپيبه کل(. بعد از تماشا و گوش کردن يصوت
احساس  يف از چگونگين توصيکه بهتر ياشود تا کلمهيکنند و خواسته ميافت ميدر

م انتخاب شده برگرفته از مجموعه ينکه مفاهينان از اياطم يفرد است را انتخاب کنند. برا
مفهوم از  1شدند.  انتخاب يبندباالتر طبقه يهاجانات بزرگساالن است آنها از سطحيه

 5مفهوم از سطح  69ساله درک شده بود(،  65-61ک نمونه يم توسط ي)مفاه 4سطح 
)کلمات  1 ک مفهوم از سطح يساله درک شده بود(، و  63-62ک نمونه يم توسط ي)مفاه

تر از شرح سطح اعتبار قيف دقيها درک شده بود(. توصساله 63-62% 35توسط کمتر از 
 (. 2113)بارآن کوهن و همکاران، ت مده اسگر آيدر مقاله د

ن يت و همچنيميو صم يمثبت هستند همچون همدل يابيکه در ارز يحاالت ذهن
 اند.ن تست گنجانده شدهيدر ا ياکاريو ر يکارهستند همچون محافظه يکه منف يميمفاه



 
 
 

 

 



ک طرف يف در يجانات خفيه يعنيمتنوع از نظر شدت  يجاناتين تالش شد تا هيهمچن
زده، شرمسار( ساخته شود. )وحشت گريدها در طرف ديم بودن( و شديناراحت، تسل )

شدند )بارآن کوهن و  يگذارزمان توسط سه داور کد يابيشدت و ارز يم برايمفاه
 9و  يمفهوم منف 62مفهوم مثبت،  5شامل  CAM يصورت کل(. به2113همکاران، 
ک از يشدند. هر  ين شدت باال کدگذارعنوان دارندگامفهوم به 9باشد.  يم يمفهوم خنث

رفتن يپذ يار ما برايتم مورد آزمون قرار گرفت. معيا آينمونه  5توسط  يجانيمفهوم ه 21
شتر از يا بي 4دست آوردن همورد بود. ب 5مورد از  4ح حداقل يص صحيک مفهوم، تشخي
 21. از  P≤ 05آزمون دو دامنه، دهد )يم را نشان ميص مفاهيتشخ ينمره شانس باال 5

 61صدا.  2چهره و  9شدند.  يريگر اندازهيتم زيآ 5از  يبيمفهوم توسط ترک 61مفهوم، 
)گولن و همکاران،  صدا 2ر و يتصو 9شدند:  يريگصورت متنوع اندازهگر بهيمفهوم د

2111.) 

 : CAM يچهار مرحله متناوب برا

ن شد؛ ييقت تعسواالت به د يهاپاسخ يجانات: جمع کليشناخت ه يوسعت کل -6
 يا. هر نمرهيذهن يهاص حالتيو تشخ يف  احساسات کلي، توص611تا  1ن يب يادامنه

 است.  P≤ 01در سطح ييشانس باال 95باالتر از 
در بخش چهره جواب  قاًيکه دق ييهاتميجانات چهره: جمع آيص هيج تشخينتا -2

در سطح   ييشانس باال 21از باالتر  يخواهد بود. هر نمره ا 51تا  1ن يب يادهند نمرهيم
P≤ 01  .است 

در جواب صدا  قاًيکه دق ييهاتمياحساسات: جمع همه آ يص صدايدرجه تشخ -9
در سطح   ييشانس باال 21باالتر از  ياخواهد بود. هر نمره 51تا  1ن يب يادهند نمرهيم

P≤ 01  .است 

لعه شوند: توانند مطايم به دو روش ميشناخته شده: مفاه يم به درستيمفاه -4
 2باالتر از  ياهر نمره) 21تا  1ن يب ياشناخته شده، دامنه يم به درستيمجموعه مفاه



 
 
 

 



جواب  يدرستژه بهيم ويا مفاهيبر اساس آزمون دو دامنه(   P ≤ 01در سطح  ييشانس باال
 (.يمثبت/ منف) شوديل ميه و تحليها تجزرگروهيله زيوسداده شده، به

از  يک سريشود و يه ميگان اراکنندهبه شرکت يوزشک صفحه آمينحوه اجرا: 
ح مختصر قبل از يک توضيشود و ينشان داده م يقبل از خود بررس ينيتمر يهاپيکل

با ساختار و هدف پژوهش  ييآشنا يآموزش آنها برا يگروه برا يش به اعضايانجام آزما
کنندگان رس شرکتق در دستيتمام مراحل تحق گردد. کمک در هر زمان و دريه ميارا

صورت ها بهپيهم وجود ندارد و بعد کل يت زمانيچ محدوديقرار خواهد گرفت و در آن ه
نکه يشوند تا از ايق ميکنندگان تشوشود. شرکتيه ميکنندگان ارابه شرکت يتصادف

ستند کمک يکه مطمئن ن ين شوند و در صورتئاند مطمدهيها را فهمجانيف هيهمه تعار
در  ينخواهد شد. اگر کس يريگنامحدود و اندازه ييعالوه برآن زمان پاسخگورند. و يبگ

ص يکه در تشخ يعنوان شخصپاسخ دادن به سواالت کمتر از متوسط پاسخ دهد او به
ن مورد در ارتباطات و يکه ا ييده مشکل دارد شناخته خواهد شد. از آنجايچيجانات پيه
ن مشکالت مهم يزان ايدن مياست پس فهمرگذار يثأفرد ت ياجتماع يهاگر مهارتيد

 يبهداشت يهادست آرودن مراقبتهب يمشکل برا يابيج ممکن است در ارزياست و نتا
 د باشد. يمف

از  يخواندنظر شده ذهنيتست تجد يوتريه ذهن از نسخه کامپيجهت سنجش نظر
ن يدنظر شده اي( استفاده شد. فرم تجد2116کوهن و همکاران،  -) بارون هاًق چشميطر

زن و مرد است. با  يهاشهيپه چشم هنرياز ناح ييها( شامل عکسيتميآ 91آزمون )فرم، 
با همان ارزش  يک حالت هدف و سه حالت انحرافي) يف حالت ذهنيتم، چهار توصيهر آ

دگان خواسته ـدهنخـاز پاس يينايشود. تنها با استفاده از اطالعات بيـ( ارائه ميجانيه
هاست انتخاب ا احساس صاحب چشميکننده فکر فين توصيکه بهتر ياشود که کلمهيم

ن يرد و دامنه نمرات بيگيک تعلق ميح، نمره يبه هر جواب صح يگذارنمره يکنند. برا
 22ه ذهن متوسط، نمره کمر از ينشانگر نظر 22-91ن يقرار دارد. نمره ب 91صفر و 



 
 
 

 

 



ه ذهن باالست. بافنده، ينشانگر نظر 91ن و نمره باالتر از يين پاه ذهينشانگر نظر
 يک مطالعه مقدماتين آزمون را در ي( ا6931) و رنجبر يپور، خانجانيلو، بخشيمحمودعل

روش به يدرون ين راستا، اعتبار همسانياند که در ااجرا کرده ينفر 611نمونه  يرو
 بوده است.  36/1ن آزمون يدر ا ييايان پازيدست آمده است. مهب 13/1چاردسون يکودرر

در جيکمبر يريتصو -يصوت يجانيه يبازشناس يهامؤلفهار ين و انحراف معيانگيم
 ده است.يدرج گرد (6)جدول 

 M (SD)    M (SD) 

 62/1( 92/1) ل        يميب 2-6 41/6( 19/1) 9-6 ل        يميب

 12/6( 13/1) عبوس         4-9 66/6( 29/1) 1-4 عبوس        

 11/1( 11/1) ، موقر    يجد 3-5 16/1( 19/1) 2-3 ، موقر    يجد

 26/1( 31/1) تفاوت   يب 61-2 15/1( 53/1) 61-3 تفاوت   يب

 23/6( 12/1) تبرئه شده  62-66 59/6( 33/1) 69-66 تبرئه شده 

 32/6( 31/1) مضطرب      65-69 92/6( 16/1) 65-64 مضطرب     

 24/6( 13/1) همدالنه  63-61 19/6( 11/6) 62-61 همدالنه 

 13/6( 31/1) باطراوت    21-62 (31/6) 99/1 21-63 باطراوت   

 94/1( 52/1) فريب خورده  22-26 21/6( 13/1) 29-26 خورده فريب

 14/6( 31/1) چاپلوسانه،   25-29 16/1( 12/1) 25-24 چاپلوسانه،  

 31/1( 51/1) وحشت زده   23-21 62/2( 36/1) 22-21 وحشت زده  

 43/6( 12/1) مواجهه  شده  23-22 32/6( 26/1) 96-23 مواجهه  شده 

 91/2( 33/1) صميمي    92-91 29/1( 31/1) 99-92 صميمي   

 54/6( 35/1) رياکار  95-99 32/1( 31/1) 95-94 رياکار 

 29/2( 31/1) ملتمسانه     92-91 12/6( 14/1) 93-91 ملتمسانه    

 15/2( 33/1) رنجيده     46-93 23/6( 54/1) 93-92 رنجيده    

 31/1( 31/1) محتاط 44-42 35/1( 31/1) 46-41 محتاط  



 
 
 

 



 M (SD)    M (SD) 

 19/1( 36/1) رغبت  ميل، بيبي 41-45 53/6( 24/1) 44-42 رغبت  ميل، بيبي

 24/6( 92/1) دلتنگ بودن  42-43 26/6( 31/1) 43-45 دلتنگ بودن  

 35/6( 43/1) مطمئن   51-43 12/6( 32/1) 51-42 مطمئن  

  روايي روش دو ، بايريتصو -يصوت يجانيه يآزمون بازشناس يفارس نسخه ييروا      
 بين ر چشم[، و همبستگييق تصاوياز طر يخوانزمان با آزمون ذهن هم ي])اجرا مالکي
خرده  بين ب همبستگييضرا (9)در جدول  .گرفت قرار بررسي مورد هامقياسخرده

ق ياز طر يخوان، با آزمون ذهنيريتصو -يصوت يجانيه ياسآزمون بازشن هايمقياس
 .است دهيگرد ر چشم درجيتصاو

     

 
                     

                     6 ل        يميب

                    6 62/1*        عبوس 

، يجد
 موقر    

12/1 19/1- 6                   

                  6 61/1 -13/1 -15/1 تفاوت   يب

                 6 -19/1 -12/1 15/1 11/1 شده تبرئه

                6 16/1 -61/1 -16/1 -11/1 -16/1 مضطزب

               6 22/1** 22/1** 12/1 14/1 15/1 13/1 همدالنه 

              6 15/1 12/1 -16/1 -13/1 14/1 66/1 13/1 باطراوت   

ب يفر
 خورده 

12/1 61/1 16/1- 15/1 61/1 12/1 *61/1 64/1 6             

            6 -66/1 -66/1 65/1 14/1 16/1 61/1* 15/1 -19/1 -13/1 چاپلوسانه 

وحشت 
   زده

11/1- 61/1 *61/1- 12/1- *61/1 11/1- 61/1 69/1 65/1 11/1 6           

 مواجهه
 شده 

12/1- 12/1 66/1- *63/1- 11/1 13/1 12/1 12/1 13/1 66/1- *61/1 6          

         6 19/1 -14/1 -13/1 -16/1 65/1 -16/1 63/1* 12/1 -63/1* 13/1 14/1 15/1    يميصم

        6 11/1 63/1* 69/1 62/1* 64/1 61/1 64/1 16/1 62/1 -12/1 13/1 15/1 62/1 اکار ير

       6 65/1 61/1* 16/1 19/1 13/1 16/1 -15/1 19/1 -16/1 -15/1 19/1 -11/1 -15/1 12/1 ملتمسانه    

      6 14/1 22/1** 14/1 12/1 69/1 16/1 15/1 16/1 63/1* 12/1 61/1 19/1 -11/1 -12/1 12/1 ده    يرنج

     6 12/1 -63/1* 64/1 -16/1 -12/1 -13/1 -15/1 -19/1 11/1 66/1 62/1 65/1 15/1 -19/1 -13/1 64/1 محتاط 



 
 
 

 

 



 

 
                     

    6 -65/1 -14/1 14/1 19/1 13/1 14/1 66/1 -62/1 -12/1 26/1** 16/1 62/1 62/1 69/1 -13/1 12/1 13/1 ميلبي

دلتنگ 
 بودن 

19/1 12/1- *63/1 13/1 **24/1 14/1- 69/1 16/1- 12/1 14/1 16/1- 12/1 64/1 61/1 16/1- 19/1- 64/1 13/1 6   

  6 19/1 11/1 14/1 92/1** 66/1 29/1** 15/1 11/1 63/1* 16/1 12/1 13/1 12/1 62/1 13/1 -62/1 -16/1 -12/1 61/1* مطمئن  

 ذهن
 خواني

19/1 12/1 *61/1 12/1- 14/1 12/1 **92/1 69/1 15/1 11/1 16/1- 13/1 12/1 *63/1 12/1- **25/1 13/1 11/1 **24/1 66/1 6 

**= P< 0/01      **= P< 0/05

 يدهد که روابط درونينشان م( 9)ها در جدول اسيمقن خردهيب يب همبستگيضرا يالگو
ها اسيمقخرده يب همبستگيضرا ين الگويها وجود دارد. همچناسيمقن خردهيب يمناسب

زمان مطلوب نسخه  هم يمالک ييانگر رواير چشم بيق تصاوياز طر يخوانآزمون ذهن با
 ج است.يکمبر يصوت – يريتصو يجانيه يآزمون بازشناس يفارس

     

 
                     

                     6 ل        يميب

                    6 16/1 عبوس        

، يجد
 موقر    

13/1- 69/1- 6                   

                  6 -15/1 -66/1 29/1** تفاوت   يب

                 6 13/1 13/1 -14/1 -61/1 شده تبرئه

                6 16/1 -12/1 -12/1 -15/1 -14/1 مضطرب     

               6 12/1 19/1 -15/1 69/1 61/1 -64/1 همدالنه 

              6 13/1 26/1** 15/1 11/1 12/1 25/1** 13/1 باطراوت   

ب يفر
 خورده 

19/1 16/1- 16/1 16/1 69/1 *61/1 61/1 13/1 6             

            6 -61/1* 19/1 14/1 -12/1 22/1** 16/1 -11/1 14/1 12/1 چاپلوسانه

 وحشت
 زده  

64/1 *62/1- 66/1 13/1 13/1- 12/1- 11/1- 16/1 16/1 16/1- 6           

مواجهه  
 شده 

**24/1 13/1 11/1- 61/1 14/1 11/1 66/1 62/1 65/1 19/1- 12/1- 6          

         6 12/1 14/1 62/1* -13/1 12/1 12/1 61/1 11/1 -12/1 -12/1 11/1 -12/1    يميصم

        6 66/1 16/1 12/1 14/1 15/1 66/1 12/1 12/1 11/1 -13/1 -15/1 16/1 -11/1 اکار ير

       6 15/1 12/1 65/1 -19/1 16/1 14/1 64/1 16/1 -19/1 15/1 61/1 -16/1 -14/1 12/1 ملتمسانه    

      6 12/1 91/1** 26/1** -11/1 12/1 12/1 -12/1 64/1 -14/1 65/1 13/1 -15/1 -13/1 66/1 11/1 ده    يرنج

     6 -19/1 -69/1 12/1 -12/1 12/1 -61/1* -14/1 -16/1 -66/1 13/1 15/1 -61/1* -64/1 15/1 61/1 -11/1 محتاط، 

    6 61/1 -62/1 -61/1 62/1* -16/1 61/1 -65/1 19/1 19/1 -16/1 13/1 -15/1 12/1 -61/1 62/1 16/1 -16/1 ل يميب



 
 
 

 



 
                     

دلتنگ 

 بودن
12/1 14/1- 12/1 12/1 11/1- 19/1 61/1 69/1 14/1 12/1 13/1 65/1 66/1 16/1- 12/1 11/1- 66/1- 13/1 6   

  6 29/1** -13/1 -15/1 16/1 64/1 62/1 61/1 63/1* 61/1 -11/1 15/1 69/1 26/1** 13/1 69/1 66/1 13/1 -61/1* -16/1 مطمئن  

 ذهن
 خواني

**22/1 *62/1 14/1- 19/1- 13/1 61/1 **22/1 *61/1 16/1 15/1 13/1- 66/1 61/1 13/1 14/1 *62/1 64/1 14/1- 66/1 *21/1 6 

**= P< 0/01      **= P< 0/05

ل ياز تحل يجانير و اصوات هيساختار مجموعه تصاو يمنظور بررسبه 
مختلف و با استفاده  يهابا چرخش ياکتشاف يل عاملياستفاده شد. تحل 6ياکتشاف يعامل
 يدست آمده برازان ارزش بهيمماکس انجام شد. يو چرخش وار يل مؤلفه اصليتحل
 ن آزمونيبود و همچن 53/1برابر با  2(KMOن )يالک-رييم-سريک يريگت نمونهيکفا

 پذير است. نشان داد که تحليل عاملي امکان (=63/1161Chi-Square) 4کرويت بارتلت
 ارائه شده است. (4)در ادامه ماتريس بارهاي عاملي در جدول  
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 6        ميل بي
2 

423/1 
532/1 
 

 21 زده  وحشت
23 

123/1 
126/1 

 4 عبوس        
5 
1 

429/1 
562/1 
516/1 

 23 مواجهه  شده 
91 
96 

533/1 
421/1 
129/1 

 9 عبوس       
4 

 

412/1 
452/1 

 22 شده  مواجهه
23 

432/1 
435/1 

 3 جدي، موقر    
2 

422/1 
432/1 

 92 صميمي   
99 
 

496/1 
456/1 
 

 5 موقر     جدي،
1 
3 

442/1 
442/1 
554/1 

 91 صميمي   
96 
92 

426/1 
126/1 

 3 تفاوت   بي
61 

532/1 
454/1 

 94 رياکار 
95 

563/1 
522/1 

 2 تفاوت   بي
3 
61 

512/1 
433/1 
352/1 

 99 رياکار 
94 
95 

122/1 
321/1 
421/1 

  

1- Exploratory factor analysis 

3- Bartlett's Test of Sphericity 

2- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 



 
 
 

 

 



 

  

            

 66 تبرئه شده  
62 
69 

594/1 
419/1 
492/1 

 91 ملتمسانه    
93 
 

496/1 
452/1 
 

 66 تبرئه شده 
62 

266/1 
556/1 

 91 ملتمسانه    
93 
92 

334/1 
331/1 
214/1 

 64 مضطرب     
65 

562/1 
493/1 

 92 رنجيده    
93 
 

512/1 
421/1 
 

 69 مضطرب     
64 
65 

511/1 
219/1 
353/1 

 93 رنجيده    
41 
46 

324/1 
519/1 
454/1 

 61 همدالنه 
63 
62 

431/1 
425/1 
126/1 

 41 محتاط، 
46 
 

543/1 
432/1 

 61 همدالنه 
63 

453/1 
563/1 

 42 محتاط، 
49 
44 

163/1 
435/1 
142/1 

 63 باطراوت   
21 

542/1 
413/1 

 42 بي ميل 
49 
44 
 

425/1 
592/1 
544/1 

 62 باطراوت   
63 
21 

525/1 
351/1 
551/1 

 45 بي ميل  
41 

151/1 
323/1 

 26 فريب خورده 
22 
29 

512/1 
196/1 
542/1 

 45 ودندلتنگ ب
41 
43 

439/1 
429/1 
432/1 

 26 فريب خورده  
22 

339/1 
433/1 

 43 دلتنگ بودن 
42 

544/1 
136/1 

 24 چاپلوسانه
25 

413/1 
536/1 

 42 مطمئن  
43 
51 

439/1 
521/1 
56/1 

 29 چاپلوسانه  
24 
25 

112/1 
131/1 
111/1 

 43 مطمئن  
51 

333/1 
512/1 

-

 

  

   

 242/1 116/1 -45/9 (95/9) 11/22 (21/5 62/21 يداريد

 339/1 111/1 -34/5 (23/9) 42/23 (33/9)  19/21 يداريشن

 يخوانذهن
 چشم

36/63 (26/9) 36/29  (31/2) 14/3- 111/1 319/1 

 يهاتفاده از آزمونـدو جنس با اس يهاينمره آزمودن يافتراق ييروا يـبررس يراـب
سه قرار يها مورد مقاچشم ياز رو يخوانج و ذهنيکمبر يريتصو -يصوت يخوانذهن

 ن دو جنس نشان داده است.يب يدارياوت معنتف (5) ج در جدوليگرفت که نتا



 
 
 

 



ج يکمبر يريتصو -ياس صوتيمق يروانسنج يهايژگيو يهدف از پژوهش حاضر بررس
 يمطالعه حاضر نشان داد نسخه فارس يهاافتهيده بود. يچيجانات پيشناخت ه يبرا

ش سنج يبرا ياسيعنوان مقتواند بهيج ميکمبر يريو تصو يصوت يخوانآزمون ذهن
 رد. يده مورد استفاده قرار گيچيجانات پيشناخت ه ييتوانا

 يخوانآزمون ذهن يهادر نسخه يدر مطالعه حاضر نشان داده شد که زنان نمره باالتر
چشم نسبت به مردان دارند. مطالعات  ياز رو يخوانج و ذهنيکمبر يريتصو -يصوت

 يو شناخت اجتماع يجانيه يسدر بازشنا يباالتر يينشان دادند که زنان توانا يشناخت
ز ين پژوهش ني( که در ا2115 ، بلمونته،يکمريکوهن، کن-)بارآن نسبت به مردان دارند

 يخوانآزمون ذهن يج پژوهش نسخه اصليجه با نتاين نتيد قرار گرفت و اييأمورد ت
آزمون گولمن و  يتوان افتراق يه در بررسکيطورهج همسو بود بيکمبر يريتصو -يصوت
جان در مردان و زنان پرداختند يه يبازشناس ييتفاوت توانا ي( به بررس2111) ارانهمک

ن يها دارند. همچنجانيه يدر بازشناس يباالتر يياز آن بود که زنان توانا يج حاکيکه نتا
ص يتفاوت زنان و مردان در توان تشخ ي( به بررس2165) نيفوديجوجو و سا يآ
از مردان کسب  يش کردند که زنان نمرات باالترده پرداختند و گزاريچيجانات پيه

 کردند. 

و  يصوت يخوانآزمون ذهن يج پژوهش نشان داد که نسخه فارسين نتايهمچن
اس يمقن آزمون دو خردهيباشد. ايبرخوردار م يمناسب ييج از روايکمبر يريتصو
ران يشور ارد. در کيگيه را در برميگو 51اس يسنجد و هر مقيرا م يداريو د يداريشن

جان از يص هيدر تشخ ينيز اختالالت و مسائل باليها در ابعاد مثبت و نهمه پژوهش
است که شناخت حاالت  ين درحالياند اها استفاده کردهق چشمياز طر يخوانيآزمون ذهن

مثل  يرکالميو غ يکالم يهانشانه ييت، مستلزم رمزگشايک موقعيگران در يد يجانيه
به فرد اجازه  ياتم، ژست، زبان، و ... است. درک اشارات چهرهي، رياچهره يهااشاره

کند و متناسب  يابيگران نسبت به رفتارش را درک و ارزيدهد که واکنش و احساس ديم



 
 
 

 

 



را  يرکالميو هم غ يکالم يهااز بود که هم نشانهين يآزمونبا آن پاسخ درخور بدهد پس
ن حوزه اضافه ير به ايده تا دو بعد صدا و تصوتالش ش راًين راستا اخيدر ا .رديدر بر گ

مورد آزمون قرار گرفت و گزارش شد که  ي( بعد صوت6939) يگردد که در پژوهش نجات
جانات يص هيها در تشخق چشمياز طر يخوانآزمون صدا نسبت به آزمون ذهن ييتوانا

د قرار گرفته است ييأز مورد تيل فراخوانده نين مورد در مطالعات پتانسياد تر بود که ايز
ک صورت يه تحريه بعد از ارايثان يليم 911طور متوسط جان صورت بهيه يکه بازشناس

 يليم 211 يال 611بر صدا  يجان مبتنيه يبازشناس ي( ول2112)پولمن و کوتز،  رديگيم
ها نيانگيم يز با بررسيرد که در پژوهش حاضر نيگيک صورت ميه پس از تحريثان

شتر موفق بودند و جالب آنکه يق صدا بيجان از طريه ييراد در شناسامشخص شد که اف
زبان بدن( تفاوت  يعنيبدون صدا  يهاپيکل) يداريق ديجان از طريه يين شناسايانگيم
 ييهاآن است که پژوهش دهندهن نشانيها داشت و اچشم ياز رو يبا ذهن خوان يشتريب

ق زبان بدن منتقل يصد اطالعات را از طردر 31تا  51ن يد زبان بدن بـکه نشان دادن
 ن آزمون ازيا ييروا يبررس يبراکنند. يد مييأ(، پژوهش حاضر را ت2161ل،ي)ه کننديم

ر چشم[ يق تصاوياز طر يخوانزمان با آزمون ذهن هم ي])اجرا مالکي روايي روش
وجود دارد و  يمعنادار ين دو آزمون همبستگين ايج نشان دادند، که بياستفاده شد که نتا

گرفت  قرار بررسي مورد هامقياسخرده بين ، همبستگيييروا يبررس يز روش دوم براين
ساختار مجموعه  ين بررسيها برقرار بود. همچناسيمقن خردهيب يمطلوب يکه همبستگ

ن منظور يشد که بد يبررس 6ياکتشاف يل عامليق تحلياز طر يجانير و اصوات هيتصاو
( و KMOن )يالک-رييم-سريک يريگت نمونهيکفا يآمده برا دستزان ارزش بهيم

ر است و سپس يپذامکان يل عامليت بارتلت نشان داد که تحلين آزمون کرويهمچن
ن يدر ا يدست آمده در نسخه زبان اصلهب يهانشان داد که همه عامل يل عامليتحل

 مد.آدست ز بهيپژوهش ن

از  ياريبس ينيبال يه ذهن با تابلوينظرص يدهه گذشته مشاهده شده که نقا يدر ط
 ب لوب فرونتال، دمانسيگداال، آسيب آمـياز جمله آس يو نورولوژ يزشکـاختالالت روانپ

  

1- Exploratory factor analysis 



 
 
 

 



و اختالالت  ي، افسردگينسون، اختالل دوقطبيپارک يماريا، بيزوفرنيفرونتوتمپورال، اسک
ن اختالالت با يا ينيبال يشده تا تابلو ييهاالشن تيت مرتبط است. همچنيشخص

، يذهن يهاان حالتيدر ب يمثال، ناتوان يح داده شود. برايه ذهن توضينظر يهابيآس
ا يرمي(. پژوهش کاپاس، ا2119ک مطرح شده است، ) ابوعاکل، يستيماران اوتيشتر در بيب

( و گوالن و همکاران 2165؛ به نقل از به نقل از گوالن و همکاران، 6332گمن )يو س
مختلف، مانند  يهااسيسم در مقيف اوتيان به اختالالت طيدهد مبتالي( نشان م2111)

زبان  يبافتار يهانشانه ياها، اظهارات چهرهعکس چشم يجانات از رويه ييشناسا
شوند. در پژوهش يمواجه م ERبا مشکل  يچندمدل يها، در حسيطور کلو به يشناخت

سم مطالعه يف اختالالت اوتيه ذهن در کودکان با طيز نظري( ن2165کاران )گوالن و هم
 يجانات از رويص هيسم در تشخيف اتياختالل ط يج نشان داد کودکان دارايشد که نتا

ده دچار مشکل بودند. از آنجا که در روابط يچيجانات پيص هين در تشخيها و همچنچشم
شود، به يده ميد يب معناداريآس يجبر -يماران مبتال به اختالل وسواسيب ياجتماع

شام يق گريماران توجه شده است. در تحقين بيجانات در ايص هيتشخ يينقش مهم توانا
 زيه ذهن و نينظر ييتوانا کاهش با اختالل نيا ديشد يها( نشانه2161) و همکاران

 (.2161ن، و همکاران، يجان نفرت ارتباط داشت )سايه ييگشادقت در رمز کاهش
 دهنديرا نشان م يرانطباقيغ يبرند رفتارها يرنج م يکه از اختالالت خلق ين افراديهمچن
 يمنف ير قرار دهند و منجر به تعامالت اجتماعيثأگران را تحت تيتوانند روابط با ديکه م

 يجانات و حاالت ذهني( که نشان از احتمال نقص در شناخت ه2112نر، يشوند )جو
( گزارش کردند که زنان مبتال به 2115رکنس، صباغ و جاکوبسن، )، هايگران دارد. ليد

دهند يها نشان مق چشمياز طر يخوانرا در ازمون ذهن ييهانقص يک قطبي يافسردگ
 21ه ذهن را در ي( نقص نظر2114امادا، کانبا، ينو، تونوکا، ين کر و همکاران )ايو همچن

ک گروه يافته و يبهبود  يمار دوقطبيب 69مار افسرده در مقابل يب 65ک و يمار منيب
و گروه کنترل  2و نوع  6نوع  يماران دو قطبيهم ب يوهشگرانژص دادند. پيکنترل تشخ

قرار دادند.  يمورد بررس ياجان چهرهيه يه ذهن و بازشناسينظر يرهايبهنجار را در متغ
 يازشناسذهن و بهيف نظريدر تکال يماران دوقطبيافتند که هر دو گروه بيآنها در



 
 
 

 

 



نو و ي)مارت باشنديم ييهاترسناک نسبت به گروه کنترل دچار نقص ياتظاهرات چهره
 يهابيجانات در آسيص هيت تشخيدهنده اهمن موارد نشاني(. همه ا2112همکاران، 

ص داده شده يتشخ ه(يجانات پايه) جانيش از شش هيکه ب ييهستند و از آنجا يروان
ن آزمون از يدست آمده اهج بيدهد و با توجه به نتايرا نشان من ابزار يلزوم استفاده از ا

 برخوردار است.  يمطلوب يروانسنج يهايژگيو

ن رساله انجمن يباشد و در ايم ين مقاله برگرفته شده از رساله دکتري: ايسپاسگزار
 م. ياند و کمال تشکر را دارران شرکت داشتهيا يدوقلوها و چندقلوها
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