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Abstract
Objective: Attention and memory are affected by 
mood stat sopresent study, the objective was to 
compare the style of recognition memory in social 
anxious individuals to healthy participants. 
Method: 200 female students were selected 
by cluster sampling method among the high 
school students in Tehran. All of participants 
filled out the social anxiety inventory (SAI) 
(Moshavere,1380).Ultimately 60 participants 
were selected and divied in to 2 group 30 
participants with SID (total score was more than 
60) and 30 participants in control group.Data 
analysis by descriptive statistic and t-test. 
Results: revealed that there is significant 
difference among social anxious individuals in 
comparison with healthy students.
Conclusion:General conclusion is that social 
anxious people have recognition biasis about 
affective words.

Keywords: recognition memory, affective 
lexicon, social anxious

چكيده
ــناختى بسياري از جمله  مقدمه: حاالت خلقى، متغيرهاى ش
ــرار مى دهد.بنابراين هدف از  ــه را تحت تأثير ق توجه و حافظ
ــي حافظه در افراد مبتال  پژوهش حاضر مقايسه نحوه بازشناس
ــان دانش آموزان  ــراب اجتماعى و افراد عادي در مي ــه اضط ب

تهراني است. 
ــتفاده از نمونه گيرى خوشه اي  روش: در اين پژوهش با اس
چند مرحله اي از ميان 200 نفر دانش آموز دختر مقطع متوسطه 
ــهر تهران 60 دانش آموز انتخاب شدند. كليه آزمودنى ها به  ش
گويه هاى پرسشنامه سنجش عاليم هراس اجتماعى مشاورى 
ــراب  ــى اضط ــار عاطف ــه واژگان داراى ب (1380) و مجموع
ــى از طريق  ــخ دادند. حافظه بازشناس ــى و خنثى پاس اجتماع
ــى واژگان مورد ارزيابى قرار گرفت. داده ها با استفاده  بازشناس

از آزمون t در سطح 0/99 اطمينان بررسى شد. 
يافته ها: سوگيرى حافظه نسبت به واژگان داراى بار عاطفى 
ــراد مبتال به اضطراب اجتماعى در مقايسه با افراد عادى  در اف

معنادار بود. 
ــوگيرى  نتيجـه گيـرى: اضطراب در افراد مبتال منجر به س
ــى واژگان و اطالعات داراى بار عاطفى  حافظه اى در بازشناس

مى شود. 
ــى، واژگان داراى بار  ــه بازشناس واژه هـاى كليدى: حافظ

عاطفى، اضطراب اجتماعى
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مقدمه
بررسى رابطه بين خلق و حافظه از سال 1970 به بعد پيشرفت 
ــت.الزاروس[1] معتقد است از همان  ــته اس ــمگيرى داش چش
ــناختى همگام با روان شناسان بالينى  ــان ش زمان روان شناس
ــر حالتهاى عاطفى و هيجانى بر  ــى به اهميت و تأثي و اجتماع
ــال گذشته رويكرد  حافظه پى بردند. به طوري كه در بيست س
ــهاى مرتبط با انواع هيجان رويكرد غالب  شناختى در پژوهش

در عرصه روانشناختى بوده است. 
همچنين ارتباط بين حافظه و خاطرات تلخ در مركز توجه قرار 
گرفت و براى تبيين اثر بخشى تكنيك هاى رفتارى و شناختى 
از رويكرد پردازش اطالعات استفاده شد [2]. به عالوه با توجه 
ــگاهى امكان مطالعه و بررسى  ــرفت روشهاى آزمايش به پيش
ــگاه به دست آمد و در نتيجه نظريات  حافظه و خلق در آزمايش
ــناخت و هيجان مطرح  متفاوتى در جهت تبيين رابطه بين ش

شد.
ــز پديده اى روانى و مفهومى نظرى در  از طرفى اضطراب، ني
ــناخت و عاطفه در آن نقشى  ــى است كه ش حوزه روان شناس
ــزا دارد. اضطراب در عين حال كه روندى عاطفى است،  به س
ــت  ــناختى هم هست. وقتى كسى مضطرب اس داراى روند ش
ــناختى و  ضمن آنكه حالت عاطفى خاصى دارد، از روندهاى ش
فكرى خاصى هم برخوردار است. بنابراين درك، فكر، شناخت 

و عاطفه در مفهوم اضطراب دخالت دارند [2].
همچنين بر اساس مدل شناختى بك اضطراب با اختالل طرح 
واره يى مربوط به تهديد يا خطر در ارتباط است. كه اين قبيل 
ــات هماهنگ با  ــر پردازش انتخابى اطالع ــرح واره ها در اث ط

طرح واره ها فعال مى شود [2].
بر اساس نظريه باور [3] هم هر هيجان مانند يك گره1 واره در 
ــبكه تداعى2 بازنمايى مى شود و با بازنمايي هاى شبكه هاى  ش
ــت (مانند رويدادهاى حافظه اى شادى وغم)  ديگر مرتبط اس
ــدن گره واره اى هيجانى موجب افزايش دسترسى به  فعال ش
ــوگيرى پردازش  ــگ با خلق و در نتيجه باعث س مواد هماهن

اطالعات هماهنگ با خلق مى شود.

1  -node 
2  - associative network

ــورت انتخابى به  ــز [4] از آنجا كه افراد به ص ــه اعتقاد ول و ب
ــردازش دچار  ــات مى پردازند، معموال" اين پ ــردازش اطالع پ
ــوگيرى مى گردد و به عنوان يك عامل خطر برانگيز براى  س
ــرايط تهديد كننده سالمت  ــعه يك ناتوانى مزمن و يا ش توس

محسوب مى شود.
ــناختى بر اهميت نقش  ــب در اغلب نظريه هاى ش بدين ترتي

سوگيرى در فرآيند پردازش اطالعات تاكيد شده است.
ــكان شناخت گرا بيشترين  ــان و روانپزش همچنين روان شناس
ــناختى دانستند و بر  ــهم اختالالت روانى را از آن عوامل ش س
ــى مدلهايى ارائه كردند و اطالعات ما را از  مبناى چنين فرض
سطح نظرى به سطح پژوهش و فرمول بندى رساندند و شيوه 

متناسب با چهارچوب شناختى را برگزيدند [2]. 
ــكاران [5] از  ــكيتمن وهم ــه پردازان ازجمله گيلبوا- اس نظري
رويكردهاى مختلف براى سوگيري3 حافظه هماهنگ با خلق4 
افراد افسرده و مضطرب استفاده كرده اند به طوري كه حافظه 
ــات و واژگانى كه مرتبط با  ــورت انتخابى براى موضوع به ص

خلق افسرده يا نگرانى ها مى باشد عمل مى كند.
بررسى فريدمن [6] نشان داد رويكرد هاى پردازش اطالعات نيز 
در حوزه اضطراب بينش هاى متعددى را نسبت به مكانيزم هاى 
شناختى در مورد اختاللهاى اضطرابى و افسردگى ايجاد كرده 
ــوگيرى هاى حافظه در مورد تناسب  ــت. به ويژه بررسى س اس
ــت كه ويژگى هاى  اطالعات با اختالل مورد نظر بيانگر آن اس
ــناختى مى توانند ميان آسيب شناسى هاى روانى  سبك هاى ش

متعدد افتراق ايجاد كند.
ــان داد كه سوگيرى، در مكانيزمهاى  مطالعه ريدى[7] نيز نش
ــود دارد به طوري  ــى مرتبط با اختاللهاى اضطرابى وج بازياب
ــوگيرى حافظه با ميزان خلق مثبت و حاالت اضطرابى  كه س

ارتباط معنادار داشت. 
موگ وهمكاران[8] پژوهشى در مورد سوگيرى حافظه ضمنى 
ــان داد كه بيماران  ــام دادند. نتايج نش ــراد مضطرب انج در اف
ــا افراد عادى  ــه كلمه در مقايسه ب ــرب در تكليف ريش مضط
سوگيرى بيشترى را نسبت به كلمات تهديد كننده نشان دادند 

3  -bias
4  -mood congruent memory 
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در حالى كه آنها در تكليف ياد آورى معطوف به نشانه (حافظه 
آشكار) عملكرد مشابه با افراد عادى نشان دادند. 

ــه افراد مبتال به هراس  ــال [9] حافظ كلويتر و همكاران در س
ــاى حافظه معنايي (يادآورى  ــتفاده از آزمونه اجتماعى را با اس
ــرايط رمزگردانى ادراكى  ــى) در دو ش آزاد) و ادراكى (بازشناس
(تكليف تصميم واژگانى) و معنايى (تكليف تصميم مقوله اى) 
ــى قرار دادند و طبق نتايج به دست آمده سوگيرى  مورد بررس
حافظه در يادآورى و بازشناسى واژه هاى تهديد آميز اجتماعى 

در افراد مبتال به اضطراب اجتماعى ديده نشد.
فوآ، گيلبؤا، استكمن، فرشمن [10] به بررسى سوگيرى حافظه 
در بيماران مبتال به هراس اجتماعى تعميم يافته و گروه كنترل 
ــت آمده  با توجه به تظاهرات چهره اى پرداختند. نتايج به دس
از اين پژوهش نشان داد كه افراد مبتال به هراس اجتماعى در 
ــرل چهره هايى كه داراى تظاهرات منفى  مقايسه با گروه كنت
بود را بيشتر از ساير چهره ها (مثبت ومنفى) بازشناسى كردند. 
به عالوه افراد مبتال به هراس اجتماعى حافظه بهترى را براى 
ــايى همه تظاهرات چهره اى در مقايسه با گروه كنترل  شناس

نشان دادند.
در پژوهشى فرگوسن و همكاران [11] نشان دادند افرادى كه 
ــترى كلمات  ــالمت باالترى دارند به احتمال بيش اضطراب س
ــالمت را از واژه هاى غير مرتبط بازشناسى كرده و  مرتبط با س
سريع تر بار هيجانى واژه هاى مرتبط با سالمت را از واژه هاى 

غير مرتبط مورد ارزشيابى قرار مى دهند. 
ــاهده كرد كه افراد  ــى هاى خود مش ــن، كليز در بررس فرگوس
ــترى از كلمات خود توصيف كننده منفى  مضطرب تعداد بيش
ــاد آورى مى كنند به همين  ــت به افراد غير مضطرب ي را نسب
ترتيب برك و اسميت گزارش كردند كه افراد مبتال به اضطراب 
ــترى را نسبت به  اجتماعى صفات خود توصيف گر منفى بيش

افراد عادى به حافظه مى سپارند [11].
ــوگيرى حافظه آشكار را در مورد  منسل و كالرك [12] نيز س
ــراس اجتماعى  ــراد مبتال به ه ــود ارجاعى در اف ــاى خ واژه ه

مشاهده كردند.
ــد نظريه هاى موجود  ــدى و ريچارد [13] معتقدن همچنين ري
ــه حالت هاى  ــت ك ــناخت و هيجان بيانگر آن اس ــاره ش درب

ــناختى در جهت  ــوگيرى در نظام ش ــى باعث ايجاد س هيجان
پردازش اطالعات هماهنگ با هيجان مى شوند. 

ــى در تداوم اختالالت  ــوگيرى ها نقش مهم ازآنجا كه اين س
ــن زمينه، ضمن  ــى در اي ــا مى كندبنابراين بررس هيجانى ايف
ــناختى مى تواند راهبردهايى براى  ــايى ناهنجاريهاى ش شناس
ــاس اين  ــنهاد دهد. و بر اين اس ــر و اصالح آن نيز پيش تفسي
ــي حافظه در دو گروه افراد  پژوهش به مقايسه نحوه بازشناس
ــان دانش آموزان  ــى و عادي در مي ــراب اجتماع داراى اضط

مى پردازد.

روش 
ــه اى  ــه گيرى در پژوهش حاضر به صورت خوش روش نمون
ــت كليه  ــن ترتيب كه ابتدا فهرس ــت بدي ــد مرحله اى اس چن
ــطح شهر تهران از  ــتانهاى دولتى دخترانه موجود در س دبيرس
سازمان آموزش و پرورش تهيه شد. سپس 5 منطقه آموزش و 
پرورش در پنج ناحيه شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز تهران 
به طور تصادفي انتخاب و از هر منطقه يك دبيرستان دخترانه 
ــاس فهرست تهيه شده به طور تصادفى انتخاب شد و از  بر اس
هر دبيرستان دو كالس پايه سوم در رشته رياضى- فيزيك به 
صورت تصادفى انتخاب شدند. در نهايت 200 آزمودنى (شامل 
ــني  ــر از هر كالس) به عنوان نمونه اول با ميانگين س 20 نف

17سال و 6 ماه (دامنه سني 18-17 سال) انتخاب شدند.
در مرحله دوم كليه H ازمودني ها گويه هاي پرسشنامه سنجش 
ــخ دادند. آزمودنى ها بر  عاليم هراس اجتماعى را به دقت پاس
ــده از اين پرسشنامه انتخاب شدند به  ــاس نمرات كسب ش اس
ــنامه مذكور  ــب 30 نفر از آزمودنيهايي كه در پرسش اين ترتي
ــراد داراى  ــرده بودند به عنوان اف ــره را كسب ك ــن نم باالتري
ــدند. همچنين از آزمودنى ها  ــخص ش اضطراب اجتماعى مش
ــاس  ــك مصاحبه بالينى به عمل آمد و در صورتى كه بر اس ي
ــه به ضوابط  ــه آزمودنى با توج ــل از مصاحب ــات حاص اطالع
ــخيصى DSM IV براى اضطراب اجتماعى واجد معيار  تش
الزم بود در گروه مورد نظر قرار مى گرفت. همچنين 30 نفر به 
طور تصادفي از ميان افرادى كه كمترين نمره را در پرسشنامه 
عاليم هراس اجتماعى كسب كرده بودند و بر اساس مصاحبه 
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ــه عنوان گروه كنترل  ــى داراى عاليم اضطرابى نبودند ب بالين
ــدند و در آزمون بازشناسي كلمات داراي بار عاطفي  انتخاب ش

و خنثي شركت كردند. 

ابزار پژوهش 
(SPI) 1. پرسشنامه سنجش عالئم هراس اجتماعى

ــرى ميزان  ــراى اندازه گي ــال 1380 ب ــنامه در س اين پرسش
اضطراب اجتماعى ساخته شده است. اين پرسشنامه داراى 38 
ــتفاده از پرسشنامه هراس  ــوال است كه 15 سوال آن با اس س
ــتفاده از مالك هاى  ــه با اس ــاورى [14] و بقي ــى5 مش اجتماع
ــاخته شده  ــخيصى معتبر مربوط به اضطراب اجتماعى س تش
ــت. روايى محتوايى اين پرسشنامه توسط چند محقق تأييد  اس
ــتفاده از آلفاى  ــط مشاورى [14] با اس ــده و اعتبار آن توس ش
ــت. در اين پژوهش نيز ضريب  ــده اس كرونباخ0/83تعيين ش
ــه بر روى50 نفر از  ــى مقدماتى ك اعتبار آزمون در يك بررس

دانشجويان انجام شد0/77 به دست آمد. 

2. فهرست واژگان 
ــرك، 12 كلمه داراى بار  ــش حاضر از 73 كلمه مح در پژوه
ــراب اجتماعى مانند (احمق – مسخره) و61 كلمه خنثى  اضط
ــتفاده شد. برا ى تهيه اين كلمات با توجه  (چسب –پارچه) اس
به پژوهش هاى انجام شده در اين زمينه (فرگوسن وهمكاران 
ــط قاسم زاده [2] استفاده  ــت تهيه شده توس [11]، و از فهرس
ــت واژه هاى اين فهرست از نظر طول،  ــد. الزم به ذكر اس ش
ــتند. 40 كلمه كه به  ــر هماهنگى داش ــدا با همديگ واج و ص
ــت انتخاب و از60 نفر از  ــيد مرتبط با اضطراب اس نظر مى رس
دانشجويان كارشناسى و كارشناسى ارشد مشغول به تحصيل 
ــد تا ميزان ارتباط كلمات  ــى خواسته ش ــته روان شناس در رش
مذكور را با اضطراب روى يك مقياس 7 درجه اى از (صفر تا 

شش) درجه بندى نمايند. 
در نهايت انتخاب كلمات با توجه به مالكهاى زير انجام شد: 
ــم زاده،  ــار، قاس ــط لطفى افش ــده توس 1- پژوهش انجام ش
ــايرى و گيالنى با عنوان سوگيرى حافظه ضمنى و آشكار  عش

5  - Social Phobia Inventory

در بيماران مضطرب و افسرده. 
ــجويان: در اين مرحله از  ــط دانش 1- درجه بندى كلمات توس
ــن و همكاران [11] روش به كار رفته در پژوهش هاى فرگوس
ــد. به اين ترتيب، كلماتى كه به  ــم زاده [2] استفاده ش و قاس
ــتر از 4  ــط از لحاظ ارتباط با اضطراب ميانگين بيش طور متوس
(M = 4/19 ،SD= 0 /41) داشتند به عنوان كلمات داراى بار 

اضطرابى انتخاب شدند. 
ــدند و فقط از  در اين پژوهش واژه هاى خنثى درجه بندى نش
ــدند. همچنين  ــازى ش ــاير واژه ها همتا س نظر طول واژه با س

سعى شد اين كلمات مربوط به يك طبقه از اشياء باشند.
ــد تا حتى  ــعى ش ــى كاربرد واژه ها: در اين مرحله س 3- فراوان
االمكان واژه ها از نظر كاربرد و فراوانى در زبان فارسى مشابه 
ــند و چون در اين زمينه اطالع دقيقى در دست نبود براى  باش
ــى  ــركت كننده در يك بررس اعمال اين مالك از نظر افراد ش

مقدماتى استفاده شد.
ــا 12 واژه مرتبط با اضطراب  ــام واژه ه ــوع از بين تم در مجم
ــاى خنثى در دو  ــن واژه ها همراه با واژه ه ــد كه اي انتخاب ش

فهرست تنظيم شدند. 
فهرست اول شامل24 واژه (12 واژه اضطرابى و12 واژه خنثى) 
ــار هيجانى يكسان به  ــد بيش از دو كلمه با ب ــعى ش بود و س
صورت متوالى قرار نگيرند. فهرست دوم از 68 واژه، كه شامل 
كليه واژه هاى فهرست اول به عالوه تعداد 44 كلمه خنثى كه 
ــده  ــت اول گنجانده ش به طور تصادفى درميان واژهاى فهرس

است، تشكيل مى شود. 

H3. آزمون حافظه
ــى (حافظه  ــى حافظه بازشناس ــش حاضر براى بررس در پژوه
ــى واژه ها استفاده شد.  ــكار) آزمودنى ها، از آزمون بازشناس آش
ــه آزمودنى ها به صورت  ــه ترتيب زير ب ــا در دو نوبت ب واژه ه
انفرادى ارائه شد. در مرحله فراگيرى هر يك از آزمودنى ها به 
ــاكت  ــط يك نفر آزمونگر و در اتاقى س صورت انفرادى و توس
ــد كل زمان اجرا  ــى مورد آزمون قرار گرفتن ــراه با نور كاف هم
ــاعات 11-10 صبح بدين صورت  ــول يك هفته و در س در ط
ــته  ــت اول ارائه و از آزمودنى خواس ــد كه ابتدا فهرس انجام ش
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ــپس  ــدت4 دقيقه به دقت مطالعه كند. س ــد واژه ها را به م ش
ــده جمع آورى شد و پس از گذشت 25 دقيقه  ــت ياد ش فهرس
ــان مرحله اول و مرحله  ــتراحت به منظور ايجاد فاصله مي اس
ــراى آزمون و جلوگيرى از مرور ذهنى كلمات، يك تكليف  اج
انحرافى به آزمودنى داده شد (از عدد 70 سه تا سه تا كم كند). 
سپس فهرست دوم واژه ها به آزمودنى داده و از او خواسته شد 
ــاهده كرده بود را از ميان  ــت اول مش واژه هاى را كه در فهرس
ــت دوم بازشناسى نمايد و در برگه مخصوصى  واژه هاى فهرس

كه بدين منظور آماده شده بود عالمت بزند. 
ــكار) هر  ــى (حافظه آش ــن آزمون نمره حافظه بازشناس در اي
ــت  ــمارش تعداد كلماتى كه به صورت درس ــرد از طريق ش ف
بازشناسى شده بود به دست آمد و داده ها با استفاده از نرم افزار 
ــاري SPSS نسخه 13 با روش آمار توصيفي نظير ميانگين  آم

وانحراف معيار و آزمون t بررسى شد.

يافته ها 
در جدول 1 ويژگيهاي توصيفي آزمودني ها ارائه شده است. 

ــود ميانگين وانحراف  ــاهده مى ش همانگونه كه در جدول مش
ــى كلمات  ــروه داراى اضطراب اجتماعى در بازشناس ــار گ معي

مرتبط با اضطراب بيشتر از گروه كنترل است.

ــان داده  در جدول 2 تفاوت ميانگين دو گروه از نظر آمارى نش
ــود كه بين دو گروه در بازشناسى  ــده است ومالحظه مى ش ش

كلمات مرتبط با اضطراب اجتماعى تفاوت معنادار وجود دارد.
ــى  ــن با توجه به نتايج جداول فوق بين حافظه بازشناس بنابراي
ــادى تفاوت معنادار  ــراد داراى اضطراب اجتماعى و افراد ع اف
ــات داراي بار عاطفي  ــا توجه به ميانگين كلم ــود دارد. و ب وج
بازشناسي شده افراد مبتال به اضطراب اجتماعى كلمات داراي 
ــي  ــت به افراد عادي بازشناس ــتري را نسب ــار اضطرابى بيش ب

نموده اند. 

بحث و نتيجه گيرى
ــان داد كه در بازشناسى كلمات داراى  نتايج تحليل آمارى نش
ــادارى وجود دارد. به اين  ــار عاطفى بين دو گروه تفاوت معن ب
ــب كه افراد مبتال به اضطراب اجتماعى در آزمون حافظه  ترتي
ــتر از افراد عادى بازشناسى  كلمات مربوط به اضطراب را بيش

كردند. 
ــها  ــج حاصل از اين پژوهش با يافته هاى برخى از پژوهش نتاي
[11 و12و 10و 8 و 7 ] همخوانى دارد. اما برخى ديگر [14] به 
شواهدى مبنى بر سوگيرى حافظه در افراد مبتال به اضطراب 

اجتماعى دست نيافتند.
ــط بك، امرى و گرينبرگ هراس  ــده توس طبق نظريه ارائه ش
اجتماعى ناشى از وجود عقايد ناكارآمدى است كه برخى افراد 
ــل در موقعيتهاى اجتماعى دارند در  ــورد خود و نحوه عم در م
ــود و از طريق  ــت اجتماعى اين عقايد فعال مى ش يك موقعي
ايجاد يك دور باطل منجر به تداوم هراس اجتماعى مى گردد. 
ــيار و توجه به  ــوگيرى خودكار، ناهوش همچنين اضطراب با س
سرنخهاى تهديد مشخص مى شود [16]. اين مكانيزم دفاعى 
ــات به صورت  ــتر اطالع ــط با توجه، باعث پردازش بيش مرتب

محركهاى برانگيزاننده اضطراب مى شود.
ــه اضطراب  ــد افرادى ك ــكاران [15] معتقدن ــوس و هم مارك
ــترى كلمات مرتبط با  ــالمت باالترى دارند به احتمال بيش س
ــالمت را از واژه هاى غير مرتبط بازشناسى مى كنند و سريع  س
ــالمت را از واژه هاى غير  ــى واژهاى مرتبط با س تر بارهيجان
ــد آنها معتقدند اين مسأله  ــيابى قرار مى دهن مرتبط مورد ارزش
ــت كه با  ــات هيجانى اس ــودكار اطالع ــى از پردازش خ ناش
واژه هاى مرتبط با سالمت در ميان افرادى كه درباره سالمتى 

جدول 1: ويژگيهاى آمارى گروههاى داراى اضطراب اجتماعى 
وكنترل در بازشناسى كلمات مرتبط با اضطراب اجتماعى

انحراف معيارميانگينتعدادگروه

3010/2661/478داراى اضطراب اجتماعى
309/012/733كنترل

جدول 2: آزمون t براى معنادارى تفاوت ميانگين گروه ها 

t
درجه
 آزادى

سطح
 معنادارى

تفاوت 
ميانگين

كلمات مرتبط با 
1/988580/0081/0666اضطراب اجتماعى
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خود اضطراب دارند ارتباط قوى دارد.
ــوس و همكاران [15] معتقدند كه ارتباط ميان اطالعات  مارك
ــطوح  ــالمت در افرادى كه س ــى واژه هاى مرتبط با س هيجان
ــر بوده يا  ــت ضعيف ت ــراب دارند ممكن اس ــى از اضط پايين
ــته باشد. همچنين براساس الگوى شناختى  اصال" وجود نداش
ــرده واقعيت را براى  ــى نيز، بك فرض كرد افراد افس افسردگ
ــان به طور منفى  ــب با روان بنه هاى افسرده وارش ايجاد تناس
تحريف مى كنند و به همين ترتيب در الگوى رفتارى شناختى 
خود بيمار پندارى نيز، افراد خود بيمار پندار باورهاى غيردرست 
ــانه ها و بيماريها دارند. در ارتباط با  ــايى درباره معنا و نش نارس
اين الگو تحقيقات متعددى انجام شده است كه نشان داده اند 
ــطوح باالى اضطراب سالمت هستند  كه افرادى كه داراى س
ــانه ها،  ــه متنوعى از باورهاى مسئله مدار را درباره نش مجموع

بيماريها و سالمت دارند. 
ــى  به همين ترتيب مى توان اين گونه عنوان كرد كه بازشناس
كلمات مرتبط با اضطراب اجتماعى در افراد مبتال به اضطراب 
اجتماعى نيز ناشى از پردازش خودكار اطالعات هيجانى است 
كه با واژه هاى مربوط به اضطراب اجتماعى ارتباط قوى دارد. 
ــايى درباره  ــت و نارس ــن اين افراد باورهاى غير درس همچني

واژگان مرتبط با اضطراب اجتماعى دارند.
ــاس نظريه كالرك[16] سوگيرى توجه نسبت به تهديد  براس
ــورت محركهاى  ــاى مبهم بص ــده و تعبير محركه ادارك ش
ــراد مبتال به  ــه را در اف ــوگيري هاى اولي ــاس س خطرناك اس
اضطراب اجتماعى تشكيل مى دهد. همچنين آنها معتقدند كه 
خاطرات مبالغه آميز از تجارب تهديدكننده باعث شكل گيرى 
ــود كه باعث تحريف پردازش  طرحواره هاى ناسازگارى مى ش

مى گردد.
ــراد مبتال به  ــود دارد كه اف ــى وج ــواهد محكم ــن ش همچني
ــيوه اى منفى انجام  ــراب اجتماعى تفسير وقايع را به ش اضط
ــاس نتايج ماتئوز و ويليامسون يك تبيين براى  مى دهند براس
اين وضعيت آن است كه اين افراد داراى ساختار حافظه بهنجار 
براى رويدادهاى تهديدآميز هستند اما تعبير سودارى از محتوا 
دارند به خصوص وقتى كه موضوع مربوط به خودشان باشد.

بر اساس نظر برندل و ونزل [18] انتظار مى رود كه افراد مبتال 

ــه اضطراب اجتماعى يادآورى بهنجار درباره اطالعات تهديد  ب
ــودار انجام  ــند ولى تعبير آن را به صورت س ــته باش آميز داش
ــه رويدادها را به صورت منفى تر تفسير  مى دهند به طوري ك

مى كنند به خصوص وقتى رويداد مربوط به خودشان است.
ــت الگوى تداعى مرتبط با ارزشيابى  فرگوسن [11] معتقد اس
ــئ نيز بيانگر آن است كه هر قدر قدرت تداعى و ارزشيابى  ش
ــد احتمال اينكه آن شئ در حافظه فعال شود و  آن بيشتر باش

باعث پردازش خودكار گردد بيشتر مى شود.
ــراد مبتال به اضطراب  ــود كه اف به همين ترتيب فرض مى ش
اجتماعى نيز به احتمال بيشترى به واژگان مرتبط با اضطراب 
اجتماعى عالقه و تداعى بيشترى از واژگان و ارزشيابى آنها از 

خود نشان مى دهند. 
ــوگيرى حافظه در  ــر حال نتيجه پژوهش حاضر مبنى بر س به
بازشناسى كلمات مربوط به اضطراب در افراد داراى اضطراب 
اجتماعى در مقايسه با افراد عادى با توجه به بررسى هاى فوق 

تبيين مى شود.
ــا آن مواجه بود عبارتند از  ــى كه اين پژوهش ب محدوديت هاي
ــر تعميم پذيرى  ــاى غير بالينى كه اين ام ــتفاده از نمونه ه اس
ــج حاصل از اين پژوهش را به جمعيت هاى بالينى محدود  نتاي
ــد. همچنين در روش غربالگرى آزمودنى ها تنها از يك  مى كن
ــده بود. وتنها از يك تكليف براى سنجش  ــتفاده ش تست اس
ــتفاده شد. در پژوهشهاى بعدى پيشنهاد  حافظه بازشناسى اس
ــورد مقايسه قرار  ــروه بالينى و غير بالينى م ــود كه دو گ مى ش
ــناريوهاى  ــا مى توان از س ــن به جاى واژه ه ــد. همچني بگيرن
ــتفاده كرد. و پيشنهاد مى شود پژوهشهاى مشابهى  مناسب اس
در مورد ساير جنبه هاى شناخت مانند تفكر، توجه و فراشناخت 
ــناخت  ــى دقيق تر تأثير اختاللهاى هيجانى بر ش جهت بررس

انجام شود. 
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