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 مقدمه:
اختالل  ،یاز انواع اختالالت اضطراب یکی

 های تیاز موقع داریاست که ترس پا یاضطراب اجتماع

که فرد در حال انجام عملکرد  یمخصوصاً وقت ،یاجتماع

افراد ناآشنا  نیدر ب ایاست  یاجتماع های تیدر موقع

به اضطراب  انی. مبتال(1) شود یحضور دارد را شامل م

 های تیدر موقع یشدن و شرمسار ریاز تحق ،یاجتماع

نوشتن در حضور  ای یخاص مانند سخنران یاجتماع

 شرکت کردن  ای بهیمالقات با افراد غر گران،ید

. (2) ندترس یبه شدت م ،یگروه های تیدر فعال

 های تیافراد در موقع نیا یو خودانتقاد یخودآگاه

  نیو اغلب در چن ابدی یم شیافزا یاجتماع

مانند عدم تماس  یاجتناب یااز رفتاره هایی تیموقع

  یرفتارها گریپنهان کردن چهره و د ،یچشم

 (.3) کنند یاستفاده م بخش یمنیا

 یاختالالت اضطراب نتری عیاختالل از شا نیا

است، سن متوسط  %7 باًیآن تقر ی ساالنه وعیشاست، 

افراد مبتال  %75است و  یسالگ 13هنگام شروع اختالل 

 ی. مطالعات طول(1)سال را دارند  15تا  8سن شروع 

 چکیده:
 ،یمخصوصاً اختالل اضطراب اجتماع یبا اختالالت اضطراب مارانيب یعملکرد عصب شناخت زمينه و هدف:

 یعنی ،یمرکز ییاجرا ییاز کارکردها یکی سهیمنظور مقامطالعه به  نیکرده است. ا افتیرا در یکم یليتوجه خ
کارکرد از  نیو گروه بهنجار، طرح شده است. عملکرد در ا یکردن، در دو گروه مضطرب اجتماع رييکارکرد تغ

 .قرار گرفته است یپردازش مورد بررس یعملکرد و کارآمد یدو بعد اثربخش
 یمبتال به اضطراب اجتماع مارينفر ب 24 منظور نیود. بدب یا سهیمقا یعل طرح کیطرح مطالعه  :یبررس روش

 ،یانتخاب شدند و پرسشنامه اضطراب اجتماع یا چند مرحله یا خوشه یگير فرد بهنجار به روش نمونه 24و 
گردید. نتایج با  اآنان اجر یبر رو نيسکانسیو یها کارت یبند صرف شده و آزمون دسته یتالش ذهن اسيمق

 )مانوا(، مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. رهيچندمتغ انسیوار لي، و آزمون تحلSPSS یفزار آمارا استفاده از نرم
 یکارآمد یعنیکردن  رييدار دو گروه در هر دو بعد عملکرد در کارکرد تغی از تفاوت معن یحاک جینتا ها: افتهی

عملکرد  یه مضطرب اجتماعصورت که گرو نی( بود. به ا>001/0Pعملکرد ) ی( و اثربخش>001/0Pپردازش )
 .نشان دادند یتر فيضع
 ییها کردن حافظه فعال نقص رييبا گروه بهنجار در کارکرد تغ سهیدر مقا یگروه مضطرب اجتماع :یريگ جهينت

کنترل  هیمخصوصاً نظر ،یاختالالت اضطراب کننده نييتب یشناخت یها ها منطبق با مدل نقص نیرا نشان دادند که ا
 .باشد یتوجه، م

 
 .پردازش یکارآمدعملکرد،  یاثربخش ،یاختالل اضطراب اجتماع های کليدی: اژهو
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 اضطراب اختالل به مبتال افراد اکثر که اند نشان داده

 تواند یمزمن و بدون درمان که م ریس کی اجتماعی

% 11تنها  د،کنن می گزارش را بکشد، طول ها سال یبرا

به صورت کامل و  یاز افراد مبتال به اضطراب اجتماع

 (.3،4) شوند یدرمان م ی% به صورت نسب25

 مخصوصاً ،یعملکرد شناخت فیباعث تضع اضطراب

 ی حافظه ییاجرا یکه کارکردها یفیعملکرد در تکال

 ییاجرا ی. کارکردهاشود یکند، م یم ریفعال را درگ

حل مسأله، انتخاب پاسخ مناسب از  ،یزری امهبرن :شامل

توجه مختلف و نشان دادن رفتار مناسب با  های پاسخ نیب

 در هاکارکرد نیا(. 5) شود یم ملرا شا طیشرا رییبه تغ

به  کند، یم فایرا ا یفرد نقش مهم یاجتماع توانایی

عملکرد  یبرا یشناخت های ییتوانا گریعبارت د

که افراد  ییجا ستند. از آنه یاثربخش، ضرور یاجتماع

مانند ترک  یمشکالت یمبتال به اختالل اضطراب اجتماع

 ،یاجتماع های تیاجتناب از موقع ن،ییپا نیدر سن لیتحص

در مورد خود و  ریانعطاف ناپذ های داشتن طرحواره

 ندیجهان اطراف، مشکل در فاصله گرفتن از افکار خودآ

 ز خود نشان ا ،یخود افراط و توجه متمرکز بر یمنف

 شان ییاجرا یرسد در کارکردها یبه نظر م دهند؛ یم

 (.6)را نشان دهند  هایی نقص

 فیاضطراب و کاهش عملکرد در تکال نیب رابطه

پرداز را به خود جلب کرده  هینظر نیتوجه چند ،یشناخت

 نکهیا حیتوض یو همکاران برا Eysenck. (7-9)است 

 کند، یم وبیرا مع یاضطراب چگونه عملکرد شناخت

( را Attentional Control Theory) کنترل توجه هینظر

 ییمدل سه جز کیاز  هینظر نیکه در ا کنند یمطرح م

حافظه  ییجز سه مدل. است شده استفاده فعالاز حافظه 

 کند یم ، مطرح شد که فرض Baddeleyتوسط فعال

 یاست: حلقه واج شناخت ستمیس رزی سه شامل فعالحافظه 

(Phonological loopصفحه ثبت د ،)ییفضا -یداری 

(Visuospatial Sketchpadو اجرا )یمرکز یی 

(Central Executive) (10.) 

که  کند یکنترل توجه فرض م هینظر

 ریی(، تغInhibition function) یبازدار یکارکردها

( و به روز کردن Shifting functionکردن )

(Updating functionکارکرد ،)ییجراا یاصل های 

فرد بتواند  نکهیا یعنی یاست. کارکرد بازدار یمرکز

 که از تداخل  ردیبه کار گ یتوجه خود را طور

 یریجلوگ فیبا تکل رمرتبطیغ های پاسخ ای ها محرک

فرد در  ییکردن که شامل توانا ریی. کارکرد تغدینما

مختلف  های قسمت نیتوجه ب ریدادن انعطاف پذ رییتغ

به "ست و کارکرد به روز کردن ا فیتکل کیمربوط به 

 را ،"فعال حافظه های ییبازنما ینیروز کردن و بازب

 یاز کارکردها یکی ه،ینظر نی. بر طبق اشود می شامل

حافظه فعال، کنترل  یمرکز ییاجرا ی لفهوم یدیکل

بر کارکرد کنترل  یبارانیتوجه است و اضطراب اثرات ز

 یاساس یها مفروضه گریلفه دارد. از دوم نیتوجه در ا

 پردازش و  یکارآمد نیاست که ب یزیتما هینظر نیا

که  صورت نی. به اشود یعملکرد گذاشته م یاثربخش

خاص، شامل دو بعد  فیتکل کیعملکرد فرد در 

 یعملکرد است. اثربخش یپردازش و اثربخش یکارآمد

 و غالباً  گردد یبر م یفرد تیعملکرد به سطح صالح

به  یکه آزمودن یحیصح های تعداد پاسخ قیاز طر

 ی. کارآمدشود یم یابیارز دهد، یمورد نظر م فیتکل

پردازش به میزان تالش اعمال شده توسط فرد برای 

 میزان مانند کند، انجام تکلیف در حال اجرا، اشاره می

  انجام برای شده صرف زمان میزان یا ذهنی تالش

 که است باال پردازش کارآمدی زمانی. تکلیف یک

 با را عملکرد اثربخشی از باالیی سطح بتوانند افراد

 (.9) آورند دست به کم نسبتاً منابع از استفاده

که  کند یم ینیب شیکنترل توجه پ هینظر

را  یمرکز ییاجرا یکه کارکردها یفیاضطراب در تکال

 یبعد کارآمد یبر رو یشتریب یاثر منف کند، یم ریدرگ

 نیدارد. به اعملکرد  یبا اثربخش سهیپردازش در مقا

 با افراد بهنجار  سهیصورت که افراد مضطرب در مقا

از منابع  یبخش نند،ک یکه تجربه م هایی یبه خاطر نگران

 فیانجام تکل یموجود در حافظه فعال برا یپردازش

بتواند  که نیا یو فرد برا دهند یمورد نظر را از دست م

 یعملکرد خود را حفظ کند، از راهبردها یاثربخش
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و زمان صرف شده  یتالش ذهن شیمانند افزا یانجبر

 راهبرد، نیاستفاده از ا ی جهیکه در نت کند یاستفاده م

 یکارآمد افتنیکاهش  متیعملکرد فرد به ق یاثربخش

که تقاضاها  یطیدر شرا ی. ولشود یحفظ م ،یپردازش و

  فیکه تکل یباشد، مانند وقت شتریتوجه ب طهیدر ح

قرار  زایی استرس طید در شرافر ای شود یم تر دهیچیپ

 های مشغولی و دل ها ینگران شتریب شیافزا لیدارد، به دل

از حافظه  یشتریب یمنابع پردازش ط،یآن شرا همربوط ب

 شود، یم فیبا تکل رمرتبطیفعال صرف پردازش افکار غ

 تواند ینم ،یجبران یکه استفاده فرد از راهبردها یطور

 ی جهیبران کند و در نتاز دست رفته را ج یمنابع توجه

 یپردازش، اثربخش کارآمدی بر عالوه ط،یشرا نیا

 (.9) ندیب یم بیآس زیعملکرد ن

 یژگیو یشناخت فیکاهش عملکرد در تکال

و  یزوفرنیمانند اسک یاختالل روان نیچند ای هسته

 . در (11-13) باشد یم کینوع  یاختالل دوقطب

 ها یبررس رشتیب زین یاختالالت اضطراب یبررس ی حوزه

و اختالل استرس پس  یعمل -یبه اختالل وسواس فکر

 یزدگ وحشت لاختال یاز سانحه و البته تا حدود

 یاختالالت اضطراب گریکه د یمربوط است، در حال

را  یکمتر یلیتوجه خ یمانند اختالل اضطراب اجتماع

 دیبا توجه به کمبود شد (.14) کرده است افتیدر

 یشناخت -عصب یکارکردها یبررس نهیدر زم قاتیتحق

در گروه مبتال به اختالل  ،ییاجرا یاز جمله کارکردها

 یپژوهش با توجه به روز آمد نیا ،یاضطراب اجتماع

و  هیمذکور را به عنوان پا دگاهید ،یکنترل توجه هینظر

 شتریب یدر روشن ساز یقرار داده و سع یاساس نظر

 یاجتماعنحوه عملکرد افراد مبتال به اختالل اضطراب 

 یمرکز ییکردن اجرا رییکه کارکرد تغ یفیدر تکل

 .نموده است کند، یم ریحافظه فعال را درگ

 یکارکردها یبررس نهیدر زم نیشیپ قاتیتحق

صورت  نیبه ا یدر افراد مضطرب اجتماع یمرکز ییاجرا

و همکاران  Topcuogluکه توسط  یاست که در پژوهش

مبتال به اختالل  نمارایب ییاجرا یانجام شد، عملکردها

 نیسکانسیبا افراد بهنجار در آزمون و ،یاضطراب اجتماع

نشان داد که گروه مبتال به اختالل نسبت  جینتا ،شد سهیمقا

تعداد  ح،یصح های به گروه بهنجار در تعداد کل پاسخ

 ها، پاسخ یکامل شده و درصد سطح ادراک های طبقه

و  Castaneda یگریوهش دژ. در پ(6) بودند تر نپایی

 خچهیدر بزرگساالن با تار یشناخت یهمکاران کارکردها

 ی خچهیبهنجار و بدون تار ادرا با افر یاختالالت اضطراب

از  ،یعصب شناخت های در آزمون یاختالالت اضطراب

 ی( برا(Trail making Test= TMT یابیجمله آزمون رد

 جیکردند و نتا سهیبا هم مقا ییاجرا های کارکرد یبررس

  یابیدو گروه در آزمون رد نیاز عدم تفاوت ب یکحا

کنار  لیلاز تح افتهیکه افراد بهبود  یاما وقت ؛(14) بود

در  یاجتماع یروان هایگذاشته شدند، اختالل در کارکرد

عملکرد  بیبا تخر ،یجار یافراد مبتال به اختالل اضطراب

 .همراه بود TMTدر 

 و همکاران  Taylorکه توسط  یپژوهش در

 های لفهورابطه کنترل توجه و م یه منظور بررسب

کننده در افراد  دیتوجه نسبت به محرک تهد یریسوگ

بود که  نیاز ا یحاک جیانجام شد، نتا یمضطرب اجتماع

 رییو تغ دیدر اجتناب از تهد تر نییافراد با کنترل توجه پا

به سمت محرک  دزایدادن توجه خود از محرک تهد

 .(15) شتندمشکل دا دزا،یتهد ریغ

که گروه نمونه پژوهش  گریدو مطالعه د در

بودند، عملکرد  نییافراد با اضطراب صفت باال و پا

پردازش و  یافراد گروه نمونه از دو بعد کارآمد

 جیقرار گرفتند که نتا سهیعملکرد مورد مقا یاثربخش

 یزا که عوامل استرس یطیبود در شرا نیاز ا یحاک

با اضطراب صفت باال  وهروجود نداشت در گ یرونیب

اما  (؛17،16) ددی یم بیپردازش آس یفقط کارآمد

وجود  یرونیب یزا که عوامل استرس یطیدر شرا

 یداشت )اضطراب حالت باال( عالوه بر کارآمد

 .ددی یم بیآس زیعملکرد ن یپردازش اثربخش

 یبررس نهیکه مطالعات در زم ییآنجا از

راد مضطرب حافظه فعال در اف ییاجرا یکارکردها

 یپژوهش فرض اساس نی. اباشد یاندک م یاجتماع

اضطراب بر  یاثر منف یعنی یکنترل توجه هینظر
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عملکرد را در گروه  یپردازش و اثربخش یکارآمد

 ونبا هدف آزم ینمونه مبتال به اختالل اضطراب اجتماع

به اختالل  انیدر مورد مبتال یکنترل توجه هینظر

 .دده یل قرار ماومورد س ،یاضطراب اجتماع

 
 :یبررس روش

 ای مقایسه -طرح مطالعه حاضر یک طرح علی

پژوهش حاضر نوجوانان مبتال به  آماری جامعه .باشد می

در سال  لیمشغول به تحص یاختالل اضطراب اجتماع

 ی متوسطه ی دوره یدر مدارس دولت 91-92 یلیتحص

انتخاب  یپژوهش برا نیبودند. در ا رازیدخترانه شهر ش

 گری از غربال یاجتماع بنه مبتال به اختالل اضطرانمو

صورت که در ابتدا با روش  نیاستفاده شده است. به ا

مدارس  نیاز ب ،ای چند مرحله ای خوشه یرگی نمونه

  راز،یآموزش و پرورش سطح شهر ش هیناح 4 یدولت

دخترانه به طور تصادفی انتخاب  رستانیمدرسه دب 4

طور تصادفی سه کالس سپس در هر مدرسه به  .شدند

کالس انتخاب شدند که در مرحله  کی هیاز هر پا یعنی

در تمام  انتخابی کالس هر آموزان بعد ابتدا از دانش

 پژوهش  کیشرکت در  یمدارس انتخاب شده برا

 یو دانش آموزان برا شد یدعوت م شناختی روان

سپس  ،شدند یعدم شرکت آزاد گذاشته م ایشرکت 

 ابرازشرکت در پژوهش  یس که براتمام افراد هر کال

نفر، پرسشنامه هراس  293 یعنیکرده بودند  لیتما

 و با توجه به نقطه برش  کمیل نمودندتکانور را  یاجتماع

نفر از  100باالتر و  ی که نمره ینفر از افراد 114، 19

نقطه برش گرفتند، غربال  نیاز ا تر نییکه نمره پا یافراد

 هکه نمره باالتر از نقط ینفر 114سپس با  (.18) شدند

 صیبرش گرفته بودند، به منظور مشخص کردن تشخ

 گروه در ها آن تیو عضو یاختالل اضطراب اجتماع

 های بر اساس مالک ینیمصاحبه بال ،اجتماعی مضطرب

DSM-IVبا  نی، توسط محقق اجرا شد و همچن 

 اجتماعی هراس پرسشنامه در ها که نمره آن ینفر 100

به عدم  یابیستنقطه برش بود، به منظور داز  تر نییپا

 در ها آن تیو عضو یاختالل اضطراب اجتماع صیتشخ

 های بر اساس مالک ینبالی مصاحبه بهنجار، گروه

DSM-IV تیتوسط محقق اجرا شد که در نها  

با  اجتماعی اضطراب اختالل به مبتال آموز دانش 24

. شدند انتخاب بهنجار آموز دانش 24و  ینینشانگان بال

  نظر مورد نمره کسب بر عالوه که است ذکر قابل

اختالل اضطراب  صتشخی گرفتن و برش نمره اساس بر

 صیعدم تشخ ای( ی)گروه مضطرب اجتماع یاجتماع

 اساس )گروه بهنجار( بر یاختالل اضطراب اجتماع

 ایه یورود تمام آزمودن طیشرا گرید ،ینبالی مصاحبه

ت بود: داشتن سن حداقل به این صور قیهر گروه به تحق

و  دیشد یو جسم کیارگان یماریسال، عدم وجود ب 15

ارائه شده توسط  یبا توجه به سابقه پزشک یمغز ی ضربه

همزمان )به جز  یشناخت نداشتن اختالل روان ،یآزمودن

( در یبرای گروه مضطرب اجتماع فیخف یافسردگ

مطابق  یکور رنگ ای یینایعدم وجود نقص ب ک،یمحور 

 بتواند  یکه آزمودن صورت نیا اهداف پژوهش، به اب

را درست  نیسکانسیرنگ مورد استفاده در آزمون و 4

 یروانپزشک /یپزشک یدهد، عدم مصرف داروها صیتشخ

اثر بگذارد، عدم  یکه ممکن است بر عملکرد شناخت

. قابل ذکر است یدرمان در روان ها یشرکت آزمودن

رهای کنترل یعنی سن و که دو گروه را با توجه به متغی

 از نیز ها تحصیالت همتا شدند و جنس آزمودنی سطح

 های رستاندبی به فقط انتخاب که این خاطر به ابتدا

 دخترانه محدود شد، کنترل شده بود.

افراد هر دو گروه مبتال به  یمرحله بعد، بر رو در

 های کارت بندی و بهنجار آزمون دسته یاضطراب اجتماع

 فیتکل یو بعد از اجرا شد یرا ماج نیسکانسیو

تالش  یدرجه بند اسیمق ،یهر آزمودن یبرا نیسکانسیو

خود را  یتالش ذهن زانیها داده شد تا م به آن یذهن

 برآورد کنند. فیتکل یاجرا یبرا

  بندی پژوهش از سه آزمون دسته نیا در

تالش  زانیم یدرجه بند اسیمق ن،یسکانسیو های کارت

( SPINکانور ) یاضطراب اجتماع ی و پرسشنامه یذهن

 استفاده شده است.
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 نیسکانسیو های کارت بندی آزمون دسته از

(WCSTبرا )سنجش بعد اثربخشی عملکرد در  ی

حافظه فعال،  یکردن اجرایی مرکز رییکارکرد تغ

آزمون یکی از شناخته شده ترین  نیاستفاده شده است. ا

 استدالل که است شناختی روان عصب های آزمون

 حل ماندگی، جا در شناختی، پذیری انعطاف انتزاعی،

تشکیل مفاهیم، تغییر مجموعه، توانایی آزمون  سأله،م

فرضیه و استفاده از بازخورد خطاها، راهبرد شروع و 

، در (19) توقف عمل و نگهداری توجه را می سنجد

 پژوهش سه نمره لحاظ شده است: نیا ی محاسبه

مشاهده  ی: وقتیماندگ جا در یتعداد خطا -1

اصل، بر اساس  رییتغ رغم یعل یکه آزمودن شود یم

در  که نیا ایخود ادامه دهد و  بندی به دسته یاصل قبل

 بندی حدس غلط به دسته کیاول بر اساس  یسر

به پاسخ « نه»بازخورد  افتیدر رغم یمبادرت ورزد و عل

به دست  بقاتتعداد ط -2. دهد یغلط خود ادامه م

 شود یاطالق م حیصح بندی به تعداد دستهآمده: طبقات 

تعداد کل خطاها: تعداد  -3 در نوسان است. 6تا  0و از 

 حیکه با کارت الگو به طور صح هایی کل کارت

 .ستیمتناسب ن

 صیسنجش نقا یآزمون را برا نیا ییروا زانیم

گزارش  86/0 یباال ،یمغز های بیبه دنبال آس یشناخت

 بیبر اساس ضر زیآزمون ن نیا ییای. پا(19) کرده است

گزارش شده است.  86/0کنندگان معادل  یابیتوافق ارز

 تیآزمون را در جمع نیا ییایقادری و همکاران پا

 85/0بازآزمون  -از روش آزمون فادهبا است یرانیا

 .(18) اند گزارش کرده

 زانیم یدرجه بند اسیپژوهش از مق نیدر ا

ال شده تالش اعم زانیسنجش م یبرا یتالش ذهن

 بندی دسته فیانجام تکل یپردازش( برا ی)کارآمد

. این (20) استفاده شده است نیسکانسیو های کارت

به عنوان یک ابزار خودگزارشی  Zijlstraابزار توسط 

انجام  یبرامناسب از میزان تالش ذهنی صرف شده 

ساخته شده است. در پژوهش حاضر از  ف،یتکل کی

را که  یتالش ذهن زانیخواسته شد تا م ها یآزمودن

 کردن مشخص با اند نموده فیصرف انجام تکل

میلی متر  0 از یدرجه ا 9 وستاریپ کی یبر رو عالمتی

  میلی متر 115 تا( ام نکرده یتالش چیه )اصالً

 ای . این مقیاس جنبهندی( مشخص نماتنهای ی)تالش ب

  قرار ارزیابی مورد را فرد تالش میزان از انتزاعی

 زیتما قیاز طر Zijlstraآزمون را  نیا واییر. دهد می

که  یصرف شده در دو گروه یتالش ذهن زانیم

 را حل  یاضیو مسائل ساده ر یهوش دهیچیمسائل پ

 ییایپا نیمناسب گزارش کردند و همچن کردند، یم

. در (21) گزارش نمودند 88/0بازآزمون را  -آزمون

 تیدر جمع ییایپا یبه منظور بررس زیپژوهش ن نیا

باز آزمون استفاده شد که  -از روش آزمون زین یرانیا

 .به دست آمد 86/0برابر با  یهمبستگ

 یاضطراب اجتماع ی از پرسشنامه نیهمچن

 یاضطراب اجتماع یابی( به منظور ارزSPINکانور )

است  سنجی خود اسیمق کیپرسشنامه  نیاستفاده شد. ا

اجتناب ماده(،  6ترس) ،یفرع اسیسه خرده مق یکه دارا

باشد. هر  یماده( م 4) کیولوژیزیف یماده(، ناراحت 7)

ابداً  یبرا 0از  ای جهدر 5 کرتیل اسیماده بر اساس مق

 نیا ییای. پاگردد یم بندی (، درجهتنهای یب یبرا 4تا 

با استفاده از روش  یتوسط زنجان رانیپرسشنامه در ا

 یهمسان نیو همچن 82/0بازآزمون برابر با  -آزمون

کرونباخ برابر با  یآلفا بیآن با استفاده از ضر یندرو

 نین پژوهش از ایدر ا .(18) به دست آمده است 86/0

غربال افراد مبتال به  یبرا ینیابزار به کمک مصاحبه بال

 .استفاده شده است ،یاختالل اضطراب اجتماع

 آماری افزار تجزیه و تحلیل داده ها از نرم برای

SPSS مانوا(  یریچندمتغ انسیوار لیو آزمون تحل(

 استفاده شد.

عملکرد  یبعد اثربخش یذکر است که برا قابل

از ابعاد  نیسکانسیو های کارت بندی دسته فیدر تکل

 جا در یبه دست آمده، تعداد خطا های تعداد طبقه

پردازش از  یکارآمد یکل و برا یتعداد خطا ،یماندگ

انجام آزمون  یصرف شده برا یتالش ذهن زانیم

 .تاستفاده شده اس ن،یسکانسیو
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 :اه افتهی
دو گروه مضطرب  اریمیانگین سنی و انحراف مع

 16/16±81/0 و 16±88/0و بهنجار به ترتیب  یاجتماع

. ندارد وجود ها آن بین تفاوتی آماری نظر از که است

  یفتوصی اطالعات دهنده نشان 1شماره  جدول

و عملکرد  ینمونه در دو بعد اثربخش های گروه

 نیاست. ا نیسکانسیو فیپردازش در تکل یکارآمد

مربوط به گروه  نیانگیکه م دهد یجدول نشان م

مضطرب از گروه بهنجار در تعداد طبقات به دست آمده 

است،  شتریکل مرتکب شده ب یکمتر و در تعداد خطا

 یماندگ جا در یدو گروه در تعداد خطا نیانگیاما م

 .به هم است کینزد باًیتقر

 ینرمال نمرات و همسان عیتوز های فرض شیپ

 های فرض شیوابسته که از پ یرهایمتغ های انسیوار

 لهیاست به وس کیاستفاده از آزمون پارامتر یآمار

و  نیآزمون لو رنوف،یاسم -کولموگروف های آزمون

قرار  دیی( مورد تأP>05/0) ریباکس با مقاد Mآزمون 

)مانوا(  رهمتغیند چ انسیوار لیاز تحل توان یگرفته، لذا م

 .استفاده نمود
 

 د اثربخشی عملکرد و کارآمدی پردازش در کارکرد تغيير کردنابعااطالعات توصيفی مربوط به  :1شماره  جدول

 انحراف معيار ±ميانگين  گروه بعد مقایسه

 2/4±55/1 بهنجار طبقه بندی

 58/2±01/1 مبتال به اضطراب اجتماعی

 75/10±9/2 اربهنج ماندگی جا خطای در

 83/11±25/2 مبتال به اضطراب اجتماعی

 49/29±21/7 بهنجار خطای کل

 95/43±83/9 مبتال به اضطراب اجتماعی

 87/48±55/8 بهنجار ميزان تالش ذهنی

 33/78±11/15 مبتال به اضطراب اجتماعی

 

 لیآزمون تحل جیکه نتا 2جدول شماره 

 نیاز ا یحاک دهد یرا نشان م رهیچندمتغ انسیوار

 یگروه تیعامل عضو یبرا یداری است که اثر معن

 نیکه ب دهد ینشان م یریاثر چندمتغ نیوجود دارد. ا

 و بهنجار در  یدو گروه مبتال به اضطراب اجتماع

پردازش  یعملکرد و کارآمد یاثربخش های لفهوم

، 001/0P<، 03/24=Fدارد )وجود  یداری معن تفاوت

 = اندازه اثر(. 69/0 لکز،یو یالمبدا ضریب =30/0

 از  کیمشخص نمودن تفاوت دو گروه در هر  یبرا

پردازش،  یعملکرد و کارآمد یاثربخش های لفهمو

  3در جداول شماره  یگروه نیآزمون اثرات ب جینتا

 .آورده شده است 4و 
 

های اثربخشی عملکرد و  هلفوم نتایج آزمون تحليل واریانس چندمتغيره برای مقایسه دو گروه در :2جدول شماره 

 کارآمدی پردازش

 اندازه اثر داریی سطح معن F درجه آزادی خطا ارزش آماری نام آزمون منبع تغييرپذیری

 گروه

 69/0 001/0 03/24 43 69/0 پيالیی اثر آزمون

 69/0 001/0 03/24 43 30/0 ویلکز المبدای آزمون

 69/0 001/0 03/24 43 23/2 هتلينگ اثر آزمون

 69/0 001/0 03/24 43 23/2 روی ریشه ترین بزرگ آزمون



 1395/ بهمن و اسفند 6، شماره 18شهرکرد/ دوره  یمجله دانشگاه علوم پزشک

59 

مربوط  های افتهی، 3اساس جدول شماره  بر

 نیصورت است که ب نیعملکرد به ا یبه بعد اثربخش

 در تعداد  یدو گروه بهنجار و مضطرب اجتماع

 یداری به دست آمده تفاوت معن های طبقه

(001/0P< ،28/0وجود دارد. ب = اندازه ،)یا نگاهاثر 

که گروه مضطرب  شود یمشخص م ها نیانگیبه م

 جنتای. اند را به دست آورده یکمتر های تعداد طبقه

نشان  یماندگ جا در یتعداد خطا یجدول برا نیا

 جا در یدو گروه در تعداد خطااست که  نیدهنده ا

ندارند  گریکدیبا  یداری مرتکب شده، تفاوت معن یماندگ

(09/0>P.) یتعداد خطا ی، برا3شماره جدول  جینتا 

دو  نیاست که ب نیاز ا یکل مرتکب شده، حاک

وجود دارد  یداری بعد، تفاوت معن نیگروه در ا

(001/0>P ،41= به ا ،)صورت که گروه  نیاندازه اثر

نسبت به گروه بهنجار، تعداد  یمضطرب اجتماع

 .شوند یرا مرتکب م یشتریکل ب یخطا

 

 های اثربخشی عملکرد لفهوبرای آزمون اثرات بين گروهی در م واریانس تحليل نتایج :3 جدول شماره

 اندازه اثر داریی سطح معن F ميانگين مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغيرها

 28/0 000/0 26/18 68/31 1 68/31 ها تعداد طبقه

 05/0 09/0 84/2 08/14 1 08/14 ماندگی جا تعداد خطای در

 41/0 000/0 36/32 33/2408 1 33/2408 تعداد خطای کل

 

دو گروه در  ای سهیمقا ی، بررس4جدول شماره 

 یتالش ذهن زانیم قیپردازش که از طر یکارآمد

است که گروه  نیاز ا یشده، حاک دهیصرف شده سنج

نسبت به گروه بهنجار به صورت  یمضطرب اجتماع

 یاجرا یرا برا یشتریب یتالش ذهن زانیم یداری معن

اثر(.  زهنداا =P ،60<001/0) اند صرف نموده ف،یتکل

نسبت به گروه بهنجار،  یگروه مضطرب اجتماع نیبنابرا

 دارد. تری فیپردازش ضع یکارآمد

 

 کارآمدی پردازش لفهوبرای آزمون اثرات بين گروهی در م واریانس تحليل نتایج :4 شماره جدول

 اندازه اثر داریی سطح معن F راتميانگين مجذو درجه آزادی مجموع مجذورات متغيرها

 60/0 000/0 06/69 52/10413 1 52/10413 ميزان تالش ذهنی صرف شده

 

 :بحث
 یمطلب است که وقت نیا انگریارائه شده ب جینتا

  سهیمقا گریکدیعملکرد با  یدو گروه از نظر اثربخش

نسبت به گروه  یافراد مضطرب اجتماع شوند، یم

 تعداد  یعنی) نمرات کسب شدهبهنجار در دو بعد از 

کل مرتکب شده( در  یبه دست آمده و خطا های طبقه

 .دارند تری فیعملکرد ضع نیسکانسیآزمون و

 یریرپذیتأث نهیدر زم نیشیمطالعات پ شتریب

از آن است که در  یعملکرد از اضطراب حاک یاثربخش

فرد  یتوجه ستمیدو س د،یو بدون تهد یعاد طیشرا

 با تعادل در گرا هدف ستمسی و گرا محرک ستمیس یعنی

در  بیبدون تخر یهستند و فرد عملکرد گریکدی

هدف  هک یخواهد داشت، اما وقت یعملکرد فیتکال

  ستمسی بر گرا محرک ستمیس شود، یم از دیتهد

تعادل به نفع  رییتغ نی. اکند یم داپی غلبه گرا هدف

که  ردگی یخاطر انجام م نیبه ا گرا محرک ستمیس

 هایی العمل شود و عکس لیتسه دیتهد یبررس ندیفرآ
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 جهیو اجرا شود و در نت یزری برنامه دیکاهش تهد یبرا

. شود یعملکرد فرد مختل م دها،راهبر نیمؤثر نبودن ا

 نیوجود ندارد، ا یکه اضطراب خارج یطیدر شرا یعنی

 و مضطرب افراد عملکرد که اند مطالعات نشان داده

 ی افتهیکه با  ای جهیداشت نت نخواهند تفاوتی بهنجار

 .(9،16،22) مطالعه حاضر در تناقض است

 یلیبنا به دال تواند یتفاوت مشاهدات م نیا

 تیجمع نیشیمطالعات پ شتریدر ب که نیباشد، از جمله ا

 ها افراد با اضطراب صفت باال  آن ی مورد مطالعه

کنترل توجه، افراد با  هنظری طبق. (9،17) اند هبود

بدون استرس  طیدر شرا یوقت یصفت باال حت اضطراب

که  یرمرتبطیافکار غ و ها ینگران لیقرار دارند به دل

 پردازش خود را از دست  یکارآمد کنند یتجربه م

اثربخش داشته باشند.  یعملکرد توانند یم یول دهند یم

با  یپژوهش افراد مبتال به اضطراب اجتماع نیاما در ا

 قرار داشتند، عالوه یاسترسبدون  طیکه در شرا یوجود

 ند،پردازش خود را از دست داد یکارآمد که نای بر

 نیا نییداشتند. در تب زین تری فیعملکرد ضع یاثربخش

  دیکالرک و بک با یشناخت هیبا استناد به نظر افتهی

از  یاختالل اضطراب اجتماع تیذکر کرد که ماه

 ه . از جمل(3) متفاوت است ییاضطراب صفت، به تنها

 نیکه ا یمختص اختالل اضطراب اجتماع های یژگیو

است  نیا کند، یم زیاختالل را از اضطراب صفت متما

 یاضطراب اجتماع یسه مرحله برا هینظر نیکه طبق ا

با  ییاروی: مرحله انتظار، مرحله روشود یمشخص م

و مرحله پردازش کردن پس  یاجتماع تیموقع

ردازش پس و پ ی. مرحله اضطراب انتظاریدادیرو

در افراد مبتال به اضطراب  رسد یبه نظر م ،یدادیرو

 ستند،یاضطراب زا ن تیدر موقع یحت که یوقت یاجتماع

در  بیآن تخر جهیشود که نت یم یاضطراب جادیباعث ا

 .عملکرد است

عامل  ابیدر غ تواند یکه م یگرید عامل

 جادیکننده ا کیبه عنوان تحر یرونیب زای استرس

 ینشخوار ای یدادیند، پردازش پس رواضطراب عمل ک

است که شامل  یپردازش شناخت کیپردازش  نیاست، ا

فرد پس از  یعملکردها یو بازنگر اتیجزئ یادآوری

در  یباشد و نقش محور یم یاجتماع تیموقع

 نی. اکند یم یباز یاضطراب اجتماع یدگارمان

 شود، یم ای یکردن منابع شناخت ریپردازش باعث درگ

 یدر جهت اجرا توانست یپردازش م نیا ابیکه در غ

 (.3)مورد نظر کمک دهنده باشد  فیتکل

از  یبرخ یافراد مضطرب اجتماع شتریب در

  یاجتماع دادیرو کیقبل از  های اخطار دهنده

 تواند یافراد م نیا یالوقوع وجود دارد که برا بیقر

 تیهمانند با اضطراب در موقع یاضطراب باًیتقر

را فرا خواند. پس افراد مضطرب  یعواق ییارویرو

 ضطرابا ،یاجتماع هایی تینه تنها در موقع یاجتماع

بلکه  کنند، یو افکار مرتبط با اضطراب را تجربه م

اضطراب  لیبه دل زین یعاد طیدر شرا نیهمچن

 کنند، یکه تجربه م یدادروی و پردازش پس یانتظار

. از (3)دارند  زایی و اضطراب یافکار مرتبط با نگران

مدرسه اجرا  طیکه پژوهش حاضر در مح ییجا آن

 نیشتریمضطرب ب انآموز شده است و معموالً دانش

مدرسه و کالس درس  طیاضطراب خود را در مح

انجام  یبرا یمکان نیحضور در چن کنند، یتجربه م

که  یتیحما طیبا وجود شرا یحت یعملکرد فیتکال

 توانست یم کرد، یفراهم م ها یآزمودن یمحقق برا

 قی)از طر یعملکرد های تیشدن موقع یباعث تداع

 یاضطراب طیتحت شرا قبالً( که فرد یبافت های نشانه

 یآن فرد اضطراب جهیدر نت .شود ،تجربه کرده است

تجربه  ،یواقع یارویهمانند اضطراب در مرحله رو

 قیاز طر یفرد مضطرب اجتماع نیهمچن؛ کند

 ینشخوار های همان پاسخ ای یدادروی پردازش پس

مرتبط با  ریاضطراب زا، افکار غ دادیرو کیبعد از 

که باعث تداخل در انجام  کند یمرا تجربه  فیتکل

 دنید بیآس نیرای. بناشود یدر حال اجرا م فیتکل

در  یعملکرد در افراد مضطرب اجتماع یاثربخش

( بر طبق یعاد طی)شرا یرونیبدون استرس ب طیشرا

  ینبی شیک قابل پکالرک و ب یشناخت هینظر

 .(3) باشد یم
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 ییجا است که از آن نیا افتهی نیا گرید نییتب

در حضور  نیسکانسیو فیتکل یاجرا تیکه موقع

  تیموقع نیاست، ا یعملکرد تیموقع کیمحقق، 

و  دیعمل نما یاجتماع تیموقع کیبه عنوان  تواند یم

مختص اختالل اضطراب  های یژگیباعث فعال شدن و

 خود،مرتبط با  یمنف های طرحواره :جملهاز  یاجتماع

 یافراط ریو تسخ افتهی شیتوجه متمرکز بر خود افزا

شود  ،یاجتماع دیتوجه توسط اطالعات مرتبط با تهد

افراد مضطرب  ها، یژگیو نیتعامل ا جهیکه در نت

بتوانند  که نیا یبرا یاجتماع های تیدر موقع یاجتماع

  فیا تکلتوجه خود را در جهت اهداف مرتبط ب

 شوند، یبا مشکل مواجهه م نند،در حال اجرا کنترل ک

 در کنترل توجه  یدچار ناکارآمد گرید انیبه ب

 فیتکل یکه اجرا ییجا از آن (.23،24) شوند یم

 مستلزم به کار بردن مناسب کنترل توجه  نیسکانسیو

 یرپذی که فرد بتواند به صورت انعطاف یطور ،باشد یم

دهد،  رییتغ فیمختلف تکل یقاضاهات نیتوجه خود را ب

در  یعملکرد افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماع سپ

 .شود یآزمون دچار اختالل م نیا

ارائه شده  جیپردازش نتا یمورد کارآمد در

پردازش در گروه  یبود که کارآمد نیاز ا یحاک

نسبت به گروه بهنجار به صورت  یمضطرب اجتماع

 است. تر فیضع یداری معن

 همسو  مطالعاتیافته های برخی با  جینتا نیا

مرتبط  ریافکار غ شود ی. فرض م(14،20،25،26-16) است

 ها، خودگویی ای یخود اشتغال ،ینگران ندمان فیبا تکل

 افکار. (17،26) کند یم بیپردازش را تخر یکارآمد

به اجرا  یبرا ازیمورد ن یمنابع توجه ،نگرانی به مربوط

و منابع  ردگی یرا به کار م فیتکل یدر آوردن تقاضاها

در حال اجرا  فیپردازش تکل یبرا یدر دسترس کمتر

 قیاز طر کنند یم یسع طرب. افراد مضماند یم یباق

به کار بردن منابع پردازش  یبرا افتهی شیتالش افزا

بار اضطراب بر  انیدارند، اثرات ز اریکه در اخت یگرید

 نیا جهیکه نت یامدیپ. پردازش را جبران کنند یکارآمد

پردازش  یکارآمد دنید بیآس شتریاست، ب تیوضع

 هینظر انطرفدار. (9) عملکرد است ینسبت به اثربخش

 یکه کارآمد یطیشرا حیتوض یپردازش برا یکارآمد

 گونه نیا ند،بی یم بیعملکرد آس یپردازش و اثربخش

 یمنف های خودگوییپردازش کردن  .کنند یاستدالل م

 را به وجود  یاساس یویدو سنار ،یانافکار نگر ای

 یشکل آن، افراد منابع شناخت نی. در اولآورند یم

 مورد نظر به کار  فیدر تکل نرا که تا اال یگرید

 یراهبردها که نیا ای کنند می فعال را اند نبرده

 یتا بتوانند با تقاضاها رندپذی یرا م یگرید نیگزیجا

 دآی یبه وجود م یوقت ویسنار نی. دومندیایکنار ب فیتکل

 ط،یشرا نیو تحت ا ستیدر دسترس ن یگریکه منابع د

  فیبا تکل طپردازش مرتب یبرا دیکه با یمنابع توجه

 ای یمنف های ییبه کار برده شود، به پردازش خودگو

. شود یاختصاص داده م فیبا تکل رمرتبطیافکار غ گرید

امکان  ای یگریکه منابع د یوقت یعنیاول  طیدر شرا

عملکرد  یبود، اثربخش نیگزیجا هایراهبرد رفتنیپذ

 پردازش کاهش  یکارآمد یول کرد، ینم رییتغ

به  فیتکل کی یاجرا یبرا که نیبه خاطر ا .افتی یم

که در  یبود. در حال ازیپردازش ن یبرا یشتریمنابع ب

 یپردازش، اثربخش یدوم، عالوه بر کارآمد طیشرا

منابع  که نیا لیبه دل ابد،ی یکاهش م زیعملکرد ن

در حال اجرا  فیتکل یپاسخ به تقاضاها یبرا ینیگزیجا

 (.7،9) وجود ندارد

پژوهش، افراد مبتال به اضطراب  نیا در

اختالل  نیا ژهیو یشناخت های یژگیو لیبه دل یاجتماع

 فیبا تکل رمرتبطیذکر شد، افکار غ نییتب نیکه در اول

ترس افکار منابع در دس نیکه ا کنند یرا تجربه م

در حال اجرا مورد  فیتکل یاجرا یحافظه فعال که برا

 که نیا یبرا جهینت رد کند؛ یم ریاست، را درگ ازین

افراد بهنجار، در آزمون  هیشب یبتوانند عملکرد

داشته باشند، دست به استفاده از راهبرد  نیسکانسیو

 لیاما به دل ؛زنند یم افته،ی شیافزا یتالش ذهن یجبران

 فیتکل یتقاضاها که نیا ای فیتکل یدگیچیپ

 نیاست و همچن ادیتوجه ز طهیدر ح نیسکانسیو

با  مرتبط ریغ یو افکار منف ها ییخودگو ادیز شیافزا
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و  ستیکمک کننده ن زین یراهبرد جبران نیا ف،یتکل

عملکرد  یپردازش، اثربخش کارآمدی بر عالوه نیبنابرا

 .ندبی یم بیآس زین

کارکرد  نیسکانسیو فیتکل که نیتوجه به ا با

افراد در حوزه  یشناخت یرپذی کردن و انعطاف رییتغ

 یبرا جیرا های جا که درمان و از آن سنجد یتوجه را م

  تیموفق ،یرفتار یاختالل، مانند درمان شناخت نیا

  نظر به اند، اختالل نداشته نیدر درمان ا یرگی چشم

ن، به درما مارانیاز ب روهگ نیکه پاسخ ندادن ا رسد یم

 های بیاز جمله آس ای دهیچیعوامل پ لیبه دل تواند یم

 و  شناختی عصب یکارکردها طهیها در ح آن یجد

. پس (4)باشد  ییاجرا یبه طور خاص کارکردها

در  یبه اضطراب اجتماع انیعملکرد مبتال قیسنجش دق

 فهم به کمک بر عالوه ،شناختی عصب های آزمون

 یهشدار تواند ی، ماختالل نیا بناییریز های سممکانی

 در که باشد درمانگران پزشکان و روان روان یبرا

 های بیمناسب که آس یکردن درمان دایپ جستجوی

 ماران،یگروه از ب نیدر درمان ا زیرا ن شناختی عصب

 مورد هدف قرار دهد، باشند.

به  توان یمطالعه حاضر م های تیمحدود از

 .ره کردنث اشاوم تیمحدود کردن گروه نمونه به جنس

 ییاجرا یکارکردها سهیپژوهش مقا نیا شنهاداتیاز پ

 یحافظه فعال در دو گروه دختر و پسر و بررس یمرکز

در  یکردن در اختالل اضطراب اجتماع رییکارکرد تغ

 .است یاختالت اضطراب ریبا سا سهیمقا

 

 :گیری  نتیجه
به طور خالصه مطالعه حاضر نشان داد که افراد 

 شناختی یدر عملکرد عصب یاجتماعمبتال به اضطراب 

کردن حافظه فعال  رییکارکرد تغ جا نیخود که در ا

 ها نقص نی. ادهند یرا نشان م هایی منظور است، نقص

 نیکننده ا نییتب یشناخت های منطبق با مدل تواند می

 افراد  نیکه ا نییتب نیاختالل باشد، مخصوصاً ا

 یرونیب های توجه شان را به سمت محرک توانند ینم

مطالعه  نیا نیدهند. همچن رییتغ ،یاجتماع تیدر موقع

 فراهم  زنکیکنترل توجه آ هینظر یرا برا یتیحما

 های اثر درمان توانند یم ندهی. مطالعات آآورد یم

 ییاجرا یرا بر انواع کارکردها یغالب اضطراب اجتماع

 .قرار دهند یبررس وردم

 

 :قدردانی و تشکر
 نیکه در انجام ا یزانیعز هیاز کل لهیوس نیبد

 .گردد یو تشکر م ریکردند، تقد یهمکار قیتحق
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Background and aims: The Neuropsychological performance in patients with anxiety disorders 

has received much less attention. The present study set out to compare one of the executive 

performances that means shifting function in two groups of social anxious and normal. Also, The 

aim of the present study was to investigate performance in this function both of processing 

efficacy and performance effectiveness. 

Methods: In this causal-comparative study, recruited 24 patients with social anxiety disorder and 

24 non patients in multi-stage cluster sampling method and were implemented tests of Connor 

Social Anxiety Scale, Self-reported mental effort scale, and Wisconsin Card Sorting Test, The 

results were analyzed with SPSS software and MANOVA test. 

Results: The results showed significant differences between the two groups in both components 

of performance in the shifting function namely processing efficacy (P<0.001) and performance 

effectiveness (P<0.001), So that socially anxious group showed poorer performance. 

Conclusion: The group of social anxious in compare with normal group showed deficient in the 

shifting function of working memory. The deficiency observed were related to cognitive models 

of anxiety disorders specially Attentional Control Theory. 
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