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  مقدمه

 يپزشکروان يهااختاللاز  يکي ياختالل اضطراب اجتماع
. اضطراب )۱(شناخته شده است  ياختالل اضطراب نيترعيشامزمن و 
 يابيا مورد ارزيترس مشخص و ثابت از شرمنده شدن  ياجتماع

 يتيا در زمان انجام فعالي ياجتماع يهاتيموقعقرار گرفتن در  يمنف
نشان  يرشناسيگهمهر ي. مطالعات اخ)۲است (گران يدر حضور د

در طول  يت عموميدر جمع يوع اضطراب اجتماعيکه ش دهديم
ت يان جمعيدرصد است که در م ۱۶تا  ۴/۲از  يادامنه يعمر دارا

  .)۳(است  ترعيشانوجوانان 

                                                             
 رانيز، ايز، تبري، دانشگاه تبريو روانشناس يتي، دانشکده علوم تربينيبال يکارشناس ارشد روانشناس ١
 سنده مسئول)يران (نويز، ايز، تبريتبر دانشگاه ،يو روانشناس يتيکودک و نوجوان، دانشکده علوم ترب ينيبال يکارشناس ارشد روانشناس ۲
 رانيز، ايز، تبري، دانشگاه تبريو روانشناس يتي، دانشکده علوم تربينيبال يکارشناس ارشد روانشناس ٣
  رانيز، ايز، تبريتبر دانشگاه ،يو روانشناس يتي، دانشکده علوم تربياستاد گروه روانشناس ۴

 و آشکار ترس ،DSM-5 در ياجتماع هراس ياصل يژگيو
 است ممکن که است يعملکرد اي ياجتماع يهاتيموقع از مستمر
 يهاتيموقع معرض در گرفتن قرار. شوند فرد يشرمندگ موجب
 واکنش بروز به بالفاصله شهيهم تقريباً ،يعملکرد و ياجتماع

 حمله شکل به است ممکن واکنش نيا و شوديم منجر اضطراب
. دشو ظاهر يتيموقع نهيزم با اي تيموقعبه وابسته يزدگوحشت
 اي مفرط ترسشان که هستند متوجه اختالل نيا دچار ساالنبزرگ

 به وقوف نيا کودکان مورد در است ممکن يول است يرمنطقيغ
 قطف افراد از يبرخ يبرا. باشد نداشته وجود ترس، بودن يرمنطقيغ
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 نشستن همچون ،يعملکرد اي يياجرا يهاتيموقع از يکوچک بخش
 و است آورترس شنوندگان از يگروه يبرا يسخنران اي جمع در

 يهاتيموقع اي يعموم عملکرد از ياگسترده دامنه از گريد ياعده
 ياجتماع هراس موارد، از هرکدام در. ترسنديم ياجتماع تعامل

 اهترس گونهنيا که گردديم مطرح صيتشخ کي عنوانبه يزمان
 مختل را فرد ياجتماع اي يشغل روزمره عملکرد يداريمعن طوربه

  .کنند
 جمع در کردن صحبت از ترس شامل عيشا ياجتماع يهاهراس

 شدن، سرخ گران،يد حضور در شستنن جمع، در خوردن غذا اي
 باشديم احمقانه يزهايچ گفتن اي و گرانيد حضور در کردن استفراغ

 ياديز عوامل ياجتماع اضطراب اختالل يشناسسبب يبرا .)٤(
 يگر يرفتار– يمغز هينظر و يشناخت اتينظر اما کردند، مطرح

 يهامدل .هستند اختالل نيا کنندهنييتب ياصل يهاهينظر ازجمله
 ينيبال کار ،يشناخت اتيادب بر هيتک با ياجتماع هراس يشناخت

 نيا و اندگرفته شکل اطالعات پردازش يالگو بر يمبتن و عيوس
 يسازمفهوم ،يشناخت ييهاپردازش و باورها عنوانبه را اختالل

 قيرط نيا از و کننديم دايپ تداخل ياجتماع عملکرد با که اندکرده
 يشناخت يهاهينظر. )٥( بخشنديم تداوم را فرد ياجتماع اضطراب

 يجانيه اختالالت به مربوط يهايريسوگ نهيزم در يمختلف
 يافسردگ مدل اساس بر دارد. وجود يافسردگ و اضطراب خصوصبه

 و فقدان به مربوط اطالعات پردازش در اختالل با يافسردگ بک،
 پردازش در اختالل با اضطراب کهحاليدر دارد، ارتباط شکست
) ١٩٨١( باور هينظر اساس بر. است خطر اي ديتهد به مربوط اطالعات

 اب و شوديم ييبازنما يتداع شبکه در گره کي مانند يجانيه هر
 ،يجانيه يهاگره شدن فعال. دارد ارتباط شبکه گريد يهاييبازنما

 جهيدرنت و خلق با هماهنگ مواد به يدسترس شيافزا موجب
 و امزيليو. شوديم خلق با هماهنگ اطالعات پردازش يريسوگ

 -يسازفعال مرحله در توجه يريسوگ که معتقدند) ١٩٩٧( همکاران
 حافظه يريسوگ و است پردازش خودکار مرحله که يسازکپارچهي

 است، شده کنترل و يراهبرد پردازش سطح که حيتشر مرحله در
 که است يمعن نيبد خودکار مرحله در يريسوگ. افتديم اتفاق

 توجه تمرکز و ندارد ياآگاهانه تجربه محرک وجود از غالباً شخص
 در ارتباط با .)٦-٧شود (يم جلب محرک يسوبه خودکار طوربه

 يهامدل، يصورت گرفته در مورد اضطراب اجتماع يهاپژوهش
ن اختالل وجود دارد که يو تداوم ا يرينه شکل گيدر زم يمختلف

 يجانيه يهااختاللاز  يارين بسين اختالل در بيت اينشانگر اهم
اضطراب  يهامدلاز  ياريان بسير بوده است. در مياخ يهادههدر 

                                                             
1 Kimbrel 
2 Reinforcement Sensitivity Theory 

) ۲۰۰۸( ١مبرليگفت که مدل ک توانيمبه جرات  ياجتماع
از عوامل مختلف  ياگستردهف ياست چرا که ط فردمنحصربه

 و يطي، محيستي، زيکي، ژنتيتيمثال: عوامل شخص عنوانبه(
  .)۹،۸است (کپارچه ادغام کرده يک مدل ي) را در يشناخت
 ارائه يستيز يالگو (RSTتقويت ( به تيحساس هينظر ، دريگر

 نيا يگر اعتقاد به .است يرفتار- يمغز ستميس سه شامل که نمود
 و باشنديم يفرد يهاتفاوتاساس  يرفتار- يمغز يهاستميس

 متفاوت يجانيه يهاواکنش يفراخوان به هاآن از کي هر تيفعال

 ساز فعال ستميس ستم،يس نياول انجامديم اضطراب و ترس رينظ

 پاسخ هيتنب فقدان و پاداش يشرط يهامحرکبه  )(BASرفتاري 

 يفراخوان موجب ستميس نيا تيحساس شيو افزا تيفعال .دهديم
 دومين .گردديم فعال اجتناب و آورد يرو و رفتار مثبت يهاجانيه

 يهامحرک به که است )BISرفتاري ( يبازدار ستميس ستم،يس
 و ديجد يهامحرک به نيو همچن پاداش فقدان و هيتنب يشرط

 موجب ستمين سيا فعاليت .دهديم پاسخ يذات آورترس يهامحرک

 فعل اجتناب ،يرفتار يبازدار و اضطراب يعاطف حالت يفراخوان

 ستم،يس ني. سومگردديم ييبرپا و توجه شيافزا ،يخاموش ر،يپذ

و  گداليآم با يساختار ازنظر که است (FFS) زيگر -زيست ستميس
  .)۱۰( باشديم حساس آزارنده يهامحرک به و مرتبط پوتاالموسيه

) RST٢ت (يت به تقويه حساسيبر نظر يمبرل مبتنيمدل ک
 شدبايمت يشخص يولوژيب بر اساسه ين نظريشده است. ا يطراح

در افراد  يفرد يهاتفاوت يربنايستم عمده در مغز را زيکه سه س
 –ز يگر-ستم جنگ ياز س اندعبارت يمغز يهاستميسن ي. ادانديم

ستم ي) و سBAS( يرفتار يسازفعالستم ي)، سFFFS٣انجماد (
 FFFSدر پاسخ به عالئم پاداش و  BIS .(BAS( يرفتار يبازدار

 يآزارنده شرط يهامحرکرفتار اجتناب و فرار در پاسخ به  منظوربه
حل و فصل  BIS يفه اصلي. در مقابل وظشوديمفعال  يرشرطيو غ

 )اجتناب – يکي(مانند تعارض نزد يرقابت ن اهدافيمناقشات ب
را در  يمتفاوت يمغز ين حوزه ساختارهايه پردازان اي. نظرباشديم

 را در يگاه متفاوتيو جا داننديمل يستم دخين سه سيک از ايهر
ستم فرض ين سه سيدر ا يجانيه يهااختالل يب شناسيآس
  .)۱۰( کننديم

 ک وين فرض است که هم علل نزديبر ا يمبرل مبتنيمدل ک
. علل شوديمر يفراگ يهم علل دور باعث اختالل اضطراب اجتماع

 شوديممنجر  BIS يت باالياست که به حساس يدور شامل عوامل
ن ي. ا)BISت يحساس ي، سطح فعليفعل يهاتيموقعمثال  يبرا(

ن عوامل به سبک متقابل و يا يکه تمام کنديممدل فرض 

3 Fight-Flight-Freeze System 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 13

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3512-fa.html


 ۱۳۹۶فروردين ، ۱، شماره ۲۸دوره   اروميه مجله پزشکي
  

3  

جاد و تداوم اختالل يبا هم تعامل دارند و منجر به ا يادهيچيپ
) گزارش ۲۰۱۰مبرل و همکاران (ي. کشونديم ياضطراب اجتماع
و  BISن يب ي، رابطه مثبتساالنبزرگاز  يانمونهکردند که در 
 مبرليشل، کيهانت، م چنينهمآوردند.  به دست ياضطراب اجتماع

اضطراب  توانديم BIS) گزارش کردند که ۲۰۱۰( يگر –و نلسون 
 يغزم ير برداريمطالعات تصو ييکند. از سو بينيپيشرا  ياجتماع
افراد در  يوقت مثالً ياجتماع يهاترسکه در طول  دهديمنشان 

 يهاانيبنکه  ي، در نواحکننديم يسخنران يان جمعيم
 يان خون مغزيش جري، افزانديآيمبه حساب  BIS شناختيعصب

 ياغلب نوع ي. افراد مبتال به اضطراب اجتماع)۱۱( شوديمده يد
 دهنديمنشان  يع اجتماعيرا نسبت به وقا يمنف يشناخت يريسوگ

 يابيارز ياجتماع يهاتيموقع يش دارند که برايگرا هاآنمثال  يبرا
تر شيرا ب يمنف يع اجتماعيوقا هاآن چنينهمداشته باشند.  يمنف
 يو نوع کننديمقبول  ترکممثبت را  يع اجتماعيرفته و وقايپذ

شان ن يرونيع بيد قلمداد کردن وقايتهد يرا برا يشناخت يريسوگ
 فرادا در اضطراب تداوم براي توانيم كه ييهانييتباز  يكي دهنديم

 در است كه سوگيري اين كرد بيان اجتماعي اضطراب به مبتال
 اضطراب در تداوم موجب اجتماعي، سرنخهاي و اطالعات پردازش

  .)۱۴،۱۲( شوديم افراد اين
 ان افراديحافظه در م يريکه سوگ دهديمشواهد نشان  يياز سو

. مانسل و کالرک شوديمده يشتر ديب ياضطراب اجتماع يدارا
باال نسبت به  ي) گزارش کردند که افراد با اضطراب اجتماع۱۹۹۹(

، يابت اضطريک موقعيکه در  ين، وقتييپا يافراد با اضطراب اجتماع
 يادآوريف به ي؛ در تکالرنديگيمقرار  يجلسه سخنران يمثل برگزار

. در مقابل رپ، مک آوردنديماد يمثبت را به  يهاواژه ترکم، هاواژه
د ي) روش تهد۱۹۹۴( يل، راون اسکرافت و رادنيکالوم، هل و

ر حافظه را د يريرا به کار نبردند و نتوانستند وجود سوگ ياجتماع
ا و ب هاافتهين يا بر اساسدا کنند. يپ ياضطراب اجتماع يافراد دارا
 يريف مختلف حافظه نشان داده شد، که سوگيتکال يريبه کارگ

 ياراافراد د يفقط برا يدکننده اجتماعيع تهديحافظه نسبت به وقا
ار ب الوقوع قريقر يد اجتماعيک تهديکه در معرض  ياجتماع ينگران

 از سوگيري توانيمن ارتباط ي. در ا)۱۵-۱۶دارد (وجود  رنديگيم
به  است، سخن يشناخت سوگيري انواع نيترمهم از که يكي تفسير

 است باور اين بر اجتماعي اضطراب شناختي يهاهينظر. ان آورديم
 اين. دارد وجود منفي تفسير سوگيري اجتماعي اضطراب در كه

 شگراي اجتماعي اضطراب به مبتال افراد كه کنديم بيان هاهينظر
 و ندكن تفسير منفي ايگونهبه را مبهم اجتماعي رويدادهاي تا دارند

 كه اين است شوديم هاآن در باور اين تقويت باعث كه گرايشي
  .شنديانديم منفي ايگونهبه هاآن يدرباره ديگران

مبرل ي) و ک۲۰۰۰و مک ناوتون ( يگر يهاپژوهش اساسبر 
که در افراد مبتال به  يشناخت يريگفت که سوگ توانيم) ۲۰۰۸(

به  يقو BISستم يجه سي، در نتشوديمده يد ياضطراب اجتماع
اطالعات  يدر بررس BISکه  شوديمن ياز ا ين ناشيو ا ديآيم وجود

ارد. د کننده نقش ديبالقوه تهد يهاتموقعيبهد کننده در پاسخ يتهد
 يستيز يريسوگ يخود نوع BISاست که  ي) مدع۲۰۰۸مبرل (يک
 ياجتماع ينگران يکه در افراد دارا شوديممحسوب  يتيشخص –
 ياعاجتم يدروندادها يبرا يشناخت يرين سوگي. بنابراشوديمده يد

و اضطراب  BISرابطه  يبرا ياواسطهد کننده به عنون يو تهد يمنف
ب الوقوع وجود يقر يد اجتماعيک تهديکه  يطيدر شرا ياجتماع
ن موضوع وجود يا يبرا يت کننده فراواني. شواهد حماباشديمدارد 

ش يو گرا BISن ي) ب۲۰۰۶( ي، کوم و دلسکايمثال ناگوچ يدارد. برا
  .)۱۷کردند (دا يرابطه مثبت پ ياطالعات منف يبه تمرکز بر رو

بر اضطراب  BISنقش  يبر رو عمدتاًمبرل ياگرچه مدل ک
در  يداريمعننقش  توانديمز ين نييپا BASدارد،  تأکيد ياجتماع

 يد ولز باشيناچ توانديمن نقش ين رابطه داشته باشد. هرچند که ايا
ن ادعا ياست. ا BASو  BISبه هم وابسته  هيئتاز ما يناش عموماً

) ۲۰۰۲وسته کارر (يبه هم پ يهاستميسه خرده يفرض يبر مبنا
با  ينقش متقابل BASو  BISاست که  يمدع ي. وشوديممطرح 

ک ين ييپا BAS) معتقد است که ۲۰۰۸مبرل (يک روازاينهم دارند. 
. ندکيم يسازمفهوم ياضطراب اجتماع يسک فاکتور مکمل را براير

  .)۱۸(ن ادعا وجود دارد يت از ايحما يشواهد برا يبرخ
تواند همراه با يل ميدر دوران تحص ياجتماعاضطراب  اختالل

اجتناب از حضور در کالس، اضطراب از صحبت کردن در جمع و 
طه يافراد مبتال، در ح ييباشد. از سو يليمتعاقب آن پسرفت تحص

که روابط و  يو اضطراب يشات اجتنابيگرا دليلبهز ين يشغل
و  يشغل يهامصاحبهمثل  ين فرديو ب ياجتماع يهاتيموقع

. افتدميبه مخاطره  هاآن ينده شغلي، آکننديمتجربه  ياستخدام
 يهايپردازشه يممکن است با اند ين هراس اجتماعيبر ا عالوه

ه ک رسديمبه نظر  روازاينرابطه داشته باشد.  يمنعطف به خودکش
 شونديمن اختالل يش و تداوم ايدايکه باعث پ يق عوامليشناخت دق

 ن اختالل بدونياز ا يريشگيمضاعف دارد چرا که درمان و پ يضرورت
 دليلبه چنينهمعلم به عوامل سبب ساز آن ممکن نخواهد بود و 

 چنينهمنه و ين زميانجام شده در ا يهايبررسمحدود و مبهم بودن 
ت و مشکال يب روانيبا آس ينکه اختالل اضطراب اجتماعيا دليلبه

ن اختالل يرک بهتر علل بروز و تداوم اد يهمراه است، برا يرفتار
 بر آن ي. در پژوهش حاضر سعرسديمبه نظر  يحاضر ضرور يبررس

 يت گريت به تقويه حساسيموردنظرخواهد بود تا از دانش روز در 
استفاده شود.  ديآيمت به حساب يشخص يستيه زيک نظريکه 
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 يتشناخ يادهايبنفهم  يبرا يولوژيبر ب يمبتن يچارچوب چنينهم
  ن اختالل فراهم آورده شود.يا

ن يور جهت برازش تديز يشده مدل فرض ارائهنه يشيبر پ يمبتن 
شده  گيرياندازهن مدل با مدل يا اين شود که آيد تا معيگرد
 BASو  BISن مدل، فرض شده است که يا نه؟ در ايدارد  خوانيهم
 ياختالل اضطراب اجتماع يبر رو يشناخت يريسوگ يگر يانجيبا م

ک ين اختالل يبر ا BASو  BIS تأثير ي. به عبارتگذارديم تأثير
م يرمستقيغ يبه شکل تأثيرن يست، بلکه اين يم و خطيرابطه مستق

ف ن هدي. بنابراشوديماعمال  يشناخت يريسوگ يگر يانجيو با م
رات ن اثي، تخميمدل فرض يبرازش کل يابيپژوهش حاضر در کنار ارز

 يريم سوگي، اثر مستقيشناخت يريبر سوگ BASو  BISم يمستق
و  BISم يرمستقيو اثرات غ يبر اختالل اضطراب اجتماع يشناخت

BAS يپژوهش يهاهيفرض است. يبر اختالل اضطراب اجتماع 
مثبت بر  تأثيرباال  BISو  يمنف تأثيرباال  BAS)۱از  اندعبارت

 اختالل يهابر نشانه يشناخت يري) سوگ۲دارند، يشناخت يريسوگ
 اختالل يهاباال بر نشانه BIS )۳دارد، يمثبت تأثير ياجتماع اضطراب
 ياختشن يريسوگ يانجيبا در نظر گرفتن نقش م ياجتماع اضطراب

 اضطراب اختالل يهاباال بر نشانه BAS )۴مثبت دارد، تأثير
 أثيرت يشناخت يريسوگ يانجيبا در نظر گرفتن نقش م ياجتماع

 بنابراين برازش دارد. گيرياندازهبا مدل  ي) مدل فرض۵دارد و  يمنف
 رفتاري – يمغز يهاستميسرابطه  ين پژوهش بررسيا ييهدف نها

)BIS/BASيريسوگ واسطهبه ي) با اختالل اضطراب اجتماع 
  .باشديم يشناخت

  
  
 
 
  
  

 پژوهش يمدل فرض ):۱شکل (
  

  مواد و روش کار
و به لحاظ نحوه  ياديپژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بن

ن يا يبود. جامعه آمار يليتحل – يفياز نوع توص هاداده يآورجمع
 يليز در سال تحصيدانشگاه تبر يان کارشناسيپژوهش را دانشجو

 ۲۴۰ ن پژوهشيل دادند. نمونه انتخاب شده در ايتشک ۹۴-۱۳۹۳
چند  ياخوشه يريگنمونهکه با استفاده از روش  باشديمنفر 

و  هي، علوم پاي، فنيعلوم انسان يان چهار گروه آموزشياز م يامرحله
نفر از  ۶۰به تصادف چهار دانشکده انتخاب شد و سپس  يکشاورز

 در پژوهش ياجرا از افتند. قبليهر دانشکده در پژوهش شرکت 

ها به پاسخ و نام ماندن محفوظ و پژوهش اهداف خصوص
شرکت در  يت آنان برايشد و رضا داده نانياطم کنندگانشرکت

 يطيمربوط در مح يهاپرسشنامهد. سپس يپژوهش حاصل گرد
اجرا  کنندگانشرکت يبر رو يکاف زمانمدتمناسب و در  کامالً
ورود به پژوهش عبارت بودند از کسب نقاط برش  يارهايد. معيگرد

ل در دوره ي، اشتغال به تحصيدر پرسشنامه اضطراب اجتماع
با طرح  يل به همکاريسال،، تما ۲۲ تا ۱۹ ي، دامنه سنيکارشناس

ز عبارت بودند از داشتن يخروج از پژوهش ن يارهاي. معيپژوهش
، ير از اختالل اضطراب اجتماعيبه غ يجد يا جسماني يروان يماريب

 در هر زمان يو عدم همکار هاپرسشنامهبه  ييل به پاسخگويعدم تما
ز عبارت ين پژوهش نيا ي. مالحضات اخالقيطرح پژوهش ياز اجرا

انجام  يبرا نندگانکشرکت يت آگاهانه تمامي) رضا۱بودند از 
جهت محفوظ ماندن نام  هاپرسشنامه) استفاده از کد در ۲پژوهش،

 از آمدهدستبهج يافراد شرکت کننده از نتا يتمام ي) آگاه۳افراد،
  پژوهش.

 يرفتار يسازفعال/ يبازدار يهاستميسپرسشنامه ابزارها: 
 کي ،)۱۹۹۴ ت،يوا و کارور( BAS/BIS اسيمقت: يکارور و وا

 نيا در BIS اسيرمقيز. است يسؤال ۲۴ يده گزارش خود اسيمق
 يبازدار ستميس تيحساس که است هيگو هفت شامل پرسشنامه

 يطرف از. رديگيم اندازه ديتهد يهانشانه به پاسخ در را يرفتار
 ستميس تيحساس که است هيگو ۱۳ شامل زين BAS اسيرمقيز

 خود پرسشنامه نيا در BAS. کنديم يابيارز را يرفتار يسازفعال
 ۵( پاداش به يپاسخده ،)سؤال ۴( سائق: اسيمق خرده سه شامل
 ياضاف هيگو چهار. است) سؤال ۴( يسرگرم يجستجو و) سؤال

 يابيارز در ينقش که شده آورده اسيمق در يپوشش يهاتميآ عنوانبه
BAS/BIS توسط ايدرجه چهار مقياس يک روي هاگويه .ندارند 

، ثبات دروني زير )۱۹(کارور و وايت  .شوديم بندي رتبه آزمودني
. اندکردهگزارش  ۷۱/۰را  BASو ثبات دروني  ۷۴/۰را  BISمقياس 

خصوصيات روان سنجي نسخه فارسي اين مقياس در ايران توسط 
محمدي در دانشجويان شيرازي مطلوب گزارش شده است. اعتبار به 

، BISو براي زير مقياس  BAS ،۶۸/۰روش باز آزمايي براي مقياس 

BAS 

BIS 

 

 یشناخت سوگیري

اختالل 
اضطراب  
 اجتماعی
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ن ياعتبار ا )۲۱(ن يمجارش ي. عبداله)۲۰(گزارش کرده است  ۷۱/۰
ر يز يو برا BAS ۷۸/۰اس يمق يبرا ييپرسشنامه را به روش بازآزما

  گزارش نموده است. BIS ۸۱/۰اس يمق
مربوط به خود و تفسير ( پرسشنامه شده دنظريتجد نسخه

 و باتلر توسط ۱۹۸۳ سال در پرسشنامه نيا ياصل گران): نسخهيد
 براي زين )۲۲( و همکاران ريام. گرفت قرار استفاده مورد وزيمات

 نيا ياجتماع هراس به مبتال افراد در ريتعب رييسوگ يبررس
 ظردنيتجد مورد هاماده و تعداد و شکل ،ييمحتوا ازنظر را پرسشنامه

 استفاده مورد شده دنظريتجد نسخه حاضر پژوهش در. دادند قرار
 خهنس دو داراي ريتعب پرسشنامه شده دنظريتجدفرم . گرفت قرار

 و هر است) ماده ۲۲( گرانيد به مربوط و) ماده ۲۲(خود  به مربوط
 يوهايسنارا ي دادهايرو يفرع يهااسيمق داراي خود زين نسخه

مبهم  ريغ ياجتماع دادهاييرو اي ويسنار و) ماده ۱۵( مبهم ياجتماع
 اي ماده وهر ماده ۴۴ درمجموع نسخه است. تعداد مواد دو ماده) ۷(

که  است نييتب اي ريتفس نهيگز سه داراي نسخه دو هر در ويسنار
 . هر دو نسخهاست يخنث و يمنف مثبت، يمفهوم و ييمعنا بار داراي

است، نسخه مربوط به  ييباال يدرون يپرسشنامه داراي همسان نيا
 بيضر يدارا گراني، نسخه مربوط به د۸۵/۰آلفاي  بيضر يخود دارا

 راني. در ا)۲۲(است  يخوب ياعتبار بوم شناخت يو دارا ۸۸/۰الفاي 
بعد از  )۲۳(د ياصغرنژاد فرو  لويرشک، علي، بدر پژوهش عبدي

 نيو صوري هر دو نسخه ا يياعتبار محتوا طباق،ترجمه و ان
 ي. همسانديمتخصص باال برآورد گرد ابانيپرسشنامه توسط ارز

 ۸۳/۰آلفا  بيضر يپرسشنامه دارا نينسخه مربوط به خود ا يدرون
 مارانيدر ب ۷۹/۰آلفا  بيضر يدارا گرانينسخه مربوط به د يو برا
  آمد. به دست ييسرپا

 ۱۷ يخودسنج ابزار کي): SPIN( ياجتماع هراس پرسشنامه 
 ياجتماع يمرض ترس اي اضطراب يابيارز براي که است اي هيگو

: از اندعبارتدارد که  اسيمق خرده سه SPIN .است شده ميتنظ
 ۴( يکيولوژيزيف يختگيبرانگ و ه)يگو ۷( اجتناب ه)،يگو ۶( ترس

 )۲۳(بار در پژوهش عبدي و همکاران  نيان براي نخستري. در اه)يگو

پرسشنامه  نيو صوري ا ييپس از ترجمه و انطباق، اعتبار محتوا
تفاده با اس ييبه روش بازآزما ييايباال برآورد شد و پا ابانيارز توسط

ته هف کيگروه دانشجو با  کيبر روي  رسونيپ ياز روش همبستگ
ي کنندهمراجعه مارانيدر ب آن يدرون يو همسان ۸۳/۰فاصله 

محاسبه  ۸۶/۰ يآلفا بيبا ضر يبهداشت روان کينيبه کل ييسرپا
 ييايقرار است که پا نيپرسشنامه، به ا نيا يروانسنج هاييژگيو شد.

اختالل اضطراب  صيبا تشخ ييهاگروهدر  ييبه روش بازآزما
 ياست و همسان ۸۹/۰تا  ۸۷/۰ يهمبستگ بيبرابر ضر ،ياجتماع

ر براب اس،يآلفا در گروه افراد بهنجار براي کل مق بيضر اي يدرون
 ۷۸/۰ صيتشخ ييبا کارا ۱۵گزارش شده است. نقطه برش  ۹۴/۰

و گروه کنترل  ياختالل اضطراب اجتماع صيبا تشخ ييهايآزمودن
افراد با  ۸/۰ صيتشخ ييبا کارا ۱۶برش  ينقطهو  يپزشکروان ريغ

فاقد  يپزشکروانرا از گروه کنترل  ياختالل اضطراب اجتماع
، بنديطبقه جهت .)۲۴( دهنديم زياز هم تم ياضطراب اجتماع

 يهاافزارنرماز  پژوهش يهاهيفرض يبررس و هاداده ليو تحل پردازش
ن برازش مدل ييتع يشد. برا استفاده LISREL و SPSS يآمار

. شد استفاده) SEM(  ساختاري معادالت يابي مدل روش از فرضي
 نسبت ، کاي مجذور هايشاخص ساختاري مدل ارزشيابي براي

 شاخص ،)GFI(  برازش نيکويي شاخص ، آزادي درجه به مجذورکاي
 ،)IFI(  افزايشي برازندگي شاخص ،)CFI(  تطبيقي برازندگي
  تقريب خطاي مجذور ميانگين ريشه ،)TLI( لوييس -تاکر شاخص

)RMSEA (شده استاندارد مانده باقي مربعات ميانگين ريشه و 
)SRMR (رفت کار به.  

  
  هايافته
، از موردمطالعهاز نمونه  آمدهدستبه يهادادهف يتوص منظوربه

اده ار استفيانحراف مع ين و شاخص پراکندگيانگيم يشاخص مرکز
ن ياطالعات الزم کسب شود. ا هاداده يپراکندگ يشده تا از چگونگ

  آورده شده است. ۱در جدول  هاشاخص

  
  پژوهش يرهايمتغ يفيتوص يهاشاخص ):۱جدول (

  مکنون يرهايمتغ  تعداد  حداقل  حداکثر  نيانگيم  انحراف استاندارد
٢٤٠  ٩  ٢٨  ٤٠/١٨  ٩٦/٢  BIS 

٢٤٠  ٢٣  ٤٨  ٢٣/٣٧  ٨٠/٤  BAS 

 يشناخت يريسوگ  ٢٤٠  ١٧  ٧٤  ٢١/٤١  ٥٧/١١

 ياختالل اضطراب اجتماع  ٢٤٠  ١٥  ٤١  ٧٥/٢٤  ٥٧/٥
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کرد دو يبا استفاده از رو هادادهل يدر پژوهش حاضر تحل
 تأييدي يل عامليرفت. در مرحله اول، تحليصورت پذ يامرحله

)CFA(استفاده شد و در  گيرياندازهبرازش مدل  يابيارز يبرا ١
 يالگو، يمعادالت ساختار يابيمرحله دوم با استفاده از روش مدل 

معادالت  يابيمدل  در مورد آزمون قرار گرفت. يفرض يساختار
ر يحداقل به دو متغ ر مکنونيکردن هر متغ ياتيعمل يبرا يساختار
رها، يهر کدام از متغ يز براياز است. در پژوهش حاضر نين مشهود
مشاهده  ريمتغ عنوانبهبودند  ين بار عامليشتريب يه که دارايسه گو

مرتبط با  يهافرضش يل، پيشد. قبل از انجام تحلشده انتخاب 
 يل رويت انجام تحليشدند تا از قابل يبررس SEM يروش آمار

  .)۲۵شود (نان حاصل ياطم هاداده
 يريمدل اندازگ ين برازندگيتخم يزرل برايل افزارنرمکه  يروش
ش ياست. پ ٢ييبرآورد حداکثر درست نما برديمبه کار  يو ساختار

و نرمال بودن چند  ٣يريروش، نرمال بودن تک متغن يفرض ا
نان از نرمال بودن تک ياطم يکرد معمول براياست. رو ٤يريمتغ

مشهود است.  يرهايمتغ٦يدگيو کش ٥يمحاسبه چولگ يريمتغ
در  هاآن يدگيو کش ۸۳۵/۰تا  -۶۹۱/۰در دامنه  رهايمتغ يچولگ

و  ±۳برش ، نقطه يچولگ يقرار دارد. برا ۰۷۱/۲تا  -۲۴/۱دامنه 
شنهاد شده است. فرض نرمال يپ ±۱۰نقطه برش  يدگيکش يبرا

 يرييچند متغ يدگيز با محاسبه شاخص کشين يريبودن چند متغ
که  ياست. زمان آمدهدستبه ۱۰۱/۱شد که مقدار آن برابر  يابيارز ٧

محقق  يرينباشد نرمال بودن چند متغ ۳ش از ين شاخص بيارزش ا
  .)۲۶-۲۸(شده است 
ن مکنو يرهايمشهود را با متغ يرهايمتغارتباط  يرياندازگمدل 
 يل عاملين مدل با استفاده از روش تحليا يابي. ارزکنديممشخص 

که در  يريبرازش مدل اندازگ يهاشاخص. شوديمانجام  تأييدي
. دهديمن مدل را نشان يارائه شده است، برازش مناسب ا ۲جدول 

کردن  ياتيعمل يالزم برا ييمشهود توانا يرهايمتغن يبنابرا
  مکنون را دارند. يرهايمتغ

  پژوهش يريبرازش مدل اندازگ يهاشاخص ):۲جدول (
Chi square Chi square /df RMSEA SRMR GFI CFI TLI IFI 

٩٤/٠  ٩٢/٠  ٩٤/٠  ٩٥/٠  ٠٥٠/٠  ٠٤٨/٠  ٥٤/١  ١٩/٧٤  

 يريمدل اندازگ يبرازش کل يابيارز براي Chi square شاخص
 ياندازه نمونه است و زمان تأثيرن شاخص تحت ي. البته اروديمبه کار 

 .دهديمکه اندازه نمونه باال باشد برارزش مناسب مدل را نشان 
. شوديمگزارش  Chi square/dfدر اغلب موارد شاخص  روازاين

 ۴۸مدل  ين که مقدار درجه آزادين شاخص با توجه به ايمقدار ا
) مقدار ۲۰۰۷دل (يک و فياست. تپاچن آمدهدستبه ۵۴/۱است برابر 

 .)۲۹( داننديمن شاخص مناسب يا يرا برا ۲/۱تا  ۱ن يب
RMSEA برازش مدل است که  يهاشاخص نيترياصلاز  يکي

رش برازش خوب مدل يدامنه پذ عنوانبه ۰۷/۰ر ير زيآن مقاد يبرا
ن شاخص مقدار يا يبرا گيرياندازهمدل  در نظر گرفته شده است.

رش قرار دارد. يآورده است که در دامنه پذ به دسترا  ۰۴۸/۰

SRMR ۱/۰ر کوچکتر از يشاخص برازش مطلق مدل است که مقاد 
رش در يدامنه پذ عنوانبه ۰۸/۰از  ترکمر يمقاد ترمحتاط يو به شکل

ن شاخص يا يبرا ۰۵۰/۰ن پژوهش مقدار ي. در اشوديمنظر گرفته 
است  يشاخص GFIرش است. ياست که در دامنه پذ آمدهدستبه
آن  يندارد و برا يستگياسکوئر که به حجم نمونه  ين کايگزيجا

  .)۳۰(رش پشنهاد شده است يمحدوده پذ عنوانبه ۹/۰ ير بااليمقاد
 ۹۰/۰ ير بااليمقاد CFI,TLI,IFI يهاشاخص يبرا

نشان از برازش خوب  ۹۵/۰ ير بااليرش مدل و مقاديپذ دهندهنشان
 ربراب TLIو مقدار  IFI ۹۴/۰، ۹۴/۰ يبرا CFIمدل دارد. مقدار 

رش قرار دارند. يدر دامنه پذ يآمد که همگ به دست ۹۲/۰
  شده است. درج ۳مدل در جدول  يبرازش ساختار يهاشاخص

  
  برازش مدل يهاشاخص ):۳جدول (

Chi square Chi square /df RMSEA SRMR GFI CFI TLI IFI 

٩٢/٠  ٨٩/٠  ٩٢/٠  ٩٤/٠ ٧٠/٠  ٠٥٨/٠  ٧٩/١  ٧٣/٨٩  

                                                             
1Confirmatory factor analysis 
2Maximum _likelihood estimation 
3Unilabiate normality 
4Multivariate normality 

5skewness 
6Kurtosis 
7Relative multivariate normality 
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 يتمام دهديمنشان  ۳همان گونه که مندرجات جدول 

در محدوده برازش مناسب قرار  يبرازش مدل ساختار يهاشاخص
را کسب  ۹۰/۰از  ترکممقدار  TLIان تنها شاخص ين ميدارد و در ا

ن شاخص به محدوده يا يبرا آمدهدستبهکرده است. هر چند مقدار 
ب ير ضراي). شکل ز=۸۹/۰TLIک است. (يار نزديرش بسيپذ

  .دهديمنشان  يفرض يمدل ساختار ياستاندارد شده برا
  
  
  
  
  
  
  

  يفرض يمدل ساختار ):۲شکل (
  

بتاي ب يضر با BIS که دهديمنشان  آمدهدستبهج ينتا
۴۲/۰=β )۰۱/۰p< و (BAS ۳۳/۰ يب بتايبا ضر- =β)۰۱/۰p< (

ز با ين يشناخت سوگيري دارند. تأثير يشناخت يريسوگ يبر رو
اختالل اضطراب  يهانشانه ) برروي>β)۰۱/۰p= ۳۷/۰ يب بتايضر

شتر در يآوردن شواهد ب به دست منظوربه دارد. تأثير ياجتماع
که  ياواسطهر يمدل با مدل غ اين پژوهش، يت از مدل فرضيحما

به  يشناخت يريوجود ندارد و سوگ يغيرمستقيمر يچ مسيدر آن ه
 عنوانبه يرفتار يسازفعالستم يو س يرفتار يستم بازداريهمراه س

 ياختالل اضطراب اجتماع يهانشانهر برون زا (مستقل) و يمتغ
  ه شد.سي، مقااندشدهر درون زا (وابسته) در نظر گرفته يمتغ عنوانبه

نشان از عدم  ياواسطهر يبرازش مدل غ يهاشاخص يبررس
 روابط در قسمت يابيدارد. ارز ين مدل نسبت به مدل فرضيا يبرتر

اثر  يدارا BISکه تنها  دهديمنشان  ياواسطهر يمدل غ يساختار
است  >۰۱/۰pدر سطح  ياختالل اضطراب اجتماع يبر رو دارمعني

)۴۳/۰ =βمي). اثر مستق BAS يدارا ياختالل اضطراب اجتماع بر 
ل بر اختال يشناخت يريم سوگيو اثر مستق β=  -۰۱۳/۰ يب بتايضر

چکدام در ي= است که ه۲۱/۰ يب بتايضر يدارا ياضطراب اجتماع
شد که  يمدع توانيمن يستند. بنابراين دارمعني >۰۱/۰pسطح 

 يرهايغمتن يروابط ب توانديمب، بهتر ينسبت به مدل رق يمدل فرض
  ن کند.ييپژوهش را تب
 در روابط يشناخت يريسوگ ياواسطهنقش  يبررس يدر راستا

 از روش يو اختالل اضطراب اجتماع يرفتار -يمغز يهاستميسن يب
ن روش چنانچه ياستفاده شد. در ا يبوت استراپ تحت برنامه ماکرو

باشند و مقدار  يا هردو منفين آزمون هردو مثبت ين اييحد باال و پا
 ير عليرد در آن صورت مسين دو حد قرار نگين ايصفر ماب

ن يج اينتا ۴خواهد بود. مندرجات جدول  دارمعنيم يرمستقيغ
  آزمون را ارائه نموده است.

  
  ميرمستقياثرات غ يج آزمون بوت استراپ جهت بررسينتا ):۴جدول (

ر يمتغ
  مستقل

مقدار   حدود بوت استراپ  هر وابستيمتغ  ر واسطيمتغ
  يريسوگ

سطح   اندازه اثر  برآورد يخطا
  يداريمعن

  نييحد پا  حد باال

BAS يريسوگ 
  يشناخت

اضطراب 
  ياجتماع

٠٥/٠  -١٢/٠  ٠١٤/٠  ٠٠٠٩/٠  -١٢١١/٠  -١٣٨٢/٠  

BIS يريسوگ 
  يشناخت

اضطراب 
  ياجتماع

٠٥/٠  ١٧/٠  ٠١١/٠  ٠٠٠٧/٠  ١٧٠٩/٠  ١٨٩١/٠  

  
 يرفتار يسازفعالستم يکه: الف) اثر س دهديمنشان  ۴جدول 

 يآمار ازنظر يشناخت يريسوگ واسطهبه يبر اضطراب اجتماع
ن آزمون بوت استراپ، هر دو يياست. چرا که حد باال و پا دارمعني

 توانيمن يندارد. بنابران دو حد قرار ين ايبوده و مقدار صفر ماب يمنف

BA
S 

BIS 

سوگیري 
 شناختی

SA
D 

32/0- 

30/0 

26/0 

35/0 
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 يريسوگ واسطهبه يرفتار يسازفعالستم يجه گرفت که سينت
د. دار ياضطراب اجتماع يهانشانهدر  يداريمعنو  ياثر منف يشناخت

 واسطهبه يبر اضطراب اجتماع يرفتار يستم بازداريب) اثر س
چرا که حد باال و  است. دارمعني يآمار ازنظر يشناخت يريسوگ

 نيآزمون بوت استراپ، هر دو مثبت بوده و مقدار صفر ما ب نييپا
تم سيجه گرفت که سينت توانيمن ين دو حد قرار ندارد. بنابرايا

 يداريمعناثر مثبت و  يشناخت يريسوگ واسطهبه يرفتار يبازدار
  دارد. ياضطراب اجتماع يهانشانهدر 

  گيرينتيجهبحث و 
 يرفتار يمغز يهاستميس تأثيربيايارز باهدفپژوهش حاضر  
 يريسوگ يبا واسطه گر ياختالل اضطراب اجتماع يهانشانه يبر رو

جان يه شناختيروان -عصب  يهامدلاز  يبرخ انجام شد. يشناخت
و  يرفتار يستم بازداريس يبرا يمرکز ينقش يجانيو اختالالت ه

 BAS/BIS يشات ذاتيقائل هستند. گرا يرفتار يسازفعالستم يس
منجر به  درنهايتو  کنديمدا يبروز پ يجانيه يهاسبک صورتبه

افته پژوهش حاضر ين ي. نخست)۳۱( شوديم يجانياختالالت ه
 ) بر>β)۰۱/۰p=  -۳۳/۰ يب بتايباضر BASآشکار ساخت که 

= ۴۲/۰ضريب با  BIS و يمنف تأثير يشناخت يريسوگ يرو
β)۰۱/۰p<( ن يمثبت دارد. ا تأثير يشناخت يريسوگ يبر رو
) ۲۰۰۶( يو دلسکا کوم ،يناگوچ يهاافتهيهمسو با  هاافتهي
 يريسوگ يخود نوع BISاست که  ي) مدع٢٠٠٨مبرل (يک .باشديم
 ينگران يکه در افراد دارا شوديممحسوب  يتي_شخص يستيز

 يهادرونداد يبرا يشناخت يرين سوگي. بنابراشوديمده يد ياجتماع
و  BIS يبرا ياواسطه عنوانبهد کننده يو تهد يمنف ياجتماع

ب الوقوع يقر يد اجتماعيکه تهد يطيدر شرا ياضطراب اجتماع
ن موضوع يا يبرا يت کننده فراوانيحما شواهد .باشديموجود دارد 

و  BISن ي) ب٢٠٠٦( يو دلسکا کوم ،يمثال ناگوچ يوجود دارد. برا
  .ددا کردنيرابطه مثبت پ ياطالعات منف يتمرکز بر روش به يگرا

) در پژوهش خود ۲۰۰۲والرسن ( ي)، زالنسک۱۹۹۹نگ (يراست 
ت يصفات خاص شخص تأثيرتحت  يجانيافتند که پردازش هيدر

 يجانيفرد را مستعد پردازش اطالعات ه يتياست، صفات شخص
که با صفت همخوان است. مطالعات نشان دادند که  کنديم

 يجانيبا پردازش اطالعات ه BAS يت بااليو حساس يتکانشگر
ند مرتبط است. يناخوشا يجانيبا پرازش اطالعات ه BISو ند يخوشا

)، ۲۰۰۸مبرل (ي)، ک۲۰۰۰و مک ناوتون ( يگر يهاپژوهشبر اساس 
 دهيد يکه در افراد مبتال به اضطراب اجتماع يشناخت يريسوگ

از  ين ناشيو ا ديآيمبه وجود  يقو BISستم يجه سيدر نت شوديم
د کننده در پاسخ ياطالعات تهد يدر بررس BISکه  شوديمن يا

  .)۳۲-۳۴(د کننده نقش دارد يبالقوه ته يهاتموقعيبه

 بيبا ضر يشناخت يريد آن بود که سوگيدوم مو يهاافتهي
۳۷/۰ =β)۰۱/۰p<ياختالل اضطراب اجتماع يهانشانه يرو ) بر 

و  يکوالکس ،يلر يهاافتهيهمسو با  هاافتهين يمثبت دارد. ا تأثير
. افراد مبتال به باشديمنه ين زمي) انجام شده در ا۱۹۹۸کمبل (

 يهاتيموقع يش دارند که برايگرا ياختالل اضطراب اجتماع
 يع اجتماعيوقا هاآنن يداشته باشند، همچن يمنف يابيارز ياجتماع

ول قب ترکممثبت را  يع اجتماعيرفته و وقايشتر پذيرا ب يمنف
ع ياد قلمداد کردن وقيتهد يرا برا يشناخت يريسوگ يو نوع کننديم
ت ي). شواهد حما۱۹۹۴ن،ي(اسموندسون، واست دهنديمرون نشان يب

مثال بوگلس و  يبران موضوع وجود دارد. يا يبرا يکننده فراوان
ش يسبب افرا يشناخت يري) نشان دادند که سوگ۲۰۰۲المرز (

چاردز، ي، ريگر هاروي. در مطالعات دگردديم ياضطراب اجتماع
دند که گروه افراد يجه رسين نتي) به ا۱۹۹۳اسويندل (ادسوز و يد

مار ير بيسه با گروه کنترل غيدر مقا يمبتال به اختالالت اضطراب
 کننديمر يتعب تريمنف، يادارمعني صورتبهمبهم را  يدادهايرو
ن باورند که يبر ا ياضطراب اجتماع يشناخت يهاهينظر. )۳۶-۳۵(

 هاهينظرن يوجود دارد. ا ير منفيتفس يريسوگ يدر اضطراب اجتماع
ا ش دارند تيگرا يکه افراد مبتال به اضطراب اجتماع کنديمان يب

 يشير کنند و گرايتفس يمنف ايگونهبهمبهم را  ياجتماع يدادهايرو
اره گران دربين است که ديا شوديم هاآنن باور در يت ايکه باعث تقو

  .شنديانديم يمنف ايگونهبه هاآن
تداوم اضطراب  يبرا توانيمکه  ييهانييتباز  يکي چنينهم 

ن است که يان کرد ايب يافراد مبتال به اضطراب اجتماع يبرا
تداوم  موجب ،ياجتماع يدر پردازش اطالعات و سرنخها يريسوگ

افتند ي) در۱۹۹۹س (يدل، ترنر و موري. بشوديمن افراد يدر اضطراب ا
باال نسبت به  يط اختالل اضطراب اجتماعيکه نوجوانان با شرا

ا ر يشتريب يعموم اختالل ن،ييپا ينوجوانان با اضطراب اجتماع
ل باشد که نوجوانان ين دلين ممکن است به ايا کننديمگزارش 

را  يمنف يهاتيموقعتمام  يط اختالل اضطراب اجتماعيشرا يدارا
تر باال يشناخت يريو سو گ کننديمقضاوت  يک سبک منفيدر 

  دارند.
باال بر  BISاز آن بود که  ين پژوهش حاکيافته اين يسوم 
 يريسوگ يانجيبا در نظر گرفتن نقش م ياضطراب اجتماع يهانشانه

، کش يهاافتهيهمسو با  هاافتهين يمثبت دارد. ا تأثير يشناخت
) ۲۰۱۱سکا (يا و لويکيتي) و ۲۰۰۲لب (يروتنبرگ، آرنو و گوت

 يبرا يشناخت يرياست که سوگ ي) مدع۲۰۰۸مبرل (ي. کباشديم
 يبرا ياواسطه عنوانبهد کننده يو تهد يمنف ياجتماع يدروندادها
د يک تهديکه  يطيدر شرا يو اضطراب اجتماع BISرابطه با 

ستم يس تيفعال ني. بباشديمب الوقوع وجود دارد يقر ياجتماع
و  مثبت يرابطه ياجتماع اضطراب با آن يهامؤلفه و يبازدار
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 يهامؤلفه به توجه با مذکور يهاافتهي. )۳۹دارد ( وجود يداريمعن
 با اضطراب ستميس نيا ارتباط و يرفتار يبازدار ستميس يرفتار

 کشاننده يمنف يرابطه . وجود)۴۰-۴۱( باشديمهماهنگ  ياجتماع

 و کارور يرفتار يبازدار سميس /رفتار فعال ساز ستميس اسيمق (در
 دو که نمود نييتب گونهنيا توانيم را ياضطراب اجتماع با ت)يوا

 کنديم مشخص را ياجتماع اضطراب اختالل که عمده يصهيخص

 از اجتناب و ياجتماع يهاموقعيت از داريپا و يافراط شامل ترس

 درواقع ياجتماع يهاتيموقع نيا .باشديم هاتيموقعن يا
در  کردن) (عمل يزيچ انجام مستلزم که هستند ييهاتيموقع

 فرد اقدامات هدفدار با کشاننده ازآنجاکه و باشديم گرانيد حضور

 يدر اضطراب اجتماع مؤلفهن يکنش ا ابدييم معنا خواستها سمت به
 يعاطف حالت يفراخوان موجب BISت ي. فعال)۳۹،۴۲ندارد (وجود 

 شيافزا ،يخاموش ر،يپذ فعل اجتناب ،يرفتار يبازدار اضطراب،
از  يحاک ستميس نيا ينوروآناتوم يهاهيپا .گردديم ييبرپا و توجه

  .)۴۳( باشديم مرتبط تجربه اضطراب با آن اديز تيفعال ن است کهيا
ن پژوهش که با استفاده از آزمون بوت استرپ يافته چهارم اي 

 يهانشانهباال بر  BASاز آن بود که  يمحاسبه شده است حاک
 يريسوگ يانجيبا در نظر گرفتن نقش م ياختالل اضطراب اجتماع

و بارلو  هافمن يهاافتهيافته همسو با ين يدارد. ا يمنف تأثير يشناخت
. باشديم) ۱۹۹۷مبرگ (ي)، رپ و ه۲۰۰۸(مبرل ي)، ک۲۰۰۲(

و  يستيهمانطور که گفته شد همواره پژوهشگران بر نقش عوامل ز
. اندکرده تأکيد ياختالل اضطراب اجتماع يريدر شکل گ يشناخت

ن اختالل ارائه ين اييتب يکه پژوهشگران برا يمختلف يهامدلدر 
 که فرد را مستعد يامؤلفه عنوانبه يستيز يپذيرآسيب، اندکرده

 نوانعبهرانه يسوگ يشناخت يندهايفرآو  کنديمابتال به اختالل 
بر  را ياتي، نقش حشوديمکه منجر به تداوم آن  يعامل نيترياصل

  .)۳۷دارند (عهده 
 يختگيزودانگ صفت کنندهمنعکس خود BASستم يس تيفعال

 دارد، قرار BASبا  ميارتباط مستق در که پاداش به تيحساس و است

 ييکمرو تفاوت توانديم هاتفاوتن يا .باشديم يختگيزود انگ نشانه

 به تيحساس هينظر لحاظ از ،ياجتماع اضطراب اختالل از را صرف

 BASکه  داشت نظر در ديبا نينشان دهند. همچن زين يت گريتقو
 نييپا يدرونگرد از يبيترک بلکه ست،ين يبر برونگرد منطبق کامالً

 و نييپا يبرونگرد از يبيترک زين BISو  است نيياضطراب پا و
مرتبط که  يهاپژوهشاز  يکي. در )۴۴-۴۵( باشديمباال  اضطراب

 ييکمرو يهانشانهبا و بدون  يدر آن افراد با اختالل اضطراب اجتماع
ج يسه قرا ر گرفته بودن نتايمورد مقا يرفتار يمغز يهاستميسدر 

 ستميس ياجتماع اضطراب يهانشانه بدون کمرو نشان داد که افراد

 يهانشانه با کمرو گروه، دو هر در و دارند يتريقو فعال ساز
 يبازدار ستميس تي، فعالياجتماع اضطراب و ياجتماع اضطراب

 گروه ن،يا بر عالوه .است تريقو يرفتار فعالساز ستميس به نسبت

 بدون کمرو گروه به نسبت ياجتماع اضطراب يهانشانه با کمرو

 با برخورد در .دارند شتريب يرفتار يبازدار ،ياجتماع اضطراب

 اضطراب يهانشانه با کمرو افراد ( ياضطراب يهاگروه ،هاتيموقع

 صرفاً گروه به نسبتاجتماعي (اضطراب  يدارا افراد و ياجتماع

  .)۴۶( دادنديم را نشان يترمنفعالنه يهاواکنش کمرو،
برازش  يهاشاخص يگرفت تمام جهينت توانيم درنهايتو  

 يهامدلدر محدوده برازش مناسب قرار دارد.  يمدل ساختار
ع يوس ينيات پژوهش، کار باليه بر ادبيبا تک يهراس اجتماع يشناخت
ل را ن اختاليو ا اندگرفتهپردازش اطالعات شکل  يبر الگو يو مبتن

ا که ب اندکرده يسازمفهوم، يشناخت ييهاپردازشو  باورها عنوانبه
ق اضطراب ين طريو از ا کننديمدا يتداخل پ يعملکرد اجتماع

  .بخشنديمفرد را تداوم  ياجتماع
 يو ماندگار يريگشکل يبرا ينظر يچهارچوبمطالعه حاضر،  

به  توانديکه مدهد يقرار م اريدر اخت ياختالل اضطراب اجتماع
رمان و د يريگشکل يسازمفهومدر  ينيپژوهشگران و متخصصان بال

وهش ن پژيا يهاافتهيچندگانه کمک.  يليدر سطوح تحل ن اختالليا
از عوامل  يناش ياضطراب اجتماع يهانشانهاز  ينشان داد بخش مهم

درمان افراد مبتال به  ين براي. بنابراباشديم يو شناخت يستيز
ن عوامل تمرکز يا يروان درمانگر رو ستيبايم ياضطراب اجتماع

فرد را کاهش دهد. از  يزان اضطراب اجتماعيکرده و با آموزش م
با توجه به به نقش مهم پردازش اطالعات در افراد مبتال به  ييسو

افراد مبتال، با  يان روان درمانيدر جر توانيم، ياضطراب اجتماع
 يفرع يرهايتعبح يبه تصح يآموزش -يدرمان يهاکيتکناستفاده از 

از  يطير نحوه پردازش اطالعات محييمبتال همت گماشت و با تغ
  کرد. يريجلوگ ياضطراب اجتماع

پژوهش حاضر معطوف به نقش  يهاافتهي گريد ينيکاربرد بال 
 نگرام،ياست. همانگونه که توسط گارت، ا يشناخت يريسوگ يانجيم

 ييربنايو ز هيشده است دو مفروضه اول انيب .)۳۸( ياآلنرند و ساو
 يهافتشريپمرتبط با  يشناخت راتييشامل الف) تغ يدرمان شناخت

است. با  يمختص شناخت درمان اختدر شن راتييو ب) تغ يدرمان
مطابق با  نيپژوهش حاضر و همچن يهاافتهي بر اساسحال  نيا

 يشناخت راتييشد که تغ يمدع توانيم .)۸( گريد يهاافتهي يبرخ
 گريد يدرمان يکردهايرو درواقع. ستين يمختص شناخت درمان

 يهايريسوگتوان کاهش  يو دارودرمان يهمچون رفتاردرمان
قادر به  يدرمان يهاشروازاينرا دارند؛ چرا که هر کدام  يشناخت

  هستند. BASو  BIS تيکاهش حساس
به  هاافتهيم يپژوهش حاضر عدم تعم يهاتيمحدود ازجمله 
، ييت دانشجوياجرا در جمع دليلبهگر يد ياجتماع يهاگروه
 يخود گزارش ده هيئتما دليلبهدر پژوهش  يريسوگ
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اد ي، تعداد زکنندگانشرکتاز  يبعض ي، عدم همکارکنندگانشرکت
نام  توانيمرا  يياز پاسخ گو يناش يو خستگ هاپرسشنامهسؤاالت 

گر يافراد مبتال به انواع د ين مطالعه بر رويا شوديمشنهاد يبرد. پ
، اختالل يو دوقطب ياختالالت افسردگ ازجمله ياختالالت روان

گر طبقات اختالالت يو اختالالت مرتبط و د يعمل- يوسواس فکر
متفاوت  يسن يهادامنهمختلف و  يتيجمع يهاگروه، در ياضطراب

گر مانند مصاحبه يد يهاپژوهش يهاروشن از يرد. همچنيصورت گ
 يش نمونه و ابزارهايپژوهش، افزا يرهايسنجش متغ يو مشاهده برا

د. به حداقل برس ياحتمال يهايريسوگگر استفاده شود تا يمعتبر د
 و يانجام مطالعات مشابه با در نظر گرفتن عوامل اجتماع يياز سو

روشن شدن  به توانديم يدر اختالل اضطراب اجتماع يخانوادگ
  پژوهش کمک کند. يرهاين متغيروابط ب
  

  يتشکر و قدردان
که ما را در انجام  ير کسانيز سايو ن کنندگانشرکت ياز تمام

  .گردديم ينمودند تشکر و سپاسگزار يارين پژوهش يا
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Abstract 
Background & Aims: Social anxiety disorder is one of the most common anxiety disorders. Studying 
the etiology of this disorder is important. The aim of this study was to evaluate the role of BAS / BIS in 
social anxiety disorder by mediation effect of cognitive bias. 
Materials & Methods: 240 students of Tabriz University were selected by cluster sampling method and 
then responded to the questionnaire: Scale systems activation / inhibition Carver and White's behavior, 
revised version of the questionnaire interpretation and Social Phobia Inventory (SPIN). For data 
analysis, confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used. 
Results: Evaluation of the structural model using fit indices showed that behavioral inhibition system 
and behavioral activation system have significant effect on Social Anxiety Disorder by mediational 
effects of cognitive bias. The results supported the fitness of hypothesis structure between the research 
variables. 
Conclusion: Accordingly, cognitive biases can be a significant mediator between brain-behavioral 
systems and social anxiety disorder. 
Keywords: Behavioral activation system, Behavioral inhibition system, Cognitive bias 
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