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چکیده

Abstract
“Theory of mind (ToM)” or “mentalizing” applies to the
ability to discriminate and judge the mental and
emotional states of oneself and others. Due to
deficiencies in social interaction of patients with anxiety
disorders, the purpose of this study was comparing
theory of mind in individuals with anxiety disorders and
control group. in this Ex Post Facto study 52 people
suffering from anxiety disorders and 52 typical people
have been chosen by convenient sampling method
considering enter and exit conditions of this study and
then compared with each other via Baron-Cohen’s
Reading Mind from Eyes Test. MANOVA shows a
meaningful difference of theory of mind capability
between individuals suffering from anxiety disorders
and typical population. According to this results
function of the individuals with anxiety disorders in total
score of mindreading test, is significantly lower than
normal individuals. Although, these patients have more
suitable function in recognizing negative mental status
in compare with the typical counterparts. However, the
findings reveal that the dysfunction of theory of mind in
individuals with anxiety disorders has arising from
disability in recognizing neutral and positive mental
features. According to the results of this study patients
which are suffering from anxiety disorders do not have
ability to understanding others mental status. Hence,
effective therapy would happen by evaluating and
subsequently educating this ability to the patients with
anxiety disorders
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نظریّهي ذهن یا ذهنيسااا ي به انانایي اشااو ق و ت اااوو در منرد
حالت هاي ذهني و ه جاني خند و دیگران اشاااارا داردی این انانایي ب
ح ااي شااناخت امتعا ي اساات و نعشااي ع ا در فراین مام هپذیري و
ا امل با انسانها و گرواهاي امتعا ي داردی با انمّه به نعق در ا امالو
امتعا يِ ب عاران مبتال به اختالل هاي اضااابرابيد ه ز ا این مبال ه
معایسهي نظریّهي ذهن در این ب عاران با افراد ادي بندی طرح پژوهش
 ب عار مبتال به۱7  م عایساااهاي بندا که در آن-حاضااار ا ننع لّي
 نفر ا نعننه ادي با اساااتفادا ا رو۱7 اختالل هاي اضااابرابي با
نعن نهگ ري در دساااتر و در نظر گرفتن مالک هاي ورود و خروج
-انتواب و با ا ستفادا ا آ منن ذهنخناني ا طریق ا صنیر چ شم بارون
) منرد ار یابي ترار گرفت ن ی اRMET( )7001( کنهن و هع کاران
) ن ز براي احل لMANOVA( آ منن احل ل وار یانس چ ن متغ را
یافتهها ا ستفادا ش ی نتایج مب ّن افاوو م نادار در انانایي نظریّهي ذهن
افراد مبتال به اختاللهاي اضاابرابي و مع ّت ادي بندی مبابق با این
یاف ته ها افراد مبتال به اختالل هاي اضااابرابي در نعراي کلي آ منن
ذهنخنانيد به طنر م ناداري علکرد پای ناري نسااابت به افراد ادي
دارن ی الوا بر ایند هر چن این ب عاران در اشااو ق حالتهاي ذهني
منفي در ت ا با هعتایان ادي علکرد مناسااا اري داشاااتن د اما در
اشو ق حالتهاي ذهني مثبت و خنثي علکرد پای ناري نشان دادن ی
مبابق با نتایج به دساات آم ا ب عاران مبتال به اختال و اضاابرابي ا
انانایي نظریّهي ذهن کافي در درک وضاا ت ذهني و ه جاني دیگران
برخنردار ن ستن ی بنابراین ميانان با ار یابي و مت اتباً آمن این انانایي
گام درماني مؤثري براي بهبند ا امالو امتعا ي این ب عاران برداشتی
 اضبرابد ذهنيسا يد نظریّهي ذهن:واژههای کلیدی
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مقدمه
«نظریهي ذهن» یا انانایي «ذهنيسا ي» د مهمارین ب ا اب اد شناخت امتعا ي است که مبابق با ا اریف به
فراین شناسایي حالتهاي ذهني و ه جاني در خند و دیگران اشارا دارد (شارپد پ ند هايد ونتا و هعکاراند )7011ی
این انانایي به انسان اما ا ميده اا پریشانيِ صامت در فردي دیگر را درک کرداد در ه جاناو خنشاین آنها سه م
ش ا و حتي درک کن که چرا اشواص به طر ي خاص رفتار ميکنن ی این اطّال اوِ دریافت ش اد ا امالو امتعا ي
انسانها را ا طریق درک وض ّتِ ه جاني و ذهني افرادي که با آنها در ا امل هستن د اسه ل ميکن (منریسنند
)700۳ی طي دو دههي اخ ر صنروبن يهاي نظري پ رامنن انانایي نظریّهي ذهند منجر به افک ک این سا ا به دو
ب اطفي و شناختي ش ا استی در این راستا س نگر ( )7002ا معله کساني است که به برّرسي اب اد نظریّهي ذهن
مبادرو ور ی ا و «نظریّهي ذهن اطفي» 4را انانایي اسناد حالتهاي ه جاني به دیگران و «نظریّهي ذهن
شناختي» ۱را آگاهي ا معاص و ن ّاو دیگران العّي کردا استی همچن ن سباقد منلسن و هارکنس ( )7004ا اب اد
اطفي و شناختي نظریّهي ذهن به ارا ذیل ناوین مؤلفههاي «ادراکي-امتعا ي» 2و «شناختي-امتعا ي» 2یاد
ميکنن ی مؤلّفهي ادراکي-امتعا ي ذهنخناني براي رمزگشایي 2حالتهاي ذهني دیگراند بر مبناي اطّال او تابل
مشاه اي در دستر منرد ن ا استد حالآنکهد مؤلّفهي شناختي-امتعا ي دربرگ رن اي انانایي است ل درباراي
حالتهاي ذهني به تص پ شگنیي یا انص ف رفتار دیگران ميباش (ااگر -فلنسبرگ و سنل ناند )7000ی مبابق با
ادب ّاو پژوهشي منمندد این دو مؤلّفه خاستگاا ص شناختي مجازّایي ن ز دارن (نجاايد ذب ح اداد ملکي و محسنيد
7011؛ ولکنست ند اسکنننبرگد اسچ رم و هاوازینگرد )7011ی پژوهشهایي که طيّ دو دههي اخ ر رامعبه این مفهنم
در م نههاي روانشناسي احنّليد روانشناسي امتعا ي و لنم ا صاب شناختي صنرو گرفتهد اغل به اراباط
نظریّهي ذهن با هع ليد اختاللهاي روانشناختي و برّرسي یربناي صبي آن پرداخته است (ذب ح ادا و هعکاراند
)7017ی مروري بر ادب ّاو پژوهش نشان ميده که انانایيِ درک وض ت ذهني دیگران یا هعان ائنري ذهن
ميانان پ شب ن ت راعن ي براي اختال و موتلف بهویژا اختال و ط ف اوا سمد اختال و شوص ت خاصه
اختالل شوص ت مر ي و ض امتعا يد اسک زوفرنيد سایکنپااي و اختال و خلعي باش (به ننان نعننهد ل ساکر و
هعکاراند 7011؛ شارپ و هعکاراند 7011؛ هايد )7014ی مبال او نشان ميدهن که کندکان اوا ست ک مشکالو
ش ی ي در فهم و پ شب ني افکار و عای دیگران و به باراي نعق در ائنري ذهن دارن (به ننان نعننهد اسچ رند
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رو نايد کنو و بگ رد 7013؛ ئن و ل کامد 7014؛ تيد ن گرود لنانتند فرارو و هعکاراند )7012ی هعچن ن کژکاري
در انانایي نظریّهي ذهن در افراد مبتال به شوص ت مر ي در مبال او مت ّدي منرد اأک ترار گرفته است و یافتهها
ا این کژکاري به ننان پ شب ن محتعلي در برو این اختالل یاد ميکنن (مایرد ل سد سل نگرد ساور و هعکاراند
7013؛ ب زد مارنگند پر د ه نپ و هعکاراند 701۱؛ اون لد دسن اد سامسنند کاربل و و هعکاراند )701۱ی به الوا
اأی این فرض ه که افکار پاراننئ در ب عاران مبتال به اسک زوفرن ناشي ا کعبند ائنري ذهن و اضبراب امتعا ي1
ميباش (به ننان نعننهد ل ساکرد سالناارد گرنتد پروکاکي و هعکاراند 7011؛ ب رمند فرامن-آپنر و هنفرد )7017د
اأی ي بر اهع ت فزاین اي این سا اي در اختاللهاي روانپزشکي ميباش ی یافتههاي متنات ي ن ز پ رامنن آس
نظریّهي ذهن در افراد مبتال به سایکنپااي ومند دارد که نتایج برخي ا این مبال او حاکي ا فهم ناتق یا سنگ ري
ش ا در ادراک حا و ذهني دیگران در این افراد است که با رفتارهاي پرخاشگرانه و ض امتعا ي و نعصان هع لي
در آنها مرابط ميباش (به ننان نعننهدشارپ و ونوردند 7014؛ ننتجزد برنستایند آرنتزد ونبروکلن و اسالازد
)701۱ی الوا بر این نتایج بس اري ا مبال او انجام ش ا نعق در انانایي نظریّهي ذهن افراد مبتال به اختاللهاي
خلعي را با کژکاري در ا امالو امتعا ي این ب عاران مرابط دانستهان (به ننان نعننهد نجااي و هعکاراند 7011؛
وانگ و هعکاراند 7002؛ برسزد ان ي و هارول د )7012ی با انمّه به اراباط انگاانگ ب ن اختاللهاي خلعي و اختالل-
هاي اضبرابي و مباني شناختي اشتراکي مبتني بر سنگ ري انمّه و حافظه در آنها ميانان پ شب ني نعند که
ب عاران مبتال به اختاللهاي اضبرابي ن ز بهمثابهي ب عاران خلعي در انانایي نظریّهي ذهن با نن ي کژکاري و
نعصان روبهرو باشن ؛ فرض هاي که در ادب ّاو پژوهش منرد برّرسي ترار نگرفته استی
اضااابراب یک ه جان دومانبه -ب زار کنن ا و ارغ کنن ا -اسااات که در منت تهاي اه ی آم ز برو پ ا
ميکن و منجر به امتنابِ فرد ا منت ت و در برخي مناتع که منبهي انگ ز شي داردد فرد را ارغ به انجام کاري
ميکن ی افرادي که در وض ا ت اضاابرابآور ترار ميگ رن مهت کاهش نگراني خند ا اسااترااژيهاي مؤثر براي
کاهش این ه جان مورب اساااتفادا ميکنن (شاااارپ و هعکاراند  .)7011در اختال و رواني موتلف ا معله
اختال و ا ضبرابي نعق در علکرهاي شناختيد ه ستهي ا صلي ب عاري ا ستی مبال او بر کارکرد شناختهاي
ام - 7مثل هن ه جاني -و شناختهاي خاص – 3هعچنن علکردهاي امرایي -در این افراد متعرکز ش اان
(منری سنند )700۳ی نظر به اینکه م شو صهي بار ا ضبرابد افزایش او ص ق انمه به محرکهاي اه ی آم ز و
انش ا ميباش د انمه و اعرکز فرد بر اکال فِ م عنل و در حال انجامد به طر ش ی ي کاهش ميیاب که این هعان
سنگ ري انمه 4ن سبت به وتایع ا ضبرابآور بندا و در یک فرد ا ضبرابي منم افت علکرد و ا امالو امتعا ي
مي شند ( سنتن د درخ شاند آیزینک و کالنود )7002ی با انمّه به اینکه نع صان در علکرد امتعا ي افراد ا ضبرابي
یکي ا مهمارین خ ص صههاي المت شناختي این اختالل ا ستد ار یابي ک ف ت بهرامن ي این ب عاران ا انانایي

1

. social anxiety
. general cognitive
3
. specific cognitive
4
. attention bias
7

73۳

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختيد لعي -پژوهشيد شعارا 1د سال هفتم

رمزگ شایي حالتهاي ذهني دیگران در اراباطاو امتعا ي شان ميانان د لتهاي درماني تابل انمّهي در بهبند و
اراعاي علکرد امتعا ي آنان به هعراا دا شته با ش ی د لتهاي نظري مزبنر انأم با نتایج مبال ااي که در م نهي
سایر اختال و رواني به آنها اشارا ش د نشان ميده که برّرسي انانایي نظریّهي ذهن ميانان یک خط پژوهشي
م ی در حن اي آس شناسي اختال و اضبرابي باش ی بهرغم ومند این مباني نظري اا آنما که مبال او نگارن ا
نشااان ميده د بررسااي انانایي نظریّهي ذهن در ب عاران مبتال به اختال و اضاابرابيد ااکننن منرد واکاوي ترار
نگرفته استی بر این اسا ه ز مبال هي حاضر معایسهي نظریهي ذهن در افراد مبتال به اختال و اضبرابي با
هعتایان بهنجار ميبا ش که ميانان فتحبابي مهت آ س شنا سي این اختالل ا وایهي شناختي و مت اتباً ارائهي
طرح درماني کارآم براي این ب عاران باش ی
روش
طرح احع ق مبال هي حاضر ا ننع لّي معایسهاي بندا استی مام هي آماري این پژوهش شامل اعامي افراد 12
اا  ۱0سالهي مبتال به اختاللهاي ا ضبرابي بند که طي شش ماا دوم سال  13۳3به چهار مرکز درماني واتع در
شهرهاي اهران و ر شت مرام ه کردا بندن ی نعننهي پژوهش م شتعل بر  104نفر ( ۱7ب عار ا ضبرابي و  ۱7نعننه
ادي) ا مام هي فنق بند که به صنرو داوطل در دستر در این پژوهش شرکت کردن ی نعننهي ادي ا ب ن
داوطلبان مع ّت عنمي این شهرها و پس ا هعتاسا ي با نعننهي بال ني انتواب ش ن ی شرایط م براي شرکت
در پژوهش بارو بندن ا  :الف) رضااایت داوطل براي شاارکت در پژوهش؛ ب) داشااتن ح اتل م رک احص ا لي
دیپلم؛ ج) ن ا شتن ب عاري روانپز شکي غ ر ا اختاللهاي ا ضبرابي براي نعننه داوطلبان ا ضبرابي؛ د) ن ا شتن
ب عاري روانپز شکي براي نعننهي داوطلبان ادي؛ ي) و ن ا شتن ب عاري پز شکي م ستلزم م صرز دارو براي هعه
شااارکتکنن گان در مان انجام پژوهشی پس ا مل مشاااارکت شااارکتکنن گاند نساااوهي رایانهاي «آ منن
ذهنخناني ا طریق اصنیر چشم» ( 1)RMETبارون-کنهند ویلرایتد ه لد ریست و هعکاران ( )7001در منرد
هر یک ا داوطلبان به صنرو فردي امرا ش ی ننع اختالل ب عاران اضبرابي ن ز بر حس اشو ق روانپزشک یا
روان شنا بال ني در پرون ا روانپزشکي و روان شناختي ا ن ش ی با استناد به م ارک منمند در پرون اد م انگ ن
طنل م ّو مصرز دارو در ب عاران م برب  ۳ماا با دامنهي  1اا  72ماا و انحراز استان ارد  ۳/۱0بندی
آزمون ذهنخوانی از طریق ت صویر چ شم ( :)RMETاین آ منن یک آ منن ص روان شناختي مربنط
به سنجش انانایي ذهنخناني ا ست که ان سط بارون-کنهن و هعکاران در سال  7001ساخته ش ا ا ستی در این
اکل فد اصاویري س اا و سف ا ناح هي چشم با یگران و هنرپ شهها در  32حالت موتلف به شرکتکنن گان ارایه
مي شندی براي هر اصنیرد چهار واژاي انص فگر حالتهاي ذهني که ا ظرف ّت ه جاني مشابهي برخنردارن د ارائه
مي شند ( شکل )1ی پا سخدهن ا انها ا طریق اطّال او ب نایي منمند در ا صنیرد بای گزینهاي که به بهترین نحن
انص فکنن اي حالت ذهني شوق منمند دراصنیر است را ا ب ن چهار گزینه انتواب کن ی مبابق با دستنرال عل
بارون-کنهن و هعکاران ( )7001اعامي اصاااویر در حجم یکسااان ( )15 cm × 6 cmو در انالي مشااابهي به

)1. Reading the Mind in the Eyes Test (RMET
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کل ّهي شرکت کنن گان مبال ه ارائه ش ی ح اکثر امت ا تابل اکتساب براي انتواب واژگان درست در این آ منن 32
وکعترین آن صفر استی الوا بر این نعراي کلد مبابق با دستنرال عل هارکنسد سباقد ماکنبسند چادري و چن
( )700۱با انمّه به اینکه گنیهها و حالتهاي ذهني مساات عل در آ منن چشاامها به سااه دسااتهي کلّي گنیههاي
مثبت ( 2ا صنیر)د منفي ( 17ا صنیر) و خنثي ( 12ا صنیر) اع س م مي شنن د ميانان به سه نعراي م اگانه براي
انانایي شرکتکنن گان در ذهنخناني ا صاویر و گنیههاي مثبتد منفي و خنثي ن ز د ست یافتی در غال مبال او
صنرو گرفته براي برر سي انانعن ي نظریّهي ذهن افراد سالم و ب عارد ا این آ منن ص روان شناختي ا ستفادا
ش ا ا ست (وانگ و هعکاراند )7002ی ذب ح ادا و هعکاران ( )7017در مبال هاي ضری آلفاي این آ منن را 0/27
و ضری پایایي با آ مایي آن را در نعننهاي متشکل ا  30دانشجن و در م و مان دو هفته  0/21گزار نعندن ی
شکل  -1تصویری نمونه از مجموعه تصاویر آزمون ذهنخوانی بارون-کوهن
(پاسخ درست :خشمگین)

مضطرب

خشمگین

شرمگین

گوشبزنگ

با انمه به آن که مبال هي حاضااار به منظنر معایساااهي انانایي نظری ّهي ذهن در  ۱7نفر ا ب عاران مبتال به
اختال و ا ضبرابي و  ۱7نفر ا مع ّت عنمي فات اختالل روان شناختي انجام ش ا ا ستد براي احل ل داداهاي
پژوهش و معای سهي دو گروا در شاخقهاي منرد سنجش در این مبال هد ابت ا نتایج آ منن احل ل واریانس چن
متغ را ( )MANOVAبراي م نادار بندن افاوو م انگ ن هاي دو گروا در شااااخق هاي منرد سااانجش منرد
برّرسي ترار گرفتی به منظنر استفادا ا آ منن احل ل واریانس چن متغ را ن ز در وهلهي نوست به برّرسي یکساني
واریانسهاي دو گروا در شاخقهاي مربنط انانایي نظریه ذهن ا طریق آ منن لنن پرداخته ش که نتایج آن در
بوشش یافتهها ارائه ش ا استی
یافتهها
در م ول شعارا 1د اطال او انص في شرکتکن گان پژوهش ارایه ش ا استی ا اد  104نفر ( ۱7م بربد ۱7
ادي) در پژوهش شرکت کردن ی م انگ ن سنّي ب عاران اضبرابي  37سال با دامنهي  12اا  4۳سال و انحراز
استان ارد 2/27؛ و م انگ ن سنّي افراد ادي  30سال با دامنهي  1۳اا  ۱0سال و انحراز استان ارد  10/22بندی
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جدول  :1میانگین وانحراف معیار مشخصات جمعیتشناختی گروههای مورد مطالعه
گروه اضطرابی

گروه سالم

میانگین (انحرافمعیار)

میانگین ( انحرافمعیار)

سن (سال)

(37/17 )2/27

(30/73 )10/22

میزان تحصیالت

(11/72 )3/0۱

(13 )7/31

جنسیت

 72ن و  74مرد

 72ن و  72مرد

مشخصات جمعیتشناختی

نتایج آ منن لنن مهت بررسي فرض اساوي واریانسهاد در م ول شعارا ( )7ارایه ش ا استد که نتایج آن حاکي ا
م افاوو م نادار واریانسهاي دو گروا بندی
جدول  :2نتایج آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانسهای دو گروه در نظریّهی ذهن
و شاخصهای آن
شاخصها

F

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

نظریه ذهن

0/027

1

107

0/4۱

حاالت مثبت
حاالت منفی
حاالت خنثی

0/141
0/۱04
1/110

7
7
7

107
107
107

0/۱2
0/2۳
0/32

بنابراین با انمّه به برتراري مفروضهي یکساني واریانسها ا آ منن احل ل واریانس چن متغ ّرا استفادا ش ا است
که نتایج آن در م ول شعاراي ( )3ارائه ش ا استی
جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیّره برای برّرسی تفاوت دو گروه
متغیر/شاخص
گروهها

المبدای ویلکز

درجه آزادی
( 1و )2

F

معناداری

اندازه اثر

0/۱47

107د 1

2/7۳

0/01

0/01

هعانگننه که در م ول شعاراي  3م شاه ا مي شندد ب ن دو گروا در شاخقهاي منرد سنجش افاوو م ناداري
ومند دارد و بنابراین م ل م نادار استی در م ول شعاراي ( )4نتایج این احل ل به صنرو دت قار ارائه ش ا استی
هعچنان که نتایج م ول شعاراي ( )4نشان ميده د افاوو م ناداري در علکرد افراد دو گروا در آ منن چشمها و
شاخقهاي آن ومند دارد؛ چنانکه افراد مبتال به اختاللهاي اضبرابي نسبت به افراد ادي در اشو ق حا و
ذهني دیگران در این آ منند به طنر م ناداري علکرد پای ناري دا شتهان ی بهرغم م شابهت این الگن در ذهنخناني
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اصااااویر با حالت هاي ذهني مثبت و خنثيد در اشاااو ق حالت هاي ذهني منفيد ب عاران مبتال به اختالل هاي
اضبرابي در ت ا با هعتایان ادي خنیش ا علکرد مناس اري برخنردار بندن ی
جدول  :4آزمون تحلیل واریانس چندمتغیّره برای مقایسه نظریّهی ذهن افراد عادی و بیماران اضطرابی
شاخص
متغیر

گروه

تعداد

میانگین ( انحراف معیار)

نظریه

ب عاران اضبرابي

۱7

)۱/73( 12/۳2

ذهن

افراد ادي

۱7

)2/23( 71/4۳

ب عاران اضبرابي

۱7

)3/43( 3/7۱

افراد ادي

۱7

)4/72( 2/12

ب عاران اضبرابي

۱7

)4/17( 2/11

افراد ادي

۱7

)2/7۱( 4/17

ب عاران اضبرابي

۱7

)4/72( 2/21

افراد ادي

۱7

)2/71( 11/71

حاالت
مثبت

حاالت
منفی
حاالت
خنثی

درجه آزادی (2و)1

F

سطح معناداری

( 107د)1

2/۱4

0/001

( 107د)1

۱/47

0/001

( 107د)1

۱/۱1

0/001

( 107د)1

۳/14

0/001

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با ه ز معایسهي کارکرد نظریهي ذهن در ب عاران مبتال به اختال و اضبرابي با هعتایان ادي
صنرو گرفت که نتایج حاکي ا نعصان این انانعن ي در افراد مبتال به اختال و اضبرابي بندا استی مبال او
صنرو گرفتهي اخ ر پ رامنن نظریّهي ذهند مؤی کژکاري این انانایي در بس اري ا اختال و روانشناختي ميباش ی
ليرغم مح ودیتهاي پژوهش و م ومند یافتههاي پژوهشي مکفي پ رامنن این منضنع در راستاي استناد به
آنهاد به نظر ميرس که پژوهشهاي تبلي در م نهي سایر اختال و رواني به صنرو ضعني با نتایج این مبال ه
همسن بنداان ی به طنري که مرور ادب او پژوهش در خصنص کارکرد نظریّهي ذهن نشان ميده کژکاري در این
انانایي با برو اختالل در ا امالو امتعا يد احریفاو شناختي و ب انظ عي ه جاني در اراباط ميباش ی در این
خصنص ميانان به کژکاري در انانایي نظریهي ذهن در اختال اي چنن اسک زوفرني (به ننان نعننهد ل ساکر و
هعکاراند 7011؛ ب رمن و هعکاراند )7017د اختال و خلعي (به ننان نعننهد نجااي و هعکاراند 7011؛ وانگ و
هعکاراند 7002؛ برسز و هعکاراند )7012د اختال و ط ف اا سم (به ننان نعننهد اسچ رن و هعکاراند 7013؛ ئن
و ل کامد 7014؛ تي و هعکاراند )7012د سایکنپااي (به ننان نعننهد شارپ و ونوردند 7014؛ ننتجز و هعکاراند
 )701۱و هعچن ن اختالل شوص ّت مر ي (مایر و هعکاراند 7013؛ ب ز و هعکاراند 701۱؛ اون ل و هعکاراند )701۱
اشارا کردی انانایي پای ن ار افراد اضبرابي در نظریه ذهن که در این پژوهش به دست آم را ميانان در نت جهي
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نعصانهاي منمند در انانعن يهاي شناختي آنان دانستی مبتني بر یافتههاي منریسنن ( )700۳استفادا ا نظریّهي
ذهن به منظنر افس ر ا عال و رفتار دیگران مستلزم ح مناسبي ا انمّه ميباش و رس ن به این انانعن ي و
هعچن ن استفادا ا آن به ننان یک ظرف ت رواني در نظر گرفته ش ا است که در صنرو م برخنرداري به نه
ا علکردهاي شناختي هعچنن انمه و حافظه امکانپذیر نعيباش ی ادب او پژوهش نشان ميده که این دو مؤلفهي
شناختي در افراد مبتال به اختالل اضبرابي دچار نعق ميباش (به ننان نعننهد آیزنگد درخشاند کالنود سنتن د
)7002ی آیزنگ و کالنو ( )7002در نظریهي کنترل انمه 1مبرح کردن که اضبراب با ث اختالل در علکرد س ستم
انمه ميشند و در افراد اضبرابي به صنرو کاهش کنترل انمه و به باراي انمه افراطي به محرکهاي مربنط به
اه ی برو پ ا ميکن ی افراد م برب به هنگام پردا اطال او دچار مشکالو م ّي در مهار 7و انتعالِ 3انمه
هستن ی احتعا ً هع ن امر با ث ميشند در افس ر ا عال دیگران و نهایتاً درک وض ّت ذهني آنها با مشکل روبرو
شنن ی بر این اسا ميانان است ل نعند که نااناني در مهار کردن انمّه نسبت به محرکهاي اه ی آم ز و انتعال
انمّه به محرکهاي دیگر است که منم ش ا نتایج مبال هي حاضر ب انگر نعق افراد مبتال به اختال و اضبرابي
در افس ر حا و ذهني محرکهاي مثبت و خنثي و ا طرفيد درک بهتر آنها ا حالتهاي ذهني منفي شندی
آنچه در خصنص یافتههاي این پژوهش ا اهع ّت بسزایي برخنردار است سنگ ري افراد مبتال به اختال و
اضبرابي نسبت به وتایع منفي است که منم ش ا بتنانن حالتهاي ذهني منفي را به مراا بهتر ا افراد ادي
درک کنن ی سنگ ري به ننان یک خباي شناختي در افراد م برب کم و ب ش در پژوهشهاي پ ش ن (به ننان
نعننهد کارلبرینگ و هعکاراند 7017؛ واار د بردلي و مگد  )7014منرد اأی ترار گرفته است و این نکته ميانان
شاه ي بر نتایج این مبال ه مبني بر علکرد با ار افراد اضبرابي در اشو ق حالتهاي ذهني منفي باش ی الوا
بر این مبال هي ولز و کالرک ( )1۳۳۱حاکي ا ومند یک الگني رفتاري مشوق در افراد مبتال به اختالل اضبراب
امتعا ي ميباش ی این افراد ا ترار گرفتن در منت تهاي امتعا ي پره ز ميکنن د اراباط چشعي ض في دارن و
انمه آن ها به طنر افراطي متعرکز بر خندشان است که این امر با پردا اطال او امتعا ي در ا اخل است و
مت اتباً ا امالو امتعا ي آنها را احت اأث ر ترار ميده ی هعچن ند م شناخت ه جاناو خند و برچس دن
اشتباا به وض ّت ذهني دیگران در ب عاران مبتال به اضبراب امتعا يد مبابق با دا هي منریسنن ( )700۳نت جهي
نعق در نظریّهي ذهن استی یافتههاي این مبال ه ميانان پشتنانهي اجربي محکعي براي این مباني نظري باش ی
نتایج مبال هي حاضر مب ّن کژکاري نظریهي ذهن در افراد مبتال به اختال و اضبرابي در ت ا با افراد ادّي
ميباش ی درک مناس اري که افراد مبتال ا آن دسته ا اصاویر چشم بارون-کنهن که حالتهاي منفي ا تب ل
ار د خشم و اضبراب را العا ميکرد نشان دادن د با ادب او پژوهش در خصنص خص صهي بار اختال و اضبرابي
سنگ ري انمه به وتایع منفي -مبابعت ميکن و در واتع سنگ ري افراد مبتال به اختال و اضبرابي نسبت بهوتایع منفي است که منم ش ا بتنانن وض ت ذهني منفيِ فرد دیگر را به مراا بهتر ا افراد ادي درک کنن ی

1

. attentional control theory
. inhibition
3
. shifting
7
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سنگ ري به ننان یک خباي شناختي در افراد م برب کم و ب ش در پژوهشهاي پ ش ن (به ننان نعننهد بارهایم
و هعکاراند )7002منرد اأی ترار گرفته است و عالً انانایي فرد م برب را در نظریهي ذهن با ميبرد و ا
طرفي دیگر در درک محرکهاي مثبت و خنثي دچار نعق هستن که با نتایج بررسي علکرد نظریهي ذهن در افراد
افسردا (وانگ و هعکاراند  )7002همسن ميباش ی
پ ام هاي نتایج پژوهش حاضر را ميانان در دو سبح نظري و علي به این شرح مبرح کرد :در سبح نظريد
یافتههاي این مبال ه اأی ي است در منرد نعش انانایي نظریّهي ذهن در ا امالو امتعا ي افراد مبتال به اختالل-
هاي روانيی امّا نکتهي مهم در منرد این یافتهها با انمّه به اینکه واکاوي اراباط ب ن نظریّهي ذهن و اختال و
اضبرابي در مبال او پ ش ن در کاننن انمّه محعّعان ترار نگرفته بندد فراهمسا ي ان یشهها و فرضهاي م ی در
منرد ا نکنن اهاي شناختي اختاللهاي اضبرابي استی در سبح پ ام هاي علي ن ز یافتههاي این مبال ه مي-
انانن مبناي اجربي مناسبي براي ا وین برنامههاي آمن شي و به اشتي در چهارچنب غنيسا ي انانایي ذهنيسا ي
در ب عاران مبتال به اختال و اضبرابي باشن ی ا آنما که نعصان در انانایي نظریهي ذهن افراد اضبرابي ميانان
به ننان یکي ا فرض ههاي سب شناختي در احریفهاي شناختي این ب عاران مبرح باش د بنابراین ميانان ا
ار یابي و آمن شناخت امتعا ي در ب عاران دچار اختالل اضبرابي در مهت درمان آنها سند مستی در هع ن
راستا انمّه به برخي ا مح ودیت هاي این مبال ه ن ز در افس ر و احل ل نتایج بای منرد اأک ترار گ ردی مام هي
آماري پژوهش و ننع مبال ه (هعبستگي)د مح ودیتهایي را در م نهي ا ع م یافتههاد افس رها و اسنادهاي لت-
شناختي متغ رهاي منرد بررسي مبرح ميکن که بای در نظر گرفته شنن ی نعننهي منرد برّرسي در این پژوهش به
صنرو داوطل در دستر انتواب ش ن و در ا ع م یافتهها به سایر مع تها بای احت اط نعندی در مجعنع با انمّه
به اینکه این مبال ه یک مبال هي مع ّمااي در م نهي واکاوي اراباط ب ن نظریّهي ذهن و اختال و اضبرابي
بندا استد اکرار پژوهشهاي مشابه ميانان م زان ا ع مپذیري یافتههاي پژوهش حاضر را محک بزن و دامنهي
اأث رگذاري آنها در مفهنمسا يها و نظریّهپردا يهاي مربنط به آس شناسي رواني را گستر ده ی
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