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Abstract  
The purpose of this study was to compare the recognition of basic and 
complex emotions (audio and video) among people with major depressive 
disorder, general anxiety disorder, and normal people. The method of this 
research is descriptive and ex post facto and study population included all 
patients with major depression disorder and general anxiety referring to 
Tabriz's health centers in 2017. Twenty-five people were selected by through a 
purposive sampling for each group and 25 normal people were selected for 
matching with these groups. To collect information, the International Affective 
Picture System (IAPS) and the Cambridge Mindreading Face-Voice Battery 
(CAM) were used. And data were analyzed by using descriptive indicators and 
Multivariate and univariate analysis of variance. The results showed that 
depressed people had more problems in identifying basic and complex 
emotions than in normal people. There was a significant difference between 
people with general anxiety disorder and normal people in terms of 
recognition of basic and complex emotions. Another finding of the study 
indicated a greater destruction of emotional recognition among people with 
depressive disorder than those with a generalized anxiety disorder. The 
findings of this study indicated that individuals with major depression and 
anxiety tend to bias perception and attention in the recognition of emotions, 
which can be one of the reasons for the problem of interpersonal communication 
between these patients. 
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 چکیده
)صدتیی و یودتیرید  ر    بازشناسی هیجانات پایه و پیچیدد   ای مقایسهبررسی هدف  پژوهش حاضر با

 حاضرافسر گی اساسی، اضطراب فراگیر و افرا  عا ی انجام شد. روش پژوهش  های اختالل بابیماران 
بیماران با اختالل افسر گی اساسدی   کلیهپژوهش شامل  این ۀجامع است.پس رویدا ی یتصیفی از نتع 

 52که  ر هر گرو   بت و افرا  عا ی کنند  به مراکز  رمانی شهر یبریز  هو اختالل اضطراب فراگیر مراجع
از  بدا اسدتفا     هدا  ا   . ندد انتخداب گر ید  انده  اوطلبگیدری   نمتنه روشنفرد به  52 کنند  )جمعاً شرکت

آوری  جمعختانی صتیی و یوتیری کمبریج  د و مجمتعه ذهنIAPSالمللی ) سیستم یواویر عاطفی بین
افسر    ر  بیمارانکه . نتایج نشان  ا  ندیحلیل شد چند متغیر یحلیل واریانس آماری به روش شدند و 

افدرا  بدا اخدتالل     و  ارندد کالت بیشتری مقایسه با افرا  عا ی  ر شناسایی هیجانات پایه و پیچید  مش
 اری  یفاوت معندی  با یکدیگر لحاظ بازشناسی هیجانات پایه و پیچید  اضطراب فراگیر و افرا  عا ی از

اختالل افسر گی اساسی نسبت به افرا  با اختالل  ر بین افرا  با که   ا  نشانپژوهش  یگر یافته   ارند.
افسر گی اساسی و اضدطراب  اختالل  بیماران با. استبیشتر  جانبازشناسی هییخریب  اضطراب فراگیر

یتاند یکی از  الیل مشکل  فراگیر یمایل به ستگیری ا راک و یتجه  ر بازشناسی هیجانات  ارند که می
  ر اریباط بین فر ی این بیماران باشد.
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 مقدمه
یتاند از آن بدرای ایجدا     کند که بینند  می حالت چهر ، منبعی غنی از اطالعات را فراهم می

فرضیایی  ر متر  حالت هیجانی فعلی شدخ   یگدر اسدتفا   کندد کده ایدن خدت  منجدر بده          

فر ی مهمی بده  شد  و متعاقباً عملکر های فر ی و میان  های رفتاری متناسب با متقعیت واکنش

واقع بازشناسی هیجان  ر چهر ، مهاریی اصلی  ر کارکر های اجتماعی اسدت و    نبال  ار .  ر

شناسی بسیاری از مشکالت بدین   یتاند نقش مهمی  ر ماندگاری یا سبب نق   ر این حیطه می

 د. 1995، 1گیبستن و فر ی  اشته باشد )گری، یتنی، بارور، کتلیس

یداکنتن، شدش ندتع     5های هیجانی، از زمان  ارویدن  شناخت حالت یحقیقات یجربی  ربار 

هدای پایده نیدز شدهرت  ارندد،       هیجان شا ی، غم، یرس، خشم، بیزاری و یعجب، که به هیجان

کمدن  ااند ) شد   ای، روشن و بین فرهنگی شناخته های پایه اند. این هیجانات، احساس یافته  ست

 د. بدا 1995، 4شناختی متمایز هسدتند )گدریفیتس   بد و یا حدی به لحاظ عو1951 ،3و فریستن

اندد ممکدن اسدت     شدد    هایی که به لحاظ بین فرهنگی یشدخی   ا    حال، یعدا  احساس  این

د بداور  ار  هیجاندات   1991د. اکمدان ) 1991 ،2کتهن و همکاران-نامتر  باشد )بار 1بیشتر از 

ت، هیجان، یدرس، گندا ، غدرور    هیجان شامل گیجی، خشم، یحقیر، رضایت، خجال 11بیشتر از 

د 1999کمدان،  ابرای متفقیت، یسکین، غم و اندو ، پریشانی، رضایت، لدتت جنسدی و شدرم )   

کند که هیجانات پایده کدالس    هستند. او  ر یقابل با طرفداران هیجانات پایه، همچنان اصرار می

، رفتارهدای  مانندد خت کدار بدت ن   هدایی   هدای رواندی هسدتند کده بدا ویژگدی       متمایزی از پدید 

 اکمانشتند.  گتنه مشخ  می فر ، اثر فیزیتلتژیکی و نمت های مشابه  ر اعضای یک منحوربه

های طدتالنی از هیجاندات     هد که احتماالً فهرست معتقد است شتاهد یجربی نشان می د1951)

ه نیسدت  ها بت   و با  یگر پستانداران مشاب ها منحور به انسان که یعدا  زیا ی از آن وجت   ار 

پیچیدد د  ر   شتند. هیجانات ثدانتی )هیجاندات   و هیجانات ثانتی )هیجانات پیچید د نامید  می

هدای    هندد و بده ویژگدی    آیند و یندتع فدر ی و فرهنگدی را نشدان مدی      طتل رشد به وجت  می

د.  ر کدل، هیجاندات   5003های خاص حساس هسدتند )گدریفیتس،    یر و انتزاعی محرک پیچید 

                                                           
1. Gray, Young, Barker, Curtis, & Gibson 
2. Darwin 
3. Ekman & Friesen 
4. Griffiths 
5. Baron-Cohen 
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باشند که بیشتر مربتط به بافت  اضافه یک احساس می صیف حاالت شناختی بهپیچید  شامل یت

رسدد کده پدر ازش غیرمعمدتل      د. به نظر مدی 1995بت   و وابسته به فرهنگ هستند )گریفیتس، 

شدناختی اسدت، بدرای     حاالت هیجانی چهر ، مشخوه برخی از اختالالت بالینی و عوب روان

، و همکداران  سی هیجدان ینفدر  چدار اشدکال اسدت )گدری      مثال  ر بیماری هانتینگتتن، بازشنا

عملکددر  نابهنجددار  ر یکددالیف بازشناسددی هیجددان  ر چهددر   ر اخددتالل   چنددین هددمد، 1995

د.  ر ایدن  5002، 1فراندک  و شد  است )مداریین، بدت  ویدن، ییبدرجین     اسکیزوفرنی نیز گزارش

بین  و اخدتالل افسدر گی    پژوهش نیز به بررسی نقای  بازشناسی هیجانات پایه و پیچید   ر

 اساسی و اختالل اضطراب فراگیر پر اخته شد.

های  رمزگشایی حاالت چهر   ر افرا  مبتالبه اختالل افسر گی اساسی با استفا   از پارا ایم

مختلف مطالعه شد  است. بیماران با اختالل افسر گی اساسی کاهش  قدت  ر شدناخت ابدراز    

د. 1991، 5کدر  وال و بدر،، ریفکدین، اسدچافر    ان  ا ندد )فدین  هیجان اصلی را نش 1ای  ر  چهر 

د گزارش کر ند که گدرو  بدا اخدتالل    5010) 3و کتکارو کیتسکی، هتها ، مککه گتالن طتری به

 هدای  افسر گی اساسی  ر مقایسه با گرو  سالم برای یشخی  حاالت خشم و یعجب نیازمند محرک

  ا ندد کده افدرا   ر حالدت افسدر گی اخیدر       شدیدیر چهر  هستند. مطالعات  یگدر نیدز نشدان    

 د 5009و گتیلیدب،   5، رایدت 1، جترمدان، شدر ل  2متلدت  ؛ لی5009، 4)یتن، جترمان و گتیلیب

د بدرای یشدخی  هیجدان شدا  بدت ن نیازمندد       5009متلدت و همکداران،    و حالت بهبت ی )لی

مکداران،  متلدت و ه  ؛ لدی 5005گتیلیدب،   و 9های شدیدیری هستند )جترمدان، یدالبتت   محرک

هدای   های منفی و ستءیعبیرهای بیشدتری بدرای چهدر     این، افرا  افسر   پاسخ د. عالو  بر5009

د. نام، چدت و  5001، 9بالداراو   هند )سترسینلی، کت یسپتیی، متنتابروسی، روسی شا  نشان می

د کاهش  قت یشخی  حاالت چهر  هیجانی پیچید   ر افرا  افسر   را  ر مقایسه 5013) 10لی

                                                           
1. Martin, Baudouin, Tiberghien, & Franck 

2. Feinberg, Rifkin, Schaffer, & Walker 

3. Gollan, McCloskey, Hoxha, & Coccaro 

4. Yoon, Joormann, & Gotlib 

5. LeMoult 

6. Sherdell 

7. Wright 

8  . Talbot 

9. Surcinelli, Codispoti, Montebarocci, Rossi, & Baldaro 

10  . Cho & Lee 
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هدای مطالعدایی کده بدا اسدتفا   از یکدالیف        که یافتده  ذکر این  با افرا  عا ی گزارش کر ند. قابل

رایدت، هیدل،    کدتهن، ول -باشدند )بداران   اند متناقض می گرفته ها انجام ختانی از روی چشم ذهن

د. یعدا ی از مطالعات  قت بداالیر یشدخی  حداالت پیچیدد  ذهندی  ر افدرا        5001، 1پالمپ

؛ هدارکنس،  5002، 5چدن و  کنند  را گزارش کر ند )هارکنس، صباغ، جاکتبستن کتافسر   شر

بده افسدر گی    پژوهش نشان  ا  که بیماران مبتال چنین همد. 5010صباغ، و  3جاکتبستن،  ونگ

د شتاهدی 1993) 4 ر بازشناسی هیجان خشم  چار مشکل هستند و  ر این راستا پرسا  و پتلتی

 زش حاالت هیجانی چهر   ر اختالل افسر گی گزارش کر ند.مبنی بر نق  کلی  ر پر ا

 طدتر کامدل مدتر      ر مقابل، یشخی  هیجانات چهر   ر افرا  مبتالبه اختالالت اضطرابی بده 

د گددزارش کر نددد کدده  ر افددرا  بددا 5001و همکدداران ) سترسددینلیبررسددی قددرار نگرفتدده اسددت. 

های اضطرابی پایین  قت یشخیودی بداالیی    گیهای اضطرابی باال  ر مقایسه با افرا  با ویژ ویژگی

حال این نتایج  ر  یگر مطالعات با همدان یکدالیف  ر     این های یرسناک وجت   ار . با برای چهر 

های بالینی  ر  د. مطالعات مربتط به نمتنه5009، 2وک- پنتتن و کتیا  مشاهد  نشد )کتپر، رو مدت

های غمگین و خشدمگین  ر اخدتالل پانیدک     چهر اختالالت طیف اضطرابی نشان  ا ند که برای 

د و بدرای خشدم، یدرس، یعجدب، یحقیدر و      5005، 1یدرو  و )کسلر، روس، وان ویترشین،  یگتتن

های ختشحال  ر اخدتالل اسدترس پدس از سدانحه  قدت یشخیودی کمتدری وجدت   ار           چهر 

یری یتجده   هندد سدتگ   د. شتاهد محکمی وجت   ار  کده نشدان مدی   5011، 5پرانجیک و )کترییچ

د و سدتءیعبیرهای منفدی )بدل،    5005، 9ایزندورن و کرانبتر،-)بارهایم، المی، پرگامین، باکرمانس

آمیز وجت   ار . بدل  یدد  ر متاجه با اطالعات یهد5011، 9پتریر و بترک، کتلتن، کاریر، فرامپتتن

ت نداشتند ولی د نیز پیدا کر ند که افرا  با اضطراب اجتماعی مشکلی  ر شناخ5011و همکاران )

 بندی غلط حاالت چهر  همچتن خشم را نشان  ا ند. یمایل به طبقه

  ر راستای بررسی بازشناسی هیجان  ر بین اختالل افسر گی اساسی و اختالالت اضطرابی 
 

                                                           
1. Wheelwright, Hill, & Plumb 
2. Harkness, Sabbagh, Jacobson, Chowdrey, & Chen 
3. Duong 
4. Persad & Polivy 
5. Cooper, Rowe, & Penton-Voak 
6. Kessler, Roth, von،Wietersheim, Deighton, & Traue 
7. Kurtic & Pranjic 
8. Bar-Haim, Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg, & Ijzendoorn 
9. Bell, Bourke, Colhoun, Carter, Frampton, & Porter 
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یحلیلی وجت   ار  که یشخی  حداالت چهدر   ر میدان افدرا  بدا اخدتالل        فرا هفقط یک مطالع

بررسدی قدرار  ا      اضطرابی  ر مقایسه بدا افدرا  عدا ی را مدتر      افسر گی اساسی و اختالالت

مطالعه  ر رابطده بدا اخدتالالت     10د یعدا  5010) 1است.  مینسکت، کتریکاس،  ن بتر و آلمان

مطالعه  ر رابطه با افسر گی اساسی را بررسی کر ند و گزارش کر ند که  ر  هشتاضطرابی و 

اختالالت اضطرابی  ر مقایسده بدا افدرا  عدا ی  قدت       سته اختالل افسر گی اساسی و  هر  و

رسد که افدرا  افسدر   آسدیب     شت . به نظر می یشخیوی پایینی با ضریب یأثیر متتسط  ید  می

که مطالعه مزبتر نشدان  ا  کده یشدخی      این  هند. با بیشتری نسبت به افرا  مضطرب نشان می

 حال ینها یک مطالعه این  و اختالل را با  این حاالت چهر   ر این  و اختالل متفاوت هست با

هم برسی کر   و نتایج نشان  ا ند که افرا  افسر    ر مقایسه با افرا  عا ی و مضطرب مشکل 

 ارند ولی  ر بازشناسی هیجانات پیچید   ر بین  و گرو   های پایه بیشتری  ر بازشناسی هیجان

 د.5011لی،  و 5 اری  ید  نشد )یتن، کیم، کیم، لی یفاوت معنی

هایی که مطرح شد ینها یعدا  معدو ی از هیجانات )هیجانات پایهد متر بررسی   ر پژوهش

هدای خاصدی از    یتانند با نگا  کر ن به قسمت قرارگرفته که باید متتکر شد، هیجانات معینی می

کدتهن و  -ناهای بدار  د. طبق یافته1991، و همکاران کتهن-ناصترت یشخی   ا   شتند )بار

هدا معمدتالً    باشدند، چشدم   ها حاوی اطالعات مفیدی از کل صترت می د چشم1991کاران )هم

یتاندد   شتند. برای مثال چپ نگا  کدر ن مدی   عنتان عنور یدبیر  ر یظاهرات بیرونی  رک می به

شدت . عدالو  بدر ایدن      گتید به کار گرفته می برای نشان  ا ن اینکه فر  نگران است یا  روغ می

شت .  ر یناقض با این پژوهش  فر ی ا راک می عنتان بخش ضروری یبا ل بین یماس چشمی به

هدای  یگدری از صدترت،     بر قسمت  مطالعات  یگری نشان  ا ند که مر م یمایل  ارند با یکیه

 ای خاص را رمزگشایی کنند )مثالً چشم برای شدا ی و  هدان بدرای یدرسد     ابراز حاالت چهر 

کده افدرا  بدا اضدطراب اجتمداعی از       د و جالب این5002، 3شاینس و )اسمیت، کتیرل، گتسلین

، 4بداویتز  لدی  و ، رو نبت،، بالنکدت، لدتین  شاینسکنند ) اریباط چشمی  ر اجتماع خت  اری می

شت  که یعامل اریباطی هم ابراز  ای از این واقعیت ناشی می د. اهمیت ا راک هیجان چهر 5011

ر حال اریباط با  یگران هستیم اغلدب از هیجاندات   باشد. زمانی که   کالمی و هم غیرکالمی می

                                                           
1. Demenescu, Kortekaas, den Boer, & Aleman 
2. Kim & Lee 
3. Smith, Cottrell, Gosselin, & Schyns 
4. Schneier, Rodebaugh, Blanco, Lewin, & Liebowitz 
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یدر از   ای بدزر،  عندتان مللفده   های  قیق به کنیم و بسیار مهم است که نشانه ای استفا   می چهر 

شدد    پدید  اریباطی  رک شت . یک هیجان اولیه همچتن خند  ممکن است با اطالعات منتقدل 

شد  یتسط خت  فر  یطدابق  اشدته باشدد.     هیتسط فر  همختانی  اشته باشد یا با اطالعات گفت

یتاند بیان کند که فر ی  ر حال یجربه عدم رضایت یا خودتمت نسدبت    عالو  بر این اخم می

شدت    یتان گفت هیجانی که یتسط فر  ابراز می د که می5004 ،1به یک متضتع است )لتینستن

یجدان مدتر نظر اقددام بده     شت  و فر  بسته بده  رک خدت  از ه   یتسط گیرند  یعبیر و یفسیر می

های  های جزئی صترت نشانه  هند که حتی قسمت مجمتع مطالعات نشان می کند.  ر عملی می

هدا مدتر  غفلدت واقدع      ملثری  ر بازشناسی هیجانات هستند که با بکار بر ن یواویر از چشدم 

المللدی   شتند که برای از بین بر ن این ضعف  ر این پژوهش از سیستم یواویر عاطفی بدین  می

 شدد     یودتیری کمبدریج اسدتفا      -های غیرکالمی از مقیداس صدتیی   و به خاطر رعایت نشانه

 است.

با یتجه به مطالب ذکرشد   ر رابطه با یشخی  هیجانات  ر بین افرا  بدا اخدتالل افسدر گی    

که  ر هیچ پژوهش  اخلی و خارجی  اساسی و اختالالت اضطرابی یناقضایی وجت   ار ،  وم این

طدتر کده    نشد  و همان  صترت فیلم استفا    ای بررسی هیجانات پیچید  از یکالیف یوتیری بهبر

یتاند  ر بازشناسی هیجانات ملثر باشند، بر همدین اسداس    اشار  شد حتی جزییات صترت نیز می

بده   افدرا  مبدتال  میدان  بررسی مقایسه بازشناسی هیجانات پایه و پیچید   ر  ا هدفمطالعه حاضر ب

 است.صترت گرفته اضطراب فراگیر و افرا  عا ی  ،افسر گی اساسیهای ل اختال

 

 روش

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه
شدامل کلیده افدرا      این پژوهش ۀجامع است.پژوهش حاضر یتصیفی از نتع پس رویدا ی 

کز شد   ر مراکز  رمانی اعم از مرا افسر گی اساسی و اضطراب فراگیر ثبتهای مبتالبه اختالل 

روش کده بده    بدت  و افدرا  عدا ی   پزشک  ر شدهر یبریدز    کنند  به روان مشاور  و افرا  مراجعه

نفر با یشدخی    52،  نفر از افرا  با یشخی  اختالل افسر گی اساسی 52  واطلبانهگیری  نمتنه

 کسدب رضدایت آگاهانده   بدا  زندان و مدر ان   عا ی از از افرا  نفر  52اختالل اضطراب فراگیر و 

                                                           
1. Levinson 
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هدای   سدال، عددم وجدت  بیمداری     42یا  19سن بین به پژوهش . معیارهای ورو  شدند انتخاب

معیارهدای خدرون نیدز شدامل     و  هدی   خدت گزارش  و جسمی بر اساس گزارش مراکز پزشکی

عروقی و  اشتن مشکالت منتهدی بده نقودان حافظده و یتجده      -های قلبی  اشتن سابقه بیماری

 . ندبت 

 

 گیری اندازهابزار 

منظتر سنجش حافظه هیجدانی، از مجمتعده     به (:IAPS) 7المللی یر عاطفی بینسیستم تصاو

شدد  از مجمتعده یوداویر عاطفده      اسالید )شامل یواویر  ارای شدش هیجدانی اصدلید انتخداب    

یودتیر اسدت کده     540این یواویر شامل بیش از  .د استفا   شد1951کمن و فریستن )اای  چهر 

طدتر   مطالعده بده   19تگدی و یسدلطد بدرای یوداویر آن  ر     هنجارهای عاطفی )ختشایندی، انگیخ

شدمتل مانندد    های اساسی و جهان نتبه خت  باعث ایجا  هیجان  آمد  است که به   ست جداگانه به

د. بدرای  5002، 5شت  )النگ، برا لی و کاسپرت خشم، نفرت، غم، شا ی، لتت، آرامش و غیر  می

طدتر یودا فی    یودتیر بده   51تع هیجدان اصدلی،   این منظتر از بین مجمتع یواویر  ارای شش ن

 ثانیده و بدا   5یاپ هر یوتیر بده مددت    افزار و با استفا   از یک  ستگا  لپ انتخاب و از طریق نرم

جتیدان   ثانیه برای آزمت نی نمایش  ا   شد.  ر پژوهشی بر روی  اندش  2/1فاصله بین هر یوتیر 

  تار  یشدخی  بدرای هدر هیجدان صدحی  بدت        رصد م 92استفا   قرار گرفت و  این ابزار متر 

 د.1395ها یان فر ، و  )متستیان استاین آزمتن  ینو حاکی از روا ب است

 

       
 

 7شکل 
 در پژوهششده ع هیجان اصلی استفاده هفت نو

                                                           
1. International Affective Picture System 

2. Lang, Bradley, & Cuthbert 
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ایدن آزمدتن بدرای ارزیدابی     (: CAM) 7صووتی کمروری    -خوانی تصوویری  مجموعه ذهن

طدتر کامدل از    شد  است و آزمتن هر هیجان بده   ساالن طراحی فهرست وسیعی از هیجانات بزر،

از  بنددی جدیددی   شد  است. آزمتن بر اساس طبقه طریق هر  و روش صتیی و یوتیری طراحی

مفهدتم   415د. ایدن مددل شدامل    5004 ،و همکداران  کدتهن -ناشد  اسدت )بدار   هیجانات طراحی

 CAM 50زبان انگلیسی است. مجمتعده   بهفر  شامل همه اصطالحات هیجانی  هیجانی منحوربه

گدرو  هیجدانی را نمدایش     54گدرو  از   19کند که  بندی فتق ارزیابی می از طبقه رامفهتم هیجانی 

عه شامل  و یکلیف هست: یشدخی  هیجدان از صدترت و یشدخی  هیجدان از       هد. مجمت می

 3-2صددای   هدای بدی   کننددگان نماهندگ   پرسدش  ار  و شدرکت   20صدا. هر یک از این یکالیف 

کشند )یکلیف صترتد، یا بده   یک هیجان را به یوتیر می کنند که بازیگران آن ای را یماشا می ثانیه

کنند )یکلیف صتیید. بعد از یماشدا و گدتش کدر ن بده      یجمالت کتیا  با لحن هیجانی گتش م

ای کده   شت  یا کلمه کنند و ختاسته می صفت  ریافت می 4کنندگان  شد  شرکت های ضبط نماهنگ

کده مفداهیم    بهترین یتصیف از چگتنگی احساس فر  است را انتخاب کنند. برای اطمیندان از ایدن  

بنددی   ساالن است، یکالیف از سطتح باالیر طبقده  شد  برگرفته از مجمتعه هیجانات بزر، انتخاب

 13سداله  رک شدد  بدت د،     12-11)مفاهیم یتسط یک نمتنه  4مفهتم از سط   1انتخاب شدند. 

 1ساله  رک شد  بت د و یک مفهتم از سدط    15-19)مفاهیم یتسط یک نمتنه  2مفهتم از سط  

 د. حاالت ذهندی کده  ر ارزیدابی    ها  رک شد  بت ساله 15-19 رصد  52)کلمات یتسط کمتر از 

 کداری  مفاهیمی که منفی هستند همچدتن محافظده   چنین هممثبت هستند همچتن همدلی و صمیمیت و 

 د.5004، و همکاران کتهن-نا)باراند  شد  گنجاند و ریاکاری  ر این آزمتن 

 3سدت.  ا مفهدتم خنثدی   3مفهدتم منفدی و    15مفهتم مثبدت،   2شامل  CAMصترت کلی   به

نمتنه  2مفهتم هیجانی یتسط  50عنتان  ارندگان شدت باال کدگتاری شدند. هر یک از  م بهمفهت

 2مدتر  از   4یا ما   متر  آزمتن قرار گرفت. معیار پتیرفتن یک مفهتم، یشخی  صحی  حداقل 

 هدد   نمر  شانس باالی یشخی  مفاهیم را نشان مدی  2یا بیشتر از  4. به  ست آور ن استمتر  

کده   گیری شدند آیتم انداز  2مفهتم یتسط یرکیبی از  10مفهتم،  50از . ≥ p 02/0 امنه، آزمتن  و 

صددا   5یوتیر و  3گیری شدند:  صترت متنتع انداز   مفهتم  یگر به 10صدا.  5چهر  و  3 شامل:

 و زا گدان   احمددی، عیسدی  ، بابایی نا ینلتیی، میکائیلی منیعد. 5001، هیلو  کتهن -باران، ن)گتال
 

                                                           
1. Cambridge Mindreading Face-Voice Battery 
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کده  ختانی کمبریج نشان  ا ندد   سنجی آزمتن ذهن های روان بررسی ویژگی  رد 1395)نیا  صفاری

ر  هدا  ا  ختانی از روی چشم  اری با آزمتن ذهن ییوتیری کمبریج همبستگی معن -آزمتن صتیی

 آلفدای ضریب یوتیری کمبریج کسب کر ند.  -ختانی صتیی زنان نمرات باالیری  ر مقیاس ذهن و

مللفده یودتیری    یودتیری کمبدریج بدرای زیدر     -ختانی  یداری صتیی رای آزمتن ذهنکرونباخ ب

  ست آمد. به 59/0و برای صتیی  94/0
 

   
 

 2شکل 
 در پژوهششده استفاده  ات پیچیده )تصویری(هیجان ای ازنمونه 

 

 روند اجرای پژوهش

گران به مراکز  رمانی مراجعده کر ندد و    صترت بت  که پژوهش پژوهش بدین روش اجرای

شناس یشخی  اختالل افسر گی اساسی و اختالل اضدطراب   پزشک و روان افرا ی که از روان

کننددگان،   فراگیر  ریافت کر   بت ند را شناسایی و پس از مشخ  شدن فهرست نهایی شرکت

سدنجی واقدع  ر    ن شد.  ر محیطی مناسب با شدرایط روان ها بیا فرایند اجرای پژوهش برای آن

شناختی و با یعیین زمان مناسب برای پاسخگتیی، مقیداس سیسدتم یوداویر      فایر مشاور  روان

کننددگان   صتیی کمبدریج بدر روی شدرکت    -ختانی یوتیری المللی و مجمتعه ذهن عاطفی بین

فعدال  ر محدل اجدرای پدژوهش     گران حضتری  اجرا گر ید.  ر هنگام انجام پژوهش، پژوهش

 های غیرواقعی جلتگیری نمایند.  اشتند یا پاسخگتی ابهامات باشند و از پاسخ
 

 ها تجزیه و تحلیل داده
 انحراف معیدار، آزمدتن   و میانگین ،آماری مانند های شاخ  از ها  ا   یحلیل و  یجزیه برای

از کمدک  و بدا  نی ورنفتقیبی بمتغیر  و آزمتن یع چند و یحلیل واریانس اسمیرنف-کتلمتگروف

 .صترت گرفت SPSS-22 آماری افزار نرم
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 ها یافته
 

 7جدول 
های بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده )صوتی و تصویری( در  نمرهمیانگین و انحراف معیار 

 ( = 29nافسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد عادی )های با اختالل یماران ب

 متغیر شاخص
 افراد عادی اختالل افسردگی اساسی ب فراگیراختالل اضطرا

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 14/9 49/34 91/1 95/51 31/9 40/30 هیجانات پایه

 10/1 09/4 19/1 10/5 31/1 91/5 خشم
 12/1 35/2 53/1 95/4 59/5 25/3 غم
 19/1 25/5 15/1 55/1 92/0 14/1 ینفر

 55/5 40/4 45/1 09/3 59/1 21/4 یرس
 95/5 35/9 91/1 51/4 00/5 90/2 نرمال

 49/1 95/1 15/5 35/4 39/5 09/1 شگفتی
 20/0 90/5 19/1 44/1 91/0 19/1 شا ی

 03/3 59/59 99/5 51/52 40/2 09/51 یوتیری
 03/4 44/59 11/2 50/53 01/5 40/50 صتیی

 
 2جدول 

 همگنی واریانس لون متغیرهای مورد مطالعهآزمون و  (اسمیرنوف-کولموگروفدن )نرمال بونتای  آزمون 

 متغیر
 آزمون لون K-Sآزمون 

 p ارزش آزمون Z pآماره 
 129/0 99/1 421/0 92/0 هیجانات پایه

 355/0 1 521/0 1 یوتیری
 419/0 51/0 549/0 05/1 صتیی

 

 ها و همگنی واریانس متغیرها برقرار است. ا   هد که فرض نرمال بت ن   می نشان 5نتایج جدول 

 
 6جدول 

 کوواریانس -فرض همگنی ماتریس واریانس جهت بررسی پیش باکسم اُ آزموننتای  
Box s M F p 

94/41 25/0 135/0 
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 اریدانس وکت-که مفروضه یکسدانی مدایریس واریدانس    هد  می باکس نشان امنتیجه آزمتن 

 یحلیددل از یددتان مددی و دFد110، 391/14031) = 25/0؛ p = 13501/0اسددت ) وابسددته برقددرار متغیرهددای

 نمت .  استفا   واریانس چندمتغیری

 
 2جدول 

 تحلیل واریانس چند متغیره داری  های معنی نتای  آزمون
 p (η 2) اتا F خطا df فرضیه df ارزش نام آزمون

 001/0p 400/0 55/4 159 50 90/0 اثر پیالیی

 001/0p 419/0 25/4 159 50 33/0 المبدای ویلکز

 001/0p 432/0 59/4 159 50 24/1 اثر هتلینگ

 001/0p 242/0 15/5 159 50 50/1 یرین ریشه روی بزر،

 

یکدی از متغیرهدای بازشناسدی هیجاندات پایده و        هد که حداقل  ر نشان می 4های جدول   ا  

 وجت   ار .    ار معنیاوت فمتر  بررسی یسه گرو    ر میانپیچید  )صتیی و یوتیرید 

 
 9جدول 

 افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و های با اختالل  بیماراندر  واریانس چند متغیرهتحلیل نتای  
 افراد عادی

 منرع تغییرات متغیر وابسته
مجموع 
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 (η 2) اتا F p آزادی

 001/0p 59/0 14 5 59/1051 29/5025 بین گروهی هیجانات پایه
 003/0p 14/0 13/1 5 99/14 59/59 بین گروهی خشم

 001/0p 55/0 9/13 5 11/20 55/101 بین گروهی غم
 009/0p 15/0 02/2 5 52/1 20/15 بین گروهی ینفر

 009/0p 15/0 50/2 5 49/11 99/35 بین گروهی یرس
 001/0p 30/0 95/12 5 55/93 24/115 بین گروهی نرمال

 001/0p 55/0 39/10 5 01/44 05/99 بین گروهی گفتیش
 001/0p 59/0 91/14 5 41/15 95/54 بین گروهی شا ی

 001/0p 51/0 94/9 5 55/333 44/115 بین گروهی یوتیری
 001/0p 35/0 39/15 5 41/232 95/1050 بین گروهی صتیی
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متغیرهدای   بررسدی  ر  مدتر  سده گدرو     ، میدان شدت   مشداهد  مدی   2طتر که  ر جدول  همان
 .د1)جدول   اری وجت   ار  ییچید  )صتیی و یوتیرید یفاوت معنبازشناسی هیجانات پایه و پ

 
 3جدول 

 بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده سه گانه در متغیرهای های  گروه نیونفربو پیگیرینتای  آزمون 
 )صوتی و تصویری(

 P تانداردخطای اس ها تفاوت میانگین منرع مقایسه گروه

 هیجانات پایه
 599/0 45/5 -090/4 اضطراب-افسر گی

 p  005/0 45/5 -490/9 عا ی-اضطراب

 p  001/0 45/5 - 21/15 عا ی-افسر گی

 خشم
 1 44/0 -31/0 اضطراب-افسر گی

 p  040/0 44/0 -1 /15 عا ی-اضطراب
 p  004/0 44/0 -49/1 عا ی-افسر گی

 غم
 541/0 24/0 -91/0 اضطراب-افسر گی

 p  003/0 24/0 - 94/1 عا ی-اضطراب
 p  000/0 24/0 - 90/5 عا ی-افسر گی

 ینفر
 1 31/0 150/0 اضطراب-افسر گی

 p  014/0 31/0 - 95/0 عا ی-اضطراب
 p  039/0 31/0 - 90/0 عا ی-افسر گی

 یرس
  013/0p  20/0 - 49/1 اضطراب-افسر گی

 943/0 20/0 - 110/0 عا ی-اضطراب
 p  035/0 20/0 - 35/1 عا ی-افسر گی

 نرمال
 345/0 14/0 - 04/1 اضطراب-افسر گی

 p  001/0 14/0 -5 /25 عا ی-اضطراب
 p  001/0 14/0 - 21/3 عا ی-افسر گی

 شگفتی
 p  010/0 29/0 - 51/1 اضطراب-افسر گی

 410/0 29/0 - 94/0 عا ی-اضطراب
  001/0p  29/0 - 10/5 عا ی-افسر گی

 شا ی
 201/0 52/0 - 31/0 اضطراب-افسر گی

  005/0p  52/0 - 49/9 عا ی-اضطراب
 p  001/0 52/0 - 21/15 عا ی-افسر گی

پیچید  
 )یوتیرید

 392/0 13/1 - 25/5 اضطراب-افسر گی
  015/0p  13/1 - 19/4 عا ی-اضطراب
  001/0p  13/1 - 50/5 عا ی-افسر گی

 )صتیید پیچید 
 531/0 21/1 -90/5 اضطراب-افسر گی

 p  001/0 21/1 -54/1 عا ی-اضطراب
  001/0p  21/1 -04/9 عا ی-افسر گی
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 افسر گی اساسی و اضدطراب فراگیدر از   بیماران با اختالل هایکه بین   هد نشان می 1جدول 

للفه یدرس و  م و  ر  ، اماد= p 599/0یفاوت  وجت  ندار  )  ر کللحاظ بازشناسی هیجانات پایه 

که افرا  با  دش ها مشخ   میانگینمشاهد   اری وجت   ار  و با  فاوت معنی ر  و گرو  یشگفتی 

بیمداران  بین افدرا  عدا ی و    ، ورنداضطراب فراگیر  ر شناسایی این  و هیجان عملکر  باالیری  ا

هیجاندات پایده و پیچیدد  یفداوت      شناسدایی  ر اختالل افسر گی اساسدی و اضدطراب فراگیدر    با 

 .د 001/0p )  اری وجت   ار  معنی

 

 گیری بحث و نتیجه
پژوهش حاضر یفاوت افرا  با اختالل افسدر گی اساسدی، اخدتالل اضدطراب فراگیدر و افدرا        

لحاظ بازشناسی هیجانات پایه و پیچید  را متر  آزمتن قرار ا  و نتایج نشدان  ا ندد کده     عا ی از

تالالت افسر گی و اضطراب فراگیر سطتح متفاویی از  قت  ر یشخی  را نشان  ا ند افرا  با اخ

یر از اختالل اضدطراب فراگیدر و افدرا  سدالم بدت  و       که اختالل افسر گی اساسی مخرب طتری به

اختالل اضطراب فراگیر مابین اختالل افسر گی اساسی و افرا  سالم بت  که این یافته بدا ینهدا فدرا    

د همست بدت  کده گدزارش کر ندد یخریدب شناسدایی       5010، و همکاران ت  ) مینسکتیحلیل متج

نتدایج   چندین  هدم هیجانات  ر اختالل افسر گی اساسی نسبت به اختالالت اضطرابی بداالیر بدت .   

پژوهش حاضر نشان  ا ند که افرا  با اختالل افسر گی اساسی و اضدطراب فراگیدر  ر شناسدایی    

 ار  و پیچید د نسبت به افرا  عا ی کاهش  قت  اشتند و یفداوت معندی  هر  و نتع هیجانات )پایه 

د نشدان  ا  کده افدرا  بدا افسدر گی      5011) و همکداران  بت . این  ر حالی است که پژوهش یدتن 

اساسی هم  ر شناسایی هیجانات پایه و هم پیچید  کاهش  قت نشان  ا ند که همست با پدژوهش  

سدت   اهش  قت  ر هیجانات پیچید  را نشان  ا ند که نداهم حاضر بت  ولی اضطراب فراگیر فقط ک

 با پژوهش حاضر بت .

د گزارش کر ند کده  5004) 1هیتانن و د و لپانه، میلدر، بل، یرییر1991بر، و همکاران ) فین

همکداران   که هارکنس و حالی افرا  افسر    قت پایینی  ر یشخی  هیجانات چهر   اشتند.  ر

هدای پیشدین    شدد   ر پدژوهش   د بدرخالف نتدایج ارائده   5010اران )د و هارکنس و همک5002)

گزارش کر ند که افرا  با ماللت و افسر گی قبلی  قت یشخیوی باالیی  ر یشخی  هیجانات 

                                                           
1. Leppanen, Milders, Bell, Terriere, & Hietanen 
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پیچید   ر مقایسه با افرا  سالم نشان  ا ندد. پژوهشدگران ااهدار  اشدتند کده  قدت بداالیر  ر        

هدا بده اطالعدات اجتمداعی اریدف  ر       یشخی  ممکن است به علدت افدزایش حساسدیت آن   

های همست نشان از آن  ارند که ممکدن   افسر گی خفیف باشد نتایج پژوهش حاضر و پژوهش

 ها  ر صترت رابطه  اشته باشد. است افسر گی بالینی با یشخی  نشانه

یعبیدر  ر افدرا     یتاند بدرای یشدخی  سدتء    ای می د نشان  ا  که ابراز چهر 5019) 1نجایی

ها نق   ر شناسایی هیجانات را به علت ستگیری منفی  ر  به کار گرفته شت . پژوهشافسر   

صترت منفی ا راک  های خنثی به های شا  به خنثی و چهر  که چهر  طتری  ا ند، به ا راکات می

؛ یدتن و همکداران،   5004، 5و فیلیدپس  بربیدتن، یدراویس  سدینتر،  یتنی، ، سترگتال زشتند ) می

هدای منفدی شدرایطی را فدراهم      ز وجت   ار  که ستگیری یتجه به محدرک د. شتاهدی نی5009

د. افدرا   5011، 3فدتکس و  شت  )وایت، ستای، پین، بارهدایم  کند که منجر به یفسیر منفی می می

هدای منفدی    های منفی و حافظده بداالیی بدرای محدرک     افسر   ستگیری یتجه نسبت به محرک

 د.5002، 4لت  مک و د  ارند )متیتزمخوتصاً متاقعی که مریبط به خت شان باش

یافته  یگر حاکی از آن است که افرا  با اختالل اضطراب فراگیر  ر شناسایی هیجانات پایده و  

هدا گدزارش    د بدت  کده آن  5011ست با پژوهش یدتن و همکداران )   پیچید  مشکالیی  ارند که ناهم

 ارند. برخالف هیجانات  مشکلکر ند افرا  با اضطراب فراگیر فقط  ر یشخی  هیجانات پیچید  

های متناقضدی   پایه،  رک و فهم هیجانات پیچید  همیشه شامل ارزیابی شناختی است. گرچه یافته

با یتجه به شناخت هیجانات مربتط به چهدر  افدرا  بدا اضدطراب فراگیدر وجدت   ار  )کسدلر و        

فدرا  بدا اضدطراب فراگیدر      هند که ا د. بسیاری از مطالعات قبلی، همتار  نشان می5005همکاران، 

کلدتر، پدتپ،    های  یگر نیز  ارندد )مدک   ینها برای هیجانات بلکه برای محرک  ستگیری یفسیر نه

طدتر   یتاندد بده   د. به این  لیل که یشخی  هیجانات پیچیدد  مدی  5014، 2لیبنلتفت و هتبرمن، پین

سدت  ر یشدخی    خاصی یتسط شناخت یحت یأثیر قرار گیر ، افرا  با اضطراب فراگیر ممکدن ا 

، 1گیدب و  فیلد، کدتلس شدت هیجانات پیچید  با یتجه به ستگیری شناختی مشکالیی  اشته باشد )

                                                           
1. Nejati 

2. Surguladze, Senior, Brebion, Travis, & Phillips 

3. White, Suway, Pine, & Fox 

4. Mathews & MacLeod 

5. McClure, Pope, Hoberman, Pine, & Leibenluft 

6. Schofield, Coles, & Gibb 
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هدای   د، به همین  لیل مطالعات بیشتری برای شناسایی مکانیسدم 5005، 1زینبار، و ؛ یتن5005

 رسد.  زیربنایی ضروری به نظر می

از طراب فراگیر و گدرو  کنتدرل   د گزارش کر  بین افرا  با یشخ  اختالل اض5011) 5نتبل

 اری بدین سدط     کده رابطده مثبدت و معندی     ر  و  ریافتوجت  ندایقاوت ای  ابراز چهر  لحاظ

نشان  ا  که افرا  با سط  اضدطراب   او .شت  مشاهد  میای  شد  و ابراز چهر  اضطراب گزارش

د و نیدز نتدایج   هدای مثبدت یتاندایی نشدان  ا ند      های منفی بیش از چهر  باال  ر یشخی  چهر 

های خطرناک را  ر یکالیف اسدتروپ   پژوهش  یگری نشان  ا  که افرا  با اضطراب باال محرک

د. برای افرا  با یشخی  5012، 3کنند )واچر و استتلز های خنثی شناسایی می یر از محرک سریع

أثیرات منفی و ها برای  ر امان ماندن از ی یتاند ناشی از آرزوی آن اضطراب فراگیر این نتایج می

د. یفسیر  یگر 5013، 4کاستتنگتیو  الیرا، اریکستن، پرزورسکی، ،نیتمنهیجانات منفی باشد )

پدتیری   شدت عالئم  ر اضطراب فراگیدر بدا واکدنش   یتاند این متر  باشد که  ها می از این یافته

 د.5004، 2باشد )ستالن می عاطفی مریبط

  که بین افرا  با اختالل افسدر گی اساسدی و   نتیجه  یگر  ر پژوهش حاضر حاکی از آن بت

هدا    قت  ر شناسایی هیجانات پایه با یتجه به بررسی میانگین از لحاظاختالل اضطراب فراگیر 

گدرو   های هیجانات پایه بین  و  مللفه  بامشاهد  نشد ولی  ر یخریب بیشتری  ر افرا  افسر   

کده افدرا  مبتالبده     طدتری  هبد  هد  گر یدد. مشا اری  های یرس و شگفتی یفاوت معنی هیجان  ر

اختالل اضطراب فراگیر  ر شناسایی این  و هیجان  قت بیشتری  اشتند که همست بدا پدژوهش   

که آنان نیز گزارش کر ند افدرا  بدا اضدطراب     طتری هباشد ب د می5001سترینسلی و همکاران )

کنندد.  ر راسدتای ایدن یافتده      ی اری بهتر بازشناسی م یطتر معن باال  ر شناسایی هیجان یرس به

خت  یهدیددآمیز نباشدند     خت ی  های یرسناک اگرچه ممکن است به ها اشار  کر ند که چهر  آن

شتند.  ای از یهدید و خطر  ر محیط یفسیر می صترت نشانه اما از طرف افرا  با اضطراب باال به

د 5009پر و همکاران )د کت5001و همکاران ) سترسینلی ر یضا  با پژوهش حاضر و پژوهش 

شناسدایی هیجدان    از لحداظ د یفاوت بین  و گرو  با اضطراب بداال و پدایین   1393و متستیان )
                                                           
1. Zinbarg 

2. Noble 

3. Waechter & Stolz 

4. Newman, Llera, Erickson, Przeworski, & Castonguay 

5. Sloan 
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کده  قدت یشدخی   ر     نشان  ا ندد د 5011یتن و همکاران ) ، رنهایت .یرس گزارش نکر ند

  شناسایی هیجانات پایه  ر مقایسه با هیجانات پیچید  باالبت  که پژوهش حاضر نیز ایدن نقد  

هدا کده نشدان     را  ر اختالالت افسر گی اساسی و اضطراب فراگیر نشان  ا . عالو  بر آن یافتده 

یتان  کنند می  ا ند شناسایی هیجانات پیچید  نسبت به هیجانات پایه خطاهای بیشتری یتلید می

 نتیجه گرفت که هیجانات متمایزی هستند.

یتاندد   ت که نقد   ر شناسدایی چهدر  مدی    یتان نتیجه گرف آمد  می   ست با یتجه به نتایج به

شد   ر ایدن   یابلتیی از اختالالت افسر گی اساسی و اضطراب فراگیر باشد و ابزارهای بکار گرفته

یتانند ابزاری برای ارزیابی ستگیری یفسیر و یتجه مریبط با افسر گی و اضدطراب   پژوهش نیز می

یشخی   ر هر  و گرو   ر هیجانات پیچید  کار گرفته شت  و نیز نتایج نشان  ا ند که مشکل ه ب

بیشدتر بدت  و نشدان از متفداوت و متمدایز بدت ن ایدن  و ندتع هیجدان )پایده و پیچیددد د  ار . از           

یدتان بده  ر نظدر گرفتده نشددن نقدش جنسدیت  ر شناسدایی          های پژوهش حاضر می محدو یت

 .انات را یسهیل کندیتاند روند شناسایی هیج که زن بت ن می طتری هیجانات اشار  کر  به

 

 سپاسگزاری
هدایی کده همکداری     کنندگان  ر این پژوهش و نیز مراکز مشاور   رنهایت از یمامی شرکت

 نماییم. ای با ما  اشتند یشکر و قدر انی می صمیمانه

 

 منابع

 فارسی
نیدا،   ریصدفا و زا گان، علی  اهلل؛ عیسی بابایی نا ینلتیی، کریم؛ میکائیلی منیع، فرزانه؛ احمدی، عزت

 -خدتانی صدتیی   سنجی نسخه فارسدی آزمدتن ذهدن    های روان د. بررسی ویژگی1395مجید )
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 .152-195د، 20)13، شناختی روان

 . د. بررسی نقش اضطراب صفت بر بازشناسدی حداالت هیجدانی  ر چهدر    1393متستیان، الهام )
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