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چکیده
هدف :مطالعۀ عزت نفس یکی از فراوانترین روشهای مطالعۀ تفاوتهای فردی در
روانشناسی است .نظریۀ ارتباط میان عزت نفس و عملکرد قلبی عروقی متکی بر این
موضوع است که عزت نفس میتواند برای افراد ،احساساتِ توأم با ایمنی در مواجهه با

دریافت1031/32/10 :
تجدیدنظر1031/12/30 :
پذیرش1030/30/31 :

تهدید و استرس فراهم آورد .هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی ارتباط میان سطوح
عزت نفس آشکار و ناآشکار با ضربان قلب ،فشار خون سیستولیک و فشارخون
دیاستولیک به عنوان شاخصهای قلبی عروقی بود.
روش  :تحقیق حاضر یک مطالعۀ توصیفی از نوع همبستگی بود که بر روی  023نفر با
استفاده از نمونهگیری تصادفی انجام شد .عزت نفس آشکار و ناآشکار آزمودنیها به
هنگام ورود به آزمایشگاه اندازه گیری و سپس فشار خون و ضربان قلب آنها اندازه

کلیدواژهها:
عزت نفس آشکار ،عزت نفس
ناآشکار ،فشارخون ،ضربان قلب.

گیری و ثبت شد.
یافتهها :نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون نشان داد میان
عزت نفس آشکار و شاخصهای عملکرد قلبی عروقی در هر سه مورد همبستگی منفی
معنادار ( ) P >3/31وجود دارد .تحلیل رگرسیون دادها نشان داد عزت نفس آشکار و
ناآشکار توانستند فشار خون سیستولیک و ضربان قلب را در سطح معناداری پیش بینی
کنند .در هر دو زمینه ،عزت نفس ناآشکار توان پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به
عزت نفس آشکار داشت.
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بینی کنندۀ ضربان قلب و فشارخون پایین باشد.
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Abstract
Objective: The study of self esteem is one of the most common
methods
for
studying
individual
differences
in
psychology.Acording the theory of the relationship between selfesteem and cardiovascular function ( Martinz , Greenberg, and
Alan, 2008 ) self-esteem it can be related with feelings of safety
in the encounter with threat and stress. The aim of the present
study was to investigate the relationship between explicit and
implicit self-esteem levels, with heart rate, systolic and diastolic
blood pressure as index of cardiovascular
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Methods: This study was a correlative study on a sample of 320
subjects of university with random sampling. Explicit and
implicit self-esteem of subjects measured entering to laboratory
of university and then blood pressure and heart rate were
measured.
Results: The results of Spearman's correlation coefficient and
regression analysis showed that btween explicit self-esteem and
cardiovascular function parameters were significant negative
(p>0/01) correlation in all three cases. Regression analysis of
data showed that explicit and implicit self-esteem could
significantly predict systolic blood pressure and heart rate. In
both cases, implicit self -esteem are more predictive power than
explicit self-esteem.
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Conclusion: In overall results showed that low self-esteem
significantly can be predictive of high heart rate and blood
pressure and otherwise, high self-esteem can be predictive of low
heart rate and blood pressure.
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مقدمه

اروزکان )2333(8نیز نشان داد عزت نفس پایین

در سالیان اخیر ،مطالعات عزت نفس به عنوان یک

پیشبینی کنندۀ اضطراب اجتماعی و احساس

ویژگی مفید روانشناختی تحقیقات زیادی را به

تنهایی است .به عالوه ،این سازه در بافت آسیب

خود جلب کرده است (شوردفگر و شیل.)2312 ، 1

شناختی روانی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار

عزت نفس به احساس کلی شخص در مورد ارزش،

است .به عنوان مثال ابرین ،بارتلی و لیتزل)2336(3

اعتبار و شایستگی خویش مربوط میشود؛ به

در بررسی خود عنوان میکنند که کلمۀ عزت نفس

عبارت دیگر به ادراکی اطالق میگردد که فرد

 21بار در چهارمین راهنمای تشخیصی آماری طبقه
13

عنوان یک صفت پایدار و هم به عنوان یک متغیر

شده است .تحقیقات زیادی در ایران نشان داده

حالتی در نظر گرفته شود (کراکر و نایت.)2330 ،2

است که عزت نفس به عنوان یک شاخص مهم

از مقیاسهای عزت نفس به منظور پیشبینی و

میتواند پیشبینی کنندۀ سالمت باشد.

تبیین پدیدههای رفتاری بسیاری استفاده شده است

متغیرهای زیادی در افراد با اندازهگیریهای گزارش

و این خود نشان از نقش مرکزی این سازه در نظریه

شخصی سنجش شدهاند ،به این خاطر که از سایر

و تحقیق در روانشناسی دارد (کارپینسکی.)2331 ،0

روشهای ارزیابی آسانترند و در مطالعات متعدد

به عنوان نمونه ،تحقیقات ،نشان از وجود رابطۀ میان

ثابت کردهاند که قابلاعتمادند .با این حال ،مطالعات

سطح عزت نفس و افسردگی و بهزیستی شخصی

اخیر نشان داده است که بازنماییهای آگاهانۀ افراد

(کستینگ 1و همکاران ،)2311 ،تنهایی و طرد شدن

از خویشتن ،روایی باالیی در سنجش عزت نفس

از سوی همساالن (استیگر 0و همکاران)2311 ،

ندارد .از این رو باید به سمت روشهایی از

دارد .یانگ 6و همکاران ( )2333طی مطالعهای نشان

ارزشیابی رفت که از طریق آنها بتوان بر

دادند که عزت نفس پایین میتواند کمرویی و

محدودیتهای روشهای آشکار غلبه کرد

افسردگی را پیشبینی کند .دنیز و همارتا)2330(7

(اسکمیک و دینر .)2330 ،11فرض بر این است که

نشان دادند که بین مهارتهای اجتماعی ضعیف و

عزت نفس ناآشکار

احساس تنهایی و ارتباطات درون فردی ضعیف و

ارزیابی خویشتن است (گرینوالد

عزت

نفس

پایین

ارتباط

وجود

دارد.

منعکسکنندۀ تداعیهای
10

و همکاران،

 .)2332از میان روشهای مختلف سنجش ،روشی
که بیش از همه به کار گرفته شده است مبتنی است

1 - Schwerdtfeger & Scheel
2 - Crocker and Knight
3 - Karpinski
4 -Kesting
5 -Stieger
6 - Young
7 -Deniz & hamarta

8 - Erozkan
9 - Obrien, bartoletti& Leitzel
10 -DSM-IV-TR
11 -Schimmack, Diener
12 - Implicit self esteem
13 - Greenwald
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زندگی خود کسب کرده است که هم میتواند به

ویژگی مرتبط با بعضی از اختالالت به کار گرفته
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تجاربی ناشی میشود که شخص در طی دوران

تشخیص اختالالت موجود و یا به عنوان یک

7
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نسبت به ارزشمند بودن خود دارد .این ادراک از

بندی اختالالت روانی
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بر به دست آوردن میزان نیرومندی پیوندهای تداعی

سرکوب میکند .عصب واگ یکی از اعصاب اصلی

میان بازنماییهای ذهنی «خود» و میزان عالقۀ فرد

در دستگاه عصبی پاراسمپاتیک است که همراه با

به یک محتوا یا شیء و یا هدفی خاص (از قبیل

دستگاه عصبی سمپاتیک تشکیل دستگاه عصبی

نام ،تاریخ تولد ،لوازم و آثار) که به خود مربوط

خودکار را میدهند و تنظیم اندامهای حیاتی بدن را

است.

بر عهده دارند(مارتینز و همکاران .)2313 ،کارکرد

از سوی دیگر ،در راستای جلوهها ،معانی و

اصلی عصب واگ قلبی ،کاهش فعالیت و آرام کردن

کارکردهای وسیع عزت نفس ،نظریۀ جدیدی ارائه

قلب است (کوستانزو )2332 ،0و اثرات پاسخهای

شده است که بر اساس آن عزت نفس میتواند

ترس یا جنگ را سرکوب میکند (اجتدهاگ و

اثرات معناداری بر جنبه های مختلف سالمت

تایر .)2333،6بر اساس نظریۀ چند واگی پورگز،7

جسمانی انسان داشته باشد (مارتینز ،گرینبرگ و

فعالیت عصب واگ قلب به عنوان یک «مانع یا نگه

آلن .)2338 ،1نظریۀ ارتباط میان عزت نفس و

دارندۀ پایدار برای بازداری عامل متابولیکی» در

عملکرد قلبی عروقی (مارتینز ،گرینبرگ و آلن،

پستانداران عمل میکند و این عامل نگه دارنده را

 )2338متکی بر این موضوع است که عزت نفس

در انگیختگی سمپاتیکی جنگ یا فرار آزاد میکند

میتواند برای افراد ،احساساتِ توأم با ایمنی در

(پورگز .)1330 ،بر اساس این نظریه بعضی شرایط

مواجهه با تهدید و استرس فراهم آورد .یعنی از

روان شناختی وجود دارد که بر روی ضربان قلب

احساسات ایمنی فرد در مقابل تهدید و استرس

تأثیر میگذارند و این عصب تأثیر بازدارندۀ خود را

حمایت میکند .از این رو عزت نفس ،احساس

به هنگام ضرورت پاسخدهی به تهدید و به دنبال

مبنی بر امنیت از تهدید و در نتیجه سرکوب

آن نیاز به فعال سازی دستگاه سمپاتیک به منظور

پاسخهای مربوط به تهدید فراهم میکند .نظریۀ

بسیج نیرو کاهش میدهد .هنگامی که انسان

تأیید خود( 2شرمن و کوهن )2336 ،0نیز با پیش

احساس امنیت و دوری از تهدید میکند ،فعالیت

بینی مشابهی تصدیق میکند که داشتن احساس کلی

عصب واگ باال است و برعکس ،زمانی که فرد

و گستردهای از «تمامیت خود» یا عزت نفس،

احساس آسیب پذیری در برابر تهدید میکند

انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه و سازگاری با

فعالیت واگ به منظور نیرومندسازی پاسخ فرار یا

تهدید به بار میآورد و به عنوان یک منبع بالقوه

جنگ کاهش مییابد .عصب واگ با مجموعهای از

امکانات بیشتری فراهم میکند تا تهدیدها را به

مشکالت جدی و بالقوه مهلک از لحاظ سالمتی

عنوان بخشی از خود بپذیرد.

پیوند یافته است (ماسی 8و همکاران .)2337،از

همسان با عزت نفس ،به نظر میرسد فعالیت عصب

وظایف عصب واگ سرکوب پاسخهای استرسزای

واگ قلبی 1نیز ،تهدید فیزیولوژیکی را تنظیم و یا

سمپاتیکی از قبیل افزایش نوراپی نفرین (لوی،3

1 - Martens,Greenberg, & Allen
2 - Self-affirmation
3 - Sherman, & Cohen
4 - Cardiac vagal tone
5 - Costanzo

6 - Uijtdehaage & Thayer
7 - Porges
8 - Masi
9 - Levy
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شود است (مک اوین.)1338 ،2

حاضر به دنبال بررسی ارتباط عزت نفس آشکار و

شواهد حمایت کنندۀ خوبی برای این نظریه وجود

ناآشکار با عملکرد قلبی عروقی است ،از شواهد

دارد که عزت نفس باال میتواند پاسخهای مربوط

ارائه شده در باال و از این نظریه پردازی برخاسته

به تهدید را کاهش داده و تأثیر مستقیمی بر روی

است که عزت نفس باعث افزایش احساس امنیت

سالمت داشته باشد .برای مثال در پژوهشی نشان

از تهدید میشود و عملکرد قلبی عروقی نیز در

داده شده که گزارشهای شخصی مربوط به عزت

پاسخ به احساسات امنیت و به دنبال آن سرکوب

نفسِ باال همبستگی معکوسی با هیجانات تهدید از

پاسخهای تهدید افزایش پیدا میکند .از این رو

قبیل اضطراب ،خصومت و افسردگی دارد (هیترتون

انجام این پژوهش میتواند بخشی از ادبیات مربوط

و پولیوی .)1331،0پژوهشهای دیگر نشان دادهاند

به مطالعاتی باشد که هدف آن بررسی ارتباط میان

که عزت نفسِ باال پیش بینی کنندۀ اضطراب پایینتر

عزت نفس و بیماریهای جسمی است .به عالوه

و همکاران2313،؛

این مطالعه میتواند به غنیتر کردن ادبیات مربوط

کستینگ و همکاران2311،؛ اورت 0و همکاران،

به روابط عزت نفس و فیزیولوژی بدن کمک کند.

و

واضح است که عملکرد باالی قلبی عروقی به معنی

حالت

پاسخده ی مناسب دستگاه قلبی عروقی در برابر

دفاعی کمتر در پاسخ به طرد (فورد و

استرس و تهدید بوده و میتواند از نشانهها و

کولینز ،)2313،8ضربان قلب پایینتر و تغییرپذیری

معیارهای مهم سالمت محسوب شود .در صورتی

کمتر ضربان قلب و پاسخهای تحریک پایینتر

که مشخص شود میان عزت نفس و عملکرد قلبی

3

عروقی چه ارتباطی وجود دارد ،نتایج تحقیق حاضر

 )2338،و استرس کمتر در پاسخ به محیطهای

میتواند به عنوان شواهدی علمی در راستای تأثیر

زندگی دشوار (کستینگ و همکاران )2312،است.

متغیرهای روان شناختی بر سالمت و ارتباط حاالت

به طور کلی شواهد متعددی وجود دارد که نشان

مختلف روان شناختی با عملکردهای فیزیولوژیکی

میدهند افزایش عزت نفس با افزایش احساس

بدن و نیز شواهد حمایت کنندۀ دیگری برای مدل

امنیت در برابر تهدید و در نتیجه کاهش پاسخهای

زیستی -روانی -اجتماعی سالمت ارائه گردد.

و افسردگی کمتر(بوس
،)2338

پرخاشگری

همکاران2330،؛

1

کمتر

(دانالن

اوستروسکی،)2313،7

6

سیستم ایمنی (دانل  ،برایدون ،رایت و استپتو

مربوط به تهدید همراه است ،با این حال ،به رغم
وجود ارتباط پیشنهاد شده میان عزت نفس و
1 - Bueno
2 - McEwen
3 - Heatherton, & Polivy
4 - Bos
5 - Orth

روش
6 - Donnellan
7 - Ostrowsky
8 - Ford, & Collins
9 - Donnell, Brydon, Wright, Steptoe
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است به وخیمتر شدن مشکالت قلبی عروقی منجر

سالمت مورد بررسی قرار دادهاند .اینکه پژوهش
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پاسخهای فیزیولوژیکی که در طوالنی مدت ممکن

عزت نفس را با تغییرات فیزیولوژیکی مربوط به

3
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 ،)1330کورتیزول (بوینو 1و همکاران )1383،و

سالمت ،تعداد نسبتاً اندکی از پژوهشها ،ارتباط
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13

پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع

به دقت به آنها پاسخ دهد .تحقیقات نشان داده که

همبستگی بود که به منظور بررسی ارتباط میان انواع

 RSESیک مقیاس دوبعدی است .یک بعد مثبت

عزت نفس آشکار و ناآشکار و عملکرد قلبی

«خود دوست داری »0و یک بعد منفی «تحقیر

عروقی و بر روی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

خود .»1به همین دلیل پنج سؤال اول این مقیاس به

پردیس شهید مدرس و پردیس بنتالهدی صدر

صورت مثبت و پنج سؤال دوم آن به صورت منفی

کردستان در سال تحصیلی  1032انجام شد023 .

طراحی شده است .پاسخهای مربوط به سؤاالت

نفر آزمودنی (171مرد و  116زن) به عنوان نمونۀ

منفی معکوس میگردند و با پاسخهای مربوط به

تحقیق در نظر گرفته شد که برای جبران افت

سؤاالت مثبت جمع میشوند تا نمرۀ کلی عزت

احتمالی در آزمودنیها تعداد  003نفر به روش

نفس آشکار فرد به دست آید .دامنۀ نمرات این

تصادفی ساده و متناسب با حجم جامعۀ آماری

مقیاس از  13تا  13بوده که نمرات باالتر نشاندهندۀ

انتخاب شدند .در انجام تحقیق ،محقق بعد از

عزت نفس باالتر است .شاخصهای روانسنجی

معرفی خود و بیان مختصر اهداف تحقیق برای

این مقیاس در پژوهشهای مختلف به اثبات رسیده

آزمودنیهای انتخاب شده ،به صورت انفرادی در

است .از جمله شاپوریان و همکاران ()1387

آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه مورد پذیرش قرار

ویژگیهای آماری این مقیاس را بر روی دو گروه

گرفتند .در ابتدا عزت نفس آشکار و عزت نفس

دانشجوی ایرانی و آمریکایی مورد بررسی قرار داد.

ناآشکار آنان به ترتیب توسط مقیاس عزت نفس

در این پژوهش همسانی درونی مقیاس در نمونۀ

روزنبرگ )RSES( 1و مقیاس ترجیح حروف

اول  3/80و در نمونه دوم  3/82و پایایی باز آزمایی

الفبای اول نام )IPT( 2مورد سنجش قرار گرفته و

آن در طول یک دورۀ سه هفتهای معادل  3/81به

سپس وضعیت عملکرد قلبی عروقی آنها در سه

دست آمد .همچنین جوشن لو و قائدی ( )1087با

زمینۀ فشارخون سیستولیک ،فشار خون دیاستولیک

استفاده از یک نمونۀ  317نفری همسانی درونی

و ضربان قلب با استفاده از دستگاه فشار خون

معادل  3/80برای نسخۀ فارسی آن به دست آوردند.

دیجیتالی اندازه گیری و ثبت شد.

مقیاس ترجیح حروف الفبای نام ( :)IPTاز IPT

ابزارها شامل سه مقیاس به شرح زیر بود:

برای سنجش عزت نفس نا آشکار استفاده شد.

مقیاس عزت نفس روزنبرگ ( :)RSESاز RSES

 IPTاولین بار توسط نوتین )1380( 0ساخته شد و

برای سنجش عزت نفس آشکار استفاده شد .این

بعدها توسط محققان دیگری از جمله گرینوالد و
6

مقیاس از  13ماده تشکیل شده است که در آن از

بناجی ( )1330و جونز ،پلهام ،میرنبرگ و هتس

آزمودنی خواسته میشود تا بر اساس مقیاس لیکرت

( )2332تکمیل شد .منطق مقیاس  IPTبر اساس

چهار درجهای از «کامالً موافق» تا «کامالً مخالف»

اثرِ نام -حروف الفبا استوار شده است .بر اساس

)1 - Rosenberg self-esteem scale (RSES
)2 -- Name Initial Preferences Task (IPT
3 - Self-liking

4 -Self-derogation
5 -Nuttin
6 -Jones, Pelham, Mirenberg,Hetts,

عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

این اثر ،افراد به طور ناهشیار حروف نام خود را بر

معتبری میتواند عزت نفس ناآشکار را سنجش کند

حروفِ غیرِ نام خود ترجیح میدهند .عقیدۀ

(کول و همکاران .)2333 ،بوسون ،سوان و

زیربنایی در این زمینه بیان میکند که عقاید مثبت

پنباکر )2333(1در مطالعۀ خود پایایی باز آزمایی این

در مورد «خود» به اشیاء یا اهدافی که به خود مربوط

مقیاس را به فاصلۀ  01روز معادل  3/73و نیز

است تعمیم پیدا میکند (کریزان و سالس.)2338 ،

همسانی درونی باالیی به روش دو نیمه کردن معادل

تحقیقات نشان دادهاند که افراد ،اهداف و اشیاء

 3/88به دست آوردند .در مطالعهای دیگر مشخص

مربوط به خود را بیش از اهداف و اشیاء غیر مربوط

شد نمرات باال در این مقیاس همانند نمرات باال در

به خود ارزشگذاری میکنند .در این آزمون از

مقیاس عزت نفس آشکار روزنبرگ با تمایل به
0

آزمودنی خواسته میشود تا با حداکثر سرعت،

ارتقای سالمت خود

میزان عالقهمندی و عواطف مثبت خود را نسبت به

همکاران .)2330 ،فرانک ،رادت و هور)2337(6

حروف الفبای زبان رایج که در یک جدول به طور

نشان دادند که  IPTدارای روایی پیش بین

تصادف ی چاپ شده است ،با استفاده از یک مقیاس

قدرتمندی برای نشانههای افسردگی در طول شش

دارای طیف لیکرت از ( 1به هیچوجه دوست

ماه آینده ،هم در افراد سالم ،هم در افراد افسرده و

ندارم) تا ( 3بسیار زیاد دوست دارم) درجهبندی

هم در افرادی که قبالً دچار افسردگی شدهاند است.
7

همراه است( بوسون و

و همکاران ( )2338در

کنند .به طور کلی به هنگام تکمیل  IPTافراد از

نتایج این مطالعه نشان داد پایایی باز آزمایی آن میان

فرایندهای شناختی موجود در خود ارزیابی آگاه

اولین و دومین اجرا رضایتبخش و برای نام،

نیستند (جونز ،پلهام و میرنبرگ .)2332 ،برای نحوۀ

معادل  3/82و برای نام خانوادگی ،معادل  3/77بود.

نمره گذاری این مقیاس الگوهای مختلفی ارائه شده

اخیراً استیگر ،وراسک و فورمن )2312(8در یک

است که پذیرفتهشدهترین آنها به الگوریتم  1 sیا

مطالعۀ متاآنالیز به بررسی توانایی مقیاس  IPTدر

الگوریتم خود تصحیحشده 2موسوم است (کول،

سنجش غیرمستقیم عزت نفس نا آشکار و نیز

گاورن ،چنگ و گالوچی .)2333 ،0هرچه نمره در

بررسی پایایی و روایی آن پرداختند .در این مطالعه

این تکلیف بیشتر باشد نشاندهنده عزت نفس باالتر

مشخص شد که  IPTابزاری معتبر در سنجش

آزمودنی است .از  IPTدر پژوهشهای بسیاری

عزت نفس نا آشکار است و از شرایط مناسبی برای

برای سنجش عزت نفس ناآشکار استفاده شده است

تأیید پایایی و روایی الزم برخوردار است .آنها

و در طول سالیان اخیر نشان داده است که به طور

پایایی باز آزمایی  IPTرا در مجموع چندین

1 - S - algorithm
2 - Self corrected
3 -Koole, Govorun, Cheng, Gallucci
4 - Bosson, Swann& Pennebaker

5 -self enhance
6 - Franck, Raedt, Houwer
7 - Rudolph
8 - Stieger, Voracek, Formann
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درونی که به صورت شهودی در مورد هر یک از

مطالعهای برای افزایش پایایی اندازههای  IPTآن

11

روانشناسی سالمت

کند .از افراد خواسته میشود با اولین احساس

همچنین رودولف

بهرام ملکی ،احمد علی پور ،حسین زارع ،فرهاد شقاقی

پژوهش  3/71برآورد کردند .در ایران ملکی و

( ،)SBPفشارخون دیاستولیک )DBP( 0و ضربان

همکاران (زیرچاپ) در یک مطالعۀ دو مرحلهای در

قلب )HR( 1مورد استفاده قرار گرفت .این دستگاه

مرحله اول پایایی مقیاس  IPTرا به روش دو نیمه

دارای قابلیتهایی از جمله توانایی اندازهگیری

کردن و آلفای کرونباخ و باز آزمایی به فاصلۀ 11

سریع ،محاسبه دقیق با سه بار اندازهگیری فشار

روز بر روی  283آزمودنی به دست آوردند و در

خون پیاپی ،قابلیت نصب به کامپیوتر ،قابلیت ثبت

مرحلۀ دوم به منظور بررسی روایی  ،IPTهمزمان

اطالعات توأم با تاریخ قابل اطمینان و دارای حافظه

با اجرای آن با مقیاسهای عزت نفس روزنبرگ،

با ظرفیت ذخیره  81اندازهگیری بود .کلیۀ داده های

مقیاس عاطفۀ مثبت عاطفۀ منفی و مقیاس سالمت

به دست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSو

عمومی بر روی  113آزمودنی ،نشان دادند میزان

آزمونهای توصیفی و همبستگی اسپیرمن و تحلیل

همبستگی بین نمرات  IPTبه روش باز آزمایی

رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار

 3/81و ضرایب همسانی درونی

گرفت.

آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن به ترتیب 3/87 ،و
 3/83است .همچنین همبستگی معنادار  IPTبا

یافتهها

مقیاسهای سالمت عمومی ( ،)3/06عواطف مثبت

 12نفر از نمونۀ انتخاب شده به دلیل مشکالت قلبی

( ،)3/11عزت نفس روزنبرگ ( )3/03و عواطف

عروقی و استفاده از دارو از نمونۀ تحقیق حذف

منفی ( )-3/06نشاندهندۀ روایی همگرا و واگرای

شدند .و  1نفر دیگر از ادامۀ تحقیق منصرف شدند.

باالی مقیاس بود.

از آنجا که  03نفر آزمودنی برای افت در نظر گرفته

دستگاه فشار خون دیجیتالی (امرن1بازویی

شده بود ،بر اساس حجم نمونۀ تعیین شده داده های

مدل :) M10-ITاین دستگاه برای سنجش عملکرد
قلبی عروقی ،سه شاخص فشارخون سیستولیک

2

حاصل از  023نفر از آزمودنیها مورد تجزیه
وتحلیل قرار گرفت.

12

طبقه بندی کیفی عزت نفس آشکار

آزمودنیها
مرد

جنسیت

روانشناسی سالمت
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جدول 1فراوانی و درصد عزت نفس آشکار آزمودنیها به تفکیک جنسیت

زن
کل

کل

پایین (کمتر از)52

متوسط ()52-52

باال (باالی)52

تعداد

13

136

28

171

درصد

%20

%6303

%1601

%133

تعداد

08

33

18

116

درصد

%26

%6106

%1200

%133

تعداد

78

136

16

023

درصد

%2101

%6100

%1101

%133

1 - Omron
2 -Systolic blood pressure

3 -Diastolic blood pressure
4 -Heart rate

عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

جدول  1وضعیت عزت نفس آشکار افراد را در

جدول حدود  20درصد کل افراد دارای عزت نفس

طبقات کیفی نشان میدهد .بر اساس این دادهها در

پایین و  11درصد آنها دارای عزت نفس باال

هر دو گروه زن و مرد بیشترین افراد دارای عزت

بودهاند.

نفس آشکار در سطح متوسط بودهاند .بر اساس این
جدول 2فراوانی و درصد عزت نفس ناآشکار آزمودنیها به تفکیک جنسیت
طبقه بندی کیفی عزت نفس ناآشکار

آزمودنیها

جنسیت

مرد
زن
کل

کل

پایین (کمتر از)0/2

متوسط ( 0/2تا )5

باال (باالتر از)5

تعداد

01

00

138

171

درصد

%1708

%2301

%6201

%133

تعداد

13

67

03

116

درصد

%2701

%1003

%2607

%133

تعداد

71

132

117

023

درصد

%2202

%0103

%1003

%133

جدول  2وضعیت عزت نفس ناآشکار افراد را در

ناآشکار بسیار باالتری( )%6201نسبت به زنان

طبقات کیفی نشان میدهد .همان طور که مالحظه

( )%2607گزارش کردهاند و برعکس ،آمار زنان در

میشود تفاوت آشکاری میان عزت نفس ناآشکار

طبقات عزت نفس متوسط و پایین از مردان بیشتر

مردان و زنان وجود دارد و مردان عزت نفس

است.

ضربان قلب

25/6
19/4
11/6

50/3 50
35/9

40/337/5
19/7

60
40

20

در شکل  1شاخصهای عملکرد قلبی عروقی

وزارت بهداشت ( )JNC71نشان داده شده است.

آزمودنیها در طبقه بندی کیفی ارائه شده از طرف

دادهها نشان میدهند که اکثر آزمودنیها از عملکرد

1 - The Seventh Report of the Joint National
Committee on Prevention, Detection, Evaluation,
)and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7
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فشارخون دیاستولیک

فشارخون سیستولیک
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قلبی عروقی طبیعی برخوردار هستند .در عین حال
حدود  1درصد کل آزمودنیها دارای فشارخون و
ضربان قلب باال (مرحله دوم) بودند.
جدول  3ضرایب همبستگی بین عزت نفس آشکار و فشارخون و ضربان قلب
عزت نفس آشکار

ضریب همبستگی اسپیرمن

تعداد

سطح معناداری

فشارخون سیستولیک

-3/103

023

P >3/31

فشارخون دیاستولیک

-3/111

023

P >3/31

ضربان قلب

-3/171

023

P >3/31

جدول  0نشان میدهد که ضریب همبستگی عزت

نتیجه گرفته میشود که بین عزت نفس آشکار و

نفس آشکار با فشارخون سیستولیک ( )-3/103و

عملکرد کلی قلبی عروقی رابطۀ منفی معنادار وجود

فشارخون دیاستولیک ( )-3/111و ضربان قلب

دارد

( )-3/171در سطح  3/31معنادار است .بنابراین

روانشناسی سالمت
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جدول  4ضرایب همبستگی بین عزت نفس ناآشکار و فشارخون و ضربان قلب

11

عزت نفس ناآشکار

ضریب همبستگی اسپیرمن

تعداد

سطح معناداری

فشارخون سیستولیک

-3/113

023

P >3/31

فشارخون دیاستولیک

-3/020

023

P >3/31

ضربان قلب

-3/236

023

P >3/31

جدول  1نشان میدهد که ضریب همبستگی عزت

رگرسیون چند متغیره استفاده شد .برای بررسی

نفس ناآشکار با فشارخون سیستولیک ( )-0/440و

رعایت مفروضه های این تحلیل ،ابتدا از آزمون

فشارخون دیاستولیک ( )-3/020و ضربان قلب

تشخیصهای هم خطی 1جهت آزمون هم خطی

( )-3/236همگی در سطح  3/31معنادار هستند.

(عدم همبستگی باال میان متغیرهای پیش بین)

بنابراین نتیجه گرفته میشود که بین عزت نفس

استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار اغماض 2به دست

ناآشکار و عملکرد کلی قلبی عروقی نیز رابطۀ منفی

آمده نزدیک به  )3/370( 1و بسیار باال و نشان

معنادار وجود دارد.

دهندۀ عدم وجود همبستگی باال بین متغیرهای

به منظور پیش بینی عملکرد قلبی عروقی و تعیین

مستقل بود .همچنین بررسی نمودارهای هیستوگرام

سهم هر یک از متغیرهای پیش بین از تحلیل

متغیر وابسته نیز نشان داد فراوانی باقی مانده های

1- Collinearity Diagnostics

2 -Tolerance Value

عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بینی کنندۀ عملکرد قلبی عروقی

استاندارد شدۀ رگرسیون هم برای فشار خون و هم

استفاده از مدل همزمان3/331 ، R2 = 3/131( ،

برای ضربان قلب دارای توزیع طبیعی هستند.

< pو  )F=03/113معنادار به دست آمده است که

بنابراین با استفاده از مدل همزمان 1دادهها مورد

نشان دهندۀ توان مدل مورد استفاده است

تحلیل قرار گرفتند .مجذور آر تنظیم شده 2با
جدول  5خالصه نتایج تحلیل رگرسیون همزمان فشارخون سیستولیک و ضربان قلب از طریق عزت نفس
متغیر
فشارخون سیستولیک

ضربان قلب

Std. Error

β

t

عزت نفس ناآشکار -2/300

3/007

-3/121

**8/263

عزت نفس آشکار

-3/133

3/130

-3/337

*-1/833

عزت نفس ناآشکار

-/830

3/201

-3/176

**0/131

عزت نفس آشکار

-3/212

3/371

-2/873** -3/108

متغیرهای پیش بین

B

*P<3/30 **P<3/31

معناداری پیش بینی کنند .در هر دو زمینه ،عزت

حاضر پرداختهاند ،در عین حال نتایج پژوهش

نفس ناآشکار توان پیشبینی کنندگی بیشتری نسبت

حاضر با آنها همسان است .از جمله میتوان به

به عزت نفس آشکار داشت و توانست نزدیک به

پژوهش مارتینز و همکاران ( )2313اشاره کرد که

 %23واریانس فشارخون سیستولیک (R2 = 3/131

در بخشی از مطالعۀ خود به بررسی ارتباط عزت

) و  %36واریانس ضربان قلب ( ) R2 = 3/303را

نفس روزمرۀ افراد با فعالیت عصب واگ قلبی

تبیین کند.

پرداختند .همسان با نتایج این پژوهش ،مارتینز و

بحث

همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که عزت نفس

در این پژوهش تالش شد رابطۀ میان عزت نفس

باال با افزایش فعالیت عصب واگ قلبی و در نتیجه

(آشکار و ناآشکار) و عملکرد قلبی عروقی بررسی

کاهش ضربان قلب و فشارخون همراه است .این

شود .برای رسیدن به این هدف ،عزت نفس آشکار

محققان نتیجه گرفتند که نتایج چنین پژوهشهایی

و ناآشکار  023آزمودنی مرد و زن به هنگام ورود

میتواند گشایندۀ مسیر بسیار مهمی در بررسی

به آزمایشگاه روانشناسی دانشگاه اندازهگیری و

اثرات عزت نفس بر کیفیت کارکرد و سالمت

سپس فشار خون و ضربان قلب آنها اندازهگیری و

جسمانی افراد باشد .همچنین نتایج پژوهش حاضر

ثبت شد .نتایج نشان داد میان عزت نفس آشکار و

در راستای بخشی از نتایج تحقیق دانل ،برایدون،

شاخصهای سهگانۀ عملکرد قلبی عروقی (SBP

رایت و استپتو ( )2338بود که به بررسی تأثیر ایجاد

1 -Enter

2 Adjusted R Square
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استرسهای حاد بر پاسخهای قلبی عروقی ،عزت

و همکاران ،)2338 ،پرخاشگری کمتر (دانالن و

نفس و نیز پاسخهای تحریک ایمنی پرداختند .این

همکاران2330،؛ اوستروسکی ،)2313،حالت دفاعی

محققان  131آزمودنی را با دو نوع تکلیف استرس

کمتر در پاسخ به طرد (فورد و کولینز ،)2313،و

زا مواجه کردند و سپس پاسخهای آنها را در سه

استرس کمتر در پاسخ به محیطهای دشوار

مرحله  20 ،13و  13دقیقهای بعد از دورۀ بهبودی

زندگی(کستینگ و همکاران )2312،توسط عزت

سنجش کردند .تحلیل واریانس اندازهگیریهای

نفس باال.

مکرر نشان داد که در طی تمام دورههایی که عزت

از اهمیت نتایج تحقیق حاضر این است که افزایش

نفس افراد باال بود ،ضربان قلب آنها در سطح

ضربان قلب و فشارخون با پیشرفت تصلب شرایین

پایینتری قرار داشت .از طرف دیگر تحلیل

قلبی و مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی

رگرسیون خطی دادهها نشان داد که عزت نفس

همراه است (فاکس 1و همکاران ،2337 ،دانل و

باالتر با افزایش بیشتر در کنترلپذیری ضربان قلب

همکاران)2338 ،؛ از این رو یکی از عناصر بسیار

در طول انجام تکالیف استرسزا همراه بود .به

مهم افزایش خطر ابتالء به بیماریهای قلبی عروقی

عالوه مشخص شد عزت نفس باالتر با کاهش

است .تغییر پذیری کوتاه مدت ضربان قلب،

پاسخهای تحریک ایمنی به استرس همراه بود.

رویدادی است که توسط سیستم تعادل خودمختار

جدای از این پژوهشها ،نتایج پژوهشهای دیگری

قلبی تعیین میشود و مشخص شده که تغییر پذیریِ

وجود دارند که در ارتباط غیر مستقیم و یا جزئی با

آسیب دیده و نامنظم ضربان قلب ،پیش بینی کنندۀ

پژوهش حاضر بوده و در اکثر موارد تأیید کردهاند

پیش آگهی افزایش خطر مبتال شدن به بیماریهای

که عزت نفس با سالمت جسمی و روانی افراد

قلبی عروقی است (استین و کلیگر.)1333 ،2

ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد .از جمله پیش

مشخص شده است که ضربان قلب باال میتواند هم

بینی افسردگی و کمرویی توسط عزت نفس پایین

در پاسخ به استرسهای حاد و هم در پاسخ به

(یانگ و همکاران ،)2333 ،رابطۀ بین افسردگی و

استرسهای مزمن ایجاد شود (کاندوال 0و همکاران،

عزت نفس پایین (کستینگ و همکاران،)2311 ،

2338؛ همینگوی ،مالیک و مارموت2331 ،1؛

عزت نفس پایین و مهارتهای ضعیف اجتماعی و

لوسینی 0و همکاران )2330 ،و در پژوهشهای

احساس تنهایی (دنیز و همارتا ،)2330 ،عزت نفس

دیگر نشان داده شده است که با افسردگی ،چاقی و

پایین و اضطراب اجتماعی و احساس تنهایی

پرتنشی و فشارخون پیوند یافته است (مسی و

(اروزکان ،)2333 ،از طرف دیگر ،پیش بینی

همکاران2337 ،؛ روتنبرگ.)2337 ،6

اضطراب پایینتر و افسردگی کمتر (بوس و

از طرف دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

همکاران2313،؛ کستینگ و همکاران2311،؛ اورت

بین عزت نفس ناآشکار و عملکرد قلبی عروقی نیز

1 - Fox
2 - Stein & Kleiger
3 - Chandola

4 - Hemingway, Malik., Marmot
5 - Lucini
6 - Rottenberg
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عروقی ،چه در مطالعات داخلی و چه مطالعات

معناداری در سالمت جسمی به خصوص نحوۀ

خارجی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته و برای

عملکرد قلبی عروقی داشته باشد و در صورتی که

اولین بار است که در این پژوهش رابطۀ میان عزت

منفی باشد میتواند اثرات منفی معناداری بر فشار

نفس ناآشکار و عملکرد قلبی عروقی مورد بررسی

خون و ضربان قلب داشته باشد .آنچه مسلم است

قرار گرفته است .به طور کلی پژوهش بر روی سازۀ

این است که نتایج این پژوهش در سطح اولیه قرار

عزت نفس ناآشکار موضوع تازه ای است و این

دارد و پژوهشهای این حوزه از روانشناسی

حوزه از مطالعات عزت نفس به تازگی در

سالمت در ابتدای راه بررسی تأثیر عزت نفس بر

روانشناسی مطرح شده است .در سالهای اخیر

شاخصهای مهم سالمت هستند .با اینکه نتایج این

مطالعات اندکی در خصوص ارتباط عزت نفس

تحقیق تأیید کنندۀ رابطۀ معنادار میان عزت نفس و

ناآشکار با متغیرها و پیامدهای مهم روان شناختی و

نحوۀ عملکرد قلبی عروقی است اما پژوهشهای

سالمت روان انجام شده است ،اما مطالعات مربوط

بیشتری الزم است تا ماهیت و نحوۀ این ارتباط

به ارتباط این متغیر با پیامدهای سالمت جسمانی

بیشتر مشخص شود .به ویژه پژوهشهای

هنوز در آغاز راه است .نتایج پژوهش حاضر در این

آزمایشگاهی تا از طریق آنها بتوان مشخص کرد

قسمت که نشان داد ارتباط منفی معناداری میان

دستکاری عزت نفس چه تأثیری بر عملکرد قلبی

افزایش فشار خون و ضربان قلب و سطح عزت

عروقی دارد .در حال حاضر پژوهشهای مداخلهای

نفس ناآشکار وجود دارد ،آشکار کنندۀ دو موضوع

دیگری توسط نویسندۀ مقاله برای رسیدن به این

مهم است نخست اینکه وقتی هر دو نوع عزت نفس

هدف در دست مطالعه است که در آنها تأثیر

با عملکرد قلبی عروقی ارتباط منفی معنی دار نشان

دستکاری مثبت و منفی عزت نفس بر عملکرد قلبی

دادند ،با اطمینان بیشتری میتوان ادعا کرد که میان

عروقی مورد آزمایش قرار میگیرد .عالوه بر این

عزت نفس و عملکرد قلبی عروقی پیوند مهمی

پژوهشهای طولی نیز میتوانند در آشکار کردن

وجود دارد .دوم اینکه عزت نفس ناآشکار پیش

دقیقتر رابطۀ علّی میان سطوح عزت نفس و نحوۀ

بینی کنندۀ نیرومندتری برای عملکرد قلبی عروقی

عملکرد قلبی عروقی مؤثر باشند .یکی از حوزههای

است و این احتماالً مربوط به ناهشیار بودن این نوع

پژوهشی ،ارزیابی روزمرۀ عزت نفس و نحوۀ

خود ارزیابی در کنار عملکرد غیر ارادی قلبی

فعالیت قلبی عروقی در گروهی از آزمودنیهای

عروقی و نزدیک بودن فرایندهای فیزیولوژیکی و

آموزش دیده است به نحوی که بتوانند سنجشهای

روانی درگیر در کنترل آنها ،در مقایسه با عزت

پایا و معتبری از این متغیرها برای مدت معینی در

نفس آشکار است.

محل زندگی واقعی خود به دست آورند.
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به طور کلی یافته های این پژوهش نشان میدهند

توجه به همبستگی بودن روش تحقیق حاضر ،داده

که عزت نفس باال رابطۀ مثبت معناداری با افزایش

های این پژوهش به این معنی است که عملکرد

عملکرد قلبی عروقی و رابطۀ منفی معناداری با

قلبی عروقی در افراد میتواند از طرف سطوح عزت

افزایش آسیب پذیری قلبی عروقی دارد .از یافته

نفس آنها تعدیل شود .احتماالً عوامل روانی

های حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نتیجه

اجتماعی دیگری نیز در افزایش یا کاهش عملکرد

گرفته میشود که عزت نفس پایین در سطح

قلبی عروقی در افراد دخالت دارند که در

معناداری میتواند پیش بینی کنندۀ ضربان قلب و

پژوهشهای دیگری بایستی مشخص و اثر آنها

فشارخون باال و برعکس ،عزت نفس باال میتواند

مورد مطالعه قرار گیرد.

پیش بینی کنندۀ ضربان قلب و فشارخون پایین

سپاسگزاری :از تمامی دانشجویان دانشگاه

باشد .بنابراین یکی از عوامل ایجاد کنندۀ

فرهنگیان سنندج که با همکاری و شرکت خود در

تفاوتهای فردی در ضربان قلب و فشار خون افراد

این پژوهش محققان را یاری کردند صمیمانه

میتواند سطوح متفاوت عزت نفس آنها باشد .با

قدردانی میشود.
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