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چکیده
اقداه :پژوهش حاضر با هدف همایندی تعدادی محرک مثبت و منفی به روش زیرآسلتانهای
با مفهوم خویشتن دانشجویان انجام شد ،تا تأثیر این همایندیها بر عزتنفلس ناآشلکار افلراد
بررسی شود.
روش :روش مطالعه از نوع تجربی با طرح آزمایشی پیشآزمون پسآزمون با گروه کنترل بلود.
جامعۀ آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی پیوستۀ دانشگاه فرهنگیان کردستان در سلال
تحصیلی  61-61به تعداد  609نفر بود .از میان آنها به روش نمونهگیری تصادفی ملنظم 69
نفر ( 90مرد و  90زن) از فهرست کلل دانشلجویان دانشلگاه کله دارای ملالکهلای ورود بله
پژوهش بودند به روش تصادفی و به نسبت یکسان در دو گلروه آزملایش دسلتکاری مثبلت و
دستکاری منفی و یک گروه کنترل گمارده شدند .پس از سنجش عزتنفلس ناآشلکار توسلط
آزمون ترجیح حروف الفبای نام ،بهعنوان پیشآزمون ،از نرمافزار رایانلهای سلاخته شلده بلرای
دستکاری مثبت و منفی عزتنفس ناآشکار استفاده شد .پس از اجرای مداخله بلر روی گلروه-
های آزمایش ،مجدداً از شرکتکنندگان سنجش عزتنفس ناآشکار بهعنلوان پلسآزملون بله
عمل آمد.
ها مهها :یافتههای حاصل تحلیل کوواریانس دادهها نشان داد که با کنتلرل اثلر پلیشآزملون،
دستکاری مثبت باعف افزایش معنادار ( )P=9/997علزتنفلس ناآشلکار و دسلتکاری منفلی
باعف کاهش معنادار ( )P=9/997عزتنفس ناآشکار شد.
نمیجهگیمی :یافتههای پژوهش نشان داد که گرچه احساسات مربوط به عزتنفس ناآشلکار از
تجارب دوران کودکی ناشی میشود ،بعدها میتواند از طریق بهکارگیری اصول یادگیری اولیله
شرطیسازی پاسخگر افزایش و یا کاهش یابد.
کلاات کلیدی :شرطیسلازی پاسلخگر ،علزتنفلس آشلکار ،علزتنفلس ناآشلکار ،محلرک
زیرآستانهای
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to accompany several
positive and negative stimuli with students' self, by a subliminal
method to investigate the effectiveness of these stimuli on implicit
self-esteem.
Method: The research method was an empirical study with an
experimental pretest-posttest design and control group. The
statistical population included 956 undergraduate students at the
Farhangian University of Kurdistan in the academic year 20182019 with a quantity of 956 people. Among them, using systematic
random sampling, 90 subjects (45 males and 45 females) from the
list of university students who had criteria for entering the study,
were randomly selected and assigned to two groups of positive and
negative manipulation and one control group. After measuring the
implicit self-esteem by using the Name Initial Preferences Task as
a pretest, a computerized software of implicit self-esteem
manipulation was developed to manipulate the positive and
negative implicit self-esteem. After performing the intervention on
the experimental groups, the implicit self-esteem of subjects was
measured as a posttest.
Results: The findings of covariance analysis by controlling the
effect of pretest showed that positive manipulation caused a
significant increase (P=0/001) in implicit self-esteem and negative
manipulation caused a significant decrease (P=0/001) in implicit
self-esteem.
Conclusion: Findings of the research showed that although selfesteem feelings can be derived from childhood experiences,
thereafter can increase or decrease with the use of the basic
learning principles of classical conditioning.
Keywords: classical conditioning, explicit self-esteem, implicit
self-esteem, subliminal stimulus
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مقدمه
در سالیان اخیر مطالعات عزتنفس بهعنوان یک ویژگي مفید در روانشناسي اجتمراعي پرژوهش-
های زیادی را به خود جلب کرده است (زیگلرهیل .)4113 ،1عزتنفس به احساس کلي شنص در
مورد ارزش ،اعتبار و شایستگي خویش مربوط ميشود؛ به عبارت دیگر به ادراکي اطالق ميگرردد
که فرد نسبت به ارزشمند بودن خود دارد .این ادراک از تجاربي ناشي ميشود که شنص در طري
دوران زندگي خود کسب کرده است که هم ميتواند به عنوان یک صفت پایدار و هرم بره عنروان
یک متغیر حالتي در نظر گرفته شود (کراکر و نایت .)4115 ،4منظور از عزتنفس بره عنروان یرک
متغیر حالتي این است که سطح آن ميتواند بسته به تجارب مثبت و منفي ،افزایش یا کاهش پیردا
کند (سوان ،اشنایدر و مک کالرتي .)4111 ،3عزتنفس یک سرازۀ روانشرناختي مهرم و تعیرین-
کننده ،با جلوهها و معاني ضمني متعددی است کره از خشرونت و تعرارض گرفتره ترا شرادکامي و
سالمت روان را شامل ميشود؛ به عبارت دیگر عزتنفس ،بعد ارزیابانۀ خود است که در آن فرد به
صورت پدیدارشناسانه توانایيها ،صفات و قابلیتهای خود را ارزیابي ميکند و نگرشري مبنري برر
تأیید یا عدم تأیید خویش شکل ميدهد (مارتینز ،گرینبر  ،آلین ،هیز ،شیمل و جونز.)4111 ،2
روانشناسان معتقدند که موضوع خود( 5خویشتن) قلب روانشناسي اجتماعي است .اینکه فررد
در بارۀ خود چگونه مياندیشد ،نهتنها بر انتنابها و رفتارهای وی اثر دارد ،بلکه به عنروان نقطره
مرجعي در خدمت درک او از دیگران و تعامل با آنها قرار ميگیررد (برارون ،بیررن و برنسرکامب،6
 .)1331اینکه فرد چگونه خود ،دیگران و جهان اطراف را درک ميکند یکي از موضوعهای بسریار
مهم دانش شناخت اجتماعي است .از دیدگاه شناخت اجتماعي ،عزت نفس ساختار باثباتي است که
کاربردهای گستردهای در بازنمایي دانش خویشتن ،راهبردهای شناختي مورد استفادۀ افرراد هنگرام
پردازش اطالعات و واکنشهای آنها به چنین اطالعاتي دارد .داشتن عزتنفس یکري از نیازهرای
اساسي انسان و نمودی از سالمت روان اوست .این باور گسترده وجود دارد که افزایش عزتنفرس
اشناص ،هم برای فرد و هم جامعه بهطور کلي مفید بوده و از جوانب مهرم سرازگاری اجتمراعي،
روانشناختي و فرهنگي ميباشد (رمضانپور ،شرقي و صالح صردق پرور .)1331 ،برر اسراس نظریرۀ
بامیستر ( )1332افرادی که عزت نفس باتیي دارند معموتً در بارۀ کیستي و چیستي خود احسراس
روشنتری دارند و با اطمینان و سرعت بیشتری ویژگيهای شنصیتي خرود را ارزیرابي مريکننرد.
پردازش اطالعات اجتماعي این افراد به گونهای است که در اطالعرات اجتمراعي نروعي چررخش
مثبت به نفع ارتقای خود پدید ميآورند .به تعبیر دیگر در برابر موفقیتهرا و بیشرتر شکسرتهرای
1. Zeigler-Hill
2. Crocker and Knight
3. Swann, Schneider, & McClarty
4. Martens, Greenberg, Allen, Hayes, Schimel & Johns
5. Self
6. baron, birn & branscombe
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خود مسئولیت ميپایرند و ترجیحاً اطالعاتي را به خاطر مريآورنرد کره آنهرا را برترر نشران دهرد
(کاندا .) 1322 ،1عزت نفس بات در دانش آموزان مانند یک سرمایه و ارزش حیاتي برای آنان بروده
و از جمله عوامل عمدۀ شکوفایي استعداد و خالقیت در آنها است (ساری ،بلک و سریلک4112 ،4؛
به نقل از بشرپور و صمدی فر .)1331 ،تا همین اواخر روانشناسان اجتماعي دانش اندکي در مورد
شهودهای اکتشافي 3تشکیل دهندۀ احساسات و عواط افراد نسبت به خود (خویشتن) داشتند .این
موضوع احتماتً به دلیل دشوار بودن مطالعۀ نظاممند شهودهای اکتشافي و اتناذ شیوههای علمري
و دقیق در مطالعۀ آنها بوده است .عالوه بر این ممکن است برخي شهودهای اکتشرافي در مرورد
خود آنقدر عمیق باشند که بره طرور کامرل از حیطرۀ تجربرۀ هشریار خرارج شروند .خوشربنتانه
روانشناسان اجتماعي بهتازگي شروع به گسرترش روشهرایي بررای سرنجش مفراهیم مهمري در
روانشناسي اجتماعي از جمله نگرشها ،تصرورات قرالبي و عرزتنفرس کرردهانرد کره متکري بره
گزارشهای هشیار افراد از خود نیست .این نوع روشهای سنجش ،اختصاصراً بررای انجرام خرود
ارزیابيهایي طراحيشدهاند که از راه دروننگریهای هشیار بره دسرت آورده نمريشروند (ژنرگ،2
4112؛ هواجیان و لو.)4111 ،5
مطالعات حوزۀ شناخت اجتماعي در سا های اخیر ،در نتیجۀ گسترش «مد فرایند دوگانره»6
که هم بر اهمیت فرایندهای خودکار وهم بر فرایندهای تأملي تأکید ميکند ،توجه خود را معطوف
معرفي دو نوع از مفاهیم فوق نموده است .به تعبیر دیگر امروزه در روانشناسي اجتماعي از نگرش-
ها ،تصورات قالبي و عزتنفس آشکار 1و ناآشکار( 2ضمني) صحبت به میان مريآیرد .بره عنروان
مثا منظور از نگرشهای ناآشکار ارزیابيهایي است که بدون آگاهي هشیار نسبت بره یرک شري
نگرشي خاص یا خویشتن اتفاق ميافتد .این ارزیابيها معموتً یرا مطلروب هسرتند یرا نرامطلوب.
نگرشهای ناآشکار از تأثیرات تجارب منتل فردی ناشي مي شوند (سرنکو و تور  .)4113 ،3ایرن
مد میان فرایندهای خودکار  -شهودی 11در مقابل فرایندهای کنتر شده  -تأملي 11تفاوت قائرل
ميشود .ازیکطرف ،عزتنفس آشکار به خرود ارزیرابيهرای انعکاسري 14و تحلیرلهرای آگاهانرۀ
اطالعاتِ مربوط به خود برميگردد و به نظر ميرسد فرایندهای کنتر شده و تأملي در آن مهمترر

1. kunda
2. Sari, Bilek & Çelik.
3. Intuitions
4. Zheng
5. Huajian & Luo
6. Dual process model
7. Explicit
8. Implicit
9. Serenko & Turel
10. Automatic-intuitive processes
11. Controlled-deliberative processes
12. Reflective
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است (زیگلرهیل و جردن .)4111 ،1از طرف دیگر عزتنفس ناآشکار بهعنوان بنشري خودارزیرابي
کننده به صورت غیرارادی و اغلب خارج از حیطۀ آگاهي پنداشته ميشود که به ارزیرابيهرای غیرر
انعکاسي 4و اغلب خودبهخودی از خویشتن برميگردد و بره نظرر مريرسرد کره در آن فراینردهای
خودکار  -شهودی مهمترند (هیلر ،استفنس ،ریتر و استنگیر4111 ،3؛ وگنر ،گیسرر ،آلفترر ،میررک،
ایمبیرویچ2و همکاران4115 ،؛ کریمرز ،اسکولت ،انجلز ،پرینستین و وایرز.)4114 ،5
پژوهشهای جدید مشنص ساختهاند که سطح پایین عزتنفس ناآشکار ،بهتر از عرزتنفرس
آشکار ميتواند پیشبینيکنندۀ اضطراب غیرکالمي ارزیابي شده توسط ناظران و اضطراب اجتماعي
و احساس تنهایي (هیلر ،استفنس ،ریتر و استنگیر ،)4111 ،افسردگي و خلرق منفري در پاسرخ بره
بازخوردهای تهدید (تویگل ،ورورد و جونگ ،)4112 ،6نشرانگان افسرردگي (کریم و مرور4113 ،1؛
ملکي ،)1331 ،ضع در شاخصهای مهم سالمت از قبیل عملکرد ضعی قلبي عروقري (ملکري،
عل ريپررور ،زارع و شررقاقي1335 ،؛ ملکرري و خواجرره1335 ،؛ مررارتینز ،و همکرراران )4111 ،و نیررز
آسیبپایری بیشتر (شوردفگر و شیل )4114 ،2باشد.
در سالیان اخیر توجه تعداد اندکي از محققان عالقهمند به مطالعۀ عزتنفس ناآشرکار بره ایرن
موضوع جلب شده است که آیا عزتنفس ناآشکار در کوتاهمردت قابرل دسرتکاری اسرت یرا خیرر.
تاکنون در چندین پژوهش نشان داده شده است که عزتنفس ناآشکار را مريتروان برا اسرتفاده از
روشهای مبتني بر شرطيسازی پاسنگر تغییر داد .یکي از روشهای جالبي که متنصصان حوزۀ
شناخت اجتماعي از آن استفاده کردهاند روشي است کره از طریرق آن مريتروان بنرش ناهشریار
عزتنفس را مورد دستکاری قرار داد .از طریق این روش که به ادراک زیرآستانهای 3موسوم است،
تصاویر یا کلماتي را آنچنان به سرعت پیش چشمان آزمودني به نمایش گااشته مريشرود کره از
آنچه نشان داده شده آگاه نیست و نمي تواند بگوید چه دیده است ،اما به رغم فقدان تجربرۀ آگراه،
این محرکها بر واکنشهای متعاقب آن در آزمودنيها اثر ميگاارد .بسیاری از پژوهشگران بررای
نشاندادن اثر محرکهای نیمه هشیار و ناهشیار بر عرزتنفرس بره ادراک زیرآسرتانهای متوسرل
شدهاند (کاندا .)1322 ،وگنر و همکاران ( )4115در طو  2هفته درمان شناختي  -رفتراری بررای
بیماران افسرده تغییرات عزتنفس آشکار و ناآشرکار آنهرا را مرورد پرایش قررار دادنرد .آنهرا در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عزتنفس آشکار در طو مدت درمران بره طرور معنراداری
افزایش یافت ،در مقابل ،سطح عزتنفس ناآشکار شرکتکنندگان در سطح معناداری کاهش یافت.
1. Zeigler & Jordan
2. Non Reflective
3. Hiller, Steffens, Ritter& Stangier
4. Wegener, Geiser, Alfter, Mierke, Imbierowicz & et al
5. Creemers, Scholte, Engels, Prinstein& Wiers
6. Tuijl, Verwoerd & Jong
7. Kim & Moore
8. Schwerdtfeger & Scheel
9. subliminal perception
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تویگل ،ورورد و جونگ ( )4112در پژوهشي دیگر ،تأثیر ایجاد خلرقوخروی منفري و غمگرین برر
عزت نفس ناآشکار را بررسي کردند .این محققان به این نتیجه دست یافتند که ایجاد خلرقوخروی
منفي در افراد ،باع کاهش در عزتنفس ناآشکار افراد ميشود؛ بااینوجود مشنص شرد افررادی
که دارای نشانگان افسردگي و اضطراب بیشتری هستند ،در خال دورۀ ایجاد خلقوخوی غمگین،
کاهش بیشتری در عزت نفس ناآشکار از خود نشان ميدهند .اسوالدی ،زیمرمن و نومران)4114( 1
در پژوهشي آزمایشي تأثیر دستکاری عزت نفس ناآشکار بر رضایت از بدن خود را در زنان بررسري
کردند .نتایج نشان داد دستکاری مثبرت عرزت نفرس ناآشرکار باعر افرزایش معنرادار رضرایت و
دستکاری منفي باع افزایش معنادار نارضایتي از بدن شرد .در پژوهشري دیگرر نومران ،تاسرچن
کافیر ،ترنتوسکا ،کافیر و اسوالدی )4115( 4عزت نفس ناآشکار را با اسرتفاده از روش زیرآسرتانهای
شرکتکنندگان دستکاری کردند .نتایج در این پرژوهش آزمایشري نیرز نشران داد در گروهري کره
دستکاری مثبت در عزت نفس ناآشکار ایجاد شد ،افرزایش معنرادار ،و در گرروه دسرتکاری منفري،
کاهش معناداری در رضایت از بدن خود نسبت به قبل از مداخله در شرکتکنندگان ایجاد شد؛ امرا
ازلحاظ خودارزیابي عاطفي تغییرات معناداری در هیچ گروه دستکاری مثبت و منفي نسبت به قبرل
از مداخله ایجاد نشد .هانرک و برالتز-گروتز )4113( 3در پرژوهش خرود ،قبرل از انجرام آزمرایش،
عزت نفس آشکار و ناآشکار شرکتکنندگان را اندازهگیری کردند .سپس به شررکتکننردگان یرک
بازی رایانه ای دادند که در آن تصاویری از چهره با یک سری کلمات مرتبط با خویشتن همرراه برا
یک سری کلمات نامرتبط با خویشتن افراد همراه ميشد .در شرایط آزمایشري ،کلمرات مررتبط برا
خویشتن ،همیشه با تصاویر چهرهای خندان همراه شد .در شرایط کنتر  ،کلمات مرتبط با خویشتن
به طور تصادفي با تصاویری از لبنند ،اخم و یا چهرههای خنثي همراه ميشد .بعدازاین مداخله ،به
شرکتکنندگان مقیاسهای عزتنفس آشکار و عزت نفس ناآشکار ارائه شد .نترایج نشران داد کره
شرطي سازی ارزیابي مثبت ،منجر به افزایش عزتنفس ناآشکار در افراد شد ،درحاليکه عزتنفس
آشکار تحت تأثیر این نوع شرطيسازی قرار نگرفت .دستکاری عزتنفس ناآشکار در حوزۀ سالمت
نیز مورد پژوهش قرار گرفته است .به عنوان مثا الفرینگ و گرنبر )4114( 2با اسرتفاده از انردازه-
گیری عزت نفس ناآشکار  13دانشجوی دانشگاه تالش کردند سرعت انطباق قلبي عروقي آنها را
در طو مواجهه با عامل استرسزای دفاع از پایاننامره و سررعت خروگیری بره اولرین ،دومرین و
سومین ارائۀ دفاع پایاننامه پیشبیني کنند .محققان این پژوهش در تحلیل و بح بر روی نتایج،
اینطور اظهار کردند که عزتنفس ناآشکار یکي از منابع فردی بسیار مهمي است که به انطبراق و
مقابلۀ مؤثر افراد با موقعیتهای تهدیدآمیز برگشت شرونده کمرک مريکنرد .در پژوهشري دیگرر،
1. Svaldi, Zimmermann & Naumann
2. Naumann, Tuschen-Caffier, Trentowska, Caffier & Svaldi
3. Hank & Baltes-Götz
4. Elfering & Grebner

118

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیونهم،پاییز9911


پژوهش

اسپینوزا ،والینته ،وارس و بنتا  )4112( 1از طریق شررطيسرازی پاسرنگر توانسرتند عرزتنفرس
ناآشکار را در شرکتکنندگان دارای نشانگان روانپریشي بهبود بنشند .در این پژوهش عزتنفس
ناآشکار شرکت کنندگاني که دارای نشانگان شدید پارانویرا بودنرد پرس از چنرد روز قرارگررفتن در
معرض محرکهای مثبت مرتبط با خویشتن و دیدن تصاویر چهرههرای برا هیجرانهرای مثبرت،
افزایش یافت و در مقایسه با گروه کنتر بهبود معناداری در نشانگان پارانویا از خود نشران دادنرد.
همچنین مشنص شده است که عزت نفس ناآشکار پایین با گرایشهای مرادی گرایانره در ارتبراط
است و به ویژه ناهمنواني زیاد بین عزت نفس آشکار و ناآشکار پیش بیني کنندۀ معني داری برای
مادی گرایي است (جیانگ ،زنگ ،کي ،هاوک و کیو 4115 ،4بره نقرل از فرر بیجراری ،قمرری و
فعلي .)1331 ،در ایران نیز ،ملکي و خواجه ( )1335در مطالعۀ خرود بره بررسري ترأثیر افرزایش و
کاهش عزتنفس آشکار و ناآشکار افراد با استفاده از برنامۀ ارائۀ پس خورانردهای مثبرت و منفري
شنصیتي به شرکت کنندگان و تأثیر آن بر فعالیت عصب وا قلبي پرداختند .این محققان نیز بره
این نتیجه رسیدند که دستکاری مثبت یا افزایش عزت نفس باعر افرزایش فعالیرت عصرب وا
قلبي و متعاقب آن کراهش ضرربان قلرب و فشرارخون و بررعکس ،دسرتکاری منفري یرا کراهش
عزت نفس باع کاهش فعالیت عصب وا قلبي و متعاقب آن افزایش ضربان قلرب و فشرارخون
شرکتکنندگان در سطح معنادار شد .شواهد دیگری که نشان دهند شرطيسازی ارزیابي ميتوانرد
عزتنفس ناآشکار را تغییر دهد از پژوهشهای فرار ،اسرتوپا و ترنرر )4115( 3لرویس )4113( 2بره
دست آمده است .رویهمرفته یافتههای این پژوهشها نشان ميدهنرد کره عرزتنفرس ناآشرکار
ميتواند در سطو زیرآستانهای شرطي شود و دستکاری آن ميتواند نقش مهمي در تسهیل تنظیم
هیجاني ،سطو انگیزش ،خلقوخو ،تصور از خود ،میزان رضایت و سالمت داشته باشد.
با توجه به اهمیت نقش مهم عزت نفس ناآشکار در این حاتت منتل رواني ،و برا توجره بره
اینکه پژوهشهای اخیر نشان دادهاند کره امکران دسرتکاری عرزتنفرس ناآشرکار وجرود دارد ،در
پژوهش حاضر فرض شد که عزت نفس ناآشکار از پیوندهای تداعي بین خرود پنرداره و اطالعرات
اجتماعي مثبت یا منفي تبعیت ميکند .به عبارت دیگر ،ارائۀ مکرر واژههای صفتي مثبرت و منفري
به شرکتکنندگان به صورت زیرآستانهای به ترتیب باع افزایش و کاهش عزتنفس ناآشرکار در
آنان ميشود .برای ارزیابي این فرضیه تالش کنتر شدهای در جهت تغییرر ترداعيهرای اساسري
انجام شد .مطابق با اصو ابتدایي شرطيسازی پاسنگر ،دو محرک آنقدر باهم همایند ميشروند
که حضور یکي باع فراخواني دیگری شود .در این پژوهش تعردادی محررک مثبرت و منفري برا
مفهوم خویشتن افراد همایند شدند تا تأثیر این همایندیها بر عزت نفرس ناآشرکار آنهرا بررسري
شود.
1. Espinosa, Valiente, Varese & Bentall
2. Jiang, Zhang, Ke, Hawk, & Qiu
3. Farrar, Stopa & Turner
4. Lewis
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روش
پژوهش حاضر یک پژوهش تجربي بود که از طر آزمایشي پیشآزمون پسآزمون با گروه کنتر
استفاده شد .اجرای آزمایش بر روی هر شرکتکننده بهصورت فرردی انجرام شرد .جامعرۀ آمراری
شامل تمامي دانشجویان کارشناسي پیوسته دانشگاه فرهنگیان کردستان در سا تحصیلي 31-32
به تعداد  356نفر در رشتههای آموزش ابتدایي ،آموزش ریاضي ،آمروزش زبران و ادبیرات فارسري،
آموزش زبان عربي و آموزش تربیتبدني بود .پس از کسب اجازه از مسئولین دانشگاه ،از فهرسرت
کل دانشجویان 31 ،نفر شرکتکننده زن و مرد به طور مساوی از روی لیست کل دانشرجویان برا
استفاده از روش تصادفي منظم به عنوان نمونۀ پژوهش انتناب و به طور تصادفي و مساوی در سه
گروه جایگزین شدند .پس از اطالعرساني و جمعآوری افراد انتناب شده در یک جلسرۀ مشرترک،
به طور خالصه اهداف پژوهش و مالکهای ورود و خرروج توضریح داده شرد .مرالکهرای ورود،
رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه و رضایت به پاسنگویي به پرسشنامرههرا و مرالکهرای
خروج ،ابتال به اختال های روانپزشکي ،استفاده از داروهای روانپزشکي و انصراف از شررکت در
پژوهش بود.
ابزارهای پژوهش
1

الف) مقیاس ترجیح حروف الفبای نام  :از این مقیاس برای سنجش عرزتنفرس ناآشرکار
استفاده شد (نوتین .)1321 ،4منطق این مقیاس بر اساس اثرِ نام -حروف الفبا استوار شده است .بر
اساس این اثر ،افراد به طور ناهشیار حروف نام خود را بر حروفِ غیرِ نرام خرود تررجیح مريدهنرد.
هرچه نمره در این تکلی بیشتر باشد نشاندهنرده عرزتنفرس ناآشرکار براتتر اسرت .اسرمیجرز،
وریجسن ،اوستروم ،ایزاک ،اسپیکنز 3و همکاران ( )4111پایایي بازآزمایي آن را برابر با  1/21و نیز
همساني دروني به روش دونیمه کردن را معاد  1/25به دست آوردند .در ایران ملکي و همکاران
( )1333در یک مطالعۀ دومرحلهای در مرحله او پایایي آن را به روش آلفرای کرونبراخ و دونیمره
کردن به ترتیب 1/21 ،و  1/23و بازآزمایي به فاصلۀ  12روز برابر با  1/22و در مرحلۀ دوم روایري
همگرا و واگرای قابل قبولي از طریق همبستگي معنادار با مقیاسهای سرالمت عمرومي (،)1/56
عواط مثبت ( ،)1/22عزتنفس روزنبر ( )1/31و عواط منفي ( )-1/36به دسرت آوردنرد .در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ معاد  1/25به دست آمد.
ب) نرمافزار دستکاری عزت نفس ناآشکار :4ایرن نررم افرزار یرک برنامرۀ رایانره ای
معرفي شده توسط ریکتا و دان هیمر ( )4113است که برای دستکاری عزتنفس ناآشرکار اسرتفاده
)1. Name Initial Preferences Task (IPT
2. Nuttin
3. Smeijers, Vrijsen, Oostrom, Isaac, Speckens, Becker, Rinck & et al
)4. Implicit self-esteem manipulation (ISEM
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شد .در این پژوهش بر اساس الگوی معرفي شده توسط سازندگان برنامه و همچنین نمونۀ نرمافزار
زبان اصلي ،برنامهای با زبان فارسي با همان ویژگيها توسط برنامهریزان طراحري شرد و پرس از
بارها آزمایش نواقص آن رفع شده و نسنۀ نهایي تحت ویندوز آن تهیه شد .نحوۀ تأثیرگزاری این
نرمافزار  ،بر پایۀ شرطي شدن پاسنگر است که در آن همایندی یک محرک با محرک دیگر باع
انتقا تأثیر آن در دیگری ميشود .در این نرمافزار به شرکتکننده آمروزش داده مريشرود ترا بره
عالمت ستارهای که بهصورت چشمکزن قبل از ارائۀ هرگونه محررک در وسرط نمایشرگر رایانره
ظاهر ميشود در سراسر آزمایش خیره شود .در فاصلۀ سه سرانتيمترری ایرن عالمرت سرتاره ،دو
محرک نوشتاری که یکي شامل چند واژۀ صفت شنصي و دیگری شامل ضمیر «تو» است ارائره
ميشود .تمامي واژهها به رنگ سفید و با اندازۀ درشت درزمینۀ سیاه صفحۀ نمایشگر ظراهر مري-
شوند .واژههای صفتي دو نوع هستند .صفات مثبت و صفات منفي .صفات مثبت شرامل واژههرایي
از قبیل «خوب»« ،باارزش» و «مهم» برای دستکاری مثبت عرزتنفرس و صرفات منفري شرامل
واژههایي از قبیل «بد»« ،پست» و «بيارزش» برای دستکاری منفي عزتنفس مورداستفاده قررار
ميگیرد .در ابتدا محرک نوشتاری ضمیر «تو» به مدت  21میليثانیه ارائهشده و بالفاصله برا سره
عالمت ضربدر (×××) روی آن به مدت یک ثانیه پوشانده ميشود .به دنبا آن محرکهای صفتي
هر یک به مدت  21میليثانیه ظاهر ميشوند .با این روش واژههای صفتي بهصورت زیرآسرتانهای
و خارج از هشیاری ،به شرکتکننده ارائه ميشوند؛ به گونهای که هیچ شررکتکننردهای قرادر بره
خواندن کلمات نیست.
برای هر شرکتکننده هر صفت  45بار به نمایش درميآید که درمجموع  145بار صفت مثبت
یا منفي یا خنثي ،بسته به نوع گروه آزمرایش و کنترر  ،بره شررکتکننرده ارائره مريشرود .از راه
شرطي سازی پاسنگر ،همایندی ضمیر «تو» و به دنبا آن صفات مثبت یا منفي نوشرتهشرده برر
روی صفحۀ نمایشگر بهصورت زیرآستانهای باع تغییر در عزتنفس ناآشکار خواهد شد.
در راستای افزایش روایي این برنامه و تطبیق آن با فرهنگ بومي و زبان فارسي ،بعد از ترجمۀ
واژههای موجود در برنامۀ اصلي به زبان فارسي ،بهمنظور بررسي و انتناب واژههایي که بیشرترین
تأثیر در افزایش و کاهش عزت نفس ناآشکار دارند در یک مطالعۀ مقردماتي ،واژههرای برگردانرده
شده به زبان فارسي همراه با  41واژۀ مثبت و  41واژۀ منفي دیگر به  51شرکتکننده داده شد و از
آنها خواسته شد میزان دارابودن بارِ مثبت و منفي واژهها را بر اساس یک مقیاس لیکرت  1تا 11
رتبهبندی کنند .بعد از گردآوری اطالعات و تحلیل دادهها 11 ،واژه که دارای بیشترین بارِ مثبرت و
منفي (هرکدام  5واژه) بودند ،به ترتیب برای دستکاری مثبت و منفي عزتنفس ناآشرکار و  5واژه
که دارای کمترین بارِ مثبت یا منفي بودند بهعنوان واژههای بياثر برای گروه کنتر انتناب شدند
و در نرمافزار برنامهنویسي شده مورداستفاده قرار گرفت .در جردو  1واژههرای اسرتفاده شرده در
نرمافزار بهصورت دستهبندیشده در سه گروه ارائه شده است.
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جدول .0کلمات ارائهشده در نرمافزار دستکاری عزت نفس ناآشکار
نام گروه
گروه افزایش عزت نفس ناآشکار (کلمات مثبت)
گروه کاهش عزت نفس ناآشکار (کلمات منفي)
گروه کنتر (کلمات خنثي)

خوب
بد
رنگ

باارزش
پست
اندازه

کلمات
مهم
بيارزش
بو

زیبا
زشت
مزه

تیق
ناتیق
دما

روند اجرای پژوهش :پس از سنجش عزتنفس ناآشکار توسط آزمون ترجیح حروف الفبرا
بهعنوان پیشآزمون ،از نرمافزار رایانهای ساختهشده برای دسرتکاری مثبرت و منفري عرزتنفرس
ناآشکار استفاده شد .پس از دستکاری ،مجدداً از شررکتکننردگان سرنجش عرزتنفرس ناآشرکار
بهعنوان پسآزمون به عمل آمد.
جدول  .2برنامۀ مداخلهای دستکاری عزت نفس ناآشکار
مرحله
اول
دوم

سوم

نوع فعالیت
سنجش عزت نفس ناآشکار توسط آزمون ترجیح حروف الفبا بهعنوان پیشآزمون
اجرای نرم افزار دستکاری عزت نفس ناآشکار بعد از  11دقیقه در قالب گروههای سهگانه:
- 1در گروه آزمایشي افزایش عزت نفس ناآشکار ،کلمات مثبت ارائه شد
 - 4در گروه آزمایشي کاهش عزت نفس ناآشکار ،کلمات منفي ارائه شد
 - 3در گروه کنتر کلمات خنثي ارائه شد
سنجش عزت نفس ناآشکار توسط آزمون ترجیح حروف الفبا بعد از  15دقیقه بهعنوان پسآزمون

برنامۀ مداخلهای دستکاری عزتنفس ناآشکار در جدو  4ارائه شده است .در جریران اجررای
جلسات 4 ،نفر از گروه آزمایشي دستکاری منفي و  1نفر از گروه آزمایشي دستکاری مثبت ریرزش
ایجاد شد .در این پژوهش از میانگین و انحراف معیار برای توصی دادهها و از تحلیل کوواریرانس
برای تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها
نمونۀ آماری شامل  51درصد مرد و  51درصد زن بود .میانگین و انحراف معیار سن نمونۀ آمراری
در دانشجویان مرد  41/6و  1/24و در دانشجویان زن  44/3و  1/62بود 65 .نفر در رشتۀ آمروزش
ابتدایي ( 14درصد) 6 ،نفر در رشتۀ آموزش ریاضي ( 6درصرد) 1 ،نفرر در رشرتۀ آمروزش زبران و
ادبیات فارسي ( 2درصد) 2 ،نفر در رشتۀ آموزش زبان عربي ( 5درصد) و  2نفر در رشرتۀ آمروزش
تربیتبدني ( 3درصد) بود 12 .درصرد دانشرجویان مررد متأهرل و  26درصرد مجررد و  42درصرد
دانشجویان زن متأهل و  16درصد مجرد بودند.
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جدول  :3خالصه نتایج آماره های توصیفی عزتنفس ناآشکار در گروهها
نوع مداخله
دستکاری مثبت
دستکاری منفي
گروه کنتر

انحراف معیار

مرحله
پیشآزمون

میانگین
1/23

میانه
1/31

پسآزمون
پیشآزمون

4/63
1/52

4/56
1/22

پسآزمون
پیشآزمون

1/23
1/26

1/55
4/ 1

4/23

پسآزمون

1/23

4/41

1/22

1/22
1/ 3
1/25
1/33

دامنۀ نمره
1/41- -2/43
-2/14-1/11
1/32- -3/31
4/23- -3/12
-6/14- -2/11
-2/32 -3/61

برای نشان دادن تفاوت گروهها ابتدا میانگین و انحراف معیار گروههرای آزمرایش و کنترر و
سپس تحلیل کوواریانس ارائه شده است .جدو  3نشان ميدهد براثر مداخلرۀ ،میرانگین ،میانره و
دامنۀ اندازهگیری عزتنفس ناآشکار در مداخلههای مثبت افزایش یافتره و در مداخلرههرای منفري
کاهش پیداکرده است.
جدول  :4پیشفرض های آزمون کوواریانس در نمرات پس آزمون گروهها
همگنی واریانسها
لوین
1/62

همگنی شیبها
F
1/416

سطح معناداری
1/153

سطح معناداری
1/312

جدو  2مفروضههای اجرای تحلیل کوواریانس را برای رعایت پیشفرضهرای ایرن تحلیرل
نشان ميدهد .بر اساس نتایج این جدو  ،مقردار آزمرون لروین در سرطح  P >1/11و آزمرون F
همگني شیبهای رگرسیون در سطح  P >1/11معنادار نیستند؛ بنابراین پیشفرضهای همگنري
واریانسها و همگني شیبهای رگرسیون تأیید ميگردند.
جدول  : 5خالصه نتایج آزمون کوواریانس تفاوت گروه های آزمایش و کنترل
منابع

مجموع مربعات

df

میانگین مربعات

F

پیشآزمون
گروه
جنسیت
گروه × جنسیت
خطا

131/31
13/3
1/33
1/241
51/24

1
4
1
4
23

131/31
6/35
1/33
1/212
1/611

412/65
11/22
4/13
1/621
-

سطح

مجذور

معناداری
1/111
1/111
1/124
1/513
-

اتا
1/141
1/416
1/146
1/116
-

توان
1
1/334
1/311
1/161
-

بر اساس نتایج جدو  5بین گروههای آزمایش (دستکاری مثبت و دستکاری منفي عزتنفس)
و گروه کنتر تفراوت معنراداری  P >1/11وجرود دارد؛ برهعبرارتدیگرر پرس از تعردیل نمررات
پیشآزمون ،دستکاری عزتنفس ناآشکار ،در سطح معناداری باع تفاوت در گروههای آزمایش در
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مقایسه با گروه کنتر شده است .با در نظر گرفتن مجاور اتا ميتوان گفت که  41درصد تغییرات
عزت نفس ناآشکار ( P=1/111و  )F=11/22ناشي از ارائه محرکهای زیرآسرتانهای بروده اسرت.
میانگین نمرات تعدیلشدۀ عزت نفس ناآشکار نشان ميدهد که ارائرۀ محررکهرای زیرآسرتانهای
مثبت در گروه دستکاری مثبت ( M=4/26و  )Sd=1/12در مقایسه با گروه کنترر ( M=1/35و
 )Sd=1/12به طور معناداری در سطح باتتر و از طرف دیگر ارائۀ محرکهای زیرآستانهای منفري
در گروه دستکاری منفي ( M=1/23و  )Sd=1/12در مقایسه با گروه کنتر به طور معنراداری در
سطح پایینتری است .همچنین نتایج جدو فوق نشان مريدهرد کره تنهرا در اثرر اصرلي گرروه،
تفاوتهای معنادار به دست آمد و در اثرر اصرلي جنسریت و اثرر تعراملي (گرروه × جرنس) اثررات
معناداری دیده نشد .بهعبارتدیگر ،بین گروههای جنسي مرد و زن در هریچکردام از مداخلرههرای
عزت نفس ناآشکار ( P=1/124و  )F=4/13تفاوت معناداری وجود نداشت .همین عامل باع شرد
که تعامل گروه و جنسیت نیز نتواند میان گروههای آزمایش و کنتر تفاوت معناداری ایجاد کند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد تأثیر ارائۀ محرکهای نوشتاری زیرآستانهای بر دسرتکاری عرزتنفرس
ناآشکار آزمایش شود .برای این هدف ،عزتنفس ناآشکار  31شرکتکننرده مررد و زن بره هنگرام
ورود به آزمایشگاه روان شناسي دانشگاه بهصورت انفرادی اندازهگیری شد و سرپس برا اسرتفاده از
نرمافزار رایانهای دستکاری عزت نفس ناآشکار مورد دستکاری مثبت و منفري قررار گرفرت .نترایج
نشان داد دستکاری مثبت عزت نفس ناآشکار در گروه آزمایش دستکاری مثبت ،در سطح معناداری
باع افزایش عزت نفس ناآشکار شده و از طرف دیگر دستکاری منفي عزتنفس ناآشکار در گروه
دستکاری منفي ،در سطح معناداری باع کاهش عزت نفس ناآشکار شد .نتایج پژوهش حاضرر در
راستای تأیید نترایج پرژوهشهرای وگنرر و همکراران ( ،)4115تویگرل ،ورورد و جونرگ (،)4112
اسوالدی ،زیمرمن و نومان ( ،)4114نومان ،تاسچن کرافیر ،ترنتوسرکا ،کرافیر و اسروالدی (،)4115
هانک و بالتز-گوتز ( )4113و اسپینوزا ،والینته ،وارس و بنتا ( )4112بود .این پرژوهشهرا نشران
دادند که دستکاری مثبت عزتنفرس موجرب افرزایش آن و دسرتکاری منفري آن باعر کراهش
عزتنفس ناآشکار ميشود .این نتایج نشان داد که یک برنامۀ شررطيسرازی سراده کره در اصرل
توسط نظریه های یادگیری رفتاری گسرترش داده شرده اسرت و اغلرب بررای افرزایش و کراهش
رفتارهای قابلمشاهده به کار گرفته شده است ،ميتواند برای تغییر دادن پاسخهای ناهشریار افرراد
نسبت به خودشان مؤثر واقع شود .همچنین یافتههای این پژوهش همسو با نظریههایي است کره
بیان ميکنند ریشههای پایرش خود 1مربوط به بازخوردهای مثبرت و گررم از سروی افرراد دیگرر
است .بهعبارتدیگر مي توان گفت نتایج این پرژوهش بینشري بررای زیربناهرای شرناختي مفهروم
1. Self-acceptance
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عزتنفس فراهم ميآورد؛ به این معنا که عزتنفس ناآشکار ميتواند واکنشي ناهشیار که ریشه در
تداعيهای بنیادین شرطي شده میان بازنمایي خود 1و انتظارات تعامالت اجتماعي مثبرت و منفري
دارد دانست .به اعتقاد نظریهپردازان حوزۀ خود ،عزتنفس آدمي بهعنوان سیستمي عمل مريکنرد
که دائم به طور خودکار احتما پایرش در مقابل طررد را از سروی افرراد دیگرر ارزیرابي مريکنرد
(زیگلرهیل .)4113 ،مطالعات جدید نشان داده است که این ارزیرابي اغلرب برهصرورت خودکرار و
بهعبارتدیگر بهصورت ناهشیار انجام ميگیرد .یافتههای پژوهش حاضر نشان مريدهرد کره ایرن
سیستم ،اطالعات دریافت شده از تداعيهای مثبت و منفي یا خوشایند و ناخوشایند از خود را ثبرت
و ذخیره کرده و سپس این تداعيها ميتوانند از طریق شرطيسازی پایرش یا عدم پرایرش خرود
باع تغییر در عزتنفس ناآشکار شوند .همینطور نتایج این پژوهش نشان داد که گرچه احساسات
مربوط به عزت نفس پایین مي تواند از تجارب نامناسب دوران کودکي ناشي شود ،بعدها ميتواند از
طریق بهکارگیری اصو یادگیری اولیه افزایش یابد.
از طرف دیگر نتایج مربوط به عدم تفاوت جنسیتي در تأثیر دستکاری عزت نفس ناآشکار را
ميتوان در روان شناسي شناختي جستجو کرد .براین اساس ،ماهیت دستکاری عزت نفس ،چره از
نوع آشکار و چه از نوع ناآشکار ،مداخله ای از نوع شناختي است و به شریوۀ پرردازش و سرطو
پردازش شرکت کنندگان برمي گردد .بر اسراس مطالعرات روان شناسري شرناختي و سربکهرای
یادگیری ،شیوه های پردازش و انواع پردازش ها در افراد ارتباطي با جنسیت ندارد (ژنگ.)4112 ،
ازاین رو تأثیری که حاصل از دستکاری عزت نفس در شرکت کنندگان ایجاد شده اسرت ازلحراظ
جنسیت یکسان است.
بهطورکلي پژوهش بر روی سازۀ عزتنفس ناآشرکار موضروع ترازهای اسرت و ایرن حروزه از
مطالعات عزتنفس بهتازگي در روانشناسي مطر شده است و اکثر پژوهشهرای انجرامشرده در
مورد آن عمدتاً بر روی مشنص کردن ماهیت آن و ارتباط آن با عزتنفس آشکار و نیز روشهای
سنجش و اندازه گیری آن بوده است .اکثر پژوهشهای حوزۀ عرزتنفرس ناآشرکار از ایرن اعتقراد
اساسي برخاستهاند که گزارشهای شنصي و اندازهگیرریهرای هشریارانه از عرزتنفرس آشرکار
مي تواند در تضاد با واقعیت باشد و نشاندهندۀ بازنمایيهرای صرحیحي از خویشرتن واقعري افرراد
نباشد .ازاینرو همانطور که در مقدمۀ مقاله نیز ذکر شد ،با روشهای ارزیابي ناآشکار که عمدتاً بر
پایۀ ارزیابي ناهشیار یا زیرآستانهای قرار دارنرد امیرد اسرت بتروان برر محردودیتهرا و مشرکالت
روشهای سنجش آشکار غلبه کرد و با این روشها امید تازهای ایجاد شده است تا از طریق آنها
کیفیت سنجش ویژگيهای شنصیتي افزایش یابد.
محدودیتهایي که در مطالعۀ حاضر وجود داشت شامل -1 :عدم اجرای مطالعۀ پیگیری بعرد
از پسآزمونها و به همین سبب ،عدم امکان بررسي میزان ماندگاری دسرتکراریهرای مثبرت و
1. Self-representation
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منفي عزتنفس ناآشکار و  -4جدید و در آغاز راه بودن کراربرد نررمافرزار دسرتکاری عرزتنفرس
ناآشکار بود .ازاینرو به پژوهشگران پیشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي ویژگيهای روانسرنجي
نرمافزار مورد بررسي قرار گیرد و در مطالعات بعدی دستکاری عزتنفس ناآشکار از مرحلۀ پیگیری
نیز جهت بررسي میزان ماندگاری دستکاری عزت نفس ناآشکار بر روی گروههرای منتلر افرراد
استفاده شود.
سپاسببگزاری :از کلیرره مسررئوتن و کارکنرران دانشررگاه و از تمررامي دانشررجویان دانشررگاه
فرهنگیان کردستان که در این پژوهش شرکت کردند و پژوهشگر را یاری نمودند قدرداني ميشود.
این پژوهش با حمایت مالي دانشگاه فرهنگیان به شماره  54111/514/142انجام شده است.
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