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 خالصه 
 مقدمه

و عزت نفس دختران دوره دبیرستان بر اساس مثبت اندیشي  آمدیبیني خودکارپژوهش حاضر با هدف پیش

 والدین انجام شد.

 روش کار

بود،  1399آموزان دختر دبیرستاني شهر آباده طشک در سال کلیه دانشجامعه آماری در این پژوهش شامل 

عنوان ای بهگیری خوشهآموزان دختر بود که با استفاده از روش نمونهنفر از دانش 132نمونه مورد نظر شامل 

ل را تكمی  آمدیهای مثبت اندیشي، عزت نفس و  خود کارنمونه انتخاب شدند، سپس افراد نمونه پرسشنامه

همبستگي پیرسون بمنظور بررسي رابطه بین  آزموناز روش  آمدهنمودند. در روند تحلیل، اطالعات بدست 

رگرسیون چند متغیره به روش همزمان بمنظور پیش بیني متغیر مالک توسط متغیرهای پیش بین،  آزمونمتغیرها و 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   24نسخه   spssبا استفاده از نرم افزار 

 نتایج 

های)ارزیابي دیگران از خویش و انتظارات مثبت آینده، نتایج نشان داد که متغیر مثبت اندیشي بر حسب مؤلفه

بصورت مثبت هر کدام به ازاء افزایش یک واحد در انحراف استاندارد( توانستند با ایجاد تغییرات)واریانس( 

های)ارزیابي متغیر مثبت اندیشي بر حسب مؤلفه .آموزان دختر باشندکننده متغیر عزت نفس دانشبینيپیش

دیگران از خویش و خوداعتمادی، بصورت مثبت هر کدام به ازاء افزایش یک واحد در انحراف استاندارد( 

 آموزان دختر باشند.دانش آمدیکننده متغیر خودکاربینيتوانستند با ایجاد تغییرات)واریانس( پیش

  کلمات کلیدی
 دختران، والدین نفس، مثبت اندیشي، عزت ،آمدیارخودک 

 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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مقدمه

گرا در دهه گذشته  ها در زمینه روانشناسي مثبتپژوهش

های تحقیقاتي، توسعه یافته است. در کنار پیشرفت

ها پیدا شده کاربردهای زیادی هم بر اثر این بررسي

ها در مورد روانشناسي حقیقت نتایج پژوهش است. در

مثبت گرا کاربردهایي را در آموزش و پرورش، ازدواج، 

اشتغال، تربیت فرزند و موارد دیگر نشان داده 

 یدافراد ام یانم ینا در(. 2019، 1است)الیي، لیم، تنگ

از  یشترخوب ب ینده، رویدادهایدارند که در آ

بر رفتار و  تواندمي که بد اتفاق خواهند افتاد یدادهایرو

یدادهای ها با مشكالت و رونحوه کنار آمدن آن

 ینده،به آ یناناطم ینبگذارد و هم یرتأث يزندگ فشارزای

 یجهو در نت شوديمثبت در فرد م یجاد احساسباعث ا

ها به وجود آن در یي راباال يروانشناخت یسازگار

 نمایديم ینتضمآنان را ميو سالمت عمو آورديم

 .(2،2019نگچارون)ویتدپنایبنگ،لرکیاتبندیت، 

 يکه کودکان شاد، در بزرگسال دانیميم يهمه ما به خوب

به عنوان  وبود.  هندخوا یاشاد و سرزنده یهاانسان

ان را شکودکميو جس يکه دغدغه سالمت روان ینيوالد

 یياو انسان شاد، آزاد و رها خواهنديو اگر واقعاً م نددار

و هر روز دهند  ییرتغ يرا به زندگ یكردشانرو بایدباشد 

 یدمثبت و ام یزهایشده خود به چ يارزان يدر زندگ

 مثبت یجادگام در ا ینترو مهم یناول .دننبخش توجه ک

نگرش و باید  یناست که والد ینا والدیندر  یشياند

، 3در خود افزایش دهند)اسنف و لیانو را رفتار مثبت

 يو نگرش مثبت تارترها رفزرگو ب یناگر والد(. 2013

در  یشياند مثبت ینو تلق یجادا باعثداشته باشند، 

 خواهد شد.فرزندان و افزایش سالمت روانشناختي آنان 

های ذهني و برای اینكه فرد بتواند از حداکثر توانمندی

                                                           
1.  Lai, Lim, Tang 
2 . Withidpanyawong, Lerkiatbundit, 

Saengcharoen 
3.  Senf. K., & Liau 

بالقوه خود استفاده کند، باید از نگرش مثبت به محیط 

برخوردار باشد) اطراف و انگیزه غني برای تالش 

(. از برجسته ترین این 2019، 4سرینیواسان و و داویس

باالست.  آمدیها، داشتن عزت نفس و خودکارویژگي

تواند توان گفت که مثبت اندیشي والدین ميبنابراین مي

تاثیر زیادی بر تقویت عزت نفس و افزایش احساس 

داشته باشد. لذا با توجه به مطالب گفته  آمدیخودکار

 و آمدیخودکار بیني ه، هدف پژوهش حاضر پیششد

والدین  اندیشي مثبت اساس بر دختران نفس عزت

های رو به بررسي برخي از پیشینه این باشد. ازمي

پردازیم، پژوهشي در راستای پژوهش، در ادامه مي

( در پژوهشي با 1398اسكندری پیله ورد و همكاران )

دیشي بر مثبت انهای اثربخشي آموزش مهارتعنوان 

سال  17تا  12عزت نفس و امید به زندگي نوجوانان 

در مرحله نشان دادند که  بدسرپرست و بي سرپرست

میانگین نمرات عزت نفس و امید به زندگي  آزمونپس 

کنترل افراد گروه آزمایش بیشتر از میانگین نمرات گروه 

 ( در پژوهشي با1397حسنوند و مردوخي )ميشاکر .بود

مثبت اندیشي بر های شي آموزش مهارتعنوان اثربخ

دانش آموزان نشان دادند که بین عملكرد  آمدیخودکار

تفاوت معني  آمدیخودکار آزموندو گروه در پس 

داری وجود دارد. در مجموع مثبت اندیشي موجب 

و بابایي ميدانش آموزان شده است. بهنا آمدیخودکار

اثربخشي آموزش ( در پژوهشي با عنوان 1396)

مثبت اندیشي بر امید به زندگي دختران تک های ارتمه

نشان دادند که  والد تحت پوشش سازمان بهزیستي

های مثبت اندیشي بر امید به زندگي مهارت آموزش

و همچنین  دختران تک والد تاثیر معناداری داشته است

های مثبت اندیشي بر امید به ثیر آموزش مهارتأت

له پیگیری نیز ماندگار زندگي دختران تک والد در مرح

                                                           
4 . Srinivasan, & Davies 
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های مثبت اندیشي رسدآموزش مهارتميبه نظر  .بود

جهت بهبود امید به  مؤثرتواند به عنوان شیوه ایي مي

 .استفاده قرار گیرد زندگي دختران تک والد مورد

تاثیر ( در پژوهشي با عنوان 1396عبدالهي و همكاران )

و عزت  آمدیزندگي بر خودکارهای آموزش مهارت

نشان دادند که مثبت اندیشي بر  نفس کودکان خیاباني

 است. مؤثرکودکان خیاباني  آمدیافزایش خودکار

( در پژوهشي با عنوان 1396دهقان نژاد و همكاران )

اثربخشي آموزش مهارت مثبت اندیشي بر سازگاری 

ي دختران نوجوان ناسازگار اجتماعي و سرمایه روانشناخت

های مثبت اندیشي بر موزش مهارتنشان دادند که آ

آموزان مؤثر بوده و منجر به افزایش سازگاری دانش

شامل  های آنبهبود سرمایه روان شناختي در کلیه مؤلفه

 .شودآوری ميبیني و تاب، امید، خوشآمدیخودکار

اثربخشي  ( در پژوهشي با عنوان1396اطاقي و همكاران )

اندیشي در عزت نفس دختران نوجوان آموزش مثبت

میانگین نمرات عزت نشان دادند که  شهر ملكشاهي

نسبت به گروه  آزموندر گروه آزمایش در پس  نفس

براساس نتایج این داد. داری را نشان گواه تفاوت معني

 اندیشي برای افزایشهای مثبتمطالعه، آموزش مهارت

تواند مورد توجه مدارس ميجوان عزت نفس دختران نو

( در فراتحلیل خود 2013و همكاران ) 1بولیر .قرار بگیرد

بر این نكته اشاره کردند که انتظارات خوش بیانه 

نوجوانان با سطح باالی رضایت از زندگي و در مقابل با 

و همكاران  2مشكالت رواني کمتر رابطه دارد. سوزانا

یشي بر سالمت روان و ( بیان کردند که مثبت اند2011)

همچنین کاهش افسردگي نوجوانان تأثیر مثبت دارد. 

( بهبود عزت نفس، 2007و همكاران ) 3کاراداماس

ای مثبت آمدهحمایت اجتماعي و بهزیستي ذهني را از پی

 نگری گزارش کردند.

                                                           
1 - Bolier 
2 - Susana 

 

3 . Karademas 

مثبت، های یجانعنوان هبه یشيو مثبت اند يشادمان

مشكل  یاهنر و علم  یدبه تول یتتوانند از راه خالقمي

ینجامد. از اهداف روزانه ب يخالق در زندگ یيگشا

مثبت  ادراکات مثبت، احساسات مثبت اندیشي، ترویج

(. 2010است)سلیگمن،  افراد بهزیستي افزایش سطح

و  يسالمت روحدر ميمسأله نقش مه ینبه ا یشترتوجه ب

نشان  پژوهش ها به دنبال خواهد داشت. افراد یتموفق

 یرتاث یشيمثبت اند یمهارتهااند که افزایش داده

 ین و فرزندانوالد يبر انسجام خانوادگ یمعنادار

 ي،اردکان يبهجتو  محمدپناه ،چوب فروش زاده)دارد

داشتن تفكر مثبت در زندگي، باعث انعطاف  .(1397

شود و باعث افزایش پذیری بیشتر در زندگي مي

، 4شود )یي هوميندگي خالقیت و کارایي بیشتر در ز

(. تفكرات مثبت، بر طرز فكر و رفتار انسان تاثیر 2010

-گذاشته و انسان را به سمت مثبت تغییر مي

 (. 2002، 5دهند)بریستل

را  آمدیتواند احساس خودکارهمچنین افكار مثبت مي

و تسلیم در  آمدیدر فرد افزایش دهد و احساس ناکار

و کاهش دهد،  شرایط تنش زای زندگي را تغییر

امیدواری را در فرد برای تغییر شرایط فشارزا را افزایش 

دهد و او را برای ورود به صحنه عمل آماده سازد)دهقان 

(. لوتانز، لوتانز و 1396ای، نژاد، حاج حسیني و اژه

( بیان کردند که ایجاد تفكرات مثبت در 2004) 6لوتانز

ابر شخص در باره خود و افزایش سطح تحمل در بر

تواند فرد را در سازگاری بیشتر با ميمشكالت، 

 7ها یاری رساند. سلیگمنمشكالت زندگي و چالش

( نیز معتقد است، چنانچه انسان بجای تمرکز بر 1388)

های منفي و ضعف خود، بر موفقیت ها و ابعاد جنبه

مثبت زندگي تأکید کند، افكار مثبت را در خود تقویت 

و اجتماعي را ميیدار فكری، جسها منبع پانموده و آن

                                                           
4 . Yee Ho 

5 .Brissette 
6 . Luthans  
7 .Seligman 

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-cipsa06-cipsa06_338%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&type=0&id=20764634
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-cipsa06-cipsa06_338%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&type=0&id=20764634
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-بسط داده و حفاظ حمایتي مستحكم را به وجود مي 

تواند در زمان بروز تنش و هرگونه تهدید آورد که مي

های مورد استفاده قرار گیرد و فرد را در برابر آسیب

های آموزش مهارتروانشناختي ناشي از آن ایمن سازد. 

جهت  ثرمؤایي تواند به عنوان شیوهميمثبت اندیشي 

استفاده قرار  بهبود امید به زندگي دختران مورد

( و موجب 1396و بابایي،  مي)بهناگیرد

( شود. 1397حسنوند مردوخي )مي)شاکرآمدیخودکار

( عالوه 2012) 2( و ونگ2012و همكاران ) 1اورجودو

بر تاثیر مثبت اندیشي در سالمت کلي فرد، اثر قابل 

ایه روان شناختي چون توجه آن بر برخي مؤلفه سرم

اند. بنابراین  خوش بیني و امید به موفقیت، گزارش کرده

توان گفت که افزایش افكار مثبت شخصي و مثبت مي

در  آمدیاندیشي در فرد، منجر به سطح باالی خودکار

 شود.افراد مي

مثبت اندیشي باعث افزایش میزان عزت نفس در 

جفیان پور و شود )اسكندری پیله ورد، ننوجوانان مي

(. بنابراین داشتن افكار مثبت در زندگي، 1398نامقي، 

ای به زندگي خود شود که فرد دید واقع بینانهميباعث 

پیدا کند و باعث کاهش احساس حقارت در فرد شده و 

ارتباط بیشتری با افراد پیدا کند، در نتیجه عزت نفس 

 انعنو به خانواده بیشتری به دست خواهد آورد.  اهمیت

 در آن کارکرد و نقش و اجتماعي فردی، اصلي کانون

هویت  چگونگي فردی،های کنش تعادل و رشد تكوین

 مدت بلند و تنگاتنگ روابط و اجتماعي و فردی

 بوده روانشناسان تأکید مورد همیشه خانواده اعضای

های دهد تاکنون پژوهشها نشان مياست.  بررسي

شي در بین دختران و اندکي به بررسي متغیر مثبت اندی

ارتباط این مهارت با دیگر متغیرهای روانشناختي 

، شهرستان بختگان با توجه به جمعیت قشر اندپرداخته

جوان خصوصاً نوجوانان دختر  و در حال تحصیل در 

                                                           
1 . Orejudo 
2 . Wong 

این شهرستان، ارتقای مهارت مثبت اندیشي در این قشر 

 سیار حائز اهمیت است، از این رو محقق با توجه مطالب

 بیني گفته شده موضوع پژوهش پیش رو یعني پیش

 دبیرستان دوره دختران نفس عزت و آمدیخودکار

والدین به  اندیشي مثبت اساس شهرستان بختگان را بر

بوته آزمایش گذاشته است و در پي پاسخ به این سوال 

است که آیا مثبت اندیشي قادر است بخشي از واریانس 

-دبیرستاني را پیش دختران آمدیعزت نفس و خودکار

 بیني کند؟

 

 ضرورت انجام تحقیق

ها در اجتماعي که متشكل از خانواده است در انسان

 کنند که نحوه برخورد وارتباط با یكدیگر زندگي مي

باشد زیرا با عدم رعایت رویارویي افراد در آن مهم مي

گردد که بعضي رفتارها، خانواده با مشكل مواجه مي

شود. برای این کانون گرم مي گاهي موجب فروپاشي

اینكه در خانواده، اعضاء آن از جمله زوجین نسبت به 

یكدیگر و والدین نسبت به فرزندان و بالعكس فرزندان 

نسبت به والدین روابط ارزشمندی با یكدیگر برقرار 

کنند و عملكرد موفقي داشته باشند باید دیدگاه خود را 

بت و سودمند به به زندگي تغییر دهند و با تفكر مث

زندگي بنگرند و بنای محكم خانواده را در قالب مثبت 

اندیشي حفظ نمایند؛ از این رو یكي از مباحثي که در 

بحث خانواده مطرح است، عوامل تحكیم آن است که 

ها این است که مثبت اندیشي چه نقشي در از جمله سوال

تحكیم خانواده از دیدگاه آیات، روایات و روانشناسي 

دارد ؟ از آنجا که عوامل تحكیم خانواده را باید تقویت 

نمود لذا ضروری است درباره نقش مثبت اندیشي در 

 تحكیم خانواده فعالیتي در خور آن انجام گردد.

 یفكر هاییهاز سرما یآموزان هر کشور دانش چنینهم

مسائل و  يو بررس شوندمي آن کشور محسوب یو معنو

سالمت  ینموفق و تأم یلمشكالت آنها جهت تحص

برخوردار  یژه ایو یتها از اهمآن رواني و ميجس
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 و کاهش یآموز دانش یتجمع یعاست. رشد سر

و گسترش علم  یكسوجوانان از  یندر ب يمذهب یباورها

باعث بروز  ی دیگرو تنوع مشاغل از سو یو فنّاور

 جمله دانش نوجوانان و از یبرا يمشكالت فراوان

قدرت تحمل مشكالت  یانمین در اآموزان شده است. 

به  یناست؛ بنابرا یافته کاهش یریچشمگ یزانبه م یزن

منظور  به یشياند مثبت یهامهارت رسد آموزشمينظر 

 با نفس و بهبود عملكرد فرد در ارتباط ارتقاء عزت

. لذا با توجه به اهمیت باشد یدمف یاو دن یگرانخود، د

یر این تفكرات داشتن تفكرات مثبت در زندگي و تاث

بروی فرزندان، انجام این پژوهش از ضرورت خاصي 

برخوردار است. همچنین با توجه به اینكه پژوهشي 

تاکنون در سطح شهرستان بختگان در ارتباط بین این 

متغیرها در بین دختران مقطع متوسطه این شهرستان انجام 

نشده است، اهمیت و ضرورت چنین پژوهشي در این 

سازد. همچنین با استفاده از ميدو چندان شهرستان را 

مهم در جهت مياز این پژوهش، گا آمدهنتایج به دست 

 موفقیت این قشر از افراد جامعه برداشت.

بیني پیشپژوهش حاضر بررسي نقش  هدف اصلي

و عزت نفس  آمدیکنندگي مثبت اندیشي بر خودکار

باشد. و اهداف فرعي دختران شهرستان بختگان مي

مثبت   ينیبشیپ قدرت نییتعحاضر شامل  پژوهش

شیپ قدرت نییتعو  دختران آمدیاندیشي بر خودکار

 باشد.ي مثبت اندیشي برای عزت نفس دختران مينیب

 

 ارکروش 

که به  همبستگي بود –توصیفي  نوعپژوهش حاضر از 

 دختران نفس عزت و آمدیخودکار بیني پیش منظور

 اندیشي مثبت اساس رب بختگان شهرستان دبیرستان دوره

جامعه آماری این اجرا شده است.  والدین طراحي و

آموزان دختر دبیرستاني شامل کلیه دانشپژوهش 

 250ها به تعداد به همراه والدین آن بختگان شهرستان

نفر )استعالم از اداره آموزش و پرورش شهرستان 

. بعد از مشخص شدن جامعه بود 1399بختگان(در سال 

 روش اساس بر گیرینفر(، نمونه 250تعداد )آماری به 

صورت که از بین ای انجام شد. بدینخوشه گیرینمونه

 3شهرستان بختگان به تعداد)  های دخترانهدبیرستان

دبیرستان(، بر اساس جدول تعیین نمونه گرجسي و 

(، از بین دانش آموزان حاضر و مشغول 1970مورگان )

دانش آموز به  132اد ها، تعدبه تحصیل در این کالس

 قرار گرفتند.  آزمونانتخاب و مورد  هاآنهمراه والدین 

 

 تایجن

های افراد مشارکت کننده در به منظور شناخت ویژگي  

پژوهش، در ابتدا نتایج اطالعات جمعیت شناختي آماری 

شرکت کنندگان بر مبنای میزان سن، در این قسمت، در 

 گردد.ميارائه  1جدول

 

های توصیفي جمعیت یافته .1 جدول

 شناسي)مشخصات دموگرافیک(
 

 درصد)%( فراواني سال        

 

15 38 8/28 

16 17 9/12 

17 17 9/12 

18 60 5/45 

 100 132 کل

 

 17و  16دهد، پاسخگویان سن نشان مي 1نتایج جدول 

% ( و  9/12نفر به میزان  17سال با کمترین فراواني) 

نفر به  60سال با بیشترین فراواني)  18ن پاسخگویان س

 اند.% ( در این تحقیق شرکت نموده 5/45میزان 

 

 گیریابزار اندازه 

های جهت جمع آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه 

 ، عزت نفس و مثبت اندیشي  استفاده شد. آمدیخودکار
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توسط شرر  : این مقیاس 1شرر آمدیخودکار پرسشنامه  

 17( ساخته شده است، که شامل  1982 و همكاران )

باشد. روش نمره گذاری پرسشنامه خود کار ماده مي

امتیاز  5تا  1به این صورت است که به هرماده از  آمدی

از  1، 3، 8، 9، 13، 15های  شماره ماده  گیرد.تعلق مي

ها به یابد و بقیه مادهراست به چب امتیازشان افزایش مي

ي از چپ به راست امتیازشان صورت معكوس یعن

روایي و پایای این پرسشنامه نیز در  یابد. ميافزایش 

( نیز مورد تأئید قرار گرفته 1389ها )پژوهش ثمیری

است. روایي همگرای این پرسشنامه در پژوهش 

( با استفاده از همبستگي با پرسشنامه 1394مظاهری )

ین پایایي ا بدست آمد. /73محاسبه و  آمدیخود کار

، عبد ی نیا 79/0، ( 1391مقیاس در پژوهش براتي ) 

و در پژوهش اعرابیان و همكاران  85/0(،  1377)

(  1379پژوهش وقری ) بدست آمد. در 91/0(، 1383)

، آلفای کرونباخ یا آمدیبرای بررسي پایایي خود کار 

 است. آمدهبدست  85/0همساني 

ترین : این مقیاس مشهور2مقیاس عزت نفس روزنبرگ

ابزرای است که اعتماد به نفس رابه صورت تک بعدی 

این ( 1991، بالسكوپیچ و تو ما کا) سنجد و کلي مي

مقیاس از ده گویه تشكیل شده که به صورت مدرج پنج 

نمره   5=تا کامالً موافقم  1=گزینه ای از کامالً مخالفم 

گیری احساسات خود شود و برای اندازهگذاری مي

نمره باال نشان دهنده اعتماد به . ي شده استارزشي طراح

از نمرات به صورت معكوس مينفس بیشتر است. نی

محققان متعددی پایایي دروني  .شوندگذاری ميشماره

فلمینگ و کورت ) مقیاس را مطلوب گزارش کرده اند

، کلیبرت و همكاران، 1965  ، روزنبرگ،1984، ني

ضریب ( 1387) و لطیفیان ميدر تحقیق هاش( . 2005

. /58آلفای کرونباخ و همكاران برای مقیاس مذکور 

                                                           
1 -Sherer 
2 . Rosenberg Self-Esteem Scale 

نتایج تحلیل عاملي نیز وجود یک عامل . بدست آمد 

 کلي را تایید کرد.

 (:1988) 3پرسشنامه مثبت اندیشي اینگرام و وینسكي

، توسط اینگرام و 1988پرسشنامه مثبت اندیشي در سال 

در پرسشنامه وینسكي تهیه شده است. شیوه نمره گذاری 

گزینه ای تشكیل شده  5سوال  30مثبت اندیشي که از 

نمره،  4نمره، گزینه اغلب اوقات  5است: گزینه همیشه 

نمره و گزینه ی  3نمره، گزینه به ندرت  3گزینه گاهي 

 آزمونپایایي این  نمره، نمره گذاری شده است. 2هرگز 

ه و بر اساس روش دو نیم 94/0بر اساس آلفای کرونباخ 

مورد تأیید  آزمونمحاسبه شد. روایي این  95/0کردن 

 (.1393متخصصان است.)حسن زاده و همكاران، 

های دخترانه جهت تكمیل پرسشنامه به دبیرستان

شهرستان بختگان مراجعه شد سپس لیستي از دانش 

ها تهید شد، در مرحله بعد با آموزان به همراه والدین آن

یماری کرونا و عدم دسترسي به موقع به جامعه توجه به ب

آماری و جامعه نمونه، با مشورت استاد راهنما لینک 

ها ساخته و از طریق فضای مجازی در اختیار پرسشنامه

جامعه نمونه قرار گرفت. و دانش آموزان با رضایت 

ها نمودند. متعاقباً به کامل اقدام به پر کردن پرسشنامه

ها نیز اقدام به تكمیل ن والدین آنهمراه دانش آموزا

 استفاده در پژوهش حاضر باها نمودند. کردن پرسشنامه

از دو روش آمار توصیفي و آمار استنباطي اطالعات و 

شده مورد تحقیق و بررسي قرار  استخراج هایداده

های توصیفي از شاخص آمار گرفت. که در بخش

تحلیل  و و برای تجزیه میانگین و انحراف استاندارد

ها برای بررسي فرضیه آمدههای بدست و داده اطالعات

همبستگي پیرسون بمنظور بررسي رابطه  آزموناز روش 

رگرسیون چند متغیره به روش  آزمونبین متغیرها و 

استفاده شده  24نسخه   SPSSهمزمان در قالب نرم افزار 

های مرکزی و است. نتایج حاصل از بررسي شاخص

                                                           
3 . Ingram and Vinsky Positive Thinking 

Questionnaire (1988): 
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آورده شده  2یرهای پژوهش در جدول پراکندگي متغ

 است.

های مرکزی و پراکندگي شاخص .2جدول 

 متغیرهای پژوهش

 متغیرها
حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره
 میانگین

انحراف 

 معیار
 کشیدگي کجي

کارکرد مثبت 

 روزانه
12 50 99/36 026/8 478/0- 537/0 

خودارزیابي 

 مثبت
8 30 31/24 535/4 -020/1 290/1 

 ارزیابي

دیگران از 

 خویش

6 20 45/16 491/2 968/0- 834/1 

انتظارات مثبت 

 اینده
3 10 49/8 613/1 -094/1 827/0 

 -587/0 -110/0 521/5 53/24 35 11 خوداعتمادی

مثبت اندیشي 

 نمره کلي -
40 145 77/110 451/19 444/0- 668/0 

 -893/0 048/0 963/9 09/52 73 32 آمدیخودکار

 -168/0 -608/0 959/1 75/16 20 12 عزت نفس

 نفر 132تعداد نمونه : 

 

بكار های ، نشان میدهد، در میان متغیر2نتایج جدول      

نمره کلي،  -رفته در پژوهش حاضر، متغیر مثبت اندیشي 

( و متغیر انتظارات 77/110حداکثر میانگین به مقدار )

ن ( را در ای 49/8مثبت اینده، حداقل میانگین به مقدار )

چنین جهت بررسي نرمال اند، همپژوهش کسب نموده

ها داده 2و کشیدگي 1ها، از آماره  کجيبودن توزیع داده

 آمدهشود، در این مورد مقادیر بدست استفاده مي

دهد، مندرج در ستون کشیدگي و کجي نشان مي

اند، بنابراین قرار گرفته  ± 3متغیرها در محدوده عدد  

رها از توزیع نرمال برخوردار شود، متغینتیجه مي

 باشند.مي

 ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش .3جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

مثبت  .1

اندیشي 

ضریب 

همبستگ
1        

                                                           
1. Skewness 
2. Kurtosis 

نمره  -

 کلي

 ی

سطح 

معناد

 اری

        

کارکر .2

د مثبت 

 روزانه

ضریب 

همبستگ

 ی

951/

0** 
1       

سطح 

معناد

 اری

001/

0 
       

خودارز .3

یابي 

 مثبت

ضریب 

همبستگ

 ی

921/

0** 

855/

0** 
1      

سطح 

معناد

 اری

001/

0 

001/

0 
      

ارزیابي  .4

دیگران 

از 

 خویش

ضریب 

همبستگ

 ی

708/

0** 

647/

0** 

567/

0** 
1     

سطح 

معناد

 اری

001/

0 

001/

0 

001/

0 
     

انتظارا .5

ت 

مثبت 

 اینده

ضریب 

همبستگ

 ی

704/

0** 

626/

0** 

648/

0** 

484/

0** 
1    

سطح 

معناد

 اری

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 
    

خوداعت .6

 مادی

ضریب 

همبستگ

 ی

859/

0** 

817/

0** 

737/

0** 

494/

0** 

529/

0** 
1   

سطح 

معناد

 اری

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 
   

عزت  .7

 نفس

ضریب 

همبستگ

 ی

.485
** 

.430
** 

.422
** 

.436
** 

431/

0** 

415/

0** 
1  

سطح 

معناد

 اری

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 
  

خودکا .8

 آمدیر

ضریب 

همبستگ

 ی

569/

0** 

510/

0** 

489/

0** 

483/

0** 

449/

0** 

514/

0** 

360/

0** 
1 

سطح 

معناد

 اری

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 

001/

0 
 

تعداد      01/0** : نشانه سطح معني داری       05/0* : نشانه سطح معني داری  

  نفر 132نمونه : 
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بین مقیاس مثبت  -1دهد، نشان مي 3نتایج جدول  

نمره کلي و عزت نفس رابطه مستقیم با  -اندیشي 

  01/0( برقرار گردیده و در سطح  r=  485/0**ضریب )

های مثبت اندیشي معنادار گردیده است، در میان مؤلفه

)بین مولفه کارکرد مثبت روزانه و عزت نفس با ضریب 

(**430/0  =r در سطح ) بین مؤلفه خود ارزیابي ، 01/0

( در سطح  r=  422/0**مثبت و عزت نفس با ضریب )

بین مؤلفه ارزیابي دیگران از خویش و عزت  ، 01/0

بین  ، 01/0( در سطح  r=  436/0**نفس با ضریب )

مؤلفه انتظارات مثبت اینده و عزت نفس با ضریب 

(**431/0  =r  در سطح )عتمادی بین مولفه خودا ، 01/0

(  01/0( در سطح  r=  415/0**و عزت نفس با ضریب )

رابطه معنادار برقرار گردیده است، این رابطه ها نشان 

دهد که هر چه میزان مثبت اندیشي در بین دانش مي

گردد که میزان عزت آموزان بیشتر شود، موجب مي

بین مقیاس مثبت اندیشي  -2ها افزایش یابد. نفس در آن

رابطه مستقیم با ضریب  آمدیو خودکار  نمره کلي -

(**569/0  =r  برقرار گردیده و در سطح )معنادار   01/0

مثبت اندیشي )بین های گردیده است، در میان مولفه

با ضریب  آمدیمولفه کارکرد مثبت روزانه و خودکار 

(**510/0  =r  در سطح )بین مولفه خود ارزیابي ، 01/0

( در r=  489/0**ریب )با ض آمدیمثبت و خودکار 

بین مولفه ارزیابي دیگران از خویش و  ، 01/0سطح  

( در سطح  r=  483/0**با ضریب ) آمدیخودکار 

 آمدی،  بین مولفه انتظارات مثبت اینده و خودکار 01/0

بین مولفه ، 01/0( در سطح  r= 449/0**با ضریب )

( r=  514/0**با ضریب ) آمدیخوداعتمادی و خودکار 

( رابطه معنادار برقرار گردیده است، این 01/0در سطح  

دهد که هر چه میزان مثبت اندیشي در ها نشان ميرابطه

گردد که میزان آموزان بیشتر شود، موجب ميبین دانش

ها افزایش یابد. جهت بررسي در آن آمدیخودکار

-رگرسیون چند متغیره به روش هم آزمونها از فرضیه

شده است، نتایج حاصل در ادامه ارائه  زمان استفاده

)مثبت اندیشي قادر  1گردد. نتایج بررسي فرضیه مي

است بخشي از واریانس عزت نفس را پیش بیني کند(، 

 آورده شده است. 4در جدول شماره 

 

خالصه مدل، میزان تبیین واریانس بین  .4جدول 

 مثبت اندیشي و عزت نفسهای مولفه

 همبستگي مدل
ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

براورد خطای 

 استاندارد

1 524/0 274/0 246/0 701/1 

     

متغیر  5دهد، با توجه به تعداد نشان مي 4نتایج جدول   

مستقل و تأثیر ان بر روی متغیر وابسته، در کل ضریب 

( و میزان واریانس تییین  r=  524/0همبستگي، به مقدار )

 آمده%  بدست  27( معادل  r2=  274/0)شده، به مقدار 

 است. 

انوا  آزمونتحلیل واریانس با استفاده از   .5جدول 

 مثبت اندیشي و عزت نفسهای بین مولفه

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح معني 

 داری

1 

 001/0a 533/9 597/27 5 987/137 رگرسیون

باقي 

 مانده
763/364 126 895/2   

    131 750/502 کل

   

دهد، با توجه به مقدار مي، نشان 5نتایج جدول      

(533/9 =f   001/0و  =Sig بدست )نتیجه تحلیل آمده ،

 واریانس معني دار گردیده است.

 

مشخصه آماری ضرایب رگرسیون بین  .6جدول 

 مثبت اندیشي و عزت نفسهای مولفه

 مدل

ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد
t 

سطح 

معني 

 B داری
خطای 

 معیار
β 
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 001/0 894/8  101/1 790/9 مقدار ثابت

کارکرد مثبت 

 روزانه
001/0 040/0 004/0 025/0 98/0 

خودارزیابي 

 مثبت
013/0 069/0 030/0 186/0 853/0 

ارزیابي 

دیگران از 

 خویش

184/0 079/0 235/0 334/2 021/0 

انتظارات 

 همثبت ایند
253/0 124/0 208/0 034/2 044/0 

 160/0 414/1 164/0 041/0 058/0 خوداعتمادی

 

دهد، متغیر مثبت اندیشي بر حسب مينشان  6نتایج جدول 

بصورت مثبت با ، مولفه های)ارزیابي دیگران از خویش

% در سطح معني داری  24( معادل  β= 235/0ضریب ) 

ثبت اینده، بصورت ( و انتظارات م021/0به مقدار ) 05/0

% در سطح معني  21( معادل  β= 208/0مثبت با ضریب ) 

(، هر کدام به ازاء افزایش 044/0به مقدار ) 05/0داری 

یک واحد در انحراف استاندارد( قادر گردیده اند با ایجاد 

تغییرات)واریانس( پیش بیني کننده متغیر عزت نفس 

رضیه فوق مورد دانش اموزان دختر باشند، بنابراین قبول ف

گیرد. نتایج حاصل از بررسي فرضیه دوم ميتایید قرار 

پژوهش )مثبت اندیشي قادر است بخشي از واریانس 

را پیش بیني کند(، در جدول زیر آورده  آمدیخودکار

 شده است.

 

خالصه مدل، میزان تبیین واریانس بین . 7جدول 

 آمدیمثبت اندیشي و خودکارهای مولفه

 همبستگي مدل
ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

براورد خطای 

 استاندارد

1 595/0 354/0 328/0 167/8 

 

متغیر  5دهد، با توجه به تعداد مينشان  7نتایج جدول 

مستقل و تاثیر ان بر روی متغیر وابسته، در کل ضریب 

( و میزان واریانس تییین  r=  595/0همبستگي، به مقدار )

 آمده%  بدست  35( معادل  r2=  354/0شده، به مقدار )

 است. 

انوا  آزمونتحلیل واریانس با استفاده از   .8جدول 

 آمدیهای مثبت اندیشي و خودکاربین مولفه

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 ازادی

میانگین 

 مربعات
F سطح معني داری 

1 

 001/0a 786/13 610/919 5 049/4598 رگرسیون

   705/66 126 860/8404 باقي مانده

    131 909/13002 کل

 

 786/13دهد، با توجه به مقدار )، نشان مي8نتایج جدول 

=f   001/0و  =Sig نتیجه تحلیل واریانس آمده( بدست ،

 دار گردیده است.معني

 

مشخصه آماری ضرایب رگرسیون بین  .9جدول 

 آمدیهای مثبت اندیشي و خودکارمولفه

 مدل

ضرایب غیر 

 استاندارد

ب ضرای

 استاندارد
t 

سطح معني 

 داری
B 

خطای 

 معیار
β 

 

 010/0 626/2  284/5 877/13 مقدار ثابت

کارکرد مثبت 

 روزانه
094/0 191/0 076/0 492/0 624/0 

 991/0 012/0 002/0 333/0 004/0 خودارزیابي مثبت

ارزیابي دیگران از 

 خویش
916/0 379/0 229/0 413/2 017/0 

انتظارات مثبت 

 اینده
916/0 596/0 148/0 536/1 127/0 

 016/0 432/2 267/0 198/0 481/0 خوداعتمادی

      

دهد، متغیر مثبت اندیشي بر نشان مي 9نتایج جدول 

بصورت ، های)ارزیابي دیگران از خویشحسب مولفه

% در سطح معني  23( معادل  β= 229/0مثبت با ضریب ) 

اعتمادی، بصورت  خود( و 017/0به مقدار ) 05/0داری 
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% در سطح معني  27( معادل  β= 267/0مثبت با ضریب )  

(، هر کدام به ازاء افزایش 016/0به مقدار ) 05/0داری 

با  اندگردیدهیک واحد در انحراف استاندارد( قادر 

ایجاد تغییرات)واریانس( پیش بیني کننده متغیر 

ول دانش آموزان دختر باشند، بنابراین قب آمدیخودکار

 گیرد.فرضیه فوق مورد تایید قرار مي

 

 بحث و نتیجه گیری

نتایج در مورد بررسي فرضیه اول مبني بر مثبت اندیشي 

قادر است بخشي از واریانس عزت نفس را پیش بیني 

-کند،  نشان داد، متغیر مثبت اندیشي بر حسب مؤلفه

های)ارزیابي دیگران از خویش، بصورت مثبت و 

ده، بصورت مثبت قادر گردیدند انتظارات مثبت این

آموزان دختر بیني کننده متغیر عزت نفس دانشپیش

باشند، بنابراین قبول فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفت. 

چون، عبدالهي و نتیجه این تحقیق با تحقیقات قبلي هم

( اسكندری پیله ورد و همكاران 1396همكاران )

راد و ( اصغری 1396(، اطاقي و همكاران )1398)

( 2007و همكاران ) 1( کاراداماس1393شهریاری )

توان بیان باشد. جهت تبیین این فرضیه ميهمسو مي

توانند به کودکشان کرد، والدین مثبت اندیش مي

آموزش بدهند که چیزهای خوب دنیا را ببیند و با 

ای های دشوار، سخت و ناراحت کننده به شیوهموقعیت

ها ببیند. همه ما به یب را از آنکنار بیاید که کمترین آس

دانیم که کودکان شاد، در بزرگسالي خوبي مي

ای خواهند بود. و به عنوان های شاد و سرزندهانسان

کودکشان را ميوالدیني که دغدغه سالمت رواني و جس

خواهند او انسان شاد، آزاد و رهایي دارند و اگر واقعاً مي

تغییر دهند و هر روز  باشد باید رویكردشان را به زندگي

در زندگي ارزاني شده خود به چیزهای مثبت و امید 

 ترین گام در ایجاد مثبتبخش توجه کنند. اولین و مهم

اندیشي در والدین این است که والدین باید نگرش و 

                                                           
1 - Karademas 

 

رفتار مثبت را در خود افزایش دهند. اگر والدین و 

عث ترها رفتار و نگرش مثبتي داشته باشند، بابزرگ

اندیشي در فرزندان و افزایش  ایجاد و تلقین مثبت

سالمت روانشناختي آنان خواهد شد. برای اینكه فرد 

ذهني و بالقوه خود های بتواند از حداکثر توانمندی

استفاده کند، باید از نگرش مثبت به محیط اطراف و 

انگیزه غني برای تالش برخوردار باشد. از برجسته ترین 

 آمدیداشتن عزت نفس و خودکار این ویژگي ها،

توان گفت که مثبت اندیشي والدین ميباالست. بنابراین 

تواند تاثیر زیادی بر تقویت عزت نفس داشته باشد. مي

در ادامه به چند تحقیق انجام شده در رابطه با این فرضیه 

( 1398گردد : اسكندری پیله ورد و همكاران )اشاره مي

های خشي آموزش مهارتدر پژوهشي با عنوان اثرب

مثبت اندیشي بر عزت نفس و امید به زندگي نوجوانان 

سال بدسرپرست و بي سرپرست نشان دادند که  17تا  12

میانگین نمرات عزت نفس و امید  آزموندر مرحله پس 

به زندگي افراد گروه آزمایش بیشتر از میانگین نمرات 

در ( 1393اصغری راد و شهریاری ) .گروه کنترل بود

پژوهشي با عنوان آموزش مهارت مثبت اندیشي بر 

و عزت نفس معلولین نشان داد که  آمدیخودکار

و  آمدیمثبت اندیشي بر خودکارهای آموزش مهارت

باشد. تقویت ميعزت نفس معلولین معنادار 

تواند به افزایش ميمثبت شخصي های برداشت

به  مثبت فرد از خود بینجامد و سطح اعتمادهای توصیف

خانوادگي های نفس افزایش یابد و کاهش ناسازگاری

ها نیز در پي خواهد داشت. بنابراین با توجه به یافته

شود که در این فرضیه مثبت اندیشي گیری مينتیجه

بوده  مؤثروالدین بر افزایش عزت نفس دانش آموزان 

است. چون والدیني که از مثبت اندیشي برخوردار 

ها، شهامت،  هیجانات و توانمندیتوانند ميهستند، 

خوش بیني، مهارت ارتباط بین فردی، رعایت کردن 

اخالق، امید و صداقت را در خود افزایش دهند و وجود 

رواني و های این صفات والدین را در مقابل آسیب
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کند و همین موارد اجتماعي مقاوم و یا محافظت مي

دان خود با شود که والدین بتوانند بر روی فرزنباعث مي

ها ارتباط بهتر تاثیر بگذارند و عزت نفس را در آن

 افزایش دهند.

نتایج بررسي فرضیه دوم پژوهش مبني بر  مثبت اندیشي 

را پیش بیني  آمدیقادر است بخشي از واریانس خودکار

های کند،  نشان داد، متغیر مثبت اندیشي بر حسب مؤلفه

و )ارزیابي دیگران از خویش، بصورت مثبت 

خوداعتمادی، بصورت مثبت قادر گردیدند پیش بیني 

دانش اموزان دختر باشند،  آمدیکننده متغیر خودکار

بنابراین قبول فرضیه فوق مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه 

حسنوند و ميچون، شاکراین تحقیق با تحقیقات قبلي هم

( دهقان 1396(، عبدالهي و همكاران )1397مردوخي )

(، اصغری راد و شهریاری 1396) نژاد و همكاران

توان باشد. جهت تبیین این فرضیه مي( همسو مي1393)

بیان کرد، داشتن تفكر مثبت در زندگي، باعث انعطاف 

شود و باعث افزایش پذیری بیشتر در زندگي مي

شود و همچنین خالقیت و کارایي بیشتر در زندگي مي

ثیر گذاشته و تفكرات مثبت، بر طرز فكر و رفتار انسان تا

دهند و افراد یا والدین انسان را به سمت مثبت تغییر مي

مثبت  ادراکات مثبت، توانند احساساتمثبت اندیش مي

بهزیستي را در خود افزایش دهند، لذا  و افزایش سطح

در سالمت روحي و  ميتوجه بیشتر به این مسأله نقش مه

-رتموفقیت افراد به دنبال خواهد داشت و افزایش مها

های مثبت اندیشي تاثیر مثبت بر انسجام خانوادگي 

والدین و فرزندان در پي دارد. عالوه بر تاثیر مثبت 

اندیشي بر سالمت افراد، اثر قابل توجه آن بر برخي 

مؤلفه سرمایه روان شناختي چون خوش بیني و امید به 

باشد و نتیجه ان منجر به سطح باالی ميموفقیت 

شود. در ادامه به چند تحقیق ميد در افرا آمدیخودکار

گردد : انجام شده در رابطه با این فرضیه اشاره مي

( در پژوهشي با عنوان 1393اصغری راد و شهریاری )

و عزت  آمدیآموزش مهارت مثبت اندیشي بر خودکار

های مثبت نفس معلولین نشان داد که آموزش مهارت

نادار و عزت نفس معلولین مع آمدیاندیشي بر خودکار

(، در 1397حسنوند و مردوخي )ميباشد. شاکرمي

های مثبت پژوهشي با عنوان اثربخشي آموزش مهارت

دانش آموزان نشان داد که بین  آمدیاندیشي بر خودکار

تفاوت  آمدیخودکار  آزمونعملكرد دو گروه در پس 

معني داری وجود دارد. در مجموع مثبت اندیشي 

ن شده است. دانش آموزا آمدیموجب خودکار

تاثیر ( در پژوهشي با عنوان 1396عبدالهي و همكاران )

و عزت  آمدیهای زندگي بر خودکارآموزش مهارت

نفس کودکان خیاباني نشان دادند که مثبت اندیشي بر 

 کودکان خیاباني مؤثر است. آمدیافزایش خودکار

شود که مثبت اندیشي ها نتیجه ميبنابراین با توجه به یافته

 آمدیکاروالدین در افزایش و پیش بیني مثبت خود

دانش آموزان )فرزندان( نقش خود را ایفا نموده است، 

توانند به وعلت  این است که والدین مثبت اندیش مي

کودکشان آموزش بدهند که چیزهای خوب دنیا را ببیند 

های دشوار، سخت و ناراحت کننده به و با موقعیت

ها ببیند و ای کنار بیاید که کمترین آسیب را از آنشیوه

ای های شاد و سرزندهان شاد، در بزرگسالي انسانکودک

اندیشي در والدین موجب  خواهند بود. همچنین مثبت

های ها نگرش و رفتار مثبت، توانمندیشود که آنمي

ذهني و بالقوه خود را در خود افزایش دهند که نتیجه ان 

در فرزندان یا دانش آموزان  آمدیافزایش خودکار

 گردد.مي

هایي بود که در ادامه ذکر دارای محدودیت این پژوهش

-گردد، این پژوهش بر روی تعدادی از دختران دانشمي

آموز دوره دبیرستان شهرستان آباده طشک انجام شده و در 

آموزان باید جانب احتیاط را رعایت تعمیم آن به سایر دانش

نمود، در این پژوهش بررسي دانش آموزان از نظر تفاوت 

گیری از بررسي قرار نگرفت، روش نمونه جنسیتي مورد

ای بود، در نتیجه برای تعمیم نتایج، گیری خوشهنوع نمونه

 بایستي با احتیاط عمل شود. 

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-cipsa06-cipsa06_338%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&type=0&id=20764634
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-cipsa06-cipsa06_338%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&type=0&id=20764634
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-cipsa06-cipsa06_338%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&type=0&id=20764634
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-cipsa06-cipsa06_338%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&type=0&id=20764634
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-cipsa06-cipsa06_338%3D%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&type=0&id=20764634
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شود محققین در تحقیقات آتي این چنین، پیشنهاد ميهم 

تحقیق را بر روی پسران دانش اموز و یا دانشجویان هم 

اینكه جهت  انجام دهند و نتایج مقایسه شود، نظر به

آوری اطالعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه جمع

های دیگر گردد از روشاستفاده شده است، پیشنهاد مي

چنین، چون مصاحبه و مشاهده استفاده گردد، همهم

این پژوهش در سایر شهرها هم انجام شود پیشنهاد مي

-شود و نتیجه آن مورد ارزیابي قرار گیرد، پیشنهاد مي

ج این تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه در مدارس شود نتای

دیگر و یا در شهرهای دیگر با توجه به حجم جامعه و 

 نمونه آماری، مقایسه شود.

 

 منابع 
مثبت های ، اثربخشي آموزش مهارت1398اسكندری پیله رود، سجاد؛ بانودخت نجفیان پور و عاطفه نژاد محمد نامقي، 

فصلنامه دانش و پژوهش در سال بدسرپرست و بي سرپرست،  17تا  12زندگي نوجوانان اندیشي بر عزت نفس و امید به 
 .(2) 20روانشناسي کاربردی 

، اثربخشي آموزش مثبت اندیشي در عزت نفس دختران نوجوان شهر 1396اطاقي، مهتاب؛ فریده حمیدی و جمشید جراره، 

 ، مشهد، موسسه آموزش عالي شاندیز.تربیت کنفرانس بین المللي روانشناسي، مشاوره، تعلیم وملكشاهي، 

و بهزیستي فاعلي  آمدیمثبت اندیشي بر خودکارهای ، آموزش مهارت1393اصغری راد، علي اکبر و وحید شهریاری، 

های ، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشاولین کنفرانس بین المللي روان شناسي و علوم رفتاریمعلولین، 

 تهران.دانشگاه 

مهارتهای  آموزش تاثیر. (1391احمد ) پژوه، به و فیروزه ساجدی، معصومه؛ تجریشي، پورمحمدرضای هاجر؛ براتي،

اعصاب اطفال،  توانبخشي نامه ویژه توانبخشي، فصلنامه. داون سندرم با دختران روزمره زندگي هایمهارت بر اجتماعي

13(5 ،)114-120. 

 یهاآموزش مهارت ياثربخش يبررس (.1397) ي،اردکان يمحمدپناه اردکان و فاطمه بهجت ،آزاده؛ عذرا ،چوب فروش زاده

 یتو سالمت با محور يروان شناس يمل یشهما یسم،کودکان مبتال به اوت ینوالد يبر انسجام خانوادگ یشيمثبت اند

 یراز.دانشگاه ش انشناسيو رو یتيدانشكده علوم ترب یراز،سالم، ش يخانواده و زندگ

های مثبت اندیشي بر امید به زندگي دختران تک والد اثربخشي آموزش مهارت(. 1396. )حمید، بابایي ، راشین ،هناميب

 .مشاوره و علوم رفتاری های اخیر در روانشناسي،المللي نوآوریچهارمین کنفرانس بین، تحت پوشش سازمان بهزیستي

 های مثبت اندیشي بر سازگاری(. اثربخشي آموزش مهارت1396دهقان نژاد، سمانه؛ حاج حسیني، منصوره؛ اژه ای، جواد. )

 .48-65، صص 1، شماره 6گار. مقاله پژوهشي. دوره شناختي دختران نوجوان ناسازاجتماعي و سرمایه روان

 .نشر دانژهميیترجمه کر .مثبت نگر يآموخته شده و روانشناس يدرماندگ یهنظر .(1388) ینمارت یگمنسل

  یلوفری.ن یمي، عليکر ینرام یزی،تبر يترجمه دکتر مصطف، يدرون يشادمان. (1392) ینمارت سلیگمن

 آمدیهای مثبت اندیشي بر خودکارش مهارتاثر بخشي آموز (. 1397. )محمدسعید ،مردوخي، مریم ،شاکرمي حسنوند

کنفرانس ملي دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسي، حقوق و مطالعات فرهنگي دانش آموزان دختر، 

   .ه آموزش عالي عالمه خویيموسس دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرقان، ،اجتماعي

و عزت  آمدیهای زندگي بر خودکارتاثیر آموزش مهارت(. 1396. )حبیب ،امیدی، مرتضي ،ذاکررضوی،اسماعیل ،عبدالهي

 .کنگره انجمن روانشناسي ایران نفس کودکان خیاباني،

https://civilica.com/search/paper/n-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://civilica.com/papers/l-8339/
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=323850&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=314713&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1665
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1665
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=1665
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=135895&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=313361&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=313362&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=777
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=777
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to predict the self-efficacy and 

self-esteem of high school girls in Abadeh Tashk based on parents' positive 

thinking.  

Materials and Methods: The statistical population in this study included all 

high school girls in Abadeh Tashk in 2020. also 132 female students were 

selected as a sample using cluster sampling method, then the sample 

completed positive thinking, self-esteem and self-efficacy questionnaires. In 

the analysis process, the data obtained from Pearson correlation test to 

analyze the relationship between variables and multivariate regression test 

simultaneously to predict the criterion variable by predictor variables were 

analyzed using SPSS software version 24.  

Results: The results showed that the positive thinking variable in terms of 

components (others 'self-assessment and positive future expectations, each 

positive for each unit increase in standard deviation) were able to make changes 

(variance) predictive of students' self-esteem variable. Be a girl. Positive 

thinking variable in terms of components (others 'self-esteem and self-

confidence, each positive for each increase in standard deviation) were able to 

predict the variable of female students' self-efficacy by making changes 

(variance). 

Conclusion: The findings of the present study revealed that training self-

differentiation can be used as an efficient method to decrease aggression and 

experiential avoidance in the adolescents engaged in divorce wiht 

externalized divorce through employing techniques such as differentiating 

rational from irrational beliefs, equipping the members with special 

communicative skills and shouldering the responsibility. 

Key words: self-efficacy, self-esteem, positive thinking, girls, parents 
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