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ABSTRACT
The present study sought to determine
the relationship between mothers'
positivity and adolescents' self-esteem
with respect to mothers' religiosity.
This research is considered as a basic
research in terms of purpose and is a
descriptive-correlational research in
terms of work method.
The study population in this study
includes 4100 people including all
mothers and students of public schools
for girls and boys in the second
secondary school who were studying in
Saveh city in the academic year of 9697.144 men were selected by multistage cluster sampling.
The instruments of the present
study include the Glock and Stark
Religiosity Questionnaire, the Ingram-

چکیده
پژوهــش حاضــر بــه دنبــال تعییــن رابطــه
مثبتنگری مــادران با عزتنفس نوجوانان با
 این پژوهش.توجــه به دینداری مادران بــود
از نظــر هــدف جــزء پژوهشهــای بنیــادی
محســوب میشــود و از نظــر روش کار جــزء
.پژوهشهای توصیفی ـ همبســتگی میباشــد
 نفر4100 جامعــه مورد بررســی در این پژوهــش
شــامل کلیــه مــادران و دانشآمــوزان مــدارس
دولتی روزانه دخترانه و پســرانه متوســطة دوم
 در شهرســتان97ـ96 کــه در ســال تحصیلــی
. میباشــد،ســاوه مشــغول تحصیــل بودنــد
 نفــر بــا روش نمونهگیــری خوش ـهای144
 ابــزار پژوهش.چندمرحل ـهای انتخــاب شــدند
حاضــر شــامل پرس ـشنامه دی ـنداری گالک و
 پرس ـشنامه مثبتنگــری اینگــرام و،اســتارک
 پرس ـشنامه عزتنفــس روزنبــرگ،وینیســکی
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میباشــد .در بخــش اســتنباطی از ضریــب
همبســتگی پیرســون بــه منظور جهــت تعیین
رابطــه بیــن متغیرهــا ،و آزمــون رگرســیون تک
متغیــره و چند متغیره جهت ســنجش تأثیر هر
یــک از مؤلفهها در متغیر اصلی اســتفاده شــد.
تحقیق حاضر نشــان داد دینداری مادران در
رابطــه بیــن مثبتنگری مادران بــا عزتنفس
نوجوان ،نقش تعدیلکنندگی داشــته و میزان
عزتنفــس نوجوانــان را افزایــش داده اســت،
همچنیــن پژوهــش حاضــر نشــان داد که بین
مثبتنگــری مــادران بــا عزتنفــس نوجوانان
رابطــه مثبــت و معن ـیداری وجــود دارد و نیــز
بین دی ـنداری مادران و عزتنفس نوجوانان
رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود داشــته و نیز
بین دی ـنداری مادران و مثبتنگــری مادران
رابطه مثبت و معنیداری برقرار است.
کلیدواژههــا :مثبتنگــری ،عزتنفــس،
دینداری ،مادران ،نوجوانان.
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Winsky Positiveness Questionnaire,
and the Rosenberg Self-Esteem
Questionnaire. In the inferential part,
Pearson correlation coefficient was
used to determine the relationship
between variables, and univariate and
multivariate regression tests were used
to measure the effect of each component
on the main variable.
The present study showed that mothers
'religiosity has a moderating role in the
relationship between mothers' positivity
and adolescents 'self-esteem and has
increased adolescents' self-esteem.
Adolescents' self-esteem has a positive
and significant relationship and there is
a positive and significant relationship
between mothers' religiosity and
mothers' positivity.
KEYWORDS: positive thinking,
self-esteem, religiosity, mothers and
adolescents

بیان مسئله
عزتنفس یکی از مهمترین مؤلفههای سالمت روان تلقی میشود ،که فرایند تفکر ،احساسات،
آرزوها ،ارزشها و اهداف انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد (جعفری .)1394 ،به نگرشی که
فرد نسبت به خود و ارزیابی که از خود دارد عزتنفس گفته میشود (میلر ،روتبلوم ،براند،
پامال ،فیسیلیو و دائن ،1995 1،بهنقل از :نریمانی و همکاران .)1393 ،عزتنفس عبارت است
از نگرش نسبت به خود (رزنبرگ1995 2،؛ کوپر اسمیت )1965 3،که شامل رشد احساسات،

1. Miller, C. T., Rothblum, E. D., Felicio, D., & Brand, P.
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خودارزشی توسط فرد و احساس جذابیت و صالحیت است (اورسان و جاست .)2007 1،در
سالهای اخیر ،عزتنفس به شکل عمیقی ،شاهراه رسیدن به شادی و رضایت از زندگی
و پادزهری برای انواع مشکالت اجتماعی در فرهنگهای مختلف شده است .برخی از
پژوهشها مؤید تغییر و یا افزایش عزتنفس در طول دورههای مختلف زندگی (ایرول و
اورس )2011 2،و گروهی دیگر معتقد به عدم تغییر آن در طول دوران حیات است (یونگ و
مروژیک.)2003 3،
نوجوانی دوره مهمی از زندگی است که با ورود به این دوره تحوالت بسیار عمیقی از نظر
روانی و اجتماعی در نوجوانان به وجود میآید که موجب بههم خوردن تعادل و توازن
جسمانی و روانی فرد میشود (شریفی و همکاران .)1390،نوجوان نیازهای متعددی دارد که
یکی از مهمترین آنها داشتن عزتنفس باالست ،اهمیت عزتنفس به دلیل تأثیری که بر رشد
مطلوب شخصیت کودک و نوجوانان دارد بهعنوان عاملی مهم در سازگاری و بهزیستی افراد
بهحساب میآید (بیابانگرد .)1387 ،تحقیقات (سروریان و تقیزاد )1394 ،نشان میدهد
نوجوان با عزتنفس باال قادر به برقراری ارتباط و ابراز احساسات و عواطف در موقعیتهای
مختلف و تحمل شکست و ناامیدی و مسئولیتپذیری ،احساس مثبت در خود و کنترل
درونی هستند .در مقابل دانشآموزان با عزتنفس پایین وابسته بوده ،تحمل سرخوردگی
نداشته و در تصمیمگیری مشکل دارند.
کار کردن روی عزتنفس در اصالح و درمان بسیاری از اصالحات شخصیتی و رفتاری
کودکان و نوجوانان بهعنوان اولین یا مهمترین گام شناخته میشود (شاملو.)1388 ،
نوجوانانی که دارای احساس خودارزشمندی و عزتنفس قابل توجهی هستند ،نسبت به
همساالن خود در شرایط مشابه پیشرفت تحصیلی و کارآمدی بیشتری از خود نشان میدهند
(مکنون ،هانا ،الینا و متی.)2016 4،
از طرفی دیگر ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تندرستی و طول عمر انسان ،امید به
بهبودی و تداوم زندگی است .امید ،تأثیرات بیولوژیک دارد و میتواند بر کنترل درد و ضعف
جسمانی افراد تأثیرات مثبتی بگذارد .امید و انتظار باعث فعال شدن مدارهای مغزی و آزاد
1. Ourerson, C. & Jost, M.
2. Erol Y and Orth U.
3. Young F and Mroczek K.
4. Mekonnen, M., Hannu, S., Elina, L., & Matti, K.
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شدن آندروفین و در نتیجه موجب کاهش درد در بدن میشود .این ویژگی ،توانایی است که
به فرد کمک میکند بهرغم مشکالتی که در راه دستیابی به اهداف وجود دارد ،انگیزه خود را
حفظ کند (اسنایدر و لوپز ،2003 1،ص.)302
امروزه برای اصالح و درمان بسیاری از اختالالت شخصیتی و رفتاری افراد بهعنوان اولین یا
مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزتنفس ،تقویت اعتماد به نفس ،مهارتهای
فردی و اجتماعی آنان میپردازند (شاملو .)1388 ،افرادی که از عزتنفس باالتری
برخوردارند ،خودکفاتر ،مولدتر و سازندهتر هستند .اضطراب و فشار روانی کمتری را تجربه
میکنند ،به شکست و انتقاد ،کمتر حساسیت نشان میدهند و کمتر از احساس درماندگی
رنج میبرند .آنان تمایل بیشتری بر مواجهه با مشکالت دارند و بر نقاط قوت خویش تأ کید
میکنند ،لذا نسبت به خود و توانمندیهای خود ،نگرش مثبتی دارند ،همین امر سبب
میشود تا از اجتماع کنارهگیری نکنند و به موفقیتهای شغلی و تحصیلی بیشتری دست
یابند و نیز باعث تغییر انگیزش بیرونی آنان به سوی انگیزش درونی میشود و احساس
خودارزشمندی و خوداتکایی میکنند (مکنون ،هانا ،الینا و متی.)2016 2،
راجرز( 3بهنقل از :جوالیی )1393 ،معتقد است تمام انسانها در تمام دورههای زندگی به
ً
عزتنفس نیازمند هستند .نوجوانی حساسترین فصل زندگی است و آنها در این دوره معموال
از عزتنفس باالیی برخوردار نیستند (شریفی.)1396 ،
اهمیت عزتنفس به دلیل تأثیر چشمگیری که بر رشد مطلوب شخصیت نوجوانان دارد،
بهعنوان عاملی مهم در سازگاری و بهزیستی آنها بهحساب میآید (بیابانگرد.)1387 ،
نوجوانی دوره مهمی از زندگی است که با ورود به این دوره تحوالت بسیار عمیقی از نظر روانی
و اجتماعی در نوجوانان به وجود میآید که موجب بههم خوردن تعادل و توازن جسمانی و
روانی فرد میشود ،به همین خاطر نوجوانی شاید بحرانیترین مرحله برای نوجوان و خانواده
محسوب میشود (شریفی و همکاران .)1390 ،در طول نوجوانی برداشت نوجوان از خود
پیچیدهتر ،سازمانیافتهتر و با ثباتتر میشود .آنها به مرور زمان بازنمای متعادلی از قوتها و
ضعفهای خود تشکیل میدهند (هارتر ،2004 4،بهنقل از :سید محمدی .)9213 ،نوجوانان
1. Snyder CR and Lopez S.
2. Mekonnen, M., Hannu, S., Elina, L., & Matti, K.
3. Rogers, C.
4. Harter,S.
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با عزتنفس باال قادر به برقراری ارتباط و ابراز احساسات و عواطف در موقعیتهای مختلف
و تحمل شکست و ناامیدی و مسئولیتپذیری ،احساس مثبت در خود و کنترل درونی
هستند .در مقابل نوجوانان با عزتنفس پایین وابسته بوده ،تحمل سرخوردگی نداشته و در
تصمیمگیری مشکل دارند (سروریان و تقیزاد.)1394 ،
عوامل بسیاری میتوانند بر روی عزتنفس نوجوانان تأثیرگذار باشند که از آن جمله
میتوان به عوامل زیستی ،روانی ،تجارب میانفردی و عوامل محیطی و فرهنگی اشاره
کرد (بابائی ،فداکارسوقه ،شیخاالسالمی و کاظمنژاد لیلی .)1394 ،برخی از پژوهشها نشان
میدهد گرچه عزتنفس نوجوانان در بستر خانواده شکل میگیرد ،اما بیشترین تأثیر از سوی
مادران میباشد (شریفی.)1390 ،
یکی از عوامل مؤثر در تأمین آرامش و امنیت روانی مادران ،داشتن افکار مثبت است
(باورصاد ،گوشکی ،محمدی .)1393 ،همپتن )1381( 1در تعریف مثبتنگری میگوید:
استفاده کردن از تمامی ظرفیتهای ذهنی مثبت و نشاطانگیز و امیدوارکننده در زندگی برای
تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساخته ذهن و احساسات یاسآور ناشی از دشواری ارتباط
با انسانها و رویارویی با طبیعت است.
پژوهشهای مختلفی ارتباط معناداری را بین مثبتنگری و متغیرهای دیگری مثل کاهش
افسردگی و ناسازگاری خانوادگی (ریبرو ،)2007 2،میزان شادکامی (قاسمی و همکاران،)1391 ،
تابآوری و کنترل خشم (ثابت )1391 ،نشان دادهاند .شواهد حاکی از آن است که هر چقدر
مثبتنگری با مذهب توأم باشد ،تأثیر بیشتری بر کاهش تعارضات خانوادگی خواهد داشت
(احمدیتبار و پاشا.)1393 ،
پژوهشهای اندکی به بررسی مثبتنگری و عزتنفس پرداختهاند که نتایج آن متفاوت
است ،برخی از تحقیقات رابطه مثبت و معناداری را بین این دو متغیر نشان میدهند
(ریبرو ،)2007 ،اما نتایج برخی از تحقیقات دیگر نشان داد رابطه معناداری بین مثبتنگری
و عزتنفس وجود ندارد (آقاجانی .)1395 ،پژوهشهای ذکر شده رابطه مثبتنگری و
عزتنفس را در فرد ،مورد بررسی قرار داده است و محقق ،پژوهشی که رابطه مثبتنگری
مادران و عزتنفس نوجوانان را بررسی کند پیدا نکرد .یکی از ویژگیهای این تحقیق بدیع
11. Hampton, L.
2. Ribero P.
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بودن آن است ،لذا پژوهشگر تحقیقی که رابطه بین دینداری و مثبتنگری را سنجیده باشد
نیافت ،تنها تحقیقی که به پژوهش حاضر نزدیک بود به بررسی هوش معنوی و مثبتنگری
پرداخته بود ،ابعاد پرسشنامه دینداری گالک و استارک شامل ابعاد اعتقادی ،عاطفی،
پیامدی و مناسکی میشود (سراجزاده )۱۳۷۴ ،که این ابعاد تشابه بسیاری با پرسشنامه
هوش معنوی نوریزاده ( )1387با مؤلفههایی از قبیل متحیر شدن از زیباییهای جهان
خلقت ،توجه به نیروی برتر مثل نیروی خدا ،توجه به هدف زندگی و مرگ ،کمک کردن به
دیگران و ...دارد .پژوهش (حسنزاده و همکاران )1393 ،نشان داد که افزایش هوش معنوی
باعث تقویت مثبتنگری در فرد میشود.
تفاوت در نتایج پژوهشهای مرتبط با مثبتنگری و عزتنفس این احتمال را تقویت
میکند که ممکن است یک متغیر تعدیلکننده وجود داشته باشد .شاید یکی از متغیرهایی
که میتواند در این زمینه اثرگذار باشد ،دینداری باشد .برخی از پژوهشها نشان میدهند
بین دینداری و عزتنفس (مردانی و موحد )1394 ،و بین هوش معنوی و مثبتنگری
رابطه معناداری برقرار است (رمضانی.)1391 ،
با توجه به نتایج متفاوت پژوهشهای مرتبط با مثبتنگری و عزتنفس از یک سو و
میزان اثرگذاری مادران بر شخصیت نوجوانان از سوی دیگر ،این سؤال مطرح میشود که آیا
رابطهای بین مثبتنگری مادران و عزتنفس نوجوانان وجود دارد؟ آیا دینداری مادران،
میتواند رابطه مثبتنگری مادران و عزتنفس نوجوانان را تحت تأثیر قرار دهد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهشهای بنیادی محسوب میشود و از نظر روش کار
جزء پژوهشهای توصیفی _ همبستگی میباشد ،در این نوع پژوهشها ،محقق بدون اینکه
ً
بخواهد تغییر یا مداخلهای در شرایط ایجاد کند ،صرفا به گردآوری دادهها و توصیف و برآورد
همبستگی بین آنها میپردازد.
جامعه مورد بررسی در این پژوهش  4100نفر شامل کلیه مادران و دانشآموزان مدارس
دولتی روزانه دخترانه و پسرانه متوسطه دوم در پایه تحصیلی دهم ،یازدهم و چهارم
دبیرستان که در سال تحصیلی  97_96در شهرستان ساوه مشغول تحصیل بودند ،میباشد.
حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه تاباچنیک و فیدل ()2007
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به دست آمده است .این فرمول برای تعیین حداقل حجم مورد نیاز برای تحقیقات رگرسیون
چندگانه پیشنهاد شده است که بدین شرح است:
8m+50> N
که  Nحداقل حجم نمونه مورد و  mتعداد متغیرهای پیشبین است (تاباچنیک و
فیدل ،2007 ،ص .)123بر اساس فرمول ،در تحقیق حاضر که شامل دو متغیر پیشبین
میباشد ،نمونهها باید دستکم  67نفر باشند ،ولی محقق برای این تحقیق تعداد  151نفر از
نوجوانان و مادران ایشان را انتخاب نموده .برای انتخاب حجم نمونه اصلی برای پاسخ به
پرسشنامههای طراحی شده ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .به
این صورت که ابتدا برحسب مناطق شهر ساوه مدارسی انتخاب شدند و از هر مدرسه  3کالس
به صورت تصافی انتخاب گردید و از بین این کالسها افرادی به صورت تصادفی انتخاب
شدند و پرسشنامههای پژوهش پخش گردید.
در این پژوهش محقق برای گردآوری اطالعات ،بر روی نظراتی متمرکز شده است که از
دانشآموزان مدارس دخترانه و پسرانه دولتی متوسطه دوم شهر ساوه دریافت کرده است.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه است و طی آن برای گردآوری اطالعات
مربوطه از پرسشنامههای زیر استفاده خواهد شد:
الف) پرسشنامه دینداری گالک و استارک
پرسشنامه دینداری گالک و استارک برای سنجیدن نگرشها و باورهای دینی و دینداری
ساخته شده است (گالک و استارک .)۱۹۶۵ ،برای استاندارد کردن در کشورهای مختلف اروپا،
آمریکا ،آفریقا و آسیا و بر روی پیروان ادیان مسیحیت ،یهودیت و اسالم اجرا گردیده (بهنقل
از :طالبان )۱۳۷۷ ،و با دین اسالم هم انطباق یافته است (سراجزاده .)1374 ،پرسشنامه
مذکور دارای  ۲۶گویه میباشد که در چهار بعد اعتقادی (با  ۷گویه) ،عاطفی (با  ۶گویه)،
پیامدی (با  ۶گویه) و مناسکی (با  ۷گویه) جهت سنجش میزان دینداری به کار میرود.
اعتبار آلفای کلی پرسشنامه  0/83بوده است (دبستان.)1394 ،
بعد اعتقادی :بعد اعتقادی یا باورهای دینی عبارت است از باورهایی که انتظار میرود
پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند.
بعد مناسکی یا اعمال دینی :شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت ،نماز ،شرکت در
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آیینهای دینی خاص ،روزه گرفتن و ...است که انتظار میرود پیروان هر دین آن را بهجا آورند.
بعد عاطفی یا تجربی :ناظر بر عواطف ،تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با
جوهری ربویی همچون خدا یا واقعیتی غایی یا اقتداریی متعالی است.
بعد پیامدی یا آثار دینی :ناظر به اثرات باورها ،اعمال ،تجارب و دانش دینی بر زندگی
روزمره پیروان است (سراجزاده.)1374 ،
ب) پرسشنامه مثبتنگری اینگرام و وینیسکی
پرسشنامه مثبتاندیشی اینگرام و وینیسکی ( )1988شامل  30سؤال  5گزینهای میباشد،
دارای ابعاد مثبتنگری (کارکرد مثبت روزانه محل کار ،مثبت ارزیابی کردن دیگران از خویش،
انتظارات مثبت از آینده ،خوداعتمادی ،خودارزیابی مثبت فعالیتهای روزانه) میباشد و به
صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجهبندی شده است .این پرسشنامه نه تنها در خارج
از کشور توسط نظریهپردازان و محققین بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است ،بلکه در ایران
نیز مورد تأیید محققانی چون هاشمی ( ،)1388کریمی ( )1391و قویدل ( )1391قرار گرفته
است ،که نشاندهنده روایی باالی این ابزار است .همچنین با توجه به پژوهشهای انجام
گرفته توسط هاشمی ( )1388و کریمی ( )1391ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 0/89
و  0/94بیانگر ضریب پایایی مناسب این ابزار است.
کارکرد مثبت روزانه محل کار :تفکر مثبت روزانه یکی از عناصر مهم برای شروع فعالیت و
انجام وظایف محوله است.
مثبت ارزیابی کردن دیگران از خویش :مثبت بودن و یا تصور مثبت درباره نظر دیگران
از وظایف و فعالیتهای ارائه شده میتواند عامل بسیار مهمی در تداوم و ارائه خدمات
بهینه باشد.
انتظارات مثبت از آینده :انسانها همواره تالش میکنند تا آینده بهتری را برای خود و
خانواده فراهم آورند .مثبتنگری نسبت به آینده یا انتظارات مثبت از آینده باعث میشود
تا افراد وظایف خود را با انگیزه بیشتری به انجام رسانند و برای بهبود وضعیت خود تالش
نمایند .فعالیت بیشتر و در نتیجه انجام بهینه وظایف یکی از نتایج داشتن انتظارات مثبت
از آینده است.
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خوداعتمادی :خود اعتمادی خصیصه مثبتی است که با آن افراد با طیب خاطر ،اعتماد
به نفس و اطمینان وظایف محوله را انجام میدهند .بیاعتمادی به خود فرایندی است که
همواره اشتباه بودن یا ناتوانی در انجام وظیفه را به ذهن متبادر میسازد و باعث میشود
افراد همواره با ترس و بیاعتمادی وظایف را انجام دهند.
خودارزیابی مثبت فعالیتهای روزانه :نوع نگرش هر فرد به فعالیتهای خود میتواند
در انجام صحیح آن فعالیت نقشی تعیینکننده داشته باشد .نگرش مثبت به فعالیت روانه
باعث انجام صحیح ،به موقع و از روی عالقه فعالیت ،و بر عکس نگرش منفی باعث انجام
فعالیت از روی بیعالقگی و بیدقتی خواهد شد (اینگرام و وینیسکی.)1998 ،
ج) پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ
پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ ( )RSESدر سال  ۱۹۶۵توسط روزنبرگ ساخته شد .این
پرسشنامه متشکل از ده ماده است که احساسات مثبت و منفی فرد درباره خودش را
میسنجد ۱۰ .ماده این پرسشنامه به صورت موافقم و مخالفم نمرهگذاری میشود .به نظر
بورنت و رایت ( )۲۰۰۲مقیاس عزتنفس روزنبرگ یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری
عزتنفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته میشود .این مقیاس ضرایب همبستگی
قویتری نسبت به پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت 1دارد و در سنجش سطوح
عزتنفس دارای روایی باالتری میباشد (گریفیتس و همکاران  .)1997این مقیاس از روایی
داخلی رضایتبخشی ( )۰/۷۷برخوردار است .در ایران در پژوهش محمدی ( )1384پایایی
این مقیاس را بر روی یک نمونه از دانشجویان دانشگاه شیراز با دو روش آلفای کرونباخ و
تنصیف به ترتیب  0/69و  0/68به دست آمده است و روایی آن در پژوهش مذکور مورد تأیید
متخصصان قرار گرفته است.
به منظور تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار  SPSSنسخه  23استفاده شده است
و با توجه به موضوع پژوهش ،از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

1. Coopersmith, S.
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یافتههای تحقیق
توصیف متغیرهای پژوهش
جدول  .1مشخصههای آماری مثبتنگری مادران ()n=144
متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

کمینه

بیشینه

چولگی

کشیدگی

مثبتنگری

118/35

14/6

85

150

0/10

-0/61

بر اساس اطالعات جدول باال نمره مادران در پرسشنامه “مثبتنگری” بین  85تا  150با
میانگین  118/35قرار دارد که این مقدار باالتر از حد متوسط ( )90میباشد .انحراف استاندارد
ً
توزیع نیز برابر با  14/6برآورد شده است .میزان نسبتا پایین چولگی و کشیدگی توزیع نشان
میدهد که دادههای مربوط به این متغیر از توزیع متقارن پیروی میکند.
جدول  .2مشخصههای آماری دینداری مادران ()n=144
متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

کمینه

بیشینه

چولگی

کشیدگی

دینداری

76/47

12/4

41

100

-0/27

-0/29

چنانکه در جدول باال مشاهده میشود ،گستره نمره “دینداری” مادران بین  41تا  100در
نوسان است .میانگین و انحراف استاندارد توزیع به ترتیب برابر با  76/47و  12/4گزارش
شده است .موقعیت چولگی و کشیدگی توزیع نسبت به هم به گونهای است که شکل توزیع
ً
تقریبا متقارن میباشد.
جدول  .3مشخصههای آماری عزتنفس نوجوانان ()n=144
متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

کمینه

بیشینه

چولگی

کشیدگی

عزتنفس

6/15

3/6

-6

10

-0/94

0/53

اطالعات جدول باال نشان میدهد که میانگین “عزتنفس” دانشآموزان شرکتکننده در
این پژوهش برابر با  6/15برآورد شده است .توزیع دارای انحراف استانداردی برابر با 3/6
میباشد .نمرات این آزمون بین منفی  10تا مثبت  10است .حداقل و حداکثر نمره “عزتنفس”
آزمودنیها به ترتیب  _6و مثبت  10است .اندازه چولگی و کشیدگی توزیع در محدوده  +1تا _1
ً
قرار داشته و میتوان گفت توزیع تقریبا متقارن است.
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تحلیل نتایج
در این بخش با توجه به ماهیت متغیرهای پژوهش ،فرضیههای اول ،دوم و سوم توسط
ضریب همبستگی پیرسون و فرضیه چهارم با بهرهگیری از رگرسیون سلسله مراتبی مورد
آزمون قرار میگیرد.
فرضیه اول :بین مثبتنگری مادران با عزتنفس نوجوانان رابطه وجود دارد.
جدول  .4ماتریس همبستگی بین مثبتنگری مادران و عزتنفس نوجوانان ()n=144
مثبتنگری
مثبتنگری
عزتنفس

1

r = 0/445
p = 0/01

عزتنفس

r = 0/445
p = 0/01
1

نتایج جدول باال نشان میدهد که رابطه بین دو متغیر در سطح  0/01معنیدار است.
( .) r = 0/445 ، p = 0/01بنابراین میتوان فرضیه صفر را در سطح  1درصد به نفع
فرضیه تحقیق رد کرده و با  99درصد اطمینان نتیجه گرفت که بین مثبتنگری مادران با
عزتنفس نوجوانان ساوه رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،یعنی با افزایش مثبتنگری
مادران ،میزان عزتنفس نوجوانان نیز افزایش مییابد.
فرضیه دوم :بین دینداری مادران با عزتنفس نوجوانان رابطه وجود دارد.
جدول  .5ماتریس همبستگی بین دینداری مادران و عزتنفس نوجوانان ()n=144
دینداری
دینداری
عزتنفس

1

r = 0/332
p = 0/01

عزتنفس

r = 0/332
p = 0/01
1

بر اساس اطالعات جدول باال همبستگی مشاهدهشده بین دو متغیر در سطح  0/01معنیدار
است ( .) r = 0/332 ، p = 0/01از این روی میتوان نتیجه گرفت افزایش دینداری
مادران ،میتواند موجب افزایش عزتنفس نوجوانان شود.
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فرضیه سوم :بین دینداری و مثبتنگری مادران رابطه وجود دارد.
جدول  .6ماتریس همبستگی بین دینداری و مثبتنگری مادران ()n=144
دینداری
دینداری

مثبتنگری

r = 0/406
p = 0/01

1

r = 0/406
p = 0/01

مثبتنگری

1

ارقام جدول باال نشان میدهد که رابطه بین دو متغیر در سطح  0/01معنیدار است.
( .) r = 0/406 ، p = 0/01بین دینداری و مثبتنگری مادران شهر ساوه رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :مثبتنگری مادران با توجه به دینداریشان با عزتنفس نوجوانان رابطه دارد.
جهت آزمون فرضیه چهارم و سنجش اثر تعدیلکنندگی دینداری ابتدا متغیرهای مثبتنگری
مادران و دینداری مرکزی شدند .این کار با هدف کاهش همخطی چندگانه صورت گرفت.
سپس با ضرب دو متغیر مرکزی شده ،متغیر جدید (مرکزی شده) عبارتهای ضربی ایجاد شده
و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی ،اثر تعدیلکنندگی مورد تحلیل قرار گرفت.
استقالل خطاها با استفاده از آماره دوربین _ واتسون ( )Durbin-Watsonبررسی شد که
این مقدار برابر با  2/03محاسبه گردید .بهعنوان یک قاعده کلی ،اگر مقدار مشاهده شده
دوربین _ واتسون بین  1/5تا  2/5باشد ،مستقل بودن مشاهدات را نشان میدهد.
از سوی دیگر شاخص سطح تحمل با نقطه برش  0/2به پایین و شاخص عامل تورم
واریانس با نقظه برش  4به باال بهعنوان خطر وجود همخطی چندگانه در نظر گرفته شد.
این شاخصها در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  .7شاخصهای سطح تحمل و عامل تورم واریانس
متغیرهای پیشبین وارد شده در مدل

سطح تحمل

عامل تورم واریانس

مثبتنگری
دینداری
اثر متقابل مثبتنگری و دینداری

0/84
0/82
0/99

1/2
1/21
1/02

متغیر مالک :عزتنفس نوجوانان
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چنانکه جدول باال نشان میدهد نگرانی از بابت وجود همخطی چندگانه وجود ندارد.
همچنین بررسی مفروضه نرمال بودن عبارت خطا نیز با استفاده از ترسیم نمودار
هیستوگرام باقیماندهها ( ،)Residualانجام پذیرفت.
شکل  .1نمودار هیستوگرام مربوط به بررسی مفروضه نرمال بودن عبارت خطا
Dependent Variable: ezat vafs
25

20

Frequency

15

10

5

Mean =1.56E-16
Std. Dev. =0.989
N =144
3

2

1

0

-1

-2

-3

0

ً
چنانکه در نمودار باال مشاهده میشود ،شکل توزیع تقریبا نرمال است .همچنین مقدار
میانگین ارائهشده در سمت راست نمودار بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف استاندار
نزدیک به  1است .بنابراین دلیلی وجود ندارد که این نمونهها از یک توزیع غیر نرمال به
دست آمده باشد.
Regression Standardized Residual

جدول  .8خالصه آزمون رگرسیون سلسله مراتبی جهت بررسی رابطه بین مثبتنگری مادران با
عزتنفس نوجوانان با توجه به دینداری مادران
متغیرهای
ضریب مجذور ضریب همبستگی
پیشبین وارد
همبستگی همبستگی تعدیل شده
شده در مدل

∆R 2

∆F

سطح
معنیداری

1

مثبتنگری

0/445

0/198

0/193

0/198

35/1

0/01

2

مثبتنگری
دینداری

0/475

0/226

0/215

0/027

5

0/03

3

مثبتنگری
دینداری
اثر متقابل
مثبتنگری و
دینداری

0/533

گام

متغیر مالک :عزتنفس نوجوانان

0/284

0/269

0/059

11/4

0/01
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جدول  .9ضرایب متغیرهای اصلی و اثر متقابل در پیشبینی عزتنفس
متغیرهای وارد
شده در مدل

B

SE

)(Beta

T

سطح معناداری

عرض از مبداء
مثبتنگری ضریب متغیر

-6/7
0/11

2/2
0/02

0/445

-3/07
5/9

0/01
0/01

عرض از مبداء
مثبتنگری ضریب متغیر
ضریب متغیر
دینداری

-8/6
0/091
0/052

2/3
0/02
0/023

0/372
0/181

-3/7
4/6
2/2

0/01
0/01
0/03

ضریب متغیر
ضریب متغیر
ضریب متغیر

-7/6
0/09
0/04
-0/004

2/2
0/019
0/023
0/001

0/374
0/151
-0/244

-3/4
4/8
1/9
-3/4

0/01
0/01
0/06
0/01

عرض از مبداء
مثبتنگری
دینداری
اثر متقابل
مثبتنگری و
دینداری

مدل

متغیر مالک :عزتنفس
بر اساس اطالعات جدول  8_4مثبتنگری مادران در حدود  19/3درصد از واریانس
“عزتنفس” نوجوانان را به طور معنیداری تبیین میکند (.)R2=0/198
پس از کنترل این متغیر ،در گام دوم متغیر “دینداری مادران” وارد معادله گردید .دینداری
مادران  2/7درصد از واریانس “عزتنفس” نوجوانان را تبیین میکند ( .)R2=0/027بررسی
ضرایب رگرسیون در جدول  ،9_4حاکی از نقش معنادار “دینداری” مادران در پیشبینی
“عزتنفس” نوجوان در مدل رگرسیون در این گام بود .به عبارت دیگر متغیر “دینداری”
بهعنوان پیشبین انفرادی سهم معنیداری در تبیین پراش “عزتنفس” نوجوانان پس از
کنترل اثر “مثبتنگری” مادران ایفا میکند.
در گام سوم عبارتهای اثر متقابل وارد معادله شد .نتایج این تحلیل نشان میدهد که
عبارتهای اثر متقابل نیز بر افزایش معنیداری  R2اثرگذار بود (.)ΔR2=0/059 ،p=0/01
به طوری که  5/9درصد از واریانس مشاهده شده در عزتنفس نوجوانان توسط اثر
تعدیلکنندگی دینداری مادران تبیین میشود .چنانکه بررسی ضریب اثر متقابل در جدول
 9_4نیز نشان داد که نقش معنیداری در پیشبینی "عزتنفس" نوجوانان دارد .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که در رابطه بین مثبتنگری مادران با عزتنفس نوجوان ،دینداری
مادران نقش تعدیلکنندگی دارد.
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بحث و نتیجهگیری
بعد از تحلیل دادهها در پژوهش حاضر و آزمودن فرضیه پژوهش ،نتایجی حاصل گشت که
در این قسمت به ذکر فرضیه و مقایسه آنها با نتایج تحقیقات پیشین پرداخته میشود.
سؤال اصلی :آیا بین مثبتنگری مادران و عزتنفس نوجوانان با توجه به دینداری
مادران رابطه معنادار برقرار است؟
نتایج پژوهش حاضر نشان داد مادرانی که مثبتنگری و دینداری باالیی دارند ،عزتنفس
فرزندانشان نسبت به فرزندانی که مادران آنها فقط مثبتنگری باالیی دارند ،بیشتر است.
مادران دیندار مثبتنگر ،فرزندانی را تربیت میکنند که عزتنفس بیشتری دارند.
تبیین این مطلب به این شکل است ،مؤلفههای عزتنفس و مثبتنگری توجهی به مسئله
عجب و تکبر ندارند ،درحالیکه فرد دیندار رضایت از خود یا احساس نشاط و امیدواریاش
به آینده و نترسیدن از مرگ و ...همه را با توجه به توحید افعالی و توحید ربوبی مواهبی از
َ
َ َ ْ َ َ
لک َّن ا ّلل َه َرمى) .این عقیده مانع عجب
جانب خدا میداند نه از طرف خود ( َوما ر َم ْیت ِإذ ر َم ْیت َو ِ
و غرور و تکبر فرد میشود .این نگاه فرد دیندار که خود را متصل به رحمت ازلی و ابدی بی
حد و حصر میبیند ،میتواند رابطه معنادار افزایش عزتنفس نوجوانان و مثبتنگری خود
مادران را توجیه کند.
یکی از عوامل مرتبط با مثبتنگری افراد ،اعتقادات و باورهای دینی آنهاست ،اعتقادات
و باورهای مذهبی و دینی در پژوهشهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است ،اما محقق،
پژوهشی را که به بررسی ارتباط بین مثبتنگری و دینداری بپردازد نیافت .تنها تحقیقی که
به پژوهش حاضر نزدیک بود به بررسی هوش معنوی و مثبتنگری پرداخته بود ،پژوهش
(حسنزاده و همکاران )1393،نشان داد که افزایش هوش معنوی باعث تقویت مثبتنگری
در فرد میشود .ابعاد پرسشنامه دینداری گالک و استارک (سراجزاده )۱۳۷۴ ،با ابعاد
پرسشنامه هوش معنوی نوریزاده ( )1387تشابه بسیاری دارند.
فرد دیندار خود را تحت حمایت و لطف همه جانبه خداوند ،بزرگترین نیروی موجود
میبیند ،احساس اطمینان و آرامش و لذت معنوی عمیقی به وی دست میدهد .او خداوند
را منشأ خیر و برکت میداند .این احساس اطمینان از حال کنونی و امیدواری نسبت به آینده،
یک احساس رضایتی در فرد دیندار ایجاد میکند که باعث تقویت نگرش مثبت او میگردد.
نتایج این تحقیق با پژوهشهای محققی و همکاران ( )1389همخوانی دارد.
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فرد دیندار با امیدواری به آینده نگرش مثبتی نسبت به خود پیدا میکند و به باور مثبت از
غایتمند بودن جهان هستی و خلقت انسان بهعنوان اشرف مخلوقات و امدادهای همیشگی
خداوند به بشر پی برده و به شناخت بیشتر از خود رسیده و در نهایت ارزش ذاتی باالی خود
را در مییابد .نتایج این تحقیق با پژوهش جانبزرگی و همکاران ( )1382همخوانی دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد مادرانی که از دینداری باالتری برخوردار هستند ،مثبتنگری
آنها هم بیشتر بوده و نگرش مثبت توأم با دینداری منجر به تربیت فرزندانی شده که از
عزتنفس باالتری بهرهمند هستند .نتیجه این تحقیق با پژوهش منیرپور و همکاران
( )1389همخوانی دارد.
برای تبیین این سؤال که چه عاملی باعث افزایش عزتنفس باال در نوجوانانی که مادران
مثبتنگر دیندار داشتند شده است؟
میشود این منطق را بیان نمود که بررسی مؤلفههای دینداری و مقایسه تطبیقی آن با
مؤلفههای عزتنفس و مثبتنگری نشان میدهد که دینداری از سویی ارتباط معنادار با
عزتنفس و مثبتنگری دارد که به برخی از آنها میپردازیم.
تقویت و استفاده از توانمندیها و احساس افتخار به کارهای خوب با توجه به اعتقاد به
معاد و رسیدگی به اعمال ،احساس بخشیده شدن گناهان و احساس لذت از زندگی و امید
به آینده بعد از توبه یا توسل به اهل بیت؟مهع؟ و زیارت قبور منوره و مقدسه آنها ،احساس
نشاط و رضایت از حاالت خود که از ارتباط با خدا و توجه به فرامین او به فرد دست میدهد،
امیدوار بودن به رحمت و بخشش خداوند و عدم ترس شدید از مرگ و احساس پوچی نکردن
و احساس کارآمدی بهخاطر شرکت در مناسک عبادی از قبیل نماز و روزه و پرداخت خمس
و زکات ،امیدواری به آینده بهخاطر آمدن راحتی بعد از سختی و ظهور منجی عالم حضرت
بقیه اهلل االعظم؟جع؟ و برقراری عدل جهانی ،احساس با ارزش بودن بهخاطر خلیفه خدا
و اشرف مخلوقات بودن و تسخیر آسمان و زمین بهخاطر او و نفخه روح الهی و کرامت ذاتی
بنی آدم ،احساس نامیدی نداشتن بهخاطر اعتقاد به رحمانیت و غفاریت خداوند متعال،
احساس نگرانی شدید نداشتن و رضایت از حوادثی که نمیتواند آن را تغییر دهد بهخاطر
تفأل به خیر و توکل به حضرت حق و اعتقاد به حکمت او داشتن ،احساس مورد حمایت
بودن و نترسیدن بهخاطر اعتقاد به استعانت خداوند و امدادهای غیبی او ،زیبا دیدن
زندگی و رضایت از مقدرات عالم حتی در حوادث سختی چون حادثه کربال ،از موارد مختلف
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اینچنین مثالهای میتوان نتیجه گرفت ،ماهیت دینداری به گونهای است که رابطه
مستقیم با عزتنفس و مثبتنگری دارد .این تحقیق هم نشان داد گرچه بین مثبتنگری
مادران و عزتنفس نوجوانان ایشان رابطه معنادار برقرار بود ،لکن نوجوانانی که مادران
آنها دیندار مثبتنگر بودند میزان عزتنفسشان باالتر بود .نتیجه این تحقیق با پژوهش
موسوی و همکاران ( ،)1389عسگری و همکاران ( )1388همخوانی دارد.
سؤاالت فرعی
 .1رابطه مثبتنگری مادران با عزتنفس نوجوانان چگونه است؟

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای آماری نشان داد میان مثبتنگری مادران با
عزتنفس نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در تبیین این فرضیه باید گفت :بررسی برخی از مؤلفههای مثبتنگری مانند :احساس
موفقیت ،احساس نشاط ،احساس لذت از زندگی ،احساس توانمندی اتمام کارها ،دیدگاه
روشن نسبت به آینده ،مورد احترام بودن و ...با برخی از مؤلفههای عزتنفس مانند :احساس
شکست نکردن ،احترام به خود ،با ارزش بودن ،افتخار کردن به داشتهها ،توانمندی انجام
کارها ارتباط مستقیم دارند.
هنگامی که صحبت از احساس ارزش و ارزشمندی انسان مطرح میشود موضوع
عزتنفس مطرح میشود .عزتنفس عبارت است از نگرش نسبت به خود (رزنبرگ1995 1،؛
کوپر اسمیت .)1965 2،اهمیت عزتنفس به دلیل تأثیری که بر رشد مطلوب شخصیت
کودک و نوجوانان دارد بهعنوان عاملی مهم در سازگاری و بهزیستی افراد بهحساب میآید
ً
(بیابانگرد .)1387 ،نوجوانی حساسترین فصل زندگی است و آنها در این دوره معموال
از عزتنفس باالیی برخوردار نیستند (شریفی .)1396 ،نوجوانانی که ارزش کمی برای
خود قائل هستند ممکن است فکر کنند که موجودات با ارزشی نیستند ،بنابراین حرفها،
نظرات ،مطالب و کارهای آنان اهمیت چندانی ندارد .به همین دلیل سعی میکنند ،صحبت
نکنند ،کاری انجام ندهند .ممکن است فکر کنند که هیچ چیز خوبی در آنان وجود ندارد.
عدهای از نوجوانان هم ارزش و احترام خوبی برای خود قائلند و به همین دلیل برای کارها،
1. Rosenberg, M.
2. Coopersmith, S.
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صحبتها و نظرات نیز احترام و ارزش قائلند .افرادی که عزتنفس قوی دارند وقتی از خود
میپرسند این خصوصیاتی که دارند خوب است یا بد؟ به این جواب میرسند که خوب است.
ولی افرادی که کمرو ،خجالتی و دارای عزتنفس ضعیف هستند وقتی خصوصیات خود
را ارزیابی میکنند و به این سؤال میرسند که خوبم یا نه؟ به این نتیجه میرسند که نه
ً
خوب نیستم (نوری ،غیرتمند و متقیان .)1384 ،افراد برخوردار از عزتنفس باال معموال در
حوزههای مختلف زندگی خشنود و شاد کام هستند .آنها مطمئن هستند که کوششهایشان
نتیجه خواهد داد و به همین خاطر این کوششها را انجام میدهند .لوسکو _ زپایلر ()1977
دریافتند که افزایش عزتنفس میتواند منجر به کارکرد مؤثر شود.
نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش ریبرو ( ،)2007فکوری و همکاران ( ،)1394زارع
و همکاران ( ،)2007بخشایش و همکاران ( )2011و اناری و همکاران ( )2001همخوانی دارد.
 .2رابطه دینداری مادران با عزتنفس نوجوانان چگونه است؟

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای آماری نشان داد بین دینداری مادران با
عزتنفس نوجوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در تبیین این فرضیه باید گفت مادران مؤثرترین افراد در تربیت فرزندان هستند
(شریفی.)1390،
مازلو ،عزتنفس را یک نیاز میداند (رضوانی ،)1387،مادران دیندار تأثیر بسزایی در
عزتنفس نوجوانان خود دارند (آریان.)1396،
دین نیروی روانشناختی عظیمی است که قدرت معنوی به انسان میدهد ،آیتاهلل
مصباح یزدی دین را اینگونه تعریف مینماید :دین برابر است با اعتقاد به آفرینندهای برای
جهان و انسان و دستورات عملی متناسب با این عقاید (سبحانینیا و همکاران.)1393 ،
دین در تحمل سختیهای زندگی ،فرد دیندار را کمک میکند .یکی از کارکردهای دین در
حوزه فردی ،معنا و نشاطبخش بودن زندگی انسان است (قراملکی .)1382،افراد مذهبی با
بهرهگیری از نیروی معنوی دین در رویارویی با حوادث فشارزای زندگی ،میتوانند با توکل
به خداوند متعال و احساس خودکفایی و عدم نیاز به غیر عملکرد مطلوبی داشته باشند و
مادر این عملکرد مطلوب را در تربیت فرزندش بهکار خواهد برد .یکی از مهمترین عواملی که
تحت تأثیر معنویات و باورهای دینی قرار میگیرد عزتنفس است.
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انسان با ایجاد ارتباط با خداوند و نگرشهای دینی ،نیروی محدود خویش را با توسل به
منبع نامحدودی چون قدرت خداوند افزایش میدهد و این احساس ،سبب ایجاد آرامش و
سالمت جسمی و روانی و افزایش عزتنفس انسان میگردد .بر این اساس ،تصور میشود بین
مذهب و سالمت روان ارتباط مثبتی وجود دارد.
نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهشهای مردانی و موحد ( ،)1394گرشاد و
همکاران ( ،)1397خدایاری فرد ( ،)1380جوانبخت ( ،)1390خاکسار ( ،)1392نیلمن
( )1990همخوانی دارد.
 .3رابطه مثبتنگری مادران با سطوح مختلف دینداری مادران چگونه است؟

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای آماری نشان داد ،بین مثبتنگری مادران با
سطوح دینداری مادران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
دین و مذهب با زندگی ما آمیخته شده است .دین از نظر شهید مطهری یک سازمان
وسیع گسترده فکری _ عقالنی ،اعتقادی ،اخالقی و عملی است که همه ابعاد زندگی انسان
را در بر میگیرد و در جایگاه یک برنامه کامل میتواند انسان را به کمال برساند (ولینژاد و
خانمحمدی.)1396 ،
از دیدگاه عالمه طباطبایی ،حس دینی یکی از عناصر اولیه و ثابت و طبیعی روح انسانی
است .اصلیترین و حقیقیترین قسمت آن به هیچ یک از رویدادهای دیگر قابل تحویل
نیست ،بلکه نحوه ادراک فطری و راه ماوراء عقلی است که یکی از چشمههای آن از ژرفای
روان ناخودآ گاه فوران میکند (طباطبایی ،بیتا ،ج ،16ص .)288پژوهش حاضر نشان
داد کسانی که امور مذهبی را بهجا میآورند ،مثبتنگرتر از سایر افراد هستند .گرچه محقق،
پژوهشی را که به بررسی رابطه دینداری و مثبتنگری باشد ،نیافت .لکن میتوان سه دلیل
روانشناختی را مورد توجه قرارداد :اول اینکه دین یک سامانه باور منسجم ایجاد میکند
که باعث ایجاد معنا و امید به آینده در زندگی افراد میشود؛ دوم اینکه حضور در مناسک و
امور مذهبی برای افراد حمایت اجتماعی را فراهم میآورد و سوم اینکه پرداختن به مذهب با
سبک زندگی سالمتر همراه است.
یافتههای حاصل از این فرضیه با یافتههای حاصل از پژوهش رمضانی ( ،)1391حسنزاده
و همکاران ( )1393همخوانی دارد.
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پیشنهاد به محققین آتی
ّ
 1.برای تجزیهوتحلیل دادهها ،روابط علی بین متغیرها این پژوهش با روشهای آزمایشــی و
شبه آزمایشی بررسی شود.
 2.بررســی شــیوههای ارتقاء ســطوح دینداری متناسب با دورههای ســنی مختلف و توجه به
جنسیتها.
 3.بررسی سطوح دینداری زنها در قبل از مادر شدن با بعد از مادر شدن.
 4.بررسی میزان مثبتنگری زنها قبل از مادر شدن با بعد از مادر شدن.
 5.بررســی عوامل ارتقاء عزتنفس بر اســاس مبانی اســامی متناســب با نوجوانان با توجه به
تفکیک جنسیتی.
 6.راههای ارتقاء مثبتنگری زنها در دوره عقد و قبل از بارداری با رویکرد اسالمی.
 7.بررسی شیوههای افزایش عزتنفس افرادی که در کانون اصالح تربیت هستند.
 8.در این پژوهش تنها از روش کمی استفاده شده است ،لذا پیشنهاد میشود که در مطالعات
آتی از روشهای مطالعاتی آمیخته (کمی و کیفی) استفاده گردد.
 9.پیشنهاد میشود که تأثیر ویژگیهایشخصیتی بر عزتنفس ،دینداری و مثبتنگری در
پژوهشهای آتی انجام پذیرد.
 10.پیشنهاد میشود که عالوه بر استفاده از پرسشنامه از مصاحبه و مشاهده نیز استفاده گردد.
 11.پیشنهاد میشود نتایج پژوهش در دانشآموزان سایر مقاطع نیز بررسی شود و با یافتههای
پژوهش حاضر مقایسه گردد.
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