
 

 

 در آوری تاب قدرت و اجتماعی هایزندگی، مهارت به امید مقایسه

 شاغل غیر و شاغل مادر دارای نوجوان دختران
 

 نینت امیرخانیان1، مژگان لطفی2*،نرگس سعیدی3 

 
 ، تهران، ایران.دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،کارشناس ارشد روانشناسی .1

 دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستیتو روانپزشکی تهران(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران .2

 شگاه علوم پزشکی ایران ،تهران،ایراننکارشناس ارشد بهداشت روان،دا .3

 

 چکیده:
های اجتماعی و قدرت تاب آوری در دختران نوجوان دارای مادر شاغل و غیرشاغل شهر تهران انجام پژوهش حاضر با هدف مقایسه امید به زندگی، مهارت مقدمه:

ه آماری پژوهش ای بود. جامعروش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ روش غیرآزمایشی و علی مقایسه روش:گرفت. 

توسطه مشغول به تحصیلی بودند، که با در مقطع م 95-96حاضر نیز شامل کلیه نوجوانان دختر دارای مادر شاغل و غیر شاغل شهر تهران که در سال تحصیلی 

ند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شد 200ای، تعداد ای چند مرحلهوشهخهای نمونه گیری استفاده از روش

 های:یافتهباشند. های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر و پرسش نامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون میهای امیدواری اشنایدر، مهارتپرسشنامه

شاغل و غیرشاغل در متغیرهای امید به زندگی و قدرت تاب اوری بود. در گروه دختران نوجوان دارای مادر های حاضر حاکی از معنادار بودن تفاوت بین دویافته

 های اجتماعی در بین دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد.متغیر مهارت

 های اجتماعی؛ قدرت تاب آوری؛ نوجوانان دخترواژگان کلیدی: امید به زندگی؛ مهارت

 

 مقدمه

دوم زندگی، یعنی رسیدن به رشد  دهه سالگی آغاز و تا اواخر 12از  کهشود گذار از کودکی به بزرگسالی اطالق می اینوجوانی به دوره

میان کودکی و جوانی  این مرحله گذار رشد فیزیکی و روانی انسان بوده و. (2016، 1)رایان، اوردان و آندرومنیابدامه میجسمانی کم و بیش کامل، اد

گیرد، هر چند که از میان اینها تنها تغییرات زیستی و روان شناختی دهد. این گذار، تغییرات زیستی، اجتماعی و روان شناختی را در بر میروی می

نوجوانان اعم از دختر و پسر خواه یا  ای از رشد است که برای همهمرحله ،. بلوغ(2014، 2شاپیرو و مارگولینتوان به آسانی اندازه گیری کرد )را می

شود. تعابیری همچون: دوران عدم انطباق، تب عقل، گره کور بین کودکی و پیری، موجی خروشان در اقیانوس زندگی، تولدی دوباره، ناخواه حاصل می

 ،های گذشته با کارهای سلیگمن در روان شناسی(. در سال1387)سبحانی نیا، برای این دوره بیان شده است های کشف هویت دت دوم، دورهوال

(. در 2002، 3شود )بارلودر این زمینه، مباحثی مثل امید به زندگی و خوشبینی بررسی می ن روان شناسی مثبت ایجاد شده است کهجنبشی با عنوا

 توان اذعان داشتاز این روی می انجامد.ای مثبت مید که به نتیجهسیری را انتخاب کننسازد مواقع امید عامل برانگیزاننده است که افراد را قادر می

امید به زندگی و اهمیت و جایگاه آن، برای برخوردار بودن از زندگی خوب  (.2002، 4کنند )اسنایدر، رند، سلیگمنکه افراد امیدوار، هدفمند عمل می

اند که امید و احساس کردن آن در زندگی مانند کلیدی است های موجود اظهار کردهلفان با توجه به یافتهبرخی از مؤ .و شاد، امری انکار ناپذیر است

(. به همین لحاظ اغلب 1972، 5های مثبتی را داشته باشند )فرانکا و باعث شود تا افراد کنش ی مشکالت زندگی را باز کنندتواند قفل و گرهکه می

  (.1387نصیری، دانند )روان شناختی می مل مهم سالمتزندگی همراه با امید از عوا

های روان ترین عامل مؤثر در کنشامید در زندگی را مهمنیز ( 1972( و فرانکل )1962) 7( مازلو1954) 6آلپورت همچون یروان شناسان

عاطفی است و به صورت سیستماتیک  -بهزیستی روانیاند که امید عنصر اساسی در نشان داده ی نیزهای پژوهشی متعدددانند. یافتهشناختی مثبت می
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های مذهبی و اختالالت رفتاری ارتباط دارد ها، مذهب و فعالیتبا ابعاد گوناگونی از شخصیت، سالمت جسمی و ذهنی، سازگاری و انطباق با استرس

ای شناختی مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون و مسیرها ( امید را مجموعه1991) 2(. اسنایدر، هریسو اندرسون2006، 1ر )اسچنلو بک

های ورزشی، باال بودن میزان پیشرفت وجود دارند که بین باال بردن میزان امید افراد و موفقیت آنها در فعالیتنیز دانند. شواهد تحقیقاتی زیادی می

 دهند.و بیشتر ارتباط را نشان میتحصیلی و سالمت جسمی و روانی بهتر 

های اجتماعی، توانایی برقراری ارتباط، مهارتباشد. های اجتماعی میهای همسو و با متغیر امید در سالمت روان افراد، مهارتاز دیگر سازه

توانایی برقراری روابط بین فردی ها مهارت این(. 2012آسوده و زارع پور، گیرد )و مدیریت تعارض را در بر میایجاد و حفظ اعتماد، توانایی رهبری 

های به نحوی که از نظر جامعه قابل قبول، ارزشمند، منطبق با عرف و در عین حال برای شخص، خانواده و جامعه سودمند بوده و بهره ،با دیگران است

اجتماعی است. داشتن چنین روابط گرم و صمیمی با های سالمت روانی و اجتماعی، وجود همین ارتباطات دو جانبه داشته باشند. یکی از نشانه

(. در این راستا، سازمان بهداشت جهانی و 1382، 3ای است )هارجیانسانهای دیگر منبع ایمنی، اعتماد، راحتی و آسایش هر انسان، سازمان و جامعه

های اجتماعی، شناختی و طبقه اصلی با عناوین مهارتها در سه اند. این مهارتهای زندگی را مطرح کردههاست که رویکرد مهارتیونیسف سال

شود. بسیاری از بروز مهارتهای اجتماعی ضعیف به عدم پذیرش فرد توسط دیگران منجر می .(2005، 4گروپمنگیرند )ای هیجانی قرار میمقابله

های اجتماعی نقش مهمی در اند. عالوه بر این، مهارترفتههای اجتماعی در تعامل با دیگران یاد نگدانش آموزان هرگز رفتار مناسب را برای موقعیت

سازگاری محیط تحصیل و موفقیت تحصیلی دارد. به عبارت دیگر، حل مسائل اجتماعی با موفقیت تحصیلی همبستگی مثبتی را نشان داده است 

اجتماعی گویای این است که افراد بر این  -اختی های دیدگاه شن(. آخرین بخش تعریف مهارتهای اجتماعی و یکی دیگر از ویژگی2003، 5گولی)

های اجتماعی را فرا گرفته مهارتها کنترل شناختی دارند. بنابراین کسی که از لحاظ اجتماعی کمبود مهارت دارد، ممکن است عناصر اصلی مهارت

های مهم کنترل، زمان بندی رفتارهای باشد. یکی از جنبهباشد؛ اما از فرآیندهای فکری الزم برای استفاده از این عناصر در تعامالت خود بی بهره 

ماهرانه اجتماعی است. اگر فایده رفتار اجتماعی دستیابی به نتایج مطلوب آن است پس زمانبندی رفتار اهمیت زیادی دارد. یعنی باید از رفتارهای 

. پس یادگیری زمان استفاده از رفتارهای "، بیان بی موقع مطالب است های بی کفایتی اجتماعییکی از نشانه"در مواقع مناسب استفاده کرد. در واقع 

 (.1992، 6ایندربیتزناجتماعی، به اندازه ماهیت این رفتارها و نحوه انجام آنها اهمیت دارد )

ها سازگار شود. الشها، مشکالت و چسازد با سختیکه فرد را قادر می های استها و خصوصیات و توانمندیبه معنای مهارت نیزتاب آوری 

توان تاب آوری را شامل موارد زیر دانست. توان یاد داد و تقویت نمود، با یک جمع بندی کلی میهای مرتبط با تاب آوری را میهرچند برخی از ویژگی

ها ت مثبت به هنگام دشواریحفظ آرامش زیر فشار، انعطاف پذیری در مواجهه با موانع، اجتناب از راهبردهای فرسایش، حفظ خوشبینی و احساسا

حل مسائل است. یعنی هر وقت که نیاز باشد از افراد  به تفکر خالقانه و منعطف دربارهو خالص شدن از موانع درونی. فرد تاب آور به طور عادی قادر 

هایی از سالمتی و استقالل را نشان دهد. افراد تاب آور درجهخواهد و در حل مشکالت مربوط به خود و دیگران کاردانی نشان میدیگر کمک می

انتقاد دارند قادر هستند که نظراتشان را به دیگران انتقال  ها وقتی از محیط خودملی سازند. آنها قادرند که خود فکر کنند و آن را عدهند. آنمی

(. در پژوهشی که شاین 2005، 7کیتانو) حیط باور دارندهایشان را برای تغییر دادن مها احساسات خوبی نسبت به اطرافیان دارند و تواناییدهند. آن

تواند دهد که افزایش تاب آوری می( بر روی تاب آوری و کیفیت زندگی انجام دادند، نشان می1385به نقل از شیری فرد،  2004) 8، سیم کیم 

 موجب بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی گردد.

که به این نکته توجه شود که ایران یک کشور نوجوان و جوان بوده  گرددمتغیرها زمانی مشخص میپیشینه ذکرشده، اهمیت این با توجه به 

کند. باشد. در نتیجه سالمت و کیفیت زندگی نوجوانان بیش از پیش اهمیت پیدا میو بخش عمده جمعیت آن متشکل از جمعیت جوان و نوجوان می

باشد. این گروه به دلیل شرایط سنی و موقعیت خاص اجتماعی در به عنوان آینده سازان کشور می زندگی مطلوب یکی از ابعاد مهم سالمت نوجوانان

در نتیجه های اجتماعی آنان نیز تأثیر نامطلوب بگذارد. تواند بر امید زندگی و قدرت تاب آوری و حتی مهارتباشند که میها میمعرض انواع استرس

 .شاغل و غیر شاغل انجام گرفت دختران نوجوان دارای مادرهای اجتماعی و قدرت تاب آوری مهارت ندگی،مقایسه امید به زپژوهش حاضر با هدف 
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 روش
باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ای میمقایسه -پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ روش، غیر آزمایشی و علی

تحصیل بودند بوده و نمونه پژوهش نیز با استفاده از روش  مشغول به 95 -96سال تحصیلی نوجوانان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در 

های امید به زندگی نفرانتخاب شدند. به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه 200ای و با مراجعه به جدول مورگان گیری تصادفی خوشهنمونه

 های اجتماعی استفاده شد.اشنایدر، مقیاس تاب اوری اشنایدر و پرسشنامه مهارت

 

 ابزار

( استفاده شد. 2002در پژوهش حاضر جهت سنجش امید به زندگی از پرسش نامه امیدواری اشنایدر ) پرسش نامه امید به زندگی: (1

، این کندارزیابی میثابت مقیاس امید اشنایدر بر اساس نظریه امید اشنایدر، مقیاسی است که امید فرد را به عنوان یک ویژگی شخصیتی نسبتًا 

ماده  45سال و باالتر کاربرد دارد. برای سنجش دو عامل اصلی مقیاس در ابتدا  15مقیاس در مورد همه افراد از جمله بیماران روانی و برای افراد 

تفاده و همبستگی همه موارد ای از کامالً غلط تا کامالً درست اسدرجه 4(، طراحی و در مورد نمونه دانشجویی با لیکرت 2006) 1توسط دوماین

ماده  4ماده که بیشترین رابطه را با تفکر عاملی، و  4داشتند. از بین این مواد،  2/0ماده باقی ماند که همبستگی باالی  14محاسبه شد. در نهایت 

 دیگر که بیشترین ارتباط را با راهبردها داشتند جدا و محاسبه شد.

(. همسانی درونی 2004، 2کنند )برایانت و ونگروساین پرسشنامه به عنوان مقیاس اندازه گیری حمایت میتحقیقات زیادی از پایایی و اعتبار 

هفته، از این میزان نیز باالتر است )اشنایدر و لوپز،  10تا  8های بیشتر از و در دوره 80/0باز آزمون  –و پایایی آزمون  84/0تا  74/0کل آزمون 

( 2000اشنایدر و همکاران ) (.2015آقایوسفی، است ) 80/0تا  63/0و زیر مقیاس راهبردها  76/0تا  71/0یاس عاملی (. همسانی درونی زیر مق2007

 اند.گزارش کرده 74/0و برای راهبردها  81/0و برای زیر مقیاس تفکر عامل  %85پایایی آن را از طریق بازآزمایی بعد از سه هفته 

و برای  79/0املی ، برای خرده مقیاس تفکر ع82/0ن آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس در جمعیت دانشجویی ایران پایایی ای

ایی پس از یک ماه و از طریق بازآزم %70( پایایی این مقیاس از طریق الفای کرونباخ 1386گزارش شده است. در مطالعه خلجی ) 88/0راهبردها 

 ارش شده است.گز %62و راهبردها  %74حاصل از آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس تفکر عاملی  به دست آمده است، همچنین همسانی درونی 74%

های اجتماعی نوجوانان های اجتماعی از پرسش نامه مهارتدر پژوهش حاضر جهت سنجش مهارت های اجتماعی:پرسشنامه مهارت (2

ای است که آزمودنی پاسخ خود را در گزینه 5عبارت  39امه حاوی (، استفاده شده است. این پرسش نTISS(، )1992) 3ایندر بیتزن و فوستر

نماید. اعتبار این سیاهه توسط ایندربیتزن و فوستر کند ابراز میکند تا همیشه صدق میهای اصالً صدق نمیای از گزینهمورد هر عبارت در دامنه

ای متفاوت مانند مقایسه آن با اطالعات ارزیابی خویشتن، ارزیابی هگزارش شده است. روایی همگرایی این پرسشنامه به شیوه 90/0( 1992)

های اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی، وضعیت های جامعه سنجی و روایی تشخیص آن بوسیله بررسی همبستگی بین نمرات مهارتهمساالن و داده

ارزیابی قرار گرفته و نتایج بدست آمده، داللت بر روایی همگرا  اجتماعی و دیگر ابزارهای مداد کاغذی بوسیله ایندربیتزن و فوستر مورد -اقتصادی

( در شهر تهران برای دانش آموزان 1387(. پایایی این پرسش نامه را امینی )1380و روایی تشخیص قابل قبول این پرسشنامه بوده است )دوران، 

گزارش داده است. برای بخش مثبت این پرسش نامه ضریب پایایی  68/0و  71/0های مثبت و منفی به ترتیب دختر پایه دوم راهنمایی برای گزاره

 (.1380بدست آمده است )دوران،  51/80و برای بخش منفی ضریب پایایی  71/80با استفاده از آلفای کرونباخ 

( RISC-CD) 4در این پژوهش جهت سنجش تاب آوری از پرسش نامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسونپرسشنامه تاب آوری:  (3

اند. بررسی حوزه تاب آوری تهیه کرده 1979 -1991( با مرور منابع پژوهش 2003استفاده شده است این پرسشنامه را کونور و دیویدسون )

های اولیه، بیماران سرپایی روان پزشکی، گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت 6های روان سنجی این مقیاس در ویژگی

که ران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر، و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. تهیه کنندگان این مقیاس بر این باورند بیما

پژوهشی های تواند در موقعیتهای بالینی و غیر بالینی بوده، و میاین پرسش نامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیر تاب آور در گروه

عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر )کامالً نادرست( تا پنج )همیشه درست( نمره  25بالینی مورد استفاده قرار گیرد. این پرسش نامه 

عامل: تصور  5 قرار دارد. نمرات باالتر بیانگر تاب آوری بیشتر آزمودنی است. این آزمون دارای 100طیف نمرات آزمون بین صفر تا  شود.گذاری می

ران شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی/ تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن، کنترل و تأثیرات منفی است. این مقیاس در ای

                                                           
1-Domain 

2-Briant & Vengross 

3-H. Inder Bizen & Foster 

4-Connor- Davidson 
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ه گرفته و ( هنجاریابی شده است. وی برای تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهر1384توسط محمدی )

 را گزارش کرده است. 89/0ضریب پایایی 

 

 هایافته
شاغل انجام  غیر و شاغل مادر دارای نوجوان دختران در آوری تاب قدرت و اجتماعی هایزندگی، مهارت به امید مقایسهاین پژوهش با هدف 

و  11/15ها در گروه نوجوان دارای مادر شاغل دهنده آن بود که میانگین سنی آزمودنیها در بخش توصیفی نشاننتایج حاصل از تحلیل داده گرفت.

  گزارش شده است. 1در جدول شماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شاخص باشد.می 31/16در گروه نوجوان دارای مادر غیر شاغل 

 
 نوجوان دارای مادر شاغل و غیر شاغلدو گروه در (: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای وابسته 2-4)جدول 

 هاگروه
 نوجوان دارای مادر غیر شاغل نوجوان دارای مادر شاغل

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار(

 (46/13) 86/69 (51/16) 43/62 آوریقدرت تاب 

 (36/7) 29/55 (61/9) 84/51 امید به زندگی

 (67/20) 01/137 (09/26) 60/132 های اجتماعیمهارت

 

های اجتماعی در دو گروه . مقایسه میانگین نمرات متغیرهای وابسته تاب آوری، امید به زندگی و مهارت1های جدول شماره با توجه به داده

ی هابرای تحلیل داده. باشدکمتر میداللت بر این دارد که میانگین نمرات نوجوان دارای مادر شاغل در مقایسه با نوجوان دارای مادر غیر شاغل 

های مورد سنجش در این مطالعه، ابتدا نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای معنادار بودن تفاوت دو گروه در شاخص پژوهش و مقایسه

های مورد سنجش مورد بررسی قرار گرفت. به منظور استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نیز در وهله های دو گروه در شاخصمیانگین

های مربوط به متغیرهای وابسته از طریق آزمون لون پرداخته شد که نتایج آن حاکی از های دو گروه در شاخصنخست به بررسی یکسانی واریانس

 (.2های دو گروه بود )جدول عدم تفاوت معنادار واریانس

 

 های دو گروه در متغیرهای وابستهاریانسنتایج آزمون لون برای بررسی یکسانی و .1جدول 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F متغیرها

 525. 84 1 407. تاب آوری

 15 . 84 1 6.123 عملکرد اجتماعی

 963. 84 1 002. امید به زندگی

 
. /05های انها در سطح مقدار آزمون کولموگروف اسمیرنف، در هیچکدام از متغیرها و زیر مقیاس نتایج آزمون نرمالیتی نیز نشان داد که

های مورد بررسی از شرایط نرمال بودن بر خوردار هستند و این پیش فرض تحلیل واریانس چند توان نتیجه گرفت که دادهمعنادار نیست، لذا می

ها همسان وابسته در گروه( ماتریس کوواریانس متغیرهای F=1/00; P>0/01)ن داده شد که نیز نشاباکس  Mدر آزمون  راهه بر قرار است.

توان دریافت که حداقل در یک ( میF= 2.664; P<0/01همچنین با توجه به معنادار بودن نتایج آزمون چند متغیره المبدای ویلکز )باشد. می

منظور دستیابی به این هدف از بین دو گروه مورد آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. لذا بههای اجتماعی تاب آوری، امید به زندگی و مهارت متغیر

 تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است که نتایج آن در جداول زیر ارائه گردیده است.

 

 در دو گروه مورد مطالعه MANOVA)) واریانس چند متغیری نتایج آزمون معناداری تحلیل :2جدول 

 سطح معناداری dfخطا  dfفرضیه  F مقدار نام آزمون
1

2 
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 اثر همپراش

 2792.753b 3.000 82.000 .000 990. اثر پیالیی

 2792.753b 3.000 82.000 .000 010. المبدا ویلکز

 2792.753b 3.000 82.000 .000 102.174 اثر هتلینگ

 
ترین ریشه بزرگ

 خطا
102.174 2792.753b 3.000 82.000 .000 

 

قابلیت استفاده از آزمون تحلیل  هادهد که سطوح معناداری همه آزموننشان میبدست آمده گردد، نتایج مالحظه می در جدول همانطور که 

های مورد مطالعه از نظر حداقل یکی از متغیرهای وابسته تفاوت دهند که در گروهمیشمارد. این نتایج نشان مانوا( را مجاز می)واریانس چند متغیری 

 دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است.معناداری وجود دارد. مجذور اتا نیز نشان می

 

های اجتماعییل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه تاب آوری، امید به زندگی و مهارتخالصه نتایج آزمون تحل :3جدول  

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات متغیر

1174.25 ی اجتماعیهامهارت
3 

 1و  84
1174.253 

2.36
2 

.128 

 437.813 تاب آوری
 1و  84

437.813 
2.07

7 
.003 

 241.178 زندگیامید به 
 1و  84

241.178 
7.20

9 
.009 

 (P ،20/7 =F<05/0( و متغیر امید به زندگی )P ،07/2 =F<05/0در متغیر تاب آوری )3بر اساس نتایج حاصل از آزمون مانوا در جدول 

توان دریافت که ها میی وجود دارد که با مقایسه میانگینداریمعنبین دو گروه دختران نوجوان دارای مادر شاغل و غیر شاغل شهر تهران تفاوت 

 اند.های مذکور نمرات کمتری را دریافت کردهدختران دارای مادر شاغل نسبت به همتایان دارای مادر غیرشاغل در شاخص

 

گیریو نتیجه بحث

نوجوان دارای والد همجنس شاغل و        دختران و تاب اوری  این بود که بین امید به زندگی نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده

باشد. (، همگام و همسو می1393بافنده قراملکی )غیر شاغل تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات شادمان سادات محله و 

ها در زمینه بررسی رابطه امید به زندگی و تاب آوری روان شناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور رودسر صورت گرفته این پژوهش

سمی و روان شناختی، خودارزشی باال و فکر مثبت ( که بر روی میزان امید با سالمت ج2006است. همچنین نتیجه پژوهش حاضر با تحقیق بنسون )

های (، در پژوهش1390( شعاع کاظمی و مؤمنی جاوید )1389(، قریشی )1387(، نصیری و جوکار )1387حسینی ) باشد.انجام گرفته است، همسو می

 باشد.که این نتایج با مطالعه حاضر همسو می دارد.با شرایط مختلف تفاوت معناداری وجود  خود به این نتیجه رسیدند که بین امید به زندگی افراد

که در پژوهش فوق  به زندگی افراد تأثیر گذار هستندرسد با توجه به تحقیقات انجام شده و پژوهش حاضر شرایط مختلفی در میزان امید به نظر می

 در بعد تاب اوری تواند تعیین کننده باشد.گذراند میا نوجوان میکه والد ب زمانیبه زندگی نوجوانان دارد و  سزایی در امیده اشتغال والدین تأثیر ب

ای که مشابه مطالعه حاضر یعنی به مقایسه دو گروه نوجوانان دارای علی رغم جستجوی فراوان در مقاالت خارجی و داخلی، مقاله نیز، پژوهش حاضر

ی قدرت تاب آوری در شود که به مقایسههایی اشاره مینتایج پژوهش مادر شاغل و غیرشاغل بپردازند، پیدا نشد ولی در این قسمت به گزارش

(، با بررسی رابطه تاب آوری و خالقیت با کیفیت زندگی در دانشجویان، نشان داد که 1392صفری ) اند، شده است.های مختلف دیگر پرداختهگروه

رز، میلر و مارتینز  تا حدودی هماهنگی دارد. های این مطالعهر با یافتهایج تحقیق حاضبین تاب آوری و کیفیت زندگی رابطه مثبت وجود دارد. نت

توان استنباط کرد که شود. بر این اساس میاند که آموزش شناختی رفتاری تاب آوری باعث پیشگیری از اضطراب می( به این نتیجه رسیده2010)

ها استفاده کنند و در مواقع لزوم به طور مؤثر از این مهارتی روانی را کسب میهای الزم برای مقابله با اضطراب و فشارهامهارت افراد تاب آور،

این پژوهش بر روی دانش آموزان دبیرستانی انجام شده و نتایج حاصله برای جامعه فوق های پژوهش حاضر این که از جمله محدودیتکنند. می

ها میزان اختالف از دیگر محدودیت اطع تحصیلی بایستی جانب احتیاط را در نظر گرفت.باشد لذا در تعمیم نتایج آن با سایر مناطق و یا سایر مقمی
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از این روی پیشنهاد  قابل توجه در وضعیت اشتغال والدین هم جنس دختران نوجوان بود. اکثر والدین هم جنس دختران نوجوان غیرشاغل بودند.

شود وضعیت به محققان پیشنهاد میهمچنین  انجام دهند.خالف یعنی نوجوانان پسر جنس ممشابه تحقیق حاضر را بر روی  پژوهشگران کهشود می

های مشابه تحقیق حاضر را بر روی دیگر گروهکرده و های اجتماعی و قدرت تاب آوری در نوجوانان دختر و پسر را با هم مقایسه امید به زندگی، مهارت

 دهند.سنی نیز انجام می
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of mother's employment on hope, Social 

skills, and the resiliency in teenage girls. The research method used in this study was causal-
comparison. The statistical population of the present study included all adolescent girls with 
employed and unemployed mothers in Tehran who were in high school during the academic year of 
2017. Using the multistage cluster sampling methods, 200 students were selected as the participant 
samples of the study. The instruments used in this research are the Snyder Hope scale, Indrebietzen 
and Foster's Social Skills scale for Teens, Conor-Davidson resiliency scale.The findings of the 
present study indicate that the difference between the two groups of adolescent girls with employed 
and unemployed mothers was significant in the two variables of hope and resiliency. Also, there was 
no significant difference in social skills variable between the two groups. 

Keywords: Hope, social skills, resiliency, adolescent girls 
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