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چکیده
در پژوهش حاضر ،میزان تحمل آشفتگی ،راهبردهای تنظیم هیجان و عوامل اقتصادی در بین زنان شاغل و خانه دار مورد
مقایسه قرار گرفت .فرضیه اصلی تحقیق این بود که بین میزان تحمل آشفتگی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان شاغل و
خانه دار تفاوت وجود دارد .با توجه به فرضیه اصلی تحقیق می توان گفت که سؤال اصلی پژوهش این بود که آیا میزان تحمل
آشفتگی و راهبردهای تنظیم هیجان در بین زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد؟ در این پژوهش جامعه آماری شامل
تمامی زنان شاغل فرهنگی و خانه دار در شهر مشهد در سال  1397-98بودند .به منظور آزمودن این فرضیه 120 ،نفر از بانوان
مشهدی که  60نفر آنها شاغل فرهنگی و  60آنها خانه دار بودند و با استفاده از مالکهای ورود همتاسازی شدند ،به صورت غیر
تصادفی در دسترس انتخاب شدند .اطالعات مربوطه از طریق پرسشنامه های استاندارد تحمل پریشانی سیمونز و گاهر و
پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان گراس و همچنین پرسشنامه محقق ساخته عوامل اقتصادی جمع آوری گردید .داده های
به دست آمده از پاسخ های داده شده به پرسشنامه ها کدگذاری شده و با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .پس از انجام تحلیل آماری در جهت تأیید فرضیه صفر مشخص گردید که بین میزان تحمل آشفتگی و راهبردهای
تنظیم هیجان در زنان شاغل و خانه دار تفاوت معنی داری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :تحمل آشفتگی ،راهبردهای تنظیم هیجان ،عوامل اقتصادی ،زنان شاغل ،زنان خانه دار
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 .1مقدمه
همان طور که می دانیم ،زن یعنی کانون خانواده ،هسته اصلی و گردآورنده اعضای خانواده به دور یکدیگر ،آرامش و آغوشی پر
از مهر و محبت برای فرزندان و همچنین پشتیبان و همراه همیشگی پدر و مرد خانواده .برای وصف زن و به عبارتی دیگر مادر،
حتماً تعریف های با معنا و گسترده تری از تعریف های فوق وجود دارد و تعریف های بیان شده در باال ،ذره ای از اهمیت و
نقش زن را در خانواده بیان نمی کند.
البته الزم به ذکر است ،دلیل صحبت نکردن از اهمیت مردان در این تحقیق ،نادیده گرفتن نقش مردان و اهمیت آنان نمی
باشد .به طور حتم ،حضور پدر نیز مانند مادر در خانواده حیاتی می باشد ،اما در تحقیق حاضر ما سعی داشتیم تا اثر اشتغال و
کار بیرون از منزل را بر روی زنان و مادران گرامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدهیم و به همین دلیل ،کانون تمرکز تحقیق
حاضر زنان بودند.
امروزه زنان به دالیل فردی ،خانوادگی ،مالی و سطح اقتصادی– اجتماعی ،عالقه و انگیزه وافری به کار و اشتغال بیرون از منزل
دارند و همان طور که در جامعه دیده می شود ،کمتر می توان مادر خانه دار در جامعه پیدا کرد .این موضوع و تغییر نقش
گسترده زنان ،در ایفای نقش مادری و همسری آنان اثر گذار است و همچنین زندگی فردی و خصوصی آنها را را مورد تأثیر قرار
می دهد که به حتم اگر این حرکت زنان از درون منزل به اجتماع ،با فکر ،برنامه ریزی و هماهنگی و همچنین همکاری خانواده
آنان به خصوص پدران یا همسران همراه نباشد ،فشار ها و ضربه های روحی و جسمی زیادی برای آنان به همراه خواهد داشت.
البته در این راه به جز خانواده و به عبارتی دیگر هماهنگی درون خانواده ،هماهنگی برون خانواده مانند سیاست های دولت،
برنامه ریزی ها و حمایت های دولت و مسئولین از زنان و اشتغال آنها از اهمیت وافری برخوردار می باشد و نمی توان اهمیت
آن را نادیده گرفت.
به طور حتم ،برای پیشبرد درست اشتغال زنان و هدایت آن به طوری که باعث ضربه به خانواده و خود مادران و همسران
نگردد ،وجود تحقیق ها و مطالعات دانشگاهی و اطالع رسانی نتایج تحقیقات از اهمیت زیادی برخوردار است .از این رو به امید
این که در این راه قدم کوچکی برداشته باشیم ،زنان شاغل و خانه دار 1را در سه فاکتور تحمل آشفتگی 2،تنظیم هیجان 3و
همچنین امور اقتصادی 4،مورد تحقیق و بررسی قرار دادیم.
شغل عبارت است از گروهی از موقعیت های شبیه به هم در یک مؤسسه ،اداره یا کارگاه .به بیان دیگر ،چند پست کامالً مشابه
ال یکسان باشند ،به نحوی که بتوانیم برای همه این قبیل
که به لحاظ نوع و کیفیت و درجه ،پیچیدگی وظایف و مسئولیتها کام ً
پست ها یک عنوان شغلی به کار برده ،ضمناً حقوق یا مزد یکسانی پرداخت نماییم و خالصه اینکه شرایط احراز الزم برای هر
ال مشابه باشد ،در اصطالح طبقه بندی مشاغل شغل نامیده می شود.
یک از این قبیل پستها کام ً
جامعه برای ادامه حیات خود به کار و کارگر نیاز دارد .این نیاز از قرنها پیش موجود بوده است و در آینده نیز وجود خواهد
داشت .کار قسمت اعظ می از زندگی هر فرد را به خود اختصاص می دهد .حتی در جوامع بدوی نیز هر کسی مجبور به انجام
کاری است و باید قسمتی از وظایف محوله در جامعه خود را به عهده گیرد .راجع به شغل باید گفت که شغل برای ادامه زندگی
و بقای جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است .زندگی هر فرد از طریق کار کردن تأمین می شود و خود کفایی هر کشور به
میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد .تحقیقات نشان می دهد که با افزایش بیکاری فساد شدت می یابد .فرهنگ
جامعه ایرانی نیز پر از مطالب و نکاتی است که انسان را به کار کردن و کوشیدن تشویق می نماید .مثالً عبارت "برو کار کن
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مگو چیست کار" گویای آن است که انسان برای ادامه حیات و نیز ارضای نیازهایش باید به کاری اشتغال ورزد (رشیدی،
.)1391
زنان و مردان در الگوی مدت زمان کاری خود تفاوت دارند .بیش تر زنان و بیش تر مردان در طول زندگی بزرگسالی خود،
شاغل بوده یا شاغل خواهند بود .با این حال ،زنان اغلب در طول زندگی شغلی خود ،تا حدودی به دلیل نقش آنها به عنوان
انجام دهنده کارها در خانه ،به صورت متناوب شاغل بوده اند .در حالی که عموم ًا اشتغال مردان بین ترک مدرسه و بازنشستگی
مستمر است ).(Rosenfeld, 1978
در یک نظر سنجی % 56 ،از زن ان که تمام وقت خود را در خانه می گذراندند اظهار داشته اند که اگر می توانستند ،همه چیز را
از نو شروع می کردند و برای خود شغلی فراهم می کردند .تنها  % 21از مادران شاغل گفته اند که در صورت نیاز برای بودن با
کودکانشان حاضرند از کار فعلی خود دست بکشند (سید موسوی.)1389 ،
در جوامع سنتی و تا پیش از وقوع فرایند صنعت گستری و نوسازی سیاسی اجتماعی و اقتصادی ،ساختار روابط بین نهاد های
اجتماعی اساس ًا بر پایه سنت ها ،تجارب ،ممارست ها و باورهایی تعیین می شود که از نسلی به نسل بعد منتقل شده و جزء
میراث مشترک آن جامعه به حسا ب می آید ،بر این اساس تقسیم کار بین زنان و مردان نیز بر پایه سنت و جنسیت صورت می
پذیرد .از این رو از مردان انتظار می رود با اشتغال به کار در خارج از خانه اسباب معاش خانواده خود را فراهم آورند ،در عوض،
زنان نیز وظیفه دارند با ماندن در خانه به مراقبت از کودک ان و اداره امور منزل ،پخت و پز غذا به تمهید شرایطی امن و راحت
برای شوهر و سایر اعضای خانواده بپردازند.
اما امروزه تغییر نقش های سنتی زنان و تقاضای روز افزون آنان برای مشارکت در عرصه های مختلف ،به واقعیت انکارناپذیر
جامعه ایران تبدیل شده است .این وضعیت که حاصل دگرگونی در نظام ارزش ها ،رشد اندیشه مردم ساالری ،گسترش آگاهی
عمومی ،رشد مطالبات مدنی و ارتقای تحصیالت تخصصی زنان و هم چنین تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دهه های
اخیر است ،موجب تغییر در سبک زندگی آنان شده است (جعفر زاده میانده.)1393 ،
اشتغال زنان با وجود بهبود وضع اقتصادی خانواده به دلیل کمبود ساعات حضور زن در خانه ،باعث تحوالتی در مدیریت و نقش
اعضای خانواده می گردد .در وهله ی نخست ،این تأثیر به تغییر عملکرد همسر و کاهش قدرت وی می انجامد و در نهایت ،در
بسیاری از موارد موجب هماهنگی زوجین در تصمیم گ یری و اداره ی امور زندگی می شود .غالباً در خانواده هایی که زن شاغل
است ،مردان در کار منزل مشارکت بیشتری دارند و زن و شوهر در بسیاری از مسایل به درک و تفاهم می رسند و آثار مثبت
این رفتار بر اعضای دیگر خانواده نیز مشاهده می شود ،اما با این وجود ،متأسفانه درصدی از مردان هنوز شغل اصلی زن را خانه
داری و فرزند پروری می دانند و با این که به تأثیر شغل و درآمد همسرشان در رفع تنگناهای زندگی مادی واقف اند ،انتظار
دارند وی به تنهایی تمام کارهای خانه را انجام دهد .این فشار فزاینده انجام دو مسئولیت بعضاً زنان شاغل را به ناراحتی های
جسمی و روحی ،افسردگی و نا امیدی مبتال می کند و شاید به جرأت بتوان گفت یکی از عوامل نارضایتی زنان شاغل در
زندگی زناشویی همین موضوع است (هنرپروران و همکاران.)1390،
به اعتقاد هاید ( ،)1380برای بسیاری از زنان بزرگسال نقش همسری و مادری مهم تلقی می شوند.
اوکلی جامعه شناس ( ،) 1974درباره کار خانگی زنان تحقیقی انجام داده که قابل توجه می باشد .علی رغم این که اکثریت افراد
جامعه کار خانگی را بی اهمیت می دانند ،زنان خانه دار این نوع کار را ارزشمند بر می شمارند .در این ارتباط اکثریت اعضای
جامعه برای دیدگاه خویش به استدالل های زیر متوسل می شوند:
 -1زنان به داخل خانه تعلق دارند و کار بیرون مربوط به مردان است.
 -2بر اساس استدالل فوق مردان کار می کنند و زنان کار انجام نمی دهند.
 -3پس کارهای منزل آنچنان کاری قلمداد نمی شوند.
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اوکلی می گوید که کارهای منزل همسنگ با کاره ای دیگر است ،لیکن تفاوتش در این است که اجرتی برای آن پرداخت نمی
شود .این جامعه شناس معتقد است که این کار آکنده از احساسات متفاوت می باشد ،لیکن احساس غالب زنان این است که
این نوع کار راضی کننده نمی باشد .طبق گزارش آدامز ( ، )1987فرضاً  %70زنان خانه دار بریتانیایی دل خوشی از موقعیت
خویش نداشته و دالیلشان این بود که کاری یکنواخت پیوسته و بدون ساخت بوده و عمدتاً احساس دلمردگی می کنند .یک
زن خانه دار به طور متوسط  77ساعت را در هفته به کارهای منزل اختصاص می دهد .تکراری بودن کارهای خانه عامل عمده
دلزدگی زنان است ا ین گروه از زنان تنها حسن چنین کاری را این می دانستند که رئیس خودشان بوده و نیازی ندارند که به
امر و نهی های یک رئیس رسمی پاسخ دهند ،این در حالی است که زنان کارمند باید وظایف محول شده را به نحو احسن انجام
داده و در برابر اعمال خویش به باال دستان و کارفرمایا ن خود پاسخ گو باشند .نکته دیگری که در این بررسی روشن بود این
که ،زنانی که در گذشته کارهای موفقی داشتند در موقعیت فعلی شان دلمرده تر بودند .جان کالم اینکه اگرچه به طور کلی
ازدواج و شغل گزینی زن از عوامل مهم سازگاری تلقی می شود با این وجود ،وظایف مادری ،همراه با فشارهای روانی است.
ال
طبق گفته کامبل ( ،) 1975وظایف مادری چنان بر اساس فرهنگ جامعه الزامی است که فشار های حاصل از این امر کام ً
نادیده گرفته می شود .آمار و ارقام حاکی از این است که  %90زنان متأهل دست کم یک بچه به دنیا آورده اند(نصرتی.)1390 ،
تالش برای د رک اثرات هیجانات منفی و تجربیات استرس زا ،در هر دو پیامد سالمت روانی و جسمی ،ویژگی های فردی ،مدت
هاست که مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،محققان استدالل می کنند که چگونگی تجربه یک واقعه
استرس زا به همان اندازه مهم است که گویا محرک تنش زا رخ داده است .این دیدگاه گرایش دارد ،به اندازه ای که هر فرد
توانایی دارد استرس را تحمل کند تمرکز کند .به طور فزاینده ای ،فعالیت زیاد بدن مشخص کننده تحمل پریشانی است ،به
عنوان یک متغیر مهم تفاوت های فردی ،تحمل پریشانی پایداری در فعالیت هدفمند در هنگام تجربه پریشانی روانی تعریف
شده است ).(Doan et al, 2018
تحمل پریشانی کم (یعنی ،ناتوانی در تحمل هیجانات منفی) یک مؤلفه مهم مشکل تنظیم هیجانات است (Emami et al,
2016).

یکی از مواردی که مورد توجه دانشمندان واقع شده است تحمل پریشانی می باشد .تعریف عملیاتی تحمل پریشانی عبارت
است از )1 :توانایی درک شده برای تحمل حاالت منفی وضع روانی  )2توانایی رفتاری برای تحمل حاالت آزارنده (Peraza et
al, 2019).

هیجانات معموالً به عنوان پاسخ های فیزیولوژیکی که اصالتاً مربوط به عالمت و یا رویدادهای مهم انگیزشی هستند ،تعریف می
شوند .کنترل و م دیریت هیجانات پدیده ای است که در سطح عصبی و رفتاری قابل مشاهده است .در سطح مغز ،تنظیم هیجان
به عنوان فرایندهای عصبی ظاهر می شود که بر عملکرد شدت ،مدت ،و نوع هیجان تجربه شده تأثیر می گذارد (Park et al,
2019).

هیجانات به عنوان واکنش ها ،در سه کانال از سیستم هیجان تجلی می یابد :تجربی (به عنوان مثال ،احساس ترس) رفتاری
( به عنوان مثال ،میل به دویدن) و کانال های فیزیولوژیکی (به عنوان مثال ،افزایش ضربان قلب) .هیجانات می توانند مانند
شادکامی مثبت ارزیابی شوند یا به صورت منفی مانند غمگینی ارزیابی گردند .افراد می توانند تالش کنند تا مسیر هیجانات
خود را تغییر دهند و این گونه تالش ها تنظیم هیجان را تشکیل می دهد ).)Preece et al, 2018
تنظیم هیجان ) (ERفرآیندی است که توسط آن افراد بر روی تجربه هیجانی خودکه شامل نوع ،شدت ،زمان بندی و بیان
هیجانات است تأثیر می گذارند .نحوه انتخاب افراد برای تنظیم هیجانات و عواقب آن تصمیمات ارتباط نزدیکی با سالمت و
تندرستی دارد ).(Cho et al, 2019
تنظیم هیجان به فرایند چگونگی ،کدام ،و هنگامی که هیجان های منفی و مثبت بیان و تجربه می شوند اشاره دارد .طبق گفته
های گراتز و رومر ( ،)2004تنظیم هیجان شامل شش بعد می شود )1( :آگاهی ،و ( )2درک هیجانات ( )3پذیرش هیجان های
تجربه شده ( )4توانایی درگیری در رفتار هدفمند ( ) 5توانایی کنترل رفتارهای تکانشی در زمان تجربه هیجان های منفی ،و
( ) 6توانایی اعمال انعطاف پذیری در استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان .شکست در تحقق هر یک از این ابعاد ممکن است
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منجر به رفتارهای آسیب شناختی یا پریشانی بشود .تحقیقات نشان داده است که کسری تنظیم هیجان پیش بینی کننده
افزایش خطر ابتال به اختالالت سالمت روان است (.)Marchica et al, 2019
در اقتصاد جدید یا اقتصاد مبتنی بر دانش ،جمعیت ،سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه پایدار
کشورها و عوامل اساسی تعیین کننده میزان اشتغال زنان هستند.
فرجادی و فلیحی ( ،) 74: 1377با استفاده از روش اقتصاد سنجی ،نرخ مشارکت نیروی کار زنان و مردان را برآورد کرده اند .در
این الگو ،نرخ مشا رکت نیروی کار تابعی از نرخ بیکاری ،پوشش تحصیلی ،تورم ،دارندگان مدرک دانشگاهی ،شاغالن بخش های
مختلف اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سرانه در نظر گرفته شده است.
کالرک و آنکر ( ) 225 – 271: 1990نرخ مشارکت نیروی کار مردان و زنان مسن را در سطح بین المللی بررسی کرده اند.
کالرک و آنکر ،با توجه به آثار جانشینی و درآمدی ،مطرح می کنند که افزایش درآمد سرانه می تواند منجر به کاهش نرخ
مشارکت افراد مسن شود .این نتیجه در الگوی مشارکت مردان و زنان تأیید می شود( صادقی و عمادزاده.)1383 ،
بحث اشتغال همان طور که در باال ذکر شد ،از جمله مباحثی است که داشتن توانایی تحمل آشفتگی و تنظیم هیجان ،به
خصوص در زنان شاغل و همچنین زنان خانه دار ،از اهمیت زیادی برخوردار است .زن کانون محبت و تجلی مهربانی وآرامش
در خانواده است ،برای همین داشتن این دو مهارت و توانایی ،برای این که بتواند خانواده را به خوبی مدیریت کند و در طوفان
های سخت زندگی تسلیم حوادث نشود و این کشتی را به ساحل آرامش و صفا و صمیمت برساند مهم و ضروری است .تحمل
آشفتگی و تنظیم هیجان در زنان شاغل ،با توجه به چشیدن سرد و گرم بیشتر روزگار و درگیری بیش تر در خارج از کانون
خانواده و ر وبه رو شدن با اتفاقات و مسائل دارای بار هیجانی زیاد از اهمیت زیادی برخوردار است ،تا از این طریق زنان شاغل
بتوانند بین بیرون خانواده خود (مسائل اجتماعی و اشتغالی) و درون خانواده خود (مسائل درون خانواده) هماهنگی و تناسب
الزم را به کمک خانواده ایجاد کنند و سالمت روحی و جسمی خود را حفظ کنند.
با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت سه مؤلفه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجان و عوامل اقتصادی در بحث اشتغال ،می توان
گفت که این پژوهش در نظر دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین میزان تحمل آشفتگی و راهبردهای تنظیم هیجان و
همچنین عوامل یا وضعیت اقتصادی زنان شاغل وخانه دار تفاوت وجود دارد؟
فرضیه های فرعی و اصلی تحقیق حاضر عبارتند از:
الف) فرضیه اصلی:
بین میزان تحمل آشفتگی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی:
 :1بین میزان تحمل آشفتگی در زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد.
 :2بین راهبردهای تنظیم هیجان درزنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد.
 :3بین میزان تحمل آشفتگی و عوامل اقتصادی رابطه وجود دارد.
 :4بین راهبردهای تنظیم هیجان و عوامل اقتصادی رابطه وجود دارد.
 :5عوامل اقتصادی در بین زنان شاغل و خانه دار متفاوت است.
 .2روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ ماهیت علی  -مقایسه ای و از نظر زمانی مقطعی بود .در این پژوهش جامعه
آماری ،شامل تمامی زنان شاغل فرهنگی و خانه دار ساکن در شهر مشهد ،در سال  1397-98می شد .هدف پژوهش حاضر،
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بررسی تفاوت میزان تحمل آشفتگی و راهبردهای تنظیم هیجان و همچنین عوامل اقتصادی در بین زنان شاغل و خانه دار بود.
روش جمع آوری داده ها و اطالعات ،توزیع پرسشنامه ها ،در شهر مشهد ،به صورت غیرتصادفی در دسترس ،بین زنان شاغل
فرهنگی و خانه دار انجام شد.
ابزارهای اندازه گیری

مقیاس تحمل پریشانی :این مقیاس خود سنجی توسط سیمونز و گاهر در سال  2005ساخته شد و دارای  15سؤال و 4
زیرمقیاس می باشد .زیر مقیاس های آن عبارتند از :تحمل ،جذب ،ارزیابی ،و تنظیم که روی یک مقیاس پنج درجه ای ()1
ال مخالف نمره گذاری می شوند.
ال موافق )2( ،اندکی موافق )3( ،به یک اندازه موافق و مخالف )4( ،اندکی مخالف)5( ،کام ً
کام ً
ضرایب آلفا برای این مقیاس ها به ترتیب  ،%78 ،%82 ،%72و  %70و برای کل مقیاس  %82به دست آمده است .علوی ()1388
نیز همسانی درونی باالیی را برای کل مقیاس ( )71%و اعتبار متوسطی را برای این زیر مقیاس ها نشان داد ( %54برای زیر
مقیاس تحمل %42 ،برای زیر مقیاس جذب %56 ،برای زیر مقیاس ارزیابی ،و  %58برای زیر مقیاس تنظیم) .عزیزی (،)1388
آلفای کرونباخ این مقیاس را  ،%67و ضریب اعتبار بازآزمایی برای کل مقیاس را  %81و برای زیر مقیاس های تحمل ،جذب،
ارزیابی و تنظیم ،به ترتیب %77 ،%69 ،%71 ،و  %73گزارش نموده است (ندیمی.)1394 ،
مقیاس تنظیم هیجان :پرسشنامه تنظیم هیجان به منظور اندازه گیری راهبردهای تنظیم هیجان توسط گراس و جان تدوین
شده است .این پرسشنامه مشتمل بر دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد با  6گویه و سرکوبی با  4گویه می باشد .شرکت کنندگان
در یک مقیاس لیکرت  7درجه ای از به شدت مخالفم ( با نمره  )1تا به شدت موافقم ( با نمره  )7پاسخ می دهند .در پژوهش
گراس و جان همبستگی درونی برای ارزیابی مجدد  %79و سرکوبی  %73به دست آمده است .کاریمن و وینگرهوتس همبستگی
درونی را برای ارزیابی مجدد  %83و برای سرکوبی  %79گزارش کردند .در ایران حسینی میزان آلفای کرونباخ  %79برای
ارزیابی مجدد گزارش کرده است و در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد %83و سرکوبی  %79به دست
آمده است ( بیگدلی و همکاران .)1392،
مقیاس عوامل اقتصادی :این پرسش نامه ،دارای دوازده گزینه می باشد که توسط محقق با هدف سنجش وضعیت مالی افراد
طراحی شده .قابل به ذکر است که در این پرسش نامه به جز سنجش حقوق ماهیانه بانوان شاغل و همچنین حقوق ماهیانه
همسرا ن پاسخ گویان ،که به صورت عدد ،پاسخ گویان میزان حقوق خود و همسرشان را مینوشتند ،سؤاالتی دیگر از قبیل
وضعیت اشتغال پاسخگویان (شاغل و خانه دار) ،در صورت اشتغال ،میزان رضایت از شغل (نسبتاٌ کم ،کم ،نسبتاٌ زیاد ،زیاد) ،در
صورت اشتغال ،میزان ارزیابی درآمد (نسبتاٌ کم ،کم ،نسبتاٌ زیاد ،زیاد) ،میزان ارزیابی درآمد خانواده (نسبتاٌ کم ،کم ،نسبتاٌ زیاد،
زیاد) ،ارزیابی میزان تأثیر تورم در زندگی (نسبتاٌ کم ،کم ،نسبت ٌا زیاد ،زیاد) ،سرپرست خانوار بودن پاسخ گویان (بله ،خیر) ،دارا
بودن خودرو شخصی(بله ،خیر) ،وضعیت مسکن پاسخ گویان(مالک ،مستأجر) ،محل جغرافیایی زندگی پاسخ گویان(شمال،
جنوب ،شرق ،غرب) و در پایان تعداد اعضای خانواده پاسخ گویان که صورت عدد توسط پاسخ گویان نوشته میشد ،به طور
زمینه ای مورد پرسش قرار گرفت.
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 .3یافته ها و جداول
توصیف داده ها
جدول  ،1توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  120نفر پاسخ دهنده 50 ،درصد از
پاسخ گویان خانه دار و  50درصد از پاسخ گویان شاغل فرهنگی بودند.
جدول  :1توزیع فراوانی وضعیت اشتغال پاسخ گویان

-

وضعیت اشتغال

فراوانی

درصد

خانه دار

60

%50

شاغل

60

%50

کل

120

%100

جدول  ،2توزیع فراوانی مقدار حقوق ماهیانه پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  52نفر پاسخ دهنده 15 ،درصد از
پاسخ گویان بین  1500000تا  2000000تومان حقوق ماهیانه آنها بود 48 ،درصد از پاسخ گویان بین  2000000تا
 2500000تومان حقوق ماهیانه آنها بود 22 ،درصد از پاسخ گویان بین  2500000تا  3000000تومان حقوق ماهیانه
آنها بود و  15درصد از پاسخ گویان بیشتر از  3000000تومان حقوق ماهیانه آنها بود.
جدول  :2توزیع فراوانی مقدار حقوق ماهیانه پاسخ گویان
مقدار حقوق ماهیانه

فراوانی

درصد

بین  1500000تا  2000000تومان

8

%15

بین  2000000تا  2500000تومان

25

%48

بین  2500000تا  3000000تومان

11

%22

بیشتر از  3000000تومان

8

%15

کل

52

%100

جدول  ،3توزیع فراوانی میزان رضایت از شغل پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  58نفر پاسخ دهنده 9 ،درصد از پاسخ
گویان رضایت از شغل آنها نسبتاً کم بود 10 ،درصد از پاسخ گویان رضایت از شغل آنها کم بود 34 ،درصد از پاسخ گویان
رضایت از شغل آنها نسبتاً زیاد بود و  47درصد از پاسخ گویان رضایت از شغل آنها زیاد بود.
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جدول  :3توزیع فراوانی میزان رضایت از شغل پاسخ گویان
میزان رضایت از شغل

فراوانی

درصد

نسبتاً کم

5

%9

کم

6

%10

نسبتاً زیاد

20

%34

زیاد

27

%47

کل

58

%100

جدول  ،4توزیع فراوانی میزان ارزیابی درآمد از شغل پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  58نفر پاسخ دهنده 36 ،درصد
از پاسخ گویان ارزیابی درآمد از شغل آنها نسبت ًا کم بود 52 ،درصد از پاسخ گویان ارزیابی درآمد از شغل آنها کم بود و 12
درصد از پاسخ گویان ارزیابی درآمد از شغل آنها نسبتاً زیاد بود.
جدول  :4توزیع فراوانی میزان ارزیابی درآمد از شغل پاسخ گویان
میزان ارزیابی درآمد از شغل

فراوانی

درصد

نسبتاً کم

21

%36

کم

30

%52

نسبتاً زیاد

7

%12

کل

58

%100

جدول  ،5توزیع فراوانی مقدار درآمد یا حقوق ماهیانه همسر پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  87نفر پاسخ
دهنده 37 ،درصد از پاسخ گویان بین  300000تا  2200000تومان درآمد یا حقوق ماهیانه همسر آنها بود 55 ،درصد
از پاسخ گویان بین  2200000تا  4100000تومان درآمد یا حقوق ماهیانه همسر آنها بود و  8درصد از پاسخ گویان
بیشتر از  4100000تومان درآمد یا حقوق ماهیانه همسر آنها بود.
جدول  :5توزیع فراوانی مقدار درآمد یا حقوق ماهیانه همسر پاسخ گویان
مقدار درآمد یا حقوق ماهیانه همسر

فراوانی

درصد

بین  300000تا  2200000تومان

32

%37

بین  2200000تا  4100000تومان

48

%55

بیشتر از  4100000تومان

7

%8

کل

87

%100
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جدول  ،6توزیع فراوانی میزان ارزیابی درآمد خانواده پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  118نفر پاسخ دهنده42 ،
درصد از پاسخ گویان ارزیابی درآمد خانواده آنها نسبتاً کم بود 36 ،درصد از پاسخ گویان ارزیابی درآمد خانواده آنها کم بود18 ،
درصد از پاسخ گویان ارزیابی درآمد خانواده آنها نسبتاً زیاد بود و  4درصد از پاسخ گویان ارزیابی درآمد خانواده آنها زیاد بود.
جدول  :6توزیع فراوانی میزان ارزیابی درآمد خانواده پاسخ گویان
میزان ارزیابی درآمد خانواده

فراوانی

درصد

نسبتاً کم

49

%42

کم

43

%36

نسبتاً زیاد

21

%18

زیاد

5

%4

کل

118

%100

جدول  ،7توزیع فراوانی میزان ارزیابی تأثیر تورم در زندگی پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  119نفر پاسخ دهنده4 ،
درصد از پاسخ گویان تاثیر تورم در زندگی آنها نسبتاً کم بود 7 ،درصد از پاسخ گویان تاثیر تورم در زندگی آنها کم بود30 ،
درصد از پاسخ گویان تاثیر تورم در زندگی آنها نسبتاً زیاد بود و  59درصد از پاسخ گویان تاثیر تورم در زندگی آنها زیاد بود.
جدول  :7توزیع فراوانی میزان ارزیابی تأثیر تورم در زندگی پاسخ گویان
میزان ارزیابی تأثیر تورم در زندگی

فراوانی

درصد

نسبتاً کم

5

%4

کم

8

%7

نسبتاً زیاد

36

%30

زیاد

70

%59

کل

119

%100

جدول  ،8توزیع فراوانی وضعیت سرپرست خانوار پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  120نفر پاسخ دهنده 7 ،درصد از
پاسخ گویان سرپرست خانوار بودند و  93درصد از پاسخ گویان سرپرست خانوار نبودند.
جدول  : 8توزیع فراوانی وضعیت سرپرست خانوار پاسخ گویان
وضعیت سرپرست خانوار

فراوانی

درصد

بله

8

%7

خیر

112

%93

کل

120

%100
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جدول  ،9توزیع فراوانی وضعیت خودرو شخصی پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  120نفر پاسخ دهنده43 ،
درصد از پاسخ گویان خودرو شخصی داشتند و  57درصد از پاسخ گویان خودرو شخصی نداشتند.
جدول  : 9توزیع فراوانی وضعیت خودرو شخصی پاسخ گویان
وضعیت خودرو شخصی

فراوانی

درصد

بله

52

%43

خیر

68

%57

کل

120

%100

جدول  ،10توزیع فراوانی وضعیت مسکن پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  120نفر پاسخ دهنده 68 ،درصد از پاسخ
گویان مالک بودند و  32درصد از پاسخ گویان مستأجر بودند.
جدول  : 10توزیع فراوانی وضعیت مسکن پاسخ گویان
وضعیت مسکن

فراوانی

درصد

مالک

82

%68

مستاجر

38

%32

کل

120

%100

جدول  ،11توزیع فراوانی وضعیت منطقه جغرافیایی زندگی پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  96نفر پاسخ دهنده28 ،
درصد از پاسخ گویان منطقه جغرافیایی زندگی آنها شمال بود 18 ،درصد از پاسخ گویان منطقه جغرافیایی زندگی آنها جنوب
بود 18 ،درصد از پاسخ گویان منطقه جغرافیایی زندگی آنها شرق بود و  36درصد از پاسخ گویان منطقه جغرافیایی زندگی آنها
غرب بود.
جدول  :11توزیع فراوانی وضعیت منطقه جغرافیایی زندگی پاسخ گویان
وضعیت منطقه جغرافیایی زندگی

فراوانی

درصد

شمال

27

%28

جنوب

17

%18

شرق

17

%18

غرب

35

%36

کل

96

%100
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جدول  ،12توزیع فراوانی وضعیت تعداد اعضای خانواده پاسخ گویان را نشان می دهد .از مجموع  119نفر پاسخ دهنده8 ،
درصد از پاسخ گویان اعضای خانواده آنها بین  1تا  3نفر بود 83 ،درصد از پاسخ گویان اعضای خانواده آنها بین  3تا  6نفر بود و
 9درصد از پاسخ گویان اعضای خانواده آنها بیشتر از  6نفر بود.
جدول  :12توزیع فراوانی وضعیت تعداد اعضای خانواده پاسخ گویان
تعداد اعضای خانواده

فراوانی

درصد

بین  1تا  3نفر

10

%8

بین  3تا  6نفر

98

%83

بیشتر از  6نفر

11

%9

کل

119

%100

آزمون نرمال بودن داده ها

همان طور که در جدول  13مشاهده می شود ،برای بررسی نرمال بودن داده ها ،از آزمون کلموگروف اسمینروف استفاده شد .با
توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری آزمون کلموگروف اسمینروف برای داده ها از  0.05بیشتر است ،در نتیجه فرض صفر که
نرمال بودن داده ها می باشد ،رد نشد .یعنی داده ها نرمال بوده و در نتیجه از آزمون مقایسه میانگین تی برای بررسی فرضیه
های تحقیق استفاده شد.
جدول  :13بررسی نرمال بودن داده ها
متغیر

آزمون کولموگروف-اسمیرنف

نتیجه

درجه آزادی

آماره

سطح معنی داری

تحمل پریشانی

120

.661

.775

نرمال

تنظیم هیجان

120

1.207

.109

نرمال

عوامل اقتصادی

120

.751

.621

نرمال

استنباط آماری فرضیه ها

فرضیه اصلی :بین میزان تحمل آشفتگی و راهبردهای تنظیم هیجان در زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد.
همان طور که در جدول شماره  14دیده می شود ،با توجه به سطح معنی داری آزمون تی هتلینگ که مقدار آن  0.21بوده و
از  0.05بیشتر است ،در نتیجه می توان گفت فرض صفر که برابری بردار میانگین میزان تحمل آشفتگی و راهبردهای تنظیم
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هیجان در زنان شاغل با زنان خانه دار است رد نمی شود .یعنی تفاوت معنی داری در بردار میانگین میزان تحمل آشفتگی و
راهبردهای تنظیم هیجان در زنان شاغل با زنان خانه دار وجود ندارد.
جدول  :14استنباط آماری فرضیه اصلی تحقیق
سطح
معناداری

خطای

فرضیه f

df

مقدار دقیق
f

نام آزمون

مقدار

f

0.21

117

2

1.57988

0.0263

Pillais

0.21

117

2

1.57988

0.02701

Hotellings

0.21

117

2

1.57988

0.9737

Wilks

0.0263

Roys

فرضیه فرعی اول :بین میزان تحمل آشفتگی در زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد.
همان طور که در جدول  15مشاهده می شود ،از آنجا که سطح معنی داری آزمون  tبرای متغیر تحمل پریشانی  0.077بوده و
از  0.05بیشتر است ،در نتیجه فرض صفر که براب ری میانگین متغیر تحمل پریشانی در زنان شاغل وخانه دار می باشد ،رد نمی
شود .یعنی تفاوت معنی داری میان میانگین تحمل پریشانی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.
جدول :15استنباط آماری فرضیه فرعی اول
انحراف معیار

میانگین

تعداد

وضعیت اشتغال

.7975

2.972

60

شاغل

.7673

2.717

60

خانه دار

آزمون لیونز برای برابری

آزمون تی برای برابری میانگین

واریانس

فاصله اطمینان  95درصد
برای تفاضل
کران باال

کران پایین

سطح معنی داری

تحمل پریشانی

df

t

.5375

-.284

0.77

118

1.782

.5375

-.284

0.77

117.825

1.782

129

سطح معنی
داری
.700

F
.149

فرض برابری واریانس

تحمل

فرض نابرابری واریانس

پریشانی
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فرضیه فرعی دوم :بین راهبردهای تنظیم هیجان در زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد.
همان طور که در جدول  16مشاهده می شود ،از آنجا که سطح معنی داری آزمون  tبرای متغیر تنظیم هیجان  0.7بوده و از
 0.05بیشتر است ،در نتیجه فرض صفر که برابری میانگین متغیر تنظیم هیجان در زنان خانه دار و شاغل می باشد رد نمی
شود .یعنی تفاوت معنی داری میان میانگین تنظیم هیجان در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.
جدول  :16استنباط آماری فرضیه فرعی دوم
انحراف معیار

میانگین

تعداد

وضعیت اشتغال

1.0822

4.642

60

شاغل

.8748

4.573

60

خانه دار
آزمون لیونز برای

آزمون تی برای برابری میانگین
فاصله اطمینان  95درصد برای
تفاضل
کران باال

کران پایین

سطح معنی

برابری واریانس
df

داری

تنظیم هیجان

سطح معنی

t

داری

.4250

-.2865

.700

118

.386

.4252

-.2866

.700

113.033

.386

.242

F
1.384

فرض برابری واریانس
فرض نابرابری واریانس

تنظیم هیجان

فرضیه فرعی سوم :بین میزان تحمل آشفتگی و عوامل اقتصادی رابطه وجود دارد.
با توجه به جدول  ،17سطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون که مقدار آن  0.742بود و از  0.05بیشتر بود ،در نتیجه
می توان گفت فرض صفر که عدم رابطه بین میزان تحمل پریشانی و عوامل اقتصادی بود ،رد نشد .یعنی بین میزان تحمل
پریشانی و عوامل اقتصادی رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول :17استنباط آماری فرضیه فرعی سوم
تحمل پریشانی
.030

همبستگی پیرسون

.742

سطح معنی داری

120

تعداد

عوامل اقتصادی

فرضیه فرعی چهارم :بین راهبردهای تنظیم هیجان و عوامل اقتصادی رابطه وجود دارد.
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با توجه به جدول  ، 18سطح معنی داری آزمون همبستگی پیرسون که مقدار آن  0.295بود و از  0.05بیشتر بود ،در نتیجه
می توان گفت فرض صفر که عدم رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و عوامل اقتصادی بود ،رد نشد .یعنی بین راهبردهای
تنظیم هیجان و عوامل اقتصادی رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول  :18استنباط آماری فرضیه فرعی چهارم
تنظیم هیجان
.096

همبستگی پیرسون

.295

سطح معنی داری

120

تعداد

عوامل
اقتصادی

فرضیه فرعی پنجم :عوامل اقتصادی در بین شاغل و خانه دار متفاوت است .
همان طور که در جدول  19مشاهده می شود ،از آنجا که سطح معنی داری آزمون  tبرای متغیر عوامل اقتصادی  0.316بود و
از  0.05بیشتر بود ،در نتیجه فرض صفر که برابری میانگین متغیر عوامل اقتصادی در زنان خانه دار و شاغل بود ،رد نشد .یعنی
تفاوت معنی داری میان میانگین عوامل اقتصادی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.
جدول  :19استنباط آماری فرضیه فرعی پنجم
انحراف معیار

میانگین

تعداد

وضعیت اشتغال

.54944

2.5042

60

شاغل

.58289

2.6083

60

خانه دار

فاصله اطمینان  95درصد
برای تفاضل
کران باال

کران پایین

داری

اقتصادی

آزمون لیونز برای

آزمون تی برای برابری میانگین

سطح معنی

عوامل

برابری واریانس
سطح

Df

t

معنی

F

داری

.10062

-.30895

.316

118

-1.007

.10063

-.30896

.316

117.590

-1.007

.630

.234

فرض برابری واریانس

عوامل

فرض نابرابری واریانس

اقتصادی

 .4نتیجهگیری
تحقیق حاضر با عنوان مقایسه میزان تحمل آشفتگی و راهبردهای تنظیم هیجان در بین زنان شاغل و خانه دار با تأکید بر
عوامل اقتصادی ،به منظور مقایسه سه متغیر وابسته تحمل آشفتگی ،راهبردهای تنظیم هیجان و همچنین عوامل اقتصادی یا
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به عبارتی دیگر ،وضعیت اقتصادی در بین  120نفر از زنان شهر مشهد که  60نفر آنها شاغل (فرهنگی) و  60نفر آنها خانه دار
بودند ،به صورت غیر تصادفی در دسترس ،به وسیله پرسش نامه های تحمل پریشانی سیمونز و گاهر ( )DTSو راهبردهای
تنظیم هیجان گراس و جان ( ) T-Hو همچنین پرسشنامه محقق ساخته عوامل اقتصادی انجام شد .همان طور که در مقدمه
گفته شد ،امروزه تقاضای زنان برای اشتغال و فعالیت خارج از منزل رو به فزونی و افزایش پیدا کردن است .با توجه به وظایف و
نقش های سنت ی زنان در داخل خانه و به عهده گرفتن نقش های مدرن و جدید در خارج از خانه فشار مضاعف و دوچندانی بر
روی دوش زنان و مادران است .در این زمینه آگاهی داشتن و همکاری کردن اعضای خانواده (همسر و فرزندان) از اهمیت
وافری برخوردار است و می تواند فشار تعدد نقش زنان را ب کاهد یا با همکاری نکردن و آگاهی نداشتن فشار را بر روی دوش
زنان چندین برابر کند .البته در ادامه الزم به ذکر است که سیاست ها و برنامه ریزی های دولت و مسئولین در زمینه اشتغال و
کاهش فشار نقش زنان از اهمیت زیادی برخوردار است .با توجه به توضیحات بیان شده در باال و عالقه و تقاضای زیاد زنان برای
کار خارج از منزل ،بر آن شدیم تا زنان شاغل و خانه دار را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهیم و بررسی کنیم که وضعیت روانی
و اقتصادی زنان شاغل و خانه دار آیا با یکدیگر تفاوت دارد یا خیر؟ یا به به عبارتی دیگر ،بررسی کنیم که چه قدر وجود یا عدم
وجود نقش خارج از خانه بر روی وضعیت روانی و اقتصادی زنان اثر گذار است.
در این پژوهش بر خالف فرض پژوهشگر و عموم مردم که اغلب تصور می کنند بین فاکتورهای روحی روانی و اقتصادی زنان
شاغل و خانه دار تفاوت عمده و فاحشی وجود دارد و عموم ًا در کالم ،زنان شاغل وضعیت زنان خانه دار و زنان خانه دار وضعیت
زنان شاغل را بهتر می دانند ،اثبات شد که هیچ گونه تفاوت معنی داری بین متغیر های اندازه گیری شده در این تحقیق
(تحمل پریشانی ،تنظیم هیجان و عوامل اقتصادی) در بین زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد و اشتغال یا عدم اشتغال زنان
تأثیری بر روی وضعیت و میزان تحمل پریشانی ،راهبردهای تنظیم هیجان وعوامل اقتصادی آنها ندارد .البته الزم به ذکر است
که به دلیل محدودیت تعداد نمونه و مقاومت و عدم همکاری افراد (به خصوص در فاکتور امور اقتصادی) ،باید در تعمیم نتایج
پژوهش به جامعه احتیاط کرد و این امر نیازمند تحقیقات و بررسی های گسترده تر می باشد.
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