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 دارانهخدر زنان شاغل و  یجنس تیمیو صم یشانیتحمل پر سهیمقا

 
 2*زهرا قادری، 1نرجس آقائی

 
  14/03/1399ش مقاله: پذیر                                    28/02/1399اصالح مقاله:                                  31/01/1399دریافت مقاله: 

 

          

چکیده                 

. دار شهر شیراز بودخانه و شاغل زنان در جنسی صمیمیت و پریشانی تحمل هدف پژوهش حاضر مقایسه

 دارخانه و شاغل زنان جامعه آماری این پژوهش تمامیو  ایمقایسه -علیاز نوع  توصیفی پژوهش روش

( به روش دارخانه زن 70شاغل و  زن 70زن ) 140 هاآنکه از میان بودند  1397 سال در شیراز شهرستان

پاسخ دادند.  اهرگ و سیمونز پریشانی تحمل باگاروزی و پرسشنامه صمیمیت هدفمند انتخاب و به پرسشنامه

 .فتمورد تجزیه و تحلیل قرار گرتحلیل تک متغیری ا با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و هدهدا

 طور هب)تحمل، ارزیابی و تنظیم( زنان شاغل  هایمؤلفههای حاکی از آن بود که تحمل پریشانی و یافته

 طور صمیمیت جنسی زنان شاغل به ها نشان دادنددادههمچنین  باالتر بود. دارخانه زنان از معناداری

حمل تو  جنسیهد که صمیمیت دهای این پژوهش نشان مییافتهتر بود. پایین دارخانه زنان از معناداری

 است. دارخانهبه مراتب باالتر از زنان  شاغلزنان  پریشانی

 

 دارخانهزنان شاغل، زنان  ،یجنس تیمیصم ،یشانیتحمل پر ها:کلیدواژه            

 

 

 

 

 مقدمه

                                                   

  ، ایران  مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت.کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، 1

 ، ایرانمرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، واحد استادیار گروه مشاوره نویسنده مسئول:* . 2
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  54                                                                                                                       دارخانهدر زنان شاغل و  یجنس تیمیو صم یشانیتحمل پر سهیمقا 

 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

 مقدمه
 برای اجتماعی رسم ترینعالی و ترینمهم عنوان به ازدواج،

 ودهب تأیید مورد همواره افراد، یعاطف نیازهای به دستیابی

 و عشق آوردن دست به عمدتا   ازدواج، اصلی دالیل است؛

 انتظارات ارضا زندگی، همراه و شریک داشتن محبت،

است )محمودی و  شادی افزایش و روانی _عاطفی

(. خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی 1398هنرپروران، 

ویی زن و مرد است. از جمله که ناشی از پیوند زناش اندکرده

مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل سالم و سازنده 

، عشق ورزیدن به همنوع و ابراز صمیمیت و هاانسانمیان 

 (. 1390همدلی با یکدیگر است )هنرپروران، قادری، قبادی، 

 بودن لشاغ که دارند داللت واقعیت این بر پژوهشی هاییافته

 هافرصتاز  ایمجموعه دربردارنده دیگر یدهپد هر مانند زنان

است )محمودی و هنرپروان،  مختلف هایمحدودیت و

 هک بر جامعه حاکم سنتی باورهای و هانگرش وجود (؛1398

 عملی پیامدهای ،باشدیم دارخانه زن و آورنان مرد بر مبتنی

است )اسماعیل بیگی و  آورده وجود به متأهل زنان برای را

 که زنان یهاشهیاند در اخیر (. تحوالت1393ی، غالمرضای

 یدارخانهو  مادری را خود وظیفه تنها هاآن است شده موجب

 سبدر ک و شده جامعه وارد مردان پای به پا بلکه نکرده فرض

 هاشتن بروز باعث کنند، تالش خود اجتماعی و فردی هویت

 یزن را خانواده بلکه زنان تنها نه که است شده فشارهایی و

 بنابراین؛ (1394)دهداری و قادری،  دهدمی قرار تأثیر تحت

 بیلق از اشتغال زنان مثبت آثار کنار در که گفت توانمی

 و ثارآ افسردگی، کاهش ،نفساعتمادبه مالی، استقالل کسب

 زجملها. باشد داشته دنبال به است نیز ممکن منفی تبعات

 و مضاعف رکا از ناشی جسمی و روحی فشار به توانمی

اهش و ک استرس منزل، امور به رسیدگی در تقصیر احساس

 (.1393کرد )ساروخانی،  اشاره...  صمیمیت

صمیمیت جنسی از جمله عواملی است که بر افزایش 

 . مطالعات و تجاربباشدمی تأثیرگذارسازگاری زناشویی 

                                                   
1. Pascoal, Narciso &  Pereira 

2. Luteijn 

3. Waring 

4. Eryilmaz & Atak 

5. Bagarozzi 

مشکالت شدید و فراگیری را  هازوجبالینی نشان داده است 

رقراری و حفظ روابط صمیمانه و سازگاری با در هنگام ب

(. 2014، 1کنند )پسکوال، نارسیسو و پریرایکدیگر تجربه می

 که نزدیکی شودمیصمیمیت جنسی رفتارهایی را شامل 

. نزدیک بودن عاطفی شامل دهدمیعاطفی را افزایش 

حمایت و درک متقابل، برقراری ارتباط و سهیم شدن خود، 

؛ 2با فرد دیگر است )پیالژ و لویتین هایمانیدارایو  هافعالیت

که نبود روابط صمیمانه،  اندداده(. مطالعات متعدد نشان 2005

از  روانی هایاختاللد منجر به ابتالی افراد به انواع توانمی

جمله افسردگی شود که یکی از عوامل اصلی مراجعه افراد به 

 (.2008، 3است )ویرینگ پزشکیروانمراکز 

( اعتقاد دارند که صمیمیت یکی از 2011) 4ماز و اتکاریل

نیازهای اساسی انسان است. صمیمیت به عنوان نزدیکی، تشابه 

و رابطه شخصی دوست داشتنی با شخص دیگر است که 

مستلزم آگاهی، درک عمیق، پذیرش و بیان افکار و 

. مطالعات نشان داده باشدمیاحساسات و دلسوزی و تعهد 

ی متأهل از هازوجمیمیت جنسی در میان است که وجود ص

( 2014، 5)باگاروزی باشدمیعوامل مهم ایجاد ازدواج پایدار 

و اجتناب از روابط صمیمانه، از عواملی است که موجب بروز 

و همکاران،  6)هانینگ شودمیشکست در زندگی خانوادگی 

بیان کردند  یامطالعه( در 2009و همکاران ) 7(. لوییس2007

 کنندهنتعییبرای صمیمیت، یک عامل  هاییموقعیتجاد که ای

ت  8برای عملکرد مطلوب خانواده است. همچنین وایلن

( بیان کرد که توانایی حفظ صمیمیت در روابط دوران 2009)

راد سالمت روانی اف کنندهتعیینبزرگسالی، یکی از عوامل 

 است.

موفق، ارضای متقابل نیازهای صمیمیت  هایازدواجدر 

جین در حد قابل قبول و مورد انتظار موجب تحکیم روابط زو

کی گفت ی توانمیتا آنجا که  شودمی هاآنبین  آمیزمحبت

موفق، همانا ارضای نیازهای  هایازدواجاز اصول در 

ن گ9صمیمیت بین زوجین است )ولگستو ؛ 10؛ ونبر

6. Haning 

7. lewis 

8. Villant 

9.Velgston 

10.Venberg 
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  قادریو  آقائی                                                                                                                                                                           55

 1شماره  /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

( بیان 1991) 2(. مک کارتی2010، 1اکسیلیوس و الندوسیت

زناشویی ناشی از  هایآسیب ترینمهمی از که یک کندمی

و رضایت جنسی  باشدمیکاهش رضایت جنسی در زوجین 

بر بسیاری از ابعاد زندگی زناشویی از جمله تعهد زناشویی اثر 

. در بین نیازهای صمیمیت، انگیزه جنسی آمیختگی گذاردمی

نیاز  تأثیر این توانمیعمیقی با نیازهای روانی دارد طوری که 

همچنین، این  ا در بسیاری از ابعاد زندگی مشاهده کرد.ر

انگیزه نقش سازنده و پراهمیت و بنیادینی در سیر به سوی 

. با داشتن این خصوصیات باشدمیسالمت و تعادل روانی دارا 

بارز است که میل جنسی از سایر نیازهای زیستی فاصله گرفته 

وحدی، )ا دیآیمو به صورت یک نیاز عاطفی روانی در 

1394   .) 

 گوییپاسخ چگونگی در مؤثر عوامل از یکی رسدمی نظر به

 تحمل در هاآن ظرفیت مقدار هایشاناختالف حل به زوجین

 هایپژوهش در متداول سازهای پریشانی. باشدمی پریشانی

 ایسازه صورت به که است  3عاطفی نظمیبی به مربوط

 در متمقاو و تجربه برای فرد قابلیت عنوان به و فراهیجانی

 هک سازه این. است شده بیان منفی هیجانی هایحالت برابر

 فرد در یفیزیک یا و شناختی فرآیندهای نتیجه در است ممکن

 با اغلب که است هیجانی حالتی صورت به شود، ایجاد

 هتجرب از حاصل منفی اثرهای کاهش برای عملی تمایالت

 ،نیچنهم (.2005، 4گاهر )سیمونز، شودمی مشخص هیجانی

 تعددیم ابعاد شامل و داشته چند بعدی ماهیتی پریشانی تحمل

 حالت پذیرش ظرفیت و ارزیابی( 2 تحمل توانایی (1 ازجمله:

 جذب مقدار( 4 فرد وسیله به هیجان تنظیم شیوه( 3 عاطفی

 در به وجود آن سهم مقدار و منفی هایهیجان وسیله به توجه

 و زولنسکی )لیرو، شودیم عملکرد، در اختالل آمدن

 (.2010، 5برنشتاین

 رب پریشانی تحمل که است آن از حاکی هاپژوهش نتایج

 یرگذارتأث منفی هایهیجان تجربه از ناشی پیامدهای و ارزیابی

 حملت دیگران با مقایسه در که افرادی که یاگونه به است،

یم شانن استرس به شدیدتر واکنشی دارند، یترکم پریشانی

                                                   
1.Ekselius & Landvist 

2.McCarthy 

3. Affect dysregulation 

 یامقابله یهاییتوانا افراد این این، بر افزون. هندد

 یجهنت در و داده نشان خود از پریشانی برابر در یترفیضع

 هاآن هدف که ییهایاستراتژ یریکارگبه با تا کنندیم تالش

 اهجانیه این گونه از است، منفی هیجانی هایحالت کاهش

، 6تاشمی و میچل تیمپانو، کاف، ریکاردی،کنند )اجتناب 

 (1 جمله: از ییهایژگیو ( نیز2005گاهر )(. سیمونز و 2010

 پریشانی ارزیابی (2 ریناپذتحمل گونه به پریشانی تجربه بیان

 یهاکوشش برخی به اشتغال( 3 رشیپذرقابلیغ صورت به

 ناتوانی (4 منفی هیجانی هایحالت کاهش جهت در رفتاری

 ار توجه تمرکز یراستا در پریشانی احساس کردن دور در

راین با توجه بناب؛ برشمردند پایین پریشانی تحمل با افراد برای

به مطالب گفته شده سؤال پژوهش حاضر این چنین است که 

 و اغلش زنان در آیا بین تحمل پریشانی و صمیمیت جنسی

 شهر شیراز تفاوت معناداری وجود دارد؟ دارخانه

 پژوهش روش

 ژوهشهای پنمونه و آماری جامعه

 امعهجبود.  ایمقایسه -پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی

 شهرستان دارخانه و شاغل زنان کلیه را پژوهش این آماری

 در گیرینمونه روش .دادند تشکیل 1397 سال در شیراز

ها و ادارات سازمان میان از هدفمند روش با زنان شاغل گروه

 روش به نیزعادی  زنان گروه و در دولتی شهرستان شیراز

 تصور شیراز شهر دارخانه زنان بین از گیری هدفمندنمونه

نهایت  رد و اخذ شد تکمیل از و پس تحویل پرسشنامه .گرفت

تشکیل  پژوهش حاضر را نمونه دارخانه زن 70 و شاغل زن 70

سازی بر اساس سن، تحصیالت، دادند و پس از همگن

 دند.وضعیت اقتصادی و اجتماعی وارد پژوهش گردی

 ابزار پژوهش

توسط  این پرسشنامه . پرسشنامه صمیمیت باگاروزی.1

( تهیه و تنظیم شده است. پرسشنامه شامل 2001باگاروزی )

 تصمیمی سؤال است و نیازهای صمیمیت را در هشت بُعد 41

 6)سؤاالت  شناختیروان صمیمیت (،5تا  1عاطفی )سؤاالت 

 صمیمیت (،15تا  11عقالنی )سؤاالت  صمیمیت (،10تا 

4. Simons & Gaher 

5. Leyro, Zvolensky, & Bernstein 

6. Keough,  Riccardi, Timpano,  Mitchell & Schmidt 
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  56                                                                                                                       دارخانهدر زنان شاغل و  یجنس تیمیو صم یشانیتحمل پر سهیمقا 

 1شماره / 1/ دوره 1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

تا  21بدنی )سؤاالت  صمیمیت (،20تا  16جنسی )سؤاالت 

 صمیمیت (،31تا  26معنوی )سؤاالت  صمیمیت (،25

 -اجتماعی صمیمیت (،36تا  32زیباشناختی )سؤاالت 

ها به کند. آزمودنیارزیابی می (41تا  37تفریحی )سؤاالت 

 نیازی به معنای )به هیچ وجه چنین 1شده، از  بندیرتبهشکلی 

به معنای )نیاز بسیار زیادی وجود دارد( به  10وجود ندارد( تا 

و در بعد  50. باالترین نمره در هر بعد دهندمیهر نیاز پاسخ 

. در پرسشنامه صمیمیت باشدمی 60صمیمیت معنوی 

از عدد  سؤال( طیف پاسخگویی آن در هر 2001باگاروزی )

ازات هر بعد مشخص گردیده است. حاصل جمع امتی 10تا  1

است. در بعد  50تا  5از  اینمره)به جز بعد صمیمیت عاطفی( 

است. نمرات باالتر در  60تا  6صمیمیت عاطفی این نمره از 

یک بعد نشان دهنده نیاز بیشتر پاسخ دهنده به آن بعد از 

باشد و برعکس. در ایران صمیمیت از طرف همسر خود می

درصد و  94سشنامه را (، پایایی کل این پر1384اعتمادی )

درصد محاسبه کرده است. آلفای  58روایی محتوایی را 

، های صمیمیت عاطفیکرونباخ پرسشنامه برای خرده مقیاس

روان شناختی، عقالنی، جسمی، جنسی، معنوی، زیباشناختی، 

، 75/0اجتماعی و صمیمیت کلی به ترتیب برابر با  -تفریحی

 71/0و  70/0، 73/0، 71/0، 70/0، 78/0، 72/0، 70/0

 روایی ( جهت1391محاسبه شد. در پژوهشی هوشمند )

 پرسشنامه به تأیید دو تن از اساتید دانشگاهی رسید و سپس

 توزیع شد. همچنین پایایی آماری نمونه در پرسشنامه

 گیراندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه

کرونباخ برای بعد  شد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه آلفای

، 65/0 شناختیروان، صمیمیت 71/0صمیمیت عاطفی 

، صمیمیت 73/0، صمیمیت جنسی 58/0صمیمیت عقالنی 

، صمیمیت زیباشناختی 70/0، صمیمیت معنوی 48/0بدنی 

 به دست آمد. 66/0تفریحی  -و صمیمیت اجتماعی 76/0

ریشانی رسشنامه تحمل پپپریشانی.  تحمل . پرسشنامه2

یک شاخص خودسنجی تحمل پریشانی  و گاهر سیمونز

ساخته  2005هیجانی است که توسط سیونز و گاهر در سال 

ماده و چهار خرده مقیاس به  15شد. این مقیاس دارای 

و  3–1 سؤاالت: تحمل )تحمل پریشانی هیجانی(: با هاینام

 سؤاالت؛ جذب )جذب شدن به وسیله هیجانات منفی(: با 5

–6  سؤاالتبی )برآورد ذهنی پریشانی(: با ؛ ارزیا15و  4 – 2

برای تسکین  هاتالش؛ تنظیم )تنظیم 12و  7-9-10-11

. عبارات این باشدمی 14و  13 -8 سؤاالتپریشانی(: با  

کامال  موافق  -1) یادرجهپنجمقیاس پرسشنامه، بر روی یک 

اندکی مخالف  -4نه موافق و نه مخالف  -3اندکی موافق  -2

هر یک از این  شوند ومی یگذارنمره( مخالف کامال  -5

به  6عبارت  امتیاز دارند. 5 و 4، 3، 2، 1ها به ترتیب گزینه

شود. نمرات باال در این می یگذارنمرهصورت معکوس 

گر تحمل پریشانی باالست )سیمونز و گاهر، مقیاس نشان

آوردن تحمل پریشانی کلی نمره تمام  به دست(. برای 2005

آوردن نمره هر  به دستشود و برای با هم جمع می سؤاالت

که در باال  آنچههر بعد مطابق  یهاسؤالیک از ابعاد، نمره 

 اشنامهانیپا( در 1388شوند. علوی )ذکر شد با هم جمع می

نفر از  48از این ابزار بهره گرفته است وی آن را بر روی 

زن و  31دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد )

مرد( اجرا کرده است و گزارش کرده است که کل مقیاس  17

ها ( و خرده مقیاسα= 71/0داری پایایی همسانی درونی باال )

، 42/0، جذب 54/0داری پایایی متوسطی )برای تحمل 

 (. 1388( هستند )علوی، 58/0، تنظیم 56/0ارزیابی 

بعد از شناسایی کردن افراد نمونه  .پژوهش روش اجرای

گفته شد هدف از اجرای  گیرینمونهبه نحوی که در بخش 

این پژوهش بیان شد و به جنبه رازداری و محرمانه بودن 

حل م پس از حضور اعضای نمونه درگردید.  دیتأکاطالعات 

یدنآزمومناسب و پس از برقراری ارتباط و کاهش حساسیت 

در نمونه  هاآنانتخاب  راجع به پرسشنامه و دالیل ها

یحات الزم از سوی محقق راجع به نحوه تکمیل توض

 )تحمل یهاپرسشنامهها گردید و آزمودنیئه پرسشنامه ارا

ها ودنی. به آزمکردند را تکمیلپریشانی و صمیمیت جنسی( 

یم آنان محرمانه باقی یهاپاسخ که شداطمینان خاطر داده 

 خواسته شد صادقانه پرسشنامه را تکمیل هاآنلذا از  ماند

خواسته شد اگر در تکمیل پرسشنامه با  هایآزمودنمایند. از ن

بخواهند توضیح بیشتری  ابهامی مواجه شدند از پژوهشگر
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 ازجمع آوری شده  یهادادهتحلیل  منظوربهدر نهایت  بدهد.

 استفاده شد. 22Spss ینرم افزار آمار

 هایافته

 8411/32برابر با  شاغلمیانگین و انحراف استاندارد زنان 

در ادامه بود. ( 87/2) 74/31برابر با  دارخانهو زنان  ( 10/3)

های میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای نتایج شاخص

 پژوهش به تفکیک گروه مشخص شده است.

 

 دارخانهشاغل و در زنان میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحمل پریشانی و صمیمیت جنسی  1در جداول 

 

شود طور مشهودی مشاهده می به 1که در جدول  طورهمان

 ستاز زنان شاغل کمتر ا دارخانهزنان  یشانیتحمل پرمیانگین 

تر از زنان شاغل بیش دارخانهو میانگین صمیمیت جنسی زنان 

طور مشهودی مشاهده  فوق بهکه در جدول  طورهماناست. 

تحمل پریشانی )تحمل،  هایمؤلفهشود میانگین تمامی می

 ریشتب دارخانهاز زنان  شاغلزنان جذب، ارزیابی، تنظیم( 

 .است

 

 ها در تحمل پریشانیتفاوت گروه راههکینتایج تحلیل واریانس  2جدول 

در  هاگروهتفاوت 

سبک تحمل 

 پریشانی

مجموع  منابع تغییر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

اندازه 

 اثر

 326/0 000/0 81/66 00/1715 1 00/1715 بین گروهی

 - - - 66/25 138 97/3541 یگروهدرون

 - - - - 139 97/5256 کل

در  هاگروهتفاوت 

 یجنس یمیتصم

 060/0 003/0 94/8 17/540 1 17/540 بین گروهی

    39/60 138 75/8334 یگروهدرون

     139 93/8874 کل

 

 متغیرها گروه تعداد میانگین انحراف معیار

 تحمل پریشانی شاغل 70 41/38 13/5

 دارخانه 70 41/31 99/4

 تحمل  مؤلفه شاغل 70 70/8 21/2

 دارخانه 70 97/5 31/2

 جذب  مؤلفه شاغل 70 12/6 43/2

 دارخانه 70 61/5 54/2

 ارزیابی مؤلفه شاغل 70 24/16 70/3

 دارخانه 70 68/13 33/3

 تنظیم مؤلفه شاغل 70 34/7 09/2

 دارخانه 70 14/6 12/2

 صمیمیت جنسی شاغل 70 51/30 04/8

 دارخانه 70 44/34 49/7
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ل و شاغدو گروه زنان  سهیجدول فوق، مقا جیبا توجه به نتا

نشان داد  تحمل پریشانیرا در  یتفاوت معنادار دارخانه

(01/0> P ،81/66 =F) لذا با توجه به جدول اطالعات .

ن شاغل از زنا دارخانهزنان  یشانیتحمل پر نیانگیم یفیتوص

روه دو گ سهیجدول فوق، مقا جیبا توجه به نتا کمتر است.

 صمیمیت جنسیرا در  یتفاوت معنادار دارشاغل و خانهزنان 

. لذا با توجه به جدول (P ،94/8 =F <01/0)نشان داد 

از  دارهخانزنان  صمیمیت جنسی نیانگیم یفیاطالعات توص

 است. بیشترغل زنان شا

 

 دارخانهدر زنان شاغل و  یشانیتحمل پر هایمؤلفه وا مقایسهومان لیتحل. 3جدول 

 

 , p , 58/22= F<001/0 [نتایج حاصل از این آزمون 

599/0= [WILK’S Lambda  حاکی از این است که

اغل در زنان ش یشانیتحمل پر هایمؤلفهحداقل بین یکی از 

تایج ی وجود دارد. ندارتفاوت معنی (p<01/0) دارخانهو 

تحلیل چندمتغیره در جدول فوق بیانگر آن است که بین 

 اردخانهدر زنان شاغل و  تحمل، ارزیابی و تنظیم هایمؤلفه

ی وجود دارد و میزان این تفاوت بنا به ستون دارتفاوت معنی

باشد. درصد می 8، 12، 27مجذور اتا به ترتیب برابر با 

تحمل،  هایمؤلفه نیانگیمتوان نتیجه گرفت که همچنین می

 .است یشتردار بزنان شاغل از زنان خانه یمتنظ یابی وارز

 گیرینتیجهبحث و 

 و پریشانی هدف پژوهش حاضر عبارت بود از تحمل

دار شهر شیراز بود. خانه و شاغل زنان در جنسی صمیمیت

 فاوتت دارخانه و شاغل زنان گروه نشان داد که بین دونتایج 

 توانمیهمچنین  وجود دارد. ریشانیپ تحمل در معناداری

 زنان دار ازهخان زنان پریشانی تحمل نتیجه گرفت که میانگین

 فیشر و پژوهش گومز هاییافتهاین نتایج با  .است کمتر شاغل

 یسور ؛(2014) همکاران و مارتینز ؛(2007) کربی ؛(2003)

 .استماهنگ و همسو ه( 1397) یخوازن و محمدی (1394)

به حالتی  تحمل پریشانیگفت که  توانمیدر تبیین این یافته 

شود که افراد بتوانند هیجانات منفی خود را درک گفته می

در زندگی روزانه هر یک تاب بیاورند.  هاآنکرده و در برابر 

ود. شهای مختلفی تجربه میاز افراد، استرس و پریشانی

رایط رابر شآشفتگی و در پی آن استرس، واکنش بدن در ب

نابجای محیطی است ولی همیشه یک واکنش منفی نیست. 

د مفید هم توانبار نیست بلکه میمقدار کم استرس نه تنها زیان

مجذور 

 اتا

p  آماره

 آزمون

میانگین 

 مربعات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات

تحمل  هایمؤلفه

 یشانیپر

 منبع پراکندگی

 گروه تحمل  57/260 1 57/260 74/50 000/0 269/0

 جذب 25/9 1 25/9 48/1 225/0 011/0

 ارزیابی 86/228 1 86/228 40/18 000/0 118/0

 تنظیم 40/50 1 40/50 28/11 0001/0 076/0

 خطا تحمل  64/708 138 13/5   

 جذب 42/858 138 22/6   

 ارزیابی 95/1715 138 34/12   

 تنظیم 34/616 138 46/4   

 شده حیکل تصح تحمل  22/969 139    

 جذب 68/867 139    

 ارزیابی 82/1944 139    

 تنظیم 74/666 139    
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باشد و به زندگی جذابیت و تحرک بخشد. در صورتی که 

از حد مجاز فراتر رود، شرایط بحرانی به وجود  استرساین 

و  زندآسیب می و به زندگی فردی و اجتماعی افراد دیآیم

ش و الاسترس فرصت ت .نمایدرا دچار پریشانی می هاآن

نماید رویارویی با خطر را در زندگی برای افراد فراهم می

 ی وی پریشانبرخورد با موقعیت ایجاد کننده(. 1394)سوری، 

 اغلش ت. زنانیکسان نیسافراد میزان تحمل آن در  مخصوصا 

ه دلیل ب خانه از خارج در اشتغال دلیل دار بهخانه زنان به نسبت

افزایش ساعات کار، تعارض شغل و خانواده، وظایف شغلی 

اجه زای بیشتری موو خانوادگی با مسائل و مشکالت استرس

امل بودن برخی از عو ریناپذاجتنابگردند که با توجه به می

زا در محیط خانواده و کاری زنان شاغل، موجب استرس

زا، ادراک صحیح از از عوامل استرس هاآنشناخت بیشتر 

 هایبا موقعیت تعاملشاناسترس، تعدیل و اصالح نحوه 

 هاآنای مثبت در زا و استفاده از راهبردهای مقابلهاسترس

های (؛ بنابراین در موقعیت1397د )محمدی خوازنی، شومی

ای لههای مقابداشته و روش تریبینانهواقعزا ارزیابی استرس

 و مؤثرای های مقابلهها را با روشد در این موقعیتناکارآم

 ندقادر هست هاآننمایند. پرواضح است کارآمد جایگزین می

سطوح استرس و  و کرده درک را خود منفی هیجانات

اضطراب خود را تا حد زیادی مدیریت و کنترل کنند و در 

ها از تحمل بیشتری برخوردار ها و پریشانیمواجه با استرس

 (. 2007شند )کربی، با

 اغلش زنان گروه ادامه نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو

 وجود دارد. جنسی صمیمیت در معناداری دار تفاوتخانه و

 نسیج صمیمیت نتیجه گرفت که میانگین توانیمهمچنین 

های هاین نتایج با یافت .است بیشتر شاغل زنان از دارخانه زنان

(؛ وستایمر و 2001؛ گائو )(2001) پژوهش باگاروزی

 و فلوریان ؛(2008) همکاران ؛ الکساندر و(2005)همکاران 

ازگلی و  ؛(2017)همکاران  و ؛ هیمن(2017) همکاران

(؛ مهدی1390؛ عسکری و همکاران )(1388) همکاران

 (1394)همکاران  و و دهداری (1394)همکاران  و زادگان

 هفته میتوان گفت کدر تبیین این یا .استماهنگ و همسو ه

صمیمیت جنسی شامل در میان گذاشتن تجارب عاشقانه با 

یکدیگر، نیاز به تماس بدنی، آمیزش جنسی و اموری است 

 رابطۀ جنسی. شودکه موجب تحریک و رضایت جنسی می

منبع در کسب لذت، آرامش و صمیمیت است. حال  ترینمهم

ذت یگر ایجاد لاگر زن و شوهر در این مقوله بتوانند برای همد

 رد و آرامش کنند و به صمیمیت جنسی متقابل دست یابند

ار . همچنین میتوان اظهگذاردتأثیر می هاآنزندگی  کیفیت

به دلیل  دارخانهچه زنان شاغل نسبت به زنان  اگر داشت

برخوردارند ولی  کمتریاشتغال در خارج از خانه از رضایت 

های کار و دشواریاثرات مشکالت  توانینمبا این حال 

کردن در محیط منزل و خارج از آن را برای زنان شاغل نادیده 

شک، انجام فعالیت در منزل و امکان استراحت در گرفت. بی

فواصل زمانی که کارهای منزل روال منطقی خود را به دست 

ی دو محیط جدا از تر از رسیدگی و ادارهآورد، آسانمی

. در این شرایط، (1390ن، )عسکری و همکارا یکدیگر است

فشار کاری زنان شاغل مضاعف شده و بالطبع زمان و انرژی 

 هاالزم برای رسیدگی به امور شخصی و جنسی را در آن

از طرفی، احتمال دارد که شاغل بودن زنان و  دهد.کاهش می

 اهآنبه همراه احتمال باالی دسترسی  هاآناجتماعی  روابط

اطالعات، دانش و آگاهی جنسی و های مرتبط با به آگاهی

های فیزیولوژیکی، عملکرد و جنسی از جمله جنبه مسائل

روابط جنسی، نگرش و رفتار جنسی فردی و بین فردی، 

را  هاآنپدید آورده باشد که رفتار جنسی  هاآنباوری را در 

 کنندهیراضدر مقایسه با آن شرایط ایده آل فرض شده، 

 (.1394ی و همکاران، ند )دهدارکنارزیابی نمی

 هایمؤلفهحداقل بین یکی از همچنین نتایج نشان داد که 

 یمعناداردار تفاوت خانهدر زنان شاغل و  یشانیتحمل پر

نتایج تحلیل چندمتغیره بیانگر آن است که بین  وجود دارد.

 اردخانهدر زنان شاغل و  تحمل، ارزیابی و تنظیم هایمؤلفه

دارد. همچنین میتوان نتیجه گرفت ی وجود دارتفاوت معنی

اغل از زنان ش یمتنظ یابی وتحمل، ارز هایمؤلفه نیانگیمکه 

 هش گومزپژو هاییافتهاین نتایج با . است یشترب دارخانهزنان 

 ؛(2014) همکاران و مارتینز ؛(2007) کربی ؛(2003) فیشر و

ماهنگ ه (1397)خوازنی  محمدی و پژوهش (1394)سوری 

وانایی تگفت که  میتوان یافته این تبیین در .تاسو همسو 
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رفتاری در مداومت در مقابل حاالت پریشانی درونی که 

زان ، میشودزا تحریک میهای استرستوسط برخی موقعیت

 تحمل بُعد تبیین . دردهدیمتحمل پریشانی افراد را نشان 

 (انیپریش ذهنی برآورد) و ارزیابی( هیجانی پریشانی تحمل)

ی و ارزیابافراد با سطوح باالتر تحمل  کرد بیان انمیتو

ط ، ممکن است بیشتر قادر باشند که به پریشانی و شرایپریشانی

 هاآن . همچنینی پریشانی پاسخ انطباقی دهندبرانگیزاننده

می وفق را خود محیط تغییرات و مطابق بوده پذیرانعطاف

 لتحا به سرعتبه فشارزا عوامل شدن برطرف از بعد و دهند

در واقع افراد  (.2003گردند )گومز و فیشر، می باز بهبود

ا به ر و ناخوشایند باال رویدادهای منفی پریشانی تحملدارای 

ند و گیردر نظر می ترنانهیبواقعپذیرتر و انعطاف صورت

های دانند و از شیوهمیمشکالت را اغلب موقتی و محدود 

تواند این ظرفیت انسان مییند. جوای مفیدتر نیز سود میمقابله

باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار بگذرد و 

 های شدید، شایستگیعلیرغم قرار گرفتن در معرض تنش

نظیم ت. همچنین در تبیین بُعد و شغلی او ارتقا یابد اجتماعی

یان نمود ی( میتوان چنین بها برای تسکین پریشان)تنظیم تالش

ریشانی ممکن است بر تعدادی از فرآیندهای پ حملکه ت

های شناختی مربوط به خودتنظیمی شامل توجه، ارزیابی

های هیجانی یا جسمانی پریشان کننده اثر بگذارد یا وضعیت

(. افراد دارای 1394)سوری،  دنقرار بگیر هاآنتحت تأثیر 

سطح باالی تحمل پریشانی در مواجهه با استرس بیشتر تالش 

د و دهنو اغلب رفتارهای اجتنابی از خود نشان نمی کنندمی

و از وجود  کنندابراز هیجانات و عواطف خود را محدود نمی

هیجانات  هاآنکنند، آن احساس شرم و آشفتگی نمی

ها و توانند به آشفتگیدانند و میناخوشایند را قابل تحمل می

در لحظه زندگی می هاآنشان رسیدگی نمایند، پریشانی

دهی های خودتسکینهستند و دارای مهارت نیبخوشکنند، 

(. 2006الرن، باشند )گومز و مکو پرت کردن حواس می

 اهبرخوردار بودن زنان شاغل از این ظرفیتپرواضح است 

پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار  هاآنتواند باعث شود تا می

د، یهای شدد و علیرغم قرار گرفتن در معرض تنشنبگذر

 ه از. زنان شاغل کارتقا یابد هاآنو شغلی  شایستگی اجتماعی

ا در مقابله ب برخوردارند تحمل پریشانیدر  ترینمره باال

کنند و با زای زندگی موفق عمل میرویدادهای استرس

 و شغلی زای زندگیتوانمندی که دارند رویدادهای استرس

ل باشد. تحم کنند که برایشان قابلتفسیر می یاگونهبهرا 

، به باال در برابر مشکالت پریشانی تحملتوانایی در کسب 

مشکالتشان به خوبی  کند تا از عهدهکمک می زنان شاغل

برآیند. به این معنا که در بستری سالم و مثبت، بسیاری از 

شوند و به مشکالت کوچک به خودی خود برطرف می

اه مسئله نگ زا نیز به عنوان یکرویدادهای ناگوار و استرس

 محدود حاضر پژوهش. (2014تینز و همکاران، ر)ما شودمی

 لذا ،بود شیراز شهرستان دارخانه و شاغل تمامی زنان جامعه به

 و تفسیرها ها،یافته تعمیم زمینه در را هاییمحدودیت

 کندمی مطرح بررسی مورد متغیرهای شناختی علت اسنادهای

 این ردیگ هایمحدودیت لهجم از شود. گرفته نظر در باید که

است؛  شده انجام زنان روی بر تنها که بود این پژوهش

 افیناک کنترل پژوهش هایمحدودیت از دیگر همچنین یکی

 و فردی هایویژگی همچون گریمداخله متغیرهای بر

 کند. ثرمتأ را افراد نگرش تواندمی که بود افراد شناختیروان

 زنان دنبو شاغل دهدمی نشان هک پژوهش این نتایج به توجه با

 ینهزم کردن فراهم شود،می افزایش تحمل پریشانی سبب

 ولتد سوی از جامعه در زنان بیشتر هرچه اشتغال و تحصیل

 ایجاد طریق از تواندمی دولت و رسدمی نظر به ضروری

 اساسی هایگام زمینه این در زنان برای وقتمهین اشتغال

 به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهادبا توجه همچنین  بردارد.

 درمسئوالن های آموزشی از طرف کارگاه شود جلسات ومی

های الزم جهت و مهارتتحمل پریشانی مورد آموزش 

 نظر به .گردد ها برگزاربرای خانواده افزایش صمیمیت جنسی

 مناطق در هاییپژوهش دادن انجام زمینه، همین در رسدمی

 فرهنگی، هایتفاوت گرفتن نظر در با ژهیوبه و کشور مختلف

 .آورد فراهم را تروسیع سطحی در مقایسه امکان تواندمی

 موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، 

تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با توجه به 

رمانه محبه  تأکیدضمن  هاتکمیل پرسشنامهشرایط و زمان 
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در  کنندگانشرکت، هاگذاری پرسشنامهنمرهفرایند  بودن

ها از پژوهش و انصراف از تکمیل پرسشنامهمورد خروج 

 مختار بودند. 

 سپاسگزاری
 که در پژوهش کنندهشرکت دارشاغل و خانه زنان همه از

 قدردانی و تشکر کردند یاری پژوهش این اجرای در را ما

 آید.می به عمل

 تعارض منافع
اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع  بنا بر

 ندارد.
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