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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

  و زنان عاديمقايسه محتوا و فرايند خانواده در زنان مبتال به ايدز، زنان سرپرست خانوار

 
 *اعظم پارسايي

 **زهرا باقري شيرازي

 

 جديد نيازهاي و جديد شرايط با انطباق در را خانواده كه است هاييكنش خانواده فرايند و  محتوا :هدف  مقدمه و 

 توانندمي بگيرند ياد بيشتري هايو مهارت   كنند رشد تريسالم بافت در جامعه افراد كه چقدر هر كندمي كمك

 در خانواده محتواي و فرايند مقايسه پژوهش اين از هدف  . كنند عمل  بهتر خود ...و اجتماعي و فردي دگيزن در

 .بود عادي زنان و خانوار سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان

 شهر عادي زنان و خانوار،  سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان در خانواده فرايند و محتوا مقايسه منظور به:  روش

 همچنين.  اندشده انتخاب نفر 30 گروه هر از كه است شده استفاده دسترس  در گيرينمونه روش از رازشي

 لوين، آزمون از هاداده تحليل  براي .است شده گرفته بكار  )2010(ساماني   خانواده فرايند و محتوا هاي پرسشنامه

 . شده است استفاده توكي آزمون و

 در معناداري طور  به عادي هايخانواده در زنان كه است آن نشانگر  توكي يتعقيب آزمون تحليل نتايج:  نتايج

 سرپرست خانواده زنان همچنين . هستند برخوردار بهتري خانواده محتواي و فرايند از ايدز به مبتال زنان با مقايسه

 محتواي در ستند ولي ه برخوردار  بهتري خانواده فرايند از ايدز به مبتال زنان با مقايسه در معناداري طور به

 زنان اين بر عالوه .است نرسيده معناداري سطح به ايدز تفاوت  به مبتال زنان با خانوار سرپرست زنان بين خانواده

 برخوردار بهتري خانواده محتواي از خانواده سرپرست با زنان  مقايسه در معناداري طور به عادي هايخانواده در

 دارمعني سطح به آماري نظر از تفاوت خانواده سرپرست زنان و عادي  زنان نبي خانواده فرآيند در ولي  هستند

 .است نرسيده

 توانمي تبيين در .سزايي دارد  به تاثير افراد روان در سالمت  كه است عواملي از خانواده فرايند و محتوا  :بحث

 به مبتال زنان به نسبت دكننمي زندگي همسرشان با و ندارند هم خاصي بيماري هيچ كه عادي زنان  چون گفت

 همسر فاقد كه خانواده سرپرست زنان به نسبت همچنين و است نامساعد آنان رواني و جسمي كه سالمت  ايدز

 سطح خانوادگي محتواي از نيستند، زندگي اداره براي مناسب سرمايه و شغل و درآمد داراي احتماال هستند و 

 . برخوردارند... و سالمتي مسكن،  عالي تحصيالت خوب، شغل و درآمد مثل بااليي

 
   .mahsa_parsa64@yahoo.com   روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت كارشناسي ارشد، *

  د علوم تحقيقات فارسكارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزا **

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

