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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 خانوار سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان در ايمقابله هايمقايسه سبك

 شيراز شهر عادي زنان و 

 
 *اعظم پارسايي

 **زهرا باقري شيرازي

 

 .ددار نقش تنيدگي به نسب واكنش ميزان در كه هستند عواملي از موثر ايمقابله هايتمهار :هدف  مقدمه و 
 رواني  سالمت از كه كنيم تربيت را مقاومتري زنان مسائل، برخي در تغيير با ايدش گفت كه  توانمي بنابراين
 بهتري  دارد قرار يادگيري تاثير تحت برند بيشتر مي بكار زاتنش هايموقعيت در افراد كه ايمقابله هايسبك
 پر هايموقعيت در ر سالم افراد كنند تربيت مادر يك عنوان به را تريسالم فرزندان آن دنبال به و باشند بهرمند

-مقابله هايسبك مقايسه پژوهش اين از  هدف دهندمي قرار استفاده مورد را پخته تري  اييمقابله هايسبك تنش

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

 زنان و خانواده سرپرست ايدز، به مبتال زنان كليه شامل    آماري  جامعه و يامقايسه ـ   يعلّ نوع از  پژوهش :روش

 عنوان به نفر 90 تعداد دسترس در گيرينمونه روش ازده  استفا با كه .بود1391-92  سال شيرازدر شهر عادي

 با شده آوريجمع اطالعات  استرس با ايمقابله هايپرسشنامه سبك   زا هاداده آوريجمع براي .شد انتخاب نمونه

 .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد يانسوار تحليل از استفاده

 در  اما .است نرسيده دارمعني سطح به گروه سه اين در ايمقابله هايسبك كه ميزان   داد نشان نتايج :نتايج

 هايروش از  زنان گيريبهره جامعه، انتظارات به توجه با بود معتقد پتاسك كه طورهمان گفت توانمي تبيين

 پس گيردنمي  قرار سرزنش مورد بودن عاطفي حمايت جوي و جست در يا كردن گريه مانند هيجان بر متمركز

 ندارد وجود تفاوتي  ايمقابله هايسبك ميزان نظر از عادي و خانواده سرپرست و ايدز به مبتال زنان ميان احتماال

 اوليه مراحل در مقابله براي كه راهبردي عنوان به مدارهيجان ايمقابله سبكهاي از راحتيبه توانندمي همگي چون

  .كنند استفاده است مفيد زااسترس موقعيت

 را تنيدگي  باشد كه موقعيتي هر در معاصر انسان است امروز انسان زندگي ناپذيرجدايي بخش تنيدگي :بحث

 شناختي، جمله فرد، از زندگي مختلف هايجنبه تنيدگي اين كه شود مي متحمل را آن بارزيان آثار و كرده تجربه

 و خانوار سرپرست به ايدز، مبتال زنان جمله از زنان همه پس دهدمي قرار تاثير تحت را او جسمي و رواني عاطفي،
  .داشت نخواهند تفاوتي ايمقابله هايسبك ميزان نظر از نيز عادي زنان حتي
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