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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 

 عادي زنان و خانوار سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان در شادكامي مقايسه

 
 *زهرا باقري شيرازي

 **اعظم پارسايي 

 

 جامعه اجتماعي شرايط از متاثر آنها زندگي از رضايت و شادكامي .هستند جامعه هر از نيمي زنان :مقدمه و هدف

 .است جامعه آن در جانبه همه و پايدار توسعه نشانه  كشور هر در زندگي كيفيت بودن باال و است و موثر بر آن    
 با خانواده اعضاي همه دارد ايبرجسته نقش زندگي شادكامي در خانه فضاي اداره و مديريت دليل به زن همچنين

 .كند مي تربيت شاد خانواده  شاد زن بنابراين هستند، ارتباط در او

 شهر اديع زنان و خانوار،  سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان در خانواده شادكامي بين مقايسه منظور به:  روش

از پرسشنامه    .اندشده انتخاب نفر 30 گروه هر از كه است شده استفاده دسترس  در گيرينمونه روش از شيراز
 سالمت، مثبت، خلق رضايت، شامل  حيطه پنج كه است ماده  29 داراي  كه  شادكامي آكسفورد استفاده شد    

 .گيردبرمي در را نفس عزت و كارآمدي

 خانواده زنان سرپرست ايدز، به مبتال زنان گروه سه در شادكامي ميزان بين تفاوت كلي طوربه كه داد نشان :نتايج

 و عادي زنان بين فقط خانواده  شادكامي ميزان آنها بين از اما.    است رسيده داريمعني  سطح به عادي زنان و
 خاصي بيماري هيچ داراي هك عادي زنان گفت توانمي نتيجه است در رسيده دارمعني سطح به ايدز به مبتال زنان

 مي نظر در بيشتر را آنها به رسيدن و موفقيت احتمال و تر مهم را اهدافشان ايدز، به مبتال زنان به نسبت    نيستند

در  را بيشتري تعارض ايدز به مبتال زنان كه حالي در كرد خواهند بيشتري  خوشبختي و شادكامي گيرند احساس 
باالي  نمره كه افرادي چون همچنين .است كمتر آنان شادكامي حساسا و كنندمي احساس هايشانهدف

كه  ايدز به مبتال زنان به نسبت عادي زنان پس است بيشتر آنها رواني و جسماني سالمت عموما دارند شادكامي
  .هستند بيشتري شادكامي داراي دارند كمتري عمر طول و است كمتر آنها جسماني سالمت

 شناختي ارزيابي حاصل كه روان سالمت هاي شاخص از يكي و مثبت دروني تجربه يك انعنو به  شادكامي :بحث

 عامل اين .است گرفته قرار اخير هايدهه در بسياري روانشناسان توجه مورد باشد مي اززندگيشان افراد عاطفي  و

 .است داشته مهمي تعارضات نقش شدن وكم شادكامي افزايش زندگي، كيفي سطح پيشرفت در تواند مي مهم
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