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به سازمان بهزيستي شهر مشهد مراجعه کردهاند که از اين میان  93نفر به صورت روش نمونه گیري
داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه  61نفري آزمايش و کنترل
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قرار گرفتند .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه کیفیت زندگي  SF-36و مقیاس تاب آوري کانر و
ديويدسون بود .جهت تجزيه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کواريانس چند متغیره ( مانكوا) استفاده
شد.
نتايج
باتوجه به نتايج تجزيه و تحلیل مشخص شد که آموزش مديريت استرس بر کیفیت زندگي و تاب
آوري زنان قرباني خشونت خانگي موثر بوده است.
نتیجه گیری
همچنین اين شیوه درماني به طور معناداري بر خرده مقیاسهاي سالمت رواني و سالمت جسمي از
مولفه کیفیت زندگي تاثیر داشته است.
کلمات کلیدی
تاب آوري ،خشونت خانگي ،کیفیت زندگي ،مديريت استرس.
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مقدمه

زندگي با کیفیت مطلوب ريشه در اعتقادات و آموزشهاي

رواج زياد خشونت و رشد شواهد پیامدهاي سوء استفاده رواني،

الزم دارد .کیفیت زندگي يك مفهوم ذهني مبتني بر ارزشها و

جسمي ،يك خطر اجتماعي ،پزشكي و بهداشتي-رواني جدي

تمايالت در ارتباط با میزان رضايتمندي از زندگي ميباشد .اين

ايجاد ميکند .خشونت پديدهاي بسیار پیچیده است که ميتواند

سازه تحت آموزش ميتواند فرد را نسبت به خود و جامعه به

در زمینه خانواده اشكال مختلفي را از قبیل خشونت علیه

آرامش دروني برساند(.)1

کودك ،مرد ،زن و افراد مسن به خود بگیرد .اما يكي از انواع

کیفیت زندگي به عنوان تعادلي در تامین و ارضاي نیازهاي

متداول خشونت خانگي ،خشونت بین همسران به ويژه خشونت

زيست شناختي و انساني و يكپارچه سازي افراد در عرصهها و

علیه زنان ميباشد .خشونت همسر شامل :حمله فیزيكي ،سوء

موقعیتهاي فردي و اجتماعي در نظر گرفته ميشود( .)9از اين

استفاده روانشناختي و ارعاب است( .)6آمار سازمان بهداشت

رو کیفیت زندگي براي اين قشر از زنان آسیب ديده مهم تلقي

جهاني بیانگر آن است که  61تا  %11زنان توسط شريك زندگي

ميشود.

خود مورد خشونت واقع ميشوند و  %12زنان در کشورهاي

مدي و کوباسا در تحقیقي ده ساله روي افراد تاب آور دريافتند

توسعه يافته و  62تا  %19زنان کشورهاي در حال توسعه حداقل

که اين افراد در برابر فشار رواني بسیار مقاوم هستند و تحت تأثیر

يك بار آزار بدني را گزارش کردهاند ()1تحقیقات صورت

موقعیتهاي فشارزا نه تنها آسیب رواني نمي بینند ،بلكه به

گرفته در ايران نشان ميدهد که دو عامل مهم تأثیر گذار بر

استقبال آنها ميروند و اين موقعیتها را جهت رشد و پیشرفت

خشونت خانگي ،سطح تحصیالت و اعتیاد در خانواده

در زندگي خود ضروري( .)2در همین راستا ،لیپا در مورد ارتباط

ميباشد(.)9

تاب آوري و سبكهاي مقابله با استرس مطرح ميکند که افراد

قربانیان خشونت توسط همسر فشار رواني بیشتري را نسبت به

تاب آور از روشهاي مقابله حل مسئله و حمايت اجتماعي

کساني که مورد خشونت واقع نمي شوند تحمل ميکنند.

استفاده ميکنند و دانشجويان داراي تاب آوري باال به طور

مشكالت بهداشتي ،رواني وابستگي زياد با خشونت دارد که

معناداري از روشهاي مقابله مسئلهمدار استفاده مينمايند (لیپا،1

شامل افسردگي ،ترس ،اضطراب ،عزت نفس پايین ،خودکشي،

6774؛ به نقل از گنجي ،مامي،امیريان و نیازي.)6974 ،

ضربه رواني 6و سوء مصرف مواد است( )4و اين عوامل منجر به

کوباسا )6722( 9با استفاده از نظريههاي وجودي در شخصیت،

استرس و تنیدگي در زنان قرباني خشونت ميگردد.

تاب آوري يا همان سخترويي را ترکیبي از باورها در مورد

الزاروس ،استرس و تنیدگي را حالتي ميداند که فقط هنگامي

خويشتن و جهان تعريف ميکند .فرد تاب آور کسي است که

به وجود ميآيد که فرد خواستههاي روي آوردهاي محیطي را

سه مشخصه عمومي دارد :الف) اعتقاد به اينكه فرد قادر به کنترل

به گونهاي ادراك کرده باشد که موقعیت توانايي فرد را در

و يا تأثیرگذاري بر روي حوادث است و فشارهاي رواني را قابل

ارضاء يا تعبیر آن خواستهها افزايش يا کاهش دهد .اين ادراك

تغییر ميداند .ب) توانايي احساس عمیق درآمیختگي و يا تعهد

" فرآيند ارزيابي" نامیده ميشود و تأيید ميکند که آيا موقعیت

نسبت به فعالیتهايي که فرد انجام ميدهد .ج) انتظار اينكه تغییر

تهديد آمیز يا بي خطر است و آيا استرس تجربه ميشود يا

توأم با مبارزه هیجان انگیز براي رشد انسان بیشتر مؤثر است و

خیر(.)1

آن را جنبهاي از زندگي ميداند(.)7

- Trouma

1

- lipea

2

- Cobasa
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تاب آوري براي اولین بار در برابر واژه  Resiliencyپیشنهاد

مقابلهاي مؤثر فراهم شود ،فرد قادر خواهد بود تا با نیازها و

شد تا هم ويژگيها و هم تمايزات آن از ساير سازهها مشخص

چالشهاي زندگي خود به شیوهي بهتري کنار آيد .پژوهشها

شود .اين اصطالح از کلمه التین  Salireبه معني جهیدن و

نیز نشان ميدهد ،آنان که انتظار خودکارآمدي بیشتري دارند از

خیزبرداشتن مشتق شده است .بدين ترتیب واژه  Resilienceبه

اعتماد به نفس بااليي برخوردارند( ، )61در زندگي خود تعهد،

معني دوباره خیزبرداشتن است .بنابراين واژه تابآوري که از

چالش و کنترل بیشتري اعمال ميکنند ،شوخ طبع هستند(،)61از

ادبیات مرتبط با مقاومت مواد و مصالح اقتباس شده به نظر

حمايت اجتماعي بیشتري برخوردارند( ،)69مقاومت بیشتري در

ترجمه و معادل مناسبي باشد(.)63

مقابل آن نشان ميدهند و به اصطالح ديرتر پريشان ميشوند و

رويكرد روانشناسي مثبتگرا ،با توجه به استعدادها و

در مقابل پريشاني مقاومترند.

توانمنديهاي انسان به جاي پرداختن به ناهنجاريها و اختاللها،

يكي از عواملي که اثر مشخصي به عنوان تعديل گر در ارتباط

هدف نهايي خود را شناسايي سازهها و شیوههايي ميداند که

بین رويدادهاي استرس زا و کارکردهاي روان شناختي و جسمي

بهزيستي و شادکامي انسانها را به دنبال دارند .از اين رو عواملي

دارد ،راهبردهاي مديريت استرس است .به طور کلي راهبرد

که سبب سازگاري هرچه بیشتر آدمي با نیازها و تهديدهاي

هاي مديريت استرس تالشهاي شناختي و رفتاري براي

زندگي ميگردند ،بنیاديترين سازههاي اين رويكرد ميباشند.

پیشگیري ،مديريت و کاهش استرس است و راهبردهاي

در اين میان تاب آوري جايگاه ويژهاي در حوزههاي

مديريت استرس تحت تأثیر عوامل تنیدگي زاي موجود در

روانشناسي تحول ،روانشناسي خانواده و بهداشت رواني پیدا

زندگي قرار دارند و شیوه ي مواجهه افراد با عوامل تنیدگي زا را

کرده است .تاب آوري را يك فرايند ،توانايي يا پیامد سازگاري

نشان ميدهند الزاروس و فالكمن6724 ،6؛ به نقل از قدرتي

موفقیتآمیز با شرايط تهديد کننده تعريف نمودهاند .به بیان

میرکوهي ،شريفي درآمدي و رحیمیان بوگر.)6979 ،

ديگر تاب آوري سازگاري مثبت در واکنش به شرايط ناگوار

اندلر و پارکر6773( 1؛ به نقل از قدرتي میرکوهي ،شريفي

است( .)66همچنین هامیل( )61تاب آوري را به عنوان شايستگي

درآمدي و رحیمیان بوگر )6979 ،با بررسي فرايند شیوههاي

افراد در مواجهه با رويدادهايي که به صورت معنيداري

مقابله با استرس در افراد ،سه نوع راهبرد مقابلۀ مسئله مدار،9

مصیبتبار هستند ،تعريف نمود .از اين رو تاب آوري ميتواند

هیجانمدار 4و اجتنابي 1را شناسايي کردند .در راهبرد مسئلهمدار

مولفهاي ويژه براي سالمت رواني زنان قرباني خشونت خانگي

فرد در مقابله با تنیدگي به شكل مستقیم با مشكل رويارو ميشود

به شمار ميآيد.

و به حل مشكل ميپردازد ،درحالي که در مقابله هیجانمدار از

مديريت استرس ،توانايي افراد را براي کاهش استرس و

مواجههي مستقیم با مشكل پرهیز ميکند .واکنشهاي مقابلهي

سازگاري مناسب با موقعیتهاي استرسآور افزايش ميدهد .در

هیجانمدار شامل گريه کردن ،عصباني و ناراحت شدن،

پژوهشي که توسط شفیعآبادي و همكاران بر روي دانشآموزان

پرداختن به رفتارهاي عیب جويانه ،اشتغال ذهني و خیال پردازي

انجام شد ،نشان داد که آموزش مهارتهاي مديريت استرس

هستند .راهبردهاي مقابلهي اجتنابي مستلزم فعالیتها و تغییرات

باعث افزايش سالمت روان و کاهش نشانگان جسماني،
اضطراب ،اختالل در عملكرد اجتماعي و افسردگي مي-

- Lazarus & Folkman

1

- Endler & Parker

2

از نظر وايت( )64زماني که افراد تحت استرس هستند ،بايد

- Problem-oriented

3

مهارتهاي مقابلهاي الزم را داشته باشند تا بتوانند اثر استرس را

- Emotion-oriented

4

- Avoidance-oriented

5

شود(.)69

کاهش دهند .چنانچه استرس ،مديريت شود و مهارتهاي
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شناختي است که هدف آنها اجتناب از موقعیت استرس زا

بود ،که ميتواند به علت تعداد کم سواالت در اين حیطه يا

است .رفتارهاي مقابلهي اجتنابي ممكن است به شكل درگیر

سواالت حساس آن باشد .از طرفي در  %29موارد ،همبستگي هر

شدن در يك فعالیت تازه و يا روي آوردن به اجتماع و افراد

سوال با حیطه اصلي خود از ساير حیطهها باالتر بود .روايي

ديگر ظاهر شوند.

پرسشنامه با قابلیت تمايز اين ابزار در گروههاي سالم و بیمار با

با عنايت به مطالب عنوان شده ،بنظر ميرسد آموزش مهارتهاي

استفاده از رگرسیون خطي مورد ارزيابي قرار گرفت و در

مديريت استرس بتواند بر میزان کیفیت زندگي و تاب آوري

حیطههاي مختلف اختالف معني دار داشتند.

زنان قرباني خشونت اثرگذار باشد ،از اين رو اين پژوهش به

 -2مقیاس تاب آوری کانر و ديويدسون :اين مقیاس

دنبال يافتن اين پرسش است که آيا آموزش مهارتهاي

داراي  11گويه پنج گزينهاي (هرگز ،به ندرت ،گاهي اوقات،

مديريت استرس بر کیفیت زندگي و تاب آوري زنان قرباني

اغلب و همیشه) است که محمدي آن را براي استفاده در ايران

خشونت خانگي اثربخش است؟

انطباق داد وي با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ،ضريب

روش کار

پايايي مقیاس را  3/27به دست آورد و اعتبار مقیاس را به روش

اين پژوهش از نوع نیمه آزمايشي (پیشآزمون و پسآزمون با

همبستگي هر گويه با نمره کل مقوله ضريبهايي بین  3/46تا

گروه کنترل) مي باشد.

 3/14به دست آورد( .)67ساماني ،جوکار و صحراگرد ()6921

جامعه آماري پژوهش شامل تمامي زنان قرباني خشونت خانگي

در يك بررسي مقطعي پايايي مقیاس را در دانشجويان شیراز و

مي باشد که در سال  6971جهت کسب حمايت به سازمان

به کمك ضريب آلفاي کرونباخ برابر با  3/29به دست آوردند.

بهزيستي شهرمشهد مراجعه کردهاند که از اين میان  93نفر به
صورت روش نمونه گیري داوطلبانه و دردسترس انتخاب شده و
به صورت تصافي در دو گروه  61نفري آزمايش و کنترل
جايگزين خواهند شد.
ابزار پژوهش
 -6پرسشنامه کیفیت زندگی SF-13
اين پرسشنامه توسط واروشربون )6771( 6طراحي شد .هدف
ارزيابي اين پرسشنامه ،ارزيابي حالت سالمت از دو منظر
جسماني و رواني است و داراي  91عبارت است که در مجموع
کیفیت زندگي را ميسنجد .پايین ترين نمره در اين پرسشنامه
صفر و باالترين  633است .نحوه نمره گذاري پرسشنامه به اين
صورت ميباشد که مجموع نمرات از هر زير مقیاس را بر 2
تقسیم مي کنیم و نمره کل کیفیت زندگي بدست مي آيد(.)62
محمدي ( ،6922به نقل از افجه )6976 ،پايايي پرسشنامه با
استفاده از آلفاي کرونباخ و همبستگي درون خوشهاي حاصل از
آزمون را مجدد سنجید و در تمام حیطهها باالي  3/93بدست
آمد ولي در حیطه روابط اجتماعي مقدار آلفاي کرونباخ 3/11
- Varosherbon
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پروتکل درمانی
جدول  -0شرح جلسات درماني به طور خالصه
جلسه اول

معارفه و بیان قواعد کارگاه  ،آشنايي با الگوي شخصیتي و تعريف استرس  ،اجرا پیش آزمون.

جلسه دوم

انواع استرس زاها و تمرينات آرمیدگي

جلسه سوم

درك ارتباط بین افكار و احساسات

جلسه چهارم

تمرين شناسايي افكار منفي

جلسه پنجم

شناسايي خود گويي منطقي و غیر منطقي و جايگزيني با افكار منفي

جلسه ششم

تكنیك مديريت زمان

جلسه هفتم

آموزش حل مسأله و تصمیم گیري

جلسه هشتم

آگاهي از پاسخ ها والگوهاي خاص خشم

جلسه نهم

يادگیري سبك هاي بین فردي

جلسه دهم

مرور برنامه ها وبرنامه ريزي براي تمرين آرمیدگي و مديريت استرس (جمع بندي و بازخورد) ،اجراي پس آزمون.

نتايج

همان طور که در جدول 1مشاهده ميشود ،فرضیه همگني

ابتدا براي کسب اطمینان از برقراري فرض همگني واريانسهاي

واريانسها برقرار ميباشد (.)p<3/31

دو گروه از آزمون همگني واريانسهاي لوين استفاده شده است

در نتیجه ميتوان از آزمون ONE-WAY ANOVA

(جدول.)1

استفاده کرد.

جدول -2آزمون همگني واريانسهاي لوين

Sig.

با کنترل اثر پیش آزمون ،سطوح معني داري همه آزمونها نشانگر
اين است که بین گروههاي آزمايش و گواه ،در کل متغیرهاي

Test of Homogeneity of Variances
Levene
df1
df2
Statistic

پژوهش ،تفاوت معناداري وجود دارد (( (p<3/31جدول).9

.776

12

6

.333

جسمي

.421

12

6

.136

رواني

.931

12

6

6/327

تاب آوري

جدول -1نتايج تحلیل کواريانس چند متغیري
ANOVA
سطح معنيداري

F

.333

611/192

.333

12/721

Df Mean Square

of
Squares

Sum

1699/199

6

1699/199

Between
Groups

61/773

12

491/999

 Within Groupsجسمي

17

1137/919

Total

6441/699

6

6441/699

Between
Groups

13/731

12

121/999

 Within Groupsرواني

17

1319/419

Total
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1/194

.362
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131/233

6

131/233

Between
Groups

91/914

12

731/319

 Within Groupsتاب آوري

17

6639/219

Total

بین میانگین دو گروه در نمره کلي کیفیت زندگي و تاب آوري ،تفاوت معناداري ( (p<3/31وجود دارد .اين نتیجه بدان معناست که
مديريت استرس بر کیفیت زندگي و تاب آوري زنان قرباني خشونت خانگي مؤثر بوده است و همچنین اين شیوه درماني ،به طور معناداري
بر خرده مقیاسهاي سالمت رواني و سالمت جسمي از مؤلفه کیفیت زندگي تأثیر داشته است(جدول.)4
جدول -4نتايج تحلیل کوواريانس يك راهه درمتن مانكوا براي بررسي تفاوت میانگین گروههاي آزمايش و گواه در متغیرهاي وابسته
متغیرهاي پژوهش

F

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

سطح معناداري

تاب آوري

41/12

6

41/12

9/91

3/333

سالمت رواني

132/61

6

132/61

91/11

3/339

سالمت جسمي

931/21

6

931/21

42/74

3/336

بحث و نتیجه گیری
رواج زياد خشونت و رشد شواهد پیامدهاي سوء استفاده رواني،
جسمي ،يك خطر اجتماعي ،پزشكي و بهداشتي-رواني جدي
ايجاد ميکند .خشونت پديدهاي است بسیار پیچیده که ميتواند
در زمینه خانواده اشكال مختلفي را به خود بگیرد از قبیل
خشونت علیه کودك ،مرد ،زن و افراد مسن .اما يكي از انواع
متداول خشونت خانگي ،خشونت بین همسران به ويژه خشونت
علیه زنان ميباشد(.)6
لذا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع به بررسي اين مسله
پرداخته که در ادامه نتايج اين پژوهش رابررسي میكنیم
با توجه به نتايج مشخص شد که مديريت استرس بر کیفیت
زندگي و تاب آوري زنان قرباني خشونت خانگي مؤثر بوده
است و همچنین اين شیوه درماني ،به طور معناداري بر خرده
مقیاسهاي سالمت رواني و سالمت جسمي از مؤلفه کیفیت
زندگي تأثیر داشته است.
در تبین اين مساله ميتوان گفت که آموزش مديريت استرس،
مهارتهاي مقابلهاي را افزايش داده ،به افراد اين توانايي را
ميدهد که تعارضهايي را که با ديگران ( خانواده  ،همسر يا

همسران و  )..دارند حل کنند .مهارت مديريت استرس به عنوان
يك راهبرد شناختي – رفتاري هم بر جنبههاي شناختي و هم بر
جنبههاي رفتاري تاکید دارد و همچون سپري در برابر وقايع
منفي عمل ميکند ( ).9در آموزش روش مديريت استرس
مهارتهاي شناختي همچون مشاهده ،مقايسه ،سازماندهي
اطالعات ،تعیین و کنترل متغیر ها ،تدوين فرضیهها  ،تحلیل،
استنباط ،ارزشیابي و قضاوت تقويت گشته و افراد ميآموزند به
جاي گرفتن تصمیمات تكانشي و اجتماعي ،يك تصمیم قاطع
گرفته و با بازبیني مكرر مسیر طي شده ،نقاط قوت و ضعف خود
را شناسايي نموده و در صورت برخورد با موانع ،راههاي ديگري
را نیز امتحان نمايند لذا در فرايند زندگي خود نیز در صورت
برخورد با مشكل و پاسخ نگرفتن از يك راه حل ،راههاي ديگر
عمل را بررسي و بر اساس سودمندي هريك ،آنها را عملي
خواهند کرد ( .) 4از اين رو به جاي وابستگي به ديگران ،انفعال
يا کناره گیري از موقعیتها ،يا تغیر رفتار خود مطابق با انتظار
ديگران ،با بررسي جوانب مختلف مسائل و موقعیتها ،متناسب
با آن عمل و تصمیم گیري نموده ،اين افزايش در مهارتهاي
مديريت استرس ،خزانه مهارتهاي زندگي آنان را گسترش و
آنان را براي تصمیم گیري در شرايط حساس و بحراني و کسب

سید ابوالقاسم سیدان و سارا ضیايي
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راهكارهاي مختلف در برابر بحرانها و فشارها آماده ساخته از
، کاسته.... میزان بروز عواطف منفي چون خشم و پرخاشگري
، قدرت توقف و تامل هیجاني، انعطاف پذيري فكري،بجاي آن
توانايي پیش بیني پیامدها و نتايج احتمالي را باال برده از اين
رهگذر به سازگاري و انطباق اجتماعي بهتري ميرسد بر تبع آن
 سالمت رواني،به رضايت بیشتر از زندگي و شادکامي انجامیده
– اجتماعي بیشتري را براي آنان به ارمغان ميآورد و تجارب
) در9(جديدي را براي فرد و عمل متعهدانه او فراهم ساخته
نتیجه تغییراتي را در نگرش وي نسبت به مسائل زندگي و
احساسات او نسبت به اطرافیان و ارتباط کامل با زمان حال و
 رضايت بیشتري،ذهن آگاهي و رها سازي تجارب گذشته داشته
.)63( را از زندگي براي او فراهم مي سازد
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness
of stress management training on quality of life and resilience of women
victims
of
domestic
violence.
Methods: Pre-test and post-test with control group were used in this study.
The statistical cluster of this study includes all women victims of domestic
violence who have been referred to the Welfare Organization of Mashhad in
1395, of which 30 were selected by voluntary and available sampling
method and randomly selected in two The 15-person test and control group
was replaced. The data gathering tool was SF-36 quality of life
questionnaire, and Conner and Davidson's resilience scale. Data analysis
method was used for multivariate covariance analysis (MANCOVA).
Results: According to the results of the analysis, stress management
education was effective on the quality of life and resilience of women
victims
of
domestic
violence.
Conclusion: This type of treatment also significantly affected mental health
and physical health subscales of quality of life component.
Key words: Resilience, Domestic violence, Quality of life, Stress
management.

