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 خالصه 

 مقدمه

زنان  يو تاب آور يزندگ تیفیآموزش مديريت استرس بر ک ياثربخش بررسي هدف با حاضر مطالعه

 . است شده انجام يخشونت خانگ يقربان

 کار روش
 يآمار جامعهآزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است.  شیپژوهش از روش پ نيا در

 تيحما کسب جهت 6971 سال در که باشديم يخانگ خشونت يقربان زنان يتمام شامل پژوهش نيا

 يرینفر به صورت روش نمونه گ 93 انیم نيکه از ا اندکرده مراجعه دمشه شهر يستيبهز سازمان به

و کنترل  شيآزما ينفر 61در دو گروه  يبه صورت تصادف و شدندداوطلبانه و در دسترس انتخاب 

کانر و  يتاب آور اسیو مق SF-36 يزندگ تیفیاطالعات، پرسشنامه ک يگردآور ابزار.  گرفتند قرار

 استفاده( مانكوا)  رهیمتغ چند انسيکوار لیتحل آزمون از هاداده لیو تحل هيتجز جهتبود.  دسونيويد

 .شد

 نتايج

و تاب  يزندگ تیفیاسترس بر ک تيريآموزش مد که شد مشخص لیو تحل هيتجز جيباتوجه به نتا 

 موثر بوده است. يخشونت خانگ يزنان قربان يآور

 یریگ جهینت

 از يجسم سالمت و يروان سالمت يهااسیمق خرده بر يرمعنادا طور به يدرمان وهیش نيا نیهمچن 

 .است داشته ریتاث يزندگ تیفیک مولفه

  کلیدی کلمات

 .استرس مديريت زندگي، کیفیت خانگي، خشونت آوري، تاب 
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 مقدمه

رواج زياد خشونت و رشد شواهد پیامدهاي سوء استفاده رواني، 

اني جدي رو-جسمي، يك خطر اجتماعي، پزشكي و بهداشتي

تواند اي بسیار پیچیده است که ميکند. خشونت پديدهايجاد مي

در زمینه خانواده اشكال مختلفي را از قبیل خشونت علیه 

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

متداول خشونت خانگي، خشونت بین همسران به ويژه خشونت 

شامل: حمله فیزيكي، سوء باشد. خشونت همسر علیه زنان مي

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

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

زنان در کشورهاي  %12وند و شخود مورد خشونت واقع مي

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

تحقیقات صورت (1)اند يك بار آزار بدني را گزارش کرده

دهد که دو عامل مهم تأثیر گذار بر گرفته در ايران نشان مي

خشونت خانگي، سطح تحصیالت و اعتیاد در خانواده 

 .(9)باشدمي

قربانیان خشونت توسط همسر فشار رواني بیشتري را نسبت به 

کنند. کساني که مورد خشونت واقع نمي شوند تحمل مي

مشكالت بهداشتي، رواني وابستگي زياد با خشونت دارد که 

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

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

 گردد.در زنان قرباني خشونت مي يدگیتن و استرس

داند که فقط هنگامي را حالتي مي يدگیتن و استرسالزاروس، 

هاي روي آوردهاي محیطي را آيد که فرد خواستهبه وجود مي

اي ادراك کرده باشد که موقعیت توانايي فرد را در به گونه

ا افزايش يا کاهش دهد. اين ادراك هارضاء يا تعبیر آن خواسته

کند که آيا موقعیت شود و تأيید مينامیده مي "فرآيند ارزيابي "

شود يا تجربه مي استرستهديد آمیز يا بي خطر است و آيا 

 . (1)خیر

                                                           
1- Trouma 

 يهاآموزشدر اعتقادات و  شهيمطلوب ر تیفیبا ک يزندگ   

و  هاارزشبر  يمبتن يمفهوم ذهن كي يزندگ تیفیالزم دارد. ک

 ني. اباشديم ياز زندگ يتمنديرضا زانیدر ارتباط با م التيتما

 به جامعه و خود به نسبت را فرد توانديمسازه تحت آموزش 

 .(1)برساند يدرون آرامش

 يازهاین يو ارضا نیدر تام يبه عنوان تعادل يزندگ تیفیک  

و  هاعرصهافراد در  يساز كپارچهيو  يو انسان يشناخت ستيز

 نيا از. (9)شوديمدر نظر گرفته  يو اجتماع يفرد يهاتیموقع

 يمهم تلق دهيد بیقشر از زنان آس نيا يبرا يزندگ تیفیرو ک

 .شوديم

دريافتند  آور تابمدي و کوباسا در تحقیقي ده ساله روي افراد  

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

هاي فشارزا نه تنها آسیب رواني نمي بینند، بلكه به موقعیت

ها را جهت رشد و پیشرفت روند و اين موقعیتمي هااستقبال آن

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

کند که افراد هاي مقابله با استرس مطرح ميو سبك يآور تاب

 هاي مقابله حل مسئله و حمايت اجتماعياز روش آور تاب

باال به طور  يآور تابکنند و دانشجويان داراي استفاده مي

، 1)لیپانمايند مدار استفاده ميهاي مقابله مسئلهمعناداري از روش

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

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

رکیبي از باورها در مورد رويي را تهمان سخت اي يآور تاب

کند. فرد تاب آور کسي است که خويشتن و جهان تعريف مي

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

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

داند. ب( توانايي احساس عمیق درآمیختگي و يا تعهد تغییر مي

دهد. ج( انتظار اينكه تغییر هايي که فرد انجام ميفعالیت نسبت به

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

 .(7)دانداي از زندگي ميآن را جنبه

                                                           
2- lipea 

3- Cobasa 
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 شنهادیپ Resiliencyبار در برابر واژه  نیاول يبرا يآور تاب

مشخص  هاسازه ريسا از آن زاتيتما هم و هايژگيشد تا هم و

و  دنیجه يبه معن Salire نیه التاصطالح از کلم نيشود. ا

به  Resilienceواژه  بیترت نيمشتق شده است. بد زبرداشتنیخ

 از که يآورواژه تاب نياست. بنابرا زبرداشتنیدوباره خ يمعن

 نظر به شده اقتباس مصالح و مواد مقاومت با مرتبط اتیادب

 .(63)باشد يمناسب معادل و ترجمه

 و استعدادها به توجه با گرا،مثبت يشناسروان كرديرو

 ها،اختالل و هايناهنجار به پرداختن يجا به انسان يهايمندتوان

 که دانديم ييهاوهیش و هاسازه ييشناسا را خود يينها هدف

 يعوامل رو نيا از. دارند دنبال به را هاانسان يشادکام و يستيبهز

 يدهايتهد و ازهاین با يآدم شتریب هرچه يسازگار سبب که

. باشنديم كرديرو نيا يهاسازه نيتريادیبن گردند،يم يزندگ

 يهاحوزه در ياژهيو گاهيجا يآور تاب انیم نيا در

 پیدا يروان بهداشت و خانواده يشناسروان تحول، يشناسروان

 يسازگار امدیپ اي ييتوانا ند،يفرا كي را يآور تاب. است کرده

 انیب به. اندنموده فيتعر کننده ديتهد طيشرا با زیآمتیموفق

 ناگوار طيشرا به واکنش در مثبت يسازگار يآور تاب گريد

 يستگيرا به عنوان شا يتاب آور (61)لیهام نیهمچن .(66)است

 يداريکه به صورت معن ييدادهايروافراد در مواجهه با 

 توانديم يرو تاب آور نينمود. از ا فيهستند، تعر باربتیمص

 يخشونت خانگ يزنان قربان يسالمت روان يبرا ژهيو يامولفه

 .ديآيمبه شمار 

 و استرس کاهش يبرا را افراد ييتوانا استرس، تيريمد

. در دهديم شيافزا آوراسترس يهاتیموقع با مناسب يسازگار

 آموزاندانش يبر رو همكاران و يآبادعیشفکه توسط  يپژوهش

 استرس تيريمد يهامهارت آموزش که داد نشان شد، انجام

 ،يجسمان نشانگان کاهش و روان سالمت شيافزا باعث

-يم يافسردگ و ياجتماع عملكرد در اختالل اضطراب،

 . (69)شود

 ديرس هستند، باکه افراد تحت است يزمان (64)تيوا نظر از

 را استرس اثر بتوانند تا باشند داشته را الزم يامقابله يهامهارت

 يهامهارت و شود تيريمد استرس، چنانچه. دهند کاهش

 و ازهاین با تا بود خواهد قادر فرد شود، فراهم مؤثر يامقابله

 هاپژوهش. ديآ کنار يبهتر يوهیش به خود يزندگ يهاچالش

 از دارند يشتریب يخودکارآمد انتظار که آنان ،دهديم نشان زین

 تعهد، خود يزندگ در ، (61)برخوردارند ييباال نفس به اعتماد

 ،از(61)هستند طبع شوخ کنند،يم اعمال يشتریب کنترل و چالش

 در يشتریب مقاومت ،(69)وردارندبرخ يشتریب ياجتماع تيحما

 و شونديم شانيپر رتريد اصطالح به و دهنديم نشان آن مقابل

 .ترندمقاوم يشانيپر مقابل در

گر در ارتباط  ليبه عنوان تعد يکه اثر مشخص ياز عوامل يكي

 يو جسم يروان شناخت يو کارکردها زا استرس يدادهايرو نیب

 اهبردر يلاست. به طور ک استرس تيريمد يدارد، راهبردها

 يبرا يو رفتار يشناخت يهاتالش استرس تيريمد يها

 ياست و راهبردها استرس شو کاه تيريمد ،يریشگیپ

موجود در  يزا يدگیعوامل تن ریتحت تأث استرس تيريمد

زا را  يدگیي مواجهه افراد با عوامل تن وهیقرار دارند و ش يزندگ

 يقدرت از ؛ به نقل6724، 6الزاروس و فالكمن دهندينشان م

 (. 6979بوگر،  انیمیرح و يدرآمد يفيشر ،يرکوهیم

 شريفي ،؛ به نقل از قدرتي میرکوهي6773) 1اندلر و پارکر

 يهاوهیش نديفرا يبا بررس (6979، بوگر رحیمیان و درآمدي

، 9مدارمسئله  ۀمقابله با استرس در افراد، سه نوع راهبرد مقابل

مدار کردند. در راهبرد مسئله ييرا شناسا 1يو اجتناب 4مدارجانیه

 شوديم ارويبا مشكل رو میبه شكل مستق يدگیفرد در مقابله با تن

از  مدارجانیکه در مقابله ه يدرحال پردازد،يو به حل مشكل م

ي مقابله يها. واکنشکنديم زیبا مشكل پره میي مستقمواجهه

و ناراحت شدن،  يکردن، عصبان هيشامل گر مدارجانیه

 يپرداز الیو خ ياشتغال ذهن انه،يجو بیع ياختن به رفتارهاپرد

 راتییها و تغتیمستلزم فعال يي اجتنابمقابله يهستند. راهبردها

                                                           
1- Lazarus & Folkman 

2- Endler & Parker 

3- Problem-oriented 

4- Emotion-oriented 

5- Avoidance-oriented 
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زا  استرس تیها اجتناب از موقعاست که هدف آن يشناخت 

 ریممكن است به شكل درگ يي اجتنابمقابله ياست. رفتارها

 افراد و اجتماع به آوردن يرو اي و تازه تیفعال كي در شدن

 .شوند ظاهر گريد

 يهامهارت آموزشرسد با عنايت به مطالب عنوان شده، بنظر مي

 يو تاب آور يزندگ تیفیک زانیاسترس بتواند بر م تيريمد

پژوهش به  نيرو ا نيخشونت اثرگذار باشد، از ا يزنان قربان

 يهامهارتآموزش  ايپرسش است که آ نيا افتنيدنبال 

 يقربان زنان يآور تاب و يزندگ تیفیک بر رساست تيريمد

 است؟ اثربخش يخانگ خشونت

 کار روش

زمون با آو پس آزمونزمايشي )پیشآپژوهش از نوع نیمه  نيا

 باشد. يگروه کنترل( م

 يخشونت خانگ يپژوهش شامل تمامي زنان قربان يجامعه آمار

جهت کسب حمايت به سازمان  6971باشد که در سال  يم

 به نفر 93 انیم نيا از که اندکرده مراجعهشهرمشهد  يستيبهز

و  شده انتخاب دردسترس و داوطلبانه يریگ نمونه روش صورت

و کنترل  شيآزما ينفر 61در دو گروه  يبه صورت تصاف

 خواهند شد. نيگزيجا

 پژوهش ابزار

  SF-13 یزندگ تیفیک پرسشنامه -6
هدف شد.  يطراح (6771) 6واروشربونپرسشنامه توسط  نيا

حالت سالمت از دو منظر  يابيپرسشنامه، ارز نيا يابيارز

عبارت است که در مجموع  91 ياست و دارا يو روان يجسمان

پرسشنامه  نينمره در ا نيتر نيی. پاسنجديمرا  يزندگ تیفیک

 نيپرسشنامه به ا ياست. نحوه نمره گذار 633 نيصفر و باالتر

 2 بر را اسیمق ريز هر از نمرات مجموع که باشديمصورت 

 .(62)ديآ يم بدست يزندگ تیفیک کل نمره و میکن يم میتقس

پرسشنامه با  ييايپا (6976 افجه، از نقل به، 6922) يمحمد     

حاصل از  ياشهخودرون  يکرونباخ و همبستگ ياستفاده از آلفا

بدست  93/3 يباال هاطهیحو در تمام  دیآزمون را مجدد سنج

 11/3کرونباخ  يمقدار آلفا يروابط اجتماع طهیدر ح يآمد ول

                                                           
1- Varosherbon  

 اي طهیح نيبه علت تعداد کم سواالت در ا توانديمبود، که 

هر  يموارد، همبستگ %29در  يسواالت حساس آن باشد. از طرف

 ييباالتر بود. روا هاطهیح ريسا خود از ياصل طهیسوال با ح

با  ماریسالم و ب يهاگروهابزار در  نيا زيتما تیپرسشنامه با قابل

قرار گرفت و در  يابيمورد ارز يخط ونیاستفاده از رگرس

 دار داشتند.  يمختلف اختالف معن يهاطهیح

 اسیمق نيا :دسونيويد و کانر یآور تاب اسیمق -2

اوقات،  ي)هرگز، به ندرت، گاه يانهيگز پنج هيگو 11 يدارا

 رانياستفاده در ا يآن را برا  يمحمد( است که شهیاغلب و هم

 بيکرونباخ، ضر يآلفا بيانطباق داد وي با استفاده از ضر

را به روش  اسیبه دست آورد و اعتبار مق 27/3را  اسیمق ييايپا

 تا 46/3 نیب يهايبيبا نمره کل مقوله ضر هيهر گو يهمبستگ

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

 و رازیش انيدانشجو در را اسیمق ييايپا يمقطع يبررس كي در

 .آوردند دست به 29/3 با برابر نباخکرو يآلفا بيضر کمك به
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 یدرمان پروتکل 
طور خالصه به يشرح جلسات درمان  -0 جدول  

 .آزمون شیپ اجرا ، استرس فيتعر و يتیشخص يالگو با ييآشنا ، کارگاه قواعد انیب و معارفه اول جلسه

 يدگیآرم ناتيانواع استرس زاها و تمر دوم جلسه

 احساسات و رافكا نیب ارتباطدرك  سوم جلسه

 يمنف افكار ييشناسا نيتمر چهارم جلسه

 يمنف افكار با ينيگزيجا و يمنطق ریو غ يمنطق ييخود گو ييشناسا پنجم جلسه

  زمان تيريمد كیتكن ششم جلسه

 يریگ میتصم و مسأله حلآموزش  هفتم جلسه

 خاص خشم ياز پاسخ ها والگوها يآگاه هشتم جلسه

 يفرد نیب ياه سبك يریادگي نهم جلسه

 .آزمون پس ياجرا ،(بازخورد و يبند جمع) استرس تيريمد و يدگیآرم نيتمر يبرا يزير وبرنامه ها برنامهمرور  دهم جلسه

 

  جينتا

 يهاانسيوار يهمگن فرض يبرقرار از نانیاطم کسب يبرا ابتدا

 است شده استفاده نيلو يهاانسيوار يهمگن آزمون از گروه دو

  .(1جدول)

 نيلو يهاانسيوار يهمگن آزمون -2ولجد

 يهمگن هیفرض شود،يم مشاهده 1جدول در که طور همان

 (. p>31/3) باشديم برقرار هاانسيوار

 ONE-WAY ANOVA آزمون از توانيم جهینت رد 

 .کرد استفاده

 نشانگر هاآزمون همه يدار يمعن سطوح آزمون، شیپ اثر کنترل با

 يرهایمتغ کل در گواه، و شيآزما يهاگروه نیب که است نيا

  .9)جدول( >p)31/3) دارد وجود يمعنادار تفاوت پژوهش،

                                                                

 

 

 

 يریمتغ چند انسيکوار لیتحل جينتا -1جدول

ANOVA 

  
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F داريمعني سطح 

 جسمي

Between 

Groups 
199/1699 6 199/1699 192/611 333. 

Within Groups 999/491 12 773/61   

Total 919/1137 17    

 رواني

Between 

Groups 
699/6441 6 699/6441 721/12 333. 

Within Groups 999/121 12 731/13   

Total 419/1319 17    

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 .776 12 6 .333 جسمي

 .421 12 6 .136 رواني

 .931 12 6 327/6 آوري تاب
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 آوري تاب

Between 

Groups 
233/131 6 233/131 194/1 362. 

Within Groups 319/731 12 914/91   

Total 219/6639 17    

 

  که معناست بدان جهینت نيا. دارد وجود>p) 31/3) يمعنادار تفاوت ،يآور تاب و يزندگ تیفیک يکل نمره در گروه دو نیانگیم نیب

 يمعنادار طور به ،يدرمان وهیش نيا نیهمچن و است بوده مؤثر يخانگ خشونت يقربان زنان يآور تاب و يزندگ تیفیک بر استرس تيريمد

 . (4)جدولاست داشته ریتأث يزندگ تیفیک مؤلفه از يجسم سالمت و يروان سالمت يهااسیمق خرده بر

  وابسته يرهایمتغ در گواه و شيآزما يهاگروه نیانگیم تفاوت يبررس يبرا مانكوا درمتن راهه كي انسيکووار لیتحل جينتا -4جدول

 مجموع پژوهش يرهایمتغ

 مجذورات

 درجه

 يآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

F يمعنادار سطح 

 333/3 91/9 12/41 6 12/41 يآور تاب

 339/3 11/91 61/132 6 61/132 يروان سالمت

 336/3 74/42 21/931 6 21/931 يجسم سالمت

  یریگ جهیو نت بحث

رواج زياد خشونت و رشد شواهد پیامدهاي سوء استفاده رواني، 

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

تواند اي است بسیار پیچیده که ميکند. خشونت پديدهايجاد مي

ینه خانواده اشكال مختلفي را به خود بگیرد از قبیل در زم

خشونت علیه کودك، مرد، زن و افراد مسن. اما يكي از انواع 

متداول خشونت خانگي، خشونت بین همسران به ويژه خشونت 

 .(6)باشدعلیه زنان مي

 مسله نيا يبررس به موضوع تیاهم به توجه با حاضر پژوهش لذا

 میكنیم يرابررس پژوهش نيا جينتا ادامه در که پرداخته

 تیفیک بر استرس تيريمد  که شد مشخص جينتا به توجه با

 بوده مؤثر يخانگ خشونت يقربان زنان يورآ تاب و يزندگ

 خرده بر يمعنادار طور به ،يدرمان وهیش نيا نیهمچن و است

 تیفیک مؤلفه از يجسم سالمت و يروان سالمت يهااسیمق

  .است داشته ریتأث يزندگ

 استرس، تيريمد آموزش که گفت توانيممساله   نيا نیتب در

را  ييتوانا نيبه افراد ا داده، شيافزا را يامقابله يهامهارت

 اي همسر ، خانواده)  گرانيد با که را ييهاتعارضکه  دهديم

 عنوان به استرس تيريمد مهارت. کنند حل دارند..(  و همسران

و هم بر  يشناخت يهاجنبههم بر  يرفتار – يراهبرد شناخت كي

 عيدر برابر وقا يدارد و همچون سپر دیتاک يرفتار يهاجنبه

استرس  تيري.( در آموزش روش مد9) کنديمعمل  يمنف

 يسازمانده سه،يمقا مشاهده، همچون يشناخت يهامهارت

 ،لیتحل،  هاهیفرض نيتدو ها، ریمتغ کنترل و نییتع اطالعات،

 به آموزنديمگشته و افراد  تيو قضاوت تقو يابیارزش ،استنباط

 قاطع میتصم كي ،ياجتماع و يتكانش ماتیتصم گرفتن يجا

 خود ضعف و قوت نقاط شده، يط ریمس مكرر ينیبازب با و گرفته

 يگريد يهاراه موانع، با برخورد ورتص در و نموده ييشناسا را

 صورت در زین خود يزندگ نديفرا در لذا ندينما امتحان زین را

 گريد يهاراه حل، راه كي از نگرفتن پاسخ و مشكل با برخورد

 يرا عمل هاآن ك،يهر يسودمند اساس بر و يبررس را عمل

ال انفع گران،يد به يوابستگ يجا به رو نيا از. ( 4)خواهند کرد 

 انتظار با مطابق خود رفتار ریتغ اي ها،تیموقعاز  يریکناره گ اي

 متناسب ها،تیموقعجوانب مختلف مسائل و  يبا بررس گران،يد

 يهامهارتدر  شيافزا نيا نموده، يریگ میتصم و عمل آن با

 و گسترش را آنان يزندگ يهامهارتخزانه  ،استرس تيريمد

 کسب و يبحران و حساس طياشر در يریگ میتصم يبرا را آنان
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 از ساخته آماده فشارها و هابحرانمختلف در برابر  يراهكارها

 کاسته،....  يپرخاشگر و خشم چون يمنف عواطف بروز زانیم

 ،يجانیه تامل و توقف قدرت ،يفكر يريپذ انعطاف آن، يبجا

 نيرا باال برده از ا ياحتمال جيو نتا امدهایپ ينیب شیپ ييتوانا

 آن تبع بر رسديم يبهتر يو انطباق اجتماع يه سازگاررهگذر ب

 يسالمت روان ده،یانجام يشادکام و يزندگ از شتریب تيرضا به

 تجارب و آورديمآنان به ارمغان  يرا برا يشتریب ياجتماع –

 در (9)ساخته فراهم او متعهدانه عمل و فرد يبرا را يديجد

 و يزندگ ئلمسا به نسبت يو نگرش در را يراتییتغ جهینت

 و حال زمان با کامل ارتباط و انیاطراف به نسبت او احساسات

 يشتریب تيرضا داشته، گذشته تجارب يساز رها و يآگاه ذهن

 .(63) سازد يم فراهم او يبرا يزندگ از را
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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.                            
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