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 چکیده
 و یخودمهاارر  ی مشکالت اساسی در زمینه انسجام روانی و تاب آوری دارند که در این بین نقش خانگ خشونت تحت زنان

 ینا یب شیپا  در یف د نیب یبخشودر و یخودمهارر  نقش قابل توجه است. هدف پژوهش حاض  تعیین یف د نیب یبخشودر

ی بود. روش پژوهش حاض  توصیفی از نوع همبساگگی و معادهاه پایش    خانگ خشونت تحت زنان یآور تاب و یروان انسجام

در ساه   رشات  شاه  پزشکی قاانونی   به کننده م اجعه یخانگ خشونت تحت زنان یتمام شامل پژوهش یآمار جامعهبین بود. 

نف  با توجه به جادول مورراان و    133مونه ای به حجم از این بین ن .بود نف  نف   923 یبیتق  تعداد به 1931ماهه پایانی سال 

 تانجنی خودمهارر یهای انگخاب شدند و پ سشنامه در دسگ س ی یر نمونهمالک ورود و خ وج پژوهش با اسگفاده از روش 

 یآور تااب و  (1331) آنگونووساکی  انسجام ، حس(1933) همکاران و زاده احگشام یف د نیب یبخشودر، (2332) و همکاران

های به دست آمده باا اساگفاده از ضا یم همبساگگی پی ساون و رر سایون       را تکمیل ک دند. داده (2339) دسونیوید و کونور

ی؛ و بین آور تاب ی وروان انسجام با یخودمهارر های پژوهش نشان داد بین چندرانه مورد تجزیه و تحلیل ق ار ر فت. یافگه

ی و تااب آوری  روانا  انسجام نانه بایب واقع درکیی، جو انگقام کنگ ل و مجدد باطارتی و خ ده مقیاس های ف د نیب یبخشودر

درک واقع (. نگایج تحلیل رر سیون نشان داد مگغی های >31/3Pی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )خانگ خشونت تحت زنان

کنناد    بینای  پایش  را یخشونت خاانگ  زنان تحت روانی درصد از تغیی ات انسجام 23 مثبت، صورت به یو خودمهارر  نانهیب

(213/3R
 13 مثبات،  صاورت  باه  رنجش کنگ لیی، و جو انگقام کنگ ل و مجدد ارتباط (. همچنین، مگغی های خودمهارر ی،=2

137/3Rکنند )  بینی پیش را یزنان تحت خشونت خانگ درصد از تغیی ات تاب آوری
توان نگیجه ر فات  (. ب  این اساس می=2

رابطه داشگه و قاادر  ی خانگ خشونت تحت زنان ی با انسجام روانی و تاب آوریف د نیب یبخشودر و یارر خودمهمگغی های 

 هسگند. هادار آنبینی معنیبه پیش
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