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 :فارسی چکیده

 ریدهد. با توجه به تأثیقرار م ریرا تحت تأث نیدارد و هم مادر و هم جن شیوع باالیی یدر دوران باردار یخشونت خانگزمینه: 

 یاثربخش ی، مطالعه حاضر با هدف بررس یو پرخاشگر تیاز جمله عصبان یمختلف زندگ یهاآموزش حل مسئله بر کنترل بحران

 در زنان باردار انجام شد. یخانگ ونتبر اساس حل مسئله بر تجربه خش یهمشاوره گرو

در سال  زهرانیبوئ ینفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز شهر 80 یاست که بر رو ییمطالعه از نوع کارآزما نیا روش:

له در شش مداخشدند.  مینفر( تقس40ل )نفر (  و کنتر 40به دو گروه مداخله)  یتصادف صیانجام شد. افراد به روش تخص 1398

 کتاکتینامهپرسش. خشونت قبل، بالفاصله و سه ماه پس از مداخله با استفاده از نفره اجرا گردید  8گروه  5ای برای دقیقه 45جلسه 

در سطح معناداری کمتر اندازه گیری های مكرر  تحلیل واریانس با آزمون ها ازبرای تجزیه و تحلیل داده شد. یرگیاندازه حل تعارض

 استفاده گردید. 05/0ز ا

 دییو تا یبررس اسمیرنف کلموگروف آزمون از استفاده با موردپژوهش واحدهای خشونت سنجش نمرات بودن نرمال ابتدا نتیجه:

. نداشتند یدارمعنا یو درآمد همگن بوده و تفاوت آمار یباردار شغل، محل سكونت، نوع الت،یتحص هایریشد. دو گروه از نظر متغ

(  39/190در مقابل  28/159نمره خشونت در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بالفاصله پس از مداخله ) نیانگیبعد از مداخله، م

 (.(p< 0.001 ( کاهش یافته بود9/198در مقابل  85/117و سه ماه پس از اتمام مداخله) 

خانگی در زنان خشونت و شدت میزانکاهش مسئله بر گروهی مبتنی بر حل همشاور نتایج مطالعه نشان داد  گیری :ث و نتیجهبح

تواند نتایج مثبتی در می در زنان در معرض خشونت خانگی باردار موثر است. بنابراین استفاده از این روش مشاوره در دوران بارداری

 اشد.خانگی داشته بکاهش خشونت
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Abstract 

Introduction: Domestic violence is highly prevalent during pregnancy and affects both mother 

and fetus. Considering the impact of problem-solving training on controlling different crises of life 

including anger and aggression, the present study aimed to investigate the effectiveness of group 

counseling based on problem-solving on experiencing domestic violence among pregnant women. 

Methods: This study is a clinical trial which was conducted on 80 pregnant women referred to 

Buin Zahra urban centers in 2019. Individuals were randomly divided into intervention (n= 40) 

and control (n= 40) groups. Six 45 minute sessions for five groups of eight people was 

implemented for intervention group. The violence was examined before, immediately and three 

months after the intervention using the Revised Conflict Tactics Scale instrument. Data were 

analyzed using repeated measures analysis of variance at significance level of less than 0.05. 

Results: The baseline characteristics were homogeneous between two groups. After intervention, 

mean score of violence decreased significantly for intervention group versus control group 

immediately after (159.28 vs. 190.98 p< 0.001) and three months after the intervention (117.85 vs. 

198.9 p< 0.001). 

Conclusions: Group counseling based on problem-solving is effective on the level of domestic 

violence among pregnant women. Therefore, using this method of counseling during pregnancy 

can be associated with positive results in reducing domestic violence.  
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