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   و مراحـل  نابـاروري در واقـع  . شـود   مـي   بر زوجين  و رواني  عاطفي  عميق شارهاي ف  منجر به  كه  است  زندگي  پيچيده  بحران   يك   ناباروري :مقدمه
  هـاي  آيد، با هزينـه  مي پيش     درمان   در طول    برنااميدي   غلبه   دنبال   به   كه   از اميدواري   هايي  دوره.  است   استرس  وجود آمدن ه   ب  هاي   زمينه   آن  درمان

   كمـك  هـاي   برنامه  از موفقيت  قسمتي  كه از آنجائي. منجر شود...  و   افسردگي، اضطراب   تواند به    مي   پزشكي  ايه  درمان   پائين   موفقيت  باال و ميزان  
   بـا هـدف    بـاليني   كارآزمـايي   روش  بـه  تجربي  شبه  دارد، پژوهشي  بستگي  از درمان    ناشي   و استرس    با اضطراب    سازگاري  هاي   شيوه   به  باروري
 ZIFT و   GIFT هـاي    بـا روش     درمـان    تحـت    نابـارور اوليـه     هاي  خانم   اضطراب   بر كاهش    شناختي - رفتاري   درمان  هاي  از تكنيك   كي تأثير ي   تعيين

  . انجام گرفت1381ا بهمن ماه سال ت ازتيرماه   تهران  شريعتي  بيمارستان درمان ناباروري   بخش  به  كننده مراجعه
  دو گـروه ).  نفـر گـروه كنتـرل   30جربي و ت نفر گروه 30( قرار گرفتند  و كنترل  تجربي در دو گروه  م تحت درمان    خان نفر 60 تعداد   :مواد و روشها  

   تجربـي   در گـروه  سـپس .  قرار گرفتند  برگر مورد ارزيابي   حالت وصفت اشپيل     اضطراب   آزمون  توسط)   قاعدگي   سيكل 21روز   (  مطالعه  درابتداي
   كنترل   در مورد گروه     ولي انجام شد؛  روز   20 تا   15   مدت   به   تنفسي  سازي   و آرام    شناختي   بازسازي   شامل   شناختي -ري رفتا  هاي  آموزش  مداخله
 دو روز    و همچنين )   قاعدگي   سيكل 10روز  (ZIFT و   GIFT  عملانجام   از     دو روز قبل     حالت و صفت     اضطراب   ميزان  سپس.  نشد   اعمال  اي  مداخله

  .  قرارگرفت ارزيابي  مورد  در هر دو گروهZIFT و GIFT   عمل بعد از انجام
.  نداشت داري  معني  آماري  اختالف  در دو گروه  مطالعه  و در پايان  در بدو مطالعه  حالت و صفت   اضطراب   داد ميانگين    نشان   پژوهش   نتايج :نتايج

   تجربـي    در گـروه     طوريكـه    بـه  ؛ داشـت   داري   معني   اختالف   در دو گروه     مطالعه  حين)  P=028/0(  صفت  و ) P =002/0( حالت     اضطراب  ميانگيناما  
      و صـفت    حالت   اضطراب   ميانگين   بين  داري   معني   اختالف  همچنين . شد  مشاهده)  جراحي   از عمل   قبل (  مطالعه   حين   در اضطراب    چشمگيري  كاهش

  داري   معنـي    اخـتالف    عـالوه   به.   وجود نداشت   داري   معني   تفاوت   كنترل   در گروه   ولي) P =000/0 (  وجود داشت    تجربي   در گروه    مطالعه  بدو و حين  
   ).P >05/0 ( شت وجود دا دو گروهبين    مطالعه  و بدو و پايان  مطالعه  و پايان  حين حالت و صفت    اضطراب  تفاوت  ميانگين بين

  هـاي    بـا روش     درمـان    تحـت    نابـارور اوليـه     هاي  خانم   اضطراب   در كاهش    شناختي  - رفتاري  هاي  آموزش   داد كه    نشان   مطالعه   نتايج :گيري نتيجه
ART  از    مطالعـه    در پايـان     كـه    شـناختي    رفتـاري   هـاي   آموزش   مداخله   نابارور تحت   هاي  خانم   داد كه    نشان   مطالعه  هاي   يافته  همچنين.   مؤثر است 

   نقـش   بـه  بـا توجـه   . داشـتند را در مقايـسه بـا گـروه كنتـرل             آميـز بيـشتري      موفقيـت    درمـان   داري ي برخوردار بودند، بطور معن      كمتري  اضطراب
،  يدرمـان هـاي   روش   موفقيـت   ميـزان  بـردن  و بـاال    اضطراب  در كاهش   درمان  افراد نابارور تحت  عاطفي  و حمايت  شناختي-  رفتاري هاي  آموزش

  . و اجرا گردد  تدوين  روانشناسان  بويژه  درماني  تيم  توسط  و حمايتي  آموزشي هاي  برنامه ناباروريدرمان شود در مراكز  پيشنهاد مي
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