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 چکیده

تاثیر گروه با مشکالت عقالنی متعددی همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین  زاای تنشمشکل ناباروری به عنوان مساله

روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح هیجانی بر تحمل زناشویی زنان نابارور متقاضی عمل لقاح مصنوعی بود.  -درمانی عقالنی 

متقاضی عمل لقاح مصنوعی شهر تهران را در با گروه کنترل و جامعه آماری کلیه زنان نابارور  آزمون پسپیش آزمون، 

هدفمند انتخاب شده و  گیری نمونهزنانی که تحمل زناشویی پایین داشتند با استفاده از  ها آنتشکیل دادند. از بین  0911سال

حمل ت نفری به عنوان گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. اطالعات درباره متغیرهای پژوهش به کمک مقیاس 07در دو گروه 

روایی پرسشنامه از طریق روایی از گروه آزمایش و کنترل کسب شد.  آزمون پسآزمون و  زناشویی انریچ در دو مرحله پیش

جلسه  01درمان عقالنی هیجانی گروهی در . محتوایی و صوری مشخص شد. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ انجام شد

نتایج نشان داد که  تحلیل شد. 01افزار اس پی ا س ا س نسخه داده ها با استفاده از نرمبه گروه مداخله ارائه شد.  ای دقیقه 11

پاسخ قراردادی، مسایل شخصیتی، ارتباط ) ابهام زناشویی تحمل های مؤلفههیجانی بر خرده  -گروهی درمان عقالنی اثر آموزش

و  و فرزندانمربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج  های فعالیتزناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، مساوات طلبی، 

با توجه به نتایج بدست  است. دار معنی >15/1pدر سطح در زنان نابارور متقاضی عمل لقاح مصنوعی  (عقیدتی گیری جهت

با افکار مثبت و منطقی، منجر  ها آندرمان عقالنی هیجانی، با اصالح باورهای منفی و جایگزینی توان نتیجه گرفت که آمده می

لذا باید به آموزش عقالنی هیجانی برای  .شود میبه افزایش تحمل ابهام زناشویی زنان نابارور متقاضی عمل لقاح مصنوعی 

 افزایش تحمل ابهام زناشویی زوجین نابارور توجه بیشتر صورت گیرد.
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