بررسی تأثیر آموزش راهبردهای مقابلهای در کاهش میزان اضطراب
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابلهای کارآمد در کاهش
آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل است .جامعۀ آماری کلیۀ مادران
دانشآموزان اتیسم را شامل میشود که در طی یک دورۀ ششماهه ،جهت دریافت خدمات
روانشناختی و شرکت فرزندشان درکالسهای بازیدرمانی به کلینیک روانشناسی مراجعه
کردهاند .نمونهگیری به روش نمونه در دسترس انجام یافت و 02نفر از مادران انتخاب
شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به طور برابر( 02نفر) قرار گرفتند .برای اندازهگیری
میزان اضطراب از آزمون کتل استفاده شد .آزمودنیهای گروه آزمایش  02جلسه تحت
آموزش راهبردهای مقابلهای قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت نکرد.
دادههای بهدستآمده با روش آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد که
عالئم اضطراب در آزمودنیهای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری
کاهش یافته ( ،)p < 2/220اما پس از یک دورۀ  4ماهه ،مجدداً میزان اضطراب در گروه
آزمایش به خط پایه نزدیک شده است.
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مقدمه
اضطراب حالتی فراگیر ،ناخوشایند ،مبهم و همراه با برانگیختگی دستگاه عصبی خودکار،
سردرد ،عرق کردن ،تپش قلب ،گرفتگی ماهیچههای سینه ،ناراحتیهای گوارشی و بیقراری است.
اضطراب نشانه هشدار است که فرد را از خطری نزدیک آگاه میکند؛ اضطراب میتواند پاسخی
مناسب و در راستای سازگاری فرد باشد .کمی اضطراب فرد را آماده میسازد تا همه منابع خود را
در برابر تهدیدی بالقوه به کار گیرد ،در حالی که اضطراب باال ،تواناییهای ذهنی وشناختی (توجه،
است که در درون شخص چیزی تعادل روانی را درهم میریزد .مضطرب بودن ،تا اندازهای ،بخشی
از یک پاسخ مقابلهای طبیعی به مسائل روزمره زندگی در نظر گرفته میشود .با این حال ،زمانی که
اضطراب شدید و یا نامتناسب با موقعیت باشد ،یک اختالل یا مشکل بالینی محسوب میشود
(سادوک 0و سادوک.)0223،
هرچند که همۀ افراد به گونهای اضطراب را تجربه میکنند اما مطالعات متعدد نشان داده است
که بعضی از اقشار در معرض میزان اضطراب باالتری قرار دارند .بدیهی است یکی از مواردی که
منبع اضطراب و تنش برای خانوادهها و بهویژه مادران به شمار میآید ،ناتوانی و بیماری فرزند
است و هر چقدر بیماری و ناتوانی مزمنتر و طوالنیتر باشد ،تنش و اضطراب وارد شده بیشتر
است .گوتس 0و گوتس ( ،)0222نتیجه گرفتند والدینی که فرزندانشان دچار بیماریهای مزمن
هستند ،وارد روندی از مراحل عاطفی قابلپیشبینی میشوند و هرچقدر بیماری مزمنتر و
طوالنیتر باشد ،والدین و بهویژه مادر در معرض مشکالت عاطفی و رفتاری بیشتری قرار میگیرد.
اتیسم از جمله اختالالتی است که به دلیل شدید و فراگیر بودن عالئم تأثیر نامطلوبی در افراد
خانواده و بهویژه مادر برجای میگذارد .اتیسم ،اختالل نافذ رشدی است که در سه سال نخست
زندگی بروز مییابد .این ناتوانی از جهات مختلف بر پیشرفت و گسترش توانایی کودک (رشد
زبان ،ارتباط و مهارتهای اجتماعی) تأثیر میگذارد .کودک اتیسم با دیگران تماس چشمی برقرار
نمی کند ،دوست ندارد در آغوش گرفته شود و اختالل شدید گفتار و زبان و مسائل شناختی دارد.
تمام این عالئم شرایط ویژهای را ایجاد میکند که به واسطه آن انرژی روانی بسیار زیادی از مادر
گرفته شود .پژوهشهای بسیار زیادی نشان دادهاند که اغلب والدین و بهویژه مادران کودکان
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استثنایی در معرض انواع مشکالت جسمی و روانی قرار دارند .در همین رابطه ون ریپر)0222( 0
در مطالعهای بر روی  55خانواده دارای کودک کمتوان ذهنی به این نتیجه رسید که والدین این
کودکان در تمام زمینهها ،نسبت به گروه کنترل عوامل تنشزای بیشتری را تجربه میکنند .نتیجه
پژوهش ریحانی ( )0334نیز در همین راستاست .تحقیق موسوی خطاط ( ،)0322در مورد
ویژگیهای شناختی ،روانی و اجتماعی والدین کودکان بیش از یک فرزند استثنایی نشان داد که
سالمت مادران دارای کودکان استثنایی در چهار بعد جسمانی ،اضطراب ،عامل اجتماعی و افسردگی
مادران کمتوان ذهنی خفیف ،نیمه شنوا و نیمه بینا به این نتیجه رسیدکه بین استرس تجربه شده
توسط مادران کودکان کمتوان ذهنی خفیف ،نیمه شنوا و نیمه بینا نسبت به مادران کودکان عادی
تفاوت معناداری وجود دارد .برندون )0223( 0در طی پژوهشی در استرالیا نشان داد که مادران
کودکان کمتوان ذهنی زمان اشتغال کمتری دارند و کمتر زمانی برای پرداختن به فعالیتهای لذت
بخش و تفریحات دارند .این پژوهش همچنین نشان داد که زمان مادران جهت مراقبتهای شخصی
کاهش مییابد .بنابراین ،مادران به علت زمان کمی که به خود اختصاص میدهند آسیبپذیرتر می-
شوند .این مطالعه دانش جدیدی از اثر ناتوانی کودکی بر زمان (وقت) والدین شاغل جهت مراقبت
شخصی و فراغت ارائه میکند ،فعالیتهایی که میتواند سالمت فیزیکی و روانشناختی آنان را بهبود
بخشد .در ارتباط با افسردگی در بین والدین کودکان کمتوان ذهنی نیز مطالعهای در امارات متحده
عربی توسط ویویان خامیس )0223( 3انجام گرفت .در این مطالعه سهم نسبی ویژگیهای کودک،
جمعیتشناختی -اجتماعی والدین و محیط خانوادگی به ترتیب دلیلی برای  31/3درصد و 00/5
درصد فشار روانی والدینی و تفاوت نشانهشناسی روانپزشکی والدین بودند .در مطالعۀ دیگر مک-
کانکی 4و همکاران ( )0221که در مورد مادران کودکان سندرم دان انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که مادران این کودکان در معرض خطر باالی فشار روانی ،سالمتی ضعیفتر و روابط خانوادگی
ضعیف شده قرار دارند .در پژوهش دیگر آنت مککارتی 5و همکاران ( )0221به بررسی فشار
روانی و عملکرد خانوادگی و والدینی در خانوادههای با یک کودک «نشانگان ایکس شکننده»
پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد پدران و مادران سطوح مشابهی از فشار روانی را تجربه
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میکنند و سطوح مشابهی از رضایت از حمایتها را گزارش کردند .قویترین پیشبینی کنندۀ فشار
روانی مادری سطح رضایت زناشویی بود در حالی که قوی ترین پیشبینی فشار روانی والدینی
سطح مهارتهای سازشی کودک بود .در پژوهشی دیگر که توسط ترنبال و جکسون 0در سال
( )0224انجام شد ،نشان داده شد که امکانات مادر مانند حمایت جسمانی و عاطفی نقش متغیر
تعدیلکننده را در رابطۀ بین سالمت مادر و استرس مرتبط با وجود کودک معلول دارد و به نظر
میرسد که رضایت مادر از حمایت اجتماعی مهمترین نقش را در تضعیف اثرات فشار روانی روی
پژوهش گری )0220( 0نشان داد که مادران کودکان با اختاللهای گسترده در خودماندگی در
رویارویی با حوادث ،آسیبپذیرتر از پدران هستند .افشاری ( )0323نشان داد که راهبردهای
مقابلهای در مادران کودکان استثنایی کمتر مفید و غیر مؤثر و یا متمرکز بر هیجان است.
کنستانتاریس و هماتیدیس )0225( 3در مقالهای تحت عنوان "بررسی شدت عالئم مرضی و
فشارهای روانی در والدین کودکان اتیسم" نشان دادند که احساس عصبانیت و درخواست کمک از
همسر در مادران کودکان اتیسم بیشتر از مادران کودکان عادی دیده شده است .جاللی مقدم
( )0321در بررسی خود به مقایسۀ هوش هیجانی و راهبردهای مقابلهای در والدین کودکان مبتال به
اختاللهای فراگیر تحولی پرداخت و دریافت که با افزایش توانایی والدین در مهارتهای درون فردی،
استفاده از راهبردهای مقابلهای مبتنی بر حل مسئله بیشتر میشود و با کاهش توانایی والدین در
سازگاری استفاده از راهبردهای جلب حمایت اجتماعی بیشتر میشود .پترسون و آلبرز)0220( 4
نشان دادند که افسردگی مادران کودکان استثنایی بیشتر از سایرین است و باعث ناکارآمدی تعامل
مادر – کودک میشود.
مطالعۀ میلر )0222( 5نشان داد که والدین کودکان دارای کمتوانی ذهنی به استرس بیشتری
نسبت به مادران دارای کودک با رشد طبیعی دچار میشوند و از لحاظ ویژگیهای شخصیتی از
مادران کودکان عادی متفاوت هستند .گلیدن 1و همکارانش ( ،)0221نشان دادند که مادران کودکان
کمتوان ذهنی نمرۀ بیشتری را در روان نژندی نسبت به مادران کودکان طبیعی داشتند که نشان
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( ،)0223عالئم روان نژندی بیشتری را در مادران کودک اتیسم نسبت به مادران کودکان طبیعی
یافتند .آنها همچنین نشان دادند که مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان طبیعی ثبات
هیجانی کمتری دارند.
غباری و وحدت تربتی ( )0320نشان دادند که والدین کودکان اتیسم طرد ،آزادی افراطی و
حمایت افراطی بیشتری نسبت به والدین کودکان عادی دارند .در همین خصوص ،کوگل ،بیمبال و
تعامالت مادر و کودک را بهبود میبخشد و از بار فشار روانی واردشده میکاهد .بنابراین ،آموزش
راهبردهای مقابلهای از اهم مسائل به شمار میآید .براساس تعریف (الزاروس و فولکمن،)0224 3،
منظور از مقابله تالشهایی است که برای کنترل و اداره کردن موقعیتهایی که به نظر خطرناک و
استرس زا میرسند ،به عمل میآوریم (دیویس .)0220 4،بنا به تعریف ،مقابله عبارت است از تسلط
یافتن ،کم کردن و یا تحمل آسیبهایی که استرس ایجاد میکند .به عبارت دیگر ،مقابله شامل تمام
تالشهای شناختی و رفتاری است که برای مهار ،کاهش یا تحمل درخواستهای درونی یا بیرونی
به کار گرفته میشود .مقابله ممکن است رابطۀ فرد را با محیط تغییر یا میزان ناراحتی عاطفی او را
کاهش دهد .روشهای مقابله گوناگون است ،اما بر اساس پژوهشهای مختلف میتوان روشهای
مقابله را در دو عنوان کلی روشهای مقابلۀ هیجانمدار و مسئلهمدار بررسی کرد .تمایز میان مقابلۀ
مبتنی بر مشکل و مقابلۀ مبتنی بر هیجان حایز اهمیت است.
تحقیقات این مسئله را نشان میدهند که پاسخ افراد به مقیاسهای مقابلهای چند عامل را شکل
میدهد .این تحقیقات بیانگر آن است که گرایشهای مقابلهای ممکن است یکی از موارد زیر را در
بر داشته باشد.
مقابلۀ فعال :فرایند اتخاذ گامهای مقابلهای به منظور از بین بردن عامل استرسزا یا خنثی کردن
تأثیرات آن است .مقابلۀ فعال مشتمل بر اقدام مستقیم ،افزایش تالش و کوشش و تالش برای
اجرای یک روش مقابلهای است.
برنامهریزی :عبارت از اندیشیدن در مورد اینکه چگونه با عامل استرسزا مقابله کنیم .فرایندهای
برنامهریزی مبتنی است بر ،درصدد اقدام عمل بر آمدن ،طرح ریزی در مورد اینکه چه اقدامات
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عملی انجام گیرد و چگونه به بهترین شکل ممکن از عهدۀ مشکل برآییم .این اقدام ،اقدامی مبتنی
بر حل مشکل است
تمایل به جستوجوی حمایتهای اجتماعی :این روش در حقیقت ،شمشیری دولبه است .از
بسیاری جهات ،جستوجوی حمایت اجتماعی و عاطفی پدیدهای کارکردی به نظر میرسد؛ به این
معنی که فردی که از یک تهدید احساس ناامنی میکند با به دست آوردن این نوع حمایت به
احساس آرامش میرسد .بنابراین ،به نظر میآید این روش خود بازگشتی به شیوههای مقابله مبتنی
راهبردهای مقابلهای را در میزان اضطراب مادران دارای فرزند اتیسم افزایش دهد.
روش اجرای پژوهش
جامعۀ آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
این پژوهش مطالعهای نیمهتجربی همراه با گمارش آزمودنیها در گروه آزمایش و گروه کنترل به
همراه پیشآزمون  -پسآزمون است .جامعۀ آماری شامل کلیۀ مادران دانشآموزان اتیسم است که
طی یک دورۀ ششماهه ،جهت دریافت خدمات روانشناختی و شرکت فرزندشان در کالسهای
بازیدرمانی به کلینیک روانشناسی مراجعه کردهاند .برای نمونهگیری ،از روش نمونه در دسترس
استفاده شد .به این ترتیب ،مادران  02کودک اتیسم انتخاب شدند .بعد از مصاحبۀ اولیه با والدین،
مادران  02نفر از کودکان اتیسم در گروه گواه و  02نفر دیگر در گروه آزمایش قرار گرفتند.
مالکهای ورود شامل داشتن عالئم اضطراب بر اساس مصاحبۀ بالینی ساختاریافته برای اختالالت
محور یک ،دریافت نکردن درمانهای روانشناختی یا دارویی (دست کم از یک سال قبل از ورود به
پژوهش) ،داشتن تحصیالت حداقل دیپلم و داشتن تأهل.
مالکهای خروج عبارت بود از داشتن بیماری جسمانی یا شرایط طبی زیربنای اضطراب ،دارا
بودن مالکهای کامل اختالل شخصیت بر اساس مصاحبۀ بالینی ساختیافته برای اختالالت محور
دو و دریافت برنامۀ مداخلهای همزمان با این پژوهش که ممکن است با متغیر مستقل ،تداخل داشته
باشد.
آزمودنیهای گروه آزمایش  02جلسه ،تحت درمان شناختیـ رفتاری همراه با آموزش مهارت
حل مسئله قرار گرفتند .این آموزشها در کلینیک و دو جلسۀ یکساعته در هر هفته به مدت پنج
هفته انجام گرفت .قبل از شروع جلسات ،هدف جلسات ،برای مادران تبیین شد .گروه کنترل هیچ
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بر مشکل باشد (دیویس .)0220،با این مقدمه ،این تحقیق در پی آن است که تأثیر آموزش
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مداخلهای دریافت نکردند .یک هفته پس از پایان جلسات درمان ،آزمون اضطراب در آزمودنیهای
گروه کنترل و آزمایش مجدداً به اجرا در آمد.
ابزار پژوهش
برای اندازهگیری میزان اضطراب از آزمون کتل استفاده شد .آزمون کتل بر پایۀ تحقیقات
گستردهای استوار است و یکی از معتبرترین آزمونهایی است که به صورت پرسشنامۀ کوتاه ارائه
میشود و میتواند تشخیصهای بالینی را تکمیل کند .اعتبار این آزمون که از طریق اجرای مجدد آن
نقل از ساجدی و همکاران .)0322،کاظمیان ( ،)0320میزان ضریب پایایی کل مقیاس را با روش
آلفای کرونباخ  ./12به دست آورده است.
یافتههای پژوهش
از کل نمونۀ  02نفری مادران شرکتکننده 03 ،نفر فرزند پسر و  3نفر فرزند دختر داشتند00 .
نفر تحصیالت دیپلم و بقیه دارای مدرک کارشناسی و باالتر بودند 1 .نفر شاغل و بقیه خانهدار
بودند.
جدول شماره  .0محتواي جلسات آموزشي
جلسه
اول
دوم
سوم

موضوع
ارزیابی اولیه
تسلط بر نشانههای رفتاری ،عاطفی و شناختی
اضطراب
کار روی نشانههای احساسی

چهارم

مبارزه با افکار منفی
مهارتهای ثبت افکار
کار روی خطاهای شناختی
شناسایی افکار غلط
شناسایی خودگوییهای منفی

هفتم

آموزش حل مسئله

هشتم

تغییر و اصالح باورهای نادرست

پنجم
ششم

نهم

آمادگی برای تکمیل درمان

دهم

آخرین جلسه

برنامه
 توضیح دربارۀ ماهیت اضطراب ،اثرات و نشانه دادن برنامۀ کاری تمرینات چگونه احساس میکنید؟ استفاده از ثبت احساس شواهد و مدارک نگریستن از زاویۀ دیگر بازسازی خطاهای شناختی جایگزین کردن افکار مثبت و صحیح با افکار غلطپیداکردن خودگوییهای منفیآموزش برای جایگزین کردن خودگوییهای مثبت پذیرفتن مسئولیت احساس تسلط و کفایت تعریف مسئله تهیۀ فهرستی از راه حلهای انتخابی تصمیمگیری امتحان کردن راه حل انتخابییافتن باورها نادرست به پرسش کشیدن باورهاروشنسازی باورها ارزیابی پیشرفت آزمودنیها ارائۀ راهبردهای ترمیمی جمع بندی کردن -بحث کردن دربارۀ راهبردهای جانشین
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و به دفعات متعدد انجام گرفته به اتفاق باالتر از  ./32بوده است (پیکوتی و همکاران ،0223،به
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جدول شماره .0میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب در پیشآزمون و پسآزمون دوگروه کنترل و آزمایش
گروه
آزمایش
کنترل

انحراف معیار

شاخص

تعداد

میانگین

پیشآزمون

02

35/23

1/3

پسآزمون

02

01/ 44

3/0

پیشآزمون

02

31/0

5/2

پسآزمون

02

33/00

3/0

همانگونه که در جدول شمارۀ  0دیده میشود ،میانگین پیشآزمون نمرات اضطراب در گروه
آزمایش  35 /23و در گروه کنترل  31/0بود ،که اختالف معناداری ندارد .میانگین پسآزمون در
مقابله آشنا شدهاند توانستهاند به میزان معناداری از اضطراب خود بکاهند.
جدول شماره  .1نتایج تحلیل کوواریانس نمرات اضطراب
منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

توان آزمون

پیشآزمون

343/445

0

343/445

12/33

> 2220

./20

گروه

013/23

0

013/23

30/40

>2220

./22

خطا

303/04

02

01/11

کل

0002/102

02

نتایج تحلیل کواریانس در جدول شماره  3نشان میدهد که با مقدار 30/40 Fو با درجات
آزادی  02و  ،0اثر کاربندی آزمایشی ،در سطح  22/2درصد معنادار است؛ به این معنی که مادرانی
که در جلسات آموزشی شرکت کرده بودند ،اضطراب کمتری داشتند.
جدول شماره  .1میانگین و انحراف معیار نمرات اضطراب در پسآزمون دوم دو گروه کنترل و آزمایش
گروه

شاخص

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پسآزمون

02

34/23

1/3

کنترل

پسآزمون

2

35/20

3/0

همانگونه که در جدول شمارۀ  4دیده میشود ،میانگین پسآزمون دوم که چهارماه بعد ،از
آزمودنیهای هردوگروه آزمایش و کنترل گرفته شد ،نشان داد که نمرات اضطراب در گروه آزمایش
 34/23و در گروه کنترل  35/20بود که اختالف معناداری ندارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش از این فرض اساسی ،که روشهای شناختی به طور معناداری بر مؤلفۀ
اضطراب تأثیر میگذارد و موجب کاهش چشمگیری در این مؤلفه میشوند حمایت میکند .نتایج
این تحقیق با تحقیقات گالر و هوالهان ،)0222( 0سیمپسون )0222( 0و اسپانوس )0202( 3که
1. Guller & Holahan
2. Simpson
3. Spanose
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گروه آزمایش  01/44و در گروه کنترل  33/00بود .نتایج نشان میدهد که والدینی که با روشهای
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درمانهای شناختی – رفتاری را در مقایسه با روشهای رفتاری در کاهش اضطراب دانش آموزان
مؤثر میداند ،همخوان است.
رکلیتس )0220( 0به نقل از آزادیکتا ( ،)0322نشان داد که راهبرد حل مسئله و راهبردهای
مقابلهای میان فردی با نشانههای کمتر روانشناختی و سطوح باالتر تحول ایگو همراه هستند .در
مطالعهای که گاالگر ،)0224( 0انجام داد ،نشان داد که گروه درمانی شناختی – رفتاری کوتاهمدت
در درمان هراس اجتماعی ،اضطراب و افسردگی کودکان مؤثر بوده است .در همین خصوص،
میدهد و احساس کارآمدی را القا میکند؛ چرا که فرد به این باور میرسد که امور و کارها از
درون فرد هدایت میشود .لذا افرادی که از احساس کنترل فردی قویتری برخوردارند ،معموالً در
رویارویی با شرایط استرسزا ،موفقتر عمل میکنند .این افراد احساس شایستگی ،کفایت و قابلیت
در کنار آمدن با زندگی دارند؛ آنها بر این باورند که میتوانند به طور مؤثر با رویدادها و شرایطی که
مواجهه میشوند برخورد کنند .آنها مشکالت را چالش میبینند و نه تهدید و فعاالنه موقعیتهای
جدید را جستوجو میکنند .در واقع این افراد احساس کنترل درونی میکنند و پیامد و مسئولیت
رفتارهای خود را میپذیرند .لذا در برخورد با مسائل به جای اینکه موضعی انفعالی اتخاذ کنند،
سعی بر آن دارند که سررشتۀ امور را به دست گیرند.
اما نتایج جانبی این تحقیق نشان داد که افرادی که تحت آموزش راهبردهای مقابلهای قرار
داشتند ،به فاصلۀ چهار ماه پس از آموزش راهبردهای مقابلهای ،میزان اضطرابشان مجدد به خط پایه
نزدیک شد .در تبیین این یافته میتوان گفت یکی از دالیل این بازگشت وخیم بودن عالیم اختالل
اتیسم است که سطح بهداشت روانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فرایند سازگاری را با
مشکل مواجهه میکند و از سوی دیگر شاید به این علت است که آموزشها در یک مقطع زمانی به
صورت فشرده ارائه سپس رها شده است.
در مجموع ،با توجه به نقش بنیادی راهبردهای مقابلهای بهویژه راهبرد حل مسئله در واکنش
افراد به استرس و تأثیر این متغیرها بر بهداشت روان ،نتایج این پژوهش بیانگر آن است که
بهرهگیری از برنامههای آموزشی و مداخلهای در راستای افزایش راهبردهای مسئلهمدار ،میتواند از
جمله راهکارهای عملی برای ارتقای کارآمدی بهداشت روانی باشد .اما نکتۀ دیگری که باید مد
1 .Reklits
2. Gallagher
3 . Masten
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تحقیق ماستن )0222( 3نشان داد که استفاده از شیوههای مقابلهای مؤثر ،اعتماد به نفس را افزایش
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نظر داشت توزیع مناسب جلسات درمانی است؛ زیرا رعایت نکردن این مسئله ،امکان بازگشت به
وضعیت پیشین را باال میبرد.
همچنین این تحقیق محدودیتهایی نیز دارد .پیدا کردن نمونهها و مجاب کردن آنها برای
همکاری با طرح تحقیق یکی از معضالت و به عبارت بهتر یکی از محدودیتهای این تحقیق بوده
است .با توجه به اینکه این خانوادهها بارها و بارها در معرض مصاحبههای تشخیصی و بالینی قرار
داشتهاند ،لذا جلب همکاری آنها کار مشکلی بود .بنابراین ،محقق به  02نمونه اکتفا کرد و این
سنجش مربوط است .با توجه به ماهیت مقیاسهای خودگزارشدهی ،پیشنهاد میشود این شیوه
سنجش ،با دیگر روشهای ارزیابی کاملتر شود .همچنین یکی دیگر از محدودیتهای تحقیق که در
واقع به محدودیت زمانی والدین مربوط بود ،فشرده بودن جلسات درمانی بود.
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مسئله گمارش تصادفی آزمودنیها را با مشکل مواجه کرد .محدودیت دیگر این تحقیق ،به نوع ابزار
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