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Abstract
Introduction: Infertile women face many problems in their personal lives and infertility is
accompanied with many psychological injuries including increased stress, which requires to the use
of psychological interventions. Therefore, present research aimed to comparing the effectiveness of
reality therapy and transactional analysis approach on stress coping strategies in infertile women.
Methods: Present study was semi-experimental with pretest and posttest design with control group.
The research population was infertile women who referred to Avicenna infertility clinic of Tehran city
in 2018 year. The research sample was 45 people who were selected by purposive sampling method
and randomly replaced in three equal groups (15 people in each group). Each experimental group
separately trained 10 sessions of 90 minutes with the methods of reality therapy and transactional
analysis approach and the control group did not receive any training. Data were collected with using
demographic information form and Andler and Parker stress coping strategies scale and analyzed by
methods of chi-square, multivariate analysis of covariance and Bonferroni post hoc in SPSS software
version 22.
Results: The findings showed that the experimental and control groups did not significant different
in terms of age, education and duration of infertility (P>0.05). Also, both methods of reality therapy
and transactional analysis approach led to significant increase the problem-orientation and significant
decrease the emotion-orientation and avoidance strategies in infertile women (P<0.001), but between
two methods there was no significant difference in improving their stress coping strategies (P>0.05).
Conclusions: The results showed the effectiveness both methods of reality therapy and transactional
analysis approach on increasing the problem-orientation and decreasing the emotion-orientation and
avoidance strategies in infertile women. As a result, clinical psychologists and therapists can use
from both methods along with other treatments methods to reduce psychological injuries especially
to improve stress coping strategies.
Keywords: Infertile Women, Reality Therapy, Stress Coping Strategies, Transactional Analysis.

نشریه روان پرستاری 					

مقاله پژوهشی

بهمن و اسفند  ،1399دوره  ،8شماره 6

مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر راهبردهای مقابله با استرس در
زنان نابارور

راضیه زاهدی ،1مینا مجتبایی ،*2امین رفیعیپور

3

 1دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت ،گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
 2دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
 3استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
نویسنده مسئول :مینا مجتبایی ،دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
ایمیلmojtabaie_in@yahoo.com :
تاریخ دریافت1399/9/28 :

تاریخ پذیرش 1399/11/5 :

چکیده
مقدمــه :زنــان نابــارور در زندگــی شــخصی بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه هســتند و نابــاروری بــا آســیبهای روانشــناختی فراوانــی از
جملــه افزایــش تنیدگــی و اســترس همــراه اســت کــه نیــاز بــه اســتفاده از مداخلههــای روانشــناختی دارد .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا
هــدف مقایســه اثربخشــی واقعیــت درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل بــر راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس در زنــان نابــارور انجــام
شــد.
روش کار :مطالعــه حاضــر نیمهتجربــی بــا طــرح پیشآزمــون و پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش زنــان نابــارور
مراجعهکننــده بــه کلینیــک نابــاروری ابنســینا شــهر تهــران در ســال  1397بودنــد .نمونــه پژوهــش  45نفــر بودنــد کــه بــا روش
نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب و بــا روش تصادفــی در ســه گــروه مســاوی جایگزیــن شــدند (هــر گــروه  15نفــر) .هــر یــک از گروههــای
آزمایــش بــه تفکیــک  10جلســه  90دقیقـهای بــا روشهــای واقعیــت درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل آمــوزش دیدنــد و گــروه
کنتــرل آموزشــی ندیــد .دادههــا بــا فــرم اطالعــات جمعیتشــناختی و مقیــاس راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس اندلــر و پارکــر جمـعآوری
و بــا روشهــای خ ـیدو ،تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری و آزمــون تعقیبــی بونفرونــی در نرمافــزار  SPSSنســخه  22تحلیــل شــدند.
یافتههــا :یافتههــا نشــان داد کــه گروههــای آزمایــش و کنتــرل از نظــر ســن ،تحصیــات و مــدت نابــاروری تفــاوت معنــیداری
نداشــتند ( .)P<0/05همچنیــن ،هــر دو روش واقعیــت درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل باعــث افزایــش راهبــرد مســالهمدار و
کاهــش راهبردهــای هیجانمــدار و اجتنابــی در زنــان نابــارور شــدند ( ،)P>0/05امــا بیــن دو روش در بهبــود راهبردهــای مقابلــه بــا
اســترس آنهــا تفــاوت معن ـیداری وجــود نداشــت (.)P<0/05
نتیجهگیــری :نتایــج حاکــی از اثربخشــی هــر دو روش واقعیــت درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل بــر افزایــش راهبــرد
مســالهمدار و کاهــش راهبردهــای هیجانمــدار و اجتنابــی در زنــان نابــارور و عــدم تفــاوت بیــن دو روش بــود .در نتیجــه ،روانشناســان
بالینــی و درمانگــران میتواننــد از هــر دو روش مذکــور در کنــار ســایر روشهــای درمانــی بــرای کاهــش آســیبهای روانشــناختی
بهویــژه بهبــود راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس اســتفاده نماینــد.
کلیدواژه ها :تحلیل رفتار متقابل ،راهبردهای مقابله با استرس ،زنان نابارور ،واقعیت درمانی.
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کنارآمــدن بــا واقعیتهــای جامعــه از طریــق انتخابهــای مناســب
و موثــر جهــت بــرآوردن نیازهــا تاکیــد میکنــد [ .]11یکــی دیگــر
از شــیوههای درمانــی موثــر بــرای بهبــود راهبردهــای مقابلــه

مقدمه

نابــاروری ( )Infertilityیــک بحــران چندبعــدی و پیچیــده بــه

معنــای شکســت در بــاروری پــس از یــک ســال نزدیکــی منظــم
و بــدون پیشــگیری اســت [ .]1حــدود  10الــی  15درصــد زوجهــا
در ســنین بــاروری بــا اختــال نابــاروری مواجــه میشــوند []2
و اختــال نابــاروری بــا آســیبهای روانشــناختی بســیاری از
جملــه افزایــش تنــش و اســترس همــراه اســت [ .]3در زندگــی
همــه افــراد اســترس و عوامــل اســترسزا وجــود دارد و آنچــه
مهــم اســت نحــوه مقابلــه بــا آن میباشــد [ .]4راهبردهــای
مقابلــه بــا اســترس ( ،)Stress coping strategiesروشهــا
و شــیوههای رفتــاری ،شــناختی و هیجانــی هســتند کــه افــراد
بــرای مقابلــه بــا اســترسها و ســازگاری بــا شــرایط موجــود از
آن اســتفاده میکننــد [ .]5بــه طــور کلــی ســه راهبــرد مقابلــه
بــا اســترس شــامل راهبردهــای مســالهمدار ،هیجانمــدار و
اجتنابــی وجــود دارد [ .]6راهبــرد مســالهمــدار شــیوههایی (ماننــد
جســتجوی اطالعــات بیشــتر ،کنتــرل هیجانهــا و برنامهریــزی
بــرای مقابلــه بــا مســاله) را توصیــف میکنــد کــه افــراد از آن
بــرای کاهــش اســترس اســتفاده میکننــد .راهبــرد هیجانمــدار
شــیوههایی (ماننــد گریهکــردن ،ناراحتشــدن ،اشــتغال ذهنــی
و خیالپــردازی) را توصیــف میکنــد کــه افــراد بــه جــای
تمرکــز بــر مســاله بــر هیجانهــای ناشــی از مســاله و کاهــش
ایــن هیجانهــا متمرکــز میشــود .راهبــرد اجتنابــی شــیوههایی
(ماننــد درگیرشــدن در فعالیــت تــازه بــه جــای مســاله اصلــی و
برقــراری رابطــه اجتماعــی بــا دیگــران بــه جــای حــل مســاله) را
توصیــف میکنــد کــه هــدف آنهــا بــه جــای حــل مســاله ،اجتنــاب
از موقعیــت اســترسزا (مســاله) اســت [.]7
یکــی از شــیوههای درمانــی موثــر بــرای بهبــود راهبردهــای
مقابلــه بــا اســترس ،واقعیــت درمانــی ( )Reality therapyاســت

بــا اســترس ،رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل (Transactional

 )analysis approachاســت [ ]12کــه هــدف آن ایجــاد تغییــرات
رفتــاری مطلــوب و افزایــش آگاهــی هیجانــی و شــناختی از طریــق
جداســازی «مــن بالــغ» از خواســتهها و تاثیــرات نامطلــوب «مــن
والــد» و «مــن کــودک» میباشــد [ .]13تاثیــر تحلیــل رفتــار
متقابــل بــرای حــل مشــکالت هیجانــی و رفتــاری پذیرفتــه شــده
و ایــن روش یــک رابطــه کمککننــده اســت کــه در آن درمانگــر
واجــد شــرایط بــا اســتفاده از روشهــای خــاص ایــن رویکــرد
میــزان آگاهــی بالــغ را بــرای حــل مســاله افزایــش میدهــد [.]14
بــر اســاس ایــن رویکــرد ریشــه مشــکالت در روابــط بینفــردی
و تعامــل متقابــل نامناســب اســت و اگــر افــراد بــا یکدیگــر روابــط
ســالم ،صمیمانــه و صادقانــه داشــته باشــند و آن را جایگزیــن
روابــط مخــرب ،منفــی و تحقیرآمیــز کننــد ،میتواننــد ســامت
و کیفیــت زندگــی خــود را بهبــود ببخشــند و از فشــارهای روانــی
زندگــی خــود و دیگــران بکاهنــد [.]15
بــا اینکــه پژوهشهــای نســبتا زیــادی دربــاره اثربخشــی واقعیــت
درمانــی انجــام شــده ،امــا نتایــج پژوهشهــا دربــاره آن متناقــض
اســت و پژوهشهــای اندکــی دربــاره اثربخشــی رویکــرد تحلیــل
رفتــار متقابــل انجــام شــده و پژوهشــی بــه مقایســه ایــن دو
روش نپرداختــه اســت .بــرای مثــال نتایــج پژوهــش وانــگ و
تینــگ ( )2012نشــان داد کــه واقعیــت درمانــی گروهــی باعــث
بهبــود واکنــش بــه اســترس و راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس
در پرســتاران زن شــد [ .]8آقامیــری و نیکنــام ( )2018ضمــن
پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آمــوزش واقعیــت درمانــی
باعــث افزایــش راهبــرد مقابلــه مســالهمدار و کاهــش راهبردهــای
هیجانمــدار زنــان بــاردار شــد [ .]16در پژوهشــی دیگــر رمــزی و
همــکاران ( )2015گــزارش کردنــد کــه واقعیــت درمانــی گروهــی
باعــث افزایــش راهبــرد مســالهمدار و کاهــش راهبردهــای
هیجانمــدار و اجتنابــی در زنــان متأهــل شــد [ .]17در مقابــل،
چراغعلــی گل و همــکاران ( )2016ضمــن پژوهشــی بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه واقعیــت درمانــی گروهــی تاثیــر معنــاداری
بــر کاهــش نشــانههای اســترس و تغییــر راهبردهــای مقابلــه
بــا اســترس (راهبــرد کارآمــد ،راهبــرد ناکارآمــد و راهبــرد مراجعــه
بــه دیگــران) در دانشآمــوزان دختــر نداشــت [ .]18همچنیــن،
نتایــج پژوهــش سنایینســب و همــکاران ( )2017نشــان داد کــه
برنامــه آمــوزش مــدل رفتــار متقابــل باعــث بهبــود راهبردهــای

[ ]8کــه هــدف آن کمــک بــه افــراد بــرای ارضــای مناســب
نیازهــای اساســی روانشــناختی شــامل نیــاز بــه بقــا ،قدرت ،عشــق
و تعلقخاطــر ،آزادی و تفریــح مســئوالنه میباشــد [ .]9واقعیــت
درمانگــران معتقدنــد کــه افــراد بیشــتر از آنچــه فکــر میکننــد بــر
زندگــی خــود تســلط دارنــد ،امــا بخــش زیــادی از ایــن کنترلهــا
ناکارآمــد و غیرموثــر اســت .تفــاوت اصلــی ایــن روش بــا ســایر
روشهــا اعتقــاد بــه منبــع درونــی کنتــرل میباشــد کــه باعــث
حفــظ و افزایــش ســامتی و بهزیســتی و افزایــش پذیــرش
واقعیتهــا میشــود [ .]10ایــن شــیوه بــر مواجهــه بــا واقعیــت،
قبــول مســئولیت ،قضــاوت اخالقــی دربــاره درســت و نادرســت
بــودن رفتارهــا ،کنتــرل و مدیریــت رفتــار ،حــل مشــکالت و
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بــا اســترس کمتــر بررســی شــده و نتایــج پژوهشهــا دربــاره
اثربخشــی واقعیــت درمانــی بــر راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس
متناقــض و پژوهشــی بــه مقایســه اثربخشــی ایــن دو روش
نپرداختــه اســت ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثربخشــی
واقعیــت درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل بــر راهبردهــای
مقابلــه بــا اســترس در زنــان نابــارور انجــام شــد.

مســالهمدار و هیجانمــدار در زنــان مبتــا بــه ام.اس شــد [.]19
ســردارپور و همــکاران ( )2016ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه درمــان تحلیــل تبادلــی (تحلیــل رفتــار متقابــل)
باعــث افزایــش صمیمیــت اجتماعــی و راهبــرد مقابلــه مســالهمدار
و کاهــش راهبردهــای مقابلــه هیجانمــدار و اجتنابــی در مقابلــه
بــا فشــار روانــی دانشــجویان غیربومــی شــد [ .]12در پژوهشــی
دیگــر احســنگر و ســرندی ( )2018گــزارش کردنــد کــه آمــوزش
تحلیــل ارتبــاط متقابــل در بهبــود راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس
و رضایــت از زندگــی زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه موثــر بــود
[.]20
از یــک ســو شــیوع نابــاروری بــاال و از ســوی دیگــر زنــان
نابــارور عــاوه بــر آنکــه بــا یــک سلســله مشــکالت جســمانی
روبــرو هســتند بــه دلیــل پیگیــری بــرای تشــخیص ،درمــان و
ســیر بیمــاری بــا مشــکالت روانــی زیــادی را تجربــه میکننــد
[ .]2بنابرایــن ،زنــان نابــارور بــا آســیبهای روانشــناختی فراوانــی
از جملــه افزایــش اســترس مواجــه هســتند و بــه همیــن دلیــل
بهبــود نحــوه مقابلــه آنهــا بــا اســترس اهمیــت فراوانــی دارد .از
آنجایــی کــه روشهــای واقعیــت درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار
متقابــل جــزء روشهــای درمانــی موثــر در بهبــود ویژگیهــای
روانشــناختی هســتند و اثربخشــی آنهــا بــر راهبردهــای مقابلــه

روش کار
مطالعــه حاضــر نیمــهتجربــی بــا طــرح پیــشآزمــون و
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش زنــان نابــارور
مراجعهکننــده بــه کلینیــک نابــاروری ابنســینا شــهر تهــران در
ســال  1397بودنــد .حداقــل حجــم نمونــه طبــق فرمــول زیــر و
پژوهــش آقامیــری و نیکنــام [ ]16و بــا توجــه بــه مقادیــر 𝝈=1/50
(انحــراف معیــار)( d=2/123 ،ســطح اطمینــان)Power=0/90 ،
(تــوان آزمــون) و ( α=0/95آلفــا) حجــم نمونــه بــرای هــر گــروه
 10/48بــرآورد شــد کــه بــا توجــه بــه آمــار بــاالی زنــان نابــارور،
حجــم نمونــه بــرای هــر گــروه  15نفــر لحــاظ شــد .در نتیجــه،
 45نفــر پــس از بررســی مالکهــای ورود بــه مطالعــه بــا روش
نمونهگیــری هدفمنــد بــهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدند.

مالکهــای ورود بــه مطالعــه شــامل ســن  21الــی  40ســال،
تحصیــات دیپلــم و باالتــر ،گذشــت  2الــی  10ســال از نابــاروری،

 15نفــری جایگزیــن شــدند .هــر یــک از گروههــای آزمایــش بــه
تفکیــک  10جلســه  90دقیقـهای بــا روشهــای واقعیــت درمانــی
و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل آمــوزش دیدنــد و گــروه کنتــرل
آموزشــی ندیــد .مداخلــه توســط یــک متخصــص روانشناســی
بالینــی در یکــی از کلینیکهــای خدمــات روانشــناختی شــهر اهواز
بــه صــورت گروهــی بــرای گــروه واقعیــت درمانــی در روزهــای
یکشــنبه و سهشــنبه و بــرای گــروه رویکــرد تحلیــل رفتــار
متقابــل در روزهــای دوشــنبه و چهارشــنبه اجــرا شــد .هــدف و
محتــوی واقعیــت درمانــی بــر اســاس نظریــه گالســر ()Glasser
توســط الهینــژاد و همــکاران [( ]21جــدول  )1و هــدف و محتــوی
رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل بــر اســاس نظریــه بــرن ()Berne
توســط جبــاری و همــکاران [( ]22جــدول  )2طراحــی شــد.

ابتــاء بــه نابــاروری اولیــه ،عــدم مصــرف داروهــای روانپزشــکی،
عــدم ســابقه دریافــت خدمــات روانشــناختی در ســه مــاه گذشــته
و عــدم ســابقه دریافــت واقعیــت درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار
متقابــل و مالکهــای خــروج از مطالعــه شــامل غیبــت بیشــتر از
دو جلســه و انصــراف از ادامــه همــکاری بــود .بــرای انجــام ایــن
پژوهــش پــس از هماهنگــی بــا مســئوالن کلینیــک نابــاروری
ابنســینا از آنــان خواســته شــد تــا زنــان مبتــا بــه نابــاروری اولیــه
را بــه پژوهشــگر معرفــی کننــد و نمونهگیــری تــا زمانــی کــه
تعــداد آنهــا بــه  45نفــر رســید ،ادامــه یافــت و ســپس نمونههــا
بــه روش تصادفــی بــا کمــک قرعهکشــی در ســه گــروه مســاوی
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جدول  :1هدف و محتوی واقعیت درمانی
جلسه

محتوی

هدف

تشکیل گروه ،معرفی افراد و آشنایی با قوانین کار
گروهی

خوشامدگویی ،آشنایی گروه با یکدیگر ،ایجاد انگیزه برای درمان ،مرور جلسات واقعیت درمانی و
بیان قوانین گروه درمانی

دوم

ایجاد روحیه خودشناسی برای تقویت اعتمادبهنفس،
خودباوری و پذیرش خود

ایجاد ارتباط عاطفی بین درمانگر و گروه ،تشریح مفهوم اضطراب و استرس از دیدگاه واقعیت
درمانی ،آموزش خودشناسی شامل نقاط قوت و ضعف

سوم

ارتقای مسئولیتپذیری و آشنایی با مسئولیتها و
رفتارهای مسئوالنه

بحث درباره مسئولیتهای اعضا و بررسی رفتارهای آنان در برابر مسئولیتها ،اصالح و ارتقای
مسئولیتپذیری و رفتارهای مسئوالنه

چهارم

آگاهی از میزان کنترل بر رفتار دیگران و خود

بحث درباره اعمال کنترلکننده رفتار ،تشریح نظریه کنترل ،آموزش کنترل بر رفتارهای خود و
عدم کنترل بر رفتارهای دیگران

پنجم و
ششم

اجتناب از انتخابهای نادرست و شناخت دالیل درونی
رفتار

بحث درباره انتخابهای درست و نادرست ،آموزش انتخاب خواستههای خوشایند و ارتقای
آگاهی برای انتخاب بهتر و بهبود مسئولیتپذیری

هفتم

آگاهی از عادات مخرب و سازنده رفتار و پیامدهای
هر یک

آموزش اهمیت ارتباط ،بحث درباره ارتباطهای موفق و ناموفق و شناسایی عوامل موثر در
رفتارهای بینفردی موثر و تخریبکننده

هشتم

طرح واژه واقعیت ،آگاهی از انکار واقعیت در زندگی و
تالش برای جبران

بحث درباره واقعیتهای پذیرفتهشده و انکارشده گروه ،پیامدهای مثبت و منفی قبول و انکار
واقعیت ،تشریح موقعیت واقعی از زندگی انکارشده و شناخت مولفههای تشکیلدهنده رفتار
شامل عمل ،احساس ،فیزیولوژی و افکار

نهم

گفتگوی گروهی درباره تصورات خود و شناسایی
عوامل مخل ایجاد هویت مثبت

آموزش هویت مثبت و منفی (توفیق و شکست) ،تصویرسازی ذهنی درباره هویتهای توفیق و
شکست ،چگونگی دستیابی به هویت توفیق و شناسایی عوامل تسریعکننده و موانع هویت توفیق

دهم

مرور ،خالصه و جمعبندی و ارائه طرح جامعی از
جلسات پیشین

بحث توسط گروه درباره میزان تغییر در رفتارهای خود ،خالصه و جمعبندی جلسات پیشین و
تشکر و قدردانی از اعضای گروه

اول

جدول  :2هدف و محتوی رویکرد تحلیل رفتار متقابل
جلسه

هدف

محتوی

برقراری رابطه درمانی ،تحلیل ساختاری ساده
حاالت روانی و تشریح تاریخچه زندگی و روابط
بینفردی

معارفه و آشنایی گروه با یکدیگر ،معرفی کلی دوره درمانی ،تنظیم قرارداد مشاورهای با افراد برای
تحقق اهداف و وظایف توافقشده ،آموزش استفاده از پیامهای کالمی و غیرکالمی و تحلیل ساختاری
ساده حاالت روانی (بالغ ،والد و کودک)

دوم

آموزش و بحث درباره تاریخچه تحلیل رفتار
متقابل

بحث درباره تاریخچه رویکرد تحلیل رفتار متقابل ،قرائت یک ارتباط محاورهای خود توسط اعضا و
بحث درباره آن

سوم

تشریح قواعد ارتباطی و نقش آن درباره احترام به
خود ،دوستان و دیگران و آموزش نحوه ابراز وجود

توصیف مختثر در خصوص کتاب وضعیت آخر و چهار حالت روانی ،آشنایی با فرایند درمان ،شناخت
نقش قواعد ارتباطی در مورد احترام به خود ،دوستان و دیگران و پیامدهای آن و آموزش نحوه ابراز
وجود در برابر دیگران

چهارم

آموزش نوازش و آشنایی با نقش الگوهای ارتباطی
در زندگی شخصی و اجتماعی

شناخت انواع الگوهای ارتباطی ،آشنایی با نقش و اهمیت الگوهای ارتباطی در زندگی شخصی و
اجتماعی و آموزش نوازش ،روابط متقابل مکمل و متقاطع

پنجم

تشریح بازنوازیهای غیرارادی دوران کودک (من
کودک)

تشریح بازنوازیهای غیرارادی دوران کودکی (من کودک) ،بررسی وضعیتهای اساسی زندگی ،ارائه
دو صفحه از کتاب بازیهای روانی اریک برن با ارائه بازی «چرا فالن کار را نمیکند؟ بله ،اما»،
بهبود سطح اجتماعی و روانی هر یک از افراد و انجام بازی فوق برای آشنایی با جو بازیها و تحلیل
و بحث درباره آن

ششم

آموزش بازنوازی حالت من بالغ

بررسی مشغولیتهای ذهنی مراجعان و دالیل آنها ،آموزش بازنوازی حالت من بالغ ،بحث و تبادلنظر
درباره مشغولیتها و تعامل با دیگران و آموزش روابط پنهان و رفتار متقابل مضاعف

هفتم

آموزش چهار وضعیت وجودی و شفای کودک
درون و تجزیه و تحلیل سه حالت من (بالغ ،والد
و کودک)

آموزش چهار وضعیت وجودی و شفای کودک درون ،تجزیه و تحلیل حالتهای من (بالغ ،والد و
کودک) توسط افراد و کاربرد نحوه برقراری ارتباط بین حالتها در زندگی روزمره

هشتم

آموزش مفهوم مدیریت زمان و شیوههای
فعالکردن من بالغ برای مداخله

تمرین مهارتهای ارتباطی و ایفای نقش ،بررسی قصههای زندگی هر یک از افراد در صورت تمایل
خود آنان ،آموزش مدیریت زمان و شیوههای فعال کردن من بالغ

نهم

ارائه بازخورد برخی از حالتهای روانی و رفتار
کنونی فرد در قالب ایفای نقش

توضیح درباره مثل نمایش کارپمن و چهار وضعیت زندگی ،معرفی و تحلیل چند نمونه از بازیها،
استفاده از بازیهای «الکلی» و «اگر به خاطر تو نبود» برای معرفی مثل نمایش کارپمن و چهار
وضعیت زندگی و بحث و تحلیل شخصیتهای داستان ،بازیها و وضعیتهای خود

دهم

مدیریت قدرت اجرایی من بالغ ،بکارگیری
آموختههای در محیطهای خانواده ،گروه و اجتماع
جهت نیل به خودرهبری و خالصه و جمعبندی
جلسات پیشین

ارائه پیشنویس زندگی و تعریف آن برای افراد ،تحلیل پیشنویس شخصیتهای اصلی داستان
زندگی یکی از شرکتکنندگان ،بکارگیری آموختهها در محیطهای خانواده ،گروه و اجتماع ،تالش
برای رساندن افراد به خودرهبری ،خالصه و جمعبندی جلسات پیشین و تشکر و قدردانی از اعضای
گروه

اول
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دادههــا بــا فــرم اطالعــات جمعیتشــناختی شــامل ســن،

پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ بــرای ابعــاد مســالهمــدار ،0/90

بــا اســترس جمــعآوری شــدند .ایــن مقیــاس را اندلــر و پارکــر

ایــن پژوهــش دارای کــد اخــاق بــا شناســه IR.IAU.TMU.

هیجانمــدار  0/91و اجتنابــی  0/83بدســت آمــد.

تحصیــات و مــدت نابــاروری و مقیــاس راهبردهــای مقابلــه
در ســال  1990بــا  48گویــه و  3بعــد راهبردهــای مســالهمدار،

 REC.1399.197از کمیتــه ســازمانی اخــاق در پژوهشهــای

هیجانمــدار و اجتنابــی (هــر بعــد  16گویــه) ســاختند .گویههــا

زیستپزشــکی دانشــکده پزشــکی -دانشــگاه علــوم پزشــکی

بــر اســاس مقیــاس پنــج درجــهای لیکــرت (=1هرگــز تــا

آزاد اســامی تهــران اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه دادههــا بــا

=5خیلــی زیــاد) نمرهگــذاری و نمــره هــر بعــد بــا مجمــوع نمــره

روشهــای خــیدو ،تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری و آزمــون

گویههــای ســازنده آن بعــد محاســبه میشــود .پــس ،دامنــه

تعقیبــی بونفرونــی در نرمافــزار  SPSSنســخه  22در ســطح

نمــرات هــر بعــد بیــن  16الــی  80و نمــره باالتــر نشــاندهنده

معنــیداری  0/05تحلیــل شــدند.

بیشــتر داشــتن ویژگیهــای آن بعــد اســت .اندلــر و پارکــر ()1990

یافتهها

روایــی ســازه مقیــاس را بــا روش تحلیــل عاملــی تاییــدی ،تاییــد

و پایایــی مقیــاس را بــا روش آلفــای کرونبــاخ بــرای عاملهــا

ریزشــی در نمونههــای هیــچ یــک از ســه گــروه اتفــاق نیفتــاد

یــا ابعــاد مســالهمدار  ،0/92هیجانمــدار  0/82و اجتنابــی 0/85

و تحلیلهــا بــرای ســه گــروه  15نفــری انجــام شــد .نتایــج

گــزارش کردنــد [ .]23در پژوهــش صــدر و همــکاران ()2018

آزمــون خ ـیدو نشــان داد کــه بیــن گروههــا از نظــر هیــچ یــک

پایایــی مقیــاس راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس را بــا روش آلفــای

از اطالعــات جمعیتشــناختی شــامل ســن ،تحصیــات و مــدت

اجتنابــی  0/78گــزارش کردنــد [ .]24در پژوهــش حاضــر مقــدار

(( )P<0/05جــدول .)3

کرونبــاخ بــرای ابعــاد مســالهمدار  ،0/88هیجانمــدار  0/85و

نابــاروری در زنــان نابــارور تفــاوت معنــیداری وجــود نداشــت

جدول  :3نتایج آزمون خیدو برای مقایسه اطالعات جمعیتشناختی در زنان نابارور
متغیرها
سن

تحصیالت
مدت ناباروری

واقعیت درمانی

تحلیل رفتار متقابل

کنترل

 21-25سال

تعداد (درصد)
)33/33%( 5

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

 26-30سال

)20%( 3

)26/67%( 4

)20%( 3

 31-35سال

)26/67%( 4

)26/67%( 4

)13/33%( 2

 36-40سال

)20%( 3

)20%( 3

)26/67%( 4

دیپلم

)46/67%( 7

)33/33%( 5

)20%( 3

کارشناسی

)53/33%( 8

)66/67%( 10

)80%( 12

 3-6سال

)73/33%( 11

)60%( 9

)66/67%( 10

 7-10سال

)26/67%( 4

)40%( 6

)33/33%( 5

سطوح

)26/67%( 4

نتایــج میانگیــن پسآزمــون در مقایســه بــا پیشآزمــون متغیــر
راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس نشــان داد کــه میانگیــن راهبــرد
مســالهمدار در گروههــای آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل

)40%( 6

P-value
P<0/05

P<0/05
P<0/05

افزایــش بیشــتر و میانگیــن راهبردهــای هیجانمــدار و اجتنابــی
کاهــش بیشــتری داشــته و در گــروه کنتــرل تغییــر در راهبردهــای
مقابلــه بــا اســترس ناچیــز اســت (جــدول .)4
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جدول  :4نتایج میانگین و انحراف معیار راهبردهای مقابله با استرس در زنان نابارور
واقعیت درمانی
(انحراف معیار) میانگین

تحلیل رفتار متقابل
(انحراف معیار) میانگین

کنترل
(انحراف معیار) میانگین
42/10 ± 4/17

متغیرها

مراحل

راهبرد مسالهمدار

پیشآزمون

43/27 ± 4/53

پسآزمون

52/77 ± 4/36

51/23 ± 4/17

پیشآزمون

46/61 ± 5/11

48/37 ± 5/38

46/91 ± 4/95

پسآزمون

35/39 ± 2/90

36/81 ± 3/15

47/64 ± 5/44

پیشآزمون

37/15 ± 3/88

35/73 ± 3/56

35/12 ± 3/68

پسآزمون

31/29 ± 2/43

28/96 ± 2/03

36/07 ± 3/61

راهبرد هیجانمدار
راهبرد اجتنابی

مفروضههــای تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری نشــان داد کــه
فرضهــای نرمالبــودن بــر اســاس آزمــون کولموگــروف-
اســمیرنوف ،برابــری ماتریسهــای واریانــس -کوواریانــس بــر
اســاس آزمــون  Mباکــس و برابــری واریانسهــا بــر اســاس
آزمــون لویــن تاییــد شــدند ( .)P<0/05بنابرایــن ،اســتفاده از
تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری مجــاز اســت .نتایــج آزمــون
المبــدای ویلکــز از آزمونهــای چندمتغیــری نشــان داد کــه بیــن
گروههــای آزمایــش و کنتــرل حداقــل از نظــر یکــی از متغیرهــای

41/85 ± 4/76

42/22 ± 4/19

راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس شــامل راهبردهــای مســالهمدار،
هیجانمــدار و اجتنابــی در زنــان نابــارور تفــاوت معن ـیدار وجــود
داشــت ( .)F=75/31,P>0/001نتایــج آزمــون تحلیــل کوواریانس
چندمتغیــری نشــان داد کــه بیــن گروههــا از نظــر همــه راهبردهای
مقابلــه بــا اســترس شــامل راهبردهــای مســالهمدار ،هیجانمــدار
و اجتنابــی در زنــان نابــارور تفــاوت معنــیداری وجــود داشــت
(( )P>0/001جــدول .)5

جدول  :5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه اثربخشی روشهای مداخله بر هر یک از راهبردهای مقابله با استرس در زنان نابارور
متغیرها

منبع

راهبرد مسالهمدار

گروه

مجموع
مجذورات
874/32

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

راهبرد هیجانمدار

گروه

1024/96

2

512/48

122/65

راهبرد اجتنابی

گروه

806/90

2

403/45

98/13

2

نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی نشــان داد کــه هــر دو روش
مداخلــه واقعیــت درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل در
مقایســه بــا گــروه کنتــرل باعــث افزایــش راهبــرد مســالهمدار
و کاهــش راهبردهــای هیجانمــدار و اجتنابــی در زنــان نابــارور

437/16

آماره F

P-value

اندازه اثر

107/29

P>0/001

0/81

P>0/001

0/84

P>0/001

0/79

شــدند ( ،)P>0/001امــا بیــن دو روش در راهبردهــای مقابلــه بــا
اســترس در آنــان تفــاوت معن ـیداری وجــود نداشــت ()P<0/05
(جــدول .)6

جدول  :6نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه زوجی گروهها در هر یک از راهبردهای مقابله با استرس در زنان نابارور

متغیرها

راهبرد مسالهمدار

راهبرد هیجانمدار

راهبرد اجتنابی

کنترل

اختالف میانگینها
9/35

خطای استاندارد
0/39

P<0/05

تحلیل رفتار متقابل

کنترل

9/47

0/39

P>0/001

واقعیت درمانی

تحلیل رفتار متقابل

0/12

0/41

P>0/001

واقعیت درمانی

کنترل

-10/97

0/42

P<0/05

تحلیل رفتار متقابل

کنترل

-11/31

0/42

P>0/001

واقعیت درمانی

تحلیل رفتار متقابل

-0/34

0/45

P>0/001

واقعیت درمانی

کنترل

-5/12

0/37

P<0/05

تحلیل رفتار متقابل

کنترل

-6/03

0/36

P>0/001

واقعیت درمانی

تحلیل رفتار متقابل

-0/91

0/36

P>0/001

واقعیت درمانی

گروهها
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میتواننــد عملکــرد و تفکــر خــود را بهتــر مدیریــت و رفتارهــای
مناســبتری در هنــگام رویارویــی بــا چالشهــا از خــود نشــان
دهنــد [ .]8نکتــه مهــم دیگــر اینکــه واقعیــت درمانــی بــه جــای
تاکیــد بــرای از بیــن بــردن نقــاط ضعــف بــر نقــاط قــوت و
ارتقــای آنهــا تاکیــد میکنــد .اســاس فلســفی ایــن رویکــرد
بــر مســئولیتپذیری شــخصی اســت و ایــن رویکــرد درمانــی
بــر ارزیابــی رفتــار ،داوری کــردن و مــورد انتقــاد قــراردادن خــود
تاکیــد میکنــد کــه ایــن عوامــل میتواننــد بــر بهبــود رفتارهــا
بهویــژه هنــگام مواجهــه بــا تنشهــا موثــر واقــع شــوند [.]16
بنابرایــن ،واقعیــت درمانــی میتوانــد موجــب بهبــود راهبردهــای
مقابلــه بــا اســترس در زنــان نابــارور شــود.
همچنیــن ،یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه رویکــرد
تحلیــل رفتــار متقابــل باعــث افزایــش اســتفاده از راهبــرد
مقابلـهای مســالهمدار و کاهــش اســتفاده از راهبردهــای مقابلـهای
هیجانمــدار و اجتنابــی در زنــان نابــارور شــد .ایــن نتیجــه بــا
نتایــج پژوهشهــای سنایینســب و همــکاران [ ،]19ســردارپور
و همــکاران [ ]12و احســنگر و ســرندی [ ]20همســو بــود .در
تبییــن ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه امــروزه بیــش از هــر
چیــز برقــراری روابــط مثبــت و صمیمانــه در محیــط خانوادگــی و
ســایر محیطهــا بــکار میآیــد و آمــوزش مناســب حــاالت مــن
و بازیهــای روانــی و مولفههــای دیگــر تحلیــل رفتــار متقابــل
موجــب تــداوم یــک رابطــه صمیمــی و مثبــت میشــود .پیشــرفت
موفــق در روابــط صمیمــی نیــاز بــه یــک ارتبــاط موثــر و خــوب
دارد و وقتــی افــراد خیلــی راحــت خــود را در احساســات یکدیگــر
ســهیم میکننــد ،افــکار و عقایــد خــود را بــدون هیــچ تــرس
و ســوءتفاهمی بیــان مینماینــد ،توانایــی شــناخت احساســات و
افــکار دیگــران و حتــی خــود را دارنــد و میتواننــد بــا وجــود
مشــکالت و چالشهــا بــا دیگــران روابــط گــرم و دوســتانه
برقــرار ســازند و در صــورت نیــاز بــا کمــک آنهــا بــر مشــکالت
و چالشهــا فائــق آینــد [ .]25نکتــه مهــم دیگــر اینکــه
راهبــرد مســالهمدار مربــوط بــه حالــت مــن بالــغ و راهبردهــای
هیجانمــدار و اجتنابــی مربــوط بــه حالــت مــن کــودک و مــن
والــد اســت .افــرادی کــه از راهبردهــای هیجانمــدار و اجتنابــی
بــرای مقابلــه بــا اســترس اســتفاده میکننــد ،نــه تنهــا اســترس
را کاهــش نمیدهنــد ،بلکــه موجــب افزایــش آن نیــز میشــوند.
واقعیــت درمانــی بــا آمــوزش حــاالت مــن و انــواع روابــط متقابــل
و انجــام بازیهــای روانــی بــه صــورت ناخــودآگاه رفتــار افــراد
را کنتــرل و بــه آنهــا آمــوزش میدهــد تــا از مــن بالــغ اســتفاده
کننــد [ .]12بنابرایــن ،زمانــی کــه زنــان بــاردار بــا اســترس مواجــه

بحث
بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی نابــاروری و مشــکالت فــراوان آنهــا
و اهمیــت اســتفاده از راهبردهــای مقابلــهای بــرای کاهــش
مشــکالت ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثربخشــی واقعیت
درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل بــر راهبردهــای مقابلــه
بــا اســترس در زنــان نابــارور انجــام شــد.
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه واقعیــت درمانــی
باعــث افزایــش اســتفاده از راهبــرد مقابلــهای مســالهمدار و
کاهــش اســتفاده از راهبردهــای مقابلـهای هیجانمــدار و اجتنابــی
در زنــان نابــارور شــد .ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهشهــای وانــگ
و تینــگ [ ،]8آقامیــری و نیکنــام [ ]16و رمــزی و همــکاران
[ ]17همســو و بــا نتایــج پژوهــش چراغعلــی گل و همــکاران
[ ]18ناهمســو بــود .در تبییــن ناهمســویی پژوهــش حاضــر بــا
نتایــج پژوهــش چراغعلــی گل و همــکاران [ ]18میتــوان بــه
تفــاوت در جامعــه پژوهــش اشــاره کــرد .پژوهــش حاضــر بــر
روی زنــان نابــارور ،امــا پژوهــش آنــان بــر روی دانشآمــوزان
دختــر عــادی (بــدون هیــچ مشــکل جســمی و روانشــناختی)
انجــام شــد .افــرادی کــه دارای مشــکالت روانشــناختی در
مقایســه بــا افــراد عــادی کمتــر از راهبــرد مقابلــه مســالهمدار و
بیشــتر از راهبردهــای مقابلـهای هیجانمــدار و اجتنابــی اســتفاده
میکننــد و بــه همیــن خاطــر آمــوزش بــه آنــان باعــث تغییــر
بیشــتر در راهبردهــای مقابلــهای آنــان در مقایســه بــا افــراد
عــادی میشــود .پــس ،منطقــی اســت کــه نتایــج ایــن پژوهــش
بــه دلیــل انجــام بــر روی زنــان نابــارور برخــاف نتایــج پژوهــش
آنــان حاکــی از اثربخشــی واقعیــت درمانــی بــر بهبــود راهبردهای
مقابلــه بــا اســترس باشــد .در تبییــن اثربخشــی واقعیــت درمانــی
بــر راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس میتــوان گفــت کــه واقعیــت
درمانــی بــر اســاس نظریــه انتخــاب بنــا شــده اســت و طبــق آن
تمــام اعمالــی کــه انجــام میدهیــم رفتارهایــی اســت کــه مــا
آنهــا را انتخــاب میکنیــم .رفتــار دارای چهــار مولفــه عملکــرد،
تفکــر ،احســاس و فیزیولــوژی اســت کــه افــراد بــر دو مولفــه
عملکــرد و تفکــر بــه طــور مســتقیم و بــر دو مولفــه احســاس و
فیزیولــوژی بــه طــور غیرمســتقیم کنتــرل دارنــد و تاکیــد واقعیــت
درمانــی بــر بهبــود دو مولفــه عملکــرد و تفکــر اســت .ایــن شــیوه
درمانــی بــا بهبــود ایــن دو مولفــه و ارتقــای انگیزههــای درونــی
تــاش میکنــد تــا مســئولیتپذیری افــراد را افزایــش دهــد و
زمینــه را بــرای ارضــای نیازهــای اساســی افــراد شــامل نیــاز بــه
بقــا ،قــدرت ،عشــق و تعلقخاطــر ،آزادی و تفریــح مســئوالنه
فراهــم آورد .پــس ،افــراد بــا انتخــاب آگاهانــه و مســئوالنه
91

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،8شماره  ،6بهمن و اسفند 1399

از مرحلــه پیگیــری بــرای بررســی تــداوم اثربخشــی روشهــای
مداخلــه ،انجــام ایــن پژوهــش بــر روی مــردان دارای مشــکل در
زمینــه بــاروری (ناتوانــی در بــارور کــردن همســر) و اســتفاده از
روش نمونهگیــری تصادفــی پیشــنهاد میشــود .پیشــنهاد دیگــر
مقایســه روشهــای مداخلــه ایــن پژوهــش بــا ســایر روشهــای
درمانــی از جملــه درمــان پذیــرش و تعهــد ،درمــان ذهنآگاهــی،
رفتــار درمانــی دیالکتیکــی و غیــره اســت.

میشــدند بــه جــای اســتفاده از حالــت مــن کــودک و مــن والــد
کــه باعــث انجــام رفتارهــای هیجانــی یــا اجتنابــی میشــود
از حالــت مــن بالــغ اســتفاده کننــد کــه باعــث تحلیــل حــاالت
خــود ،تصحیــح افــکار و انجــام رفتارهــای بالغانــه میشــود .در
نتیجــه ،تحلیــل رفتــار متقابــل باعــث افزایــش راهبــرد مســالهمدار
و کاهــش راهبردهــای هیجانمــدار و اجتنابــی در زنــان نابــارور
میشــود.
عــاوه بــر آن ،یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه
روشهــای واقعیــت درمانــی و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل
در افزایــش اســتفاده از راهبــرد مســالهمدار و کاهــش اســتفاده از
راهبردهــای هیجانمــدار و اجتنابــی تفــاوت معن ـیداری نداشــتند.

نتیجهگیری
نتایــج حاکــی از اثربخشــی هــر دو روش واقعیــت درمانــی و رویکرد
تحلیــل رفتــار متقابــل بــر افزایــش اســتفاده از راهبــرد مســالهمدار

و کاهــش اســتفاده از راهبردهــای هیجانمــدار و اجتنابــی در
زنــان نابــارور و عــدم تفــاوت بیــن دو روش بــود .هــر دو روش
از راهکارهــای کارآمــد و کاربــردی جهــت بهبــود ویژگیهــای
روانشــناختی اســتفاده میکننــد و تقریبــا بــه یــک انــدازه توانســتند
موجــب بهبــود راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس شــوند .بنابرایــن،
برنامهریــزی بــرای اســتفاده از روشهــای واقعیــت درمانــی
و رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل بــرای بهبــود ویژگیهــای
روانشــناختی مثــل اســتفاده از راهبردهــای مقابلــه بــا اســترس در
گروههــای آســیبپذیر از جملــه زنــان نابــارور ضــروری اســت.
در نتیجــه ،روانشناســان بالینــی و درمانگــران میتواننــد از هــر
دو روش در کنــار ســایر روشهــای درمانــی بــرای کاهــش
آســیبهای روانشــناختی بهویــژه بهبــود راهبردهــای مقابلــه بــا
اســترس اســتفاده نماینــد.

بــا اینکــه پژوهشــی دربــاره مقایســه اثربخشــی دو روش یافــت
نشــد ،امــا در تبییــن عــدم تفــاوت ایــن دو روش درمانــی میتــوان
بــه ویژگیهــای آنهــا اشــاره کــرد .واقعیــت درمانــی از طریــق
آمــوزش مســئولیتپذیری ،خودکنترلــی و انتخــاب مناســب و
افزایــش انگیزههــای درونــی بــه دنبــال ارضــای نیازهــای اساســی
روانشــناختی شــامل نیــاز بــه بقــا ،قــدرت ،عشــق و تعلقخاطــر،
آزادی و تفریــح مســئوالنه اســت و رویکــرد تحلیــل رفتــار
متقابــل از طریــق آمــوزش تعامــل و روابــط بینفــردی مناســب
و جداســازی مــن بالــغ از خواســتهها و تاثیــرات نامطلــوب مــن
والــد و مــن کــودک بــه دنبــال ایجــاد تغییــرات رفتــاری مطلــوب
و افزایــش آگاهــی هیجانــی و شــناختی اســت .در نتیجــه ایــن
عوامــل باعــث میشــوند کــه هــر دو شــیوه باعــث بهبــود ســامت
و ارتقــای کیفیــت زندگــی بــهویــژه در افــرادی کــه بــا مشــکالت
روانشــناختی مواجهانــد ،شــود .از آنجایــی کــه زنــان نابــارور بــا
مشــکالت زیــادی از جملــه اســترس مواجه هســتند ،پس ســامت
و کیفیــت زندگــی آنهــا افــت میکنــد و هــر دو شــیوه بــر اســاس
آموزشهــای کارآمــد و کاربــردی از طریــق ارتقــای ســامت
و کیفیــت زندگــی زمینــه را بــرای بهبــود راهبردهــای مقابلــه بــا
اســترس فراهــم میآورنــد و هــر دو شــیوه موجــب افزایــش راهبرد
مســالهمدار و کاهــش راهبردهــای هیجانمــدار و اجتنابــی در زنــان
نابــارور میشــوند و بیــن آنهــا تفــاوت محسوســی وجــود نخواهــد
داشــت.
هــر پژوهشــی بــا محدودیتهایــی مواجــه اســت و ایــن
پژوهــش بــا محدودیتهایــی چــون عــدم بررســی تــداوم
نتایــج ،تکجنســیتی بــودن نمونــه پژوهــش و اســتفاده از روش
نمونهگیــری غیراحتمالــی هدفمنــد روبــرو بــود .در نتیجــه ،اســتفاده
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