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 چکیده

  شهر اردبیل  تیزهوش آموزان دانش معنوی نشاط بر هنردرمانی اثربخشیبا هدف بررسی حاضر پژوهش 

جامعه آماری  پس آزمون با گروه کنترل بود.  –. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمونانجام شد

)استعدادهای   پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش آموزان دخترمتوسطه دوره دوم مدارس تیز هوش

 تعداد گیری در دسترس نمونه، که به روش 1397-1398تحصیلی  در سال درخشان فرزانگان( شهر اردبیل

  75جلسه  8گروه آزمایش نفر( جایگزین شدند.  16نفر( و کنترل) 16انتخاب و در دو گروه آزمایش) 32

  معنوی  توانایی پرسشنامهدریافت کردند. به منظور گردآوری اطالعات از هنر درمانی آموزش  ای دقیقه

و ( ANCOVA) تک متغیره ها با آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه تحلیل داده .شد استفادهنیا  فرج و شهیدی

افزایش   تاثیر معناداری بر آموزش هنردرمانی داد ها نشان صورت گرفت. یافته 22SPSSآماری با نرم افزار

استفاده از روش هنردرمانی توسط  . نتایج به دست آمده بر تیزهوش داشت  آموزان دانش معنوی نشاط

 کند. مشاوران و روانشناسان مدارس به منظور افزایش نشاط و شادی در بین دانش آموزان تاکید می 

 

 معنوی، تیزهوش  هنردرمانی، نشاط  های کلیدی:واژه

 

 

 مقدمه

بستتیار  آمد از اهمیتتت و اعتبتتاریجامعه ای هستند و دانش آموزان سردانش آموزان سرمایه های انسانی هر 

 ذاری فراوانتتی بتتر آن جامعتته دارنتتدچرا که سر آمتتدان هتتر جامعتته ای تتتاثیر گتت  ،باالتر برخوردار می باشند
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 هایزمینتته از برخی در که هستند نوجوانان بین در متمایزی گروه 1تیزهوش آموزاندانش (.1397 ،فرمیالنی)

 در واقع مفهتتوم (.2004 ،2ریسونه )دهندمی نشان خود از خاصی هایویژگی ،عاطفی و اجتماعی - شناختی

 ،خالقیتتت  ،هوش مانند هاییحیطه در العاده فوق هایتوانایی با آموزاندانش از وسیعی طیف برای تیزهوشی

 بتته کلی طور به (.2015 ،و همکاران 3)کوسیررودمی کار به هنری امور و رهبری توانایی ،نظری هایمهارت

 دید از. است  شده  ارائه تیزهوشی برای متفاوتی  تعاریف ،هوش تعریف در  شناسان  روان نظر  اتفاق  عدم دلیل

 یحتتوزه در بتتاال استتتعداد و توانتتایی را آن 5لیاستتتن و ،استتت  باال عمومی هوش عنوان به تیزهوشی 4ترمن

 کتته کودکانی ،کندمی تعریف چنین را تیزهوشی 7(. مارلند2015 ،6کند )سایقیلیمی تعریف خاصی تحصیلی

 امتتور انجام به قادر و هستند ای برجسته هایتوانایی دارای روانسنجی و روانشناسی متخصصان تشخیص  به

 استتتعدادهای رستتاندن فعلیتتت  بتته برای استثنایی کودکان سایر مانند نیز افراد این. باشندمی عالی سطحی در

 در العتتاده فتتوق توانتتایی افتتراد ایتتن کتته است  معتقد مارلند. دارند ایویژه هایآموزش به نیاز خود یبالقوه

 هنتتری استعداد و ذوق ،رهبری ،خالقیت  ،ویژه درسی استعداد ،کلی هوش توانایی هایحوزه از یکی حداقل

 (. 1389 ،حرکتی دارند )به نقل از قدرتی–روانی توانایی و

 و خود به نسبت  تری عمیق فهم ،شناختی های توانایی دلیل به تیزهوشان که دارد اعتقاد( 1995)8بعالوه بکر

 برختتی طتترف دیگتتر از. شتتوند ستتازگار روانشناختی تعارضات و فشارها می توانند با بهتر و داشته دیگران

دارای  احتمتتاالً بزرگستتالی و نوجوانی سنین در عادی خصوصاً افراد با مقایسه در تیزهوش افراد که معتقدند

 نسبت  خود شناختی های توانایی دلیل به این افراد زیرا ،می باشند بیشتری شناختی روان و عاطفی مشکالت

 کنند می تجربه را روانی بیشتری فشار و بیگانگی خود از احساس و بوده تر حساس بین فردی تعارضات به

( نشان داد که دانتتش آمتتوزان تیتتز 2010)9(. چنانجه در این خصوص نتایج مطالعه سیووسکا1394 ،نیکجو)

این عامل می تواند بر روحیه معنوی آنان نیتتز  هوش مشکالتی در خصوص بهزیستی روانی و ذهنی داشتند.

 و معنتتوی نشتتان داد کتته هتتوش ( 1393)پتتور گلریتتز چنانچه در این راستتتا نتتتایج مطالعتته تاثیر گذار باشد.

 بود.  عادی پایین تر از دانش آموزان تیزهوش آموزاندانش

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان به صورت روز افزون توجه روانشناسان و   ،های اخیردههدر 

 (. معنویت  براساس2005 ،)هرمن و همکاران متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب نموده است 

 یعنی  و معنویت گرایی گیرد می شکل ،دادن باطن عالم به اصالت  و جهان ماوراء و غیب  عالم به اعتقاد

 
1 - Gifted 
2-  Harrison 
3-  Košir 
4 - Terman 
5 - Stanley 
6 - Saygili 
7 - maland 
8-  Baker 
9-  Sivevska 
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  بدون  معنویت  هستند؛ بنابراین آن بارز مصادیق ازغیره  و انسان الهیِ روح مجرد  ،قیامت  ،خدا که گرویغیب 

  به  توجه با که البته جدید و قدیم یا ،مدرن و سنتی انسان و معنویت گرایی ندارد معنی غیب  جهان و خدا

 معنویت  همچنین .ندارد راه معرفت  جغرافیای در و است  تقسیمی غیرمنطقی چنین انسان وجودی هویت 

  ساحتهای که در دارد کارکردهایی و است  عبودیت  و اعتدال ،همچون عقالنیت  مؤلفه هایی دارای گرایی

ارتباط   ی گونه چهار با (. معنویت 2006 ،فرهنگی و راستگوتجلی می یابد) معنوی و مادی ،اجتماعی ،فردی

 (.2009 ،رودگر) است  شده تعریف محیط با و با دیگران ،خویش  خویشتن با ،( خدا) برتر نیروی با فرد یک

 به که تا زمانی و می باشد سعادت و خوشبختی ،( شادکامی ) جویای نشاط و هدفمند موجودی بعالوه انسان

از  یکی نشاط احساس. نمی کند سعادت و خوشبختی ،نشاط احساس نیابد دست  ،می خواهد آنچه

جهت   در انسان هر همه تالش گفت  می توان و مشکالت است  با مقابله برای انسان پشتوانه های مهمترین

رسیدن به نشاط بخصوص نشاط   (.2002 ،1)سلیگمنمی باشد درآینده خوشبختی و نشاط ،شادی یافتن

موجب افزایش بهزیستی روانی دانش آموزان گردد.   ،معنوی می تواتند به عنوان گامی در بهبود زندگی فردی 

می  سرمایه های انسانی مهم هر جامعه ایبه ویژه اینکه دانش آموزان تیز هوش که به عنوان سرآمدان و 

ی روانشناختی در خصوص این دانش آموزان بسیار مهم و  باشند. براین اساس انجام مداخالت و آموزش ها

تاثیر فردی افراد  ،اجتماعی ،تواند در بهبود ویژگی های روانی یمی باشد. یکی از مداخاالتی که م با اهمیت 

 است. 2هنردرمانی  ،گذار باشد

 فرد  به قضاوتگرانه غیر خودی به خود بیان. است  ساده هنری مواد از استفاده با  درمان از شکلی هنردرمانی

  صحبت  ،دیگران  واکنش تهدید بدون شده سرکوب احساسات و افکار ی درباره آزادانه که دهدمی اجازه

  سطح  به که مسایلی با هستنند قادر هنردرمانگر و مراجع ،گردند می بیان نشده فاش احساسات که وقتی. کند

  و  است  مفید ،درمان  برای  ثانویه و اولیه ابزار یک عنوان به هنردرمانی. کنند کار ،اندشده  آشکار و آمده

 کار  به نیازها از وسیعی طیف و گروهی و فردی قالب  در بزرگساالن و نوجوانان ،کودکان  برای تواندمی

(. 2003 ،3وولف)کندمی تشویق را خالقیت  هنردرمانی ،تخیل فرآیند و مواد ذاتی طبیعت خاطر به. رود

 تاثیر  روانی تغییر تداوم به طریق آن از و کنند برقرار ارتباط ،عمیق فکری فرآیندهای با قادرند هنری اشکال

 اساسی  عملکرد ،گروهی درمانی هنر(. 2005 ،4براون)باشند روانی درد از رهایی امید کنندهتقویت  و بگذارند

 نمودن وارد ،گروهی هنردرمانی هرگونه اساس و پایه. دهدمی  ارایه مجدد شدن اجتماعی جهت  در را

  مشارکت  این. است  افراد این هنری فعالیت  گذاشتن مشارکت  به و هنر ساختاری فرآیند در هاکننده شرکت 

 
1-  Seligman 
2- Art Therapy 
3-  Wolf 
4-  Brawn 
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 ،رابطه  این در. گردند غالب  شان احساس با مستقیم رویارویی از ترس بر مراجعین که می گردد باعث 

  و  عزم از  احساسی و متقابل احترام ،اعتماد پیشرفت  باعث  درمانی گروه یاولیه  مراحل در هنری فعالیت 

  درمان  یوسیله  یک ،درمانی هنر(. 2008 ،1مالچیودی ) شودمی  گروه اعضای دیگر با بیشتر ارتباط و موفقیت 

  باعث  و است  اجتماعی روابط بردن باال و یادگیری ،دقت  ،حواس تمرکز برای جنبی امر یک حداقل یا و

به افرد  ،هنردرمانی (.2006 ،2هاینز ) بپردازند تفاهم و نظر تبادل به تمارض و تعارض جای به افراد گرددمی

 (2008 ،3کوهن و کارر-هاس) ببخشند استحکام ،شان محیط  با و یکدیگر با شان ارتباط کمک می کند تا به

  حس  و کنند برقرار ارتباط  خود هیجانات با توانندمی  ها آن ، هنری کار با شاندرونی  زندگی فرافکنی با

 های  روش و روابط ارزش  شدن مشخص  با. دهند توسعه یکدیگر با را تعاون و همدلی از تریعمیق

  ارتباط  به بخشیدن معنا و عینی یتجربه  سمت  به را هاییگام  توانمی  ،ها آن در شدن عمیق برای افشاگری

  تنیدگی نتایج مطالعات حاکی از تأثیر هنر درمانی بر بهبود (. 2008 ،4هاندلر و آنتونیتی )برداشت  دیگران با

بهبود عالیم روانشناختی)کاراکا و   ،( 2015 ،6نیشیبهبود بهزیستی روانشناختی) ،( 2018 ،و همکاران 5)مارتین

( در نتایج مطالعه ای نشان دادند که  2017)9( بود. بعالوه دامیکو و اللندی2014 ،8؛ استاکی 2014 ،7اِرن

همچنین نتایج مطالعه مختارنیا و   درمان هنر تاثیر معناداری بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکان داشت.

 ( حاکی از تاثیر هنر درمانی بر بهبود عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه بود. 2019همکاران)

التی در خصوص انجام مداخا ،هوش در آینده علمی کشوربا توجه به نقش دانش آموزان تیز در نهایت 

باشد. چرا که افزایش نشاط تأثیر معناداری بر  دانش آموزان بسیار حائز اهمیت میافزایش نشاط این 

. لذا مطالعه حاضر در این راستا با  ( 2009 ،؛ کلی و همکاران1393 ،عملکردهای تحصیلی دارد)نیازآذری 

 صورت گرفت.شهر اردبیل  تیزهوش آموزان  دانش معنوی  نشاط بر هنردرمانی هدف بررسی اثربخشی

 روش پژوهش 

جامعه  پس آزمون با گروه کنترل بود.  –این پژوهش به لحاظ نوع روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون

مدارس تیز هوش  دوممتوسطه دوره دخترآماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه دانش آموزان 

های نظری یعنی رشته های  که در رشته 1397-1398در سالتحصیلی  های درخشان( شهر اردبیل)استعداد

دانش   32ل علوم تجربی و انسانی مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری پژوهش شام ،ریاضی و فیزیک

 
1-  Malchiodi 
2-  Hinz 
3-  Hass-Cohen & Carr 
4-  Handler & Antoinette 
5 - Martin 
6-  Nishi 
7-  Karaca & Eren 
8-  Stace 
9-  D'Amico & Lalonde 
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)از بین مدرسه دخترانه  های درخشان( بودند که به روش نمونه گیری در دسترسهوش )استعدادآموز تیز

نفر( جایگزین شدند.   16نفر( و کنترل) 16آزمایش)انتخاب و در دو گروه  درخشان فرزانگان( استعدادهای 

به منظور گردآوری اطالعات بعد از کسب مجوزهای الزم اقدام به انتخاب نمونه آماری گردید. بعد از  

مانی( قرار گروه آزمایش تحت مداخله )هنر در ،کسب رضایت نامه کتبی از دانش آموزان و انتخاب گروه ها

اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. سپس بعد از انجام مداخله از هر دو گروه پس  ،گرفتند

و با آزمون تحلیل  22ی نسخه SPSSافزار آماری  آزمون دریافت شد و اطالعات به دست آمده توسط نرم 

گرفت. به منظور گردآوری داده در  ( مورد تجزیه و تحلیل قرار ANCOVAکوواریانس تک متغیره) 

مراحل پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه استفاده شد که د ادامه مشخصات آنها و خالصه روش های  

 درمانی ارائه شده است:

برای  1391این پرسشنامه توسط شهیدی و فرج نیا در سال  نیا:معنوی شهیدی و فرج توانایی پرسشنامه( 1

 توانایی و ماده و دو مولفه شامل نگرش 34از  هنجار یابی شده است. پرسشنامه جامعه ایران طراحی و 

  ، موافقم ،گزینه های کامالَ موافقم برای و نقطه ای 5 لیکرت طیف نمره گذاری .است  شده تشکیل  معنوی

  ، 5سواالتداه می شود. همچنین  4، 3 ،2 ،1 ،0به ترتیب نمرات  کامالَ مخالفم و مخالفم ،موافقم تاحدودی

می باشد.  172معکوس نمره گذاری می شود. حداقل نمره صفر و حداکثر آن  بصورت 25و  020 ،15 ،10

 همسانی. شد گزارش 61/0هفته  5 زمانی فاصله به آزمودنی 40 روی بازآزمایی روش پایایی پرسشنامه با

گزارش   91/0 ,آزمون کل برایآمده  دست  به ضریب  و محاسبه کرونباخ آلفای از طریق پرسشنامه درونی

و پایایی آن به روش آلفای  86/0( روایی این پرسشنامه 2014شده است. همچنین در پژوهش یارمحمدی)

 گزارش شده است. در این پژوهش نمره کل به عنوان نشاط معنوی لحاظ شده است. 90/0کرونباخ 

دقیقتته ای بتته  60 -75جلستته  8در در این پژوهش هنر درمانی به صورت گروهی  آمورش هنردرمانی:( 2

و مختارنیتتا و  1390،آبتتادی هاشتتم براستتاس منستتجم ستتازی هنتتر درمتتانی )قنبتتری هفته در بار دوصورت 

( نقاشتتی و عروستتکی نمتتایش ،تئتتاتر) هنری ابزار از جلسات این طول در( صورت گرفت. 2019 ،همکاران

 شد استفاده فعال کردن گوش و هاخواسته و احساسات ابراز ،خود بیان ،همدلی ،تعاون حس افزایش جهت 

 که در ادامه خالصه فعالیت های این جلسات ارائه شده است:

 . خالصه جلسات هنردرمانی 1جدول

 محتوای جلسه ردیف

جلسه اول و 

 دوم

 توضیح در خصوص هنردرمانی و پایه های رویکرد آن. ،توضیح اهداف جلسه ،آشنایی و معرفه

آماده سازی با استفاده از تکنیک های گرم کردن مانند خط خطی کردن و یافتن تصاویر در میان 

 مداد شمعی و ...(  ،ابرنگ ،مانند)بهره گیری از وسایل زنگ آمیزی سفال  ،خطوط و رنگ آمیزی آنها
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سوم جلسه 

 و چهارم

اجرای فی البداهه نمایش  ،نرمندی مانند اجرای نمایش به منظور ایجاد نشاطاجرای فعالیت های ه

 کمدین و استند آپ.

جلسه پنجم 

 و ششم

ساخت مجسمه با خمیر بازی)وسایل مورد نیاز این جلسه  ،تهیه کاردستی با کاغذها با زنگ شاد

 کاغذهای رنگی و خمیر بازی(

جلسه هفتم 

 و هشتم

  ،مرور و بررسی میزان شادی آور بودن مراحل گذشته و اجرای دوباره آن ،اجرای نمایش عروسکی

 انچام پس آزمون

 

 یافته ها 

نفری آزمایش و کنترل وارد مطالعه شدند.  16دانش آموز در دو گروه نفر از  32در پژوهش حاضر تعداد 

 76/16 ±537/0و گروه کنترل  80/16±560/0میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان گروه آزمایش 

 همچنین در هر دو گروه بیشترین فراوانی مربوط به پایه تحصیلی دوم دوره متوسطه بود. بود. 

 
 گروه های مورد مطالعه در  نشاط معنویمعیار  حراف. میانگین و ان2جدول 

 مرحله گروه
 نشاط معنوی

 انحراف معیار میانگین

 آزمایش
 7/ 32 95/ 25 آزمونپیش

 11/ 28 124/ 09 پس آزمون

 کنترل
 7/ 59 95/ 14 پیش آزمون

 7/ 64 95/ 32 پس آزمون

 

و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را در گروه آزمایش و کنترل به تفکیک مرحله پیش آزمون و پس   نیانگیم (2)جدول

یکسان بودن شیب خط  ،در ادامه قبل از بررسی فرضیه تحقیق ابتدا مفروضه های تحلیل کوواریانسآزمون نشان می دهد. 

 زیر آورده شده است.بررسی گردید و نتایج آنها در  ها یانسوار یمفروضه همسانرگرسیونی و 

 

 . نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کوواریانس3جدول 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داری

 0/ 380 3/ 178 53/ 109 1 53/ 109 بین گروه پیش آزمون نشاط معنوی

 

نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کوواریانس آورده شده است. ( 3در جدول )

 می باشد. بنابراین فرضه همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود. 0/ 05اثر بزرگتر از  ساس نتایج مندرج سطح معناداری سطحبرا

 . نتیجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس ها4جدول 
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 سطح معنی داری F Df1 Df2مقدار  متغیر

 0/ 362 30 1 0/ 915 پیش آزمون

 0/ 325 30 1 1/ 077 پس آزمون

 

برقرار است. با توجه به  0/ 95در سطح  دهد که تجانس واریانس های دو گروه کنترل و مداخله( نشان می4نتایج جدول)

 کوواریانس برای فرضیه استفاده کرد.توان تحلیل می ،برقراری مفروضه های تحلیل کوواریانس

حاکی از برقرار بودن پیش فرض های جهت انجام   ،(<1F=، 05 /0P/ 670همچنین نتایج به دست آمده از آزمون باکس )

 کوواریانس می باشد. -آزمون واریانس

 

 . نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات متغیر پس از تعدیل پیش آزمون5جدول 

 متغیر منبع تغییرات
مجموعه 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح معنی 

 داری

مجذور 

 اتا

 0/ 930 0/ 001 913/ 642 20318/ 124 1 20318/ 124 مسئله حل گروه

 

 ینانسطح اطم یآزمون برا یخطا یدار یسطح معن ینکهبا توجه به ا ینو همچن Fو با توجه به مقدار ( 5ل)جدو یجطبق نتا

به (. >P 0/ 01)تیزهوش تأتیر معناداری دارد  آموزان دانش معنوی نشاط بر هنردرمانی توان گفت که یم ،است  0/ 01کمتر از 

 تیزهوش گروه آزمایش در پس آزمون شده است. آموزان دانش طوری که موجب افزایش نشاط معنوی

 

 بحث و نتیجه گیری 

 تیزهوش صورت گرفت. آموزان دانش معنوی نشاط بر هنردرمانی اثربخشیهدف بررسی پژوهش حاضر با 

(. به  >P 01/0تیزهوش تأثیر دارد) آموزان دانش معنوی نشاط  بر نتایج به دست آمده نشان داد که هنردرمانی

تیزهوش گروه آزمایش در پس آزمون شده است.   آموزان دانش طوری که موجب افزایش نشاط معنوی

دامیکو و  ،( 2018مارتین و همکاران)، ( 2019مختارنیا و همکاران) های پژوهشافتهنتیجه به دست آمده با ی 

( 1392و زارع زاده و همکاران) ( 1396ویسکرمی و همکاران) ،( 1396برشان و همکاران) ،( 2017اللندی )

هنر تاثیر ( در نتایج مطالعه ای نشان دادند که درمان 2017دامیکو و اللندی)در این راستا همخوانی داست. 

( 2019معناداری بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکان داشت. همچنین نتایج مطالعه مختارنیا و همکاران)

و  حاکی از تاثیر هنر درمانی بر بهبود عزت نفس دانش آموزان دوره متوسطه بود. ویسکرمی

  روان  سالمت  و زندگی معنای بر افزایش درمانی نقاشی( در نتایج مطالعه ای نشان دادند که 1396همکاران)

  ( نیز حاکی از تاثیر معنادار 1396نتایج مطالعه برشان و همکاران) تاثیر معناداری داشت.دختر  آموزان دانش 

( در نتایج مطالعه 1392زارع زاده و همکاران) بود. اجتماعی مشارکت  و زندگی یفیت افزایش ک بر هنردرمانی
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شادمانی و   ،رفتاری -گروهی تاثیر معناداری بر بهبود مولفه های هیجانی  خود بیان کردند که هنردرمانی

 رضایتمندی دانش آموزان داشت.

قانه در تبیین نتیجه حاصله می توان بیان نمود که تکالیف و تمارین هنردرمانی به شیوه های بیانگر و خال

پذیرش خود و به تبع  ،کاهش استرس و در نتیجه سازگاری رفتاری باالتر ، موجب برون ریزی هیجانی

احساس رضایت و شادی بیشتر برای فرد می شود. عالوه براین فرافکنی زندگی درونی با کار هنردرمانی و 

توانمندی های خویشتن  به پذیرش خود و باور بیشتر بر  ،برقراری ارتباط با هیجانات و تعارضات خود

که این عامل موجب شادی فرد می گردد. چرا که رویکرد هنردرمانی تلفیقی   ( 2003، 1مالچیودی )منجر شده

عروسک بازی است و تأکید بر استفاده از هنرهای خالقانه )به ویژه  ،تئاتر ،از چند شیوه هنری مانند نقاشی

باعث شده است که این عامل با   ،در اجراهای کمدین و استندآپ که به صورت فی البداهه می باشد( دارد 

براین اساس نتایج این  تقویت احساس خوب نسبت به خویشتن موجب افزایش شادی آنان نیز می گردد. 

استفاده از رویکردهای هنردرمانی توسط روانشناسان مراکز درمانی/ آموزشی به منظور پژوهش بر ضرورت 

اثربخشی مداخله های درمانی تأکید دارد و می تواند آنها را در جهت بهره گیری از رویکردهای مناسب و 

 نیز افزایش کارایی درمان ها یاری دهد.

مورد توجه قرار گیرد این است که روش پژوهش  که در تعمیم نتایج باید از جمله محدودیت های پژوهش

لذا تمامی مالک   ،صورت گرفته است  بهره گیری از روش نمونه گیری دردسترس نیمه آزمایشی بوده و با

 های اعتبار درونی و بیرونی در آن موجود نیست و در نتیجه باید در تعمیم یافته ها احتیاط شود. 
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