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Abstract
The goal of current study is assessing the role of the
structure of parent-child relationship in predicting the
compulsive obsession’s severity of adolescent’s by
compulsive obsession in Ardabil province. The research
design is descriptive in the form of correlation and
prediction.the research sample included 84 adolescents
by OCD referring to Ardabil’s clinics in 1394 who were
diagnosed having OCD by physicians and according to
DSM-5 criteria. The participants completed materials of
Parent-Child-Relationship-Inventory, The children’s
Yale-Brown Obsessive-compulsive Scale (CY-BOCS)Parent Report and the questionnaire of children’s
depression along their parents. Research data were
analyzed by descriptive statistics’ indices, Pearson
correlation analysis, separation coefficient , multi-variant
regression by using SPSS. The obtained results suggested
that there is a positive and significant relationship
between the capability of recognizing OCD by parents
and caregivers and satisfaction with parenting ,
orientation of tasks and the roles, social tendencies and
adolescent’s depression . Also depression of teens has
just positive and significant relation with social support
of parents and has positive and significant relationship
with the ability to recognize the signs and the severity of
the adolescents OCD by parents. It can be concluded that
parent-child relationship structures and adolescents
depression can moderately explain the predictions that
made by parents.
Keywords: the structure of parent-child relationship,
depression, adolescents, OCD.
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چکیده
کودک و افسردگی-هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ساختار روابط والد
عملی نوجوانان مبتال به وسواس فکری-در پیشبینی شدت وسواس فکری
 طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع طرح.عملی استان اردبیل بود
 نوجوانان مبتال به وسواس84  نمونه شامل.همبستگی و پیشبینی بود
1394 عملی مراجعه کننده به کلیلینکهای استان اردبیل در سال-فکری
 تشخیصDSM-5 بود که توسط متخصص بالینی و بر اساس مالکهای
 شرکت کنندگان همراه با والدین خود ابزارهای.اول وسواس گرفته بودند
 پرسشنامۀ وسواس فکری عملی،کودک-(پرسشنامۀ ساختار روابط والد
 پرسشنامۀ افسردگی کودکان) را،گزارش والدین-کودکان ییل براون
 تحلیل، دادههای پژوهش توسط شاخصهای آمار توصیفی.تکمیل کردند
 رگرسیون چند متغیره و با استفاده، ضریب تفکیکی،همبستگی پیرسون
 نتایج نشان داد بین توانایی تشخیص. تحلیل شدندSPSS از نرم افزار
،عملی توسط والدین و سرپرستان و رضایت از والد بودن-وسواس فکری
 تمایالت اجتماعی و افسردگی نوجوانان رابطۀ،جهتگیری وظایف و نقشها
 همینطور افسردگی نوجوانان نیز تنها با.مثبت و معنی داری وجود دارد
حمایت اجتماعی والدین رابطۀ منفی و معنیدار و با توانایی تشخیص عالئم
.و شدت وسواس نوجوانان توسط والدین رابطۀمثبت و معنیداری داشت
میتوان نتیجه گرفت که ساختار روابط والد –فرزند و افسردگی نوجوانان
میتواند می تواند به طور متوسطی در تبیین شدت وسواس نوجوانان توسط
 پس اصالح ساختار روابط میتواند عامل موثری.والدین نقش داشته باشد
.در بهزیستی باشد
 وسواس، نوجوانان، افسردگی،فرزند- ساختار روابط والد:کلید واژهها
عملی-فکری
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وسواس فکری-عملی (1)OCDبا وسواسهای فکری و یا وسواسهای عملی که منجر به اضطراب و یا ناتوانی در فرد مبتال میگردد
مشخص میشود (انجمن روانشناسی آمریکا .)2013 ،شیوع بینالمللی این بیماری  %1.1تا (%1.8انجمن روان-شناسی آمریکا )2013 ،و
شیوع آن در کودکان  %1تا ( %3روشیو ،استین ،چیو ،کسلر )2010 ،و در بین نوجوانان عادی ایرانی ( %11.2گیتی و همکاران)1386 ،
گزارش شده است .ابتالی زودهنگام به این بیماری با همبودی بعدی سایر اختالالت روانی از جمله اختالل وحشتزدگی ،اختالل خوردن
و اختالل شخصیت وسواسی همراه است (پینتو ،راسموسن ،پاگانو ،ایسن ،مانسیبو .)2006 ،همینطور نوجوانان مبتال به وسواس فکری-
عملی به احتمال بیشتری به افسردگی مبتال میشوند (پروگی و همکاران .)2002،عالوه بر این ،تعارضات و سبک روابط والد و فرزند بینش،
هم ابتالیی و شدت چهار عامل تعیین کنندۀ پاسخ به درمان نوجوانان هستند (بارت ،فارل ،داداز و بولتر .)2005
از آنجایی که خانواده ها کودک را متناسب با ارزشها ،عقاید و رفتارهایی که هم از جانب خانواده و هم از لحاظ فرهنگی/اجتماعی مورد
پذیرش هست پرورش می دهند (آلسومیتی .)2012 ،تعدادی از تحقیقات پیشنهاد میکند که در صورتی که ساختار روابط والد-فرزند
متعادلی برقرار نباشد و این رابطه بسیار نزدیک یا بسیار دور ،بسیار سختگیرانه و یا بسیار سهلگیرانه باشد ،به احتمال بسیار زیاد کودکان
در برقراری روابط اجتماعی و روابط میانفردی و مواجه با مشکالت آتی دچار مشکل خواهند شد (استوکر ،خیریا و کولوم)2014 ،و حتی
این روابط نادرست ممکن هست سبب بروز مشکالت رشدی و روانی شود (بینگر.)2002 ،
از سوی دیگر وجود محرکهای محیطی نظیر مرگ یکی از والدین ،طالق والدین ،محیط پرآشوب ،مشکالت خانوادگی و اقتصادی و
حتی روابط نادرست والدین با کودک میتواند سبب شروع زود هنگام وسواس فکری-عملی شود (اشتین .)2002،البته نباید این محرکها را
جدا از بافت ژنتیکی وسواس فکری-عملی دانست ،به نحوی که مطالعات مختلف پیشنهاد توارثپذیری  65-26درصدی وسواس فکری-
عملی را میدهند (تیلور و یانگ )2011 ،و همانند اکثر بیماریها انواعی از وسواس که از شدت بیشتری برخوردار بوده و از کودکی و نوجوانی
شروع شده و تا بزرگسالی ادامه مییابند ،مورثیتر هستند (پلومین ،دیفرایز ،نوپیک و نیدرهیسر.)2013 ،
بیشترین میزان مطالعات انجام شده در حیطۀروابط والد-کودک در اختالالت اضطرابی بر روی سبک فرزندپروری اقتدارگرایانه که با
عدم پذیرش و رد کودک و کنترل بیش از اندازه بر روی آنها مشخص میشود و همینطور سبک فرزندپروری اهمالگرایانه که سبب کاهش
مسئولیتپذیری کودک میشود ،صورت گرفته است (سالکووکیس ،شافران ،راچمن و فریاستون .)1999 ،عدم پذیرش معموال به سطح
پایینی از روابط گرم والد با کودک و همینطور میزان کمتری از پذیرش و مسئولیتپذیری والد نسبت به فرزند اشاره دارد (مکلود ،وود و
ویس .)2007 ،کنترل به محدودیتها و مقررات سخت اعمال شده از سوی والدین به فرزندان برای کنترل اعمال و رفتار آنها اشاره دارد
(وندربروگن ،استامز و بوگل .)2008،مجموعۀ این دو عامل در کنار روابط نادرست روابط والد-فرزند میتواند سبب کاهش تواناییهای
ادراکی کودک در رودررویی با مشکالت زندگی خود (مک-لود و همکاران)2007 ،و همینطور سبب ایجاد مشکالتی در روابط میانفردی،
سالمت روانی ،جنبههای عادی رشدی شود (متبو ،فارل ،واترز و الیتبودی.)2015 ،
در این زمینه الونسو2و همکاران (آلونسوو و همکاران )2014 ،نشان دادند که افراد مبتال به وسواس فکری-عملی ،والدین خود را به
طور معنیداری بیشتر از گروه کنترل رد کننده و سرد در روابط میدانستند .با این حال تفاوت معنیداری بین دو گروه از لحاظ حمایت
مفرط و بیش از اندازه از کودکان یافت نشد .اما مشخص شده است که والدین دارای اضطراب و بیماریهای روانی به احتمال بیشتری
فرزندان خود را رد و یا به صورت مفرط کنترل کنند (مکلود و همکاران . )2007 ،همینطور خانوادههای دارای سبک فرزندپروری
اهمالگرایانه بدلیل القای ارزیابیهای شناختی نادرست مبنی بر احتمال آسیبزا بودن رویدادها و مسئولیتهای فردی نوجوانان در قبال
این رویدادها سبب تشدید و شروع زود هنگام وسواس فکری-عملی در نوجوانان میشوند (متیو و همکاران.)2015 ،
درک کامل آسیبشناسیهای روانی نیازمند این هست که مسیر رشدی این اختالالت سببشناسی شود؛ از جمله این موارد در مورد
وسواس فکری-عملی ،سبک رفتاری و فرزندپروری والدین هست (یاربو ،ماهافی ،آبراموویچ و کاشدان )2013 ،با این حال ،تحقیقات بسیار
کمی در این زمینه صورت گرفته است (متیو و همکاران  ،)2015و هیچ مطالعهای به بررسی این ساختار با استفاده از ابزار چندی بعدی
که مولفۀهای گوناگون را در خود جا دهد نپرداخته است .از این رو در این پژوهش قصد داریم که رابطۀ احتمالی بین ساختار روابط والد-
کودک و مولفههای آن (حمایت والدین ،رضایت والدینی ،درگیری ،ارتباطالت ،محدودیت تنظیم مقررات ،خودمختاری ،جهتگیری وظایف
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و نقشها و تمایالت اجتماعی) به همراه عالئم افسردگی نوجوانان مبتال به وسواس فکری-عملی را در پیشبینی شدت و وجود وسواس فکری
عملی نوجوانان توسط والدین مورد بررسی قرار دهیم.

مطالعۀ حاضر یک طرح توصیفی مقطعی و از نوع مطالعات همبستگی بود 84 .نوجوانان مبتال با وسواس فکری-عملی 10-14
ساله(میانگین==1/40 ،12/75انحراف استاندارد) متشکل از  18نوجوانان پسر( 21/4درصد) و  66دختر( 78/6درصد) که توسط متخصص
بالینی و بر اساس مالکهای  DSM-5تشخیص اول وسواس گرفته بودند و همینطور والدین و سرپرستان آن با محدودۀ سنی 60-30
سالگی (میانگین تقریبی= ،39/3انحراف معیار= )8/6که  68نفر( )80%/95مادران تنی و  )% 19/05( 16نفر سرپرستان مونث
دیگر(مادربزرگ ،دایه) بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند .شرکتکنندگان در یک پروسه  9ماهه از تابستان سال  94و از کلینیک های شهر
اردبیل انتخاب شدند.
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل موارد زیر میشده است:
پرسشنامۀساختار روابط والد-کودک 1:این پرسشنامه به منظور سنجش دیدگاهها ،رفتار و گرایشات والدین نسبت به سبک
فرزندپروری توسط گراد( )19942طراحی شده است .این پرسشنامه به صورت خودگزارشی بوده و میتواند به صورت فردی و یا گروهی
اجرا شود و متشکل از  78سوال میباشد .شیوۀ نمرهگذاری این آزمون متفاوت میباشد با این حال در این پژوهش از فرم چهار لیکراتی :به
شدت موافق ،موافق ،مخالف و به شدت مخالف استفاده شده است .نمرۀ باالتر در این آزمون به معنایی مهارت و توانایی بیشتر والدین است.
همینطور این آزمون شامل  8خردهمقیاس حمایت والدین( 9سوال) ،رضایت از والدین بودن( 9سوال) ،درگیری و شرکت کردن در فعالیت-
های فرزند( 114سوال) ،روابط( 9سوال) ،تنظیم محدودیتها و مقررات( 12سوال) ،خودمختاری( 10سوال) ،جهتگیری وظایف و نقش
ها( 9سوال) و تمایالت اجتماعی( 5سوال) است .همینطور اعتبار و پایایی آن به ترتیب  %82و  %81درصد گزارش شده است (استوکر،
خیریا و کولوم.)2014 ،
پرسشنامۀ وسواس فکری عملی کودکان ییل براون-گزارش والدین 3:این پرسشنامه برای والدین با کودکان  4تا  18ساله
وسواسی طراحی شده و دارای  10سوال میباشد که جنبههای مختلف شدت و وجود وسواس را در کودکان گزارش میدهد و توسط گودمن
و همکارانش در سال  1997طراحی شده و همسانی و پایای آن مطلوب گزارش شده است .پایایی و اعتبار این پرسشنامه توسط سازندگان
آن به ترتیب  84و  91درصد گزارش شده است (استورش و همکاران.)2006 ،
پرسشنامۀ افسردگی کودکان 4:این پرسشنامه شامل  27سوال و هر سوال شامل  3جمله میباشد که احساسات ،افکار و رفتار کودک
را طی دو هفتۀ گذشته مورد سنجش قرار میدهد این پرسشنامه به شکل خودگزارشی بوده و برای سنجش عالئم شناختی ،رفتاری و
عاطفی در کودکان و نوجوانان  7تا  17ساله توسط کواکس( )1985طراحی شده است .همینطور روایی این پرسشنامه بسیار عالی گزارش
شده است( .)α=90همچنین روایی و اعتبار آن در نوجوانان  13تا  15سالۀ ایرانی نیز خوب گزارش شده است (رجبی.)1386 .

یافتهها
یافته های توصیفی این پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرههای آزمودنیها در متغیرهای پژوهش
تعداد

میانگین

انحراف معیار

نمرۀکل ساختار روابط والد-کودک

84

197/56

20/1

حمایت والدین
رضایت از والدین بودن

84
84

22/41
22/32

3/6
4/0
1

Parent-Child-Relationship-Inventory
.Gerad
3 .The children’s Yale-Brown Obsessive-compulsive Scale (CY-BOCS)-Parent Report
4 Children depression inventory
2
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روابط
محدودیت و مقررات

84
84

28/78
26/58

5/5
5/3

خودمختاری

84

25/63

3/6

جهتگیری وظایف و نقشها
تمایالت اجتماعی

84
84

22/64
12/36

3/4
2/8

پیش بینی والدین

84

13/74

6/1

افسردگی نوجوانان

84

25/60

5/05

همانطور که در جدول یک مشاهده می کنید؛ میانگین نمرۀ والدین و سرپرستان در پرسشنامۀ ساختار روابط-کودک  197/56و
میانگین خرده مقیاس های حمایت از والدین ،رضایت از والدین بودن ،درگیری و مشارکت ،روابط  ،تنظیم محدودیت ها و مقررات،
خودمختاری ،جهت گیری وظایف و نقش ها و تمایالت اجتماعی به ترتیب ،22/64 ،25/63 ،26/58 ،28/78 ،36/81 ،22/32 ،22/41
 12/36می باشد همینطور میانگین نمرات تعیین وسواس فکری-عملی نوجوانان توسط والدین  13/7و میانگین نمرات افسردگی نوجوانان
 25/60به دست آمده است.
جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر های پژوهش
متغیر ها

1

-1نمرۀ کل ساختار
روابط والد-کودک
-2حمایت والدین
-3رضایت از والد
بودن
-4درگیری و
مشارکت
-5روابط
-6محدودیت و
مقررات
-7خودمختاری
-8جهتگیری
وظایف و نقشها
-9تمایالت
اجتماعی
-10پیش بینی
والدین
-11افسردگی
نوجوانان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**.569
**.743

1
*.240

1

**.860

**.448

**.584

1

**.362
**.666

.126
*.274

-.020
**.683

*-.263
**.585

1
*-.253

1

**.805
**.556

**.543
.214

**.581
**.382

**.751
*.237

.082
**.291

**.590
**.286

1
*.239

1

**.349

.007

.149

**.333

**.277

-.083

.184

.146

1

.140

-.196

**.294

.038

-.133

-.041

-.056

**.252

**.369

1

-.140

*-.257

-.150

-110

.094

-.178

-.203

.035

.101

*.234

11

1

*p=./05 **p=0/01

مندرجات جدول ضریب همبستگی پیرسون نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .چنانچه مشاهده میشود بین
توانایی تشخیص وسواس فکری-عملی توسط والدین و سرپرستان و رضایت از والد بودن ،جهتگیری وظایف و نقشها ،تمایالت اجتماعی و
افسردگی نوجوانان رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد .همینطور افسردگی نوجوانان نیز تنها با حمایت اجتماعی والدین رابطۀ منفی و
معنیدار و با توانایی تشخیص عالئم و شدت وسواس نوجوانان توسط والدین رابطۀ مثبت و معنیداری دارد.
در ادامه متغیرهایی که در تحلیل نخست دارای رابطه معنادار با توانایی تشخیص عالئم و شدت وسواس نوجوانان توسط والدین بودند ،به
منظور پیشبینی بینش وارد تحلیل رگرسیون میشوند.
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جدول  3خالصه نتایج تحلیل رگرسیون ورود پیشبینی توانایی تشخیص عالئم و شدت وسواس نوجوانان توسط والدین از طریق مولفه-
های رضایت از والد بودن ،تمایالت اجتماعی و افسردگی نوجوانان
Statistic Model

رضایت از والد بودن

.288

.005

R=504%

تمایالت اجتماعی

.301

.003

R2=0/254

افسردگی نوجوانان

.248

.014

ADR2=0/226

خالصه نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود حاکی از آن است که هر سه مولفۀرضایت از والد بودن ،تمایالت اجتماعی و افسردگی
نوجوانان قادر به پیشبینی معنادار توانایی تشخیص عالئم و شدت وسواس نوجوانان توسط والدین است .این بدین معناست که با افزایش
یک واحد استاندارد در مقادیر رضایت از والدین ،تمایالت اجتماعی و افسردگی نوجوانان به ترتیب ،معادل  2/48 ،3/01 ،2/88در نمرات
توانایی تشخیص عالئم و شدت وسواس نوجوانان توسط والدین افزایش حاصل می شود.
بحث ونتیجه گیری
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطۀ ساختار روابط والد-فرزند و افسردگی نوجوانان در توانایی تشخیص عالئم و شدت وسواس فکری-
عملی نوجوانان مبتال به وسواس فکری-عملی توسط والدین است .به طور کلی مشخص شده است که خانوادههای دارای فرزندان مبتال به
وسواس فکری-عملی بیشتر از خانوادههای دارای کودکان عادی دارای روابط سرد با دید تردیدآمیز و به طور کلی نامناسبتر با فرزندان
خود هستند (بارت و شورت و هیلی .)2002 ،در این مطالعه نیز هر چند که نمرۀ کلی ساختار روابط والد-کودک با توانایی تشخیص عالئم
و شدت وسواس نوجوانان فکری-عملی رابطۀ معنیداری نداشت ،ولی مولفههای رضایت از والدین بودن ،جهتگیری نقشها و وظایف و
تمایالت اجتماعی والدین با توانایی تشخیص وسواس فرزندانشان رابطۀ مثبت و معنیداری داشت ،که حاکی از این است که با افزایش
تواناییها و مهارتهای والدین در برقرار روابط با نوجوانانشان به همان میزان توانایی آنها در تشخیص و پیگیری مشکالت فرزندانشان از
جمله وسواس فکری-عملی افزایش پیدا میکند .هر چند که تحقیقات متعددی حاکی از ارتباط عمیق نشانگان وسواس فکری عملی با
کنترل بیش از اندازۀ والدین در مقابل خودمختاری فرزندانشان هست (هادسون و کامر و کندال2008 ،؛ مکلود و همکاران2007 ،؛
سیکویلند ،کندال و اشتینبرگ )2006 ،با این حال در این پژوهش هیچ رابطۀ معنیداری بین مولفههای خودمختاری و محدودیتها و
مقررات در ساختار روابط والد-کودک با توان تشخیص شدت و عالئم وسواس فکری عملی نوجوانان توسط والدین یافت نشد .با این حال،
سایر یافتهها نظیر مطالعه الونسو (آلونسو و همکاران )2004 ،نشان داد که افراد مبتال به وسواس فکری-عملی والدین خود را از لحاظ
عاطفی سرد و رد کننده میداستند در حالی که هیچ تفاوتی بین آنها و گروه کنترل از لحاظ کنترلگری و محدودسازی آنها وجود نداشت
که این یافته همراستا با مطالعه ما هست .با این حال ،تعداد کمی از مطالعات در این مورد به بررسی تاثیرات عوامل خانوادگی بر روی
وسواس فکری-عملی پرداخته است (ترنر ،)2006 ،که حاکی از اهمیت مطالعات بعدی در تبین دقیقتر این یافتهها میباشد .همینطور در
مطالعۀ پرزیورسکی( 1پرزوورسکی و همکاران )2012 ،با استفاده از شیوۀ بیان عواطف بین مادران و فرزندان مشخص شد که رابطۀ
معنیداری بین مشارکت و درگیری بیش از اندازۀ مادران با فعالیت کودک و انتقادهای والدینی و خصومت بین آنها با شروع عالئم وسواس
فکری-عملی در کودکان و توان پیشبینی وسواس فکری-عملی فرزندان توسط والدین وجود دارد .با این حال ،در این یافتهها بین بیش
مشارکت والدین در فعالیتهای کودکان و توانایی تشخیص عالئم و شدت وسواس فرزندانشان توسط خودشان رابطۀ معنیداری وجود نداشت
که میتواند پیشنهاد دهنده این باشد که والدینی که در تمامی فعالیتهای کودکانشان و به صورت افراطی حضور دارند از بینش و توانایی
کمتری نیز در تشخیص مشکالت فرزندانشان از جمله وسواس فکری-عملی برخوردار هستند و شاید این امر به دلیل سبک فرزندپروری
نادرست و محاظفتی آنها باشد .هر چند که تایید این فرض نیازمند انجام پژوهشهای بعدی است .در ضمن تعدادی پژوهشهای انجام
شده در این حیطه حاکی از اهمیت ارتباط روابط سرد و طرد کنندۀ والدین با فرزندانشان یا به عبارتی شیوۀ نادرست فرزندپروری با شروع
عالئم وسواس فکری-عملی است ( هودسون و همکاران2008 ،؛ مکلود و همکاران2007 ،؛ سیکیولند و همکاران .)1996 ،هر چند در این
Przeworski
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عملی نوجوانان توسط والدین-فرزند و افسردگی نوجوان در پیشبینی شدت وسواس فکری-رابطۀ ساختار روابط والد
The relationship between parent-child inventory and adolescent’s depression in predicting compulsive

 اما رابطۀ عمیقی بین تعدادی از مولفههای،تحقیق نمرۀ کلی ساختار روابط والد کودک با توانایی تشخیص والدین رابطۀ معنیداری نداشت
 به عبارتی هر چه والدین از مهارتهای بیشتری در سه مولفۀ.عملی نوجوانان توسط والدینشان بود-آن با توانایی تشخیص وسواس فکری
 تمایالت اجتماعی و جهتگیری نقشها و وظایف برخوردار بودند به احتمال بیشتری عالئم وسواس فرزندانشان را،رضایت از والد بودن
- والدین قدرت تشخیص،عملی از افسردگی بیشتری برخوردار بودند-تشخیص میدادند همینطور هر مقدار نوجوانان مبتال به وسواس فکری
 هر چند که از این بین با کنترل مولفۀ رضایت از والدین بودن از طریق همبستگی تفکیکی دیگر مولفۀ جهتگیری.شان بیشتر میشد
نقشها و وظایف با توان تشخیص والدین رابطۀ معنیداری نداشت ولی با کنترل مولفۀ جهتگیری نقشها و وظایف همچنان رضایت از والدین
، همینطور مدل رگرسیونی حاکی از این بود که هر سه مولفۀ رضایت از والد بودن.بودن با توانایی تشخیص والدین رابطۀ معنیداری داشت
.تمایالت اجتماعی و افسردگی نوجوانان قادر به پیشبینی معنادار توانایی تشخیص عالئم و شدت وسواس نوجوانان توسط والدین است
 عدم بررسی محیط خانوادگی از لحاظ،از محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم بررسی اختالالت احتمالی عاطفی رفتاری والدین
 ذکر، مشکالت زناشویی و به طور کلی عواملی که ممکن هست روابط بین والد و کودک را تحت تاثیر قرار بدهد،پایدار و ناپایدار بودن آن
 همینطور از سایر محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم بررسی سایر مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان و تنها وجود سرپرستان.کرد
 از این رو پیشنهاد میشود که مطالعات آتی ضمن پر کردن این خالءها به مطالعۀ رابطۀ احتمالی بینش و سبک.از جنس مونث اشاره کرد
فرزندپروری بیشمشارکتجو و دخالتگر والدین با شروع عالئم وسواسی در فرزندانشان بپردازد تا رابطۀ احتمالی بینش کم والدین دارای
 همینطور وجود تحقیقات آتی برای تایید و رد.عملی فرزندانشان مشخص شود-سبکهای فرزندپروری دخالتگر در شروع وسواس فکری
.یافتههای موجود در این حیطه ضروری است
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