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Abstract 

Introduction: Intelligence is something that is well-known throughout history and refers to 

the cognitive superiority, creativity and high motivation in the child, which distinguishes him 

from most of his peers and enables him. Makes it something valuable to offer to the 

community. 

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of interaction behavior analysis 

(TA) on reducing the perfectionism of Farzanegan school students. 

Method: The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a 

control group. The statistical population of the study was all students of Farzanegan schools 

in 1400. The research sample was available and 15 people were placed in each experimental 

and control group. After pre-test, therapeutic intervention was performed for the experimental 

group and then post-test was taken from both groups. The measurement tool used was the Hill 

Perfectionism Questionnaire. After evaluating the intervention, the research tests were 

performed again in experimental and control groups. All collected data were described using 

SPSS 23 software and descriptive statistics using mean and deviation of the data and then the 

assumptions were analyzed by analysis of covariance and multivariate analysis of covariance. 

Results: The results showed that group training of interaction behavior analysis has an effect 

on reducing perfectionism and the rate of this effect was 75% (P <0.01). 

Conclusion: People can learn more about their problems and make positive and lasting 

changes by learning interaction behavior analysis. 
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ن مدارس بر کاهش کمالگرایی دانش آموزا (TA) بررسی تاثیر تحلیل رفتار متقابل

 فرزانگان

 3لیال بحق، 2 زهرا فتحی، 1* ملیحه جهانبخش

 گرا(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران.کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی )مثبت 0
 گرا(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران.کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی )مثبت 2
 .انناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایرکارش 3

 گرا(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران..کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی )مثبت* نویسنده مسئول: 
 M.jahanbakhsh67@gmail.com پست الکترونیکی: 

 

 

  02/10/0011 تاریخ پذیرش مقاله:         17/10/0011 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

های ری شناختی، خالقیت و انگیزهتای از آن، مضبوط است و به برشده شناختهامری است که در سرتاسر تاریخ، موارد تیزهوشی  مقدمه:

 .ه کندضسازد که چیزی باارزش به جامعه عرکند و او را قادر میاره دارد که وی را از اکثر همساالن متمایز میشزیاد در کودك، ا

  ( بر کاهش کمالگرایی دانش آموزان مدارس فرزانگان بود.TAلیل رفتار متقابل)هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تح هدف:

آموزان  ی دانش، کلیهمورد مطالعه یپس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آمار-پیش آزمون با طرحپژوهش حاضر نیمه تجربی و  روش:

پس از نفر قرار گرفتند. 01نمونه پژوهش به صورت در دسترس بود و در هر گروه آزمایش و کنترل . بود 0011مدارس فرزانگان در سال 
ابزار اندازه گیری مورد گروه آزمایش مداخله درمانی صورت گرفت و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد.  ایبر انجام پیش آزمون،

ی کلیهشد. گروه آزمایش و کنترل اجرا  های پژوهش مجددا در دوپس از ارزیابی مداخله،آزمونسشنامه کمال گرایی هیل بود. استفاده پر
با استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف داده ها توصیف و سپس مفروضه ها  و 23SPSSبا استفاده از نرم افزار   آوری شدههای جمعداده

 شد.تحلیل  و تحلیل کوواریانس چندمتغیره لیل کوواریانسبا روش آماری تح

درصد بوده 71گرایی اثر دارد و میزان این تاثیر متقابل بر کاهش کمال رفتار نتایج نشان داد که آموزش گروهی تحلیلها: یافته

 (.P</.10است)

الت خود برسند و تغییرات مثبت و پایداری را در خود به توانند به شناخت بیشتر مشکافراد با آموزش تحلیل رفتار متقابل میگیری: نتیجه

 وجود آورند.
 

 آموزانتحلیل رفتار متقابل، کمالگرایی، دانش واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.
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 مقدمه 

آنجا که آموزش وپروش کلیدتوسعه همه جانبه جوامع بشری  از
 ت، یکی از اساسی ترین وظایف و ماموریت های خود را دراس

داند.نیروی توسعه یافته مولد می تربیت نیروی انسانی کیفی،
انسانی کارآمد باتاکید بر دانش، مهارت و اندیشه های بلند 

تغییر و تحوالت دنیای  شود.موجب تحول وپیشرفت جامعه می
از طریق تدارك کند که دستگاه تعلیم و تربیت کنونی ایجاب می

زمینه های تربیتی، شایستگی های الزم را در افراد برای تامین 
آموزان بتوانند سعادت و نیک بختی جامعه فراهم نماید تا دانش

دراین  های خود پی ببرند.عالیق، استعدادها و توانمندی به رشد
گروه دانش میان یکی از گروه هایی که نیاز به توجه دارند،

که در مدارسی از جمله فرزانگان  [0]باال است آموزان باهوش
 خوانند.درس می
اندیشد، استعدادهای ای که به بقا و پیشرفت خود می هر جامعه

 طور کلی سال دهد. بهدرخشان خود را در کانون توجه قرار می
سمت توجه ویژه هاست که یک حرکت جهانی شروع شده و به 

 یکی از ویژگی .[2]گیری کرده است به این گروه از افراد جهت
میباشد  0، کمالگراییبا هوش باال آموزان های شخصیتی دانش

که نوع نامناسب این نوع ویژگی میتواند اثرات مخربی بر روی 
با  کمالگرایی .[3]ندک آموزان ایجاد تحصیل و زندگی این دانش

برای عملکرد، ارزیابی از  الوضع کردن استانداردهای بسیار با
صورت انتقادی،  صورت انتقادی، ارزیابی افراد خانواده به خود به

 به صورت مردم دیگر ارزیابی و ی اشتباهاترهنگرانی دربا
الگرایی ممکن است یکی از کم .[0]تاس شده تعریف انتقادی

م روانشناختی بعد از تجربه الئعوامل مهم برای بروز ع
زا باشد. کمالگرایی به عنوان تمایل افراطی به رویدادهای آسیب

در نظر گرفتن معیارهای کامل و ارزیابی خودانتقادگری شدید 
 .[1]تعریف شده است

برای  به تعیین استانداردهای عالی و تالشکمالگرایی گرایش 
نبودن  ناخرسندی به دلیل کامل هبودن و تجرب نقص بی

کمالگرایی  [7]( 2101) 2و هویت، بسرز نظر فلتا .[6]است
 ر، دیگر محور و جامعه محور است.شامل انواع خودمحو

وجوی  فرد به تعیین و جست کمالگرایی خودمحور گرایش
معنی  کمالگرایی دیگرمحور به. دهای عالی عملکرد استاستاندار

تمایل و انتظار فرد از تحقق استانداردهای عالی و عملکرد کامل 
گرایی باور فرد به این مسئله است دیگران است. نوع سوم کمال

 .که دیگران از او انتظار کامل بودن دارند
توجه  روانی اختالت درمان جهت که هایی نظریه از یکی

تحلیل  نظریه .است کرده جلب خود به را محققین از یاریبس
 یک شخصیت، درباره برن دیدگاه .[0]می باشد 3متقابل رفتار

 حالت نوع سه به است. برن چندگانه و اجزا نگرانه دیدگاه

 دارد. از باستانی( اعتقاد روان نو، بیرونی، روان )روان نفسانی

 )من مختلف حالت سه تعامل شخصیت از برن اریک دیدگاه

 پدیده دید است. از بالغ(تشکیل شده من والد، من کودك،

 مربوط احساسات از به منزله نظام مرتبطی )حالت من( شناختی،

 منزله کاربرد)حالت من( به دیدگاه است. از موضوع یک به

 .به هم است مربوط رفتاری های طرح از ای مجموعه

ای مبتنی بر این تصور است  متقابل در اصل نظریهتحلیل رفتار 
های بین ها و تعاملای از عمر انسان در تبادل که بخش عمده
 متقابل رفتار تحلیل از هدف رو، این از. [9]شودفردی سپری می

 منِ نامطلوب تأثیرات و خواسته ها از بالغ را منِ که است آن

 رفتاری مطلوب تغییرات وسیله این به و آزاد کودك منِ و والد

 این یادشده روش هدف دیگر به عبارت .کند ایجاد فرد در را

 با مواجهه در که بداند تا آید خودشناسی نائل به فرد که است

ارتباطات  در همواره را بالغ منِ بتواند و کند عمل چگونه محیط،
 .[01]سازد حاکم خویش

از تحلیل  [00](0392پژوهش درستیان، فرحبخش و گرجی)
 رفتار متقابل برای کاهش اضطراب در کودکان سود بردند و

نشان داد تحلیل رفتار متقابل برسالمت  [02](2102) 0کوك لیسا
نشان داد که  [03](2113) 1روانی تاثیرگذار بوده است و آماندسن

اضطراب تاثیرگذار بوده است. آموزش تحلیل رفتارمتقابل بر 
تحلیل رفتار متقابل ابزاری است که به افراد کمالگرا که به افراد 

هایشان را کنترل و رابطه ی کند تا هیجانکمالگرا کمک می
بالغانه را بجای انتقاد از دیگران انتخاب کنند و با بررسی مجدد 

د درباره پیام تفکر والدانه و کودکانه خود و با تصمیم گیری مجد
باتوجه به . [00]ی خود، به رشد بالغ برسندهای پیش نویس شده

دهد که پژوهشی در بررسی پژوهش های پیشین نتایج نشان می
ارتباط تحلیل رفتار متقابل بر کمالگرایی انجام نشده است و 

 رفتار آیا تحلیلسوال مطرح شده در این پژوهش این است که 
مدارس فرزانگان  آموزان دانش گرایی کمال برکاهش متقابل

 تاثیرگذار است؟
 

 روش مطالعه
پس آزمون با -پیش آزمون با طرحپژوهش حاضر نیمه تجربی و 

گروه گواه بود. دراین پژوهش نمونه آماری در دو گروه آزمایش 
گروه  ایو کنترل قرار گرفت و پس از انجام پیش آزمون،بر

آزمایش  مداخله درمانی  صورت گرفت و سپس از هر دو گروه 
ی کلیه نیمورد مطالعه در ا یپس آزمون گرفته شد. جامعه آمار

بود. نمونه به 0011دانش آموزان مدارس فرزانگان در سال
نفر از دانش آموزانی که دارای 32صورت دردسترس بود که 

آزمایش و  کمالگرایی باال بودند انتخاب شدند و در دوگروه
نفر از گروه آزمایش به 0کنترل قرار گرفتندو در نهایت با خروج 



 جهانبخش و همکاران

02 

جلسه یک نفر از گروه کنترل به صورت 2دلیل غیبت بیش از 
نفر راتشکیل 31تصادفی خارج شد و گروه آزمایش و کنترل 

نفر قرار گرفت.مالك ورود به پژوهش 01دادند که در هرگروه 
پرسشنامه های کمالگرایی و نمره ی باالترازمیانگین در کسب 

عدم استفاده از درمانهای  دارویی اعصاب و روان بود. غیبت 
جلسه و عدم همکاری در کارگاه مالك خروج پژوهش 2بیش از 

پس از ارزیابی مداخله،آزمون های پژوهش مجددا در  بود.
کلیه ی داده های جمع شده است. دوگروه آزمایش و کنترل اجرا 

با استفاده از آمار  و 23SPSSه از نرم افزار بااستفاد آوری شده
توصیفی میانگین و انحراف داده ها توصیف و سپس مفروضه ها 

و تحلیل کوواریانس  با روش آماری تحلیل کوواریانس

-ابزار اندازه گیری به شرح ذیل میشده است. تحلیل  چندمتغیره

 باشد:

نسخه فارسی سیاهه کمال  مقیاس کمال گرایی هیل:

 گویه است که بر پایه مقیاس لیکرت 10، دارای گرایی
ضریب آلفای . چهارگزینه ای اعتباریابی ورواسازی شده است

دست آمد، همچنین،  /.به93کرونباخ مقیاس، در پژوهش سمایی،
ضریب همبستگی پیرسون برای این سیاهه در روش بازآزمایی 

به لحاظ آماری،  1/ 110بود که در سطح کمتر از  1/ 70برابر 
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای  .معنادار بود

 بود. 1/ 92گویه ای کمال گرای ی معادل  10مقیاس 
  

 
 ( 0390برگرفته از کتاب اریک برن ترجمه فصیح و جزایری، ) تحلیل رفتار متقابلآموزش گروهی جلسات  ای از صهالخ:0جدول

 عنوان جلسه

 و رازداری اصل قضاوت، عدم  هم، به توهین عدم جلسه، در حضور . قواعد د ارتباط،تعیین چهارچوب گروهمعارفه،ایجا  اول: 
 جلسات تمامی  طول در گروه آموزان دانش همکاری

. متقابل رفتار تحلیل اصطالحات و مفاهیم به ای اشاره و خودشناسی در آن کاربرد و متقابل رفتار تحلیل نظریه با آشنایی دوم: 
 موزش حالت فن کودکی و نشان ه های آن و چهاروضعیت تصمیم گیری.آ

 گذاشتن اشتراك به جهت آموزان دانش از درخواست و گروه اعضای از گرفتن بازخورد و دادن بازخورد و قبل جلسه خالصه سوم
 ه هاآموزشی .آشنایی با حالت من والدینی با مثال و نشان مطالب به توجه با خود تجربیات و مشکالت

 قبل، جلسه آموزش به توجه با آموزان دانش زبان از من نفسانی حاالت بیان گروه، اعضای از بازخورد ارائه قبل، جلسه خالصه چهارم
.آشنایی اعضا با حالت من بالغ  شد داده آموزش سوم جلسه در که درون کودك انواع خصوص در آموزان دانش توسط توضیح

 و تقویت بعد مسئولیت پذیری

 درون کودك با آشتی برای دیگر تکنیکهای ارائه چهارم جلسه آموزش به توجه با گروه، اعضای از بازخورد قبل، جلسه خالصه پنجم
 و دست غیرمسلط و تکنیک تمرین گفتگو بادست راست و دست چپ. تکنیک دست مسلط مثل  دیده آسیب

 مفهوم با آشنایی بازخورد، ارائه و قبلی مباحث درباره گروه اعضای سواالت به پاسخ و گفتگو و بحث قبل، جلسه خالصه ششم
 .                       زندگی نویس پیش یا نمایشنامه

 بطوری شده خود زندگی نویس پیش تشخیص به قادر گروه اعضای جلسه این در گیری، تصمیم در آن نقش و زندگی داستان
شود.قصه  تبدیل ما زندگی نویس پیش به ناخودآگاه شود می موجب ییگرا کمال و استرس  چگونه دهند بتوانندتشخیص که

 زندگی و نقش آن در زندگی

 کالمی، غیر نوازش کالمی، نوازش منفی، نوازش مثبت، نوازش ها، نوازش انواع با آشنایی بازخورد، ارائه قبل، جلسه خالصه  هفتم
                    غیرشرطی، نوازش شرطی، نوازش

 گیری، نتیجه گروه، اعضای همکاری با گذشته مطالب بندی جمع گروه، اعضای از گرفتن خورد باز قبل، جلسات الصهخ  هشتم
 .      گروه اعضای از تشکر و تقدیر همچنین آزمون پس اجرای پایان در و زندگی در ها بازی مفهوم با آشنایی

  
 

 

 

 

 

 هایافته
گرایی، شامل میانگین، لاطالعات توصیفی نمرات ابعاد کما 2جدول 

انحراف معیار، را در دوگروه گواه وگروه آزمایش به تفکیک مراحل 
 کند.  آزمون ارائه می آزمون و پس پیش
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  آموزان گرایی دانشهای توصیفی مربوط به ابعاد کمال: شاخص2جدول

 شاخص آماری
 متغیرها

 آزمون پس آزمون پیش

واه
گ

 

 حساسیت بین فردی
 01/10 63/12 میانگین

 97/00 79/00 انحراف استاندارد

 تالش برای عالی بودن
 70/09 72/21 میانگین

 36/0 07/0 انحراف استاندارد

 نظم و سازماندهی
 36/20 71/21 میانگین

 20/0 06/0 انحراف استاندارد

 ادراك فشار از سوی والدین
 21/00 26/00 میانگین

 79/0 09/1 انحراف استاندارد

 هدفمندی
 26/22 21/22 میانگین

 0 30/0 انحراف استاندارد

استانداردهای باال برای 
 دیگران

 16/22 01/23 میانگین

 03/6 99/6 انحراف استاندارد

ش
مای

آز
 

 حساسیت بین فردی
 66/00 27/62 میانگین

 20/03 60/00 انحراف استاندارد

 تالش برای عالی بودن
 06/06 01/20 میانگین

 00/3 70/0 انحراف استاندارد

 نظم و سازماندهی
 33/03 31/21 میانگین

 02/3 16/3 انحراف استاندارد

 ادراك فشار از سوی والدین
 16/00 66/21 میانگین

 66/3 13/3 انحراف استاندارد

 هدفمندی
 73/26 21/21 میانگین

 03/3 62/3 انحراف استاندارد

برای استانداردهای باال 
 دیگران

 03/01 73/23 میانگین

 63/3 10/1 انحراف استاندارد

 

 ، میانگین2با توجه به نتایج به دست آمده در جدول شماره 
ی  مربوط به ابعاد کمال گرایی در گروه گواه، در دو مرحله

آزمون، با کمی تفاوت تغییر یافته  آزمون و پس زمان با پیش هم
 است.

گرایی، شامل میانگین، فی نمرات کمالاطالعات توصی3جدول 
انحراف معیار، را در دوگروه گواه وگروه آزمایش به تفکیک 

 کند.  آزمون ارائه می آزمون و پس مراحل پیش

  آموزان گرایی دانشهای توصیفی مربوط به کمال: شاخص3جدول

 شاخص آماری
 متغیرها

 آزمون پس آزمون پیش

ال
کم

ی
رای

گ
 

 گواه
 30/011 96/016 میانگین

 30/00 10/03 انحراف استاندارد

 آزمایش
 77/031 10/069 میانگین

 10/22 03/20 انحراف استاندارد
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 ، میانگین 3با توجه به نتایج به دست آمده در جدول شماره 
زمان با  ی هم هگرایی در گروه گواه، در دو مرحلمربوط به کمال

به 96/016آزمون، با کمی تفاوت از مقدار  آزمون و پس پیش
تغییر یافته است. درگروه آزمایش با آموزش گروهی 30/011

گرایی در دو مرحله مربوط به کمال میانگین متقابل رفتار تحلیل
رسد و از مقدار   آزمون، متفاوت به نظر می آزمون و پس پیش

 تغییر یافته است.  77/031به مقدار   10/069

 
 اصلی تحقیق. : نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری )مانکوا( مربوط به فرضیه0جدول

 شاخص های آماری
 نام آزمون

 مقدار
Fآزمون 

 
 مجذور اتا سطح معناداری

 703/1 111/1 007/90 003/1 آزمون اثر پیالپی

 703/1 111/1 007/90 071/1 آزمون المبدای ویلکز

 703/1 111/1 007/90 116/7 زمون اثر هتلینگآ

 703/1 111/1 007/90 116/7 ترین ریشه رویآزمون بزرگ

 
 

نشان داده شده است با کنترل پیش  0طور که در جدول  همان
ها بیانگر آن است که بین آزمون، سطوح معناداری همه آزمون

دو گروه آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای 

و  P=111/1گرایی( تفاوت معناداری وجود دارد )وابسته )کمال
007/90F=  .) 

 
 : نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکوا.1جدول

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F توان آماری مجذور اتا سطح معناداری 

-کمال

 گرایی

 111/0 700/1 111/1 710/60 377/6199 0 377/6199 قبل از آموزش

 111/0 710/1 111/1 609/70 091/7010 0 091/7010 گروه

     007/90 26 060/2000 میزان خطا

 
 

شود با کنترل مالحظه می 1طبق نتایج به دست آمده از جدول 
های آزمایش و گواه از ، گروه آموزان پیش آزمون بین دانش

-شود) کمالتفاوت معناداری مشاهده می گراییلحاظ  کمال

(. با در نظر گرفتن مجذور اِتا =F 609/70و  P=111/1گرایی، 
باشند، می 710/1گرایی که به ترتیب برای متغیرهای  کمال

درصد تغییرات  71توان چنین نتیجه گرفت که به ترتیب می
گرایی در مرحله پس آزمون ناشی از تأثیر مربوط به متغیرکمال

 متقابل بوده است.   رفتار داخله یا آموزش گروهی تحلیلم
 بحث 

-متقابل بر کمال رفتار نتایج نشان داد که آموزش گروهی تحلیل

درصد بوده است.پژوهشی 71و میزان این تاثیر  گرایی اثر دارد.
 [01]( 2100) 6همسو با فرضیه ی حاضر یافت نشد. اما ویدسون

جلسه ی 00توانسته در تحقیقشان بیان کردند که این درمان  در
هفتگی بر کاهش اضطراب و افسردگی ای تاثیر گذار باشد و 

 [06](2106) 7تداوم داشته باشد همچنین گنتلت و ویدوسون
نشان دادند که جلسات درمانی توانسته به تغییرات پایدار و 

عمیقی در حمالت اضطرابی منجر شود و عمادیان،الندانی و 
 رفتار تحلیل که آموزشنشان دادند  [07](0397صالحی اسرمی)

 زنان پرخاشگری و اضطراب کاهش بر [00]0برن اریک متقابل
 ساری شهر روان سالمت های خانه به کننده مراجعه دار خانه
نشان داد بین گروه  [09](0396نصری و صادقیان) .دارد تاثیر

آزمایش وکنترل در میزان کاهش اضطراب وجودی ،تفاوت معنی 
 دارد. داری وجود

ارتباط است، مانند های کمالگرایانه در کمالگرایی با تالش
داشتن معیارهای شخصی سطح باال، وضع معیارهای دقیق 

کمال ناسازگارانه با  .[21]عملکرد و تالش برای عالی بودن
بروز اشتباه، تردید در مورد اعمال، ترس از  یهنگرانی دربار

و  خود، ترس از عدم تأیید دیگران یههای دیگران دربارقضاوت
ن انتظارات و نتایج به دست آمده است. فرد با ناهماهنگی بی

کمالگرایی ناسازگارانه برای خود استاندارهای سخت، غیرواقعی و 
عملکرد خود درگیر  سطح باال ایجاد میکند و به هنگام ارزیابی

 .[20]شودمیتفکر همه یا هیچ 
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ها در زندگی خود یک داستان یا گوید انسانمی [00]اریک برن
دارند که آن را خودشان در کودکی و بدنبال تجربه های  سناریو

دردناك و تلخ نوشته اند. داستانی که قهرمان آن خودشان 
هستند و درست مثل یک نمایش واقعی، آغاز، میانه و پایان دارد. 
او این داستانها را به سه دسته ی برنده، بازنده یا غیر برنده 

غلب افراد تا آخر عمر تقسیم می کند. به عقیده ی اریک برن ا
به داستان شان پایبند هستند حتی با اینکه رنج می کشند اما آن 
را سرنوشت خود می دانند، اما برخی از افراد آگاهانه تصمیم می 
گیرند از آن خارج شوند. وقتی در داستان مان زندگی می کنیم 
همواره تصمیماتی می گیریم که ما را بسوی سرانجام مشخص 

ایت می کند، و همچنین همه ی وقایع زندگی را نیز داستان هد
ما در "می گوید:  [00]برن .در همان چارچوب تفسیر می کنیم

داستان کودکی مان اسیر و محدود نیستیم و می توانیم از آن 
برای بیرون آمدن از آن نیاز داریم ابتدا عشق بی  "عبور کنیم.

ری که قید و شرط دریافت کنیم و سپس با خودمان یا با دیگ
اغلب رواندرمانگر یا یک دوست آگاه و مشتاق است یک قرارداد 
بالغانه و متعهدانه ببندیم تا از الگوهای غیرسازنده و مخرب 
فکری و احساسی و رفتاری خود آگاه شده و یک زندگی بالغانه، 

یشنهاد همراه با صمیمیت و احساس رضایت را تجربه کنیم. 
های روانشناسی بر متغیرهای نشود این درمان با سایر درمامی

حاضر در پژوهش مقایسه گردد و این پژوهش در مناطق 
با توجه به  جغرافیایی دیگر و با فرهنگ و رسوم دیگر انجام شود.

کارگاه  ی شودم یشنهادبدست آمده از پژوهش، پ یها یافته
 یندانش آموزان و والد یبرا تحلیل رفتار متقابل  یبر مبنا ییها

محدودیت زمانی و مکانی  افراد برگزار شود. کمالگرایی یآنها برا
و وجود ویروس همه گیرشناسی کرونا و اجرای جلسات بصورت 

، احتماال بر نتیجه ی تحقیق انجام شده توانسته موثر مجازی
 باشد.

 

 نتیجه گیری نهایی
اند به شناخت بیشتر افراد با آموزش تحلیل رفتار متقابل توانسته

سند و تغییرات مثبت و پایداری را در خود به مشکالت خود بر
آموزان با طی کردن مراحل)مرحله وجود آورند. همچنین دانش

دفاع،مرحله آزردگی و تسکین عالئم و کنترل اجتماعی به درمان 
اند و توانستند الگوهای ناسازگار خود و والدینشان را پاسخ داده

ییر رفتارهایی مانند پیدا کنند و با آگاه شدن در مورد آنها به تغ
حساسیت های بین فردی شان، فشار از طرف والدین و  انجام 
رفتارهایی بدون برنامه ریزی و عدم کنترل رفتارهای دیگران 

 بپردازند.
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