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 مقدمه

هایی عمدی با است که به صورت رفتار 1شناختی شایع در کودکان، پرخاشگریهای روانیکی از اختالل

(. 2021چیرو، اکیل و قزردین، رسانی جسمی و روانی به دیگران تعریف شده است )قوسوب، هدف آسیب

نایافته به شمار های سازشها و انحرافات شناختی و رفتارپرخاشگری حالت منفی ذهنی همراه با نارسایی

های هیجانی، تحصیلی و ارتباطی کودکان آسیب جدی وارد کند )دوه، شین، تواند به فرآیندرود که میمی

 ای که بهتوان به دو دسته پرخاشگری وسیلهپرخاشگرانه را میهای (. رفتار2012کیم، هونگ، چوی و کیم، 

شود؛ و پرخاشگری خشمگینانه که به صورت ریزی شده انجام میصورت آرام و در شکل پیشرفته خود، برنامه

کند و هدف اصلی آن ایجاد درد در دیگران است، تقسیم نمود )موگان، ای و فوری بروز میتند، تکانه

 (2005ون، المپیا و کالرک، کریستینسن، جنس

های خالقانه، هوشی و تحصیلی برخوردارند و به دلیل معموالً از عملکرد باالیی در فعالیت 2کودکان تیزهوش

ی جایاما از آن؛ های متفاوتی نیز دارندهای باال نسبت به همساالن بهنجار خود، نیازبرخورداری از توانمندی

ر ها باشند و بستهای آنتواند پاسخگوی نیازو برخی از والدین نمی که سیستم آموزشی و باالخص مدارس

ند کنهای پرخاشگرانه گرایش پیدا میهای کودک را فراهم کنند، به سمت رفتارمناسب برای تأمین نیاز

ی هاها و ارزش(. افراد پرخاشگر معموالً توان مهار خود را ندارند و معیار2019)پیرس، پوتالز و کاستنازو، 

 (.2019کنند )اه و وان، کنند را رعایت نمیای که در آن زندگی میجامعه

کنند، پروری آن را تجربه میدر فرآیند فرزند 3های خاصیکی از مسائلی که اکثریت والدین کودکان با نیاز

)پاپادوپولوس، ای شود باشد که در مادران کودکان تیزهوش نیز باید به آن توجه ویژهمی 4استرس والدگری

های شخصیتی، در برخی از والدین کودکان تیزهوش به عنوان یکی از ویژگی 5گرایی(. وجود کمال2021

( و این امر با وجود 2021دهد )کارمو، اولیویرا، براس و فایسکا، ها را تحت تأثیر قرار میپروری آنسبک فرزند

نماید مد، استرس والدگری را تشدید میمشکالت رفتاری و پرخاشگری در یک کودک تیزهوش و سرآ

شده بین تقاضای والدینی و منابع فردی (. استرس والدگری در نتیجه ناهمخوانی ادراک2021)پاپادوپولوس، 

تواند در چندین حیطه زندگی که با والدگری مرتبط است، تجربه شود شود و چنین استرسی میحاصل می

ی هایطور کلی استرس والدگری به شرایط یا موقعیت(. به2013پر و ساوت، )هارپر، تیلوردایچ، هارپر، اولسن رو

شوند که فراتر از منابع اجتماعی و رو میها و ملزوماتی محیطی روبهاشاره دارد که در آن والدین با خواسته

-(. از آن2018استاسیو، کولتی، بولدرینی، بیویالکوا، دوتا و جنتیله، شخصی است که در اختیار دارند )دی

های عاطفی، روانی و اجتماعی متفاوتی با همساالن بهنجار خود ها و ویژگیجایی که کودکان تیزهوش نیاز

کنند. سطوح باالی استرس والدگری در تعامل ویژه مادر، تحمیل میدارند، استرس خاصی را بر والدین، به

رساند. افزون بر این، استرس ن آسیب میهای والدگری والدیکند و به مهارتکودک مشکل ایجاد می -والد

هایی مانند اضطراب، افسردگی و پرخاشگری کند، اختاللها را مشکل میهای روانی آنباالی والدین کارکرد

                                                           
1. Aggression 

2. Gifted child 

3. Children with special needs 

4. Parenting Stress 

5. Perfectionism 
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انجام به تفسیر منفی از رفتار کودک، افزایش تنبیه دهد که سرهای منفی را افزایش میکند و اسنادایجاد می

(. استرس والدگری، موجب توجه 2019شود )هینترمای، های خانواده منجر میو ایجاد مشکل در تعامل

ر های مخل را دطور ناخواسته رفتارگردد و بههای پرخاشگرانه میهای منفی و تقویت رفتاروالدین به رفتار

 (.2017کوپر، )گلفنشتاین، هانلون، دیتریک و مدوف دهدکودکان افزایش می

های مخل گذار بر کاهش رفتاریکی از عوامل تأثیر 1اند که پذیرش والدینینشان داده هااز سوی دیگر پژوهش

 طورگیرد. بهکودک صورت می -(. این پذیرش در فرآیند تربیت و تعامل والد2012کودکان است )موزس، 

کنند، ار میقرکلی فرآیند تربیتی خانواده و نحوه ارتباطی که والدین در قالب آن با کودکان خویش ارتباط بر

اجتماعی  -باشد. روابط درون خانواده عالوه بر اهمیتی که در تحول روانیرشد عاطفی و اجتماعی کودک می

 (.2020، کند )ایلدیز و آیهانکودکان دارد، در پیشگیری از مشکالت رفتاری کودکان نیز نقش بسزایی ایفا می

یابند که مورد عشق و یرند از این حقیقت آگاهی میگکودکانی که در محیط خانواده، مورد پذیرش قرار می

و  باشندنفس برخوردار میعالقه هستند، از ارزش دوست داشته شدن برخوردارند، از سطوح باالی اعتماد به

(. پذیرش والدینی به عنوان حساسیت 2011گوالی و اندر، کنند )گذاری میروابط اجتماعی سالمی را پایه

شرط والدین به کودک بدون وها، توجه به عالیق کودک و عشق بدون قیدها و خواستهوالدین نسبت به نیاز

(. کسب درک و پذیرشی مناسب از 2001ها و رفتار او است )هیپل، در نظر گرفتن ظاهر کود و یا توانایی

اری رفت ها از مشکالتکننده همدلی والدین با کودک و ادراک درست آنبینیتواند پیشرفتار کودکان می

أثیر تواند تکودکان باشد. افزایش پذیرش والدینی و درک کودک از مورد پذیرش بودن رابطه با والدین می

بسزایی بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان داشته باشد )مصطفوی، شعیری، اصغری مقدم و محمودی قرایی، 

1391.) 

یر دهد، تواند نگرش افراد را تغیپردازد و میمی ها که به تحلیل رفتار فرد با دیگریترین تکنیکیکی از مؤثر

برن شناسی ارتباطات است که توسط اریک( نظریه روانTAاست. تحلیل رفتار متقابل ) 2تحلیل رفتار متقابل

ارائه گردید و به لحاظ کاربرد آن در حل مشکالت هیجانی و رفتاری، مورد قبول جامعه  1950در سال 

(. مشاوره تحلیل رفتار متقابل 1396ست )صارمی، یزدخواستی و عریضی سامانی، شناسی قرار گرفته اروان

های تحلیل رفتار متقابل، کننده است که در آن درمانگر واجد شرایط، با استفاده از روشیک رابطه کمک

جاد دهد. روش تحلیل رفتار متقابل برای ایمسئله در مراجع افزایش میانداز حلرا از چشم« بالغ»آگاهی 

شود و هدف آن افزایش آگاهی جا و اکنون به کار گرفته میهای مناسب مبتنی بر اینتغییر از طریق شیوه

دیده )مشکالت در روابط و تنظیم هیجانی( است شناختی و هیجانی مراجع نسبت به حوزه خاص آسیب

 (.2019)پروین، عرفان احمد و حسین، 

اد ها با یکدیگر توجه خاصی دارد و اعتقدرونی شخص و رابطه انسان تحلیل رفتار متقابل به روابط و مشکالت 

بر این است که اگر افراد با یکدیگر روابط سالم، صمیمانه و صادقانه داشته باشند و آن را جایگزین روابط 

ی دگهای روانی خود و دیگران بکاهند و از زنآمیز نمایند، قادر خواهند بود که از فشارمخرب، منفی و تحقیر

(. تحلیل رفتار متقابل در عین سادگی 1395زاده، دربانی و رستمی، الهلذت بیشتری ببرند )خدابخشی، فتح

این توانایی را دارد تا افکار و احساسات پیچیده، سردرگم و پریشان شخص را سامان بخشد تا فرد با تفکیک 

                                                           
1. Parental Acceptance 

2. Transactional Analysis (TA) 
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آورد و در نتیجه با آگاهی بیشتر به نقاط دست دهی افکار و احساسات، شناخت بهتری از خود بهو سازمان

ها سازد که در بحرانای را اختیار نمایند، انسان را توانمند میهای سالم و سازندهقوت و ضعف خود، رفتار

محمدی و دوست، کجباف، عابدی، آقاتحلیل مشکل و حل آن باشد )کاظمی، نشاطوخود قادر به تجزیه

هایی که در رود آموزش تحلیل رفتار متقابل با آموزش و راهکارنتظار می(. بر این اساس، ا1391صادقی، 

زمینه همدلی متقابل و بیان احساسات در فضایی همراه با پذیرش خود و طرف مقابل، کنترل هیجانات 

دهد، بر استرس والدگری و پذیرش والدینی بینی و برقراری روابط مکمل ارائه میمسئله، خوشمنفی، حل

 ثبتی داشته باشد.تأثیر م

های بسیاری اثربخشی مداخله تحلیل رفتار متقابل مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال، در پژوهش

درمانی گروهی با رویکرد تحلیل ( در پژوهشی با عنوان تأثیر روان1385باف )محمدیان شعرفرهنگی و آقا

، روش %95به این نتیجه رسیدند که به احتمال  های رویارویی با استرس نوجوانان،رفتار متقابل بر شیوه

مداری در مداری و افزایش مسئلههای رویارویی نوجوانان مؤثر بوده و موجب کاهش هیجانمذکور بر شیوه

( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که آموزش گروهی مادران 1386شود. مؤمنی )های رویارویی میشیوه

ت( فرزندی )به ویژه در بعد عاطفه مثب -ثربخشی مثبتی بر بهبود رابطه والدبه روش تحلیل رفتار متقابل ا

تهران مشخص شد  2آموزان دختر منطقه ( بر روی مادران دانش1386داشته است. در مطالعه جوادی )

( 1390های آن مؤثر است. سخاوت و عطاری )آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهبود عملکرد خانواده و مؤلفه

فرزندی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند  -ثربخشی تحلیل رفتار متقابل را در بهبود روابط مادرنیز ا

در پژوهش اکبری، پورشریفی،  شود.فرزندی می -آموزش تحلیل رفتار متقابل موجب بهبود رابطه والد

ل رفتار متقابل سبب درمانی به شیوه تحلی( گزارش شد که گروه1391عظیمی، فهیمی و امیری پیچاکالیی )

های دارای افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، صمیمیت و کاهش افسردگی و اضطراب زوج

ل درمانی به شیوه تحلیل رفتار متقابشود. همچنین نتایج پژوهشی نشان داد که گروهتجربه طالق عاطفی می

، آبادی، مکوند حسینی و قنبری هاشمگردد )صدیقیهای ارتباطی سازنده زوجین میسبب افزایش الگو

بک کودک و س -( پژوهشی با عنوان اثربخشی گروهی تحلیل رفتار متقابل بر روابط والد2002(؛ چن )1395

های این پژوهش نشان داد والدین یاد گرفتند به آموزان ابتدایی انجام داد. یافتهپروری مادران دانشفرزند

های بالغانه گوش دهند. همچنین های درونی خود با روشبگذارند و به صداشخصیت فرزندان خود احترام 

ند. رینالدی بالغ برقرار کن -پروی والدین تغییراتی حاصل شد و توانستند با فرزندان رابطه بالغدر سبک فرزند

ها کمک آنسازی والدین با این رویکرد به ( نیز در پژوهش خود نشان دادند که آموزش و آگاه2012و هاوو )

ک کارآمد والدینی را درهای ناشان با سبککند تا ارتباط سطح باالی مشکالت رفتاری فرزندان در روابطمی

د شناسان به این نتیجه رسی( در بررسی اثر تحلیل رفتار متقابل بر روی توانایی روان2012کنند. سیوکور )

وری، آپذیری، همدلی، کنترل هیجانی، تابجامعهکه تحلیل رفتار متقابل موجب بهبود سطح رضایت از خود، 

( در بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر روی 2014شود. ویدسون )ها میاندیشی در آنپذیرش ودرست

نتایج  تواندزمان مبتال به اضطراب و افسردگی هستند، نشان داد که تحلیل رفتار متقابل میافرادی که هم

( با بررسی اثر تحلیل رفتار متقابل 2020اشد. ترکمن، فرخزادیان، میری و پورابولی )درمانی اثربخشی داشته ب

زن زندانی، گزارش نمودند که آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل به طور معناداری سبب  76نفس بر عزت
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ار ( نشان داد که آموزش گروهی تحلیل رفت2018ها گردید. نتایج پژوهش سوندا )نفس آنافزایش عزت

 آموزان دبیرستانی مؤثر بود.نفس و خودکارآمدی دانشمتقابل به طور معناداری در افزایش عزت

ای هبر این اساس، با توجه به احتمال روند رو به افزایش پرخاشگری در کودکان تیزهوش به عنوان سرمایه

ر گرایش کودکان تواند باجتماعی کشور و همچنین تأثیری که استرس والدگری و پذیرش والدینی می

د که رسهایی در جهت بهبود این مسائل ضروری به نظر میتیزهوش به پرخاشگری داشته باشد، ارائه راهکار

ر رسد که اثربخشی آموزش تحلیل رفتادر این زمینه با توجه به مبانی نظری و پژوهشی ارائه شده، به نظر می

د. تواند قابل توجه باشینی به وسیله کودکان میمتقابل بر کاهش استرس والدگری مادران و پذیرش والد

های مختلف و های متعدد در خصوص اثربخشی مداخله تحلیل رفتار متقابل بر حوزهرغم انجام پژوهشعلی

کودک، پژوهشگران در بررسی انتقادی پیشینه پژوهش به این نتیجه رسیدند که  -خصوص تعامالت والدبه

ر استرس والدگری مادران و پذیرش والدینی کودکان تیزهوش پرخاشگر مورد اثربخشی تحلیل رفتار متقابل ب

های پژوهشی در زمینه مسائل مربوط به کودکان تیزهوش بنابراین با توجه به خالء؛ بررسی قرار نگرفته است

ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر استرس والدگری و والدین آن

 مادران و پذیرش والدینی کودکان تیزهوش پرخاشگر انجام و به سئواالت زیر پاسخ داده شد:

 رخاشگرپ زهوشیکودکان ت ینیوالد رشیمادران و پذ یرفتار متقابل بر استرس والدگر لیتحلآیا  .1

 در مرحله پس آزمون موثر بود؟

ر ی کودکان تیزهوش پرخاشگآیا تحلیل رفتار متقابل بر استرس والدگری مادران و پذیرش والدین .2

 در مرحله پیگیری پایدار بود؟
 

 

 پژوهش روش

بود. جامعه آماری پژوهش حاضر  گواهآزمون با گروه آزمون و پسآزمایشی با طرح پیشطرح پژوهش، شبه

بود. در  1399-1400سال در مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی  8-12آموزان پسر شامل دانش

( و 130هوشی باالتر از هوشی )بهرهکودک، تست هوش وکسلر در جهت تعیین بهره 350از مرحله اول، 

، ها تکمیل شد( که توسط مادران آن78( )کسب نمره باالتر از 1992پرسشنامه پرخاشگری باس و پری )

ها جهت تصادفی هدفمند انتخاب شدند و با مادران آنگیری غیرکودک با روش نمونه 30گرفته شد. سپس 

نفر(  15) گواهنفر( و  15شرکت در مداخله صحبت شد و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش )

حداقل دیپلم بود و سال و مدرک تحصیلی  12تا  8های ورود، مادران دارای فرزند قرار گرفتند. مالک

شناختی در مادر و داشتن تعارضات شدید با همسر بود. پس از های روانهای خروج، وجود اختاللمالک

آزمون به وسیله مادران های استرس والدگری و پذیرش والدینی به عنوان پیشها، پرسشنامهانتخاب گروه

ای برنامه آموزش تحلیل رفتار دقیقه 120ه آزمون، گروه آزمایش، هشت جلستکمیل شد. پس از انجام پیش

 هیچ آموزشی دریافت نکردند. گواهای دو جلسه دریافت کردند و اعضای گروه متقابل، به صورت هفته
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 ابزار پژوهش
سؤالی از شاخص استرس  36این ابزار شامل یک نسخه کوتاه . 1فرم کوتاه -. شاخص استرس والدگری1

مقیاس آشفتگی والدین، تعامالت ناکارآمد ( تهیه کرده است. سه زیر1990آبیدین )( بود که PSI)والدگری 

مقیاس آشفتگی والدین )سؤال وجود دارد. زیر PSI-SFآفرین در های کودک مشکلکودک و ویژگی -والد

گیرد. می های شخصی دیگر اندازهپروری را بر حسب استرسیک تا دوازده(، احساس تنش والدین درباره فرزند

 ترهای کودکان است که سبب آسان( نشانگر رفتار36تا  25آفرین )سؤال های کودک مشکلمقیاس ویژگیزیر

ارات کودک به انتظ -مقیاس تعامالت ناکارآمد والدشود. در نهایت، زیرپروری میتر شدن فرزندشدن یا مشکل

، کند )فدایی، دهقانیپروری را تقویت میفرزندپردازد که رفتار کودک تا چه حد رفتار والدین از کودکان می

ها به این صورت است که آزمودنی باید از میان گویی به سؤال(. نحوه پاسخ1389طهماسیان و فرهادی، 

ی اکند را در یک مقیاس پنج درجهای که بیشتر در مورد او صدق میهای مربوط به هر سؤال، گزینهگزینه

سنجی این مقیاس توسط های روان( کاماًل موافقم عالمت بزند. مطالعه ویژگی5( کامالً مخالفم تا )1از )

ها دارای همسانی درونی مقیاسپوست انجام شد. در این مطالعات، زیرای از مادران سفیدآبیدین روی نمونه

ار باال ها بسیهای کوتاه و بلند در این نمونهبودند و همبستگی بین نمره نهایی فرم 80/0 -87/0مناسبی بین 

(. نتایج تحلیل عاملی پژوهش فدایی، دهقانی، طهماسیان و فرهادی 1995( گزارش شد )آبیدین، 94/0)

ها اعتبار نمره کل ( نشان داد که مدل سه عاملی از برازش مطلوب برخوردار است. در پژوهش آن1389)

کودک و  -تعامل ناکارآمد والد های آشفتگی والدین،مقیاسبرای هر یک از زیر و 90/0استرس والدین 

است. همچنین ضریب اعتبار بازآزمایی در  80/0و  84/0، 80/0آفرین به ترتیب های کودک مشکلویژگی

مقیاس آشفتگی برای زیر 82/0برای نمره کل استرس والدگری؛  75/0روز بعد از اجرای اول، برابر با  18طول 

های کودک مقیاس ویژگیبرای زیر 71/0کودک و  -رآمد والدمقیاس تعامل ناکابرای زیر 73/0والدینی؛ 

آفرین بود که این مقادیر همبستگی، بیانگر ثبات نمرات شاخص در طول زمان است. پایایی این مقیاس مشکل

 بدست آمد. 71/0در پژوهش حاضر 

ارزشیابی داین پرسشنامه یک وسیله خو (.2پذیرش والدین ویژه کودکان )فرم مادر -. پرسشنامه طرد2

پذیرش  -( به منظور ارزیابی ادراک افراد از طرد1389، به نقل از یزدخواستی و قاسمی، 2007است که رونر )

جمله آن پذیرش مادر )مادرم به من  14جمله است که  24شان ساخته است. این پرسشنامه شامل والدین

سال آن  18تا  8سنجد و افراد ارد( را میتوجه زیاد دارد( و ده جمله آن طرد مادر )مادرم من را دوست ند

دهندگان به این پرسشنامه، کنند. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد و پاسخرا تکمیل می

کنند. ( ثبت می4( تا همیشه درست )1های خود را روی یک مقیاس لیکرت تقریباً همیشه نادرست )پاسخ

گیرد و دستورالعمل آن د و پذیرش والدین مورد استفاده قرار میاین پرسشنامه برای سنجش دو عامل طر

های پرسشنامه به صورت معکوس و مستقیم نمره کل طرد و به این صورت است که از جمع نمرات آیتم

نفر آزمودنی برای پایایی  140( در پژوهشی با 1389آید. یزدخواستی و قاسمی )پذیرش والدین به دست می

دست آمده است و ضریب همسانی به 92/0اند که برابر روش آلفای کرونباخ استفاده کردهاین پرسشنامه از 

                                                           
1. Parenting Stress Index/ Short Form 

2. Parental Acceptance- Rejection Questionnaire (mother form) 
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اند؛ پایایی این گزارش کرده 88/0و برای عامل پذیرش  91/0های پرسشنامه مذکور را برای عامل طرد عامل

 بدست آمد. 85/0مقیاس در پژوهش حاضر 

ی اشی تحلیل رفتار متقابل و پروتکل هشت جلسهخالصه محتوای جلسات آموز. تحلیل رفتار متقابل. 3

ای مورد استفاده در این پژوهش بر ( تهیه شده است. برنامه مداخله2015وسیله ویدسون )مبتنی بر آن به

 باشد که در جدول یک ارائه شده است.( می1399ملکی )اساس پژوهش گلشن، ضرغام حاجبی و صبحی قرا

 

 تحلیل رفتار متقابل. محتوای جلسات آموزشي 1جدول 

 محتوای جلسات هدف جلسه

به معارفه و بیان موضوع جلسات آموزشی و معرفی نظریه  برنمعارفه و معرفی نظریه اریک اول

های نفسانی )والد، بالغ و کودک( پرداخته برن و حالتاریک

شد. سپس جمالت ناتمامی راجع به چگونگی شیوه فکر 

ها را کامل کنند خواسته شد که آنکردن، بیان شد و از اعضا 

 و راجع به تأثیر افکار منفی بر نگرش توضیح داده شد.

های من و اصالح اجرا حالت دوم

 شیوه فکر کردن

)والد، بالغ و کودک( اجرا شد. فرد ممکن است « من»حاالت 

مانند یکی از والدین خود فکر کند، مانند یک کوک فکر و 

مانند بالغ، منطقی رفتار کند. اعضا، احساسی رفتار کند و یا 

ه تحمل را بخُلق و کمگر و کودکی کجنقش یک والد سرزنش

اجرا در آوردند و در آخر جلسه بازخورد گرفته و در مورد 

 شان سؤال شد.احساس

چکونگی ارتباط مکمل و متقاطع و همچنین اشکاالتی که  آموزش ارتباط مکمل و متقاطع سوم

-کند و باعث اختالف میدر روابط ایجاد میارتباط متقاطع 

شود، توضیح داده شد. سپس از اعضا خواسته شد که این 

 ها را در کالس به اجرا در آورند.ارتباط

شرطی، های مثبت و منفی، شرطی و غیرانواع نوازش، نوازش آموزش انواع نوازش چهارم

تقیم، مسکالمی، بیرونی و درونی، مستقیم و غیرکالمی و غیر

دار و نوازش خویشتن، توضیح داده شد. از اعضا نوازش هدف

 خواسته شد انواع نوازش را اجرا کنند.

آموزش خودشناسی و  پنجم

 سازماندهی زمان

ها، در مورد خودشناسی توضیح داده شد که احساسات، باور

های صحیح افکار و رفتار ناکارآمد شناسایی و با روش

برن برای گانه اریکششهای جایگزین شود و روش

ها و سازماندهی زمان )اختصاص زمان برای تنهایی، رسم

های روانی و صمیمیت( ها، بازیگذرانی، مناسبتمراسم، وقت

 تشریح شد.

نامه برنده، بازنده و نامه زندگی و نمایشهای نمایشتحلیل نامه زندگیتحلیل نمایش ششم

هایی افراد را انسانبرن برنده توضیح داده شد. اریکغیر
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 ای هستند کهنامهآفرینان نمایشکند که نقشتوصیف می

 کنند.نقش خود را در صحنه زندگی ایفا می

 هایتشریح مثلث نمایش و بازی هفتم

 روانی

دهنده( توضیح داده شد. مثلث نمایش )قربانی، ناجی و آزار

ها را های آندهنده تواناییدهنده ارزش دیگران را، نجاتآزار

گیرد. معموالً کسی که بازی دیده میو قربانی خودش را نا

کند و سپس ها شروع میدهد با یکی از نقشروانی انجام می

دهد. از اعضا خواسته شد در به نقش دیگری تغییر موضع می

های روانی که در مراحل مختلف زندگی ها و بازیمورد نقش

 اند، صحبت کنند.داشته

گیری مطالب مورد بحث در جلسات قبلی، خالصه و نتیجه گیریو نتیجه ارزیابی هشتم

بررسی تغییرات ایجاد شده، میزان دستیابی اعضا به اهداف 

 چه در گروه آموخته بودند، ارزیابی گردید.خود و آن

 

تهران  10و  9، 8، 7های الزم با مدیران مدارس منطقه جهت انجام این پژوهش، ابتدا هماهنگی روش اجرا.

انجام شد. سپس با مراجعه به مدارس، افراد نمونه مورد مطالعه به شرحی که در بخش روش توضیح داده 

آزمون، قرار گرفتند. پس از انجام پیش گواههای آزمایش و شد انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه

های طی دو جلسه مهارت گروه آزمایش مداخله را در هشت جلسه دو ساعته دریافت کردند. همچنین در

آموخته شده به وسیله اعضای گروه آزمایش مرور و تمرین شد. پس از اتمام دوره آموزشی، بالفاصله برای 

های حاصل از پژوهش با های استرس والدگری و پذیرش والدینی اجرا گردید. دادهآزمونهر دو گروه، پس

با رعایت مالحظات اخالقی پژوهش، پیش از شروع کار تجزیه و تحلیل شد. در ارتباط  SPSS-23افزار نرم

مده دست آها و دیگر اطالعات بهنامه کتبی دریافت شد و در خصوص نمرات آزمونکنندگان رضایتاز شرکت

گونه درمان دیگر آزمودنی در طول دوره پژوهش اطمینان در حین پژوهش رازداری کامل اتخاذ شد. از عدم هر

دم تمایل آزمودنی به ادامه حضور در جلسات، وی مختار به خروج از پژوهش بود. حاصل شد و در صورت ع

 نیز جلسات آموزشی ارائه شد. گواههمچنین پس از اتمام پژوهش، برای گروه 

 

 اهیافته

و  80/1و  96/10میانگین و انحراف استاندارد سن کودکان تیزهوش پرخاشگر مورد مطالعه به ترتیب، 

بود. مادران از نظر میزان تحصیالت،  80/6و  3/35ها به ترتیب، استاندارد سن مادران آنمیانگین و انحراف 

های استرس های توصیفی نمرهدرصد فوق لیسانس و باالتر بودند. شاخص 6/33درصد لیسانس و  4/66

 آورده شده است. 2والدگری و پذیرش والدینی در جدول 
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 گواههای آزمایش و استرس والدگری و پذیرش والدیني در گروه. میانگین و انحراف استاندارد 2جدول 

 آزمون و مرحله پیگیریآزمون، پسدر مرحله پیش

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه متغیر

انحراف  میانگین  

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

استرس 

 والدگری

 84/10 98/77 99/10 20/78 32/20 65/91 آزمایش

 54/14 12/94 50/14 94 65/18 55/93 گواه

پذیرش 

 والدینی

 61/11 26/82 56/11 82 15/11 75/74 آزمایش

 38/11 74/75 43/11 89/75 53/10 54/76 گواه

 

های آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج یکسان بودن به منظور اجرای تحلیل کوواریانس ابتدا مفروضه

 متغیره نشان داد که مفروضه همگنی شیبفرض تحلیل کوواریانس چندخط رگرسیونی به عنوان پیش شیب

(. برای بررسی عدم وجود همخطی چندگانه، ماتریس همبستگی P<05/0خط رگرسیون رعایت شده است )

های تغیرن مهای وابسته مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشان داد که مقادیر ضرایب همبستگی میامتغیر

ها برقرار نیست که برای اجرای تحلیل نیست، در نتیجه همخطی چندگانه میان متغیر 9/0وابسته باالتر از 

( و P=196/0و  F=54/1متغیری مطلوب است. نتایج آزمون لوین در متغیر استرس والدگری )واریانس چند

های پژوهش واریانس خطا در گروه ( هم نشان دهنده عدم برابریP=245/0و  F=59/1پذیرش والدینی )

 های اصلی آزمون تحلیل کوواریانس اجرای آن مانعی ندارد.است. در نتیجه با توجه به برقراری مفروضه

  

 مرحله سه در مکرر هاییریگمختلط با اندازهتحلیل واریانس  .3جدول 

ابع من

 تغییرات

مجموع  اجزاء

 مجذورات

درجه 

 آزادی

 مجموع میانگین

 مجذورات

نسبت 
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

استرس 

 والدگری

 48/0 001/0 07/24 17/30 2 35/60 مراحل مداخله

 49/0 001/0 21/25 38/26 2 76/52 گروه ×مراحل 

 29/0 002/0 33/10 88/436 1 88/436 گروه

پذیرش 

 والدینی

 24/0 002/0 90/8 01/17 2 02/34 مراحل مداخله

 29/0 001/0 95/11 64/22 2 28/45 گروه ×مراحل 

 57/0 001/0 50/34 31/1594 1 31/1594 گروه

 

استرس ه نمر گیری درآزمایش در سه مرحله اندازه دهد که تعامل مراحل با گروهنشان می 3نتایج جدول 

با  (F ،001/0=P=50/34) پذیرش والدینیبر نمره  و 29/0( با اندازه اثر F ،002/0=P=33/10) والدگری

 مؤثر بوده است. 57/0اندازه اثر 
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آزمون و پیگیریآزمون، پسني در سه مرحله پیشو. نتایج آزمون تعقیبي بنفر4جدول   

آزمونپس -آزمونپیش آماری هایشاخص پیگیری -آزمونپیش  پیگیری -آزمونپس   

تفاوت  

 میانگین

 سطح

معناداری   

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

سطح 

 معناداری

80/1 استرس والدگری  001/0  33/1  001/0  46/0  11/0  

13/1 پذیرش والدینی  006/0  30/1  014/0  16/0  00/1  

 

و  (P=001/0) استرس والدگرینمرات دهد تفاوت میانگین نتایج آزمون بنفرینی نشان می 4در جدول 

 اما تفاوت میانگین ؛پیگیری معنادار استآزمون و آزمون با پس( بین مراحل پیشP=001/0) پذیرش والدینی

یک از متغیرهای پژوهش معنادار نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل آزمون و پیگیری در هیچبین پس

 .در مرحله پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است

 

 گیریبحث و نتیجه

رفتار متقابل بر استرس والدگری مادران و پذیرش پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تحلیل 

والدینی کودکان تیزهوش پرخاشگر انجام گرفت. نتایج نشان داد آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش 

استرس والدگری مادران و افزایش پذیرش والدینی کودکان تیزهوش پرخاشگر تأثیر داشته است. بر این 

(، 1385محمدیان شعرباف )های فرهنگی و آقاپژوهش با نتایج پژوهش های اینتوان گفت، یافتهاساس می

(، اکبری، پورشریفی، عظیمی، فهیمی و امیری 1390(، سخاوت و عطاری )1386(، جوادی )1386مؤمنی )

(، رینالدی و هاوو 2002(، چن )1395وند حسینی و قنبری هاشم آبادی )(، صدیقی، مک1391کالیی )پیچا

( و سوندا 2020(، ترکمن، فرخزادیان، میری و پورابولی )2014(، ویدسون )2012) (، سیوکور2012)

( در راستای اثربخشی مداخله تحلیل رفتار متقابل همسو است. یافته نخست پژوهش نشان داد، 2018)

استرس والدگری مادران کودکان تیزهوش پرخاشگر در نتیجه آموزش تحلیل رفتار متقابل کاهش یافت. این 

( 2014( و ویدسون )1391شریفی، عظیمی، فهیمی و امیری پیچاکالیی )ته با نتایج پژوهش اکبری، پوریاف

اید باشد. در تبیین این یافته پژوهشی بمبنی بر بهبود اضطراب در اثر اجرای تحلیل رفتار متقابل همسو می

 ها و تکانشگری مادران موجبداوریرنگ کردن تعصبات، پیشاظهار داشت آموزش تحلیل رفتار متقابل با کم

ا هکند و ارزیابی موقعیتمادر تقویت و رشد پیدا می« من بالغ»شود؛ زیرا ها میکاهش تنیدگی و استرس آن

ن فرزند، تر موقعیتی که در آتر و سنجیدهکند. تقویت بالغ و ارزیابی دقیقها بهبود پیدا میتحت تأثیر آموزش

 شود تا مادر بتواند کنترل بیشتریدهد باعث میند پرخاشگری را نشان میشده مانمشکالت رفتاری برونی

 یابد.است که بروز و تجربه استرس در مادر کاهش می های خود داشته باشد و این بدان معنابر رفتار

های رسند که در موقعیتهای من، به این آگاهی میمادران مورد مطالعه در این پژوهش با شناخت حالت

گیرند با ایجاد یک رابطه صحیح، کند و یاد میدر فرزند خود نمود پیدا می« های منحالت»زا، چگونه ساستر

استرس خود را کنترل کنند، تعارضات و مسائل را حل کنند که موجب افزایش همبستگی و نزدیکی بین 

های با آگاهی از حالتپوشی کنند. در واقع شود که از خطای کودک چشمشود و باعث میمادر و کودک می
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شود که موجب تغییر ای در محیط خانواده برقرار میانفعاالت موجود در رابطه، ارتباطات سازندهمن و فعل

ن م»شود؛ وضعیتی که به خاطر خطای کودک به وجود آمده بود و وضعیت می« تو خوب نیستی»وضعیت 

ن عمل موجب کاهش تنیدگی و اضطراب مادر کند که ایرا در مادر ایجاد می« تو خوب هستی -خوب هستم

و ت»کند که شود. به این صورت که وقتی مادر از کودک رنجیده و ناراحت است این دیدگاه را پیدا میمی

ا در خود ر« من خوب نیستم»وانفعاالت ایجاد گرفته دیدگاه و حتی ممکن است به دلیل فعل« خوب نیستی

 گیردشود. حال وقتی مادران تحت آموزش قرار میش اضطراب مادر میشکل دهد که این امر دلیلی بر افزای

 ند.کهای شکل گرفته شده میشوند، سعی در تغییر این دیدگاهو با مفاهیم تحلیل رفتار متقابل آشنا می

که استرس والدگری، به صورت استرسی وابسته به نقش والدگری و در رابطه والد با کودک، با توجه به این

دین، گذار باشد )آبیشناختی والدین و کودک، تأثیرتواند بر بهزیستی روانشود، میی والدین درک میاز سو

تی های تربیکارگیری روشمناسب، بههای والدگری ناهای منفی والدگری مانند الگو(. برخی از ویژگی1990

ندان و وجود مشکالت رفتاری سویه میان والدین و فرزگیرانه، پایین بودن سطح روابط همدالنه دوسخت

(. 2000گوایر، شود )مکمخصوصاً در یک کودک تیزهوش و سرآمد سبب افزایش استرس در والدین می

مداخله تحلیل رفتار متقابل که از رویکرد روانکاوی برگرفته شده است، به شناخت فرد از خود و کنترل رفتار 

آموزد چگونه و از کدام بُعد شخصیت یابد که میکند و فرد به سطحی از رشد شخصیت دست میکمک می

ی که با طورهای مختلف استفاده کند و توانایی بیشتری برای حل مشکالت داشته باشد، بهخود در موقعیت

ا تر عمل نماید. بفردی، موفقمسئله را حل کند و در حل مسائل بینتواند به خوبی تقویت بالغ، فرد می

توان فضایی توأم با امنیت های نوازش میمتقابل به مادران در زمینه نوازش و راهکارآموزش تحلیل رفتار 

های عاطفی همچون همدلی، همدردی و در مجموع توانمندی روانی و همدلی متقابل با کودک ایجاد کرد و

 (2017خوب گوش دادن در مادران تقویت شود )گلوب و گوریرو، 

ربه نسبت به سایر والدین تج گرا که استرس والدگری بیشتری راکمال ( معتقد است والدین1978هاماچک ) 

ان شگیر هستند، عمومًا کمتر از فرزندانجو هستند، سختکنند و عیبکنند، بیش از اندازه انتقاد میمی

 باتثگر دارد. این والدین در تحلیل رفتار متقابل، بیها ماهیتی سلطههای آنکنند و رفتارپشتیبانی می

-اسبهکند تا با رشد بالغ و محثبات کمک میگر و بیهستند. آموزش تحلیل رفتار متقابل به والدین سرزنش

دهی استفاده کنند. آموزش تحلیل رفتار متقابل گری از ساختارگری منفی و سرزنشگری، به جای کنترل

شان را کنترل و هایهیجانگرای کودکان تیزهوش پرخاشگر کمک کرد تا ابزاری است که به مادران کمال

شان انتخاب کنند و با بررسی مجدد تفکر والدانه و کودکانه خود و با جای انتقاد از فرزندانرابطه بالغانه را به

نویس شده خود، به رشد بالغ برسند. باید توجه داشت نظریه های پیشگیری مجدد درباره پیامتصمیم

طور که هستند، ارزشمند و قابل احترام هستند ها همانتمامی انسان( 1برن بر سه اصل بنا شده است. اریک

کنند. در نتیجه ها تغییر می( انسان3کنند. ها اشتباه می( انسان2ها است. و این صرفاً به خاطر وجود آن

بینانه اقعوآموزش تحلیل رفتار متقابل به این گروه از والدین، تمرکزشان را بر اشتباه و داشتن انتظارات غیر

 تعدیل کرد و در نهایت منجر به کاهش استرس والدگری شد.

برن معتقد است که انسان با روان سالم به داشتن هر سه حالت نفسانی نیاز دارد ولی باید بداند که اریک

ص وخصهای ارتباطی بهها را کجا و چگونه استفاده کند. آموزش تحلیل رفتار متقابل والدین را به مهارتآن

 هایویژه با توجه به نشانهانواع روابط مکمل مناسب مجهز کرد تا با تشخیص حاالت خود و دیگران و به
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من »ها را با نحوه برقراری ارتباط مؤثر آشنا کرد. همچنین این مداخله، موضع زندگی کالمی، آنکالمی و غیر

ه ای نسبت به دیگران و در رابطصمیمانه توان نگرشآموزاند که فقط بر این اساس میرا می« تو خوبی -خوبم

(. این نکته در مادرانی که کودک تیزهوش پرخاشگر دارند 2012خود با دیگران داشت )سیوکور و پیروت، 

حائز اهمیت است چرا که به دلیل وجود پرخاشگری در کودک تیزهوش خود، معموالً با فرزند خود ارتباط 

 س نارضایتی همراه است.کنند که گاهی با احساکمی برقرار می

یافته دوم این پژوهش نشان داد مداخله تحلیل رفتار متقابل بر افزایش پذیرش والدینی کودکان تیزهوش 

چه در بررسی پیشینه، پژوهشی یافت نشد که به بررسی اثربخشی مداخله پرخاشگر مؤثر بوده است. اگر

ستقیم با متوان گفت این یافته به صورت غیرا میتحلیل رفتار متقابل بر پذیرش والدینی پرداخته باشد ام

( مبنی بر اثربخشی مداخله تحلیل 2002(، چن )1390(، سخاوت و عطاری )1386های مؤمنی )پژوهش

کودک همسو است. پذیرش والدینی یکی از عوامل ضروری و اساسی در  -رفتار متقابل بر بهبود روابط والد

 -نتیجه کاهش استرس والدگری و به تبع آن افزایش کیفیت رابطه والدکودک است. در  -ساختار روابط والد

ار از ای سرشگردد. والدین با برقراری رابطهکودک، درک و پذیرش والدین به وسیله کودک نیز تقویت می

 د.شوننفس و خودکنترلی در کودک میبهمشروط و اصیل باعث تقویت اعتمادمحبت، بدون قضاوت، غیر

ها مانند عشق، حمایت و شناختی آنهای روانشوند و نیازاز جانب والدین خود پذیرفته میکه  یکودکان

دهند؛ بالعکس کودکانی که از طرف شود، مشکالت رفتاری و هیجانی کمتری را نشان میآسایش تأمین می

رفتاری و هیجانی گیرند، مشکالت شوند، مورد انتقاد، سرزنش، تهدید و تهاجم قرار میوالدین خود طرد می

 (.2020دهند )ایلدیز و آیهان، بیشتری را بروز می

دهد و به کودک این کند روابط همراه با پذیرش، حالت تدافعی کودک را کاهش می( بیان می1993راجرز ) 

دهد که آزادانه احساسات خود را بروز دهد؛ و بدون ترس از مورد قضاوت واقع شدن رفتار کند. امکان را می

که انتظارات والدین را برآورده کرده است یا خیر، مورد پذیرش نظر از اینیابد که صرفمیانی که کودک درزم

 های خویش را ابرازتواند آزادانه احساسات، افکار و نیازشود و میوالدین است، نسبت به ارزش خود دلگرم می

( نشان دادند که 1389ی و ثنایی ذاکر )آبادبخش، شفیع( و حیات1386کند. سالمت، زمانی و الهیاری )

شود. یها ممداخله تحلیل رفتار متقابل تعارضات بین افراد را کاهش داده و موجب افزایش همبستگی بین آن

تحلیل رفتار متقابل با آموزش چگونگی تحلیل روابط، به خصوص انواع روابط مکمل، متقاطع و نهفته، مادران 

ند کهای ارتباطی مناسب مجهز میعبارتی افراد را به مهارتکند. بهمؤثر آشنا میرا با نحوه برقراری ارتباط 

المی، کهای کالمی و غیرویژه با توجه به سرنختا با تشخیص حاالت من خود و دیگران )کودک، والد و بالغ( به

، فرد لد طرف مقابلراندن واهای پسبتوانند ارتباط مناسب مکملی برقرار کنند. به عالوه با آموزش تکنیک

زا با نظارت بالغ خود، موقعیت را اداره کرده و بتواند شرایط های احتمالی تعارضسازد در موقعیترا قادر می

محمدی و صادقی، دوست، کجباف، عابدی، آقارا برای برقراری روابط سازنده فراهم کند )کاظمی، نشاط

1391.) 

رد مطالعه در این پژوهش کمک کرد تا با تمرکز بر نوع رابطه، تأکید مداخله تحلیل رفتار متقابل به مادران مو

محوری یک ارتباط گونه خودبر رفتار بالغانه و پرهیز از تحکم افراطی والدانه، درک متقابل و پرهیز از هر

یت عتواند همه اعضای خانواده را در وضمناسب و بالغانه با کودک خود برقرار کنند. این ارتباط مناسب، می
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قرار دهد و موجب تقویت احساس پذیرش والدین در کودک شود. « من خوب هستم، شما هم خوب هستید»

 «من خوب نیستم»خود آزاد هستند و از احساس « کودک-والد»گرایی که که از مشاجره درونی مادران کمال

ای هتحلیل رفتار متقابل که روشدهنده باشند. لذا رویکرد توانند مادرانی گرم و نوازشاند، میخود رها شده

های درست و دهد، با روشساده و قابل فهمی را برای برقراری ارتباط صحیح بین والد و کودک ارائه می

پروری کارآمد و بدون استرس را های مبتنی بر فرزندچارچوب« بالغ»های حالت اساس واقعیتمنطقی و بر

 (.2012شود )سیوکور و پیروت، کودک منجر می ای که به حفظ حرمتکند، به گونهتنظیم می

توان نتیجه گرفت که آموزش تحلیل رفتار متقابل با پیروی از اهداف خود های پژوهش میبا توجه به یافته

موجب کاهش استرس والدگری و افزایش پذیرش والدینی کودکان تیزهوش پرخاشگر شد. محتمل است که 

های پرخاشگرانه در این کودکان نیز کاهش یابد. همه این دالیل ان رفتاربه تبع افزایش پذیرش والدینی، میز

ها و خصوصاً والدین کودکان های متعدد در رابطه با درمان و آموزش خانوادهتأییدی است بر انجام پژوهش

ه ها را هم مورد توجبنابراین در فرآیند آموزش و درمان کودکان تیزهوش باید آموزش والدین آن؛ تیزهوش

 هایقرار داد چرا که این امر نتایج بهتری را در جهت پرورش استعداد این گروه از کودکان به عنوان سرمایه

 نماید.اجتماعی کشور، فراهم می

هایی نیز مواجه بوده است. این پژوهش روی مادران کودکان قابل ذکر است که این پژوهش با محدودیت

ا ههای فرهنگی، در تعمیم یافتهام شده است، لذا با توجه به تفاوتپسر تیزهوش پرخاشگر در شهر تهران انج

ویی گهای پژوهش بر اساس پاسخاحتیاط شود. همچنین عدم پیگیری نتایج پس از مداخله، سنجش متغیر

باشد. بر های پژوهش حاضر میوالدین و عدم مقایسه مداخله فعلی با سایر مداخالت از دیگر محدودیت

شان شود این پژوهش بر روی کودکان دختر تیزهوش پرخاشگر و مادرانها پیشنهاد میاساس محدودیت

انجام و نتایج آن با نتایج با پژوهش حاضر مقایسه شود. این پژوهش لزوم توجه به استفاده از آموزش تحلیل 

 هد.دشان میشناختی مراجعان نها جهت بهبود وضعیت روانرفتار متقابل را در مراکز بهزیستی و کلینیک

 

 موازین اخالقي
شد.  تیرعا یو رازدار یخصوص میحر نیآگاهانه، تضم تیشامل اخذ رضا یاخالق نیپژوهش مواز نیدر ا

داده شد که اطالعات کاماًل  ناناطمی هاآن به و بودند مختار پژوهش از خروج مورد در کنندگانشرکت

 خواهد ماند. یمحرمان باق

 

 سپاسگزاری
کنندگان در پژوهش که در انجام این پژوهش ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی به عمل از همه شرکت

 آید.می

 

 مشارکت نویسندگان
دهی پژوهش حاضر را نویسنده اول و دوم، محققان اصلی پژوهش هستند و نویسنده سوم، راهنمایی و جهت

 اند.بر عهده داشته
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 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 

 منابع
(. 1391احمد. ) ،امیری پیچاکالیی و .،صمد، فهیمی.، زینب ،عظیمی د.،حمی ،پورشریفی .،ابراهیم ،اکبری

اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی، سازگاری، احساسات مثبت، و صمیمیت 

 .485-455(: 4)2، مشاوره و روان درمانی خانواده ی. های دارای تجربه طالق عاطفزوج

آموزان دختر دبیرستانی در اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل روی مادران دانش(. 1386جوادی، بهرام. )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران.. پایانبهبود عملکرد خانواده

(. اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه تحلیل 1389آبادی، عبداهلل.، و ثنایی ذاکر، باقر. )بخش، سحر.، شغیعحیات

 .59-69(: 4)1، شناسی تربیتیفصلنامه روانشویی زنان. ای بر کاهش تعارضات زناارتباط محاوره

(. بررسی تأثیر آموزش 1395و رستمی، مهدی. ) .،علیزاده، نوشین.، دربانی، سیدالهخدابخشی، مریم.، فتح

ت و فصلنامه شخصیگروهی تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی و سازگاری دانشجویان خوابگاهی. 
 .9-31(: 14)5، های فردیتفاوت

ای بر (. بررسی اثربخشی آموزش رویکرد تحلیل ارتباط محاوره1390علی. )و عطاری، یوسف .،سخاوت، سعیده

: 13، شناسیهای نو در روانیافتهفرزندی در پسران مقطع راهنمایی شهرستان دزفول.  -بهبود روابط مادر

54-37. 

های ارتباطی با استفاده از (. تأثیر آموزش مهارت1386عت. )و الهیاری، طل .،رضاسالمت، مائده.، زمانی، احمد

 .29-42(: 3)1، شناسی کاربردیروانروش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارضات زناشویی. 

(. اثربخشی گروه درمانی 1395آبادی، بهرام علی. )و قنبری هاشم .،صدیقی، سعید.، مکوند حسینی، شاهرخ

، شناسی کاربردیدانش و پژوهش در روانهای ارتباطی زوجین. ود الگوتحلیل رفتار متقابل بر بهب

17(3:)44-36. 

(. بررسی ساختار عاملی اعتبار و 1389و فرهادی، فاطمه. ) .،فدایی، زهرا.، دهقانی، محسن.، طهماسیان، کارینه

تحقیقات علوم سال.  7-12( مادران کودکان عادی PSI/SFپروری )روایی فرم کوتاه شاخص استری فرزند
 .83-93(: 2)8، رفتاری

درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل (. تأثیر روان1385فرهنگی، فرهنگ و آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا. )

 .41-62(: 2)7، شناسیمطالعات تربیتی و روانهای رویارویی با استرس نوجوانان. رفتار متقابل بر شیوه

ر.، کجباف، محمدباقر.، عابدی، احمد.، آقامحمدی، سمیه و صادقی، طاهدوست، حمیدکاظمی، زینب.، نشاط

مطالعات (. اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری. 1391سعید. )
 .139-162(: 3)10، شناختی زناناجتماعی و روان

تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر  (.1399ملکی، ناصر. )و صبحی قرا .،گلشن، اندیشه.، ضرغام حاجبی، مجید

 .25-44(: 36)4، روانشناسی سالمتحرکتی.  -نفس و افسردگی زنان معلول جسمینگرش صمیمانه، عزت

(. 1391و محمودی قرایی، جواد. ) .،علیمصطفوی، سعیده سادات.، شعیری، محمدرضا.، اصغری مقدم، محمد

کودک مطابق با الگوی لندرث به مادران بر کاهش  -انی والدتأثیر آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه درم

 .33-42(: 7) 19مشکالت رفتاری کودکان. دانشور رفتار، 
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 -ای برن بر بهبود رابطه والداثربخشی گروهی مادران با رویکرد تحلیل ارتباط محاوره(. 1386مؤمنی، مریم. )
-ه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و رواننام. پایانآموزان دختر متوسطه شهر تهرانفرزندی دانش

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

(. رابطه بین شخصیت والدین و طرد و پذیرش کودکان از طرف 1389و قاسمی، سحر. ) .،یزدخواستی، فریبا

 .131-144(: 12)7، شناسی تربیتیمطالعات روانها. آن
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 پرسشنامه استرس والدگری آبدین
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 1 2 3 4 5 .اغلب احساس می کنم که نمی مونه کارها را به خوبی انجام داشم 1

هرگز انتظار نداشتم که بخش عمده ای از زندگیم را برای رفع احتیاجات فرزندم  2

 مصرف کنم.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 احساس می کنم که مسئولیتهای من به عنون والد مرا در دام خود اسیر کرده  3

 1 2 3 4 5 از وقتی این بچه به دنیا آمده دیگر نتوانستیم کارهای جدید و ماوی انجام دهیم 4

از وقتی که بچه دار شده ام، احساس می کنم که هرگز نتوانسته ام کار های مورد  5

 عالقه ام را انجام بدهم. 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 در مورد آخرین لباسی که برای خودم خریده ام، حساس ناراحتی می کنم.  6

 1 2 3 4 5 چیز های بسیار زیادی در مورد زندگی ام مرا نگران می کنند.  7

بچه دار شدن، بیش از حد نتظار، مشکالتی را در روابط با همسرم ایجاد کرده   8

 است.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 من احساس می کنم تنها و بدون دوست هستم  9

 1 2 3 4 5 وقتی به میهمانی می روم معموال انتظار ندارم که به من خوش بگذرد.   10

 1 2 3 4 5 مانند گذشته نیست.رغبت و توجه من نسبت به دیگران  11

 1 2 3 4 5 چیزها برایم مانند گذشته لذت بخش نیست.   12

 1 2 3 4 5 فرزندم کمتر کارهایی را انجام می دهد که بتواند مرا خوشحال کند.  13

گاهی احساس می کنم که فرزندم دوست ندارد و دلش نمی خواهد که پیش من  14

 باشد.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 گشاده رویی فرزندم نسبت به من کمتر از آن است که انتظار دارم.   15

وقتی کار هایی را برای فرزندم انجام می دهم احساس می کنم که ارزش زیادی  16

 .برای آنها قائل نیست

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 وقتی فرزندم بازی می کند، اغلب البخند نمی زند و یا نمی خندد. 17

به نظر نمی رسد فرزندم بتواند با همان سرقتی یاد بگیرد که بیشتر بچه های دیگر   18

 .یاد می گیرند

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 به نظر نیم رسد فرزندم به اندازه بچه های دیگر بخندد 19

 1 2 3 4 5 توانایی فرزندم در حد انتظار من نیست 20

میکشد تا به چیزهای جدید عادت  برای فرزندم بسیار سخت است و مدتها طول 21

 کند

5 4 3 2 1 

تر از احساس  یمیمن انتظار داشتم که احساساتم نسبت به فرزندم گرم و صم 22

 کند.  یمسأله مرا ناراحت م نیام باشد و ا یکنون

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 کند. یم یناراحت کننده ا یکه مرا آزار دهد کارها نیا یفرزندم برا یگاه 23

 1 2 3 4 5 تشتر اسیب گرید یفرزند من از اغلب بچه ها هیو گر یرسد که ناراحت یبه نظر م  24

 1 2 3 4 5 شود، معموال بد خلق است یم داریفرزندم از خواب ب یوقت  25

 1 2 3 4 5 .ودش یم ختهیبرانگ یاست و به آسان یدمدم اریکنم که فرزندم بس یاحساس م  26

 1 2 3 4 5 کند.  یفرزندم مرا ناراحت م یاز کارها یکم اریتعداد بس 27

از خود  یدیافتد که دوست ندارد، عکس العمل شد یاتفاق م یزیچ یفرزندم وقت 28

 دهد.  ینشان م

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 شود.  یبر افروخته م زهایچ نیدر برابر کوچک تر یفرزندم به آسان 29
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 1 2 3 4 5 که انتظار داشتم. بود یفرزندم سخت تر از آن یبرنامه خواب و غذا میتنظ  30

 1 2 3 4 5 بعضی از کارهای فرزندم به شدت مرا ناراحت می کند 31

 1 2 3 4 5 مسائل مربوط به فرزندم بیشتر از آن هستند که انتظار داشتم 32

 1 2 3 4 5 های دیگر استهای فرزندم بیشتر از اغلب بچهخواسته 33

 عبارت ردیف
تم

یس
ب ن

خو
د 

وال
ک 

ی
د  
وال

ی 
برا

ه 
 ک

تم
هس

ی 
کس

رد
 دا

ی
الت

شک
ن م

ود
ب

تم 
هس

ط 
وس

مت
د 

وال
ک 

ی
ط  

وس
مت

د 
وال

ک 
ز ی

ر ا
هت

ب

تم
هس

 

تم
هس

ب 
خو

ار 
سی

د ب
وال

ک 
ی

 

 1 2 3 4 5 کنم که مناحساس می 34
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ام که وادار کردن فرزندم به انجام کاری یا منع کردن از انجام به این نتیجه رسیده 35

 کاری بسیار سخت تر از حد انتظار است

5 4 3 2 1 

و  10 عبارت ردیف

 بیشتر

تا  6 9تا  8

7 

تا  4

5 

تا  1

3 

دهد و باعث ناراحتی با دقت فکر کنید و تعداد کارهایی را که فرزندتان انجام می 36

مثال اتالف وقت، گوش ندادن به حرف، فزون کنشی، ؛ گردد مشخص کنیدشم می

گریه کردن، ایجاد مزاحمت، دعوا، نق و غیره. خواهش میکنیم در کادر نمره ای که 

 اید عالمت بزنیدشمردهشامل تعداد مواردی است که 

5 4 3 2 1 

*** 

 پذیرش والدین ویژه کودکان -پرسشنامه طرد
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 4 3 2 1 مادرم چیزهای خوبی درباره من می گوید. -1

 4 3 2 1 مادرم مرا دوست ندارد. -2

 4 3 2 1 می کند و به آنچه می گویم گوش می دهد.مادرم درباره کارها با من مشورت  -3

مادرم مرا تشویق می کند که دوستانم را به خانه بیاورم و سعی می کند همه چیز برای  -4

 آن ها خوشایند باشد.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 مادرم وقتی عصبانی است سر من داد می زند. -5

برای من مشکل است را به راحتی مادرم به من  کمک می کند که حرف های که گفتنش  -6

 بیان کنم.

1 2 3 4 
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 4 3 2 1 مادرم باعث می شود زمانی که کارهای خوبی انجام می دهم به خود افتخار می کنم. -7

 4 3 2 1 مادرم مرا به عنوان مزاحم بزرگ می بیند. -8

 4 3 2 1 مادرم مرا در برابر دیگران تشویق می کند. -9

 4 3 2 1 و دوست داشتنی با من صحبت می کند.مادرم خیلی گرم  -10

 4 3 2 1 به نظر می رسد که مادرم از من متنفر است. -11

 4 3 2 1 مادرم وقتی کارهای درستی را انجام می دهم مرا تشویق می کند. -12

 4 3 2 1 مادرم به کارهایی که انجام می دهم عالقه نشان می دهد. -13

 4 3 2 1 بیاید مرا مقصر می داند.مادرم اگر مشکلی پیش  -14

 4 3 2 1 مادرم مرا نیازمند کمک می داند. -15

 4 3 2 1 مادرم وقتی کار خوبی انجام می دهم به من افتخار می کنم. -16

وقتی بدرفتاری می کنم مادرم باعث می شود که احساس کنم دیگر کسی مرا دوست  -17

 ندارد.

1 2 3 4 

 4 3 2 1 به من منتقل می کند که آنچه انجام می دهم مهم است. مادرم این احساس را -18

 4 3 2 1 مادرم سعی می کند که وقتی من وحشت زده یا ناراحتم به من کمک کند. -19

 4 3 2 1 مادرم درباره من شکایت می کند.-20

 4 3 2 1 مادرم به افکار من اهمیت می دهد و دوست دارد درباره ی آن ها صحبت کنم. -21

 4 3 2 1 مادرم به من می فهماند که من فرزند ناخواسته بودم. -22

 4 3 2 1 مادرم به من می گوید چقدر او شرمنده است وقتی که من کار بدی انجام می دهم. -23

مادرم وقتی که من بدرفتاری می کنم مرا شرمنده کرده و باعث می شود که احساس  -24

 گناه کنم.

1 2 3 4 
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The Efficacy of Transactional Analysis Training on 

Mother’s Parenting Stress and Parental Acceptance of 

Aggressive Gifted Children 

 
 

Sara. Nejatifar 1, Ali. Aghaziarati* 2 & Ahmad. Abedi 2 
 

 

 

Abstract  

Aim: The present study was conducted to investigate the effectiveness 

transactional analysis training on parenting stress of mothers and parental 

acceptance of aggressive gifted children. Methods: The present study was 

quasi-experimental with pre-test, post-test, and a control group. The statistical 

population of this study included aggressive gifted boys aged 8-12 years in 

Tehran in 2021. Thirty children were selected by purposive non-random 

sampling and their mothers assigned into experimental (n =15) and control (n 

=15) groups. The experimental group received transactional analysis 

intervention in eight 120- minute sessions. The data were collected by the 

Parenting Stress (Abidin 1990) and the parental acceptance- rejection 

questionnaire (Rohnner 2007). Data were analyzed using repeated measures 

variance. Results: The results showed that the transactional analysis had an 

effect on reducing maternal parenting stress and increasing parental acceptance 

of aggressive gifted children. Also, the results of analysis of covariance showed 

that the effect of interaction behavior analysis training on parenting stress (F= 

10.33) and parental acceptance (F=34.50) was significant (P<0.05). 

Conclusion: According to the findings of this study, it can be stated that 

transactional analysis training by recognizing existential values and improving 

interpersonal communication leads to reducing parenting stress and increasing 

parental acceptance of gifted aggressive children. 

 

Keywords: Transactional Analysis, Parenting Stress, Parental Acceptance, 

Gifted Aggressive Children 
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