
 

گرایی مادران با توجه به تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال

 1سبک فرزندپروری

  2الهام نوروزپور

  3بزرگیمسعود جان

  4هریسمژگان آگاه

  5محمدحسین فالح
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 دهکیچ
گرایی مادران انجام پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال

شد. این پژوهش مطالعه نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. با کاربرد طرح 
پس آزمون؛ جامعه آماری این  -آزمونآزمایشی و  استفاده از دو گروه کنترل و آزمایش با پیش نیمه

مدرسه مقطع ابتدایی شهرستان  5سال در 88تا  6دبستانی و دبستانیپژوهش را کلیه مادران کودکان پیش
گیری در دسترس، از میان مادران داوطلب که تشکیل داد. با استفاده از نمونه8398-92آمل در سال 

ها یک انحراف استاندارد نفر که نمره فرزندپروری آن 42خروج بودند، تعداد -واجد معیارهای ورود
گیرانه بودند، انتخاب شدند و به صورت های مستبدانه و سهلباالتر از نمره میانگین در زیر مقیاس

های نامههای پرسشهای دو گروه به گویهنفره جایگزین شدند. کلیه آزمودنی 28تصادفی در دو گروه 
قبل و بعد از مداخله روی گروه آزمایش، پاسخ یوالدینگراییکمالوجهیچندفرزندپروری باومریند و 
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و  افزار آماری ها با کاربرد نسخه بیستم نرمها، تجزیه و تحلیل دادهآوری دادهعمدادند. پس از ج
تعدیل تواند به یو نشان داد که آموزش تحلیل رفتار متقابل روی مادران میویتنیاستفاده از آزمون مان

گیری کرد که آموزش تحلیل رفتار متقابل توان نتیجه(. بنابراین می 55/5گـرایی منتهی شود )کمـال
دهی به زمان، اقتصاد نوازش و غیره توانسته است به تعدیل به واسطه کاربرد فنون رشد بالغ، ساخت

 گرایی مادران بیانجامد. کمال

 تحلیل رفتار متقابل، مادران. فرزندپروری، ،گراییکمال :واژگان کلیدی

 مقدمه
خواهند گرایان افرادی هستند که میباشد و کمالگرایی تالش برای رفع نواقص میکمال

نقص هایی همچون تالش فزاینده برای بیویژگیبا همه ابعاد زندگی افراد کاملی باشند و  در

همراه با تمایل برای ارزیابی  ،بودن و تعیین کردن استاندارهای افراطی به طور مدام برای خود

(. 2582؛ نقل از استوبر، 5258، 8یانگ و وبرتشوند )اسانتقادی باال برای رفتارشان مشخص می

های زندگی تواند تمام جنبهشود که میهای شخصیتی محسوب میگرایی یکی از ویژگیکمال

و  3، الهارت2استگیری باورهای ناکارآمد شود )فرساز شکلفرد را در برگیرد و زمینه

گرا هستند معموال گرایش ( بنابراین افرادی که در یک جنبه از زندگی کمال8998؛ 4روزنبیلت

؛ نقل از 8995گرا باشند )فلت، ساتزکی و هویت، های دیگر زندگی هم کمالدارند تا در جنبه

نمایش  خود را در سبک فرزندپروری به 5گرایی(. در نتیجه این افراد کمال2558بریور، 

 (. 2555، 85و گوسنس 9، الیوت1، دیوریز7کیست، وانستین6گذارند )سوینننسمی
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شان در حین گذار فرزندپروری فرایندی است که والدین برای مواجهه با نیازهای فرزندان

کنند. نکته حائز اهمیت آن است که به خاطر داشته باشیم، این تغییر از آن، رشد و تغییر می

دهند و فرزندان هم به شان را تحت تأثیر قرار میفرایند تغییر، والدین فرزندان تدریجی است. در

(. 8398هریس، بزرگی، نوری و آگاهدهند )جاننوبه خود، رفتار والدین را تحت تأثیر قرار می

شان و روش صحبت ( معتقدند که پاسخدهی والدین به فرزندان2555) 2و تامپسون 8آسوفسکی

شان بسیار مهم است دن والدین در تعیین سالمت و رشد و تحول فرزندانکردن و آموزش دا

گذارد. (. همچنین رفتار فرزندپروری بر تحول حس اجتماعی تأثیر می2582)میلدان و پولیمنی، 

دهد اما متأسفانه برخی از رفتارهای والدین با کودکان خود، نه تنها تحول اخالق را ارتقاء نمی

( 8971) 3(. هاماچک8398بزرگی و همکاران، سازد )جانع جدی مواجه میبلکه آن را با موان

گیرند و کمتر ممکن است از کنند، سختگرا بیش از حد انتقاد میمعتقد است که والدین کمال

توانند از یک عملکرد که به اندازه کافی خوب است فرزندان خود حمایت کنند و فرزندان نمی

شود و این به بهای از نند. عملکرد آنها بیش از حد ارزیابی میمفهومی ایجاد و یا ادراک ک

اند ( تأکید کرده8998شود. همچنین فراست و همکاران )دست دادن محبت و رابطه صمیمی می

گرا محافظت بیش از اندازه، توجه انتخابی به شکست و که در شیوه فرزندپروری والدین کمال

شود. گیری باورهای ناکارآمد میساز شکلیژگی زمینهشود، این وتحمل نکردن خطا دیده می

ای در خصوص رفتار نگرانهاز طرفی والدین الزم است که اهداف متعالی و در عین حال واقع

یابی کودکان به یابی یا عدم دستهای الزم نسبت به دستشان ترسیم کنند و با حمایتکودکان

(. 8398بزرگی و همکاران، داشته باشند )جانهای موردنظر نظارت انتظارات خود و خواسته

پردازند، های خود میگرا نه تنها به تحقیر موفقیت( معتقد است والدین کمال8963دین )سیلمی

پندارند. آنها به جای تأیید های کودکان را نیز دشوار میبلکه پذیرفتن و پاداش دادن به تالش

دهند. دارند و به آنها هشدار میم کارهای بهتری وا میشان پیوسته آنها را به انجارفتار کودکان
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کنند زیرا رفتار آنها به اندازه کافی خوب نیست تا گاه احساس خرسندی نمیاین کودکان هیچ

های خود را شان موفقیتنظر والدین خود را جلب کنند. بنابراین این کودکان مانند والدین

شان را برآورده نخواهند گاه انتظارهای والدینکنند که هیچشمارند و احساس میکوچک می

گران رفتار متقابل، که تحلیل(. در حالی8998ساخت )نقل از فراست، الهارت و روزنبلت، 

کنند به دلیل رفتارهای ها مشکلی پیدا میدانند و معتقد هستند که اگر آدمها را خوب میآدم

و احکام صادر شده با لحن شدید، از طرف  هاشان و خصوصیات نسبت داده شده به آنوالدین

شود واسطه فرزندپروری ظاهر میکودک به -والدین است )همان منبع( و تعامل والدین

 (.2585، 4و انجلز3، وریس2، اوتن8)هوور

( در پژوهش خود نشان دادند که آموزش و آگاه سازی 2582از طرفی، رینالدی و هاوو )

شان با تا ارتباط سطح باالی مشکالت رفتاری فرزندان در روابط کندها کمک میوالدین به آن

های کودک و داشتن انتظارات غیر واقعی های نامؤثر والدینی، یعنی پذیرفتن تمام خواستهسبک

( هم در پژوهش خود نشان دادند 8371از کودک را درک کنند. نظیری، بیرشک و محمدیان )

گرا، آموزش پدران و مادران ضروری است. لدین کمالکه به دلیل شیوه تربیتی نامتعادل وا

( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ابعاد 8319بشارت، عزیزی و حسینی )

های فرزندپروری آنان را تحت تأثیر قرار های مربوط به سبکگرایی والدین، ویژگیکمال

گرا تیجه رسیدند که والدین برون( نیز در پژوهش خود به این ن2585دهد. هوور و همکاران )می

و سازگار هستند، نقش حمایتی خوبی برای فرزندان خود دارند و والدینی که دارای ثبات 

کنند و در کل این والدین عاطفی هستند از کنترل شدید برای تربیت فرزندان خود استفاده نمی

تی عاطفی، به فرزندپروری ثباکنند و همچنین بیبه شیوه مقتدرانه با فرزندان خود رفتار می

 شود.گیرانه منجر میسخت
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من "خود آزاد است و از احساس  "کودک-والد"مادری که از مشاجره درونی همپنین 

دهنده باشد )فیروزبخت، تواند مادری گرم و نوازشخود رها شده است، می "خوب نیستم

ساده و قابل فهمی برای والدین و های یا تحلیل رفتار متقابل که روش TA(. لذا رویکرد8319

تری که مبتنی بر درک متقابل طرفین رابطه باشد، ارائه خواهند روابط سالمهایی که میخانواده

ها و اعمال محدودیت "بالغ"های های درست و منطقی و بر اساس واقعیتدهد و با روشمی

 "کودک"ی که به حفظ حرمت اکند، به گونههای مبتنی بر فرزندپروری را تنظیم میچارچوب

تواند یکی از گردد، این نظریه، در مورد شخصیت، روشی منظم برای درمان میمنجر می

شان باشد )سیفی و مرتضوی، های بهبود ارتباط و مکالمه والدین با فرزندانمؤثرترین  راه

8311.) 

توجه به تأثیر  گرایی حاکی از آن است که باهای انجام شده در زمینه کمالمرور پژوهش

گرایی های اندکی مبنی بر تأثیر آموزش بر تعدیل کمالگرایی در نقش والدینی، پژوهشکمال

دربرگیرنده یک نظریه ارتباطی آسان و کامل  8انجام شده است،از آنجا که تحلیل رفتار متقابل

خورد با کند تا چگونگی طرز بر(؛ این بینش را ایجاد می2559، 2درباره شخصیت است )کوری

( و با توجه به اهمیت این رویکرد در بهبود 8319خود و دیگران مشخص شود )فیروزبخت، 

های درون فردی و بین فردی افراد، هدف پژوهش حاضر بررسیتأثیر آموزش تحلیل مهارت

 باشد. گیر میفرزندپروری مستبدانه و سهلرفتار متقابل بر تعدیل کمال گرایی مادران با سبک

آزمون با گروه کنترل انجام پس-آزمونصورت پیشهش با طرح نیمه آزمایشی به این پژو

آزمایش انجام  هتحلیل رفتار متقابل بود که به شیوه گروهی روی گروشد. متغیر مستقل آموزش 

 شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند.

سال( در شهرستان آمل  88تا  7شان )جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادرانی که فرزندان

مشغول به تحصیل بودند و داوطلب  8398-92دبستانی سال مدرسه مقطع ابتدایی و پیش 5در 
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گیری این پژوهش از نوع (، تشکیل دادند. روش نمونهN=855شرکت در پژوهش شدند )

رای گیری در دسترس بود؛ پس از لحاظ کردن معیارهای ورود )از قبیل مادر بودن، دانمونه

گیرانه بر گیرانه یا سهلدبستانی یا دبستان، دارای سبک فرزندپروری سختفرزند در مقطع پیش

های روانی، حضور فیزیکی مادر در اساس مقیاس فرزندپروری باومریند، عدم ابتال به اختالل

-نامه چندوجهی کمالگرا بر اساس پرسشکنار فرزند، حضور پدر و مادر در کنار هم و کمال

ها که واجد معیارهای ورود برای شرکت در پژوهش بودند، نفر از آن 42ایی والدینی( گر

 انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

به گروه آزمایش، گروه نمونه به  (TA)سپس قبل و بعد از آموزش تحلیل رفتار متقابل 

پاسخ  (MPPQ)ی والدینگراییکمالوجهیچند، های فرزندپروری باومریندنامهکلیه پرسش

 دادند.

( برای تحلیل رفتار افراد در مقابل یکدیگر از سه موضع 8911) تحلیل رفتار متقابل برن

جلسه  83طی برای گروه آزمایش اصول آن  ،که در این پژوهش "بالغ"و  "والد"و  "کودک"

  شد.آموزش داده  دقیقه 95و جلسات هفتگی و هر جلسه به مدت  هیروصورت گ به

 ابزار پژوهش

نامه ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار این پرسش :نامه سبک فرزندپروری بامریندپرسش

والدین که بر اساس نظریه بامریند از آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین، برای 

جمله  35نامه شامل شیوه فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشبررسی الگوهای نفوذ و 

جمله دیگر به شیوه  85جمله به شیوه مستبدانه و  85گیرانه، جمله آن به شیوه سهل 85است که 

-درجه 5گویی به آن بر حسب یک مقیاس شود و الگوی پاسخبخش مربوط میقاطع و اطمینان

نامه بامریند نیز بر مبنای مقیاس های پرسشسئوالگذاری شود. نمرهای لیکرت مشخص می

های مربوط به هر شیوه، سه نمره مجزا به دست سئوال گیرد که با جمع نمرهلیکرت صورت می

( مورد استفاده قرار 8375( و رضایی )8374نامه قبالً توسط اسفندیاری )آید. این پرسشمی
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( 8997اند. بوری )در مورد آن گزارش نمودهگرفته و این محققان اعتبار و پایایی خوبی را 

-برای سهل 18/5نامه را با روش بازآزمایی در بین مادران به ترتیب  میزان پایایی این پرسش

-برای شیوه سهل 77/5برای شیوه مقتدرانه و در بین پدران  71/5برای استبدادی و  16/5گیری، 

 ارش نمودند. برای اقتدار گز 11/5برای استبدادی و  15/5گیری، 

نامه مقیاسی است که برای این پرسش: (MPPQ)یوالدینگراییکمالوجهینامه چندپرسش

ه است و یک طراحی شد( 2555توسط اسنل، اوربی و بریور )گرایی والدینی گیری کمالاندازه

گرایی والدینی کمال های مختلف سازهابزار طراحی شده خودسنجی دو قسمتی است که مؤلفه

گویه تشکیل شده که پنج زیر مقیاس وابسته به  35، از MPPQگیرد. بخش اول اندازه میرا 

؛ نقل 8998دانووان و میکائیل، -گرایی والدینی را در بردارد )هویت، فلت، تورنبالسازه کمال

گرایی ، کمال(SOPP)محور گرایی والدینی خود(، که شامل کمال2555از اسنل و همکاران، 

گرایی والدینی خودمحور همسر (، کمالSPPPجویز شده از سوی جامعه )والدینی ت

(PSOPP)کمال ،( گرایی والدینی تجویز شده از سوی همسرPPPPانتظار کمال ،) گرایانه

زیرمقیاس دیگر  6گویه است که  35باشد و بخش دوم شامل می(، PESPدهنده از همسر )پاسخ

گیرد )فراست، مارتین، الهارت و روزنبلت، در بر می گرایی والدینی رامرتبط با سازه کمال

(، تردید در مورد کارهای فرزندپروری COMP(، که شامل تمرکز زیاد بر اشتباهات )8995

(DPA( استانداردهای فرزندپروری شخصی ،)PPSانتظارات همسر از فرزندپروری پاسخ ،)-

(، سازماندهی والدینی PPCدهنده )جویی همسر از فرزندپروری پاسخعیب(، PPEدهنده )

(POمی )یو عالئینی )زیر چاپ( این ر،موسوبزرگی، نوروزپوهریس، جانباشد. در ایران آگاه

نفری اجرا کردند و آلفای کرونباخ را برای بعد اول و دوم این  8525ای مقیاس را روی نمونه

( محاسبه SD=68/84و  M=22/64) 15/5( و SD=56/85و  M=59/59) 13/5مقیاس به ترتیب 

، SOPP ،SPPP ،PSOPPهای کردند. آنها همچنین ضریب همسانی درونی را برای زیرمقیاس

PPPPو PESP  های و برای زیرمقیاس 53/5و  58/5، 52/5، 53/5، 63/5به ترتیبCOMP ،

DPA ،PPS ،PPE ،PPC  وPO  گزارش  69/5و  35/5، 55/5، 56/5، 36/5، 54/5به ترتیب
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 کردند.

 هاوش تحلیل دادهر
ها و به منظور افزایش توان آزمون، سطح با توجه به طرح پژوهش و تعداد محدود آزمودنی

آوری با استفاده از ها پس از جمعدر نظر گرفته شده است. داده 55/5معناداری برای آلفا برابر با 

  .مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفتند SPSSافزار آماری ویرایش شانزدهم نرم

ها ی تحصیالت آزمودنیبود. دامنه 46 – 21ی سنی و دامنه 36/36ها میانگین سنی آزمودن

سال قرار داشت. نتایج تجزیه و  35 – 7ی لیسانس بود. مدت تأهل در دامنهاز دیپلم تا فوق

 انجام شد.SPSS  افزار ق نسخه بیستم نرمتحلیل در سطح توصیفی و استنباطی، از طری

توزیع حاکی از عدم نرمال بودن  اسمیرنف -کولموگرافاز آنجا که نتایج آزمون 

 یو استفاده شد.ویتنی( از آزمون ناپارامتریک مانP<55/5گرایی بود )های کمالنمره

آموزش تحلیل نتایج بررسی فرضیه پژوهش که عبارت بود از ) 8ها: در جدول شماره یافته

کند( بیانگر وجود گرایی والدینی در مادران را به طور معناداری تعدیل میرفتار متقابل کمال

های آن )به جز زیرمقیاس گرایی والدینی و زیرمقیاستفاوت معنادار میان نمرات کمال

 بدین معنی که آموزش تحلیل در دو گروه آزمایش و کنترل است؛ ((POسازماندهی والدینی )

 گرایی والدینی مادران منتهی شده است. رفتار متقابل به تعدیل کمال
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 گرایی والدینی در دو گروهیو برای بررسی معناداری تفاوت نمرات کمالویتنیآزمون مان .1جدول 

نرتبه میانگی گروه متغیر هامجموع رتبه  ویویتنیمان   Z P 

00/21 آزمایش MPPQنمره کل   00/151  00/12  00/5-  0002/0  

00/12 کنترل   00/052     

گرایی والدینی خودمحورکمال  

SOPP 

06/21 آزمایش  00/100  00/15  06/4-  0002/0  

11/10 کنترل   00/616     

ده گرایی والدینی تجویز شکمال

 (SPPP) از سوی جامعه

00/25 آزمایش  00/125  00/44  06/1-  0002/0  

00/14 کنترل   00/544     

 والدینی خودمحورگرایی کمال

 (PSOPPهمسر )

50/21 آزمایش  50/101  50/12  24/5-  0002/0  

50/10 کنترل   50/040     

ده گرایی والدینی تجویز شکمال

 (PPPPاز سوی همسر )

00/22 آزمایش  00/112  00/0  61/5-  0002/0  

00/11 کنترل   00/061     

 PESP) 

61/25 آزمایش  50/114  50/201  21/1-  001/0  

06/16 کنترل   50/504     

00/21 آزمایش MPPQ2نمره کل   00/151  00/12  10/5-  0002/0  

00/12 کنترل   00/052     

تمرکز زیاد بر اشتباهات 

(COMP) 

50/21 آزمایش  50/141  50/51  56/4-  0002/0  

50/16 کنترل   50/026     

 تردید در مورد کارهای

 (DPAفرزندپروری )

50/20 آزمایش  50/140  50/225  45/1-  004/0  

50/10 کنترل   50/550     

استانداردهای فرزندپروری 

 (PPSشخصی )

00/22 آزمایش  00/112  00/0  64/5-  0002/0  
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00/11 کنترل   00/061     

ی انتظارات همسر از فرزندپرور

دهنده )پاسخ PPE) 

00/24 آزمایش  00/164  00/01  16/4-  0002/0  

00/16 کنترل   00/006     

جویی همسر از عیب

دهنده فرزندپروری پاسخ

(PPC) 

00/22 آزمایش  00/112  00/0  64/5-  0002/0  

00/11 کنترل   00/061     

00/26 آزمایش (POسازماندهی والدینی )  00/166  26/0  44/2-  216/0  

00/14 کنترل   00/504     

 گیریبحث و نتیجه
-طور کلی حاکی از این بود که، آموزش تحلیل رفتار متقابل کمالاین پژوهش به یافته

 کندگرایی والدینی در مادران را به طور معناداری تعدیل می

به نمره کل  میـان اختـالف نمرات مـربوطهای این پژوهش بیانگر آن است که یافته

MPPQ های آن و نمره کل و تمام زیرمقیاسMPPQ2 های آن به جز و همه زیرمقیاس

(. بنابراین این فرضیه تأیید P<55/5( تفاوت وجود دارد )POسازماندهی والدینی )زیرمقیاس 

تواند ( همسو است مبنی بر اینکه تحـلیل رفتار متقابل می8398ها با شفیعی )این یافته شود.می

های چن توان با یافتهها را مینوجوان شود و همچنین این یافته -باعث کاهش تعـارض والدین 

کند تا ( نیز همسو دانست مبنی بر اینکه آموزش تحلیل رفتار متقابل به مادران کمک می2552)

 شان کنند.را جایگزین انتقاد از فرزندان هارفتار بالغانه، برقراری روابط بالغانه و کنترل هیجان

های ، یافته دیگری مبنی بر تأثیر مداخلههای انجام شده در منابع علمیاز آنجا که با بررسی

گرایی والدینی مشاهده نشده است، شناختی از جمله تحلیل رفتار متقابل بر کاهش کمالروان

این یافته از جمله دستاوردهای جدید در حوزه فرزندپروری و ارتباط مادر و کودک محسوب 

گرا بیش والدین کمال ( معتقد است8971شود که هاماچک )این یافته اینگونه تبیین میشود. می
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شان گیر هستند، عموماً کمتر از فرزندانجو هستند، سختکنند و عیباز اندازه انتقاد می

کنند، تمرکز زیادی بر اشتباه شان را بیش از حد ارزیابی میکنند، عملکرد فرزندانپشتیبانی می

 ردید دارند و این تعریف در راستایدارند، انتظارشان فراتر از توان است و در مورد کارها ت

گر دارد و اطالع رفتارهای این والدین، ماهیتی سلطهگر مبنی بر اینکه تعریف والد سرزنش

بندد )بوث، و پیامد این رفتارها کانال ارتباطی را می باشدکالمی می هایرسانی در قالب دستور

تحلیل رفتار متقابل ؛ همانطور که آموزش باشدتحلیل رفتار متقابل میثبات در ( و والد بی2557

گری، به جای کند تا با رشد بالغ و محاسبهثبات کمک میگر و بیبه والدین سرزنش

تحلیل رفتار متقابل به از ساختاردهی استفاده کنند؛ آموزش  گریگری منفی و سرزنشکنترل

حلیل رفتار متقابل ابزاری آموزش ت دارد به عبارت دیگر گرا نیز همین تأثیر راوالدین کمال

هایشان را کنترل و رابطه بالغانه را بجای کند تا هیجانگرا کمک میاست که به مادران کمال

-شان انتخاب کنند و با بررسی مجدد تفکر والدانه و کودکانه خود و با تصمیمانتقاد از فرزندان

رسند. همچنین این نظریه بر نویس شده خود، به رشد بالغ بهای پیشگیری مجدد درباره پیام

ها همانطور که هستند، ارزشمند و قابل احترام تمامی انسان -8اساس سه اصل بنا شده است 

-ها تغییر میانسان -3کنند ها اشتباه میانسان -2ها است هستند و این صرفا به خاطر وجود آن

مرکزشان را بر اشتباه و داشتن گرا، تکنند در نتیجه آموزش تحلیل رفتار متقابل به والدین کمال

 شود. گرایی میکند و در نهایت منجر به تعدیل کمالشان را تعدیل میبینانهانتظارات غیرواقع

هایی نیز مواجه بوده است: این پژوهش روی قابل ذکر است که این پژوهش با محدودیت

ها نگی، در تعمیم یافتههای فرهمادران شهرستان آمل انجام شده است، لذا با توجه به تفاوت

مادر، -ای ارتباط پدراحتیاط شود. همچنین در این پژوهش نقش جنسیت والدین، نقش واسطه

فرزند بررسی نشده است. ابزار این پژوهش ترجمه بود و بعضی از مفاهیم آن قابل درک -پدر

فرزند نظیر  -ر ارتباط والدهای مؤثر بارتباط سایر مؤلفه شودبرای والدین ایرانی نبود. پیشنهاد می

فرزند در  -های روانشناختی کودکان بر ارتباط والدهای دلبستگی، نیرومندی من، ویژگیسبک

فعالی و جز آن و غیر بالینی های بالینی نظیر  اضطراب، افسـردگی، پرخاشگری، بیشجمعیت
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ارآمدی به گرایی بر افزایش خودکنظیر حرمت خود، سبک دلبستگی و نقش میانجی کمال

فرزند و نقش میانجی آن در -عنوان یک مؤلفه سازگاری والدینی را بررسی شود. ارتباط والد

آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل خودکارآمدی والدینی، نقش آموزش تحلیل رفتار متقابل 

یر سایر گرایی و خودکارآمدی والدینی، تأثزمان بر تعدیل کمالبه والدین و فرزندان به طور هم

رفتاری و واقعیت درمانی با تأثیر تحلیل ارتباط -شناختی نظیر آموزش شناختیهای روانمداخله

گرایی گیری کمالگرایی نیز بررسی شود. همچنین ساختن ابزاری اندازهمتقابل بر تعدیل کمال

 شود.که متناسب با فرهنگ جامعه باشد، پیشنهاد می
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