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 الگوهاي ارتباطي خانواده و تعارضات فرزندان و والدين

  

  2 و شهال پاكدامن1*صفورا سپهري

                                                                     

  چكيده

هاي حل تعارض  ي ارتباط الگوهاي ارتباطي خانواده با شيوه    اين پژوهش با هدف شناخت نحوه

هاي   نفر از دانشجويان رشته206كنندگان شامل  شركت. برابر والدين انجام گرفتفرزندان در 

. گيري در دسترس انتخاب شدند گوناگون تحصيلي دانشگاه شهيد بهشتي بودند كه به روش نمونه

و ) 1991(ي الگوهاي ارتباطي ريچي ي تجديد نظر شدهها از پرسشنامه جهت گردآوري داده

ي ها از روش محاسبه استفاده شد و داده) 1995( تعارض رحيم و مگنر ي حلي شيوهپرسشنامه

.  مورد تحليل قرار گرفتspssبا استفاده از نرم افزار ) رگرسيون چندگانه(هاي بنيادي  همبستگي

هاي حل تعارض  شنود بااليي گزارش كردند از شيوه و بر اساس نتايج پسراني كه با پدران خود گفت

گرايانه،  هاي مصالحه هايي كه همنوايي بااليي داشتند، از شيوهرانه و آنمؤتلفانه و خدمتكا

وشنود بااليي گزارش  چنين، دختراني كه با پدر گفتهم. جستند گرايانه و اجتنابي بهره مي سلطه

هاي  هايي كه همنوايي بااليي داشتند، از شيوهگرايانه و آن هاي مؤتلفانه و مصالحه كردند، شيوه

در مورد ارتباط با مادر، پسران و دختران با . كردند انه و خدمتكارانه استفاده ميگراي سلطه

كه پسران با همنوايي باال به ترتيب از درحالي. بردند ي مؤتلفانه را بكار ميوشنود باال شيوه گفت

 را بكار گرايانه و خدمتكارانه هاي اجتنابي، سلطه گرايانه و دختران شيوه هاي خدمتكارانه، سلطه شيوه

ي كاراآمد مؤتلفانه تر اوقات با شيوهوشنود باال بيش گر اين مطلب است كه گفت نتايج بيان. بردندمي

گرايانه و  هاي ناكارآمد سلطه كه همنوايي باال اغلب شيوهشود، درحالي در حل تعارض همراه مي

  . كند بيني مي اجتنابي را پيش

  

  .هاي حل تعارض واده، شيوه الگوهاي ارتباطي خان:هاي كليدي واژه
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  مقدمه

اي كه تعارضات  دوره. ي استقالل، بيان عقايد مخالف و كشمش با والدين است    نوجواني دوره

ي برخوردهاي منفي، به دليل مشاهده. شود نوجوان با والدين افزايش يافته و گاهي دردسر ساز مي

ي پژوهشگران در اولويت قرار د به وسيلهي اين فراين فوري و حتي شديد در هنگام تعارض، مطالعه

ي منازعه و كشمكش بر سر اهداف  در واقع تعارض، ارتباطي است كه نشان دهنده. گرفته است

 ). 1995، 2 و ويلموت1هاكر(باشد  ناسازگار بين دو فرد وابسته به هم مي

 موجود در اين اند كه مديريت تعارض به كيفيت روابط بين افراد، رضايت ها نشان دادهپژوهش

 ).2000، 4 و بوتا3دامالاُ(شود، وابسته است  روابط و اسنادي كه در مورد طرف مقابل بكار برده مي

هاي يكساني مديريت  هاي گوناگون را به شيوهدهند كه افراد، تعارض چنين، نشان ميها همپژوهش

تر اوقات افراد اند، بيش ن دادهاند، نشا هاي تعارضي كار كردهپژوهشگراني كه در مورد سبك. كنند مي

). 2010، كانري،6،2006 و ليكي5كانري(هاي خود را تغيير ندهند تمايل دارند در طول زمان سبك

ي برخي از رفتارهايي هستند كه در تعارضات ظاهر  بيني كننده چنين پيشهاي تعارضي همسبك

ارض به شناخت افراد در محيطي كه هاي تعرسد سبك بنابراين، بنظر مي). 1991، 7كنراد(شوند  مي

ي خاصي را  نوجوان نيز در محيط خانواده در طول زمان شيوه. دهد، وابسته است تعارض رخ مي

ي تعامل بين اعضاي خانواده و الگوهاي ارتباطي كند كه نحوه براي ابراز تعارضات خود انتخاب مي

بنابراين، بررسي چگونگي . ر گذار باشدهاي حل تعارض اث تواند بر اين شيوه برند، مي كه بكار مي

كه چگونه تواند ما را در فهم اين هاي تعارض ميارتباط بين الگوي ارتباطات خانواده و سبك

اين پژوهش سعي . شود، ياري دهد رويكردهاي تعارضي در طي روابط نزديك خانوادگي ساخته مي

تعارضات موجود ميان آنان در چارچوب كرده است به بررسي روابط پدر و مادر با فرزند نوجوان و 

 . الگوهاي ارتباطات خانواده بپردازد

 بر اساس 8شناسي و ارتباطات ادعا دارند كه الگوهاي ارتباطيي روان     پژوهشگران در هر دو حوزه

گيرند  شود، شكل مي هايي كه بين افراد خانواده رد و بدل ميرمزگرداني و رمزگشايي پيام
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ها در تعامالت آينده مورد استفاده قرار ي بكارگيري داده و در نحوه) 1994، 2يتچي و ر1فيتزبرگر(

  . گيرند مي

آنان . معرفي شد) 1972 (4 و چافي3لئون ي مكبار به وسيله    الگوهاي ارتباطات خانواده، نخستين

تجارب ي شخصيتي باشد، حاصل  كه يك خصيصهتر از اينباور داشتند كه الگوهاي ارتباطي بيش

دو ) 1990ريچي و فيتزپاتريك، (ي اين ابزار  فرم تجديد نظر شده. ناشي از تعامالت خانوادگي است

گيري همنوايي به شرايط محيطي اشاره دارد  جهت. كند بعد گفت و شنود و همنوايي را معرفي مي

ضاي خانواده است ها و باورها در بين اعها، ارزشي ميزان سازگاري و توافق در نگرش كه بيان كننده

گيري گفت و شنود  جهت). 1991ريچي، (باشد كه علت آن تاييد و ثبات قدرت و كنترل والدين مي

شود  اي كه هر فرد تشويق ميبه گفت و گوي آزاد و حمايتي بين اعضاي خانواده اشاره دارد، به گونه

د چهار نوع الگوي بر اساس اين دو بع. افكار و احساسات خود را به صورت مستقل بيان كند

 و به حال 7كننده ، توافق6، حفظ كننده5گرا هاي كثرت خانواده: شود ارتباطات خانواده تشكيل مي

ي  گيري گفت و شنود، ولي نمره ي بااليي در جهت گرا نمره هاي كثرت خانواده. 8خود واگذارنده

رت آزاد در يك محيط آنان از بيان باورها به صو. كنند گيري همنوايي كسب مي پاييني در جهت

ي پاييني در  هاي حفظ كننده نمره ها، خانواده بر خالف اين خانواده. كنند خانواده حمايت مي

ي تاكيد بر  دهندهگيري همنوايي دارند كه نشان ي بااليي در جهت گيري گفت و شنود و نمره جهت

ي بااليي  گيري نمره هر دو جهتكننده در  هاي توافق خانواده. باشد قدرت والدين و اطاعت از آنان مي

كنند تا احساسات و نظرات خود را بيان  ها فرزندان خود را تشويق مي اين خانواده. كنند را كسب مي

هاي به حال خود واگذارنده  در آخر خانواده. كنند، اما تا جايي كه با والدين خود مخالفت نكنند

 - ها تعامل بين والد در اين خانواده. گيرند ي پاييني را مي گيري نمره هستند كه در هر دو جهت

ها به راحتي تحت تأثير گروههاي بيرون از  فرزند بسيار محدود است و كودكان اين نوع خانواده

  ). 2002 و فيتزپاتريك، 9كرنر(گيرند  خانواده قرار مي

گيري  اندازهاي را جهت  ، شيوه)1991ريچي، (ي الگوي ارتباطات خانواده      ابزار تجديد نظر شده

ي تفسير كودكان و نوجوانان از رفتارهاي  كند كه شامل نحوه  فرزند پيشنهاد مي-هاي والد طرحواره
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ي تفسير متفاوت باشد،  مسلم است هنگامي كه نحوه. باشد كالمي و غير كالمي والدينشان مي

هاي حث سبكجاست كه برفتارهاي فرزندان در مقابل والدين نيز متفاوت خواهد بود و در اين

جا توضيح كوتاهي در براي درك بهتر در اين. كند تعارض به نوع ارتباطات خانواده ربط پيدا مي

  .شود هاي تعارض بيان ميمورد سبك

در . كنند كه با تعارض بوجود آمده چگونه بايد برخورد شود هاي تعارضي در واقع بيان مي    سبك

ريزي هاي تعارض طرح ي ارتباطات دو نفر در موقعيت هاي تعارض جهت مطالعههمين راستا، سبك

  .شدند

هاي تعارضي متفاوتي را معرفي كردند كه اند، سبك     پژوهشگراني كه در اين زمينه كار كرده

مشاركت به اين اشاره دارد كه . اند ساخته شده) جرأت (2 و قاطعيت1ها از دو بعد مشاركتي آن همه

مقابل توجه دارد و قاطعيت به رضايت خود فرد در موقعيت هاي طرف  فرد چقدر به خواسته

  . گردد برمي

 نوع سبك 5باشد كه  مي) 1995 (4و مگنر 3بندي متعلق به رحيم ترين طبقه     در اين ميان كامل

در . 9 و مؤتلفانه8گرانه ، مصالحه7گرانه ، سلطه6، خدمتكارانه5اجتنابي: كنند تعارضي را معرفي مي

هاي فيزيكي  رد كمرو و بدون قاطعيت و در روابط غير مشاركتي است؛ فرد بر شيوهسبك اجتنابي، ف

كند؛ در نتيجه، در  كه موضوع مورد تعارض را عوض ميكند يا اين گيري تكيه ميو هيجاني كناره

سبك . كنند از موقعيت تعارضي فرار كنند افراد اجتنابي سعي مي. ماند موقعيت تعارض باقي نمي

ي  ، با نوعي تسليم شدگي و اطاعت همراه است، در اين نوع سبك فرد نگران خواستهخدمتكارانه

در نتيجه، اين شيوه . خواهد دهد كه به او بگويد چه مي رو اجازه ميطرف مقابل است و به فرد روبه

تواند رك و بي پرده  باشد، اما قاطعيت و جرأت در آن وجود ندارد و فرد نمي شامل مشاركت فرد مي

در اين . شود گرانه با رفتارهاي قاطع و غير مشاركتي شناخته مي سبك سلطه. ف خود را بزندحر

كنند، انعطاف  افرادي كه از اين شيوه استفاده مي. سبك فرد در مقابل ديگران داراي قدرت است

تر شدن توانند باعث بيش دهند و مي آمده از خود نشان ميبسيار كمي در حل تعارضات پيش

هر . كند كه هر دو نفر راضي باشند گرانه يك راه حل ميانه پيشنهاد مي سبك مصالحه. شوندتعارض 
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اين شيوه در هر دو بعد مشاركت و . كند گذرد و برخي را حفظ مي هايش مي فرد از برخي خواسته

افرادي كه اين سبك را دارند، تعهد بااليي در موقعيت تعارضي . قاطعيت در حد ميانه وجود دارد

اين سبك همراه با . ضعيف هستند) 1افشا سازي-خود(كنند، اما در بيان باورهاي خود   ميحس

هر دو فرد . سبك مؤتلفانه در هر دو بعد قاطعيت و مشاركت باال و فعال است. انعطاف بااليي است

را هاي هر دو  كنند، موقعيت تعارضي را دوباره تعريف كنند و راه حلي را بيابند كه خواسته سعي مي

هاي زيادي را در مورد موقعيت تعارضي و درك خود از اين در اين مسير دو نفر داده. در نظر بگيرد

  . كنند موقعيت با هم رد و بدل مي

، براي )2000دامالاُ و بوتا، (هاي اندكي در اين حوزه صورت پذيرفته است     تا به حال پژوهش

 نوجوان با -هاي حل تعارض بين پدر د كه شيوهدريافتن) 1998 (3هرينگ- و بارتل2وبر- مثال ريز

دريافت كه قدرت والدين و ) 1995 (4 برادر ارتباط دارد يا سمتانا- هاي حل تعارض بين خواهر شيوه

كرنر و فيتزپاتريك .  نوجوان مؤثر است-هاي فرزندپروري در ميزان و شدت تعارض والد شيوه

ي منفي و  وشنود و سبك اجتنابي رابطه گفتگيري  به اين نتيجه رسيدند كه بين جهت) 1997(

هاي ي مثبت وجود دارد، اما به بررسي ديگر سبك گيري همنوايي و سبك اجتنابي رابطه بين جهت

، به بررسي چندين سبك )2000، نقل از دامالاُ و بوتا، 1997(دامالاُ . حل تعارض نپرداختند

هاي  نتايج نشان دادند كه نوجوانان خانواده. رد نفري استفاده ك63ي  پرداخت، اما تنها از يك نمونه

نوجوانان . گرانه استفاده كنند هاي حل تعارض مؤتلفانه و سلطهگرا تمايل داشتند از سبك كثرت

كه نوجوانان كردند، درحالي گرانه استفاده مي تر از سبك مصالحهكننده بيش هاي توافق خانواده

بردند و در آخر نوجوانان  گرانه را بكار مي تر سبك سلطهشخود واگذارنده، بي حال هاي به خانواده

  . جستند هاي اجتنابي يا خدمتكارانه سود ميتر از سبككننده بيش هاي حفظ خانواده

به بررسي ) 2000(هايي كه در اين زمينه انجام گرفت، دامالاُ و بوتا ترين پژوهش     در يكي از كامل

نتايج نشان داد كه . ي حل تعارض بين پدر و نوجوان پرداختند هاي ارتباطي خانواده و شيوهسبك

گرانه  هاي خدمتكارانه و مؤتلفانه و سلطهتر از بقيه از سبكخود واگذارنده كم حال نوجوانان پدران به

هاي اجتنابي و خدمتكارانه و تر از بقيه، سبككننده بيش نوجوانان پدران حفظ. كردند استفاده مي

گرا  چنين، نوجوانان پدران كثرتهم. بردند گرانه و مؤتلفانه را بكار مي هاي سلطه سبكتر از بقيهكم

تر سبك اجتنابي را بكار جستند و كم گرانه سود مي هاي مؤتلفانه و سلطهتر از بقيه از سبكبيش

زنگ . كردند تر از سبك مؤتلفانه استفاده ميكننده بيش برند و در آخر نوجوانان پدران توافق مي

                                                
1 -Self-Disclosure  
2- Reese-Weber 
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وشنود  گيري گفت نيز در پژوهشي كه روي نوجوانان چيني انجام داد، دريافت كه جهت) 2007(

هاي حل تعارض  چنين، شيوههم. هاي چيني وجود دارد گيري همنوايي در خانواده بيش از جهت

مه بكار تر از هگرانه كم گرانه يا همان سلطه ي رقابتتر از همه و شيوهگرانه و مؤتلفانه بيش مصالحه

تر از از ي مؤتلفانه و كمتر از شيوهوشنود، بيش گيري گفت هايي با جهت ها از خانواده بچه. روندمي

تر گيري همنوايي بيش هايي با جهت ها از خانواده كه بچهكنند در حالي ي اجتنابي استفاده ميشيوه

  .گيرند ي مؤتلفانه را بكار ميتر شيوهگرانه و كم ي رقابتشيوه

در ايران در حد . ي انجام شده در اين حوزه، بسيار اندك است هاي اوليه    در مجموع، پژوهش

 هاي پژوهشگر، تاكنون در مورد تعارض نوجوان و والدين كاري صورت نگرفته و اين در بررسي

 نوجوان بسيار –ي والد  توانند در نوع و كيفيت رابطه هاي حل تعارض مياست كه سبكحالي

هاي حل تعارض بين  ها و شيوهبه همين منظور، اين پژوهش به بررسي انواع سبك.  باشندسودمند

ها نوجوان با پدر و مادر به طور جداگانه پرداخته و تأثير الگوي ارتباطي خانواده را بر اين نوع سبك

ي  نهدر واقع، كار جديدي كه در اين پژوهش انجام شده بررسي جداگا. مورد بررسي قرار داده است

اي كه نوجوان هنگام بروز  الگوي ارتباطي هر كدام از والدين با نوجوان و تأثير اين الگو بر شيوه

هاي حل تعارض نوجوان در  توان شيوه با اين روش، مي. باشد بندد، مي تعارض با پدر يا مادر بكار مي

بدين ترتيب . ته استمقابل مادر و پدر را با هم مقايسه كرد كه اين كار تا به حال انجام نگرف

  :گردد ي اصلي پژوهش به صورت زير بيان مي فرضيه

هاي حل تعارض فرزندان      الگوهاي ارتباطي هر كدام از والدين با فرزندان ارتباطي معنادار با شيوه

  .آنان دارد

  

  روش 

ل كنندگان حاضر، شام  در طي پژوهش، تعداد شركت- ي آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشجامعه

هاي گوناگون تحصيلي دانشگاه شهيد بهشتي  رشته)  پسر96 دختر و 110( نفر از دانشجويان 206

هاي الگوهاي ارتباطي خانواده  پرسشنامه. گيري در دسترس انتخاب شدند ي نمونه بودند كه به شيوه

ريزي  ها به طور جداگانه براي پدر و مادر طرح هاي حل تعارض كه هر كدام از پرسشنامه و شيوه

ي والدين و ي الگوهاي ارتباطي واژه در پرسشنامه. ي آزمودنيها تكميل شدندشده بود، به وسيله

ي ديگران به صورت حل تعارض نيز به جاي واژه ي خانواده به پدر و مادر تبديل شد و در پرسشنامه

  .ي پدر و مادر هر كدام جداگانه استفاده گرديدكلي، از واژه
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  ابزار پژوهش

است كه شامل ) 1990( اين پرسشنامه متعلق به ريچي و فيتزپاتريك - ي الگوي ارتباطيسشنامهپر

مقياس اين پرسشنامه از نوع . سنجد  را مي"وشنود گفت" و "همنوايي"باشد كه دو بعد  گويه مي26

قرار ) 1ي نمره(تا كامالً متفاوت ) 5ي نمره( تايي از كامالً شبيه 5باشد كه در يك طيف  ليكرت مي

، ترجمه و اعتبار و روايي )1386(نيا و لطيفيان  ي كورشاين پرسشنامه در ايران به وسيله. گيرد مي

  . آن مورد بررسي قرار گرفت كه از مقدار مطلوبي برخوردار بود

ي آلفاي كرونباخ و روايي آن با استفاده از روش     در اين پژوهش نيز اعتبار پرسشنامه به شيوه

 KMOمقدار عددي شاخص . هاي اصلي مورد بررسي قرار گرفت ي مؤلفه امل به شيوهتحليل عو

 84/0ي پدران برابر  و در مورد پرسشنامه83/0ي مادران برابر  در اين تحليل در مورد پرسشنامه

 و براي 2881اي مادران برابر  نيز در آزمون كرويت بارتلت بر2χمقدار عددي شاخص . بدست آمد

دار بودند و به ترتيب اين دو شاخص حاكي از كفايت   معنا001/0 كه هر دو در سطح 3080پدران 

هاي  نتايج تحليل عامل به روش مؤلفه. گيري و كفايت ماتريس همبستگي مورد تحليل بودند نمونه

رسشنامه بود كه روي هم در ي اصلي در اين پ مؤلفه2اصلي با چرخش واريماكس بيانگر وجود 

ضريب آلفاي كرونباخ . كرد  كل واريانس را تبيين مي26/50 و در مورد پدران 48/47مورد مادران 

 و براي بعد همنوايي در 92/0ي پدران و مادران  وشنود در هر دو پرسشنامه براي بعد گفت

  .  بود78/0ي پدران   و در پرسشنامه83/0ي مادران  پرسشنامه

ساخته شده است، ) 1995(ي رحيم و مگنر  اين مقياس به وسيله-1 مقابله با تعارض ييوهمقياس ش

) 1381(ي باباپور اين پرسشنامه در ايران به وسيله. كند ي حل تعارض را معرفي مي  نوع شيوه5كه 

 گرانه و مؤتلفانه گرانه، مصالحه هاي اجتنابي، خدمتكارانه، سلطه شيوه به نام5ترجمه و اين 

پرسشنامه به صورت ليكرت و . گذاري شدند كه در اين پژوهش نيز از همين اسامي استفاده شد نام

پرسشنامه در . قرار دارد) 1نمره (تا كامالً مخالف ) 5نمره ( تايي از كامالً موافق 5در يك طيف 

) 83/0 تا 60/0(و پايايي از نوع بازآزمايي ) 95/0 تا 50/0آلفا بين (هاي گذشته از اعتبار پژوهش

  ). 2000دامالاُ و بوتا، (مناسب برخوردار بوده است 

ي آلفاي كرونباخ و روايي آن با استفاده از روش     در اين پژوهش نيز اعتبار پرسشنامه به شيوه

 KMOمقدار عددي شاخص . هاي اصلي مورد بررسي قرار گرفت ي مؤلفه تحليل عوامل به شيوه

 86/0ي پدران برابر  و در مورد پرسشنامه79/0ي مادران برابر   تحليل در مورد پرسشنامهدر اين

 2783 در آزمون كرويت بارتلت براي مادران برابر 2χچنين، مقدار عددي شاخص هم. بدست آمد

                                                
1
 -Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II) 
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دو شاخص حاكي از دار بودند كه به ترتيب اين   معنا001/0 كه هر دو در سطح 3136و براي پدران 

  . گيري و كفايت ماتريس همبستگي مورد تحليل بودند كفايت نمونه

ي اصلي  مؤلفه4هاي اصلي با چرخش واريماكس بيانگر وجود     نتايج تحليل عامل به روش مؤلفه

ي باالتر از يك در مالك استخراج عوامل شيب منحني اسكري و ارزش ويژه. در اين پرسشنامه بود

نيز عنوان گرديده است كه دو عامل مؤتلفانه و ) 2000(در پژوهش دامالاُ و بوتا .  شدنظر گرفته

گرانه حذف  ديگر همبستگي داشتند كه در آخر عامل مصالحه با يك69/0گرانه در حدود  مصالحه

هاي اين عامل  در اين پژوهش اين دو عامل ابتدا در يك عامل جاي گرفتند و سپس گويه. گرديد

  . گرانه استخراج گرديد  عامل مؤتلفانه و مصالحه2ليل عامل شدند و دوباره تح

  

  ها يافته

هاي حل تعارض و ميزان كاربرد هـر كـدام در بـين     تر وضعيت شيوه    در ابتدا بمنظور بررسي بيش    

ي موجـود حـل     شـيوه 5اي كـه هـر    هاي مكرر استفاده شد؛ بـه گونـه       گيري  نوجوانان، از روش اندازه   

ر و مادر در دختران و پسران به طور جداگانـه مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد، در جـدول                  تعارض با پد  

 .ها به تفكيك دختر و پسر آورده شده است  ميانگين1ي شماره

  

  هاي حل تعارض با پدر و مادر ميانگين شيوه-1جدول 

ي گروهها،  مه با هم مقايسه شدند، نتايج نشان داد كه در هLSDهاي هر گروه به      ميانگين

در مورد ارتباط . شود ها بكار برده مي ي شيوه اي معنادار بيش از بقيهگرانه به گونه ي مصالحه شيوه

بردند،  گرانه بكار مي ي سلطه ي اجتنابي را بيش از شيوه اي معنادار شيوهبا پدر، پسران به گونه

در مورد . كردند تر استفاده ميشي خدمتكارانه بي ي اجتنابي را از شيوه كه دختران شيوهدرحالي

ي خدمتكارانه  اي معناداراري بيش از شيوهي اجتنابي را به گونه ارتباط با مادر باز هم دختران شيوه

    هاي حل تعارضميانگين نمره

  يشيوه

   حل تعارض 

  دختر 

  با پدر

  پسر 

  با پدر

  دختر 

  با مادر

  پسر 

  با مادر

  39/3  70/3  20/3  62/3  مؤتلفانه

  61/3  90/3  35/3  70/3  گرايانه مصالحه

  90/2  23/3  82/2  16/3  گرايانه سلطه

  14/3  61/3  10/3  34/3  اجتنابي

  20/3  15/3  01/3  05/3  خدمتكارانه
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ها استفاده  تر از ديگر شيوهاي معنادار كم به گونهگرانه ي سلطه بردند و پسران از شيوه بكار مي

گرانه  ي مصالحه هم در دختران هم در پسران با شيوهتوان گفت، اولويت  در مجموع مي. كردند مي

دهند، به طور ميانگين هم حرف خود را بزنند و هم رعايت نظر  تر ترجيح مياست، يعني بيش

ها بكار  تر از ساير شيوهي خدمتكارانه را كم از سوي ديگر، دختران شيوه. والدين خود را بكنند

گرانه استفاده  ي سلطه تر از همه از شيوهبل مادران خود كمكه پسران بويژه در مقابرند، درحالي مي

  .كنند مي

  همبستگي بنيادي يكي.، استفاده شد1ي اصلي پژوهش از همبستگي بنيادي     براي بررسي فرضيه

در .  هتلينگ توسعه يافته استيبه وسيله كه است متغيري چند هاي آماري خطيروشاز اعضاي 

اي، روابط بين  گيري در مقياس فاصله كه متغيرها داراي سطح اندازهاين روش فرض بر اين است 

تر واريانس متغيرهاي معين تا حد ها تبيين هر چه بيش ها خطي و هدف اصلي از تحليل دادهآن

همبستگي بنيادي امكان بررسي  هاي چندمتغيري در پژوهش رفتاري تحليل داده .ممكن است

 فراهم ،اند  بدست آمدهگوناگونرخ كه از دو آزمون يمها، نظير دو ن  دو مجموعه از اندازهيرابطه

هاي وشنود و همنوايي، يك گروه از متغيرها و انواع سبك در اين پژوهش بعدهاي گفت. كند مي

تعارض گروه ديگري از متغيرها را تشكيل دادند كه البته، براي پدر و مادر به صورت جداگانه مورد 

ي حل  بيني كنندگي آن در شيوه ي نوع الگوي ارتباطي با مادر و ميزان پيشبررسي قرار گرفت، يعن

چنين، نوع الگوي ارتباطي با پدر و ميزان كند و هم تعارضي كه نوجوان در مقابل او اتخاذ مي

گفتني . گيرد ي حل تعارضي كه نوجوان در مقابل پدر در پيش مي بيني كنندگي آن در شيوه پيش

تر دختران و پسران به طور جداگانه مورد بررسي قرار هاي بيشن دادهاست براي بدست آورد

  .گرفتند كه نتايج در ادامه آورده شده است

ي  نخستين نكته.     در ابتدا نوع ارتباط با پدر در پسران و دختران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

در . وشنود و همنوايي بود فتجالب تفاوت بين دختران و پسران در ميزان همبستگي بين دو بعد گ

 بدست آمد، در واقع در پسران بين - 32/0 و در دختران حدود 02/0پسران همبستگي حدود 

كه در دختران اين دو با وشنود و همنوايي كه با پدر خود دارند، ارتباطي وجود ندارد، درحالي گفت

ر ارتباطات خود با پدر حفظ ي منفي دارند، يعني دختراني كه بايد اصل همنوايي را د هم رابطه

همبستگي بنيادي . پردازند تر با پدر به بحث و گفتگو در مورد مسايل گوناگون ميكنند، كم

  .    آورده شده است3 و 2نخستين و دومين براي پسران و دختران در جداول 

    
 
 

                                                
1
 -Canonical Correlation  
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  هاي حل تعارض در پسران هاي بنيادي الگوهاي ارتباطي با شيوه  همبستگي-2جدول 

  

  هاي حل تعارض در دختران تعارض در پسران هاي بنيادي الگوهاي ارتباطي با شيوه  همبستگي-3جدول 

 و 4 در هر دو گروه مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج در جداول 2 و ضرايب بنيادي1    سپس بارها

  . آورده شده است5

  

   ضرايب و بار بنيادي الگوهاي ارتباطي با پدر-4جدول

توان گفت هم در پـسران و هـم    ، مي4ادي بدست آمده در جدول      با توجه به ضرايب و بارهاي بني      

وشنود و متغير دومين از جنس همنوايي  در دختران متغير نخستين الگوهاي ارتباطي از جنس گفت      

  . است

 
 
 
 
  

                                                
1
 -Canonical Loading 

2
 -Canonical Coefficients 

  معناداري  ي آزاديدرجه  مجذور كاي  النداي ويلكز  همبستگي بنيادي

46/0 417/0  756/78  10  000/0  

14/0  668/0  362/36  4  000/0  

  معناداري  ي آزاديدرجه  مجذور كاي  النداي ويلكز  همبستگي بنيادي

65/0 481/0  112/73  10  000/0  

41/0  834/0  189/18  4  001/0  

  پسران  دختران

  وميند  نخستين  دومين  نخستين

  الگوهاي 

  ارتباطي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

  -22/0  -20/0  -98/0  -98/0  35/0  01/0  -99/0  -1  وشنود  گفت

  98/0  98/0  -20/0  -22/0  06/1  94/0  0/.01  33/0  همنوايي
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  هاي حل تعارض با پدر ضرايب و بار بنيادي شيوه-5جدول

هاي حل تعارض هم در مـورد پـسران    دهد كه متغير نخستين شيوه     نشان مي  5چنين، جدول       هم

البته، بـا ايـن تفـاوت    . گرانه است   مصالحه و هم دختران از جنس حل تعارض مؤتلفانه، خدمتكارانه و         

گرانه باال بود، اما همبستگي خدمتكارانه نيز باال نـشان            كه در دختران تنها ضريب مؤتلفانه و مصالحه       

كه همبستگي  داده شد، اما برعكس در پسران ضريب مؤتلفانه و خدمتكارانه باال بدست آمد، در حالي              

ي ي خدمتكارانـه بـه وسـيله      اده از رگرسيون مـشخص شـد، شـيوه        با استف . گرانه نيز باال بود     مصالحه

گرانـه از يـك     ي خدمتكارنه و مصالحه   شود؛ به سخن ديگر، شيوه      بيني مي   گرانه پيش   ي مصالحه شيوه

متغيـر  . گرانه است   جنس، اما در پسران به معني خدمتكارانه و برعكس در دختران به معني مصالحه             

گرانه، اجتنابي است و متغير خدمتكارانه نيز كه          گرانه، سلطه   صالحهدومين در مورد پسران از جنس م      

متغير مؤتلفانه نيز نقش بازدارنده ايفا      . شود  بيني مي   گرانه پيش   همبستگي بااليي دارد توسط مصالحه    

كند زيرا در حالي كه ضريب بنيادي بااليي دارد، بار آن در حدود صفر اسـت، يعنـي بـا ايـن كـه              مي

ابل ذكري با الگوهاي ارتباطي نداشته است، حضور آن در تحليل بـا حـذف واريـانس                 ي ق   خود رابطه 

در مـورد دختـران   . هاي حل تعارض، به بهبود رابطه كمك كـرده اسـت    نارواي ساير متغيرهاي شيوه   

ي همبـستگي  ي اجتنابي نيز به واسطهگرانه و خدمتكارانه است و شيوه متغير دومين از جنس سلطه 

بدين . چنين، باز متغير مؤتلفانه نقش بازدارنده را دارد       هم. گيرد  ا در اين گروه جاي مي     با اين متغيره  

ي مؤتلفانـه و    وشـنود دارنـد، از شـيوه        ترتيب، به لحاظ معنـايي پـسراني كـه بـا پـدران خـود گفـت                

 گرانـه و اجتنـابي      گرانـه، سـلطه     ي مـصالحه  هايي كه همنوايي بااليي دارند، از شيوه      خدمتكارانه و آن  

ي مؤتلفانه و   وشنود بااليي دارند، از شيوه      چنين، دختران كه با پدران خود گفت      هم. كنند  استفاده مي 

گرانـه و خدمتكارانـه سـود         ي سـلطه  هايي كـه همنـوايي بـااليي دارنـد، از شـيوه           گرانه و آن    مصالحه

  .جويند مي

    پسران  دختران

  دومين  نخستين  دومين  نخستين

  هاي شيوه

 تعارضحل 

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

  -95/0  -12/0  -64/0  -89/0  -47/0  -05/0  -49/0  -92/0  مؤتلفانه

  64/0  37/0  -18/0  -78/0  01/0  21/0  -61/0  -91/0  گرانه مصالحه

  57/0  47/0  -15/0  -51/0  63/0  59/0  06/0  -13/0  گرايانه سلطه

  55/0  73/0  29/0  -23/0  05/0  49/0  16/0  01/0  اجتنابي

  -12/0  36/0  -44/0  -62/0  79/0  72/0  -02/0  -43/0  خدمتكارانه



86  الگوهاي ارتباطي خانواده و تعارضات فرزندان و والدين

در اين بخش نيز در . ار گرفت    پس از بررسي رابطه با پدر، رابطه با مادر مورد تجزيه و تحليل قر

همبستگي .  بود-28/0 و در مورد دختران 09/0وشنود و همنوايي  مورد پسران همبستگي گفت

  .    آورده شده است7 و 6بنيادي اوليه و ثانويه براي پسران و دختران در جداول 

  

 هاي حل تعارض در پسران هاي بنيادي الگوهاي ارتباطي با شيوه  همبستگي-6جدول 

  معناداري  ي آزاديدرجه  مجذور كاي  النداي ويلكز  همبستگي بنيادي

66/0 425/0  004/77  10  000/0  

49/0  755/0  279/25  4  000/0  

  

  هاي حل تعارض در دختران هاي بنيادي الگوهاي ارتباطي با شيوه  همبستگي-7جدول 

 9 و 8    پس بارها و ضرايب بنيادي در هر دو گروه مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج در جداول 

  .آورده شده است

  

   ضرايب و بار بنيادي بعدهاي الگوي ارتباطي با مادر-8جدول 

  

  

 
 
 
  

  معناداري  درجه آزادي  مجذور كاي  النداي ويلكز  همبستگي بنيادي

66/0 487/0  188/74  10  000/0  

37/0  865/0  924/14  4  005/0  

  پسران  دختران

  دومين  نخستين  دومين  نخستين

  الگوهاي

  ارتباطي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

  -1  -1  -088/0  002/0  50/0  22/0  -91/0  -97/0  وشنود  گفت

  002/0  -09/0  004/1  99/0  01/1  87/0  0/.23  49/0  همنوايي
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  ض با مادرهاي حل تعار ضرايب و بار بنيادي شيوه-9جدول

 و متغير وشنود دهد كه متغير نخستين الگوهاي ارتباطي از جنس گفت  نشان مي8    جدول 

ي حل تعارض  نيز در مورد متغيرهاي مربوط به شيوه9جدول . دومين از جنس همنوايي است

تر از جنس مؤتلفانه و تا اي كه متغير نخستين براي پسران بيشبه گونه. دارد اطالعاتي بيان مي

يني ب ي مؤتلفانه پيشباشد كه البته، به وسيله گرانه و خدمتكارنه مي حدي از جنس مصالحه

باشد كه  گرانه و تا حدي اجتنابي مي متغير دومين به ترتيب از جنس خدمتكارانه و سلطه. شوند مي

چنين، متغير ي خدمتكارانه معنادار شده است، هممتغير اجتنابي به علت همبستگي با شيوه

 حدي از در مورد دختران نيز متغير نخستين از جنس مؤتلفانه و تا. مؤتلفانه نقش بازدارنده دارد

ي مؤتلفانه و خدمتكارانه به گرانه به وسيله گرانه و خدمتكارانه است كه مصالحه جنس مصالحه

گرانه و خدمتكارانه  متغير دومين از جنس اجتنابي، سلطه. شود بيني مي گرانه پيش ي مصالحهوسيله

ي دارند، از شيوهوشنود بااليي  بدين ترتيب به لحاظ معنايي پسراني كه با مادران خود گفت. است

گرانه استفاده  ي خدمتكارانه و سلطههايي كه همنوايي بااليي دارند، به ترتيب از شيوهمؤتلفانه و آن

ي مؤتلفانه و      وشنود بااليي دارند، شيوه چنين، دختراني كه با مادران خود گفتهم. كردند مي

گرانه و خدمتكارانه را بكار  ابي، سلطهي اجتنهايي كه همنوايي بااليي دارند، به ترتيب شيوهآن

  .بردند مي

وشنود پسر با پدر با  گفت) 1: بندي كرد ها را در هشت بخش دسته توان يافته     روي هم رفته، مي

 هاي همنوايي پسر با پدر با شيوه) 2هاي حل تعارض مؤتلفانه و خدمتكارانه همبستگي دارد،  شيوه

وشنود دختر با پدر با  گفت) 3نه و اجتنابي همبستگي دارد، گرا گرانه، سلطه حل تعارض مصالحه

همنوايي دختر با پدر با ) 4گرانه همبستگي دارد،  هاي حل تعارض مؤتلفانه و مصالحه شيوه

    پسران  دختران

  دومين  نخستين  دومين  نخستين

  هاي شيوه

 حل تعارض

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

بار 

  بنيادي

ضريب 

  بنيادي

  -73/0  -10/0  -84/0  -97/0  -09/0  21/0  -74/0  -91/0  مؤتلفانه

  18/0  24/0  -21/0  -69/0  -19/0  23/0  -30/0  -71/0  گرانه مصالحه

  51/0  32/0  -02/0  -34/0  52/0  63/0  10/0  -09/0  گرانه سلطه

  21/0  57/0  25/0  -26/0  54/0  77/0  33/0  13/0  اجتنابي

  78/0  76/0  -22/0  -44/0  49/0  64/0  -16/0  -48/0  خدمتكارانه
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وشنود پسر با مادر با  گفت) 5گرانه و خدمتكارانه همبستگي دارد،  هاي حل تعارض سلطه شيوه

هاي حل تعارض  همنوايي پسر با مادر با شيوه) 6رد، ي حل تعارض مؤتلفانه همبستگي دا شيوه

ي حل تعارض  وشنود دختر با مادر با شيوه گفت) 7گرانه همبستگي دارد،  خدمتكارانه و سلطه

گرانه   اجتنابي، سلطههاي حل تعارض همنوايي دختر با مادر با با شيوه)8مؤتلفانه همبستگي دارد و 

  .و خدمتكارانه همبستگي دارد

  

  گيري نتيجهبحث و 

ي حل  توانند با شيوه     نتايج بدست آمده نشان داد كه الگوهاي ارتباطي فرزندان با والدين مي

همان گونه كه در قسمت نتايج . كنند، مرتبط باشد تعارضي كه آنان در برابر والدين خود اتخاذ مي

هاي  تر از شيوهيب بيشتر باشد، به ترتوشنود پسران با پدرانشان بيش بيان شد، هرچه ميزان گفت

وشنود با  در مورد دختران هرچه در بعد گفت. كنند حل تعارض مؤتلفانه و خدمتكارانه استفاده مي

گرانه  هاي حل تعارض مصالحه تر از شيوهي باالتري را بدست آورند، به ترتيب بيش پدران خود نمره

در الگوي ارتباطي با مادران خود چنين، پسران و دختراني كه هم. كنند و مؤتلفانه استفاده مي

گيرند در مورد بعد  ي حل تعارض مؤتلفانه را بكار مياند، شيوه وشنود بااليي را گزارش كرده گفت

كنند، به  تري را با پدران خود گزارش ميهمنوايي نيز نتايج نشان داد، هرچه پسران همنوايي بيش

.       كنند گرانه و اجتنابي استفاده مي سلطهگرانه،  ي حل تعارض مصالحهتر از شيوهترتيب بيش

هاي  اند، به ترتيب از شيوه ي بااليي در همنوايي با پدر خود كسب كردهچنين، دختراني كه نمرههم

در مورد همنوايي با مادر، هرچه ميزان همنوايي پسران . كنند گرانه استفاده مي خدمتكارانه و سلطه

. گرانه استفاده كنند ي خدمتكارانه و سلطهتر از شيوهل دارند بيشتر باشد، تمايبا مادرانشان بيش

كه هنگامي. كنند گرانه و خدمتكارانه استفاده مي هاي اجتنابي، سلطه دختران نيز به ترتيب از شيوه

در هر چهار حالت . رسيم كنيم، به نتايج جالبي مي هاي بدست آمده را با هم مقايسه ميداده

وشنود براي  در ارتباط با پدران، گفت. ي مؤتلفانه است ي مثبت، شيوه كننده يبين وشنود پيش گفت

هاي پيشين اين نتايج با پژوهش. گرانه است ي مصالحه ي مثبت شيوه كننده بيني دختران پيش

در واقع، هنگامي كه بين فرزندان ). 2007، زنگ، 2000؛ دامالاُ و بوتا، 1997دامالاُ، (هماهنگ است 

وگفت و گو وجود داشته باشد و اعضاي خانواده با هم در مورد مسايل گوناگون  جو بحث و والدين 

كنند كه هم شامل  هايي استفاده مي صحبت كنند، فرزندان در زمان بروز تعارض با والدين از شيوه

ي حل  وشنود، استفاده پسران از شيوه ي جالب در مورد گفتنكته. باشد قاطعيت و هم مشاركت مي

شود،  كه اين مسئله در مورد دختران ديده نميدرصورتي. ض خدمتكارانه در برابر پدران استتعار

ي  وشنود دارند، در هنگام تعارض با آنان از شيوه يعني پسراني كه بويژه با پدران خود گفت
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اين مسئله با . كشند ي خود دست ميكنند، يعني به نفع پدران از خواسته خدمتكارانه استفاده مي

تواند ناشي از تفكيك جنسيت و فرهنگ باشد، يعني  هاي گذشته همخواني ندارد كه ميژوهشپ

ي خود بخاطر پدر شود از خواسته كند كه باعث مي پسر در برابر پدر نوعي احساس مسئوليت مي

هاي  اند، از شيوه  حالت افرادي كه همنوايي بااليي را گزارش كرده4در مورد همنوايي در هر . بگذرد

خواني ندارد و در نگاه  هاي پيشين هم اين مسئله با يافته. كردند گرانه استفاده مي حل تعارض سلطه

گري در تضاد است، اما در واقع  رسد زيرا مفهوم همنوايي با مفهوم سلطه نخست عجيب نيز بنظر مي

 انتظار دارند، تواند يك واكنش به ميزان همنوايي باشد كه والدين در ارتباطات از فرزندان خود مي

يعني والديني كه اصرار دارند جو خانواده از همنوايي بااليي برخوردار باشد، فرزندان را عليه خود 

ي اجتناب چنين، پسراني كه با پدران خود همنوايي دارند، در هنگام تعارض از شيوههم. شورانند مي

بردند كه  ي خدمتكارانه را بكار ميكه دختران در برابر پدران شيوهكردند؛ درحالي نيز استفاده مي

تواند ناشي از نوع ارتباط بين پدر و دختر باشد، اما در مورد مادران، هم دختران هم پسراني كه  مي

البته، گفتني . كردند با مادران خود همنوايي دارند، از دو راهبرد خدمتكارانه و اجتنابي استفاده مي

بردند و با ضريب بااليي  ي اجتنابي را بكار مير مادران شيوهاست پسران به ميزان بسيار كمي در براب

پذيرند و به نفع او از  كردند، يعني پسران همنوايي با مادر را مي ي خدمتكارانه را استفاده ميشيوه

ي اجتنابي را در برابر مادران خود تر شيوهكه دختران بيشدرحالي. گذرند ي خود ميخواسته

شود  البته، پيشنهاد مي. ن مسئله نيز بر اساس اصول روانكاوي قابل توجيه استاي. كنند استفاده مي

هاي شخصيتي هاي حل تعارض متغير ويژگي تر رابطه الگوهاي ارتباطي و شيوهكه براي درك بيش

در مجموع نتايج بيانگر اين است كه تقويت بعد . را به عنوان متغير ميانجي مورد بررسي قرار دهيم

كه باال بودن بعد شود، درحالي هاي حل تعارض كارآمد مي منجر به استفاده از شيوهوشنود  گفت

بارند، باعث ايجاد شود كه ناكارآمد و زيان هايي از حل تعارض همراه مي تر با شيوههمنوايي بيش

به البته، در فرهنگ ما هنگامي كه فرزند . كاهد ي فرزندان با والدين ميتنش خواهند شد يا از رابطه

گذرد، امري مطلوب و پسنديده است كه در همين مورد نيز بايد با  ي خود مينفع والدين از خواسته

. ي خدمتكارانه چيستي فرزندان هنگام استفاده از شيوهمصاحبه بررسي شود كه احساس و انگيزه

ي  از شيوهوشنود دارند، گاهي مثال همان گونه كه نتايج نشان داد، پسراني كه با پدران خود گفت

كنند؛ در اين حالت اجباري در كار نيست بلكه خواست قلبي خود آنان  خدمتكارانه استفاده مي

شود، فرد ممكن است با فشار دروني  ي خدمتكارانه همراه مياست، اما هنگامي كه همنوايي با شيوه

.  خواهد داشتو نارضايتي اين شيوه را بكار گيرد كه مسلم است در آينده پيامدهايي به همراه

وشنود در خانواده گسترش يابد و از تمركز بيش  شود كه بعد گفت گفت بنابراين، در كل توصيه مي

  . از حد بر بعد همنوايي كاسته شود
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