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چكيده
محتواي هاي مختلف خانواده در مدل فرايند وهدف اين مطالعه تصريح الگوي ارتباطي در گونه

در شهر شيراز ) پايه اول تا سوم(آموز دبيرستاني دانش380ي اين مطالعه شامل گروه نمونه. خانواده بود
گزارشي محتواي خانواده و -گزارشي فرايند خانواده، مقياس خود-بزار مورد استفاده مقياس خودا. بود

در اين مطالعه از دو مقياس اول براي گونه شناسي خانواده بر . پرسشنامه الگوهاي ارتباطي خانواده بود
 و دو نوع ي غيرسالمخانواده سالم، خانواده(اساس مدل فرايند و محتواي خانواده استفاده شد 

هاي ارتباطي ميزان همنوايي و گفت و شنود در و بر اساس پرسشنامه الگوي) داري مشكلخانواده
هاي ي گونهگيري شفه براي مقايسهراهه و آزمون پينتايج تحليل واريانس يك. ها ارزيابي شدخانواده

 و شنود بيشتري در مقايسه با طور معناداري از گفتهاي سالم بهمختلف خانواده نشان داد كه خانواده
طور معناداري از ميزان همنوايي بيشتري در مقايسه هاي غير سالم بههاي خانواده و خانوادهديگر گونه

در مجموع، نتايج اين مطالعه نشان داد كه . كنندهاي خانواده در روابط استفاده ميبا ديگر گونه
هاي ها، نيازها و درخواستن فرصت را براي ابراز ايدههاي سالم به واسطه ايجاد محيط امن ايخانواده
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مقدمه

هاي نظري مختلف با يكديگر در برخي از مطالعات محققان به بررسي ميزان انظباق مدل

طور مثال، السون و به). 2008، 2؛ پراستيپاب1،2007ل و تايسلگوراالسون،(اند پرداخته

هاي خانواده در مدل مدور در مطالعه خود به بررسي نوع انطباق گونه) 2007(همكاران 

) 2008(و يا پراستيپاب اند پرداخته) 1991 (4هاي فرزندپروري در مدل بامريند با سبك3تركيبي

مديريت هاي با سبك) 1997 (5 خانواده كوئرنر و فيتزپاتريك انطباق الگوهاي ارتباطيبه مطالعه

نيز در مطالعه خود به بررسي ) 2000 (7دامالو و باتا. پرداخته است) 1957 (6همفيل و كنز

با سبك تعارض زناشويي ) 1997(الگوي ارتباطي خانواده در مدل نظري كوئرنر و فيتزپاتريك 

نظري به تبيين هاي ان عالوه بر اعتبارسنجي مدلدر اين دسته از مطالعات محقق. پرداختند

در اين مطالعه نيز هدف بررسي انطباق . پردازندمورد نظر خود ميهاي نظري بيشتر مدل

مختلف خانواده هاي با گونه) 1997(الگوهاي ارتباطي خانواده در مدل كوئرنر و فيتزپاتريك 

. در مدل فرايند و محتواي خانواده بوده است

الگوي ارتباطي مختلف در مطالعه خود به معرفي چهار) 2002الف( و فيتزپاتريك كوئرنر

9همنواييگيري  جهت و8گفت و شنودگيري  جهتيلفهؤدر خانواده بر اساس دو م

كيدي است كه در روابط أگيري همنوايي در ارتباطات، تي جهتلفهؤمنظور از م. پردازندمي

گيري  جهتكه ازهايي خانواده. شود مي و اعتقاد گذاشتهخانوادگي بر همساني نگرشي، ارزشي

همنوايي بااليي برخوردار هستند، در تعامالت خود با يكديگر به همسان و همگن شدن به 

كيد بر هماهنگي ميان اعضاي خانواده و پرهيز از أت. كيد دارندألحاط اعتقادي و نگرشي ت

در . گيري همنوايي باال استده با جهتدر خانواها بين فردي از جمله شاخصهاي تعارض

1-  Olson, Gorall, & Tiesel
2-  Prasitthipab
3-  circomplex model 
4-  Baumrind
5-  Koerner, & Fitzpatrick
6-  Hemphill, & Coons
7-  Dumlao, & Botta
8-  conversation
9-  confirmation
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گيري همنوايي پايين هستند، ناهمگني ارزشي و نگرشي و هايي كه داراي جهت خانواده،مقابل

گفت گيري  جهتمنظور از. آيد ميها به حسابهاي ارتباطي آن از ويژگيءتعارض ميان اعضا

اعضاي خانواده با هاي املو شنود در الگوهاي ارتباطي خانواده، وسعت و مدت زمان تع

گفت و شنود گيري  جهتكه ازهايي خانواده). 2002بكوئرنر و فيتزپاتريك، (باشد مييكديگر

ها براي ي آنبااليي برخوردارند، محيط خانواده مشوق اعضاء براي اظهار نظر و ترغيب كننده

كوئرنر و (كندميهاي جديد استقبال باشد و از ايده ميخانوادگيهاي شركت در تعامل

). 1997فيتزپاتريك،

گير همنوايي چهار نوع الگوي ارتباطي گيري گفت و شنود و جهتي تركيب جهتنتيجه

توافق كننده هر هاي در خانواده. باشد مي1كنندهنوع اول، الگوي ارتباطي توافق. باشد ميمختلف

بدين معنا كه در .  قرار داردهمنوايي و گفت و شنود در سطح باالييگيري  جهتيلفهؤدو م

 هم راغب به تعامل با يكديگر و هم رسيدن به اتفاق نظر با يكديگر ءها، اعضااين گونه خانواده

گيري گفت ها جهتدر اين گونه خانواده. باشد مي2گرانوع دوم، الگوي ارتباطي كثرت. هستند

گرا اعضا نسبت هاي كثرت خانوادهدر. باشد ميگيري همنوايي پايينو شنود باال است اما جهت

ها دهند اما تمايل براي اتفاق نظر در آنغبت نشان ميرها يكديگر  و ديدگاههابه شنيدن اعتقاد

هايي با الگوي حمايت كننده،خانواده.  است3كنندهنوع سوم، الگوي حمايت. پايين است

در اين گونه . دهند ميشنود كم را نشانوگيري گفتهمنواي زياد و جهتگيري جهت

اما بشدت تمايل به هماهنگي و . ها اعضاء مايل نيستند با يكديگر تعامل داشته باشندخانواده

ي اين هاي عمدهپايبندي به هنجارهاي خانوادگي از ويژگي. شود ميها ديدهنظر در آناتفاق

اين .  است4خود واگذارندهنوع چهارم، الگوي ارتباطي به حال و . باشد ميهادسته از خانواده

گيري همنوايي در سطح پاييني قرار گيري گفت و شنود و جهتبه لحاظ جهتها نوع خانواده

فردي ميان اعضاء ها همگني اعتقادي و ارزشي، تعامل بيندر واقع، در اين گونه خانواده. دارند

). 2002بكوئرنر و فيتزپاتريك،(باشد نميالع از يكديگر مورد توجهطو ا

گيري همنوايي و ي جهتلفهؤبر اساس دو م) 1997(هر چند كوئرنر و فيتزپاتريك 

1-  consensual
2-  pluralistic
3-  protective
4-  laissez-faire



)2ي ي اول، سال اول، شماره، دوره1390پاييز و زمستان  ( مشاوره كاربردي دانشگاه شهيد چمران اهوازدوفصلنامه 122

 سيستم خانواده به لحاظ الگوي ارتباطي 1شناسيگيري گفت و شنود اقدام به گونهجهت

نگر فرايند اند، اما هر يك از اين الگوهاي ارتباطي در كدام گونه از خانواده در مدل بافتنموده

شوند؟ظاهر ميو محتوا 

ي فرايند لفهؤ بر اساس دو م3نگر فرايند و محتواي خانوادهدر مدل بافت) 2011 (2ساماني

در اين . نمايد ميشناسي جديدي از خانوادهي گونهخانواده و محتواي خانواده اقدام به ارائه

اي هايي است كه اعضها و مهارتمدل نظري منظور از فرايندهاي خانواده مجموعه كنش

هاي از جمله اين فرايندها مهارت. سازدخانواده را براي انطباق با نيازها و شرايط جديد مهيا مي

هاي ارتباطي و انسجام  مقابله، مهارتراهبردهايپذيري، گيري، انعطافحل مسئله و تصميم

رفتارهاي ها از عملكرد مناسبي به لحاظ  اين مهارتباهايي خانوادهاساساً. باشد مي4خانوادگي

، سالمت رواني و رضايتمندي )2007، 5ماينل و هرينگشو(انطباقي فرزندان و والدگري مثبت 

ي فرايند در لفهؤهاي مهم ماز جمله ويژگي. برخوردارند) 1996، 6كالرك و اسوالد(از زندگي 

ز طريق بدين معنا كه ا. باشدلفه ميؤپذيري اين ممدل فرايند و محتواي خانواده، قابليت آموزش

از ). 2008ساماني، (لفه را در خانواده تقويت نمود ؤتوان اين م ميهاي آموزشيبرنامه

بر . باشد ميها به بافت اجتماعيي فرايندهاي خانواده، وابستگي آنلفهؤديگر مهاي ويژگي

اساس اين مدل اغلب فرايندهاي خانوادگي در جوامع مختلف مشترك است اما اين فرايندها

طور مثال، فرايند هب. هاي مختلف تعريف و ماهيتي متفاوت داشته باشندانند در فرهنگتومي

باشد مي8 يك فرايند تكليف مدار،7حل مسئله به عنوان يك فرايند خانوادگي در جوامع فردگرا

كند كه خود موظف به حل  ميبدين معنا كه فرد مسئله را يك تكليف فردي و شخصي تصور(

 محسوب10مدارفرايند حل مسئله يك فرايند رابطه9گرالي كه در جوامع جمعدر حا). آن است

ترين منابع براي حل مسئله را بدين معنا كه فرد در مواجه با مسئله، يكي از عمده(باشد مي

1-  typology
2-  Samani
3-  the family process and content model
4-  family cohesion
5-  Maenle, & Herringshaw
6-  Clark, & Oswald
7-  individualism
8-  task oriented
9-  collectivism
10- relation oriented
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ويژگي سوم فرايندها در مدل فرايند و محتوا، ). داند مياستفاده از شبكه ارتباط اجتماعي خود

تعداد مهارت الزم براي اجراي "اين ويژگي وابسته به سه عامل . باشد ميهاسطح پيچيدگي آن

، )براي اجراي برخي از فرايندها بكارگيري تعداد مهارت بيشتري الزم است ("يك فرايند

گيري براي انتخاب همسر بسيار تصميم ("اهميت موضوع مورد پردازش در يك فرايند"

چند در هر دو مورد  هر. براي خريد يك پيراهن استگيريتر از تصميمدشوارتر و پيچيده

ابراز خود به  ("شرايط اجراي فرايند"و ) باشد ميگيريفرايند مورد استفاده فرايند تصميم

تر از زماني است كه فرد در يك عنوان يك فرايند در شرايطي ناآشنا بسيار دشوارتر و پيچيده

).2005اماني، س(باشد  مي)موقعيت كامالً آشنا قرار دارد

هاي خانواده اعم از شغل، درآمد، محيط ها و پتانسيلمنظور از محتواي خانواده داشت

. باشد ميزندگي، سالمت جسمي و رواني، تسهيالت آموزشي و بهداشتي در دسترس و غيرو

حضور بسياري از اين . محتواي خانواده به ملزومات و امكانات الزم براي زندگي اشاره دارد

لفه ؤهاي مشاخص. باشد ميگذاري زندگي زناشويي الزمبراي شكل دهي و پايهها داشت

در بسياري از جوامع مالك ازدواج ) شغل، درآمد، تحصيالت، سالمت جسمي و غيرو(محتوا 

هاي اجتماعي ي محتوا نشانگر قابليتلفهؤگيرد و در اغلب جوامع قابليت خانواده در م ميقرار

لفه، عملكرد خانواده و اعضاي ؤميزان قابليت خانواده در اين م. آيد ميخانواده به حساب

طور مثال، درآمد كافي امكان دسترسي به تسهيالت درماني هب. سازد ميثر از خودأخانواده را مت

).2010، 1زاده و صادقساماني(سازد ميتر را براي فرزندان ممكنو آموزشي مناسب

. باشد ميحتواي خانواده چهار گونه خانواده قابل تفكيكبنابراين از تركيب فرايند و م

ها به لحاظ فرايند و محتواي خانواده از هاي سالم، اين گونه از خانوادهي اول خانوادهگونه

مطابق مدل فرايند محتوا، اين گونه از خانواده داراي پيامدهاي . قابليت مناسبي برخوردار هستند

هاي غير سالم هستند، ي دوم خانوادهگونه). 2008ساماني، (ند شناختي بسيار مناسبي هستروان

هايي بدين معنا كه مهارت. كه به لحاظ محتوا و فرايند خانوادگي از كيفيت پاييني برخوردارند

ها بسيار پذبري در اين گونه خانواده مقابله، انعطافگيري،از قبيل مهارت حل مسئله، تصميم

ي سوم خانواده، گونه. باشنداسبي نيز براي زندگي برخوردار نميضعيف است و از امكانات من

دار در مدل فرايند و محتوا به نوع قابل هاي مشكلخانواده. باشند ميدارهاي مشكلخانواده

1-  Sadeghzadeh
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دار محتوايي به هاي مشكلخانواده. دار فراينديدار محتوايي و مشكلمشكل: باشند ميتفكيك

همانند درآمد، شغل، تحصيالت و (ستند اما از امكانات كافي لحاظ فرايند خانواده قوي ه

دار فرايندي هاي مشكلدر مقابل، خانواده. باشند نميبراي زندگي برخوردار) سالمت جسمي

هاي زندگي داراي محتوا و امكانات مناسب براي زندگي برخوردارند اما به لحاظ مهارت

).2011ساماني،(وضعيت مناسبي ندارند ) فرايندها(

كه كارايي نظام خانواده وابسته كيد داردأمفروضه اصلي مدل فرايند و محتوا بر اين نكته ت

لفه ؤبدين معنا كه ضعف در هر يك از اين دو م. به وضعيت فرايند و محتواي خانواده است

نظام خانواده را با مشكالت متعددي همانند كاهش انگيزش تحصيلي) فرايند و محتوا(

سيمپكينز كرايدر،؛ ديرينگ،1388جعفري، (، عملكرد تحصيلي پايين فرزندان )1388صالحي، (

، سطح سالمت پايين )2008،  و سامانيكاملي(، احساس خود گسستگي )2006، 1و وايز

نيز بررسي الگوهاي اين مطالعه هدف بنابراين . سازد ميمواجه) 2009زاده، ساماني و عبداله(

بدين ترتيب كه هر . مختلف خانواده در مدل فرايند و محتوا بوداي هارتباطي هر يك از گونه

نگر فرايند و محتوا از چگونه الگوي ارتباطي مختلف خانواده در مدل بافتهاي يك از گونه

خانواده هاي هر يك از گونه: ال پژوهش در اين مطالعه نيز عبارت بود ازؤس. كنند مياستفاده

باشد؟ ميحتوا داراي چگونه الگوي ارتباطينگر فرايند و مدر مدل بافت

روش

بدين ترتيب كه به توصيف الگوي . استپس از وقوع- از نوع توصيفيپژوهش حاضر از

نگر فرايند و محتواي خانواده خانواده در مدل بافتهاي ارتباطي رايج در هر يك از گونه

آموزان دبيرستاني شهر شيراز نشجامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل تمام دا.پرداخته شد

تصادفي چند اي ي خوشهدبيرستاني به شيوه)  پسر192 دختر و 188(آموز  دانش380. بود

سپس از هر ناحيه . ندي آموزش و پرورش شهر شيراز انتخاب شد ناحيهدواز ميان اي مرحله

اول، (ي تحصيلي يهي دخترانه انتخاب و بعد از آن از هر پاي پسرانه و يك مدرسهيك مدرسه

آموزان كالس به عنوان گروه نمونه انتخاب يك كالس انتخاب و همه دانش) دوم و سوم

آموزان دختر در دانش00/1 و 44/16ميانگين و انحراف معيار كل نمونه به ترتيب . شدند

1-  Dearing, Kreider, Simpkins, & Weiss
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. به دست آمده است90/0 و 35/16آموزان پسر  و در دانش06/1 و 48/16

ابزار

، مقياس خودگزارشي محتواي 1وهش از مقياس خودگزارشي فرايند خانوادهدر اين پژ

:ه است، كه عبارتند از استفاده شد3 و مقياس الگوهاي ارتباطي خانواده2خانواده

خانواده توسط  مقياس خودگزارشي فرايند.مقياس خودگزارشي فرايند خانواده-1

ال ؤ س43تهيه و طراحي شده و شامل بر اساس مدل فرايند و محتوا ) 2008، 1386(ساماني

 كل ينمره. باشد مي)1= مخالفم تا كامال5ً= موافقمطيف ليكرت از كامالً(اي مدرج پنج نمره

اين مقياس . گردد مي محاسبههاآن تقسيم بر تعداد هالاؤ سيمقياس از طريق جمع نمره

يري، انسجام و احترام گهايي از قبيل مهارت ارتباطي، مهارت حل مسئله و تصميممهارت

نمره كل اين مقياس نشانگر قابليت . دهد ميمتقابل و باورهاي مذهبي را مورد ارزيابي قرار

ي دو فاصلهبا(ي بازآزمايي پايايي اين مقياس به شيوه. هاي زندگي استخانواده در مهارت

). 2008اني، سام( گزارش شده است 86/0رونباخكي  و به روش آلفا83/0)هفته تا يك ماه

 مقياس خودگزارشي محتواي خانواده توسط .مقياس خودگزارشي محتواي خانواده-2

عد محتوا در مدل نظري فرايند و براي ارزيابي ب) 2010(زادهو ساماني و صادق) 2008(ساماني

 تا كامال5ً= موافقماي از كامالًال مدرج پنج نمرهؤ س38محتوا طراحي شده است و شامل 

 تقسيم بر تعداد هاالؤ كل سي كل اين مقياس نيز از طريق جمع نمرهينمره.  است1=فممخال

لفاي كرونباخآروش  و به 75/0ي بازآزماييپايايي اين مقياس به شيوه. گردد محاسبه ميهاآن

). 2010زاده،ساماني و صادق( گزارش شده است79/0

آموزان از دو مقياس خودگزارشي ز دانشي خانواده براي هر يك ابه منظور تعيين گونه

بر  و مقياس براي هر 3نمره برش بر اساس . فرايند خانواده و محتواي خانواده استفاده شد

.شناسي خانواده گرديداقدام به گونهبه صورت زير )متعامد(وابسته اساس يك الگوي 

 و 4 توسط ريچي مقياس الگوهاي ارتباطي خانواده.مقياس الگوي ارتباطي خانواده-3

1-  Self-report Family Process Scale (SFP Scale)
2-  Self-report Family Content Scale (SFC Scale)
3-  Family Communication Pattern Scale
4-  Ritchie
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)قوي(محتوا

خانواده سالم
)خانواده با كفايت(

خانواده داراي مشكل
فرايندي

خانواده داراي مشكل
محتوايي

خانواده غيرسالم
)قوي(فرايند 

ضعيف

ضعيف

نگر فرايند و محتواي خانوادهالگوي گونه شناسي خانواده در مدل بافت

گيري گيري گفت و شنود و جهتعد جهت و شامل دو بطراحي شده) 1990(فيتزپاتريك 

اين مقياس توسط . باشد كه مبنايي براي تشخيص الگوي ارتباطي خانواده است ميهمنوايي

26براي استفاده در ايران مورد اعتباريابي قرار گرفته و داراي ) 1386(نيا و لطيفيانكورش

ال آن مربوط ؤ س15باشد كه  مي)1= مخالفممالً تا كا5= موافقمكامالً(ايال مدرج پنج نمرهؤس

ضريب . گيري همنوايي استال ديگر مربوط به جهتؤ س11گيري گفت و شنود و به جهت

. محاسبه گرديد86/0 و 89/0 براي اين دو عامل در اين مطالعه به ترتيب ي كرونباخآلفا

هايافته

ار و ضرايب همبستگي ساده هاي توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيشاخص1جدول 

.دهد ميمتغيرهاي مورد مطالعه را نشان

متغيرهاي مورد مطالعهساده ميان همبستگي ضرايب  ميانگين، انحراف معيار و .1جدول

123انحراف معيارميانگينمتغير
07/465/0فرايند-1
81/368/037/0محتوا-2
44/379/057/049/0گفت و شنود-3
-26/027/0-72/288/028/0همنوايي-4
دنمعنادار>01/0P ضرايب در سطح كليه

 متغير گفت و شنود داراي همبستگي مثبت آيد، مي بر1گونه كه از نتايج جدول همان

 عامل همنوايي داراي ،از سوي ديگر. باشد ميفرايند و محتواي خانواده مؤلفه معنادار با دو
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همچنين عامل . باشد ميفرايند خانواده و گفت و شنودي  مؤلفهنفي معنادار باهمبستگي م

.باشد ميمحتواي خانوادهي  مؤلفههمنوايي داراي همبستگي مثبت معنادار با

هاي گيري همنوايي در گونهگيري گفت و شنود و جهتي ميزان جهتبه منظور مقايسه

در مدل فرايند و ) دار محتواييفرايندي و مشكلدار سالم، غيرسالم، مشكل(مختلف خانواده 

 ميانگين متغيرهاي 2جدول. استفاده شديك راهه محتواي خانواده، از آزمون تحليل واريانس 

نتايج آزمون تحليل واريانس 3مختلف خانواده و جدول هاي شنود و همنوايي در گونهوگفت

و الزم به توضيح است همگني واريانس متغيرهاي همنوايي و گفت.دهند ميه را نشانه رايك

.ها قبل اجراي اين آزمون بررسي و برقراري اين پيش فرض محرز گرديدشنود در گروه

مختلف خانوادههاي ميانگين و انحراف معيار ابعاد الگوي ارتباطي در گونه. 2جدول

ادهمختلف خانوهاي گونه هاي لفهؤم
غير سالمدار نوع الفمشكلدار نوع بمشكلسالمالگوي ارتباطي

87/339/333/383/2گفت و شنود
40/285/274/289/2همنوايي

هايي كه به لحاظ فرايندهاي خانوادگي داراي مشكل ولـي از نظـر محتـوا               خانواده: دار نوع الف  مشكل

.داراي كفايت هستند

 كه به لحاظ محتواي خانوادگي داراي مشكل ولي از نظر فراينـد داراي   هايي خانواده :دار نوع ب  مشكل

.كفايت هستند

مختلف هاي  براي مقايسه ابعاد الگوي ارتباطي در گونه  راهه  نتايج آزمون تحليل واريانس يك     .3جدول

خانواده

متغيرهاي
وابسته

منبع تغيير
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين مجموع 
مجذورات

بت نس
F

سطح 
p

7/7035/23بين گروهي
 و شنودگفت

5/16937645/0درون گروهي
3/52001/0<

3/1831/6بين گروهي
همنوايي

7/2803767/0درون گروهي
2/8001/0<

ي ميزان براي مقايسه راههن نتايج آزمون تحليل واريانس يكينتايج آزمون شفه در تبي
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هاي مختلف خانواده حاكي از آن بود كه ميانگين گفت و شنود در شنود در گونهوگفت

هم . باشدهاي خانواده ميطور معناداري بيش از ديگرگونه به)χ=87/3(هاي سالمخانواده

طور  به)χ=39/3(هايي كه داراي مشكل محتوايي چنين ميانگين گفت و شنود در خانواده

شنود در وچنين ميانگين گفتهم. باشدسالم ميهاي غيرمعناداري بيشتر از خانواده

طور معناداري بيشتر از  به)χ=33/3(فرايندي بودندهايي كه داراي مشكلخانواده

شنود وعد گفت نشانگر نتايج آزمون شفه براي ب4جدول شماره . هاي غيرسالم استخانواده

. باشد ميمختلف خانوادههاي در گونه

ي ميزان نتايج آزمون شفه در تصريح نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه براي مقايسه

هاي مختلف خانواده حاكي از آن بود كه ميزان همنوايي بطور معناداري درهمنوايي در گونه

 نشانگر 5جدول شماره . خانواده استهاي  گونهديگر كمتر از )χ=40/2(هاي سالمخانواده

هاي مختلف خانواده استعد همنوايي در گونهنتايج آزمون شفه براي مقايسه ب.

وشنودعد گفتهاي مختلف خانواده در بتايج آزمون شفه براي مقايسه گونهن. 4جدول

داراي مشكل فراينديداراي مشكل محتواييسالمخانوادهگونه 

�سالم

�42/0*داراي مشكل محتوايي

�53/006/0*داراي مشكل فرايندي

50/0*56/0*04/1*غيرسالم

05/0<p∗

عد همنواييمختلف خانواده در بهاي نتايج آزمون شفه براي مقايسه گونه. 5جدول

داراي مشكل فراينديداراي مشكل محتواييسالمگونه خانواده

-سالم

�45/0*محتواييداراي مشكل 

�34/011/0داراي مشكل فرايندي

49/004/015/0*غيرسالم

05/0<p∗

مختلف خانواده به بررسي هاي ترين الگوي ارتباطي در ميان گونهبه منظور تعيين رايج
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، توافق )گفت و شنود زياد و همنوايي كم(گرا توزيع چهارگونه الگوي ارتباطي يعني كثرت

و به ) گفت و شنود كم و همنوايي زياد(، حمايت كننده )فت و شنود و همنوايي زيادگ(كننده 

خانواده در مدل هاي در هر يك از گونه) گفت و شنود و همنوايي كم(واگذارنده حال خود

ي توزيع الگوي ارتباطي مختلف در  نحوه4جدول . فرايند و محتواي خانواده پرداخته شد

.دهد ميرا ارائهمختلف خانوادههاي گونه

مختلف خانوادههاي  توزيع فراواني و درصد الگوي ارتباطي بر اساس گونه.4جدول

مجذور خيالگوهاي ارتباطي خانواده

به حال خود خانوادههاي گونه
χχχχ�pكنندهتوافقكنندهحمايتگراكثرتواگذارنده

غيرسالم
36

9/27%
13

1/10%
62

1/48%
18
14%

66/45001/0<

دار محتواييمشكل
11

2/19%
13

1/21%
30

1/35%
14

6/24%7/123/0<

دار فراينديمشكل
12
20%

18
30%

17
3/28%

13
7/21%4/317/0<

سالم
19
14%

67
50%

13
7/9%

35
1/26%

3/58001/0<

گرا و كثرتسالم دو الگوي ارتباطي هاي ، در خانوادهآيدبرمي4همان طور كه از جدول 

هاي سالم  از خانواده%50طوري كه درهب. شود ميكننده الگوي ارتباطي غالب محسوبتوافق

از . كننده هستندها داراي الگوي ارتباطي توافق آن%26گرا و در داراي الگوي ارتباطي كثرت

%) 1/48(كننده هاي غيرسالم به ترتيب حمايتسوي ديگر، دو الگوي ارتباطي غالب در خانواده

 نشان داد كه جذور خيدر همين راستا، آزمون م. باشند مي%)9/27(و به حال خودواگذارنده 

.باشددار، الگوي ارتباطي غالبي قابل تشخيص نميي مشكلگونه خانوادهدر دو

بحث
آن دارند تا ضمن ارائه شناختي در خصوص خانواده سعي برهاي مختلف رواناغلب مدل

ها بپردازند بندي خانواده به توصيف عملكرد آن منطقي براي طبقهچارچوبي عيني و
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نگر فرايند و محتواي خانواده، ضمن معرفي نيز در مدل بافت) 2005(ساماني ). 2002، 1والش(

هاي خانواده ي مختلف خانواده به توصيف ابعاد عملكردي هر يك از اين گونهچهار گونه

ن گونه شناسي يختي خانواده در هر مدل نظري به قدرت تبيواقع، اعتبار گونه شنادر. دارد

مختلف خانوادههاي هاي مختلف در گونهارائه شده توسط آن مدل در خصوص ويژگي

ي خانواده سالم و يا  كه در گونه شناسي خود قائل به گونهيهايطور مثال، در مدلبه. باشدمي

غيرسالم و هاي با خانوادهها ن دسته از خانوادهمتعادل هستند، تالش بر آن است تا با مقايسه اي

اند، داراي عملكرد ن شدهيها تبيسالمي كه توسط آنهاي يا غيرمتعادل، نشان دهند كه خانواده

هاي ي خود به مقايسه گونهدر مطالعه) 2000( دامالو و باتا ،طور مثالهب. باشند ميتريمناسب

در ) 2007(همكارانو يا السون و . دازندرپ مياشويي زنهايضمختلف خانواده به لحاظ تعار

د و نپرداز ميتركيبيمختلف مدل مدورهاي العه خود به بررسي سبك والدگري در گونهطم

متعادل در مدل مدور تركيبي در مقايسه با ديگر هاي د كه خانوادهند تا نشان دهنسعي دار

مطالعه حاضر نيز . كنند ميتري استفادهسبخانواده در اين مدل از سبك والدگري مناهاي گونه

نگر فرايند و محتوا، داراي عملكردي متفاوت از سالم در مدل بافتهاي هنشان داد كه خانواد

سالم داراي هاي خانوادهداد گونه كه نتايج اين مطالعه نشان همان. غيرسالم هستندهاي خانواده

سالم در هاي  از آنجا كه خانواده،در واقع. شندبا ميگرا و توافق كنندهالگوي ارتباطي كثرت

مدل فرايند و محتواي خانواده به لحاظ فرايندهاي خانوادگي از قابليت مناسبي برخوردار 

سازند و اين مهياسازي موجبهستند، فرصت تعامل بيشتر را براي اعضاي خود مهيا مي

 را بدور از كمترين تهديد ابراز  خودهايسگردد تا اعضاي خانواده بتوانند افكار و احسامي

سالم در مدل فرايند و محتوا به دليل مناسب بودن سطح مهارت تحمل، هاي در خانواده. نمايند

.دهند ميمختلف از خود قابليت نشانهاي افراد در مقابل ايده

غيرسالم، هاي لب در خانوادهانتايج اين مطالعه همچنين نشان داد كه الگوي ارتباطي غ

اين مطلب نيز با تعريفي كه مدل فرايند و محتوا . يت كننده و به حال خود واگذارنده استحما

غيرسالم به دليل هاي در واقع خانواده. ق داردنطباي غيرسالم ارائه داده است ابراي خانواده

شوند  مي درون خود ميان اعضا با مشكالتي روبروهايلهاي ارتباطي در تعامنقص در مهارت

آنچه موجب همنوايي . گردد ميهان مشكالت موجب گفت و شنود محدود ميان آنكه اي

1-  Walsh



131اي خانوادهنگر فرايند و محتوهاي مختلف خانواده در مدل بافتالگوهاي ارتباطي در گونه

 نتايج اين مطالعه نشان،طور كليهب. هاست احتماالً پيوند نسبي اعضا با يكديگر استآن

وگونه خانواده سالم و خانواده غيرسالم در مدل فراينددهد كه ويژگي الگوي ارتباطي دومي

گونه اين مدل در مورد اين دوهاي هديگر متفاوت است و مفروضمحتواي خانواده با يك

،  و صادقيساماني(نگر فرايند و محتواي خانوادهمطابق مدل بافت. گرددييد ميأخانواده ت

سالم از يك سو كفايت فرايندها موجب تسهيل ابراز خود در ميان هاي در خانواده) 2010

ناسب بودن سطح كيفي و كمي محتواي خانواده گردد و از سوي ديگر م مياعضاي خانواده

. سازد مي، مهياء و افكار متنوع اعضاهاها، احساسمين و اجابت درخواستأشرايط را براي ت

سالم شاهد گفت و شنود زيادي ميان اعضا بود و از سوي هاي توان در خانواده ميبدين ترتيب

گردد تا همنوايي كمي ها، موجب ميوادههاي فردي در اين دسته از خانديگر احترام به تفاوت

بدين ترتيب آنچه موجب عملكرد مناسب در ميان اعضاي خانواده .  مالحظه گرددءميان اعضا

.باشد ميمين نيازهاي متفاوت اعضاأهاي ارتباطي و امكانات كافي براي تگردد، مهارتسالم مي

دار در مدل فرايند و ي مشكلي يك الگوي ارتباطي مشخص در دو گونه خانوادهعدم غلبه

محتوا نيز در پژوهش بيانگر اين مطلب است كه تنها كفايت و يا عدم كفايت خانواده در يكي 

. باشدنميها ي نوع خاصي از الگوي ارتباطي در خانوادهاز ابعاد فرايند و محتوا تضمين كننده

ي مدل يعني فرايندهاي ؤلفه مي دوي موضوع متعامد بودن رابطهييد كنندهأاين يافته نيز ت

باشد كه مدل فرايند و محتواي مدعي آن است ميخانواده و محتواي خانواده با يكديگر

). 2008ساماني،(

گيرينتيجه

هاي بويژه خانواده(مختلف خانواده هاي در مجموع نتايج اين مطالعه نشان داد كه گونه

اين يافته از سويي بيانگر انطباق . باشند مييداراي الگوهاي متفاوت ارتباط) سالم و غيرسالم

) 1997(گونه شناسي مدل فرايند و محتوا با الگوي ارتباط خانوادگي كوئرنر و فيتزپاتريك

از مهمترين . باشد مين عملكرد خانوادهياست و از سوي ديگر نشانگر كفايت اين مدل در تبي

باشد كه تنها قابل  مياين مطالعههاي هپذيري يافت تعميمياين مطالعه دامنههاي محدوديت

گردد در مطالعات آتي  ميبدين لحاظ توصيه. باشد ميآموزان دبيرستانيتعميم به جامعه دانش

ترين عمده. آماري متفاوت مورد بررسي قرار گيردهاي هدف پژوهش حاضر با مطالعه جامعه
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نگر نواده توسط مدل بافتنتايج كاربردي اين پژوهش روشن شدن اعتبار گونه شناسي خا

توانند از نتايج اين مطالعه نشان داد كه محققان و متخصصان باليني خانواده مي. باشد ميخانواده

.نگر خانواده در فرايندهاي تشخيصي خود استفاده نمايندشناسي خانواده در مدل بافتگونه
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