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)RFCP(الگوي ارتباطی خانواده شدهتجدیدنظرپرسشنامهبخش اول:

مناسب عالمت بزنید:را در محل پاسخ خودبخوانید و دقتبهجمالت زیر را 
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درباره موضوعاتی از قبیل سیاست و مذهب بحث و ممادروپدرباما در خانواده اغلب 1
بعضی از اعضاي خانواده با یکدیگر موافق نباشند.هرچندکنیم. گفتگو می

هايگیريتصمیمتمام اعضاي خانواده در «گوید: مادرم چیزي مثل این میپدر واغلب 2
».خانواده باید نظر خود را بگویند

پرسد.مادرم نظر من را هم میوکند پدر ده درباره چیـزي صحبت میاغلب وقتی خانوا3
و بررسی قرار دهم.موردبحثرا هاآنکند تا افکار و عقاید مادرم من را تشویق میوپدر 4
تو همیشه باید به هر دو جنبۀ مثبت و منفی «گوید: مادرم چیزي مثل این میواغلب پدر 5

».یتوجه کنموردبحثمطلب 
گذارم.میمادرم در میانوکنم، با پدر فکر میاشمعموالً آنچه را که دارم درباره6
مادرم در میان بگذارم.وتوانم هر چیزي را با پدر من تقریباً می7
.کنیمدرباره احساسات و عواطفمان صحبت میممادروبا پدرخود خانوادهما اغلب در 8
مادرم درباره هر چیزي گفتگوهاي طوالنی، آسوده و راحتی داریم.وپدر اغلب من و 9

توافق نداریم.باهمبرم حتی وقتی لذّت میپدر و مادرممن واقعاً از صحبت کردن با 10
کند تا احساساتم را بیان و ابراز کنم.من را تشویق میپدر و مادرم11
بیان کند.راحتیبها رشمادرم تمایل دارد احساساتوپدر 12

13
کارهایی که در طول روز انجامدربارهیک خانواده اغلب عنوانبهپدر و مادرممن با 

کنیم.ایم صحبت میداده
ها و آرزوهایی که براي آینده داریم خود اغلب درباره نقشهخانوادهدر پدر و مادرممن با 14

زنم.حرف می
موافق نیستم.اومن باکهوقتیر من را بشنود، حتی مادرم دوست دارد نظوپدر 15
مادرم از من انتظار دارد بدون هیچ ووقتی هر چیز واقعاً مهمی در میان است، پدر 16

اطاعت کنم.اواز وچراییچون
زند.مادرم حرف آخر را میودر خانه ما، همیشه پدر 17
کند باید رئیس باشد.مادرم احساس میوپدر 18
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از دست من عصبانی اومادرم متفاوت است، ووقتی عقاید من با عقاید پدر هاوقتبعضی 19
شود.می

آن چیزي بداند.دربارهخواهد پسندد، نمیعقیده من را نمیمادرمووقتی پدر 20
اطاعت کنم.مادرم را ورود دستورات پدر وقتی در خانه هستم از من انتظار می21
».فهمیوقتی بـزرگ شـدي بهتــر می«گوید: مادرم چیـزهایی مثل این میواغلب پدر 22
عقیده و نظر من درست است و تو نباید «گویند: مادرم چیزهایی مثل این میواغلب پدر 23

».کنیوچراچوندر مورد آن 
».بحث کندترهابزرگبچه نباید با «گویند: مادرم چیزهایی مثل این میواغلب پدر 24
».درباره بعضی چیزها نباید حرف زد«گویند: مادرم چیزهایی مثل این میواغلب پدر 25
اینکه دیگران را جايبههابحثدر «گویند: مادرم چیزهایی مثل این میواغلب پدر 26

کفري و عصبانی کنی، باید تسلیم شوي (کوتاه بیایی).
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)RFCP(الگوي ارتباطی خانواده شدهتجدیدنظرپرسشنامهبخش دوم: معرفی 
را بشناسند اند الگوهاي ارتباط خانوادهسعی کردهمحققانقرار داشته است. موردتوجهنسانی ترین سیستم امهمعنوانبههمواره انواده خ

اي را مطرح نظریه)1970استون و چفی، ؛ 1972لئود، چفی و مک(همکارانات خانواده، چفی و ارتباطبامطالعهبندي کنند. و طبقه
ا تعبیر و تفسیر واقعیت اجتماعی رخانوادههاآنوسیلهبهکنند که هایی را منعکس میارتباطات خانواده شیوهيالگوهاکردند که در آن 

براي رسیدن به یک واقعیت و معناي مشترك در چنین استدالل کردند که هاآنسازد. کرده، اعضایش را در آن تعبیر و تفسیر سهیم می
این شیوه را هاآنقرار دهند که موردبحثآنکه اعضاي خانواده باورها و مفاهیم را بین اعضاي خانواده دو روش متصور است. یکی 

گیري اجتماعی ، که این روش جهتروي بیاورندآنکه فرزندان براي راهنمایی گرفتن به والدین گیري مفهومی نامیدند. دیگر جهت
کهدرحالیشد. مشخص مینظرتبادلبیان راحت عقاید و درگیري فعاالنه افراد در بحث و وسیلهبهگیري مفهومی نامیده شد. جهت

لئود و مک(گشت گیري اجتماعی به شکل تالش براي حفظ و نگهداري روابط همگون و همساز با والدین ظاهر میویژگی جهت
.)1972چفی، 
گیري اجتماعی، چهار نوع الگوي ارتباطات خانواده یا چهار نوع خانواده گیري مفهومی و جهتو همکارانش بر اساس ابعاد جهتچفی 

گیري جهتابعاد ، و خانواده به حال خود واگذارنده. کنندهحفظگرا، خانوادهرا معرفی کردند: خانواده توافق کننده، خانواده کثرت
خانواده دو بعد زیربنایی این الگوهاي وي دي قرار گرفت. و نقاموردبررسیگیري اجتماعی بعدها توسط دیوید ریچی و جهتمفهومی 
وشنودگفتگیري دارد، باید جهتتأکیدعقاید اهمیتگیري مفهومی بر جهتازآنجاکهعقیده وي . به قراردادتجدیدنظررا مورد 

گیري هتجازآنجاکهباز و پذیرنده عقاید بین والدین و فرزندان را منعکس کرده باشد و نظرتبادلنامیده شود تا توجه به بحث و 
ریچی و مجدد این دو بعد زیربنایی، گذارينامبر عالوه نامیده شود. همنوایی گیريدارد، باید جهتتأکیداجتماعی بر پیروي 

افزایش روایی و پایی آن تجدیدنظر کردند. این منظوربهچندگونهاطات خانواده نیز با افزودن در ابزار الگوهاي ارتب)1990فیتزپاتریک (
؛ ریچی و فیتزپاتریک، 1994و ریچی، فیتزپاتریک(شده الگوهاي ارتباطات خانواده خوانده شد تجدیدنظرابزار بدین ترتیب، ابزار 

1990(.
گویه توسط فیتزپاتریک و ریچی طراحی شد. 25مشتمل بر 1994در سال RFCP(1(الگوي ارتباطی خانواده شدهتجدیدنظررسشنامه پ

است اينسخهحاضر پرسشنامه باشد. میوشنودگفتگیريجهتهمنوایی و گیري جهتهاي این پرسشنامه داراي دو زیرمقیاس به نام
شود.که توسط فرزندان پاسخ داده می

1 . Revised Family Communication Patterns
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)RFCP(الگوي ارتباطی خانواده شدهتجدیدنظرپرسشنامهبخش سوم: روایی و پایایی 
گیري همنوایی قایسه با جهتدر موشنودگفتگیري س جهتاست. مقیاقرارگرفتهتائیدلعات بسیاري مورد این ابزار در مطاپایایی 

بوده 89/0پنج مطالعه درمقدار آلفاي کرنباخ وشنودگفتگیري در مورد زیرمقیاس جهتهمواره پایایی بیشتري را نشان داده است. 
مورد مقیاس . در )2002رنر و فیتزپاتریک، کو(قرار دارد 92/0تا 84/0در دامنه کرنباخ در مطالعات صورت گرفتهاست. مقدار آلفاي

و کورش نیاایران در . )2002رنر و فیتزپاتریک، کو(قرار دارد 73/0تا 84/0در دامنه گیري همنوایی، ضریب آلفاي کرنباخ جهت
مقیاسدر این پژوهش با وشنودگفتگیري مالکی زیرمقیاس جهتروایی ند. قراردادموردبررسیاین پرسشنامه را )1386لطیفیان (

در این پژوهش، همچنین همبستگی معنادار داشت. 49/0یا کنترل ازحدبیشگیري همنوایی با مقیاس حمایت و جهت74/0توجه 
کورش (آمدبه دست81/0ري همنوایی برابر گیو براي مقیاس جهتوشنودگفتگیري براي جهت87/0ضریب آلفاي کرنباخ برابر 

.)1386، لطیفیان، نیا
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)RFCP(الگوي ارتباطی خانواده شدهتجدیدنظرپرسشنامهگذارينمره:بخش چهارم
اي است.درجه4این پرسشنامه داراي مقیاس 

ً0: مخالفکامال
1: خالفم
2: موافق و نه مخالفه ن
3:وافقم
ً4موافق: کامال
مقیاس:هايمؤلفه

از:اندعبارتباشد که خرده مقیاس می2این پرسشنامه داراي 

سؤاالتخرده مقیاس
15تا 1وشنودگفتگیري جهت

26تا 16همنواییگیريجهت
:گذارينمره

مره بیشتر در هریک از این دو الگوي ارتباطی آن خانواده است. به این معنا که ندهندهنشانها یاسریک از زیرمقهجمع نمرات 
اي که فرد در زیرمقیاس نمرهاست یا همنوایی. باالترین وشنودگفتالگوي ارتباطی خانواده بر اساس زیرمقیاس نشان خواهد داد که 

- نمره صفر میترینپایینو 44باالترین نمره در زیرمقیاس همنوایی باشد. نمره صفر میترینپایینو 60تواند اخذ نماید میوشنودگفت

.باشد

توان گفت سبک اخذ نماید، می40زیرمقیاس همنوایی نمره وشنودوگفتگیري یاس جهتزیرمقدو *** براي مثال اگر فرد در 
.)توجه شوددر هر زیرمقیاسو باالترین نمرهسؤاالتبه تعداد همنوایی است (صورتبهارتباطی در خانواده وي 
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