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 چکیده

نان مطلقه و غیر مطلقه زدر  مبدأ ی های ارتباطی خانوادهکیفی ویژگی ی هدف مقایسه ضر باپژوهش حا     

 3سدلامت منطقده  ی کنندده بده خاندهزنان مطلقه مراجعه ی ی آماری پژوهش را کلیهشده است. جامعه انجام

 2ر تهدران بدا حدداقل زنان غیر مطلقه شده  ها گذشته بود و نیز کلیهسال از طلاق آن 2شهر تهران که حداقل 

 گیری به مذکور نمونه ی زندگی مشترک با رضایت زناشویی بالا تشکیل دادند. از میان جامعه ی سال سابقه

 ی . سدس  بدا اسدتفاده از مبداحبهانجام شدزن غیر مطلقه(  95زن مطلقه و  95صورت هدفمند تا حد اشباع )

 هدا و کدد آوری شدند و پ  از تحلیل محتوای مباحبهجمع های مرتبط با افراد نمونهیافته داده نیمه ساختار

شاخص اصلی در هر گروه استخراج شد: الگوهای بین فردی زوجدین بدا یکددیگر،  ، سههاگذاری نهایی آن

-دهدد ویژگدینتایج نشان می فرزندان و الگوهای بین فردی فرزندان با یکدیگر.-الگوهای بین فردی والدین

خانواده مبدأ در زنان مطلقه در مقایسه با زنان غیرمطلقده، ناکارآمدد و غیدر سدازنده  های ارتباطی بین اعضای

ها تأثیرگذار خواهد بدود  لدذا بوده و در نحوه ارتباطات و به دنبال آن رضایت زناشویی فرزندان این خانواده

واج از ضدروریات زوجدین در مشداوره پدیش از ازد مبددأهای  های ارتباطی در خانوادهتوجه ویژه به ویژگی

 باشد.داشتن جامعه سالم می
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 مقدمه

ترین مشکلات زندگی زناشویی در  یکی از پیچیده عنوان یک آسیب اجتماعی طلاق به     

وامل مختلف فردی، اجتماعی، علت نقش ع شود و این پیچیدگی بهمی تمام جوامع محسوب

. مرکز آمار و اطلاعات ایران اعلام می اقتبادی، فرهنگی و سیاسی در بروز این پدیده است

- پور، امیری آریانکند که فراوانی طلاق در دهه ی اخیر سیر صعودی را طی کرده است )

 (.9312منش و اصلانی، 

طلاق بگیرند متنوع و گسترده  شود زوجین تبمیم به جدایی وعواملی که سبب می     

تواند علل طلاق باشد  که تقریباً همه مسائل مورد اختلاف در بین افراد و جامعه می هستند.

ای ضعیف، عدم  های مقابلهتوان به برآورده نشدن نیازها و اهداف، شیوهها میاز میان آن

قیدتی، عدم بلوغ ، اختلالات عاطفی و روانی، عدم تفاهم شناختی و عپذیری مسئولیت

عملکرد خانواده  ی های اقتبادی، فاصله طبقاتی، اعتیاد، بیکاری و نحوهاجتماعی، بحران

 .(9381 اشاره کرد )آقاجانی مرسا،

و یکی از پارامتر های آن  های سیستمی خانواده دارد اشاره به ویژگی 9عملکرد خانواده     

 معنای اولیه ارتباط خانوادگی(. 2192، 2لاد )پارکه و ویژگی های ارتباطی خانواده می باشد

ارتباط، فهم و تفسیر ی نیز به این معناست که افراد رشد یافته در یک خانواده نحوه 

)کوئرنر و  ای ارتباطی یکدیگر را یاد بگیرندهاحساسات و فعالیتی  رفتارها، تجربه

رتباطی متفاوتی برای ارتباط با ها از الگوهای ا(. با توجه به این مسئله، خانواده2114 ،3میکی

تواند عوامل مختلفی ازجمله کنند، پایه و اساس این الگوها مییکدیگر استفاده می

ای باشد که هر یک از زوجین تحت تأثیر نحوه ارتباط بین  های ناسازگار اولیه طرحواره

ز زوجین دیگری اند. در الگوهای ارتباطی ناسالم هر یک ااعضا در خانواده مبدأ خود داشته

اش در دوران پندارد که باید نیازهای ارضا نشده او توسط خانوادهرا نیمه دیگر خود می
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شونده دارند و از خانواده  کودکی تا قبل از ازدواج را ارضا نماید، این الگوها حالت تکرار

رار این که شناسایی و اصلاح نشوند امکان تک و تا هنگامی شوندمبدأ به فرزندان منتقل می

 .(9314 نژاد و ربیعی، های بعدی نیز وجود دارد )محمدیالگوها در نسل

گمارد هایی میخانواده با استفاده از این وضعیت عاطفی، اعضای خود را به ایفای نقش     

 ماند و او اغلب نسبت بههای واقعی نیستند اما ماهیت این نقش در فرد میکه گاهی نقش

شخبیت فرزندانشان حتی  ی دهنده نوعی الگو و شکل کند. والدین بهآگاهی پیدا نمی آن

صورت کلی الگوها،  شان هستند و به برای ایفای نقش همسری در زندگی زناشویی آینده

اش منتقل  ها را با خود به زندگی آیندههای رفتاری، شناختی و هیجانی که فرد آن ارثیه

ها  ای از شکستنگر این موضوع است که قسمت عمدهبیا نیز تحقیقات بالینی. خواهد کرد

 افراد با تجارب .ها در ازدواج متأثر از خانواده مبدأ هر یک از زوجین است و موفقیت

های خانوادگی ها اسطورهنسل شده و در طی زناشویی وارد زندگی مشترک مشابه با والدین،

)گلدنبرگ کنندمی د نیز منتقلخو زندانفر کنند و همچنین این الگوها را بهخود را تکرار می

 (. 9313 ،فیروزبخت ، ترجمه9221 ،9و گلدنبرگ

های روانی و رفتاری بشر را باید در خانواده جستجو کرد  بسیاری از نابهنجاری ی ریشه     

به عبارتی . گیردها نیز از خانواده سرچشمه میهای انسانحال بسیاری از پیشرفت عین و در

ها و معیارهای فکری افراد است. در میان عوامل گذار شخبیت، ارزشاولین پایهخانواده 

 ،2کند )مینوچینها خانواده نقش بسیار مهمی ایفا میتأثیرگذار بر سلامت روانی انسان

گیر شناختی نیز حاکی از آن (. در حال حاضر برآوردهای همه9383، ترجمه ثنایی،9114

 ،3ل اصلی مشکلات عاطفی و رفتاری انسان است )دادزاست که خانواده نابهنجار عام

شود، در سازمان فرد در خانواده متولد می (.9381، ترجمه دهگانسور و محمدی، 9115

آورد و در پرتو خانواده سکون کند، در موقع نیاز به خانواده روی میخانواده زندگی می
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های فرزندان ط خانواده بر ویژگییابد. نتایج برخی از تحقیقات نیز حاکی از تأثیر محیمی

 ،3  مولی ، بریلسفورد و مولی 2،2115پیرس و   هیگینز، بیلی9،2119پروسا و است )پروسا

2113.) 

کنند که گذار تعریف می مثابه سیستمی قانون ( خانواده را به9111) 4کلارک و شیلدز     

ریف و ماهیت روابط خود صورت پیوسته در حال تعریف و تجدیدنظر در تع اعضای آن به

های متقابل میان والدین و فرزندان، اساس تحول شان هستند. کنشیبر اساس الگوی ارتباط

تأثیرگذار  شود و این کنش متقابل در تمام مراحل زندگی ویعاطفی کودک محسوب می

 با توجه به اهمیت نهاد (.9311شوی،فرجیو  مقدم نویدیان، انباری ،ثانوی است )شهرکی

 برای ایجاد یک فرهنگ غنی در جوامع با ،های دارای کارکرد بهینهخانواده، خانواده

شدن به  هایی فرزندان خود را در جهت تبدیل آیند، زیرا چنین خانوادهحساب میاهمیت به

پژوهش ها  (.5،2199دهند )چارویین و هیلیبزرگسالانی سازگار و رشد یافته پرورش می

هایی که افراد در بزرگسالی برای مدیریت و حل تعارضاتشان با وشرنشان داده اند که 

های مدیریت تعارض گیرند بسیار شبیه به سبکبه کار می همسرانشانویژه با  دیگران و به

-ها را یاد گرفته و به روابط و سیستموالدینشان در طول زندگی است که اعضا این سبک

افراد اغلب به این ترتیب، (. 2،2199اند )جینیجادههای ارتباطی خارج از خانواده منتقل کر

چیزهایی را از والدینشان درباره صمیمیت، نحوه تجربه عواطف، شیوه حل تعارضات و 

 (.1،2111گیرند )هالفورد، ساندرز و برنزقواعد روشنی مربوط به ارتباطات، یاد می

واده اصلی در کیفیت و ( در تحقیق طولی خود نشان داد که سلامت خان2194) 8وای      

موفقیت زندگی زناشویی فرزندان تأثیری پایدار و همیشگی دارد. نتایج پژوهش مورارا و 
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( نیز حاکی از آن است که نحوه تعاملات و تجارب خانواده اصلی بر کیفیت 2192) 9ترلک

 توجهی خواهد گذاشت. و روابط زناشویی فرزندان تأثیر قابل

 اثرپذیری و اثرگذاری قابل ،مبدأ، ارتباط ی بوط به خانوادهدر بین متغیرهای مر     

 ی سالم نیز مؤلفه ی های خانوادهای دارد. در تحقیقات متمرکز بر کشف ویژگیملاحظه

(. ارتباط از 2199ها قرارگرفته است )چارویین و هیلی،نخست این ویژگی ی ارتباط در رتبه

راحتی نیز  یت زندگی خانوادگی است که بهترین و تأثیرگذارترین عوامل در کیفاساسی

گیرد. برای مفهوم ارتباط مانند خانواده تعاریف متعددی تحت تأثیر عوامل دیگر قرار می

 ی های گوناگون موجود درزمینه دیدگاه ی کنندهشده است که این موضوع منعک  ارائه

پردازان این رشته ارائه  ترین تعریفی که نظریهارتباطات است، مفهوم ارتباط در برجسته

ن شده است که در آن افراد در ارتباط با یکدیگر ااند به معنای فرآیندی تعاملی بیکرده

معانی متفاوتی از خود، دنیا و دیگران خلق کرده و به این معانی در ارتباط با یکدیگر نظم 

 ،2گیانهین و کنند )سگرشان به یکدیگر منتقل میها را در طول زندگیبخشیده و سس  آن

2115) 

مفهوم الگوهای ارتباطی خانواده نیز به ساختاری اشاره دارد که با توجه به نحوه ارتباط      

ها درباره موضوعات مختلف، نحوه عملکرد اعضای خانواده با یکدیگر، شیوه گفتگوی آن

ریف هر یک از اعضا در پاسخ به دیگران و ادراک هر عضو خانواده از این ارتباطات تع

( نیز حاکی از 2111) 4(. تحقیقات گاتمن و نوتاریوس3،2114مری انشود )کوئرنر و می

کند. به ای در بقا و تداوم زندگی خانوادگی ایفا میآن است که ارتباط مناسب سهم عمده

های یک  عبارتی ارتباط سالم یکی از نیازهای اساسی زندگی مشترک و همچنین از نشانه

تحقیق  (.9312میرلو، و نوبریان، صیدی، موسوی زاده شود )طالبیزوج موفق محسوب م
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های ارتباطی و دلزدگی زناشویی رابطه ( نیز نشان داد بین باور9384ادیب راد و ادیب راد )

نظر  وجود دارد، همچنین بین زنان متقاضی طلاق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترک از

( نیز در تحقیق 9385د. شایسته، صاحبی و علی پور )رابطه این دو متغیر تفاوت وجود دار

خود نشان دادند که بین باورهای ارتباطی منفی و رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد. 

 ( نیز نشان داد که بین الگوهای ارتباطی و رضایت9384زاده و احمدی )نتایج تحقیق فاتحی

ات و ساختار پیچیده زندگی امروز مندی زناشویی زوجین شاغل رابطه وجود دارد. مقتضی

پیش به اهمیت ارتباط مناسب در جهت افزایش سطح کیفیت زندگی  از خانواده، بیش

 افزوده است.

طلاق یک حقیقت زندگی مدرن و نتیجه عدم حل مسائل زناشویی یا عدم حل قانونی و      

عنوان  یک فرد بهعنوان اجازه قانونی برای جدا شدن از  است و به رسمی این مشکلات

  به نقل 2111 ،9شده است )ون جارسولد همسر یا پایان دادن رسمی به یک ازدواج تعریف

دهد طلاق موجب افزایش ها نشان می(. پژوهش9312منش و اصلانی،پور، امیریاز آریان

میر، مشکلات اقتبادی، افزایش مبرف مواد مخدر و  و جرم و بزهکاری، افزایش مرگ

های ارتباطی،  های روانی و پریشانی عاطفی و افسردگی، کاهش مهارت یبالکل، آس

های بهداشتی، کاهش پایبندی دینی و مشکلات تحبیلی کودکان طلاق  کاهش مراقبت

  2193، 3  گاهلر و گاریکا2193، 2شود )کارلسوند، اریکسون، لافستد و سلستروممی

 (. 2193، 4لارسون و هالفون

ر فرزندان بسیار پیچیده و اسفبار است، به طوری که آنها بطور ناخواسته تأثیر طلاق ب     

شوند که نه توان درک آنها را دارند و نه تاب تحمل و کنار آمدن با  درگیر تضادهایی می

 عاطفی –های اجتماعی پیامد طلاق و آثار بدی که به سلامت روانی  آن را. با توجه به آسیب
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 تنهایی، ترس، خشم، احساس که دارد نوجوانان و ودکانک خبوص به و خانواده افراد

هرمزی، کلانتر  )کاظمیان و  کنند می تجربه را نف  عزت کاهش و اضطراب و افسردگی

9319.) 

، به زند و شدت آن تعارض بین اعضای خانواده به وحدت و یکسارچگی آن ضربه می     

گردد.  و زوال خانواده می موجب بروز نفاق و پرخاشگری و در نهایت اضمحلال مرور

کانون خانواده ای که بر اثر تعارض و نفاق و جدال بین زن و شوهر آشفته است، آثار 

های آتی  گذارد که در سال فرزندان و کل اعضای خانواده به جای می زندگیمخربی را بر 

)کرمی، زکی یی، علیخانی و  کند به صورت سرکشی از مقررات اجتماعی بروز می

 (9319ی، خداداد

ها حاکی از این است که طلاق آثار سوء بسیاری را به دنبال دارد. موسایی،  پژوهش     

( در پژوهش خود نشان دادند که طلاق فروپاشی فردی، خانوادگی و 2191موسوی و آرا )

اجتماعی را در پی داشته است. در زمینه آثار طلاق بر کودکان نیز پژوهش های زیادی 

( تعارض زناشویی والدین 2191) 9یر. بر اساس پژوهش مازیک و میصورت گرفته است

شود ها میدر آن یمدت سبب ایجاد مشکلات تحبیلی کودکان و مشکلات درون در کوتاه

های  ها که جداییمبرف مواد و ازدواج زودهنگام آن مدت احتمال سوء و در بلند

( معتقدند، بسیاری 2111) 2ل و کووانآبلو، میس. دهدزودهنگام را در پی دارد، افزایش می

روانی دانند دچار اختلالات از کودکانی که خود را در تعارضات زناشویی والدین مقبر می

های  شوند. در بسیاری از موارد تعارضات و درگیری)افسردگی و اضطراب( می درونی

دم توانایی ها سبب کاهش منابع روانی و اجتماعی و عوالدین و نارضایتی زناشویی آن

های  شود و چنان قابلیتها در به وجود آوردن جوی گرم و مطمئن در خانواده میآن

کند که دیگر والدین توانایی های فردی و اجتماعی والدین را تضعیف می روانی و مهارت

                                                           
1 Musick & Meier 
2 Ablow, Measelle & Cowan 
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حفظ بهزیستی خانواده را نخواهند داشت و بنابراین پیش از آنکه طلاق اتفاق بیفتد، سلامت 

 (.2115، 9گیرد )استروجنشدت تحت تأثیر قرار می روانی فرزندان به روحی و

الگوی ارتباطات خانواده به این  ی ( در پژوهشی در زمینه9313) بهرامی و خوشبخت     

نتیجه رسیدند که ارتباطات خانوادگی از نوع گفت و شنود به صورت مثبت و معناداری به 

گیری کرد که توان اینگونه نتیجه دازد. از این رو میپربینی همه ابعاد خودپنداره میپیش

گیری گفت و شنود، باعث افزایش سازگاری و خودپنداره مثبت در  ای با جهته خانواده

( در پژوهشی با عنوان الگوهای 9312ساکی )اللهی، شریفیفراهتی، فرج شوند.فرزندان می

ن پسر به این نتیجه رسیدند که روان نوجوانا ارتباطی خانواده، پرخاشگری و سلامت

های شخبیتی و ده  ویژگیاخانواده و الگوهای رفتاری بین اعضای خانو رونارتباطات د

ها بوجود رفتاری نوجوانان را تحت تأثیر قرار داده و سلامت یا مشکلات روان را در آن

  آورده است.

های  ش الگوها و ویژگیبا مرور اجمالی بر روی مطالعات انجام شده در زمینه ی نق     

ارتباطی خانواده در شکل گیری الگوهای ارتباطی فرد در آینده و زندگی مشترک و لزوم 

ی اخیر در  های دقیق کیفی در این زمینه و با توجه به سیر صعودی طلاق در دهه بررسی

های ارتباطی  پژوهش حاضر سعی شده است که به این سوال پرداخته شود که آیا ویژگی

زنان غیرمطلقه  مبدأهای ارتباطی در خانواده های  های مبدا در زنان مطلقه با ویژگی ادهخانو

 تفاوت دارد؟ و این تفاوت به چه صورت است؟ بنابراین سوال های پژوهش عبارتند از:

 های ارتباطی خانواده مبدأ در زنان مطلقه چگونه است؟ویژگی -9

 مطلقه چگونه است؟های ارتباطی خانواده مبدأ در زنان غیرویژگی -2

 

 

 روش

                                                           
1 Strohschein 



 41/   نان مطلقه و غیر مطلقهزمبدأ در  ی های ارتباطی خانوادهکیفی ویژگی ی مقایسهبررسی و  

محقق با استفاده از روش پدیدارشناسی روش مطالعه ی حاضر از نوع کیفی می باشد که     

یافته برای بررسی و درک چگونگی  پاسخ و نیمه ساختار های بازتوصیفی از پرسش

به مبدأ زنان مطلقه و غیرمطلقه استفاده کرده است که  ی الگوهای ارتباطی در بافت خانواده

وسیله تجزیه و تحلیل، کدگذاری آزاد، کدگذاری محوری و شناسایی مفاهیم دنبال شد و 

 پ  از آن به مقایسه مفاهیم بدست آمده از دو گروه مورد مطالعه پرداخته شد.

 

 جامعه ی مورد مطالعه و روش نمونه گیری

ه شهر تهران ساله مطلقه و غیر مطلق 41-21زنان  ی جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه     

شده بود و افراد غیر مطلقه دارای  سال از طلاقشان سسری 2که افراد مطلقه حداقل مدت 

دهند. افراد نمونه در هر دو سال سابقه زندگی مشترک بودند تشکیل می 2حداقل مدت 

گروه در دامنه تحبیلات دیسلم تا لیسان ، دارای شرایط اقتبادی و طبقه اجتماعی متوسط 

زن مطلقه و  95نفر ) 31گیری  با نمونهسس   داوطلب شرکت در پژوهش بودند. و همچنین

 ی شده برای شرکت در انجام مباحبه زن غیر مطلقه( که از بین جامعه آماری تعریف 95

ها به حد  داده و گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند صورت نمونه یافته به نیمه ساختار

شهر  3های سلامت منطقه رج فراخوان در مراکز مشاوره و خانهابتدا از طریق د اشباع رسید.

نفر از زنانی که داوطلب شرکت در پژوهش بودند و حداقل دو سال از طلاق  95تهران 

مطلقه نیز افراد داوطلب پرسشنامه  شده بود انتخاب شدند. در مورد زنان غیر ها سسریآن

کسب  21ها کسانی که نمره بالاتر از ن آنرا تکمیل کردند و از بی 9رضایت زناشویی انریچ

 بررسی عمیق قرار گرفتند.  کردند در پژوهش شرکت داده شدند و مورد

 

 

 

 ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده ها
                                                           
1 Enrich 
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شده  نیمه ساختاریافته استفاده ی جهت گردآوری اطلاعات از مباحبه در این پژوهش     

آوری اطلاعات در پژوهش پدیدار شناختی  جمعترین روش  عنوان اصلی است. مباحبه به

های پژوهش را داشته و موقعیتی را  شده است که قابلیت سازگاری با انواع موقعیت شناخته

گونه که تجربه کرده است دیدگاه خود نسبت به دنیا را همان هکنندکند تا شرکتفراهم می

 .گیری از زبان و لغت خاص خود تشریح کند با بهره

یافته استفاده شده است.  نیمه ساختار ی از روش مباحبه برای جمع آوری داده ها،     

که  تعدادی سوال باز و کلی راجع به موضوع تحقیق برای سهولت روند مباحبه تهیه شد

 محور های سوالات استفاده شده در مباحبه، در زیر آورده شده است:

 دیگر، والدین و فرزندان و )والدین با یک روابط اعضای خانواده با یکدیگر

 فرزندان با یکدیگر( و همچنین روابط خانواده با دوستان و نزدیکان

 نحوه نگرش اعضای خانواده به مسائل مذهبی و انتقال آن به یکدیگر 

 چگونگی حل تعارضات بین اعضا در درون خانواده 

 های مختلف خانوادگیگیری در موقعیتنحوه تبمیم 

 ها و اتفاقات غیرمنتظره خانواده با دشواری های مقابله اعضایروش 

 فرآیند ابراز و ارضای نیازهای مختلف در دوران متفاوت سنی 

 نحوه ابراز احساسات مثبت و منفی بین اعضای خانواده 

 

 ها یافته

های کانونی به سؤالات پاسخ با استفاده از ابزار مباحبه و تشکیل گروهدر این بخش،      

در بررسی قرار گرفت.  شوندگان مورد تجربیات شخبی مباحبهداده شد و درک و 

تحلیل  و گذاری که از تجزیه های کیفی حاصل از کددادهجداول زیر بخشی از مقوله ها و 

گذاری باز،  تحلیل در طی سه مرحله کد و هاست، آورده شده است. این تجزیه مباحبه

 محوری و انتخابی صورت پذیرفت.



 43/   نان مطلقه و غیر مطلقهزمبدأ در  ی های ارتباطی خانوادهکیفی ویژگی ی مقایسهبررسی و  

 بصورت خلاصه مفاهیم و مقولات به دست آمده از مصاحبه با گروه مطلقهبرخی از  -1جدول

 کد انتخابی کد محوری کد باز محتوا و عبارات مهم

کردیم بابام سریع دست رومون اگر کار بدی می-

 کردبلند می

وقتی بابام فهمید داداشم با دوستاش رفته بیرون و -

 قلیون کشیده با کمربند سیاه و کبودش کرد

بام اینقدر زودجوش بود اگر دیر جوابشو میدادیم با-

 بدون اینکه بسرسه چرا دیر اومدین فقط میزدمون

هنوز رد دست مامان که با کفگیر زدم روی کمرم -

 هست

رفتارهای تهاجی و  تنبیه بدنی فرزندان

 پرخاشگرانه

الگوهای بین 

فردی والدین 

 و فرزندان

ول نه مامانم خیلی زودجوش و عببی بود کلمه ا-

 کلمه دوم میسرید به آدم

هام رو میگرفتم اگه یکیش همیشه موقعی که نمره-

م رو پاره میکردم هم خراب کرده بودم کارنامه

بخاطر اینکه بابام خیلی بداخلاق بود خیلی رو درس 

 خوندمون حساس نبود بیشتر دنبال دعوا میگشت

عببانیت و 

 پرخاشگری

همه بلند بلند   ما موقع حرف زدنمون هم اینقدر-

کردیم یکی نمیدونست فکر میکرد صحبت می

 کنیمداریم دعوا می

مامانم موقع حرف زدن اینقدر داد میزنه بعضی -

 وقتها گوشهام رو میگرفتم که صداش رو نشنوم

خواستم سر یه موضوعی با بابام حرف هر وقت می-

بزنم یا ازش یه چیزی بسرسم اینقدر با داد وفریاد 

و صحبت میکرد که غیر از صدای حرف میزد 

شنید دیگه منم خودش صدای کسی دیگه رو نمی

 شدمخیال میکه بی

داد و فریاد زدن 

 هنگام گفتگو

گفت دختر باید سنگین مامانم همیشه به ما می-

رنگین باشه بعد خودش دایم الآرایش بود غیرممکن 

 بود بدون آرایش از در خونه بیرون بره

اد دروغگویی بود بعد اگه ما یه بابام خودش است-

 

-تناقض و

دوپهلوگویی در 

 گفتگوها

 

ابهام و عدم درک 

ارتباطی  نیت های

 یکدیگر
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دروغی میگفتیم همچین میرفت بالای منبر انگار اصلا 

 نمیدونه دروغ چیه

زیستی میداد و مدعی بود مامانم خیلی شعار ساده-

نظر بقیه براش مهم نیست ولی خیلی با زنموم چشم 

 و همچشمی داشتن

با مادرم که اصلا نمیتونستم حرف بزنم چون من هر -

کشوند اون گفتم اون آخرش بحث رو میچی می

 خواستجایی که خودش می

ربط میزد مثلاً داداشم داشت مامان خیلی حرفهای بی

گفت شام چی داریم بخوریم مامانم در مورد می

 های قدیمیمریضیش حرف میزد و که چقدر بچه

کمک مادر پدرهاشون بودن اون وقتها چقدر 

زندگیها سخت بوده و سفسطه بافی میکرد برای 

 خودش داداشم هم از خیر شام میگذشت

بابا مامانم در مورد هیچی نمیتونستن با هم حرف -

بزنن چون بابام خیلی حاشیه میرفت یکی از شرق 

گفت هر کدوم جدا جدا گفت یکی از غرب میمی

میزدن تا من یادمه که اینجوری  با خودشون حرف

 بود

مامانم تا بابام میخواست باهاش صحبت کنه حاشیه -

میرفت و چیزهایی که دوست داشت تعریف میکرد 

یا دنبال این بود یه چیزی تو حرف بابام پیدا کنه 

ضعفش رو پیدا کنه که بعداً همونو بکوبه تو نقطه

 سرش

منحرف شدن 

 ازموضوع اصلی



 44/   نان مطلقه و غیر مطلقهزمبدأ در  ی های ارتباطی خانوادهکیفی ویژگی ی مقایسهبررسی و  

نم میخواستم یه کاری برام بکنه میگفت اگه از ماما-

دیدم یه ساعته تلفن الان کار دارم نمیتونم بعد می

 دست گرفته داره حرفهای الکی میزنه

گفتم یه لباس هم برای من هر وقت به مامانم می-

گفت چشمم نمبینه و دستم درد میکنه بعد بباف می

 برای بچه فلان فامیل سیسمونی میبافت

ه بابام اصرار کرد که باهاش بره دکتر مامانم خیلی ب-

اونم بهونه آورد که کمرش درد میکنه نمیتونه پشت 

ماشین بشینه بعد فردا شبش پا شد با پسرعموش رفت 

کاشان که بره بیمارستان سه چهار روز پادارش بشه 

 که عببهای دستش رو عمل کنه

 

تناقض پیامهای 

 کلامی و غیرکلامی

کرد میگفت واهرام توهین میبابام خیلی به من و خ-

 اگر یه برادر بالا سرتون بود اینقدر یاغی نمیشدین

بابام خیلی بددهن بود سعی میکردم باهاش دهن به -

 دهن نشم خودم باید احترام خودم رو نگه میداشتم

توهین و ناسزا 

 گفتن

کمبود اعتمادبه نف  

با تحقیر کردن 

 یکدیگر

وس  میشد و بابام همیشه جلوی بقیه بیشتر ل-

های من خیلی کرد میخواست بگه بچهدعوامون می

 ازم حرف شنوی دارن

مامانم اینا همیشه جلوی بقیه منو سبک میکردن -

م اینا رو میدید سریع شروع مامانم که تا خاله

هاشون مامان من که بدتر میکردن  به بد گفتن از بچه

 اسمم هم نمیبرد میگفت چشم سفید

بی احترامی به 

یت یکدیگر شخب

 در حضور دیگران

مامانم کلاً خیلی عببی بود هر چیزی رو با داد -

-داد  یا بد انجام میگفت اگر هم بابام انجام نمیمی

 کردکرد و تندی میداد سریع پرخاشگری می

ترسید چون اگه یه کار مامانم واقعاً از بابام می-

 کرد یا مخبوصاً خونه کثیف بود باباماشتباهی می

کرد که نگو و نسرس همه یه قشقرقی به پا می

 فهمیدندروهمسایه می

عببانیت و 

 پرخاشگری

رفتارهای تهاجمی و 

 پرخاشگرانه

الگوهای بین 

فردی والدین 

 با یکدیگر
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بابام خیلی مادرم رو میزد اصلًا روانی بود در حد -

زد یه بار مادرم رو از مو آویزون کشت مادرم رو می

 ش میکرد واقعاً ش شکنجهکرده بود و میزد

بابام خیلی وسواسی بود یه بار سر کثیف بودن -

لباسش اینقدر مادرم رو زد مادرم تا دو سه روز از 

 خونه بیرون نرفت چون همه صورتش کبود شده بود

خشونت فیزیکی 

 پدر علیه مادر

بابام خیلی تو صحبت کردن از این شاخه به اون -

فهمید چی داره م نمیپرید اصلاً خودشم هشاخه می

 میگه دیگه چه برسه به مامانم

خواست یه حرفی به من بزنه میرفت به بابام مثلا می-

گفت که اون بیاد به مامانم بگه از این م میعمه

کارهاش متنفر بودم همینم باعث شده بود هیچوقت 

 باهاش راحت نباشم

 

های غیرمستقیم پیام

 و پراکنده

ابهام و عدم درک 

 ی ارتباطینیت ها

بابا مامانم در مورد هیچی نمیتونستن با هم حرف -

بزنن چون بابام خیلی حاشیه میرفت یکی از شرق 

میگفت یکی از غرب میگفت هر کدوم جدا جدا 

با خودشون حرف میزدن تا من یادمه که اینجوری 

 بود

 

منحرف شدن از 

 موصوع اصلی

بره دکتر مامانم خیلی به بابام اصرار کرد که باهاش -

اونم بهونه آورد که کمرش درد میکنه نمیتونه پشت 

 ماشین بشینه بعد فردا شبش پا شد با

تناقض بین پیامهای 

 کلامی و غیرکلامی

پسرعموش رفت کاشان که بره بیمارستان سه چهار 

روز پادارش بشه که عبب های دستش رو عمل 

 کنه

ر بابام خیلی فحش میداد پشت ماشین که اینقد-

فحش میداد به همه ما تو ماشین خجالت میکشیدیم 

مامانم همیشه جایی میخواست بیاره تنها میرفت از 

ب  بابام فحش میداد اگرم مامانم حرفی میزد اونم 

توهین و ناسزا 

 گفتن

کمبود اعتماد به 

نف  با تحقیر کردن 

 یکدیگر
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 کردرو سبک می

بابام خیلی به مامانم فحش میداد حتی به پدر -

مادرشم بد و بیراه میگفت مامانم هم دوباره به پدر 

 میدادمادر اون فحش 

مامانم اگه تو جمع از بابام تعریف میکرد بابام -

 میگفت نه تو میخواستی منو مسخره کنی

یه وقت مامانم رو حیاط بود صدای تلفن رو -

نمیشنید بابام میگفت رفتی تو حیاط که تلفن رو 

مادر من  حرف بزنی  برنداری که مجبور نشی با

 صداش رو بشنوی

پیش داوری و 

قضاوت عجولانه 

عملکردهای 

 یکدیگر

انزواطلبی در برابر 

رفتارهای طردکننده 

 یکدیگر

از نظر بابام همه عالم دزد بودن چون شریک اون -

پولش رو بالا کشیده بود حتی این حرفها رو جلوی 

 دوتا دایی هام هم که با هم شریک بودن میزد

بام هر روز سر سفره به مامانم میگفت ما که یه بار با-

تو این خونه غذا نخوریدیم یا شور نباشه یا کم 

 نمک

 

تعمیم بیش از 

 اندازه

بزرگنمایی کردن 

 مسائل و مشکلات

یه وقت اگه مامانم نفمیده بود غذاش نمکش زیاد -

شده بود بابام دیگه اصلًا سر سفره میرفت کنار اصلا 

 خوردغذا نمی

بابام که میوه میخرید یه دونه خراب که توش پیدا -

گفت دیگه خودم میرم میوه میگیرم میشد مامانم می

 تو بلد نیستی چجوری میوه باید برداری

توجه بیش از حد 

 به اشتباهات سهوی

بابام و مامانم تا دعواشون میشد سریع قهر میکردن -

بعضی وقت ها به یک ماهم میکشید که با هم قهر 

 ودنب

مامانم که سریع قهر میکرد میرفت خونه داییم یا -

 میرفت خونه خالم همه میفهمیدن با بابام بحثش شده

پدر مادرم خیلی قهر میکردن خیلی کشش میدادن -

 هیچکدوم هم

قهرهای طولانی 

 مدت

اجتناب متقابل هنگام 

 بروز مشکلات
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 حاضر نبودن کوتاه بیان

رم خیلی دعوا میکردن و قهر میکردن بابام با ماد -

تا خیلی وقت با هم حرف نمیزدن دیگه بعضی وقتها 

های ما با هم آشتی با گریه زاری و التماس کردن

میکردن اگرم با هم کاری داشتن ما رو واسطه 

 میکردن که بریم به اون یکی بگیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفت کنار بابام بشینه حتی تو مامانم اصلا! نمی-

رفت عقب حتی اگه دونفری یشه میماشین هم هم

بودن ما همراهشون نبودیم بازم مامانم نمیرفت جلو 

 بشینه بابام هم همیشه از این کارش شاکی بود

من حتی یه بار هم ندیدم پدر مادرم کنار هم -

بخوابن همیشه جاشون جدا بود حتی تو یه اتاقم 

 نمیخوابیدن

دوری فیزیکی از 

 یکدیگر

میخواست سر یه موضوعی باهاش  مامانم تا بابام-

بحث کنه یا حرفی بزنه سریع میرفت تو آشسزخونه 

 خودش رو سرگرم میکرد که صدای بابام رو نشنوه

مامانم همیشه موقع جنگ و دعوا یواشکی از خونه -

 میرفت بیرون یا میرفت خونه همسایمون

مامانم که شروع میکرد به غرغر کردن و نق زدن -

 داشت میرفت بیرونشو برمیبابام سوییچ ماشین

کناره گیری از 

 بحث و جدل

هر وقت داداشم میدید با دوستم تو کوچه داریم -

کرد و کلی نیم عببانی میشد و دعوام میحرف میز

خط و نشون برام میکشید که ایندفعه اگر ببینمت 

 کنمکنم و بمان میفلان می

 

عببانیت و 

 پرخاشگری

رفتارهای تهاجمی و 

 انهپرخاشگر

الگوهای بین 

فردی فرزندان 

 با یکدیگر
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خواهرم موقع امتحانش خیلی  ناخن هاش رو -

افتاد میخورد الانم اینجوریه اینقدر که به خون می

گفت من بعدم یه جایی صحبت استرس که میشد می

 خیلی آدم آرومی هستم اصلا استرس ندارم

به داداشم میگفتم تو که ماشین دستته منم برسون -

درسه هزاد تا بهونه میاورد که ماشین خرابه یا دم م

بابا داده دستم که ببرم روغنشو عوض کنم بعد دیر 

که میومد خونه میفهمیدم با دوستاش رفته بودن 

 بیرون

تناقض پیامهای 

 کلامی و غیرکلامی

ابهام و عدم درک 

های ارتباطی نیت

 یکدیگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزد مثلا یه  خواهرم خیلی با طعنه کنایه حرف-

افتاد این بود که زیاد ش که خیلی اتفاق مینمونه

گفت هر کی خودکار رنگیهای پیش میومد که می

منو برداشته بره بذاره سرجاش تا پا نشدم کمدش رو 

بریزم بیرون حالا میدونست یا من یا اون خواهرم 

رفتیم برداشتیم ولی نمیومد ازمون بسرسه وقتی هم می

میگفت هان گربه دزده تا چوب بذاریم سرجاش 

 برمیداری خودش میفهمه

صحبت بشم اصلاً دوست نداشتم با داداشم هم -

خیلی میخواست تیکه بندازه حالا من که بهتر بودم 

خواهر کوچیکیم جوابشو نمیداد داداشم هم بهش 

 همیگفت من نمیدونم خدا زن رو برای چی آفریده

گفتگوی طعنه آمیز 

و با کنایه حرف 

 زدن

خواهرهام و برادرم همیشه کارهای منو مسخره -

کردن اگه یه نقاشی میکشیدم اینقدر میگفتن می

 شبیه این شده شبیه اون شده که پارش میکردم

وقتی کنکورم رو خراب کردم به جای اینکه -

 خواهر برادرهام  دلداریم بدن همش

صدام میکردن خانم دکتر صبحم که دیر بیار میشدم 

 ب عمل داشتی اینقدر میخوابیمیگفتن دیش

 

مسخره کردن و 

ریشخند زدن به 

 یکدیگر

کمبود اعتمادبه نف  

با تحقیرکردن 

 یکدیگر

های زدنبرچسبخواهرم هر وقت چیزهاش رو گم میکرد بدون -
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اینکه مطمئن باشه سریع میومد سراغ کمد من 

میگفت تو برداشتی خیلی پررویی که بدون اجازه به 

تو کیف خودش  وسایل من دست میزنی حالا بعداً 

 پیدا میشد

گرفت آهنگ غمگین گوش هر وقت دلم می-

میدادم سر همین کارم هر وقت آهنگ میذاشتم 

 س مشکل دارهداداشم میگفت این افسرده ا

 منفی به یکدیگر

خواهرم هر وقت چیزهاش رو گم میکرد بدون -

اینکه مطمئن باشه سریع میومد سراغ کمد من 

برداشتی خیلی پررویی که بدون اجازه به  میگفت تو

وسایل من دست میزنی حالا بعدًا تو کیف خودش 

 پیدا میشد

گرفت آهنگ غمگین گوش هر وقت دلم می-

میدادم سر همین کارم هر وقت آهنگ میذاشتم 

 س مشکل دارهداداشم میگفت این افسرده

با اینکه صدبار مامانم به داداشم گفته بود وسط -

نسر هر دفعم  به خاطر این کار داداشم حرف بقیه 

باهاش قهر میکردم ولی خوشش میومد نذاره من با 

 کردمامانم حرف بزنم باز کار خودش رو می

حرف همدیگر را 

 قطع کردن

از این اخلاق داداشم خیلی بدم میومد دور هم -

نشسته بودیم در گوش خواهرم یه چیزی میگفت که 

صورتیکه میتونست  من و اون برادرم نفهمیم در

 بعدش تنهایی بگه که ولی عمداً این کارو میکرد

خواهرام همیشه میخواست با مادرم حرف بزنه -

اینقدر آروم پچ پچ میکرد بهش میگفتم خیالت 

راحت من که صداتت رو نمیشنوم برام هم مهم 

نیست چی میگی فقط نمیدونم مامان میفهمه پی 

 میگی اینقدر آروم حرف میزنی

کردن و در  زمزمه

 گوشی حرف زدن

خواهرم هر وقت روسری آبجی بزرگم رو -

برمیداشت با کمال خونسردی میگفت من نمیدونم 

تهمت وافترا زدن 

 به یکدیگر

انزواطلبی در برابر 

رفتارهای طردکننده 
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 کجاست ولی فکر کنم ندا برداشته

خواهرم هر وقت پولی چیزی گم میکرد بدون -

اینکه بسرسه شما به کیف من دست زدین یا نه اول 

های میومد کیفهای ما رو  میگشت بعد میرفت جا

 دیگه خونه رو نگاه میکرد

گفت تو برداشتی کرد میداداشم تا چیزی گم می-

 میدونم دستت کجه

 یکدیگر

 

خلاصهت بصور آمده از مصاحبه با گروه غیرمطلقهدستمفاهیم و مقولات بهبرخی از  -2جدول   

 کد انتخابی کد محوری کدباز ات مهممحتوا و عبار

افتاد اگر پدرم همیشه هر اتفاقی می-

چیزی به ضررش هم بود راستش رو 

 گفتبه مادرم می

پدر مادرم خیلی باهم صادق و -

وقت ندیدم به یچروراست بودن ه

 همدیگه دروغ بگن

اعتماد متقابل به دنبال  راستگویی در گفتگوها

 صداقت

-الگوهای بین

ین فردی زوج

 با یکدیگر

بابام اگه حرفی میزد که مامان  -

خواهی ناراحت میشد ازش معذرت

 میکرد

اگه بابام با مادرم بلند صبت میکرد یا -

موقع دعوا سرش داد زده بود سعی 

ه میکرد یه جوری نشون بده ک

 پشیمونه و از دل مامان دربیاره

پذیرش اشتباهات شخبی 

 و عذرخواهی کردن

بابش خورد بود یا از وقتی بابام اع-

چیزی ناراحت بود داشت الکی به این 

و اون گیر میداد مامان سعی میکرد 

ساکت باشه و سر بسر بابام نذاره تا 

 خودش آروم بشه

هر وقت پدر مادرم بحثشون میشد -

یکیشون کوتاه میومد که دعوا زودتر 

سکوت و کوتاه آمدن 

 هنگام بروز مشاجرات

 کنترل هیجانات منفی
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فیبله پیدا کنه البته بیشتر مامانم 

بابام هم  ه میومدمراعات میکرد و کوتا

 دیگه کش نمیداد

پدر مادرم اگر میخواستن سر یه -

موضوعی دعوا کنن امکان داشت 

خیلی سروصدا کنن به بهانه خریدی 

چیزی با هم میرفتن بیرون حرف 

میزدن بحثاشون رو میکردن دیگه 

خونه که میومدن همه چیز بین 

کم ودشون حل شده بود البته ما کمخ

که بزرگتر شده بودیم از حالتهاشون و 

دیم ولی به کم حرفیهاشون متوجه میش

 روی خودمون نمیاوردیم

صبر و بردباری هنگام 

 بروز خشم و عببانیت

 

یه بارم هم ندیدم مامانم یواشکی -

دست به موبایل بابام بزنه ما هم اگه 

کنیم  میخواستیم با موبایلش بازی

 میگفت اول از باباتون اجازه بگیرین

مامانم این مدلی نبود که شکاک -

باشه و هی از بابام  کجا بودی کجا 

میری دیر اومدی یا بخواد بهش گیر 

سوسیش روبکنه اهل بده یا بخواد جا

 این کارها نبود

رعایت حریم شخبی 

 یکدیگر

احساس ارزشمندی و عزت 

 نف  با احترام متقابل

درم خیلی جلوی جمع احترام پدر ما-

همدیگه رو نگه میداشتن بابام همیشه 

جلوی بقیه اسم مادرم رو با خانم صدا 

میزد مادرم هم هیچوقت تو جمع اسم 

 کوچیک بابام رو صدا نمیکرد

وقتی پسر دایی مامانم برای عروسی -

دخترش به مامانم زنگ زد که 

دعوتش کنه مامانم بهشون گفته بود 

بخشی به شخبیت

یکدیگر در حضور 

 دیگران
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زنگ بزنن دیگه همه  باید به بابام

میدونستن تا به بابام نگن مامانم 

 و قبول ندارهدعوتشون ر

هر وقت میخواستیم بریم مهمونی 

میرفتیم شیرینی بخریم بابام چندتا دونه 

شیرینی کشمشی هم برای مامانم 

 میگرفت مامانم عاشق کشمشی بود

خیلی مامانم رو  بابام وقتی میخواست-

خوشحال کنه آخر هفته که کار 

مزاده سید برنمیداشت میبردش اما

 یحیی سر مزار آقابزرگم

های مندیتوجه به علاقه

 یکدیگر

 

پذیری در تعهد و مسئولیت

 برابر یکدیگر

مامان خیلی دوست داشت ادامه -

تحبیل بده ولی میگفت فعلاً شماها 

واجبترین بعد از اینکه من کنکور 

قبول شدم بابام خیلی بهش اصرار کرد 

که ثبت نام کنه بعدم خودش براش 

نام کرد اونم سال بعش کنکور ثبت

داد و رفت دانشگاه بابام خیلی تو 

درسهاش بخبوص ریاضیش کمکش 

میکرد حتی بعضی وقتها کلاس 

کمتر میکرد که خبوصی خودش رو 

 با مامانم کار کنه

تلاش برای ارضای 

 گراننیازهای خود و دی

 

 

چون بابام دیسک داشت سرکار -

نمیرفت خرج خونه با مامانم بود ولی 

بابام دیگه هم خواهرم رو نگه 

میداشت هم غذا درست میکرد بعضی 

وقتها مختبر تمیزکاری میکرد 

 کارهای خونه با اون شده بود دیگه

نون گرفتن همیشه با داداشم بود تمیز -

و و اتاق مهمونیم با من  کردن خونه

ها و تقسیم عادلانه نقش

 وظایف
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 خواهرهام

بابام گاهی اوقات برای مامانم کادو -

میگرفت یا اگه مسافرت میرفت 

چیزهایی که مامانم دوست داشت 

 آوردبراش سوغاتی می

مامانم هیچوقت همراه ما غذا -

نمیخورد صبر میکرد غروب که بابام 

میومد با هم نهار میخوردن هر روز 

یگفت من راضی نیستم بابام بهش م

اینقدر به خودت گشنگی بدی ولی 

 مامانم باز برا بابام صبر میکرد

افزایش صمیمیت با همدلی  ابراز علاقه و محبت

 و درک متقابل

مامانم هر وقت ناراحت بود سرنماز -

کرد بخبوص وقتی گریه می

مادربزرگم مریض بود خیل کسل بود 

فت همش ردست و دلش به کار نمی

 ای خونه با بابام بودکاره

توجه و حساسیت نسبت به 

 احساسات یکدیگر

وقتی بابام خرید میکرد میومد خونه -

مامانم از دستش میگرفت و تشکر 

میکرد یا میگفت مردها که میرن 

 خرید برکتشون بیشتره

بابام همیشه از سر سفره بلند میشد از -

مامانم تشکر میکرد ما هم اگه یادمون 

سفره رو  میداد یا میگفتمیرفت تذکر 

 دیگه کمک مامانت جمع کن

 ابراز تشکر و قدردانی
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بابا مامانم هر دوشون خیلی به اینکه -

شب حتما زود بخوابیم و صبح زود 

بیدار بشیم و حتما رختخوابمون رو 

 جمع کنیم حساسسیت نشون میدادن

بابا مامانم خیلی دوست داشتن درس -

بخونیم خیلی هم برای درس 

ندنمون زحمت کشیدن هم مالی خو

هم وقت گذاشتن روز کنکور هر 

 تاشون باهام اومدندو

توافق و هماهنگی در 

 شیوه فرزندپروری

 

 

 

 

 

 

 

توافق و هماهنگی با یکدیگر 

 در سبک زندگی

 

بابا مامانم اکثر شبها با هم میرفتن -

مسجد حالا گاهی ما هم باهاشون 

میرفتیم ولی اگه درس داشتیم 

افتادن وتا پیاده راه میخودشون د

 میرفتن

پدر مادرم خیلی روی حجاب -

وسواس داشتن بابام اصلا نمیذاشت 

بدون چادر بریم بیرون مامانم هم 

همینجوری بود حتی رو حیاطم 

 .میخواست بره چادر سرش میکرد

 هماهنگی عقیدتی والدین

 

 

 

 

 

 

 

پدر مادرم همیشه سفارش میکردن -

 که دورغ نگیم

یشه قبل از اینکه بریم بابام هم-

مهمونی سفارش میکرد اینجور باشین 

اونجور باشین سر و صدا نکنین دست 

به وسایلشون نزنین مامانم هم همینطور 

مخبوصا خونه عموم که میرفتیم 

-مامانم بیشتر مراقب بود چون تو خونه

شون خیلی تزیینی و وسایل دکوری 

 بود

نظر در مورد مسائل اتفاق

 اخلاقی
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 همه تو خونمون باید کفششون که-

درمیاوردن میذاشتن جاکفشی چون 

دم درمون وسایل اضافی گذاشته 

بودیم خیلی تنگ بود اگه کسی یه 

ت بابام صدا میزد که موقع یادش میرف

 بیاد برداره

توافق درباره قواعد و 

 مقررات

 

 

های  گر هر یک از گروهپ  از تفسیر یافته های حاصل از مباحبه ی پژوهشی، پژوهش     

 3مطلقه و غیرمطلقه را از نظر مولفه های ارتباطی خانواده ی مبدأ به صورتی که در جدول 

 آمده است دسته بندی نموده است.
مقایسه دو گروه بر اساس کد انتخابی -3جدول   

 گروه غیر مطلقه گروه مطلقه مولفه ی مورد مقایسه

 

 

 

فردی  الگوهای بین

 با یکدیگر والدین

 رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه

 های ارتباطی یکدیگر ابهام و عدم درک نیت

 نف  با تحقیر کردن یکدیگر به کمبود اعتماد

طلبی در برابر رفتارهای طردکننده  انزوا

 یکدیگر

 گراییفردیت

 نمایی کردن مسائل و مشکلات بزرگ

 فردی جویی در روابط بینسلطه

 ام بروز تعارضاتاجتناب متقابل هنگ

 کنترل هیجانات منفی

افزایش صمیمیت با همدلی و درک 

 متقابل

نف  با  احساس ارزشمندی و عزت

 احترام متقابل

تقویت خودکارآمدی با ایجاد فرصت 

 ابراز وجود و استقلال

پذیری در برابر  تعهد و مسئولیت

 یکدیگر

 توافق و هماهنگی در سبک زندگی

 صداقتاعتماد متقابل به دنبال 

 

 

 

فردی  الگوهای بین

 فرزندانبا  والدین

 های ارتباطی یکدیگر ابهام و عدم درک نیت

 نف  با تحقیر کردن یکدیگر به کمبود اعتماد

طلبی در برابر رفتارهای طردکننده  انزوا

 یکدیگر

 اعتمادی و سوءظن نسبت به یکدیگر بی

 فردیجویی در روابط بین سلطه

افزایش صمیمیت با همدلی و درک 

 متقابل

نف  با  احساس ارزشمندی و عزت

 احترام متقابل

تقویت خودکارآمدی با ایجاد فرصت 

 ابراز وجود و استقلال
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 رخاشگرانهرفتارهای تهاجمی و پ

 فقدان تمرکز مشترک در گفتگوها

 گراییفردیت

 اعتماد متقابل به دنبال صداقت

احساس امنیت با همکاری و پشتیبانی 

 متقابل

رقابت سالم و سازنده با در نظر  ایجاد

 های فردی گرفتن تفاوت

 تداوم همبستگی با تبادل افکار

 

 

 

فردی  الگوهای بین

 فرزندان با یکدیگر

 های ارتباطی یکدیگر ابهام و عدم درک نیت

 نف  با تحقیر کردن یکدیگر به کمبود اعتماد

طلبی در برابر رفتارهای طردکننده  انزوا

 یکدیگر

 ایی کردن مسائل و مشکلاتنم بزرگ

 اعتمادی و سوءظن نسبت به یکدیگر بی

 اجتناب متقابل هنگام بروز تعارضات

 رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه

افزایش صمیمیت با همدلی و درک 

 متقابل

نف  با  احساس ارزشمندی و عزت

 احترام متقابل

احساس امنیت با همکاری و پشتیبانی 

 متقابل

 دنبال صداقت اعتماد متقابل به

 

 

 ها( بحث )تبیین یافته

، ببورت های ارتباطی خانواده مبدأ در زنان مطلقه و غیر مطلقهویژگیدر این پژوهش      

های ارتباطی ویژگی با مطلقه در رابطه مطلقه و غیر ا زنانباز مباحبه بررسی شده است.  کیفی

های زوجین با یکدیگر، ویژگیهای بین فردی کد انتخابی، ویژگی سهخانواده مبدأشان، 

های بین فردی فرزندان با یکدیگر هم برای زنان غیر بین فردی والدین با فرزندان و ویژگی

مطلقه و هم برای زنان مطلقه به دست آمد  که هرکدام از این کدهای انتخابی نیز دارای 

ورت جداگانه ص های محوری به کدهای محوری بودند که در ادامه به تبیین هر یک از کد

 کنیم.ها را باهم مقایسه میشده و آن پرداخته
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با یکدیگر، والدین با فرزندان و  والدینهای بین فردی مقایسه ویژگی*

 فرزندان با یکدیگر در میان زنان مطلقه و غیر مطلقه

 کنترل هیجانات منفی در برابر رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه

های بین فردی زوجین با یکدیگر از کدهای محوری ویژگی کنترل هیجانات منفی یکی    

مطلقه که رضایت زناشویی بالایی داشتند گزارش شد که این  بود که توسط زنان غیر

ویژگی در مقابل کد محوری رفتارهای تهاجمی و پرخاشگرانه قرار دارد که توسط زنان 

ه آمدن هنگام بروز مطلقه گزارش شد. کنترل هیجانات منفی اشاره به سکوت و کوتا

مشاجرات، حفظ آرامش و خونسردی هنگام مشاجرات و صبر و بردباری هنگام بروز خشم 

و عببانیت دارد که در مقابل عببانیت و پرخاشگری و خشونت فیزیکی پدر علیه مادر، 

دهد زنان غیر وگو قرار دارد. این نشان میفریاد هنگام گفت و تنبیه بدنی فرزندان، داد

ها در ارتباط با یکدیگر هیجانات منفی ای بزرگ شدند که والدین آن در خانوادهمطلقه 

های شناختی و  سازد توانمندی کردند  که چنین شرایطی فرد را قادر می خود را کنترل می

(. در مقابل عدم 2194، 9بلاچ، هیسی، لوینسون )دهی کند فیزیکی خود را مجدداً سازمان

فی در روابط بین زوجین ممکن است باعث شود که زوجین چنان های من تنظیم هیجان

های منفی و آزاردهنده را تجربه کنند  که برای رهایی  سطح بالایی از برانگیختگی هیجان

گیری یا خشونت کلامی و  آفرینی مانند کناره از این تجربه دردناک رفتارهای مشکل

(، 2111) 3های برادشاواین یافته با یافته (.2112، 2ی و ایورسونتجسمی را انجام دهند )فروز

( 9314( و خجسته مهر و همکاران )2194) 4هاولند و سیمسسون، (2194بلاچ و همکاران )

که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بودند که بین هیجان منفی و تبادلات زناشویی 

تبادلات زناشویی سازنده  داری وجود دارد و بین هیجان مثبت و مخرب رابطه منفی و معنی

 داری وجود دارد همسو بوده است. رابطه مثبت و معنی

                                                           
1 Bloch, Haase, Levenson 
2 Fruzzetti, Iverson 
3 Bradshaw 
4 Howland & Simpson 
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 به نفس با احترام متقابل در برابر کمبود اعتماد احساس ارزشمندی و عزت

 نفس با تحقیر کردن یکدیگر

های های محوری ویژگی نف  با احترام متقابل یکی از کد احساس ارزشمندی و عزت     

سران با یکدیگر بود که توسط زنان غیر مطلقه که رضایت زناشویی بالایی بین فردی هم

نف  با تحقیر  به داشتند گزارش شد که این ویژگی در مقابل کد محوری کمبود اعتماد

ارزشی یکی از  احساس بی کردن یکدیگر قرار داشت که توسط زنان مطلقه گزارش شد.

 دیگر با بی عبارت ن و ناسزا گفتن یا بههای منفی است که فرد با توهین کرد هیجان

 به ارزشی، اعتماد کند و به دنبال این احساس بیطرف مقابل در فرد ایجاد می احترامی به

یابد. درواقع هر چه میزان هیجان منفی بیشتر شود و فرد احساس  نف  فرد نیز کاهش می

 از تعامل با همسر خویش کنارهارزشی کند به همان میزان ممکن است  ناامیدی، غم و بی

گیری کند یا در رابطه با همسر خویش احساس ناامیدی کند و ح  کند که همسرش او را 

توان نتیجه گرفت که رفتار والدین با والدین با فرزندان می ه یکند. در رابطدرک نمی

دهد ین نشان میگذارد. ا نف  فرزندانشان تأثیر می به صورت مستقیم بر اعتماد فرزندان به

 نف  بالایی برخوردارند و با نگرشی مثبت به پیرامون خود می به که والدینی که از اعتماد

- بیردیت، براون، ارباخ و مک) کننداتکایی بالایی تربیت می نگرند کودکانی با خود

نتیجه  ( که در تحقیق به این2112های فروزتی و ایورسون )این یافته یا یافته .(9،2191ایوان

شود که زوجین برای رهایی از های منفی در زوجین باعث می رسیدند عدم تنظیم هیجان

گیری یا خشونت کلامی یا  آفرینی مانند کناره های دردناک رفتارهای مشکل تجربه

( که در تحقیق خود به این نتیجه 2194جسمی را انجام دهند و با تحقیق )بلاچ و همکاران 

نظر و  های منفی شدیدی مانند خشم ناشی از اختلافزوجین با هیجانرسیدند که وقتی 

ها  ترین روششوند، ممکن است برای رهایی از این هیجان به ابتداییناامیدی مواجه می

                                                           
1 Birditt, Brown, Orbuch, Mcllvane 
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کناره -های مخربی مانند توقع مانند سرزنش کردن همدیگر، تحقیر کردن همدیگر یا تبادل

 گیری متوسل بشوند، همسو بوده است.

 

 پذیری در برابر فردیت گرایی تعهد و مسئولیت

های بین فردی همسران با های محوری ویژگی پذیری یکی از کد تعهد و مسئولیت     

یکدیگر بود که توسط زنان غیر مطلقه که رضایت زناشویی بالایی داشتند گزارش شد که 

ان مطلقه گزارش این ویژگی در مقابل کد محوری فردیت گرایی قرار داشت که توسط زن

های یکدیگر، تلاش برای ارضای  مندی پذیری شامل توجه به علاقه تعهد و مسئولیت شد.

ها و وظایف و تقسیم متوازن قدرت بود که در  نیازهای خود و دیگران، تقسیم عادلانه نقش

ها و  های شخبی و تقسیم ناعادلانه مسئولیت محوری و فرار از مسئولیت مقابل خود

دهد که والدین زنان غیر مطلقه که نسبت به یکدیگر یف قرار دارد. این موارد نشان میوظا

 کردندصورت عادلانه بین خود تقسیم می ها را به پذیر بوده وظایف و نقش مسئولیت

های مبدأ زنان مطلقه تقسیم  در مقابل در خانواده(. 9319خجسته مهر، فرامرزی، رجبی، )

شده بود که مشکلات و اختلافات مربوط به ارتباط و  ها تجربه مسئولیتناعادلانه وظایف و 

سو و تعادل قدرت و ساختار نقش در رابطه از سوی دیگر، موضوعات  صمیمیت از یک

  به 9115 ،9جاکبسون و کارمان) رودهای اصلی زوجی آشفته به شمار می اساسی و محور

در که  (9381برغمدی ) با نتایج پژوهش نتایج این پژوهش (.9388 ،نقل از طاهری راد

ها به این نتیجه  پژوهش خود تحت عنوان رابطه ساختار قدرت خانواده با سلامت روان زوج

داری  رسید که بین ساختار قدرت مشارکتی و سلامت روانی زنان همبستگی مثبت معنی

  وجود دارد.

 

                                                           
1 Jackobson & Karman 
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 و عدم درک نیتافزایش صمیمیت با همدلی و درک متقابل در مقابل ابهام 

 های ارتباطی یکدیگر

های بین های محوری ویژگی افزایش صمیمیت و همدلی با درک متقابل یکی از کد     

فردی همسران بود که توسط زنان غیر مطلقه گزارش شد  که این کد محوری در مقابل 

شده  شهای ارتباطی یکدیگر قرار دارد که توسط زنان مطلقه گزار ابهام و عدم درک نیت

بود. صمیمیت و همدلی با درک متقابل شامل ابراز علاقه و محبت، توجه و حساسیت نسبت 

 به احساسات یکدیگر و ابراز تشکر و قدردانی هست که در مقابل ابهام و عدم درک نیت

های غیرمستقیم و پراکنده، منحرف شدن از موضوع اصلی و  های ارتباطی که شامل پیام

در ساختار صمیمانه، قدرت در . کلامی است، قرار دارد های کلامی و غیر تناقض بین پیام

کدام  گونه روابط جایی ندارد، چراکه هرنفع فردی و شخبی در این  خدمت رابطه است

کند. چون رابطه امن است احساس تهدید نمی دیگریبه دیگری اعتماد دارد  و از جانب 

ها به این باور کنند. آنت در برابر دیگری نمیکدام نیازی به دفاع از خود و مقاوم هیچ

اند که نیازی به رقابت ندارند. در رابطه صمیمانه بین همسران احترام و توجه متقابل  رسیده

توان در رابطه با صمیمیت بین فرزندان و والدین می (.2118، 9رولاند و پیرلمان) وجود دارد

ها دهد که بین آنوجود دارد این نشان می گفت: زمانی که بین والدین و فرزندان همدلی

جای اینکه در  شود والدین بهیک پیوند عاطفی برقرار است  که این پیوند عاطفی باعث می

کنند تا احساسات فرزندانشان را از مورد احساسات فرزندانشان داوری کنند کوشش می

( در 2114) 2سام و وستین های ویرتا، این تحقیق با یافته ه ینتیج. ها درک کننددید آن

کاهش  ه یبینی کنند پیش والد–تحقیق طولی خود نشان دادند که تعارض نوجوان 

گرم و مثبت  ه یرضایت از زندگی در طول زمان است و در مقابل حمایت والدینی و رابط

شناختی همراه  والد با افزایش سطح رضایت از زندگی و بهزیستی روان-بین نوجوان

( در تحقیق به این نتیجه رسیدند که هر چه 9311و گلچین و زردموی اوردکلو )خواهد بود 

                                                           
1 Rowland, & Perlman 
2 Virta, Sam, & Westin 
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های نظم در بین اعضای  عنوان شاخبه میزان تحقق همفکری، همدلی و همگامی به

خانواده بیشتر باشد، رضایت زندگی نوجوانان از زندگی خانوادگی بالاتر خواهد رفت 

 همسو بوده است.

 

ظن به یکدیگر به  اعتمادی و سوصداقت در مقابل بی اعتماد متقابل به دنبال

 گویی و دوروییدنبال دروغ

های بین فردی همسران های محوری ویژگی اعتماد متقابل به دنبال صداقت یکی از کد     

های بین فردی با یکدیگر بود که توسط زنان غیر مطلقه گزارش شد. در رابطه با ویژگی

 اعتماد به دنبال صداقت شامل رفتارهایی همچون راست همسران با یکدیگر کد محوری

های بین گویی در گفتارها و پذیرش اشتباهات شخبی و عذرخواهی بود. در ویژگی

وگوها و خود گویی در گفتفردی والدین با همسران شامل رفتارهایی همچون راست

داری نسبت  شامل رازهای بین فردی فرزندان با یکدیگر شد. در رابطه با ویژگیافشایی می

های موفق اعضای خانواده  دهد که در خانوادهاین نشان می شد.های یکدیگر می به گفته

کنند. جوهره روابط سالم میان نسبت به یکدیگر اعتماد دارند و از آن اعتماد سؤاستفاده نمی

ی که با نهد. زن یا شوهرزن و شوهر مبتنی بر صداقت است. صداقت، اعتماد را بنیاد می

کند دهد عمل میهایی که در زندگی خود می وعید و همسر خود صادق هست و به وعده

خودافشایی همچنین کند. با این رفتار خود، کانون گرم و صمیمی خانواده را مستحکم می

هایی هستند  های خالص آدم دهد. آدموالدین برای فرزندانشان خلوص آنان را نشان می

ها توان گفت آنترتیب می این افکار و احساساتشان هماهنگ است. بهکه اعمالشان با 

شود که فرزندانشان به نتیجه همین رفتار والدین باعث می گو و درستکارترند. درراست

. در ارتباط با این ویژگی پژوهش مرتبطی یافت ها درد و دل کنندها اعتماد کرده و با آنآن

 نشد.



 43/   نان مطلقه و غیر مطلقهزمبدأ در  ی های ارتباطی خانوادهکیفی ویژگی ی مقایسهبررسی و  

فردی در مقابل احساس امنیت با همکاری و  جویی در روابط بین سلطه

 پشتیبانی متقابل

های بین فردی های محوری ویژگی جویی در روابط بین فردی یکی از کد سلطه     

همسران با یکدیگر و فرزندان با یکدیگر بود که توسط زنان مطلقه گزارش شد  که در 

ارد که توسط زنان غیر مطلقه مقابل احساس امنیت با همکاری و پشتیبانی متقابل قرار د

 طلبی و تبمیم جویی در روابط بین فردی بین همسران شامل قدرت گزارش شد. سلطه

جانبه و در الگوی ارتباطی بین والدین با فرزندان شامل سلب آزادی انتخاب،  گیری یک

هایی  ادهدهد در چنین خانواین نشان می گری مادر و ایجاد وابستگی در فرزندان بود.کنترل

عدم تقارن در قدرت وجود دارد و قدرت در دست یکی از زوجین است. استفاده از قدرت 

های دهد. استفاده از شیوهدر روابط زناشویی کیفیت روابط عاشقانه را تحت تأثیر قرار می

های عمدی و شدید به  گیری برده در روابط که جهت-سخت قدرت مانند حالت ارباب

دا و یشود. آدهد، باعث نارضایتی زناشویی میا انعکاس میسمت زوج دیگر ر

 های سازگار با سطح بالای شیوه های ناسازگار از زوج کنند که زوج( بیان می9119)9فالبو

های بین والدین با فرزندان این شوند. در رابطه با ویژگیهای کنترل و اجبار مشخص می

ه ی اند که شیوهایی رشد یافته مطلقه در خانواده دهد که زناننوع الگوی ارتباطی نشان می

ها بر قدرت والدین تأکید  گیرانِه بوده است. در این خانوادهها سختتربیتی والدین آن

( که در 2193(، بهمنی و همکاران )2111) 2های کالیکنتایج این پژوهش با یافته. شودمی

گیری ساختار قدرت متمایل به تبمیم تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بودند که هر چه

 مشارکتی باشد سازگاری زناشویی بیشتر است، همخوان بوده است.

 

 

                                                           
1 Aida & Falbo 
2 Kulik 
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نمایی کردن مسائل و  توافق و هماهنگی در سبک زندگی در مقابل بزرگ

 مشکلات

های بین فردی های محوری ویژگی توافق و هماهنگی در سبک زندگی یکی از کد     

ان غیر مطلقه گزارش شد. این ویژگی شامل توافق و هماهنگی در همسران بود که توسط زن

نظر در مورد مسائل اخلاقی و  فرزند پروری، هماهنگی عقیدتی والدین، اتفاق ه یشیو

ای در زندگی دهد گه زنان غیر مطلقهقواعد و مقررات بود. این نشان می ه یتوافق دربار

اصلی خود والدینی داشتند که با یکدیگر زناشویی خود احساس رضایت دارند در خانواده 

شده در خانه، مسائل اخلاقی  متحد بوده و در رابطه باتربیت فرزندان، قواعد و مقررات تعیین

های مختلف زندگی باعث  توافق در جنبهدر واقع و عقیدتی با یکدیگر اختلافی نداشتند. 

و نوع رابطه رضایت شود زوجین از سطح سازگاری زندگی زناشویی شده و باعث می

نمایی کردن مسائل و  بزرگ (.2192داشته باشند. )امین جعفری، پاداش، باغبان و عابدی، 

های بین فردی همسران بود که توسط زنان های محوری ویژگی مشکلات یکی از کد

حد به اشتباهات  از اندازه و توجه بیش از مطلقه گزارش شد. این ویژگی شامل تعمیم بیش

 ود.سهوی ب

( همسو بوده است که 2192های امین جعفری و همکاران )این تحقیق با یافته ه ینتیج     

های مختلف زندگی یکی از  در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که توافق در جنبه

 عوامل سازگاری زناشویی است.

 

انزواطلبی در برابر رفتارهای طرد کننده یکدیگر در مقابل تقویت 

 مدی با ایجاد فرصت ابراز وجود و استقلالخودکارآ

های بین فردی همسران با کننده یکدیگر ویژگی طلبی در برابر رفتارهای طرد انزوا     

یکدیگر و فرزندان با یکدیگر بود که توسط زنان مطلقه گزارش شد. این ویژگی شامل 

جین و در بین داوری و قضاوت عجولانه عملکردهای یکدیگر در بین زو رفتارهای پیش
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داوران و  داوری هم به پیش شده است که در جریان پیش روشن فرزندان با یکدیگر بود.

شود. بر های شدیدی وارد می گیرند آسیبداوری قرار می هم کسانی که هدف پیش

شود که هرگاه راه رسیدن به هدف مسدود بر این نکته تأکید می 9سسر بلا ه یاساس نظری

توانند منابع یا مبانی ناکامی را پیدا کنند، خشم خود خواهند یا نمیافراد نمی شود  که گاه

جایی خشم از منبع به  کنند. )جارا متوجه فرد یا گروهی که در دسترس آنان است می

توان نتیجه می شود. پ  دراصلی ناکامی به سسر بلا(. این کار باعث تخلیه بار هیجانی می

اند زوجین شده هایی تربیت آشفته که زنان مطلقه در چنین خانوادههای  گفت در خانواده

داوری  ها از طریق پیشنسبت به یکدیگر یا فرزندان برای والدین سسر بلایی بودند که آن

شدند. بر اساس این تحقیق کردند و خود تخلیه هیجانی میها میخشم خود را متوجه آن

ارتباط  ی و نظرات قالبی یکی از عوامل بازدارنده ها داوری توان نتیجه گرفت پیشمی

  یافت نشد. پژوهش مرتبطیمؤثر است  که در این رابطه 

های  تقویت خودکارآمدی با ایجاد فرصت برای ابراز وجود و استقلال یکی از کد     

فردی والدین با فرزندان بود که توسط زنان غیرمطلقه گزارش شد.  های بینمحوری ویژگی

هایی همچون تقویت مثبت رفتارهای کارآمد، مشارکت  الگوی ارتباطی شامل ویژگی این

ها، تحسین و تشویق کلامی و توجه به نقاط مثبت بین والدین با فرزندان  گیری در تبمیم

تربیتی  ه یاند که شیوشده ای بزرگ دهد که زنان غیرمطلقه در خانوادهبود. این نشان می

چنین والدینی فرزند خود را به استقلال و آزادی فکری  ارگرا بوده است.ها اقتدوالدین آن

که نوعی محدودیت و کنترل نیز بر رفتار فرزندانشان اعمال درحالی  کنندتشویق می

 (، حاتمی فرد، کافی و خوش9313های چناری و یوسفی ) نتایج این تحقیق با یافته کنند.می

( که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده 9312عبدلی ) نیا، محب و ( و لطفی9311روش )

های ابراز وجود روش  بودند که آموزش و همچنین الگوهای ارتباطی مبتنی بر مهارت

 مؤثری برای سازگاری اجتماعی است و کیفیت زندگی در آینده است  همخوان است.

                                                           
1 Scapegor Theory 
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 قابل هنگام بروز مشکلات و تعارضاتتاجتناب م

هنگام بروز مشکلات یکی از الگوهای ارتباطی بود که توسط زنان مطلقه  اجتناب متقابل    

مدت، دوری فیزیکی از یکدیگر،  های طولانی گزارش شد. این الگوی ارتباطی شامل قهر

های یکدیگر و بدگویی و  جدل، لجبازی و عدم پیروی از خواسته و گیری از بحث کناره

جین بود. در بین فرزندان با یکدیگر نیز این های مکرر از یکدیگر در بین زو شکایت

توزی نسبت به یکدیگر و لجبازی و  جویی و کینه الگوی ارتباطی شامل رفتارهای انتقام

های اصلی زنان  دهد که در خانوادههای یکدیگر بود. این نشان می عدم پیروی از خواسته

از راهکارهای نامناسبی مانند  مطلقه زوجین با یکدیگر به هنگام بروز مشکلات و تعارضات

جای  کردند. این زوجین بهمدت، دوری فیزیکی از یکدیگر استفاده می های طولانی قهر

 و صورت منطقی حل کنند از بحث و گفت وگو به اینکه مشکل را از طریق بحث و گفت

نتوانسته  لدینهای زنان مطلقه وا در خانوادهدر واقع،  کردند.گیری میگو با یکدیگر کناره

صمیمانه برقرار کنند و به همین دلیل دوری از  ه یبا یکدیگر و با فرزندان خود رابط بودند

 دادند.یکدیگر را به نزدیکی به یکدیگر ترجیح می

 

تداوم همبستگی با تبادل افکار، احساسات و تجربیات در مقابل فقدان تمرکز 

 گوهاو مشترک در گفت

تبادل افکار، احساسات و تجربیات یکی از کدهای محوری تداوم همبستگی با      

های بین فردی والدین با فرزندان بود که توسط زنان غیر مطلقه گزارش شد و شامل ویژگی

های یکدیگر، احساس لذت از معاشرت با یکدیگر،  رفتارهای گوش دادن مؤثر به صحبت

ات مثبت و منفی، پذیرش نظرات تبادل تجربیات شخبی، بیان افکار و عقاید، ابراز احساس

وگوها بود که مخالف بود. در مقابل این الگوی ارتباطی، فقدان تمرکز مشترک در گفت

شود که در زندگی خانواده اصلی طور که مشاهده می همان توسط زنان مطلقه گزارش شد.

ان کردند در صورتی در زنهای فرزندانشان گوش می زنان غیر مطلقه والدین به صحبت
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کردند. در زنان کردند و به نظرات فرزندانشان توجهی نمیمطلقه فقط والدین سخنرانی می

توانستند افکار و عقاید خود را بیان  شد، فرزندان میغیر مطلقه تجربیات شخبی تبادل می

کنند، احساسات مثبت و منفی خود را ابراز کنند و والدین حتی زمانی که نظراتشان با 

به انشان مخالف بود نظرات فرزندانشان را قبول و عقاید شخبی خود نظرات فرزند

های اصلی زنان مطلقه فرزندان حق  کردند. در صورتی در خانوادهفرزندانشان تحمیل نمی

علت این . شدند نظری نداشته و حتی توسط والدین بازجویی نیز می گونه اظهار هیچ

 توان در نوع سبک فرزند پروری خانوادهمی تفاوت در برقراری ارتباط بین دو گروه را

گیر که زنان مطلقه به آن تعلق های سخت جو کرد. در خانواده و های مبدأ دو گروه جست

ها فقط والدین حق اظهارنظر  بردارند، در این خانواده داشتند فرزندان معمولاً مطیع و فرمان

وند. در این روش والدین برای اجرای چرا باید اجرا ش و دارند و دستوراتشان بدون چون

های اقتدارگرا  که در خانواده بینند. درصورتیدلیل نمی ه یدستورهای خود نیازی به ارائ

ها تعلق داشتند فرزندان به آزادی و استقلال فکری  که زنان غیر مطلقه به این نوع خانواده

 شدند.تشویق می

 

 های فردی رفتن تفاوتایجاد رقابت سالم و سازنده با در نظر گ

های بین فردی والدین با های محوری ویژگی ایجاد رقابت سالم و سازنده یکی از کد     

فرزندان بود که توسط زنان غیر مطلقه گزارش شد. این ویژگی شامل رفتارهایی همچون 

های  های فردی و طبیعی، عدم تبعیض بین فرزندان، پرهیز از مقایسه توجه به تفاوت

های فردی  ایجاد یک رقابت سالم و سازنده بین فرزندان با توجه به تفاوت معقول بود.نا

ترین  نف  مهم به مادتشود. اعنف  فرزندان می به فرزندان باعث ایجاد و افزایش اعتماد

حالت عاطفی برای رشد کامل شخبیت است. رعایت عدالت در بین فرزندان باعث 

نتیجه خانه و  شود و دروالدین و فرزندان به یکدیگر می نزدیکی بیشترین فرزندان به

خانواده به یک پناهگاه امنی برای محبت و دوستی برای فرزندان شده و برای این نوع 
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ترین جا همان خانواده خودشان هست. همچنین رعایت عدالت در بین  کودکان امن

ط خود با دیگران موفق ها در زندگی آینده خود در روابشود که آنفرزندان باعث می

های خلاقی  های خود را شکوفا کرده و در زندگی خود انسان باشند. استعدادها و توانایی

 باشند و از زندگی خود رضایت داشته باشند.

 

 نتیجه گیری

های ارتباطی خانواده مبدأ نشان ویژگی ی زمینه کنندگان در پژوهش درتجارب شرکت     

والدین با یکدیگر، والدین با  ه یأ زنان غیر مطلقه، در هر سه زمینمبد ه یدهد، خانوادمی

تری برای برقراری ارتباط با  فرزندان و هم فرزندان با یکدیگر از الگوهای ارتباطی سازنده

که در زنان مطلقه در هر سه زمینه از الگوهای  صورتی کردند، دریکدیگر استفاده می

شد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرزندان می سازنده استفاده  ارتباطی غیر

توان دهند  بنابراین میالگوهای ارتباطی خانواده مبدأ را به زندگی زناشویی انتقال می

مهمی برای کیفیت زندگی  ی بینی کنندهمبدأ را پیش ی های ارتباطی خانوادهویژگی

چند نسلی  ه یتوان بر اساس نظریزناشویی فرزندان دانست. در کل نتایج این تحقیق را می

-اصلیشان می ه یفردی را در خانواد ه یگونه تبیین کرد که افراد زیربنای رابط بوئن این

مشکلات ارتباطی موجود در  ه یها ادام آموزند و مشکلات خانوادگی و زناشویی زوج

کند که یکی یبندورا، نیز بیان ماجتماعی یادگیری  ه یها است. نظریاصلی آن ه یخانواد

رفتار دیگران است. افراد عمدتاً الگوهای  ه ییادگیری، مشاهد ی های اولیه از شیوه

های ارتباطی    همچنین قادرند مهارتاندآموخته  خود اصلی ه یارتباطی منفی را از خانواد

 توانیالگو یاد بیاموزند. همچنین براساس نتایج این پژوهش م ه یکارآمدتر را با مشاهد

والدین  که هر اندازه به یعنیتر باشد  درانه پروری والدین مقت گفت که هر چه سبک فرزند

ها توجه کرده و آزادی به عقاید آن داده وشرکت  هاگیری یم فرزندان خود را در تبم

 که در آینده بتوانند به کنندیاین توانایی را در فرزندان خود ایجاد م بدهندها بیان به آن
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حل  ه یگفت که فرزندان شیو توانیسازنده مشکلات خود را حل کنند. در کل مصورت 

و اگر خانواده مبدأ روش مناسب را برای  گیرندیمشکلات را از خانواده مبدأ خود یاد م

حل مشکلات خود به کار ببرد، فرزندان نیز در آینده این روش را برای حل مشکلات خود 

 شود.یزندگی مکیفیت  بالا رفتن باعث که این امر  به کار خواهند برد
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