
297

شمارهپنجاهوهشتم
سالبیستوسوم
تابستان1401

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده
)تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(

منصور ساعی1  

چکیده
کنش  کیفیت ارتباطات میان فردی و  که در آن، فرزندان نوع و  خانواده نخستین نهاد اجتماعی است 
میان فردی  ارتباطات  سازوکار  طریق  از  خانواده  اعضای  می کنند.  تجربه  خود  والدین  با  را  ارتباطی 
با  را  خود  احساسات  و  دیدگاه ها   ، افکار تجربه ها،  دغدغه ها،  نگرانی ها،  عواطف،  خواسته ها،  نیازها، 
یکدیگر در میان می گذارند؛ مشورت می کنند؛ تصمیم می گیرند؛ از همدیگر حمایت و پشتیبانی عاطفی 
و روانی می کنند و تضادها و تنش ها را رفع می کنند. هدف مطالعۀ پیش رو تحلیل الگوهای ارتباطات 
کیقی، مصاحبه های عمقی با  ، با رویکرد  میان فردی والدین و فرزندان در خانواده است. بدین منظور
هدف تحلیل تجربۀ زیستۀ 40 نفر از دانش آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطۀ دوم در 10 دبیرستان 
نشان  مطالعه  مورد  نوجوانان  زیستۀ  تجربۀ  تحلیل  گرفت.  صورت  تهران  شهر  نقطۀ   5 در  دولتی 
« یا  گزارش محور گفت وگوهای فرزندان و والدین در خانواده از نوع »گفت وگوی  که عمده ترین  می دهد 
اطالع رسان  درمورد »فعالیت های آموزشی و درسی فرزندان و اتفاقات مدرسه و یا فعالیت های روزمرۀ 
کالمی »گفت وشنودی و  که سه الگوی ارتباطات  کی ا ست  اعضای خانواده« است. نتایج پژوهش حا
« در روابط  مشارکتی«، »الگوی مناظره ای و جدلی« و »الگوی تک گویی نصیحت محور و سرزنش آمیز

بین والدین و فرزندان قابل مشاهده است.
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مقدمه
کمتر خانوادۀ ایرانی ای والدین و فرزندان دور هم جمع  می شوند و دربارۀ موضوعات  امروزه در 
کمتر نظرهای همدیگر را راجع به موضوعات مختلف  گفت وگو و بحث می کنند و  مختلف با هم 
است  اطالع رسانی  هدف  با  بیشتر  می گیرد،  شکل   هم  کوتاهی  گفت وگوی  گر  ا می شوند.  جویا  
خانواده  که  است  حالی  در  این  موضوع.  یک  طوالنی  درمورد  و  واقعی  گفت وگویی  و  بحث  نه 
اعضای  و  است  میان فردی  ارتباطات  کیفیت  و  کمیت  تجربۀ  و  شکل گیری  کانون  نخستین 
خانواده از طریق سازوکار ارتباطات میان فردی نیازها، خواسته ها، عواطف، نگرانی ها، دغدغه ها، 
تجربه ها، افکار، دیدگاه ها و احساسات خود را با یکدیگر در میان می گذارند؛ مشورت می کنند؛ 
تصمیم می گیرند؛ از همدیگر حمایت و پشتیبانی عاطفی و روانی می کنند و تضادها و تنش ها 
خانواده  در  میان فردی  ارتباطات  همچنین، نظام   .)Peterson & Green, 2009( می کنند رفع  را 
کارکرد  برجسته ترین  که  گفت  درواقع، می توان  است.  فرزندان  تربیت  جامعه پذیری  و  سازوکار 
خانوادهـ  یعنی جامعه پذیری و بازتولید و درونی کردن و مبادلۀ عقاید، باورها، ارزش ها و هنجارهاـ  

در خانواده از طریق فرایند ارتباطات و تعامالت میان فردی صورت عینی به خود می گیرد.
، کارکرد و تعامالت و ارتباطات والدین و فرزندان در خانواده در ایران در دوران معاصر   ساختار
تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده است. طی دهه های اخیر، جامعۀ ایران در معرض تحوالت و 
گون تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. وقوع انقالب  تجربه های گونا
اسالمی سال 1357 و تغییر ساختار سیاسی کشور، وقوع جنگ هشت سالۀ ایران و عراق، نوسازی 
اجتماعی، تحوالت فرهنگی و توسعۀ آموزشی رسمی در ایران، توسعۀ شهرنشینی، مهاجرت و 
مصرف  افزایش  ایران،  سیاسی  سپهر  در  گون  گونا سیاسی  گفتمان های  پیدایش  مغزها،  فرار 
اینترنت و  افزایش ضریب نفوذ رسانه های ملی و فراملی، ظهور و توسعۀ  فرهنگی و رسانه ای، 
فّناوری های ارتباطی نوین، توسعۀ خانوادۀ هسته ای، جوانی جمعیت )تورم جوانی( و نظایر آن 
گذاشته است.  که جامعه و خانواده در دوران معاصر پشت سر  ازجمله مهم ترین تحوالتی بوده 
که در  که جوامعی  کارل مانهایم2، بر این باورند  برخی از جامعه شناسان، نظیر مارگارت مید1 و 
گذار تاریخی خود تغییرات و تحوالت و رویدادهای تاریخی و اجتماعی و فّناورانۀ متعدد و سریعی 
را تجربه می کنند از استعداد و آمادگی بیشتری برای تولید شکاف ها و اختالل های اجتماعی، 

ارزشی و ارتباطی در سطح جامعه و خانواده برخوردارند )ساروخانی و صداقتی فرد، 1388(.
گذار جامعه از سنت به مدرنیته، توسعۀ شهرنشینی و تشدید مهاجرت به شهرهای بزرگ، 
تحصیل و اشتغال، تغییر شکل خانوادۀ گستردۀ سنتی و ظهور و توسعۀ خانوادۀ هسته ای، از 

1. Margaret Mead
2. Karl Mannheim
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یک سو و ظهور و توسعۀ نهادهای جایگزین نقش های تربیتی و جامعه پذیری خانواده نظیر 
کارکردهای خانواده  ، می تواند به تغییر  از سوی دیگر فّناوری های نوین،  و  مدرسه، رسانه ها 
به ویژه در زمینۀ توزیع قدرت، تغییر نقش ها در خانواده، شیوۀ جامعه پذیری و فرزندپروری، 
فرزندان  و  والدین  روابط  و  ارتباطات  فرایند  در  تحول  وقوع  و  نسلی  شکاف های  شکل گیری 
میان  کالمی  ارتباط  که  می دهد  نشان  ایران  در  پژوهشی  نتیجۀ  زمینه،  همین  در  بینجامد. 
گروه های مرجع نوین )رسانه  کاهش یافته است و به سبب ظهور و توسعۀ  نسل بالغ و جوان 
مشترك  فصل  لذا،  نمی کنند.  تبعیت  سنتی(  مرجع  گروه  ( والدین  از  فرزندان  و...(  مدرسه  و 

عاطفی و تسامح و سازگاری میان نسل ها کاهش یافته است )شرفی، 1392(.
تبدیل شده  به  مسئلۀ  ایرانی  تعامالت میان فردی در خانواده های  و  انسانی  ارتباطات   
گفت و گوی بین اعضای خانواده ها،  که  که نتایج پیمایشی ملی نشان می دهد  است؛ تا جایی 
کنون به 20 دقیقه کاهش پیدا کرده است. بر اساس  از 2 ساعت در شبانه روز در 20 سال قبل، ا
که این  کلمه بین اعضای خانواده ردوبدل می شد  گذشته در شبانه روز 1500  این مطالعه، در 
، 1398(. نتایج مطالعۀ دیگری در ایران  کاهش یافته است )ابتکار کلمه  کنون به 400  میزان ا
نشان می دهد هرچه میزان استفاده از وسایل ارتباطی )الین و تلگرام( افزایش می یابد، میزان 
کالمی افراد خانواده  گردش های خانوادگی و ارتباطات  دورهمی ها، میهمانی های خانوادگی، 

کمتر می شود )شیری و رحمانی، 1394(.
ارتباطات میان فردی بین والدین و فرزندان، هر پژوهشی در این حوزه   با وجود اهمیت 
بسیار پیچیده و چالش برانگیز است. علت اصلی چالشی بودن مطالعۀ ارتباطات بین والدین و 
فرزندان این است که آن ها به دو نسل متفاوت تعلق دارند. والدین اغلب نمی توانند با تغییرات و 
تحوالت جدید هماهنگ شوند؛ لذا، قادر به درک فرزندانشان نیستند. در همان زمان، فرزندان 
نیز نمی توانند ذهنیت والدینشان را درک کنند، زیرا احساس  می کنند که آن ها ذهنی بسیار سنتی 
دارند؛ اما ارتباطات می تواند بین والدین و فرزندان پلی بزند و به آن ها کمک کند تا به عقاید هم 
احترام بگذارند و به تفاهم و همدلی برسند. عوامل و متغیرهایی چون جوانی جمعیت، توسعۀ 
گسترش روزافزون  خانوادۀ هسته ای و افزایش تحرک های جغرافیایی و اجتماعی، از یک سو و 
ضریب نفوذ سواد و تحصیالت، رسانه ها و فّناوری های نوین در بین جامعۀ جوان ایرانی، از سوی 
کرده اند.  را به  مسئلۀ مهم اجتماعی بدل  ارتباطات میان فردی بین والدین و فرزندان   ، دیگر
کاستن از پیامد شکاف های  درواقع، جوامع درحال گذاری چون ایران برای نیل به پایداری و 
گفت وگو و ارتباطات میان فردی مطلوب  مختلف اطالعاتی، ارزشی و هنجاری نیازمند تعامل، 
بین والدین و فرزندان هستند. این گفت وگو، تعامل و همکاری موجب  می شود تا هم سنت های 
گذشته بازتولید شوند و هم نقش و جایگاه نسل جدید در برساختن فرهنگ  اجتماعی نسل 

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(
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گفت وگو و  و جامعۀ جدید به رسمیت شناخته شود. به تعبیری دیگر، شرایط جدید مستلزم 
همکاری نسل والدین و فرزندان است. تلفیق نیروی خالقه و تخصصی فرزندان و داشته ها و 
 تجارب والدین در دنیای سرشار از عدم قطعیت امروز  می تواند شرایط زندگی بهتری را در دنیای 
گفت وگو و صمیمیت بین والدین و فرزندان  می تواند به زیان هر  کند؛ اما فقدان  جدید فراهم 
کیفیت ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در  دو طرف بینجامد. لذا، ضروری است نوع و 
خانوادۀ ایرانی به شیوه ای کیفی، دقیق و عینی بررسی شود تا مبتنی بر نتایج آن بتوان به طرح 
راهبردهایی دقیق برای نهادهای سیاست گذاری در کشور به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی 

در جهت تقویت ارتباطات میان فردی مطلوب پرداخت.
والدین  میان فردی  ارتباطات  وضعیت  خانواده  در  که  است  مطرح  پرسش  این  حال 
به  پاسخ  برای  می کنند.  استفاده  ارتباطاتی  الگوهای  چه  از  آن ها  و  است  چگونه  فرزندان  و 
پرسش ها بر تحلیل تجربۀ زیستۀ فرزندان نوجوان متمرکز شده ایم؛ زیرا فرزندان نوجوان نسلی 
و به  سبب تغییرات جسمی و  با والدین خود تعامل دارند  روزمره  بنا به ضرورت،  که  هستند 
نگرشی  و  فکری  تحوالت  استقالل طلبی،  فردگرایی،  هویت یابی،  دورۀ  نوجوانی  دورۀ  روانی، 
با  رو  پیش  پژوهش  اساس،  همین  بر  است.  نسلی  تمایزات  و  تفاوت ها  شکل گیری  دورۀ  و 
درک اهمیت موضوع ارتباطات میان فردی در خانواده در صدد »تحلیل الگوهای ارتباطات 

میان فردی والدین و فرزندان نوجوان در خانواده« است.

پیشینۀ پژوهش
 نخستین مطالعات مربوط به الگوهای ارتباطی در خانواده را مک لئون و چافی1 سال 1972 
و  ذاتی  خصیصه ای  آنکه  از  بیش  ارتباطی،  الگوهای  که  داشتند  باور  آنان  نشاندند.  ثمر  به 
آن ها معتقد بودند، برای  خانوادگی اند.  تعامالت  از  ناشی  تجارب  حاصل  باشند،  شخصیتی 
باورها، ایده ها و  رسیدن به واقعیتی مشترک در بین اعضای خانواده، موردبحث  قرار دادن 
احساسات راه حلی عملی و مفید است. ریچی و و فیتزپاتریک2 سال 1990 این دیدگاه را توسعه 
دادند و مبتنی بر آن الگوهای ارتباطات خانوادهـ  یعنی الگوی گفت وشنودی و الگوی هم نوایی 
کدامن، 1389(. در ادامه به برخی از مطالعات صورت گرفته در  کردند )سپهری و پا ـ را پیشنهاد 

این حوزه می پردازیم.
گرفت،  صورت  هندوستان  سورات  شهر  در   2014 سال  که  شیث3  و  تکار  مطالعۀ  نتایج   

1. Leon & Chaffee
2. Ritchie & Fitzpatrick
3. Thakkar & Sheth
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گشودگی و اعتماد را در بین فرزندان تقویت می کند.  که نگرش باز والدین به روابط  نشان داد 
تابوهای  به جز  هستند؛  راحت  والدین  با  موضوعات  از  بسیاری  درمورد  بحث   در  نوجوانان 
اجتماعی مانند سیگارکشیدن، نوشیدنی های الکلی و روابط عاشقانه. آنان در بحث  درمورد 
کسب وکار با پدرانشان راحت تر هستند. نوجوانان با مادران  موضوعات سیاسی و اجتماعی و 
آمادۀ  که  کرده اند  بیان  والدین  راحت ترند.  فردی  شکست های  و  ترس ها  بحث  درمورد  در 
موضوعات  برخی  بحث  درمورد  که  می کنند  فکر  اما  هستند،  خود  فرزندان  با  باز  ارتباطات 

.)Thakkar & Sheth, 2014( حساس مانند انتخاب دوست و عادات فردی سخت است
آنتونیو بوا1 سال 2012 در مطالعۀ خود به این نتیجه رسید که کارکرد تعامالت مباحثه ای بین 
والدین و فرزندان اساسًا آموزشی است. مباحثه ابزاری است که والدین را قادر به انتقال و آموزش 
که  ارزش ها و مدل های ارائۀ رفتار مناسب از نظر فرهنگی به فرزندان می کند. نتایج نشان داد 
کمتر نقش  گفت وگوها نقش آموزش دهنده را ایفا  می کنند. فرزندان  والدین در خالل مباحث و 
کودکان تمایل پیدا  که  کارکرد آموزشی این است  یادگیرندگان منفعل را بازی می کنند. دومین 
می کنند تا خواسته های خود را به شکل منطقی بیان کنند )Bova, 2012(. نتایج مطالعۀ کلی و 
همکاران2 )2002( نشان داد که   گفت وشنود اندك در خانواده و نبود ارتباطات کافی میان والدین 
کم حرف و تودار شوند و تمایلی به صحبت کردن  که در آینده فرزندان  و فرزندان سبب می شود 

، اتفاقات روزمره، برنامه ها و اهداف در خانواده یا در حضور دیگران نداشته باشند. دربارۀ افکار
ارتباطات میان فردی مطالعه ای مردم شناختی است  ایران نخستین مطالعه  درمورد  در 
داد  انجام  ایران  در  دهۀ1970 م  امریکایی،  زبان شناس  و  مردم شناس  بی من3،  ُا.  ویلیام  که 
در ایران4  قدرت  و  منزلت  زبان،  عنوان  تحت  کتابی  در  را  تحقیقاتش  حاصل   1985 سال  و 
را  ایران  فرهنگ  در  میان فردی  ارتباطات  مؤلفه های  مهم ترین   )1387( بی من  کرد.  منتشر 
تعامل  بافت  فرهنگی  زمینۀ  نابرابری(،  مقابل  در  )برابری  منزلت  رابطۀ  زرنگی،  بی اعتمادی، 
که دو نوع الگوی ارتباطات میان فردی  ( و تعارف می داند  )درون/باطن در برابر بیرون و ظاهر
رفتار  نامساوی،  منزلت های  با  سلسله مراتبی  روابط  با  الگویی  نخست  می شود:  منتج   آن  از 
پیش بینی ناپذیر  شرایط  طبیعتًا  و  بی اعتمادی  یا  زرنگی  به سوی  جهت گیری  تعارف،  با  توأم 
پارتی بازی، اعتماد و  برابر و مبتنی بر صمیمیت،  روابط  الگوی وجود  و نسبتًا رسمی؛ و دّوم 

شرایط پیش بینی پذیر و غیررسمی.

1. Antonio Bova
2. Kelly et al. 
3. William O. Beeman
4. Language, Status, and Power in Iran 
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فراهتی، فتحی آشتیانی و مرادی در پژوهشی کّمی نشان دادند که جهت گیری گفت و شنود در 
خانواده رابطۀ مثبت و معناداری با مهارت های ارتباطی نوجوانان دارد؛ اما جهت گیری هم نوایی 
خانواده رابطۀ منفی و معناداری بـا مهارت های ارتباطی نوجوانان دارد و پیش بینی کننده ای 
منفـی بـرای آن اسـت. شهرکی ثانوی، نویدیان، انصاری مقدم و فرجی شوی )1390( به این نتیجه 
کیفیت زندگی و جهت گیری  گفت و شنود پیش بینی کنندۀ مثبت  که جهت گیری  دست یافتند 
کیفیت زندگی هستند. نتایج پژوهش تجلی و اردالن )1389(  هم نوایی پیش بینی کنندۀ منفی 
ابراز  ترغیب  و  گسترده  و  باز  ارتباطات  فراهم کردن  با  می تواند،  خانواده  محیط  که  داد  نشان 
احساسات و شرکت آن ها در بحث و تبادل نظر، عالوه بر اینکه به طور مستقل به ارتقای سازگاری 

تحصیلی در آنان کمک کند، به واسطۀ خودکارآمدی نیز سازگاری آن ها را افزایش دهد.
مطالعات  و  ارتباطات  علوم  رشتۀ  در  مهم  و  تخصصی  حوزه ای  میان فردی«  »ارتباطات 
که در دهه های اخیر حوزه ها و رشته های دیگری چون روان شناسی اجتماعی  ارتباطی است 
آن وارد شده اند. بررسی مطالعات و  با رویکرد بین رشته ای به  آن نیز  و زبان شناسی و نظایر 
بیشترین  که  این است  بیانگر  ایران  و در داخل  پژوهش های صورت گرفته در سطح جهانی 
روان شناسی  حوزه های  در  و  »کّمی«  میان فردی  ارتباطات  حوزۀ  در  صورت گرفته  مطالعات 
بوده اند؛ گرچه برخی مطالعات »کیفی« )Bova, 2012( یا ترکیبی )Thakkar & Sheth, 2014( نیز 
به بررسی الگوهای ارتباطات میان والدین و فرزندان در خانواده پرداخته اند. بررسی مطالعات 
صورت گرفته در ایران نشان می دهد که بیشتر با روش شناسی کّمی و با استفاده از پرسش نامۀ 
 ، از سوی دیگر ارتباطات میان فردی در خانواده پرداخته اند.  الگوهای  به تحلیل  استاندارد 
که  الگوی نظری  ـ  تجربی فیتزپاتریک و ریچی مبتنی بوده اند  بیشتر مطالعات تنها بر رویکرد 
کم بر ارتباطات میان فردی در خانواده و رابطه  به تحلیل شکلی الگوها و فضای ارتباطی حا
اعتمادبه نفس  روان،  سالمت  سازگاری،  چون  روان شناختی  متغیرهایی  با  آن  هم بستگی  و 
و... پرداخته اند. درواقع، بیشتر مطالعات قبلی در ایران  درمورد الگوهای ارتباطات خانوادگی 
کمتر  گرفته اند و اصوًال از جنبۀ رویکرد ارتباطی به آن در ایران  در حوزۀ روان شناسی صورت 
پرداخته شده است. این در حالی است که مطالعۀ حوزۀ ارتباطات انسانی بدون درنظرگرفتن 
بافت و زمینه ها و عوامل شکل گیری تعامل ارتباطی به تقلیل تحلیل پدیده منجر می شود نه 
تحلیل عمیق و شناسایی الگوهای واقعی در ارتباطات میان فردی. بر همین اساس، مطالعۀ 
در  فرزندان  و  والدین  میان فردی  ارتباطات  الگوهای  تحلیل  و  شناسایی  هدف  با  رو،  پیش 
کیفی« بهره می گیرد. درواقع، تجربۀ زیستۀ افراد )حاصل از تعامل  خانواده، از روش »تحقیق 
الگوهای  صرفًا  نه  می شود  تحلیل  خانواده(  اعضای  سایر  و  والدین  با  خانواده  در  نوجوانان 

. تجربه شدۀ جوامع دیگر
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مبانی نظری پژوهش
گی ها و مدل های آن چیستی ارتباطات میان فردی، ویژ

به  معنای   personal واژۀ  و  »بین«  به  معنای   inter پیشوند  از  مرکب  میان فردی  ارتباطات   
انسانی 1به  ارتباطات  از  بخشی  به عنوان  میان فردی  ارتباطات  است.  )انسانی(«  »شخصی 
پیام های  طریق  از  معانی  و  احساسات  و  اطالعات  تسهیم  و  مبادله  و  خلق  دوسویۀ  فرایند 
کالمی یا غیرکالمی بین دو نفر یا بیشتر گفته می شود )Brooks & Heath, 1993: 7(. ما روزانه از 
این نوع ارتباط برای ردوبدل کردن اطالعات؛ ابراز احساسات و عالیق؛ حل مسائل و مشکالت 
خود با دیگران؛ رفع تضادها و تعارض ها؛ رفع نیازهای اجتماعی؛ گفت وگو با اطرافیان، والدین، 

کار و جامعه و نظایر آن استفاده می کنیم. فرزندان، دوستان، همکاران و دیگران در محیط 
نه میان نقش های  انسان رخ می دهد  و  یا چند شخص  ارتباطات میان فردی میان دو 
)فرادست/ کلیشه ای  قالب های  و  ماسک ها  و  کارمند/رئیس(  زن/مرد،  )والد/فرزند،  آن ها 

کّمّ وکیف ارتباطات میان فردی  گرچه نقش ها بر  فرودست، مسلمان/مسیحی، سفید/سیاه(؛ 
اثر می گذارند. ارتباطات میان فردی همیشه جریانی دوسویه است؛ مبادلۀ معناست نه مبادلۀ 
پیام؛ کنشی عمدی است نه اتفاقی؛ فرایندی مداوم و مستمر است نه رویداد یا داستان یک 
.)Hartley, 1999( رویداد. ارتباطات میان فردی بین دو نفر خاصیت انباشتی در طی زمان دارد

که بین دو انسان رخ می دهد و در برابر نوع  ارتباطات میان فردی به روابطی اشاره دارد 
دیگری از ارتباطات یعنی ارتباطات غیرشخصی2 قرار می گیرد که حداقل یکی از طرفین ارتباط 
از  کی  حا میان فردی  ارتباطات  وضعیت  است.  ابزاری(  و  شی ءگونه  )نگاه  بی جان  و  بی روح 
، بنا بر اهدافی، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و به  که در آن دو نفر یا بیشتر شرایطی است 
و  پیش بینی پذیر  دائمی،  پویا،  فعالیتی  میان فردی  ارتباط  درواقع،  می کنند.  توجه  همدیگر 
چند سطحی است که موجب تسهیم معنا می شود تا زندگی را با تدبیر و مدیریت مؤثرتری اداره 
کنیم )مایرز و مایرز3، 1383: 36(. امروزه معیار ارتباطات میان فردی تنها شمار افراد دخیل در 
ارتباط نیست؛ بلکه کیفیت ارتباطات است. ارتباطات میان فردی زمانی رخ می دهند که شما 
با شخص به عنوان انسان رفتار می کنید؛ اما ارتباطات غیرشخصی و غیرانسانی هنگامی اتفاق 
می افتند که با دیگران همانند سوژه یا شیء رفتار می کنید یا به نقش های دیگران )درخواست 
کنش نشان می دهید به جای آنکه با آن ها همانند انسانی  لیوان از خدمتکار در رستوران( وا

کنید. محترم و بی نظیر رفتار 

1. Interpersonal Communication
2. Impersonal Communication
3. Myers & Myers 

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(



304

شمارهپنجاهوهشتم
سالبیستوسوم
تابستان1401

مقاله علمی _ پژوهشی

گرفته  امروزه ارتباطات میان فردی دو شکل »چهره به چهره« و »رسانه ای شده« به  خود 
کره  گذشته افراد تنها از طریق ارتباطات حضوری مستقیم با هم صحبت و مذا گر در  است. ا
و   گفت وشنود می کردند؛ امروزه به  سبب توسعه و رشد رسانه ها، ابزارها و فّناوری های ارتباطی 
شبکه ای  ارتباطات  و  اینترنت  بر  مبتنی  تعاملی  رسانه های  رایانامه،  نامه،  تلفن،  نظیر  نوین 
گرام، توئیتر و ...( و پیام رسان های تلفن همراه  )شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، اینستا

گرفته است. )تلگرام، واتساپ و ...( ارتباطات میان فردی شکل »رسانه ای شده« به  خود 
صاحب نظران  سوی  از  میان فردی  ارتباطات  گی های  ویژ از  مختلفی  دسته بندی های 
میان فردی  ارتباطات  گی  ویژ پنج  رسانه،  و  ارتباطات  استاد  فرهنگی،  است.  گرفته  صورت 
گشودن خود و  گشودگی: عالقۀ فرستندۀ پیام به   .1 : از که عبارت اند  را ذکر می کند  اثربخش 
را درک کردن؛  ارتباطی خود؛ 2. همدلی: احساس طرف مقابل  خودافشایی در مقابل طرف 
ارتباط؛  برقراری  برای  افراد  برای   ) تهدیدآمیز )نه  امن  و  مناسب  بستر  ایجاد  حمایتگری:   .3
برای  موقعیت  ایجاد  تساوی:   .5 و  دیگران؛  و  خود  به  خوشایند  احساس  4. مثبت گرایی: 

مشارکت هر دو طرف در جریان ارتباط )فرهنگی، 1397: 112-120(.
کتاب  در  شمالی،  کارولینای  دانشگاه  در  میان فردی  ارتباطات  حوزۀ  پژوهشگر  وود1،   
ارتباطات  گی های  ویژ مهم ترین  روزمره،  مواجهۀ  میان فردی؛  ارتباطات  عنوان  تحت  خود 
گزینشی بودن )مواجهۀ انتخابی در تعامل با دیگران بدون ایجاد رابطۀ  میان فردی را شامل 
صمیمانه و شخصی(؛ نظام مند بودن )وقوع ارتباطات در درون نظام ها یا زمینه های مختلف 
فرایندی بودن3؛  ارتباطات؛  در  اختالل2  وجود  خانوادگی(؛  و  سازمانی  و  فرهنگی  و  اجتماعی 

گاهی و شناخت شخصی؛ و خلق معنا4 می داند. افزایش آ
پیام،  )فرستنده،  ارسطو  ارتباطی  مدل  مانند  میان فردی  ارتباطات  اولیۀ  مدل های 
مخاطب( بسیار ساده انگارانه بودند و ارتباطات انسانی میان افراد را فرایندی خطی و یک سویه 
گیرنده منتقل می شود و به بازخورد  که طی آن پیامی از سوی فرستنده به  در نظر می گرفتند 
و  تعاملی5  مدل های  به  که  بعدی  مدل های  در  اما  نداشتند؛  توجهی  گیرنده  سوی  از  پیام 
تبادلی یا میان کنشی6 معروف شدند، به اهمیت دوسویگی ارتباطات میان فردی انسانی توجه  

1. Wood 
2. Noise
3. Process
4. Content Meaning
5. Interaction
6. Transaction
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جنگ  از  بعد   1948 سال  السول1  هارولد  که  میان فردی  ارتباطات  مدل  نخستین  طبق  شد. 
که در آن یک  کرد، ارتباطات خطی یا فرایند یک طرفۀ انتقال پیام است  جهانی دوم پیشنهاد 
فرد )فرستنده( به ارسال پیام به فرد دیگر )مخاطب( اقدام می کند. این مدل ارتباطی متشکل 
از پنج پرسش است که توالی اقدامات تشکیل دهندۀ تعامل را نشان می دهد: »چه کسی؟ چه 
کلود شانون  کانالی می گوید؟ به چه کسی می گوید؟ با چه تأثیری می گوید؟«.  می گوید؟ در چه 
گی اختالل )پارازیت،  کردند و ویژ و وارن ویور2، یک سال بعد از ارائۀ مدل السول، آن را اصالح  

کردند )محسنیان  راد، 1396(. ( را به آن اضافه  نویز
که طی آن مرتب جای  در مدل تعاملی، ارتباطات میان فردی فرایندی توصیف می شود 
و  پیام ها  ارسال  طریق  از  معنا  مدل،  این  در  می شود.  عوض  مخاطب  و  پیام  ارسال کنندۀ 
دریافت بازخورد و تحت تأثیر عوامل محیطی )اندازه، دما و روشنایی( و عوامل روان شناختی 
حوزه های  چقدر  هر  درواقع،  می شود.  ساخته  و...(  گذشته  تجارب  احساسات،  )استرس، 
گیرند، بهتر یکدیگر را درک  ک بیشتری با یکدیگر قرار  تجارب ارتباط گران در هم پوشی و اشترا
ظاهر  سوء تفاهم ها  هستند،  کافی  هم پوشی  فاقد  تجربه  حوزه های  که  هنگامی  می کنند. 
که ارتباط گران  می شوند؛ اما مدل ارتباطات میان فردی تبادلی3 ارتباطات را فرایندی می داند 
معناهای اجتماعی را در بافت های فرهنگی، اجتماعی و رابطه ای می سازند. در این مدل، افراد 
تنها به مبادلۀ پیام نمی پردازند، بلکه از ارتباطات به منظور ایجاد روابط، ساختن پیوندهای 
جماعت ها  تشکیل  برای  دیگران  با  گفت وگو  و  مشترک  مفاهیم  به  شکل دادن  بین فرهنگی، 
استفاده می کنند. مدل  ارتباطات تبادلی تطابق بیشتری با ارتباطات میان فردی دارد، چون 
کید دارد. به عالوه،  بر پویایی ارتباطات میان فردی و نقش های چندگانۀ افراد در طول فرایند تأ
افراد و تجربه های  ارتباطات  که به ما یادآوری می کند  گی »زمان« است  این مدل حاوی ویژ
آن ها در طول زمان تغییر می کند. مدل تبادل اختالل را در طول ارتباطات میان فردی حاضر 
گی زمان در این مدل تنوع ارتباطات افراد در طول زمان را خاطرنشان  می بیند. همچنین، ویژ

.)Wood, 2016( می کند

 چیستی خانواده و نقش ارتباطات میان فردی در خانواده
گروهی از افراد که با یکدیگر بر پایۀ هم خونی )َنَسبی( یا ازدواج )سببی( یا   خانواده به عنوان 
از  گروهی  را  خانواده  گیدنز   .)1380 )ساروخانی،  است  شده  تعریف  دارند  ارتباط  فرزندپذیری 

1. Harold Lasswell
2. Claude Schannon & Warren Weaver 
3. Transaction Interpersonal Communication Model
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افراد می داند که با ارتباطات خویشاوندی مستقیمًا پیوند یافته و اعضای بزرگ سال مسئولیت 
کودکان را بر عهده دارند. پیوندهای خویشاوندی متضمن روابط میان افراد است  مراقبت از 
مادران،  )پدران،  خونی  خویشاوندی  که  تبار  طریق  از  یا  شده  برقرار  ازدواج  طریق  از  یا  که 

.)413 :1397 ، گیدنز فرزندان، پدربزرگ و مادربزرگ( را به یکدیگر مرتبط می  کند )
که چند نسل را در بر می گیرد و وجه تمایز آن با  خانواده نظام عاطفی پیچیده ای است 
آن است  سایر نظام های اجتماعی در وفاداری، عاطفه و دائمی بودن عضویت نسل ها در 
)Goldenberg & Goldenberg, 2008(. وجه تمایز آن از سایر سیستم های اجتماعی به این 
صورت است که ورود به سیستم خانوادگی از لحظۀ تولد یا فرزندخواندگی یا ازدواج آغاز  می شود 
و اعضا تنها به واسطۀ مرگ از هم جدا  می شوند و جدایی تمامی ارتباطات خانوادگی ناممکن 
است )Carr, 2012(. عمده ترین دسته بندی خانواده تقسیم آن به دو نوع هسته ای و گسترده 
است. در خانوادۀ هسته ای1 واحد اولیۀ خانواده شامل والدین و فرزندان می شود )ساروخانی 
گروهی مرکب از سه نسل یا بیشتر در یک  گسترده2  و صداقتی فرد، 1388: 274(. در خانوادۀ 

خانه با هم یا در نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند و با هم در تعامل و ارتباط هستند.
کارکردهای مختلفی است. از نظر جامعه شناسی، برخی از   خانواده به عنوان نظام دارای 
کارکردهای زیستی )تنظیم روابط جنسی و تولیدمثل(،  کارکردهای خانواده شامل  مهم ترین 
نیازهای  تأمین  جامعه پذیری،  )پرورش(،  تربیت  و  آموزش  فرزندان،  از  مراقبت  و  حمایت 
کنترل و نظارت اجتماعی، رشد و تثبیت  عاطفی و روانی، تأمین نیازهای اقتصادی و مادی، 

شخصیت، پرکردن اوقات فراغت و نظایر آن است )علینی، 1393(.
است.  خانواده  نظام  در  مختلف  کارکردهای  پیش برد  برای  عنصر  مهم ترین  ارتباطات 
که  است  سازوکاری  آن،  غیرکالمی  وجه  در  چه  و  کالمی  وجه  در  چه  خانواده،  در  ارتباطات 
 ، افکار تجربه ها،  دغدغه ها،  نگرانی ها،  عواطف،  خواسته ها،  نیازها،  خانواده  اعضای  آن  طی 

دیدگاه ها و احساسات خود را با یکدیگر مبادله می کنند.
آن در  ارتباطات در خانواده و نقش  که به  ارتباطات خانواده  از دیدگاه های مطرح در  یکی 
سازگاری مؤثر با محیط پرداخته است »الگوی ارتباطی خانواده« فیتزپاتریك و ریچی است. آن ها در 
دهۀ 1990 در مطالعات تجربی خود دو الگوی ارتباطی »جهت گیری گفت وگویی3« و »جهـت گیری 
هم نوایی«4 را در ارتباطات میان فردی در خانواده شناسایی کرده اند. »جهت گیری گفت وگویی« بر 

1. Nuclear Family
2. Extended Family
3. Conversation Orientation
4. Conformity Orientation
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کید دارد.  ارزش ارتباط و تعامل فراوان، خودبه خـودی و بـدون اجبـار و فـشار میان اعضای خانواده تأ
اعـضای خـانواده زمـان بسیاری را بـا یکدیگر می گذرانند و به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؛ 
کودکان تشویق می شوند نظر خود را بیان  کنند و  فرزندان مجازنـد بـا والدینشان بحث و مناظره 
گر مغـایر  کنند. آنان پـیش از اظهارنظر همۀ جوانب را در نظر می گیرند و معتقدند که عقیدۀ فرد، حتی ا
بـا سایر افراد باشد، باید بیان شود. افـراد خـانواده فعالیت هـا، افکار و احساسات خود را با یکدیگر در 
میان می گذارند. اعمال و فعالیت های خـانواده بـا مـشارکت اعضای خانواده مورد بحث قرار می گیرد 
و تصمیم گیری های خانواده با هم فکری همۀ اعضا صورت می گیرد. »جهت گیری هم نوایی« با 
یکرنگی اعتقادات، نگرش ها و ارزش ها مشخص می شود. تعامالت خانواده بر حفظ روابط هم رنگی 
که منعکس کنندۀ اطاعت از والدین اسـت. اغلب، فشار بـرای موافقت و حفظ ارثیۀ  کید دارد  تأ
خانوادگی وجود دارد. در این خانواده هـا همۀ تصمیمات را والدین می گیرند و از بچه ها انتظار می رود 
که فقـط اطاعت کنند. والـدین احساس می کنند آن ها باید برای بچه ها تصمیم بگیرند و بچه ها 
یاد می گیرند در تصمیم گیری ها متکی بر والدین باشند و مهارت های تـصمیم گیری را نمی آموزنـد. 
ویژگـی این جهت گیری تالش برای حفظ و نگهداری روابط همگون و همساز والد ــ فرزنـدی اسـت. 
کید دارند که فرزندانشان باید از تعارض و تقابل با جمع اجتناب کننـد؛ در صورت  این خانواده ها تأ
اختالف نظر با دیگران )والدین و بزرگ ساالن( تسلیم آن ها شوند؛ به بزرگ ترها احترام بگذارند و جلو 

.)Koerne, Scharodt & Fitzpatrick, 2017( مشکالت میان فردی را بگیرند
ارتباطات  حوزۀ  صاحب نظر  بوبر،  مارتین  دیدگاه  از  ریچی،  و  فیتزپاتریک  دیدگاه  بر  عالوه 
،  درمورد ارتباطات میان فردی نیز می توان برای تبیین نظری نظام ارتباطات در  گفت وگومحور
خانواده بهره گرفت. بوبر معتقد است که ارتباطات میان فردی در دو شکل ارتباطات »من ـ تو« و 
»من ـ آن« روی می دهد. »ارتباطات من ـ آِن« ما با دیگران غیرشخصی، غیرانسانی و بی روح است 
و همانند اشیا و سوژه ها با آن ها رفتار می کنیم. در »ارتباطات من ـ آن«، ما انسانیت فرد و وجود 
آن ها را تصدیق نمی کنیم. ما با فروشندگان، خدمتکاران رستوران ها و منشی ها و کارمندان دفتر 
به مثابۀ انسانی منحصربه فرد رفتار نمی کنیم؛ بلکه همانند ابزاری برای برآورده سازی دستورها 
و خواسته هایمان با آن ها رفتار می کنیم. در شکل اغراق آمیز »روابط من ـ آن«، دیگران حتی به 
 حساب نمی آیند و دیده نمی شوند. مثًال، وقتی فرد بی خانمانی پولی را برای غذا طلب می کند، 
کارآمد والدین ممکن  برخی افراد روی برمی گردانند و او را نادیده می گیرند. در خانواده های نا
فرزندان همانند  با  و  کنند  آن ها اجتناب  با  گفت وگو کردن  از  و  نادیده بگیرند  را  فرزندان  است 
»اشیا« یا »آن« رفتار کنند نه همانند انسانی بی نظیر )Wood, 2016(. نادرترین نوع ارتباطات، از 
، ارتباط »من ـ تو«ست. بوبر این نوع ارتباط را باالترین شکل ارتباطات گفت وگوی بشری  نظر بوبر
می داند. زمانی که در سطح من-تویی تعامل می کنیم، دیگران را در کلیت و فردیت انسانی اش 

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(
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آن ها  آن ها در چارچوب نقش های اجتماعی شان،  با  رفتار  به جای  مالقات  می کنیم. درواقع، 
و  می شناسیم  را  آن ها  کلیت  در  که  می بینیم  منحصربه فردی  انسانی  موجودات  به عنوان  را 
کامًال خود را باز می کنیم و به دیگران اعتماد می کنیم تا  می پذیریم. در ارتباطات من ـ  تویی، ما 
ما را با همۀ خوبی ها، بدی ها، امید ها، ترس ها، قّوت ها و ضعف ها بپذیرند. درواقع، در مقابل 
ارتباطات »من ـ آن« کـه از نوع رابطۀ »سوژه« و »ابژه« است، ارتباطات »من ـ  تو« قـرار دارد کـه از نـوع 

ارتباط »سوژه« با »سوژه« است )ایمانی و شرفی، 1388(. 

روش پژوهش
در این پژوهش، برای کشف و شناسایی و تحلیل الگوهای روابط میان فردی والدین و فرزندان 
از رویکرد کیفی و روش مصاحبۀ عمقی با دختران و پسران شاغل به تحصیل در مقطع متوسطۀ 
دوم دبیرستان های دولتی شهر تهران استفاده شد. جامعۀ موردمطالعه شامل »دانش آموزان 
(« دبیرستانی )متوسطۀ دوم( 16 تا 18 ساله مشغول به تحصیل در مدارس  نوجوان )دختر و پسر
دولتی شهر تهران )5 دبیرستان دخترانه و 5 دبیرستان پسرانه در پنج منطقۀ شمال، جنوب، 
شرق، غرب و مرکز شهر تهران( است که همراه والدین خود زیر یک سقف زندگی می کنند و هر روز 
همدیگر را مالقات می کنند. پس از اخذ مجوزهای الزم از اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران، 
گرفت. با توجه  هماهنگی های الزم با مدیران مدارس برای مراجعه به مدارس منتخب صورت 
به هدف پژوهش، از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب نمونه ها استفاده شد و مصاحبه ها تا 
نیل به اشباع نظری ادامه یافت. این امر در نمونۀ 37 ُام محقق شد؛ اما برای کسب اطمینان 
گزینش هدفمند به گونه ای  کفایت داده ها، مصاحبه ها تا نمونۀ چهلم ادامه یافت. فرایند  از 
برای  آن  اهداف  و  مطالعه  موضوع  ابتدا  کالس(  )دو  دبیرستان  هر  در  حضور  از  پس  که  بود 
که تمایل و رغبت به مشارکت در مطالعه  دانش آموزان توضیح داده می شد و سپس با افرادی 
داشتند مصاحبه صورت می گرفت. در ابتدا رابطه ای صمیمی و همدالنه با آن ها برقرار می شد؛ 
 برای هر مصاحبه شونده توضیح داده می شد و رضایت آن ها 

ً
سپس اهداف پژوهش مجددا

که  برای ادامۀ همکاری جلب می شد. درواقع، معیار ورود به مطالعه شامل دانش آموزانی بود 
گاهانه تمایل به شرکت در مطالعه داشتند و قادر  پس از توضیح موضوع مطالعه داوطلبانه و آ

به بیان تجربۀ نحوۀ تعامل خود با والدینشان بودند. 
والدین  با  روزانه  تعامل  در  دانش آموزان  زیستۀ  تجربۀ  تحلیل  رو  پیش  پژوهش  هدف 
کشف و استخراج الگوهای ارتباطات  خود است تا از این طریق به شناخت بهتر این پدیده و 
کیفیت تعامالت آن ها با والدین دست یابیم. تمام  میان فردی موجود و مستقر در خانواده و 
مصاحبه ها به صورت حضوری و شفاهی و با رضایت دانش آموزان در محیط مدرسه  صورت 
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گرفت و هیچ مصاحبه ای خارج از مدرسه ثبت و ضبط نشد. همان طور که قبًال گفته شد، پس 
از تشریح اهداف مطالعه برای دانش آموزان و جلب نظر و همکاری آنان در شرایط و ساعاتی که 
کالس های درس ضروری و جدی بودند )با هماهنگی مسئوالن مدرسه(، در اتاق  کمتر درگیر 
ویژۀ مشاورۀ مدرسه )به منظور حفظ حریم و تأمین راحتی و آرامش آنان( مصاحبه ها صورت 
گرفت. شایان ذکر است که در صورت نامناسب بودن شرایط یا درخواست شرکت کننده، فرصت 
کار جمع آوری اطالعات  و زمان دیگری برای مصاحبه با توافق وی تعیین می شد؛ همین امر 
کرد. مدت هر مصاحبه از 60 الی90  دقیقه و میانگین آن 60 دقیقه بود. در  را بسیار طوالنی 
کلی  درمورد رابطۀ  این پژوهش، از سؤاالت نیمه ساختارمند استفاده شد. مصاحبه با سؤال 
خود و والدین شروع می شد. سپس، با راهنمایی و جهت دهی، سؤاالت بعدی برای تشویق و 

دستیابی به توضیحات بیشتر مطرح می شد. 
در پایان هر مصاحبه، محتوای ضبط شده و یادداشت های ثبت شده در حین مصاحبه 
گردآوری و تجزیه وتحلیل داد ه ها هم زمان  تبدیل شدند.  به متن نوشتاری  و  پیاده سازی 
پس از  اشباع داده ها ادامه یافت.  این روند تا پایان مطالعه و دستیابی به  گرفت.  صورت 
تجزیه وتحلیل مصاحبۀ اّول، مصاحبۀ بعدی صورت می گرفت. برای تحلیل داده ها، از شیوۀ 
تحلیل محتوای توصیفی هوسرلی استفاده شد. واحد تحلیل در تجزیه وتحلیل مصاحبه ها 
اجرای  با  و  توصیفی هفت مرحله ای کالیزی1  تحلیل داده ها بر اساس روش  است.  مضمون 
خوشه بندی  معانی4،  خالصه کردن  مهم3،  بیانی  گزاره های  شناسایی  مراحل آشنایی2، 
موضوعات5، ارائۀ توصیف جامع6، ایجاد ساختار بنیادی7 و اعتباربخشی به ساختار بنیادی8 
به  سبب حجم زیاد جداول مربوط به   .)Morrow, Rodriguez & King, 2015( گرفت صورت 
از فرایند تجزیه وتحلیل مقولۀ  گزاره ها و استخراج مقوله ها، تنها به یک نمونه  تجزیه وتحلیل 
معنای  به    P حرف  گویه ها،  کنار  در  می شود.  اشاره   1 جدول  در  کالمی  ارتباطات  الگوهای 

مشارکت کننده9 در مطالعه است و عدد هم کد هر مشارکت کننده است.

1. Colaizzi
2. Familiarisation
3. Identifying Significant Statements
4. Formulating Meanings
5. Clustering Themes
6. Developing An Exhaustive Description
7. Producing The Fundamental Structure
8. Seeking Verification Of The Fundamental Structure
9. Participant

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(
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جدول 1. نمونه ای از فرایند تجزیه وتحلیل مقولۀ الگوهای ارتباطات کالمی میان فرزندان و والدین

مقوله هامفاهیم خالصه  شدهگزاره ها
 دسته بندی 

مضامین

معموًال  بحث هامون  • معموًال 
نظر  کسی  هر  و  می شه  هم  چالشی 
احترام  هم  به  اما  داره،  را  خودش 
که در هنگام  می گذاریم. من ندیدم 
تو  بگن  پدرم  یا  مادرم  با  بحث کردن 
بزنن.  ذوقم  توی  و  می کنی  اشتباه  
که دیدگاه خودشون  سعی نمی کنن 
حمله  هم  به  کنن.  تحمیل  را 
.)p-39( نمی کنیم و احترام می ذاریم

باهاشون  را  چیزی  یک  • وقتی 
مامان  و  بابا  می ذاریم،  میان  در 
و  می کنند  گوش  ما  به  همیشه 
مانند یک دوست و دلسوز نظرشان 
دوستانه  نصیحت  می گویند.  رو 
می کنند. من از مشورت و گفت وگو با 
اونا لذت می برم، چون منطقی همۀ 
خوب  و  می بینند  را  موضوع  زیروبم 

.)p-27( راهنمایی می کنند

• پدرم و مادرم آدم مذهبی هستن 
و  درمورد دین و اخالق و این چیزها 
اعتقاد  و  نظر  اما  می کنیم،  بحث 
گر در  خودشون را تحمیل نمی کنن. ا
متفاوت  پدرم  نظر  با  نظرم  مواردی 
بگه،  زور  اینکه  به جای  پدرم،  باشه، 
کامل توضیح می ده و باهام صحبت 
می کنه و به نقطۀ مشترکی می رسیم 

.)p-7(

یا  پدر  با  موضوعی  برای  • وقتی 
می کنم،  گفت وگو  و  مشورت  مادرم 
خودشون  تجربه های  از  معموًال 
که خودت  برامون می گن؛ اما می گن 
در  می کنن  سعی   . بگیر تصمیم 
تصمیم گیری درست کمکم کنند. هر 
کردم نتیجۀ  وقت باهاشون مشورت 

.)P-2( گرفتم خوبی 

ســخنان  شــنیدن 
بــه  احتــرام  و  همدیگــر 
و  متفــاوت  نظرهــای 
مخالــف، عــدم تحمیــل 
بــه  نظرهــا  و  افــکار 

ن ا نــد ز فر

الگوی 
  گفت وشنودی و 

مشارکتی

الگوهای 
ارتباطات کالمی
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کار  کفایــت روش  کیفــی نظیــر پدیدارشناســی بــه  معنــای صحــت و  صحــت در پژوهش هــای 
 ، اعتبــار وابســتگی،  قابلیــت  خــواص  طریــق  از  احتمالــی  صحــت  محققــان  درمــورد  اســت. 
قابلیــت انتقــال و تأییدپذیــری قضــاوت می کننــد. مهم تریــن ایــن خــواص اعتبارپذیــری اســت 
کیفــی  )Burns & Grove, 2007(. روش هــای مختلفــی بــرای صحت ســنجی در پژوهش هــای 
ــرای  ــت وجو ب ــا، جس ــط اعض ــی توس : بازبین ــد از ــا عبارت ان ــن راهبرده ــن ای ــود دارد. رایج تری وج
یافتــن مــوارد منفــی یــا جایگزیــن، بازبینــی توســط همــکاران، روش هــای تلفیقــی و حسابرســی 
کدهــای به دســت آمده، از  یــا تصمیم گیــری. در ایــن پژوهــش، به منظــور حصــول اطمینــان از 

گرفــت. بازنگــری همــکاران اســتفاده شــد و در صــورت نیــاز تغییــرات الزم صــورت 

 یافته های پژوهش
بیشــتر  تحصیلــی«  »رشــتۀ  کــه  می دهــد  نشــان  موردمطالعــه  جامعــۀ  گی هــای  ویژ بررســی 
مشــارکت کنندگان علــوم انســانی )52/5 درصــد( و بقیــه در رشــتۀ تجربــی یــا ریاضــی مشــغول 
کــه بیشــترین ســطح »تحصیــالت والدیــن  ایــن اســت  بیانگــر  نتایــج  بــه تحصیــل بوده انــد. 
کــه ســهم  زیردیپلــم اســت  و  آنــان، دیپلــم  از  یعنــی 65 درصــد  نوجوانــان« مشــارکت کننده، 
مــادران زیردیپلــم بیشــتر از پــدران اســت. همچنیــن حــدود 37 درصــد مــادران و 90 درصــد 
، بازنشســته و...(  پــدران شــاغل و 62 درصــد مــادران و 10 درصــد پــدران فاقــد شــغل )بیــکار
هســتند. بیشــتر نوجوانــان، یعنــی 52/5 درصــد آنــان، در خانوارهــای 4 نفــره شــامل والدیــن و 
دو فرزنــد زندگــی می کننــد. میانگیــن تعــداد اعضــای خانــوار در خانــوادۀ نوجوانــان موردبررســی 

اســت. نفــر   4/24

انواع الگوهای ارتباطی در خانواده بر اساس یافته ها
کانــون شــکل گیری تجربــۀ ارتباطــات و تعامــالت انســانی بیــن والدیــن و  خانــواده نخســتین 
کــه  فرزنــدان بــه  شــمار مــی رود. بخــش مهمــی از ارتباطــات میان فــردی ارتباطــات کالمــی اســت 
گفتــار بیــن دو نفــر یــا بیشــتر مبادلــه  بــر اســاس اطالعــات، احساســات و معانــی از طریــق کالم و 
می شــود؛ گرچــه اهمیــت ارتباطــات غیرکالمــی نظیــر ایماواشــاره و حــرکات و زبــان بــدن نیــز بســیار 
کــه ســه الگــوی  گفــت  مهــم اســت. بــا تحلیــل داده هــای حاصــل از مصاحبــۀ نوجوانــان می تــوان 
کــه عبارت انــد  ارتباطــات کالمــی میــان والدیــن و فرزنــدان در خانــواده قابــل مشــاهده اســت 
تک گویــی  الگــوی  و  جدلــی  و  مناظــره ای  الگــوی  مشــارکتی،  و  گفت وشــنودی  الگــوی   : از

نصیحت محــور و ســرزنش آمیز )جــدول 2(.

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(
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جدول 2. انواع ارتباطات کالمی والدین و فرزندان

فراوانیمقوله ها   مفاهیم خالصه  شده

و  نظرها  پذیرش  و  احترام   ، همدیگر سخنان  شنیدن 
گفت وگو  ، لذت بردن از  باورهای متفاوت و مخالف همدیگر
، احترام به عالیق و  با هم انتقاد راحت و آزادانه از همدیگر
تصمیم گیری  ها،  در  فعال  مشارکت   ، همدیگر انتخاب های 

همکاری دو طرف برای فهم موضوع و اخذ تصمیم

10گفت و شنودی و مشارکتی

فرزندان،  با  رقابت  مبارزه طلبی،  برای  والدین  تالش 
خود،  نظرهای  صحیح بودن  و  برتری  اثبات  برای  تالش 
و  کوچک پنداری  فرزندان،  محکوم  کردن  و  شکست دادن 

تحقیر فرزندان

18جدلی و مناظره ای

عدم  فرزندان،  سرزنش  و  تخطئه  والدین،  نصیحت  گرایی 
اظهارنظر  فقدان  و  تصمیم گیری  در  فرزندان  مشارکت 
یک جانبه  حرف زدن  نقشه ها،  و  برنامه ها  فرزندان  درمورد 
انتظار تبعیت بی قیدوشرط  گوش   کردن به فرزندان،  بدون 
فرزندان از نظرهای والدین، وادار   کردن فرزندان به پذیرش 

نظرهای والدین و انتظار سکوت فرزندان

تک گویی نصیحت محور و 
12سرزنش آمیز 

الگوی گفت وشنودی و مشارکتی
یا  گفتن و شنیدن و تبادل اندیشه و افکار بین دو شخص  یا دیالوگ به معنای  گفت و شنود 
کنند و  که در آن افراد فرصت می یابند تا با هم ارتباط برقرار  بیشتر است و بیانگر عملی ا ست 
، باور و انتخاب دیگری نیست؛  کنند. هدف در   گفت وشنود تأیید یا رد تفکر یکدیگر را تجربه 
گفت و شنود فرایندی  بلکه فهم هستی و درک صحیح ارزش ها و باورها و عالیق دیگری است. 
که در آن دو یا چند نفر  درمورد موضوعی با رعایت اصولی چون برابری موضع  ارتباطی است 
درک  سؤال،  طرح  قضاوت،  تعلیق  فعال،  گوش دادن   ، احترام آمیز و  همدالنه  روابط  فکری، 
ایجاد فهم مشترک،  کشف حقیقت، تغییر شناخت،  با اهدافی چون  و پذیرش طرف مقابل 
گفت وگوی  در  می پردازند.  گفت وگو  به  همدیگر  با  انتقادی  تفکر  و  گاهی  آ جمعی،  شناخت 
حقیقی، هدف دستیابی به توافق نیست؛ بلکه بیشتر درک و فهم حقیقت و حصول تفاهم 

است )نیستانی، 1394(.
برخی از نوجوانان بر این باورند که ارتباطات کالمی آن ها با والدینشان از نوع گفت و شنود 
و  نقشه ها  برنامه ها،  فعالیت ها،  دربارۀ  مشورت  و  صحبت  هنگام  که  معنا  این  به  است؛ 
موضوعات مختلف خانوادگی و شخصی و اجتماعی، با وجود تفاوت در دیدگاه ها و مواضع، 
فرایند بحث به سمت چالش و تنش پیش نمی رود؛ زیرا والدین سعی در تحمیل دیدگاه ها و 
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عالیق خود ندارند، بلکه ضمن احترام گذاشتن و پذیرش تفاوت مواضع و دیدگاه های فرزندان 
و مشورت و نظرخواهی از آنان و بدون پیش داوری و تحمیل نظر شخصی، سعی در توضیح و 
تشریح موضوع برای اقناع فرزندان و اتخاذ موضع و تصمیمی منصفانه و حصول تفاهم دارند. 
البته وجود »الگوی گفت وشنودی« یا »ارتباطات گفت وگومحور مشارکتی« تنها در میان تعداد 
کمی از خانواده های نوجوانان )10 خانواده( وجود دارد. برخی از گویه های استخراج شده از دل 

مصاحبه ها چنین است:
اما به هم  را داره،  کسی نظر خودش  ـــ معموًال بحث هامون معموًال چالشی هم می شه و هر 
اشتباه  تو  بگن  پدرم  یا  مادرم  با  بحث کردن  هنگام  در  که  ندیدم  من  می گذاریم.  احترام 
هم  به  کنن.  تحمیل  را  خودشون  دیدگاه  که  نمی کنن  سعی  بزنن.  ذوقم  توی  و  می کنی 

.)p-39( حمله نمی کنیم و احترام  می ذاریم
گوش می  کنند  را باهاشون در میان می ذاریم، بابا و مامان همیشه به ما  ـــ وقتی یک چیزی 
از  من  می کنند.  دوستانه  نصیحت  می گویند.  رو  نظرشان  دلسور  و  دوست  یک  مانند  و 
و  را می بینند  زیروبم موضوع  اونا لذت می برم، چون منطقی همۀ  با  گفت وگو  مشورت و 

.)P-27( خوب راهنمایی می کنند
آدم مذهبی هستن و  درمورد دین و اخالق و این چیزها بحث می کنیم، اما  ـــ پدرم و مادرم 
متفاوت  پدرم  نظر  با  نظرم  مواردی  در  گر  ا نمی کنن.  تحمیل  را  خودشون  اعتقاد  و  نظر 
باشه، پدرم، به جای اینکه زور بگه، کامل توضیح می ده و باهام صحبت می کنه و به نقطۀ 

.)P-7( مشترکی می رسیم
تجربه های  از  معموًال  می کنم،  گفت وگو  و  مشورت  مادرم  یا  پدر  با  موضوعی  برای  وقتی  ـــ 
. سعی  می کنن در تصمیم گیری  خودشون برامون می گن؛ اما می گن که خودت تصمیم بگیر

.)P-2( گرفتم کردم نتیجۀ خوبی  کنند. هر وقت باهاشون مشورت  درست کمکم 

الگوی مناظره ای و جدلی
آن ها هدف  که در  و مناقشه است  افراد مجادله، مناظره  بین  کالمی  ارتباطات  انواع  از  یکی 
غایی پیروزی »خود« و شکست »دیگری« است. در جدل و مناظره، مشارکت کنندگان با هم 
رقابت می کنند و برای پیروزی تالش می کنند )Pearce & Pearce, 2004(. در این نوع ارتباطات 
که با اتخاذ رفتار خصمانه و پیدا کردن ضعف ها و  کالمی هدف پیروزی و غلبه بر دیگری است 
عیوب مواضع فکری دیگری همراه است؛ هر طرف، با استدالل و ارائۀ براهین، سعی می کند 

برتری و فضیلت خویش را بر دیگری به اثبات برساند.
کــه بیشــترین شــکل ارتباطــات کالمــی والدیــن  گفــت  بــر اســاس نتایــج تحلیــل داده هــا می تــوان 

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(
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کــه هنــگام  و فرزنــدان »مناظــره ای و جدلــی« اســت؛ به طوری کــه  22نفــر از نوجوانــان معتقدنــد 
صحبــت و بحــث، والدیــن در تــالش بــرای اجبــار و تحمیــل نظرهــا، باورهــا و عالیــق خــود بــه 
فرزنــدان هســتند. والدیــن بحث کــردن روی موضــوع را هماننــد جلســۀ مناظــره می داننــد و بــا 
ــه  هــدف شکســت دادن فرزنــدان ســعی می کننــد صحیح بــودن نظرهــا و دیدگاه هــای خــود را ب
فرزنــدان تحمیــل کننــد و اثبــات اشــتباهات فرزنــدان را بــه  رخ بکشــند و نظرهــا و افــکار و مواضــع 
کننــد. والدیــن عالیــق، انتخاب هــا، انتقادهــا و اســتدالل های منطقــی  فرزنــدان را طــرد و تحقیــر 
بــا  از بحث کــردن  گریزان بــودن فرزنــدان  را برنمی تابنــد. نتیجــۀ چنیــن مجادلــه ای  فرزنــدان 
گویه هــای بیانگــر الگــوی مناظــره ای  گرفتــن راهبــرد ســکوت اســت. برخــی از  والدیــن و در پیــش 

: و جدلــی عبارت انــد از
ـــ بیشترین چالش من بابا و مامان روی مدل مو و پوششم است. من مدل به روز دوست دارم 
که با سلیقه و نظر اونا نمی خونه. همیشه سر این موضوع بحث و تنش داریم. می خوان 
که نظر و رفتارم غلط است، اینکه لحظه ای و احساسی تصمیم می گیرم  به من بفهمانند 

.)P-4( و آینده را نمی بینم
ـــ زمانی که با هم هستیم  درمورد عقاید و باورهای شخصی مون مثًال  درمورد حجاب، دین داری 
و نماز و دروغ گفتن و این چیزها صحبت می کنیم. همیشه هم به اختالف نظر می رسیم. 

.)P-25( کنند اما نمی تونن تمام هّم وغمشون اینه که من و به راه راست هدایت 
ـــ من واقعًا از صحبت با بابا و مامان لذت نمی برم. اونا نظرات من ر و قبول ندارن. خودشون را 
که من بچه ام و دانش و معلوماتم  کنند  کل می دانند. همیشه سعی  می کنند ثابت  عقل 

.)P-8( از اونا پایین تره
الگوی تک گویی نصیحت محور و سرزنش آمیز

 تک گویـی یـا مونولـوگ عکـس گفت وگـوی دوطرفـه اسـت. در مونولـوگ فـرد مقتدرانـه اندیشـه و 
گمـان اینکـه فهـم و  رفتـار دیگـران را سـرزنش، نصیحـت و تخطئـه می کنـد و درک خویـش را، بـه 
تفسـیر درسـتی اسـت، بـه دیگـران تحمیل می کنـد.  تک گویی انـکار این واقعیت اسـت که بیرون 
کـه بـه انـدازۀ شـناخت مـن معتبـر  گاهـی دیگـری وجـود داشـته باشـد  از »مـن« ممکـن اسـت آ
اسـت و قـادر اسـت در برابـر اندیشـه مـن بایسـتد و تـوان پاسـخ داشـته باشـد. مونولـوگ بـه انـکار 
کفایـت آن به عنـوان اندیشـه و بـاور مسـتقل برمی خیـزد. بـر ایـن اسـاس،  دیگـری و اسـتقالل و 
گـوش شـنوایی بـرای شـنیدن دیگـری نـدارد؛ امـا بـه  دنبـال  کافـی می پنـدارد و  کامـل و  خـود را 

گـوش شـنوا و پذیـرا بـرای شـنیدن سـخنان، منویـات و دیدگاه هـای خـود اسـت.
که والدین هنگام صحبت کردن با آن ها انتظار دارند  ( بر این باورند  برخی از نوجوانان )10 نفر
شنوایی  گوش  کمتر  و  باشند  دستورهایشان  و  حرف ها  مجری  و  شنونده  تنها  فرزندان  که 
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با  والدین،  دارند.  فرزندان  سخنان  عمق  به  توجه  و  تمرکز  و  انتقادها  و  نظرها  شنیدن  برای 
، انتظار تبعیت و پذیرش و اجرای  رویکرد  تک گویی نصیحت  گرای از باال و آمرانه و سرزنش آمیز

گفته های خود را از فرزندان دارند. یک جانبۀ منویات و 
کًال در بحث بین من با بابا و مامانم اختالف زیادی پیش بیاید. پدر می گه ببین ما صالح تو  ـــ 
کنی. انتظار دارن من همۀ حرف ها و نظراتشون را بپذیرم و  گوش  رو می خواهیم، بهتره 

.)P-11( کنم هیچی نگم. احساس می کنم من اصًال دیده نمی شم و فقط باید گوش 
ـــ وقتی با بابا سر یه موضوع مذهبی یا سیاسی بحث  می کنیم، حرف خودش را  می زنه، یکهو 
ول می کنه و می ره. حاضر نیست نظرات ما را هم بشنوه. می گه من اندازۀ تو بودم هرچه 

.)P-10( بابام می گفت می پذیرفتم، اما تو االن شاخ شدی برام
می شه  پا  صبح  می خوابه  شب  مثًال  می کند.  تصمیم گیری  چیز  همه  دربارۀ  خونه  در  بابام  ـــ 
و  کًال نظر نمی پرسند. خودشون می خرند  بریم شمال. دربارۀ خرید وسایل خونه  می گه 

.)P-2( می آرن

محور بحث ها و گفت وگوی والدین و فرزندان
، اندیشــه ها، باورهــا  ارتباطــات میان فــردی بســتر مهــم انتقــال و مبادلــۀ معانــی، اطالعــات، افــکار
و ارزش هــای بیــن افــراد و ارتباط گــران اســت. درواقــع، در ارتباطــات میان فــردی افــراد از طریــق 
ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی بــه بحــث و گفت وگــو  درمــورد موضوعــات مختلــف نظیــر تجربه هــا، 
و  می پردازنــد  خــود  جهان بینی هــای  و  بینش هــا  برنامه هــا،  اهــداف،  دغدغه هــا،  خاطــرات، 
ک گذاری معانــی و برداشــت ها و تأثیرگــذاری بــر دیگــری تــالش می کننــد. یکــی  بــرای به اشــترا
کــه »بهانــه یــا محــور بحــث و گفت وگــوی والدیــن و  از ســؤاالت مهــم در ایــن پژوهــش ایــن بــود 

ــدان چیســت؟«. فرزن
گفت وگوهای  که عمده ترین  نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه با نوجوانان نشان می دهد 
و  فرزندان  و درسی  آموزشی  والدین در خانواده )34 مورد(  درمورد »فعالیت های  و  فرزندان 
که  گفت  می توان  درواقع،  است.  خانواده«  اعضای  روزمرۀ  فعالیت های  یا  و  مدرسه  اتفاقات 
گزارش فعالیت های روزانۀ فرزندان در محیط آموزشی و مدرسه و همچنین گزارش فعالیت های 
والدین در داخل خانه و محل کار محور اصلی و پررنگ گفت وگوهای والدین و فرزندان است. 
سؤال  نفر  یک  آن  در  که  نامید  اطالع رسانی  هدف  با  گفت وگو  را  گفت وگو  نوع  این  می توان 

گزارش می دهد. می کند و دیگری 
ک گذاری تجربه ها و خاطره های والدین«؛  سهم بقیۀ موضوعات و محورها نظیر »به اشترا
و  آرزوها  و  برنامه ها  »بحث  درمورد  کتاب«؛  یا  فیلم  یک  محتوای  و  موضوع  »بحث  درمورد 

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(
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فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  »بحث های  همچنین  و  فرزندان«  و  خانواده  آیندۀ  نقشه های 
گفت وگوهای والدین و فرزندان عمق چندانی  کمتر بوده است. درواقع،  و اقتصادی« بسیار 
ندارند و به نوعی تکرار و روزمرگی منجر می شوند و فاقد مزیت یادگیری و توسعۀ فکری و خلق 

معنای مشترک اند.

جدول 3. محور بحث ها و گفت وگوی والدین و فرزندان

فراوانیمقوله هامفاهیم خالصه  شده 

خوشی های  و  سختی ها  و  زندگی  داستان  نقل 
10تجربه ها و خاطره های والدینزندگی برای فرزندان

و  فیلم  داستان  و  کتاب  موضوع  بحث  درمورد 
شخصیت ها و نکات و پیام اخالقی و اجتماعی 

و...

کتاب 2محتوای یک 

2داستان یک فیلم

اولویت ها،  دغدغه ها،  ک گذاری  به اشترا و  بیان 
11برنامه ها و آرزوهای آیندهبرنامه ها و نقشۀ زندگی در خانواده

جاری  امور  و  مدرسه  اتفاقات  دربارۀ  صحبت 
34مدرسه و فعالیت های روزمرهخانه و خانواده

رفتارهای مردم، جامعه،  و  افکار  صحبت دربارۀ 
4اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادیدولت و سازمان ها

تجربه ها و خاطره های والدین
یکــی از محورهــای بحــث و گفت وگــو در ارتباطــات میان فــردی نقــل و بیــان و مبادلــۀ خاطره هــا 
کــه در طــول زندگــی بــرای فــرد روی داده اســت.  و تجربه هــا و رویدادهــای تلــخ و شــیرینی اســت 
ک  والدیــن در قالــب خاطــره و تجربــه ارزش هــا، باورهــا و آرمان هایشــان را بــا فرزنــدان بــه اشــترا
، بیــان تجربه هــای شــخصی و اندوخته شــدۀ والدین، هــر دو، چراغ راه  می گذارنــد. از ســوی دیگــر
زندگــی فرزنــدان هســتند و می تواننــد راهگشــای آینــدۀ آن هــا باشــند. نتایــج برخــی از پژوهش هــا 
ک گذاری  کــه عــالوه بــر نقــش انتقــال ارزش هــا و باورهــا، خاطره گویــی و به اشــترا نشــان می دهــد 
کیفیــت بــا دیگــران می شــود و بــه افــراد امــکان  تجربه هــا موجــب شــکل گیری تعامــل مثبــت و با
کننــد؛ محیــط حمایتــی و آرام  بخشــی  می دهــد تــا  درمــورد آنچــه برایشــان مهــم اســت صحبــت 
فراهــم می کنــد و میــزان ارتبــاط و تعامــل و احســاس تعلــق افــراد را افزایــش می دهــد و موجــب 
نیکخــواه   ، زندگــی می شــود )حجتــی، شــریف نیا، حســینعلی پور از  و رضایــت  اعتمادبه نفــس 
و آســایش، 1390(. مــرور  تجــارب و خاطــرات زندگــی باعــث بهبــود روابــط اجتماعــی، افزایــش 
کاهــش احســاس تنهایــی و افســردگی در  ــا مســائل زندگــی و  کیفیــت زندگــی، بهبــود ســازگاری ب

میــان افــراد  می شــود.
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بخشی  میان  در  تنها  والدین  تجربۀ  و  خاطره ها  بیان  که  می دهد  نشان  گویه ها  تحلیل 
دوران  به  »محدود  تنها  و  دارد  رواج  موردبررسی  خانواده(   10( نوجوانان  خانوادۀ  از  کوچکی 
کاهش یافته است. برخی از نوجوانان هم بر این  کودکی فرزندان« است و در دوران نوجوانی 
باورند که نقل خاطرات و تجربه ها به ابزار والدین برای »مقایسۀ دوران کودکی والدین با دوران 
که  کودکی فرزندان و سرزنش آن ها« تبدیل شده است. برخی از نوجوانان هم بر این باورند 
»روشن شدن  به  و  است  لذت بخش  برایشان  والدینشان  شیرین  و  تلخ  تجربه های  شنیدن 

: گویه ها عبارت اند از مسیر زندگی و تقویت انگیزه« کمک می کند. برخی از این 
کوچک تر بودیم بیشتر برامون از خاطرات و داستان زندگی و آرزوهاشون   ـــ پدر و مادرم وقتی 

.)P-1( می گفتن. تقریبًا همۀ داستان تلخ و شیرین زندگی مامانم و بابام را  می دونم
ـــ بچه بودیم با پدر و مادرم زیاد صحبت می کردیم. از تجربه و خاطره ها و داستان ها برامون 
می گفتند. این ها تا دورۀ راهنمایی ادامه داشت؛ اما االن دیگه تعطیل شده و چند سالی 
با هم حرف می زنیم، مگر صبحت های معمولی  کمتر  و  کنار هم هستیم  کمتر  که  است 

.)P-5( روزانه
ـــ االن نقل داستان زندگی و خاطرات والدین کمتر شده. قبًال پدر وقتی از  تجارب و خاطراتش 
می کنه.  نصیحت  می کنه،  مقایسه   ما  با  را  خودش  دوران  آن  زندگی  خیلی  اما  می گفت، 
شنیدن  از  نمی برم  لذت  من  نداره.  خوبی  لحن  اما  ما،  برای  کشیده  زحمت  درسته 

.)P-3( خاطراتش
برای  که  و زحماتی  ازدواج  تا  کودکی  از  زندگی اش  و داستان  از خاطرات  بابام همیشه  قبًال  ـــ 
کمتر از خاطرات و داستان های  پول درآوردن و خونه خریدن و... کشیده می گفت. مامان 

.)P-9( زندگی اش می گه

داستان فیلم و کتاب
داستان و موضوع کتاب یا فیلم بهانه و محور مناسبی برای گفت وگو بین افراد یک گروه به ویژه 
والدین و فرزندان است. مطالعۀ کتاب و بحث  درمورد موضوع و محتوا و پیام و نقد اجتماعی و 
سیاسی و اخالقی و فرهنگی آن  می تواند به شکل گیری گفت وگو و بحث بین والدین و فرزندان 
نوجوان تبدیل شود. همچنین دیدن فیلم خوب و دارای پیام های اجتماعی و جذابیت های 
هنری و فنی، چه به صورت تنهایی و چه در جمع )در سینما یا در محیط خانه(، می تواند به 

خلق گفت وگو بین والدین و فرزندان کمک کند.
که جدی و هدفمند به  در میان جامعۀ موردمطالعه تنها 2 نفر از نوجوانان بیان داشتند 
که دیده اند و یا نقد آن را در جایی خوانده  گفت وگو با والدین  درمورد فیلم هایی می پردازند 

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(
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کتاب بحث  با والدین خود  درمورد  که  ( اذعان داشتند  کثر نوجوانان )38 نفر ا و شنیده اند. 
گفت وگویی نداشته اند؛ زیرا فرهنگ و عادت و عالقه به مطالعه در خانواده وجود ندارد و  و 
و  داستان  نظیر  دیگری  کتاب  درسی،  کتاب های  به جز   ، نیز نوجوانان  خود  و  نشده  نهادینه 
گرچه مطالعۀ برخی از نوجوانان رسانه محور شده و  رمان و تاریخ و نظایر آن را نمی خوانند. 
و وبگاه  ها مطالعه می کنند. برخی  تلگرامی  را در شبکه های های  برخی داستان ها و مباحث 
گفته های نوجوانان در زمینۀ نبود مطالعه و بحث بر روی  گویه های استخراج شده از دل  از 

کتاب چنین است: موضوع و محتوای 
هم  با  خونده ایم  که  داستانی  یا  کتاب  خونه  درمورد  توی  تا به حال  و  می خوانیم  کتاب  کم  ـــ 
.)P-2( حرف نزده ایم. مثًال  درمورد موضوع کتاب و اینکه این کتاب چرا خوبه و چی می گه
ــا هــم بحــث  کتــاب ب ــه موضــوع  کتابــی غیردرســی خونــده باشــیم و راجــع ب کــه  ــادم نمــی آد  ـــــ ی

.)P-1( کــرده باشــیم
فیلم  مادرم  با  وقت هایی  یه  ولی  بزنیم.  حرف  که  درموردش  نمی خونیم  چیزی  مطلبی  ما  ـــ 

.)P-3( می بینم توی خونه؛ اما  درموردش گفت وگو و بحث خاصی نمی کنیم
ـــــ کمتــر ســینما می رویــم. بیشــتر تــوی خونــه هســتیم. فیلــم وســریال را جداجــدا می بینیــم نــه بــا 
کنیــم یــا  درمــوردش  کــه فیلمــی را بــه هــم معرفــی  هــم. بــرای همیــن، کمتــر فرصــت می شــه 

.)P-6( حــرف بزنیــم
ـــ کمتر با هم به صورت مشترک فیلمی می بینیم. چون تو خونه من توی اتاق خودم با لپ تاپ 

.)P-8( کامپیوتر فیلم می بینم و 
ـــــ هــر وقــت فیلــم خوبــی را تنهایــی ببینــم بــرای بابــا و مامانــم تعریــف می کنــم. چون دوســت دارم 
گــوش مــی دن و همیشــه  موضــوع و داســتان فیلــم رو بهشــون بگــم. اونــا هــم خیلــی خــوب 
کــه انــگار داریــم فیلــم را می بینیــم. وقتــی فیلمــی را  می گــن این قــدر خــوب تعریــف می کنــی 
بــا هــم نــگاه می کنیــم، مــادرم یــا پــدرم  درمــورد هــم نــکات اخالقــی و اجتماعــی فیلــم می گــه 
کــردی چــی داره می گــه. مراقــب بــاش، چــون در زندگیــت شــاید ایــن چیزهــا  ببیــن دقــت 

.)P-30( بــرات اتفــاق بیفتــه
آیندۀ جهان و تاریخ و ادبیات و شعر و رمان و خیلی  کتاب زیاد داریم.  درمورد  ـــ توی خونه 
کتاب داریم؛ اما هیچ  کس به اونا دست نمی زند. یا وقت نداریم یا عالقه.  چیزهای دیگه 
برای همین، هیچ وقت نشده که  درمورد داستان یکی از این کتاب ها با هم صحبت کنیم. 
و  بدن  توضیح  برام  کم  یه  که  درموردش  بخونم  را  کتابی  وقتی  دارم  دوست  خودم  من 
جذابیت های اونو بگن. ما وقت آزادمون بیشتر فیلم می بینیم، اما  درمورد موضوع فیلم 

.)p-31( کمتر صحبت می کنیم. بیشتر  درمورد شخصیت های فیلم صحبت می کنیم
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برنامه ها و آرزوهای آیندۀ اعضای خانواده
حرف زدن  مطلوب  میان فردی  ارتباطات  دارای  و  نرمال  خانواده های  شاخص های  از  یکی 
درواقع،  دارند.  آینده  و  حال  در  که  است  آرزوهایی  و  نقشه ها  برنامه ها،  گفت وگو  درمورد  و 
ک گذاری برنامه های زندگی والدین  ارتباطات میان فردی در خانواده سازوکاری برای به اشترا
والدین  تشویق  و  راهنمایی  و  خانواده  در  زندگی  اولویت های  و  دغدغه ها  بیان  فرزندان،  و 
است. باخبر بودن اعضای خانواده از برنامه ها و نقشه های همدیگر موجب افزایش همدلی 
و حمایت های مختلف روحی و عاطفی و مادی می شود. بیشتر نوجوانان مشارکت کننده )29 
برنامه هایشان صحبت  و  آرزوها  از  کمتر  والدینشان  با  که هنگام صحبت  اعالم می کنند   ) نفر
می کنند. از نظر برخی از آنان، این امر علل مختلفی نظیر »جدی نگرفتن آرزوهای فرزندان«؛ 
و  احترام  »عدم  درست«؛  راهنمایی  و  مشورت  »فقدان  والدین«؛  تشویق  و  حمایت  »عدم 
گی های شخصیتی فرزندان )پنهان کاری، عدم خودابرازی  آرزوهای فرزندان«؛ و »ویژ تمسخر 
آرزوها  و  برنامه ها  بحث  درمورد  عدم  علل  حاوی  گزاره های  و  گویه ها  از  برخی  است.  و...(« 

چنین است:
کم  درمورد آرزوها و آینده مون حرف  می زنیم. وقتی برای این چیزها نمی ذاریم. همه  ـــ خیلی 

.)P-1( هستیم )کار و درس و سرگرمی )با تلویزیون و موبایل درگیر 
پول  این  گر  ا می گم  مثًال  می کنم.  صبحت   آرزوهام  خونه  درمورد  در  شخصًا  اوقات  بعضی  ـــ  
. تابه حال نشده پدرم بگه بیا ببینم  کمتر کارو می کنم، ولی مادر و پدرم  داشته باشم این 

.)P-11( کنه چطوری،  می خوای به این آرزوهات برسی و راهنمایی 
که  آینده مون در خونه صحبت می کنیم. البته همه می دونن  کم  درمورد نقشه های  ـــ خیلی 
آینده هم می خوام مغازه بزنم. بابام می گه  کتونی اورجینال عالقه دارم؛ تو  من خیلی به 

.)P-16( کار به درد تو نمی خوره. کمکم نمی کنند این 
ـــ قبًال  درمورد آرزوها و رؤیاهام با پدر و مادرم صحبت می کردم، اما چون مورد تمسخر مادرم قرار 
گاهی اوقات  که دیگه نمی گم؛ یعنی من و دست پایین می گیرند. مادر  گرفتم، االن مدتیه 

.)P-17( درمورد برنامه های زندگی مون صبحت می کنه، اما پدر کمتر 
از میان جامعۀ موردمطالعه، تعداد 11 نفر از نوجوانان نیز بر این باورند که در هنگام صحبت و 
گفت وگو با والدینشان  از آرزوها و برنامه های خود می  گویند، راهنمایی و مشورت می گیرند 

و از سوی والدین مورد حمایت و تشویق و همدلی قرار می گیرند:
ـــ همۀ ما توی خونه از کار همدیگه خبر داریم. بابام همه چیز را به ما می گه؛ اینکه چقدر درآمد 
و چقدر هزینه داریم یا قصد داره امسال چکار کنه؛ اینکه چقدر پس انداز کنیم برای خرید 

.)P-6( ...خونۀ بزرگ تر یا امسال کدام شهرهای ایران را بریم بهتره و

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(
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ـــ  درمورد برنامه های زندگی مون و آینده صحبت می کنیم. بابا و مامان می خوان هم زمان هم 
برای  و  داریم  خبر  هم  اهداف  از  همه  کنم.  کمک  پدر  به  ک  امال در  هم  بخونم،  درسمو 

.)P-8( رسیدن به آن ها برنامه ریزی  می کنیم

مدرسه و فعالیت های روزمره
 نتایج نشان داد که بیشترین محور صحبت ها و گفت وگوهای والدین و فرزندان حول »مدرسه 
کرده اند  ابراز  نوجوانان  از  نفر   34 از  بیش  عبارتی،  به  است.  خانواده«  روزمرۀ  فعالیت های  و 
و...(؛  تحصیلی  پیشرفت  درسی،  وضعیت  )پیگیری  درس  حرف زدن  درمورد  و  پرس و جو  که 
کارها  و  ؛  مادر و  پدر  کار  محل  اتفاقات  مدرسه(؛  شیرین  و  تلخ  )رویدادهای  مدرسه  اتفاقات 
تشکیل  را  خانواده  بحث های  محورهای  بیشترین  خانواده  تکراری  و  روزمره  فعالیت های  و 
کوتاه، تکراری و غیرعمیق به منظور  گفت وگوی  می دهند. به عبارتی، والدین و فرزندان نوعی 
امور  و  فعالیت ها  و  دانشگاه  و  مدرسه  اتفاقات  و  وضعیت  اطالع رسانی  درمورد  و  خبررسانی 

جاری خانه و خانواده با همدیگر دارند:
گاهی اوقات بابا می گه چه خبر از مدرسه؟ درسات چطوره؟ من هم چیزهای مثبت مدرسه  ـــ 

.)P-1( و دوستام را بهشون می گم
گر صحبتی هم باشه، بیشتر درمورد مسائل و نیازهای روز خونه و محل کار و تعریف اتفاقات  ـــ ا

.)p-2( مدرسه است
ـــ وقتی با هم هستیم، دربارۀ خیلی چیزها حرف می زنیم؛ از خبرهای مدرسه گرفته تا اخبار روز 

.)P-6( گرانی و خرج و مخارج زندگی جامعه و 
که با هم هستیم  درمورد اتفاقات روزانه در مدرسه  کتی نیستیم و معموًال زمانی  ـــ خانوادۀ سا

.)P-8( کار بابا و مامانم صحبت می کنیم و محل 
ـــــ زمانــی کــه دورهمــی خانوادگــی داریم، شــخصًا از مدرســه چیــزی نمی گم، مگر اینکه خودشــون 
کارش صحبــت  کمتــر  درمــورد محــل  چیــزی بپرســن. مــادرم از دانشــگاهش می گــه. بابــام 

.)P-9( می کنــه 

فرهنگ، جامعه و سیاست
و  موضوعات  مسئله محور  بحث  درمورد  خانوادگی،  گفت وگوهای  در  مهم  محورهای  از  یکی 
که بحث  مهم جامعه در حوزۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. به نظر می رسد 
و  عمیق  گفت وگوهای  شکل گیری  زمینۀ  فرهنگی  و  اجتماعی  موضوعات  گفت وگو  درمورد  و 
طوالنی و مبادلۀ افکار و اندیشه ها و جهان بینی ها را بین والدین و فرزندان فراهم می کند. تنها 
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که با والدین خود  درمورد مسائل اجتماعی  3 نفر از نوجوانان مشارکت کننده اظهار داشتند 
، پوشش، اخالق و هنجارهای جامعه به بحث، نقد و تجزیه وتحلیل می پردازند. نظیر رفتار

یا توی فیلم و  که توی شهر در مسیر مدرسه  ـــ من خودم بیشتر دربارۀ مدرسه و چیزهایی 
می گم  رو  چی  همه  می کنه.  صحبت  کمتر  مادرم  اما  می کنم،  صحبت  می بینم  سریال ها 
و  جدی  بحث  بابام  با  اما  می زنی؛  حرف  چقدر  تو  بسه  می گه  مادرم  گاهی  خونه.  توی 

.)P-24( طوالنی می کنم روی حجاب، وضعیت مملکت و برخوردهای مردم
ــرای هــم تعریــف و بحــث   ــان می بینیــم ب ــا خیاب ـــــ وقتــی رفتارهــای نادرســت مــردم را در متــرو ی
می کنیــم. اینکــه چــرا مــردم مــا این طــوری شــدند. مامانــم خیلــی خــوب ایــن چیزهــا را 
کــه مــردم  درمــورد شــما تــوی  کاری نکنیــد  تحلیــل  می کنــه بــرام. بابــا هــم همیشــه می گــه 
گفت وگــو  از  باشــید.  انســانی  اخــالق  و  خــوب  رفتــار  الگــوی  همیشــه  بگــن.  بــد  جامعــه 

.)P-35( می بــرم  لــذت   باهاشــون 
ـــ چون بابا و مامانم معلم هستند، بحث از وضعیت درس و مدرسه و معلم ها خیلی توی خونۀ 
ما پررنگ است. دربارۀ اخبار روز کشور و وضعیت اقتصادی و رفتاری جامعه با هم صحبت 

.)P-39( می کنیم
گفت وگو  درمورد مسائل  کمتر با والدین خود وارد بحث و  که  بیشتر نوجوانان بیان می کنند 
بحث  درمورد  فقدان  علل  نوجوانان  از  برخی  می شوند.  فرهنگی  و  اجتماعی  و  سیاسی 
موضوعات  در  جدی  بحث های  به  والدین  اشتیاق  و  عالقه  »عدم  را  مذکور  موضوعات 
گاهی  سیاسی، اجتماعی و...« و »عدم توان پاسخ گویی والدین به  سبب نداشتن دانش و آ

کافی« می دانند:
ـــ برخی اوقات یه مطلب جالب سیاسی و اقتصادی توی یه سایت یا کانال دربارۀ تاریخ یا وضع 
کن این چیزها رو... برای تو زوده؛ به  کشورمون برای بابا و مامان می خونم، اما می گن ول 

.)P-4( درسات برس به جای این چیزها. از بحث  درمورد این چیزها خوششون نمی آد
که چرا وضع جامعۀ ما به هم ریخته؛  که کسی توی خونه برام توضیح بده  ـــ  خیلی عالقه دارم 
گرانی و دزدی برای چیه. احساس  می کنم درس خوندنم بی فایده است وقتی  این همه 
می گن  و  ندارند  موضوعات  این  به  عالقه ای  مامانم  و  بابا  اما  می شنوم؛  را   خبرها  این 

.)P-10( سیاست را ول کن
که می تونستند خوب  ـــ تا دورۀ ابتدایی تمام سؤاالتم را از بابا و مامانم می پرسیدم. تا جایی 
که نمی تونند برای من  پاسخ می دادند؛ اما االن دغدغه ها و موضوعاتی در ذهنم است 

.)P-12( کنند. برای همین،  من می رم سراغ اینترنت یا معلم و دوستانم تحلیل 

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده )تحلیل تجربۀ فرزندان در خانواده های تهرانی(



322

شمارهپنجاهوهشتم
سالبیستوسوم
تابستان1401

مقاله علمی _ پژوهشی

بحث و نتیجه گیری
زیستۀ  تجربۀ  تحلیل  و  بررسی  هدف  با  نفره   40 محدود  جامعۀ  در  رو  پیش  کیفی  مطالعۀ 
گر  ا گرفت.  صورت  والدینشان  با  میان فردی  ارتباطات  کیفیت  و  نوع  میزان،  از  نوجوانان 
ارتباطات میان فردی را سازوکاری بدانیم که طی آن اعضای خانواده از طریق پیام های کالمی 
دیدگاه ها   ، افکار تجربه ها،  دغدغه ها،  نگرانی ها،  عواطف،  خواسته ها،  نیازها،  غیرکالمی  و 
از  می گیرند،  تصمیم  می گیرند،  مشورت  می گذارند،  میان  در  یکدیگر  با  را  خود  احساسات  و 
می کنند،  رفع   را  تنش ها  و  تضادها  و  می کنند  روانی  و  عاطفی  پشتیبانی  و  حمایت  همدیگر 
نتایج این پژوهش بیانگر وجود »اختالل و شکاف ارتباطی« در ارتباطات والدین و فرزندان در 

خانواده های موردبررسی است.
کانون »ارتباطات گفت وگومحور و مشارکتی«  گرچه خانواده باید  نتایج پژوهش نشان داد 
ک گذاری نظرها و تبادل باورها،  همدالنه و مبتنی بر پذیرش و احترام به دیگری با هدف به اشترا
ارزش ها، احساسات، عواطف، آرزوها و برنامه های آینده باشد؛ اما »ارتباطات گفت و شنودی و 
« حضور حداقلی در روابط بین والدین و فرزندان مورد مطالعه دارد و برعکس،  مشارکت محور
کثری  حدا به صورت   » نصیحت محور تک گویی  »ارتباطات  و  جدلی«  و  مناظره ای  »ارتباطات 
وجود دارند. به عبارتی، هنگام صحبت و بحث، والدین در تالش برای اجبار و تحمیل نظرها، 
باورها و عالیق خود به فرزندان هستند. والدین بحث کردن را همانند جلسۀ مناظره می دانند 
و با هدف شکست دادن فرزندان سعی می کنند صحیح بودن نظرها و دیدگاه های خود را به 
کنند و اثبات اشتباهات فرزندان را به رخ بکشند و نظرها و افکار و مواضع  فرزندان تحمیل 
منطقی  استدالل های  و  انتقادها  انتخاب ها،  عالیق،  والدین  کنند.  تحقیر  و  طرد  را  فرزندان 
گریزان بودن فرزندان از بحث کردن  فرزندان را بر نمی تابند. نتیجۀ چنین مناظره  و مجادله ای 
فرزندان  همچنین  فضاست.  و  صحنه  ترک  یا  و  سکوت  راهبرد  گرفتن  پیش  در  و  والدین  با 
معتقدند که والدینشان، هنگام صحبت کردن با آن ها، انتظار دارند که فرزندان تنها شنونده و 
مجری حرف ها و دستورهایشان باشند و کمتر گوش شنوایی برای شنیدن نظرها و انتقادها و 
تمرکز و توجه به عمق سخنان فرزندان دارند. والدین، با رویکرد  تک گویی نصیحت گرای از باال 
، انتظار تبعیت و پذیرش و اجرای یک جانبۀ منویات و گفته های خود را  و آمرانه و سرزنش آمیز

از سوی فرزندان دارند.
این نتایج نمایانگر همان چیزی است که بوبر آن را »روابط من ـ آن« در ارتباطات میان فردی 
می خواند. در روابط من ـ آن، با آن ها به صورت سطحی و در قالب نقش هایشان )فرزند، کودک، 
من ـ آن  روابط  در  خاص.  فردی  و  انسانی  موجود  به عنوان  نه  می کنیم  برخورد  و...(  نوجوان 
برای  ابزاری  همانند  آن ها  با  بلکه  نمی کنیم؛  رفتار  منحصربه فرد  انسانی  فرد  به مثابۀ  افراد  با 
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برآورده سازی دستورها و خواسته هایمان رفتار می کنیم. در شکل اغراق آمیز »روابط من ـ آن«، 
کارآمد  نا خانواده های  درواقع، در  نمی شوند.  دیده  و  نمی آیند  حساب  به  حتی  دیگران 
با فرزندان  و  با آن ها اجتناب می کنند  گفت وگوکردن  از  و  نادیده می گیرند  را  والدین فرزندان 
که روابط  . این در حالی است  کنند نه همانند انسانی بی نظیر همانند »اشیا« یا »آن« رفتار 
گفت وگوی بشری است؛ زیرا هر  ، باالترین شکل ارتباطات  گفت وگومحور »من ـ تو«، از نظر بوبر
فردی فرد دیگری را به عنوان وجودی منحصربه فرد می پذیرد. زمانی که در سطح من ـ تو تعامل 
ما  من ـ تو،  ارتباطات  در  می کنیم.  مالقات  انسانی اش  فردیت  و  کلیت  در  را  دیگری  می کنیم، 
کامًال خود را باز می کنیم و به دیگران اعتماد می کنیم تا ما را با همۀ خوبی ها، بدی ها، امیدها، 
رابطۀ »سوژه« و  از نوع  ارتباطات »من ـ آن«  گر  ا ترس ها، قّوت ها و ضعف ها بپذیرند. درواقع، 
»ابژه« اسـت، ارتباطات »من ـ تو« از نـوع ارتباط »سوژه« با »سوژه« است. دو سوی این ارتباط، 
که دارند، در موضع برابرند و هیچ یك دیگری را وسیلۀ  به رغم تفاوت های )نگرشی، فکری و...( 
دو  و  است  افقی  و  برابر  ارتباطات  من ـ تو  ارتباطات  در  نمی داند.  خود  اهداف  به  دستیابی 
شخص با هم با احترام متقابل رفتار می کنند. هر کس از اندیشۀ دیگری استقبال می کند و این 
به معنای استفاده از دیگران برای رسیدن به اهداف خویش نیست؛ بلکه از روی احترام به 
که باالترین و عمیق ترین نوع  گفت وگو یا دیالوگ می نامد  دیگری است. بوبر این نوع ارتباط را 
ارتباط است. دیالوگ ارتباطی است دوطرفه میان افراد که در آن هرکدام یکدیگر را می پذیرند؛ 
از  یکی  فرامی دهند.  گوش  یکدیگر  اندیشۀ  به  همه،  از  مهم تر  و  می گویند  سخن  یکدیگر  با 
و  کلی  گفت وگومحور و مشارکتی در خانواده در نتیجۀ پژوهش  ارتباطات  پیامدهای فقدان 
همکاران )2002( کشف شده است. آن ها به این نتیجه رسیدند که افراد کم حرف و تودار دارای 
نبود  و  اندك در خانواده  گفت و شنود  گفت وشنود در خانواده شان هستند.  از  پایینی  سطح 
کم حرف و تودار  که در آینده فرزندان  کافی میان والدین و فرزندان سبب می شود  ارتباطات 
، اتفاقات روزمره، برنامه ها و اهداف در خانواده یا  شوند و تمایلی به صحبت کردن دربارۀ افکار

در حضور دیگران نداشته باشند.
 ، افکار اطالعات،  معانی،  مبادلۀ  و  انتقال  مهم  بستر  باید  گرچه  میان فردی  ارتباطات 
اندیشه ها، تجربه ها، خاطرات، دغدغه ها، اهداف، برنامه ها، بینش ها و جهان بینی های بین 
والدین و فرزندان باشد؛ اما نتایج نشان داد که عمده ترین گفت وگوهای فرزندان و والدین در 
یا فعالیت های  اتفاقات مدرسه و  آموزشی و درسی فرزندان و  خانواده  درمورد »فعالیت های 
روزمرۀ اعضای خانواده« است. گزارش فعالیت های روزانۀ فرزندان در محیط آموزشی و مدرسه 
و همچنین گزارش فعالیت های والدین در داخل خانه و محل کار والدین محور اصلی و پررنگ 
گزارش محور یا  گفت وگوهای والدین و فرزندان است. می توان این نوع گفت وگو را »گفت وگوی 
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گزارش می دهد. که در آن یک نفر سؤال می کند و دیگری  اطالع رسان« نامید 
ک گذاری تجربه ها و خاطره های والدین«؛  سهم بقیۀ موضوعات و محورها نظیر »به اشترا
و  آرزوها  و  برنامه ها  »بحث  درمورد  کتاب«؛  یا  فیلم  یک  محتوای  و  موضوع  »بحث  درمورد 
فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  »بحث های  همچنین  و  فرزندان«؛  و  خانواده  آیندۀ  نقشه های 
گفت وگوهای والدین و فرزندان عمق چندانی  کمتر بوده است. درواقع،  و اقتصادی« بسیار 
ندارند و به نوعی تکرار و روزمرگی منجر می شوند و فاقد مزیت یادگیری و توسعۀ فکری و خلق 
معنای مشترک اند. لذا، با توجه به این اختالل های ارتباطی در تعامل والدین و فرزندان در 

خانواده باید چند توصیۀ سیاستی مهم را مورد توجه قرار داد:
گنجاندن بحث ارتباطات گفت وگومحور در خانواده در قوانین و سیاست های خانواده 
سنگ بنای  را  خانواده  گر  ا خانواده:  ارتباطات  ملی  سند  تدوین  و  باالدستی  اسناد  در 
کانون جامعه پذیری فرزندان بدانیم، الزم است تا نهادهای قانون  گذاری  جامعه و نخستین 
کشور نظیر مجلس شورای اسالمی و همچنین معاونت امور زنان و خانواده  و سیاست گذاری 
تدوین  و  تنظیم  در  خانواده  در  میان فردی«  »ارتباطات  درک  اهمیت  به  ریاست جمهوری 
و  کمیت  بر  خانواده  میان فردی  ارتباطات  الگوی  زیرا  گمارند؛  همت  خانواده  سیاست های 
کیفیت »روابط خانوادگی« و »روابط بین اعضای خانواده« تأثیر می گذارد. ساخت خانواده، 
 ، کوچک ترین خرده نظام اجتماعی، ترکیبی از روابط و نقش هاست. در این ساختار به عنوان 
نقش ها و روابط و تعامل اعضای آن بر مبنای آن ایجاد و حفظ می شود و توسعه می یابد. تجربۀ 
کیفیت الگوهای ارتباطی تعامل و روابط بین والدین و فرزندان بر آیندۀ اعضای آن  کمیت و 
گر این الگوهای ارتباطی با تغییرات سایر ساختارهای  به ویژه فرزندان تأثیر بسزایی می گذارد. ا
و  جامعه  توسعۀ  در  جدی ای  نقش آفرینی  نمی توانند  نباشند،  همخوان  و  همگام  جامعه 
شکل گیری نظام سالم اجتماعی داشته باشند. یکی از نتایج مهم تغییرات اجتماعی در ایران،  
نظر  به  است.  جامعه  مختلف  ساختارهای  دموکراتیک شدن  مدرن،  جوامع  سایر  همانند 
که خانواده پیش ران و عامل مهمی در دموکراتیک کردن جامعه از طریق به کارگیری  می رسد 
 ، الگوهای ارتباطات گفت وگومحور و تربیت فرزندان، ارتباط گران و شهروندان فعال، مشارکت گر
، ملتزم  انتقادی، پذیرای دیگری، پذیرای تنوع و همزیستی، معتقد به همدلی و درک یکدیگر
آیندۀ مشترک مبتنی  ترسیم  و  با دیگران  و احساسات مشترک  به همکاری در خلق معناها 
بر توافق و تفاهم جمعی است. بر همین اساس، باید بحث اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و 
اجرای ارتباطات گفت وگومحور در خانواده در قوانین، سیاست ها، برنامه ها و اسناد باالدستی 
و  حفظ  و  خانواده  اهداف  پیش برد  در  موضوع  این  اهمیت  گیرد.  قرار  جدی  توجه  مورد 
که به نظر می رسد تدوین سند ملی ارتباطات خانواده باید  پایدارسازی خانواده چنان است 
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در دستورکار نهادهای متولی به ویژه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مجلس 
گیرد. شورای اسالمی، وزارت آموزش وپرورش، وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان قرار 

گفت وگوی عمیق و  کوتاه بازجویانۀ مدرسه محور به  گفت وگوی  ضرورت تغییر رویکرد 
گزارش محور و پرسش و  گفت وگوی  طوالنی فرامدرسه ای در خانواده: در بیشتر خانواده ها، 
پاسخ والدین با فرزندان  درمورد فعالیت های آموزشی و درسی فرزندان و اتفاقات مدرسه و یا 
گفت وگوهای بازجویانه و یک سویه  فعالیت های روزمرۀ اعضای خانواده وجود دارد. این نوع 
کوتاه، تکراری و  گفت وگوی  گزارش می  دهد، تنها به  که در آن یک نفر سؤال می  کند و دیگری 
اتفاقات مدرسه منجر شده  غیرعمیق به منظور خبررسانی و اطالع رسانی  درمورد وضعیت و 
و  گفت وگوهای عمیق در خانواده بیشتر حول محور تجربه ها  که  این در حالی است  است. 
و  خانواده  آیندۀ  نقشه های  و  آرزوها  برنامه ها،  کتاب،  یا  فیلم  محتوای  والدین،  خاطره های 
گفت وگوهای فرامدرسه ای  فرزندان شکل می گیرند. نظام حکمرانی، به منظور ایجاد و توسعۀ 
عمیق و دوطرفه  بین والدین و فرزندان، باید از ظرفیت نظام آموزشی و رسانه ای بهره بگیرد تا 
گفت وگوهای دارای مزیت یادگیری و توسعۀ فکری و خلق معنای مشترک بین والدین  زمینۀ 

و فرزندان ترویج و تقویت شود.
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