
Keywords

Family

Parenting

Triangulation

Yazd

*Corresponding Author
Study Type: Original
Received: 13 Mar 2020
Accepted: 30 Apr 2021

The Study of Triangulation Forms and Their 
Relationship with Parenting Styles among 

Families in Yazd

Seyed Reza Javadian*: Assistant professor in social work, Yazd University, Yazd, Iran. javadian@yazd.ac.ir

Najmeh Eshghi Nasrabadi: Masters of social work, Yazd University, Yazd, Iran. n.eshghi92@gmail.com

Manouchehr Alinejad: Assistant professor in sociology, faculty of social sciences, Yazd University, Yazd, 
Iran. m.alinejad@yazd.ac.ir

Abstract 
Introduction: The family provides the first seed of human development 
and personality development. The child learns ethical principles and 
social relationships with others in the family. So it is important to know 
what relationships are in the parents’ family and how they raise their 
children. The main purpose of this study was to investigate triangulation 
forms and their relationship with parenting styles among families in Yazd. 
Methods: The statistical population of this study was all families with 
children in Yazd. The sample consisted of three hundred eighty-four 
people who were selected by cluster random sampling from three regions 
of Yazd. The instruments used in this study were the Bamrind parent-
ing styles questionnaire and the triangulation questionnaire. Statistical 
descriptive methods were used for data analysis and Pearson correlation, 
independent t-test, and stepwise regression were used to test the research 
hypotheses. 
Results: The results showed that triangulation in families in Yazd is 
below average. Triangle shapes also predicted the authoritarian style of 
parenting. Other results showed that the forms of triangulation were not 
significantly different in terms of the number of children, type of mar-
riage, marriage history, the field of study, type of job, and type of mar-
riage, but differed by degree. 
Conclusions: The more affection and intimacy between parents and 
family members, the fewer families use triangulation and the greater 
their tendency to love and interact. And as parenting styles move toward 
authoritarianism, the amount of triangulation in families increases. Fi-
nally, considering the pivotal role of young parents and couples in how 
to interact with their children, it is suggested that adequate education and 
awareness on effective and desirable educational methods and the positive 
and negative consequences of using parenting styles be given.
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چکیده

فراهم  انسان  در  را  بنای شخصیت  و  فردی،  و رشد  تکوین  بذر  اولین  مقدمه: خانواده 
می سازد. کودک در خانواده روابط اجتماعی با دیگران را می آموزد و اصول و قواعد اخالقی 
را یاد می گیرد. بنابراین، اهمیت دارد که در خانواده، والدین چه روابطی با یکدیگر دارند، 
پژوهش،  انجام  تربیت می نمایند. در همین راستا، هدف اصلی  را  فرزندان خود  و چگونه 
بررسی اشکال مثلث سازی در خانواده های یزدی، و رابطه آن با سبک های فرزندپروری در 

بین خانواده های شهر یزد بود. 
یزد تشکیل  این پژوهش را کلیه خانواده های دارای فرزند در شهر  روش: جامعه آماری 
روش  از  استفاده  با  که  بود  نفر  چهار  و  هشتاد  و  صد  سی  شامل  پژوهش  نمونه  می دهد. 
نمونه گیری تصادفی خوشه ای، از سه منطقه شهر یزد انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در 
بامریند و پرسشنامه مثلث سازی بوده است.  این پژوهش، پرسشنامه شیوه های فرزندپروری 
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیف آماری و برای آزمون فرضیه های پژوهش، 

از آزمون استنباطی همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و رگرسیون استفاده گردید. 
نتایج: نتایج نشان دهنده این مطلب بود که، مثلث سازی در خانواده های یزدی کمتر از حد 
متوسط است. همچنین، اشکال مثلث سازی توانستند سبک فرزندپروری قاطع و استبدادی 
تعداد فرزندان، نوع  بر حسب  نتایج نشان داد، اشکال مثلث سازی  را پیش بینی کند. سایر 
ازدواج، سابقه ازدواج، رشته تحصیلی، نوع شغل و نوع ازدواج تفاوت معناداری ندارد؛ اما بر 

حسب مدرک تحصیلی متفاوت است. 
بحثونتیجهگیری: هر چه محبت، صمیمیت و عاطفه میان والدین و اعضای خانواده 
بیشتر باشد، خانواده ها کمتر از مثلث سازی استفاده می کنند، و تمایل بیشتری به محبت و 
تعامل متقابل دارند. هرچه سبک  فرزندپروری از نوع استبدادی باشد، میزان مثلث سازی در 
و  والدین  نقش محوری  به  توجه  با  پیشنهاد می شود،  درنهایت،  افزوده می شود.  خانواده ها 
گاهی کافی در زمینه شیوه های تربیتی  زوج های جوان در نحوه تعامل با فرزندان، آموزش و آ
کارآمد و مطلوب و پیامدهای مثبت و منفی به کارگیری سبک های فرزندپروری، داده شود.

بررسی اشکال مثلث سازی در خانواده های یزدی و رابطه 
آن با سبک های فرزندپروری
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مقدمه

گاه می شود.  خانواده، کانون اصلی پرورش و اولین و مهمترین محیطی اســت که کودک در آن از کیفیت روابط انسانی آ
گذار بخش مهمی از سرنوشت ماست و در تعین سبک زندگی آینده، اخالق، محبت و سالمت روانی ما نقش  خانواده، پایه 
بزرگی بر عهده دارد.]1[ سیســتم خانواده، دربرگیرنده عمیقترین پیوند های زیســتی، روانی و اجتماعی است که فرد در این 
محیط، فرایند انسان شدن را تجربه می کند. در حقیقت، پایه و اساس شخصیت فرد در خانواده پی ریزی می شود و این نقش 

در تمامی مراحل رشد انسان، به علت اهمیت و نفوذ همیشگی آن، مهم  و منحصربه فرد است.]2[
تعامالت درون خانواده، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ســالمت روانی اســت. در بررســی تعامالت درون خانواده، 
روابط پدر و مادر با یکدیگر، روابط والدین با فرزندان و روابط فرزندان با یکدیگر مطرح است.]3[ در تعامالت خانوادگی، 
هرگاه زوجین قادر نباشــند در مورد چگونگی توزیع قدرت به توافق برســند، فردی که احساس کند از قدرت الزم برخوردار 
نیست، برای بهبود وضعیت خود به شیوه های دیگری متوسل می شود. یکی از این شیوه ها کشیدن فرد سومی به رابطه است؛ 
ورود فرد دیگر منجر به ایجاد مثلث ســازی در خانواده می شــود.]4[ مثلث سازی الگویی رایج در روابط انسانی و غیرانسانی 
است. گالیه کردن از همسر نزد یک دوست، گفتگوی همکارانه درباره نواقص موجود و کمک گرفتن فرزندان برای حل 
مشــکل با سایر فرزندان، نمونه هایی از مثلث سازی است.]5[ در دعواهای زناشویی، رایجترین مثلث ها به مشکالت فامیلی، 
روابط نامشروع و یا مشکالت کودک منجر می شود.]6[ ایجاد مثلث نه تنها کیفیت رابطه زناشویی،]5[ بلکه دیگر ابعاد، مثل 

کاهش رابطه والد-فرزندی،]7[ افسردگی فرزندان]8[ و جلوگیری از رشد فرزندان]9[ را تحت تاثیر قرار می دهد.
از نظر بوئن در زندگی مشــترک، هدف این اســت که روابط بین زوج دوسویه و مستقیم باشد؛ اما وجود مساله های و افراد 
متعدد موجب تغییر شــکل رابطه شــده و آن را از شکل مستقیم خارج کرده و سبب به وجود آمدن راس سومی می شود، که 
مثلث روابط زن و شــوهر شــده و زندگی زناشــویی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. عواملی مانند تولد فرزند، شغل و کار، 
مشکالت اقتصادی و حضور یک رقیب و حتی والدین دو طرف، می تواند روابط زوجین را از حالت دوسویه خارج کند و 
آن را به شکل مثلث درآورند؛ بنابراین، ارتباط بین یک ضلع مثلث و دو ضلع دیگر آن را، مثلث ارتباطی می گویند. همچنین 
عوامــل بیرونی ماننــد گفتگو با اطرافیان می تواند اضالع ایــن مثلث را تحت تاثیر قرار دهد؛ جهت آن هــا را تغییر دهد و به 
شــکل گیری مثلث جدیدی بیانجامد؛]3[ بنابراین موضوعات و عوامل شکل دهنده مثلث ها گاهی باعث بهبود و ارتقا روابط 

زناشویی و گاهی هم سبب تخریب و آسیب دیدگی حریم زوج می شود. 
بر اســاس نظریه بوئن، مثلث ســازی فرایندی اســت که در ارتباط بین والدین و فرزندان باعث ائتالف می شود. ائتالفی که 
می تواند به شــکل گیری های گوناگون صورت گیرد. در این حالت همچون “ائتالف والد-فرزند”، یکی از والدین علیه والد 
دیگر با یکی از فرزندان متحد می شود تا برای به دست آوردن اطالعات در مورد والد دیگر یا انتقال پیام به وی از طریق فرزند 
خود کمک بگیرد. شکل دیگر مثلث سازی می تواند “سپر بال کردن” یکی از فرزندان باشد. در این حالت والدین توجهشان 
را از مشــکالت خود به سمت مشــکالت، رفتارهای ناســازگارانه و وضعیت تحصیلی فرزند خود معطوف می کند.]10[ در 
حالت ســوم، فاصله فرزند به هر یک از والدین نزدیکتر از فاصله دو والد به یکدیگر اســت و درواقع، فرزند نقش واسطه گر 
را بین دو والد بازی می کند.]9[ نوع دیگر مثلث ســازی “تغییر مســیر” است. در این حالت تعارض بین والدین به تعارض تنها 

یکی از والدین با کودک منجر می شود.]11[ 
مروری بر ادبیات پژوهشــی نشان می دهد که، تعامالت والدین و فرزندان با شــیوه های فرزندپروری رابطه معناداری دارند 
و والدینی که از تنبیه و تهدید در روابط خود اســتفاده می کنند، فرزندان آنان سرکشــتر و بی مالحظه تر هستند، و والدینی که 
در تعامالت خود از روش های حل مســاله و روابط محبت آمیز اســتفاده می کنند، فرزندان آنان از شــرایط مطلوب اجتماعی 
و فرهنگی برخوردار هســتند و روابط خانوادگی آنان گرمتر و صمیمی تر اســت.]12[ بنابرایــن، تعامالت والدین می تواند بر 

فرزندپروری تاثیر معناداری بگذارد. 
 شیوه های فرزندپروری یا شیوه های تربیتی والدین، بر بروز ناهنجاری های رفتاری فرزندان تاثیر درخور توجهی می گذارد.]13[

 ســبک فرزندپــروری والدین با میزان تعامالت خانوادگــی فرزندان رابطه معناداری دارد. به طوری که ســبک فرزندپروری 
مقتدرانه پدر و مادر با تعامالت خانوادگی و رضایت زناشــویی فرزندان در بزرگسالی رابطه مثبت دارد و سبک فرزندپروری 



یاار 1400، دوره 10، زماره 1، ییایپ 7135

سی راا  اادیاد و ثمراراد

ســهلگیرانه والدین، با تعامالت خانوادگی و 
رضایت زناشویی فرزندان در بزرگ سالی رابطه 
منفــی دارد.]14[ بین کیفیت ارتباط والدین و 
کودک رابطه مستقیمی وجود دارد. در واقع، 
روابــط متقابــل والد-فرزند در شــکل گیری 
ویژگی های شــخصیتی، رفتــاری، اجتماعی 
و روانی کــودکان نقش بســزایی دارد. وقتی 
والدین در روابط خود تناقض داشــته باشــند 
و تعارض های زیادی بین خود داشــته باشند، 
کودکان به مشــکالت رفتاری و پرخاشگری 
بیشتری دچار می شوند. همچنین والدین برای 
ادامــه روابط خود، ممکن اســت از فرزندان 
به عنــوان ســپر بال اســتفاده کنند کــه نوعی 
مثلث سازی را ایجاد می کند و بر نحوه رفتار و 
 برخورد کودک و والد نیز تاثیر می گذارد.]15[

مثلث ســازی اثر واسطه ای مستقیمی بر روابط 
خانوادگی و نحوه تعامل والدین با یکدیگر و 
با فرزندان دارد؛ والدینی که برای بهبود تعامل 
یا روابط با همسر از فرزند خود، به عنوان ابزار 
اســتفاده می کند، نوعی مثلــث ارتباطی را در 
خانــواده به وجــود می آورد کــه تعامل والد-
 فرزنــد را تحت تاثیر قــرار می دهد.]17و16[

 هــر چه تعامــالت والدین با فرزنــدان کمتر 

باشــد، و والدین روابط ســردی با فرزندان داشته باشــند، و یا قدرت و 
کنترل بیشــتری روی رفتار فرزندان خود داشته باشند، فرزندان آنان در 
نوجوانی به میزان بیشتری مشکالت رفتاری نشان می دهند. همچنین هر 
چه والدین در تعارضات خود از فرزندان به عنوان ســپر بال برای تحکیم 
روابط استفاده کنند، نوجوانان به میزان بیشتری به رفتارهای پرخاشگرانه 
کشیده می شوند.]7[ بنابراین می توان نتیجه گرفت، تعارض بین والدین، 
نحوه برخورد والدین با یکدیگر و با فرزندان و همچنین شیوه فرزندپروری 
والدیــن، بر نحوه رفتــار و تعامل کودکان تاثیر می گــذارد. هنگامی که 
تعارض بین والدین زیاد، و شــیوه فرزندپروری مستبدانه باشد، کودکان 
نیــز تحت تاثیر تعارض والدین قرار گرفته و مشــکالت رفتاری و روانی 

برای کودکان ایجاد می شود.
با توجه به مطالب ارایه شده، و به رغم آن که از دیرباز استان یزد به واسطه 
ســابقه معنوی، عالقه  هــای دینی مردمانش و وجود ســنت ها و آداب و 
رسوم خاص، از شــهرهایی بوده اســت که پایداری خانواده ها و حفظ 
بنیان خانواده اهمیت خاصی داشــته اســت، اما در حال حاضر مشاهده 
می شــود، همســو با دیگر شهرهای کشــور در شــهر یزد نیز مشکالت 
ارتباطی در درون خانواده و شــکاف نســلی بین والدین و فرزندان روبه 
افزایش اســت؛ لذا انجام پژوهش هــای کاربردی و مــدون می تواند به 
شناخت هرچه بیشتر مشــکالت ارتباطی پیش رو در درون خانواده های 
یزدی منجر شــود. بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی اشکال 
مثلث سازی در خانواده های یزدی و رابطه آن با سبک های فرزندپروری 
بپردازد تا مشــخص شود، آیا بین اشکال مثلث ســازی خانوادگی با نوع 

سبک فرزندپروری والدین رابطه معناداری وجود دارد؟
روش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش آن همبســتگی اســت. در این پژوهش، اشــکال مثلث سازی به عنوان متغیر 
مالک و ســبک های فرزندپروری به عنوان متغیر پیش بین بودند. جامعه آماری شــرکت کننده در این پژوهش، شــامل صد و 
نود و پنج هزار و صد و ســی و چهار خانوار دارای فرزند شــهر یزد هســتند. برای برآورد حجم نمونه، با اســتفاده از فرمول 
کوکران با سطح اطمینان نود و پنج درصد و دقت احتمالی)فاصله اطمینان( پنج درصد، تعداد سی صد و هشتاد و چهار نفر 
محاســبه شد. از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی برای دستیابی به خانواده های دارای فرزند ساکن محله های یزد استفاده 
شــده اســت. به منظور رعایت مالحظات، ابتدا با جلب رضایت کامل برای شرکت در انجام تحقیق، هدف انجام کار برای 
پاسخگویان توضیح داده شد. از آن ها خواسته می شد تا صادقانه در مورد سوال ها پاسخ دهند و تاکید  شد که نتایج محرمانه 

خواهد بود.
مالکهایورودوخروج

مالکورود: انگیزه داشتن، درک اهمیت موضوع، عالقه مندی و توجیه شدن در مورد اهمیت موضوع.
مالکخروج: مشکالت فردی، وجود مشغله و نداشتن زمان الزم برای پژوهش.

ابزارهایپژوهش
پرسشــنامهشــیوههایفرزندپروریبامریند:این پرسشــنامه که در سال 1972 توســط بامریند طراحی شد، شامل سی 
جمله اســت که ده جمله آن به شیوه ســهلگیرانه، ده جمله به شیوه مستبدانه و ده جمله دیگر به شیوه قاطع و اطمینان بخش 
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یسرسپ ازرا  مهک ساشب در هانااده ثاب یزدب و رایاه رد یا سث ثاب اسشن یسورب

مربوط می شود. الگوی پاســخگویی به سوال ها از مقیاس پنج درجه ای 
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اســتبدادی هفتاد و نه صدم، و برای کل پرسشنامه برابر با هفتاد و شش 
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مطالعات گریچ، ســید و فینچام1992 در مــورد مثلث بندی نوجوانان و 
همین طور، از مقیاس تعارض آشکار بوهلر و همکاران1997 اقتباس شده 
است و درنهایت، مقیاس مثلث سازی با اطرافیان توسط بهزادی2009 در 
ایران بومی شده، که ضريب آلفای آن هشتاد صدم گزارش شده است. 
این مقیاس شامل دو ابزار مثلث سازی با كودک و مثلث سازی با نزديكان 
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با نزديكان، شــامل هفت سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از هرگز 
تا تقریبا همیشــه تنظیم شــده اســت و نمرات آن در دامنه ای از هفت تا 

ســی و پنــج قــرار دارد. نمره بیشــتر در این 
مقیاس به معنای مثلث سازی بیشتر با نزدیکان 
اســت. مقیاس مثلث سازی با نزدیکان توسط 
ضريب  و  است  شده  ساخته  بهزادی2009 
آلفای آن هشتاد صدم گزارش شده است. در 
این پژوهش، برای ســنجش روایی ســعی شد 
از گویه های تحقیقات استاندارد پیشین)اعتبار 
تجربی( که زیر نظر اســاتید راهنما و مشــاور 
و دیگر صاحبه نظران)اعتبار صوری(، ارزیابی 
شــده بود، به کار برده شــود. همچنین برای 
ســنجش پایایی، از آلفای کرونباخ اســتفاده 
شــده، که نتایج برای مثلث سازی با نزدیکان 
هفتــاد و هفت صــدم، برای مثلث ســازی با 
کودکان هشــتاد و چهار صــدم، و برای کل 
پرسشنامه برابر با هشتاد و نه صدم بوده است. 
تجزیه و تحلیل داده ها با اســتفاده از آزمون 
همبســتگی پیرسون، تی مســتقل و رگرسیون 
 SPSS21 چندمتغیــره به کمــک نرم افــزار

انجام شده است. 
یافته ها

با توجه به یافته های توصیفی مشــخص گردید که میانگین سنی پاسخگویان 
برابر با ســی و چهار و شــصت و یک صدم ســال اســت. همچنین بیشــتر 
شــرکت کنندگان شصت و هشــت و پنج دهم درصد را زنان تشکیل داده اند. 
شــصت و شــش و چهار دهم درصد بین یک تا پانزده ســال ســابقه زندگی 
مشترک داشته و چهل و هشت و چهار دهم درصد دارای تحصیالت دیپلم و 
زیردیپلم بوده اند. همچنین هفتاد و پنج و دو دهم درصد از شــرکت کنندگان 
بیــن یک تا دو فرزند داشــته اند. نوع ازدواج شــصت ممیز هفت دهم درصد 

شرکت کنندگان، غیرفامیلی بوده است. 
میانگیــن نمــرات مثلث ســازی با نزدیــکان یــازده و دو دهم اســت که از 
میانگیــن مقیاس بیســت و یک عــدد کمتر بــوده و این تفاوت نیــز معنادار 
اســتt=49/8وsig=0/0001. لــذا مثلث ســازی با نزدیــکان در افراد مورد 
مطالعه کمتر از حد متوســط اســت. همچنین میانگین نمرات مثلث ســازی 
با کودکان بیســت و دو نه دهم اســت که از میانگین مقیاس ســی و نه عدد 
کمتر بوده و این اختالف نیز معنادار اســتt=39/9وsig=0/0001. بنابراین 
 مثلث ســازی بــا کودکان در افراد مورد مطالعه کمتر از حد متوســط اســت.

فرضیهاول: اشــکال مثلث ســازی می تواند ســبک فرزندپــروری قاطع را 
پیش بینی کند. براساس نتایج جدول شماره یک بین سبک فرزندپروری قاطع 

و مثلث سازی با نزدیکان و همچنین مثلث سازی با کودکان همبستگی منفی در سطح یک صدم دیده می شود؛ یعنی با افزایش 
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  مقدمه
 تحقیق روش
 هایافته

 
سبک  وسازی بین اشکال مثلث ماتریکس همبستگی (1)جدول

 فرزندپروری قاطع
 سبک فرزند متغیرها

 پروری قاطع
سازی مثلث

 نزدیکانبا 
 سازیمثلث

 کودکان با
  1 -15/0** سازی با نزدیکانمثلث
 1 59/0** -17/0** سازی با کودکانمثلث

 95/0** 80/0** -18/0** سازی کلمثلث
 

 
سازی با بین اشکال مثلث ماتریکس همبستگی (2)جدول

 گیرسبک فرزندپروری سهل
 سبک فرزند متغیرها

 گیرپروری سهل
سازی مثلث

 با نزدیکان
سازی ثلثم

 با کودکان
  1 -02/0 سازی با نزدیکانمثلث
 1 59/0** 06/0 سازی با کودکانمثلث

 95/0** 80/0** 03/0 سازی کلمثلث
 

 
سازی با سبک بین اشکال مثلث ماتریس همبستگی (3)جدول

 پروری استبدادیفرزند
 سبک فرزند متغیرها

 پروری استبدادی
سازی مثلث

 با نزدیکان
سازی مثلث

 با کودکان
  1 12/0** سازی با نزدیکانمثلث
 1 59/0** 19/0** زی با کودکانسامثلث

 95/0** 80/0** 18/0** سازی کلمثلث
 

 
 نمره میانگین آزمون تی مستقل برای مقایسه (4)جدول

 سازی بر اساس تعداد فرزندانمثلث
 میانگین مثلث متغیر

 سازی با نزدیکان
t  درجه

 آزادی
سطح 

 معناداری
 81/0 349 -229/0 902/22 فرزند 2تا  1
    314/11 فرزند 6تا  3

 میانگین مثلث متغیر
 سازی با کودکان

t  درجه
 آزادی

طح س
 معناداری

 98/0 353 -024/0 902/22 فرزند 2تا  1
    927/22 فرزند 6تا  3

 
 

 تفاوت تایج آزمون تعقیبی توکی در موردن (5)جدول
 یتحصیل هایسازی در گروهنمرات مثلث

تفاوت  هاسبک
 هامیانگین

خطای 
 استاندارد

Sig 

 994/0 11/4 -442/0 زیر دیپلم و دیپلم سوادبی
 528/0 12/4 455/4 و باالترلیسانس 

زیر دیپلم و 
 دیپلم

 994/0 11/4 442/0 سوادبی
 000/0 17/1 89/4 * ترلیسانس و باال

 528/0 12/4 -45/4 سوادبی لیسانس و باالتر
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یاار 1400، دوره 10، زماره 1، ییایپ 7335

سی راا  اادیاد و ثمراراد

 مثلث سازی با نزدیکان و با کودکان در سطح پنج صدم معنی دار نیست.
فرضیــهســوم: اشــکال مثلث ســازی می تواند ســبک فرزندپروری 
اســتبدادی را پیش بینی کند. براساس نتایج جدول شماره سه بین سبک 
فرزندپروری استبدادی و مثلث سازی با نزدیکان و همچنین مثلث سازی 
با کودکان همبســتگی مثبت در سطح یک صدم دیده می شود؛ یعنی با 
افزایش سبک فرزندپروری استبدادی، میزان مثلث سازی کاهش می یابد. 
برای پیش بینی سبک فرزندپروری استبدادی توسط اشکال مثلث سازی، 
از آزمون رگرسیون چندمتغیره استاندارد استفاده شده است. همچنین بر 
اساس نتایج ضریب تعیین تعدیل شده، اشکال مثلث سازی حدود چهار 

درصد از سبک فرزندپروری استبدادی را می تواند تبیین کند. 
فرضیهچهارم:بین اشــکال مثلث سازی بر اســاس تعداد فرزندان 
تفاوت معناداری وجود دارد. بر اســاس جدول شــماره چهار، اشــکال 

مثلث سازی براساس تعداد فرزندان تفاوت معناداری ندارد.
فرضیــهپنجم: نمرات مثلث ســازی، براســاس مــدرک تحصیلی 
خانواده ها تفاوت دارد. بر اســاس نتایــج تحلیل واریانس یک طرفه، که 
بــه معناداری تفاوت در میانگین های ســه گروه و یا بیش از ســه گروه 
می پردازد، تفاوت معناداری بین ســه گروه بی سواد، زیر دیپلم و دیپلم، 
لیسانس و باالتر وجود دارد. همان طور که درجدول شماره پنج مشاهده 
می شــود، در ســطح خطای پنج صدم، تفــاوت معنــاداری در نمرات 
مثلث سازی گروه تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم، با گروه تحصیلی لیسانس 
و باالتر وجود دارد. براســاس میانگین ها مشــخص می گردد که، میزان 
اســتفاده افراد دارای تحصیالت زیر دیپلم و دیپلم از مثلث سازی بیشتر 
اســت. یافته های جانبی پژوهش نشــان داد که، بین جنسیت ها از لحاظ 
آماری تفاوت معناداری در میانگین نمره های مثلث سازی وجود ندارد. 
همچنین بین نوع ازدواج فامیلی و غیرفامیلی، رشته تحصیلی چهار گروه 
ریاضی، انســانی، تجربی و فنی و نوع شغل سه گروه کارمند، کارگر و 
آزاد از لحاظ آماری تفاوت معناداری در میانگین نمره های مثلث سازی 

وجود ندارد.

ســبک فرزندپروری قاطع، میزان مثلث سازی 
کاهــش می یابــد. بــرای پیش بینی ســبک 
فرزندپروری قاطع توسط اشکال مثلث سازی، 
از آزمــون رگرســیون چندمتغیره اســتاندارد 
استفاده شــده است. همچنین بر اساس نتایج 
ضریب تعیین تعدیل شده، اشکال مثلث سازی 
حدود سه درصد از سبک فرزندپروری قاطع 

را می تواند تبیین کند. 
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ســبک فرزندپــروری ســهلگیر را پیش بینی 
کند. براســاس نتایج جدول شماره دو مقدار 
همبستگی سبک فرزندپروری سهلگیر و اشکال 
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  مقدمه
 تحقیق روش
 هایافته

 
سبک  وسازی بین اشکال مثلث ماتریکس همبستگی (1)جدول

 فرزندپروری قاطع
 سبک فرزند متغیرها
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 کودکان با
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 1 59/0** -17/0** سازی با کودکانمثلث

 95/0** 80/0** -18/0** سازی کلمثلث
 

 
سازی با بین اشکال مثلث ماتریکس همبستگی (2)جدول

 گیرسبک فرزندپروری سهل
 سبک فرزند متغیرها

 گیرپروری سهل
سازی مثلث

 با نزدیکان
سازی ثلثم

 با کودکان
  1 -02/0 سازی با نزدیکانمثلث
 1 59/0** 06/0 سازی با کودکانمثلث

 95/0** 80/0** 03/0 سازی کلمثلث
 

 
سازی با سبک بین اشکال مثلث ماتریس همبستگی (3)جدول

 پروری استبدادیفرزند
 سبک فرزند متغیرها

 پروری استبدادی
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 نمره میانگین آزمون تی مستقل برای مقایسه (4)جدول

 سازی بر اساس تعداد فرزندانمثلث
 میانگین مثلث متغیر

 سازی با نزدیکان
t  درجه

 آزادی
سطح 

 معناداری
 81/0 349 -229/0 902/22 فرزند 2تا  1
    314/11 فرزند 6تا  3

 میانگین مثلث متغیر
 سازی با کودکان

t  درجه
 آزادی

طح س
 معناداری

 98/0 353 -024/0 902/22 فرزند 2تا  1
    927/22 فرزند 6تا  3

 
 

 تفاوت تایج آزمون تعقیبی توکی در موردن (5)جدول
 یتحصیل هایسازی در گروهنمرات مثلث

تفاوت  هاسبک
 هامیانگین

خطای 
 استاندارد

Sig 

 994/0 11/4 -442/0 زیر دیپلم و دیپلم سوادبی
 528/0 12/4 455/4 و باالترلیسانس 

زیر دیپلم و 
 دیپلم

 994/0 11/4 442/0 سوادبی
 000/0 17/1 89/4 * ترلیسانس و باال

 528/0 12/4 -45/4 سوادبی لیسانس و باالتر
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بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررســی اشــکال مثلث سازی در خانواده های یزدی و رابطه آن با ســبک های فرزندپروری در بین 
خانواده های شهر یزد انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که، اشکال مثلث سازی می تواند سبک فرزندپروری قاطع را 
پیش بینی کند و با توجه به داده های حاصل، بیشتر با استفاده از اشکال مثلث سازی با کودکان، می توان این سبک را پیش بینی 
نمودP>0/05. به عبارت دیگر، بین اشکال مثلث سازی و سبک فرزندپروری قاطع رابطه معناداری وجود دارد؛ اما باید توجه 
داشت که این رابطه منفی و معکوس است. نتایج حاصل با نتایج فوسکو و همکاران،]7[ حسنوند و همکاران،]18[ خاکپور 
و همکاران]19[ و پرلز و لیندسی]20[ که دریافتند، هر چه محبت و صمیمیت و عاطفه میان والدین و اعضای خانواده بیشتر 

باشد، خانواده ها کمتر از مثلث سازی استفاده می کنند، و تمایل بیشتری به محبت و تعامل متقابل دارند، همسو است.
نتیجه دیگر نشــان داد که اشــکال مثلث ســازی نمی تواند سبک فرزندپروری ســهلگیر را پیش بینی کندP<0/05. در این 
زمینه پژوهش مشــابهی یافت نشــد؛ اما می توان به نتایج مطالعات مشــابه مانند نتایج پرلز و لیندسی]20[ اشاره کرد. در تبیین 
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یافته های این پژوهش می توان این گونه بیان نمود که مثلث ســازی وقتی 
شکل می گیرد که مشــکل دو نفر با گفتگو حل نمی شود؛ برای همین، 
توجــه آن ها به چیزی خارج از حیطه حســاس و خطرنــاک رابطه، که 
ممکن اســت به هم بخورد، جلب می شود. بنابراین، شخص دیگری را 
به صورت پنهان و آشــکار وارد رابطه می کنند. نتایج به دست آمده از این 
پژوهش نیز تایید کننده همین مطلب اســت که، هیچ گونه رابطه ای بین 

سبک های فرزندپروری سهلگیر و مثلث سازی وجود ندارد.
در ارتباط با فرضیه ســوم، نتایج پژوهش حاضر نشــان داد که، اشکال 
مثلث سازی می تواند سبک فرزندپروری استبدادی را پیش بینی کند و با 
توجه به داده های حاصل بیشتر، با استفاده از اشکال مثلث سازی با کودکان، 
می توان این ســبک را پیش بینی نمــودP>0/05. در این زمینه پژوهش 
مشابهی صورت نگرفته اســت؛ لذا می توان به نتایج نزدیک اشاره کرد. 
نتایج حاصل، همسو است با نتایج زندی،]21[ خاکپور و همکاران،]19[ 
فوســکو و همــکاران،]8[ فرانک و بوهلــر]22[ و پرلز و لیندســی]20[ 
کــه دریافتند، هر چه تعامالت والدین با فرزندان کمتر باشــد و والدین 
روابط ســردی با فرزندان داشته باشند و یا قدرت و کنترل بیشتری روی 
 رفتار فرزندان خود داشــته باشند، بیشتر از مثلث سازی استفاده می کنند. 
بنابراین، واضح اســت که در خانواده هایی با ســبک استبدادی هر فرد 
برای حفظ بقا و قدرت خود نیاز به یارگیری و اســتفاده از دیگران دارد. 
نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز تایید کننده همین مطلب است که 
هرچه سبک های فرزندپروری به سمت سبک استبدادی برود، به میزان 
مثلث سازی در خانواده ها افزوده می شود و بالعکس. در ارتباط با فرضیه 
چهارم، نتایج پژوهش حاضر نشــان  داد که، بین اشــکال مثلث سازی بر 
اســاس تعداد فرزندان، تفــاوت معناداری وجود نــدارد. در این زمینه، 
پژوهش مشــابهی صورت نگرفته است. در ارتباط با فرضیه پنجم، نتایج 
پژوهش حاضر نشــان  داد که، میزان استفاده افراد دارای تحصیالت زیر 
دیپلم و دیپلم از مثلث ســازی بیشــتر اســتP> 0/05. در این زمینه نیز 

پژوهش مشابهی یافت نشد.
نکــردن  همــکاری  محدودیتهــا:
برخی شــهروندان در پاســخگویی به سواالت 
پرسشــنامه و همچنین نداشــتن نــگاه مثبت به 
موضــوع مثلث ســازی که موجب می شــد در 
برخی پرســش ها، احتماال واقعیــت را نگویند 
یا پاســخ های جامعه پســند بدهنــد. همچنین، 
دســتیابی نداشــتن محقق بــه ابزار اســتاندارد 
جهت ســنجش مثلث ســازی در ایران از دیگر 

محدودیت های این مطالعه بود.
پیشنهادها: پیشنهاد می شود که کارگاه ها 
و کالس هایی برای آشــنایی والدین با اشــکال 
ارتباطات غیرمســتقیم و به ویژه مثلث ســازی و 
ســبک های فرزندپروری در خانواده ها توســط 
مــددکاران اجتماعی برگزار شــود. همچنین از 
ســوی متولیان خانواده، ترتیبی اتخاذ گردد که 
این آموزش ها از همــان ابتدای زندگی زوجین 
آغــاز گردد تــا مشــکالت ارتباطــی اعضای 
خانواده ها کمتر شده و بتوانند با یکدیگر به طور 

مناسب تعامل داشته باشند.
سپاسگزاری: نویســندگان مقاله از تمامی 
خانواده هــای شــهر یزد و مشــارکت کنندگانی 
که همکاری شایســته ای در انجــام این مطالعه 

داشته اند، سپاسگزاری می کنند.
تضادمنافع: در نگارش این مقاله هیچ گونه 

تضاد منافعی وجود ندارد.
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