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-
cia en el clima familiar i en la comunicació familiar, així com determinar la 

-
trés percebut. La mostra està formada per 487 adolescents d’ambdós sexes 

M = 14.23;  
DT -
lescència primerenca, adolescència mitjana i adolescència tardia. Es troben 

primerenca i mitjana; els adolescents de l’etapa mitjana són els que mos-
tren menor obertura en la comunicació amb els seus pares, un clima familiar 
menys càlid i pitjors puntuacions en els indicadors d’ajust psicosocial. Es 
discuteixen els resultats obtinguts i les seues implicacions.

Paraules clau: adolescència, comunicació familiar, clima familiar, ajust psi-
cosocial. 
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Abstract

on the family atmosphere and family communication, and to determine the 
-

ment: depressive symptoms, satisfaction with life, loneliness and perceived 
stress. The sample consisted of 487 adolescents of both sexes (246 boys and 
241 girls) aged between 12 and 18 years (M = 14.23, ST = 1.69). There are 
three groups of adolescents by age: early, middle and late. Results obtained 

middle; the middle stage adolescents are showing less openness in commu-
nicating with his parents, a less warm family atmosphere and worse scores 

are discussed. 

Key words: adolescence, family communication, family climate, psychoso-
cial adjustment. 

-
cia i l’edat adulta (Buelga i Pons, 2013; Longmore, Manning i Giordano, 2013; 

-
cència és una tasca complexa; segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 

i la divideixen en tres etapes: preadolescència o adolescència primerenca, ado-

sembla existir un consens, és sobre la diversitat de canvis, biològics, psicològics 
i socials que s’experimenten en l’adolescència i en la repercussió que tenen so-
bre la imatge que l’adolescent posseeix de si mateix, en el seu estat emocional, 
en el seu comportament en general, així com en la seua forma de relacionar-se 

Tots aquests canvis esdevenen difícils, no sols per a l’adolescent sinó també 

-
estar psicosocial de tots els membres de la família (Estévez i Jiménez, 2013; 
Lila, Buelga i Musitu, 2006; Moed, Gershoff, Eisenberg, Hofer, Losoya, Spin-
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La relació dels adolescents amb els seus pares té gran importància per la 

el deure de sincronitzar dos moviments antagònics, que es presenten amb una 
creixent intensitat: la tendència del sistema cap a la unitat, al manteniment dels 

els seus rols, constituint el medi pel qual la seua relació pot desenvolupar-se i 

familiar té un paper rellevant durant l’adolescència i és objecte d’estudi de nom-
broses investigacions. 

seus pares pateix un deteriorament durant l’adolescència (Estévez i Jiménez, 

interrupcions són molt més freqüents que en l’etapa de la infància (Musitu, 

investiga, des de fa anys, si l’adolescència es caracteritza per un augment del 
-

balls conclouen que, coincidint amb l’edat d’inici de la pubertat, augmenten els 

s’aconsegueix la pubertat, és a dir en aquelles famílies on els canvis puberals 
-

-

adolescència mitjana, seguida d’una disminució en l’adolescència tardana (Es-

l’adolescent (Cava, 2003; Jensen, Wong, Gonzales, Dumka, Millsap i Coxe, 

els jóvens i els seus pares, conforme augmenta l’edat (Jiménez, 2013; Moed  



196 R. Hernández-Caldentey / S. Buelga

D’altra banda, els estudis sobre l’adolescència s’han interessat també per 

de l’adolescent, obtenint resultats que recolzen la hipòtesi que la comunicació 
-

lògic, menor estat d’ànim depressiu i major autoconcepte emocional, social i 
 
 

desenvolupament de símptomes depressius (Branje et al., 2013; Cava, 2003; 

-
-

de símptomes depressius, el sentiment de soledat i els problemes de conduc-
ta (Brooks et al., 2012; Formoso, Gonzales i Aiken, 2000; Johnson, LaVoie, i  

En aquesta línia, altres investigacions han constatat una relació bidireccio-

estressor, davant del qual els pares reaccionen, agreujant-se així el patró nega-
tiu d’interacció familiar (Eisenberg, Fabes, Shepard, Guthrie, Murphy i Reiser, 

s’ha trobat amb els problemes de depressió i ansietat: el clima familiar negatiu 
-

relacions familiars (Begotti, Borca, Calandri, Cattelino i Ingoglia, 2004; Rote i 

-
tència de canvis en la comunicació familiar –oberta i ofensiva amb la mare i el 

el primer objectiu d’aquest estudi ha sigut analitzar les diferències en aquestes 

-

que tenen aquestes variables de comunicació i de clima familiars sobre l’ajust i 
benestar psicosocial de l’adolescent; en els indicadors de soledat, simptomato-
logia depressiva, estrés percebut i satisfacció amb la vida. 
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Com a hipòtesi inicial s’ha plantejat que la qualitat de la comunicació fa-

adolescents amb puntuacions menors en clima i comunicació familiars tindran 
també puntuacions més baixes en els indicadors d’ajust psicològic, considerats 
en aquest estudi.

Participants 

Van participar en la investigació un total de 487 adolescents d’ambdós se-
 

-
dària de València. Un 36.8% dels adolescents cursava estudis del primer ci-

 
 

Instruments 

Escala de Comunicació Pares-Adolescents (PACS; Parent-Adolescent 
Communication Scale
en dues escales, la primera avalua la comunicació entre l’adolescent amb la 
mare i la segona avalua la comunicació entre l’adolescent amb el pare –ambdós 

-
mensions: comunicació oberta i comunicació ofensiva. La comunicació oberta 
consta d’11 ítems i fa referència a la comunicació positiva entre els pares i els 

-
-

nicació ofensiva consta de 5 ítems i fa referència a una comunicació negativa 
basada en la crítica i que no aconsegueix els objectius que pretén –exemple, 

5 –Sempre–. Tant per a la comunicació amb el pare com per a la comunicació 
amb la mare.

En estudis previs amb mostres d’adolescents espanyols s’han obtingut ín-

alpha de Cronbach obtingut en la present 
investigació per a ambdues subescales de comunicació oberta amb el pare i 
la mare, va ser de .88; mentre que les subescales relatives a la comunicació 
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ofensiva amb el pare i la mare mostren un alpha de Cronbach de .65 i de .68, 
respectivament.

ítems que informen sobre el clima social i les relacions interpersonals existents 
en la família, amb alternatives de resposta formulades com a vertader o fals. 

-
alpha de Cronbach obtinguda 

en la present investigació fou de .85, .80 i .86 respectivament.

-
pha de Cronbach era de 0,83, en la seua versió original. L’escala abreviada de 
percepció de l’estrès percebut està formada per 4 ítems que avaluen, amb un 

alpha de Cronbach obtingut en el nostre estudi fou de .70.
Escala de Satisfacció amb la Vida (Atienza, Pons, Balaguer i García-Me-

com un constructe general de benestar subjectiu. L’instrument consta de 5 ítems 

-
rada, a través de l’alpha de Cronbach fou de .81. 

simptomatologia depressiva està formada per 7 ítems que avaluen, amb un rang 

alpha de Cronbach obtingut en el nostre estudi fou de .81.

-
jectiu. L’instrument consta de 20 ítems amb un rang de resposta que oscil·la 

alpha de Cronbach 
va ser de .89.

Procediment

Es demanà autorització, per carta, a cadascun dels centres docents seleccio-
nats aleatòriament, per a participar en la investigació. Una vegada obtinguts els 
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permisos, es va realitzar un seminari informatiu amb la direcció i professorat, 
per a explicar-los els objectius de la investigació i es van obtindre les autoritza-
cions paternes. L’aplicació dels instruments tingué lloc en horari escolar, indi-
cant als alumnes que la seua participació seria anònima i voluntària. L’acompli-
ment dels qüestionaris es va realitzar, pels alumnes, de forma individual.

Anàlisi de les dades 

-
-

tribuir als participants en tres grups de contrast. Establits els grups, es realitzà 
una anàlisi de variància per esbrinar les diferències entre tals grups, en les 
variables familiars objecte d’estudi; clima familiar –cohesió, expressivitat i 

-
siva amb la mare d’una banda, i amb el pare, per una altra–. En els casos on 

post hoc, per mitjà del procediment de Bonferroni per a determinar entre quins 
grups d’edat s’establien les diferències. Les anàlisis es van efectuar utilitzant 
el paquet estadístic SPSS20.

l’ajust psicològic de l’adolescent –soledat, estrés percebut, simptomatologia 
depressiva i satisfacció amb la vida–, es va distribuir –utilitzant com a punt de 
tall la mitjana– als subjectes en alta i baixa qualitat, en les relacions familiars –

ofensiva amb la mare i amb el pare–, i es van analitzar, amb la prova T, les dife-
rències entre grups, en els indicadors d’ajust psicològic considerats en el treball.

-

familiar, segons l’etapa de l’adolescència. Tal com pot observar-se en la Taula, 
-
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d’edat. En concret, els resultats indiquen que els adolescents més jóvens ob-

-

TAULA 1
ANOVA de les dimensions del clima familiar en funció de les etapes de l’adolescència

F p 

Cohesió familiar F

Expressivitat F

F

Comunicació oberta mare F

Comunicació oberta pare F

Comunicació ofensiva mare F

Comunicació ofensiva pare F

-

adolescents més jóvens puntuen més alt en comunicació oberta amb la mare  

els adolescents mitjans que puntuen més davall en comunicació oberta amb la 
 

en l’ajust psicològic de l’adolescent 

Com es pot observar en la taula 2, els resultats revelen que hi ha diferèn-
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alt i baix en cohesió familiar en totes les variables d’ajust psicològic. Així els 
adolescents amb baixa cohesió familiar, respecte als d’alta cohesió, puntuen 
més alt en soledat, estrés percebut, simptomatologia depressiva i més davall en 
satisfacció amb la vida.

TAULA 2
Mitjanes (i desviacions típiques) i valors Ten. Indicadors d’ajust psicològic 

entre els grups d’alta i baixa qualitat en les relacions familiars

 Solitud Estrès  Simptomatologia Satisfacció
  percebut depressiva amb la vida

 Valor T 5.97*** 5.03*** 5.95*** -5.00***

 Valor T -2,73** -1.83 -2.34* 2.65**

   Comunicació Mare

   Comunicació Mare

 Valor T 6.33*** 5.31*** 4.32*** -7.51***

   Ofensiva Mare

   Ofensiva Mare

 Valor T -6.87*** -4.96*** -7.03*** 7.14***

   Comunicació Pare

   Comunicació Pare

 Valor T 8.07*** 7.20*** 7.25*** -9.16***

   Ofensiva Pare

   Ofensiva Pare 

 Valor T -6.07*** -6,48*** -6.99*** 6.75***
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-

Respecte a l’obertura a la comunicació amb la mare i el pare, també hi ha 

puntuen alt i baix, de manera que els adolescents que puntuen baix en obertura 
en comunicació amb el pare i la mare, obtenen pitjors puntuacions en tots els in-
dicadors d’ajust psicològic. Finalment, també hi ha diferències estadísticament 

En el present estudi es plantejà analitzar les possibles diferències existents 
entre l’etapa primerenca, mitjana i tardana de l’adolescència, en relació al clima 

psicosocial de l’adolescent. 
En relació al primer objectiu i primera hipòtesi, els resultats del nostre tre-

varia en funció de l’etapa de l’adolescència, sent en aquest sentit, l’adolescència 
mitjana l’etapa més crítica per a la interacció familiar. En aquest sentit, tal com 

XX
per al clima de la llar, quant a menys cohesió familiar, més discussions i pitjor 
qualitat en la comunicació amb ambdós pares. Una idea que està en consonància 

de les relacions familiars, en funció de l’etapa de l’adolescència.
Siga com siga, la literatura sembla recolzar la idea que l’adolescència mit-

procés d’individuació de l’adolescent (Grotevant i Cooper, 1986; Rote i Sme-

relacions familiars, que passen de l’autoritat unilateral paterna, pròpia de la 

i participació en la dinàmica familiar (Lila et al., 2006; Ramos i Villalobos, 

un major grau d’independència, com a persona que està creixent, augmentant 
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-
rístiques de l’adolescent, com la seua maduresa, i per d’altres dels progenitors 

siguen més autònoms en qüestions com tindre l’habitació ordenada o complir 

com les eixides nocturnes o la relació amb els amics, entre altres. Així, la forma 

i suggereixen l’existència d’una relació entre la qualitat del clima familiar i 

l’adolescència. En concret, s’observa que la comunicació familiar positiva i 
-

cadors de malestar emocional de simptomatologia depressiva, soledat i estrés 
percebut. I que, al contrari, el clima familiar poc càlid, amb poca obertura en 

-
ment clau que permet distingir entre aquelles famílies que tenen més recursos 
d’afrontament per a superar amb més èxit els canvis propis de l’adolescència i 

-

-
gatiu, utilitzar l’agressió, amenaces i insults com a pauta d’interacció familiar, 
s’han relacionat amb la presència de problemes emocionals i de comportament 

-

altres persones, el consum de substàncies, la presència de símptomes depres-
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sius, el sentiment de soledat i els problemes de conducta (Buelga i Pons, 2013; 
Formoso, Gonzales i Aiken, 2000; Johnson, LaVoie, i Mahoney, 2001; Rote i 

torn, poden convertir-se en un element estressant, per als pares, la resposta dels 

bidireccional s’estableix amb els problemes de depressió i ansietat: el clima fa-

les relacions familiars (Begotti, et al., 2004; Brooks et al., 2012; Jersen et al., 

Finalment, és important asenyalar que els resultats del nostre treball pre-
senten certes limitacions. Pel que respecta als instruments utilitzats en la reco-
llida de dades, degut als possibles efectes de la desitjabilitat social i d’esbiaix en 
els adolescents, a l’hora de respondre els qüestionaris. Així mateix, els resultats 
del present treball han d’interpretar-se amb cautela, degut a la naturalesa trans-

-
ció dels resultats ací observats. 

en el coneixement de l’adolescent i de la família, així com a introduir elements 
a considerar, per a intervencions que tinguen com a objectiu la millora del clima 

Així i tot, són necessàries futures investigacions que tinguen en compte aspec-
tes com l’estil parental o els recursos familiars que s’utilitzen, per a fer front als 

-
xer quins recursos i quin estil parental, en cada etapa de l’adolescència, facilita 
una major obertura comunicativa de l’adolescent amb els seus progenitors i, 
conseqüentment, majors nivells de benestar psicosocial.
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Aquest estudi es basa, conceptualment, en les investigacions relatives 
-

patologies, entre altres les addiccions i les seues manifestacions comporta-

tractar, amb èxit, els trastorns addictius i el desig del consum craving.
Així mateix destaquem com durant el proces addictiu i, concretament, 

en el craving -
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