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Resum

El present estudi pretén analitzar la influència de l’etapa de l’adolescèn-
cia en el clima familiar i en la comunicació familiar, així com determinar la 
influència d’aquestes variables familiars en els indicadors d’ajust psicosocial 
del fill: simptomatologia depressiva, satisfacció amb la vida, soledat i es-
trés percebut. La mostra està formada per 487 adolescents d’ambdós sexes 
(246 xics i 241 xiques) d’edats compreses entre els 12 i 18 anys (M = 14.23;  
DT = 1.69). S’estableixen tres grups, segons la fase de l’adolescència: ado-
lescència primerenca, adolescència mitjana i adolescència tardia. Es troben 
diferències estadísticament significatives entre els adolescents de l’etapa 
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

This study’s main objective is to analyze the influence of adolescence 
on the family atmosphere and family communication, and to determine the 
influence of these family variables indicators of child psychosocial adjust-
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 
indicate statistically significant differences between early adolescents and 
middle; the middle stage adolescents are showing less openness in commu-
nicating with his parents, a less warm family atmosphere and worse scores 
on psychosocial adjustment indicators. These findings and their implications 
are discussed. 

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

Introducció

L’adolescència ha sigut definida com un període de transició entre la infàn-
cia i l’edat adulta (Buelga i Pons, 2013; Longmore, Manning i Giordano, 2013; 
Musitu, Buelga, Lila i Cava, 2001). Establir límits cronològics per a l’adoles-
cència és una tasca complexa; segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 
2006), l’adolescència comprèn entre els 10 i 19 anys i se classifica en dues 
fases: adolescència primerenca (10 a 14 anys) i adolescència tardana (15 a 19 
anys). No obstant això, altres autors situen l’adolescència entre els 12 i 20 anys 
i la divideixen en tres etapes: preadolescència o adolescència primerenca, ado-
lescència mitjana i adolescència tardana (Frydenberg, 1997; Jiménez, 2013). On 
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 
amb els altres, incloent la família (Estévez i Jiménez, 2013; Musitu et al., 2001). 
Tots aquests canvis esdevenen difícils, no sols per a l’adolescent sinó també 
per a la seua família, en augmentar els conflictes paternofilials, les dificultats 
d’adaptació i les conductes de risc en els fills, que afecten negativament al ben-
estar psicosocial de tots els membres de la família (Estévez i Jiménez, 2013; 
Lila, Buelga i Musitu, 2006; Moed, Gershoff, Eisenberg, Hofer, Losoya, Spin-
rad i Liew, 2014).
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La relació dels adolescents amb els seus pares té gran importància per la 
influència que el context familiar continua exercint en l’ajust psicosocial del 
jove (Longmore et al., 2013; Rote i Smetana, 2014). En aquesta línia Musitu 
et al. (2001) suggereixen que «durant l’adolescència, la família es troba amb 
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 
llaços afectius i al sentiment de pertinença, d’una banda, i la tendència cap a la 
diferenciació i l’autonomia dels membres singulars, per un altra» (pp. 23-24). 
Autors com Lila et al. (2006) i Branje, Laursen i Collins (2013) indiquen que la 
comunicació familiar és l’instrument que pares i fills utilitzen per a renegociar 
els seus rols, constituint el medi pel qual la seua relació pot desenvolupar-se i 
canviar cap a una major reciprocitat. És per aquest motiu que la comunicació 
familiar té un paper rellevant durant l’adolescència i és objecte d’estudi de nom-
broses investigacions. 

La nostra investigació mostra com la comunicació entre els fills amb els 
seus pares pateix un deteriorament durant l’adolescència (Estévez i Jiménez, 
2013; Llig i SunWoo, 2011; Ramos i Villalobos, 2013). Així, per exemple, es 
constata que a l’adolescència, en l’intercanvi de comunicació pares-fills, les 
interrupcions són molt més freqüents que en l’etapa de la infància (Musitu, 
Estévez i Jiménez, 2010; Steinberg, 1981). Així mateix, la literatura científica 
investiga, des de fa anys, si l’adolescència es caracteritza per un augment del 
conflicte paternofilial, havent-hi diverses explicacions al respecte. Alguns tre-
balls conclouen que, coincidint amb l’edat d’inici de la pubertat, augmenten els 
conflictes familiars i es produeix un distanciament entre l’adolescent i els seus 
pares (Jiménez, 2013; Longmore, Manning i Giordano, 2013). Altres estudis 
suggereixen que el conflicte familiar s’associa, en major grau, al moment en què 
s’aconsegueix la pubertat, és a dir en aquelles famílies on els canvis puberals 
dels fills s’inicien massa prompte o massa tard (Keijsers i Poulin, 2013; Laur-
sen, Coi i Collins, 1998). 

Tampoc sembla existir acord respecte a la trajectòria que els conflictes te-
nen al llarg de l’adolescència. S’ha definit aquesta trajectòria en forma de U 
invertida, és a dir, amb un augment de la conflictivitat en la preadolescència i 
adolescència mitjana, seguida d’una disminució en l’adolescència tardana (Es-
tévez i Jiménez, 2013). En canvi, altres investigacions han assenyalat que, amb 
l’edat, es produeix una disminució lineal dels conflictes paternofilials (Laursen 
et al., 1998). El que semblen concloure alguns estudis és que hi ha diferències 
significatives en la comunicació i conflictes familiars, en funció de l’edat de 
l’adolescent (Cava, 2003; Jensen, Wong, Gonzales, Dumka, Millsap i Coxe, 
2014). Sembla haver-hi un augment significatiu del nombre de discussions entre 
els jóvens i els seus pares, conforme augmenta l’edat (Jiménez, 2013; Moed  
et al., 2014; Musitu et al., 2001; Laursen et al., 1998). 
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D’altra banda, els estudis sobre l’adolescència s’han interessat també per 
la relació que la comunicació i el conflicte familiar té sobre l’ajust psicosocial 
de l’adolescent, obtenint resultats que recolzen la hipòtesi que la comunicació 
familiar positiva i fluida pares-fills es relaciona amb un major benestar psico-
lògic, menor estat d’ànim depressiu i major autoconcepte emocional, social i 
acadèmic en els fills adolescents (Estévez i Jiménez, 2013; Jiménez, Murgui  
i Musitu, 2007; Rote i Smetana, 2014). En canvi, els problemes de comunica- 
ció i la interacció ofensiva i feridora entre pares i fills s’ha vinculat amb el 
desenvolupament de símptomes depressius (Branje et al., 2013; Cava, 2003; 
Epstein i Ward, 2011) i amb problemes de comportament (Brooks, Magnusson, 
Spencer i Morgan, 2012; Buelga i Pons, 2013). Altres autors han trobat també 
una relació entre els conflictes familiars i el desenvolupament d’alguns proble-
mes d’ajust en els fills, com la baixa autoestima, la dificultat per a establir rela-
cions significatives amb altres persones, el consum de substàncies, la presència 
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  
Mahoney, 2001; Rote i Smetana, 2014).

En aquesta línia, altres investigacions han constatat una relació bidireccio-
nal entre els problemes de conducta i el clima familiar conflictiu, de manera que 
aquells conflictes prediuen el desenvolupament de problemes de conducta en 
els fills i, al mateix temps, aquells problemes de conducta es converteixen en un 
estressor, davant del qual els pares reaccionen, agreujant-se així el patró nega-
tiu d’interacció familiar (Eisenberg, Fabes, Shepard, Guthrie, Murphy i Reiser, 
1999; Lila et al., 2006; Moed et al., 2014). La mateixa relació bidireccional 
s’ha trobat amb els problemes de depressió i ansietat: el clima familiar negatiu 
s’associa amb la presència de símptomes depressius i d’ansietat en els fills, pro-
blemes que, al seu torn, exerceixen una influència negativa en el sistema i les 
relacions familiars (Begotti, Borca, Calandri, Cattelino i Ingoglia, 2004; Rote i 
Smetana, 2014).

Des d’aquesta perspectiva, amb la finalitat de comprovar la possible exis-
tència de canvis en la comunicació familiar –oberta i ofensiva amb la mare i el 
pare, respectivament– i en el clima familiar –cohesió, expressivitat i conflicte–, 
el primer objectiu d’aquest estudi ha sigut analitzar les diferències en aquestes 
variables familiars, segons la fase de l’adolescència del fill o filla. Per això, 
s’ha considerat la classificació de Frydenberg (1997) i de Jiménez (2013) que 
divideix l’adolescència en preadolescència (12-14 anys), adolescència mitjana 
(15-17 anys) i adolescència tardana (18-20 anys). En consonància amb inves-
tigacions prèvies, el segon objectiu del treball ha sigut comprovar la influència 
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-
miliar i del clima familiar variarà segons l’etapa de l’adolescència del fill, sent 
més conflictiva en l’adolescència mitjana. Així mateix, es considera que els 
adolescents amb puntuacions menors en clima i comunicació familiars tindran 
també puntuacions més baixes en els indicadors d’ajust psicològic, considerats 
en aquest estudi.

Mètode

Participants 

Van participar en la investigació un total de 487 adolescents d’ambdós se-
xes (246 xics i 241 xiques) d’edats compreses entre els 12 i 18 anys (M = 14.23;  
DT = 1.69), escolaritzats en 4 centres educatius públics d’Ensenyança Secun-
dària de València. Un 36.8% dels adolescents cursava estudis del primer ci-
cle d’Educació Secundària Obligatòria (1 i 2n de l’ESO), un 39.8% estudiaven  
segon cicle d’ESO (3 i 4t de l’ESO), i finalment un 23.4% Batxillerat (1 i 2n  
de Batxiller). 

Instruments 

Escala de Comunicació Pares-Adolescents (PACS; Parent-Adolescent 
Communication Scale). Aquest instrument de Barnes i Olson (1982) es divideix 
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 
des de la perspectiva dels fills–. Consten de 15 ítems, que s’agrupen en dues di-
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 
seus fills, basada en la llibertat, la comprensió i el lliure intercanvi d’informa-
ció –exemple, «Quan li faig preguntes, em respon amb sinceritat»–. La comu-
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, 
«Em diu coses que em fan mal»–. El rang de resposta oscil·la entre 1 –Mai– i 
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-
dexs acceptables de fiabilitat de l’escala, que oscil·len entre .64 i .91 (Jiménez 
et al., 2007). El coeficient de fiabilitat 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.

Escala de clima familiar (Moos, Moos i Trickett, 1984). Es compon de 27 
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. 
L’instrument mesura tres dimensions: cohesió –exemple, «Moltes vegades fa la 
impressió que a casa només estem passant l’estona»–, expressivitat –exemple, 
«En la meua família els temes de pagaments i diners es tracten obertament»– 
i conflicte –exemple, «En la meua família quasi mai mostrem enuig, oberta-
ment»–. La fiabilitat de les subescales segons l’alpha de Cronbach obtinguda 
en la present investigació fou de .85, .80 i .86 respectivament.

Escala d’Estrès Percebut-PPS (Cohen, Kamarak i Mermelstein, 1983). Es 
va utilitzar l’escala abreviada d’Herrero i Meneses (2006), el seu coeficient al-
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 
rang de resposta d’1 (mai) a 5 (sempre), el grau en el qual l’adolescent avalua 
determinades situacions com estressants durant l’últim mes. El coeficient de 
fiabilitat alpha de Cronbach obtingut en el nostre estudi fou de .70.

Escala de Satisfacció amb la Vida (Atienza, Pons, Balaguer i García-Me-
rita, 2000). Aquesta escala ofereix un índex general de satisfacció vital, entesa 
com un constructe general de benestar subjectiu. L’instrument consta de 5 ítems 
amb un rang de resposta d’1 (molt en desacord) a 4 (molt d’acord) –exemple, 
«No m’agrada tot el que rodeja la meua vida»–. La consistència interna mesu-
rada, a través de l’alpha de Cronbach fou de .81. 

Escala d’avaluació de la simptomatologia depressiva (Radloff, 1977). Es 
va aplicar l’escala abreviada d’Herrero i Meneses (2006). L’escala abreviada de 
simptomatologia depressiva està formada per 7 ítems que avaluen, amb un rang 
de resposta d’1 (mai o molt rares vegades) a 4 (sempre o la majoria de vegades), 
la presència de simptomatologia depressiva durant l’últim mes. El coeficient de 
fiabilitat alpha de Cronbach obtingut en el nostre estudi fou de .81.

Finalment, l’Escala de Soledad-UCLA (Russell, 1996) avalua la soledat 
percebuda o l’aïllament social percebut, és a dir, des d’un punt de vista sub-
jectiu. L’instrument consta de 20 ítems amb un rang de resposta que oscil·la 
entre 1(mai) i 4(sempre), –exemple, «Amb quina freqüència sents que et falta 
companyia»). La consistència interna mesura a través de l’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 

En primer lloc, utilitzant la classificació de Frydenberg (1997) i de Jimé-
nez (2013) d’adolescència primerenca o preadolescència (12-14 anys), adoles-
cència mitjana (15-17 anys) i adolescència tardana (18-20 anys), es van dis-
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 
conflicte– i comunicació familiar –comunicació oberta i comunicació ofen-
siva amb la mare d’una banda, i amb el pare, per una altra–. En els casos on 
es van trobar diferències estadísticament significatives, es van aplicar proves 
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.

Posteriorment, per a conèixer la influència de les variables familiars en 
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 –
cohesió, conflicte, comunicació oberta amb la mare i amb el pare, i comunicació 
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.

Resultats

Influència de l’etapa de l’adolescència en el clima familiar 
i en la comunicació paternofilial 

En primer lloc, en la Taula 1 es reflecteixen els resultats de l’anàlisi efectu-
ada, amb la finalitat d’explorar l’existència de possibles diferències en el clima 
familiar, segons l’etapa de l’adolescència. Tal com pot observar-se en la Taula, 
la influència de l’edat respecte a la dimensió d’expressivitat familiar no és esta-
dísticament significativa (F(2,486) = 1.39; p = .24). No obstant això, sí n’hi han 
diferències estadísticament significatives, en cohesió familiar (F(2,486) = 3.82;  
p = .023) i en conflicte familiar (F(2,486) = 9.99; p < .001) segons els grups 
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d’edat. En concret, els resultats indiquen que els adolescents més jóvens ob-
tenen puntuacions més altes en cohesió familiar (M = 1.85; DT = .19) i més 
baixes en conflicte familiar (M = 1.78; DT = .18), en comparació amb els ado-
lescents mitjans, que tenen menys cohesió familiar (M = 1.80; DT= .21) i més 
conflicte familiar (M = 1.86; DT = .18). 

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

Variables F p Contrast Mitjanes

Cohesió familiar F(2,486) = 3.82 .023 1 > 2 1.85 > 1.80

Expressivitat F(2,486) = 1.39 .24 – –

Conflicte F(2,486) = 9.99 < .001 2 > 1 1.32 > 1.25

Comunicació oberta mare F(2,486) = 3.52 .03 1 > 2 4.12 > 3.95

Comunicació oberta pare F(2,486) = 4.73 .009 1 > 2 3.85 > 3.52

Comunicació ofensiva mare F(2,486) = 11.05 < .001 2 > 1 1.77 > 1.63

Comunicació ofensiva pare F(2,486) = 5.66 .004 2 > 1 1.85 > 1.64

Respecte a la comunicació paternofilial, les dades mostren diferències 
estadísticament significatives, per a les quatre dimensions de la comunicació 
familiar: comunicació oberta amb la mare (F(2,486) = 3.52; p = .03); comuni-
cació ofensiva amb la mare (F(2,486) = 11.05; p < .001); comunicació oberta 
amb el pare (F(2,486) = 4.73; p = .009) i per a la comunicació ofensiva per al 
pare (F(2,486) = 5,66; p = .004). Concretament, els resultats indiquen que els 
adolescents més jóvens puntuen més alt en comunicació oberta amb la mare  
(M = 4.12; DT = .69) i en comunicació oberta amb el pare (M = 3.85; DT = .76) 
i més baixes en comunicació ofensiva amb la mare (M = 1.68; DT = .76) i en 
comunicació ofensiva amb el pare (M = 1.64; DT = .75), en comparació amb 
els adolescents mitjans que puntuen més davall en comunicació oberta amb la 
mare (M = 3.95; DT = .71) i en comunicació oberta amb el pare (M = 3.52;  
DT = .74) i més alt en comunicació ofensiva amb la mare (M = 1.77; DT = .64) 
i en comunicació ofensiva amb el pare (M = 1.85; DT = .76).

Influència del clima familiar i de la comunicació paternofilial 
en l’ajust psicològic de l’adolescent 

Com es pot observar en la taula 2, els resultats revelen que hi ha diferèn-
cies estadísticament significatives (p < .001) entre els adolescents que puntuen 
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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

Alta Cohesió Familiar 1.65 (.32) 1.80 (.58) 1.66 (.52) 3.39 (.51)
Baixa Cohesió Familiar 1.85 (.37) 2.08 (.60) 1.98 (.60) 3.13 (.58)
 Valor T 5.97*** 5.03*** 5.95*** -5.00***

Alt Conflicte Familiar 1.80 (.36) 2.01 (.61) 1.89 (.61) 3.19 (.57)
Baix Conflicte Familiar 1.69 (.37) 1.88 (.60) 1.74 (.50) 3.35 (.53)
 Valor T -2,73** -1.83 -2.34* 2.65**

Alta Obertura  1.68 (.35) 1.84 (.60) 1.75 (.58) 3.40 (.53)
   Comunicació Mare
Baixa Obertura  1.89 (.36) 2.13 (.59) 1.75 (.58) 3.40 (.53)
   Comunicació Mare
 Valor T 6.33*** 5.31*** 4.32*** -7.51***

Alta Comunicació  1.90 (.38) 2.13 (.60) 2.06 (.61) 3.03 (.60)
   Ofensiva Mare
Baixa Comunicació  1.68 (.33) 1.85 (.59) 1.69 (.52) 3.38 (.48)
   Ofensiva Mare
 Valor T -6.87*** -4.96*** -7.03*** 7.14***

Alta Obertura  1.65 (.34) 1.79 (.57) 1.67 (.54) 3.44 (.49)
   Comunicació Pare
Baixa Obertura  1.90 (.35) 2.17 (.59) 2.04 (.58) 3.01 (.55)
   Comunicació Pare
 Valor T 8.07*** 7.20*** 7.25*** -9.16***

Alta Comunicació  1.88 (.36) 2.16 (.58) 2.05 (.61) 3.04 (.58)
   Ofensiva Pare
Baixa Comunicació  1.68 (.35) 1.82 (.59) 1.69 (.52) 3.38 (.51)
   Ofensiva Pare 
 Valor T -6.07*** -6,48*** -6.99*** 6.75***

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05 
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També els adolescents amb més conflicte familiar tenen un pitjor ajust psi-
cològic, obtenint diferències estadísticament significatives en les variables de 
soledat (p < .01), simptomatologia depressiva (p < .05) i en satisfacció amb la 
vida (p < .01). 

Respecte a l’obertura a la comunicació amb la mare i el pare, també hi ha 
diferències estadísticament significatives (p < .001) entre els adolescents que 
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 
significatives entre els adolescents amb alta i baixa comunicació ofensiva amb 
el pare i mare (p < .001), en totes les variables d’ajust psicològic.

Discussió

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 
i comunicació familiar, així com la influència d’aquelles variables, en l’ajust 
psicosocial de l’adolescent. 

En relació al primer objectiu i primera hipòtesi, els resultats del nostre tre-
ball confirmen que la qualitat del clima familiar i de la comunicació paternofilial 
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 
suggerien en el seu treball clàssic, Grotevant i Cooper(1986), l’adolescència 
mitjana (15-17 anys) continua sent, com en el segle xx, l’etapa més conflictiva 
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 
amb l’estudi de Cava (2003) i de Jiménez (2013), però en contradicció amb el 
treball de Zani (1993), qui no observava diferències significatives en la qualitat 
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-
jana és la fase més conflictiva, en les relacions familiars (Estévez i Jiménez, 
2013). El deteriorament en la qualitat de les relacions familiars s’explicaria pel 
procés d’individuació de l’adolescent (Grotevant i Cooper, 1986; Rote i Sme-
tana, 2014) que té lloc, sobretot, en aquella fase. Es produeix un canvi en les 
relacions familiars, que passen de l’autoritat unilateral paterna, pròpia de la 
infància i primera adolescència, a la demanda per part del fill de més autonomia 
i participació en la dinàmica familiar (Lila et al., 2006; Ramos i Villalobos, 
2014). El preadolescent comença a qüestionar l’autoritat parental i a demandar 
un major grau d’independència, com a persona que està creixent, augmentant 
les demandes en l’adolescència mitjana (Lila et al., 2006; Moed et al., 2014). 
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L’èxit d’aquesta transformació en la relació paternofilial, amb un major o menor 
deteriorament en la qualitat de les relacions familiars està influïda per caracte-
rístiques de l’adolescent, com la seua maduresa, i per d’altres dels progenitors 
que poden resistir-se a deixar créixer als seus fills (Estévez i Jiménez, 2013). A 
tal respecte, Alsaker i Flammer (2006) i Moed et al. (2014) apunten que una de 
les causes que produeix més desacords, entre pares i fills adolescents, es la idea 
diferent que ambdós tenen de l’autonomia; els pares esperen que els seus fills 
siguen més autònoms en qüestions com tindre l’habitació ordenada o complir 
amb les tasques escolars, mentre que els fills demanden autonomia en qüestions 
com les eixides nocturnes o la relació amb els amics, entre altres. Així, la forma 
en què es maneja els conflictes, el grau de control que els pares exerceixen sobre 
els seus fills i el grau d’autonomia que estàn disposats a atorgar-los són algunes 
de les causes que produeixen major o menor conflictivitat familiar (Everri et al., 
2014; Jiménez, 2013; Jensen et al., 2014). 

D’altra banda, els resultats del nostre estudi confirmen la segona hipòtesi, 
i suggereixen l’existència d’una relació entre la qualitat del clima familiar i 
la comunicació paternofilial i l’ajust psicosocial del fill, en totes les etapes de 
l’adolescència. En concret, s’observa que la comunicació familiar positiva i 
la qualitat del clima familiar es relaciona negativament en el fill amb els indi-
cadors de malestar emocional de simptomatologia depressiva, soledat i estrés 
percebut. I que, al contrari, el clima familiar poc càlid, amb poca obertura en 
la comunicació familiar, influeix en el major estrés emocional del fill. Aquests 
resultats són consistents amb el treball de Branje et al. (2013) i de Jiménez 
(2013), i amb els models familiars de McCubbin i McCubbin (1987) i de Musitu 
et al. (2001). Així, Musitu et al.(2001) suggereixen, en el seu model d’adaptació 
familiar a l’adolescència (Model EFA), que la comunicació familiar és un ele-
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 
facilitar l’ajust i benestar en els seus fills. En aquesta línia, altres investigacions 
han indicat que les estratègies que els pares gasten per a afrontar els conflictes 
propis de l’adolescència juguen un paper fonamental en el benestar del fill (Ar-
nett, 2010; Longmore et al., 2013). Així, estratègies com la falta de cooperació 
i de col·laboració entre els membres de la família per a resoldre un conflicte, 
evitar parlar sobre els problemes familiars, no ser capaç de regular l’afecte ne-
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 
(Estévez i Jiménez, 2013; Jensen et al., 2014; Llig, i SunWoo, 2011).

A més, els conflictes familiars poden deure’s no sols a la dinàmica fami-
liar que els pot facilitar sinó a característiques i problemes d’ajust en els fills, 
com la baixa autoestima, la dificultat per a establir relacions significatives amb 
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 
Smetana, 2014). No obstant això, tal com Eisenberg et al. (1999) i Lila et al. 
(2006) suggereixen, sembla existir una relació bidireccional entre els problemes 
de conducta i un clima familiar conflictiu, de manera que els conflictes familiars 
poden predir el desenvolupament de problemes de conducta en els fills i, al seu 
torn, poden convertir-se en un element estressant, per als pares, la resposta dels 
quals pot influir negativament en la interacció familiar. Aquesta mateixa relació 
bidireccional s’estableix amb els problemes de depressió i ansietat: el clima fa-
miliar negatiu prediu la presència de símptomes depressius i ansietat en els fills, 
problemes que, al seu torn, exerceixen una influència negativa, en el sistema i 
les relacions familiars (Begotti, et al., 2004; Brooks et al., 2012; Jersen et al., 
2014; Moed et al., 2014). 

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-
versal del mateix, per la qual cosa un estudi longitudinal ajudaria a la confirma-
ció dels resultats ací observats. 

No obstant i a pesar de les limitacions, aquest treball contribueix a avançar 
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 
i comunicació familiar, i la conseqüent disminució del nivell de conflictivitat. 
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 
conflictes, elements que la literatura científica mostra com influents en el clima i 
comunicació familiar. Aquest tipus d’estudis contribuirà, en definitiva, a conèi-
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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