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 .مقدمه1

در بستتر   یجوامع است که افراد هر اجتماع انیبن نیتر یهسته اجتماع و اساس نیخانواده نخست

ختانواده بستتری مناست     همچنین  شوند. یم وارد جامعه قیکرده، از آن طر دایو نمو پ رشد آن

 ای خرد از جامعة کالن استت  نمونهبوده و  تغییر آنها در طی زمانها و روند  برای شناخت ارزش

 انیت تعامتل ستازنده م   وجود انسان، یاجتماع یاز جمله مظاهر زندگ .(159: 1397)مهدی زاده،

ازدواج بته   بته یکتدیگر استت.    یو همدل تیمیها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صم انسان

 افراد همواره مورد یعاطف یازهایبه ن یابیدستی برا یرسم اجتماع نیو مهم تر نیتر یعنوان عال

احساس معنا  ،یشاد یبرا یو منبع مهم موفقی داشتن ازدواج دیکل تیمیصم بوده است. توجه

 هتم  مترتبط بته   ابعتادی  شامل و تعاملی فرایندی صمیمیت .رود یبه شمار م ییزناشو تیرضا و

 و قتدردانی  دیگتر،  فترد  احساستات  بتا  همتدلی  پذیرش، درک، شناخت، فرایند، این محور .ت.اس

ختانواده شتکل    یاعضتا  انیت مدر شتکل ارتبتاط   نیبهتتر  ،توان گفتت  می .اوست دیدگاه پذیرش

 یرکالمت یو غ یکالمت  تبادل اطالعات به طور ندیعبارت است از فرا همیی ارتباط زناشو .ردیگ یم

 تاست  ییزناشتو  ستتم یس اطالعات درون یتبادل الگوها یبرا ییها مهارت که شامل نیزوج نیب

 بتین  هتای  تعامل درگیر توانند افراد می ها آن واسطه به که است آن منزله به ارتباطی های مهارت

را  ختود  احساستات  افکتار و  اطالعتات،  آن، طی در افراد که فرایندی ارتباط شوند؛ فرایند و فردی

 .(144:1394همکتاران،  )جابری وگذارند می درمیان یکدیگر با غیرکالمی و کالمی مبادله ازطریق

ببخشد؛ چه از  عمق ،تیمیصم به یا تواند در رابطه یاست که م یا وهیش نیمؤثرتر ارتباط تنها و

ختوب ارتبتاط    یهتا  هکننتد  برقرار دوستان باشد. اگر افراد قیو چه از طر خانواده همسر و قیطر

ها  توانایی زوج از ارکان ازدواج موفق، .شود می دهیبهبود بخش ها آن یزندگ یها باشند، همه جنبه

ارتباط واضتحی بتا یکتدیگر     توانند میهمسرانی که  برای برقراری ارتباط کارآمد با یکدیگر است.

ارتبتاط زناشتویی    .و ماندن در کنار هم دارند شانس بیشتری برای غلبه بر مشکالت برقرار کنند،

 کیفیتت روابتط زناشتویی،    زناشویی،کیفیت زندگی،صمیمیت  خوب و موفق با رضایت زناشویی،

 همستر  یت   رفتتار . (1396،همکاران )پیرساقی و ثبات زناشویی و سالمت زناشویی مرتبط است

ی ها زوج .افتد می اتفاق دیگر رویدادهای و افراد موضوعات، با رابطه در بلکه دهد، نمی رخ خأل در

و این در حالی استت کته    کنند میناموفق اغل  در برخورد با مشکالت خود، یکدیگر را سرزنش 

هتای ارتبتاطی    هتای بعتد از ازدواج از مهتارت    ای رویارویی موفقیت آمیز با چالشبر ها آنبیشتر 

خلق و تداوم ی  رابطه زناشویی مطلوب نیتاز بته همکتاری مشتترک،      .موثری برخوردار نیستند
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ای دارد که بخش قابل توجهی از آن بتا   رانه و تالش و تفاهم قابل مالحظهنگرش متفک خالقیت،

 یعتاطف  یها طالق تواند می مدآارتباط کالمی موفق و کار .شود میآموزش پیش از ازدواج میسر 

و  نیزوجت  انیت در م یاقتصتاد  ،یفرهنگت  ،یمتاع اجت یهتا   یمشکالت و آس یاریو بس یو رسم

 یدر بعتد ختانوادگ   یو کالمت  یکمبود و کاهش ارتباطات گفتار نیبنابرا .را کاهش دهدفرزندان 

 ،دیت جد هتای  یو با ظهور و بروز تکنولتو   دیاست که در عصر جد هایی  یآس نتری یاز جد یکی

ختانواده از   یاعضا گسستگی باعث آن مداوم تکرار و اند شده مواجه ها آن باها  از خانواده یاریبس

نظتام ختانواده    کرهیبر پ یبه بار نشستن طالق عاطف جهیو در نت اعضا از هم ییو جدا یهم، دور

که عدم توجه  دهد مینظام خانواده نشان  کرهیبر پ  یآس زانیم نیمواجهه با ا نی. بنابراباشد یم

( ختانواده ) کوچت   ستط   و نظتام  در کتردن  و مهتارت صتحبت   یو گفتتار  یبه ارتباطات کالم

را مختتل کنتد و    یو ارتباطات انستان  ابدیو گسترش  وعیش زی)جامعه( ن تر عیدر بعد وس تواند می

کتل نظتام    یو اجتمتاع  یاخالقت  یها ناینهاد خانواده دچار تزلزل شود، بن انیهرگاه بن جهیدر نت

. پترداختن بته   شتود  متی  مشکالت گوناگون ستوق داده  یمتزلزل شده و جامعه به سو یاجتماع

در ایتن   و استت  تیت از مشتکالت حتائز اهم   یاریبست  راهگشای عنوان به یعامل ارتباطات کالم

بتر   اجتمتاعی و فرهنگتی بازدارنتده    چته عوامتل  کته   شتود  متی سؤال پاسخ داده پژوهش به این 

کالمتی و   ارتبتاط  نته یدر زم یمتعتدد  یهتا  پژوهش گذارد؟ یاثر م همسراندر  یارتباطات کالم

 محمودپتور و همکتاران   :شتود  متی اشاره  ها آن از یاست که به برخ شده انجام یارتباط الگوهای

حتل تعتار ،    یالگوهتا  ،یاستاس ههتن آگتاه   زنتان بر  ییزناشتو  تیمیصم یبین پیش (،1399)

نشتان داد کته    نتتایج  ی را مطالعته کردنتد.  اجتمتاع  یستت یادراک شتده و بهز  یاجتماع تیحما

 یاجتماع یستیشده و بهز  ادراک یاجتماع تیحما ،یآگاه حل تعار ، ههن یالگوها یرهایمتغ

درصتد   23 ینت یب شیدر مجموع قادر به پ رهایمتغ نیرابطه معنادار دارند. ا ییزناشو تیمیبا صم

 یاجتماع هیسرما قشن (،1398) همکاران و گوابری اکبری بودند. ییزناشو تیمیصم انسیاز وار

 نیبت  داد نشتان  جینتا اند. کرده مطالعه را نیزوج ییزناشو تیمیصم یبین پیش در یروانشناخت و

 ،یاجتمتاع  تیت عامل ،یمحلت  جامعته  در مشارکت یها اسیمق خرده و یاجتماع هیسرما کل نمره

 تعتامالت  و یزنتدگ  ارزش تنتوع،  تحمل دوستان، و خانواده با تعامالت اعتماد، و تیامن احساس

 تتاب  ،یدواریت ام ،یخودکارآمتد  یها اسیمق خرده و یروانشناخت هیسرما کل نمره نیب و ؛یشغل

 میکتائیلی  .دارد وجتود  معنتادار  و مثبت رابطه نیزوج ییزناشو تیمیصم با ینیب خوش و یآور

 پتتذیری انعطتتاف و انگیزشتتی ستتاختار ختتانواده، ارتبتتاطی الگوهتتای نقتتش (،1397) وهمکتتاران

http://fpcej.ir/article-1-195-fa.pdf
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 نشتان  برآینتدها  .کردنتد  مطالعه را اردبیل شهر زوجین هیجانی طالق بینی پیش در شناختی روان

 ارتبتاطی  الگتوی  و انطبتاقی  انگیزشتی  ستاختار  شناختی، روان پذیری انعطاف با هیجانی طالق که داد

 همنتوایی  ارتبتاطی  الگتوی  و انطباقی غیر انگیزشی ساختار با و دار معنی و منفی ارتباط شنود و  گفت

 هیجتانی  طتالق  واریانس از درصد 45 داد نشان نیز رگرسیون تحلیل دارد. داری معنی و مثبت ارتباط

 تبیتین  شتناختی  روان پتذیری  انعطتاف  و خانواده ارتباطی الگوهای انگیزشی، ساختار متغیرهای توسط

بینتی   درپتیش غیتر کالمتی   –یبررسی نقش روابط کالمبه  (1397) همکارانرحمانی و  .شود می

 اند به این نتیجه رسیده و اند پرداخته مشهدنفر از زوجین  310بینترس از صمیمیت زوجین در

های ارتباط کالمی و غیرکالمی با ترس از صمیمیت ارتبتاط   که بین ارتباط اولیه و خرده مقیاس

 و گتذارد  و ستازگاری زناشتویی آنهتا تت ثیر متی     روابط بین زوجین بتر روی رضتایت    .وجود دارد

وه مندی زناشویی استت. ارتبتاط و نحت    ینی قوی برای رضایتب مچنین کیفیت رابطه توان پیشه

کردبچته و   .کنتد  ثری ایفتا متی  ؤبینی رابطته زوجتین نقتش مت     تعامل زوجین با یکدیگر در پیش

 50ی خیانتت زناشتویی   بین پیشبررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده در به  (1396) همکاران

اجتنتاب   ،داد کته الگوهتای ارتبتاطی ختانواده     نتایج نشتان  اند. پرداخته زنان شهر اصفهاننفر از 

با خیانت زناشویی دارای رابطه معنادار است. همچنین نتایج مربتوط   اره گیریو توقع/کن متقابل

به تحلیل رگرسیون نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده به شکل معناداری خیانتت زناشتویی   

 یالگوهتا  نیبته رابطته بت    پژوهشتی ( در 1395و همکاران ) یدیرش .کنند میی بین پیشزنان را 

طتالق در کرمانشتاه،    یزنتان متقاضت   یزنتدگ  تیت فیختود بتا ک   یافتگی زیخانواده و تما یارتباط

با کیفیت زنتدگی   افتگیی زینشان داد میان الگوی ارتباطی گفت و شنود و تما جیاند. نتا پرداخته

ختود تتوان    افتگییت  زیگوهای ارتباطی خانواده و تمتا رابطه مستقیم وجود دارد و هر دو متغیر ال

ختانواده   یارتباط ی( رابطه الگوها1394و همکاران ) یعسکر .بینی کیفیت زندگی را دارند پیش

طتالق مراجعته کننتده بته مرکتز مشتاوره        یزنان متقاضت  یزندگ تیفیخود با ک یافتگی زیو تما

گفتت و شتنود و    یارتبتاط  یالگتو  نینشان داد بت  جینتا اند. کرده یکرمانشاه را بررس یدادگستر

 یارتبتاط  یالگوهتا  ریت وجتود دارد و هتر دو متغ   میمستق ی رابطه یزندگ تیفیبا ک یافتگیزیتما

 (1394) ی و همکارانجواد را دارند. یزندگ تیفیک یبین پیشخود توان  یافتگی زیخانواده و تما

های دینتی بتر رضتایت     با رویکرد ارزش های ارتباطی و تعامالت عاطفی اثربخشی آموزش مهارت

تحلیل نتایج قبل و بعد از آموزش نشان داد که تفاوت بین میانگین  اند. را مطالعه کرده زناشویی

نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش، در نمره رضایت زناشویی معنادار بوده است، امتا  

http://fpcej.ir/article-1-195-fa.pdf
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زناشتویی بته    کنترل در نمره رضتایت  تفاوت معنادار بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه

در  (2017بتن)  وبایل .ماه نیز پایدار بود 2تاثیر این آموزش پس از گذشت  دست نیامد. همچنین

مبادلته اطالعتات    یبه معنا ارتباطات سد،ینو می در خانواده یکالم ریو غ یکتاب ارتباطات کالم

  یت  ایت  ،یگفتتار  ایت  ینوشتتار  امیت چه پها و رفتارها،  اده مشترک از نظام نمادها، نشانهاستف ای

ارتباطتات   .شتود  متی  فیت و اطالعتات تعر  دیت انتقتال متوثر عقا   یها بترا   یها،تکن هیاز رو ینظام

در  زیت ن (2012) تارهتان  همتراه استت.   گتر یبه فرد د یبا باعث انتقال اطالعات از فرد نیهمچن

 تیرضا د،یام زانیتوسط فرد، بر م شده ادراک اجتماعی حمایت که دریافت یا جداگانه  پژوهش

نشتان داد  ،( 2009)  فویستال  .مثبت تت ثیر گذاراستت  روانشناختی به طور  ستییاز زندگی و بهز

برنتد.   یهم سود م یخوب و سالم برخوردارند، از روابط مطلوب یهای ارتباط که از سب  ییها زوج

مناست  و   یی زوجت  کته ارتبتاط و رابطته    کننتد  متی  دیت تائ قتات یاز تحق ارییبس گر،یاز سوی د

مشتکالت   متال را ارتقتا بخشتد و احت   یزندگ تیفیک یقابل توجه زانیبه م تواند می تبخشیرضا

 -1: گذشتته متفتاوت استت    یها جهت با پژوهش نیپژوهش حاضر از چند .را کاهش دهد گرید

نگتاه بته ارتباطتات     -3، استت  یفت یپتژوهش ک  کتر یرو -2 ،خانواده است یبر ارتباط کالم دیتاک

موثر بر ارتباطتات   یو فرهنگ یعوامل اجتماع یفیک لیتحل -4،است یو جامعه شناخت یاجتماع

 طیعلتل و عوامتل و شترا    لیت کته بتا تحل   شتود  می جامان یا نهیزم هیدر مدل نظرخانواده  یکالم

روش  نیت گذشته بتا ا  یها و راهبردها همراه خواهد بود و پژوهش جیو آثار و نتا شیدایمختلف پ

 اند. موضوع نپرداخته نیبه ا

 پژوهش مبانی نظری.2

 آن، در کته  استت  طرفه ی  و خطی الگوی ی  ارتباط ،1لسول الگوی اساس برارتباط: های  نظریه

 را هتایی  کتنش  مجموعته  کته  بتود  پرستش  پنج شامل او الگوی. گذارد می ت ثیر دیگری بر نفر ی 

 چته  در( 3) گویتد؟  متی  چته ( 2) کستی؟  چه( 1: )دهند می تشکیل را ارتباط که کردند می توصیف

 ویتور  وارن و2شتنون   ، کلتود هابعتد ت ثیری؟.  چه با( 5) کسی؟ چه به( 4) مجرایی؟
 ارائته  الگتویی 3

 الگتوی  در هتا  آن. بتود  مقصتد  به منبع از اطالعات جریان انتقال از عبارت ارتباط آن، در که کردند

. تعتاملی مطترش شتد    پس از آن الگوهای (.1379 وود،) افزودند لسول الگوی به را «پارازیت» خود،

                                                           
1  Laswell 
2 Claude shanon 
3 Warren weaver 
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 پیتام  گویتان  ستخن  برای متقابالً نیز شنوندگان آن در که دانست می فرایندی را ارتباط الگوها این

 مشتهورترین  .استت  تعتاملی  الگوهتای  اصتلی  ویژگتی  پیتام  به دهی پاسخ یا «بازخورد. »فرستند می

 شرام ویلبر توسط تعاملی الگوی
1
 میتدان  درون در را پیتام  دهنتدگان  پیام: گفت می که شد مطرش 

 بیشتری همپوشی دهندگان پیام تجربه میدان هرقدر .کنند می تفسیر و خلق خود، تجربه شخصی

همچنتین   (.Schramm, 1978, 205) فهمنتد  متی  بهتتر  را یکتدیگر  منظتور  طترفین  باشتد،  داشتته 

 نیت استت، بته ا   یخانواده تعتامل  ستمیدر س اتارتباط( معتقدند که 2014سیلینسکا و همکارانش )

و هتم   یهتم کالمت   -کتامالً قابتل درک    امیت پ  یت  ستتم یس این از افراد در  یکه رفتار هر  یمعن

بته  در سیستم ختانواده  ها  ارسال و دریافت پیام ،یطیشرا نیاست. در چن یکدیگر یبرا - یرکالمیغ

 (.Celińska-Miszczuk and Wiśniewska ،2014)گیترد   انجتام متی   اعضتا ین بت  درطور همزمتان  

 هتا،  پیتام  مثتل  ارتبتاط  های جنبه سایر و زمان عامل شامل دیگری است که تبادلی الگوی الگوهای

 الگتو،  ایتن  در. کنند می تغییر زمان طول در و نیستند ثابت که شود می تجربه های میدان و پارازیت

 یفترد  میتان  اتارتباطت  .دارد وجتود  پارازیتت  همیشته  فتردی،  میان ارتباطات در که شود می بیان

پتذیرد.   از طریتق آن صتورت متی    یرکالمت یو غ یکالم یها پیام افتیاست که انتقال و در یندیفرآ

(Chmielowska-Marmucka, 2015.) ارتباطتات  کته  شتود  می ت کید نکته این بر تبادلی، الگوی در 

 پیتام  ای لحظته  ،ارتبتاط  طترفین  تبتادلی،  الگتوی  در .استت  التغییتر  دائتم  فراینتد  ی  فردی میان

 الگتو،  این در. دهند می انجام همزمان طور به را عمل دو هر یا گیرند می پیام ای لحظه و فرستند می

 بته  کته  هستتند  دهندگانی پیام نفر دو هر که چرا است؛ «گیرنده» کسی نه و «فرستنده» کسی نه

 بته . استت  همزمان و خودانگیخته ها آن شرکت غالباً و کنند می شرکت ارتباط فرایند در اندازه ی 

 شتدید  التزام  بتا  فردی میان ارتباطات گذارند، می ت ثیر یکدیگر بر پیوسته دهندگان پیام آنکه دلیل

 موجت   توانند می ما غیرکالمی و کالمی بر اساس الگوی تبادلی، رفتارهای .خورند می پیوند اخالقی

 توانند می آنان غیرکالمی و کالمی رفتارهای که گونه همان شوند؛ دیگران روحیه تضعیف یا تقویت

   (.1379 وود، ) کنند ایجاد ما در حاالتی چنین

مهمترین خصتلت و مشخصته اصتلی ختانواده را رویتارویی       2رنه کونی های خانواده:  نظریه

گروهی که بتا احساستات شتدید بتا یکتدیگر در ارتبتاط        داند و خانواده را روابط و صمیمیت می

که نمایشتگر   کند نیز برای بیان روندی استفاده می از مفهوم نابسامانیاو  کند. تعریف می هستند

                                                           
1 Wilbur schramm 
2 Rene Konique 
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از  1کالستی  ارنستت بترگس    تعریف در .اختالالت و روابط درونی و روابط گروهی خانواده است

عضتای آن بتا احساستات شتدید بتا یکتدیگر در       برد کته ا  میخانواده به عنوان گروهی خاص نام 

یتارویی روابتط و   وبه این ترتی  وی بر مهمترین خصلت گتروه ختانواده یعنتی ر    ارتباط هستند.

هلمتو    .بترای ختانواده مفهتوم گتروه اولیته را در نظتر گرفتت        2کتولی  کند. جمعیت ت کید می

 به عنوان ی  نهاد اجتماعی و به منزلته تنهتا بتاقی مانتده ثبتات اجتمتاعی       را خانواده 3شلسکی

ایتن   در کنتد.  گانگی نظام اولیه و ثانویه را مطرش متی ای به نام دو شلسکی مس له کند. معرفی می

زنتدگی فترد در جامعته نقطته مقابتل زنتدگی        برابر نظام اجتماعی قترار دارد.  حالت خانواده در

زنتدگی در   برگیرنده همه چیتز بته غیتر از ختانواده استت.      جامعه در رزندگی د خانوادگی است.

آن  بلکته در  این زندگی احساس و محبت جایی ندارد. در است. جامعه دارای قوانین خاص خود

ختانواده   صتورتی  در روش جهان خارج از خانه حاکم است. بی آور و انضباط خش  و نظم کسالت

آن  آرامش محتیط انستانی و محبتت استت کته در      و دارای فضایی آکنده از احساسات مشترک

  (.76:1381)اعزازی ،. یابد ی خصوصی یا زندگی انسانی تجلی میزندگ

دارد ارتبتاط نتامؤثر    بولتن عنتوان متی  دارنده ارتباط : زهای عوامل اجتماعی و فرهنگی با نظریه 

شتود. پیامتد    هتای زنتدگی تجربته متی     شود که در همته جنبته   موج  فاصله بین فردی عمیق می

دم صتالحیت و نارضتایتی شتغلی،    فروپاشی ارتباط در اغل  موارد تنهایی، مشکالت ختانوادگی، عت  

هایی که امید دارنتد ازدواجتی بتارور     روانی، بیماری جسمی و ... خواهد بود. زندگی اغل  زوج فشار

انجامتد و   های الزم به ی  رابطه متوازی بتدون صتمیمیت متی     داشته باشند به دلیل فقدان مهارت

شتود و در نتیجته    انر ی عشق به آزردگی و خشم تبتدیل متی   ،شود که ارتباط متوقف می هنگامی

(. لذا توجه بته  1392شود)فوالدی و همکاران،  های فراوان، عدم عالیق جنسی را موج  می منازعه

 ت.  منظور تحکیم روابط و زندگی زناشویی بسیار حائز اهمیت اس الگوی ارتباطی بین زوجین به

مترور زمتان افتزایش     به گیرد، تدریج شکل می صمیمیت میان افراد به زیمل براساس نظریه

شود و در رفتارهای واقعی طرفین رابطه نستبت بته هتم     کند، از حالت تصنعی خارج می پیدا می

 یابد. افزایش این صمیمیت، نفوه بیشتر افراد درهم و نزدیکتی بیشتتر میتان آنهتا را بته      بروز می

انجامد.  ها از یکدیگر می تر آن دارد. در نهایت افزایش نزدیکی میان افراد، به شناخت دقیقدنبال 

دهند، گفتنی  های رفتاری طرف مقابل واکنش نشان می در این شرایط افراد به کوچکترین نشانه

                                                           
1 Ernest Burgess  

2 Gypsy 

3 Helmut Schlesky 
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استت افتتزایش صتمیمیت بتتیش از هتتر چیتز از طریتتق خودافشتاگری )خودگشتتودگی( حاصتتل     

 (.50:1390، یشاه محمد)شود می

ای تتدریجی و قابتل   پردازان نفوه اجتماعی اعتقاد دارند که روابط میان فردی به شیوهنظریه

کند که ختود افشتایی روش اصتلی بترای     کند، نظریه نفوه اجتماعی بیان میبینی رشد می پیش

 کته صمیمانه است. البتته بتا وجتود ایتن    عمق به روابط عمیق وپیشبرد روابط غیرصمیمانه و کم

پتذیر ستازد   تر گردد، ممکتن استت فترد را آستی      تواند منجر به روابط صمیمانهخودافشایی می

 .(1395)احمدی، 

 روش پژوهش.3

 یانته یزم یتئتور  ایت  نظریه داده بنیتاد  اصلیابزاریا  و راهبرد یفیکاصلی  کردیرو قیتحق این در

 دانیت بتا حضتور در م   ه استت کترد  یستع  پژوهشگران یدانیاستفاده از روش مشاهده م با است.

و مشتاهده   یختانوادگ  یهتا در جمتع  و درگیری طوالنی متدت  المکان با حضورایمشاهده و حت

 ثبتت و  ،ییدر واقتع رونتد شناستا   کنتد.  یآورها را جمتع وداده دیناطالعات را ثبت نما ،میمستق

 اناستتفاده از روش مصتاحبه، پژوهشتگر    بتا و  دنرا تتداوم بخشت  دهتد یم یاز آنچه رو یگذار نام

فتگتو و  گ یاز حجتم نمونته انتختاب    یحضتور مصاحبه  قیها را به طرو آنه را طرش کرد یاالتؤس

دوستتانه و   یجو جادیبا انمایندو یآورها را ثبت و اطالعات را جمعآن یهاو پاسخ دننمای الؤس

استتفاده از   با.بحشندها به روند مصاحبه تداوم الؤو ارائه منظم س شونده عالقه مصاحبه  یتحر

موجتود   یهتا داده شتده استت   یستع  یامتدارک و استنادکتابخانه   یبررست  یعنت یروش  نیسوم

مرتبط بتا   یو منابع علم یمدارک و اسناد سازمان یرسمریوغ یرسم یدرمطالعات گذشته،آمارها

پژوهش منطقته شترق و شتمال     نیا طیمح .رندیقرار گ یبردارمورد بهره،موضوع استخراج شده

از  یو ناراض یراض نیپژوهش زوج نیا یو قلمرو مطالعات آماری تهران بوده است و جامعه یشرق

 لیت تقل ، یحتوزه مطالعتات   یبراساس گستردگ شهر تهران هستند. ساکن در منطقه چهار یزندگ

 صورت گرفتهساکن در منطقه چهار شهر تهران های  جامعه و محدود کردن سط  آن به خانواده

بتا روش   . این تعداد از حجم نمونهانتخاب شدند نظری اشباع اصل با نمونه حجم ها آن انیو از م

با توجه .شدنددر دسترس انتخاب  یریگو نمونه ییدی ییدی و غیرت از نوع ت هدفمند یریگنمونه

از هتا   مصتاحبه  نیاتلفنی انجام شده استت. ها  ناشی از کرونا بعضی از مصاحبههای  به محدودیت

تعتداد نمونته بته     نیت انتخاب ا باو  افتهیادامه  در هر گروه 12نمونه  تیتا نهااول  شرکت کننده

کته   یهتا تتا زمتان   مصتاحبه  گتر ید انیو به ب پیدا شده استها دست مقوله یبه اشباع نظر ینوع

برای انتخاب دقیق تتر شترکت کننتدگان     پیدا کرده است. ادامه  نظری رسید ها به اشباعمقوله
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دیگری از جمله حداقل مدرک تحصیلی متوسطه، گذشت حتداقل دو ستال از   معیارهای ورودی 

زندگی مشترک، موفق بودن یا نبودن در برقراری ارتباط کارآمد خانوادگی و راضتی بتودن و یتا    

و  تیت پژوهش براساس ماه نیدر ا .راضی نبودن از زندگی زناشویی نیز در نظر گرفته شده است

از سه ها  داده لیو تحل هیتجز یبرا انیداده بن ای یگرنددتئور ابزارآن و استفاده از  یفیک کردیرو

 هست .استتفاده شتد    یاستخراج شتده از مطالعتات مقتدمات   های  مقوله یبر مبنا یمرحله کدگذار

شتد   یستع  یکدگتذار  هیت مرحلته اول  نیت ا در:باز یکدگذار:عبارتند ازها  مقوله یمرحله کدگذار

شوند  یدارک براساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه بندو اسناد و مها  درون مصاحبه میمفاه

و اسناد درون ها  مرحله اطالعات انبوه کس  شده از مصاحبه نیاست در ا نیبر ا یسع تیودرنها

مرحله بعتد از   در:یمحور یگذار کد .و خالصه گردد عیمشخص تقطهای  یو دسته بند میمفاه

شتده در مرحلته    دیت تولهتای   مقولته  نیشتد بت   یستع  یمحور یدر کدگذار یعنیباز  یکدگذار

متا ستهولت    یرا بترا  یپترداز  هینظر ندیمرحله فرا نیرابطه و ارتباط گردد، ا جادیباز ا یکدگذار

شتد   یو دسته بند فیتعر یو اصل یبه عنوان مقوله محورها  از مقوله یکیمرحله  نیا در.دیبخش

آختر   ی مرحلته ی:انتخاب یکتد گتذار  - د،یت مرتبط گرد ،یاصل یدست بند نیبا اها  دسته ریو سا

 جیشد،براستاس نتتا   یمرحلته ستع   نیت استت،در ا  یانتختاب  یپژوهش کدگذار نیدر ا یکدگذار

صتورت کته در    نیت به ا رد،یصورت گ یپرداز هینظر یعنی یمرحله اصل ،یباز و محور یکدگذار

ربتط داده و آن روابتط را در   هتا   مقولته  گتر یرا به شکل نظام مند به د یمرحله مقوله محور نیا

را کته بته بهبتود و توستعه      ییمرحله مقولته هتا   نیدر ا یو حت میارائه ده تیروا  ی بچارچو

پتژوهش حاضتر، عتالوه بتر     هتای   برای ستنجش اعتبتار یافتته   .میدارند را اصالش کن ازین یشتریب

در حتوزه علتوم اجتمتاعی،در    بتا متخصصان،کارشناستان   ها  استفاده از منابع داده گوناگون،یافته

هتای   .عالوه بر این، مقایسته یافتته  شود می، یعنی نظارت متخصصان اعمال شود میمیان گذاشته 

هتای بررستی    های داخلی و خارجی پیشین به افزایش اعتبتار یافتته   پژوهش با برخی از پژوهش

 :ابتد ی متی  شیافتزا  ریز یها وشربکارگیری با  نانیاطم تیپژوهش قابل نیدر ا .بسیار کم  کرد

بتا  هتا   انجام مصتاحبه  وها  یریگ میو نحوه تصمها  داده یگردآور یمربوط به چگونگ اتییجز هکر

الزم و به دور از  یها ییمصاحبه با راهنما طیشرا تیمناس  و رعا یفضا  یدر یبرنامه قبل  ی

 ثبتت  فهرستت وآمتار  ومشخصتات مشتارکت کننتدگان،      هیت ارای ،و اعمال نظر شخصت  یریسوگ

مصتاحبه شتوندگان و    شتده مصتاحبه بته    شیرایو جیپژوهشگران و بازگرداندن نتا یها تداشادی

 .پژوهش ندیشده درفرآ یطهای  لیو تحل رهایتفس اتییجز هکرن، گرفتن نظر آنا
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 پژوهشهای  یافته.4

اززندگی  می باشدکه(مرد6زن و 6)کننده  شرکت12نمونه مورد مطالعه شامل نتایج توصیفی:

 2سال و طول مدت ازدواج از  55تا  28کنندگان از  تمشارک. دامنه سنی ندبود ناراضی زناشویی

نفر پنج فرزند و  هیچنفر دارای  3فرزند،  1کنندگان دارای  نفر از شرکت 4سال متغیر بود.  27تا 

 .متغیر بودی دکتر تا  متوسطهکنندگان نیز از  ت شرکتالفرزند بود. میزان تحصی 2نیز دارای 

 نیت بته دستت آمتد. ا    فهتوم م 30تیت بتاز،در نها هتای   پس از استخراج شناسه نتایج تحلیلی:

 اختالفی،فقرمالی،تیمستئول  یباجتماعی مجتازی، های  به شبکه یوابستگ از:ند عبارت بودها  فهومم

 تفتاوت ،ادیاعت ستابقه ی،روان یروحت  یمتار یبی،عاطف وی جنست  یناآگاهی،راخالقیغ ارتباطی،اقتصاد

 یب،پرخاشی،پتدر  ختانواده بته   یوابستگی،پدرخانواده  داغی،میاقل تفاوتی،فرهنگ تفاوتی،اقتصاد

و  گذشتت  ،ستکوت ،ختانواده ها  یگفتگتو ه،دونفر گفتگتو ی،طلب تنوع،انتیاز خ ترس،دروغی،اعتماد

 تتتتتتالشی، اقتصتتتتتاد تالش،مشتتتتتکل شتتتتتناخت،و درمان مشتتتتتاوره،گرفتن دهیتتتتتناد

مقوله دسته بنتدی   13ی. این سی مفهوم در اخالق ینابسامانی،فقراقتصادیی،جدا،اختالفی،لیتحص

 نهیشیپ،کفو نبودن همی،فرد نهیشیپی،جنس سالمت ضعفی،اقتصاد ضعفی،ضعف دلبستگگردید)

 شتترفتیپ،و درمان مطالعتته، یخودگذشتتتگ از،گفتگتتوی،فرهنگ عواملی،تیشخصتت عوامتتلی،خانوادگ

ستؤال   نیت ا ،یمحتور  دهیپد نییپس از تع ی(.عاطف ای یو طالق قانون یفروپاشی،و اقتصاد یلیتحص

مصاحبه شوندگان شرایط علتی  .ناموفق کدام است یارتباط کالم ندیفرا  یعلّ طیمطرش شد که شرا

اجتمتتاعی،بی هتتای  همستتران را ضتتعف دلبستتتگی )وابستتتگی بتته شتتبکهارتبتتاط کالمتتی نتتاموفق 

نستی )ناآگتاهی   مسئولیتی(،ضعف اقتصادی ) فقر متالی و اختتالف اقتصتادی(و ضتعف ستالمت ج     

 ریت ز  یت موفق بته ترت نا یارتباط کالمی علّ طیشرادانند. می جنسی و عاطفی و ارتباط غیر اخالقی(

   :ه استمشخص شد
 شرایط علی ارتباط كالمی نا موفق همسران

 شرایط علی مفاهیم 
 مجازیهای  وابستگی به شبکه

 ضعف دلبستگی
 بی مسئولیتی
 فقر مالی

 ضعف اقتصادی
 اقتصادیاختالف 

 ضعف  ارتباط غیراخالقی
 و عاطفی ناآگاهی جنسی سالمت جنسی

برای که همسران  کنندگان مشخص شد مشارکت اتیو تجرب ها هدگاید ،طالعاتابا توجه به 

 یگفتگتتو،دونفره)گفتگوگفتگواز ارتبتتاط کالمتتیمطلتتوب  زانیتتازم یبرختتوردار حتتل مستتئله و
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و  مشتتاورهمطالعتته ودرمان)،(گتترفتن دهیتتوناد گذشتتت،سکوت(،از ختتود گذشتگی)هتتا ختتانواده

بترای  ( یلیتحصت  تالشی و اقتصاد تالشپیشرفت تحصیلی و اقتصادی )،(مشکل شناخت،درمان

 مشخص شده است: ریز  یبه ترتراهبردها برای بهبود ارتباط کالمی .برند می سوداصالش ارتباط 

 راهبردهای همسران برای بهبود ارتباط كالمی

 راهبردها مفاهیم

 گفتگو دونفره
 گفتگو

 گفتگوی خانواده ها

 سکوت
 از خودگذشتگی

 گذشت و نادیده گرفتن

 مشاوره و درمان
 مطالعه و درمان

 شناخت مشکل

 تالش اقتصادی
 پیشرفت تحصیلی و اقتصادی

 تالش تحصیلی

 

)بیمتاری روحتی   یفرد نهیشیپ یا نهیعامل زم سه ریتحت ت ث ،کالمی ناموفقارتباط  ندیفرا

 نهیشت یپوتفاوت اقتصادی،تفاوت فرهنگتی و تفتاوت اقلیمی(   کفو نبودن هم،روانی ؛سابقه اعتیاد(

 یبترا  یمناستب ناقترار داردکته بستتر     )داغ خانواده پدری،وابستگی به ختانواده پتدری(  یخانوادگ

 ریت ز  یت ترتموفق به نا یارتباط کالمزمینه ای  طیشرا .آورد می فراهم خانوادهیی وزناشو یزندگ

  :ه استمشخص شد

 شرایط زمینه ای ارتباط كالمی ناموفق همسران

 شرایط زمینه ای مفاهیم 

 بیماری روحی روانی
 پیشینه فردی

 سابقه اعتیاد

 تفاوت اقتصادی

 تفاوت فرهنگی هم کفو نبودن

 تفاوت اقلیمی

 داغ خانواده پدری
 پیشینه خانوادگی

 وابستگی به خانواده پدری
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 فایرا ا یا قرار داشت که نقش عامل مداخله زین یگریعامل د ریتحت ت ثعوامل  نیا

 ترس(عوامل فرهنگی)دروغی،اعتماد یب،پرخاشعوامل شخصیتی) ج،یکرد. طبق نتا می

مورد نظر  یراهبردها کاربردمانع تواند می یا نهیدرکنارعوامل زم (یطلب تنوعو انتیازخ

ناموفق به  یارتباط کالم گر مداخله طیشرا .باشدمدآکار برای ایجاد ارتباط کالمیهمسران 

 مشخص شده است: ریز  یترت

 ارتباط كالمی ناموفق زوجین گر مداخلهشرایط 

 گر مداخلهشرایط  مفاهیم 

 پرخاش

 بی اعتمادی عوامل شخصیتی

 دروغ

 ترس از خیانت
 عوامل فرهنگی

 تنوع طلبی

کالمی ناموفق باعث ارتباط  ندیکنندگان فرا مشارکت اتیو تجرب دگاههایبا توجه به د

فروپاشی و طالق )اختالف،جدایی ،فقر اقتصادی،نابسامانی اخالقی(در بین زوجین 

 :مشخص شده است ریز  یناموفق به ترت یارتباط کالمپیامد.شود می

 پیامدهای ارتباط كالمی ناموفق همسران

 پیامدها مفاهیم 

 اختالف

 فروپاشی

 و طالق 

 جدایی

 فقراقتصادی

 نابسامانی  اخالقی
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 الگوی پارادایمی

 ارتباط كالمی ناموفق همسرانالگوی پارادایمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پدیتده   و مرکز محورارتباط کالمی ناموفق همسران همانطور که الگو نشان میدهد، مقوله 

. یسالمت جنست  ،ضعفیاقتصاد ،ضعفیدلبستگ باعث ضعف یعلّ طیشرا است. کالمیارتباط 

 نهیشت یهستتندو پ  گتر  مداخلته به عنتوان   یوعوامل فرهنگ یتیعوامل شخص نی.همچنشود می

 عوامل علّی:

 ضعف،یاقتصاد ضعف،یدلبستگ  ضعف

 یجنس سالمت
 :گرعوامل مداخله

 یفرهنگ عواملی،تیشخص عوامل

 

 ای:عوامل زمینه

 یخانوادگ نهیشیپ،کفو نبودن همی،فرد نهیشیپ

 راهبردها:

و  یلیتحص شرفتیپ،و درمان مطالعهی،از خودگذشتگ،گفتگو

 یاقتصاد

 پیامدها:

 قانونی یا عاطفی فروپاشی و طالق
 

 پدیده:

 ارتباط کالمی ناموفق همسران
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که  ییراهبردها .شود میمحسوب  یا نهیبه عنوان زم یخانوادگ نهیشیکفو نبودن،پ ،همیفرد

 یلیتحص شرفتیپ و درمان، مطالعه ،یاز خودگذشتگ مصاحبه شوندگان ارائه داده اند ،گفتگو،

 یارتبتاط کالمت   یامتدها یاز آثار و پ یعاطف ای یو طالق قانون یبوده است. فروپاش یو اقتصاد

   باشد. می ناموفق

 نتیجه گیری و  بحث. 5

همستران در   یبازدارنده ارتباط کالمت  یو فرهنگ یعوامل اجتماع هدف تحلیلبا  پژوهش حاضر،

  یت  ادیداده بن هینظر ای یتئورگراندد .نگاشته شده استگراندد تئوری  ابزارازطریق  شهر تهران

ایتن  .شود یموردمطالعه استفاده م دهیپد رامونیپ یپرداز هینظر یاست که برا یفیک قیتحق ابزار

 دارنده ارتبتاط زبا یو فرهنگ یعوامل اجتماعهای  هینظر ارتباطات،خانواده وهای  ازنظریه پژوهش

 بهره برده است. 

 یبه عنوان مقوله مرکز ،همسران ناموفق یکالم ارتباط ، نشان دادمدل نهایی در ها یافته

را که باعث ارتباط ناموفق بین زوجین  یعلّ طیشرا رمصاحبه خود همسران د شد. نییتع

عوامل  نیهمچندانستند. می .یسالمت جنس ،ضعفیاقتصاد ،ضعفیدلبستگ ضعفرا  شود می

 نهیشیکفو نبودن،پ ،همیفرد نهیشیپو هستند گر مداخلهبه عنوان  یفرهنگ عواملو یتیشخص

شوندگان ارائه داده اند یی که مصاحبه راهبردها..شود میمحسوب  یا نهیبه عنوان زم یخانوادگ

و  یفروپاش بوده است. یو اقتصاد یلیتحص شرفتیو درمان،پ ،مطالعهیگفتگو،از خودگذشتگ،

 باشد. می ناموفق یارتباط کالم یامدهایاز آثار و پ یعاطف ای یطالق قانون

( ت کید بر ارتباط 1) های گذشته متفاوت است پژوهش حاضر از چندین جهت با پژوهش

( نگاه به ارتباطات اجتماعی و جامعه 3) ( رویکر پژوهش کیفی است2خانواده دارد )کالمی 

های مؤثر بر ارتباطات کالمی خانواده در مدل  کننده تحلیل کیفی تعیین (4) شناختی است

شود که با تحلیل علل و عوامل و شرایط مختلف پیدایش و آثار و نتایج ای انجام مینظریه زمینه

اند. شناخت های گذشته با این روش به این موضوع نپرداختههمراه است و پژوهشو راهبردها 

ارتباط  تداوم آموزش یدر ارائه اطالعات الزم برا تواندیمارتباط کالمی موفق  عوامل بازدارنده

مؤثر واقع شود که دچار  یهمسران یبرا مناس  در ارائه مداخالت زیکارآمد به زوجها و ن

گرایی تقویت و همگرایى و تعامل برای ارتباط موفق باید هستند. ییط زناشوارتبا یناکارآمد

 است خانواده اعضاى خالقیت و شکوفایى براى مساعدى بستر "همگرایى" آموزش داده شود.
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 به شاهد جداگانه حوزه دو همچون افکند که درمى را خانواده از طرحى خود نوع به ”واگرایى”و

هر زوج باید دیگری را با شود.  مى تقابل و اصطکاک صرف که است زندگى هاى انر ى رفتن هدر

 عاطفى، مطلوب رابطه برقرارى نماید. براى حفظ زندگى در را او جایگاه کند و پذیرش رفاقت

در نهایت بر اساس نتایج این  دارد. اساسى نقش غیرکالمى و کالمى بخش دو در کردن توجه

توجه به راهبردهای درونی و  ،تداوم ارتباط کالمی کارآمدرسد برای ایجاد و  به نظر می پژوهش

بیرونی از سوی همسران ضروری است. اقتصاد و معیشت، مدیریت عواملی چون زمان، اوقات 

نشاط  ی،شناستیموقعای راهبردهای بیرونی است.  ت، مداخله اطرافیان و مصرف رسانهفراغ

بایست راهبردهای درونی است که همسران میبودن از جمله  پذیر مشورت وسعه صدر  ،یفرد

  .مورد توجه قرار دهند

 پیشنهادها .6

  :پیشنهادهای كاربردی الف(

 برای ارتباط موفق باید همگرایى و تعامل گرایی تقویت و آموزش داده شود. 

 هر زوج باید دیگری را با رفاقت پذیرش کند و جایگاه او را در زندگى حفظ نماید. 

براى برقرارى رابطه مطلوب عاطفى، توجه کردن در دو بخش کالمى و غیرکالمى نقش 

 اساسى دارد. 

رسد برای ایجاد و تداوم ارتباط کالمی کارآمد توجه  می بر اساس نتایج این پژوهش به نظر

 به راهبردهای درونی و بیرونی از سوی همسران ضروری است. اقتصاد و معیشت، مدیریت

رسانه ای راهبردهای بیرونی  فراغت، مداخله اطرافیان و مصرفمان، اوقات    عواملی چون ز

صدر و مشورت پذیربودن از جمله راهبردهای درونی   است. موقعیت شناسی، نشاط فردی، سعه

 .بایست مورد توجه قرار دهند می است که همسران

آتی های  ب(پیشنهادهایی برای پژوهش  

 بعدی مشابه این پژوهش را در شهرهای دیگر انجام دهند.گردد، پژوهشگران  می پیشنهاد

گردد، پژوهشگران بعدی مشابه این پژوهش را درمناطق روستایی کشور انجام  می پیشنهاد

 .دهند
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 نابع م

 یاجتماع هینقش سرما(.1398)نازیمل یدیمج و ساناز،خواه  یعل ؛ازاده،فرگت ؛بهمن، یگوابر یکبرا 

 یروانشناستتهتتای  پتتژوهش.فصتتلنامه نیزوج ییزناشتتو تیمیصتتم یبینتت پتتیشدر یو روانشتتناخت

 .33،شماره9ی،دورهاجتماع

 دوران عه شناسی خانواده بات کیدبر نقش،ساختار و کارکرد خانواده در.جام(1381)اعزازی،شهال

 معاصر. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

 جعفریمحسن زاده، فرشاد ؛ و حسن رضا؛یامنش،علیک انوش؛یمه؛زهراکار،کی،فهیرساقیپ، 

ی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، فیک یمطالعه   یکارآمد:  ییارتباط زناشو یهاشاخص.(1396)

 .7دوره 

 ارتباطی و های  اثربخشی آموزش مهارت.(1394)انینیحسی وافروز، غالمعل؛بهناز سادات،یجواد

 .سال دوم.خانواده یروانشناس هینشر بر رضایت زناشویی دینیهای  تعامالت عاطفی با رویکرد ارزش

 .2شماره 

 ترجمه مهرداد  ی.تعامل اجتماع یشناسروان ؛یفرد انیارتباطات م(.1379)وودی،اتیجول

 .نشر مهتاب.روزبختیف

 (بررسی رابطه مهارت1394جابری،سمیه؛اعتمادی،عذرا واحمدی،سیداحمد.)  ارتباطی با های

 .2.شماره5علوم شناختی و رفتاری.سال های  پژوهش صمیمیت زناشویی.مجله

 خانواده و   یارتباط یالگوها نیرابطه ب.(1395)ی،کسریفیشر به؛ینه،طینقش رضا؛ی،علیدیرش

 ،یشناس  یطالق در کرمانشاه، دو فصلنامه آس یزنان متقاض یزندگ تیفیخود با ک یافتگیزیتما

 .78-66) /1( 2خانواده،شماره یساز یمشاوره و غن

 بررسی نقش روابط (.1397)محمد جواد ،سید علی و اصغری ابراهیم آباد،رحمانی, مریم؛ کیمیایی

 المللی روانشناسی،دومین کنفرانس بین .بینی ترس از صمیمیت زوجینکالمی غیر کالمی در پیش

https://www.civilica.com/Paper-  موسسه آموزش عالی شاندیز، :مشاوره، تعلیم تربیت، مشهد

ICPCE02_478.html-ICPCE02. 

 دگاهید ریمطالعه تاث (1390)عمت اهلل ،نیارشد ،رسول یی،رزایعبداهلل م ،معصومه ی،شاه محمد 

 21.شماره ،سال ششم یمطالعات برنامه درسی؛از مفهوم آنتروپ یمیش رانیبر درک دب ینظم یب

 یارتباط ی(رابطه الگوها1394،سارا ) یفیشر به؛یط نه،ینقش رضا؛یعل ،یدی؛رش دی،سعیعسکر 

روان  شیرو یجیترو یطالق؛مجله علم یزنان متقاض یزندگ تیفیخود با ک یافتگیزیخانواده و تما

 (.11 یاپی)پ 2سال چهارم شماره  یشناس

https://www.civilica.com/Paper-ICPCE02-ICPCE02_478.html
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  17   نارهت رهش رد نارسمه یمالک طابترا هدنرادزاب یگنهرف و یعامتجا لماوع لیلحت

 ی،جلوان  ؛ساناز یی،برزگرکهنمو ؛مسعود  ی،لواسان یغالمعل؛ جواد  ی،ا ا ه ؛فائزه ی،فوالد 

فصلنامه .زنان مت هل یزندگ تیفیبر بهبود ک یارتباط یها آموزش مهارت یاثربخش. (1392)هیراض

 .141-127 صفحه. 21شماره  .آموزش و ارزیابی

 ،ی خیانت بین پیشبررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده در (.1396)مژگانکردبچه،شیرین و عارفی

مشاوره  اخیر در روانشناسی،های  چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری. زناشویی زنان شهر اصفهان

 https://civilica.com/doc/670591 .تهران و علوم رفتاری،

 ساختار .خانواده ارتباطی الگوهای نقش(.1397)مهرناز ،صداقتو سعید،رحیمی ؛نیلوفر ،میکائیلی 

 .شناسیفصلنامه آسی .زوجین هیجانی طالق بینی پیش در شناختی روان پذیری انعطاف و انگیزشی

 . 1 شماره ،4 دوره، سازی خانوادهمشاوره و غنی

 تیمیصم ینیشبیپ(.1399ی،سحر ویوسفی،ناصر)جادیا ؛ثنا ،دهقانپور ؛،عبدالباسطمحمودپور 

 یهزیستشده و  ادراک یاجتماع حمایتحل تعار ، یالگوها،یآگاه زنان بر اساس ههنی زناشوی

 .39روانشناسی اجتماعی،شمارههای  پژوهشفصلنامه  ی.اجتماع

بازنمایی خانواده و طبقه مبتنی بر الگوی (.1397) محبوبه ،سیدمحمد ؛ علیمحمدی، مهدی زاده -

فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره . مصرف: روایتی از دوره پیش از انقالب در سریال کیمیا

 .53، شماره 14
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