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 :چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر حل اختالف خانوادگی مراجعه 

و به این منظور در این تحقیق از . کت در دوره حل اختالف پرداخته استهای شرکنندگان، براساس تعداد جلسه

روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی . تئوری حل اختالف غیرقضایی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است

و جامعه آماری، همسران مراجعه کننده به واحد مددکاری اجتماعی کالنتریهای شهر تهران است که بر اساس 

نفر از بین جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب  01 مونه گیری تصادفی ساده و بر حسب جامعه اماری، تعداد ن

و ( نوع سنجی اختالف) پس از انتخاب نمونه با استفاده از تکنیک پرسشنامه، در دو مرحله، مرحله اول. اندشده

پس از یک ( های مشارکت همسراناد جلسهسنجش تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر اساس تعد) مرحله دوم

بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که . دوره یک ماهه حل اختالف، اطالعات نمونه جمع آوری گردید

های مشارکت مراجعه کنندگان در دوره حل اختالف، بر سه نوع مداخله مددکاری اجتماعی، بر اساس تعداد جلسه

ر و دخالت اطرافیان تاثیرگذار بوده و موجب کاهش آنها شده است، اما بر اختالف خشونت خانگی، اعتیاد همس

 . ارتباطی و اشتغال زن تاثیری نداشته و به کاهش آنها منجر نشده است-توجهی عاطفیاختالف ناشی از بی
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 مقدمه

ناسی وتاریخ،خانواده نخستین نهاد بشری وابتدایی ترین وکوچک ترین از منظر جامعه ش

خانواده به عنوان اولین آموزشگاه انسانی مهم ترین نقش را در ( 27 :1 محسنی،) جامعه است

محیط خانواده . چگونگی شکل گیری شخصیت روانی،اجتماعی وفرهنگی فرزندان ایفا می کند

ودک در آنجا ارزش ها وهنجارهای رایج را که باید در بهترین ومناسب ترین محیطی است که ک

های بشری و اما تمدن جدید که در پرتو تالش.جامعه از آن ها تبعیت کند،فرا می گیرد

دستاوردهای مدنی و صنعتی و . تجربی حاصل شد، چهره انسانی را تغییرداددستاوردهای علوم

گیرد، هر روز بر شمار درنیسم نشأت میهمچنین رنجهایی که غالباً آنها از مدنیت جدید و م

شود و متاسفانه در همین مسیر قویترین بیماریهای روانی و ناهنجاریهای رفتاری افزوده  می

دار خانواده در معرض تهدیدی ترین قرارگاه آن یعنی نظام ریشهپیوندهای انسانی را در مستحکم

تر شده، سالمت جامعه وظایفش کم رنگ روز به روز کارایی خانواده در تحقق.دهدجدی قرار می

کند و کند زیرا اختالل در کارایی خانواده مشکالتی را در منظومه خانواده ایجاد میرا تهدید می

دهد طالق و فروپاشی در صورت تشدید مشکالت، خانواده را به سمت فروپاشی سوق می

معه منجر به بروز بسیاری از عاطفی افراد خانواده و جا-خانواده ضمن برهم زدن تعادل روانی

به همین . ای برخوردار استهای خانوادگی از اهمیت ویژهاختالف .شودهای اجتماعی میآسیب

گری ای مددکاری اجتماعی با عنوان میانجیدلیل این پژوهش بنا دارد با نوعی رویکرد مداخله

ر رفع این مشکل نقشی های خانوادگی بپردازد، که به نحوی دبه مداخله در زمینه اختالف

 .کننده ایفا نمایدتعیین

 

 رح مسئلهط

، ای از تعدادی از نهادها تشکیل شده استگرایی ساختاری، هر جامعهبر مبنای نظریه کارکرد

مثال نهاد آموزشی کارکرد پرورش نیروی .که این نهادها دارای کارکردها و وظایفی هستند

پذیری کودکان تا پیش از نهاد خانواده کارکرد جامعهغربی در جوامع . متخصص را بر عهده دارد

به درستی  در شرایطی که نهادهای مختلف کارکرد خود را. سالگی را بر عهده دارد 1 سن 

اختالل در به سبب  اما در ایران .دهند، نهاد خانواده نیز این کارکرد را بر عهده داردانجام می

اد تامین اجتماعی، نهاد اقتصادی، نهاد آموزش و مانند نه انجام کارکرد نهادهای گوناگون،

تامین  اقتصادی، ،شیآموزکارکرد نهاد خانواده دارای کارکردهای مختلفی همچون  ،پرورش
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جوامع به نسبت  هم دارای پایداری بیشتر،در ایران  در چنین شرایطی خانواده . ، استاجتماعی

آمارهای  راساسب و، ی بر اعضایش داردهم بروز اختالف درآن اثرات مخرب بیشتر غربی است و

 حالیکه در در بوده، مورد( 7727  )،211 طالق در سال  مثال آمار) طالق افزایش چشمگیر

. افزایش دارد ( .1)،211  که نسبت به سالگزارش شده است  وردم (00 27 ) ،211  سال

((www.sabtahval.com ت روانی شود افراد در معرض فشار و اختالالکه  موجب می

مراجعان به واحدهای  درصد 21.7 حدود)های خانوادگی و افزایش اختالف بیشتری باشند

 واحد-آسیبهای اجتماعی اطلس شناسی((211 نیمه دوم  کالنتری در مددکاری اجتماعی دوایر

؛ بنابراین امروزه میزان زیادی از ناهنجاری روان شناختی ، (211 ، مددکاری ناجا مشاوره و

های درون های مختل، تعارض ها، کشمکشروانی ناشی از ارتباطناختی و بهداشتش جامعه

از آنجا که همه نهادهای .  (212 :0 خمسه ) سایل زندگی استخانوادگی و ناتوانی در حل م

ترین نهاد اجتماعی از این اجتماعی با هم کنش متقابل دارند بنابراین خانواده نیز به عنوان اصلی

 اگر در اجتماع نابسامان امروزی .نیست بلکه تاثیر همه جانبه بر سایر نهادها داردقاعده مستثنی 

 طالق ها دچار مشکالت گردند، معضالت اجتماعی از قبیلخانواده( جامعه در حال گذار ایران)

: 212 ، ستوده) خودکشی ،(272 ،170 ، گسن)بزهکاری کودکان  ، ( 27 :27 ،ساروخانی)

گسستگی اجتماعی افراد تاثیر  این نهاد اجتماعی در همبستگی و. د داشترا در پی خواه ،(20 

 دراز مدت، رفتارهای خاصی بین مردان و در جریان ازدواج و یک ارتباط طوالنی و. بسزایی دارد

سازد، بحث ها، مشاجره ها، بیان آید که آن ها را نسبت به یکدیگر بیگانه میزنان به وجود می

یک . طرد عاطفی از جمله این موارد است انتقاد بیش از حد و دیگری،آشکار خشم نسبت به 

بتوانند تعارضات اجتناب ناپذیر بر  هازوجزندگی زناشویی باثبات هنگامی به وجود می آید که 

 (.  2: 277  اتمن،گ) روابط شان را حل کنند

بیشتر در ناسازگار ،  نشان داده است که جوان دارای مسائل شخصی و  مطالعات لیندس

هایی که به علت مرگ یا طالق شوند تا خانوادههای دارای اختالف خانوادگی مشاهده میخانواده

ها بعضی. عدم تفاهم بین زن و مرد و وجود اختالف در زندگی بسیار زیاد است. اندگسیخته شده

ان های دیگرممکن است تصور کنند، وجود اختالف خاص خانواده آنان است و در خانواده

دهد که وجود اختالف مخصوص مطالعات انجام شده نشان می. و بگومگویی وجود ندارد اختالف

، پناهی) ها سطحی از اختالف وجود داردها نیست، بلکه در همه خانوادهبعضی از خانواده

                                                           
 
 .Lindes 
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به گونه به عبارت دیگر ماهیت سازمان خانواده، مانند سایر سازمان های اجتماعی  .( 210 :71

در خانواده های پر تنش اگر والدین به ناچار زنده در آن نباشد و  یتواند اختالفه نمیک ایست

-ماندن در کنار یکدیگر را برگزینند فرزندانی افسرده ودل مرده تربیت می شوند که هیچ انگیزه

افراد . زمان را در ایجاد مشکل خود مقصر می دانند زمین و تکاپو نداشته و ای برای تالش و

ستیز و یا منزوی که در هیچ یک از این حاالت نیروی مفیدی برای جامعه نخواهند بود  جامعه

در جامعه ای که آمار طالق هر روز در حال افزایش است، باال رفتن آمار بزهکاری، اعتیاد و سایر 

رفتارهای انحرافی جتناب ناپذیر خواهد بود وباید دانست که همواره طالق عاطفی آثاری به 

در واقع خانواده های پر ستیزه و همراه با . یان بارتر از طالق جسمانی بر جای می گذاردمراتب ز

های از هم گسیخته در به وجود آوردن جرم و مشاجره دائمی ممکن است بیش از خانواده

به عبارتی ناتوانی در اجرای نقش در خانواده بر فرزندان تاثیر . ناسازگاری جوانان موثر باشد

ایران نیزهمچون  دربنابراین  .ی دارد تا فقدان کامل یکی از دو عنصر اصلی خانوادهنامناسب تر

 های گوناگونی به منظورحل اختالف غیرقضایی تشکیل گردیده وسازمان بسیاری ازجوامع دیگر،

و مددکاران اجتماعی  ،مشاوران بکارگیری روان شناسان، با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی نیز

مبتنی  باشیوه های نوین و نموده است تا اختالف طرفین درگیر،مانگران سعی درحلخانواده در

 .گیری خود آنان بپردازدتصمیم مشارکت و با به حل اختالف طرفین، های رایج علمی،برنظریه

 مذاکره اصولی و مددکاراجتماعی مسول برقراری یک روند اختالف غیردادگاهی ،درنظریه حل

 تاکید مذاکره بین آنها و های درگیرهمکاری طرف برمشارکت و این روش، در .کنترل آن است

 گری درعنوان اساس میانجی به «قادرسازی»این است که  این شیوه، نکته برجسته در و شودمی

 را آنها های اختالف،طرف گیری هریک ازتصمیم بر تاکید به عبارتی با .شودگرفته می نظر

 مسوول نتیجه کار یک را هر گیری،تصمیم ساختن آنان در توانمند با و سازدمی صاحب اقتدار

« طرف بودنبی» و «منصف بودن»دو ویژگی  واجد اجتماعی، مددکار این فرایند، در. سازدمی

نه برای نتیجه  و طرفین پیش داوری می کند است بدین معنی که نه برای آینده هیچ یک از

 در «بی طرفی»و کار فرایند رابطه با در«منصف بودن» مفهوم دهد،مندی نشان میخاصی عالقه

آماده ساختن آنان برای  اجتماعی، نقش مددکار از مهمترین بخش، .است نتیجه کار رابطه با

-تصمیم نمی اما راهنمایی کند ها،گیریتصمیم در تواندمی او .است کار تشریح فرایند مذاکره و

توجه  با و. داوطلبانه شوند یک توافق دوسویه و وارد تا سازدمصمم می درعوض ،طرفین را گیرد،
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های مداخله که آیادر پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است  به آنچه گذشت، تحقیق حاضر

 شود؟می خانوادگی مراجعان منجر هایاختالفکالنتری به حل مددکاری اجتماعی دوایر

 

 های پژوهشهدف

  :هدف اصلی

 . مددکاری اجتماعی درحل اختالف خانوادگیشناخت تاثیرمداخله های - 

 :اختصاصیهدف های 

تعین تفاوت بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش خشونت خانگی بر اساس تعداد .  

 . جلسات شرکت در دوره حل اختالف

ن تفاوت بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش اختالف ناشی از اعتیاد همسر یتعی.  

 .اس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالفبر اس

ن تفاوت بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش دخالت اطرافیان همسران بر یتعی. 2

 . اساس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالف

ین تفاوت بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش بی توجهی عاطفی ارتباطی بر یتع. 2

 .لسات شرکت در دوره حل اختالفاساس تعداد ج

تعین تفاوت بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش اختالف ناشی از اشتغال زن بر . 7

 .اساس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالف

 :هدف کاربردی

حل اختالف،ایجاد تفاهم و در نهایت افزایش  برایارائه واجرای راهکارهای مداخله ای موثر 

 خانوادهد عملکر

 

 :چارچوب نظری تحقیق

گری مددکار اجتماعی در  های آورده شده، هر کدام به نوعی بیانگر موثر بودن میانجی نظریه

که اساس آن است  دیدگاه حل اختالف غیرقضاییاولین نظریه، . حل اختالف خانوادگی هستند

-می قادر را الفاخت طرف طرف،دوبی اجتماعی مددکار شیوه این و در.است گریروش میانجی

 اصولی و گفتگویی مذاکره وارد اختالف، مورد موضوع زمینه در که بگیرند تصمیم خود تا سازد

 هر دو طرف پس  به حل اختالف بپردازند و رنظر گرفته،د را یکدیگر های و خواسته نیازها شوند،
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 .از حل اختالف به رضایتمندی برسند

: که کرد استفاده اجتماعی مددکاری در میانجی قشن از توانبر این اساس در شرایطی می

 طرح به قادر طرفین باشد، مشخص و روشن نظر مورد موضوع باشند، مذاکره آماده طرفین

توافق دوطرف درگیر اختالف، برای شروع مذاکره، مددکار  از پس باالخره، و باشند خود نیازهای

 :گذارداجتماعی، سه مرحله اساسی را پشت سر می

  اسایی دقیق موضوع و ماهیت مساله مورد اختالفشن. 

 شودمی تاکید حلدر مرحله میانی به جای تاکید بر مشکل بر راه.  

 کتبی نامهدر مرحله نهایی، مددکار اجتماعی تصمیم طرفین را ارزیابی نموده، به تدوین توافق.2

 مددکار به مجدداً ه،آیند در بدفهمی گونه هر بروز صورت در تا. پردازدمی آنان حضور در

 .یقضای دادگاه نه نمایند، مراجعه اجتماعی

 در را قلمرو دو اجتماعی مددکاران میانجی، نقش عنوان به غیردادگاهی، اختالفدر تئوری حل

 :دارند نظر

 .داندکه یکی از طرفین اختالف فقط نیازهای خود را مهم می: رقابت و قاطعیت. 

 .داندگیر اختالف، نیاز طرف مقابل را نیز مهم میکه طرف در: مشارکت و همکاری. 

 و کاهش برای را گوناگونی هایبراساس این دو قلمرو، طرفین اختالف و مددکار اجتماعی، شیوه

 این تمامی در. دارد معایبی و مزایا ها،روش این از یک هر که کنندمی انتخاب اختالف، حل

 فهم به رسیدن هدف اصولی، مذاکره در. است استوار اصولی مذاکره بر کار اساس ها،شیوه

 به کمک ،میانجی اجتماعی مددکار نقش. است درگیر طرفین توسط گیریمیمتص و مشترک

  .ندارد گیریتصمیم نقش او و است دوطرف هر توسط مذاکره روند پیشرفت

 

 : روشهای حل اختالف غیر قضایی

ست که به قادر ساختن دو طرف درگیر مددکار اجتماعی فرد سوم بیطرفی ا: میانجی گری- 

 .اختالف به بحث و مذاکره منطقی می پردازد

نقش . گیری توسط طرفین درگیر استهدف رسیدن به فهم مشترک و تصمیم :مذاکره- 

، کمک به پیشرفت روند مذاکره توسط هر دوطرف است و او نقش مددکار اجتماعی میانجی

 .گیری نداردتصمیم
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-رود و نیاز طرف دیگر نیز مورد توجه قرار مییوه، میزان همکاری باال میدر این ش: سازش-2

قاطعیت و »به عبارتی بخشی از هر دو مورد،. یابدگیرد و قاطعیت تا حدودی کاهش می

شود که دو طرف درگیر، به حفظ از این روش زمانی استفاده می. گیردرا در بر می« همکاری

 .داشته باشند ارتباط خود با طرف مقابل، تمایل

نوعی قضاوت خصوصی است که مددکار اجتماعی به عنوان بخش سوم بیطرف، : داوری-2

 .تصمیم گیری می کند

 .تصمیم گیری مقتدرانه ای که توسط طرف سوم گرفته می شود: قضاوت-7

مدیریت اختالف و » نیز که شامل دو پیوستار   نظریه مدیریت اختالف و راهکار حل آن

،  است؛ بیانگر این است که یک نقطه انتهایی پیوستار که  «حل اختالف»و  « رهیافت حل آن

گری، سازش و مذاکره ختم می شود، دارای ویژگیهایی چون غیر رسمی  به روشهای میانجی

بودن، داوطلبانه بودن، کم هزینه بودن، طرفین بیشترین کنترل را بر فرایند و نتیجه دارند، 

کار است؛ اما انتهای دیگر پیوستار به روشهای داوری و قضاوت حوزه خصوصی و عالقه اساس 

ختم می شود، که از ویژگی آنها رسمی بودن، غیرداوطلبانه، پر هزینه، طرفین کمترین کنترل را 

بنابراین روشهای میانجی . بر فرایند و نتیجه دارند، حوزه عمومی هنجار قانونی اساس کار است

و بکارگیری آنها . اختالف خانوادگی مناسب و مفید هستند گری، سازش و مذاکره، برای حل

 .توسط مددکار اجتماعی میانجی می تواند منجر به حل اختالف خانواگی  شود

به  (   : 112 )توسط سیمکا است که  (ADR)   حل اختالف جایگزیننظریه بعدی، 

تعریف « شوند اهی میفرایندهای غیراجباری، که جایگزین قوانین رسمی یا سیستم دادگ» عنوان

. کفایت و دسترسی به عدالت ریشه دارد ، در میل به سازگاری، ADRمنشأ روش .شده است

استدالل شده است که فرایندهای خصمانه، برای شهروندان متمدن دربردارنده هزینه زیاد، 

ای تکیه بر فرایند خصمانه به عنوان ابزار اصلی حل ادعاه .است رنجش آور، مخرب و غیرموثر

حل اختالف واژه وسیعی است، که طیف گسترده ای . متضاد، اشتباهی است که باید اصالح شود

 دعوی هایبه جایگزین« جایگزین»عبارت . از روشهای فرو نشاندن اختالف را در بر می گیرد

 راه از مشکل رفع اختالف، رفع هدف. دارد اشاره داوری، و گریمیانجی مذاکره، ویژه به قضایی،

ت فعال و کنترل بیشتر افراد در مشارک برای بیشتری فرصت. است  طرفین بین توافق و گوگفت

                                                           
 
 .dispute managemant and its resolution approach. 
 
 .alternative dispute resolution. 
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مشارکت بیطرفانه طرف سوم ، نقطه مشترک اکثر این . فرایند حل مسائل شان فراهم می اورد

، مذاکره، سازش، داوری: روشهای مشترک دیدگاههای حل اختالف عبارتند از. روشها است

 .آنها در مبانی نظری گذشتگری، که شرح میانجی

 

 :روش شناسی پژوهش

وری داده های مورد نظر در دو مقطع آگرد است و طرح پنل نوع پیمایشی تحقیق حاضراز

که در  (.قبل و بعد از اعمال متغیر مستقل ) شدندبه وسیله ابزار پرسشنامه جمع آوری  زمانی

های مددکار ی تاثیر مداخلهبررس مرحله اول به سنجش نوع اختالف، و در مرحله دوم به

، براساس با مقایسه داده های به دست آمده دراین دو مقطع زمانیکه . اجتماعی پرداخته شد

پاسخی برای سوال اصلی تحقیق که همان  تعداد جلسات شرکت همسران در دوره حل اختالف،

 . آمدمطالعه میزان اثرگذاری اقدامات اعمال شده است،بدست 

 :فرضیه های پژوهش

 .شودیبه حل اختالف خانوادگی م مداخله های مددکاری اجتماعی منجر رسدبه نظر می-  

بر کاهش خشونت خانگی بر اساس  اجتماعی به نظر می رسد بین تاثیر مداخله مددکاری - 

 .تفاوت وجود دارد حل اختالفتعداد جلسات شرکت در دوره 

بر کاهش اختالف ناشی از اعتیاد  ماعیاجت به نظر می رسد بین تاثیر مداخله مددکاری -2

 .همسر بر اساس تعداد جلسات شرکت در دوره مددکاری تفاوت وجود دارد

بر  انبر کاهش دخالت اطرافیان همسر اجتماعی به نظر می رسد بین تاثیر مداخله مددکاری -2

 .اساس تعداد جلسات شرکت در دوره مددکاری تفاوت وجود دارد

تاثیر مداخله مددکاری بر کاهش بی توجهی عاطفی ارتباطی بر اساس  به نظر می رسد بین -7

 .تعداد جلسات شرکت در دوره مددکاری تفاوت وجود دارد

اختالفات ناشی از اشتغال زن بر اساس  کاهشبه نظر می رسد بین تاثیر مداخله مددکاری بر -6

 .تعداد جلسات شرکت در دوره مددکاری تفاوت وجود دارد

 

 :ری داده هاروش جمع آو

در پژوهش حاضر داده های مورد نظر به وسیله ابزار پرسشنامه در دو مقطع زمانی قبل و 

جمع آوری شدند، که در مرحله اول ( مداخله مددکاری اجتماعی) بعد از اعمال متغیر مستقل
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های مددکاری اجتماعی بررسی تاثیر مداخله به سنجش نوع اختالف، و در مرحله دوم به

 . شد پرداخته

 

 اختالف خانوادگی: متغیر وابسته

به این معنی است که ارتباط و تعامل بین زن و شوهر دچار گسست، پریشانی و : تعریف نظری

هایی از قبیل مشاجره، داد و فریاد، فحاشی و هتک حرمت گردد و متعاقب آن تنشاغتشاش می

 معظمی،) گرددماعی میکه منجر به مسایل و مشکالت عاطفی، روانی و اجت. در پی دارد

 01: 21 .) 

 :کنداختالف خانوادگی را این گونه تعریف می  رافائل

-دهد که شخص چیزی را انجام شود و هنگامی رخ میمخالفت بین دو یا چند نفر تعریف می

تواند از داد و بیداد تا برخوردهای جدی را در دهد و دیگری اعتراض کند که این اعتراض می

 (. 67:  11 رافائل، ) .ه در بر گیردزندگی روزان

اختالف خانوادگی عبارت است از بر هم خوردن روابط صمیمی و نزدیک و پاره شدن مهر 

ومحبت میان زن وشوهر به دالیلی که برای زن و شوهر مشخص است و در نتیجه از بین رفتن 

 (.270 ،26 خانی،سارو)کندروابط صمیمی و نزدیک که به صورت قهر و مشاجره بروز پیدا می

 تعریف عملیاتی

عبارت است از عدم توافق زن و شوهر در اموری که ممکن است مسائل : اختالف خانوادگی

 (.210 :7 7میلر،) حادی به بارآورد

 تعریف انواع اختالف 

در این تحقیق وجود اختالف بین همسران مراجعه کننده به واحد مددکاری اجتماعی 

بنابراین صرف . ده و از این جهت احراز آن توسط محقق الزم نیستکالنتری مفروض انگاشته ش

اما این . مراجعه همسران به واحد مددکاری اجتماعی، به معنای وجود اختالف بین آنان است

اختالف به لحاظ کیفیت و کمیت دارای انواع مختلفی است و برای مطالعه دقیق نمونه مورد 

ها و مراجعه کنندگان به از این جهت اختالف. ورری استها ضربندی این اختالفمطالعه، طبقه

توان به انواعی تقسیم کرد به واحدهای مددکاری اجتماعی را بر اساس علت و انگیزه مراجعه می

توان نوع اختالف را شناسایی و این معنا که از علت مراجعه به واحد مددکاری اجتماعی می

                                                           

  . Raffaell 
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های مراجعه کنندگان و مصاحبه با مددکاران وندهبه طور کلی برحسب مطالعه پر. توصیف کرد

توان چند نوع اختالف را بر این اساس اجتماعی، واحدهای مددکاری اجتماعی کالنتری می

 : شناسایی کرد

 .اختالف ناشی از خشونت خانگی( 

 .اختالف ناشی از اعتیاد همسر( 

 .اختالف ناشی از دخالت اطرافیان(2

 .ارتباطی -عاطفی توجهیاختالف ناشی از بی(2

 .اختالف ناشی از اشتغال زن(7

 

 مددکاری اجتماعی مداخله: متغیر مستقل

  :تعریف نظری

 جامعه شناسی؛ علوم روان شناسی اجتماعی و برگیرنده ترکیبی از مداخله فرایندی است در

نسان پاسخهای ا حرکتهای مردم و شرایط اجتماعی، اطالعات این علوم درباره مردم، و ها تئوری

 را در افراد براساس آن، تواندکه می دهنداجتماعی بینشی می به مددکار به تعامالت بین فردی،

 آنها از ارائه حمایتهای مناسب، برای کسب اطالعات مرتبط و و شناسایی کند موقعیتها شرایط و

 گیانوادهخ اختالف اینکه علت به گری،میانجی برتئوری در تحقیق حاضر عالوه. استفاده نماید

 شده استفاده نیز بحران در مداخله تئوری از شود،می محسوب خانواده شدید بحرانهای جزء نیز

 .است

 :تعریف عملیاتی

 .در پژوهش حاضر منظور از مداخله مددکاری اجتماعی نقش میانجی مددکار اجتماعی است

  :جامعه آماری

دارای اختالف خانواده به واحدهای مددکاری  ، مراجعانامعه مورد مطالعه در این پژوهشج

بررسی نوع ) سنجش مرحله اول که استالزم به ذکر  اجتماعی کالنتریهای شهر تهران است،

انجام شد و  212 خرداد ماه سال   2زمانی یکماهه یعنی از اول تا  محدوده در (اختالف

 اعمال متغیر مستقل بررسی تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی، پس از) سنجش مرحله دوم

 .مرداد ماه انجام پذیرفت  2، از اول تا (مداخله مددکاری اجتماعی)
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 روش 

در این تکنیک کسب نمونه نهایی متضمن  .است ایای چندمرحلهخوشه ،گیری روش نمونه

اقتصادی، شهر تهران  - انتخاب چند نمونه مختلف است و با در نظر گرفتن سه پایگاه اجتماعی

شمال شهر، مرکز شهر و پایین شهر تقسیم شده و از میان کالنتریهای هر ( خوشه) زهبه سه حو

مستقر  ،محقق در سه مرکز تعین شده حوزه، یکی به صورت تصادفی انتخاب گردید؛ و در نهایت

نظرخواهی  کردند،مراجعه کننده اولی که برای حل مشکل خود به مرکز مراجعه 26از هر  و ،شد

به این ترتیب . شدمراجعه کننده انجام  06 تک تک مراکز سه گانه برای  همین عمل در. کرد

 بعد گام بعدی همین فرآیند در .شدند صورت کامال تصادفی انتخاب کنندگان به در اینجا مراجعه

 (کالنتری مددکاری اجتماعی دوایر توسط واحد مداخالت انجام شده) مستقل اعمال متغیر از

 .نفر است 01 با نمونه گیری تصادفی ساده و بر حسب جامعه آماری،  اندازه نمونه، .شدانجام 

برای . استفاده شده است spss 7افزار  ها از نرم در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

توصیف متغیرها از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، مد و انحراف معیار استفاده شده است؛ برای 

 .استفاده شده است Zمان ویتنی و  Uسطح سنجش آنها از آزمونهای  آزمون فرضیات با توجه به

 

 یافته

 :توصیفی: الف

جامعه آماری این پژوهش همسران مراجعه کننده به واحد مددکاری اجتماعی کالنتریهای 

شهر تهران بودند، که براساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با در نظر گرفتن پایگاه 

( مولوی) و پایین( نواب) ، مرکز(تجریش  0 ) ، سه کالنتری از باالی شهراقتصادی-اجتماعی

انتخاب شدند، اما به علت در دسترس نبودن اطالعات دقیق از جامعه آماری ، برای تعیین اندازه 

نفر مورد مطالعه  01 نمونه، در مرحله آخر از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد؛ که تعداد 

 (.نفر برای هر کالنتری 26داد تع) قرار گرفتند

درصد نمونه مورد مطالعه مرد و  21/76بر اساس یافته های تحقیق مشخص گردید که 

 .درصد زن بودند، که بیشترین فراوانی به مردان اختصاص داشت 22/ 7

درصد به سنین کمتر  11/21از کل مراجعه کنندگان برحسب میزان سن، بیشترین فراوانی 

 0 /27سال و  20تا   2بین  1 /62 سال به باال،  7به    /  ین فراوانیکمتر سال، 20از 

 .تر اختالف بیشتری دارند ؛ که بیانگر این واقعیت است که همسران در سنین پایین70تا  2بین 
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 2 /07درصد دیپلم،  7 /12درصد از همسران مورد مطالعه پایین تر از دیپلم،  26/  

 .درصد کارشناسی ارشد و باالتر هستند 2 /11شناسی، درصد کار 7 /72درصد کاردانی، 

  70درصد بین  7/21 هزار تومان،  700درصد از پاسخگویان درآمد آنها کمتر از   6 /67

  10درصد باالتر از  2 / 1هزار تومان و  100تا   70درصد بین  0 /27هزار تومان،  700تا 

 .هزار تومان هستند

درصد به شغل آزاد و کمترین  07/26غال همسران مرد با بیشترین فراوانی در وضعیت اشت

 .درصد اختصاص دارد   /21فراوانی به کارمند و بیکار با 

درصد کارگر و  2 /20درصد کارمند،  2 /11درصد از همسران زن، خانه دار بوده ،  12/21

 .درصد از آنها بازنشسته هستند   /77

سال و  2تا   درصد به  72/20دواج، با بیشترین فراوانی برحسب مدت زمان پس از از

درصد اختصاص دارد، که بیانگر این واقعیت است که    /02سال با  7و کمترین فراوانی به 

اختالف خانوادگی در سالهای اولیه زندگی بیشتر بوده و با فاصله گرفتن از سالهای اولیه زندگی، 

 .کاهش می یابد

درصد رهنی،   2/ 2کونت آنها شخصی، درصد از پاسخگویان، وضعیت محل س 0 /27

 .درصد سازمانی بوده است 21/6درصد اجاره ای و  72/20

جلسه  0 درصد از آنها  16/27جلسه در دوره حل اختالف و  0 درصد از همسران   02/6

 .شرکت کرده اند

 :تبیینی: ب

   (روابط بین متغیر های مستقل و وابسته)تحلیل های دو متغیره

ای هر فرضیه و درک وجود رابطه یا فقدان رابطه بین دو متغیر با توجه به سطح در این بخش بر

سنجش متغیر های وابسته و مستقل، آزمون های آماری معنی دار مرتبط را مورد استفاده قرار 

 .  گیرددهیم و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار میمی

 

 :فرضیه ها

رسد بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش خشونت خانگی بر  به نظر می: فرضیه یک

 .اساس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالف تفاوت وجود دارد
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مان ویتنی برحسب تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی  بر کاهش خشونت U نتایج آزمون  :8جدول  

 خانگی

 عناداریسطح م Zآزمون  مان وینتیU میانگین رتبه تعداد جلسه

 0،022 -0.201 76.   7.1 جلسه 0 

 6.   جلسه 0 

 

ها حاکی از آن است که میانگین کساانی  شود، یافتهمشاهده می  همان گونه که در جدول 

جلساه   0 و میانگین رتبه افرادی کاه   7.1جلسه در دوره حل اختالف شرکت کرده اند  0 که 

مچنین نتایج آزمون  نشان از تایید ایان فرضایه دارد   ه. ، بوده است6.  شرکت کرده اند، برابر 

باشد از نماره  مورد می 0 با توجه به اینکه تعداد متغیرها بیشتر از )Z  به نحوی که مقدار آزمون

Z و ساطح معنااداری بارآورد شاده در حاد مطلاوبی اسات        -0.201برابار باا   ( شوداستفاده می 

 0  جلسه و افرادی کاه  0 ختالف بین افرادی که توان نتیجه گرفت که ا، بنابراین می(0.022)

 . در جلسه حل اختالف بوده اند از نظر تاثیر گذاری بر خشونت تفاوت وجود دارد

به نظر می رسد بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش اخاتالف ناشای   : فرضیه دوم

 .ت وجود دارداز اعتیاد همسر بر اساس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالف تفاو

 
مان ویتنی درباره ارزش تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش اختالفات U نتایج آزمون :5جدول 

 ناشی از اعتیاد همسر بر اساس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالف

 سطح معناداری Zآزمون  مان وینتیU میانگین رتبه تعداد جلسه

 7 0.0 0.726 1.60 22.   جلسه 86

 7.1  جلسه 56

 

ها حاکی از آن است که میانگین کساانی  شود، یافتهمشاهده می  همان گونه که در جدول 

 0 و میاانگین رتباه افارادی کاه      22.  جلسه در دوره حل اختالف شرکت کرده اناد   0 که 

یه همچنین نتایج آزمون  نشان از تایید این فرض. ، بوده است7.1 جلسه شرکت کرده اند، برابر 

ماورد اسات، از    0 با توجه به اینکه تعداد متغیرها بیشاتر از  )Z  دارد به نحوی که مقدار آزمون

 و سطح معناداری بارآورد شاده در حاد مطلاوبی اسات      0.726برابر با ( شوداستفاده می Zنمره 
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جلسه و افرادی که بیست جلسه  0 توان نتیجه گرفت که بین افرادی که ، بنابراین می(7 0.0)

ل اختالف بوده اند از نظر تاثیر گذاری بر کاهش اختالف ناشی از اعتیاد همسر تفااوت وجاود   ح

 . دارد

به نظر می رسد بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش دخالات اطرافیاان   : فرضیه سوم

 .همسران بر اساس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالف تفاوت وجود دارد

 
مان ویتنی درباره ارزش تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش دخالت U زموننتایج آ  :9جدول  

 اطرافیان بر اساس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالف

 سطح معناداری Zآزمون  مان وینتیU میانگین رتبه تعداد جلسه

 2 0.0 - 20.  1.7  2.21  جلسه 86

  1.2  جلسه 56

 

ها حاکی از آن است که میانگین کساانی  شود، یافتهشاهده میم 2همان گونه که در جدول 

 0 بوده و میانگین رتبه افرادی کاه   2.21 جلسه در دوره حل اختالف شرکت کرده اند  0 که 

همچنین نتایج آزمون  نشان از تایید این فرضیه . بوده است  1.2 جلسه شرکت کرده اند، برابر 

مورد است از نمره  0 توجه به اینکه تعداد متغیرها بیشتر از با )Z دارد به نحوی که مقدار آزمون

Z و ساطح معنااداری بارآورد شاده در حاد مطلاوبی اسات        - 20. برابار باا   ( شوداستفاده می 

جلسه در  0 جلسه و افرادی که  0 توان نتیجه گرفت که بین افرادی که ، بنابراین می(2 0.0)

 . گذاری بر کاهش دخالت اطرافیان تفاوت وجود دارددوره حل اختالف بوده اند از نظر تاثیر 

به نظر می رسد بین تاثیر مداخله ماددکاری اجتمااعی بار کااهش بای تاوجهی       : فرضیه چهارم

 .عاطفی ارتباطی بر اساس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالف تفاوت وجود دارد

 
کاری اجتماعی بر کاهش بی توجهی مان ویت درباره ارزش تاثیر مداخله مددU نتایج آزمون :5جدول 

 ارتباطی در دوره حل اختالف -عاطفی

 سطح معناداری Zآزمون  مان وینتیU میانگین رتبه تعداد جلسه

 0.071 -0.217 6.11  1.27  جلسه 86

 2.2  جلسه 56
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ها حاکی از آن است که میانگین کساانی کاه   شود، یافتهمشاهده می 2همان گونه که در جدول 

 0 بوده و میاانگین رتباه افارادی کاه      1.27 جلسه در دوره حل اختالف شرکت کرده اند  0 

همچنین نتایج آزمون  نشاان از عادم تاییاد ایان     . بوده است 2.2 جلسه شرکت کرده اند، برابر 

ماورد   0 با توجه به اینکاه تعاداد متغیرهاا بیشاتر از     )Z  فرضیه دارد به نحوی که مقدار آزمون

و سطح معناداری برآورد شده در حد مطلاوبی   -0.217برابر با ( شوداستفاده می Z است، از نمره

 0 جلسه و افارادی کاه    0 توان نتیجه گرفت که بین افرادی که ، بنابراین می(0.071) نیست

ارتبااطی  -جلسه در دوره حل اختالف بوده اند از نظر تاثیر گذاری بر کاهش بی توجهی عااطفی 

 . تفاوت وجود ندارد

به نظر می رسد بین تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر کاهش اختالف ناشای از  : فرضیه پنجم

 .اشتغال زن بر اساس تعداد جلسات شرکت در دوره حل اختالف تفاوت وجود دارد

 
مان ویتنی درباره ارزش تاثیر مداخله مددکاری جتماعی بر کاهش اختالف U تایج آزمون: 2جدول 

 در دوره حل اختالف ناشی از اشتغال زن

 سطح معناداری Zآزمون  مان وینتیU میانگین رتبه تعداد جلسه

  0.67 -0.721 77.   17.   جلسه 86

  2.2  جلسه 56

 

ها حاکی از آن است که میانگین کساانی  شود، یافتهمشاهده می 7همان گونه که در جدول 

 0 بوده و میانگین رتبه افرادی کاه   17.  جلسه در دوره حل اختالف شرکت کرده اند  0 که 

همچنین نتایج آزمون نشان از عادم تاییاد ایان    . بوده است  2.2 جلسه شرکت کرده اند، برابر 

ماورد   0 با توجه باه اینکاه تعاداد متغیرهاا بیشاتر از      )Z فرضیه دارد به نحوی که مقدار آزمون

ناداری برآورد شده در حد مطلاوبی  و سطح مع -0.217برابر با ( شوداستفاده می Zاست، از نمره 

 0 جلساه و افارادی کاه     0 توان نتیجه گرفت که بین افرادی که ، بنابراین می( 0.67) نیست

جلسه در دوره حل اختالف بوده اند از نظر تاثیر گذاری بر کاهش اختالف ناشای از اشاتغال زن   

 . تفاوت وجود ندارد
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 بحث و نتیجه گیری

ارچوب نظری تحقیق، که شرح آن گذشت و همچنین با توجه به در این بخش بر اساس چه

 :یافته های تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که

،  (کااهش خشاونت خاانگی   )در رابطه با تاثیر مداخلاه ماددکاری اجتمااعی بار فرضایه اول     

، و موثر باودن مداخلاه   های شرکت همسران، با توجه به تایید شدن فرضیهبراساس تعداد جلسه

کند که به علت رعایت قلمرو مشارکت و همکااری  کاری اجتماعی؛ این واقعیت را آشکار میمدد

گاری اساتفاده   های حل اختالف، مددکار اجتماعی نیز از روش میانجیتوسط همسران در جلسه

حل گیری شده و راهکرده، که در نهایت همسران با راهنمایی مددکار اجتماعی، موفق به تصمیم

این نکته نیز قابل ذکر اسات  . ن را انتخاب کردند، که به حل اختالف آنها منجر شدمورد توافقشا

که مددکار اجتماعی میانجی گر، نقشی موثر در روشن سااختن موضاوع ماورد اخاتالف، ایجااد      

فضایی مناسب و بدور از هر گونه تنش مخرب، برای بحث و مذاکره منطقی طرفین داشته اسات  

 .ی در زمینه کاهش خشونت خانگی را نمایان می کندو مهارت مددکاران اجتماع

کاهش اختالف ناشای از اعتیااد   ) با توجه به تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر فرضیه دوم

بر اساس تعداد جلسه های شرکت همسران در دوره حل اختالف، با توجه به تایید شدن ( همسر

مطلب اسات کاه ماددکاران اجتمااعی،      آن و موثر بودن مداخله مددکاری اجتماعی، گویای این

برای همسرانی که اعتیاد داشته اند عالوه بر نقش میانجی، از تخصص خود در زمینه اعتیاد نیاز  

استفاده کرده، و با کاهش وابستگی آنها به مصرف ماواد مخادر، موجاب مشاارکت همساران در      

 .تتصمیم گیری برای انتخاب راه حل، و در نهایت حل اختالفشان شده اس

تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی در حل اختالف ناشای از دخالات   ) تایید شدن فرضیه سوم

، حکایات از ایان دارد کاه نقاش میاانجی      (های شرکت همسراناطرافیان، براساس تعداد جلسه

مددکار اجتماعی موجب کاهش دخالت اطرافیان شاده و  باه علات رعایات قلمارو مشاارکت و       

گاری  های حل اختالف، مددکار اجتماعی نیز از روش میانجیلسههمکاری توسط همسران در ج

گیری شاده  استفاده کرده، که در نهایت همسران با راهنمایی مددکار اجتماعی، موفق به تصمیم

 .حل مورد توافقشان را انتخاب کردند، که به حل اختالف آنها منجر شدو راه

 -ر اختالف ناشی از بی تاوجهی عااطفی  با توجه به موثر نبودن مداخله مددکاری اجتماعی ب

ارتباطی و رد شدن فرضیه چهارم، می توان نتیجه گرفت که در این زمینه ماددکاران اجتمااعی   

عالوه بر استفاده از نقش میانجی، نیازمند توجه به مسائل عااطفی و نحاوه تعامال همساران باا      
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نواده، احساس تعلق به گاروه را  یکدیگر هستند؛ زیرا تاکید بر تعامل اعضای خانواده در محیط خا

افزایش داده، ابراز عواطف مثبت به صورت کالمی و غیار کالمای نسابت باه هام، ایفاای نقاش        

مناسب و متعادل توسط اعضای خانواده، مبتنی بر شایوه هاای رفتااری مطلاوب درک و تلقای      

واده ها می تواند متقابل و احترام گذاشتن والدین و فرزندان و تقویت معیارهای الگوسازی در خان

 .بر جذابیت تعامل و در کنار هم زیستن بیافزاید

تایید نشدن فرضیه پنجم و موثر نبودن مداخله مددکاری اجتماعی در حل اختالف ناشی از 

های شرکت همسران، بیانگر ایان مطلاب اسات کاه باه علات       اشتغال زن، براساس تعداد جلسه

-ن، که موجب عدم توجه آنها به نیازها وخواستهداشتن روحیه رفابت و قاطعیت از سوی همسرا

های یکدیگر شده است، هر چند که مددکار اجتماعی، زمینه را بارای تصامیم گیاری همساران     

فراهم کرده و راهنماییهای مورد نیاز را در اختیار آنان قرار داده، اما مداخله ماددکار اجتمااعی،   

 .به حل اختالف همسران منجر نشده است

 

 :اپیشنهاده

 پژوهشی-الف

شود تحقیقاتی، با ویژگیهاای زیار در ایان زمیناه     در راستای تکمیل تحقیق حاضر، پیشنهاد می

 :انجام شود

های کیفی و ذهنی است، و همچنین با توجه به اینکه بررسی اختالف خانوادگی، واجد جنبه - 

برخاوردار اسات،    بررسی تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی بر آن نیز از حساسیت شایان تاوجهی 

بنابراین پژوهش کمی قادر به پوشش تمام ابعاد و زوایاای کیفای و ذهنای آن نیسات؛ و انجاام      

هاای روش  تواناد در ایان قسامت، ضاعف    پژوهش کیفی که از عمق بیشتری برخوردار است می

کمی را جبران کرده و همچنین دقت روش کمی نیز اعتبار روش کیفای را در تحقیاق افازایش    

 .ادخواهد د

شاود از یاک گاروه مقایساه در     پذیری و دقت تحقیق، پیشنهاد میبرای افزایش قدرت تعمیم- 

ای شود این گروه مقایسه در ایان تحقیقاات، شاامل خاانواده    بررسی اختالف خانوادگی استفاده 

همگن ( نوع اختالف)است که اختالف خانوادگی داشته و از جهات مختلف با گروه مورد مطالعه 

و فقط مداخله مددکاری اجتماعی برای آن انجام نشده باشد، که در تحقیق حاضر به علات  بوده 

 .در دسترس نبودن گروه کنترل انجام آن ممکن نشد
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هاا و کارهاای   ناماه گری، باا اساتفاده از مطالعاه و برگاردان پایاان     غنی کردن ادبیات میانجی-2

 .تید و دانشجویان مددکاری اجتماعیپژوهشی انجام شده در خارج از کشور برای استفاده اسا

 

 :اجرایی-ب

پیش بینی مراکزی تخصصی، تحت عناوان حال اخاتالف غیرقضاایی، باا محوریات مداخلاه        - 

، باه منظاور کااهش و در نهایات حال      (نقش میانجی و مداخلاه در بحاران  )مددکاری اجتماعی

 .اختالف خانوادگی

ددکاری اجتمااعی باه خاانواده و    اختصاص دادن چند واحد آموزشای در دوره کارشناسای ما   - 

مسائل و آسیب های آن، به عنوان یک نهاد اساسی جامعه با توجه به جایگاه حائز اهمیت آن در 

 .شرایط کنونی کشور

 .گری و حل اختالفاختصاص دادن چند واحد آموزشی در دوره کارشناسی به میانجی-2

حال اخاتالف خاانوادگی در مراکاز      استفاده از دانش و مهارت مددکاران اجتماعی در زمیناه -2

 .دادگستری، به منظور حل اختالف خانواده و کاهش آمار طالق در کشور

 

 منابع

 فارسی

 ،تهران .نقش مددکار اجتماعی در حل اختالف خانواده (. 21 ) حبیب آقابخشی :

 .انتشارات جامعه شناسان

 اطلس آسیبهای روانی» ،( 1مه اول سال ین) اداره کل مشاوره ومددکاری اجتماعی ناجا-

 « اجتماعی مراجعان به مرکزمشاوره ودفاتر مددکاری اجتماعی کالنتریها

 چاپ  ترجمه دکتر پروانه کارکیا، .مهارتهای مددکاری مراحل و (.277 ) لورانس برامر، .ام

 .نشر سمت اول،

 فاصله نسلی و اختالف خانوادگی و چگونگی برخورد با آن(. 210 ) پناهی، محمد حسین. 

و  27پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال یازدهم، شماره  -فصلنامه علمی: تهران

 .بهار و تابستان 21

 ،محمدحسین  .حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاهی جامع (.271 ) لوئیز جانسون

   نشر دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران چاپ اول، بازرگان،



 53 ...کالنتریهای  :نمونه موردی) تاثیر مداخله مددکاری اجتماعی در حل اختالف خانواده 

 تهران. های جوانراهنمای عملی برای زوج. زدواجآموزش قبل از ا(.  21 ) خمسه، اکرم: 

 .انتشارات دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان

 ،چاپ  ترجمه محسن، .نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر (.277 ) جورج ریتزر

 .نشرعلمی سوم،

 انتشارات : تهران. طالق، پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن(.  27 ) ساروخانی، باقر

 شگاه تهران،دان

 انتشارات سروش،: تهران. مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده(. 270 )ساروخانی، باقر 

 270 

 انتشارات ندای آریانا. جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران(. 212 )ستوده، هدایت. 

 ،بررسی عوامل موثر در بروز اختالفات خانوادگی مراجعان  .(217 ) سیدهانیه سجادی

دانشگاه عالمه طباطبایی . 16-17 سال ناجا در ناحیه شرق تهران در مراکز مشاوره

 دانشکده علوم اجتماعی

 ،اختالفات زناشویی تاثیر مداخالت خانواده درمانی راهبردی بر (.211 ) سوده غرقی. 

 .دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکده علوم اجتماعی

 ،فریده همتی،  مترجم، .اعیمددکاری اجتم (.271 اسفند) جوون اورم،-ورونیکا کالشد

 چاپ اول چاپ اول، نشر کلک مشکین،

 چرا ازدواج موفق، چرا ازدواج ناموفق، ترجمه مهرداد فیروزبخت،  (.277 ). گاتمن، جان

 .انتشارات ابجد

 ناشر مترجم. ترجمه مهدی کی نیا. ای بر جرم شناسیمقدمه(. 272 ) گسن، ریموند. 

 انتشارات حافظ. اسی ازدواج و تشکیل خانوادهروانشن(.  27 )مهابادی راد، ناهید. 

 نشر گرایش،. فرار دختران چرا( .  21 )معظمی، شهال 

 ترجمه هوشنگ نایبی. راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی(.212 )میلر، دلبرت .

 .نشر نی: تهران
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