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 چکیده

 . این امر از گذشته های دور تا به امروز وجود داشته است. فرزندان موضوع جدیدی در خانواده ها نیستتفاوت و تبعیض قائل شدن بین 

 معموال والدین یکی از فرزندان خود را بیشتر دوست دارند و معموال همان فرزند قربانی می شود، زیرا رشوه زیادی از پدر و مادرش دریافت

این محبت های افراطی باعث می . ی می شود و امکانات بیشتری در اختیار وی قرار می گیردبه این فرزند محبت و توجه زیاد.می کند

شود که او نتواند در زندگی آینده اش موفق عمل کند، میزان سازگاری او در زندگی کمتر است و تاب مقاومت در برابر مشکالت را ندارد 

این دسته از افراد یا در زندگی بسیار دست و پا چلفتی می شوند و یا . است زیرا همواره از حمایت های بی دریغ والدین برخوردار بوده

نفر بودند که به روش  (81) جوانان شهرستان کازرونجامعه . تحلیل محتوای کیفی است  .زورگو که در هر دو صورت ناموفق خواهند بود

کد می باشد که این  18کدهای اولیه حاصل از تحلیل اطالعات شامل: یافته ها. مبتنی بر هدف، انتخاب و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند

مهم مرور دقیق بیانات شرکت کنندگان جهت دست یافتن به فهم عمیق در مورد تجارب آنان و انتخاب عبارت  کدها حاصل پیاده کردن و

مفهوم اصلی استخراج شد که این مفاهیم در بر گیرنده نیازهای  5از دسته بندی کدها در نهایت. در مورد پدیده مورد مطالعه است 

نتایج نشان داد که والدین با : نتیجه گیری. میان آنان می باشدتبعیض و جلوگیری از  فرزندان  اساسی آموزش والدین در برقراری ارتباط با

و  عدالت، مقایسه، فاصله، امتیاز دادن، جنسیت: روبرو می باشند که برخی شاملفرزندانشان ارتهای آموزشی کافی برای ارتباط با کمبود مه

 . می باشند... 

 . جوانان، والدین، تبعیض: کلمات کلیدی
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 زمینه و هدف

دقت و ظرافت دارد؛ زیرا ممکن است فرزندان آن تفاوت نهادن میان فرزندان امری بسیارظریف و حساس است و نیاز به کمال  

در واقع آن ها . بدون شک والدین همه فرزندان خود را دوست دارند اما تفاوت در چگونه دوست داشتن است.را تبعیض پندارند

ین است نکته بسیار مهم اما فراموش شده در بسیاری از خانواده ها ا.در چگونگی دوست داشتن بین فرزندان فرق می گذارند

پدر و مادر فرزندان خود را دوست دارند . که والدین نمی دانند نقش پدرانه و مادرانه چقدر در زندگی و آینده کودک مهم است

مهر و محبت خود را . در خانواده باید مرد در راس هرم قدرت باشد .اما باید به شیوه های متفاوتی آن ها را دوست داشته باشند

راز کند و توان این کار را داشته باشد اما باید محبتش به فرزندان مشروط باشد و بین فرزندان بنا به تفاوت به اعضای خانواده اب

بسیاری از والدین آگاهانه  .در خانواده پس از پدر و مادر، فرزند در رتبه سوم قرار دارد. های شخصیتی و سنی تفاوت قائل شود

برخى از این احادیث به  .شوند ن موجب اختالف بین آنان و دلسردی از زندگی مییا ناآگاهانه با اعمال تبعیض میان فرزندا

که فرزند را برکت خانه،  چنان. اند تبیین جایگاه فرزندان در خانواده و تأثیرى که بر حیات مادّى و معنوى والدین دارند، پرداخته

طورى که دعاى فرزند در حق والدین   به[8]اند، شتهگلى از بهشت و نشانه حد آخر خیرخواهى خداوند در حق بندگان بیان دا

روست که در احادیث، فرزندان صاحب  از این[ 2.]در این دنیا مستجاب و شفاعتش براى ایشان در آخرت پذیرفته خواهد شد

 [8.]اند حق شمرده شده و پدر و مادر در مقابل ایشان مسئول دانسته شده

 روش بررسی  

اصطالح پدیده شناسی از یک . کیفی بوده است که در آن ازروش پدیدار شناسی استفاده شده استمطالعه حاضر، یک مطالعه 

پدیدار شناسی ،  (.miller,2004)لغت یونانی که به معنای نشان دادن، دیده شدن و ظاهر شدن می باشد، مشتق شده است 

پدیدار شناسی می کوشد معانی را آن چنان  (.denzin and Lincoln , 1999)اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی است

ستان اطالعات دهندگان ، شامل جوانان شهر(.  8811علوی و همکاران، )که در زندگی روزمره زیسته می شوند آشکار نماید

مطالعه نفر بوده اند و برای شرکت در این ( 81)داشته اند  قراروالدینشان  مورد تبعیض می باشد که در زندگی خود  کازرون

در زندگی را داشتند و به روش نمونه گیری هدفمند و  تضادنموده و توانایی یادآوری و توصیف تجاربشان از  رضایتاظهار 

پژوهشگر پس از معرفی خود و بیان هدف این طرح و جلب . گلوله برفی انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند

مانه بودن مصاحبه و آزاد بودن برای خروج از مطالعه در هر زمان و رعایت مسائل اطمینان و اعتماد شرکت کنندگان در محر

دقیقه بسته به تمایل  04تا  5مصاحبه انجام شد که در مدت زمان بین 81اخالقی، مصاحبه را در محیطی آرام و در مجموع  با 

لیل انعطاف پذیری و عمیق بودن، مناسب پژوهش این نوع مصاحبه ها به د. مصاحبه شونده برای ادامه گفتگو ، به طول انجامید

 بر علیه شما والدینتان که تبعیض هاییدر مورد  "سؤال کلی پژوهش به صورت (. 8815علوی و عابدی، )های کیفی می باشند

، اصلی ترین صحبت آنها بود در بیشتر مصاحبه ها نیاز  مقایسهمطرح شده و از آن جایی که  "د برایم صحبت کنیدنداشته ا

مصاحبه ها به وسیله گوشی موبایل ضبط گردید و . چندانی به هدایت مصاحبه به سمت موضوع مورد مطالعه احساس نشد

 7سپس مطالب ضبط شده به دقت شنیده و سپس بر روی کاغذ ثبت گردید، برای آنالیز داده ها از رویکرد پدیدارشناسی 

را  (لپروتک)تمام توصیف های ارائه شده توسط شرکت کننده گان   -8: بدین صورت که. مرحله ای کالیزی استفاده شد 

سپس پژوهشگر به هر پروتکل مراجعه و  -2. پژوهشگربه دقت خوانده تا بتواند تسلط کافی در فهم کلی مصاحبه پیدا نماید
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« استخراج جمالت مهم »د مطالعه مرتبط است استخراج نموده، این مرحله جمالت و عباراتی را که مستقیماً به پدیده مور

معروف « فرموله کردن معانی»پژوهشگر  سعی کرده با تالش به معنای جمالت مهم پی ببرد که به  -8. شناخته شده است

را برای هر پروتکل  مراحل فوق -0(. کد)که معنی هر جمله مهم استخراج و در حاشیه متن مصاحبه یادداشت گردید . است

قرار داده است، که دسته بندی ( موضوعات اصلی)تکرار نموده و معانی فرموله شده و مرتبط به هم را در خوشه هایی از تم ها 

کدها گویند که  از طریق مراجعه به پروتکل های اصلی ، اعتبار خوشه ها را مورد بررسی قرار داده و این خوشه ها به پروتکل 

سپس پژوهشگر به تلفیق نتایج در قالب یک توصیف  -5. ارجاع داده تا روایی آنها را مورد بررسی و تأیید قرار گیردهای اولیه 

 -1. جامع از موضوع مورد پژوهش پرداخته است که در این مرحله یک توصیف جامع از نتایج و خوشه ها تهیه گردیده است

ه به صورت یک بیانیه صریح و روشن از ساختار اساسی پدیده مورد سپس به فرموله کردن توصیف جامع پدیده تحت مطالع

از طریق مراجعه مجدد به هر یک از شرکت کنندگان نظر شرکت کنندگان در مورد یافته ها  -7. مطالعه پرداخته شده است

ه این مراحل انعطاف پذیر پرسید و نسبت به اعتبار سنجی نهایی یافته ها اقدام نمود، البته کالیزی معتقده محقق باید نسبت ب

در (. 85/5/90)ادامه یافت( شرکت کننده81)شروع و تا زمان دسترسی به اشباع اطالعات  8/5/90نمونه گیری از تاریخ. باشد

علوی، )تحقیقات کیفی تکرار اطالعات قبلی و یا تکرار درون مایه ها با نکات برجسته ، نشان دهنده کفایت حجم نمونه است

بدین معنی که پس از مصاحبه هیچ تجربه جدید دیگری در بین صحبت های آنها دیده نمی شد و (. 8811ی،ربیعی و کریم

 .بودند همه تجارب بیان شده قبلی در حال تکرار شدن

 :یافته ها

موضوعی است که در این پژوهش از  و درزندگی افرادنیاز  اساسی ترین آگاهی دادن به والدینو  کمبود مهارتهای آموزشی 

مفهوم جای  5زیر مفهوم و82کد،18یافته های حاصل از پژوهش در این حیطه در . اظهارات شرکت کنندگان درک گردید 

این کدها . ، حاوی کدهای اولیه حاصل از تحلیل اطالعات است8گرفتند که در دو جدول آوردیم یافته های جدول شماره

رور دقیق بیانات شرکت کنندگان جهت دست یافتن به فهم عمیق در مورد تجارب آنان و انتخاب حاصل پیاده کردن و م

 .  عبارات مهم در مورد پدیده مورد مطالعه است

 عدالت

عدالت، ارزشى است که در اوایل زندگى از . وظیفه والدین آشنا کردن فرزندان با مفهوم عدالت از همان دوران کودکی است

 ن، معلمان و دیگر افرادى که سرمشق هستند کسبتعامل با والدی

همچنین یاد . شناسان معتقدند رفتار والدین در برخورد با فرزندانشان اعتقاد به عدالت را در آنها شکل مى دهد روان. شودمى

بیان  8ه شرکت کننده شمار. گیرى عدالت در آنها موثر است دادن مقررات جامعه و مقررات عادالنه اجتماعى نیز در شکل

والدینم در منزل بین من و برادرم فرق می گذاشتند و همیشه غذاهای بهتر و پول به او می دادند ولی به من توجهی » : داشت

 « نمی کردند 

 وابستگی 

ممکن است وابستگی یکی از فرزندان نسبت به والدین بیشتر باشد و همین وابستگی سبب شود تا والدین نسبت به آن فرزند 

 . آمیزتری داشته باشند و همین مساله فرزند یا فرزندان دیگر را دلخور و ناراحت کند رفتار محبت
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 سوء تفاهم 

 حقوق برآورده نشده 

همیشه برای برادرانم لباس و  چون به برادرانم وابستگی و عالقه بیشتری داشتند، والدینم»: بیان داشت 9شرکت کننده شماره 

وسایل بهتری نسبت به من و خواهرم می خریدند و ما حتی لوازم ضروریمان هم با هزار گریه و زاری و دعوا که می کردیم می 

 . « خریدند

 مقایسه

 شکل ظاهری 

 استعداد 

برخی مشکالت بین فرزندان و والدین ناشی از مقایسه کودکان و نوجوانان چه در جمع خانواده و روانشناسان معتقدند ریشه 

یعنی شکل ظاهری و هوش و استعداد کودکان . شود چه با اعضای همسن و سال فامیل است که منجر به بروز سرخوردگی می

شرکت کنندگان چند تن از .شوند استعدادی می و بی هوشی شود و معموال تعدادی از فرزندان متهم به کم گاه با هم مقایسه می

بری او فالن است و بهمان است و ( دختر عمت)همیشه مادرم سرکوفت به من می زد و می گفت قربون فالنی » : بیان داشتند

 . « .. . تو الی و بلی و خالصه تمام استعدادها و توانایی های ما را نادیده می گرفت و تحقیرمان می کرد 

 

 فاصله

از این لحاظ . و مادرش او را دوست ندارند پدرشود که فرزند احساس کند،  تبعیض در بین فرزندان از طرف والدین باعث می

زنش قرار نگیرد و هر روز فاصله او با والدینش بیشتر تر دیده شود و مورد سر کند زیاد همراه والدین خود نباشد تا کم سعی می

کند والدین باید  بنابراین فرزند برای یافتن پناهگاه برای محبت و دوستی جایی غیر از خانواده و والدین را جستجو می. شود می

، چه اثرات منفی برای و در یک خانه هستند رشان با وجود این که زیر یک چت آگاه باشند که ایجاد فاصله آنان و فرزندان

 . شان باشند ای را بدهند و دوستان خوبی برای فرزندان گونه فاصله پس نباید اجازه هیچ. فرزندان آنان دارد

 انتقاد 

 محبت گمشده 

ایجاد فاصله بین فرزندان و والدین یکی از تبعات منفی تبعیض بین فرزندان است، چراکه تبعیض بین فرزندان از طرف والدین 

شود فرزند احساس کند پدر و مادرش او را دوست ندارند و از اینکه فرزندی همانند او دارند ناراحت و شرمگین  میباعث 

کند زیاد همراه والدین خود نباشد تا  از این لحاظ سعی می. ماندگی آنان بداند هستند، همچنین خود را باعث ناراحتی و عقب

به خاطر اینکه والدین محبت خود را . شود هر روز فاصله او با والدینش بیشتر میکمتر دیده شود و مورد سرزنش قرار نگیرد و 

بنابراین فرزند برای .قادر به انجام کارها نیست شاند که مانند خواهر و برادر اند و در او این حس را ایجاد کرده نثار وی نکرده

کند و اینجاست که با دوستان ناباب و  وجو می را جستیافتن پناهگاهی برای محبت و دوستی جایی غیر از خانواده و والدین 

کند و برای حفظ این دوستی و محبت دست به انجام هر  اش را در آنان پیدا می جو آشنا شده و محبت گمشده افراد استفاده

بسیار ارزشمند پس برای فرد . زند چراکه این گروه از دوستان، او را درک و به او محبت کرده و او را قبول دارند کاری می

شان با وجود اینکه زیر یک سقف و در یک خانه هستند، چه  والدین باید آگاه باشند که ایجاد فاصله آنان و فرزندان. شوند می

. شان باشند یی را بدهند، دوستان خوبی برای فرزندان گونه فاصله پس نباید اجازه هیچ. ای برای فرزندان آنان دارد اثرات منفی
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والدینم با سرکوفتها و بی توجهی شان نسبت به من اعتماد به نفس را در من » : بیان داشتند 88و  1شماره شرکت کننده 

خاموش کردند و مرا از خودشون راندن و من هم به جای اینکه محبت را در خانه و از آنها بدست آورم به دوستان و بیرون از 

 . « خانه می جستم

  

 امتیاز دادن

کنند مثال اگر یکی از فرزندان نمرات بهتری  های فرزندان به شکل نابجا و نادرستی سوءاستفاده می تفاوتوالدین از  برخی

 شود، از این مساله برای تخریب بقیه آموز ممتازی محسوب می گیرد و دانش می

گیرند و به  ا در نظر میشود، امتیازاتی ر برای فرزندی که شاگرد بهتری در مدرسه محسوب می. کنند شان استفاده میفرزندان

دهند تا مثال فرزندان دیگر تحت تاثیر قرار گیرند، در حالی که  شکل مشخص و آشکاری آن امتیازات را در اختیار او قرار می

تنها بقیه فرزندان را برای بیشتر  تواند دلیلی برای تفاوت قائل شدن میان فرزندان باشد و استفاده از این روش نه این مساله نمی

» : بیان داشت 8شرکت کننده شماره . . گذارد کند بلکه آثار منفی و غیرقابل جبرانی نیز بر آنها می درس خواندن ترغیب نمی

همیشه درس می خواندم اما چون دقتم کم بود نمراتم زیاد خوب ننمی شد و والدینم مرتب سرکوفت خواهرم را بهم می زدند 

 . « و آزارم می دادند

 

  انتقام جوییکینه توزی و 

شود که یکی، نسبت به دیگری و والدینش تنفر و کینه پیدا کرده و در صدد  توجه والدین به یکی از فرزندان باعث می

فرد خشمناک بر اثر رفتارهای . شود که در پی بهانه است لذا تبدیل به شخصی خشمگین و عصبانی می  جویی برآید انتقام

اعمال تبعیض بین فرزندان موجب کاهش  .شود گیر و منزوی تبدیل می ده و به فردی گوشهناپسند و ناهنجار، از جامعه طرد ش

های دوران کودکی، نوجوانی و به ویژه جوانی،  بسیاری از ناهنجاری. شود ورزی در آنها می اعتماد به نفس، منزوی شدن و کینه

ها شدیدتر شود، ضربات و صدمات روحی  چه تبعیضشان دارد؛ به این صورت که هر ریشه در تبعیض والدین نسبت به فرزندان

شود و به جهت ظهور کینه و حسد در یک فرزند نسبت به فرزند دیگر، زمینه  ناپذیرتر می تر و جبران شده به فرزند مهلک منتقل

های  سا ناهنجاریب کند و چه برای بروز خصوصیات نامطلوب اخالقی و رفتاری او و حتی تنفر از خواهر یا برادر او را فراهم می

 .بیند تنها خود فرد بلکه خانواده و اجتماع هم آسیب می رفتاری و اخالقی که طی آن، نه

 

 حسادت 

شود که همین موضوع  بینی در دیگری می تبعیض قائل شدن بین فرزندان سبب بروز حس حقارت در یکی و حس خودبزرگ

های بیشتری نسبت به  حسادت نوعی ناراحتی از شخصی است که دارای امتیازات و موفقیت. تواند سبب بروز حسادت شود می

دان یک خانواده به طور معمول دیده شود، به عبارتی دیگر زمانی که تواند در بین فرزن طرف مقابل خود است و این احساس می

تر شود و فرزندان به مقایسه یکدیگر بپردازند،  تر یا کوچک حضور فرزندی دیگر در خانواده سبب کم شدن توجه به فرزند بزرگ

شته باشند، حس حسادت مسلما اگر والدین در تفاوت گذاشتن میان فرزندان نقش دا. تواند بروز کند این احساس حسادت می

تبعیض والدین میان فرزندان، مقایسه فرزندان با یکدیگر و با دوستان و آشنایان، تحقیر و . کند با شدت بیشتری در آنها بروز می

سرزنش در حضور جمع و دوستان، به احساس ناامنى، پایین آمدن خودباورى، ایجاد حس حسادت میان فرزندان، نگرانى، ترس 

این عوامل از نگاه جامعه شناسان، سبب گرایش فرزندان به ناسازگارى با محیط . شود ز از خانواده در فرزند منجر میو گری

عدالتى میان فرزندان،  بر این اساس، وجود تبعیض و بى. شود اجتماعى و خانواده و در نهایت، گرایش به رفتارهای نامناسب می
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دهد و درنتیجه، زمینه بزهکارى در آنان فراهم  اى ناسازگار مى رد و به آنها روحیهکا بذر کینه و دشمنى را در دل آنان مى

مادرم همیشه بین من و برادرم فرق می گذاشت و او را بیش تر از من » : بیان داشتند 88و 0شرکت کننده شماره . شود مى

 . « گرفت  ددوست داشت و هرس مرا درمی آورد ، از همان کودکی کینه برادر و مادرم به دل

 

 عدم اعتماد به نفس 

ترین حالت عاطفی برای رشد کامل شخصیت است اگر فرزندی در دوران کودکی موفق به کسب آن نشود،  اعتماد به نفس مهم

تبعیض بین فرزندان از طرف والدین حس ناتوانی و عدم .دهد اعتماد به نفس جای خود را به حس حقارت و سرخوردگی می

 .شود آورد و به کلی ناامید و مأیوس می  در فرزند به وجود میاعتماد به نفس را 

 

 جنسیت

های جنسیتی محسوب  شان اعمال شود، تفاوتتواند از سوی والدین نسبت به فرزندان هایی که می یکی از بدترین تفاوت

مه کارشناسان امور خانواده، های دین اسالم و ه ها به خاطر نداشتن آگاهی برعکس توصیه متاسفانه برخی از خانواده. شود می

ها، پسرها دارای ارزش بیشتر هستند و حتی از  در این گروه از خانواده. شوند بین فرزندان پسر و دخترشان تفاوت قائل می

تفاوت قائل شدن از . شنوی داشته و تابع نظرات آنها باشندفرزندان دخترشان توقع دارند، نسبت به برادر یا برادرانشان حرف

آمیز نسبت به  منظر بسیار نادرست و مورد انتقاد است چراکه فرزندان در جنسیت خود هیچ نقشی ندارند و نگاه تبعیضاین 

کند بلکه از لحاظ  شناسی تاثیرات منفی و غیرقابل جبرانی در دختران ایجاد می تنها از لحاظ تربیتی و روان فرزند دختر نه

 .شوند ارند، گناهکار محسوب میهای دینی والدینی که چنین نگاهی د آموزه

 سوء تغذیه 

  آزادی 

ما چون دختر بودیم حق نداشتیم به خانه دوستانمون بریم تا دیر وقت بیرون » : بیان داشتند 1و 2شرکت کننده شماره 

 . « بباشیم با دوستانمون به تفریح بریم اما برادرم چون پسر بود هر کار می کرد والدینم پشتیبانی می کردند 

مادرم گوشت و میوه مخصوص به برادرم می داد چون پسر بود و به ما توجهی نمی » : بیان داشت  7شرکت کننده شماره  یا

 .« .کرد

 : 2جدول شماره 
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  بحث و نتیجه گیری

یافته های این مطالعه، بر اهمیت شناخت . یافته های پژوهش بر اساس اهداف پژوهش مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرد

این . فرزندان که یکی از معضالت جامعه است تأکید دارد در میانوالدین تبعیض روابط بین اعضای خانواده و جلوگیری از 

 تبعیضوضوع آموزش های مورد نیاز جهت بهبود آسیبهای اجتماعی ناشی ازمطالعه کیفی است و دیدگاه جدیدی بر اهمیت م

برخی از یافته های مطالعه حاضر بر اهمیت ارتقای توانایی های افراد جامعه در کسب مهارت و . ارائه می دهد  فرزنداندر میان 

این راستا تجارب شرکت کنندگان، بر  در. معرفت دینی در بهبود شیوه و سبک زندگی در اجتماع و کاهش آسیبها تأکید دارند

نتایج مطالعه نشان داد که افراد شرکت کننده در مصاحبه انتخابهای متعددی را از لحاظ . تأکید دارند عدالتاهمیت  بعد 

سد بنابراین به نظر می ر. ، دچار تزلزل ساخته است خانوادگیرفتارهای مرتبط با بهبود ، پیش روی دارند، که آنان را در بعد 

که آموزش و آگاهی دادن در مورد نتایج حاصل از انتخابهای رفتاری و تأکید روی انتخابهای مطلوب در کمک به این افراد 

اهمیت موضوع وقتی آشکارتر می شود که ببینیم عوامل متعددی همچون ناآگاهی و نداشتن درک درست از .مفید باشد

لذا پیشنهاد می کنم ، این افراد را باید از شرایط و اصول . عی سوق دهدهمدیگر ممکن است آنان را به سمت آسیبهای اجتما

تفاهم در زندگی و اجتماع آشنا و آنان را با موقعیت های اجتماعی مشوق رفتارهای سازشکارانه و انعطاف پذیری و باال بردن 

است  مقایسه کردن فرزندانه از مطالعه مفهوم دیگر استنتاج شد. آستانه تحمل در مقابل رفتارهای یکدیگر آگاه و آموزش داد

یکی .بیان می شود که می توان با آموزش و آگاهی خانواده ها و افراد جامعه پیشنهاد نمود  شکل ظاهری و انتقادکه با مفهوم 

 .د میشو سوء تغذیه و آزادی بیانمی باشد که با مفاهیمی از  جنسیتدیگر از مفاهیم بدست آمده در این مطالعه ، مفهوم  

  نتیجه

بسیاری ازخانواده ها در جامعه با نیازهای ویژه ای روبرویند ، که بر اساس این مطالعه کیفی مسئوالن امور اجتماعی و محققان 

 .  امور تربیتی و دیگر دست اندر کاران ، نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی جامعه و خانواده آنها دارند

 تشکر و قدردانی

 . بدین وسیله از کلیه افراد شرکت کننده که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند تشکر می نماییم

 : منابع و مأخذ 

دکتر محمد نقی برا هنی : ، زمینه روانشناسی، مترجم (8877)اتکینسون، ریتال و اتکینسن ، ریچارد س و هیلگارد ، ارنست  -

 . ، انتشارات رشد ، تهران 

 (. سمت)نشر :،جامعه شناسی خانواده ایرانی ،تهران( 8811)آزاد ارمکی ،تقی  -

 ...  .پایان نامه مقایسه عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار و ( 8818)فریده  8چاوشی شبستری - 

ط عمومی نهاد بررسی نگرش دانشجویان درباره ازدواج ، انتشارات رواب( 8871)حقدوست ،علی اکبر و ثبوتی ، بهنام  -

 .نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، تهران 
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