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ازدواج و خانواده در اكثر جوامع ساختارهاي كليدي است. از نظر تاريخي اين دو ارتباط پيچيده اي با هم دارند. 
 در .رابطه بين ازدواج و خانواده موضوع جالبي براي مطالعه متخصصين حرفه هاي ياورانه و علوم انساني است

تعريف ازدواج اتفاق نظر وجود ندارد و متخصصين به يك معناي واحد براي ازدواج نرسيده اند. در اين بين 
متخصصين امور اجتماعي ازدواج را قراردادي اجتماعي و قانوني بين دو نفر مي دانند. جامعه شناسان و مددكاران 
اجتماعي به رابطه بين نهاد ازدواج و نهاد خانواده عالقه مند هستند زيرا از نظر تاريخي ازدواج باعث ايجاد خانواده 

 خانواده را مي توان .مي شود و خانواده ها اساسي ترين واحد اجتماعي هستند كه جامعه بر اساس آن بنا مي شود
يك شوهر، همسر و فرزندان يا حتي حيوان خانگي دانست. معموال در الگوها اين تعريف از خانواده وجود دارد اما 

سوال اين است كه خانواده تك والد يا يك زوج همجنسگرا را هم مي توان خانواده دانست؟ متخصصين امور 
اجتماعي در تعريف خانواده به روابط اعضاء و نقش هاي آنها توجه مي كنند. آنها خانواده را گروهي اجتماعي 

 مي دانند كه روابط عاطفي بين اعضا وجود دارد و نوعي واحد اقتصادي در جامعه است.

اكثر مطالعات در زمينه خانواده و ازدواج، عواملي مانند صنعتي شدن، گسترش جمعيت و توسعه شهرنشيني را 
برهم زننده ساختار جامعه و متعاقب آن خانواده ها معرفي مي  كنند. براي مثال تبديل خانواده گسترده به 

هسته اي از جمله اين تغييرات ناشي از اين عوامل است. عالوه بر اين طي چند دهه گذشته ، تغييرات گسترده 
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در روابط زن و مرد ، هنجارهاي جنسي ، ميزان زاد و ولد و ميزان طالق با سرعت در ميان اقشار جامعه اتفاق 
 . امروزه افراد، دير ازدواج مي كنند ، فرزندان كمتري دارند و بيشتر از گذشته طالق مي گيرند.افتاده است

 قاعدتا اين روند .گزينه هاي غير سنتي براي ازدواج مانند مادر تنها يا خانواده هاي تك والدي پديد آمده است
كنوني نگران كننده است ، جايي كه هنجارهاي سنتي خانواده از بين رفته و هنوز رهنمودهاي جديد 

خواستگاري و ازدواج روشن نشده است. اين تغييرات و عدم سياست گذاري هاي اجتماعي متناسب با تغييرات به 
منظور پاسخگويي منجر به مشكالتي مي شود كه عالوه بر فروپاشي نظام خانواده، منجر به بروز برخي آسيب هاي 
اجتماعي مي شود. بنابراين در اين راستا مي توان با بهره گيري از متخصصين حرفه هاي ياورانه مانند روانشناسان 

و مددكاران اجتماعي به اين تغييرات پاسخ مناسب داد و از بروز اختالفات و آسيب هاي خانوادگي يا اجتماعي 
 پيشگيري نمود.

 مددكاران اجتماعي اين خدمات را به . و زوج درماني خدمات سنتي و اساسي خدمات اجتماعي هستند خانواده
 عالوه بر اين ، مطالب مربوط به .عنوان بخشي از رويه اصلي مددكاري اجتماعي از ابتداي حرفه ارائه داده اند

خانواده و زوج درماني مدت هاست كه در مدارس مددكاري اجتماعي به عنوان بخشي از برنامه اصلي آموزشي 
آمادگي براي عمل مددكاري اجتماعي آموزش داده مي شود ( الزم بذكر است در ايران كار با خانواده و زوج ها 

محدود به تعدادي واحد اندك در مقاطع مختلف و حضور در فيلدهاي كارورزي است. البته گروه مددكاري 
 گرايش خانواده و كودك را در مقطع كارشناسي ارشد راه 1398اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي از سال 

0Fاندازي كرده است). جيمز فرام

 از  پديده اي محبوب و گسترده به نام 1975 خانواده درمانگر برجسته در سال �
 خانواده درماني مي گويد و اينكه دانشجويان برخي دانشكده ها بايد دوره هاي خانواده درماني را بگذرانند.

 ، انجمن نيويورك شبكه اي را براي مشاوره فقرا و انجام يك نظرسنجي علمي ايجاد كرد. آنها  1818در سال 
براي آشنايي با ساكنان منطقه ، مالقات مكرر با خانواده كساني كه در شرايط فقر قرار دارند، داشتند و با مشاوره 

 ، اولين گزارش 1845مناسب و به موقع ، رفاه جسمي و اخالقي آنها را به بهترين وجهه ارتقاء مي دادند. در سال 
 جامعه را به مراجعه كنندگان ارائه كرد "امداد"ساالنه انجمن بهبود وضعيت فقرا در نيويورك با افتخار فعاليت 

كه تقريباً همه آنها خانواده هايي بودند كه متخصصين خانواده به طور مكرر وضعيت آنها را بازديد و به آنها 
1Fمشاوره مي دادند. در دوره بعد اين برنامه جوزفين شاو

 به متخصصين توصيه كرد به جاي اينكه فقط با زن كار �
كنند همه چيز را در مورد مرد خانواده بدانند. وي اصرار داشت كه  زن و مرد بايد با هم در زمينه شرايط فعلي و 

                                                            
1 James framo 
2 Josefine show 
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 يكي از اصول معمول  كار خيرخواهانه  1890برنامه هاي آينده آنها مورد ارزيابي و مشاوره قرار بگيرند. در سال 
نياز به رفتار با خانواده به عنوان يك واحد بود كه  بايد خانواده را بايد به عنوان يك كل در نظر گرفت ، در غير 

2Fدر همين سال مري ريچموند .اين صورت قوي ترين پيوند اجتماعي تضعيف مي شود

 مددكار اجتماعي �
سرشناس تاكيد بر يكي ديگر از اصول معمول كار خيرخواهانه درمان داشت. وي ارزيابي دقيق خانواده و توجه به 

انجمن هاي سازمان خيريه در اياالت متحده با تصميم جمعي  1919ماهيت روابط زناشويي را مهم ميدانست. در 
نام خود را به عنوان انجمنهاي رفاه و خدمات خانوادگي تغيير داد و انجمن ملي آنها از انجمن آمريكايي 

 سازماندهي خيريه به انجمن آمريكايي سازماندهي اجتماعي خانواده تبديل شد.

از منظر سياستگذاري اجتماعي مواردي  خانواده ، ازدواج و فرد به طور جدايي ناپذيري با يكديگر عجين شده اند.
كه مستقيماً به ازدواج مربوط شود بسيار محدود هستند اما اين موارد رابطه زيادي با خانواده دارند كه پيامدهايي 
هم به عنوان يك نهاد اجتماعي و هم به عنوان رابطه بين دو فرد در ازدواج دارد. از نظر سياستگذاران اجتماعي و 

متخصصين امور اجتماعي شواهد روشني از نگراني ها و پيامدها در خانواده و روابط زوجين وجود دارد كه 
 به .مددكاران اجتماعي بايد هنگام ارزيابي نيازها و برنامه ريزي ارائه خدمات ، به اين موارد توجه داشته باشند.

عنوان مثال ارتباط آشكاري بين مشكالت زناشويي و افسردگي وجود دارد. از نظر مسائل خرد اجتماعي يا از نظر 
مسائل كالن سياست اجتماعي كه براي پرداختن به اين مسائل ازدواج و خانواده طراحي شده است، ازدواج و 

 خانواده نمي توانند از هم جدا شوند.

خانواده قديمي ترين نهادي است كه در تمام اين سالها به بشر در امر بقا كمك كرده است. اين پيوند و ارتباط 
نزديكي با روابط زناشويي دارد، جايي كه اعضا در نقش هاي زن و شوهر ، مادر و پدر ، پسران و دختران و غيره 

با يكديگر تعامل و ارتباط برقرار مي كنند. خانواده فضايي از عشق ، تعلق و امنيت را براي اعضاي خود فراهم 
اما امروزه ، اين سناريو به سرعت در حال تغيير  .، كه رشد هر چه بهتر مسائل زناشويي را تضمين مي كند ميكند

در سناريوي اجتماعي كنوني ، روابط زناشويي رو به افزايش و  .است و عوامل زيادي خانواده را تهديد مي كنند
موارد طالق ، اختالفات زناشويي ،  نقض عزت زنان ، رها شدن ، بي توجهي به مراقبت هاي  پيچيده تر مي شوند.

 خانواده محل امنيت و صلح است اين بدان معنا نيست .بين نسلي و غيره از جمله اين آسيب ها و تهديدها است
كه هيچ اختالف يا تحريكي در مورد مسائل جزئي در بين اعضاي خانواده وجود نداشته باشد. اختالف و بحث 

 اما امروزه، اوضاع به .هميشه بين خواهر و برادر ، بين والدين و فرزندان يا بين زن و شوهر وجود داشته است
سرعت در حال تغيير است و خانواده به عنوان مهم ترين نهاد اجتماعي، توسط عوامل بيروني ديگري تهديد 

                                                            
3 Mary richmond 
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 در اين راستا اقدامات اجتماعي رواني در زمينه خانواده و ازدواج به منظور درك و مطالعه اين مفاهيم  مي شود.
 مهم مي شود.

هدف از مددكاري اجتماعي خانواده كار با افراد خانواده اي است كه در يك وضعيت پرتنش و فشار قرار دارند. 
مددكاران اجتماعي به خانواده ها در بهبود روابط و كنار آمدن با شرايط دشوار مانند طالق ، بيماري يا مرگ 

آنها خانواده و زوجين را از طريق فرآيند مشاوره در شناسايي مشكالت ، تعيين اهداف و يافتن  كمك مي كنند.
راه حل هاي مناسب براي مشكالت و گرفتاري هايشان راهنمايي مي كنند. حتي ممكن است در شرايطي مانند 
سوء مصرف مواد يا خشونت خانگي آنها رويه هاي قانوني را به اعضاء معرفي نمايند. مددكار اجتماعي خانواده و 
زوج اغلب درگير چند وظيفه است و با توجه به نياز و مسئله مورد نظر ، نقش مناسب را بر عهده مي گيرد. به 

طور كلي مددكاران اجتماعي در حوزه هاي مختلف نقش هاي متناسب با آن حوزه را ايفاء مي كنند. در اينجا به 
 تعدادي از نقش هاي مددكار اجتماعي خانواده و زوج اشاره مي كنيم :

تسهيل كننده : مددكاران اجتماعي با تسهيل و تشويق اعضاي خانواده براي برقراري ارتباط نقش خود را به 
منظور شروع كار با خانواده ايفاء مي كنند. بعضي اوقات، خانواده ها و زوجين ماه ها با يكديگر گفت و گو نمي كنند 

مددكار اجتماعي به عنوان يك شخص ثالث خنثي در اين زمينه مداخله مي كند تا زوج يا اعضا خانواده افكار،  كه
 احساسات و نگراني هاي خود را بيان كنند.

مددكاران اجتماعي راه حل هاي فوري ، حتي كوتاه مدت را براي كمك به خانواده ها در زمينه بررسي  راهنما :
 يك مددكار اجتماعي معموالً سعي در ايجاد .مشكالت يا خنثي كردن شرايط بالقوه بي ثبات پيشنهاد مي كنند

 به عنوان مثال، .ثبات در خانواده از جمله پرداختن به مسائل افراد ، براي تأثيرگذاري بيشتر در مداخالت دارد
اگر يكي از اعضاي خانواده مشكل جدي در مصرف مواد مخدر يا الكل داشته باشد مددكار اجتماعي ممكن است 

قبل از ادامه درمان فرد را به مركز درماني ارجاع دهد يا اگر يكي از اعضاي خانواده به بيماري رواني مانند 
افسردگي يا اختالل دوقطبي مبتال باشد ، مددكار اجتماعي ممكن است به او توصيه كند كه به روانپزشكي 

  .مراجعه كند كه مي تواند براي كمك به او در مديريت بيماري، دارويي تجويز كند

مربي : مددكاران اجتماعي نقش مربي را بر عهده مي گيرند و امكان تخليه احساسات متمادي را كه اعضا به طور 
مكرر يا گهگاه با آن روبرو مي شوند و باعث آرامش خاطر و زندگي مسالمت آميز آنها مي شود ، فراهم مي كنند. 
متشنج كردن احساسات غالباً عواقب نامطلوبي را در پي دارد و از اين رو ساختار بخشيدن به اين احساسات يك 
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 مددكاران اجتماعي همچنين براي ايجاد زندگي دوستانه اعضاي .راه براي كنترل عاطفي و مناسب رفتار است
 .خانواده را راهنمايي و پشتيباني مي كنند

مدافع : مددكاران اجتماعي به عنوان مدافع عمل مي كنند و در جهت رسيدن به اهداف مشتريان خود كار 
 در طول جلسات .آنها نماينده مراجع در اشكال مختلف هستند و از سود و رفاه واحد حمايت مي كنند .مي كنند

درماني آنها ممكن است براي يك عضو خاص نقش وكالت را ايفا مي كنند تا ديدگاه وي را نمايندگي كند كه اين 
 .فرايند گاها نقشي اساسي در پويايي مداخالت درماني دارد.

سازمان دهنده : مددكاران اجتماعي معموالً به عنوان سازمان دهنده در ايجاد تغيير در واحد خانواده عمل 
ميكنند. استدالل هاي مطرح شده ، گفت و گو شكل گرفته ، برقراري ارتباط و درمانهايي كه انجام شده است، 

  .يك روند تغيير پويا را در ذهن اعضا براي يك زندگي مناسب و آرام ايجاد مي كند

مشاور : در صورت نياز ، مددكار اجتماعي نيز نقش يك مشاور را بر عهده مي گيرد. هدف از مشاوره خانواده و 
زوج كمك به خانواده ها و زوجين در ايجاد فضايي در خانه است كه اعضاي خانواده در آن بتوانند در زمان 

 درگيري ، نزاع و اختالف با يكديگر ارتباط برقرار كنند. يك درگيري مي تواند داليلي چون روابط متزلزل، سوء

مصرف مواد، مشكالت رفتاري يا نگراني هاي مالي يا شغلي داشته باشد. درگيري مي تواند بين والدين و فرزندان 
 آنها ايجاد شود.

 هدف يك .يك مددكار اجتماعي كه در زمينه كار با خانواده ها آموزش ديده است ، مهارت هاي ويژه اي دارد
مددكار اجتماعي اين است كه براي اعضاي خانواده راهنماي عيني باشد و به آنها كمك كند روابط و نقش هاي 
خود را در خانواده درك كنند. پويايي خانواده يا نحوه ارتباط اعضاي خانواده با يكديگر توسط مددكار اجتماعي 

به دقت بررسي مي شود. همچنين بر روي الگوهاي ارتباطي و الگوهاي رفتاري در بين اعضاي خانواده تمركز شده 
بنابراين ، مددكار اجتماعي براي ايجاد الگوهاي سالم  است كه توسط وي به وضوح بررسي و شناسايي مي شود.

 .ارتباطي ، يافتن راه هاي مناسب براي ابراز نااميدي و عصبانيت و تعيين مرزها ، با خانواده همكاري خواهد كرد

مددكاران اجتماعي به منظور پاسخگويي به نيازها و نگراني هاي خانواده ها و زوجين استراتژي مداخله را اتخاذ 
مي كنند. هدف اصلي مداخالت كمك به مراجعان در كاهش مشكالت و بهبود رفاه و زندگي سالم آنها است كه 

در كار با خانواده ها ، استراتژي هاي مداخله توسط مددكار اجتماعي  به نوبه خود باعث صلح ، آرامش و مي شود.
 معموال مددكاران اجتماعي در كار با .اغلب به ماهيت مسئله و تأثير پوياي آن بر افراد خانواده بستگي دارد

خانواده و زوج از مداخالت و رويكردهايي چون مداخله متمركز بر احساسات براي زوجين، مداخله استراتژيك، 
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رويكردهاي فشرده حفظ خانواده، مداخله كوتاه متمركز بر راه حل، رويكردهاي روان درماني، آموزش 
 روانشناختي خانواده و ... استفاده مي كنند.

مددكاران اجتماعي در اقدامات حرفه اي خود با گروه هاي هدف مهارت هاي متناسب با هر اقدام را به كار 
مي برند. مهارت   ها در مددكاري اجتماعي از جمله كار ابزارهاي مهم به شمار مي روند كه به مداخله حرفه اي 

مددكار اجتماعي بسيار كمك مي كند. در كار با خانواده و زوجين مددكاران اجتماعي مهارت هايي از قبيل گوش 
دادن همدالنه، مصاحبه، برقراري ارتباط، ايجاد انگيزه، حل مسئله، حل تعارض، همدلي، تصميم گيري، رسيدگي 

كردن، مهارت هاي مقابله اي، مهارت آگاهي دادن، و مهارت در تفسير سرنخ هاي غيركالمي به كار مي برند. در 
 ادامه برخي از اين مهارت ها را شرح مي دهيم :

اين مهارت براي   تالشي براي دعوت محترمانه از مراجع براي در نظر گرفتن اختالفات.:- مهارت هاي مقابله اي
 كمك به مراجع است كه در رفتار و روابط خود با ديگران يكپارچه و سازگارتر شود.

اين امر به منظور آگاهي دادن به مراجع  - مهارت آگاهي دادن : ارائه دانش و اطالعات مربوط به مشكل مراجع.
 اطالعات بايد واقعي ، واضح و جامع باشد. به عنوان .در مورد حقايقي است كه بايد براي مقابله موثر داشته باشد

مثال اين مهارت در كار با خانواده هاي داراي بيمار رواني بسيار اهميت دارد. زيرا خانواده ها به منظور برقراري 
ارتباط با بيمار و نگهداري از وي و همچنين به منظور كاهش بار مراقبت بايد در مورد بيماري و نشانه و عالئم 

 آن اطالعاتي داشته باشد.

- مهارت در تفسير سرنخ هاي غيركالمي: دريافت معناي سرنخ هاي غيركالمي مراجع از احساسات و انگيزه هاي 
 اين مهارت به مددكار اجتماعي كمك مي كند تا اطالعات بيشتري در مورد افكار و احساسات مراجع .اساسي وي

 مددكار اجتماعي مي تواند ناسازگاري را در .به دست آورد  افكار و احساس اعضاء را نسبت به يكديگر درك كند
 .طي اين روند مشاهده كند

- مهارت گوش دادن همدالنه: مهارت هاي اساسي گوش دادن شامل مشاهده ، استفاده از سواالت باز و بسته و 
استفاده از تشويق ، بيان ، خالصه سازي و بازتاب احساسات مراجع است. اين مهارت شامل فرآيند درك دقيق 

اين فرايند شامل ورود به دنياي دروني مشتري است. مددكار  .پيام مراجع و پاسخ دقيق به معناي پيام است
اجتماعي درك ، نگراني و همدلي را منتقل مي كند ، از تفسير اجتناب مي كند و قضاوت را به حالت تعليق در 

 .مي آورد


