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بررسى وضعيت خانوادگى دختران فرارى با تاكيد بر سوء استفاده  از آنان

صغري ابراهيمي قوام١ و متين خطيب زاده٢

چكيده
زمينه و هدف: در صورت ايجاد تنش، دگرگونى و سردى روابط بين اعضاء خانواده و ارضاءنشدن نيازهاى 
از  يكى  نوجوانان  فرار  زنند.  دست  فرار  جمله  آن  از  نابهنجار  رفتارهاى  به  آن ها  است  ممكن  نوجوانان، 
مهم ترين آسيب هاى اجتماعى تلقى مى گردد. هدف اين مطالعه بررسى وضعيت خانوادگى دختران فرارى 

با تاكيد بر سوءاستفاده  بوده است. 
 روش: اين پژوهش، از نوع پيمايشى است. نمونه مورد مطالعه از 33 نفر از دختران فرارى 15-20 سال 
تشكيل شده است كه با روش نمونه گيرى در دسترس انتخاب شده  بودند. ابزار گردآورى داده ها، پرسش نامه 
طبقه بندى  سوءاستفاده  انواع  از  يك  هر  فراوانى  و  شدت  نوع،  وقوع،  حسب  بر  كه  مى باشد  محقق ساخته 
گرديده است. براى تجزيه و تحليل داده ها از آماره هاى توصيفى و آمار استنباطى (آماره t تك نمونه اى) 

استفاده گرديد. 
يافته ها: سوءاستفاده هاى جنسى ، جسمى و هيجانى در بين دختران فرارى مشاهده مى شود. 

نتيجه گيرى: عدم توجه و بى احترامى، آزار و اذيت و انواع سوءاستفاده از آنان، محدوديت و محروميت 
شديد، سردى روابط و كم محبتى، تبعيض قائل شدن و آشفتگى خانواده از عوامل فرار دختران ذكر شده 

است.
كليدواژه ها:وضعيت خانوادگى ،  فراردختران، سوءاستفاده جنسى، سوءاستفاده جسمى، سوءاستفاده هيجانى.

1. استاديار روان شناسى تربيتى، دانشكده روان شناسى و علوم تربيتى، دانشگاه عالمه طباطبائى، تهران، ايران
 qavam2005@yahoo. com

2. كارشناس ارشد روان شناسى عمومى، دانشكده روان شناسى و علوم تربيتى، دانشگاه عالمه طباطبائى، تهران، ايران

تاريخ دريافت:1391/11/09
تاريخ پذيرش:1392/03/29
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مقدمه
خانواده به عنوان اولين و مهم ترين كانون رشد و تربيت نوجوانان، اهميت فوق العاده اى در شكل گيرى و 
تكامل رفتارى دارد. مطالعات بسيارى نشان مى دهد نوجوانانى كه تجربه هاى كودكى خود را در محيط هاى 
نامساعد خانوادگى كسب كرده اند، دگرگونى هاى رفتارى و نابهنجارى هاى اجتماعى را در دوران رشد بعدى 
وجودى  هويت، درك ارزش  قبيل كسب  گوناگونى از  نوجوانان نيازهاى  خود نشان داده اند. در اين دوره، 
خويشتن، خودآگاهى، استقالل عاطفى از خانواده، برقرارى روابط سالم با ديگران و كسب مهارت هاى الزم 
در دوست يابى را دارند (شعارى نژاد به نقل از حسينيان، 1381). تامين اين گونه نيازها در محيط خانوادگى 
گرم و ارضاء كننده صورت مى گيرد و در حقيقت خانواده، تامين كننده سالمت روانى نوجوانان است. اگر 
محيط خانواده دستخوش تنش، دگرگونى و سردى روابط بين اعضاء گردد و نيازهاى نوجوانان ارضاء نشود 
دست به رفتارهاى نابهنجار و از آن جمله فرار مى زنند. فرار نوجوانان يكى از مهم ترين آسيب هاى اجتماعى 
تلقى مى گردد. بدين معنى كه نوجوانان فرارى نه تنها به خود بلكه به نوعى نيز به جامعه آسيب مى رسانند 

(حسينيان و كوالئى، 1381). 
از جمله عواملى كه مى تواند زمينه ساز فرار در كودكان و نوجوانان گردد، سوءاستفاده از كودكان و 
نوجوانان است. اكثر سوءاستفاده و آزارها در خانواده از سوى والدين اعمال مى شود كه بررسى عوامل 
خانوادگى در سبب شناسى آزار اهميت ويژه اى دارد و مهم ترين اين عوامل عبارت اند از: فقدان مهارت هاى 
كافى  والدين، تحصيالت والدين، سابقه محكوميت يا سوءپيشينه در خانواده، تك والدى بودن خانواده، 
وجود تعارض و ارتباطات مختل در خانواده، سابقه اعتياد در خانواده، سابقه بيمارى روانى يا جسمى در 

خانواده (صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف)، 1386). 
بيان مسئله: يكى از دغدغه ها و نگرانى هايى كه نه تنها خانواده ها بلكه كارشناسان اجتماعى را به خود 
معطوف ساخته، روند رو به رشد فرار دختران از كانون خانواده است. ارائه آمارهاى رو به افزايش در رسانه ها 
و رويت به وضوح اين دختران در معابر عمومى، بر نگرانى ها بيش از پيش دامن مى زند و تبعات منفى 
و  (جوادى يگانه  مى گذارد  جامعه  بر  نامطلوبى  بسيار  تأثير  اجتماعى  آسيب  و  عارضه  يك  عنوان  به  آن 

فروع الدين عدل، 1384). 
به اعتقاد اكثر روان شناسان و جامعه شناسان ريشه اصلى آسيب هاى اجتماعى، از جمله فرار نوجوانان 
به خانواده بر مى گردد؛ يعنى آشفتگى و نابسامانى محيط خانوادگى؛ زيرا خانواده به عنوان كوچك ترين 
اجتماع بشرى ساختارى دارد كه عناصر درون آن به شدت به هم وابسته اند و اگر در اين سيستم مشكلى 
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ايجاد شود حتى در گوشه اى از آن، كل سيستم را دگرگون خواهد ساخت. 
و  سوءاستفاده  شيوع  ميزان  از  دقيق  آمار  ارائه  جامع،  اطالعات  ارائه  براى  مركزى  فقدان  دليل  به 
كودك آزارى در ايران ممكن نيست. آمارهاى به دست آمده نشان مى دهد كه در سال 1383 سوءاستفاده 
جسمى با 70/6٪ بيشترين ميزان سوءاستفاده و پس از آن كودك آزارى روحى و عاطفى 28/4٪ در 
مرتبه دوم انواع كودك آزارى و سوءاستفاده در ايران قرار دارد. مطابق گزارش سازمان بهزيستى كشور 
در سال 1384، تعداد 960 كودِك آزارديده تحت پوشش و پيگيرى توسط كارشناسان مراكز مداخله 
در بحران (اورژانس اجتماعى) قرار گرفته و در 6 ماهه اول سال 1385، تعداد 794 مورد سوءاستفاده 
كشور،  اجتماعى  گرفته اند (شوراى  قرار  پوشش  و  پيگيرى  تحت  سازمان  اين  وسيله  به  و  شده  گزارش 
1386). با توجه به افزايش آمار سوءاستفاده از كودكان و نوجوانان و نيز ارتباط اين پديده با ترك منزل 

توسط آن ها، ضرورى است كه به اين مسئله با نگاهى عميق تر بنگريم. 
مهار و كنترل پديده فرار از منزل مانند هر معضل اجتماعى ديگر مستلزم داشتن اطالعات صحيح و 
كافى از جنبه هاى كمى و كيفى اين پديده مى باشد و با توجه به تحقيقات محدودى كه در اين حوزه چه در 
داخل و چه در خارج از كشور انجام شده است ضرورى است كه در پرتو انجام پژوهش علمى، به شناختى 

درست از عوامل زمينه ساز اين پديده نائل آييم. 
مبانى نظرى تحقيق: در اين پژوهش از نظريات مختلفى استفاده شده است.

 نظريه رانده شدن: نظريه رانده شده١ توسط فن درپلوگ٢(1997)  بعد از بررسى مطالعات متعددى كه بر 
روى فرار نوجوانان صورت گرفته، ارائه شده است. در اغلب اين تحقيقات مشاهده مى شود كه فرار، فرايند 
مرحله به مرحله است و نوجوانان و جوانان بعد از طى مراحل مختلف بدان اقدام مى كنند. خانواده در اين 
مورد نقش اساسى دارد، زيرا از يك سو واجد تضاد، درگيرى، كودك آزارى، پرخاشگرى و كشمكش است و 
از سوى ديگر در آن، فرزندان از حمايت احساسى و اجتماعى و امنيت اساسى برخوردار نيستند. در مورد 
چگونگى پرورش كودكان اهميت ابعاد «وابستگى بين والدين و فرزندان» و «راهنماى رفتارى» در خانواده 
كه بچه ها آن را از والدين خود اخذ مى كنند حائز اهميت است. هر يك از اين ابعاد داراى دو قطب است:

1. بعد وابستگى احساسى بين والدين و فرزندان كه داراى قطب هاى پذيرش و طرد است. 
2. بعد راهنماى رفتارى كه آن نيز داراى دو قطب كنترل و فردمدارى است. 

تحقيقات صورت گرفته بر روى جواناِن فرارى نشان داده است كه قطب هاى منفى هر يك از اين 
1. push out
2. Fen der Plog
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پرخاشگرايانه  كنترل  و  غفلت  طرد،  كه  طورى  به  مى شود؛  يافت  مذكور  جوانان  خانواده  در  قويا  ابعاد، 
اينگونه  مى شود.  مشاهده  شوند  فرارى  آنكه  از  قبل  جوانان  اين  خانواده  در  فرزندان  به  نسبت  والدين 
رفتارهاى آسيب زاى پرورشى مرتبط با ديگر مسائل خانواده مثل امكانات نامطلوب، فقر، اعتياد والدين، 
در  غفلت  و  كودك آزارى  خشونت،  طالق،  كنترل،  غيرقابل  خانوادگى  بحران هاى  و  اجتماعى  انزواى 
خانواده است. اين وضعيت نامطلوب در خانواده منجر به آن مى شود كه بچه ها از خانواده طرد شوند و نهايتا 

از خانه بيرون انداخته شوند (فن در پلوگ به نقل از جوادى يگانه و فروع الدين عدل، 1384). 
بى خانمانى  و  فرار  علت  تبيين  به  روان شناسانه  رويكردهاى  با  دلبستگى١  نظريه  دلبستگى:  نظريه   
افراد  دلبستگى  احساس  مى گيرد  شكل  كودكان  در  كه  شناختى  طرح هاى  ديدگاه،  اين  نظر  از  مى پردازد. 
با ديگران را تنظيم مى نمايد. به طورى كه اين تصاوير دلبستگى اوليه در دوران هاى مختلف زندگى در 
مى دهد  نشان  زيادى  تحقيقات  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  همواره  ديگران  با  افراد  دلبستگى  شكل دادن 
نوجوانان و جوانان فرارى داراى چنين گذشته اى هستند كه در آنان بارها فقدان دلبستگى با ديگران را تجربه 

كردند (تاوچيو٢ و همكاران، 1998 به نقل از ريحانى، 1388). 
از نظر استيرلين٣ (1980)، اين خانواده ها بچه ها را قبل از آنكه از نظر مراحل رشد آمادگى داشته باشند 
برون مى رانند. در اين سيستم عمدتا والدين به مسائل خود مشغول اند يا تعارضات زناشويى خود را دنبال 
مى كنند چنان كه اين مسائل آن ها را از نيازهاى كودكان غافل گردانده است و آن ها را مورد طرد قرار 
مى دهد. در اين ديدگاه، فرار به منزله نشانه وجود مشكل در خانواده است كه در آن عمدتا ساختار موجود 
در خانواده فرايندهاى پرورشى و رشد مطلوب را براى جوانان مهيا نمى سازد (كرسپى و ساباتلى،۴ 1996). 

 رويكرد انگيزشى و شخصيتى: شارلين و موربارك۵ پديده فرار دختران را از دو ديدگاه نظرى مورد بررسى 
قرار مى دهند: الف)رويكرد انگيزشى؛ ب)رويكرد شخصيتى. رويكرد نخست انگيزه هاى فرار را شرح مى دهد. 
در حالى كه رويكرد دوم اين تصوير را با اضافه كردن خصوصيات شخصيتى دختران فرارى همراه مى كند. 
بر پايه رويكرد انگيزشى، رفتار انسان را اهدافى تعيين مى كنند كه براى رسيدن به نيازهاى روان شناختى، 
فيزيولوژيك و اجتماعى استفاده مى شوند و همچنين با اجتناب و گرايش به طرف يك موضوع برانگيخته 

مى شوند (شارلين و مورباراك۶ به نقل از حقيقت دوست، 1381). 
1. attachment theory
2. Tau Chio et al.
3. Stirlin
4. Cerspi & Sabatli
5. Sharlin & Morbark
6. SHarlin & Morbark
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هامر١ (1973) براى كاربرد اين رويكرد در باب دختران فرارى، انگيزة آغاز را به دو دسته تقسيم 
مى كند: الف) فرار از جدال هاى خانوادگى، آزار و طرد از مدرسه؛ ب) فرار براى برقرارى روابط عاشقانه. 
به عقيده وى دسته اول دخترانى هستند كه نمى توانند درگيرى هاى بين فردى و مسائل خانوادگى خود را 
حل كنند و خشم زيادى را از طرف يك يا چند تن از اعضاى خانواده حس مى كنند و به همين علت محيط 
خانوده را ترك مى كنند. در حالى كه دسته دوم جوينده هاى خوشى هستند و به سمت افراد يا مكان هايى 
(مثل  مى كنند  فراهم  آن ها  براى  را  خانه   در  ممنوع  فعاليت  انجام  براى  الزم  امكانات  كه  مى كنند  فرار 
فعاليت جنسى، مصرف مواد مخدر، الكل و غيره). رويكرد شخصيتى براى توضيح پديده فرار، بر روى 
تسلط بيرونى و درونى متمركز است. به اعتقاد لونتال٢ احساس نداشتن تسلط در بين نوجوانان، باعث 
تمايل آن ها به انجام رفتارهاى مبين احساس نااميدى، مثل فرار از خانه مى شود (كاگان، كانتز ٣به نقل از 

حقيقت دوست، 1381). 
 نظريه وابستگى اجتماعى: شافنر۴ (1998) در نظريه وابستگى اجتماعى بيان مى كند كه انحراف در 
نوجوانان زمانى روى مى دهد كه اتصاالت يا وابستگى هاى روحى، عاطفى و روان شناختى نوجوان با جامعه 
ضعيف يا قطع شده باشد. انيل۵ نيز نظريه تعهد را براى بيان ارتباطى كه بايد در يك خانواده وجود داشته 
باشد، پيشنهاد مى كند. در واقع در بحث فرار از منزل تعهد اجتماعى شكسته شده است اما على رغم اين 
ازهم گسيختگى به نظر مى رسد نوجوانان در برابر فرار از منزل مقاومت مى كنند و فرار آخرين انتخاب براى 
آنان است. به عبارت ديگر، آن ها سعى مى كنند از منزل فرار نكنند، به همين دليل در مقابل خشونت يا نزاع 
والدينشان پاسخ نمى دهند و سعى مى كنند قوانين خانواده را زير پا نگذارند. آن ها با تصميم به فرار در كشمكش 
هستند و ترجيح مى دهند چارچوب خانواده را حفظ نمايند. امرسون۶ در بيان موضوع پاسخ هاى آخرين پناه 
اظهار مى كند كه اين پاسخ ها زمانى روى مى دهد كه فرد از تمام راه حل هاى ممكن خسته و نااميد شده است. 
ازهم گسيختگى خانواده نقش مهمى را در بروز رفتار فرار از منزل ايفا مى كند و در خانواده ازهم گسيخته 
فرزندان در جست وجوى فرد يا محلى هستند كه احساس امنيت نمايند. نيازى كه در بسيارى از فراريان 
ديده مى شود، ارتباط عاطفى، امنيت فيزيكى، تشويق و حمايت روانى است، چيزى كه سخت به آن نياز 

1. Hamer
2. Lontal
3. Kagan & Kantez
4. Shafner
5.  .Oniel
6. Emerson
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دارند و خالء آن را در خانواده شان احساس كرده اند و به عبارت ديگر فرار تنها راه براى جست وجوى ارتباط 
است (شافنر به نقل از ريحانى، 1388). 

به  متعلق  فرارى  دختران  كه  يافت  دست  نتايج  اين  به   (1387) رستم خانى  پژوهش:  تجربى  پيشينه 
است  ناسالم  سوگيرى هاى  از  نوعى  كه  مشروط»  «محبت  قالب  در  را  خود  مادر  كه  بوده اند  خانواده هايى 
مى ديدند. و تحت تأثير مشكالت روانى، اجتماعى و اقتصادى با فرزندان دختر خود رفتار مى كردند و در 
اين خانواده ها پدر نماد قدرت بوده است كه با استفاده از قدرت جسمى و مشروعيت قانونى و عرفى خود 
در جامعه به سلطه جويى عليه دختران دست زده و با فحاشى، هتك حرمت، ضرب وجرح دختران در خانه و 
استفاده از برچسب ها و ارزيابى هاى منفى از توانايى ها و رفتارهاى فردى و اجتماعى دختران موجب شده اند 
كه دختران در خانواده احساس آرامش و امنيت نكنند و به دنبال جايگزين مناسب براى پدر به ايجاد رابطه 
با جنس مخالف گرايش پيدا كنند در صورتى كه دختران غيرفرارى به دليل برخوردارى روابط سالم در 

خانواده سوگيرى منش آن ها متمايل به خود شكوفايى و تعادل روانى بوده است. 
كه  اند  داده  نشان  فرارى  دختران  مورد  در  خود  تحقيق  در   (1385) طاهبازحسين زاده  و  بهرامى 

كودك آزارى جسمى و عاطفى مهم ترين علت فرار دختران از خانه بوده است. 
زرگر، پوركمالى، مرادى و زرگر ( 1385 ) در پژوهشى انجام شده در شهر اصفهان به اين نتايج دست 
يافتند كه خانواده دختران فرارى در ابعاد جامعه پذيرى، آرمان خانواده، پيوستگى، ابراز وجود (بيانگرى)، 
تعارض، منبع كنترل بيرونى، سبك هاى تربيتى آزادمنش، بى قيدو بند و مستبد عملكرد ضعيف ترى نسبت 
به دختران غيرفرارى داشته اند. و با ويژگى هايى چون عدم نزديكى عاطفى، تحت كنترل نديدن رويدادها، 
تعامالت همراه با ضديت اعضاى خانواده، قوانين محدود يا سفت و سخت خانوادگى، مشاركت ضعيف 

اعضا در تصميم گيرى ها، عدم ابراز آزادانه احساسات و افكار مشخص مى شوند. 
حميدى (1383) در پژوهشى تأثير ساخت خانواده بر فرار دختران از منزل را مورد بررسى قرار داد 
نشان مى دهد: مسائلى چون عدم تفاهم و ناسازگارى بين والدين، پرجمعيت بودن اعضاى خانواده، پايين 
بودن سطح تحصيالت والدين، ارتباطات سرد و خصمانه توأم با ترس شديد بين اعضاى خانواده، وجود 
تنبيه و فقدان تشويق در طول دوران درمان، وابستگى به مواد مخدر و سابقه حبس در بين اعضاى خانواده 

دختران فرارى از جمله مشكالت دوران درمان آن ها به شمار مى رود. 
استاين، ميلبرن، زين و رادرام-بروس١ (2009) دريافتند كه اگر پدر رفتارى سازنده و قاطع داشته 

1. Stein, Milburn, Zane & Rotheram-Borus
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باشد و مادر بتواند طبق چهارچوب مفهومى نظريه دلبستگى احساس امنيت و آرامش را در فرزند خود 
ايجاد كند، مشكالت رفتارهايى نظير سوءمصرف مواد، ارتباطات جنسى، هيجان هاى خطرساز و بزهكارى 

در فرزندانشان كاهش مى يابد. 
در تحقيق كونگ١ (2009) در خصوص پديده فرار نوجوانان و جوانان در سنگاپور مهم ترين عامل را 
در خانه، خانواده و محيط و گاهى نگرش و هويت يابى فرد در برخورد با مشكالتى نظير خشونت مى داند. 
الفيفى٢ (2009) خشونت و آزار خانگى را مهم ترين عامل معرفى مى كند و نقش مادر در خانواده را 
بسيار مهم مى داند. اگر مادر با بحران هاى دوران نوجوانى دختر خود آشنا باشد و رفتار صحيح با او را بداند 

احساس امنيت ايجاد شده از طرف مادر از فرار دختر از منزل جلوگيرى مى كند. 
آناتاجارود و همكاران٣ (2009) در خصوص نگه دارى 200 دختر فرارى در مكانى در هند مى نويسد 

كه علت اصلى فرار دختران از منزل، آزار جسمى، جنسى و مسامحه و غفلت والدين يا برادر مى باشد. 
اين تحقيق در صدد پاسخگويى به اين سوال است كه: 1- وضعيت خانوادگى دختران فرارى چگونه 

است؟  2- ميزان سوء استفاده جنسى ، جسمى و هيجانى در دختران فرارى چگونه است؟

روش 
نوجوان  دختران  كليه  از  دسترس  در  نمونه گيرى  روش  از  استفاده  با  است.  پيمايشى  نوع  از  پژوهش  اين 
فرارى از منزل 15 تا 20 سال در سال 1391-1390 كه در مراكز اسكان موقت تحت پوشش بهزيستى و 
همچنين كانون اصالح و تربيت تهران حضور داشته  اند نمونه گيرى به عمل آمد و در اين پژوهش حجم 

نمونه به 33 نفر رسيد. 
از پرسشنامه محقق ساخته براى بررسى سوءاستفاده جنسى، بدنى و هيجانى كه بر حسب وقوع، نوع، 
شدت و فراونى هر يك از انواع سوءاستفاده طبقه بندى گرديده است استفاده شد. از آماره هاى توصيفى 
(فراوانى، درصد فراوانى و ميانگين) و آماره استنباطى (t تك نمونه اى) براى تجزيه و تحليل داده ها استفاده 

گرديد. 
تعريف نظرى و عملياتى  مفاهيم: 

 سوء استفاده: در اين پژوهش سوءاستفاده به سه دسته جنسى ، جسمى و هيجانى تقسيم شده است.

1. Khong 
2. Al-Faifi 
3. Anataja Rod et al.
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 سوءاستفاده جنسى:١ كه عبارت است از هرگونه فعاليت جنسى در ارتباط با يك كودك قبل از اينكه 
به اهليت قانونى براى اعالم رضايت در خصوص چنين روابطى برسد و اين فعاليت ها به منظور كسب لذت 

به وسيله فرد بزرگسال با كودكى كه داراى توانايى جنسى است، انجام شود (مدنى، 1383). 
 سوءاستفاده جسمى:٢ كه از آن به عنوان «خشونت فيزيكى» نيز ياد مى گردد، عبارت است از وارد كردن 
هر گونه آسيب عمدى آگاهانه به كودك از سوى فرد بالغ (نقوى، فاتحى زاده و عابدى، 1384). و شامل 
ضربات چندگانه چون بريدگى ها و شكستگى ها، سوختگى، خون مردگى يا نشانه هايى از اثرات انگشتان 

مى باشد. 
 سوء استفاده هيجانى: سوء استفاده هيجانى٣ از كودكان شامل بدرفتارى و غفلت عاطفى از كودكان است 
و تالش آگاهانه اى براى از بين بردن اعتماد به نفس كودك محسوب مى گردد (توكل و كريمى، 1384) و 
طرد، محروميت عاطفى يا عدم تحريك شناختى، انتقاد، تهديد، تحقير، تهمت و يا انتظارات نامناسب از 

كودك را شامل مى گردد. 
 فرار: در لغت به معناى گريز و ترك محيطى است كه دست يافتن به تمايالت، نيازها و خواسته هاى 
فرد در آن محيط غيرممكن است (زواره اى، 1380) و دختران فرارى، دخترانى هستند كه حداقل يك بار 
اقدام به فرار از منزل و ترك كامل آن كرده اند و غيبت آن ها از منزل حداقل يك شب و يا بيشتر بوده و 

در حال حاضر مستقر در مراكز نگهدارى ويژه بهزيستى مى باشند (شاكرى سياوشانى، 1386). 
 وضعيت خانوادگى: در اين تحقيق منظور از وضعيت خانوادگى پايگاه اقتصادى – اجتماعى ، وضعيت 

زناشويى، شرايط زندگى و ميزان نابسامانى در  خانواده است.

يافته ها
1- وضعيت خانوادگى دختران فرارى چگونه است؟

بيشتر افراد نمونه بين 14 تا 17 سال سن داشتند، 14 نفر داراى مدرك ديپلم، 12 نفر سيكل و 4 نفر 
نيز تا پنجم ابتدايى به تحصيل پرداخته اند و 3 نفر از آن ها بى سواد بوده اند. 

1. Sexual Abuse
2. physical abuse 
3. emotional abuse -
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جدول 1. توزيع فراوانى و درصد دليل فرار بيان شده آزمودنى ها

درصدفراوانىدليل فرار بيان شده
٨٢۴/٢فرار به خاطر دوست پسر

٧٢١/٢اعتياد والدين

۵١۵/١فقر اقتصادى

۵١۵/١اختالف پدر ومادر

۴١٢/١دوستان ناباب

٢۶/٠۶رابطه نامشروع با ديگران

٢۶/٠۶ضرب وشتم توسط والدين

٣٣١٠٠جمع

همان طور كه در جدول 1 نشان مى دهد دليل فرار 8 نفر از به خاطر دوست پسر، 7 نفر به خاطر اعتياد 
والدين، 5 نفر به خاطر فقر اقتصادى و 5 نفر نيز به خاطر اختالف پدر ومادر بوده است. 
جدول2. توزيع فراوانى و درصد محل زندگى در زمان فرار آزمودنى ها

درصدفراوانىمحل زندگى در زمان فرار
٢٠۶٠/۶خانه دوست پسر

٧٢١/٢منزل دوستان هم جنس

۶١٨/١منزل فاميل

٣٣١٠٠جمع

جدول 2 نشان مى دهد كه 20 نفر از اين دختران در اين مدت در منزل دوست پسر خود، 7 نفر در 
منزل دوستان هم جنس خود و6 نفر نيز در منزل اقوام بوده اند. 

جدول3.توزيع فراوانى و درصد نحوه امرارمعاش آزمودنى ها
درصدفراوانىنحوه امرارمعاش

٢٠۶٠/۶دزدى

۶١٨/١خودفروشى

۶١٨/١كمك هاى دوستان پسر

١٣/٠٣سرقت قبلى از والدين

٣٣١٠٠جمع
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بر اساس جدول 3، براى امرار معاش 20 نفر از طريق دزدى، 6 نفر از طريق خودفروشى و6 نفر از آن ها 
از كمك هاى دوستان پسر خود بهره مى گرفتند. همچنين 1 نفر نيز از والدين خود دزدى مى كرده است. 

جدول 4. توزيع فراوانى و درصد وضعيت زندگى با والدين قبل ازفرارآزمودنى ها
درصدفراوانىوضعيت زندگى با والدين قبل از فرار

١٣/٠٣زندگى كردن با پدر تنها

٩٢٧/٢زندگى كردن با مادر تنها

١۶۴٨/۴زندگى كردن باهردووالد

٧٢١/٢زندگى كردن بدون آن ها

٣٣١٠٠كل

نتايج جدول 4 نشان دهنده اين است كه 16 نفر با هردو والد، 9 نفر فقط با مادر خود، 1 نفر از آن ها 
نيز با پدرشان و 7 نفر نيز به تنهايى زندگى مى كردند. 

جدول5. توزيع فراوانى و درصد وضعيت طالق والدين آزمودنى ها
درصدفراوانىوضعيت طالق والدين

٨٢۴/٢ترك زندگى مشترك از سوى مادر

١٢٣۶/٣ترك زندگى مشترك از سوى پدر

٨٢۴/٢زندگى با نامادرى

۵١۵/١زندگى با ناپدرى

٣٣١٠٠جمع

جدول 5 نشان مى دهد كه ترك زندگى مشترك از سوى پدر در 12 نفر، و 8 مورد نيز ترك زندگى مشترك 
توسط مادر گزارش شده است. همچنين 8 نفر از اين تعداد با نامادرى و 5 نفر نيز با ناپدرى زندگى مى كرده اند.

جدول 6. توصيف متغيرهاى مورد مطالعه

كمترينتعدادمتغير
 نمره

بيشترين
انحراف ميانگين نمره

استاندارد
٣٣٨/٠٠١٧/٠٠١٢/٨١٨٢٢/٠٩٨۴٣شدت سوءاستفاده  عاطفى

٣٣۵/٠٠١٢/٠٠٧/٨٧٨٨١/٨٣٢٩٩شدت سوءاستفاده  جسمى 

٣٣٣/٠٠۵/٠٠۴/٠٩٠٩٠/٧۶۵٠٠شدت سوءاستفاده  جنسى 
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متغير شدت سوء استفاده  عاطفى با 24 سؤال، متغير شدت سوءاستفاده  جسمى  با 13 سؤال و متغير 
از  كيفى بودن  دليل  به  پرسشنامه  سؤاالت  برخى  شد.  اندازه گيرى  سؤال   5 با  سوءاستفاده  جنسى   شدت 
محاسبات حذف گرديدند. با توجه به اينكه اكثر سؤاالت پرسشنامه جواب بله يا خير داشته اند، به پاسخ هاى 
مثبت يك نمره و پاسخ هاى منفى نمره صفر داده شد، ضمن اينكه معدود سؤاالتى كه بيش از دو گزينه 

براى پاسخ دهى داشتند به مقياس صفر و يك تقليل داده شدند. 
بدين  مى شود،  استفاده  تك نمونه اي   t آزمون  از  پژوهش  اين  داده هاى  تحليل  در  استنباطى:  آمار  نتايج 
منظور ميزان سوء استفاده جسمى، جنسى و عاطفى از طريق پرسشنامه محاسبه شده و با حد وسط دامنه 

نمره اي كه هر فرد مى تواند در پرسشنامه داشته باشد مقايسه مى شود. 

2-  ميزان سوء استفاده جنسى ، جسمى و هيجانى در دختران فرارى چگونه است؟

جدول7. نتيجه آزمونt تك نمونه اي انواع سوءاستفاده

ميانگين 
مشاهده شده

ميانگين 
نظرى

اختالف 
ميانگين

مقدار
t 

درجه
 آزادى

سطح 
معنادارى

٧/٨٧۶/۵١/٣٧٨٧٩۴/٣٢١٣٢٠/٠٠٠١سوء استفاده جسمى

۴/٠٩٢/۵١/۵٩٠٩١١١/٩۴٣٢٠/٠٠٠١سوءاستفاده جنسى

١٢/٨١١٢٠/٨١٨١٨٢/٢۴٠٣٢٠/٠٣٢سوءاستفاده هيجانى

ميانگين  تفاوت  مى دهد  نشان  تك نمونه اى   t آزمون  از  حاصل  نتايج   7 جدول  اطالعات  با  مطابق 
به  و  از ٪1  كمتر  خطاى  سطح  در  سوءاستفاده  انواع  از  يك  هر  مورد  در  نظرى  ميانگين  از  مشاهده شده 
لحاظ آمارى معنادار است. بنابراين، مى توان گفت از نظر نوجوانان دختر شدت سوءاستفاده در فرار آنان 

از منزل تأثير دارد. 
نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه سوءاستفاده جسمى، جنسى و هيجانى در فرار دختران از منزل و 
عدم بازگشت آنان به منزل تأثير فراوانى دارد و هر چه سوءاستفاده بيشتر احتمال فرار از منزل نيز بيشتر 

مى باشد. 

بحث و نتيجه گيرى
سوءاستفاده جنسي رويدادي خانمان  برانداز است و همچون ضرب وشتم و كتك كارى مى تواند عامل مؤثرى 
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در فرار دختران نوجوان از منزل قلمداد شود. اين اتفاق مخرب  ترين رويداد زندگي فرد است و تأثير خود را 
براي هميشه به شكل هاي مختلف نشان مي دهد. سوءاستفاده جنسى به صورت بسيار شايع توسط پدران، 
برادران، پدران ناتنى يا برادران ناتنى صورت مى پذيرد. گفته مى شود پدرانى كه مرتكب تجاوز به دختران 
سابقة  آن ها  همچنين  داشته اند.  جنسى  بهره كشى  سابقة  كودكى،  دوره  در  خودشان  بًا  غال مى شوند  خود 
محروميت عاطفى، اختالل هاى شخصيت، سوءمصرف الكل و بيكارى داشته اند. عزت نفس پايين و خشم، 
(طهراني زاده،  است  كرده  تبديل  خود،  خانوادة  در  بيچاره  اعضاى  به  حتى  متجاوز،  افراد  به  را  آن ها  بًا  غال

 .(1384
بنا به سواالت تحقيق كه وضعيت خانوادگى دختران فرارى و  تجربه انواع سوءاستفاده جنسى، جسمى 
و هيجانى در خانواده  دختران نوجوان فرارى، يافته هاى حاصله حاكى از آن است سوءاستفاده در خانواده 
عامل مؤثرى بر فرار بوده و مى توان به عنوان يك  عامل مؤثر طول مدت فرار را پيش  بينى نمود. در نتايج 
به دست آمده از مطالعه اى اردالن (1381) جوانان، مسائل ارتباطى را مهم ترين علت تضاد و تعارض در 
خانواده هايشان ذكر كرده اند؛ به طورى كه تعداد كثيرى از فراريان در صدد تالش براى فرار از موقعيتشان 
هستند كه آن را مشكل زا مى بينند و نمى توانند و يا مايل نيستند آن را تحمل كنند و اين در حالى است 

كه برخى از اين نوجوانان از سوى والدين آزاررسان خود از خانه بيرون انداخته شده اند. 
در واقع، در اكثر خانواده هايى با سابقه سوءاستفاده و بدون ساختار مناسب، نوجوانان در عمل استقالل 
خانوادگى،  مشاجرات  و  اختالفات  مى نمايند (جدارى اقبالى، 1387).  تجربه  فرار  با  را  وابستگى  عدم  و 
ضرب وشتم و كتك كارى در خانواده، انتقاد از فرزندان زمينه فرار كودكان به ويژه دختران را آماده مى كند 
(بيات، 1389). كه مهمترين عامل فرار دختران عدم توجه و بى احترامى، آزار و اذيت و انواع سوءاستفاده 
از آنان، محدوديت و محروميت شديد، سردى روابط و كم محبتى، تبعيض قائل شدن و آشفتگى خانواده 
مى باشد و اين نتيجه با نتايج يافته هاى رستم خانى (1387)، بهرامى و طاهبازحسين زاده (1385)، حميدى 

(1383)، الفيفى (2009) و آناتاجارود (2009) همسو مي باشد. 
سوءاستفاده عاطفى نيز مثل شستشوى مغزى مى ماند كه در آن به طور منظم اعتماد به نفس، ارزش 
شخصى، اعتماد به دريافت هاى شخصى و خودپنداره افراد تخريب مى شود. سوءاستفاده عاطفى چه به وسيله 
زخم زبان و تحقير مداوم انجام گيرد و چه به وسيله تشر زدن يا تحت عنوان «راهنمايى»، «آموزش» و 
«پند» نتيجه هميشه يكسان است و زخم هايى ايجاد مى كند كه عميق تر و مزمن تر از جراحت هاى بدنى 

است (بخشى پور رودسرى، 1389). 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

/    دو فصلنامه مطالعات پليس زن- سال هفتم - شماره 19- پاييز و زمستان 9092 

خانواده  اعضاى  بين  متقابل  احترام  همچنين  و  باشد  عميق تر  و  صميمى تر  خانوادگى  روابط  هرچه 
حكم فرما باشد و در كل خانواده منسجم تر باشد، كمتر شاهد پديده فرار دختران از منزل خواهيم بود. گرچه 
پديده خانه گريزى دختران در نگاه اول پديده فردى به نظر مى رسد، اما با توجه به پيامدهاى سوء آن در 
جامعه، تبديل به يكى از آسيب هاى اجتماعى جدى در سال هاى اخير شده است. در طى سال هاى اخير براى 
پيشگيرى اوليه و ثانويه از اين آسيب اجتماعى، مراكز مداخله در بحران هاى اجتماعى زير نظر سازمان 
بنابراين  مى پردازند.  فرارى  دختران  ساماندهى  امر  به  كه  است،  شده  ايجاد  بزرگ  شهرهاى  در  بهزيستى 
مسئولين امر مى بايست پديده خانه گريزى دختران را يك آسيب جدى قلمداد كرده و در جهت كاهش آن 

اقدامات اساسى انجام دهند (بازيارى ميمندى، 1381). 
پيشنهادهاى كاربردى:

1. ارائه آموزش هاى الزم به والدين از طريق رسانه هاى گروهى و توسط روان شناسان و مشاوران مجرب 
در خصوص چگونگى رفتار با فرزندان نوجوان وايفاى نقش يك والد خوب؛ 

2. فعاليت هاى بخش نهاد اولياء و مربيان در مدارس بايد علمى، عملى و گسترده و به منظور آگاهى دادن 
هر چه بيشتر به والدين اجرا شود؛ 

3. فراهم نمودن زمينه اشتغال سالم و مناسب براى دخترانى كه دوره بازپرورى را در مراكز بازپرورى 
سپرى كرده اند. 

4. از آنجائى كه يكى از علل اصلى فرار، آزار و اذيت دختران توسط اعضا خانواده مى باشد، اوالً آموزش 
و آگاهى هاى الزم به والدين در خصوص شيوه برخورد مناسب با فرزندان نوجوان و ضرورت توجه 
به خواسته ها و نيازهاى آن ها داده شود. ثانيًا در جهت برداشتن موانع قانونى كه به موجب آن اولياء از 
مجازات كودك آزارى معاف هستند اقدام گردد. ثالثًا به مددكاران اجتماعى به صورت قانونى اجازه 
داده شود كه در مواقع الزم در خصوص حمايت از كودكان و نوجوانان آزارديده مداخله و اقدامات 

الزم را انجام دهند. 
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