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اي مرتبط با فرار  شناختي و عوامل زمينه روان هاي ويژگيبررسي 
  دختران از منزل در شهر همدان

  
  1يداهللا خرم آبادي
  2نورعلي فرخي

  
 12/5/90 تاريخ پذيرش:                              18/1/90تاريخ وصول: 

  

  چكيده
فرار اي مرتبط با  زمينه عواملشناختي و  روانهاي  ويژگيبررسي « به منظور پژوهش حاضر

هاي  كه از لحاظ هدف از نوع پژوهشصورت گرفته  »منزل در شهر همداندختران از 
و ستاد  يستيبهز سازمان در كه يفرار دختران از ،قيتحقي آمار جامعه؛ كاربردي است

و دختران غير فراري شهر همدان  اند داشته پرونده همدان استانمبارزه با مفاسد اجتماعي 
استفاده شده  در دسترسگيري  ها، از روش نمونه نمونه براي انتخاب؛ تشكيل شده است

آماري به صورت  ةبين تمامي جامعاز  دختران فرارينفر از  50تعداد  بنابراين ،است
موزان متوسطه آ نفر از دختران عادي از بين دانش 50 تعداددر دسترس به همراه  گيري نمونه

ابزار گردآوري اطالعات در اين اند.  شدهشهر همدان به صورت تصادفي انتخاب و بررسي 
 شاملپژوهش شامل دو پرسشنامه است. پرسشنامه اول، ابزاري محقق ساخته بوده كه 

پرسشنامه دوم،  شود؛ ميمشخصات عمومي پاسخگويان و علل فرار دختران از منزل 
به . رود به كار مياختالل رواني دختران فراري  نهكه براي سنجش  است SCL90استاندارد 

غير از متغيرهاي سبك تربيتي والدين و سن، بقيه متغيرها بر پيش بيني فراري و يا غير 
  اند.  معني داري را ايجاد نمودهفراري بودن دختران تفاوت 

  .اي زمينه عواملشناختي،  روان فرار از منزل، ،دختران فراري :واژگان كليدي
  

                                                 
  پيام نورعضو هيئت علمي دانشگاه  -1
  عالمه طباطباييعضو هيئت علمي  -2
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  مقدمه 
هاي اخير به عنوان تهديدي جدي براي  كه در سال هاي اجتماعي ترين آسيب يكي از عمده

و  »شارلين«شود، پديده فرار دختران از خانه است.  بسياري از جوامع محسوب مي
ساعت يا بيشتر  24فرار از خانه را به معني دور شدن از منزل به مدت  )1992(» 1باراك مور«

گيرد. بر آورد مي شود  مي دانند كه بدون اطالع والدين و يا برخالف ميل آنها صورت مي
). 8 ، ص1387 شاره،( كنند هاي خود فرار مي ميليون نوجوان از خانه 4 تا هزار 500حدود 

ساله از  13-19اساس آمار سازمان بهداشت جهاني، ساالنه يك ميليون نوجوان برهمچنين 
). در 779 ، ص2006 (والر و جودي، درصد آنها دختر هستند 74كنند، كه  منزل فرار مي

اساس شبكه ملي ). بر2،1996(روهر كنند ميليون كودك از خانه فرار مي 5/1مريكا هر ساله ا
مريكايي، ساالنه يك نوجوان از خانه اهاي  درصد از خانواده سهفرار و خدمات جوانان در 

 را دانش آموز يك نفر سابقه فرار از منزل 9). همچنين از هر 1387 شاره،( كند فرار مي
دهد كه اين معضل  ). تحقيقات نشان مي2004و همكاران،  3؛ وايتبك1996 ،(روهر دارد

 75)، به طوري كه 1387 شاره،( است دربين دختران نوجوان از شيوع باالتري برخوردار
). روند رو به افزايش 2003 ،4(ماوو كنند دختر هستند افرادي كه از خانه فرار مي درصد

  آمار فرار دختران از خانه، نگراني و هشدار صاحب نظران را به دنبال داشته است. 
كه با به رشد  در ايران نيز پديده فرار از منزل به مثابه يك معضل اجتماعي رو
شود. هر چند آمار  معيارهاي اخالقي، مذهبي و فرهنگي جامعه ما منافات دارد نگريسته مي

جرايد و مطبوعات از روند روبه رشد اين آسيب  ،اخبار اماو ارقام دقيقي در دست نيست 
اجتماعي، كاهش ميانگين سني دختران فراري و ظهور پيامدهاي ناگوار آن حكايت 

مورد فرار از منزل به مركز ساماندهي كودكان و  49به طور متوسط روزانه  ؛كند مي
دفتر  .)27، ص1382 ،برزگر( شود نوجوانان فراري وابسته به شهرداري تهران گزارش مي

 درصد دختران 40با استناد به اينكه  )1389( امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي

                                                 
1. Sharlin ,Mor- Barak 
2. Rohr 
3. Whitbeck 
4. Maveve 
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استان  كرد
 نفر در 1

 اشاره به 
پدر معتاد 

 درصد 6

ر سازمان 
حصيالت 

و بيش  د
نه تنها از 

هاي پيامد
كنند و  ي

جنايي، و 
سفورد و 

ازگشـت   
 ي از سـو  

كه از خانه 
درصـد  33
انجمـن  ( 

 دختـران    
است. بـا   

دهـد كـه   
رصـد بـه   

1. Oaxfor

. دختران از منزل 

ك گزارشند، 
55/17 تهران با

با )15 ، ص1
د آنها داراي پ

63صد پدران و 
مطالعه ديگر. د

تح شده بررسي
اند هبار فرار داشت

 فرار از منزل ن
 بلكه به علت پ
قدام به فرار مي
ي، رفتارهاي ج

؛ اكس2006 ر،

پـس از باهـا   ده   
دختـران نيـ ز ا

كه يصد دختران
3 رنـد؛ يگ ر مـي  

شـوند  وادار مي
مسـبب فـرار ،

افتهيل كاهش
د مـار نشـان مـي   

در 20تـا   15ال   
29 .(  

rd & Frude 

اي مرتبط با فراره

ا شخصيتي داشته
نفر و 14/18ا

389(ضايي فر 
درصد 53ت كه

درص 53د ايافز ي
دهستنن طالق 

غلب دختران ب
با ه بيش از يك

پديده .اند وده
باشد ميت مي

نوجواناني كه ا
عتياد، روسپيگر

؛ والر2004ن،

 مـوارد خـانواد
از ياريبسـ  كـه

درص 36موجود 
وءاستفاده قـرار
ش مواد مخدر و

نيمـوارد والـد  
سال14سال به 1

اما آم ،نديد نما
كه هـر سـا ير

90 ، ص1383

ختي و عوامل زمينه

ت عصبي و شخ
نزل و سمنان با
قرار دارند. رض

استشان داده
مي اند رار گرفته

صد نيز فرزندان
كي است كه اغ

از آنها سابقه ي
ي بويميت قضا

 خود، حائز اهم
. زيرا نواستل

اع :دي از قبيل
ك و همكاران

1 .(  
درصـد14 در

نكيتـر ا  ـه مهـم
مطبق آمار  .رند

انواده مورد سو
و فروش دي خر
درصد م 70در 

6ر دختران از
معضل برخورد

است به طور ش
، شناسي ايران

شناخروانهايژگي

التمراكز، اختال
ن نرخ فرار از من
تران از منزل ق
دختر فراري نش
آزار فيزيكي قر

درص 20واد و
تر فراري، حاك

سال و نيمي 18
محكو ه سابقه

 پديد آورنده
خور تأملرد در
خطر زياد دند با

اجهند (وايتبك
992 ككارتي،

جـام شـده تنهـا
نكتـ داشـته انـد.
ريگ ض قرار مي

خا ياعضا يسو
درصد به13و 
).291 ، ص13

فرا سن آن كه
نيدارند با ا ي
شيرو به افزا ران

انجمن جامعه(

                 

بررسي ويژ

يرش شده در م
نفر بيشترين 53

عدي فرار دخت
120لعه روي

درصد مورد آ 4
ن دختران بيسو

دخت 175روي
و سن كمتر از
يز فاقد هرگونه

عوامل  علل و
كه به دنبال دار

گرد منزل برنمي
ي مقاربتي مو

هاگن و مك ؛200
انج يها ي بررس

 رفتار مناسب د
خود مورد تعرض

از س دكنن ر مي
ييرصد به گدا
383، سي ايران

تأسف انگيزتر
يكه مسئوالن سع

دختره نام فرار
شود اضافه مي 

                  

فراري پذير
12/3 قم با
هاي بع رتبه
مطال اينكه
47 بوده و

مادران اين
بهزيستي ر
زيرديپلم و
از نيمي نيز
نقطه نظر ع
ناگواري ك
سريعاً به من

هاي بيماري
1،03فروده

طبق
فرزندشان

خ كانينزد
فرار مجدداً

در 6 ه،يتنب
جامعه شناس

ت .شوند مي
وجود آنك

به يا دهيپد
ا يآمار قبل
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 75 است و شتريدختران نوجوان ب نيمسئله در ب نيا وعيش براساس مطالعات انجام شده،
اسـت كـه    يبـه شـكل   دهيـ پد نيـ ا رواج زيـ ن رانيـ در ا.دهـد  مـي  ليگروه را تشك نيا درصد
تنها -اين امر از نظر اجتماعي متداول و رايج است دندار ) اظهار مي1383(ي و ميري خداداد
 1382ماهـه اول سـال    6 يطـ  انجام شده در قاتيبراساس تحق -ستين رفتهيپذ يقانون از نظر

بـوده   برخوردار يدرصد 15 يرشد زفرار دختران از خانه ا 1381ماهه اول سال  6نسبت به 
دارد كه براساس مطالعه صـورت گرفتـه    ) اظهار مي91 ، ص1383(ي قماشچ نيهمچن است.

راد  يصمد سال قرار دارند. 25 تا 16 نيدر سن يفرار زنان درصد 72 افراد نيدر خصوص ا
سـال   15حـدود   يدر ط يرانيآمار فرار نوجوانان ا يدرصد 20 شيافزا زي) ن16 ، ص1381(

   .ندك ذكر مي )1365-78 سال (از
هاي اخير روبه فزوني نهاده و توجه بسياري از متخصصـان،   دختران در سال فرار پديده

   .خود معطوف ساخته استه عمومي را باران و اذهان ذگ سياست
هاي اجتماعي نياز به مديريت قـوي اجتمـاعي در    عنوان يكي از چالشه فرار دختران ب

نفر از جوانان فراري را كه قرباني تجاوز و  90روزانه  پليس هاي اجتماعي دارد. زمينه آسيب
 هـا و ...  اي راه آهن، پـارك ه ها، ايستگاه اكثر آنان در ترمينال .كند اند دستگير مي غيره شده
 نرخ رشد فـرار  شيافزا .)205 ، ص1384، (رسول زاده طباطبايي و همكاران بردند به سر مي

 يمتعـدد هـاي   بررسـي  شـده  موجـب  رياخ يها سال يدختران در ط ژهيوه نوجوانان ب نيدر ب
 يهـا  دگاهيـ براسـاس د  هـا  بررسـي  نيـ ا. انجام شود نهيزم نيتوسط پژوهشگران مختلف در ا

آن اســاس  بــر و نــدا هســتيمســئله نگر نيــخــاص بــه ا يا هيــاز زاو كيــهــر  ،يمختلــف علمــ
 يرونيبه عوامل ب يدر فرد و برخ دهيپد نيبه مطالعه علت ا يبرخ .ندا هادارائه د يياهشنهاديپ

 ياساسـ  ياهـ  رسـد كـه جنبـه    به نظر مي ،انجام شده همطالع يارزشمند رغم يعل. نده اپرداخت
 يبـه صـورت پنهـان بـاق     دهيپد نيا يدر بررس اي) شناختي و عوامل زمينه روان هاي ويژگي(

اسـاس   نيبر ا .دينما مي جابيآن را ا يو واكاو دهيپد نيمجدد ا يمانده كه ضرورت بررس
 يبا وام گـرفتن از برخـ   انجام شده و بررسي يپژوهش با هدف واكاو نيا ،دگاهيد نيبا ا و

اين بربنـا  .دنـ ز دوبـاره دسـت مـي    يمسئله بـه تالشـ   نياتر  قيعم يبررس ياطالعات آنها، برا
شناختي دختران با فـرار   روان هاي ويژگيتحقيق حاضر به دنبال آن است كه دريابد: آيا بين 
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 از منـزل      

مبـارزه بـا    
بـراي   .ت  
نفـر   50د  
مـوزان  آ       

حاضـر از   
وع روش  
تشـخيص   

، ابـزاري   
 ،سـواد  ،ي 
 محـل  ،هد

. ايـن  ـود 
 9سنجش 

امه بـراي  
 86ـماني   

 ،درصـد  8
 76ييـدي  

، 1388ي، 

. دختران از منزل 

 بـا فـرار آنـان

و سـتاد م يسـت 
بـوده اسـت ـدان 

تعـدادبنابراين . 
 از بـين دانـش

پـژوهش ح .نـد 
از نـو ها دادهري 

روش تحليـل ت

 پرسشـنامه اول
جسـمي ضـعيت 

دخـانوا  نزاع ،ن
شـ مـي دختـران

كه براي س ست
باخ اين پرسشنا

هـاي جسـ كايت
86 افسـردگي  

، افكار پارانوييد
(خرم آبـادي ت

اي مرتبط با فراره

دختـران هـاي  ه

سيبهز سازمان ر
همـ اسـتان ري

فاده شده است.
ران عـادي نيـز

ان شـده بررسـي  
ورآ روش گرد
از ر هش حاضـر  

رسشنامه است.
وض( سـخگويان    

سن ،تربيتي بك
ت فرار در ايـن د

اس SCL90دارد
ب آلفاي كرونب

شك :شده است
،درصـد  78ـل

درصد 75ضي
بوده است درصد

ختي و عوامل زمينه

ن عوامل زمينـه

در كه( يفرار ن
) و غير فراررند

استف ر دسترس
نفـر دختـر 50و

رس انتخاب و
دي و از لحاظ

ي پـژوهشهـا  اده

ت شامل دو پر
ت عمـومي پاس

سب ،خانواده مد
ز منزل و شدت
امه دوم، استاند

ضريبرفته شده
ح ذيل محاسبه ش
ر روابـط متقابـ

، ترس مررصد
د 97 ها ل سؤال

شناخروانهايژگي

د دارد؟ آيا بينو

 
دختران هيكل مل

دا پرونده مدان
دگيري  ش نمونه
و يفـرار  ختران

صورت در دستر
هاي كاربرد ش

دنجـام تحليـل

دآوري اطالعات
ـاوي مشخصـات

مآدر ،وادهدخان
 فرار دختران از

پرسشنا ؛ل است
اري در نظر گر
شناختي به شرح

د، حساسيت د
در 77خاشگري

و كل درصد 76

بررسي ويژ

زل ارتباط وجو
  جود دارد؟

قيتحقناسي
شام قيتحقي ر

هم استان تماعي
ها، از روش مونه

دخبين ذكور از
همدان به صشهر

ف از نوع پژوه
 است. جهت ان

  د.

  هش
ابزار گردوهش

خته بوده كه حـ
افرا اددتع ،دين
) و عللاعتياد و

الؤس 12شامل
واني دختران فر

ش هاي روان گي
درصد 80سواس

، پرخدرصد 87
6گسستگي  وان

  

آنان از منز
ارتباط وج

  

روش شنا
آمار جامعه

مفاسد اجتم
انتخاب نمو
از افراد مذ
متوسطه شه
لحاظ هدف
همبستگي
استفاده شد

  

ابزار پژوه
در اين پژو
محقق ساخ

والد وجود
و سكونت

پرسشنامه ش
اختالل رو

بعد ويژگ 9
، وسدرصد

7اضطراب  
، رودرصد
  .)77 ص
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  هاي تحقيق فرضيه
 ز منزل رابطه معني دار وجود دارد؛اي و فرار دختران ا بين عوامل زمينه -1

  هاي روان شناختي و فرار دختران از منزل رابطه معني دار وجود دارد. بين ويژگي -2
  

  نتايج
آزمون تساوي صورت گرفته است.روش تحليل تشخيص ي پژوهش حاضر با ها دادهتحليل 

ها بررسي شد. هدف از اين نوع آزمون بررسي اين امر است كه آيا بين  ميانگين گروه
متغيرهاي پيش بين در دو گروه تفاوت وجود دارد يا نه. نتايج آزمون در جدول زير ارائه 

  شده است:
 

  ها آزمون تساوي ميانگين گروه .1 جدول
سطح معناداري آزادي درجه F المبداي ويلكز متغير
 001/0 98 339/263 271/0 جسمانيشكايت

 001/0 98 869/302 244/0 وسواس

 001/0 98 576/1 059/0 حساسيت

 001/0 98 827/870 101/0 ريشين پروا

 001/0 98 354/520  158/0 ارانوييدپ

 001/0 98 870/93 511/0 جسميوضعيت

 001/0 98 493/49 664/0 سواد

 001/0 98 350/155 387/0 والدينوجود

 001/0 98 975/166 370/0 وادهافرادخان اددتع

 001/0 98 156/181 351/0 خانوادهمدرآد

 147/0 98 135/2 979/0 تربيتيسبك

 082/0 98 081/3 970/0 سن

 001/0 98 667/116 457/0 هدخانوا نزاع

 005/0 98 269/8 922/0 سكونتمحل

 001/0 98 870/180 351/0 اعتياد
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001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

 سن، بقيه 
اند.   بوده
بندي  گروه

 و 5/128

ت درون 
مشاركت 
ژوهش به 
ر دختران 

دهد. اين 
تغير پيش 
. ضرايب 
دارد. اين 
تشخيصي 

. دختران از منزل 

98 

98 

98 

98 

بيتي والدين و
اي كننده  تعيين

غير وابسته با گ
537به ترتيب، 

نسبت مجذورات
تر باشد م وچك

يلكز در اين پژ
شناختي با فرار 

د ها را نشان مي
اي بين يك مت

دهد. ا نشان مي
ي با هر تابع د

هاي ت ل و تابع

اي مرتبط با فراره

35 

517 

713 
/4 

متغير سبك ترب
دختران عوامل
د موردهاي متغ
وهش حاضر ب

  است:

   ويلكلز 
P   
1=df  

طريق محاسبه ن
ر ميزان آن كو
ري المبداي وي

هاي روان ژگي

ساختاري متغيره
ها رد، همبستگي

خيصي معين را
 رابطه نزديكي

مستقلمتغيرهاي 

ختي و عوامل زمينه

020/2
646/7
645/3

0323/

دهد به غير از م
رفراري بودن د

دهد را نشان مي
در پژو كانوني

ا ي نيز معني دار

= المبداي 0/0
 0005/0  =P

461/430   =19
  

داي ويلكز از ط
آيد و هر چقدر

دار است. معني
اي و ويژ  زمينه
  باشد.

ن همبستگي س
 نيز شهرت دار
ه يك تابع تشخ
غير تا چه حد

ها بين مت  گروه

شناخروانهايژگي

218/0 
159/0
151/0 
024/0

د نشان مي 1ول
غيرراري و يا

هميت ابعادي ر
همبستگي ك و

داي ويلكز كلي

08

 1

 تشخيص المبد
آ دست ميه ت ب

يصي نيز بيشتر
بين عوامل( ش

ب ) ميجود دارد
ميزان 2 جدول

تشخيصيهاي
يصي مربوط به
د كه يك متغ
 ادغامي درون

.  

بررسي ويژ

 مرضيرس

 ريگرخاش

 طرابضا

 ىگافسرد

گونه كه جدو ن
اي تشخيص فر

كه اه» دار ويژه
كنند، ندي مي

ت. ميزان المبد

 ادبيات تحليل
ه كل مجذورات
با دو تابع تشخي

د فرض پژوهش
دار وج بطه معني

ژوهش حاضر
 به جدول باره

اي تشخي و نمره
دهد ل نشان مي
هاي همبستگي

يار شده هستند

تر
رپ

ا
 

همان
متغيرها برا

مقد«ميزان 
را طبقه بند

است 996/0
  

طبق
گروهي به
آن متغير با

ييدأمعناي ت
از منزل راب
در پژ
جدول كه
بين معين و
اين جدول
ضرايب، ه
كانوني معي
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  همبستگي ساختاري متغيرها .2جدول 
  تابع متغير

  -120/0 خانوادهمدآدر
  120/0 اعتياد

  120/0 خانهافراداددتع
  115/0 والدينوجود
  111/0 هدخانوانزاع

  086/0 جسميوضعيت
  -063/0 سواد

  026/0 سكونتمحل
  016/10 سن
  013/0 تربيتيسبك
  566/0 ىگافسرد

  354/0 حساسيت
  263/0 ريشيپروان
  238/0 طرابضا
  203/0 ارانوييدپ
  203/0 ريگرخاشپ

  167/0 فوبيا
  155/0 وسواس

  145/0 جسمانيشكايت
  

شود در جدول فوق متغيرها بر حسب ميزان كمكشان مرتب  گونه كه مالحظه مي همان
گويد كه اين دو با مقادير تابع،  درآمد خانواده به ما مياند. ميزان منفي سواد و  شده

  اند.  ثيرشان در جدول ذكر شدهأهمبستگي منفي دارد. بقيه متغيرها بر حسب ميزان ت
) است. با توجه به منفي بودن -223/11ها ( مقدار تابع تشخيص براي هر كدام از گروه

  ل شده است.يميز قاتوان نتيجه گرفت كه تابع بين دو گروه ت تابع فوق مي
 آخرين داده در پژوهش حاضر درصد ميزان موفقيت تابع تشخيص است. اين تابع،

ها در مقايسه با آنچه كه با استفاده از تشخيص پيش بيني شده  كليتي از نحوه عضويت گروه
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به  درصد

و گروه و 
 واريانس 
و سن) به 
مقدار اين 

متغيرهاي 
 وسواس، 
پيش بيني 

 كمترين 
سمي فرد 
ي به عمل 

ن از منزل 
به بررسي 
ه، وجود 

بر  تربيتي
 وضعيت 

. دختران از منزل 

د 100ه ميزان

ر دختران در دو
 شدند. تحليل

 سبك تربيتي و
لي انجام شد م

كند كه م  مي
مرضي، ، ترس

والدين بهترين پ

 منفي داشتند.
وضعيت جس و 

 موفقيت آميزي

ت فرار دختران
ليل تشخيص به
 افراد خانواده
 سن و سبك ت
زاع خانوادگي،

اي مرتبط با فراره

ابع تشخيص به

غير مالك، فرار
ر وارد تحليل
 بين (به غير از
خيصي يك عامل

  متفاوت بود:

 df   
P  

خيص پيشنهاد
د، پرخاشگري،
يا عدم وجود و

ران همبستگي
 محل سكونت

پيش بيني صد

با شدتاي  زمينه
ه از آزمون تحل
، اعتياد،تعداد
محل سكونت،

ي نزكه متغيرها

ختي و عوامل زمينه

ن گفت كه تا

ش حاضر با متغي
نفر 100جموع

متغيرهاي پيش
 يك تابع تشخي
ر معني داري مت

461/430f= 

  0005/0 <

  
ن و تابع تشخ
يديطراب، پارانو

واده و وجود ي
  ). 2ول

ه با فرار دختر
ك تربيتي، سن،

درص 100 ميزان

عوامل زده كه
ه كه با استفاده

مد خانوادهآر
واد، محماني، س

دهد ك ن مينشا

شناخروانهايژگي

توان ن مورد مي
  ي كند.

خيص در پژوهش
متغير) در مج 

ه هر كدام از م
ش بيني دارند.
 و عادي به طور

بين يرهاي پيش
پريشي، اضط وان

تعداد افراد خانو
زل هستند (جدو
درآمد خانواده

سبك متغيرهاي
تواند با ص مي

لب پرداخته شد
مون اين فرضيه
ت جسماني، د
، وضعيت جسم

خته است، نردا

بررسي ويژ

. در ايندهد ي
تواند پيش بيني ي

جام تحليل تشخ
20 پيش بين (

 آشكار كرد كه
 داري توان پيش
دختران فراري

ستگي بين متغي
رو ، حساسيت،

جسمي، اعتياد، ت
ر دختران از منز
رهاي سواد و

ها در رابطه با م
كل، تابع تشخيص

 اول به اين مطل
ي آزم نتيجهت.

يرهاي شكايت
زاع خانوادگي،
 از منزل آنان پر

را نشان مي
درستي مي
با انج
متغيرهاي

طرفه آ يك
معنيطور 

تابع براي د
  

همبس
افسردگي،
شكايت ج
كننده فرار
متغير
ه يهمبستگ

است. در ك
  آورد. 
  

   بحث
در فرضيه

مرتبط است
رابطه متغي
والدين، نز
روي فرار
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 درصد 10هر كدام به تنهايي كمتر از  ،واد، محل سكونت، سن و سبك تربيتيجسماني، س
معني  توابع ،ضمن اينكه سبك تربيتي و سنداري با فرار دختران از منزل دارند.  رابطه معني

اعتياد، تعداد افراد خانواده و وجود  مد خانواده،آرابطه متغيرهاي در ).p<%05داري نبودند (
دست آمده است. به اعتقاد پژوهشگران ه ب درصد 12تا  11والدين، هر كدام به تنهايي بين 

اجتماعي، فرار دختران يك مكانيسم رواني است كه براي رسيدن به امنيت و رهايي از 
  ). 255، ص 1383 حقيقت دوست،گزينند ( ها را بر مي سلطه والدين، زندگي در خيابان

و  1اي با نتايج پژوهش كوهن هاي پژوهش حاضر در ارتباط با عوامل زمينه يافته
 ) و1381د (را صمدي)، 1996مريكا، روهر (ا) دربارة نوجوانان فراري 1991همكاران (

) هم سو است. 1383ي (جامعه شناس نجمنا)و 1382( يآباد خرم )،1383( وشناييرحيات 
) دراين خصوص معتقد است 1996(روهر،  هاروارد و ادوين لمرتنظرية واكنش اجتماعي 

هاي نابسامان فرصت اجتماعي براي جامعه پذيري سالم وجود ندارد و شبكة  كه در خانواده
روابط شخصي به هم ريخته است. در نتيجه تصور از خود، به علت مشخص نبودن نقش 

هاي بعدي  ساز كجروي معه زمينهوالدين فروپاشيده است و قربانيان اين فروپاشي در جا
  خواهند بود. 

فقر فرهنگي و بي سوادي پدر نيز نقش مؤثري در فرار دختران از منزل دارد كه اين 
ارفع نيا، ؛ 1381 ،مقدسي ؛1373 ،سعيدي ؛1380 راهب،يافته هم با يافته هاي ديگران(

) هم خوان  1383،و ميري خدادادي ؛ و1380، اي زواره ؛1996؛ روهر،1387شاره،  ؛1383
دليل داشتن ه سواد، ب است. پدراني كه تحصيالت باالتري دارند نسبت به افراد بي

هيجاني باالدربرخورد با مشكالت زندگي سازگارترند. توزيع نوع  -هاي شناختي مهارت
شغل پدران دختران فراري به طور معني داري در مشاغل رده پايين بوده است. اين نتايج نيز 

  ) هماهنگ بود. 1380،اي زواره ؛ و1996؛ روهر، 1387شاره، هاي ديگران ( با يافته
ارفع ؛ 1381، مقدسي ؛1373،سعيدي ؛1380 راهب،همچنين هم سو با ساير تحقيقات (

 خاكپور، ؛1383حميدي، ؛1383،تقوي ؛1385،يسورشجاني بخش ؛1385اردالن، ؛1383نيا، 
بيشتر  نفر و پنجخانواده آنها ي تعداد اعضاهايي كه  )، دختران فراري در خانواده1383

                                                 
1. Cohen  
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جمعيت از 
 فرزندان 

لق دارند. 
 انساني و 
 يكي از 

 ؛1383 ،ي
بنابراين،  
عامل  ،در
 ؛1384 ،
 ميرزماني 

ليل ترس 
و   ندارند

 از شيوة 
 به دنبال 
 كنند و 

ي و فـرار    
ـوق بايـد        
ـماني بـه   

 )263/0( 
، درصـد  

بـه ميـزان    
دهـد    مي

1. Deman

. دختران از منزل 

هاي پر ج نواده
ي و مشكالت

1387.(  
سط به پايين تعل
تمان خدمات
 فرار از خانه
حيات روشنايي
.ييد شده است
واده به ويژه پد

و همكاران ي
؛1381،كاوه ؛

دله ). زيرا ب19
شان رار مشكل

كنند و درنتيجه
 گاهي اوقات
ف گرايش پيدا

ي روان شـناختي
هـاي فرضـيه فـ

جسـ، شـكايت  
شـي بـه ميـزان   

)345/0ميـزان (  
پارانويـا ب و صـد 

ين فرضيه نشان

n  

اي مرتبط با فراره

والدين در خان
رواني ،ي زيستي

7اره، شمانند ( ي
 يا درآمد متوس
 از منزل دپارت

اند كه ن داده
ح ؛1383فع نيا، 

آن تأق حاضر 
ي اعضاي خانو

زاده طباطبايي ل
؛1386 ،فتحي ؛

99 همكاران، 
جسارت اظهار
ش و امنيت نك

كنند. حتي  مي
 جنس مخالف

هـاي ن ويژگـي  
راي زيـر متغيره

،درصـد  )56/0
پريش ، روانرصد

بين فردي بـه مي
درص )203/0 (

آزمون اي ةنتيج

ختي و عوامل زمينه

توان گفت و مي
گي به نيازهاي

آنان باز ميشتباه
ي كم درآمد و
ندي علل فرار

نشان ها بررسي
ارفع؛ 1996هر،

) كه در تحقيق1
وغفلت از سوي

رسول(  است
؛1381راد، دي
وايتبك و ؛20
ل فرهنگيئسا

 احساس آرامش
كشي) استفاده
جاد رابطه با

  رجيح دهند.
بـينكـه   پـردازد

جـود دارد. بـر
6گي به ميزان (

در )238/0(ان
، حساسيت بصد

گري بـه ميـزان
. نل رابطه دارند

شناخروانهايژگي

جيه اين يافته م
ي براي رسيدگ

و اش صالح خطا
هاي  به خانواده

مسو با دسته بند
ب). 1996وهر،

گي است (روه
1381 ،يخان تم

حي و جسمي و
ختران از منزل

صمد ؛1379ي،
06؛ والر، 200

مس ي خويش و
ختران در خانه
فرار ويا خودك

به ايج ، والدين
را بر خانواده تر

پ مـي ن مطلـب
داري و معنـي  ط

تالالت افسردگ
ضطراب به ميزا

درص )155/0 (
، پرخاشگرصد

دختران از منزل

                 

بررسي ويژ

 شدند. در توج
 توانايي كمتري
وردارند و از اص
 دختران فراري
دست آمده هم
مريكاست (رو

خشونت خانگي 
رست ؛1381رف،
هاي روح شونت

مي در فرار دخ
صومعه سرايي د

0، 1؛ ديمن13
ندگان و آبروي

دخ  وجب شده
( هيجان محور
 مناسب براي

با دوستان پسر ر
رضيه دوم به اين

ارتبـاط ، منـزل
اخت: ي نمود كه

، اضدرصد )1/0
سواس به ميزان

در )167/0زان (
فرار دبا ، درصد

                  

پيدا بودند
فرصت و
خود برخو
اكثر
ده نتيجه ب

ماسالمتي 
هاي بازتاب
بيطر رباني

اعمال خش
بسيار مهمي

زاداهللا  روح
383 بافقي،

از آزاردهن
مواين امر 
اي ه مقابله

جايگزين
باي شينن هم

در فر
دختران از

گيري نتيجه
45ميزان (
، وسدرصد

فوبيا به ميز
د )203/0(
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هاي ايـن فرضـيه هـم بـا      يافته داري با فرار دختران از منزل دارند. كه اين متغيرها رابطه معني
 كـامراني ، )1386( فتحـي ، )1386( محمـدخاني ، )1383(ي بـافق  ميرزماني هاي ديگران يافته

ــور ــكي ،)1385( فك ــكي و2003( 1برزونس ــاران ( )، برزونس ــودر )،2003همك )، 2001( 2ي
) مــاوو، 2003(اكســفورد و فــروده  )،2006والــرو جــودي ( )،2004وايتبــك و همكــاران (

در تمامي ايـن تحقيقـات انجـام شـده بـين اكثـر        .همخوان است ) )2000)، و دامن (2003(
(بـراي مثـال:كريج و    شده است اپيدهاي رواني و فرار از منزل ارتباط معنادار و قوي  بيماري
؛ 1992هــاگن و مككــارتي،   ؛5،2001كــانر ؛1992و بــاراك،  4؛ شــارلين 3،2001دامــون

   ).1995، 8؛ جانوس1995، 7؛ عبدالجليل2001؛ يودر، 6،1995اتي
به اعتقاد پژوهشگران اجتماعي، فرار دختران فراينـد يـك مكانيسـم روانـي اسـت كـه       

گزيننـد.   را بـر مـي  هـا   از سـلطه والـدين، زنـدگي در خيابـان    براي رسيدن به امنيت و رهايي 
وجـود ناپـدري و   به بي سرپرسـتي (  دهد مشكالت مربوط حاضر نشان مي هاي پژوهش يافته

) سابقة كيفري پـدر  درصد 41( ،درصد؛ نيز از فقدان پدر يا مادر و يا هردو 75/58نامادري، 
 37رواني) و طالق مادران ( القي ودرصد) مشكالت بد سرپرستي (اعتياد، مشكالت اخ 54(

بـا نتـايج پـژوهش     هـا  باشـد. ايـن يافتـه    درصد) از عوامل بسيار تأثيرگذار بر فرار دختران مي
مريكـا، همسـو اسـت و نشـان     ا) دربارة نوجوانـان فـراري   1999كوهن و همكاران (كوهن، 

كـه شـرايط    كننـد  يي زنـدگي مـي  ها دهد كه درصد بااليي از دختران فراري در خانواده مي
خشـونت، اعتيـاد، بـي سرپرسـتي      :هاي مختلف اجتماعي از قبيـل  متعادلي نداشته و با آسيب

  اند.  وجدايي والدين روبه رو بوده
 ، نشـانه اخـتالل در  شده توان گفت فرار دختران نوجوان در نمونه بررسي از اين رو مي

درصـد   76( درفقـر فرهنگـي و بـي سـوادي پـ      ت.هـاي آنهاسـ   شخصيت و عملكرد خانواده

                                                 
1. Berzonusky 
2. Yoder 
3. Craige & damon  
4. Sharlin  
5. Conner  
6. Athey  
7. Abdelgalil  
8. Janus 
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ـه هـم بـا            
، اتـي  :19

ور معنـي      
اشته و يا د

توسـط از  
هــاي  فتـه   
) 1385 ،ي

حصـيالت    
ـاطفي در     
ن شـده و  

 
ورد فـرار     
بيـرون از   

زيادي  ي
مسـري و   
راد نمونـه    
وه بـراين،   

 كردنـد.  ي        
ها  خانواده

 

. دختران از منزل 

د كـه ايـن يافتـ
992هـاگن،   :2

 فـراري بـه طـو
ه فروشي قرار د
ان به مشاغل مت
نتـايج نيـز بــا يا

ــجاني  يسورش
د خـانوار و تح
ـدن روابـط عـ
 نابسامان مسكن

 گردد.  عي مي
ـي زيـاد در مـو

است كـه در ب 
هاي آنها با خطر

ي مقـاربتي مهـا 
درصـد افـر 70
عـالو ند.ا هكرد

سـي تـأمين مـي
ه هشداري به خ

 

اي مرتبط با فراره

ن از منـزل دارد
001كانر،  :19

پدران دختـران
درصد) و خرده
 و كمترين ميزا

د. ايــن نانـ  شـته
ــ ؛1385، يبخش

ر فرهنگي، بعـد
سسـت شـ گي و

شين و وضعيت
اجتماع هاي اف

نگرانـ ازند كـه  
هاييخطر دليل

گردند،  برنمي
ه سـاير عفونـت  
ن تحقيـق نيـز،    
زخانه زندگي ك
ـق ارتبـاط جنس
فته در اين حوز
 نديشي نمايند.

 

ختي و عوامل زمينه

ر فـرار دختـران
92شارلين،  :2

زيع نوع شغل پ
د 09/24گري (

بوده درصد) 2
صـد) اشــتغال داش

ــيدان، دالن و س
رهايي چون فقر
جات خانوادگي
محالت فقير نش

انحرانوادگي و
سـا طر نشان مـي

ديست، بلكه به
سريعاً به خانهي

جنايي، ايدز و س
اجهند. در ايـن

وبيشتر دور از ل
خـود را از طريـ
هاي انجام گرفت
آن بايد چاره اند

  

شناخروانهايژگي

قـش مـؤثري د
001 و دامون،

توز خوان است.
ن از قبيل كارگ

89/22 نامعلوم (
درص 9هنگـي (

ــا، ارد ؛1383ني
ادي كه با متغير

كننده تشنجشديد
ث زندگي در م

هاي خانو نجاري
خاط )1992ي (

ر فراواني آن ني
وجوانان فراري
ي، رفتارهاي ج

موا  مواد مخدر
ماه تا دو سال ك
كـه هزينـه خ ند

ديگر پژوهش ه
 كه براي رفع آ

بررسي ويژ

 ابتدايي) نيـز نق
(كريج ديگران

) همخ2001در،
مشاغل رده پايين

درصد) و 15/
منـدي و يــا فره

ــع ن ؛1381، ارف
بود. فشار اقتصا

گردد، تش اه مي
نهايت باعث  در

 بسياري از نابهن
ن و مك كارتي
ز منزل به خاطر
جه آنها است. نو
عتياد، روسپيگري

يا فروش ف و
دند بيش از يك

ان گفته دختران
ين پژوهش و د

ربط است ن ذي

سواد و بي
هاي د يافته

يود :1995
داري در م

/66بيكار (
قبيـل كارم

،مقدســي(
هماهنگ ب
پايين همرا

واده وخان
زمينه ساز ب
هاگن
نوجوانان از

متوجمنزل 
اعت :از قبيل

سوء مصرف
اشاره نمود

درصد 32
هاي اي تهياف

و مسئوالن
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 منابع فارسي 
ثر بر فرار زنان و ؤبررسي عوامل م. )1382(.علي؛ سيدان، فريبا؛ ذوالفقاري، مصطفي ردالن،ا

: 58شماره  فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، دو جلد، ،)1و2(بخش دختران از منزل 
220-187. 

فرار زنان همسردار از منزل: بررسي عوامل مؤثر . )1385(. علي؛ سيدان، فريبا اردالن،
  .253-274 :21شماره  ، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،رواني -اجتماعي

سازمان  ،مل مؤثر بر فرار دختران و زنان از منزلعوابررسي  ).1383.(ارفع نيا، يوسفعلي
 .15-11:غربي مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان

 .149-  143: آگاه انتشارات . ياجتماعي ها بيآس ،)1381( ن،راياي شناس جامعه انجمن

مقاالت (، اجتماعي و روند تحول آن در ايران هاي آسيب .)1383(. انجمن جامعه شناسي ايران
 .294-273:هاتهران: نشر آگ، )رانيا هاي اجتماعي در آسيب، اولين همايش ملي

   .چاپ سوم ،قم: نشر جمال ،فرار دختران  ).1382. (صادق ،برزگر

 استان در ساله 13- 20 دختران فرار عللي بررس .)1385( .اليل ،يسورشجاني بخش
 .سازمان مديريت و برنامه ريزي.خوزستان

، در فرار دختران از خانه مؤثربررسي عوامل  .)1383(. هاشمي، الدنسيدمحمدرضا؛  ،تقوي
 .98- 87:هاي اجتماعي در ايران اولين همايش آسيب

فصلنامه علمي  ،عوامل زمينه ساز فرار دختران از خانه . .)1383(.زهرا ،دوست حقيقت
  .251-266 :13شماره پژوهشي رفاه اجتماعي،

فصلنامه علمي پژوهشي رفاه  ،خانواده بر فرار دختران ثير ساختتأ ).1384(. فريده حميدي،
 .5: 13اجتماعي، شماره

 بررسي رابطه فرار دختران از منزل با وضعيت خانوادگي،. )1381(. روشنايي، افسانه حيات
هاي اجتماعي در  اولين همايش آسيب، ي تربيتي والدين و ميزان اعتماد به نفس آنانها هشيو
 .67- 56:ايران

له ئحل مس يو مهارت ها يجيتدر ييآموزش تنش زدا ريثأت يبررس. ).1386(. مايش ،يدريح
 دانشگاه الزهرا.تهران:  نامه ارشد، انيپا ،به فرار در دختران در معرض فرار ليكاهش تما بر

كنگره سراسري  نخستين ،نقش خانواده در فرار دختران از منزل. )1383(. مسعود ،خاكپور
 .112:ايران آسيب شناسي خانواده در
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 استان در 

جاد پديده 

اكن شهر 

 ،تهران هر

ر)با كنش 

اي  مقايسه
 اجتماعي،

نامه  اني پا

، ) از منزل

 سي ارشد

ر دختران 
: 37شماره

. دمحمودي
 يامه علم

. دختران از منزل 

ساكن دختران 

  نشرچنار
ي خانواده در ايج

 .96:ايران

جوانان دختر سا
 .يبهزيست

شه منزل در  از

واده(پدر و مادر)

بررسي م. )138
پژوهشي رفاه ا

،ختران از خانه

سال)20-14ن (
  
شناسنامه كار ن

فرار از منزل در
سال دهم ش ،شهد

يس ،ييطباطبا 
فصلنا ، نوجوان

اي مرتبط با فراره

انيم در منزل ز

. همدان:1ساالن
ب هاي اجتماعي
سي خانواده در ا
 در گرايش نوج
 دانشگاه علوم ب
ا  فرار نوجوانان

كاركرد خانوا ي
 .18 :ايران

4(. الح، پرويز
صلنامه علمي

ينه هاي فرار دخ

عي فرار دختران
.72- 139 ستي

اني، پا از خانه

ختي با ريسك ف
اشت رواني مش

؛رخساره ست،
دختران در فرار

ختي و عوامل زمينه

از فرار دهيپد با 
  .همدان ستان
شناختي بزرگس ن
نقش آسيب .)1

ري آسيب شناس
خانوادگي مؤثر د
سي ارشد،تهران:
ف تار والدين در

يريمتقابل سوگ
ي اجتماعي در ا

مريم؛ آزادفال ده،
فص ،ري و عادي

بررسي زمين. )13
 ران.

انوادگي، اجتماع
شگاه علوم بهزيس
 فرار نوجوانان

-89. 

ي جمعيت شناخ
شي اصول بهدا

پرس زداني كهي
ف سكير و يجان

21: 50 -60. 

شناخروانهايژگي

مرتبط عوامل،)
اسي انتظامي رو

هاي روان آزمون
1383(.حمدرضا

ن كنگره سراسر
ررسي عوامل خا
ن نامه كارشناسي

نقش رفتا. )138
 د اسالمي.

ميبررس.)1381
هاي مايش آسيب

ظم؛ طهراني زاد
در دختران فرار

379(. ي، طاهره
عي دانشگاه تهر
بررسي علل خان
رشد،تهران: دانش

بررسي علل.
126 يي طباطبا

رتباط متغيرهاي
امه علمي پژوهش

؛اصغر يعل
جايهوش ه يها
شماره ،سال ،ي

بررسي ويژ

)1382(، يداهللا،ي
رين پژوهشكده ،
آ.)1388(،يداهللا.ي
مح ميري،؛ مريم 

نخستين ،ن فراري
برر )،1380(چه،

،پايابه بزهكاري
81(. رف، فاطمه

سي دانشگاه آزا
(. معصومه ،ي

اولين هم، ختران
ه طباطبايي، كاظ
هاي ناكارآمد د

 19 :205. 

صومعه سرايي د
علوم اجتما سي

ب).1380.(فاطمه
مه كارشناسي ار

) 1372(.محمد
ه دانشگاه عالمه

ار ).1387. (ين
فصلنا  ،ن مشهد

 

اصغرنژاد، ؛نيس
ه لفهؤارتباط م. )
يرفاه اجتماع ي

يآباد خرم
،همدان

يآباد خرم
خدادادي،
دختران

غنچ ،راهب
تهران به

بيطر رباني
كارشناس

يخان رستم
فرار دخ

زاده رسول
ه نگرش
شماره

زااهللا  روح
كارشناس

فا ،اي زواره
پايان نام

مح سعيدي،
مشاوره
شاره، حسي
نوجوان

7-14.
حس شاره،
)1385(
يوهشژپ
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 ،ثر بر فرار دختران از خانهؤبررسي عوامل اجتماعي و خانوادگي م. )1381(. راد، انور صمدي
 .16 :هاي اجتماعي در ايران همايش آسيب اولين

، فصلنامه علمي عوامل خانوادگي مؤثر بر فرار دختران از خانه. )1386(. منصور ،فتحي
  .66-54: 27شماره  پژوهشي رفاه اجتماعي،

ن بر روند رشد رواني آزاري و پيامدهاي منفي آبررسي كودك  .)1383(. فردوس قماشچي،
-88: نخستين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران زار ديده،آاجتماعي كودكان 

92. 

هاي خانوادگي تجربه شده در كودكان فراري و  شيوع خشونت .)1385(.فكور، شهربانو كامراني
  .197 :21، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،شماره غيرفراري

ترل دختران فراري و عادي بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزندپروري و كن. )1381(.، منيژهكاوه
دانشگاه  كودكان استثنايي، نامه كارشناسي ارشد اني، پاشهر تهران بزرگ سال در 18تا  12

  عالمه
فصلنامه  ،اجتماعي مؤثر در فرار دختران از خانه-عوامل رواني. )1386(. شهرام محمدخاني،

 .147- 168 :25شماره  علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،

نامه كارشناسي  انيپا خانه ، بررسي علل فرار دختران نوجوان از .)1379(. مقدسي، مريم
 مددكاري اجتماعي علوم بهزيستي و توانبخشي.

ويژگي هاي زمينه اي و خانوادگي دختران فراري در  .)1383(. سيدمحمود بافقي، ميرزماني
  .294-273:،نخستين كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايرانشهر تهران
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