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 چکیده 

 پیژوهش  روشمیی باشید   دران استان مازن یو عاد یدر دختران فرار ی)والدین(خشونت خانوادگ زانیم سهیمقا به دنبالاین پژوهش 

 نمونیه و دختران فیراری و عیادی اسیتان مازنیدران      کلیه پژوهش نیا در مطالعه مورد جامعه  باشدی م، روش علی مقایسه ای  استفاده مورد

آوری  و ابیزار گیرد  سیال  18تیا  14نفر از دختیران عیادی در گیروه سینی       50نفر از دختران فراری و 50 پژوهش نیا در مطالعه موردآماری 

ی آماری ها داده لیتحل منظوربه  پژوهش نیا در  می باشد 1979 سموری ای  اشتراومقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر  اطالعات،

 شده است   استفادهآزمون تی با دو گروه مستقل و آزمون یو من ویتنی  از

متفاوت می باشید بیه     مازندران استان عادی و فراری ختراند در خانوادگی خشونت میزانازیافته های  تحقیق نتیجه میگیریم که : 

 خشونت تجربه  باشدمی عادی دختران از کمتر فراری دختران پدر و مادر در جانب از استداللی شیوه به خانوادگی خشونت طوری که ؛تجربه

 باشد می عادی دختران از تربیش  فراری دختران پدر و مادر در جانب از و جسمانی  (روانی) کالمی شیوه به خانوادگی

 

، ، دختران فراریو جسمانی کالمی خانوادگی والدین، خشونت استداللی،  خشونت  خشونتواژگان كلیدی: 

 دختران عادی
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 مقدمه 

اده بیه  به اعتقاد اکثر روانشناسان و جامعه شناسان ریشه ی اصلی آسیب های اجتماعی و از جمله فرار دختران در خیانواده اسیت زییرا خیانو    

عنوان کوچکترین اجتماع بشری ساختاری دارد که عناصر درون آن به شدت بهم وابسته اند و اگر در سیستم مشکلی ایجاد شود کل سیستم 

خشیونت  ( 1387بنابراین همیشه سازگاری و تفاهم بین اعضاء برای کارکرد بهتر حل سیستم ضروری است )فتحی، را دگرگون خواهد ساخت؛

 خشونت اعمال تاکنون، باستان عهد از  باشد مبرا خشونت از  که نیست ای جامعه یا کشور هیچ و هاست ملت دیرینه یمساله خانوادگی های

 حالی که در خاسته،یقدرتمند بر م و مصوب قوانین از خشونت جوامع،این برخی در است  بوده مشهود درخانواده ضعیف و وابسته فرد علیه

 از اعیم  هیا  خشیونت  انیواع  در مییان ( 213،ص1،1999محیطی بوده است)سیگال  یا شخصی مختلف عوامل یهنتیج خشونت دیگر، برخی در

 جامعیه  در همچنان فکری و فرهنگی های پیشرفت وجود با که است اجتماعی جدی آسیب یک خانگی های خشونت واجتماعی، خانوادگی

 -روانیی  جیدی  هیای  آسییب  از یکی جامعه و خانواده گرم کانون از راندخت فرار افزون روز ( افزایش1389کند)صادقی فسایی، می خودنمایی

 .اسیت  علتی چند پدیده یک دختران فرار گفت توان می واقع در  باشند می دختران گریزی خانه ساز زمینه مختلفی عوامل  است اجتماعی

 روابط سردی که دهد می نشان تحقیقات  آورند می بوجود پدیده این بروز برای را زمینه و داده هم دست به دست مختلفی عوامل بطوریکه

 اعتییاد،  وفرهنگی، اقتصادی فقر خانواده، در خشونت سرپرستی، بد و سرپرستی بی نامادری، و ناپدری وجود طالق، متارکه، والدین، عاطفی

 مییی ختییراند فییرار میییل انگیزاننییده بییر عوامییل مهمتییرین از اجتمییاعی، ناهنجاریهییای افییزایش و روانییی روحییی مشییکالت

( به نقل از ایمانی 1387ضروری است اشاره شود تعارضات در خانه عاملی برای خشونت خانوادگی می باشد  ثنائی)( 1389باشد)ایمانی،کامکار،

 ( نحوه برخورد افراد با تعارض را بر مبنای تاکتیک های حل تعارض اشتراوس به سه شکل استدالل ، پرخاشگری کالمی و1389فرد و کامکار)

در دختران فراری و ( والدین)اند از این رو محقق در این پژوهش به دنبال مقایسه میزان خشونت خانوادگیپرخاشگری جسمانی مطرح  کرده

   عادی استان مازندران می باشد 

 پیشینه تحقیق

ناکارامد در دختران فیراری و عیادی   ( تحقیق با عنوان : مقایسه خشونت خانوادگی و نگرش های 1389ایمانی فرد، عفت ،کامکار ، منوچهر)

 شده پرداخته عادی و فراری دختران در خانوادگی خشونت و ناکارآمد های نگرش ای مقایسه بررسی به ، پژوهش این درانجام داده است  

 دانش عادی دختران زا نفر 60 و بردند می سر به اهواز شهر بهزیستی نگهداری مراکز در که فراریی دختران از نفر 60 منظور، بدین .است

 لحیا   از(فیراری  دختیران  گیروه  مشابه و ایی مرحله چند تصادفی صورت به که اهواز شهر 3 ناحیه دبیرستان و راهنمایی مقاطع در آموز

 و نگیرش  وری نارساکنش های نامه پرسش از و گردیدند انتخاب پژوهش این های آزمودنی عنوان به بودند )شناختی جمعیت های متغیر

 آمیار  روشیهای  از هیا  داده تحلییل  و تجزیه منظور به.شد استفاده پژوهش های فرضیه آزمون منظور به تعارض حل های تاکتیک سمقیا

 نتیای   . شید  در نظرگرفته>P 05/0 داری معنی سطح ها فرضیه کلیه برای و شد استفاده ،)مانوا( متغیری چند واریانس تحلیل توصیفی،

 خشیونت  و برخوردارنید  بیاالتری  خانوادگی خشونت ناکارآمد نگرشهای از عادی دختران به نسبت راریف دختران که دادند نشان پژوهش

                                                           
1 - Segal 
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 یکسیانی  تقریبیا   اسیتدالل  زمینیه  در خیانوادگی  خشونت از ولی بودند کرده دریافت عادی دختران به نسبت را بیشتری کالمی و فیزیکی

 .برخورداربودند

جامعه آماری را دو گروه دختران مل خانوادگی موثر بر فرار دختران از خانه انجام داده است که عوا عنوان با تحقیقی  (1387فتحی،منصور)

فراری)گروه مورد(و غیر فراری )گروه شاهد( تشکیل می دهد برای گردآوری اطالعات از روش مصاحبه منظم استفاده شد اطالعات به دست 

 همگن گروه از ترشبی به مراتب فراری دخترانتحلیل قرار گرفت یافته ها نشان داد که آمده با استفاده از آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و 

 نظیر خانوادگی های گسیختگی همچنین گرفته قرار جنسی حتی و روانی جسمی، آزارهای مورد خانواده اعضای یا سرپرست سوی از خود

 همگن بوده است   گروه از بیشتر فراری دختران خانواده ضایاع بین ودرگیری مشاجره اختالف، زندان، سابقه اعتیاد، والدین، طالق

 پژوهش این در(  تحقیقی با عنوان رابطه عوامل خانوادگی با فرار کودکان از منزل در خرم آباد انجام داده است که 1387نژاد سبزی ،پروانه)

 مرکزی زندان تربیت، و اصالح کانون بهزیستی، به بستهوا در مراکز ساکن پسر و دختر از اعم سال 18 زیر فراری دکان کو آماری یجامعه

 دسیترس  در نمونیه  نیوع  از فیراری  کودکان گیری نمونه روش می باشند  خرم آباد شهر ساکن سال 18زیر غیرفراری کودکان و خرم آباد

 تمیامی  و منیزل  از فرار یپدیده ینب دهند، می نشان نتای    بود نفر 48 حجم با ساده تصادفی نوع از غیرفراری کودکان و نفر 48 باحجم

 اعتیادوالدین( والدین، زندان یهسابق خانوادگی، تعارض والدین، نظارت خانگی، خشونت گسیختگی خانوادگی، هم از ) مستقل متغیرهای

 و ی( غیرفیرار  راری،)فی  وابسیته  متغیر چندمتغیره،بین رگرسیون یمعادله تعیین با  دردا وجود آماری دار معنی رابطة جنسیت، از غیر به

با توجه به ضریب بتا،همبستگی متغییر خشیونت خیانگی بیا ایین       .شد فرارمشخص یپدیده بر عوامل این ارتباط میزان مستقل متغیرهای

 پدیده از همه بیشتر و همبستگی متغیر سابقه ی زندان والدین با آن از همه کمتر است   

مشهد( انجام داده  و تهران شهرهای: موردی )مطالعه منزل از دختران فرار بر موثر : عوامل ( تحقیق با عنوان1387هاشمی،ضیاء و همکاران)

 روش  علی مقایسه ای استفاده شده است جامعه از تحقیق، این در شده مطرح فرضیات و اهداف و تحقیق موضوع محتوای به توجه اند که با

 143کرده اند ،کیه   فرار منزل از دلیلی هر به که بوده مشهد و تهران شهر دو ساله 25 تا 12 دختران تمامی شامل حاضر پژوهش در آماری

دختیران   تمیامی  شیامل  اسیت  شده گرفته نظر در جامعه این با مقایسه برای که دیگری آماری نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند  جامعه

 از آمیده  دسیت  بیه  نتیای   مبنیای  بیر   اند شده انتخاب نمونه انعنو به نفر 150 اند که بوده مشهد و تهران شهرهای ساله 25 تا 12 عادی

 و فیراری  دختیران  بیین  زییر،  شاخص هیای  در معناداری تفاوت شهر دو هر در کلی بطور و تهران و مشهد شهرهای از یک هر ، درtآزمون

 خیانواده  در انحرافیی  رفتیار  ییا  سابقه جرم وجود دختران، به مسئولیت بزرگساالن واگذاری والدین، روابط نااستواری :دارد وجود غیرفراری

 احسیاس  و نفیس  عیزت  در خیانواده،  تبعیی   احسیاس  خانواده، اجتماعی خانواده،کنترل در اهمیت احساس سرپرستان، با تضاد دختران،

 -اجتماعی موقعیت خانواده، تربیتی سبک والدین، روابط نااستواری متغیرهای؛ که است آن از حاکی نیز رگرسیونی تحلیل نتای   خوشبختی

فیرار   متغییر  پیش بینیی  در دینی های ارزش به خانواده پایبندی و والدین با دختران تضاد خودپنداره، پدر، با دختران رابطه نوع اقتصادی،

  بودند معنادار منزل از دختران
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ری انجام داده است کان فراری و غیر فرا( پژوهشی با عنوان : شیوع خشونت های خانوادگی تجربه شده در کود1385کامرانی فکور،شهربانو)

 و میال،،  روهگی  عنیوان  بیه  بهزیسیتی  مراکز در شده پذیرش خیابانی کودکان و فراری دختران گروه دو از ها آزمودنی پژوهش این درکه 

 شیده،  انتخیاب  یسیه مقا گروه عنوان به راهنمایی پایان و دبیرستان مقطع دختر آموزان دانش و راهنمایی و ابتدایی مقطع محصل پسران

شیده   خشیونت تجربیه   نیوع  و میزان سنجش منظور به .شدند کنترل جنسیت و سن عامل ازحیث مقایسه و مال، گروه دو آزمودنی های

 وادگی مییان خیان  خشیونت  یتجربه تفاوت بودن معنی دار از حاکی داده تحلیل :،یافته هاتکمیل گردید ها آزمودنی توسط ، CTS مقیاس

 و جسمی خشونت یتجربه باالی بسیار فراوانی به توجه بانتای : .می باشد عادی کودکان با خیابانی کودکان و یها غیرفرار با فراری دختران

 از کودکان فرار همم عوامل از یکی روانی های سرزنش و تحقیر و جسمانی تنبیهات یتجربه است ممکن فراریان، در والدین جانب از روانی

 محییط  ودنب زا استرس و متشن  دهنده ی نشان فراری کودکان در بودن والدین بین خشونت شاهد زیاد یتجربه همچنین، د باش منزل

 .باشد می موثر بسیار کودکان فرار در مساله این که باشد می آنان خانوادگی

 دبستانهای دولتی رد آزاری د،کو با اجتماعی و روانی خانوادگی، عوامل رابطه عنوان بررسی با (  تحقیقی1385صحبائی و همکاران )

 زاریکود، آ پرسشنامه ا،هداده گردآوری ابزار و شاهدی مورد نوع از تحلیلی پژوهش یک حاضر تهران انجام داده است که  مطالعه دخترانه

 از پایه ابتدایی دختر موزآدانش 1300 تعداد  باشدمی اجتماعی و روانی خانوادگی، ، 3، 4، تصادفی طوربه تهران 16 و 7عوامل ضربه، و

( مورد گروه) دیده آزار زانآمودانش به عنوان بود برش نقطه از باالتر آنان نمره که آموزدانش 60 تکمیل، از پس  شدند انتخاب 2 مناطق

 مورد بودند، شده سان سازیهم مورد گروه با که( شاهد گروه) نگرفته قرار آزار مورد آموزدانش 60 هایداده با آنان هایو داده انتخاب

 مورد همکالسان و وستاند توسط شاهد از گروه  %3/33 و مادران توسط مورد گروه کودکان از %30یافته ها نشان داد که  قراگرفت مقایسه

نمی  نبیهت اصال  شاهد گروه از%3/63حالی که، در گرفتندمی قرار بدنی تنبیه مورد شدیدا  مورد از کودکان گروه %75می گرفتند  قرار آزار

 ارتباط ا کود، آزاریب اقتصادی وضعیت و خانوار افراد تعداد مسکن، وضعیت تحصیالت، شغل، سن، بین که آست آن موید یافته ها  شدند

 دارد  وجود رابطه نیز کود، آزاری و اجتماعی و روانی خانوادگی، عوامل بین به عالوه  دارد وجود

، انجیام داده  بزهکیاری  در تهران شهر ساکن دختر نوجوانان گرایش در موثر خانوادگی عوامل سیبرر( تحقیقی با عنوان 1380) غنچه راهب،

 ه بوده است  و درگیری بین اعضای خانواد« اختالفات شدید با خانواده» است که نتیجه تحقیق نشان داد که ؛ مهمترین عامل فرار 

 های زمینه برخی و شده مشاهده خشونت نوع و شیوع خصوص در نگر هگذشت طولی مطالعه ( طی2006)  2چامپ میلی و النگلی مارتین،

 از یکیی  جانیب  از تهدییدهایی  یا آمیز خشونت اعمال جوانان با %26نفر نشان داد که  962 روی خشونت ساز زمینه اجتماعی و خانوادگی

   است حاکم ها خانواده این در خانوادگی شدید اختالف و شده خود مواجه بوده اند جدا به نسبت والدین

                                                           
2nd desire ChampeMartin, Langley a -  
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 نوجیوان  199 مییان  در فیراری  نوجوانیان  های خانواده میان در خشونت میزان ارزیابی منظور به که تحقیقی ( در2002) 3کیناست و فاربر

 از قبل سال یک طی در را فیزیکی های خشونت وجود داری معنا صورت به نوجوانان این درصد 78 که شد مشخص بود، شده انجام فراری

 .بودند کرده اعالم نفرارشا

 قبییل  از روانیی  بهداشیت  مسیائل  از گونیاگونی  انیواع  با همچنین کودکی در جسمی دهد که آزار می نشان پژوهش ها (2000) 4ساپیگتون

 تیر،  پائین هوشبهر مرزی، شخصیت اسکیزوئید،اختالل شخصیت پارانوئید، افکار افسردگی،،نوجوانان،اضطراب در خودتخریبی و خودکشی

  است مرتبط کودکی دوران در طبیعی رشد در ختاللاو  منزل از فرار گریزی، مدرسه

(، در تحقیقی که بیه منظیور ارزییابی مییزان خشیونت در مییان خیانواده هیای نوجوانیان فیراری در مییان            2002)5مطالعه پاورز و کیناست

معناداری وجود خشونت های فیزیکی را در طی یک درصد این نوجوانان به صورت  78نوجوان فراری انجام شده بود ، مشخص شد که 199

 سال قبل از فرارشان اعالم کرده بودند   

 روش تحقیق

 مورد جامعه  باشدی معلی مقایسه ای  استفاده مورد پژوهش روش ق،یتحق اهداف و پژوهش موضوع به توجه با قیتحق نیا در

ختران دنفر از 50 پژوهش نیا در مطالعه موردآماری  نمونهو  ران می باشد دختران فراری و عادی استان مازند کلیه پژوهش نیا در مطالعه

مقیاس تاکتیک  طالعات : ابزار گرد آوری انفر از دختران عادی می باشد 18تا  14نفر از دختران 50سال و 18تا 14فراری در گروه سنی 

ارض یعنی است که برای سنجش سه تاکتیک حل تعسوال  15: این مقیاس دارای  سموری ای  اشتراوهای حل تعارض پدر و مادر 

 1979قیاس در سال م( این 1387)استدالل ،پرخاشگری کالمی و خشنونت جسمانی ( با والدین تدوین شده است)باقری ثنایی و همکاران،

 10تا 6واالت س استدالل ، 5تا 1سواالت  توسط اشتراوس برای ارزیابی خشنونت کالمی،روانی، جسمانی )فیزیکی( تهیه شده است 

 82/0کرونباخ  یش آلفاابزار در پژوهش حاضر به رو ییایپا قابل ذکر است که سنجد  یرا م یجسمان 15تا 11، سواالت  یکالم یپرخاشگر

 و نیانگیم رسم نمودار، فراوانی، درصد ، ی :فیتوص آمار روش دو ازی آماری ها داده لیتحل منظور به  پژوهش نیا درمحاسبه شده است  

اء محاسبات ه منظور ارتق  همچنین بشودی م استفادهآزمون تی با دو گروه مستقل و آزمون یومن ویتنی  ازی استنباط آمار ار،یمع انحراف

 استفاده می گردد   spss18آماری از نرم افزار 

 یافته های تحقیق 

 متغیرها بودن نرمال بررسی ؛(اسمیرنوف -کولموگروف)K-S آزمون

                                                           
3Farber and Kynast -  

4 -Sappington  
5Powers and Kynast - 
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 پژوهش متغیرهای بودن نرمال بررسی جهت K-S  آزمون: 1جدول

 متغیر های  پژوهش

 

 سطح معناداری zمقدار تعدادنمونه ها

دانش آموزان 

 عادی

 پدر

 497/0 830/0 50 خشونت استداللی

 541/0 802/0 50 کالمی خشونت

 000/0 532/3 50 جسمانی خشونت

 مادر

 942/0 530/0 50 خشونت استداللی

 274/0 993/0 50 کالمی خشونت

 000/0 081/3 50 جسمانی خشونت

 فراری نوجوانان

 پدر

 354/0 929/0 50 خشونت استداللی

 173/0 106/1 50 کالمی خشونت

 586/0 775/0 50 جسمانی خشونت

 مادر

 485/0 837/0 50 خشونت استداللی

 749/0 677/0 50 کالمی خشونت

 445/0 864/0 50 جسمانی خشونت

 

 نشان ها نمونه بررسی از حاصل نتای   است شده استفاده اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از پژوهش، متغیرهای بودن نرمال بررسی جهت

کالمی در پدر و  خشونت استداللی و پژوهش)خشونت این در بررسی مورد متغیرهای ،(α=05/0)درصد 95 اطمینان سطح در دهد، می

  در چون هستند برخوردار نرمال توزیع از فراری( نوجوانان مادر و پدر جسمانی در فراری و خشونت جواناننوو  عادی آموزان مادر دانش

   شد خواهد استفاده پارامتری آزمون از ،بنابراین است بزرگتر 05/0 برابر خطا مقدار از آزمون معناداری سطح  پژوهش های متغیر همه

 نیستند برخوردار نرمال توزیع از عادی( آموزان دانش مادر و پدر جسمانی در ش)خشونتپژوه این در بررسی مورد همچنین متغیرهای
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 استفاده ناپارامتری  آزمون از ،بنابراین است کوچکتر 05/0 برابر خطا مقدار از آزمون معناداری سطح  پژوهش های متغیر این  در چون

 شد  خواهد

 بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه استداللی از جانب پدر در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد   فرضیه اول پژوهش :

  مستقل دوگروه با t : آزمون2جدول

 

 

 

 

( و سطح معنی داری برابر با 101/8محاسبه شده ،برابر با ) tبا توجه به اینکه آزمون بر اساس نتای  حاصل از بررسی داده ها، 

استداللی پدر  در دانش آموزان  نشان می دهد که بین میانگین خشونت ،(α=  01/0درصد) 99در سطح اطمینان ( می باشد 000/0)

شده است بنابراین  01/0جوانان فراری از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد چرا که سطح معنی داری آزمون پایین تر از عادی و نو

 دانش در میانگین که آنجایی :بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه استداللی از جانب پدر در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد از

 از استداللی شیوه به خانوادگی خشونت تجربه که گفت توان می باشد می( 68/2)با برابر فراری نوجوانان در و(74/3)با برابر عادی آموزان

  باشدمی عادی دختران از کمتر فراری دختران پدردر جانب

ی تفاوت وجود بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه کالمی )روانی( از جانب پدر در دختران فراری و عاد : دوم پژوهش فرضیه

 دارد

 

 

 

 

 

  مستقل دوگروه با t : آزمون 3جدول

 درجه خشونت استداللی

 آزادی

 آزمون خشونت استداللی

t 

 اختالف

 میانگین

 سطح

 فراری عادی فراری عادی معناداری

50 50 98 74/3 68/2 101/8 056/1 000/0 
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( و سطح معنی داری برابر با -300/1محاسبه شده ،برابر با ) tه اینکه آزمون با توجه ببر اساس نتای  حاصل از بررسی داده ها، 

پدر  در دانش آموزان ( روانی) کالمی نشان می دهد که بین میانگین خشونت ،(α=  01/0درصد) 99در سطح اطمینان ( می باشد 000/0)

شده است بنابراین  01/0سطح معنی داری آزمون پایین تر از عادی و نوجوانان فراری از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد چرا که 

 در میانگین که آنجایی :بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه کالمی )روانی(  از جانب پدر در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد از

 کالمی شیوه به خانوادگی خشونت تجربه که گفت وانت می باشد می( 12/3)با برابر فراری نوجوانان در و(82/1)با برابر عادی آموزان دانش

  باشدمی عادی دختران از بیشتر  فراری دختران پدردر جانب از( روانی)

 بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه جسمانی از جانب پدر در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد فرضیه سوم پژوهش:  

 u آزمون جدول: 4جدول

 

 

 

 

( 000/0با) برابر آزمون معناداری سطح ( و 500/134با) برابر یو من ویتنی آزمون مقدار دهد می نشان فوق جدول های داده که همانطوری

 و عادی آموزان دانش در  جسمانی پدر خشونت میانگین که بین بین دهد می نشان (α=  01/0)صددر 99 اطمینان سطح در باشد می

بین  بنابراین: است شده 01/0 پایین تر از آزمون داری معنی سطح که دارد چرا وجود داری معنی تفاوت آماری نظر از فراری نوجوانان

 در ها رتبه میانگین که آنجایی ختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد ازتجربه خشونت خانوادگی به شیوه جسمانی از جانب پدر در د

تجربه خشونت خانوادگی به شیوه  که گفت توان می باشد ( می81/72با) نوجوانان فراری برابر در (و19/28با) عادی برابر آموزان دانش

 د باشاز جانب پدردر دختران فراری بیشتر از دختران عادی می ( روانی) کالمی

 درجه خشونت  کالمی )روانی(

 آزادی

خشونت  کالمی 

 )روانی(
 آزمون

t 

 اختالف

 میانگین

 سطح

 معناداری
 فراری عادی فراری عادی

50 50 98 82/1 12/3 052/10- 300/1- 000/0 

 آزمون میانگین رتبه ها   اتعداد نمونه ه 

 u 

سطح  

 معناداری
 فراری عادی فراری عادی

50 50 19/28 81/72 500/134 000/0 
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 بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه استداللی از جانب مادر در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد   فرضیه چهارم پژوهش :

  مستقل دوگروه با t : آزمون5جدول

 

اساس  بر 

حاصل از  نتای  

با داده ها،  بررسی 

اینکه  توجه به 

نشان می  ،(α=  01/0درصد) 99در سطح اطمینان ( می باشد 000/0( و سطح معنی داری برابر با )971/7محاسبه شده ،برابر با ) tآزمون 

در دانش آموزان عادی و نوجوانان فراری از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد چرا که   استداللی مادر دهد که بین میانگین خشونت

شده است بنابراین :بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه استداللی از جانب مادر در دختران  01/0سطح معنی داری آزمون پایین تر از 

 باشد می( 86/2)با برابر فراری نوجوانان در و(81/3)با برابر عادی آموزان دانش در میانگین که آنجایی فراری و عادی تفاوت وجود دارد  از

  باشدمی عادی دختران از کمتر فراری دختران مادردر جانب از استداللی شیوه به خانوادگی خشونت تجربه که گفت توان می

 جانب مادر در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه کالمی )روانی( از  : پنجم پژوهش فرضیه

  مستقل دوگروه با t : آزمون6جدول

( می 000/0( و سطح معنی داری برابر با )554/8محاسبه شده ،برابر با ) tبا توجه به اینکه آزمون از بررسی داده ها،  بر اساس نتای  حاصل

مادر در دانش آموزان عادی و ( روانی) کالمی نشان می دهد که بین میانگین خشونت ،(α=  01/0درصد) 99در سطح اطمینان باشد 

شده است بنابراین :بین  01/0معنی داری وجود دارد چرا که سطح معنی داری آزمون پایین تر از نوجوانان فراری از نظر آماری تفاوت 

 دانش در میانگین که آنجایی تجربه خشونت خانوادگی به شیوه کالمی )روانی( از جانب مادر در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد از

 کالمی شیوه به خانوادگی خشونت تجربه که گفت توان می باشد می( 86/2)با برابر فراری نوجوانان در و(83/1)با برابر عادی آموزان

  باشدمی عادی دختران از بیشتر  فراری دختران مادردر جانب از(  روانی)

 درجه خشونت استداللی

 آزادی

 آزمون خشونت استداللی

t 

 اختالف

 میانگین

 سطح

 فراری عادی فراری عادی معناداری

50 50 98 81/3 86/2 971/7 948/0 000/0 

 درجه خشونت  کالمی )روانی(

 آزادی

خشونت  کالمی 

 )روانی(
 آزمون

t 

 اختالف

 میانگین

 سطح

 معناداری
 فراری عادی فراری عادی

50 50 98 83/1 86/2 554/8 032/1- 000/0 
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 بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه جسمانی از جانب مادر در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد فرضیه ششم پژوهش:  

  u آزمون: 7جدول

 

 

 

 برابیر  آزمیون  معنیاداری  سیطح  و( 174)بیا  برابیر  ویتنیی  مین  یو آزمون مقدار دهد می نشان فوق جدول های داده که همانطوری

 آمیوزان  دانش در مادر جسمانی خشونت میانگین بین بین که دهد می نشان( α=  01/0)درصد 99 اطمینان طحس در باشد می( 000/0)با

: بنابراین اسیت  شده 01/0 پایین تر از آزمون داری معنی سطح که چرا دارد وجود داری معنی تفاوت آماری نظر از فراری نوجوانان و عادی

 در ها رتبه میانگین که آنجایی از دارد وجود تفاوت عادی و فراری دختران در پدر جانب از جسمانی شیوه به خانوادگی خشونت تجربه بین

تجربه خشیونت خیانوادگی بیه شییوه      که گفت توان می باشد ( می02/72با) نوجوانان فراری برابر در (و98/28با) عادی برابر آموزان دانش

 باشد ادی میجسمانی از جانب مادر در دختران فراری بیشتر از دختران ع

 بحث و نتیجه گیری 

در فرضیه اول تحقیق نتیجه محاسبات آماری نشان داده است ؛ بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه استداللی از جانب پدر ( 1

 اندختر پدر در جانب از استداللی شیوه به خانوادگی خشونت تجربه که گفت توان می در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد و

( همسو نمی باشد 1389فرد ،کامکار)قابل ذکر است که نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش ایمانی باشدمی عادی دختران از کمتر فراری

  برخورداربودند یکسانی با یاستدالل تقر نهیدر زم یاز خشونت خانوادگچرا که ایشان یافته اند که  دختران فراری نسبت غیر فراری 

بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه کالمی )روانی(  از  دوم تحقیق نتیجه محاسبات آماری نشان داده است ؛در فرضیه ( 2

 پدردر جانب از( روانی) کالمی شیوه به خانوادگی خشونت تجربه که گفت توان جانب پدر در دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد ومی

 یکامرانضروری است اشاره شود که نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق  باشدمی عادی دختران از بیشتر  فراری دختران

با توجه به فراوانی بسیار باالی تجربة خشونت جسمی و روانی از جانب همسو می باشد زیرا که نتای  نشان داده   (1385فکور،شهربانو)

  ای روانی یکی از عوامل مهم فرار کودکان از منزل باشدتنبیهات جسمانی و تحقیر و سرزنش ه یهوالدین در فراریان، ممکن است تجرب

  همخوانی دارد  (1389فرد،کامکار، ) یمانیا همچنین نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق 

 آزمون میانگین رتبه ها   تعداد نمونه ها 

 u 

سطح  

 معناداری
 فراری عادی فراری عادی

50 50 98/28 02/72 174 000/0 
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بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه جسمانی از جانب پدر در  ( در فرضیه سوم تحقیق نتیجه محاسبات آماری نشان داده است ؛3

تجربه خشونت خانوادگی به شیوه جسمانی از جانب پدر در دختران فراری  که گفت توان می ی و عادی تفاوت وجود دارد ودختران فرار

 ی( همسو م1385فکور،شهربانو) یکامران قیتحق جهیبا نت قیتحق نیا جهیاست اشاره شود که نت یضرورباشد بیشتر از دختران عادی می

توجه به فراوانی بسیار باالی تجربة خشونت جسمی و روانی از جانب والدین در فراریان، ممکن است  نشان داده  با  یکه نتا رایز باشد

با  قیتحق نیا جهینت نییکی از عوامل مهم فرار کودکان از منزل باشد  همچن انیتنبیهات جسمانی و تحقیر و سرزنش های رو یتجربه

 د   دار ی(همخوان1389فرد،کامکار ) یمانیا  قیتحق جهینت

بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه استداللی از جانب مادر در  ( در فرضیه چهارم تحقیق نتیجه محاسبات آماری نشان داده است ؛4

 فراری دختران مادردر جانب از استداللی شیوه به خانوادگی خشونت تجربه که گفت توان می ودختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد 

( همسو نمی باشد چرا که 1389قابل ذکر است که نتیجه پژوهش حاضر با نتیجه پژوهش ایمانی فرد، کامکار ) باشدمی عادی دختران از کمتر

  برخورداربودند یکسانی با یاستدالل تقر نهیدر زم یاز خشونت خانوادگایشان یافته اند که  دختران فراری نسبت غیر فراری 

ات آماری نشان داده است ؛ بین تجربه خشونت خانوادگی به شیوه کالمی )روانی( از جانیب میادر   ( در فرضیه پنجم تحقیق نتیجه محاسب5

 دختران مادردر جانب از( روانی) کالمی شیوه به خانوادگی خشونت تجربه که گفت توان می ودر دختران فراری و عادی تفاوت وجود دارد 

 ی( همسوم1385فکور،شهربانو) یکامران قیتحق جهیبا نت قیتحق نیا جهیشود که نت است اشاره الزم باشدمی عادی دختران از بیشتر  فراری

نشان داده  با توجه به فراوانی بسیار باالی تجربة خشونت جسمی و روانی از جانیب والیدین در فرارییان، ممکین اسیت        یکه نتا رایز باشد

بیا   قیی تحق نیی ا جیه ینت نیمهم فرار کودکان از منزل باشد  همچن یکی از عوامل انیتنبیهات جسمانی و تحقیر و سرزنش های رو یتجربه

 دارد    ی(همخوان1389فرد، کامکار ، ) یمانیا  قیتحق جهینت

 در پیدر  جانیب  از جسیمانی  شییوه  بیه  خانوادگی خشونت تجربه بین ( در فرضیه ششم تحقیق نتیجه محاسبات آماری نشان داده است ؛6

تجربه خشونت خانوادگی به شیوه جسمانی از جانب مادر در دختیران فیراری    که گفت توان می ودارد  وجود تفاوت عادی و فراری دختران

 باشید  ی( همسو م1385فکور،شهربانو) یکامران قیتحق جهیبا نت قیتحق نیا جهیاست اشاره شود که نت باشد الزمبیشتر از دختران عادی می

 ییار باالی تجربة خشونت جسمی و روانی از جانب والدین در فراریان، ممکن اسیت تجربیه  نشان داده  با توجه به فراوانی بس  یکه نتا رایز

 جیه یبیا نت  قیی تحق نیی ا جیه ینت نییکی از عوامل مهم فرار کودکان از منزل باشد  همچنی  انیتنبیهات جسمانی و تحقیر و سرزنش های رو

 دارد    ی(همخوان1389فرد،کامکار، ) یمانیا قیتحق
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می  مشارکت نوجوانان و جوانان در فعالیت های اجتماعی که این امر هم موجب تقویت پیوندهای اجتماعی آنان با افراد بزرگسال -1

 کاهش می دهد در هر دو گروه والدین و نوجوانان  شود  تقویت پیوندهای اجتماعی خشونت را 

خانوادگی )از جمله  خشونتهای یهان و از همه مهم تر, شناخت علل پدیدآورندجهت حمایت کودکان و زن اتخاذ قوانین حقوقی -2

و تالش در جهت حذف آن ها از خانواده تحقق یافتنی ( …فقر اقتصادی و فرهنگی, اعتیاد, بیکاری و طالق والدین, ازدواج مجددوالدین و

 است 

 همیشه در نظر داشته باشند که باید ایشان مورد سرنوشت رد گیرندگان تصمیم و مسئولین فراری، کودکان ساماندهی متصدیان -3

به  اجبار .دهند می ترجیح خانه در زندگی به را خیابانی زندگی خطرات کودکان که نیست؛ چرا منطقی حل راه خانواده به کودکان بازگشت

   است شرایط آن از فرار برای ر تالشخاط به بدنی تنبیه و جنسی استثمار قربانیان تنبیه معنی به اغلب والدین نزد به بازگشت

 ایجاد خطوط تلفنی از مراکز مشاوره ، به منظور مشاوره دادن به دخترانی که به هر دلیلی مورد آزار خانواده قرار گرفته و در معرض آسیب -4

 و فرار از منزل هستند 

ن اخالق در خانواده و حقوق والیدین بیر فرزنیدان و حقیوق     (سازمان آموزش و پرورش باید در مقطع دبیرستان درسی را تنظیم کند با عنوا5

فرزندان بر والدین و عدم رعایت این حقوق و عواقب آن در چهار سال تحصیلی آموزش داده شود تا پدران و مادران آینده به وظیایف صیحیح   

 خود واقف شوند 

اقب خشونت والدین نسبت به فرزندان را مورد تجزیه و تحلییل  (وزارت بهداشت آموزشهای هفتگی با همکاری صدا و سیما برگزار نماید و عو6

 قرار دهد و هشدارهای آموزنده برای والدین داشته باشد 

کاری را هشدار داده و ریشه (اداره کل زندانها ،بزهکاری نوجوانان را با همکارسی صدا و سیما مورد بحث و بررسی قرار دهند و عواقب این بزه7

 از خانه سرچشمه می گیرد مورد تهاجم قرار دهند های اصلی آن را که 

ن از خشونت آنهیا سرچشیمه   کاری فرزندانشاکار نیز باید جریمه و جزا بپردازند تا بدانند بزه(قوانینی وضع شود که پدر و مادران فرزندان بزه8

 می گیرد 
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 آزاد دانشگاه اهواز عادی و فراری دختران در ناکارآمد های ونگرش خانوادگی خشونت مقایسه(  1389 )منوچهر فرد،عفت،کامکار، ایمانی

 یافته های نو و در روانشناسی . اسالمی

 نامه پایان  بزهکاری در تهران شهر ساكن دختر نوجوانان گرایش در موثر خانوادگی عوامل بررسی( 1380 )غنچه راهب،

  ایران بهزیستی علوم دانشگاه  مددکاری ارشد کارشناسی

 اجتماعی مسائل بررسی مجله کیفی ای آن،مطالعه با مواجهه در زنان های استراتژی و خانگی خشونت(  1389 ) سهیال فسایی، ادقیص

  23شماره ایران،

 دخترانه دولتی دبستانهای در آزاری کود، با اجتماعی و روانی خانوادگی، عوامل رابطه بررسی(  1385 )همکاران و فائزه ، صحبائی

  ،بهار1 ،شماره16 اسالمی،دوره آزاد دانشگاه پزشکی علوم جلهم تهران

  27 فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم ،شمارهعوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران از خانه  (1387فتحی،منصور)

ه علمی و پژوهشی رفاه فصلنام فراری غیر و فراری کودکان در شده تجربه خانوادگی های خشونت شیوع(  1385 )فکور،شهربانو کامرانی

  22،سال ششم ،شماره اجتماعی

 یازدهم سال اجتماعی رفاه پژوهشی علمی فصلنامه  آباد خرم در منزل از کودکان فرار با خانوادگی عوامل رابطه( 1387 )،پروانه سبزی نژاد

  40،شماره

  40 یازدهم،شماره سال  اجتماعی رفاه پژوهشی علمی فصلنامه منزل از دختران فرار پیامدهای( 1388 ) همکاران و ،ضیاء هاشمی
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