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عوامل موثر بر فرار دختران از خانه


علي اردالن  ،فريبا سيدان



 ،مصطفي ذوالفقاري



طرح مسأله :پديدة فرار نوجوانان و جوانان به ويژه دختران جوان از خانه ،با
انواع آسيبهاي اجتماعي و دستيابي اندك و محدود به منابع ارزشمند اجتماعي
همراه است .آنچه در اين پژوهش مورد بررسي است ،شناخت عوامل اجتماعي و
رواني مؤثر بر فرار دختران نوجوان و جوان از منزل در قالب مدلي علّي ـ تجربي
است.
روش :در اين مطالعه از روشهاي كيفي و مطالعة مورد ـ شاهد مبتني بر
جمعيت با حجم نمونة  281مورد و  250شاهد استفاده شده است .نمونههاي مورد از
 10مركز سازمان بهزيستي و سازمان زندانها و نمونههاي شاهد از جمعيت عمومي
دختران ده استان كشور انتخاب شدند.
يافتهها :ضعف و دستيابي نابرابر به منابع ارزشمند اجتماعي ،بيسرپرستي و
بد سرپرستي خانواده ،طالق ،ضعف شبكه حمايت اجتماعي ،سوء استفاده و آزار،
طرد و غفلت در خانواده ،ضعف سازگاري و وابستگي اجتماعي ،احساس
بيقدرتي و بيهنجاري از عوامل موثر بر فرار دختران از منزل بوده است.
نتايج :در سطحي نظري ميتوان اذعان داشت كه هر يك از آسيبهاي مذكور
حاصل انواع اختالالت اجتماعي شامل اختالالت توزيعي ،ارتباطي و هنجاري
است كه خود ،ناشي از ضعف انسجام اجتماعي در سطح كالن است.
كليد واژهها :آسيبشناسي اجتماعي ،دختران ،فرار از منزل ،نوجوانان
تاريخ پذيرش87/5/7 :
تاريخ دريافت86/12/15 :

 .1اين تحقيق با حمايت دفتر مشاركتهاي زنان نهاد محترم رياست جمهوري و معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
علوم بهزيستي و توانبخشي انجام شده است.
 دكتر اپيدميولوژيست ،عضو هيأت علمي دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ،دانشگاه علوم پزشكي

تهران ><aardalan@gmail.com

 دكتر جامعهشناس ،عضو هيأت علمي ،دانشگاه الزهرا

 دكتر روانشناس باليني ،عضو هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
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 )1طرح مسأله
پديدة فرار و بيخانماني افراد نوجوان و جوان مسألة بسيار مهم و پيچيدهاي است كه با
انواع آسيبهاي اجتماعي چون فقر ،تبعيض ،خشونت و آزار ،طرد و غفلت در خانواده و
دستيابي اندك و محدود به منابع همراه است .در حالي كه خشونت و آزار در خانواده در
مطالعات مختلف يكي از علل اوليه و مهم فرار و بيخانماني نوجوان ذكر شده ،اين
بررسيها حاكي از آن است كه آزار و قرباني شدن يكي از ويژگيهاي شايع زندگي در
خيابان است .فرار از خانه به جاي آن كه به يافتن پناهي منتهي شود نوجوان را در معرض
خطرات متعددي چون فحشاء و بهرهكشيهاي مختلف قرار ميدهد .از آنجا كه بسياري از
اين افراد دچار انزواي اجتماعي شده و از حقوق اجتماعي خود محروماند ،در صورت
فقدان دست يابي به آموزش ،مراقبتهاي بهداشتي و ديگر نظامهاي حمايتي ،بسياري از
آنان به ويژه دختران نوجوان ،به اقدامات زيانباري براي حفظ و بقاء خود در خيابان دست
ميزنند كه از جمله آنها درگير شدن در باندهاي فساد ،فحشاء ،اعتياد و قاچاق ،دزدي و
سرقت است .در چنين وضعيتي فرد با افزايش خطر ابتالء به بيماريهاي مختلف از جمله
ايدز ،سقط جنين و ديگر مسائل و مشكالت بهداشتي روبهرو بوده و به انواع اقدامات براي
كاستن از درد بي پناهي خود از جمله اعتياد به مواد مخدر ،آسيب رساندن به خود و
خودكشي دست ميزنند .همچنين سوق يافتن اين افراد به يك خرده فرهنگ فرار ،پديدة
ديگري است كه به علت فقدان يك سيستم حمايت اجتماعي كارآمد به شكلگيري گروهي
حاشيهنشين منجر ميشود و ابعاد آسيبزاي آن دامنگير ساير گروههاي اجتماعي نيز
خواهد شد .آمارهاي منتشر شده توسط نيروي انتظامي در سالهاي اخير نشان ميدهد
بيشترين ميزان فرار در شهر تهران ( 3328نفر) رخ ميدهد كه از اين ميزان  2829نفر را
جوانان ،زنان و دوشيزگان تشكيل ميدهند .پس از تهران بزرگ نيز استان خراسان با 1939
نفر و بعد از خراسان ،استان فارس با  1118نفر بيشترين آمار فرار را در ميان فراريان
كشور دارا هستند (سازمان ملي جوانان .)105-106 :1382 ،آن چه در اين پژوهش مورد
نظر است ،بررسي عوامل اجتماعي و رواني موثر بر فرار دختران در قالب مدلي علّي ـ
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تجربي ميباشد.
 )2پيشينة مطالعه
شارلين و مورباراك با توجه به مطالعات صورت گرفته بر روي  20دختر فراري در يك
مركز درماني ،آنها را به دو گروه كليِ «فرار از» 1و «فرار به» 2تقسيم ميكند .گروه «فرار از»

را دختراني تشكيل ميدهند كه از مشكالت خانوادگي يا مدرسه كه برايشان قابل حل
نيست ميگريزند؛ همچنين ممكن است از يك يا چند نفر از اعضاء خانوادهشان نيز براي
اينكه نتوانستهاند مشكلشان را حل كنند ،عصباني باشند و در نهايت تحمل آنها به
سرآمده و از منزل فرار ميكنند .گروه ديگري از دختران نيز براي دستيابي به روابط
رومانتيك ،گشت و گذار كردن ،مصرف مواد مخدر ،سيگار و الكل و غيره كه در خانهشان
ممنوع بوده دست به فرار ميزنند كه به آنها «فرار به» اطالق ميشود

( Sharlin and Mor-

.)Barak,1992: 387-405
بررسيهاي ديگر نشان ميدهد نوجوانان و جوانان فراري در كودكي بارها فقدان
بستگي با ديگران را تجربه كردهاند .والدين اين دسته از كودكان آنها را به طريقي
محبتآميز نپروردهاند و بچهها را تحت كنترل و نظارت شديد بزرگ كردهاند .هرگاه
پرورندگان اوليه انسان نظير پدر و مادر به اندازه كافي نيازهاي رواني بنياني كودك را بر
نياورده باشند ،طرحهاي منفي بستگي در وي شكل گرفته و موجب احساس فقدان بستگي
با والدين و نهايتا با ساير افراد و اجتماع ميشود

)(Stefanidis, et al., 1992: 442-446

بائو و همكاران در پژوهش خود دريافتند زمينههاي بد رفتاري در خانواده و همچنين
استقالل زودرس نوجوانان ،آنها را وادار مينمايد تا به منظور حمايتهاي خاص به
جايگزينهايي تكيه نمايند .شواهد قابل مالحظهاي وجود دارد كه تعداد قابل توجهي از
نوجوانان فراري به دليل شرايط نامناسب خانوادگي خانههايشان را ترك مينمايند .در اين
. Running from
. Running to
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زمينه بائو در بررسي خود ،خطر جدي سوء استفادههاي جسمي و جنسي را نشان ميدهد
) .(Bao, et al., 2000: 408-420كاتز و همكاران او به اين نتيجه دست يافتند كه
تقريباً نيمي از جمعيت فراريان ،عالئم افسردگي و عزت نفس پايين را نشان ميدهند
) .(Kurtz, et al., 1991: 543-555فتيل و همكاران نيز بر اساس مصاحبه با  150جوان
بيخانمان ،نرخ بروز اختالل افسردگي اساسي را حدود  50درصد و اختالل استرس پس
از سانحه ) (PTSDرا  20درصد گزارش نمودند .در مطالعة آنها  27درصد فراريان اقدام

به خودكشي داشتند كه اين بازتاب وضعيت نااميدي 1برخي از اين افراد است .چهار

ويژگي روانشناختي ديگر شامل عزت نفس پايين ،فقدان كنترل ايگو ،روش مقابله ناموثر و
كانون كنترل برونزا است ).(Fetel, et al., 1992: 152-159
وندر پالگ و همكاران ) (Vander Ploeg & Scholte, 1997به اين نتيجه رسيدند كه
حدود  85درصد از جوانان بيخانمان و فراري از روشهاي مقابلهاي ناموثر توام با
بيكفايتي استفاده مينمايند .به عالوه سوء مصرف مواد و الكل نيز شيوههاي اختصاصي
اجتناب از واقعيت و كاستن از جنبههاي هيجاني زندگي آنها ميباشد .اين محققين در
مطالعة خود دريافتند كه بسياري از اين جوانان كانون كنترل بيروني دارند .الگوي رفتار ضد
اجتماعي كه غالباً در جوانان بيخانمان ديده ميشود عبارتاند از انحراف ،سوء مصرف
الكل و مواد ،رفتارهاي مشكل آفرين جنسي و فحشاء ،قرباني شدن و مشكالت مدرسه.
الزم به ذكر است مطالعات صورت گرفته نشان ميدهند كه يكي از علل عمدة فرار
نوجوانان و جوانان فقدان يا ضعف سرمايههاي فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي است .در
اين زمينه وندرپالگ ) (Vander Ploeg & Scholte, 1997مدعي است اغلب اين افراد
داراي منزلت اقتصادي ـ اجتماعي خانوادگي پاييني هستند ،چنان كه طبق مطالعة وي ،دو
سوم پدران آنان متعلق به طبقات پايين اجتماع (شامل كارگران نيمه ماهر و ماهر) بوده و
يك سوم از اين پدران نيز بيكار و يا ناتوان از انجام كار ميباشند .در اين زمينه شين هم به
مشكالت اقتصادي و فقر فراريان اشاره ميكند

).(Shane, 1989: 208-214
1

. Hopelessness
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مطالعات انجام گرفته در ايران نشان ميدهد منازعات خانوادگي ،اعم از مشاجرات
والدين يا مشاجرات بين فرزندان با والدين ،ازدواجهاي مكرر و وجود برادران و خواهران
ناتني ،حسادت و تبعيض بين فرزندان و طالق ،فرد را به شورش و طغياني واميدارد كه
شدت اين عوارض رواني و سركشيها به خارج از خانه منتقل شده و اثرات سوء خود را
در وراي خانه و فرار نشان ميدهد (صنعتي.)1378 ،
صمدي راد ( )64-66 :1381در بررسي خود دريافت كه زندگي با نامادري يا ناپدري،
وجود فرزندان زياد در خانواده ،نبود يكي از والدين به دليل طالق يا فوت ،وجود افراد
معتاد در خانواده ،كم توجهي خانواده نسبت به دختران ،وجود اختالف بين اعضاي
خانواده ،احساس تبعيض ،كتك خوردن ،كنترل از سوي افراد خانواده ،تهديد به اخراج،
احساس بي ارزشي ،شنيدن فحش و ناسزا و ...بر فرار دختران موثر بوده است .در پژوهش
حيات روشنايي ميزان شيوع تمام شاخصهاي عدم سالمت رواني در نوجوانان فراري
باالتر از ساير نوجوانان بوده است (حيات روشنايي .)67-68 :1381 ،از ميان عوامل
مختلف ،نقش روابط والدين و شيوههاي برخورد آنان با فرزندان و نابسامانيهاي
خانوادگي در تصميم نوجوانان براي ترك منزل عمده بوده است .جمشيدي دريافت كه اين
پديده ،چند علتي بوده و ريشة آن را ميتوان در فقر اقتصادي ،طالق ،جداييهاي عاطفي
والدين ،رفاه و آزادي بيش از حد ،تعرض جنسي توسط اطرافيان ،اعتياد ،شكاف بين
نسلها و اختالفات فرزندان و والدين جست .دختران دانشآموز به دليل فشار خانواده،
كنترل شديد و محدوديت در معاشرت با دوستان ،بيشتر از پسران دست به فرار ميزنند
(جمشيدي.)73-74 :1381 ،
تحقيق اردالن نشان داد كه عواملي چون طالق ،اعتياد والدين ،آزار و خشونت ،فقر و
برآورده نشدن نيازهاي مالي و رفاهي ،نداشتن آزاديهاي مختلف در زمينههاي تحصيلي،
ازدواج ،نحوة پوشش و رفت و آمد ،تشويق شدن توسط دوستان و طرد و غفلت در
خانواده ،در فرار دختران دخيل بوده است (اردالن.)1381،
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 )3چارچوب نظري
با مروري بر مطالعات و ديدگاههاي مطرح شده ميتوان دريافت فرار دختران تحت تاثير
عوامل چندي از جمله ضعف و دسترسي نابرابر به منابع ارزشمند اجتماعي ـ اقتصادي،
ضعف و يا فقدان شبكه حمايت اجتماعي و مشكالت هنجاري و رواني است .عوامل
مذكور حاصل نوعي اختالل اجتماعي در حوزههاي گوناگون اختالالت رابطهاي ،توزيعي و
هنجاري در سطح كالن اجتماعي است كه ارتباط مستقيمي با ميزان انسجام اجتماعي دارد.
كميت و كيفيت روابط اجتماعي بين كنشگران يكي از مشخصات نظم اجتماعي است .با
توجه به اين بعد از ساخت اجتماعي ،اختالل رابطهاي ،نوعي اختالل در شبكة روابط
اجتماعي است .اختالل رابطهاي بيش از هر چيز مربوط به حوزة اجتماعي مورد نظر است.
مراد از اختالل رابطهاي ،پايين بودن ميزان چگالي روابط اجتماعي ،قرينگي روابط
اجتماعي ،تعدد روابط اجتماعي ،شدت روابط اجتماعي ،و تنوع گروهها و موجوديتها در
روابط اجتماعي است (چلبي .)147 :1375 ،اختالل در روابط امدادرساني در ابعاد معرفتي،
مادي ،عاطفي و منزلتي در شبكة روابط اجتماعي ،ميزان خودكشي ،يأس اجتماعي ،انزواي
اجتماعي ،خودكمبيني ،استثمار و انفعال اجتماعي را تشديد مينمايد .اختالل در روابط بين
گروهي كار ادخال اجتماعي را مشكل ميسازد و از اين طريق موجبات ضعف انسجام ملي
و اجتماع جامعهاي را فراهم ميآورد (چلبي .)166 :1375 ،بايد توجه داشت كه احتمال
رشد شخصيتها و انسجام شخصيتي بستگي به كم و كيف انسجام ساختاري در سطح
كالن دارد .به عبارت ديگر بين شيوع انسجام شخصيتي ميان افراد جامعه و كم و كيف
انسجام ساختاري رابطة متقابل وجود دارد؛ يعني اگر در جامعهاي ،انسجام عام وجود داشته
باشد در اين صورت ميتوان انتظار داشت كه بيشتر اعضاي جامعه رشد شخصيت خود را
با موفقيت طي نمايند.
خانواده به مثابة اجتماعي طبيعي« ،مايي» را تشكيل ميدهد كه در يك ميدان تعاملي
گرم با حريم نسبتا شخصي به وجود آمده و اعضاء «ما» نسبت به آن احساس «تعلق» و
«وابستگي» مشترك دارند و در مقابل« ،ما» نيز به آن نوعي هويت جمعي مشترك اعطاء
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ميكند (چلبي.)92 :1375 ،
وابستگي عاطفي توليد تعهد ميكند و تعهد و عالقة اجتماعي نيز عناصر اصلي مراحل
تشكيلدهندة هنجارهاي اجتماعي و اخالقي هستند .پس بدون نوعي وابستگي عاطفي ،نظم
هنجاري غيرممكن است .زيرا پاية نظم هنجاري جامعه عاطفه است .احساس تعلق به
جمع ،اعتماد اجتماعي متقابل و دوستي متقابل كه از مشخصههاي اصلي همبستگي
اجتماعياند ،همگي ريشه در وابستگي عاطفي دارند.
تشكيل و رشد شخصيت از طريق تركيب نيازهاي ارگانيك با انتظارات اجتماعي در
مراحل گوناگون جامعهپذيري و در برخورد با محيط اثباتي ،اجتماعي و فرهنگي صورت
ميگيرد .هر قدر فرايند دروني كردن محيطهاي مختلف بيشتر باشد ،به همان نسبت نيز
تمايالت شخصيتي تعميم يافتهتر و مستقلتر از شرايط انضمامي خواهد گشت و اين خود
اجازه ميدهد تا فرد بتواند به صورت مؤثرتري با تقاضاهاي ناشي از نقشهاي اجتماعي
گوناگون مواجه شود .خشونت و طالق در خانواده ،اخراج از محيطهاي مختلف مدرسه،
خانواده ،كار و  ....با از دست دادن هر چه بيشتر حمايت اجتماعي همراه است ،به طوري
كه روند مستمر از دست دادن اين حمايت منجر به انزواي اجتماعي فرد از محيط اجتماعي
ميشود .علت اساسي فقدان بستگي اجتماعي و دروني نكردن هنجارهاي اجتماعي ،محيط
خانواده و والدين كودكان هستند كه به اندازه كافي نيازهاي رواني بنياني كودكان را بر
نياوردهاند ،چرا كه طرحهاي شناختي كه در كودكي شكل ميگيرد ،احساس بستگي با افراد
را تنظيم ميكند .در اين زمينه طرحهاي منفي دلبستگي به ويژه داراي ماهيت جدايي و
انفصال است و موجب ميگردد تا آنان همواره نسبت به ديگران ،اجتماع و سازمانهاي
اجتماعي احساس خصومت و دشمني نمايند.
تضاد هنجاري يكي ديگر از صور اختالل هنجاري است كه كار تنظيم اجتماعي بهويژه
در بعد روابط بين گروهي را مشكل ميسازد و انسجام كلي را تضعيف ميكند (چلبي،
.)116 :1375
در شرايط اختالل هنجاري افراد دچار آنومي ميشوند و در صورتي كه آزادي عمل هم
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داشته باشند اين آزادي منجر به فردگرايي خودخواهانه ميشود و زمينه را براي تشديد
ناهنجاري اجتماعي فراهم مينمايند كه نتيجة آن چيزي جز هرج و مرج نيست .در غياب
يكپارچگي هنجاري ...پيشبينيپذيري رفتار ،اگر نه غيرممكن ،حداقل مشكل ميشود .در نتيجه
ميزان عدم تعين اجتماعي نيز باال ميرود و به همراه آن درك انتظارات اجتماعي نيز مشكل
ميشود .به همراه افزايش ميزان اختالل هنجاري ،به همان نسبت برآيند نيروهاي هنجاري
تضعيف ميشود و احتمال بروز تضادهاي اجتماعي افزايش مييابد (چلبي.)286 :1375 ،
اختالل توزيعي نوعي ديگر از اختالل اجتماعي است كه شامل انواع مختلف نابرابري
موضعي ،نابرابري بيروني ،نابرابري بخشي و نابرابري فضايي است .در اين زمينه اگر
نابرابري موضعي در توزيع منابع ارزشمند چهارگانه (ثروت ،قدرت ،منزلت و دانش) در
جامعه به هر شكلي حاد و مزمن شود ،دسترسي اكثريت به منابع ارزشمند محدود خواهد
شد كه اثرات جانبي آن محدود كردن زمينة وفاق اجتماعي و گسترش تضاد انتشاري مثل
جرح و قتل و غيره است .از اين جهت نابرابريهاي بيروني ،يعني نابرابريهايي كه ريشه
در خصايل محولي دارند ،مانعي در راه توسعة ميثاقهاي اجتماعي و قومي هستند.
نابرابري بيروني به معني تبعيض است و منبع اصلي تعارضات جنسيتي و قومي و
فرهنگي را تشكيل ميدهد كه ميتواند در صورت فراهم بودن شرايط ،به آساني تبديل به
خشونت (آدمكشي ،دزدي ،چپاول و  )...شود ،به عالوه ،اين تضادها نيز ميتواند به
صورت مانعي جدي بر سر راه وفاق جامعهاي و تشكل اجتماعي جامعهاي نيز عمل نمايد
و جامعه را به سوي يك جامعة قطعهاي خشونتزا سوق دهد (چلبي.)219 :1375 ،
فرضيات مطالعة حاضر با توجه به چارچوب نظري مطالعه عبارت است از آنكه ضعف
پايگاه اجتماعي خانواده ،ضعف شبكة حمايت اجتماعي دختران ،سابقة كودك آزاراي در
خانواده عليه دختران ،گرمي كمتر و كنترل باالتر در روابط والدين /سرپرست با دختران،
سطح باالتر هيجانطلبي دختران ،ويژگي كانون كنترل دختران ،ضعف بستگي عاطفي
دختران با خانواده و مدرسه ،احساس بيقدرتي ،بيهنجاري و انزواي اجتماعي دختران،
ضعف سازگاري اجتماعي دختران و ويژگي درونگرايي يا برونگرايي دختران با افزايش
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احتمال فرار آنان از خانه ارتباط دارد.
 )4روش مطالعه
 )4-1نوع مطالعه و روش اجرا
استراتژيهاي تحقيقاتي زير در اين مطالعه استفاده شدند :الف) مطالعة كيفي شامل دو جزء
مصاحبه عميق فردي و بحث گروهي متمركز؛ ب) مطالعة مورد ـ شاهد مبتني بر جمعيت.
 )4-2جامعه آماري و روش نمونهگيري
در اين مطالعه دختري واجد تعريف «فرار از خانه» قرار گرفت كه هر  4معيار زير را دارا
بود الف) داشتن خانهاي قبل از فرار كه ميتوانسته در آنجا زندگي كند؛ ب) ازدواج
نكردن قبل از فرار ،مگر اينكه علت فرار ازدواج اجباري و مبداء فرار ،منزل سرپرست
بوده؛ ج) ترك منزل بدون اطالع سرپرست يا طي مراحل قانوني؛ د) نداشتن قصد بازگشت
هنگام ترك منزل .منبع دسترسي به دختران فراري ،مراكز سازمان بهزيستي و زندانها
بودند.
در بخش كيفي مطالعه 6 ،دختر مورد مصاحبه عميق فردي قرار گرفتند و يك جلسه
بحث گروهي متمركز  2ساعته نيز متشكل از  6دختر ،يك تسهيلگر و يك يادداشتبردار
به بحث در زمينة عوامل و انگيزههاي فرار از ديدگاه آنها ،عوامل بازدارنده و ويژگيهاي
شخصيتي پرداخت.
در بخش كمي مطالعه (مورد ـ شاهد) 281 ،دختر با  250دختر بدون سابقة فرار از
منزل مقايسه شدند .دختران گروه شاهد واجد  4معيار زير بودند الف) زندگي با سرپرست
در زمان مصاحبه؛ ب) عدم سابقه ازدواج؛ ج) عدم سابقه ترك منزل بدون قصد بازگشت؛
د) سن  13تا  23سال (بر اساس توزيع غالب مطالعات قبلي دختران فراري) .گروه شاهد
از نظر فاكتور شهر/روستاي محل زندگي همسان سازي فراواني شدند .نمونهگيري گروه
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مورد در  3زندان استان تهران و  7مركز سازمان بهزيستي استانهاي تهران و خراسان به
روش پي در پي 1و نمونهگيري گروه شاهد در ده استان كشور به روش تصادفي ساده از
فهرست خانوارها انجام شد.
 )4-3ابزار مطالعه
جمعآوري دادهها بهوسيلة پرسشنامه ،به روش مصاحبه رو در رو و توسط پرسشگران
آموزشديدة زن با تحصيالت حداقل ليسانس در رشتههاي مرتبط انجام گرفت .تعيين
روايي محتوايي و صوري پرسشنامه در مرحله پيش آزمون انجام شد .به منظور رعايت
اصول اخالقي ،ضمن ذكر اهداف تحقيق و كسب رضايت شفاهي از نمونهها ،اطالعات
فردي محرمانه در نظر گرفته شدند.
 )4-4تعريف عملياتي متغيرها
متغيرهاي مورد بررسي عبارت بودند از :حمايت اجتماعي بر اساس پرسشنامة پيشنهادي

يو و فوكادا(Fukada & Hashimoto, 1992: 32-39) 2؛ سوء استفاده؛ ابعاد ارتباط والدين

با دختر (گرمي/طرد و كنترل/آزادي) بر اساس تحقيق شافر 3و آزمون شده توسط آقاجري

()1374؛ سازگاري اجتماعي؛ بستگي اجتماعي؛ مقياسهاي بيقدرتي؛ بيهنجاري اجتماعي
و انزواي اجتماعي بر اساس پرسشنامه دين4؛ هيجانطلبي؛ منبع كنترل بر اساس

پرسشنامة راتر5؛ برونگرايي و نوروتيزم بر اساس پرسشنامة آيزنك.

1

. Consecutive
Jou and Fokada
3
Schaffer
4
. Dean
5
. Rotter
2
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 )4-5روش تجزيه و تحليل
دادههاي مطالعه مورد ـ شاهد با نرمافزار  SPSS-11آناليز شدند .از مفاهيم آمارهاي فراواني
نسبي ،فراواني تجمعي ،ميانگين ،ميانه و انحراف معيار براي توصيف متغير استفاده شد.
مقايسههاي دو متغيره با آزمونهاي  tمستقل انجام شد .آناليز چند متغيره با توجه به دو
بخشي بودن متغير وابسته يعني «سابقه فرار از منزل» با استفاده از آناليز رگرسيون لجستيك

1

با روش  Ackward Likelihood Ratioانجام شد و نسبت شانس 2با حدود اطمينان 0/95
مربوطه محاسبه شدند.
 )5يافتهها
بر اساس نتايج مصاحبههاي عميق و بحث گروهي متمركز ،عوامل زير به عنوان عوامل
موثر بر فرار دختران از منزل مطرح شده و در مطالعة مورد ـ شاهد مورد نظر قرار گرفت.
اين عوامل عبارتاند از :الف) وجود اختالل رواني در والدين ،شامل عقبماندگي،
حمالت خشم انفجاري ،اختالل شخصيت ،اعتياد؛ ب) وجود اختالل روانپزشكي در فرد،
شامل اختالل سلوك ،اختالل مقابله جويي ،افسردگي ،اقدام به خودكشي و خودزني؛
ج) سرپرستي نامناسب ،شامل سوء استفادة فيزيكي و جنسي ،كمبود محبت ،محافظت
افراطي ،اجازة استقالل ندادن ،تبعيض بين دختر و پسر ،آزادي افراطي ،مرگ والدين ،طالق
والدين ،غيبت پدر (جرم ،زندان ،شغل) ،تهديد به بيرون كردن از خانه؛ د) روابط با
همساالن شامل ناسازگاري ،عدم صميمت به دليل عدم اعتماد ،وابستگي افراطي ،تاثير
گرفتن از دوست ناباب؛ هـ) ويژگيهاي شخصيتي ،شامل تنوعطلبي ،ميل به آزادي
نامحدود ،شيوة حل مسالة نامناسب ،استقاللطلبي ،ويژگيهاي كانون كنترل ،عدم اعتماد به
مراجع قدرت ،ناسازگاري ،احساس حقارت به خاطر تعلق داشتن به خانوادة خود،
تكانشوري ،مبدل پوشي ،سطح پايين قدرت و تحمل ناكافي؛ و) ازدواج اجباري؛ ز) فقر
. Logistic Regression
). Odds Ratio (OR
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خانواده .عوامل تسريعكنندة فرار عبارت بودند از تهديد خانواده به بيرون كردن از خانه و
سوء استفادة فيزيكي و جنسي ،و عوامل بازدارندة فرار عبارت بودند از اعتقادات مذهبي و
داشتن منابع حمايت كننده.
شايان ذكر است يافتههاي حاصل از مطالعة كمي ،نتايج فوق را تاييد ميكنند؛ چنانكه
مقايسة سابقة مشكالت اجتماعي سرپرست نمونهها در گروههاي مورد با شاهد حاكي از
آن است كه ميان دو گروه مزبور از نظر سابقة ارتكاب جرم 10 ،درصد در برابر  0/4درصد

) ،(P>0/001سابقة زنداني شدن 19/6 ،درصد در برابر  3/6درصد ) ،(P>0/001سابقة

اعتياد 29/5 ،درصد در برابر  1/6درصد ) (P>0/001و سابقه طالق والدين 29/2 ،درصد

در برابر  0/8درصد ) (P>0/001تفاوت معنادار وجود دارد .همچنين مقايسة خصوصيات

دوستان نزديك دختران گروه مورد با شاهد نشاندهندة موارد زير بود :ارتكاب جرم (شامل
سرقت ،خريد و فروش مواد و مشابه آن) 15/3 ،درصد در برابر  0/4درصد )(P>0/001؛

سابقة زندان 13/9 ،درصد در برابر  0/4درصد )(P>0/001؛ اعتياد 16/0 ،درصد در برابر
 0/01درصد )(P>0/001؛ سابقة فرار از منزل 23/5 ،درصد در برابر  0/8درصد

)(P>0/001؛ قصد فرار از منزل 18/5 ،درصد در برابر  2/8درصد ) (P>0/001و تشويق
دوست به فرار  32/4درصد در برابر  0/4درصد ).(P>0/001

ميانگين سن دختران فراري  18/2 ±2/8و گروه شاهد  17/2 ±2/4بود ).(P>0/001

بعد خانوار در گروه مورد 5/8± 2/0و در گروه شاهد  4/4± 1/4بود ).(P>0/001
سرپرست خانوار حدود  60درصد نمونههاي مورد و  92درصد نمونههاي شاهد ،پدر بود

) .(P>0/001سطح تحصيالت سرپرستان دختران فراري نسبت به گروه شاهد پايين تر بود

) (P>0/001و نسبت زندگي در شهر در ميان دختران فراري  91/8درصد و در گروه شاهد

 75/2درصد بود ).(P>0/001

جدول شمارة  1ميانگين امتيازات متغيرهاي اجتماعي و رواني موثر بر فرار در دو گروه
دختران فراري و شاهد را نشان ميدهد .همانگونه كه مشاهده ميكنيم ،در تمامي متغيرهاي
مذكور بين اين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد؛ چنانكه دختران فراري ميزانهاي
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باالتري از انواع سوء استفاده و آزار ،طرد و كنترل والدين ،احساس بيقدرتي ،بيهنجاري،
انزوا ،ضعف بستگي اجتماعي و حمايتهاي اجتماعي را تجربه ميكنند .همچنين اين
دختران از ويژگيهاي روانشناختي هيجانطلبي ،منبع كنترل بيروني ،برونگرايي و
نوروتيزم بيشتري برخوردارند.

جدول  :1مقايسة ميانگين امتيازات فاكتورهاي اجتماعي و رواني بررسي شده در دو گروه
دختران فراري و شاهد
دختران فراري

شاهد

t

P

df

ميانگين  ±انحراف معيار ميانگين  ±انحراف معيار
حمايت اجتماعي
احساسي

18/2±54/7

22/7±96/8

-23/2

476/1

<0/001

ابزاري

11/3±32/0

15/0±58/7

-22/8

459/9

<0/001

اطالعاتي

11/6±31/9

13/2±54/5

-20/8

498/7

<0/001

مبتني بر همراهي

11/6±32/1

14/7±57/2

-21/6

472/2

<0/001

تمام ابعاد

50/2±151/0

59/7±267/3

-24/1

488/8

<0/001

سوء استفاده
فيزيكي

7/0±14/2

1/3±6/7

7/5

304/4

<0/001

احساسي

4/6±13/1

3/0±7/0

6/1

485/7

<0/001

غفلت احساسي

6/5±20/5

4/9±9/9

10/4

507/6

<0/001

غفلت فيزيكي

4/9±10/8

2/3±5/0

5/8

409/6

<0/001

تمام ابعاد

19/1±58/8

8/8±28/7

30/1

405/8

<0/001

267

فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال هفتم ،شماره 29

ادامة جدول 1
روابط با والدين
گرمي /طرد

31/0±89/5

26/7±135/9

-18/5

528/3

<0/001

كنترل  /آزادي

20/9±161/4

18/6±139/4

12/6

529

<0/001

سازگاري اجتماعي
با خانواده

2/9±5/1

3/0±10/0

-18/3

529

<0/001

با مدرسه

2/5±8/4

2/1±9/0

-2/9

526/6

0/003

با جامعه

4/1±13/5

4/3±19/0

-14/7

529

<0/001

بستگي اجتماعي
با والدين

5/3±10/7

3/2±17/4

-17/7

468/0

<0/001

با خواهر و برادر

5/0±12/4

3/8±16/2

-9/9

517/6

<0/001

با مدرسه

3/6±8/7

2/8±9/8

-3/8

520/1

<0/001

با جامعه

10/1±31/9

7/7±43/6

-14/9

516/4

<0/001

بيقدرتي

6/2±33/3

6/6±27/9

9/6

529

<0/001

بي هنجاري

4/7±33/2

5/6±29/1

8/8

488/5

<0/001

انزوا

4/0±29/8

4/9±25/7

10/5

480/2

<0/001

هيجان طلبي

2/9±6/3

2/4±5/8

2/3

529

0/02

منبع كنترل

3/6±17/5

4/6±14/6

8/1

467/7

<0/001

برونگرايي

3/7±10/0

2/8±9/3

2/86

520/0

0/008

نوروتيزم

4/0±15/1

4/8±12/5

6/7

490/5

<0/001

سابقة مردود يا مشروط شدن در گروه مورد  30/2درصد و در گروه شاهد 15/6

درصد بود ) .(P>0/001الزم به ذكر است كه  15مورد ( 5/4درصد) از دخترانِ داراي
سابقة فرار از منزل ،سوء استفادة جنسي را قبل از اولين فرار گزارش كردهاند .در اين
نمونهها سوء استفادهكننده در  6مورد پدر 6 ،مورد برادر(ها) 1 ،مورد عمو 1 ،مورد پسر
دايي و  1مورد دوست برادر بوده است .مقايسة سابقة برخي مشكالت رواني و
استرسورهاي دختران فراري با دختران شاهد به شرح ذيل بود :تصميم به خودكشي 34/5
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درصد در برابر  3/2درصد )(P>0/001؛ اقدام به خودكشي  32/4درصد در برابر 1/2

درصد )(P>0/001؛ افسردگي  63/3درصد در برابر  36/8درصد )(P>0/001؛ مرگ يكي

از اعضاء خانواده  21/7درصد در برابر  8/4درصد ) (P>0/001و قطع رابطه با دوست

نزديك  27/4درصد در برابر  26/0درصد ).(P>0/001

در جدول شمارة  ،2برآوردهاي نسبت هاي شانس خام و تعديل شدة عوامل موثر بر
فرار دختران از خانه بر اساس آناليز رگرسيون لجستيك نشان داده شده است.
جدول  :2برآوردهاي نسبتهاي شانس خام و تعديل شده عوامل موثر بر فرار دختران
عامل مورد بررسي

Crude OR

%95CI

Adjusted OR

%95CI

پايگاه اجتماعي

0/67

0/55-0/82

0/62

0/49-0/79

وضعيت سرپرستي (مناسب /نامناسب)

0/12

0/12-0/20

0/31

0/14-0/65

آسيب هاي اجتماعي در خانواده (بلي /خير)

15/69

8/56-28/75

18/43

8/25-42/15

طالق والدين (بلي /خير)

51/07

12/40-110/17

48/88

10/2-134/2

فوت والدين (بلي /خير)

4/82

2/85-8/13

7/31

4/02-13/3

آسيب هاي اجتماعي دوستان (بلي /خير)

38/99

19/8-76/7

27/66

8/59-89/08

حمايت اجتماعي

0/94

0/93-0/95

0/95

0/93-0/96

سوء استفاده از دختر

1/15

1/12-1/18

1/11

1/06-1/15

همبستگي

0/86

0/84-0/88

0/86

0/82-0/89

انعطاف پذيري

0/94

0/92-0/96

1/06

1/02-1/11

گرمي روابط والدين با دختر

0/95

0/94-0/95

0/95

0/94-0/97

كنترل دختر توسط والدين

0/05

1/06-1/04

1/08

1/05-1/11

سازگاري اجتماعي

0/75

0/71-0/79

0/85

0/75-0/97

بستگي اجتماعي (سطح باال  /سطح پائين)

0/02

0/005-0/10

0/03

0/001-0/86

بستگي اجتماعي (سطح متوسط  /سطح پائين)

0/02

0/05-1/07

0/17

0/008-3/5

بيقدرتي

1/13

1/10-1/17

1/07

1/07-1/14

بيهنجاري

1/16

1/12-1/20

1/08

1/08-1/17

انزواي اجتماعي

1/23

1/17-1/29

0/95

0/86-1/05
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ادامة جدول 2
هيجانطلبي

1/07

1/01-1/14

1/32

1/13-1/55

منبع كنترل (سطح باال  /سطح پايين)

0/68

0/43-1/07

13/1

4/4-39/2

منبع كنترل (سطح متوسط  /سطح پايين)

1/59

1/07-2/36

1/7

0/57-5/2

برونگرايي

1/07

1/01-1/12

0/97

0/86-1/09

نوروتيزم

1/14

1/09-1/19

0/96

0/87-1/06

افسردگي (بلي /خير)

8/0

5/3-11/9

2/3

0/86-6/1

OR: Odds Ratio, CI: Confidence Interval

نتايج حاصل از جدول شمارة  2نشان ميدهد اثر محافظتكنندگي پايگاه اجتماعي،
سرپرستي نامناسب ،حمايت اجتماعي ،همبستگي خانواده ،گرمي روابط والدين يا
سرپرست خانوار با دختر ،انعطافپذيري خانواده ،سازگاري اجتماعي و بستگي اجتماعي
در فرار دختران از منزل عليرغم تعديل براي ساير متغيرهاي مستقل متناسب اجتماعي ـ
رواني حفظ شده است .اثر عامل خطر بودن سابقة انواع آسيبهاي اجتماعي سرپرست
خانواده (ارتكاب جرم ،زنداني شدن ،اعتياد) ،سابقة طالق والدين ،سابقة فوت حداقل يكي
از والدين ،سابقة آسيبهاي اجتماعي در دوستان (شامل ارتكاب جرم ،زنداني شدن ،اعتياد،
فرار از منزل) ،سوء استفاده از دختر ،ميزان كنترل والدين يا سرپرست بر رفتارها و روابط،
بيقدرتي دختر ،بيهنجاري ،هيجانطلبي و منبع كنترل خارجي نسبت به كنترل داخلي ،در
فرار دختران از منزل عليرغم تعديل براي ساير متغيرهاي مستقل رواني ـ اجتماعي حفظ
شده است.
 )6نتيجهگيري
نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي ازآن است كه ضعف پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي
دختران قوياً در سوق دادن آنان به فرار از خانه دخيل است .اين يافتهها همسو با برخي از
تحقيقات صورت گرفته نظير بررسيهاي گلدشيدر )،(Goldscheider, et al. 1998: 60
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وندرپالگ ( ،)1997فتيل ) ،(Fetel, et al., 1992: 152-159شين )،(Shane, 1989: 208-214
جانوس ) ،(Janus, et al., 1995: 433-447راهب ( ،)1380صنعتي ( ،)1378مؤمني
( ،)1380جمشيدي ( )73-74 :1381و اردالن ( )1381ميباشد .در اين خصوص بايد
يادآور شد كه پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي خانواده ،يك متغير پيشينهاي است كه ميتواند
تاثير خود بر فرار دختران را از طريق متغيرهاي واسطي چون آسيبهاي خانواده (اعتياد،
بزهكاري و ،)...طالق ،فوت والدين ،بستگي اجتماعي ،شبكة حمايت اجتماعي ،فقدان
همبستگي و انعطافپذيري اعمال نموده ،همچنين بر بروز حاالت منفي رواني چون
احساس بيقدرتي ،انزاواي اجتماعي ،بيهنجاري و بر سوق يافتن هرچه بيشتر دختران به
سوي فرار تاثيرگذارد .متغيرهاي فوق كه مولفههاي بيگانگي اجتماعي ميباشند نوعي وضع
وحالت رواني ايجاد ميكنند كه دختران در طي آن هرچه بيشتر از زمينههاي اجتماعي و
خانوادگي خود احساس جدايي كرده ،دچار طرد اجتماعي ميشوند .در خانوادة دختران
فراري روابط والدين با فرزندان در دو سوي طيف گرمي ـ طرد ،عمدتاً به سوي طرد و
ضديت ميل ميكند .حاالت منفي رواني افسردگي ،اضطراب و نوروتيزم تحت تاثير
متغيرهاي ساختاري مذكور بوده و با آن در تعامل هستند.
يافتههاي ديگر تحقيق نشاندهندة آن هستند كه سوءاستفاده و آزار دختران باعث
كاهش عزت نفس واختالالت سلوك آنان شده و تحت تاثير سرمايههاي فرهنگي ،اجتماعي و
اقتصادي و به عنوان يك متغير واسط ،بر ميزان سازگاري اجتماعي ،بستگي اجتماعي،
خصوصيات دوستان ،احساس بيقدرتي ،بيهنجاري ،انزواي اجتماعي و احساس افسردگي
موثر است و ميتواند با ميزان هيجانطلبي و منبع كنترل دختران در تعامل باشد .اين يافتهها
همسو با نتايج حاصله از ساير مطالعات از قبيل فارو )،(Farrow, et al., 1992: 717-726
ويلس ) ،(Willis Diane, et al., 1992وايت بيك )،(Whitbeek, et al., 1997: 517-528
بائو ) ،(Bao, et al., 2000: 408-420وندر پالگ ( )1997است .يافتههاي ديگر تحقيق
نشان ميدهند ميزان برخورداري دختران فراري از انواع حمايتهاي اجتماعي از سوي
خانواده و خويشاوندان بسيار اندك است .بر اهميت پديدة مذكور توسط برخي از محققين
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چون وندرپالنگ ( )1997در پيشگيري از فرار نوجوانان تاكيد شده است .در اين زمينه
هيجانطلبي و منبع كنترل ،خصايص رواني هستند كه ميتوانند در تعامل با حمايت
اجتماعي باشند.
اختالالت هنجاري چون احساس بيهنجاري ،بيقدرتي ،انزواي اجتماعي و فقدان
بستگي اجتماعي از عوامل آسيبزايي هستند كه در فرار دختران از منزل سهم بهسزايي
داشته و زمينههاي بروز آن را مهيا ميسازند .از اين نظر شماري چند از مطالعاتِ صورت
گرفته به عامل مذكور بهعنوان پديدهاي مهم اشاره كردهاند ،چنان كه يكي از علل مهم فرار
دختران ،دروني نكردن هنجارهاي اجتماعي و نهايتاً احساس بيگانگي اجتماعي در
آنهاست كه حاصل فرايندهاي نامطلوب جامعهپذيري و فقدان كنترل اجتماعي دروني
است .همچنين فرايند عدم پيوستگي موجب ميشود نوجوانان فراري با هنجارهاي مرسوم
اجتماعي تطابق نداشته باشند .در اين خصوص برآورده شدن نيازهاي رواني بنياني فرد در
كودكي موجب دروني نكردن هنجارهاي اجتماعي و فقدان بستگي اجتماعي و ايجاد
احساس جدايي و انفصال و خصومت نسبت به ديگران و اجتماع و سازمانهاي اجتماعي
ميشود.
باتوجه به نتايج ذكر شده ،ميتوان مدل شمارة  1را براي ترسيم روابط متغيرها در سطح
خرد و ميانه ارائه داد .همچنان كه در اين مدل مشاهده ميكنيم ،ضعف دستيابي به منابع
ارزشمند اجتماعي بر بروز انواع آسيبهاي اجتماعي و رواني در خانواده تاثيرگذار بوده
كه نهايتاً موجب بروز حاالت منفي رواني و احساسي نظير بيقدرتي و بيهنجاري ميشود.
از اين نظرآسيبهاي خانواده ،فوت والدين و سرپرستي نامطلوب ،هريك تحت تاثير
ضعف پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي بوده و بر بروز طالق تاثيرگذارند و طالق نيز به نوبة
خود بر فقدان حمايت اجتماعي و سوء استفاده از دختران موثر است .همچنين روابط مبتني
بر طرد و كنترل والدين با فرزندان و ويژگيهاي ساختاري روابط در خانواده (ميزان
انعطافپذيري و همبستگي) به نوبه خود تحت تاثير متغيرهاي فوقالذكر بوده و بر ميزان
سازگاري و بستگي اجتماعي دختران تاثيرگذار است و در نهايت احساس بيقدرتي،
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بي هنجاري و احساس انزواي اجتماعي به ترتيب بر يكديگر تاثيرگذار بوده و در عين حال
تحت تاثير متغيرهاي ذكر شده ميباشند و با هيجانطلبي و منبع كنترل نيز در تعامل هستند.
مدل  :1بخشي از شبكه علّي فرار دختران
ضعف پايگاه
اجتماعي
آسيبهاي خانواده ،فوت والدين،
سرپرستي نامطلوب
طالق
هيجانطلبي و
منبع كنترل

فرار دختر از
منزل

ضعف حمايت اجتماعي و سوء
استفاده
ضعف همبستگي وانعطافپذيري
خانواده ،طرد ،كنترل
ضعف سازگاري و بستگي
اجتماعي
احساس بيقدرتي
احساس
بيهنجاري

باي د توجه داشت فرايندهاي فوق كه همگي در سطح تعامالت بين گروهي و در درون
خانواده ،مدرسه ،دوستان و خويشاوندان بهوقوع ميپيوندند ،بيشتر در سطوح ميانه و خرد
قرار داشته و داراي علل عمدهاي در سطوح كالن بوده و با آنان در تعامل هستند .همانطور
كه در مدل نظري تحقيق مطرح شد ،فقدان انسجام اجتماعي در سطح كالن با اختالالت
مختلف ارتباطي ،هنجاري و توزيعي همراه است .دختران فراري از ضعف ،دسترسي
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نامطلوب و نابرابر به منابع ارزشمند اجتماعي ـ اقتصادي رنج ميبرند كه ناشي از
اختالالت توزيعي در سطح كالن است .همچنين ضعف كاركردي و ساختاري در شبكة
اجتماعي (خانواده ،دوستان )...در قالب فقدان روابط حمايتي كه خود ناشي از اختالل
رابطهاي در سطح كالن اجتماعي است ،موجب بروز انزوا ،ياس و بيگانگي اجتماعي آنان
ميشود .بايد توجه داشت كه ضعف پيوندهاي عاطفي و اجتماعي در شبكة حمايت
اجتماعي دختران فراري و محروميت آنان از حمايت عاطفي و احساسي ناشي از ضعف
انسجام اجتماعي است كه موجبات تزلزل و سست شدن بستگيهاي اجتماعي در سطح
خرد را فراهم نموده است .همچنين فقدان حمايت مشورتي و اطالعاتي از سوي شبكة
اجتماعي ناشي از فق دان و يا محدوديت قواعد هنجاري و به عبارت بهتر ضعف تنظيم
اجتماعي است كه به نوبة خود منجر به سردرگمي بيشتر دختران شده و آنان را در شرايط
نامطلوبي قرار مي دهد .از اين جهت بايد يادآور شد كه كاهش وابستگي عاطفي در خانوادة
دختران فراري به عنوان اجتماعي طبيعي با كاهش سازگاري اجتماعي آنان همراه ميباشد
كه به ويژه در ابعاد سازگاري با خانواده جلوهگر است .در واقع فقدان سازگاري اجتماعي
و فقدان ميل به آمادگي براي هم آوايي با انتظارات اجتماعي دو روي يك سكهاند كه
موجبات فقدان تعهد اجتماعي را فراهم ميآورند .از اين رو ،از جمله علل پديدة فرار از
خانه ،فقدان شيوع انسجام شخصيتي در بين اعضاء جامعه است كه با كم و كيف انسجام
ساختاري رابطة متقابل دارد ،چرا كه در شرايط كنوني فقدان انسجام عام اجتماعي موجب
گشته بيش تر اعضاء جامعه مراحل رشد شخصيت خود را با موفقيت طي ننموده و در آنان
فقدان تمايل به پيوند عاطفي با ديگران شكل گيرد .اين امر ناشي از رشد گرايشهاي منفي
نسبت به ديگران است كه به صورت منفي نسبت به محيط اجتماعي جهتگيري شده و
ضرورتاً منجر به عدم همآوايي با انتظارات اجتماعي و فقدان تعهد اجتماعي مبتني بر تعهد
دروني ميگردد.
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ايران ،دبيرخانه همايش.
 چلبي ،مسعود ،)1375( .نظم اجتماعي ،تهران ،نشر ني. حيات روشنايي ،افسانه( .خرداد « ،)1381بررسي رابطه فرار دختران از منزل باوضعيت خانوادگي ،شيوههاي تربيتي والدين و ميزان اعتماد به نفس آنان» ،خالصه
مقاالت اولين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي در ايران ،دبيرخانه همايش.
 راهب ،علي ،)1380( .بررسي عوامل خانوادگي موثر در گرايش نوجوانان دخترساكن شهر تهران به بزهكاري ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم بهزيستي
و توانبخشي.
 سازمان ملي جوانان ،)1382( .طرح بررسي وضعيت فرار از خانواده جوانان،معاونت مطالعات و برنامه ريزي دفتر مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان ،اهل
قلم.
 صمدي راد ،انور( .خرداد « ،)1381بررسي عوامل اجتماعي و خانوادگي موثر بر فراردختران از خانه» ،خالصه مقاالت اولين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي در
ايران ،دبيرخانه همايش.
 صنعتي ،فريده ،)1378( .عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر فرار دختران 12-26ساله از منزل ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي.
 مومني ،محمد ،)1380( .بررسي و عوامل فرار دختران و تبعات آن ،پاياننامهكارشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي.
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