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 40، شمارهيازدهمي رفاه اجتماعي، سال پژوهش ـفصلنامة علمي

  
  

  *پروانه نژادسبزي
  
  

.  خانواده به عنوان يك نهاد اجتمـاعي نقـش مهمـي در تربيـت و آمـوزش افـراد دارد                    :طرح مسئله 
خانواده با ايفاي وظايف خود به نحو مطلوب، كاركرد مثبتي در جامعه داشـته و منجـر بـه ثبـات و                      

ردي در سـاختار  هاي مختلف اجتماعي نشانة اختالالت كـارك بروز آسيب. شودسالمت اجتماعي مي 
خانواده است، با توجه به رشد روزافزون پديدة فرار از منزل، شناخت عوامل خانوادگي مؤثر بر آن،                 
يكي از مسائل ضروري جامعه است، سئوال اساسـي پـژوهش حاضـر ايـن اسـت كـه چـه عوامـل          

  شود؟اي موجب فرار از منزل فرزندان ميخانوادگي
 سـال اعـم از دختـر و پـسر سـاكن در      18كان فراري زير     در اين پژوهش جامعة آماري كود      :روش

آباد و كودكان غيرفـراري زيـر       مراكز وابسته به بهزيستي، كانون اصالح و تربيت، زندان مركزي خرم          
گيري كودكان فراري از نوع نمونه در دسترس با         روش نمونه . باشندآباد مي  سال ساكن شهر خرم    18

  .  نفر بود48نوع تصادفي ساده با حجم  نفر و كودكان غيرفراري از 48حجم 
از هـم گـسيختگي   (دهند، بين پديدة فرار از منزل و تمامي متغيرهاي مستقل      نتايج نشان مي   :هايافته

خانوادگي، خشونت خانگي، نظارت والـدين، تعـارض خـانوادگي، سـابقة زنـدان والـدين، اعتيـاد                  
با تعيين معادلة رگرسيون چنـدمتغيره،      . د دارد دار آماري وجو  به غير از جنسيت، رابطة معني     ) والدين

و متغيرهاي مستقل ميزان ارتباط اين عوامـل بـر پديـدة فـرار              ) فراري، غيرفراري (بين متغير وابسته    
  . مشخص شد

تـر و     ، همبستگي متغير خشونت خانگي با اين پديده از همـه بـيش            )(Beta با توجه به ضريب    :نتايج
  .تر است دين با آن از همه كمهمبستگي متغير سابقة زندان وال

  
خشونت ، تعارض خانوادگي، گسيختگي خانوادگي، اعتيادازهم: ها كليدواژه

  .نظارت والدينفرار از منزل، خانگي، 
  24/8/89: تاريخ پذيرش        12/8/87 :تاريخ دريافت

                                                           
  <P.Nejadsabzi@yahoo.com>ام نور شناسي پي  فوق ليسانس جامعه*

   

رابطه عوامل خانوادگي با فرار كودكان از منزل
 آبادخرمدر 
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  مقدمه
شكالت فرار نوعي رفتار سازش نايافته است كه در فرآيند آن، فرد بـه منظـور رهـايي از مـ     

هاي بيرون از خانه، بدون اجازة والدين يا سرپرست قانوني          خود در خانه يا به خاطر جاذبه      
 گـردد كند و به سرعت و بـدون واسـطه بـه خانـه بـر نمـي      خود، آگاهانه خانه را ترك مي

)Rasoulzadeh TK,2005.(كودكان و نوجوانان فراري به طور معمول برخاسته از خانواده-

شكاف عاطفي و ارتباطي والدين بـا  ). Dolan D, 1993( هم پاشيده هستند هاي آشفته و از
انسجام يا پيوستگي خانوادگي كـم و درگيـري فـراوان    ). Andres-Lemay, 2005(فرزندان 

، )Chapple CL,2004(، عدم نظـارت كـافي والـدين    )Davies PT, 1998(اعضاي خانواده 
و به طـور كلـي   ) Sullivan PM, 2000(نان توجهي آكنترل افراطي و سخت گيرانه و يا بي

  . شوددر اين افراد ديده مي) Hamidi F, 2002(عمل كرد خانوادگي ناكارآمد 
  سـاعت  24شارلين و مور باراك فرار از منزل را به معني دور شدن از منـزل بـه مـدت                  

 هـا صـورت گيـرد      داننـد كـه بـدون اطـالع والـدين و يـا بـرخالف ميـل آن                 تر مـي    يا بيش 

)Sharelin SA and Mor-barak M, 1992 .(كارانه حـاكي از آن اسـت   هاي محافظهتخمين
). Deman AF,2000(كننـد   ساله از منـزل فـرار مـي   18 تا 12 درصد نوجوانان 2كه ساالنه 
-ها يـا پناهگـاه     ميليون نوجوان و جوان در اياالت متحده در خيابان         3/1 تا   1شود  تصور مي 

بر اساس مطالعات شبكة ملي فـرار  )). Feitel B, 1992(گي كنند هاي موقتي اضطراري زند
هاي آمريكايي ساالنه يك نوجـوان از خانـه فـرار      درصد از خانواده   3و خدمات جوانان در     

آموز يك نفر سابقة فـرار از منـزل را    دانش9همچنين از هر ). GarbarinoJ, 1986(كند مي
د كه اين معضل در دختران نوجوان از شيوع دهتحقيقات نشان مي). RohrME, 1996(دارد 

كنند دختر هـستند    افرادي كه از خانه فرار مي     % 75باشد، به طوري كه     باالتري برخوردار مي  
)CohenE, 1991 .(  

اي در حـال افـزايش اسـت، بـه          كنندهدر ايران نيز تعداد نوجوانان فراري به گونة نگران        
 بوده اسـت و  1365تر از سال   برابر بيش20، 1378طوري كه تعداد دختران فراري در سال        
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انـد، بـه طـور متوسـط         نوجوان فراري دستگير شـده     6156،  1380در چهار ماهة آخر سال      
دهي كودكـان و نوجوانـان فـراري وابـسته بـه               مورد فرار از منزل به مركز سامان       49روزانه  

  ). 1381صمدي راد انور، ( شودشهرداري تهران گزارش مي
ها براي  كنندهبيني  استفادة جنسي مهمترين پيش   ق سن، سابقة غفلت و سوء     در يك تحقي  

هاي ديگر نيز فقر، درآمد پايين و وضـعيت         در پژوهش ). YoderK,2001(اولين فرار بودند    
هـاي سـطح پـايين مثـل     ، بيكـاري والـدين يـا شـغل    )FeitelB, 1992( اقتصادي نامناسـب 

، غيبـت والـدين از      )1380اي،  زواره( خانواده   ، تعداد زياد اعضاي   )1373سعيدي،  (كارگري
، جدايي، متاركه و طالق والدين، تك والدي و فـوت  )Rotheram-Borus MJ, 1991(خانه 

سـعيدي،  (، وجود ناپدري و نامادري، سردي روابط عاطفي والـدين           )1380راهب،  (والدين  
كودكـان، مـشكل    ، فقدان مراقبت و عشق دو طرفه، عدم شايـستگي در ادارة رفتـار               )1373

هـاي غيرقابـل تحمـل و       ارتباطي با اعضاي خانواده، طرد شدن از سوي والـدين، موقعيـت           
خـاني،   رسـتم (پاشيدگي خانواده ي و از هم، ناپايدار)RohrME, 1996(تعارض در خانواده 

  جـــدل بـــا والـــدينبحـــث و) 1380اي، زواره(، نحـــوة نظـــارت والـــدين )18، 1381
)Rotheram-Borus MJ, 1991( سـوادي يـا تحـصيالت پـايين فـرد و       ، فقر فرهنگي و بـي

، فرار از مدرسه، تجارب نامطلوب مدرسه، نگرش منفي نسبت بـه            )1373سعيدي،  (والدين  
، چگـونگي  )Deman AF, 2000(مدرسه، ضعف تحصيلي و مشكالت رفتاري در مدرسـه  

ـ          )1380اي،  زواره(گذراندن اوقات فراغـت      دگي در  ، فـضاهاي كوچـك بـراي زنـدگي، زن
، فـشار   )1380راهـب،   (محالت شلوغ، نوع مـسكن و نـوع تملـك آن انحرافـات والـدين                

خانماني از جمله عوامل فرار و بي) AbdelgalilS, 2004(همساالن و حاملگي در نوجواني 
اكثـر  : انـد شـان بيـان كـرده     در تحقيـق (Whitbeck et al, 1997) .تشخيص داده شده است
رسد بر اسـاس نظريـه پـردازي          اند، به نظر مي   ر از منزل نوشته شده    مقاالتي كه در زمينه فرا    

Homer و » فرار از«وي پديده فرار از منزل را در دو بخش .  انجام شده است1973 در سال
هايي هـستند كـه بـه دليـل وجـود مـشكالت بـا والدينـشان                  آن» فرار از «. بيند  مي» فرار به «
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هاي   هاي خرده فرهنگ    ه جذب هيجانات و جذابيت    هايي هستند ك   آن» فرار به «گريزند و     مي
  .Whitbeck L, 1997)( شوند خياباني مي

 احـساس   چنانچـه  )اعم از خانه و محل كـار      (برند    ها در جايي كه به سر مي        انسان ةهم
. افتنـد    به فكر فرار مي    ،رضايت نكنند و فضاي حاكم بر محيط موجب رنج و عذابشان شود           

 درصـد بـسيار كمـي فكـر خـود را عمـل              ، ناراضي و ناراحت   هاي  ن خيل انسان  ولي از ميا  
اند مشكالت و موجبات ناراحتي خود را در محـيط          اند سعي كرده  ها كه مانده    و آن  ،كنند  مي

پـذير   يا خود را با شرايط موجود تطبيق دهند تا محيط قابـل قبـول و تحمـل                 ،برطرف كنند 
  . گردد

تـر    ساله قوي  20 ساله تا    12خصوص افراد   ه  ها ب  تمايل به فرار از محيط در مورد جوان       
 بـراي  ، غـامض و الينحـل  ةلئ يـك مـس    ة نتيجـ  ،فرار از خانه براي نوجوان    . تر است  و جدي 

فـرار  .  اجتماعي است  ةلئيك مس ،   مربوط به روابط متقابل و براي جامعه       ةلئخانواده يك مس  
 نيست ولي نمود     يك مشكل و معضل حاد و عمومي مبتال به نهاد خانواده           ،نوجوان از خانه  

 ارتبـاط نوجوانـان بـا والـدين         ةلئتر به نام مس    تر و پيچيده   اي عميق   لهئآشكاري از وجود مس   
  . است

هـدف مقالـة    .  فرار از منزل از جمله معضالت مهم اجتماع مـورد مطالعـه بـوده اسـت               
  .حاضر بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر اين پديده است

  
 چارچوب نظري

بي و نظري قبلي به بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر فرار از منزل و              براساس تحقيقات تجر  
  :پردازيم طرح قضاياي اصلي مي

Homer    دختـر فـراري در يـك مركـز          20 بر اساس تحقيقي كه بر روي        1973 در سال 
بنـدي   تقـسيم     زير  دو گروه كلي   در فرار دختران از منزل را       ،انجام داده ) نگهداري(درماني  

   :نموده است
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اين دختران در محـيط خانـه شـان     .مثل فرار از مشكالت خانوادگي يا مدرسه     : 1 از فرار
 يهمچنين از يك يا چند نفر از اعـضا        . دچار مشكالتي هستند كه برايشان قابل حل نيست       

اند مشكلشان را حل كنند عصباني هستند و در نهايت كه نتوانسته خانواده شان نيز براي اين
  . از منزل فرار ميكنندها به سرآمده و  تحمل آن

ماننـد   گـشت و گـذار كـردن و          ،يابي به روابط رمانتيـك     مثل فرار براي دست   : 2فرار به 
 سيگار و الكـل در      ، مصرف مواد مخدر   ،هايي مثل ارتباط جنسي     فعاليت ،دراين گروه . ها  اين

رنـگ   فرار كرده و بـه       ،توانند خود را در خانه ارضا كنند        خانه شان ممنوع بوده و چون نمي      
ــي  ــار در مـ ــت بزهكـ ــد جماعـ ــار . آينـ ــروه دربـ ــن گـ ــساس ايـ ــانوادهةاحـ ــان  خـ   شـ

ها تفاوتي ندارد و يا الاقل بـدتر           خانواده ة با بقي  ها  آن ةو معتقدند كه خانواد   ،  تفاوتي است بي
بر ايـن  . شوند  نيز خوانده ميPleasure seekerنام ه اين گروه ب. هاي ديگر نيست از خانواده

ته را رد نمود كه فرار از منزل صرفاً پاسخي بـه مـشكالت دختـر در                  اين نك  Homerاساس  
زيرا فرار بسياري از دختران از منزل به        . منزل بوده و در واقع نوعي درخواست كمك است        

  .دليل مشكالت درون خانواده نبوده است
بنابراين هومر، فرارهايي كه به دليل مشكالت و مسائل خانوادگي و محيط زندگي پيش              

هاي بيرون از منزل  و فرارهايي كه به دليل هيجان طلبي يا جذابيت» فرار از«يد در گروه   آ  مي
تـوان گروهـي را       ليكن با تعديل اين دوگروه مـي      . جاي داد » فرار به «دهد در گروه      روي مي 

  )1382اردالن، (متصور بود كه شامل هر دو نوع فرار هستند
  

   و فرار از منزل)هنجاريهنجاري و تضاد احساس بي(اختالالت هنجاري 
 فرار نوجوانان و جوانـان از       ةكه دربار بنابر مطالعات تجربي و نظري متعدد يكي از عواملي          

 مشكالت مربوط بـه فقـدان درونـي كـردن هنجارهـاي             ،منزل مورد توجه قرار گرفته است     
هنجاري و گـاه احـساس تـضاد         احساس بيگانگي اجتماعي در قالب احساس بي       ،اجتماعي

                                                           
1. running from   2. running to 
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 (Van der Ploeg, 1997)درايـن زمينـه   . ي ناشي از وجود هنجارهاي متـضاد اسـت  هنجار
دانـد كـه نهايتـاً     خانماني و فرار جوانان را دروني نكردن هنجارهاي اجتمـاعي مـي  علت بي 

بر اين اساس اين گونه جوانان فاقد تعهـد         . شود  موجب احساس بيگانگي اجتماعي آنان مي     
 كه فاقد كنتـرل اجتمـاعي درونـي هـستند و از فرآينـدهاي               چرايابند،    ، پرورش مي  قيدو بي 
) 1990(و همكـاران  )(Grigsby et al, 1990همچنين . اندپذيري مطلوبي بهره نگرفتهجامعه

د كـه حاصـل     ننـ ك  كيـد مـي   أبه فقدان تطابق اين گونه افراد با هنجارهاي مرسوم اجتماعي ت          
ص در طي حوادثي چون خشونت      خصوه  اين روند ب  . فرآيند عدم پيوستگي اجتماعي است    

صـورت  ... كـار و    ،  خـانواده ،  هـاي مختلـف مدرسـه        اخراج از محـيط    ،و طالق در خانواده   
به طـوري  . تر حمايت اجتماعي از فرد همراه است    گيرد كه با از دست دادن هر چه بيش          مي

كه روند مستمر از دست دادن اين حمايت منجر به انزواي اجتماعي و رانده شـدن فـرد از                   
  . شود محيط اجتماعي مي

دلبستگي نيز علت اساسي فقدان بستگي اجتمـاعي و         ،  شناسانه با توجه به رويكرد روان    
 ة محيط خانواده و والدين كودكان هستند كـه بـه انـداز            ،دروني نكردن هنجارهاي اجتماعي   

 در  هاي شـناختي كـه      چرا كه طرحواره  . اندكافي نيازهاي رواني بنياني كودكان را بر نياورده       
 ،در ايـن زمينـه    . كنـد   احساس بستگي با افـراد ديگـر را تنظـيم مـي           ،  گيرد  كودكي شكل مي  

هاي منفي دلبستگي به ويژه داراي ماهيت جدايي و انفصال است و موجب گـشته تـا                   طرح
احـساس خـصومت و   ،  هـاي اجتمـاعي      و سـازمان   ع اجتمـا  ،آنان همواره نسبت به ديگـران     

هـاي تجربـي صـورت     قابل ذكر است در بررسـي . )Van der pleog, 1997(دشمني نمايند 
 از منزل به ويژه در ايران به وفور به احساس تـضاد هنجـاري از                كودكان فرار   ةگرفته دربار 

ها وهنجارهاي   ارزش،ها سليقه ،كودكانكه بسياري از   چنان.  اشاره شده است    كودكان سوي
...  و   جنس مخـالف   دوستي با    ،ش آراي ، پوشش ة نحو ةهاي خود در زمين     متفاوتي از خانواده  

قيدي ناشي از عـدم     هم چنين در تحقيق مذكور فقدان تعهد و بي        ). 1381 ،اردالن(اند  داشته
هـايي    داشتن خوشي «دروني كردن هنجارهاي مطلوب اجتماعي در قالب تصوراتي مبني بر           

  . بارز است»آيد كردند در بيرون از منزل پيش مي  فكر مي كودكانكه
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   ده شدن و فرار از منزلتئوري ران
بعد از بررسي مطالعات متعـددي كـه بـر روي     (van der ploeg, 1997) اين ديدگاه توسط

شـود كـه      در اغلب اين تحقيقات مشاهده مـي      .  ارائه شده است   ،فرار جوانان صورت گرفته   
فرار فرآيندي مرحله به مرحله است و نوجوانان و جوانان بعد از طي مراحل مختلف بـدان                 

 ،خانواده در اين مـورد نقـشي اساسـي دارد زيـرا از يـك سـو واجـد تـضاد                    . كنند  دام مي اق
گري و كشمكش است و از سوي ديگر در آن فرزنـدان از               پرخاش ، كودك آزاري  ،درگيري

در مورد چگونگي پرورش    . حمايت احساسي و اجتماعي و امنيت اساسي برخوردار نيستند        
 در خـانواده كـه      »راهنماي رفتاري « و   »ين و فرزندان  بستگي بين والد  «كودكان اهميت ابعاد    

هر يك از اين ابعاد داراي دو       . حائز اهميت است  ،  كنند  ها آن را از والدين خود اخذ مي         بچه
 هـاي پـذيرش و طـرد    بعد بستگي احساسي بين والدين و فرزندان داراي قطب    . قطب است 

)Acceptance & Rejection (     نيز داراي دو قطب كنتـرل و        و بعد راهنماي رفتاري كه خود 
  . خودمداري است

هاي منفي هـر      تحقيقات صورت گرفته بر روي جوانان فراري نشان داده است كه قطب           
غفلـت و   ،  طوريكـه طـرد   ه  ب. شود   جوانان مذكور يافت مي    ةيك از اين ابعاد قوياً در خانواد      

كـه فـراري     قبل از آن   اين جوانان    ة والدين نسبت به فرزندان در خانود      ةگران كنترل پرخاش 
 مهمي كه بايست بـدان توجـه شـود آن اسـت كـه ايـن گونـه                   ةنكت. شود  شوند مشاهده مي  

بلكه قوياً مـرتبط بـا ديگـر مـسائل     . افتند رفتارهاي آسيب زاي پرورشي در خالء اتفاق نمي 
،  اعتيـاد والـدين    ، بيكاري ، فقر ، امكانات نامطلوب  ،خانواده مثل منزلت اقتصادي و اجتماعي     

 خشونت و كودك آزاري و      ، طالق ،قابل كنترل غيرهاي خانوادگي    زواي اجتماعي و بحران   ان
ها از  شود كه بچه اين وضعيت نامطلوب در خانواده منجر به آن مي       . غفلت در خانواده است   

زمان با اين دوران مـصيبت بـار         هم. خانواه طرد شوند و نهايتاً از خانه بيرون انداخته شوند         
توفيقات تحـصيلي آنـان     . ها سرشار از مشكالت است       نيز براي اغلب بچه    مدرسه،  در خانه 

ـ              ـ . همـراه دارد  ه  اندك است و ارتباطات با همساالن و معلمانشان معضالت بـسياري را ب ه ب
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 از آن   دفعـات گردد كـه وي بـه         كه مدرسه براي كودك غير جذاب بوده و باعث مي          طوري
در . ز مدرسه اخراج شده يا بيرون رانده شـوند        پيامد اين امر آن است كه شاگردان ا       . بگريزد

 مدرسه نيـز بـه      ،كه از خانه طرد شده     كند همچنان   چنين شرايطي است كه فرد احساس مي      
  . اي ديگر وي را طرد كرده است گونه

پـذيري نـامطلوب وي در محـيط خـانواده و مدرسـه              جامعـه  ةرفتار نامطلوب فرد كه نتيج    
شود كه نهايتاً موجب رانده شـدن و طـرد وي از سـوي                يهايي م   موجب تقويت مكانيزم  ،  است

كه خويشاوندان و دوسـتان سـابق از ايـن افـراد كـه               چنان،  گردد  هاي اجتماعي مي    تمام محيط 
اي  هاي حرفـه  در چنين وضعيتي حتي سازمان . گيرند  رسند فاصله مي    اكنون نامطلوب به نظر مي    

انـد   عهده دارند و بدين منظور ايجاد شـده        ها را بر   و ويژه كه مسئوليت حفاظت و نگهداري آن       
هاي مختلف زنـدگي كـه        با طرد از سوي حوزه    . پندارند  ها را افرادي غير قابل اصالح مي       نيز آن 

 و در مقابـل     شـوند   تـر منـزوي مـي       جوانـان مـسئله دار بـيش       ،نماينـد   براي بقاء فرد مهـم مـي      
  . كنند رتي و درماندگي ميقد احساس بي،شان را احاطه كرده استساختارهايي كه زندگي

 ةانـد تاريخچـ   بايد توجه داشت كه مطالعات صورت گرفتـه در ايـن زمينـه نـشان داده               
 چرا كه فرآيند طرد و رانده شـدن از  ،ترين متغير عليتي مطرح است   عنوان مهم ه  خانوادگي ب 

  .  شروع از هم گسيختگي و ويراني زندگي فرد استةشود و نقط آنجا آغاز مي
  

  و فرار از منزل م پيوستگي و پيوستگي مجددتئوري عد
بـر عـدم وجـود پيوسـتگي بـين          ،   فـرار  داليل ةدر بسياري از مطالعات صورت گرفته دربار      

  .كيد شده استأهاي اجتماعي ت شبكه  خانواده و همچنين سايرياعضا
عـدم ثبـات خـانوادگي      . كاركرد اجتماعي اسـت   كژ از اين ديدگاه عدم وابستگي نوعي       

گيـري اجتمـاعي    پذيري مطلوب گشته و نهايتاً منجر به انـزوا و كنـاره           ن جامعه موجب فقدا 
  .)et al .1995 Janus(شود  مي
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بسياري از مطالعات صورت گرفته در اين زمينه بر فقدان پيوستگي عاطفي در خـانواده               
از ايـن ديـدگاه خـانواده ممكـن         . اندكيد كرده أهاي اجتماعي بر جلوگيري از فرار ت        و شبكه 

 با آن ممكـن اسـت       »قطع بستگي «زا باشد و كاهش و نهايتاً        خود آسيب  يست براي اعضا  ا
در واقـع   . كه يـك فرصـت از دسـت رفتـه قلمـداد شـود              تا آن ،  يك انتخاب آگاهانه باشد   

با توجه بـه    ،  زا مد نظر باشد   تواند به عنوان تصميمي شجاعانه براي ترك موقعيت آسيب          مي
خانمـاني فرآينـدي   انـد كـه در آن بـي    مدلي ارائـه داده (Grigsby et al, 1990)اين ديدگاه 

پيونـدد و عملـي ناگهـاني         وقوع مي ه  كه در طي زمان ب     طوريه  ب. شود  اجتماعي انگاشته مي  
 مفاهيمي اصلي در درك ايـن       »عدم پيوستگي و پيوستگي مجدد    «از نظر آنان فرآيند     . نيست

 ،مدرسـه (هاي مختلـف      ير اخراج از محيط   در ابتداي امر افراد با حوادثي نظ      . موضوع هستند 
 خشونت در خـانواده و از دسـت دادن حمايـت            ، طالق ،از دست دادن كار   ...)  كار و    ،خانه

تقليـل   هاي اجتماعي آنـان      شبكه ةشوند انداز   اين موارد باعث مي   . شوند  اجتماعي مواجه مي  
. ع عادي جدا گـردد    تر از اجتما   يافته و كاركردهاي خود را از دست دهد و فرد هر چه بيش            

كه روند مستمر از دست دادن حمايت احساسي و مالي منجر به انزواي اجتماعي               طوريه  ب
 »پيوستگي مجـدد «مكانيزم ، زمان با اين مسائل هم. گردد شود و فرد از محيط خود رانده مي      مي

كننـد    يبسيار اتفاق افتاده است كه افراد وقتي احساس اضطراب و تـرس مـ             . افتد  كار مي ه  نيز ب 
ها هم تنها هستند و داراي اشـتراكاتي بـا           سر برند كه آن   ه  هايي ب   دهند با گروه    اغلب ترجيح مي  

بـدين  . دهـد    اضطراب را كاهش مي    ،پيوستگي با ديگراني كه مسائلي مشابه دارند      . هستندها   آن
را ...  دوسـتان و     ،كنند كه پيوندهاي از دست داده شده خود نظير خانواده           ترتيب افراد سعي مي   

 فـرد   1در اين مورد خود پنـداره     . با روابط اجتماعي جديدي از افرادي مشابه خود ترميم نمايند         
شود كه با هنجارهاي مرسوم اجتماعي نيز مطابقت ندارد            تقويت مي  2 اجتماعي ةاز طريق مقايس  

گيـرد و منجـر بـه         صـورت مـي     3خانمان يا فراري همذات پنداري    و همچنين با ديگر افراد بي     
  . )1382از ازدالن، به نقل (شود هايي غيرسنتي مي ها و نقش  نگرش،فتارر

                                                           
1. self-concept    2. social comparison  3. identification 
 
 



 40 شماره ،يازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
138 

  تئوري دلبستگي 
از ايـن   . پـردازد   خانماني مـي  شناسانه به تبيين علت فرار و بي       اين تئوري با رويكردي روان    

 احساس بستگي افراد با ديگـران را        ،گيرد  هاي شناختي كه در كودكي شكل مي        ديدگاه طرح 
 در  ،هـاي مختلـف زنـدگي        كه اين تصاوير بستگي اوليه در دوران       طوريه  ب. نمايد  تنظيم مي 

هـاي بـستگي      طـرح . گيرند  شكل دادن بستگي افراد با ديگران همواره مورد استفاده قرار مي          
هـر  . شـوند    زندگي توسط كودك تجربه مي     ةهاي اولي   اوليه از طريق نوعي احساس در سال      

 كافي اين نيازهاي رواني بنياني      ةبه انداز ...) ر و مادر و     نظير پد ( انسان   ةگاه پرورندگان اولي  
شـود وي     هاي منفي بستگي در وي شكل گرفتـه و موجـب مـي              طرح. كودك را بر نياورند   

اين امر خـود نهايتـاً      ،  دچار فقدان احساس بستگي با والدين و پرورش دهندگان خود شود          
مثـل اجتمـاع يـا سـازمان        شود كودك دچار فقدان احساس بستگي بـا ديگـران             موجب مي 

د نوجوانان و جوانـان  نده تحقيقات زيادي نشان مي) Stefandis et al, 1992(اجتماعي شود
اي هستند كه در آن بارها فقـدان بـستگي يـا ديگـران را تجربـه                   فراري داراي چنين گذشته   

ها را     و بچه  اندها را به طريقي محبت آميز نپرورانده       والدين اين دسته از كودكان آن     . اندكرده
هـاي منفـي پيوسـتگي در         كه طرح  طوريه   ب ،اند كنترل و انضباط شديد پرورش داده      تحت

ها به ويژه با ماهيت جدايي و انفصال گسترش يافته و موجب گـشته اسـت تـا همـواره                     آن
اي   بـه گونـه   ) Self(با پرورش خـود     . نسبت به ديگران احساس خصومت و دشمني نمايند       

شود كه در محيط خـشن و پـر از آزار و طـرد                 همواره چنان تنظيم مي     رفتار فرد  ،نامطلوب
  ). Van der Ploeg, 1997( خود را حفظ نمايد يبتواند دوام و بقا

(Crespi and Sabatelli, 1993)    عوامل مربوط به نظام خانوادگي و رشـد فـردي را در
 قـدرت   ،انـد نـان ارائـه داده    در مدلي كـه آ    . اندارتباط با فرار از خانه مورد بررسي قرار داده        

فرار تالشـي   ،  از اين ديدگاه  . جوانان براي رشد موفق فرديشان مورد توجه قرار گرفته است         
  . م با تضاد از سويي و اغوا و وسوسه شدن از سوي ديگر استأتو

 در حقيقت هويتي بالغانـه      ، اصلي ةاز اين نظر جوانان با نياز به تفرد و جدايي از خانواد           
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هـا و    گذارنـد تـا نقـش       مين نيازهاي خـود بنـا مـي       أزند و ظرفيت الزم را براي ت      را پي ميري  
تفرد در واقع فرآينـد  ) (Allison and Sabatellie, 1998اي را بپذيرند   هاي بالغانه مسئوليت

 اجتمـاعي و فرهنگـي      ،اي خـانوادگي    فرار رواني است كه در طي آن فرد خود را در رابطـه            
  . يابد مجزا و جدا مي

ـ               د بالغانه در درجه   تفر  خـود را در مقابـل       ةاي منعكس اسـت كـه در آن فـرد هويـت بالغان
اين بدان معناست كه مرزهاي خود در مقابل ديگران قابل تـشخيص            . دهد  ديگران تشخيص مي  

 قادر به شكل گرفتن نبوده و فرد به همذات پنـداري  »ما«در  ،   فرد »من«است و به عبارت ديگر      
توان به عنوان يك فرآيند رشد انگاشت كـه از             بنابراين فرآيند تفرد را مي     .پردازد  با ديگران نمي  

بـراي  . سـازد   را در ارتباط بـا ديگـران مـي        ) Self( خود   ةاي از دانش دربار     اين طريق فرد زمينه   
اي كـه بـين        هر فرد بايد به طور موفقيت آميزي متعادل باشد بـه گونـه             ،پيشرفت و رشد فردي   

  . و وابستگي متقابل با ديگران توازن و تعادل برقرار سازد) ن فردخود به عنوا(خودمداري 
مشكالت رفتاري جوانان ناشي از نياز آنان براي كسب يك هويت بالغانه از سويي و از                
سوي ديگر نياز به ارتباط صميمانه با ديگران است كه با توجه بـه الگوهـايي كـه مـانع آن                     

، كنـد   با موانعي كه رشـد آنـان را متوقـف مـي          خوردبرجوانان هنگام   . افتد  اتفاق مي ،  هستند
تر احتمال دارد كه براي حل اين مشكالت اقدام به           شوند و بيش    دچار اضطراب شديدي مي   

اي كـه بايـد بـدان         دراين خصوص نكته  . ها و طرقي شوند كه مطلوب نيستند       گيري راه  پيش
) Self( كنترل بـر خـود       سو تالشي براي اعمال    توجه شود آن است كه فرار از خانه از يك         

كنـد واز      خانواده تالش مـي    يدر شرايطي كه نظام پرورشي براي كنترل هويت اعضا        ،  است
بـرد تـا نيـاز بـه محبـت و             توان آن را تالشي قلمداد كرد كه فرد به كار مـي             سوي ديگر مي  

  . در حالي كه ويژگي مهم محيط در جهت طرد او است، صميميت را رفع نمايد
بيتي خانواده تمايل دارد كه مرزهاي هويت شخصي افراد را از بين ببرد             وقتي سيستم تر  

ه ب، نمايد شود كه هويت جوان را كنترل مي   تضادهايي ايجاد مي  ،  و آن را در خود جذب كند      
جا فرد را ترغيب به جدايي نابهنگـام و تـضاد بـا خـانواده               ه  كه اين اعمال كنترل ناب     طوري
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ان براي دگرگون كردن خود و ايجاد تمايزات هويتي را          دراين وضعيت تالش جو   . نمايد  مي
فـرار از خانـه تـالش       ،  به عبارت بهتر  . توان بر نياز به حمايت و صميميت مقدم دانست          مي

شود پيوندهايش بـا خـانواده        نوجوان و جوان براي اعمال كنترل بر خود است كه باعث مي           
  . گسسته شود

 تعامالت درون خـانواده محـدود شـود و          بنابراين در صورتي كه هويت جوان از طريق       
 ،امكان اين كه وي از خانه براي كسب هويت خويش بگريزد       . تحت كنترل شديد قرار گيرد    

هايـشان   در برخي از موارد والدين ممكن است به طور نيابتي از طريق بچه            . يابد  افزايش مي 
ا در پـيش گيرنـد      به وي فشار آورند كه كارها و اشتغاالت و سبك زندگي ر            زندگي كنند و  

ها ممكـن اسـت        بچه ،به عبارت ديگر  . اندها نبوده  كه والدين خود قادر به دست يابي به آن        
به عنـوان  (هايي در خانواده تحت فشار قرار گيرند  ها و مسئوليت براي در پيش گرفتن نقش  

مثال به صورت يك شريك جنسي براي يكي از والدين در آيند يـا بـه صـورت محـافظتي                    
هـا بـراي     فرصت،گردد كه اين مسئله باعث مي) الدين الكلي و معتاد خود عمل كنند     براي و 

  .  متمايز محدود شود»خود«دگرگوني وايجاد يك 
 علت فرار جوان يا نوجوان تضاد بين نوع پويايي سيستم خـانواده و            ،در تمام اين موارد   

قـصدشان دسـت    ،  ندزن  ديگر جواناني كه دست به فرار مي      . نيازهاي پرورشي كودكان است   
 در سيـستم    بـه آن  م با صميميت و نزديكي است كـه حـصول           أيابي به حمايت و روابط تو     

سـازماني و    بـي  ، اين فراريـان داراي تـضاد      ةبنابراين خانواد .  ميسر نبوده است   ها  آن ةخانواد
  .  طرد و غفلت است،آشفتگي

ه از نظـر مراحـل رشـد    كـ  ها را قبـل از آن  ها بچه اين خانواده (Sharlin, 1992) ز نظرا
دراين سيستم عمدتاً والدين به مسائل خود مـشغولند و          . رانند  آمادگي داشته باشند برون مي    

هـا    ها را از نيازهاي بچه     كه اين مسائل آن    كنند چنان   يا تعارضات زناشويي خود را دنبال مي      
ن وجـود    فقـدا  ، مـوارد مـذكور    ةنتيجـ . دهـد   ها را مورد طـرد قـرار مـي         غافل گردانده و آن   

هـا ممكـن      در چنين وضعيتي بچـه    . است...  درگيري و    ،سرپرستي حقيقي به عنوان والدين    
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نيازهـاي پرورشـي    .  شيطان و غير قابل كنترل انگاشته شـوند        ، پرآزار ،است غير قابل اعتماد   
نوجوان فراري در چنين شرايطي در جهـت صـميميت و راهنمـايي در تـضاد بـا نيازهـاي                    

. شـود   ها از سيستم خانواده مـي       گيرد كه اين تضاد منجر به جدايي بچه         ها قرار مي   والدين آن 
گيرند و نـه خـانواده طالـب     كه اين جوانان نه مورد توجه و مواظبت قرار مي با توجه به آن 

 باشـند   1دراين صورت ممكن است آنان در جستجوي نجات در يك فرهنگ فرار           ،  آنهاست
  .  اجتماعي دريافت نمايندةشبكتري را از  تا در آن حمايت غير رسمي بيش

در اين صورت فرار يكي از طرق تفرد و كسب هويت فردي جداي از خـانواده اسـت                  
جوانـان درايـن وضـعيت در       . گيـرد   يابي به يك خود تمايز يافته انجـام مـي          كه براي دست  

 نزديكي و صميمت هستند يعني نيازهايي كه در سيـستم          ،جستجوي رفع نياز به خودمداري    
كنند كه مجبور به فداكردن       بعضي از فراريان آشكارا احساس مي     . شود  گي مرتفع نمي  خانواد

 بعـضي ديگـر فـرار        و روابط خانوادگي خود هستند تا به يك خود تمايز يافته دست يابنـد            
 ة جاذب ،هر دو اين موارد    در.  صميمت و نزديكي بر آورند     ةنيازهايشان را در زمين    كنند تا   مي

در همان حال كه به     ،  سازد تا كنترل بر خود را اعمال كند          را قادر مي   فرار آن است كه جوان    
  . يابد احساس تعلق دست مي

به طور تناقض آميزي فرآيند تفرد و تالش براي بروز و ظهور يـك خـود تمـايز يافتـه                    
كـرد درسـت در       است كه قدرت نوجـوان را بـراي عمـل          2داراي ويژگي تضاد اغواشدگي   

هاي فردي براي برقراري روابـط        يژه اين افراد از گسترش مهارت     به و . كند  زندگي سلب مي  
 احـساس عـدم كفايـت و اضـطراب داشـته و             ، ضـعيف  ةها خودپنـدار   آن. بالغانه محرومند 

اين گونـه افـراد اغلـب دشـمني و خـصومت و رفتارهـاي مبتنـي بـر                   . پذير هستند تحريك
  . دهند وابستگي شديد را از خود نشان مي

(Goldscheider ,1998)    اين دسته افراد را كوته بين و فاقد حس همدردي بـا ديگـران
 ،بـه عبـارت بهتـر   . آينـد  كند كه بـه سـادگي نيـز تحـت نفـوذ ديگـران در مـي                 توصيف مي 

                                                           
1. runaway culture   2. conflict-induced 
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فاقـد  ) در تناسب با سـن او     (اي است كه شخصيت فرد       فراريان به گونه   ةهاي خانواد   ويژگي
ايـن  . مانع پرورش سالم وي شده اسـت  رشد و بالندگي بوده و تضاد ميان افراد در خانواده           

رسد كه بهترين     دهد كه در طي آن به اين باور مي           نوجوان را به وضعيتي سوق مي      ،وضعيت
بدين ترتيـب ايـن     .  فرار از خانه است    ،راه رفع نياز به احساس تعلق و صميميت با ديگران         

ي بـه ضـرر و      ليكن ايـن خودمـدار    . كند  اي زودرس خودمدارانه عمل مي      نوجوانان به گونه  
  . شود  صميميت و ارتباط حقيقي با ديگران تمام ميةهزين

 وجـود مـشكل در خـانواده اسـت كـه در آن عمـدتاً                ة منزل نشان   از از اين ديدگاه فرار   
ساختار موجود در خانواده فرآينـدهاي پرورشـي و رشـد مطلـوب را بـراي جوانـان مهيـا                    

 ،تري را نسبت به خانواده ايجـاد كنـد         كه تعهدات مطلوب   بازسازي روابط چنان  . نمايد  نمي
 اين مسئله نيز بـه      ،بخشد   تغييرات و فشار بهبود مي     ة خانواده را براي مالحظ    يقدرت اعضا 

تواند حركت جوانان را به طرف كسب استقالل و كاهش رفتار فـرار موجـب                  خود مي  ةنوب
  ).Crespi and Sabatelli, 1993(شود

  . آيند حساب ميدر ارتباط اين قسمت حذف شده است به
هـاي  هاي مطرح شده، سعي دارد، پاسخگوي پرسش   پژوهش حاضر با نگرش به تئوري     

  : زير باشد
  دار آماري وجود دارد؟گسيختگي خانوادگي رابطة معنيهم آيا بين فرار از منزل و از-1
  دار آماري وجود دارد؟ آيا بين فرار از منزل و اعتياد والدين رابطة معني-2
  دار آماري وجود دارد؟بين فرار از منزل و سابقة زندان والدين رابطة معني آيا -3
دار آمـاري وجـود      آيا بين فرار از منزل و كنترل و نظارت كم يا زياد والدين رابطة معني               -4

  دارد؟
  دار آماري وجود دارد؟خانگي رابطة معني آيا بين فرار از منزل و خشونت-5
  دار آماري وجود دارد؟تعارض خانوادگي رابطة معني آيا بين فرار از منزل و -6
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  روش
 نوع پژوهش

اي بوده و روش تحقيق مورد اسـتفاده در ايـن بررسـي    مطالعة حاضر از نوع علي ـ مقايسه 
پيمايشي است كه به منظور بررسي عوامل مرتبط با فـرار كودكـان از منـزل طراحـي شـده                    

  . است
  

  گيريجامعة آماري و روش نمونه
 نفر آنان از بين دختران فراري كه در مراكز بهزيستي،           48 نفر بودند كه     96ها شامل   نيآزمود

-آباد و پسران فراري كه در كانون اصالح و تربيت نگهداري مـي       و زندان مركزي شهر خرم    

 انتخـاب شـدند،     1386رس در طي شش مـاه در سـال            گيري در دست  شدند به شيوة نمونه   
 خرم آباد كانون اصالح تربيـت مخـصوص دختـران وجـود             الزم به ذكر است در شهرستان     

 سال 18شوند، بنابراين دختران فراري زير   سال در زندان نگهداري مي18ندارد و افراد زير    
 نفـر   24(انـد   مقيم زندان كه جرمشان فرار از منزل بود، جزو جامعة آمـاري پـژوهش بـوده               

 نفـر از بـين      24و مراكز بهزيستي و      سالة موجود در زندان مركزي       18 تا   12دختران فراري   
تعداد افراد گروه مقايسه    ). آباد سالة موجود در كانون اصالح و تربيت خرم        18 تا   12پسران  

 12 نفر آنان از بين دختران       24 ساله و    18تا  12 نفر آنان از بين پسران       24 نفر بود كه     48نيز  
ودنـد بـه تـصادف انتخـاب         سال كه در همسايگي يا محل سكونت كودكان فـراري ب           18تا  

از هر ردة سني با توجه به وضعيت اجتماعي ـ اقتـصادي مـشابه بـه تعـداد نمونـه       . (شدند
  ).ليستي تهيه شده و به طور تصادفي انتخاب صورت گرفت

  
  ابزارهاي پژوهش

ها پرسش نامه بود، تكميل پرسش نامـه از طريـق           تكنيك مورد استفاده براي گردآوري داده     
  . ز برقراري ارتباط عاطفي و اعتماد انجام گرفتمصاحبه و پس ا
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  هـايي كـه نظـارت و كنتـرل را          باشـد، گويـه    قـسمت مـي    6اين پرسش نامه مشتمل بر      
  هـايي كـه تعـارض و اخـتالف را         سـنجند، گويـه   هايي كه خشونت را مـي     سنجند، گويه مي
كـه اعتيـاد    هـايي   سنجند، پرسـش  گسيختگي خانوادگي را مي   هايي كه ازهم  سنجند، گويه مي

ـ اجتماعي جامعة هاي اقتصادي  هايي كه ويژگي پرسشها و زنداني بودن آنوالدين، سابقة 
  .كنندمورد بررسي را مشخص مي

يعنـي پـس   . در اين پژوهش براي تعيين اعتبار سنجه از شيوة اعتبار صوري استفاده شد         
 پژوهش مشابه تا حـد  هاي آزمون شدة قبلي واز تهية فهرست مصاحبه با استفاده از پرسش   

  .نامه مورد تأييد قرار گرفت ممكن و نظرخواهي از اساتيد و متخصصان اعتبار پرسش
  .  استفاده شدspssافزار نامه از آزمون كرونباخ با استفاده از نرم براي تعيين پايايي پرسش

   تعريف عملياتي و نحوةسنجش متغيرهاي مستقل-2-4
گـسيختگي خـانوادگي، سـابقة زنـدان     ي مورد نظر ازهـم ها اين تحقيق با توجه به هدف در

خـانگي، تعـارض و اخـتالف       والدين، اعتياد والدين، نظـارت و كنتـرل والـدين، خـشونت           
خانوادگي به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شد و كوشش شده است كه همبـستگي        

هـاي     شـاخص سـازي    تعريف عملياتي مفاهيم و   . ها روي پديدة فرار از منزل تبيين شود         آن
  :صورت گرفته در اين زمينه از اين قرارند

  
  )طالق، متاركه، فوت(گسيختگي خانوادگيازهم

يكي از والدين تني به داليـل مختلـف طـالق، متاركـه،             )حداقل(هايي كه دست كم       خانواده
انـد  گـسيختگي خـانوادگي شـده     فوت، زندان، جنون از منـزل غايـب باشـند، دچـار ازهـم             

)Thompson and Bynum, 1991.(  بـه ايـن   . اين متغير در سطح سنجش اسـمي قـرار دارد
منظور سه سئوال درقالب بلي، خير طراحي و پس از بررسي اعتبار صوري و روايـي آن در                  

گويـان ارائـه    مرحلة مطالعة مقدماتي، سنجة از هم گسيختگي خـانوادگي تهيـه و بـه پاسـخ         
  .كه حاكي از باال بودن مقدار روايي آن دارداست 62/0مقدار آلفاي كرونباخ اين مقياس .شد
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  سابقة زندان والدين 
اين متغير در سطح سنجش اسمي قرار دارد، به اين منظور سه سـئوال درقالـب بلـي، خيـر                    
طراحي و پس از بررسي اعتبار صوري و روايي آن در مرحلة مطالعة مقدماتي، سنجة سابقة                

است كه 73/0مقدار آلفاي كرونباخ اين مقياس    . شد گويان ارائه   زندان والدين تهيه و به پاسخ     
  .حاكي از باال بودن مقدار روايي آن دارد

  
  اعتياد والدين

وابستگي يكي يا هر دو والدين به مواد مخدر يا مسكرات به طوري كه بـه صـورت مكـرر                    
اين متغير در سطح سنجش اسمي قـرار دارد، بـه           ). 1376ستوده،  (ها استفاده گردد    توسط آن 

 منظور سه سئوال درقالب بلي، خير طراحي و پس از بررسي اعتبار صوري و روايي آن                 اين
مقدار آلفاي  .در مرحلة مطالعة مقدماتي، سنجة اعتياد والدين تهيه و به پاسخ گويان ارائه شد             

  .است كه حاكي از باال بودن مقدار روايي آن دارد873/0كرونباخ اين مقياس 
  

  نظارت و كنترل والدين
اي كه والدين رفتار فرزندانشان را كنترل كـرده و   ل و نظارت اشاره دارد به حد و اندازه كنتر

به عبارت ديگر بر ميزان دخالت والدين بر نحوه و چگونگي رفتار            . كنند  ها مراقبت مي    از آن 
ايـن متغيـر در سـطح سـنجش     Thompson and Bynum, 1991). ( فرزندانشان داللت دارد

 گويه درقالب طيـف ليكـرت طراحـي و پـس از بررسـي               9به اين منظور    ترتيبي قرار دارد،    
اعتبار صوري و روايي آن در مرحلة مطالعة مقدماتي، سنجة نظارت و كنترل والدين تهيه و                

است كه حاكي از باال بودن 783/0مقدار آلفاي كرونباخ اين مقياس    .به پاسخ گويان ارائه شد    
  .مقدار روايي آن دارد
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  خانگيخشونت
خشونت استفادة عمـدي از  : عريف سازمان بهداشت جهاني از خشونت به شكل زير است   ت

نيرو يا قدرت فيزيكي با تهديد است كه فرد بر روي خود يا ديگري يـا بـر يـك گـروه يـا       
تواند بدون آسيب جسمي يـا احتمـال ايجـاد جراحـت، مـرگ،                دارد و مي    جامعه اعمال مي  

مركز مطالعـات زنـان،     (هاي گوناگون باشد    حروميتآسيب روحي، رواني، اختالل رشد يا م      
 گويه درقالـب طيـف      8اين متغير در سطح سنجش ترتيبي قرار دارد، به اين منظور            ). 1379

ليكرت طراحي و پس از بررسي اعتبار صـوري و روايـي آن در مرحلـة مطالعـة مقـدماتي،            
 رونبـاخ ايـن مقيـاس     مقدار آلفـاي ك   .گويان ارائه شد    خانگي تهيه و به پاسخ    سنجة خشونت   

  .است كه حاكي از باال بودن مقدار روايي آن دارد 902/0
  

  تعارض و اختالف خانوادگي
اي كه والدين با يكـديگر و يـا بـا فرزنـدان اخـتالف و مـشاجره                    اشاره دارد به حد واندازه    

بـه  اين متغير در سطح سنجش ترتيبي قـرار دارد،  ). Thompson and Bynum, 1991(دارند
 گويه در قالب طيف ليكرت طراحي و پس از بررسي اعتبار صـوري و روايـي آن                  6ظوراين من 

در مرحلة مطالعة مقدماتي، سنجة تعارض و اختالف خانوادگي تهيه و به پاسـخ گويـان ارائـه                  
  .دارد است كه حاكي از باال بودن مقدار روايي آن 87/0مقدار آلفاي كرونباخ اين مقياس.شد

  
  اجتماعي خانوادههاي اقتصادي ـ ويژگي

پايگاه .اشاره دارد به اينكه فرد از لحاظ اقتصادي و اجتماعي چه جايگاهي را در جامعه دارد       
اقتصادي و اجتماعي فرد بر شانس وي در تحـصيل، درآمـد، ازدواج، سـالمتي، دوسـتان و                  

  ).1380نائبي، (حتي انتظارات زندگي مؤثر است
از مقياس شاخص اجتمـاعي ـ اقتـصادي    در اين پژوهش براي سنجش پايگاه اجتماعي 

هاي اجتماعي است استفاده شده اسـت و          ترين مقياس در حوزة پژوهش      دانكن كه پركاربرد  
سه فاكتور شغل، درآمد، تحصيالت والدين به عنوان مبنا تعيـين پايگـاه اجتمـاعي خـانواده                 
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بستگي چند گانة اين    باشد و هم    پايايي اين مقياس باال مي     .اندها در نظر گرفته شده      آزمودني
  . است91/0سه فاكتور 

  
  روش تجزيه و تحليل آماري

و بـه منظـور تحليـل و        ) ميانگين(هاي آمار توصيفي    هاي آماري مورد استفاده آزمون     روش
كرامر و رو اسپيرمن و رگرسيون استفاده       هاي همبستگي وي  استنباط رابطة متغيرها از آزمون    

  .شد
  
  ها يافته

  فيكهاي دموگرا ويژگي
 درصد در   7/32 سال،   18 درصد در سن     7/32گويان بازگوي آن است كه        توزيع سني پاسخ  

 13 درصـد درسـن      1/4 سـال،    15 درصد در سن     2/8 سال،   16 در سن    4/18 سال،   17سن  
در كـل ميـانگين   .  سال قرار داشـتند 12 در صد در سن 2 سال و 14 درصد در سن    2سال،  

 سـال   18هـا      سال و حداكثر سن آن     12ها    قل سن آن  ، حدا 65/16 نفري   96سني اين نمونة    
  .است

 در مقطـع    4/20.در مقطع راهنمـايي بودنـد     )  درصد 8/42( از نظر تحصيالت اكثر آنان      
  .سواد بودند  درصد بي4/18 درصد در مقطع ابتدايي و 4/18دبيرستان، 

 هزار 150 تر از    درصدكم 2/61. هزار تومان بود   200گويان     ميانگين درآمد خانوادة پاسخ   
 هزار تومان   350 تا   260 درصد بين    4/20 هزار تومان،    250 تا   160 درصد بين    3/14تومان،  

بـا بررسـي پايگـاه اجتمـاعي     . انـد  هزار تومان در آمد داشـته 450 تا 360 درصد بين    1/4و  
گويان بر اساس مقياس دانكن يعني بـا در نظـر گـرفتن شـغل، درآمـد و تحـصيالت                      پاسخ

گويان در پايگاه اجتماعي       درصد پاسخ  9/92اجتماعي اين نمونه نشان داد كه       والدين پايگاه   
  .  درصد در سطح باال قرار داشتند1/3 درصد در سطح متوسط و 1/4پايين و 
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هاي والدين دو گـروه كودكـان فـراري و كودكـان غيرفـراري نمونـه،               با مقايسة ويژگي  
 برابـر،   6ودكان غيرفراري طـالق     مشخص شد كه در بين والدين كودكان فراري نسبت به ك          

 برابـر و    2 برابر، بيماري و معلوليـت       5 برابر، زندان    5 برابر، اعتياد    22 برابر، متاركه    6فوت  
  . تر است  برابر بيش10ازدواج مجدد 

  
  توصيف و تجزيه و تحليل آماري متغيرهاي مستقل 

. دهد ترتيبي نشان مي   گويان را در مورد متغيرهاي مستقل        نحوة توزيع پاسخ   1جدول شمارة   
، 35 تـا    0الزم به ذكر است كه شاخص نمرة نظارت و كنتـرل والـدين بـر مبنـاي مقيـاس                    

، شـاخص نمـرة اخـتالف و تعـارض          40 تـا    0شاخص خشونت خانگي بر مبناي مقيـاس        
  .  تعيين شده است30 تا 0خانوادگي بر مبناي مقياس 
كنترل والـدين كودكـان فـراري       دهد، نمرة نظارت و      نشان مي  1چنان كه جدول شمارة     

  . تر از كودكان غيرفراري است بيش
در مورد نمرة خشونت خانگي اعمال شده نسبت به كودكان نيز كودكان فـراري تحـت                

  . اندتري قرار گرفته خشونت بيش
  . باشدهمچنين اختالف و تعارض خانوادگي در كودكان فراري خيلي زيادتر مي

نگين متغيرهـاي نظـارت و كنتـرل والـدين، خـشونت            دهد كه ميـا   اين جدول نشان مي   
بـاالترين ميـانگين    .  اسـت  11 و   17،  10خانگي، اختالف و تعارض خانوادگي بـه ترتيـب          

  .مربوط به خشونت خانگي است
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  گويان بر حسب متغيرهاي مستقل  توزيع پاسخ-1جدول شماره 
  )نظارت و كنترل، خشونت خانگي و اختالف و تعارض(

    اختالف و تعارض  خشونت  لنظارت و كنتر

  فراواني  فراواني  فراواني  
  3  6  3  خيلي كم

  0  11  8  كم
  6  14  11  متوسط

  25  11  17  زياد
ري  15  7  9  خيلي زياد

 فرا
كان

كود
  

  49  49  48  جمع
  21  39  11  خيلي كم

  14  8  19  كم
  9  2  18  متوسط

  5  0  1  زياد
ري  0  0  0  خيلي زياد

رفرا
 غي
كان

كود
  
  49  49  49  جمع

  
دهـد  گويان را در مورد متغيرهاي مستقل اسمي نشان مي           نحوة توزيع پاسخ   2جدول شمارة   
با توجـه بـه   . گسيختگي خانوادگي و سابقه زندان والدين   هماعتياد والدين، از  : كه عبارتند از  

گسيختگي خانوادگي، اعتياد والدين و سـابقة زنـدان والـدين در بـين              همهاي جدول از  داده
  . دكان فراري زيادتر از كودكان غيرفراري استكو
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  گويان بر حسب متغيرهاي مستقل  توزيع پاسخ- 2جدول شماره 
  )گسيختگي، اعتياد والدين و سابقة زندان والدينازهم(

    سابقة زندان والدين  اعتياد والدين  از هم گسيختگي
  كل  بلي  خير  كل  بلي  خير  كل  بلي  خير

  49  24  25  49  31  18  39  30  9  كودكان فراري
كودكان 
  49  5  44  49  7  42  49  4  45  غيرفراري

  98  29  69  98  38  60  88  34  54  جمع
  

كرامر به منظور تعيين رابطـة متغيرهـاي اسـمي          v ضريب همبستگي    3در جدول شمارة    
بـا فـرار از منـزل آورده        ) گسيختگي خـانوادگي  اعتياد والدين، سابقة زندان والدين و ازهم      (

شود كه بين سه متغير اسمي و فرار هاي اين جدول، مشخص مي   ا توجه به داده   ب. شده است 
گـسيختگي خـانوادگي،    داري وجود دارد به عبارت ديگر هرچـه از هـم          از منزل رابطة معني   

 .تر است تر باشد، فرار از منزل توسط كودكان بيش ها بيش سابقة زندان والدين و اعتياد آن

  
  كرامر متغيرهاي اسمي  همبستگي وي نتايج آزمون-3جدول شماره 

  با متغير وابسته فرار) گسيختگي خانوادگي، اعتياد والدين، سابقة زندان والدينازهم(
 Pvalue  مقدار  

  000/0  72/0  گسيختگي خانوادگيازهم
  000/0  51/0  اعتياد والدين

  000/0  42/0  سابقة زندان والدين
  

 به منظـور تعيـين رابطـة متغيرهـاي ترتيبـي             ضريب همبستگي اسپيرمن   4در جدول شمارة    
با فرار از منزل    ) كنترل و نظارت والدين، خشونت خانگي و تعارض و اختالف خانوادگي          (

شود كه بين اين متغيرها و پديدة       هاي جدول مشخص مي   با توجه به داده   . آورده شده است  
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نترل و نظارت والـدين،     داري وجود دارد، به عبارت ديگر هر چه ك        فرار از منزل رابطه معني    
تـر    تر باشد، فرار از منـزل هـم بـيش           خشونت خانگي و تعارض و اختالف خانوادگي بيش       

 .افتداتفاق مي

  
   نتايج آزمون همبستگي رواسپيرمن متغيرهاي ترتيبي -4جدول شماره 

  با متغير وابستة فرار) تعارض در خانواده، خشونت خانگي، نظارت و كنترل والدين(
 Pvalue  مقدار  

  000/0  76/0  تعارض در خانواده
  000/0  72/0  خشونت خانگي

  000/0  59/0  نظارت و كنترل والدين
  

 ميزان نقش وارتباط هر يك از متغيرهاي مستقل با متغيـر وابـسته را نـشان                 5جدول شمارة   
دهد كه متغيرهاي مستقل پژوهش در مجموع تقريباً        گيري نشان مي  نتايج اين اندازه  . دهدمي
در اين جـا ضـريب      . كنندرا تبيين مي  ) فرار(تغييرات متغير وابسته    ) R2=655/0( درصد   66

و ) فرار(كه رابطة بسيار قوي بين متغير وابسته        ) =R 81/0(همبستگي چندگانه برابراست با     
متغيرهاي مستقل يعني تعارض در خانواده، خـشونت خـانگي، نظـارت و كنتـرل والـدين،                 

  . والدين و سابقة زندان وجود داردگسيختگي، اعتياد ازهم
 نـشان   Betaمقايسة همبستگي متغيرهاي مستقل روي متغير وابسته با توجه به ضـريب             

دهد كه متغير خشونت داراي باالترين همبستگي بوده و پس از آن به ترتيب متغيرهـاي                مي
الـدين و   گسيختگي خانوادگي، تعارض در خانواده، كنترل و نظارت والـدين، اعتيـاد و            ازهم

 . ترين همبستگي را با پديدة فرار كودكان از منزل دارند سابقة زندان والدين بيش

 
  
  



 40 شماره ،يازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
152 

   ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل و متغير وابسته-5جدول شماره 
  داريسطح معني Beta  خطاي استاندارد  B  متغير

  000/0  -  16/0  86/1  مقدار ثابت
  02/0  568/0  006/0  34/0  تعارض در خانواده
  001/0  708/0  005/0  338/0  خشونت خانگي

  02/0  401/0  005/0  29/0  نظارت و كنترل والدين
 000/0  67/0  04/0  338/0  گسيختگي خانوادگيازهم

 000/0  465/0  03/0  166/0  اعتياد والدين

 000/0  401/0  03/0  152/0  سابقة زندان والدين

  

  گيريبحث و نتيجه
 كه رفتار فرار از منـزل يـك پديـدة چنـد عـاملي اسـت و                 هاي كلي پژوهش نشان داد      يافته

-ترين عوامل مؤثر بر فرار از منـزل محـسوب مـي           ترين و شايع    مشكالت خانوادگي از مهم   

دهنـدة  هاي رگرسيوني در گروه عوامل خانوادگي، نشان         نتايج به دست آمده از معادله      .شود
-پـس از آن ازهـم  .  بـوده اسـت  خانگي با پديدة فـرار از منـزل  ارتباط باالي عامل خشونت   

گسيختگي خانوادگي، تعارض و اختالف در خانواده، ميزان كنترل و نظارت والدين، اعتيـاد     
نتـايج ايـن   . ترين رابطه را با پديدة فرار كودكان از منـزل دارنـد    و سابقة زندان والدين بيش    

 درصـد   66دهد كـه متغيرهـاي مـستقل پـژوهش در مجمـوع تقريبـاً               گيري نشان مي  اندازه
)655/0=R2 (    تغييرات متغير وابسته)در اين جا ضـريب همبـستگي       . كنندرا تبيين مي  ) فرار

و متغيرهاي  ) فرار(كه رابطة بسيار قوي بين متغير وابسته        ) =R 81/0(چندگانه برابراست با    
-مستقل يعني تعـارض در خـانواده، خـشونت خـانگي، نظـارت و كنتـرل والـدين، ازهـم                   

  . والدين و سابقة زندان وجود داردگسيختگي، اعتياد 
  . د. از اين رو اين قسمت حذف شده است خواهند بو

توان مطابق با مباحث مطرح شـده در نظريـه اخـتالالت          هاي پژوهش حاضر را مي      يافته
 تئـوري دلبـستگي   و تئوري عدم پيوستگي و پيوستگي مجـدد  هنجاري، تئوري رانده شدن،     
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ست كه عوامل مربوط به نظام خانوادگي و رشد فردي را           دانست، همچنين مؤيد مطالعاتي ا    
در ارتباط با فرار از خانه مورد بررسي قرار داده و به عنوان عوامل شايع و مهم در فـرار از                     

  ،)(Van der Ploeg J, 1997هــاي  ايــن نتــايج بــا نتــايج پــژوهش .انــدمنــزل ذكــر كــرده
)Grigsby C, 1990( ،)Stefanidis N et al, 1992( ،)Allison M. Sabatelli R, 1999( ،
)Crespy T and.Sabatelli R, 1993( ،)Goldscheider FK, 1998( ،)Sharlin SA, 1992( ،
)Janus MD, 1995( خواني دارد هم.  

در اين تحقيق نيز مشكالت خانوادگي از جمله خشونت، از هم گسيختگي، تعـارض و               
فرار ارتباط معني دار آمـاري دارندكـه از ايـن           با پديرة   .....اختالف، ميزان كنترل و نظارت و     

  .تري دارد بين خشونت نمود بيش
، فـرار فراينـدي      تئـوري عـدم پيوسـتگي و پيوسـتگي مجـدد           در تئوري رانده شـدن و     

پيوندد و عملي ناگهاني نيـست، بلكـه در ابتـدا             اجتماعي است كه در طي زمان به وقوع مي        
هـاي اجتمـاعي      اده و از دسـت دادن حمايـت       فرد با حوادثي نظير طالق، خشونت در خانو       

توان گفت، خـانواده در فرآينـد فـرار     بر اين اساس مي) Grigsby C, 1990( شود مواجه مي
گـري و   نقش اساسي دارد زيرا از يك سو واحد تـضاد، درگيـري، كـودك آزاري، پرخـاش                

امنيت هاي اساسي و اجتماعي و        كشمكش است و از سوي ديگر در آن فرزندان از حمايت          
افتنـد، بلكـه در ارتبـاط بـا           زا در خالء اتفاق نمي    اساسي برخوردار نيستند، رفتارهاي آسيب    

مشكالت خانواده نظير امكانات نامطلوب، فقر، بيكاري، اعتياد والدين، انزواي اجتمـاعي و             
آيند، همين    هاي خانوادگي غير قابل كنترل، طالق، خشونت و كودك آزاري پيش مي             بحران

پذيري مطلوب شده و در نتيجه منجر به انـزوا و           ت خانوادگي موجب فقدان جامعه    عدم ثبا 
  ).Janus MD, 1995(شود گيري اجتماعي ميكناره

-خانماني و فرار جوانـان احـساس بـي        همچنين در نظرية اختالالت هنجاري، علت بي      

 رانـده  هاي اجتماعي است كه در نتيجة انزواي اجتمـاعي و  هنجاري و دروني نكردن هنجار 
  ).(Van der Ploeg J,1997آيد شدن فرد از محيط اجتماعي پيش مي
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داردكه، محيط خانوادگي كودكـان فـراري و والـدين كودكـان               بيان مي  تئوري دلبستگي 
هستند كه به اندازة الزم نيازهاي رواني و بنياني كودكـان را بـر آورده نكـرده و بـه طريـق                      

شوند   را تحت كنترل شديد قرار داده و سبب مي        محبت آميز كودك را پرورش نداده و بچه         
كودك دچار احساس عدم دلبستگي به والدين شده و همين امر منجر به عدم وابستگي وي                

  ).(Stefanidis N et al, 1992شود به اجتماع و سازمان اجتماعي مي
  و اي است كه شخصيت فرد فاقد رشد و بالندگي بوده           هاي خانوادة فراريان به گونه      ويژگي

  )Goldscheider FK,1998(تضاد ميان افراد در خـانواده مـانع پـرورش سـالم وي شـده اسـت      
هـا غيـر      كند، در چنين شرايطي بچه      تعارضات زناشويي، والدين را از نياز كودكان غافل مي        

هـا در     هاي پرورشي آن    شوند، نياز   قابل اعتماد، پرآزار، شيطان و غير قابل كنترل انگاشته مي         
گيرد و اين تضاد منجر به جدايي فرزند از سيستم خـانواده              يازهاي والدين قرار مي   تضاد با ن  

  ).Sharlin SA, 1992( شود مي
فرار از منزل نشانة وجود مشكل در خانواده است كه در آن ساختارموجود در خـانواده                

 Crespy T and Sabatelli(نمايـد  فرآيندهاي پرورشي رشد مطلوب را براي فرزند مهيا نمي

R, 1993.(  
ـ                 هـا و   شأت گرفتـه از محـدوديت     با توجه به اين كـه پديـدة فـرار از منـزل فرزنـدان ن

از بعـد   (بـه سـاختار خـانواده       رسـد توجـه     هاي درون خانوادگي اسـت بـه نظـر مـي           دافعه
حفظ، تعديل و اصالح كاركرد و الگوهـاي تعـاملي          ) هاي رفاهي و آموزشي   گذاري سياست

تـري    ي و نگهداري اين كودكان، در مراكز خاص از اولويت بيش          آن در مقايسه با اقدام فرد     
  . برخوردار باشد

كودكان فراري انسانند و بايد از حقوق انساني كه جامعه بـراي نـوع بـشر قائـل اسـت                    
برخوردار باشند و چون انسانند و رفتارهايشان اكتسابي بوده، پس قابل اصالح نيز هستند و               

 .تواند در اختيار آنان قرار دهد برخوردار باشند جامعه ميحق دارند از كلية امكاناتي كه
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زنـدگي  . تري به حمايت و نظارت دارند     شان نياز بيش  كودكان فراري با توجه به شرايط     
پناهي شـرايطي هـستند كـه وجـه         خياباني، تجاوز جنسي، اذيت و آزار، هتك حرمت و بي         
بـر اصـل    ) اصل دهم (قانون اساسي   مشترك بسياري از كودكان فراري است، به رغم تأكيد          

هاي مربوطه بايـد در جهـت       ريزيبنيادين خانواده و اين كه همة قوانين و مقررات و برنامه          
آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خـانوادگي بـر پايـة                 

 از خـانواده    رسد آنچنان كـه بايـد اقـدام حمـايتي         باشد به نظر مي   حقوق و اخالق اسالمي     
  . صورت نگرفته است

  
  پيشنهادات

  :گردد با توجه به نتايج پژوهش و به منظور ارتقاءسطح سالمت رواني فرزندان توصيه مي
                     ارزشيابي كفايت و كارآيي قـوانين حمـايتي موجـود از كودكـان و خـانواده، بـه ويـژه

  كودكان آسيب ديده و در معرض آسيب
 كودكان در خانوادهارتقاي آگاهي جامعه در مورد حقوق  

    هاي حل مسئله و ابراز وجود به كودكـان در         هاي زندگي، شيوه    تأكيد بر آموزش مهارت
 معرض آسيب

 توجه به رويكردهاي جامع ارائة خدمات پيشگيري در سطوح سه گانه 

 برقراري همياري بين اولياء، مدارس، خانواده و نهادهاي مسئول 

  هت باال بردن سطح آگاهي نوجوانان، والـدين،        هاي پيشگيري از فرار ج      برگزاري كالس
 مربيان و معلمين مدارس

  ها بـه مـسائل و        هاي آموزشي براي معلمان مدارس و حساس كردن آن          برگزاري كالس
 مشكالت كودكان و نوجوانان

 هاي عمومي، تئاتر و سينما و   هاي تفريحي ـ اجتماعي اعم از پارك  باالبردن ظرفيت فضا
 ويزيوني سرگرم كنندههاي تل پخش برنامه



 40 شماره ،يازدهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 
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           هـاي سـالم بـراي مطالعـه و ورزش و ايجـاد               تالش بـراي بـاال بـردن ظرفيـت محـيط
 هاي سازندة علمي و فرهنگي  سرگرمي

  شناسـي و امـور   شناسـي، جامعـه   اي متشكل از متخصصين در زمينـة روان     تشكيل كميته
 تربيتي در مدارس و شوراهاي محلي

  ـ          آموزش شيوه  ، برخـورد بـا فرزنـدان      ة نحـو  ةدين در زمينـ   هاي صـحيح تربيتـي بـه وال
هـاي     تبيـين نيازهـا و خواسـته       ، برخورد با مشكالت زنـدگي      و هاي عمومي رفتار    شيوه
هاي رفع اين     راه ةهاي نوشتاري و غيرنوشتاري و ارائ       جواني و جواني از طريق رسانه     نو

 ها نيازها و رويارويي با آن

 هاي مختلف مثل حمايت مـالي       مينههاي تخصصي حمايت خانواده در ز      سيس كانون أت، 
 ... حقوق و ،شناسي  روان، خانوادهةاي شامل مشاور شغلي و مشاوره

 هـاي گسـسته بـه منظـور حمايـت از             خـانواده  هاي تخصصي حمايت از     سيس كانون أت
كنند و آموزش صـحيح   ها زندگي مي فرزنداني كه يا بدون پدر و مادرند يا با يكي از آن   

 ها و مادر در اين خانوادهافراد جايگزين پدر 

     ايجاد محيط امن و سالم از لحاظ عاطفي و جسماني، گـوش دادن             تالش والدين جهت
هـاي مناسـب بـراي فرزنـدان جهـت            هاي فرزنـدان، فـراهم آوردن فرصـت         به صحبت 

 فرزنـدان در زمـان احـساس         از هاي مثبـت و سـازنده، حمايـت         گيري  يادگيري، تصميم 
يش از حد و تمسخر و تنبيه، تشويق فرزند در كسب موفقيت و  تنهايي، پرهيز از انتقاد ب    

  وگو با فرزند صداقت در گفت
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    ،شناسي خانواده با تأكيـد بـر نقـش، سـاختار و              جامعه،  1380اعزازي، شهال
انتـشارات روشـنگران و مطالعـات       : ، تهـران  كاركرد خانواده در دوران معاصر    

  . زنان
 آفرين دانش: شناسي خانوادهآسيباعتياد و ، 1379بخشي، حبيب اله،  آقا .  
    ،بررسي فرار دختران از منزل، طرح تحقيقاتي دانشگاه علوم          1381اردالن، علي ،

  .بهزيستي و توانبخشي
  ،دفتر نشر فرهنگ اسالميشناسي هاي جامعه نظريه، 1380توسلي، غالمعباس ، .  
    ،دختـر   ، بررسي عوامل خانوادگي مؤثر در گرايش نوجوانان       1380راهب، غنچه 

ساكن شهر تهران به بزهكـاري، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد، دانـشگاه علـوم             
  .بهزيستي و توانبخشي

     ،ي  ، بررسـي علـل فـرار نوجوانـان از خانـه، پايـان نامـه            1373سعيدي، محمـد
 . كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي

 نشر سروشآنومي يا آشفتگي اجتماعي، 1378پور، فرامرز، رفيع ،. 

 20 تـا    14، بررسي علل خانوادگي و اجتماعي فرار دختران         1380اي، فاطمه،   زواره 
  . دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، پايان نامه كارشناسي ارشد،ساله از منزل

 بررسي عوامل اجتماعي و خانوادگي مؤثر بـر فـرار          ،  1381راد، انور،   صمدي
  . اجتماعيدبير خانه همايش آسيبهاي: دختران از خانه ناشر

    ،انتـشارات سـازمان اوليـاء و        كودك و خانواده نابـسامان    ،  1371قائمي، علي ،
  .مربيان

     ، ،نـشر  : ، چاپ سـوم، كنابـاد     شناسي انحرافات جامعه،  1373شيخاوندي، داور
  .مرنديز

  انتـشارات  : ، تهرانشناسي اجتماعيآسيب، 1383اله،  صديق سروستاني، رحمت
  .تهران

   روش تحقيـق در علـوم اجتمـاعي   ، 1379 لوك وان،    كيوي، ريمون، كامپنهود ،
  .انتشارات ديبا

    ،ي هوشـنگ    ترجمهراهنماي سنجش پژوهشهاي اجتماعي  ،  1380ميلر، دلبرت
  نائبي، نشر ني
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