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 ***، مجيد فوالديان**زينب فاطمي امين، *سيد ضياء هاشمي
  

 خروج نوجوانان و جوانان از خانه و ترك خـانواده، بـدون اجـازة والـدين يـا وصـي                     :طرح مسئله 
قانوني، در واقع نوعي واكنش نسبت به شرايطي است كه از نظر فـرد نامـساعد، غيرقابـل تحمـل و               

يك مكانيسم دفاعي به منظـور كـاهش ناماليمـات زنـدگي و             به عنوان    اين عمل   . تغيير ناپذير است  
هاي مورد نظر و عموماًً آروزهاي       هاي آزاردهنده و مضر و دست يابي به خواسته         خالصي از محرك  

دهند كه پس از فرار نه تنها مشكالت          شود، اما آمارها و شواهد نشان مي       دور و دراز به كارگرفته مي     
شود كه پيامـدهاي منفـي     وارد يك چرخة آسيب زاي اجتماعي مييابد بلكه فرد  دختران كاهش نمي  

مقالة حاضر در پي بررسـي پيامـدهاي فـرار دختـران از             . اش در پي دارد   و و جامعه  زيادي را براي ا   
  . هاي كمي و كيفي تحقيقاتي است منزل با تكيه بر روش

تأكيد بر بررسـي پيامـدهاي      هاي يك تحقيق ميداني وسيع است و با            اين مقاله مبتني بر يافته     :روش
 و  »مـورد پژوهـي   «،  »پيمـايش «فرار دختران از منزل، اين مسئله را با استفادة هم زمان از سه روش؛               

 . مورد تحليل قرار داده است»گروه كانوني«

هاي به دست آمده از سه روش به كارگرفته شده در اين تحقيق، حاكي از آن است كه                     يافته :ها  يافته
 فرار با پيامدهايي چون؛ ترك تحصيل، رابطه با جنس مخالف، سوء اسـتفاده جنـسي،      دختران بعد از  

روسپيگري، عضويت در باندهاي خالف و فساد، افسردگي، خـودزني و خودكـشي، مـصرف مـواد                 
هاي عاطفي و     اند و دچار انواع آسيب      مخدر يا الكل و طرد از خانواده در سطح جامعه روبه رو بوده            

   .اند اجتماعي گشته
 مقالة حاضر با رويكردي كيفي، نتايج حاصله را در سـه سـطح پيامـدهاي فـردي، پيامـدهاي                    :نتايج

چراكه در اكثريـت قريـب بـه اتفـاق مـوارد، فـرار              . خانوادگي و پيامدهاي اجتماعي ارائه داده است      
انه ندارد و اي براي بعد از فرار خود از خ افتد كه دختر هيچ برنامه دختران از خانه در حالي اتفاق مي

هـاي    از پيامدهايي كه در انتظارش است، آگاهي كافي ندارد و اين امر او را بـا مـشكالت و آسـيب                    
 .ها نيست سازد كه راه گريزي براي آن اي مواجه مي عديده

  .دختران فراري، پيامد اجتماعيپيامد خانوادگي، پيامد فردي، : ها كليدواژه
  4/7/89: تاريخ پذيرش      9/7/88 :تاريخ دريافت

                                                           
   دانشگاه تهران،دكتري جامعه شناسي *

   دانشگاه شهيد بهشتي، علوم اجتماعي،كارشناس ارشد **
  <m.fouladiyan@gmail.com>  دانشگاه تهران،)فرهنگي ـ نظري(دانشجوي دكتر جامعه شناسي  ***
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  طرح مسئله
توجه به پيامدهاي سوء  اما با، ي فردي استا هفرار دختران از خانه اگرچه در نگاه اول پديد

بـسياري از رفتارهـاي    كنـد، منـشاء   آن كه در نظم اجتماعي اختالل و آشـفتگي ايجـاد مـي   
يـع  مشروبات الكلي، توز   و ضداجتماعي و انحرافي مانند خودفروشي، اعتياد به مواد مخدر        

رواج روسپيگري و شـيوع  ، دختران مواد مخدر، تشكيل باندهاي فساد و فريب ساير زنان و     
هاي جدي روانـي   را در معرض آسيب  نه تنها آنان وشود مي... هاي مقاربتي و انواع بيماري

مؤثر بـراي حـل آن بخـشي از     تبلكه در صورت عدم انجام اقداما، دهد و جسمي قرار مي
تـوجهي از مـادران فـرداي     روان تعـداد قابـل   جامعه و سالمت جسم ونيروي كار و توليد 

  .جامعه از دست خواهد رفت
هاي اخير و پيامدهاي اجتماعي،  افزايش فزايندة پديدة فرار خانه در بين دختران در سال

فرهنگي و بهداشتي آن توجه متخصصان، سياست گـذاران و جمعيـت عمـومي را بـه ايـن             
 به طوري كه بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، ساالنه .پديده معطوف ساخته است

 درصـد   74كنند كه از اين تعـداد          ساله از خانه فرار مي     12-18بيش از يك ميليون نوجوان      
؛كوكـو و   2000، بـه نقـل از دي مـان،          1980ادلبـروك،   ( درصـد پـسر هـستند        26دختر و   

در ايران نيز   ). 2004 ويت بك،    ؛1993 كرسپي و ساباتلي،     1992 فين كلهر،    1998كوآرتني،  
اي پيدا كـرده و آمـار    العاده اكنون چند سالي است كه مسئلة فرار دختران از خانه، جنبة فوق         

گر وجود اخـتالل   اي در حال افزايش است و اين ممكن است نشان       كننده  آنان به طرز نگران   
عـالم روابـط عمـومي      بـر اسـاس ا    . در كاركرد نهاد خانواده و يا ساير نهادهاي جامعه باشد         
يابـد و بـسياري     درصد افزايش مي  15سازمان بهزيستي كشور، آمار دختران فراري هر سال         

شوند، از سوي نيروي انتظـامي معرفـي شـده و             از دختراني كه به مراكز بهزيستي سپرده مي       
 14-18تر اين دختـران در سـنين          همچنين بيش . ها نيز خود معرف هستند      تعداد كمي از آن   

 درصد 80 درصد و در برخي ديگر 60هاي كارشناسان  بر اساس برخي از يافته  . هستندسال  
آوري   دختران فراري در صورتي كه توسط نيروي انتظامي و يا گشت سيار بهزيـستي جمـع               
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هـاي    نشوند، به زنان خياباني آينده تبديل خواهنـد شـد و متعاقـب آن بـسياري از بيمـاري                  
گيـر جامعـه خواهـد بـود          هاي اجتماعي ديگر، دامن     مراه آسيب  ه  به... مقاربتي مانند ايدز و   

 نكتة قابل توجه اين جاست كه خياباني شدن تعداد زيادي از دختـران و               .)1383ميرزايي،  (
كودكان در ايران، در مقايسه با ديگر كشورها، با توجه به معيارهـاي خـانوادگي، شـرعي و                  

صـمدي راد،   (آيـد   شـمار مـي     بـه هنجارهاي خاص اجتماعي، يك آسيب اجتمـاعي بـزرگ          
1381.(  

هاي اخير مطالعات علمي و دقيقي دربـارة ميـزان شـيوع              اين در حالي است كه در سال      
انـد    فرار از خانه در ايران انجام نشده است و تحقيقات و مقاالتي كه تاكنون ارائـه گرديـده                 

تر به بررسـي      بوده وكم اكثراً با رويكرد كمي و با تأكيد بر يافتن علل و عوامل مؤثر بر فرار                
بـه عنـوان    (انـد     ابعاد پيامدهاي فرار دختران از منزل به عنوان يك معضل اجتماعي پرداخته           

؛ 1381؛ چهارده ولي، 1380؛ گودرزي، 1376؛ تيموري، 1374؛ سعيدي،   1371ايزدي،  : مثال
دي بنابراين تحقيق حاضر با رويكـر     ). 1385؛ سيفي لي،    1383؛ طهراني زاه،    1382حميدي،  

  :كند باشد و سه هدف اصلي را دنبال مي كيفي در پي فهم پيامدهاي فرار دختران از منزل مي
  بررسي پيامدهاي فردي فرار دختران از منزل) الف
  بررسي پيامدهاي خانوادگي فرار دختران از منزل) ب
  بررسي پيامدهاي اجتماعي فرار دختران از منزل) ج

  
  پيامدهاي فرار دختران

عـاطفي حـاكم    دن روابط اجتماعي، صنعتي شدن كشورها، سست شدن روابـط پيچيده ترش
بـزرگ وكـالن    رويـه بـه شـهرهاي   برخانواده، شكاف بين نسلي، بيكاري، فقر، مهاجرت بي

هاي اجتمـاعي فـراهم        مناسبي براي گسترش آسيب    ةزمين... شهرها، افزايش حاشيه نشيني و    
توجـه بـه    ي فردي است اما باا هگاه اول پديدفرار دختران از خانه اگر چه در ن .آورده است

بـسياري از   أكنـد، منـش   پيامدهاي سوء آن كه در نظم اجتماعي اختالل و آشفتگي ايجاد مي
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مـشروبات   و رفتارهاي ضد اجتماعي و انحرافي مانند خودفروشي، اعتياد بـه مـواد مخـدر             
رواج ، دختـران  والكلي، توزيع مواد مخدر، تـشكيل بانـدهاي فـساد و فريـب سـاير زنـان                

  كـه  بنابراين، اين منطقي اسـت .شود مي ...اي مقاربتي وه يروسپيگري و شيوع انواع بيمار

 كنوني ايـران بـه حـساب        ةاين موضوع را به عنوان يكي از معضالت بسيار جدي در جامع           
قرار  ها و آزارها دختران فراري به خاطر شرايط خاص خود مورد انواع سوء استفاده .آوريم
زمينه را براي پيـدايش و افـزايش بانـدهاي جنايـت كـاري كـه ايـن                  ،  نتيجه گيرند و در   مي

شود  اين پديده سبب مي .سازد دهند فراهم مي را مورد استثمار و بهره كشي قرار مي دختران
سطح جرم و جنايت در جامعه افزايش يابد و در نتيجه امنيت و سـالمت اجتمـاعي بـه     كه

،  دختران فراري كه خود معلول عوامل متعددي اسـت ةپديد، ديگربه عبارت . بيفتد مخاطره
از طرفـي نوجوانـان و جوانـان    . هاي اجتماعي ديگـر شـود     عامل بسياري از آسيب    تواند  مي

ي هستند كه در صورت هرز رفتن و فاسد شـدن ايـن   ا هملي و انساني هر جامع هاي سرمايه
 جامعه و نظام اجتمـاعي وارد  ة پيكرهاي جبران ناپذيري به خسارات و آسيب  عظيمةسرماي
  . شود مي

 خـود و  كنـد،     از خانـه فـرار مـي      ) منطقي يا غيرمنطقي  (هنگامي كه دختري به هر دليلي     
هـا    پيرامونش را تا شعاعي وسـيع بـه طـرق مختلـف در معـرض آسـيب                جامعة  خانواده و   
  ).1384جوادي يگانه، (دده  قرار ميگوناگونوخطرات 

ت را به عنوان پيامدهاي ناشي از فرار دختـران در سـه بعـد               ها و خطرا    حال اين آسيب  
  .كنيم فردي، خانوادگي و اجتماعي بررسي مي

  
  پيامدهاي فردي فرار دختران

پناهي است و همين امر زمينة ارتكاب بسياري از جرايم را فراهم خانماني و بيفرار آغاز بي 
گـري، توزيـع مـواد مخـدر،        دختران فراري براي امرار معـاش بـه سـرقت، تكـدي           . كند  مي

مشروبات الكلي و كاالهاي غير مجاز، روسپيگري، عضويت در باندهاي مخـوف و كثيـف               
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). 1384؛ جوادي يگانه،    1381؛ اردالن و ديگران،     1381محبي،  (كنند  اغفال و فحشا اقدام مي    
... هـاي فـساد و      هاي متروكه، پـارك و خانـه        برخي از اين دختران پس از فرار در ساختمان        

رسانند و از مكاني به مكان ديگر در حركت هستند فقـط بـراي آن كـه                   شب را به صبح مي    
ها با اسامي مستعار و تيپ پسرانه و كارهاي مردانه در جمع دوسـتان   آن .بتوانند زنده بمانند

شكارچيان با اغفال اين دختـران كـه   . كنند روزگار فالكت باري را سپري مي    ) دختر يا پسر  (
هستند و از اوضاع و احوال شهرهاي بزرگ خبر ندارند،            آاليش، ساده و بي   اغلب شهرستاني 

كننـد يـا پـس از         ها را رها مي     برند و پس از تجاوز به عنف، يا آن          اموالشان را به سرقت مي    
برخي از باندهاي فحشا نيز اقدام      . كشند  شكنجه و آزار به دليل ناشناخته بودن و غربت، مي         

هـا    به كشورهاي ديگر، تجارت سـكس و فـروش اجـزاي بـدن آن             به انتقال دختران فراري     
  .كنند مي

ارتكاب آنان به جرايم . كنند هاي پشت سر خود را خراب و ويران مي دختران فراري پل
ها و اختالالت روحي و رواني شوند         شود كه دچار انواع بيماري      و فساد اخالقي موجب مي    

زننـد    تجـاوزات دسـت بـه خـود كـشي مـي         ها به دليل سرافكندگي ناشي از       و برخي از آن   
  ). 1382معتمدي، (

كـل  % 11دهـد كـه       نـشان مـي   ) 1992فرو و ديگران،    (نتايج يك تحقيق ملي در امريكا       
انـد و   مبتالً به افسردگي بوده   % 85 همراه با سوء مصرف الكل و         ها مبتال به افسردگي     فراري

الوه اكثـر ايـن افـراد رفتارهـاي ضـد           به ع . اند  ها تا به حال اقدام به خودكشي كرده         آن% 20
مرتكب ... اجتماعي و جرايم زيادي از جمله دزدي، زنا، توزيع مواد مخدر، ضرب و شتم و              

كوكـائين  % 15آمفتـامين و    % 21مـاري جوانـا،     % 69هـا مـشروبات الكـي،         آن% 66. اندشده
  .كنند مصرف مي

افتـد كـه     در حالي اتفاق ميدر واقع اكثريت قريب به اتفاق موارد فرار دختران از منزل،       
خانمـاني و   آوارگـي، بـي   . دختر آگاهي كافي از پيامدهايي كـه در انتظـارش اسـت، نـدارد             

اي كـه     كنـد، بـه گونـه       سرگرداني پس از فرار، دختران را با سرخوردگي و شوك مواجه مي           
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الباً در اين هنگام چون غ. بيند تمام آرزوهاي از پيش ساختة خود را جز سرابي پيش رو نمي       
روي بازگشت به خانه را ندارند يا بـراي برگـشتن بـه مكـان پـررنج و آزار و محروميـت،                      

هاي فساد شده و با برقراري رابطـة جنـسي، رفتـه              يابند، به ناچار جذب گروه      اي نمي   انگيزه
پردازند كه  بينند و به طور رسمي به روسپيگري مي رفته خود را در اين باتالق غرق شده مي   

). 1381عبـداللهي،   (هاي مقاربتي از جمله ابتال به ايدز اسـت            ابتال به انواع بيماري   نتيجة آن   
تـر دختـران فـراري، حـداكثر دو روز بعـد از تـاريخ فـرار، مـورد تجـاوز و                        بنابراين بـيش  

عـالوه بـر ايـن، بخـش قابـل         ). 1381اردالن و ديگران،    (گيرند    سوءاستفادة جنسي قرار مي   
 و پارسـا بيگـدلي،      1994فارسـت و ديگـران،      (اند    ياد كشانده شده  توجهي از آنان نيز به اعت     

هـايي قـرار      بدين سان، فراريان از منزل در بيرون از خانه، در معرض همان آسـيب             ). 1384
اند، ولي اين بار با چنان شدت و حدتي           ها روبه رو بوده     اند كه در خانوادة خود، با آن        گرفته

 زندگي عادي، بلكه حتي به زنـدگي خـانوادگي قبلـي            كه امكان بازگشت آنان را نه فقط به       
هـاي مـصلحتي و       برخي از اين گونـه زنـان، متعاقـب ازدواج         . خود نيز مشكل ساخته است    

اينان با همسران خود كه اغلب افـرادي        . اند  اند، به روسپيگري كشانده شده      ناموفق كه داشته  
پيدا كرده و پس از طالق و جـدايي         اند، درگيري     فقير، بيكار، معتاد، مهاجر و غيربومي بوده      

انـد و مـورد سوءاسـتفاده قـرار           هـاي تبهكـار افتـاده       پناهي، در دام گـروه    و سرگرداني و بي   
ها و احتماالً اعتياد بـه مـواد مخـدر و نيـاز بـه پـول                   اينان پس از تكرار كج روي     . اند  گرفته
اي پنهـان نگـه داشـتن       انـد و بنـابراين بـر        تر، شرايط همكاري با تبهكـاران را پذيرفتـه          بيش

عليـايي زنـد،    (انـد     ها، به هرگونه ذلت و خواري، از جمله روسپيگري تـن داده             كژكاركردي
در اين زمان است كـه اضـطراب و افـسردگي بـه             ). 1382؛ كامكار،   1382ها،    ؛ خراط 1382

  . دهد سراغشان آمده و به تدريج آنان را به سوي خودكشي سوق مي
  

  دخترانپيامدهاي خانوادگي فرار 
ترين لطمه و ضربه براي حيثيت و شرافت خانوادگي فرد باشـد   تواند بزرگ دختران مي فرار

اي از ناكارآمدي     اين عمل اوالً، نشانه   ). 1381؛ محبي،   1384؛ جوادي يگانه    1382معظمي،  (
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خانواده در تربيت فرزند، شكاف نسلي بين والدين و فرزندان و اختالف خـانوادگي اسـت                
جا كه فرجام و سـرانجام   و ثانياً، از آن) 209: 1382برزگر ؛1384؛كرم خاني، 1381جشان، (

فرار دختران در اكثر موارد چنان چه ذكر گرديد، گرفتار آمدن در دايرة تنگ باندهاي فـساد                 
، لذا فـرار بـه مفهـوم لكـة ننـگ و        )1383اردالن،  (و فحشا و ارتكاب جرايم اخالقي است        

تر توسـط   شود و به همين دليل است كه فرار دختران، كم     ب مي بدنامي براي خانواده محسو   
هـاي    نتيجـه مانـدن جـستجوها و تـالش        شـود و اغلـب پـس از بـي           ها گزارش مي    خانواده

  .شود خانوادگي، فرار دختران به مراجع قضايي گزارش مي
كـشاند، و احتمـال تـشكيل         فرار دختران زندگي آيندة آنان را به تبـاهي و سـياهي مـي             

به علـت رفتـار     (ده براي دختر فراري به دليل تهديد سالمت رواني، جسمي و جنسي             خانوا
و خدشه دار شدن اصالت و شرافت خانواده به حداقل          ) خالف اخالق خواسته يا ناخواسته    

  ).1381محبي، (يابد  ممكن كاهش مي
اده توانند به خانو    از طرف ديگر دختران فراري با درگيرشدن در مسائل غيراخالقي، نمي          

بازگردند، مگر آن كه خانواده به اين نكته توجه نمايـد كـه عـدم پـذيرش فـرد بـه معنـاي                       
تر او در منجالب فساد و تباهي است، لذا در مواردي با اكراه دختـر            فروغلتيدن هر چه بيش   
هاي از هـم گـسيخته، بـود و نبـود دختـر               دهند يا آن كه در خانواده       را در خانواده جاي مي    

در هر حال زندگي دختر فراري در صورت بازگشت به منزل نيز همراه             . اردچندان فرقي ند  
تـر از     با مشكالت مضاعف خواهد بود، زيرا خانواده، وي را به دليـل اعمـال خـالف بـيش                 

تر خواهد نمود،     داند، لذا قيود خود را بيش       گذشته مستعد كج روي و رفتارهاي انحرافي مي       
هـاي خـارج از خانـه كـه متناسـب بـا سـن و                  آزاديضمن آن كه دختر نيز به دليل تجربة         

  ).1382معتمدي، (داند  تر مي موقعيت او نبوده، محيط خانه را غيرقابل تحمل
  

  پيامدهاي اجتماعي فرار دختران
  :توان در چندين مقوله مورد بحث قرار داد پيامدهاي اجتماعي فرار دختران از خانه را مي
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  :تهديد بهداشت اخالقي و رواني جامعه
هايي هستند كه اخالقيات و       هاي اجتماعي از جمله فرار، همچون امراض و ويروس          آسيب 

حرمتي اخالقي، تخطي از هنجارهـاي      حيات اجتماعي را با خطر مواجه كرده و به رواج بي          
تواند ضمن لكه دار نمودن عفت  گردد، كه مي اجتماعي و ايجاد فضاي مسموم در جامعه مي

اي اخالقي، بهداشت روحي و رواني اعـضاي جامعـه را تهديـد             ه  عمومي و شكستن حريم   
 .هاي جدي به سالمت جامعه وارد نمايند كند و آسيب

  
  :هاي اجتماعي تحميل هزينه

ها شـامل     گذارد، اين هزينه    هاي فراواني را به دوش جامعه و خانواده مي          فرار دختران هزينه  
راري توسـط نيروهـاي انتظـامي و        اقداماتي نظير دريافت گزارشات و شناسايي دختـران فـ         

امنيتي، انجام مراحل قضايي، ايجاد مراكز مختلف نگهداري دختران مانند كـانون اصـالح و               
هاي سنگيني را بـر       ها هزينه   همة اين   گردد، كه   تربيت و مراكز سامان دهي دختران فراري مي       

  ).1382معتمدي، (نمايد  جامعه تحميل مي
  

   :هاي اجتماعي افزايش نرخ آسيب
هـاي زنجيـر بـه هـم متـصل و             هاي اجتماعي همچون حلقـه      جامعه شناسان معتقدند پديده   

منجـر بـه    ... هايي چون طالق، بيكاري اعتيـاد و        اند، به طوري كه افزايش نرخ آسيب        وابسته
، نكتة قابل توجـه آن كـه فـرار          )1381عبداللهي،  (شود    افزايش آسيبي نظير فرار دختران مي     

هـاي اجتمـاعي نظيـر فعاليـت بانـدهاي تجـارت            به افزايش نرخ آسيب    دختران از خانه نيز   
  .گردد منتهي مي... دختران، باندهاي فحشا و روسپيگري، اعتياد و

  

  :قاچاق زنان و دختران
بانـدهاي  . باشـد  موضوع قاچاق دختران مطلب جديدي نيست و منحصر به ايران هـم نمـي            

ها، مقابل مـدارس و در برخـي          ها، پارك   هقاچاق با فريب دختران و زنان در برخي آرايشگا        
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بـر اسـاس    . كننـد   ها، اين دختران را با ميل و رغبت خودشان از ايـران خـارج مـي                 ميهماني
تحقيقات انجام گرفته از سوي مراجع بين المللي، قاچاق و فروش زنان و قاچاق انـسان در             

اق ايـن افـراد بـا    قاچـ . ردة دوم پول سازترين تجارت كثيف پس از مواد مخـدر قـرار دارد      
ها، همچنين داخـل      ها و كاميون    هاي جاسازي در داخل بارها، جاسازي داخل اتوبوس         شيوه
كارشناسـان مـسائل    ). 1384جـوادي يگانـه،     (گيـرد     هاي باري و مسافري صـورت مـي         لنج

آورنـد، بـا      هاي كالني كه از اين راه به دسـت مـي            اجتماعي معتقدند باندهاي قاچاق با پول     
كنند و قربانيـان خـود را بـه مـسلخ             ها سوءاستفاده مي    ز نقاط ضعف دختران از آن     استفاده ا 

  .كشند مي
  

  روش تحقيق
در اين تحقيق براي بررسي پيامدهاي فرار دختران از منزل از سـه روش متفـاوت اسـتفاده                  

ها به دليل ماهيت موضوع و هدف تحقيق، رويكرد غالب كيفي اسـت               در اين روش  . گرديد
. قاله مبتني بر نتايج پيمايش است كه در جريان تحقيق به دست آمده اسـت              و بخش كمي م   

  .مورد پژوهي و گروه متمركز: هاي مورد استفاده در اين مقاله عبارتند از ديگر روش
  

  پيمايش
.  انتخاب شده است   1»پيمايش«در مقالة حاضر براي بررسي بخشي از اهداف تحقيق روش           

توصـيفي  : كنـد  ست كه بيكر آن را چنـين تعريـف مـي   پيمايش روشي در تحقيق اجتماعي ا     
ي تـصادفي و معـرف از افـراد آن          ا  هاست از نگرش و رفتار جمعيتي بر اساس انتخاب نمون         

 و نتـايجي كـه بـا اجـراي ايـن            )1381دواس،  (ها به يك رشته سئوال        جمعيت و پاسخ آن   
  .گردد روش به دست آمده است ارائه مي

  

                                                           
1. survey  
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  مورد پژوهي
هـاي   هاي كيفي و ژرفانگراست كه به مطالعة عميق از نمونـه     جمله روش   از 1»موردپژوهي«

موردپژوهي يك واحد اجتماعي را به طور كامـل         . پردازد  يك پديده در محيط طبيعي آن مي      
. باشـد   در اين تحقيـق واحـد تحليـل فـرد مـي           ). 1378كي يين،   (دهد    مورد مطالعه قرار مي   

ا در نظر گرفتن تمام محيط پيرامـون او تحقـق           مطالعة موردي بر اساس شناخت رفتار فرد ب       
اي متكـي    هـاي ويـژه     بنابراين اين روش ابعادي بسيار گسترده دارد و بـر تكنيـك           . پذيرد  مي

 مـصاحبه و مـشاهدة      -1: هاي به كار گرفته شـده در ايـن تحقيـق عبارتنـد از               تكنيك.است
مستلزم پژوهش ميداني   از آن جا كه موردپژوهي      .  بررسي اسناد و سابقة موردها     -2مستقيم  

ها و گزارشـات ثبـت شـده     ها، مصاحبه ها، منابعي چون مشاهده است، هنگام گردآوري داده  
شـوند     ارائه مـي   2محور قرارگرفته و نتايج پس از خالصه سازي به شيوة شرح واقع گرايانه            

  ).1385حريري،  ؛1997گودمن و كاليتون، (
 

  گروه متمركز
از  گيـري بـا بهـره  انتخـاب و  ي از افراد به وسيلة محققـين  گروه، 3»گروه متمركز«در روش 

در ايـن  ). 1996بـورگس (پردازنـد    تحقيق مي به بحث دربارة موضوع    تجارب شخصي شان  
روش مدير بحث مسائل و سؤاالت پژوهشي را در جمع مطرح و روند بحث را به سـمت                   

  . كند پاسخ به سئواالت اساسي تحقيق هدايت مي
هـاي حاضـر در ايـن         نمونـه . ايـم    مصاحبة متمركز گروهي داشـته     در اين تحقيق ما سه    

ها از ميان كارشناسان مراكز نگهداري از دختران فـراري در شـهر مـشهد و تهـران                    مصاحبه
  .)كالً دو خط بعدي جايگزين مطالب اين بخش گرديد. (اند انتخاب شده

  :ماي در اين تحقيق ما دو گروه متفاوت براي انجام بحث متمركز داشته
مصاحبه گروهي با كارشناسان كه در هـر دو         ) مصاحبة گروهي با دختران فراري، ب     )  الف

  .برگزار شد) در مركز(و مشهد ) در دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران(شهر تهران 
                                                           
 

1. case study   2. realist teles   3. focuse group 
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  جامعه و نمونه آماري
خترانـي  سر و كار داريم، يعني د     » جامعة در دسترس  «در رابطه با دختران فراري، ما عمالً با         

ايـن  . شوند  كه در مراكز گوناگون سازمان بهزيستي در دو شهر تهران و مشهد نگهداري مي             
بـا  . انـد    نفر در شهر مـشهد بـوده       80 نفر در تهران و      63تعداد در زمان انجام تحقيق حدود       

تر اين بود كـه تمـام نمونـة موجـود در روش               توجه به حجم محدود جامعة آماري مناسب      
 دختـر فـراري در دسـت رس در روش           143لـذا تمـام     . لعه قـرار گيرنـد    پيمايش مورد مطا  

 2»گونـه نمـايي   «گيري  اما در روش مورد پژوهي از نمونه      . 1پيمايش مورد مطالعه قرارگرفتند   
تـرين فراوانـي را در جامعـة آمـاري            استفاده شده است، يعني برگزيدن مـواردي كـه بـيش          

 12اين تحقيق براي روش مورد پژوهي       در  ). 1385 و حريري،    1386ساروخاني،  (داراست  
 در  3.نفر از دختران فراري در مراكز بهزيستي مشهد و تهران به عنوان نمونه انتخاب شـدند               

دليل انتخاب ايـن    . بوده است » مصلحتي«روش  گيري نيز به    روش گروه كانوني شيوة نمونه    
 كلـي سـه     بـه طـور   . باشـد   روش عدم تمايل برخي كارشناسان به شركت در اين روش مي          

مصاحبة گروهي در اين تحقيق انجام شـده اسـت، همچنـان كـه ذكـر گرديـد دو مـورد از                 
 مشهد و يك مورد در دانشكدة علـوم اجتمـاعي دانـشگاه             tcهاي گروهي در مركز       مصاحبه

   .تهران انجام شد

                                                           
گردد، زيـرا جمعيـت آمـاري      نفري در واقع نوعي نمونة زماني محسوب مي143بايد توجه داشت كه خود اين جامعة      ـ  1

 به نقل از    1965كيش،  (باشند و در واقع بنا بر نظرية كيش            فراري پذيرش شده در طي يك سال در حال تغيير مي           دختران
توان در اين گونه مواقع كه جامعة هدف يا آماج بـا جامعـة در دسـت رس تفـاوت دارد؛ از شـيوة                           مي) 1380خوي نژاد،   

اي از دختران فـراري كـه در طـي يـك           نفري را بايد نمونه    143لذا اين جمعيت    . نمونه گيري مبتني بر زمان استفاده نمود      
تـوان نتـايج      بـر ايـن اسـاس مـي       . انـد، محـسوب نمـود     كه در مراكز نگهداري پذيرش شـده      )  يك سال  مثالً(دورة زماني   

ـ . تري كه در واقع در طي يك بازة زماني وجود دارد، تعميم داد            هاي آماري را به جامعة بزرگ       تحليل ن نظريـه،  لذا بنا بر اي
  .ها استفاده نماييم توانيم از آمار استنباطي در خصوص اين گونه نمونه ما مي

2. modal type 
بوده است و اين شـيوه از       » گونه نمايي «از آن جا كه شيوة نمونه گيري در روش مورد پژوهي به صورت نمونه گيري                ـ  3

 رغم عمق  و غناي زياد قابليت تعميم  بـه كـل جامعـة                نوع نمونه گيري غيراحتمالي است، بنابراين نتايج اين بخش علي         
  . را نداردآماري دختران فراري
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  تكنيك تحقيق و ابزار گردآوري اطالعات
محقـق سـاخته كـه بـه صـورت          هـاي      از پرسش نامـه    »پيمايش«در اين تحقيق براي روش      

مصاحبة چهره به چهره توسط پرسش گران با تجربه و كارآزموده تكميل گرديـده، اسـتفاده    
هاي عميقي با دختـران فـراري كـه در مراكـز          ، مصاحبه »مورد پژوهي «در روش   . شده است 

 8 الـي    2هـا حـدود       زمان هـر كـدام از مـصاحبه       . شدند انجام گرفت    بهزيستي نگهداري مي  
 سـه گـروه از كارشناسـان بـراي انجـام بحـث              »گروه كانوني «در روش   . وده است ساعت ب 

 نفر از كارشناسان واجد شرايط تـشكيل شـد و           10 تا   5هر جلسه با    . متمركز انتخاب شدند  
  .  ساعت بود2زمان هر بحث به طور متوسط 

  
  گيري ابزار اندازهروايي و پايايي

 و اتفاق نظر رأيي زان توافق اجتماعي، همميبحث روايي پرسش نامه در بخش پيمايش، در 
نيز، با حاضر در تحقيق . شود متخصصان يك امر در رابطه با يك شاخص، بررسي مي

ي ي چه در هنگام نها ونامه  چه در ابتداي تدوين پرسشيناستفاده از همين روش، محقق
اساتيد و به ي خود را ي نهاةنام مقدماتي و پرسشة نام  تحقيق، پرسشةنام كردن پرسش

 نكات با و ندارائه نمود باشند، كه در اين زمينه داراي تجربه و صاحب نظر ميمحققاني 
هاي ايشان  ييكار بستن راهنماه  با بگرديدگفته شد كه سعي توسط اين افرادارزشي نيز 

  . افزوده گرددي آن ينامه و روا برغناي پرسش
مصاحبه، (ستفاده از منابع متعدد روايي روش مورد پژوهي در اين كار تحقيقاتي؛ با ا

هاي گزارش، ارائة تبيين  ، نقد و بررسي دست نويس)مشاهده و مراجعه به اسناد و مدارك
  .و تشكيل تسلسل شواهد سنجيده شده است

 
  هاي تحقيق يافته

هـاي مـورد اسـتفاده در چهـار بخـش ارائـه               در اين قسمت نتايج تحقيق به تفكيـك روش        
 به ارائة قسمتي از نتايج پيمايش است كه ناظر به پيامدهاي فرار             بخش اول مربوط  . شود  مي
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در نهايـت  . شود هاي مربوط به روش مورد پژوهي گزارش مي   در بخش دوم، يافته   . باشد  مي
 .هاي گروه كانوني گزارش خواهد شد در سومين بخش نتايج بحث

  
    هاي بخش پيمايش يافته
 درصد دختران 3/34ري حاكي از آن است كه      ها در باب وضعيت تحصيلي دختران فرا        يافته

 3/7انـد و       درصـد تـرك تحـصيل كـرده        4/58اند،    فراري هنگام فرار در حال تحصيل بوده      
هم چنين در ارتباط با ميـزان تحـصيالت          .درصد دختران فراري اصالً درس نخوانده بودند      

 درصـد داراي    3/14 درصد دختران فراري داراي تحصيالت عالي،        9/2دختران فراري، تنها    
هاي مربوط به موارد جنسي       يافته. تحصيالت زيرديپلم داشتند  )  درصد 8/82(ديپلم و مابقي    

 درصد دختران فراري پس از ترك       3/64دهند كه     دختران فراري پس از ترك منزل نشان مي       
 درصـد مـوارد، رابطـة       5/87منزل با جنس مخالف رابطة دوستانه داشتند كه از اين بين در             

 درصـد دختـران فـراري پـس از تـرك         4/50هم چنين   .  رابطه جنسي انجاميده است    آنها به 
هاي موارد سـوء اسـتفاده جنـسي          از يافته . منزل مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته بودند       

صـورت گرفتـه عليـه دختـران        )  درصـد  36(ترين تجاوزات جنسي    چنين برمي آيد كه بيش    
 درصد دختران فراري اظهار داشـتند       2/13 چنين   هم. فراري توسط افراد خياباني بوده است     

ها توسط ساير نزديكان مـورد سـوء اسـتفادة جنـسي               درصد آن  48پسر و   كه توسط دوست  
 9/27گـر آن اسـت بـراي          هاي وضعيت دختران فراري قبل از فرار بيان         يافته. اندقرار گرفته 

جازة سرپرستان خود در    درصد از دختران فراري اتفاق افتاده است كه چند روزي را بدون ا            
 درصـد دختـران فـراري داراي دوسـت پـسر            7/65همچنـين   . منزل يكي از اقوام بگذرانند    

 درصد دختران فراري تا قبل از انجام تحقيق دست بـه سـرقت زده بودنـد تـا                   4/6. اند  بوده
 درصد دختران فراري نيز سابقة استفاده از مواد مخـدر را            25. مشكالت خود را رفع نمايند    

 درصد دختر فـراري     25 از بين    توان دريافت كه   ميبر اساس ديگر نتايج اين تحقيق        .شتنددا
 2/15 درصـد تريـاك مـصرف كـرده بودنـد،            1/9اند؛كه سابقة مصرف مواد مخدر را داشته      
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 در ارتبـاط بـا   .نـد ا ه درصد نيز از همة انواع مواد مخدر استفاده كرد   5/54درصد كريستال و    
تنهـا  دهند كه     ها نشان مي    س از آگاهي از ترك منزل دختران، يافته       عكس العمل سرپرستان پ   

هـاي     درصد از سرپرستان به دنبال دختر فراري از منزل خود گشتند، ساير عكس العمل              25
، خوشـحال شـدن     ) درصـد  9/8(، ناراحت شـدن     ) درصد 4/13(عمده شامل عصباني شدن     

و ارجاع دختر   )  درصد 6/3(دختر  و برخورد شديد با     ) 7/2(، سكته كردن پدر     ) درصد 7/2(
العمـل  هـا هـم عكـس        درصد خانواده  33بوده است و البته     ) درصد7/10(به پزشكي قانوني    

به هنگام برگـشت   هاي به دست آمده از برخورد اعضاي خانواده            اما يافته  .ندا  هخاصي نداشت 
ران هـاي دختـ   پس از اولين ترك منزل حاكي از آن اسـت برخـورد اكثـر اعـضاي خـانواده                 

به هنگام برگشت پس از اولين ترك منزل بسيار بد و با تنبيه شديد بدني      )  درصد 50(فراري
. نـد ا  ه درصد ديگر هم با عـدم پـذيرش خـانواده مواجـه شـد              7همراه بوده است، همچنين     

ها نيز بسيار خوب اظهار گرديده است و بقية دختـران مـوارد              درصد خانواده  1/15برخورد  
  .ندا هديگري را مطرح كرد

  

  هاي بخش مورد پژوهي يافته
با توجه به مطالب ذكر شده، در مجموع پيامدهاي فرار دختران در سه محور اصلي فـردي،                 
خانوادگي و اجتماعي مطرح گرديد كه با توجه به ماهيت تكنيك مورد پژوهي كه اساساً به                

 ناظر بـه دو بعـد   شود، نتايج اين قسمت تنها گو وارد مي    عمق يك پديده از زاوية ديد پاسخ      
توان اين پيامـدها را از ديـدگاه          طوركلي مي به. اول يعني پيامدهاي فردي و خانوادگي است      
  .رد و در قالب جدول زير ارائه دادخود دختران به صورت زير مقوله بندي ك
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  پيامدهاي فردي و خانوادگي فرار دختران از منزل بر اساس روش مورد پژوهي). 1جدول 
  درصد  پيامد  اولويت

  6/91  دوست شدن با جنس مخالف  1

  3/83  پناهيخانماني و بيبي  2

  6/66  برقراري رابطة جنسي  3

  3/58  مورد تجاوز قرار گرفتن  4

  3/58  احساس نياز به فردي امين و قابل اعتماد  5

  3/58  اعتياد به مواد مخدر  6

  50  عضويت در باندهاي خالف و فساد  7
  50  اختالالت روحي و رواني  8
  50  از دست دادن عفت  9
  50  اقدام به خودكشي  10
  66/41  روسپيگري  11
  66/41  مصرف مشروبات الكلي  12
  3/33  هاي عاطفي آسيب  13
  25  سرقت  14

پيامدها
ي فردي

  

  3/8  تكدي گري  15
  6/66  از بين رفتن شرافت و حيثيت خانواده  1
  3/58  از خانوادهطرد شدن   2
  8/54  عدم پذيرش دختر از طرف خانواده  3

پيامدهاي خانوادگي
  

  66/41  غير قابل تحمل بودن فضاي خانواده بعد از فرار  4

  3/8  كاهش احتمال تشكيل خانواده براي دختر فراري    
  

توان اين گونـه تـشريح كردكـه اكثـر قريـب بـه اتفـاق                  در اين بخش فرآيند فرار را مي      
اين روش دوست شدن بـا جـنس مخـالف را بـه عنـوان يكـي از                  دختران مورد مطالعه در     
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پيامدهاي فرار از خانه معرفي كرده يا خودشان پس از فرار با جنس مخالف رابطة دوسـتي                 
اند كه اين امر ناشـي از موقعيـت خـاص دختـران فـراري                 ها ابراز داشته    آن. اند  برقرار كرده 

آيند و از      پس از فرار از منزل بيرون مي       ها بدون هيچ برنامة خاصي براي       است، زيرا اكثر آن   
آن جا كه يا وضعيت مادي مناسبي ندارند و يا طبق مقرارت موجود در كشور هيچ هتـل و                   

دهد، در ابتـداي امـر دچـار آوارگـي و سـرگرداني در                ها اسكان نمي    اي به آن    يا مسافرخانه 
دتي براي رهـايي از ايـن       پس از م  . شوند  اماكن عمومي و مذهبي مي    ها و يا      ها، پارك   خيابان

خانماني مجبورند با اعتماد به فردي به منزل او بروند كه در اكثر موارد اين امـر              وضعيت بي 
بعـد از ايـن مرحلـه پيامـد فـردي ديگـر،             . هاي دوستي با جنس مخالف است       شروع رابطه 

اكثر ايـن دختـران پـس از فـرار مـورد تجـاوز افـرادي قـرار          . برقراري ارتباط جنسي است   
بـه طـور كلـي افـرادي كـه          . اندكه در ابتدا مورد اعتماد اين دختران واقع شده بودنـد            رفتهگ

ها دارند كه در      دهند، در مقابل انتظار رابطة جنسي از آن         ها به اين دختران مكاني را مي        شب
پـس از   . انجامـد   ها به تجاوزهاي خشونت آميـز مـي         صورت عدم تمكين دختران، رابطة آن     

كه غالباً بكارت خـود را نيـز از دسـت           (رتباط جنسي، دختران آسيب ديده      برقراري اولين ا  
در بـسياري از    . كننـد   رابطة جنسي را به عنوان يك امر طبيعي با پسران برقرار مـي            ) داده اند 

يابـد و     هاي جنسي اين گروه با افراد مختلف گـسترش مـي            موارد پس از مدتي تعداد رابطه     
  . شوند اي تبديل مي  حرفهخواسته يا ناخواسته به روسپياني

تعداد ديگري از دختـران پـس از فـرار بـه     . اين تنها سرنوشت گروهي از دختران است      
هـستند  ) دالالنـي (ها قواداني     متأسفانه در اين محل   . روند  ها و مراكز عمومي ديگر مي       پارك

 گردنـد و بـه سـرعت ايـن دختـران را       هايي مي   اي به دنبال چنين طعمه      كه به صورت حرفه   
جا كه اكثر دختران فراري در وضـعيت پـس از             كردند از آن    ها بيان مي    آن. كنند  شناسايي مي 

فرار به شدت احساس نياز به فردي قابل اعتماد و امين دارند، اين افـراد بـا جلـب اعتمـاد                     
قوادان در اولين قدم دختران را در دام مـواد          .كنند  هاي فساد مي    ها را جذب خانه     دختران، آن 

ها را از لحاظ جسمي و رواني به خود وابسته كنند و سـپس بـه                  كنند تا آن    فتار مي مخدر گر 
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ها را مجبـور بـه برقـراري ارتبـاط      ها و همچنين نياز به غذا و سرپناه، آن    دليل همين نياز آن   
شوند كه تأمين     ً اين دختران تبديل به روسپياني مي        كنند و تدريجا    جنسي با افراد مختلف مي    

  .پليد باندهاي فساد هستندكنندة منافع 
انـد    اكثر دختران فراري، پس از مدتي كه قادر به درك شرايطي كـه در آن قـرار گرفتـه                  

شوند، شديداً دچار سرخوردگي اختالالت شديد روحـي و روانـي از قبيـل افـسردگي،                  مي
هـاي    برخي ديگر از دختران مورد مصاحبه دچار آسـيب        . گردند  اضطراب و پرخاشگري مي   

. ز قبيل كاهش اعتمادبه نفس، دلتنگي شديد براي خانواده و احساس يـأس بودنـد              عاطفي ا 
ها اقدام به خودزني و خودكشي نموده و يـا            در اين شرايط روحي تعداد قابل توجهي از آن        

  .برند به مصرف مواد مخدر و يا الكل پناه مي
ود، اكثر دختـران    ش  هاي دختران فراري مي     اما در باب پيامدهايي كه گريبان گير خانواده       

ها حيثيت و شرافت خانواده شـان در ميـان            اند كه پس از فرار آن       مورد مصاحبه عنوان كرده   
به همين دليل بسياري از دختران مـورد مـصاحبه پـس از             . اقوام و آشنايان لطمه ديده است     

در مواردي كه خـانواده حاضـر بـه قبـول           . اند  فرار به طور كامل از سوي خانواده طرد شده        
اعتمادي بـه دختـر و يـا سـرزنش مـدام            ختر فراري شده است شرايط خانواده به دليل بي        د

  . اند ها مجدداً اقدام به فرار نموده اوآنچنان براي دختر غير قابل تحمل بوده است كه اكثر آن
  

  هاي بخش گروه كانوني  يافته
  .  شده استهاي عنوان شده در باب پيامدهاي فرار تنظيم جدول زير بر اساس اولويت

نكتة قابل تأمل در جدول باال تأكيدكارشناسان بر دوستي با جنس مخـالف و همچنـين                
اكثـر كارشناسـان در ايـن    . ترين پيامدهاي فرار اسـت  برقراري ارتباط جنسي به عنوان شايع    

شـوند    تر دختران پس از فرار مجبور به برقراري رابطة جنسي مي            اند كه بيش    نكته هم عقيده  
ايـن امـر و همچنـين       . دهنـد   گيرند و بكارت خود را از دست مي          تجاوز قرار مي   و يا مورد  

  .ها را تبديل به روسپياني خياباني نمايد تواند آن تكرار رابطة جنسي با افراد مختلف مي
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هـاي   البته بايد اشاره كرد كه اين روابط جنسي پيامدهاي ديگري نيـز از قبيـل حـاملگي        
عـالوه بـر ايـن      . اي غيرقانوني و غيربهداشتي را در پي دارد       ه  ناخواسته و انجام سقط جنين    

گري و همچنين مبـتال       متخصصان فوق اختالالت روحي و رواني مانند افسردگي و پرخاش         
دانند   ترين پيامدهايي مي    هاي مقاربتي و ايدز را از جمله مهم         شدن دختران فراري به بيماري    
  .شوند كه دختران فراري دچار آن مي

ترين پيامدهاي خانوادگي فرار دختـران         حاضر در گروه كانوني در باب مهم       كارشناسان
چنين از ميـان رفـتن شـرافت خـانوادگي،            بر طرد شدن دختر فراري از دامان خانواده و هم         

چنين افزايش فشارهاي غيرمنطقي بر ساير اعـضاي خـانواده پـس از        ها هم   آن. تأكيد داشتند 
  .اند امدهاي مهم خانوادگي فرار معرفي كردهفرار يكي از اعضاء را از جمله پي

  
  اولويت بندي پيامدهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي فرار دختران از منزل). 2جدول 

  پيامد  اولويت
  دوست شدن با جنس مخالف  1
  برقراري رابطة جنسي  2
  گري اختالالت روحي و رواني مانند افسردگي و پرخاش  3
  هاي مقاربتي انواع بيماريايدز و   4
  از دست دادن بكارت  5
  مورد تجاوز قرار گرفتن  6
  عضويت در باندهاي خالف و فساد  7
  اعتياد به مواد مخدر  8
  روسپيگري  9
  اقدام به خودكشي و خود زني  10
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  طرد شدن از خانواده  1
  از بين رفتن شرافت و حيثيت خانواده  2

پيامدهاي 
خانوادگي

  

  افزايش فشارهاي غير منطقي والدين بر ساير اعضاي خانواده  3

  ايجاد توزيع كنندگان مواد مخدر  1
  هاي گزاف براي حل اين مسئله صرف هزينه  2
  تهديد بهداشت اخالقي و رواني جامعه  3

پيامدهاي اجتماعي
  

  هاي اجتماعي افزايش نرخ آسيب  4

 
گيـري  ترين پيامد اجتماعي پديدة دختران فـراري را در ايجـاد و شـكل           اين متخصصان مهم  

چنين با افزايش ميـزان فـرار دختـران، دولـت و              هم. باندهاي توزيع مواد مخدر بيان كردند     
از . هاي مادي و معنوي زيادي را صرف حل ايـن مـشكل نمايـد               جامعه مجبور است هزينه   

هاي اجتماعي از جملـه       ر شد فرار دختران افزايش نرخ آسيب      سوي ديگر همان طور كه ذك     
توانـد    را در پي دارد كه اين امور به نوبـه خـود مـي             ... روسپيگري و ايجاد باندهاي فساد و     

  .بهداشت اخالقي و رواني جامعه را تهديد كند
  

  گيريبحث و نتيجه
 عنـوان سـاز و       از منـزل، بـه     توان بيان كرد كه فرار كودكان و نوجوانان         طوركلي اين گونه مي   به

خـاطر    كاري دفاعي با واكنش جبراني و رهايي بخش مطرح است كـه كـودك و نوجـوان بـه                    
اما برخالف تصوري كه دختر فـراري در        . برد  رهايي از رنج درون منزل خود به خيابان پناه مي         

 كه او را دچـار      شود  ابتداي امر از فضاي بيرون دارد، پس از فرار با محيطي ناشناخته مواجه مي             
اين محيط و مسيرهايي كه ناخواسته پيش روي اوست پيامـدهاي          . كند  سردرگمي وآشفتگي مي  

هـاي بـه    هاي حاصـله از روش  بر مبناي يافته كند كه اش ايجاد مي    وخيمي را براي او و خانواده     
  :باشد كارگرفته شده در اين تحقيق، در سه بخش مجزا قابل تحليل و تفسير مي
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دختران نوجوان و جوان، بـه محـض فـرار از خانـه در               : فردي فرار دختران   پيامدهاي .1
در واقع اكثريت قريـب بـه اتفـاق مـوارد فـرار        . گيرند  معرض خطرات بسياري قرار مي    

اي براي بعد از فرار خود از  افتد كه دختر هيچ برنامه     دختران از خانه، در حالي اتفاق مي      
-آوارگـي، بـي   . ظارش است، آگـاهي كـافي نـدارد       خانه ندارد و از پيامدهايي كه در انت       

به . كند  خانماني و سرگرداني پس از فرار، دختران را با سرخوردگي و شوك مواجه مي             
زند تا به خانواده و  تر به خود فرد ضربه مي گفتة برخي از اين دختران فرار از خانه بيش

   .كند ها نيست، گرفتارمي او را در كارهايي كه هيچ گريزي از آن
گذراننـد    ها مي   ها و خيابان    ترين زمان خود را در پارك       دختران فراري در بدو فرار، بيش     

رسانند و طي     شب را به صبح مي    ... هاي فساد و    ها و خانه    هاي متروكه، پارك    و در ساختمان  
شوند و مدام از مكاني بـه         مدت كوتاهي در پي آشنايي با باندهاي فساد به فحشا كشيده مي           

در اين مرحله است كه براي رهايي از فشارهاي رواني، غـم            . در حركت هستند  مكان ديگر   
شـوند و بـراي امـرار         سرگرداني و كمبود محبت، بسيار سريع در دام مواد مخدر گرفتار مي           

معاش به تكدي گري، سرقت، توزيع مواد مخدر، مشروبات الكلـي و كاالهـاي غيرمجـاز،                
 خالف كار هم با شناسـايي و جـذب ايـن دختـران،     باندهاي. كنند اقدام مي... روسپيگري و 

دهنـد و بـراي       هاي جنسي، مادي و روحي قـرار مـي          ها را مورد شديدترين سوء استفاده       آن
اين افـراد  . كنند ها را به طرق مختلف به خود وابسته و محتاج مي            رسيدن به اهداف خود آن    

ي از خود، احساس گنـاه و       پس از ارتكاب انواع جرائم و فساد اخالقي دچار احساس بيزار          
از ايـن رو اعتمادبـه نفـس    . شوند ها و اختالالت روحي و رواني مي    آلودگي و انواع بيماري   

خود را به طور جدي از دست داده و توان بازگشت به زندگي سالم را ندارنـد و برخـي از                     
  . زنند ها به دليل سرافكندگي ناشي از تجاوزات، حتي دست به خودكشي مي آن
 اشـخاص  تـرين   آن، نزديـك   اعـضاي  و خانواده كه جا  آن  از :خانوادگي فرار  هايپيامد .2

 از پـس  را تأثير ترين  آيد، بيش   مي به وجود  فرد براي كه هستند، مشكالتي  فرد هر براي
 در دختـران  گريزي خانه پيامدهاي ترين  مهم جمله از .گذارد  مي او خانوادة فرد بر  خود
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 و پـدر  بـه ويـژه    خانواده  اعضاء   براي رواني روحي و عاطفي مشكالت خانواده، ايجاد 
سـكته،   دخترشـان، دچـار    فـرار  دنبـال  بـه  مـادران  و پدران از زيادي  تعداد .است مادر

 زيرا فرار دختران حيثيـت و شـرافت خـانوادگي           .شوند  مي آن امثال و قلبي هاي  بيماري
  .دهد دختر را مورد تهديد جدي قرار مي

  
 بـدون  كنـد و    مـي  تغييـر  نيـز  فرزنـدان  ساير با برخورد در فرزند فرار از پس والدين رفتار

 و گيـري   سـخت  دهند، بر   مي تغيير را خود تربيتي فرزندشان، شيوة  فرار مسئلة دقيق بررسي
 آزاد را خـود  فرزنـدان  معمول حد از برعكس، بيش  يا افزايند  مي فرزندان بر خود فشارهاي

 هم چنـين الگوپـذيري    . بود خواهد فرزندان ديگر زيان به رفتارها اين دو هر كه گذارند  مي
 فـرار از خانـه     خـانوادگي  پيامـدهاي  ديگـر  از فراري فرد رفتار از ديگر برادران و خواهران

  .باشد مي
او،  خـانواده  و فـرد  خـود  بـر  اجتمـاعي عـالوه     ايـن پديـدة    :اجتماعي فرار  پيامدهاي .3

اعتيـاد، قاچـاق،    : چـون  التيمشك  افزايش .كند  مي وارد جامعه به را فراوانيهاي    آسيب
 از جنـسي  هـاي   بيمـاري  و خيابـاني، روسـپيگري، آلـودگي      هـاي   فحشا، دزدي، دوستي   

 شده ياد مشكالت از كدام هر كه باشد  مي جامعه براي گريزي خانه پيامدهاي ترين  مهم
 كه اقتصادي براين، ضررهاي  عالوه .آورد  مي به وجود  جامعه در را متعدديهاي    آسيب
 در زيـادي  افـراد . شـود  گرفتـه  ناديـده  نبايـد  گـذارد   مـي  جامعـه  بر دختران ارفر پديدة
 از فـرار  بـا  ارتبـاط  در... و انتظامي، بهزيستي  دادگستري، نيروي  مثل مختلف هاي  ارگان
 نظرگـرفتن  در بـا . شـود   مـي  مسئله اين صرف زيادي هاي  هزينه و كنند  مي فعاليت خانه

 هـاي   سـرمايه  از زيادي بخش كه گفت توان   مي ...و اعتياد، بزهكاري  مثل فرار پيامدهاي
 بـه  و گـردد   مـي  آن پيامـدهاي  و فرارنوجوانان و جوانـان از خانـه       پديدة صرف كشور
  .رساند  ميزيان نيز جامعه اقتصاد به فرار دختران ديگر عبارتي

اين نكته نيز قابل تأمل است كه مـسائل اجتمـاعي همچنـان كـه تحـت تـأثير شـرايط                     
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گيرند، خـود نيـز بـر شـرايط اجتمـاعي در سـطح خـرد و كـالن تـأثير                       مياجتماعي شكل   
براي كمك به حل مشكالت و معضالت دختران فراري به عنـوان يـك مـسئلة                . گذارند  مي

باشند، نه تنها نياز به برنامـه ريـزي در            اجتماعي كه به وقوع پيوسته و گروهي درگير آن مي         
 را نيز بايد به كارگرفت تا به كمك آن بتوان           هاي متفاوت است، بلكه اقدامات مناسب       زمينه

مسائل اجتماعي را كنترل كرد و از آسيب آن بر پيكـر افـراد در معـرض آسـيب كاسـت از                      
  : رسد كه ما نيازمند همين روي چنين به نظر مي

 قوانين مدون و كارا در زمينة مسائل اجتماعي و حقوقي زنان و دختران هستيم، از جمله -
پذير جامعه را كان حمايت اجتماعي و خدمات رساني به اين قشر آسيبقوانيني كه ام
  .فراهم آورد

هاي اجتماعي و آموزش تخصصي و فني متوليان   تقويت بهزيستي به عنوان متولي آسيب-
دست اندركاران مشغول در بهزيستي، تا ) آموزش ضمن خدمت(امر و نيز بازآموزي 

مسائل و مشكالت باشند و به عنوان متولي بتوانند مسئوليت پذيرفته و پاسخ گوي 
كند تا از تصميمات  هاي اجتماعي شناخته شوند و اين امر كمك مي اصلي آسيب

ها جلوگيري شود و عمل كرد و اقدامات انجام شده نهادهاي  متناقص و دوباره كاري
 . مختلف هم سو گشته و سير معين و مثبتي داشته باشد

 با امكانات رفاهي، ورزشي، پزشكي و متخصصين مجرب  تجهيز مراكز خدماتي موجود-
تا عالوه بر پيشرفت و سرعت بخشي در .... به ويژه كارشناسان مدد كاري اجتماعي و

ها ممكن ساخته و اين  سامان دهي به كار مددجويان تحمل فضاي موجود را براي آن
د در راستاي اهداف امكان را به مددكاران بدهد تا با به كارگيري امكانات بهتر بتوان

 . مراكز عمل نموده و امر سامان دهي را بهتر انجام دهند

 بازتعريف مجدد از اقدامات تأميني و بازدارندة سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي به -
تر اين مراكز و مثمرثمر بودن اين اقدامات به نوعي كه موجب كاهش  جهت كارآيي بيش
 . فرار و آثار آن گردد
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شكلي ه ب، ديدگان اجتماعي جلوگيري از بازگشت مجدد و مراقبت از آسيبنهايت  و در -
و ها  روي كه مجدداً به دنياي انحرافات و كج كه رو به نيستي و نابودي نروند و يا اين

در اين مرحله كه نوعي بازپذيري مجدد . اجتماعي بازگشتي نداشته باشندهاي  آسيب
چنان سرويس و خدمات مادي و  يدگان اجتماعي آند اجتماعي است بايد به كلية آسيب

بشود و يا به  اجتماعيهاي  سوي نابهنجاريه معنوي ارائه گردد تا مانع گرايش آنان ب
ها را ترميم و جبران كرده و مانع از گسترش و  اجتماعي وارده بر آنهاي  شكلي آسيب

  .ها شود تر براي آن بيشهاي  تر و آسيب عمق مشكل بيش
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  .علوم بهزيستي و توانبخشي
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  .دكتر حسين پاشا شريفي، كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مركز
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نامه كارشناسي ارشد رشته مددكاري اجتماعي، دانـشگاه        جبيب آقا بخشي، پايان   
  .علوم بهزيستي و توانبخشي

   نـشريه صـداي     دختران فراري، مجرم يا مـددجو؟     ،  )1381(صمدي راد، انور
  .، تهرانعدالت

 ـ   بررسي نارسا كنش  ،  )1383(زاده، مريم طهراني راري و وري نگرش دختـران ف
نامه كارشناسي ارشـد    دكتركاظم رسول زاده طباطبائي، پايان    : ، استاد راهنما  عادي

  .رشته روانشناسي عمومي، دانشگاه تربيت مدرس
  هاي اجتماعي و رونـد تحـول آن در ايـران،             آسيب،  )1381(عبداللهي، محمد

، تهـران،   هاي اجتمـاعي در ايـران       مجموعه مقاالت اولين همايش ملي آسيب     
  . شناسي ايران جلد يكم جامعهانجمن
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   عوامل زمينه ساز تن دادن زنـان بـه روسـپيگري          ،  )1382(عليايي زند، شهين ،
، تهـران،   هاي اجتمـاعي در ايـران       مجموعه مقاالت اولين همايش ملي آسيب     

  . شناسي ايران جلد پنجمانجمن جامعه
   مباالتي جنـسي، تفـاوت و تـشابه      روسپيگري و بي  ،  )1382(كامكار، مهـديس 

مجموعه مقاالت اولـين همـايش ملـي        ،  همراه با گزارش يك موردمطالعاتي    
  . شناسي ايران جلد پنجم تهران، انجمن جامعههاي اجتماعي در ايران، آسيب

 هاي فردي، خـانوادگي و فرهنگـي         بررسي ويژگي ،  )1384(خاني، شايسته رمك
 آقا بخـشي،    دكتر دكتر حبيب اهللا   : ، استاد راهنما  دختران فراري استان كرمانشاه   

نامه كارشناسي ارشد رشته مددكاري اجتماعي، دانشگاه علـوم بهزيـستي و            پايان
  توانبخشي

     ترجمـه   هـاي مـورد پژوهـي       طرح تحقيق و روش   ،  )1378(كي يين، رابرت ،
  مؤسسه فرهنگي آينده پويان : هوشنگ نايبي، تهران

  هـي  ه  زدايـي و مهـارت    بررسي تأثير آموزشي تـنش    ،  )1380(گودرزي، بهمن
: ، اسـتاد راهنمـا    هاي مواجهه دختران فراري   اي بر ميزان تنيدگي و شيوه     مقابله

  نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرساي، پايان دكتر جواد اژه
    فـرار دختـران از       ،  شناسي اجتمـاعي زنـان      آسيب،  )1381(محبي، سيده فاطمـه

  .15 زنان، شماره عيفصلنامه شوراي فرهنگي اجتماخانه، كتاب زنان، 
  هـا و مـسائل اجتمـاعي در          اولويت بندي آسيب  ،  )1382(معتمدي، سيدهادي

  .طرح تحقيقاتي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ايران
  نشرگرايش: تهرانفرار دختران چرا؟، ، )1382(معظمي، شهال 

    مصاحبه پيرامون وضعيت دختران فـراري      ،  )1383(موسوي چلك، سيد حسن
  1383تير 13، روزنامه اعتماد، در ايران

 نشريه حبان، زنان خياباني فردا، دختران فراري امروز، )1383(ميرزايي، بهروز.  
    ـ    بررسي مقايسه ،  )1382(نيازي، يعقوب ـ   ياي ويژگ اي فـردي و الگوهـاي      ه

، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد         تعاملي خانواده دختران فراري و غير فـراري       
 شگاه عالمه طباطبائي دان:مددكاري اجتماعي، تهران

 Burgess J. (1996) ‘Focusing on fear’, Area 28 (2): 130-36 
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