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  29/1/86:  پذیرش مقاله،28/12/85:دریافت مقاله
Ø  محیط خانواده اولین محلی است که کودك استعدادها و توانائیهاي خود را در آن محیط شناسائی نموده و آنها  :مقدمه

 اساس ،نچه خانواده نتواند محیط مناسبی را براي رشد و تکامل شخصیت کودك خود محیا نماید چنا.را رشد و پرورش میدهد
خانواده به عنوان یکی از عوامل اجتماعی و شخصیت به عنوان یکی از  .کجروي هاي اجتماعی را در او پایه گذاري می کند

  لذا انجام پژوهش حاضر با هدف ،ه ایجاد نمایندنا زمینه مناسبی را براي رفتارهاي بزهکار، می توانند،عوامل درونی مطرح
  هاي اجتماعی زنان و دختران فراري نگهداري شده در مراکز مداخله در بحرانویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی بررسی 

  .انجام گرفت 1382در سال استان لرستان 
Ø ي به روش سرشماري بوده و کلیه دختران و  نمونه گیر. تحلیلی است، مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی:مواد و روشها

 جهت جمع آوري  داده ها در این .زنان نگهداري شده در مراکز مداخله در بحران در طول یک سال  مورد بررسی قرار گرفتند
 SCL 90شده فیک و عوامل خانوادگی و پرسشنامه استاندارد اتحقیق از یک پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات دموگر

مع اطالعات پس از ج .کلیه پرسشنامه ها از طریق مصاحبه بالینی توسط روانشناس بالینی تکمیل گردیدند . شداستفاده
  . مورد ارزیابی قرار گرفت SPSSآوري با استفاده از نرم افزار

Ø  انه دار و داراي  خ، سال20اي که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند  اکثریت  در رده سنی زیر   نمونه73از  :یافته ها
برخی از .  اکثریت از فرزندان وسط خانواده بوده و سابقه مهاجرت از روستا به شهر داشتند،ی بودندینماهتحصیالت ابتدائی و را

 متأهلین علت فرار  برخی از اکثریت .انجام اعمال خالف قبلی داشتندوابستگی به مواد مخدر و  ،واحدهاي مورد پژوهش سابقه زندان
  .درگیري شدید و کشمکش با والدین را علت اصلی فرار خود ذکر نمودندو مجردها  ازدواج اجباري خود را

 داراي اختالل سایکوتیزم %3/64 ،)ترس مرضی( از واحدهاي مورد پژوهش داراي فوبیا %3/46 همچنین یافته هاي تحقیق نشان داد 
 داراي %2/82  ، داراي اختالل وسواسی جبري%4/90 ،)ر پنداريخود بیما( داراي اختالل هیپوکندریازیس %5/83 ،)روانپریشی(

 داراي مشکل حمایت در %2/56 داراي اختالل پارانوئیدي و %41 ،  پرخاشگري%6/68 ، داراي اضطراب بیمارگونه%9/84 ،افسردگی
 ازدواج ،گیري و کشمکش با والدیننتایج مطالعه نشان داد که بین فرار دختران و زنان با متغیرهایی مثل در .روابط متقابل  بودند

 بیکاري و نداشتن درآمد والدین و سطح اقتصادي پایین خانواه ارتباط معنی دار وجود ، بیسوادي یا سطح سواد پایین والدین،اجباري
  .همچنین بین ویژگیهاي شخصیتی و عاطفی با فرار ارتباط معنی داري بدست آمد. دارد
Ø  لذا آموزش به خانواده ها جهت ،ر بروز بزهکاري نوجوان  نقش اساسی و حیاتی دارد خانواده د:بحث و نتیجه گیري 

   .با بچه ها و توجه به خواسته ها و نیازهاي روانی آنها توصیه می شود برقراري روابط گرم و صمیمی
Ø  مداخله در بحران مراکز ، دختران فراري، زنان فراري، ویژگیهاي روانشناختی،ویژگیهاي شخصیتی :واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
خانواده اولین نهاد و هسته اصلی اجتماع است که هدفش 

 محیط خانواده نخستین مرکزي .رشد و تکامل کودکان است
است که کودك استعدادها و توانائیهاي خود را در آن محیط 

 کودکی که در .شناسائی نموده و آنها را رشد و پرورش میدهد
دار باشد ر سرشار پدر و مادر برخومحیط خانواده از محبت

 احساس سکون و آرامش ،قدرت سازگاري بیشتري داشته
 اعتماد به نفس قوي داشته و نسبت به قوانین اخالقی ،نموده

مقابل کودکی که در خانه احساس ناامنی   در.حساس است
 خشک و ، نسبت به دیگران سرد،ذت نمی بردلنماید از زندگی 

عتماد به نفس پائین داشته و کمتر اهمچنین  .بی مهر است
  .)1 (مقید اصول و قوانین اخالقی است

چنانچه خانواده اي از هم پاشیده بوده و  نتواند محیط 
 ،نماید آمادهمناسبی را براي رشد و تکامل شخصیت کودك خود 

انواع  .اساس کجروي هاي اجتماعی را در او پایه گذاري می کند
 دزدي و اعمال ، فرار از مدرسه،لاز منز بزهکاریها نظیر فرار

 در خانواده هاي گسسته و متزلزل … اعتیاد و ،جنسی نامشروع
تعارض در کانون خانواده چه به صورت تعارض  .ایجاد می شوند

میان والدین و چه تعارض میان والدین و فرزندان از جمله 
عوامل آسیب زا جهت انواع انحرافات اجتماعی محسوب می 

  .)2و1 (شود
ژوهش هاي انجام شده در خصوص آسیبهاي اجتماعی پ

نشان میدهد که دو دسته عوامل بیرونی یا اجتماعی و عوامل 
 از آنجائی که .درونی یا روانی  در بروز این رفتارها تأثیر میگذارد

به فرد خانواده به عنوان یکی از عوامل اجتماعی و شخصیت 
زمینه و بستر  ، می توانند،عنوان یکی از عوامل درونی مطرح

 در بررسی مناسبی را براي رفتارهاي آسیب زا ایجاد نمایند
 ،4 ،3(  نمود  ویژهعوامل زمینه ساز باید به این دو مقوله توجه

5، 6،7.(   
اکثر مطالعات انجام شده بر روي نوجوانان نیز نشان نتایج 

 درگیریها و تنش هاي ، تعارضاتمانندعواملی می دهند که 

 نداشتن سرپرست یا ، طالق والدین،ادهموجود در خانو
 ، مهاجرت از شهرستان،ت بودن خانواده های پرجمع،بدسرپرستی

عدم آگاهی و بی بهره بودن از ضریب هوشی باال به عنوان 
   ).11، 10 ،9، 8(مهمترین عوامل فرار از خانه می باشند 

 در نظم جامعه اختالل و آشفتگی ،پدیده فرار از منزل
 و منشا بسیاري از رفتارهاي بزهکارانه نظیر ایجاد می کند

 انحرافات جنسی و ،وابستگی به مواد مخدر و داروهاي روانگردان
 رفتارهاي خودکشی ، شیوع بیماریهاي مقاربتی و عفونی،اخالقی

  ).13 ،12(می گردد ..... .سرقت و، و دیگرکشی
ویژگیهاي بررسی هدف پژوهش حاضر با در این راستا 

زنان و دختران فراري نگهداري شده نشناختی شخصیتی و روا
در  استان لرستان  هاي اجتماعیدر مراکز مداخله در بحران

  .طراحی گردید 1382سال 

  مواد و روشها
 تحلیلی است که با ،مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی

زنان و ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی هدف بررسی 
 هاي داخله در بحراندختران فراري نگهداري شده در مراکز م

  . انجام گرفت1382در سال  استان لرستان اجتماعی
دختران و جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه 

هاي مراکز مداخله در بحراندر نگهداري شده فراري زنان 
 نمونه گیري در این مطالعه .اجتماعی استان لرستان می باشد
یان زن مقیم در  مددجوهمه .به روش سرشماري انجام گرفت

از مهر (مراکز مداخله در بحرانهاي اجتماعی در طول یکسال 
  . در مطالعه وارد و مورد بررسی قرار گرفتند)82 تا مهر 81

ابزار گرد آوري داده ها در این تحقیق یک پرسشنامه دو 
 ،فیکا قسمت اول شامل مشخصات دموگر،قسمتی بود

 هاي مورد پژوهش  سوابق تحصیلی و مردودي واحد ،خانوادگی
 SCL 901 و قسمت دوم سواالت مربوط به آزمون استاندارد شده 

 سوال براي ارزیابی عالئم 90این پرسشنامه مشتمل بر . بود
 پاسخهاي ارائه شده هر سوال در یک . می باشدشناختیروان

                                                 
1. Symptom Checklist 90 R (SCL)  
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  . مشخص می شود»به شدت« تا »هیچ « درجه اي از5مقیاس 
 ، وسواس،شکایات جسمانیمل شا مختلف بند 9این پرسشنامه 

 ، پرخاشگري، اضطراب، افسردگی،حساسیت در روابط متقابل
  روانپریشی را مورد ارزیابی قرار افکار پارانوئیدي و،ترس مرضی

 نمره گذاري و تعبیر پرسشنامه بر اساس سه شاخص  .می دهد
 معیار ضریب ناراحتی و جمع عالئم ،ضریب کلی عالئم مرضی

  .آیدمرضی به دست می 
کلیه پرسشنامه ها از طریق مصاحبه بالینی توسط 

اطالعات پس از جمع آوري  .روانشناس بالینی تکمیل گردیدند
مورد ارزیابی قرار  5/11نسخه   SPSSبا استفاده از نرم افزار 

 جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و .گرفت
  .استنباطی استفاده شده است

  یافته ها
مونه اي که در این تحقیق مورد بررسی قرار  ن73از بین 

 21-25 در رده سنی %5/30 ، سال20کمتر از  %5/37 گرفتند
، =48max ( سال سن داشتند25 باالتر از %32سال و 

15min=.(  
داراي تحصیالت ابتدائی و % 3/58  ونه دار خا7/91%

در طول دوران تحصیل خود سابقه %  6/44. راهنمائی بودند
سابقه % 58 .ساکن شهر  بودند% 3/90و  . تندمردودي داش

 واحدهاي مورد  نفر از26. مهاجرت از روستا به شهر داشتند
  .فرزند اول خانواده بودند% 4/26از فرزندان وسط و %) 36(پژوهش 

 از وا حدهاي مورد پژوهش از طریق مراجع )%6/80(اکثریت 
قبلی مراجعه سابقه % 4/26. قانونی به مرکز ارجاع داده شده بودند

از واحد هاي مورد پژوهش سابقه زندان % 36 .به مرکز را داشتند
که از این میان  وابستگی به مواد مخدر داشتند% 6/30. داشتند

سابقه اعتیاد به تریاك  را % 9/40سابقه اعتیاد به هروئین و % 50
 3-5از معتادین بین % 8/47سابقه سوء مصرف  .نده بودذکر نمود
  .سال بود
 از واحدهاي مورد پژوهش سابقه قبلی خالف 9/63%

از منزل و   سابقه قبلی فرار%4/40داشتند که از این میان 

 سابقه برقراري ارتباطات جنسی نامشروع را بطور مکرر 4/23%
 اکثریت واحدهاي مورد پژوهش قبل از فرار با .ذکر نمودند

 از %7/41 . با همسر خود زندگی می کردند%4/26والدین و 
واحدهاي مورد پژوهش قبل از فرار از وضعیت اقتصادي ضعیفی 

 از واحدهاي مورد پژوهش فرزندان طالق %25 .برخوردار بودند
 سابقه درگیري شدید و کشمکش با والدین را %2/54 .بودند

 سابقه قبلی اقدام به %8/52   .علت اصلی فرار خود ذکر نمودند
  .خودکشی داشتند

ین مطالعه مورد بررسی قرار افرادي که در ااز میان 
با تمایل % 7/53 متأهل بودند که از این میان %9/56 گرفتند

 بسیاري از . مابقی به اجبار ازدواج نموده بودندشخصی و
 و در برخی  علت فرار خود را ازدواج اجباري)%3/46 (متاهلین

میانگین سن  .موارد اختالف سن زیاد با همسر ذکر نموده بودند
 70max= ،20min=(، 7/31%( سال 4/34 شان همسران
 اکثر آنها . کارمند بودند%5/19داراي شغل آزاد و ایشان 

 سابقه %5/57 سابقه زندان و %60 ، سابقه اعتیاد)2/51%(
  .ارتکاب خالفکاري داشتند

 میانگین . از واحدهاي مورد پژوهش پدر داشتند6/68%
 85max= ،29min=(، 6/28%( بود  سال56سن پدران 

 از پدران سابقه %18 . بیسواد بودند%4/71 بیکار و درانشانپ
  .سابقه خالفکاري داشتند% 18اعتیاد و 
از واحدهاي مورد پژوهش پدرانشان فوت نموده % 4/31

  %7/72 . سالگی بود50 هنگام مرگ  پدران میانگین سن.بود
 %1/9 سابقه اعتیاد و %9/8 ، بیکار%9/40 ،بیسوادپدران آنها 

  .دان داشتندسابقه زن
میانگین  . از واحدهاي مورد پژوهش مادر داشتند2/94%

 خانه 70max= ،30min=(، 9/96%(بود سال  46سن مادران 
 سابقه %4/13 سابقه اعتیاد و %9/6 ، بیسواد%2/69 ،دار

  .خالفکاري داشتند
 در ارزیابی ویژگیهاي شخصیتی و روانشناختی واحدهاي 

ترس (  فوبیا %3/46نشان داد یافته هاي تحقیق  ،مورد پژوهش
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  %5/83 ،)روانپریشی( اختالل سایکوتیزم %3/64 ،)مرضی
 اختالل %4/90 ،)خود بیمار پنداري(اختالل هیپوکندریازیس 

 ، اضطراب بیمارگونه%9/84 ، افسردگی%2/82  ،وسواسی جبري
 مشکل %2/56 اختالل پارانوئیدي و %41 ،  پرخاشگري6/68%

  .)1جدول شماره ( دداشتنل  حمایت در روابط متقاب
 که بین فرار دختران نشان داد آزمون آماري کاي اسکوار 

و زنان با برخی از ویژگیهاي خانوادگی باالخص درگیریها و 
   بیسوادي و یا سطح ، ازدواجهاي اجباري،کشمکش با والدین

  

وضعیت  بیکاري و نداشتن درآمد والدین و ،سواد پایین والدین
 همچنین .انواده ارتباط معنی دار وجود دارد خضعیف اقتصادي

بین با استفاده از آزمون ضریب همبستگی مشخص شد 
ویژگیهاي شخصیتی و عاطفی واحدهاي مورد پژوهش با فرار 

 اضطراب بیمار گونه. ارتباط معنی دار وجود داردآنها 
)05/0p<(اختالل وسواسی ، هیپوکندریازیس،یکوتیزم، س 

 ، اضطراب، افسردگی،روابط متقابل مشکل حمایت در ،جبري
  .)2جدول شماره () >001/0p(پرخاشگري و اختالل پارانوئیدي 

  
   توزیع فراوانی مطلق و نسبی و ویژگیهاي عاطفی و شخصیتی واحدهاي مورد پژوهش- 1 جدول شماره

مشکل 
حمایت در 
 روابط متقابل

اپارانوی اضطراب  پرخاشگري 
 بیمارگونه

 وسواسی افسردگی
 جبري

ود بیمار خ
 پنداري

 فوبیا سایکوتیزم

صد
در

 

داد
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

صد 
در

داد 
تع

 

 نوع اختالل
 
 
 
 

 درجه اختالل

 سالم 18 3/25 5  8/6  2  8/2  3  1/4 2  7/2 2  8/2 7  6/9 12 5/16 5  9/6 
 مرزي 21 4/28 21 7/28 10 6/13 4  5/5 11 1/15 9  3/12 16 8/21 31 5/42 27 9/36
 بیمار 32 3/76 22 30 48 7/65 46 9/62 34 6/46 18 5/24 29 7/39 24 7/32 35 9/47
 به شدت بیمار - -   25 3/34 13 8/17 20 5/27 26 6/35 44 4/60 21 9/28 6 3/8 6  3/8

 مجموع 73 100 73 100 73  100 73 100 73 100 73 100 73 100 73 100 73 100
 

  رتباط ویژگیهاي شخصیتی و عاطفی با فرار واحدهاي مورد پژوهش ا-2جدول شماره 
مشکل 

حمایت در 
 روابط متقابل

اپارانوی اضطراب  پرخاشگري 
 بیمارگونه

 وسواسی افسردگی
 جبري

خود بیمار 
 پنداري

 فوبیا سایکوتیزم

411/37  082/21 959/13 493/55 233/34 233/66 205/68 301/13 945/5  

 نوع اختالل

 درجه آزادي 2 3 3 3 3 3 3 3  3

 معنی دار بودن 05/0 004/0 >001/0 >001/0 >001/0 >001/0 003/0 >001/0 >001/0

  
  بحث و نتیجه گیري

محیط خانواده نخستین محیطی است که زمینه اجتماعی 
ك نیز شدن فرد را فراهم می کند و مهمترین عامل تربیتی کود

کودك در آغاز تولد چیزي از دنیاي خود . محسوب می گردد
محیط اطراف مشتمل بر محیط خانواده و محیط . نمی داند

اجتماعی که کودك در آن رشد یافته و توانمندیهایش شکوفا 
لذا خوب یا .  او را براي ورود به اجتماع آماده می نمایدشده و

 کجروي یا پیروي از راه درست همه و همه رابطه ،بد شدن
. مستقیم با سبک تربیتی والدین و محیط خانواده دارد

 ، ناراحتی هاي روحی،کشمکش ها و درگیریهاي عاطفی
 احساس حقارت و سرخوردگی ، احساس بی شخصیتی،کمبودها

جرویها و از جمله عواملی هستند که تأثیر بسزایی در بروز ک
   ).14 ،5 ،4 ،3 ،2 (الف دارندانجام اعمال خ
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 با وجودیکه نقش خانواده در این راستا بسیار مهم می باشد
 همسایگان و مدارس نیز ،اما عوامل متعدد دیگري نظیر دوستان

می توانند عوامل بسیار مهم و مؤثري در بزهکاري و اختالالت 
 ،از طرف دیگر مسئله وراثت. رفتاري نوجوانان محسوب گردند

می توانند در نیز قلی و هوشی و ویژگیهاي شخصیتی نقایص ع
 ،4 ،2،3( ارتکاب جرم و جنایت و بزهکاري مطرح باشند

5،6،7.(  
دوره نوجوانی یکی از پر مخاطره ترین دورانها در زندگی 

 در .فرد است که با تغییرات فراوان جسمی و روانی توأم است
وغ یاد شده بسیاري از منابع از این دوران به عنوان بحران بل

 هیچ یک از آسیبهاي اجتماعی با عنایت به این امر که .است
خارج از تأثیر خانواده پدید نیامده است لذا در این راستا والدین 

اگر . باید با خصوصیات این دوران آشنایی کامل داشته باشند
نوجوان در خانواده خوب هدایت شود می تواند به آسانی خود را 

روانی و عاطفی ناشی از بحران بلوغ حفظ در مقابل تغییرات 
 به درستی هیچ ).1،5(اي اجتماعی دور بماند هنموده و از آسیب

عاي سالمت کند مگر آن که از خانواده دجامعه اي نمی تواند ا
  .سالمی برخوردار باشد

نتایج بدست آمده از همانگونه که در یافته ها بیان گردید 
دختران فراري در سنین تحقیق حاکی از آن است که اکثریت 

 75  رويهاشمیان برتایج مطالعه  ن.ندشت سال قرار دا20زیر 
 سالگی و 12کمترین سن فرار  نشان داد که ،دختر جوان فراري

در تحقیق  . سال بوده است16- 19اکثریت فرارها در رده سنی 
 درگیریها و تنش هاي موجود در به عواملی مثلیاد شده 

 ، نداشتن سرپرست یا بدسرپرستی، طالق والدین،خانواده
 ، مهاجرت از شهرستان به تهران،ت بودن خانواده هایپرجمع

عدم آگاهی و بی بهره بودن از ضریب هوشی باال و عدم 
اشاره پیشرفت تحصیلی به عنوان مهمترین عوامل فرار از خانه 

   .)10( است شده
واحدهاي اکثریت توجه به این امر که سطح تحصیالت 

  می تواند بیانگر رابطه ، ابتدائی و راهنمائی بود،هشمورد پژو

معکوس بین سطح تحصیالت و کاهش ارتکاب عمل خالف 
 داشتن علم و اطالعات کافی می تواند فرد را در زیرا. باشد

در بسیاري از مطالعات مشابه نیز . انتخاب راه درست یاري دهد
  ).11 ،10 ،8(به این نکته اشاره شده است 

اکثریت ه در یافته هاي تحقیق ذکر گردید، همانطور ک
واحدهاي مورد پژوهش در این مطالعه سابقه قبلی مراجعه و 

  سابقه فرار قبلی ، دستگیري و زندانی شدن،نگهداري در مرکز
 اغلب به .و برقراري ارتباطات جنسی متعدد را ذکر نموده بودند

ن  وجود ارتباطات بی،درگیریها و کشمکش هاي شدید والدین
. فردي ضعیف والدین با یکدیگرو با فرزندان اشاره نموده بودند

 نتایج اغلب .پدران و مادران آنها  اغلب بیسواد یا کم سواد بودند
  ،10 ،9 ،8(مطالعات  نیز با مطالعه حاضر همخوانی داشت  

11، 12،  13، 15، 16، 17، 18، 19(. 

نوجوان نفر  291 در بررسی 1989 در سالاستیفمن 
واشنگتن به این نتیجه رسید که اکثر در  سال 18 تا 12اري فر

فراریان در خانه با مشکالتی چون اعتیاد والدین و اختالل 
شخصیت ضد اجتماعی روبرو بوده اند و اکثراً در زندگی خود 

اکثر این نوجوانان فراري مورد سوء . اگواري داشته اندنتجارب 
  ).20(ودند استفاده هاي جسمی و جنسی قرار گرفته ب

 دختر نوجوان نیازمند 120 روي رنتایج تحقیق بیلز که ب
به حمایت که به طور موقت از حیطه مراقبت والدین خارج شده 

 سوء ،ن اغلب قربانی طرد والدینابودند نشان داد که این دختر
  ).21(استفاده هاي جنسی و محرومیتهاي عاطفی بوده اند

که ت مشخص شد نجام گرفار تحقیقی که توسط ماوگ د
 افرادي که در نقاهتگاهها و زندانهاي امریکا به سر می ده درصد

در %) 22معادل (برند زن هستند و بیش از سه میلیون آنها 
م دستگیري و زندانی وسیستم زندانهاي شهري در چرخه مدا

 اغلب این افراد در جامعه اي زندگی کرده اند که .بوده اند
ران و همسایگان آنها نیز در زندان و  ماد، پدران،اعضاي خانواده

  ).22( به سر می برده اند اههنقاهتگا
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نتایج تحقیق خدایاري نیز نشان داد که کمبودهاي 
 مهمترین عوامل ،عاطفی و فشارهاي ناشی از اختالف والدین

  ).15(از منزل بوده است ن مؤثر در فرار نوجوانا
 ، خشم، ترس1376در سال وهش خود ژمظلومی در پ

أس و حس انتقام جوئی در مقابل عوامل آشفته و بهم ریختگی ی
خانواده و اعتراض به بی عدالتی هاي درون خانواده و مدرسه را 
بعنوان رفتارهاي شیطنت آمیز و ناپخته براي فرار نوجوانان 

 ،او در تحقیق خود اختالالت شدید خانوادگی. دانسته است
گی هاي درون خانواده فقدان یکی از والدین به هر دلیل و آشفت

  ).11(را به عنوان عواملی براي فرار ذکر نموده است 
نتایج سایر تحقیقات نیز نشان می دهند  که نابسامانی 

 وجود ، سردي روابط عاطفی والدین متارکه و طالق،خانواده
 از ، بیسوادي و اعتیاد، فقر فرهنگی،ناپدري و یا نامادري

  ).9( بوده اند مهمترین عوامل فرار در نوجوانان
در شهر بمبئی پس از بررسی علل  1992در سال  1کاپادیا

 سوء رفتار ، بدرفتاري والدین فراري، نوجوان300فرار در 
 دیدن نقاط فریبنده ، ارضاء حس کنجکاوي،ناپدري یا نامادري

 شکست در تحصیل و ،خانه  گریز از کار،ر فیلم هادشهري 
  ).23( فرار نوجوانان ذکر کردترس از تنبیه والدین را از عوامل 

 که ویژگیهاي است مبین این امر  مطالعه حاضرنتایج
شخصیتی و عاطفی افراد مورد مطالعه با فرار آنها ارتباط معنی 

ناشی از عدم ارضاي صحیح و می تواند دلیل این امر . داردداري 
به موقع نیازهاي روانی دوران نوجوانی توسط والدین و عدم 

از آنجائی که خانواده . جوان توسط خانواده باشددرك درست نو
 بستر مناسب رشد صحیح و تکامل را براي نوجوان ستهنتوان

 اعمال خالف را براي او فراهم  و زمینه انحطاط،ایجاد نماید
 در 1978در سال  2ریلی نتایج تحقیق .)24(نموده است 

 همگی توسط پلیس کهر فراري ت دخ50بوستون بر روي 
 نشان داد که در این دختران آثاري از  ،ده بودنددستگیر ش

جنون و عقب ماندگی ذهنی وجود نداشته و عامل مشترك 
 ضمناً آشفتگی هاي خانوادگی ،در همه آنها موجود بوده جنسی

از دیگر عوامل مؤثر در فرار این دختران بوده  و مسائل فرهنگی
  ).25( است

رفت و توسعه یکی از معضالت اجتماعی که قطعاً مانع پیش
اجتماعی خواهد شد هرز رفتن نیروي فعال و جمعیت جوان 

بدیهی است نیروي انسانی و جوان می تواند به . کشور است
عنوان پشتوانه محکم و پر قدرتی براي سازندگی محسوب 

عدم توجه به این انرژي خسارات جبران ناپذیري را در . گردد
امعه زنگ رشد کجروي و انحراف در ج. پی خواهد داشت

آورد می خطري براي دست اندرکاران اجرائی کشور به صدا در 
 بدون شک گریبان جامعه را ،که اگر بی تفاوت از آن بگذرند

سالمت جامعه در گرو با توجه به این مهم که  .خواهد گرفت
 بنابراین باید در از بین بردن ،سالمتی فرد و خانواده می باشد
 .تالش نمودفرار و بزهکاري علل بیماري زاي اجتماعی چون 

لذا با توجه به آنچه گذشت و با توجه به نتایج تحقیق به 
منظور ارتقاء سالمت روانی نوجوانان و پیشگیري از فرار آنها 

  .پیشنهادات زیر توصیه می شود
ایجاد کالسهاي آموزشی جهت باال بردن سطح آگاهی    -1

  مربیان و معلمین مدارس جهت، والدین،نوجوانان
  .پیشگیري از فرار و عوارض آن

باال بردن سطح آگاهی جامعه در مورد مسائل و مشکالت    -2
ل ثبلوغ و نوجوانی از طریق رسانه هاي ارتباط جمعی م

  . تلویزیون و مطبوعات،رادیو
 ،ایجاد اماکن تفریحی ـ اجتماعی و فرهنگی و ورزشی سالم   -3

  .پارك ها و کتابخانه هاي عمومی
  . خانواده ها و نهادها،همیاري بین اولیاء مدارسبرقراري    -4
ایجاد کالسهاي بازآموزي کادر بهداشت در مورد دوران    -5

  .1 نوجوانی و مسائل و مشکالت این دوران
برقراري کالسهاي آموزشی جهت معلمین مدارس و    - 6

  .حساس کردن آنها به مسائل و مشکالت این دوران

                                                 
1. Kapadia 
2. Reilly 
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نوجوانان به منظور ارتقاء ایجاد کالسهاي آموزشی جهت    -7
  .مهارت هاي زندگی و شیوه هاي حل مشکل

تشکیل و تقویت سازمانهاي غیر دولتی جهت حمایت و    -8
راهنمایی دختران فراري به منظور پیشگیري از آسیب هاي 

  .بعد از فرار
 خانواده هاي پرجمعیت افزایش حمایتهاي اجتماعی جهت   -9

  .و کم درآمد
وزشی جهت خانواده ها به منظور آشنائی با برنامه هاي آم -10

عواقب ازدواجهاي اجباري در دختران نوجوان و پیشگیري 
  .از ازدواجهاي با تفاوت سنی زیاد

  با عنایت به این امر که فرار از منزل سالمت و امنیت 
  
  

  اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادي جامعه را تهدید ،روانی
ناسبی جهت جلوگیري از  الزم است تا تدابیر م،می کند

انحرافات جامعه  توسط دست اندرکاران اجرائی مملکت صورت 
گیرد  و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و 

   .گرایش به انحرافات میسر نمی باشد

  تشکر و قدردانی   
 ریاست ، پژوهشی دانشگاه،از معاونت محترم آموزشی

 اعضاء ،مدیریت محترم پژوهشی ،محترم مرکز مداخالت اجتماعی
شوراي پژوهشی و کلیه عزیزانی که در مراحل تصویب و اجراي 

  . به عمل می آید تشکر و قدردانی،ند ااین طرح همکاري نموده 
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