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نقش پیشبینیکنندگی سبکهای فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه


برزو امیرپور ،استاديار ،گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ايران

کیانوش امینی ،دکتری روانشناسی دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات اصفهان ،ايران
نرگس فتحی احمدسرائی ،دکتری روانشناسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات اصفهان ،ايران
مریم کلهرنیا گلکار ،دکتری روانشناسی دانشگاه آزاداسالمی علوم تحقیقات تهران ،ايران
چکیده
در بسیاری از موارد فرار دختران ،يک راهبرد رفتاری انطباق يافته برای اجتناب از يک وضعیت خانوادگی ناسالم است .از سوی ديگر عوامل
اجتماعی چون تجارب منفی در مدرسه و تأثیرات همساالن در بروز اين پديلده اابل توجله اسلت .پلژوهش حاضلر بلا هلدی تعیلین نقلش
پیشبینیکنندگی سبکهای فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران اجرا شد .اين بررسی توصیفی بر روی  14دختر فراری و  14دختر
عادی شهر کرج در سال 1931به صورت مقطعی انجام شد .شرکتکنندگان در پلژوهش بلر اسلام نمونلهگیلری تالادفی انتبلاب شلدند و
پرسشنامههای سبکهای فرزندپروری بامريند ( )1394و پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفارینیا و شريف ( )1933را تکمی نمودنلد .دادههلا بلا
استفاده از نرمافزار آماری (ام پی ام ام – ويرايش هیجدهم) پردازش و تحلی شدند .نتايج تحلی رگرسیون حاکی از آن بلود کله سلبک
فرزندپروری سه گیرانه و استبدادی پیشبینیکنندههای مثبت و معنادار و سبک مقتدرانه و اعتماد اجتماعی پیشبینیکننده منفی و معنادار فرار
دختران از خانه بودند .با توجه به اينکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی از کانون خانواده نشلأت ملیگیلرد و در پیونلد بلا يافتلههلای پیشلین،
فرزندپروری ،در میان اویترين پیشبینیکنندههای رفتارهای مجرمانه ارار دارد ،سبکهای فرزندپروری ناکارآمد ملیتوانلد زمینلهسلاز ايجلاد
مشکالت اجتماعی ،هیجانی و رفتاری در نوجوانان باشد.
کلیدواژهها :سبکهای فرزندپروری ،سبک سه گیرانه ،سبک مستبدانه ،سبک مقتدرانه ،اعتماد اجتماعی ،دختران فراری
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مقدمه

فرار دختران در هر سال را با میانگین سنی  11تا  13گلزارش

معض دختران فراری 1يکی از مشلکالت اجتملاعی در حلال

کرده است (هاشمی ،فاطمی امین و فوالديان.)1935 ،

افزايش است که به عنوان چالشلی جلدی بلرای خلانوادههلا،

در اکثر پژوهشها (ترين وچن4514 ،9؛ ايروانلی1933 ،؛ ملتلزر،

مراکز بهزيستی و سازمان دولتلی در ايلران ملورد توجله الرار

فورد ،ببینگتون و واستانی 4514 ،؛ آاامحملدی ،کجبلای ،نشلا دوسلت،

گرفته است (طوبلايی ،نلاطقی ،ده بزرگلی و صلدر اصلفهانی.)4514 ،4

کاظمی و همکاران )1935 ،از نظلر جنسلیتی ،فراوانلی فلرار را در

دختران فراری کسانی هستند که زير  13سال سن داشته و بلر

دختران بیشتر گزارش کردهاند  .فرار از خانه اگر چله در نگلاه

اسام می و اراده خود خانه را ترک کردهاند؛ امّا گاهی اواات

اول پديده ای فردی است؛ امّا با توجّه به پیامدهای سوء آن در

توسط والدين يلا مراابلان آنهلا از خانله رانلده ملیشلوند و

نظم اجتماعی اختالل و آشفتگی ايجاد میکند .منشأ بسیاری از

هیچگونله نگرانلی يلا دلمشلوولی از يیبلت ايلن دختلران در

رفتارهای ضدّ اجتماعی و انحرافی میشود .ببشلی از نیلروی

خانواده آنها وجود ندارد (ژو ،تلام ،بلاالک وللین .)4514 ،9پديلده

کار و تولیلد جلامع و سلالمت روان تعلداد اابل تلوجهی از

فرار از خانه نسبتاً شايع است؛ به طوریکه از هر  3نوجوانلان،

مادران فردای جامعه در صورت عدم مداخله کارآمد از دسلت

يک نفر حداا در دوران نوجوانی از خانه فلرار کلرده اسلت

خواهد رفت .اکثريت اريب به اتفاق دختران از پیامدهای فرار

(لین .)4519 ،1بر اسام گزارش سازمان جهانی بهداشت 0ساالنه

خود آگاهی ندارنلد .پیاملدهای فلردی چلون بلی خانملانی و

بیش از يک میلیون نوجوان  19-13ساله از خانه فرار میکننلد

بی پناهی ،رفتارهای پرخطلر ،عضلويت در بانلدهای فحشلا و

(ايروانی و ابراهیمی)1933 ،؛ يک چهارم فرارها اب از  19سلالگی

خللالی ،از دسللت دادن عفللت ،اخللتالالت روانللی ،االلدام بلله

رخ میدهند (ملتزر ،فورد ،ببینگتون و واسلتانی  )4514 ،1و میلانگین

خودکشی ،روسپیگری ،سوء ماری ملواد و الکل  ،سلرات و

فرار از خانه در هنلد و اتیلوپی  15-11گلزارش شلده اسلت

تکدیگری در انتظار آنهاست.

(طوبايی ،ناطقی ،دهبزرگی و صدر اصفهانی .)4514 ،تبمین زده شلده

از بعد اجتماعی ،بهداشت اخالای و روانی جامعله ملورد

است که در ايلاالت متحلده آمريکلا  1/955555نفلر از خانله

تهديد ارار گرفته و هزينههای اجتماعی افزايش پیدا ملیکنلد.

فراری هستند و در انگلستان برآورد شده که هر ساله 155555

امکان افزايش آسیبهای اجتماعی و ايجاد توزيعکنندگان مواد

نفر فرار از خانه داشتهانلد  .بلر اسلام آملار اداره مللی چلین

مبدر ،از ديگر پیامدهای اجتماعی فرار دختران است (هاشلمی،

 105555کودک خیابلانی وجلود دارد و در پاکسلتان حلداا
 0555کودک در خیابانهای کراچی سرگردان هستند (ژو ،تلام،

باالک و لین .)4514 ،بر اسام آملار معاونلت پیشلگیری نیلروی
انتظامی کشور ،نرخ فرار دختران در سال  1993نسبت به سال
 1910بیست برابر شده است .در تهلران سلاالنه حلدود 1555
دختر  49 -19ساله از خانه خود فرار میکنند (زملانی ،کبلاری و

آاا ببشی .)1931 ،سازمان بهزيستی کشور افلزايش 10درصلدی
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فاطمی امین و فوالديان.)1935 ،

در ادبیات پژوهشی ،در ارتبا با فرار از خانه سله عامل
زمینهساز گزارش شده است :خانواده ،مدرسه و همسلاالن کله
از اين میلان ،خلانواده بله اتفلاق نظلر پژوهشلگران بیشلترين
حمايت تجربی را داشته است .عوام ناکارآمدی که در محیط
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والدگری پدر يا مادر به تنهايی میتوانند بستر فرار از خانله را
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11

لیلو .)4550 ،1در فضای ارتبلاطی خلانواده راابلت همشلیرههلا،

ادرت مورد تأکید است و بدون هیچگونه توضیحی دستورات

محدوديت روابط بین اعضای خلانواده ،ضلعف در مراابلت و

بايد پذيرفته شوند .در سبک فرزنلدپروری اسلتبدادی واللدين

سرپرستی از فرزندان ،جدايی و طالق و خشونت خلانوادگی،

مطالبللهگللر (پرتواللع) هسللتند و پاسللبگو نیسللتند .در شللیوه

از ديگر عوام تريیلب بله تلرک خانله گلزارش شلده اسلت

فرزندپروری مقتدرانه ،معیارهای حاکم بلر خلانواده روشلن و

(خن  .)4553 ،4با توجه به اينکه فرايند جامعهپذيری کودکان از

صريح بلوده ،ارائله هرگونله اسلتدالل و تبیلین صلرف ًا جهلت

خانواده و عمدتاً از طريق تعام مستقیم واللد – کلودک آيلاز

تأثیرگذاری بر رفتار کودک است .اين والدين ااطع هستند؛ امّا

میشود (رينالدی و هلاو  ،)4514 ،9رشد و تحول در يک خلانواده

نظرهای کودک را مورد توجه ارار ملیدهنلد ،حقلوق کلودک

با نشا و آرام برای تجربه کلردن ارتبلاطی باثبلات و املن بلا

پذيرفتنی است و والدين کودک بیشتر حمايتیاند تا تنبیهکننده.

والدين ،يکی از مهمترين پیش شر های جامعه پذيری اسلت.

در اين سبک والدين هم مطالبهگر (پرتوالع) و هلم پاسلبگو

در خانواده به عنوان کارخانههای که شبالیت در آن سلاخته

هستند (کرامر .)4511 ،14

می شود ،سبک و روش هايی بلرای پلرورش فرزنلدان توسلط

والدين سه گیر فرزندان خود را تحت نظارت نداشلته و

والدين بله کلار گرفتله ملیشلوند کله بله آنهلا سلبکهلای

از آنها تواعی ندارند و در تنبیه يا پاداش دادن بله رفتارهلای

فرزندپروری يا والدگری میگويند (براند ،هاتزينگر ،بک و هو ل

فرزندان خود چندان جدی نیستند (امیلر ،اصلوری نکلاح و طبیبلی،

بوئر ،تراخزلر .) 4553 ،0

 .)1931با وجود اين ،فقدان هیجانهای گلرم و محلدوديت در

1

سبک های فرزندپروری به عنوان گرايش هلا و رفتارهلای

روابط راحت ،ممکن است به مشلکالت رفتلاری منجلر شلود

والدين نسبت به کودکانشان مفهومسازی شده اسلت کله يلک

(پیکو و باالزم .)4514 ،19در ارتبا با سبکهلای فرزنلدپروری،

بافت و فضا را برای رفتار واللدين در مواعیلتهلای مبتللف

کودکانی که والدين مقتدر دارند (گرمی و کنترل هلر دو بلاال)

فراهم میآورد (هاو ،دوبام ،گرنی  ،واندرلن و همکاران .)4511 ،1بر

خودکارآمدی ،خودنظم ببشی و پبتگی هیجلانی بیشلتری را

اسللام میللزان گرمللی 9و کنتللرل ،سلله نللوب از سللبکهللای
فرزندپروری مطرح میشلود :سلبک فرزنلدپروری مقتدرانله

3

(گرمی و کنترل هر دو بلاال) ،سلبک فرزنلدپروری مسلتبدانه

3

(گرمی پايین – کنترل باال) و سبک فرزندپروری سه انگلار

15

نشان دادهاند .در مقاب  ،کودکان با والدين مستبد (کنتلرل بلاال،
گرمی پايین) و والدين سه انگار (گرمی بلاال ،کنتلرل پلايین)
چنین شرايطی را تجربه نکرده اند (توفام ،تايلت ،ورتللج ،پلیج  11و

همکاران .)4511 ،از لحاظ نظری ،انضبا خشن و سبتگیرانله

و انگلل ،11

حاکم بر خانواده ،ضعف در روابلط بلین واللدين ،ضلعف در

 .)4515والللدين خللودر ی و مسللتبد سللعی مللیکننللد رفتللار

نظارت ،تنااض در اواعد انضباطی در میان عوام خلانوادگی

کودکانشان را مطابق با مجموعهای از معیارهلا شلک دهنلد و

مرتبط با بزهکاری و رفتلار مجرمانله الرار دارد (هلاو ،دوبلام،

کنترل و ارزيابی کنند .در اين سبک تبعیت بیایلد و شلر از

گرنی  ،واندرلن و همکاران)4511 ،؛ همچنین ،بر پايه پژوهشهلای

(گرمی بلاال -کنتلرل پلايین) (هلاور ،اتلن ،دی وريل
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ااتاادی -اجتماعی و سطح درآملد خلانواده ،دارای بیشلترين

احتمال اعتماد بجا و مناسب بستگی به میزان و تنوب اطالعات

تأثیر بوده است (کیگلام -ايملون و ملولر4550 ،؛ نقل از لعللی فلاز و

درستی دارد که از ديگلران بله دسلت ملیآيلد (آراسلته ،رزالی

عسکری.)1939 ،

شیرسوار .)1933 ،بدون شک ،يکی از مهمترين منابع دستیابی بله

بر اسام شواهد پژوهشلی ارائله شلده در بلاال ،در ايلن
پژوهش سبکهای فرزندپروری به عنلوان يکلی از متویرهلای

اطالعات صحیح در مورد ديگران ،در چارچوب روابط والدين
و کودکان به دست میآيد.

پیشبینیکننده برای فرار دختران در نظر گرفته شد .
زندگی خانوادگی تنها به زمینهای که جوانان در آن تعام

پیشینه تجربی پژوهش

میکننلد ،محلدود نملیشلود؛ بلکله باورهايشلان را در ملورد

ظروفی (1935؛ نق از يعقوبیدوست و عنايت )1939 ،در پژوهشی با

ديگران نیز در اين محیط گسترش میدهند (ری – لیک فالناگان،1

عنللوان" بررسللی رابطلله میللان سللاختار خللانواده و اخللتالالت

 .)4514يکی از باورهای که در کانون خانواده می توانلد شلک

رفتاری" نشان داد که عام خانواده و خاوصاً رفتلار واللدين

گرفته و تقويت شود ،اعتماد 4است .بر اسام يک تعريف کله

در دوران کودکی نقلش مهملی در بلروز اخلتالل رفتلاری در

به طور گستردهای مورد توافق است ،اعتماد عبلارت اسلت از

بزرگسالی دارد و نحوة تعام و ارتبا واللدين و شلیوههلای

يللک حالللت روانشللناختی کلله در برگیرنللده االلد پللذيرفتن

فرزندپروری آنها با کودک عام مهمتلری از عوامل ارثلی و

آسیبپذيری بر اسام انتظارات مثبت از نیات يا رفتار ديگران

زيسللتی در بللروز اخللتالالت رفتللاری اسللت .در پژوهشللی بللا

1

است (ايلوانز و کروگلر .)4511 ،9از نظلر لوهملان (1339؛ نقل از:

عنوان" مقايسه شیوه های فرزنلدپروری واللدين نوجوانلان بلا

وثوای و حیدری )1935 ،کارکرد اعتملاد در نظلام اجتملاعی ايلن

اختالل سلوک و نوجوانان عادی" کمیجانی و ماهر ( )1931به

است که اابلیت پیشبینی رفتارها را افزايش دهد و لذا اعتملاد

اين نتايج دست يافتند که مادران نوجوانان با اخلتالل سللوک

اجتماعی 0يک نوب سازوکار (مکانیسم) اجتماعی است کله در

بیش از مادران عادی از روشهلای فرزنلدپروری مسلتبدانه و

آن انتظارات ،اعمال و رفتار افراد هدايت و تنظیم ملیشلود .از

سه گیرانه استفاده می کننلد و در مقابل  ،بله کلارگیری شلیوه

نظر کاک  ،اعتماد اجتماعی از شلاخص هلای عملده سلرمايه

فرزنللدپروری مقتدرانلله در خللانوادههللای بللا نوجوانللان دارای

اجتماعی اسلت و اگلر وجلود داشلته باشلد ،روابلط اعضلای

اختالل سلوک پايینتلر اسلت .سلهرابی و حسلنی ( )1931در

خانواده ،دوستان ،همسايگان ،همکلاران و اجتماعلات ملؤثرتر

پژوهشی با عنوان "شیوه های فرزندپروری والدين و رفتارهای

خواهد بود و در يیر اين صورت ،مشکالت اجتماعی افلزايش

ضداجتماعی دختران نوجوان" شیوه فرزندپروری استبدادی را

میيابلد و زوال اعتملاد اجتملاعی موجلب مسلائ اجتملاعی

عوام ملرتبط بلا بلروز رفتارهلای ضلداجتماعی در دختلران

فراوان در خاتواده و جامعه میشود (زمانی ،کبلاری و آالا ببشلی،

گللزارش کللردهانللد .در يللک بررس لی بللا عنللوان "شللیوههللای

.)1931

فرزندپروری و رشد اعتملاد اجتملاعی در نوجوانلان" ورای-

اگرچه اعتماد مقولهای اجتماعی است و دارای دو عنالر
اعتماد کننده 1و اعتملاد شلونده 9اسلت (عبلامزاده)1939 ،؛ املا

لیک و فالناگان )4514( 3نشان دادنلد کله نملره هلای پسلران
نوجوان از دختران نوجوان در اعتماد اجتماعی بلاالتر اسلت و
نقللش شللیوه فرزنللدپروری مقتدرانلله در شللک گیللری اعتمللاد

1

Wray, Lake & Flanagan
Trust
3
Evans & Krueger
4
Luhman
5
Social trust
6
Trustor
7
Trustee
2

اجتمللاعی مللورد تأکیللد بللوده اسللت و سللبک فرزنللدپروری
دموکراتیک پیشبینی کننده مثبت اعتماد اجتماعی گزارش شده
Wray- Lake & Flanagan
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است .در مطالعه ای با عنوان "شناسايی سازوکارهای مبتنی بلر

حمايتکننده درک میکردند ،تماي بله رفتلار بزهکارانله ،بلد

تأثیرات مذهبی خانواده بر احتمال رفتار ضداجتماعی" سلیون،

عملکردی در مدرسه ،سوءماری مواد و فرار از منزل کمتری

سیون و کانگر4551( 1؛ نق از صلفرزاده )1935 ،نشلان دادنلد کله

داشللتند .وثللوای و حیللدری ( )1935در مطالعللهای بللا عنللوان

نظارت و کنترل اندک والدين بر فرزندان خود ،موجب وابسته

"بررسی میزان اعتماد اجتماعی دانشجويان دختر دانشگاههلای

شللدن آنهللا بلله همتايللان منحللری در بیللرون از منللزل شللده،

شهر ايالم و عوام اجتماعی مؤثر بر آن" ،گزارش کردهاند که

زمینههای فرار از منزل را برای نوجوانان هموار میکند.

میزان اعتماد اجتملاعی دانشلجويان از احسلام امنیلت متلأثر

ابراهیمی اوام و خطیبزاده ( )1934در پژوهشی با عنوان

است و اين متویر ملیتوانلد جنبلههلای مبتللف اعتملاد بلین

"بررسلی وضلعیت خلانوادگی دختللران فلراری بلا تأکیلد بللر

شبای ،اعتماد خاص ،اعتماد عام و اعتماد ک را پلیشبینلی

سوءاسللتفاده از آنللان" بلله ايللن نتیجلله رسللیدند کلله میللزان

کند .زمانی ،کباری و آااببشی ( )1931در پلژوهش خلود بلا

سوءاستفاده جنسی ،جسمی و هیجانی و آزار و اذيت دختلران

عنوان "رابطه اعتماد اجتماعی خانواده و فرار دختران از منزل"

فراری توسط اعضای خانواده ،در میان خلانوادههلای دختلران

به اين نتايج دست يافتند که سه چهارم دختران فراری ،اعتماد

فللراری در سللطح بللااليی اللرار دارد .در پژوهشللی بللا عنللوان

اجتماعی خانواده خود را پايین ارزيابی کردند و عالوه بر اين،

"مقايسه ويژگیهلای روان شلناختی ،جلوّ علاطفی خلانواده و

بین اعتماد اجتماعی خانواده و فرار دختلران رابطله معکوسلی

انديشهپردازی خودکشی بلین دختلران فلراری و علادی شلهر

گزارش شده است .به طور کلی ،يافته های اين پژوهش نشلان

اهواز" سراج خرمی و صفرزاده ( )1931نشان دادند که میلزان

داد که میزان اعتماد اجتملاعی در سله سلطح فلردی (خلرد)،

مهرورزی در تعامالت کودک -والدين يا هملان جلوّ علاطفی

نهادی (میانی) و تعمیم يافته (کالن) در میلان دختلران فلراری

خانواده (محبت ،نوازشکردن ،تجربههای مشترک ،هديه دادن،

پايینتر از دختران يیر فراری است.

تشويق ،اعتماد و احسام امنیت) در خانوادههلای بلا دختلران
فراری پايین است .در پژوهشی با عنلوان "مقايسله خشلونت

چارچوب نظری

خانوادگی و نگرشهای ناکارآمد در دختران عادی و فلراری"

ماهیت فرار را میتوان از ديدگاه های مبتلفی بررسی کرد .بلر

ايمانی فرد و کامکار ( )1933به اين نتلايج دسلت يافتنلد کله

اسام رويکرد روان تحلیلگری ،فرار نوعی مکانیسم دفلاعی و

دختران فلراری در مقايسله بلا دختلران علادی ،نگلرشهلای

يا واکنش تسلی ببش است که فرد برای نجلات و رهلايی از

ناکارآمد بیشتری دارند و از سلوی واللدين يلا سلاير اعضلای

رنجها به آن تن میدهد .کارن هورنای ،فرار از منزل را نلوعی

خانواده مورد انواب خشونت جسلمی ،جنسلی و روانلی الرار

سازوکار دفاعی يا واکنشی جبرانی می داند که از يک سو فلرد

گرفته اند و عالوه بلر ايلن ،گسلیبتگی خلانوادگی ،اخلتالی،

میخواهد مستق باشد و از سوی ديگر ،خواسلتار همبسلتگی

مشاجره و درگیری بین اعضای خانواده دختران فراری بیشلتر

است .او اين تضاد را در سايه فرار تحقق يافته میداند (اسپريتو

از عادی بوده اسلت .پلارکر و بنسلون (4551؛ نقل از صلفرزاده،

و اسپوزيتو -اسمیترز4553 ،9؛ نق از :سالمی ،زهتلاب نجفلی و سللطانی،

 )1935در پژوهش خود مشاهده نمودند کله حمايلت واللدين

.)1934

4

موجب دلبستگی بیشتر بین آنها و فرزندانشان ملیشلود و در
عللین حللال ،آزمللودنیهللای نوجللوانی کلله والللدين خللود را

Simon, Simon & Konger
Parker & Benson

نظريه پیوستگی اجتماعی بر ايلن فلرا اسلت کله بلزه
زمللانی اتفللاق مللیافتللد کلله پیونللدهای اخالاللی ،هیجللانی و
روان شناختی نوجوانان با جامعه ،ضعیف يا گسسته ملی شلود.
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2
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برای نوجوانانی که از خانه فرار میکنند ،ايلن میثلاق و پیملان

رسیدن به آزادی ااتاادی يا فردی مورد توجه ارار میدادنلد،

اجتماعی شکسته میشود .به همین علت ،آنها را میتوان بلزه

امروزه مشبص شده است که فرار با احتمال بیشتر بله از هلم

ديدگان بزهکار تاور کرد .علیريم اين گسستگی ،مطالعلات

پاشیدگی خانوادهها و شرايط محیطی سبتگیر مربو میشلود

نشان میدهد که در کل نوجوانلان در مقابل فلرار مقاوملت

و يالللب نظريللهپللردازان در تبیللین فللرار از خانلله ،رويکللرد

میکنند و در وااع ،اين آخرين تالمیم آنهاسلت .علالوه بلر

يکپارچللهنگللر مرکللب از عواملل روانشللناختی ،محیطللی و

اين ،فرار از خانه معموالٌ نقشهای از يک عم است که شلام

مواعیتی را اتباذ نمودهاند .نوجوانان فلراری و بلیپنلاه میلزان

يافتن نیازهای عاطفی و حمايت در جای ديگلر اسلت و بايلد

بااليی از تعارضلات خلانوادگی را گلزارش ملیکننلد (تلايلر و

توجه داشت که فرار از خانه الزاماً به معنای گسسلتن از خانله

برسانی.)4553 ،1

برای همیشه نیست و در صورت فرار ،فرد تعلقلاتی بله خانله

با توجه به نقش و جايگاه خانواده در شک گیری اعتملاد

دارد که در بیشتر اواات باعث بازگشلت وی ملیشلود (گلات

و در پیوند با متویر فرزندپروری ،اعتماد اجتماعی نیز به عنوان

هردون و هیرشی1335 ،1؛ نق از صفرزاده.)1935 ،

متویر مستق برای پیش بینی فرار دختران وارد رونلد پلژوهش

بر اسام نظريله دلبسلتگی نوجوانلان و جوانلان فلراری،

شد .فرضیه پژوهش عبلارت اسلت از ايلن کله تلوان و سلهم

طرحهای شناختی که در کودکی شک میگیرد و بر اسام آن

پیشبینیکنندگی هرکدام از سبکهای فرزنلدپروری و اعتملاد

روابط افراد با ديگران تنظیم میشود ،در آنها تجربه نمیشود.

اجتماعی در فرار دختلران از خانله متفلاوت اسلت .در واالع،

در نتیجه ،فقدان دلبستگی در آنها از تبیینهلای ايلن رويکلرد

هدی از اجلرای پلژوهش حاضلر ،تعیلین سلهم هلر يلک از

برای فرار از خانه محسوب میشود (ريانی1933 ،؛ نق از :ابراهیمی

متویرهای مستق در پیشبینی فرار دختران از خانه بود.

اوام و خطیبزاده .)1934 ،آرمستران 1394( 4؛ نقل از نلای)1335 ،9
فرار از خانه را به عنوان يک واکلنش روان نژنلدی 1توصلیف

روش

می کند که به نوجوانان با نقايص روانشناختی ،هوشبهر پايین،

روش پژوهش حاضلر توصلیفی ،از نلوب پلیشبلین اسلت و

ضعف در کنترل تکانه و بیثباتی نثبت داده میشود .بر اسلام

جامعة آماری پژوهش ،شام کلیه دختلران نوجلوان بلا دامنله

ديدگاه تحولی اريکسون ،اعتماد بنیادين در سلال اول زنلدگی

سنی 19±9/0سال ،در شهرکرج و نمونه مورد نظر مشتم بر

ملیگیلرد (حیلدر آبلادی،

 31نفر ( 14دختر فراری و  14دختلر علادی) در طیلف سلنی

 )1933و بر اين اعتقاد است که فرار ،مجالی برای اثبات وجلود

فوق بود .با استفاده از نمونهگیری تاادفی از مراکز نگهلداری

و کسب هويت است که در مرحله نوجوانی که مرحله کسلب

دختران فراری  0مرکز انتبلاب ،در گلروه مقايسله ،دختلران

0

عادی از  0دبیرستان دخترانه به شک نمونهگیری خوشلهای از

در ارتبا میان کودک و والدين شک

و انسجام هويت است ،روی میدهد (شرمان ،پلیت ،هاسان ،چن

مناطق مبتلف آموزش و پرورش شهر کلرج انتبلاب شلدند.

و همکاران4550 ،؛ نق از :سالمی ،زهتاب نجفی و سلطانی.)1934 ،

به طور کلی ،میتوان در جمع بندی تبیین های نظری ارائه

سپ

دو ناحیه انتبلاب و از هلر ناحیله دو مدرسله و از هلر

شده از دختران فراری اظهار داشت که بلرخالی نظريله هلای

مدرسه يک کالم که با گلروه دختلران فلراری همتلا بودنلد،

اولیه که فرار از خانه را به عنوان فلرار جوانلان بزهکلار بلرای

انتباب شدند.
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ابزار اندازهگیری

10

چک لیست متویرهلای جمعیلت شلناختی :شلام سلن،

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری ديانا بامريند :اين پرسشلنامه

تحایالت ،شو پدر ،تحایالت پلدر و ملادر و داليل فلرار

در سال  1394توسط ديانا بامريند طراحی شد 95 .گويله ايلن

دختران نیز توسط اعضای نمونه تکمی گرديد.

پرسشنامه ،سه شیوه فرزندپروری را میسنجد 15 :گويه شلیوه
مقتدرانه 15 ،گويه شیوه مستبدانه و  15گويه شیوه سه گیرانه.

یافتهها

الگوی پاسخدهی به پرسشها از مقیلام  0درجلهای لیکلرت

در اين پژوهش ،حجم نمونه  31نفر بود .میانگین سنی نمونله

است .اين پرسشنامه در پژوهشهای متعددی بررسلی شلده و

 13/51و انحرای استاندارد آن  9/51به دسلت آملد و از نظلر

اعتبار و روايی آن در حد مطلوبی گزارش شده اسلت .بلوری

سطح تحایالت  %15اين دختران فراری دارای تحایالتی در

( )1331از روش بازآزمايی ،پايايی ايلن ابلزار را در ملادران و

سطح راهنمايی و متوسطه و %95ديپلم و  %3دارای تحایالت

پدران به ترتیب :برای شیوه سه گیرانله  5/31و  ،5/99شلیوه

دانشگاهی بودهاند .همچنین ،بر اسام اطالعات به دست آمده

استبدادی  5/31و  5/30و برای شلیوه مقتدرانله  5/93و 5/33

از چک لیست اطالعات جمعیتشناختی ،دالي فرار دختلران

گللزارش کللرده اسللت .وی همچنللین روايللی تشبیاللی ايللن

در چهار دسته ااب تقسیم بود :الف -اعتیاد واللدين ()%11/3؛

پرسشنامه را معتبر گزارش کرده است .بلر ايلن اسلام ،روش

ب -طللالق و مشللکالت خللانوادگی ()%10/49؛ ج -مللر

استبدادی مادر رابطه معکوسی با سه گیلری ( ،)-5/90روش

والللدين ()%4/93؛ د -براللراری روابللط نامشللروب (.)%9/11

ااطع و اطمینان ببش ( )-5/13و مستبد بودن پدر نیلز رابطله

دادهها با استفاده از روش تحلی رگرسلیون لجسلتیک تحلیل

معکوسی با سله گیلری ( )-5/05و الاطع و اطمینلان ببلش

شد که پیشفراهای آن وجود متویرهلای وابسلته کیفلی دو

( )-5/04دارد .در ايران ،اسفندياری ( )1991روايلی و پايلايی

ارزشی ،عدم ضرورت پیش فرا نرمال بودن توزيع خطاهلا،

اين پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده است .در اين پلژوهش

اگرچه نرمال بودن دادهها به برازش بهتر مدل کمک ملیکنلد،

روايی محتوايی ايلن ابلزار توسلط ده متبالص اابل ابلول

حجم نمونه مناسب حداا باالتر از  05نفر و پیشفرا مهلم

گزارش شده است (شهامت و همکاران.)1933 ،

انجام تحلی رگرسیون لجستیک موضوب همبطی بودن؛ يعنی

پرسشللنامه اعتمللاد اجتمللاعی :ايللن پرسشللنامه توسللط

همبستگی هر يک از متویرهای پیشبین از يکلديگر اسلت .بلا

صفارینیا و شريف ( )1933با همکلاری متباالان مربوطله

توجه به پايین بودن مقدار خطای استاندارد ضرايب بتلای هلر

ساخته شد .اين پرسشنامه شام  40گويه است کله بلرای هلر

کدام از متویرهای مستق در اين پژوهش (جلدول  ،)9مقلدار

معری (صداات ،صراحت ،تمايالت همکاری جويانه ،اطمینان

همبطی بودن آنها پايین بود و لذا میتوان به نتايج به دسلت

و اعتماد کردن)  0سؤال در نظلر گرفتله شلده اسلت .الگلوی

آمده اعتماد کرد.

پاسخ دادن به سؤالها بلر مبنلای مقیلام  0درجلهای لیکلرت

به منظور بررسی برازندگی مدل در جهت مشبص شلدن

است .اين پرسشلنامه بلر روی  155دانشلجوی دانشلگاه آزاد

ادرت تبیین و کلارايی ملدل در جلدول  1نتلايج آزملون اوم
1

اسالمی واحد تهران مرکز اجرا شد .ضريب آلفای کرونباخ ک

نیبوم ارائه شده است که بلا توجله بله سلطح معنلاداری آن

پرسشنامه برابر با  5/30به دست آمد و ضريب آلفای کرونبلاخ

( P> 5/551و 4درجه آزادی و  = 39/544مجذور کا) برازش

هر  0معری به ترتیلب برابلر بلا ( 5/31 ،5/31 ،5/39 ،5/39و

مدل ااب ابول است:

 )5/31است.
- Omnibus tests of model coefficients

1
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جدول  -1آزمونهای ضرایب معناداری اوم نیبوس
S
Step 1 Step
Block
Model

فرزندپروری مقتدرانه و اعتماد اجتماعی پیشبینلیکننلدههلای

مجذور کا

درجه آزادی

سطح معناداری

39/544

1

5/555

39/544

1

5/555

39/544

1

5/555

منفی و معنیدار فرار دختران از خانه هستند.
بحث و نتیجه
نوجوانان به دلی دوره خاص رشد خود با رويدادهای انتقلالی

در جدول  4ضريب تعیین رگرسیون مشبص شده اسلت کله
با توجه بله دشلواری محاسلبه مقلدار ضلريب تعیلین( )R2در
رگرسیون لجستیک از آماره کاک

و اسن استفاده می شود:

بسللیاری از نظللر بیولللوژيکی ،تحاللیلی و اجتمللاعی روبللهرو
می شوند .توییرات عمیق و تحوالت سريع دوران نوجلوانی از
يک طری و بحران اجتماعی از سوی ديگر ،زمینلهسلاز بلروز
تنیدگی زيادی در نوجوانان می شود .در اين میلان ،مشلکالت
خانوادگی ،ارتبا با همساالن ،انتقلاد از معلملان و مشلکالت

جدول  -2خالصه مدل
گام

2- Log likelihood

Cox & Snell R
Square

Nagelkerke R
Square

تحایلی برای دختران بیشتر از پسران استرم ايجاد ملیکنلد.

1

9/113

5/941

5/313

فرار از خانه ،از جمله واکنش هلای نوجوانلان در برابلر بلروز
مشکالت نوجوانی و درگیلری بلا واللدين اسلت (آاامحملدی،

کجبای ،نشا دوست ،عابدی و همکاران.)1935 ،
هللدی از پللژوهش حاضللر ،تعیللین سللهم سللبکهللای
با توجه به نتیجه جدول  4دو متویر مسلتق (سلبکهلای

فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در پیش بینی فرار دختران بود.

فرزندپروری و اعتماد اجتماعی) توانستهانلد تقريبلاً  94تلا 31

نتللايج بلله دسللت آمللده از جللداول  9حللاکی از آن اسللت کلله

درصد توییرات فرار دختران از خانه را تبیین کنند.

سبکهای فرزندپروری سه گیرانه و استبدادی به طور مثبلت

در جدول 9جدول متویرها در معادلله ،1میلزان تلأثیر هلر

و معناداری توانايی پیشبینی فرار دختران را دارند؛ امّلا سلبک

متویر مسق بر متویر وابسته و معناداری آنهلا گلزارش شلده

فرزنللدپروری مقتدرانلله و اعتمللاد اجتمللاعی ارتبللا منفللی و

است:

معناداری با متویر وابسته دارند و بلا افلزايش هرکلدام از ايلن
متویر احتمال فرار از منزل کلاهش ملی يابلد .يافتله هلای ايلن

جدول  - 3متغیرها در معادله
B

S.E

آماره

df

Sig

)Exp(B

مقايسه با دو سبک ديگر را نشان میدهد .

Wald
Step 1a

آزدگذار
استبدادی
مقتدرانه
اعتماد
اجتماعی

پژوهش ،اهمیت و جايگلاه سلبک فرزنلدپروری مقتدرانله در

1/459

5/011

0/099

1

5/513

5/955

5/113

5/519

14/135

1

5/555

5/333

-5/133

5/503

11/930

1

5/551

5/345

-/444

5/509

10/533

1

5/555

5/351

يافتههای پژوهشی مبتلفی در ادبیات فرزندپروری وجود
دارد که نتايج حاص از مطالعه حاضر بله صلورت تجربلی و
نظللری حمايللت مللیکننللد :بامرينللد (1331؛ نقلل از :پاکللدامن و

خانجانی )1935،در پژوهشی دريافت والدين مقتدری که پذيرنده
و پاسخدهنده هستند و کنترل متوسطی را اعمال ملیکننلد ،در

با توجله بله نتلايج جلدول  9سلبکهلای فرزنلدپروری
آزادگذار و اسلتبدادی پلیشبینلیکننلدههلای مثبلت و سلبک
variables in the equation

1

تحللول شايسللتگی اجتمللاعی فرزنللدان خللود در مقايسلله بللا
سبکهلای فرزنلدپروری سله گیرانله و مسلتبدانه بله میلزان
بیشتری تسهی کننده هستند .در مقاب نظارت و کنترل ضعیف،

نقش پیشبینیکنندگی سبکهای فرزندپروری و اعتماد اجتماعی درفرار دختران از خانه

19

استفاده نامتناسب از کنترل و فضای هیجلانی منفلی حلاکم بلر

اهمیت و جايگاه خلانواده در ارتقلای سلالمت روان ،کلاهش

روابط کودک و والدين با بزهکاری و مشکالت رفتلاری آنلان

بزهکاریهای اجتماعی و افزايش امنیت توجه بله ملوارد زيلر

در آينللده در ارتبللا اسللت .بررسللی هللاو ،دوبللام ،گللري ،

ضروری به نظر میرسد.

واندرلن و همکاران ( )4511حاکی از آن است کله بزهکلاری

الف – بررسیها نشان داده است که حدود  35درصلد از

در خانوادههايی که سبک فرزندپروری مقتدرانه حلاکم اسلت،

فرارکنندگان از خانله پل

از

نسبت به خانوادههای آزادگذار و يفلتکننده ،پايینتلر اسلت.

يک سال به خانه بر میگردنلد (خنل  .)4553 ،بلر ايلن اسلام،

در اين پژوهش ،فرزندپروری را در میان شديدترين پیشبینلی

شناسايی خانوادههلای ايلن دختلران و آملوزش فرزنلدپروری

کنندههای رفتار مجرمانه گزارش کردهاند .در پژوهش سلهرابی

مثبت پیشنهاد میشود.

از يلک ملاه و  33درصلد پل

و حسللنی ( )1931نشللان داده شللده اسللت کلله بللین سللبک

بررسی (جالللی ،پوراحملدی ،بابلاخیر اللدين و نالیری)1933 ،

فرزندپروری استبدادی و رفتار ضد اجتماعی همبستگی مثبلت

نشللان داده اسللت کلله فرزنللدپروری مثبللت موجللب کللاهش

و معنللاداری وجللود دارد .کمیجللانی و مللاهر ( )1931در يللک

پرخاشگری و رفتار اانونشکن میشود.

مطالعه به وجلود ارتبلا بلین شلیوه فرزنلدپروری مسلتبدانه

ب – اگرچلله در برخللی مللوارد راهبللرد فللرار انطبللاای و

والدين و اختالل سللوک در نوجوانلان اذعلان داشلته انلد .در

سازش يافتگی در پاسخ به شرايط خانوادگی بلالقوه خطرنلاک

بررسللی زهراکللار ( ،)1939کللاهش سللالمت روان اعضللای

تلقی میشود؛ امّا برای دختران فراری زمینه کسب مهارتهای

خللانوادههللايی کلله سللبکهللای فرزنللدپروری اسللتبدادی و

الزم برای رويارويی با چالشهای زندگی فراهم شلده اسلت.

سه گیرانه حاکم است ،گزارش شده است.

لذا آموزش مهارت های زندگی و افزايش توانمندیهای آنهلا

به نظر میرسد دختلران فلراری اعتملاد و اطمینلان را در

برای اجتناب از رفتارهای پرخطر ،کله فراوانلی آنهلا در ايلن

محیط خانواده به دست نیاوردهاند و درصلدد يلافتن جانشلین

گروه باالست ،به افزايش امنیت جامعه و کلاهش آسلیبهلای

والدين هستند .از نظر چلبلی (1990؛ نقل از کملالی و اسلکندری،

اجتماعی منجر میشود.

 )1935اعتماد از وابستگی نشأت میگیرد و نوعی رابطله را بله

ج – با توجه به اينکه دختران فراری و خیابانی در مناطق

نام رابطه اظهاری معرفی میکند که در آن صلمیمیت ،تعهلد و

مبتلفی از شهرهای بزر

پراکنلده هسلتند ،در متمرکزسلازی

اعتماد و تعلقپذيری وجود دارد .بر اين اسام ،دختران فراری

آنها ،افزايش و تجهیز کانونهای نگهداری و اصالح اين افراد

که يالباً اين نوب رابطه را در خانواده تجربه نکلردهانلد ،يلافتن

می تواند در دستور کار ارگانها و سازمانهلای ذیربلط الرار

عشق رمانتیک به عنوان يکی از انگیزههای فرار در آنها تبدي

گیرد.

می شود .در پژوهش نیازی و فرشادفر ( )1935نشان داده شده

د -نظر به اينکه فرار در دختران و پسران يالباً پل

از ده

است که میانگین نمره های اعتماد اجتملاعی در زنلان جنلوب

سالگی صورت میگیرد ،لذا شناسايی زمینهها و بسترهای ايلن

شهر تهران (مناطق  13و  )45خاوصاً اعتماد بله يريبلههلا از

مشک اجتماعی برای نهادهلا و سلازمانهلای ذیربلط بلرای

زنان شمال شهر (مناطق  1و  )4باالتر بوده اسلت .ايلن يافتله

مداخله و پیشگیری فراهم است .در ايلن راسلتا ،انجملنهلای

ممکن است پاسلخ ايلن سلؤال را دربرداشلته باشلد کله چلرا

اولیا و مربیان با پیگیلری وضلعیت دانلشآملوزان ،مشلاوران

اکثريت دختران فراری را شهرستانیهايی تشکی می دهند کله

مدارم با جدی گرفتن موارد سوءاستفاده و يفلت از کودکان،

پراکندهاند.

تسللريع در دسترسللی بلله خللدمات اورژانل هللای اجتمللاعی،

در اطرای شهرهای بزر

در ارتبا با يافتههای اين پژوهش و بررسیهلای پیشلین

متنبللهسللازی والللدين در ارتبللا بللا پیامللدها و مجللازات
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کللودکآزاری و سلله انگللاری در تربیللت فرزنللدان مللیتوانللد

فراری و عادی» ،يافتههای نو در روانشناسی ،ش

کمککننده باشد.

 ،)11(0ص .13 -19

هر پژوهشی در فرايند اجلرا بلا محلدوديتهلايی هملراه

پاکللدامن ،ش .و خانجللانی ،م« .)1935( .نقللش فرزنللدپروری

است؛ از جمله محلدوديتهلای ايلن بررسلی فلراهم نبلودن

ادراک شده در رابطه بین سبکهلای دلبسلتگی و

استنبا علّی – معلولی از يافتهها به علت توصیفی بودن است.

جمللعگرايللی در دانشللجويان» ،پللژوهشهللای

در انتها برخود الزم میدانیم از شرکتکنندگان در اين پژوهش

روانشناسی اجتماعی ،ش  ،)1(1ص .154-31
حیدرآبادی ،ا« .)1933( .اعتماد اجتماعی و عوام اجتملاعی-

صمیمانه تقدير و تشکر کنیم.

فرهنگی مؤثر بر آن (مطالعه موردی جوانان  45تا
منابع

 43ساله اسلتان مازنلدران)» ،جامعلهشناسلی ،ش

آراسللته ،ح .و رزاللی شیرسللوار ،ه« .)1933( .ارزيللابی سللطح

 ،)1(1ص .11-93

اعتماد اجتماعی در میان دانشلجويان مشلوول بله

جاللللی ،م.؛ پوراحمللدی ،ا.؛ باباخیرالللدين ،ج .و شللعیری ،م.

تحای در دانشگاه های کشور» ،پژوهشنامه علوم

(« .)1933تللأثیرآموزش فرزنللدپروری مثبللت بللر

اجتماعی ،ش  ،)4(9ص .113-159

کاهش اختالالت برونیسازی شده در کودکلان 9

آاامحمدی ،م.؛کجبای ،م.؛ نشا دوسلت ،ح.؛ کلاظمی ،ز .و

تا 15ساله» ،مجله روانشناسی دانشگاه تبريز ،ش

همکللللاران« .)1935( .اثرببشللللی آمللللوزش

 ،)19(1ص .19-44

خودکارآمدی بر روابط اجتماعی دختران فلراری:

زمانی ،ز.؛ کباری ،م .و آااببشی ،ح« .)1931( .رابطه اعتملاد

پژوهش ملورد منفلرد» .روانشناسلی بلالینی ،ش

اجتمللاعی خللانواده و فللرار دختللران از منللزل»،

 ،)4(9ص .33-93

پژوهش اجتماعی ،ش  ،)11(1ص .13 -91

ابراهیمللی اللوام ،ص .و خطیللبزاده ،م« .)1934( .بررسللی

زهراکار ،ک« .)1939( .بررسی رابطه شیوههلای فرزنلدپروری

وضعیت خانوادگی دختران فلراری بلا تأکیلد بلر

واللللدين وسلللالمت روانلللی نوجوانلللان شلللهر

زن ،ش

اسالمشهر» ،انديشههای نوين در علوم تربیتی ،ش

سوء اسلتفاده از آنلان» ،مطالعلات پللی

 ،)4(9ص .31-99

 ،)13(9ص.34 -93
امیللر ،ی.؛ حسللنآبللادی ،ح.؛ اصللوری نکللاح ،م .و طبیبللی ،ز.

سللالمی ،ص.؛ زهتللاب نجفللی ،ب .و سلللطانی ،ب.)1934( .

(« .)1931اثرببشی بازی درمانی مبتنلی بررابطله

«بررسی ويژگیهلای شبالیتی و روانشلناختی

والد-کودک بر سبکهای فرزندپروری» ،مشلاوره

زنان و دختران فلراری شلهر کرمانشلاه در سلال

و روان درملللانی خلللانواده ،ش  ،)1(1ص -199

 ،»1933مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايلالم،

.133

ش ،)9(41ص .43 -44

ايروانللی ،م .و ابراهیمللی ،ج« .)1933( .بررسللی رابطلله میللان
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