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Abstract 

 

Background and purpose: The rising rate of Iranian runaway girls indicates a need for 

conducting deep studies on this issue. This study aimed at investigating the phenomenon of running away 

from home by studying the lived experience of the girls in a juvenile correction and rehabilitation center 

in Tehran, Iran.   

Materials and methods: A qualitative phenomenological study was performed in which 12 

female in correction and rehabilitation center were selected using purposive sampling. The lived 

experiences of the participants were studied by semi-structured interview. Then, the transcripts were 

analyzed applying interpretative phenomenology and Van Manen approach. Afterwards, the main themes, 

subthemes and semantic units were created. 

Results: The thematic analysis resulted in three subthemes for turmoil in the family including 

disturbed family, lack of parental support and affection, and family's antisocial behaviors. All subthemes 

included some semantic units. 

Conclusions: According to this study, deep attention is needed on lived experiences of runaway 

girls, psychotherapy sessions based on the main themes achieved in this research, and family therapy 

sessions based on improving the conflicts, especially in presence of key family members. Such actions in 

correction and rehabilitation centers helps the psychologists to rebuild the life of affected individuals after 

coming back home and prevent future problems. 
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 (941-961)   9311سال   مرداد   931بيست و ششم   شماره دوره 
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 پژوهشی

دختران فراری ساکن کانون اصالح و خانواده نابسامان: تجربه زیسته 
 تربیت از دارا بودن خانواده

 
       1مریم فالحت پیشه

       2عسگرآباد مجتبی حبیبی

       3محمود شمشیری

 2منصوره السادات صادقی

 چكیده

پدیقده  تر ایق دهنده اهمیت بررسی عمیق نرخ رو به رشد فرار دختران نوجوان از خانه در ایران، نشان و هدف: سابقه
است. هدف مطالعه حاضر، تبیی  تجارب زیسته از خانواده نابسامان دخترانی بود که پس از دسقتییر  بقه کقانون ا ق   و 

 بودند. تربیت شهر تهران ارجاع داده شده

مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی بر پایه رویکقرد پدیدارشناسقی بقود. دوازده دختقر سقاک  در کقانون  ها:مواد و روش
ساختار یافتقه مقورد ها به وسیله مصاحبه نیمهگیر  هدفمند انتخاب شدند و تجارب زیسته آن  و تربیت به وسیله نمونها  

 Van Manenبررسی قرار گرفت. سپس مت  ها  حا ل از مصاحبه ها به وسیله رویکرد پدیدارشناسی تفسقیر  و بقا رو  
 ا  آن ها و واحدها  معنایی حمایت کننده از مضمون ایجاد شدند.هها  ا لی، زیرمضمونتحلیل شدند. در نتیجه مضمون

دهنده تجارب زیسقته مشقارکت کننقدگان بقود، بقه نمقای  نتایج ای  مطالعه به وسیله سه زیرمضمون که نشان ها:یافته
ت ضقد هقا و اققداماها بقه ترتیقش شقامل آشقفتیی در خقانواده، بقی تقوجهی و کمبقود حمایتگذاشته شد. ای  زیرمضمون

 ها  فوق دارا  چندی  واحد معنایی حمایت کننده بودند.گذار  شدند. هر یک از زیرمضموناجتماعی خانواده نام

تر تجارب زیسته ای  دختقران توسقر روانشناسقان و مقددکاران کقانون آمده بر لزوم تبیی  عمی دستنتایج به استنتاج:
ر مضامی  برآمده از مطالعه حاضر و برگزار  جلسات خانواده درمقانی بقا درمانی اساسی مبنی با    و تربیت، انجام روان

اند، تاکید ها  مطالعه و با حضور افراد کلید  خانواده که در فرار نق  مهمی داشتهبهبود تعارضات مبتنی بر یافته تمرکز بر
و شروع یقک زنقدگی  یر  از فرار مجددگدارد. ای  امر به منظور آماده کردن بستر خانواده به منظور بازگشت فرزند، پی 

 سالم دارا  اهمیت فراوان است.
 

 فرار از خانه، تجارب زیسته، کانون ا    و تربیت، پدیدارشناسی، خانوادهواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 خانواده یک نهاد اجتماعی است و ای  نهاد اجتمقاعی،
نق  بسیار موثر  در اجتماعی نمودن افراد و پیشقییر  

پاشقیده و نقاتوان کند. خقانواده ازهمبزهکار  ایفا میاز 

شخصیت برا  تامی  محیر مناسبی جهت رشد و تکامل 
گقذار  هقا  اجتمقاعی را در او پایهرو  کودک، کقج

 دختران زیر یکی از انحرافات اجتماعی، فرار .(1)کندمی
 

 mo_habibi@sbu.ac.ir:Email                                                             هشتی، پژوهشکده خانوادهتهران، اوی ، دانشیاه شهید ب :حبیبی عسگرآبادمجتبی مولف مسئول: 

 رانیتهران، ا ،یبهشت شهیددانشیاه  ،پژوهشکده خانوادهدانشجو  کارشناسی ارشد خانواده درمانی،  .1
 رانیتهران، ا ،یبهشتشهید ، دانشیاه پژوهشکده خانوادهخانواده درمانی، استادیار، گروه . 2
 ، اردبیل، ایران، دانشیاه علوم پزشکی اردبیلپرستار  و مامایی ، دانشکدهه پرستار گرواستادیار،  .3
 : 2/2/1331تاریخ تصویش :            22/11/1331 خ ارجاع جهت ا  حات :تاری           22/11/1331 تاریخ دریافت 
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 مریم فالحت پیشه و همکاران     

 919       9311، مرداد  931دوره بيست و ششم، شماره                      مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                    

 پژوهشی

ها  اخیقر، جوانقان ر طقی سقالد سال از خانقه اسقت.1۱

شوند و فرار از خانقه بقه فرار  به عنوان بزهکار تلقی می

عنوان مشکلی اجتماعی شناخته می شود که از کمبودهقا 

ثیر فرزنققد  تققا -در عملکققرد خققانوادگی و رابطققه والققد

فرار از خانقه و تقرک اعضقا  خقانواده  .(2)پذیرفته است

 بدون اجازه والدی ، نوعی واکن  نسبت به شرایر نامساعد

تحمل زندگی است. ای  عمل به طقور معمقول و غیرقابل

ها و رها کردن خقوی  از در جهت کاه  ناخوشایند 

 ها ها  آزاردهنده و به منظور دستیابی به خواستهمحرک

بقه دو « فرار از خانه»در تعریف  شود.ر انجام میمورد نظ

غیبت از خانه حداقل به مقدت یقک شقش و عقدم  عامل

اط ع یا رضایت والدی  یا سرپرست قانونی از ای  مسئله 

در تعریف دختران فرار ، تعقاریف  .(3)استتأکید شده 

اسقت. بقه عنقوان م قال در تعریفقی از متعدد  ارائقه شده

است که  ای  جوانقان، افقراد  زیقر  جوانان فرار  آمده

خقود در  ٴتوانند با اعضا  خانوادهسال هستند که نمی 1۱

 21تقا  1۱چنی  افقراد میک محیر ام  زندگی کنند و ه

هقا در خانمقاناتحاد ملقی بی (1)ساله که سرپناهی ندارند

 اسقت:نیز، تعریفی از جوانان فرار  ارائه کرده  2٠٠۱ سال

سقال  1۱کسانی هستند که فقر زیر  جوانان فرار  شامل

ها فقدان یک مراقبت والدگرایانه، پرورشقی و باشند. آن

کنند. ای  افراد گقاهی بقاعنوان سازمان یافته را تجربه می

در تعریفقی  .(1)شقوندجوانان بی یار و همراه خوانقده می

دولقت فقدرال بقرا  جوانقان فقرار  و  تشقکی تدییر 

 است:بدی  شکل تعریف کرده ، جوانانفرار  راخانمانبی

سقالیی، حقداقل یقک شقش را  1۱کسانی که تا قبقل از 

کننققد و خانققه را بققدون اجققازه سققپر  میبیققرون از خانققه 

اند و یا در  ورت ترک خانقه والدی  یا قیم ترک کرده

ها انتظقار مقی رود، بقه  با اجازه والدی ، زمانی که از آن

ده اسققت کققه مطالعقات نشققان دا .(6)خانقه برنمققی گردنققد

میلیققون جققوان آمریکققایی خانققه را  تققرک  2/1سققاهنه 

 سقال 12تقا  11در د بی  6۱گویند که از ای  تعداد، می

پلقیس شقهر   2٠٠3تقا  2٠٠۱ها  در بی  سال. (1)دارند

 12تا  3خانمان بی  جوان بی 3٠٠)نشویل( اع م کرد که 

 ، مشقخ Bersani در مطالعه .(6)جا وجود داردسال در آن

سالیی فرار از خانقه  1۱در د جوانان تا س   2٠شد که 

تقر اققدام بقه فقرار بار یا بقی  2ها اند و نیمی از آنداشته

اند. به ع وه و  خاطرنشان ساخت که افراد  که نموده

تقر از افقراد  کقه در انقد، کمبه آمریکا مهقاجرت کرده

نقه اند دست به فرار از خاخود ایاهت متحده به دنیا آمده

هقا  انجقام در پژوه . (2)زننقدو یا جقرم و جنایقت می

انقد شده رو  فرار از خانه که به شکل کمی انجام گرفته

است. برخی به عوامل مهمی برا  فرار از خانه اشاره شده

از ای  عوامل به شر  زیر است: نخست عامل تحصی ت 

و مدرسه نظیر مدرسه نامناسش و رفتقار نادرسقت اولیقا  

سواد  فرد فرار  و سطح تحصی ت پایی  یا بی مدرسه،

 دوم عوامل اقتصاد  نظیر سقطح اقتصقاد . (۱،3)والدی  و 

پایی  خانواده، فقر، مشک ت مالی، عدم کفایت درآمد، 

. سقوم (1٠،11)بیکار ، کار کردن مادر در بیرون از منزل

 گقروه همسقاهنتحریک شدن توسر عوامل اجتماعی نظیر 

. (۱،12،13)ه با دوستان ناباب و خ ف کارمنحرف و رابط

مورد  ،(11،11)چهارمعوامل خانوادگی نظیر اعتیاد والدی 

سوءاسققتفاده و غفلققت جسققمی و جنسققی واققق  شققدن در 

، تقر  (12)، ک رت اوهد و تعداد عائلقه(3،13،16)خانواده

ها  از تنبیققه و عققدم درک  ققحیح والققدی  از خواسققته

 هقا جوانانی کقه در محیر .(13-21)و خشونت ،(1۱)نوجوان

هقا فققدان منقاب  یابنقد کقه در آنا  رشقد میخانوادگی

اجتمققاعی و مققاد  بققرا  مقققاوم کققردن آنققان در برابققر 

مشک ت اجتماعی و روان شقناختی وجقود دارد، دچقار 

شوند و بقا ها  اخ قی و اجتماعی مرسوم مینبود ارز 

تری  ا قلی. (22)خورنقدبدعملکرد  خانواده، پیونقد می

دلیلی که جوانان برا  فرار خود از خانه و یا طرد از خانه 

 Thrane اند، تعارضات خانوادگی بوده اسقت.ذکر کرده

ا  شامل سوءاستفاده خانوادگی، بر مجموعهو همکاران 

 خانمان روسقتاییجوان بی 6٠2انحراف و جنایات خیابانی 

کققار  و شققهر  در میققزور ، لققووا، نبراسققکا و کققانزا 

. جوانان گزار  دادند که تعارضات خقانوادگی، ندکرد

. (23)اسقتهقا بقرا  فقرار از خانقه بودهتری  دلیل آنمهم
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 نابسامان خانواده از فراری دختران زیسته تجربه
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نفره از جوانان فرار  و  1٠ا  دییر بر یک نمونه مطالعه

 لس آنجلس و کالیفرنیا نیز حاکی از آن بودخانمان در بی

ها  شقدید خقانوادگی ها ناشی از کشقمک که فرارآن

 .(13)استودهب

Toro  و همکققاران گققزار  دادنققد کققه تعارضققات

خققانوادگی، عمققده تققری  دلیققل فققرار از خانققه محسققوب 

، تعارضقات خقانوادگی (2٠11)Saldanha . (21)شودمی

و اظهار  کردهخانمانی جوانان ذکر ار و بیرا از عوامل فر

بقرا  حقل مسقاله  ها توانایی کمیکه ای  خانواده داشت

هقا  یکی دییر از دهیل ترک خانه، پویایی .(11) دارند

 گیرنقدهدر د افراد تما  2۱، 2٠11خانواده است. در سال 

با مراکز مداخله در بحران، با خانواده خود دچار تعارض 

و  Tucker مطالعه طقولی توسقر . یک(۱)و مشکل بودند

کقه کمبقود حمایقت والقدینی، یقک  همکاران نشان داد

چنقی  هم (.1)ار از خانقه اسقتپی  بی  مهم در رفتار فقر

تققر  از فققرار را در برابققر والققد  نققرخ بقی جوانقان تک

در د  3/2جوانان دارا  هر دو والد زیستی دارا هستند )

ا  در ایققران کققه در مطالعققه. (21)در ققد( 6/1در برابققر 

توسر هاشقمیان فقر و همکقاران و بقا رو  کیفقی رو  

آن ها درباره دختران فرار  انجام گرفت، تجارب زیسته 

خانقه مقان در ای  پژوه ، به طور هقم زشد. خانه تبیی  

خانمانی و خانه جقاییزی  بقه عنقوان ایده آل، واقعی، بی

ها  مطالعه در ذه  ای  دختران هنه گزیقده زیرمضمون

گونقه کقه همقان. (26)و در رفتارهایشان متجلی شده بقود

ن بقر شود، اغلش تحقیقات انجام شده در ایرامشاهده می

انقد. هقا  کمقی انجقام گرفتهپدیده فرار از خانه با رو 

 هقا. ایق  پژوه نقاط قوت زیاد  دارند ها  کمیپژوه 

به دلیل ای  که کمی هستند، دارا  دقت و کنترل هستند 

ها وجود دارد. به ع وه یک و قابلیت تعمیم نتایج در آن

د و پژوه  کمی، غالباً توانایی ارائقه روابقر علقی را دار

منقد و تکرارپقذیر، قابلیقت به دلیل پیرو  از قواعقد نظام

یابی بققه نتققایج مشققابه را توسققر بقیققه پژوهشققیران دسققت

ها پژوه  نمایند. با ای  حال از نقاط ضعف ای فراهم می

توان به ناتوانی در کنترل متغیرهقا، عقدم ثبقات کامقل می

یقت نتایج به دلیل پویایی رفتار انسانی و عدم وجود خ ق

هققا نققام بققرد. بققه عقق وه در منققد آنبققه دلیققل قالققش نظام

اند و محق  ها از قبل طراحی شدهها  کمی، مقولهرو 

در ت   است تا به همان پاسخی برسد که مد نظر دارد. 

ها ساخت آور  دادهها  کیفی پس از جم اما در رو 

 کنندهگیرد و در نتیجه پاسخ به مشارکتمقوله  ورت می

بقا توجقه بقه مقوارد فقوق بقه نظققر  .(22)شقودنمی تحمیقل

ها  انجام شده بر فقرار در ایقران رسد که در پژوه می

تر ها، امکقان بررسقی عمیق نیز به دلیل کمی بودن رو 

دختران فرار  و بررسی تجقارب زیسقته آنقان در بافقت 

طققور خ  ققه بققه زنققدگی فققرد  وجققود نداشققته اسققت.

رب زیسقته دختقران توان گفت که عدم بررسقی تجقامی

ساز فرار از خانقه، بقاهخ  فرار  در مورد عوامل زمینه

چون دارا بودن یک خانواده نابسامان در ایران، عاملی هم

 طلبقد. پدیقدارتر رو  ایق  پدیقده را میمطالعات عمیق 

 ایق  در. است پدیده ذاتی وجود مطالعه معنا  به شناسی

 زمینققه رد کقه شقوندمقی درک زمقانی فققر افقراد معنقی

 کمقی، تحقیققات خق ف بقر. شقوند مطالعه شانزندگی

 توجه با و نظر مورد پدیده فهم تحقی ، نوع ای  در هدف

 (.2۱)اسقت پقژوه  در کننقدهمشارکت زندگی بافت به

 بنابرای  هدف مطالعه حاضر، تبیی  پدیدارشناختی تجارب

زیسقته دختقران سقاک  کقانون ا ق   و تربیقت دربقاره 

 اند. شقناختامانی است که در آن زندگی کردهخانواده نابس

شرایر خانوادگی نامساعد و بهبود عوامل خطرساز فقرار 

تواند نق  مهمی را در جلوگیر  از فرارها  مجقدد می

 نماید.ایفا 
 

 مواد و روش ها
مطالعه کیفی حاضر قسمتی از یک طقر  پژوهشقی 

مجلقه ها  آن در گسترده بوده که بخ  دییر  از یافته

community health   یا س مت اجتماعی به چاپ رسقیده

از میان رویکردها  مختلقف کیفقی، رویکقرد  .(23)ستا

تقا  پدیدارشناسی تفسیر  مطالعه حاضر را هقدایت کقرد

کنندگان کقه پژوه  گر به تجارب نهفتقه در مشقارکت
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 پژوهشی

پدیده فرار از منزل را تجربه کقرده و سرشقار از تجقارب 

پدیدارشناسی تفسقیر  بقه . یابددست  باشند،مربوطه می

دنبال تو یف و تفسیر پدیقده مقورد مطالعقه یقا تجقارب 

مشارکت کنندگان می باشد و در واق  راهی برا  درک 

ورود  هقا از م ک. (3٠)سازدمیتر پدیده را فراهم بی 

توان به مونث بودن، کنندگان به مطالعه حاضر میشرکت

جربقه زنقدگی در سقال، داشقت  ت 1۱دارا بودن س  زیقر 

داشت  تجربقه فقرار از خانقه در کانون ا    و تربیت و 

اعمال سرقت،  نظیربزهکار  عی  ارتکاب به انواع دییر 

جنسی نامشقروع، فقرو  و سوءمصقرف مقواد مخقدر و 

حاضقر، تمقامی  جامعقه آمقار  مطالعقهغیره اشاره نمود. 

دختران فرار  ساک  کانون ا ق   و تربیقت تهقران را 

هقا  مققورد مطالعقه نیققز بققه رو  ی شقد. نمونققهشقامل مقق

از کقانون  ،گیر  هدفمند و بر اسا  هدف مطالعقهنمونه

شقدند. در مقورد حجقم ا    و تربیت تهقران انتخقاب 

کنندگان در نمونه در مطالعقات کیفقی، تعقداد مشقارکت

گر تا زمقانی ابتدا  مطالعه قابل برآورد نیست و پژوه 

پدیده مورد نظقر بقه دسقت  که یک تصویر قابل قبول از

کنندگان ادامققه نیققاورد، بققه مصققاحبه خققود بققا مشققارکت

. (31)شودها نامیده میدهد. ای  ا ل، ا ل اشباع دادهمی

ها تا زمانی ادامه یافقت کقه در مطالعه کنونی نیز مصاحبه

ها به حد اشباع رسیدند. از مصقاحبه هشقتم بقه بعقد، داده

یامقد. در نتیجقه بقرا  ها  جدید چندانی به دسقت نداده

 اطمینان، دوازده مصاحبه انجام گرفت.

کنندگان، در ابتقدا به منظور دسترسقی بقه مشقارکت

ها  اسقتان تهقران مراجعقه چندی  بار به اداره کل زندان

 شد و پس از آن، توسر حراست کانون ا    و تربیقت،

ها انجام شده و مجوز ورود بقه کقانون توسقر نیار نامه

ن اخذ شد. مرحله بعد شامل مراجعه به مرکز گراپژوه 

ا    و تربیت و جلش رضایت مسئولی  مربوطه بود تقا 

ها انجام شود. بعد از آشنایی با م قاتی کوتاه با آزمودنی

کننقدگان بققالقوه، توضقیحات کقافی در مققورد مشقارکت

اهداف پژوه ، کسبرضایت و رعایقت ا قول اخ ققی 

ر حقی  انجقام مصقاحبه، خن ی بودن مصقاحبه گقر دنظیر 

اجتناب از قضاوت و سوگیر ، رعایت ا ل رازدار  و 

 کننقدگانمشارکتبه کارگیر  اسامی مستعار برا  اشاره به 

کنندگان و در پژوه  وعدم تحریف جم ت مشارکت

ها  به کارگیر  عی  عبارت گفته شده در نیار  یافته

که رضقایت  ها ارائه شد. در ادامه با افراد به آنمطالعه، 

داشته و معیارها  ورود بقه مطالعقه را داشقتند، اققدامات 

 گرفت. کسش اعتمادتر وکسش اعتماد  ورتآشنایی بی 

 کننده،گذرانی با مشارکتوقتکنندگان به شکل مشارکت

. در انجقام شقد غیقره حبت در مورد مسائل روزمقره و 

کنندگان از گققام سققوم در مکققانی کققه بققرا  مشققارکت

کسش اجازه از  امنیت کافی برخوردار بود و باآرام  و 

مطالعقه حاضقر مسئولی  کانون، مصقاحبه انجقام گرفقت. 

نیمه ساختار یافته و با سواهت بقاز پاسقخ  توسر مصاحبه

هدایت شقد. شقیوه مصقاحبه بقه  قورت فقرد  بقود تقا 

کننده در کمال آرام  قادر باشد کقه تجقارب مشارکت

ا  نسقبت بقه خقانوادهزیسته خود را از واکقن  خقود و 

کنندگان بقا ها با رضایت مشقارکتفرار، بیان نماید. مصاحبه

 یک دستیاه ضبر  وت، ضبر شد و بقرا  تحلیقل کیفقی

 .دقیقه بقود 11ها حدود آماده شد. میانیی  زمان مصاحبه

 کننده ضبرها، گفتیوها  دوطرفه با مشارکتدرمصاحبه

  دادن بدون مصاحبه اول بعد از چندی  بار گوشد. می

تأخیر به فایل متنی تبدیل شد. پقس از تبقدیل  قوت بقه 

شقده مت ، مصاحبه تایپ شد و با استفاده از راهبرد ارائقه 

 توسر ون من ، واحدها  معنایی موجود در آن اسقتخرا 

پس از مصاحبه اول در باقی گفتیوها نیز پس از گردید. 

، بوداتمام هر مصاحبه، ا واتی که رو  نوار ضبر شده 

شد و بعد از یک بار توسر پژوه  گران گو  داده می

شققد. سقم  هدفمنقد، کلمققه بقه کلمقه بققه مقت  تبقدیل می

 کنندهها  در عر ه نیز در کنار سخ  مشارکتیادداشت

هقا   قوتی شد. مراحل تبقدیل دادهمورد نظر اضافه می

 ها تا آخری  مصاحبه ادامه یافت.به نوشتار  و تحلیل آن

تواند ما سی به عنوان یک رویکرد اساسی نمیپدیدارشنا

را به شناخت پدیده مورد مطالعه رهنمون نمایقد. بقر ایق  

هققا  سققازگار بققا رویکققرد مربوطققه بهققره اسققا  از رو 
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کقه رویکقرد پدیدارشناسقی  گیرند. بقا توجقه بقه ایق می

از رو   نمققودمققیحاضققر را هققدایت  مطالعققهتفسققیر  

 داده استفاده گردیقد تحلیلبرا   )Van Manen( من ون

یک رو  برا  استخرا  الیوها و مضقامی  موجقود  که

در ایق  رو ، باشد. ها  متنی میها به ویژه دادهدر داده

 و هقا در مرحلقه تأمقلتری  تحلیل و تأمل رو  دادهمهم

منظقور . بقدی (2۱)افتقداساسی اتفقاق می مضامی  در اندیشه

ها  متنقی شده کلمه به کلمه به نوشتهضبر  ها مصاحبه

گیقرد. مقی شود و مقورد تحلیقل مضقمون ققرارتبدیل می

مراحل زیر است و دارا   )Van Manen(ون من  رو  

  :(2۱)ای  مراحل رعایت شد نیز مطالعه حاضردر 

به خقود  اًا  که ما را شدید. رو  آوردن به پدیده1

مققورد نظققر متعهققد ع قمنققد سققاخته و بققه کشققف جهققان 

   سازد.می

. مطالعه پدیده به همان شکل کقه زیسقته شقده نقه 2

کنیم. در واقق  نیقاز اسقت تقا از گونه که ما تصور میآن

  .ها اجتناب شودپرداز  دادهمفهوم

   ا  که ویژگی پدیده هستند.. تامل درمضامی  اساسی3

  . تو یف پدیده از طری  هنر نوشت  و بازنویسی.1

  دار با پدیده.یک ارتباط قو  و جهت. حفظ 1

. برقرار کردن تعادل در بافقت پقژوه  بقه وسقیله 6

  و کل. ءتفکر در مورد اجزا

، سقه رویکقرد )Van Manen(ون مقن  طبق  گفتقه 

هقا وجقود دارد کقه شقامل استخرا  مضقامی  از داده برا 

سققاز  و انتخققابی یققا برجسته ، رویکققردنیرکققل رویکققرد

 مطالعهدر ای   .(31)باشدر به خر میرویکرد جزئی یا خ

از هر سه رو  برا  استخرا  مضامی  اسقتفاده شقد. در 

نقدی  چرویکرد کلی یا اغراق آمیقز، مقت  هقر مصقاحبه 

دفعه توسقر پژوهشقیران مطالعقه شقد. در ایق  رویکقرد 

بودند تا بدانند که در کل، مقت  گران به دنبال ای  پژوه 

در واق  پس از خواندن  دارد؟ گوید و چه منظور چه می

یک یادداشقت کوچقک مبنقی بقر ها، هر یک از مصاحبه

ا  بقه مقت  مصقاحبه چقه نتیجقه ای  که پس از تامل رو 

در رویکقرد انتخقابی و یقا دست آمقده اسقت، تهیقه شقد. 

مطالعققه شققد. سققپس  سققاز ، مققت  مصققاحبه مجققددبرجسته

مناسقش بودنقد و  جم تی که برا  تحلیل پدیدارشناختی

گققذار  شققدند. در   بققار معنققایی بودنققد، ع مققتدارا

رویکرد جزئی یا خر به خر نیقز مقت  بقا دققت خوانقده 

پرسیدند که گران به دفعات از خود میشد و پژوه می

ای  جمله، چه مفهومی را از پدیده مقورد مطالعقه منتققل 

کنققد. سققپس مفهققومی کققه از هققر جملققه بققه نظققر می

له به شقکل پیشقنهاد رسید، در کنار جمگران میپژوه 

شققد. پققس از آن مفققاهیمی کققه بققا یکققدییر نوشققته می

مشابهت داشتند کنار هم قرار گرفتند و مفقاهیم متفقاوت 

ها جدا شدند. بقه عنقوان م قال کمبقود در دریافقت از آن

تفقاوتی و کقم تقوجهی در کنقار هقم نوشقته محبت و بی

شدند و تفاوت سنی زیاد والقدی  کقه از نظقر مفهمقومی 

ترتیقش واحقدها  ها جدا شقد. بقدی وت بود، از آنمتفا

کننده شکل گرفتند. سپس هر مجموعه از معنایی حمایت

 کننده که مشابه یکدییر بودنقد،واحدها  معنایی حمایت

یک زیر مضمون ا لی را تشکیل دادند. به عنقوان م قال 

کار  و خیانقت و رسقوایی مشقمول یقک  دزد ، فریش

اققدامات ضقد اجتمقاعی زیرمضمون واحد تحت عنقوان 

هقا  واحقدها  معنقایی خانواده شدند و دییر مجموعقه

را ایجقاد  مطالعقههقا  دییقر ایق  مشابه نیز، زیرمضقمون

سه زیرمضقمون ا قلی ایجقاد  اًش نهایتینمودند. بدی  ترت

شد. در انتها یک مضمون ا قلی تحقت عنقوان خقانواده 

نابسامان به وجود آمد که سقه زیرمضقمون و واحقدها  

 ها را که با اسقتفاده از ایق  رو کننده از آنعنایی حمایتم

 گفته شده، استخرا  شده بودند، در بر گرفت.

تقق   بققر ایقق  بققود تققا  ققحت علمققی و اسققتحکام 

(، Credibility) ها  پژوه  از طری  اعتبارپقذیر داده

 پققققذیر و انتقال (Dependability) قابلیققققت اعتمققققاد

(Transferability) .در مطالعه حاضر، معیار  حا ل شود

شقکل کقه اعتبارپذیر  تا حد امکان رعایقت شقد. بقدی 

گر پس از پاسخ آزمودنی به سواهت مصقاحبه، مصقاحبه

پرسید که آیا منظور آزمقودنی از جقواب داده از و  می

گر متوجقه شقده؟. شده همقان بقوده اسقت کقه مصقاحبه
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 پژوهشی

پژوهشققیران در تمققام مراحققل مطالعققه، هققدف و سققوال 

را در نظر داشتند و خر مشی خود را بقر اسقا   پژوه 

آن تعیی  کردند تا دسترسی بقه اط عقات معتبقر توسقر 

تق   شقد تقا به عق وه کنندگان مقدور شود. مشارکت

 ا ل اعتماد تقا حقد امکقان رعایقت شقود. بقدی  منظقور

ها به روشنی تو یف مراحل انجام پژوه  و تحلیل داده

 تواند آن را مورد حسابرسیشد تا هر خواننده و منتقد  ب

(Audit trial or Inquiry trialققرار دهقد. هقم )  چنقی

چندی  بار فرآیند مطالعه توسر اساتید مقورد ارزیقابی و 

پقذیر  در مطالعقه رسقیدن بقه انتقالکنترل قرار گرفقت. 

ارائققه توضققیح کققافی از زمینققه پققژوه  و حاضققر بققا 

ر  و کنندگان انجققام شققد. بققه عقق وه کدگققذامشققارکت

 طقور کنندگان به عمل آمد. بهتحلیل از جم ت مشارکت

هقا بقه که تو قیف مبسقوط مضقامی  و ارتبقاط دادن آن

  کنندگان  ورت گرفت.ها  مشارکتزمینه و  حبت
 

 یافته ها
هققا  کلققی در ایقق  بخقق  پققس از بیققان ویژگی

هقا  به تحلیل کیفی پاسخ ،مطالعهکنندگان در مشارکت

بقر شقود.  لی پقژوه  پرداختقه میا  اهآنان و پرس 

ها حقدود میانیی  س  ایق  نمونقه مطالعهها  اسا  یافته

ند. والدی  دها متاهل بودر د نمونه 1٠ و سال بود 1/16

چنی  ها، بی  از دو فرزند داشتند. همدر د از نمونه 1٠

ها ملیتی غیرایرانقی داشقتند. والقدی  در د از نمونه6/16

 33/1۱. یکدییر ط ق گرفته بودند ها ازدر د نمونه 1٠

کنندگان نیز بقه اعتیقاد والقدی  خقود در د از مشارکت

 کنندگاندر د از مشقارکت 66/11اشاره کردند. والدی  

 در قد 6/31بقه عق وه دادند. را افراد فاقد شغل تشکیل می

تر از سقطح اول کنندگان، تحصقی تی پقایی از مشارکت

ها  ر پاسققخ بققه پرسقق د .دبیرسققتان را گققزار  دادنققد

 کنندگان در مقوردتجارب زیسقته مشقارکتمطالعه مبنی بر 

ا لی و تعداد  واحقد  سه زیرمضمونخانواده نابسامان، 

ها به دسقت آمقد کننده از ای  زیرمضمونمعنایی حمایت

 ها پرداخته شده است:، به آن1که در جدول شماره 

حدها  معنایی ها و وامضامی  ا لی، زیرمضمون :1جدول شماره 

 کنندهحمایت
 واحدها  معنایی حمایت کننده هازیرمضمون مضمون ا لی

 خانواده نابسامان

 تفاوت سنی زیاد والدی  آشفتیی در خانواده

 رفتارها  تربیتی نادرست از سو  والدی 

 عدم وجود یک خانواده ثابت

 عدم تفاهم و خشونت بی  والدی 

 والدی  بی مباهتی و بی قید 

 درگیر  با والد ناتنی

 خشونت جسمی علیه فرد
 

 احسا  اضافی بودن و نداشت  جاییاه در خانواده هاتوجهی و کمبود حمایتبی

 کمبود در دریافت محبت

 بی تفاوتی و کم توجهی

 عدم توجه به نیازها  مالی فرد

 والدی  بی اعتماد 

 محرومیت شغلی و تحصیلی

 به دو  کشیدن مسئولیت خانواده

 دور  عاطفی از والدی  و نزدیک شدن به دییران

 افکار و رفتار خودکشیواکن  ها به عدم حمایت: 
 

 دزد  اقدامات ضداجتماعی خانواده

 فریبکار 

 خیانت و رسوایی

 
 زیرمضمون نخست، آشفتیی در خانواده:

خقانواده  دهنده مضموننخستی  زیرمضمون تشکیل

 باشققد. نابسققامان، زیرمضققمون آشققفتیی در خققانواده مققی

ایقق  زیرمضققمون، نماینققده تجققاربی اسققت کققه توسققر 

کننققدگان بققا ایقق  عنققوان درک شققده اسققت. مشققارکت

آشفتیی در خانواده از واحقدها  معنقایی تفقاوت سقنی 

زیاد والدی ، عدم وجود یک خقانواده ثابقت، رفتارهقا  

 دی ، دور  عاطفی از والقدی تربیتی نادرست از سو  وال

و نزدیک شدن به دییران، عقدم تفقاهم و خشقونت بقی  

قید  والدی  ظهور یافته است. والدی  و بی مباهتی و بی

تر زیرمضمون حاضر به معرفی در ادامه برا  درک بی 

دهنققده آن یعنققی واحققدها  معنققایی سققاختار تشققکیل

هقا  تهقایی از  قحبدهنده آن پرداخته و نمونهتشکیل

  گردد.ارکت کنندگان نیز ارائه میمش

 

 ( تفاوت سنی زیاد والدی 1
ها  مشارکت کنندگان نشقان جستجو در میان  حبت

دهد که در خانواده آنان، تفاوت سنی بی  والدی  بقه می

طقور  کقه ایق  به .نمایدعنوان یک عامل مهم جلوه می
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 متشنجایجاد فضایی  درگیر  دو والد واخت ف س  منجر به

 شده است. ای  واقعیقتدر خانواده و افزای  آشفتیی می

 کنندگان برجسته بود.ها  برخی از مشارکتدر  حبت

خقواهر  بقه  و ساله اسقت. او 12شقای ، نوجوانی 

هققا  و ، آزار و گر دلیققل اعتیققاد شققدید مققادر و هرزه

اذیت ناپدر  و شرایر نامساعد مقالی خقانواده اققدام بقه 

 مامقان بابقام اخقت فˮدارد:ودند. و  اظهار میفرار کرده ب
 “کقردن.شون خیلی زیاد بود. سر همی  همیشه دعوا میسنی

ساله است. نازنی  به دلیل ناسازگار   16نازنی ، دختر  

گیر  زیقاد والقدی ، زیاد  که با مادر  داشته و سخت

سالشه.  36مامانم ˮگوید: اقدام به فرار کرده است. او می
  “ساخت .نمی سالشه. اخت فشون زیاد بود. ا  ً 1٠بابام 
 

 ( رفتارها  تربیتی نادرست از سو  والدی 2
رفتارها  تربیتی نادرست والدی  بخشی از تجقارب 

هقا داد. تحلیقل دادهزیسته دختران فرار  را تشقکیل مقی

کنندگان، تجارب منفی زیقاد  را نشان داد که مشارکت

رست تربیتی والدی  پشقت سقر در ارتباط با رفتارها  ناد

 ساله است. او پس از چند سال متوجه 11اند. زهرا گذاشته

شود که فرزند واقعی پدر و مادر  نیست. زمانی که می

گردد به علت سوءاستفاده می نزد خانواده ا لی خود باز

هققا از و  و آزار و اذیققت بققرادران ، اقققدام بققه فققرار آن

نقه بقرا  جلقوگیر  از نماید. پس از بازگشقت بقه خامی

کنقد و فقرار دوم فرار مجدد به اجبار خانواده ازدوا  می

خانواده ˮگوید: دهد. او میرا از منزل همسر  انجام می
  “شون.ا لیم حتی بلد نبودن چجور  رفتار کنند با بچه

ساله است. و  ملیتی افغانستانی دارد. لی  به  16لی  

ش  به پسر همسایه با ها  زیاد پدر و عگیر دلیل سخت

نماید و پس از بازگشت بقه پسر همسایه اقدام به فرار می

کند. پقس از آن مجقدد بقا عشق  قبلقی اجبار ازدوا  می

کند که توسر پلیس به جرم رابطه نامشروع خود فرار می

بابا  م  مسلمون  ا  ˮًگوید: شود. و  میدستییر می
خونه. اینا که از مینیست. نه تا حاه قرآن خونده ... نه نم

کنقه. نقه هاشقو دور  جمق  میهیچی. نه تو خونه بچقه 

گیره. اما پسرا ده. دختراشو محکم میبهشون ادب یاد می
  “هیچی. عی  خود  باش  هم واس  مهم نیست.

 
 ( عدم وجود یک خانواده ثابت3

ها  هققققایی کققققه در  ققققحبتیکققققی از واقعیت

ک خقانواده کنندگان یافت شد، عدم وجقود یقمشارکت

ثابت بود. اک ر ای  افراد از زندگی در کنار یک خانواده 

باشد، محروم مشیرها میا  که شامل پدر، مادر و ههسته

 اند.بوده

ساله ط ق والقدی  را عامقل  12به عنوان م ال ساناز 

دانقد. او معتققد اسقت کقه ثباتی خانواده میمهمی در بی

تقر بقرا   مشکل بزرگقی در خانقه نداشقته اسقت و بقی

 کرده است. و  در مصاحبه گفتقهگذرانی، فرار میخو 

بعد از ط ق، ما هم رفتیم پقی  مامقانمون. ولقی ˮاست: 
  “رم هم مامانم.اهن هم پی  بابام می

ساله است. پس از جدایی مادر و پدر ،  16سپیده 

نمایقد. سقپیده بقه دلیقل پدر، اقدام بقه ازدوا  مجقدد می

ه با پدر  و مادر ناتنی خود پیقدا ها  زیاد  کدرگیر 

مامانم قهر کقرده ˮگوید: کرد، اقدام به فرار نمود. او می
بود رفته بود. م  هقم بقا بابقام خونقه مقادربزری پقدریم 

جا. مامان بزرگم دو سه سال م  رو نیقه بودم. رفتیم اون
به مامانم گفتم تو چرا نمیا  م  رو ببقر  ˮ........“داشت.

داشتم پی  مقادرم زنقدگی کقنم. پی  خودت؟ دوست 
مامانم هم امکاناتشو نداشت. خونه نداشت. پول نداشقت 

  “که م  رو ببره پی  خود .
 

 ( عدم تفاهم و خشونت بی  والدی 1
 مطالعقهکننده در تجارب زیسقته دختقران مشقارکت

هقا درگیقر  و نزاعقی حاکی از ای  است که والدی  آن

پقی درها  پیرگیر اند. ای  دبی  از حد معمول داشته

شقد و زمینقه را منجر به ایجقاد آشقفتیی در خقانواده می

سقاله  1۱برا  فرار آماده نموده است. برا  م ال سقور  

است. مادر  دچار اعتیاد بود و پدر  را نیز معتاد کرد. 

پس از خیانت به پدر از و  ط ق گرفت و به عقد مقرد 
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 پژوهشی

ه اجبار در دییر  درآمد. پس از مدتی آوارگی، سور  ب

 شقود. امقا پقس از تق  خانواده مادربزرگ  پذیرفته می

کنققد. جققا فققرار میعمققوی  بققرا  تجققاوز بققه و ، از آن

شد بی  مامان و بابام، وقتی دعوا می”سور  معتقد است: 
تونسقت بزنقه امقا کقه میزد. بابقام بقا ای مامانم بابامو می

    “.کردمکرد. م  گریه میزد. داداشم گریه مینمی
 

 ( بی مباهتی و بی قید  والدی 1

ا  کققه ایق  دختقران فققرار  در آن خقانواده آشقفته

گونه قیقد پرور  یافته بودند دارا  والدینی بود که هیچ

کردند. و بند  را در مورد خود و فرزندشان رعایت نمی

غیقرت( تلققی ای  والدی  به گفته خود ای  دختقران )بی

اخ قی برا  رفتار خود قائل گونه حد و مرز شده و هیچ

  شدند.نمی

مامانم خیلی شیطون بقود. همق  ”گوید: شقای  می
کرد. هر روز بقا یکقی رفیق  بقود. دوست پسر عوض می

رفققت. جلققو  مققا مشققروب همقق  مهمققونی و پققارتی می
کشید. دییه واس  عاد  شقده بقود. خورد. مواد میمی

برد   میدونستیم. ما رو با هم با خوددوست پسراشو می
  “پارتی.

 

 ( درگیر  با والد ناتنی6
تجققارب زیسققته بیققان شققده توسققر دختققران فققرار  

حاکی از آن است که برخی از ای  دختقران دارا  والقد 

اند. هایی نیز داشتهاند و چه بسا با و  درگیر ناتنی بوده

هایی که زمینه و بستر را برا  تشنج در خقانواده درگیر 

ار فقراهم سقاخته اسقت. چنقد نمونقه از و به دنبال آن، فر

  کنندگان به شر  زیر است:ها  مشارکت حبت

ساله است. او نیز دچار درگیر  زیاد   16معصومه 

با والد ناتنی خود بود و پس از فرارها  متعدد، به اجبقار 

خانواده ازدوا  کقرد. و  پقس از فقرار مجقدد در خانقه 

خیلی بد بقود.  زن بابام”گر  مشغول شد: زنی به روسپی
هم  دو  داشت واسم حرف درست کنه. هقر کقار  

زاشت کف دسقت بابقام. مقنم واسقه برد میکردم میمی
  “کردم.که لجشو دربیارم همه کار میای 

نامقادر  )کقم کقم زنقه ”گویقد: ساله می 16سپیده 
دییقه. کردیم بقا همکرد. بحث میهم با م  لج می (فرد

و قیچی کرد. شقلوارهامو انقداخت که بابام مانتوهامتا ای 
دور. گفت مقنعه بپو . زنه پقر  کقرد. خقود  خیلقی 

دارم. اشکالی گفت م  زن شوهرگشت ولی میخف  می
  “نداره. تو دختر دم بختی.

 

 ( خشونت جسمی علیه فرد2
ا  که دختقران فقرار  ایق  پقژوه  در در خانواده

 انوادهها  جسمی توسقر خقاند، انواع خشونتزیستهآن می

است. ای  امر منجر به ای  امر شقد شدهها اعمال میبر آن

که ای  دختران، خانه را به عنوان محلی آشفته و نابسامان 

هقایی تلقی کرده و اقدام به فرار نمایند. در ادامه به بخ 

  شود:کنندگان پرداخته میها  مشارکتاز  حبت

سقاله، نوجقوانی اسقت کقه از شقکم مقادر  1۱سحر 

تاد متولقد شقده اسقت. او و بقرادران ، همیقی دچقار مع

اعتیاد هستند. به دلیل اعتیاد کل خانواده و شقرایر بسقیار 

آشفته خانه، اقدام به فرار نموده است. سحر بیان داشقت: 

زد. چقون شیشقه مخشقو داغقون بابام هم  مق  رو مقی”
  “کنه.کرده، هر چی دم دست  میاد پرت می

پققدر و مققادرم اذیققت ”اسققت: چنققی  لققی  گفتههققم
کردن. همیشه از مامان بابام، داداشقام، از همقه کتقک می
 زدنزدن. ولی کا  مقیخیلی کتکم می”.........“خوردم.می

تو گوشم. همیشه بابام با سیم شارژر و سیم بقرق مق  رو 
  “زد.تر بود م  رو می زد. بابام زور  از مامانم بی می
 

 ها:ود حمایتزیر مضمون دوم، بی توجهی و کمب
گر خقانواده نابسقامان دومی  زیر مضمونی کقه بیقان

تققوجهی از سققو  والققدی  و دختققران فققرار  اسققت، بی

کمبود حمایقت از فرزنقدان اسقت. ایق  زیقر مضقمون از 

واحدهایی معنایی نظیر احسا  اضقافی بقودن و نداشقت  

جاییققاه در خققانواده، کمبققود در دریافققت محبققت، بققی 

مضیقه مالی، والقدی  بقی اعتمقاد، تفاوتی و کم توجهی، 

محرومیت شغلی و تحصیلی، به دو  کشیدن مسقئولیت 

  ها به عدم حمایت تشکیل شده است.خانواده و واکن 
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 و نداشت  جاییاه در خانواده( احسا  اضافی بودن 1
 کنندگان،تجارب زیسته بازگو شده توسقر مشقارکت

و ا  حققاکی از احسققا  سققربار بققودن در خققانواده هسققته

 کردند که در خقانوادهگسترده بود. ای  دختران احسا  می

کننقد و توسقر به عنوان یقک عضقو، نقشقی را ایفقا نمی

شقود. ها یاد میبه عنوان فرد  اضافی از آن ءدییر اعضا

   کنندگان به شر  زیر است:ها  برخی از شرکت حبت

امقا عقالم و آدم از ”گویقد: به عنوان م ال، زهقرا می
بر داشت . داداشم بقه محقل شقیرینی داده بقود. نامزدیم خ

شام عروسی دادن از ”......“انیار ترشیده از خونشون رفته
تقو  ذهق  خقودم، ”.......“رم.خوشحالی که م  دارم می

خودمقو ”.........“هیچ جاییاهی تو خانواده ا لیم نداشتم.
  “م.دیدم تو جم  خانوادهاضافی می

پارسقال بابقام رفقت زنقدان. ”سور  نیز معتقد بقود: 
مامققانم مقق  و داداشققمو نیققه نداشققت. مققا رو بققرد داد بققه 

بزرگم. اونققم گفققت مقق  بققدهکارم. مقق  ف نققم. مامققان
  “تونم اینا رو نیه دارم. باید ببرمشون بهزیستی.نمی

 

 ( کمبود در دریافت محبت2
هقا کنندگان از آنخانواده نابسقامانی کقه مشقارکت

افراد را از دریافت محبت و حمایقت برخاسته بودند، ای  

محروم داشته بود. عدم دریافقت محبقت کقافی از سقو  

اعضا  خانواده و به خصوص والدی ، نقشی اساسی را در 

ها  نمود. برخی از  قحبتبسترساز  برا  فرار ایفا می

  کنندگان در ادامه آمده است:مشارکت

کمبود محبت هقم داشقتم ”گوید: ساله می 12ساناز 
که پقدر ومقادرم خقوب بقودن  م. با ای ز طرف خانوادها

هقم بکقن . نقازم ه چنان محبتی بوقت ندیدم آنولی هیچ
 “جور  نبودنکردن. ای نمی کردن. بوسم نمی

خونوادم بد نیست . همقه چقی ”نازنی  اظهار داشت: 
 “داریم. تنها چیز  که تو خونمون پیدا نمی شه محبته

 

 توجهیتفاوتی و کم( بی3
رسققد والققدینی کققه نسققبت بققه اعمققال و بققه نظققر می

اند و حساسقیتی در مقورد توجهاحساسات فرزند خود بی

دهند، نوعی کمبود حمایت آینده فرزند خود به خر  نمی

 نمایند. ای  امقر منجقر بقه نابسقامانی دررا به فرد القاء می

گقردد. بقه خانواده و به تب  آن، افزای  احتمال فقرار می

  کنندگان توجه کنید:ها  شرکتاز گفتهچند م ال 

اگه م  دو روز هقم بقا ”دهد که: شقای  توضیح می
زدم مهم نبود واس . شیشقه شقده بقود مامانم حرف نمی

بقه  کشید ا ق ًمامانم انقد که شیشه می”........“همدم .
بعقدازظهر  6ناهقارمون رو  تونست برسقه. مق  ًخونه نمی
 خوردیم. به بعضقی ازام می بح تازه ش 6کرد. درست می
گفت زد میرسیدیم. هم  غر میها هم نمیناهار و شام

  “م. حو له غذا درست کردن ندارم.م  خمارم. خسته
وقتققی بققا مصققطفی  ققیغه کققردم ” گویققد:سققحر می

م گفت  به مقا ربطقی نقداره.ک ً واسقه همقه چقی خانواده
   “بک . گفت  به ما ربطی نداره. هر کار  دو  دار  برومی
 
 ( عدم توجه به نیازها  مالی فرد1

کنندگان در مصققاحبه، ها  مشققارکتطبقق  گفتققه

هققا  ایقق  افققراد آنققان را در مضققیقه مققالی قققرار خانواده

اند. بدی  شکل که یا از فرزند خقود سوءاسقتفاده دادهمی

دار کردنققد و یققا مخققار  زنققدگی و  را عهققدهمققالی می

پول ”گوید: ساله می 11هرا اند. به عنوان م ال، زشدهنمی
هم نداشتم. ا   بهم پول تو جیبی نمی دادن. یقک روز 

دادن. اونم با منت. هم  به بوفقه توم  می 1٠٠در میون 
تازه خونواده ا لیم حقوق ”..........“مدرسه بدهکار بودم.

   “گرفت پدرخوندم رو که مال م  بود رو هم می
 و پس از جقداییساله است. مادر ا 12فاطمه، دختر  

 از پدر  با مرد  افغانی ازدوا  کرد و به افغانستان رفت.

و سقپس خالقه فاطمقه ققیم  پس از ای  اتفاق، مادربزری

ا  درآمقد. سالیی به عققد پسقرخاله 3و  شدند. او در 

اما همسر  پس از فهمیدن موضوع اعتیاد فاطمه، اققدام 

شد. به  ها به ط ق ختمبه ناسازگار  نمود و زندگی آن

گفته فاطمه، و  در هنیام طق ق حاملقه بقوده اسقت. او 

گذاشت  او در بهزیستی، پس از به دنیا آوردن فرزند  و 

: گویقدفاطمقه می آمقد. از شهر آمل فرارکرده و به تهران
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تققوم  حقققوق  6٠٠از خداشققون بققود کققار کققنم. مققاهی ”
  “گرفت  ازم.گرفتم. ولی همشو میمی
 

 اعتماد( والدی  بی1
کنندگان تجارب زیسته بازگو شده توسر مشارکت

حاکی از آن است که والدی  اک ر ایق  دختقران، دچقار 

سققوءظ  بققه فرزنققد خققود بققوده و بققه و  اعتمققاد کققافی 

اند. ای  امر گاهی همراه با محقدود کقردن فرزنقد نداشته

خود و در برخی موارد، اعمقال سقرزن  و تحقیقر بقوده 

 چقون مامقانم”گویقد: ساله می 11است. به عنوان م ال، زهرا 
زد رفتم، سری  به نقاظم زنقم مقیهر روز که مدرسه می

پرسید زهرا که مبادا م  دور نزنم از کوچه پشتی برم. می
رسید؟ کی رسید؟ چه شکلی بود؟ هد داشت؟ م  حس 

  “کردم  ورت  آرای  داره. شما هم چک ک .می
رو مامقانم شقش در حیقاط ”گویقد: ساله می 16لی  

قفل میزد که م  بیرون نرم. روز هم که در حیاط باز بود 
نشسقت کقه ببینقه کقی میقره میومد روبرو  در حیاط می

کی میاد.  بابام که ظهقر از سقرکار میومقد ، اگقر مامقانم 
رفت جا  می نشست )بقا بابام می ،رفت دنبال کار می

  “خنده(. مامان بابام خیلی بهم سخت می گرفت .
 

 شغلی و تحصیلی( محرومیت 6
طب  تجارب گفته شده در مصقاحبه، خقانواده هقا  

برخی از ای  دختران، کمبود حمایت خقود را بقه شقکل 

انقد. دادهمحروم کردن فرد از تحصقیل و شقغل نشقان می

کنندگان در ها  مشقارکتها   قحبتبرخی از نمونقه

  ادامه آمده است:

سقاله  1۱کنندگان بقه نقام نسقترن، یکی از مشارکت

است. و  عاش  پسر ناپدر  خود شقده بقود و بقه علقت 

 ها از خانقه فقرار کقرده اسقت.مخالفت خانواده با ازدوا  آن

 گرفت .کار کردنم رو می م جلو خانواده”گوید: نسترن می
   “دادن.خواستم برم دکمه طراحی کنم. ولی اجازه نمیمی

کقدوم نقه مقا خقواهر برادرهقا هیچ”سحر بیان کرد: 
ه داریم نه در  خونقدیم. نقرفت  دنبقال کقار . شناسنام
  “کدوم مدرسه نرفتیم.هیچ

 ( به دو  کشیدن مسئولیت خانواده2
کننده در یفا کردن نق  والدینی توسقر مشقارکتا

تر، تامی  مالی خانواده و رفق  و قبال همشیرها  کوچک

رجوع کردن خطاها  والدی ، منجر به ای  شد کقه ایق  

ا  را درک کننقد کقه همقان بققه هدختقران، تجربقه زیسقت

 دو  کشیدن مسئولیت خانواده نام داشت. بقه عنقوان م قال،

کقارا با همی  سق  کقوچیکم خیلقی ”سحر اظهار داشت: 
 کردم. خر  خانوادهکار می رفتم خیاطیکردم. می واسشون
دادم. واسشون قسطی یخچال خریدم. گاز خریدم. رو می

 احسقا ”گویقد: ز میساله نیق 1۱سور   “تلویزیون خریدم.
کردم م  واسه عرفان داداشم هم بایقد نقق  پقدر رو می

  “کردم.ایفا کنم هم مادر. احسا  مسئولیت می
 

 ( دور  عاطفی از والدی  و نزدیک شدن به دییران۱
هایی کنندگان حاو  واقعیتها  مشارکت حبت

دهد دختران فرار  دور شدن عاطفی از بود که نشان می

ها به طور معمول،  اند. آنرا نیز تجربه کرده والدی  خود

افراد دییر را از نظر عاطفی جاییزی  والدی  خود کرده 

بودند. ای  واقعیت خود را بقه اشقکال متنقوع نشقان داده 

اهنم که اهنه، با مادر ا لیم کنار ”گوید: است. زهرا می
نیومققدم کققه بخققوام مامققان  ققدا  کققنم. خالققه  ققدا  

بققه پدرشققوهرم زنققم زدم. بابققا  ققدا  ”........“کنم.مققی
  “کردم.کردم. حتی پدر ا لیمو آقا  دا میمی

ساله است. او ملیتی افغانی دارد. به گفتقه  12عاطفه 

عاطفه، مادر او به پسر  سه میلیون تومان پول داده بود تا 

با عاطفه دوست شده و به و  تجاوز کند. به دلیقل فقرار 

ا  شد اما از خانه همسقر  مدت ، مجبور به ازدوکوتاه

فقرار  ،به همراه پسر  که به تازگی با و  آشنا شده بقود

کرد. او در خانه پدر  مورد خشونت زیاد  واقق  شقده 

 ( روزهقا  فقرار )روز  1٠اون ”عاطفه معتقد است:  .بود
قدر جام راحت بود و باهام مهربون بقودن کقه مامقان آن

خقودم قبقول کقرده بابا  پسره رو به عنوان مامقان بابقا  
ریم ترکیقه و تقو رو اینجقا بابام گفت ما مقی”.......“بودم.
کنم پقدر زاریم. گفتم باشه مشکلی نداره. م  فکر میمی

  “رم بهزیستی.و مادر  نداشتم. می
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 ( واکن  ها به عدم حمایت: افکار و رفتار خودکشی3
ای  دختران در قبال عدم حمایت از سو  خانواده 

 مطالعه، عمدتاً  هایی زده بودند که در ای دست به واکن 

ها  افکار و رفتارها  خودکشی بوده است.  حبت

 کنندگان در ادامه آمده است:برخی از مشارکت

سر قضیه مهد  دییه به تنیی ”نازنی  معتقد است:  
خورده بودم. خسته شده بودم. دفتر سر رسیدم کامل پر شده 

 بشه و مهد  نیاد خودکشقیبود. گفته بودم اگه ای  دفتر پر 
  “نامه هم نوشتم دادم دست دوستم.کنم. و یتمی

اون روز مامقانم داشقت تلویزیقون ”گویقد: زهرا می
هقا  قلقش و فشقار رو کقه تقو دید. ما رفتقیم همقه قرصمی

 جا بود که ققرص هقا داشقتیخچال بود خوردیم.جالش ای 
ود. زد. تنها چیز  که یادم میاد سیلی داداشم بقکپک می

چیز  یادم نمیاد. چشم باز کردم سقرم دسقتم بقود.  اًواقع
م اینهقا دفعه بعد که چشمام باز شد تو  خونه بودم. خاله

گفت  سه چهار روز تو کمقا بقودیم. بیچقاره خقواهرم بقا 
  “سوخت.آت  م  داشت می

 

 :اقدامات ضد اجتماعی خانواده  ،زیر مضمون سوم

کننقدگان سومی  زیر مضمونی که توسر مشقارکت

ها  خانواده نابسامان درک به عنوان یکی از زیرمضمون

 شده است، اقدامات ضد اجتماعی اعضا  خانواده گسقترده

ا  بوده است. اقداماتی نظیقر دزد ، فریقش دادن و هسته

 دییران و رسوایی و خیانت. در ادامه به واحدها  معنقایی

  شود.کننده از ای  زیر مضمون پرداخته میحمایت
 

 ( دزد 1
رسقد کقه برخقی دختقران فقرار ، شقاهد به نظر می

اند. به عنوان م ال، تجربه دزد  توسر افراد خانواده بوده

کقرد. مقادرم کق  روزنقی می”گویقد: ساله می 11زهرا 
 رفت ولقی طقرفیعنی در حضور طرف، وسایلشو ک  می

  “م هم همی  بود. دزده.فهمید. عمو کوچیکهنمی
از مادرم که اهن خبر  نقدارم. ” گوید:اطمه نیز می

دونم به جرم سرقت زندان بوده. اهن هم آزاد شده. نمقی
  “کجاست.

 ( فریبکار 2
هقا  برخقی از طی مصقاحبه مشقخ  شقد خانواده

کنندگان اعمالی را انجام داده بودند که توسر مشارکت

ای  دختران به عنوان فریبکار  درک شقده بقوده اسقت. 

  ها در ادامه آمده است:نبرخی از اظهارات آ

خقانوادم نقشقه ”گوید: ساله می 11برا  م ال، زهرا 
کشیده بودن م  رو به زور به پسره غالش کن . پسقره رو 

  “.متو دام انداخت . گفت  م  آفتاب مهتاب ندیده
دونسقت  بقاکره خقانوادم می”گویقد: معصومه می    

نوادم به پسره نیستم. واسه همینم منو انداخت  به پسره. خا
ره. تقا حقاه از خونقه بیقرون نمقی گفت  دختر مق  ا ق ً

  “آفتاب به چشم  نخورده.
 

 ( خیانت و رسوایی3
ا  یققا ممکقق  اسققت اعضققا  یققک خققانواده هسققته

گسترده نابسامان، مرتکش اعمال نادرست بسیار  شوند. 

یکی از ای  اعمال، خیانت به همسر و رسوایی در جامعقه 

رسد خیانقت و رسقوایی ت. به نظر میو محل زندگی اس

کنندگان بقه وققوع پیوسقته تر مشارکت در خانواده بی 

که  تا ای ”گوید: ساله می 12است. به عنوان م ال عاطفه 
سال داشته بقه بابقام خیانقت  3بعد فهمیدیم مامانم حدود 

   “کرده.می
بابقام همیشقه سقر ایق  بقا مامقانم  م  ً”ساله:  16لی  

یقک  ها. مق  ً. با رفیقا  میرفت  پی  زنشددعوا  می
 دایققی میققدونی م بققه مامققانم گفققت: زنبققار دختققر عمققه

جا؟ بابقام انققدر  دایی یک بار یک پیرزنه رو آورده ای 
جلققو  مامققانم ضققای  شققد. مامققانم همیشققه دعققوا  

زد. هر موق  بابام به رفیق  زنم می م  ً”.......“کرد.می
  “رفت.شد میپا میشش که بود از تو بغل زن  

 

 بحث
یابی بقه تجقارب زیسقته ، دسقتمطالعه هدف از ای 

 ها کنندگان در مورد خانواده نابسامان بود. یافتهمشارکت

شامل یک مضمون ا لی تحت  مطالعهبه دست آمده در 
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عنوان خانواده نابسامان و سه زیرمضمون ا لی بقود کقه 

هقا و تتقوجهی و کمبقود حمایآشفتیی در خانواده، بی

اقدامات ضد اجتماعی خانواده نقام گرفتنقد. زیرمضقمون 

 ا کنندهمعنایی حمایت واحدها  درخانواده شامل آشفتیی

نظیر تفاوت سنی زیاد والدی ، رفتارها  تربیتی نادرست 

از سو  والدی ، عدم وجود یقک خقانواده ثابقت، عقدم 

قیقد  مبقاهتی و بقیتفاهم و خشقونت بقی  والقدی ، بقی

، درگیر  با والد ناتنی و خشقونت جسقمی علیقه والدی 

هقا، تقوجهی و کمبقود حمایقتفرد بود. زیرمضقمون بقی

واحدها  معنایی نظیر احسقا  اضقافی بقودن و نداشقت  

 تفقاوتیجاییاه در خانواده، کمبود در دریافت محبت، بی

عدم توجه به نیازها  مقالی فقرد، والقدی  توجهی، و کم

کشقیدن و تحصیلی، به دو اعتماد، محرومیت شغلی بی

 مسئولیت خانواده، دور  عاطفی از والدی  و نزدیک شقدن

ها به عقدم حمایقت: افکقار و رفتقار به دییران و واکن 

، زیرمضمون اققدامات اًشد و نهایتخودکشی را شامل می

ضداجتماعی خانواده شقامل واحقدها  معنقایی حمایقت 

   سوایی بود.چون دزد ، فریبکار  وخیانت و را  همکننده

ها و واحقدها  هر یک از زیرمضمون ای  بخ در 

ورد هققا بقه شققکل جداگانققه مققکننققده آنمعنقایی حمایققت

  بررسی قرار خواهند گرفت.

توان ها  به دست آمده در مطالعه حاضر میاز یافته

به تفاوت سنی زیاد والدی ، عدم تفاهم و خشقونت بقی  

رگیر  با والد والدی ، عدم وجود یک خانواده ثابت و د

ناتنی که منجر به آشفتیی در خانواده شقده و نابسقامانی 

آورند، بقه عنقوان بعضقی عوامقل در خانواده را پدید می

هقا  ساز فرار اشاره نمود. در تببی  و بررسقی یافتقهزمینه

قابقل  (32)و همکقاران Haberفوق، نظریقه بقوم شقناختی 

 دیقدگاه ،(32)و همکاران Haberبحث است. طب  اظهارات 

خانمانی نتیجه مناب  شناختی حاکی از آن است که بیبوم

 خانمانی یک بقازنمودناکافی است. بر اسا  ای  گفته، بی

از کمبود مناب  یک خانه ثابت است و به عنوان یک منب  

کند. عدم وجود مناب  کافی در زنقدگی بحرانی عمل می

 پریشقانی وتواند ناشقی از خانمان که میجوانان فرار  و بی

 استر  خانوادگی باشد، احتمال بروز تعارضات خقانوادگی

بی  برا  دهد و ای  امر به عنوان یک پی را افزای  می

 تقوان. طب  ای  نظریه می(32)کندخانمانی عمل میفرار و بی

کننقدگان از عقدم ادعا کرد که تجارب زیسته مشقارکت

 در خانوادهوجود یک خانواده ثابت، نشان از کمبود مناب  

 کنندگان دارد. در واق  عدم داشت  یک خانوادهمشارکت

سقاز  ثابت، بازنمود یک منب  بحرانی در راستا  زمینقه

چنقی  تجقاربی نظیقر تفقاوت برا  فرار از خانه است. هم

سنی زیاد والدی ، عدم تفاهم و خشقونت بقی  والقدی  و 

ا درگیر  با والد ناتنی، پریشانی و اسقتر  خقانوادگی ر

افققزای  داده و تبقق  آن، تعارضققات خققانوادگی افققزای  

گونه تعارضات خانوادگی، به وجود یابند. حا ل ای می

خققانواده نابسققامان اسققت کققه طبقق  اظهققارات آمققدن یققک 

 ساز مهمی برا  فرار نوجوانکنندگان، عامل زمینهمشارکت

درمطالعه حاضر یکقی از  شده است.از خانه محسوب می

کننققده کققه در زیرمضققمون حمایققت واحققدها  معنققایی

آشفتیی در خانواده به آن اشاره شد، رفتارهقا  تربیتقی 

نادرسقققت از سقققو  والقققدی  نقققام داشقققت و بقققه گفتقققه 

رو  کنندگان مطالعه، عاملی برا  فقرار و کقجمشارکت

شقد. در بررسقی و تبیقی  کنندگان محسوب میمشارکت

به عنوان توان به برخی نظریات اشاره نمود. یافته فوق می

معتقد بود که دو دسقته بزهکقار وجقود   Aichhornم ال 

باشند که توسر دسته اول از بزهکاران، کسانی میدارد. 

اند که بی  از حد به فرزنقدان خقود والدینی تربیت شده

دادند و ای  فرزندان بقرا  انجقام هقر کقار ، آزاد  می

در   وهمکققاران Burgessبققه عقق وه  .(33)اجققازه داشققتند

تقویت افتراقی اظهقار داشقتند کقه  -ظریه التقاطی پیوندن

هققا  زمققان در معققرض آموزهافققراد جامعققه بققه شققکل هم

رو  ققرار دارنقد و ایق  رفتارهقا را از روانه و راستکج

گیرند. ای  الیو حاکی از آن اسقت طرق مختلف یاد می

کنقد کقه روانه را انتخاب میکه فرد تنها زمانی رفتار کج

م ای  رفتار در همه شرایر مقورد تشقوی  ققرار برا  انجا

و  Glueck. طب  مطالعات (31)گرفته و یا تنبیه نشده باشد

همکاران  نیز مجرمان دارا  پدرانی منضبر و سلطه گقر 
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بودند. با ای  وجود ای  رفتار ای  پدران پایدار نبود و ای  

انیار  بقه خقر  پدران در اعمال قوانی  انضباطی، سهل

د و در نتیجققه، رفتققار  متنققاقو از خققود بققروز دادنققمی

دادند. ضم  ای  که ای  کودکان توسر هقر دو والقد می

مورد تنبیقه بقدنی زیقاد  واقق  شقده و بقه نقدرت مقورد 

بنقابرای  نظریقات  .(31)تشوی  و ستای  واق  شده بودنقد

فوق، یافته مطالعه حاضر را که رفتارها  نادرست تربیتی 

ورد تایید قرار می دهند و حقاکی از سو  والدی  بود، م

از آن هستند که تربیت نادرست فرزندان، یکی از عوامل 

داشت  خانواده نابسامان است که نوجوانقان را بقه سقمت 

  دهد.انواع بزهکار  )نظیر فرار از خانه( سوق می

تققوجهی و کمبققود زیرمضققمون بیهققایی نظیققر یافتققه

آن از جمله کننده ها و واحدها  معنایی حمایتحمایت

تقوجهی و تفاوتی و کمقید  والدی ، بیمباهتی و بیبی

اعتمقاد کقه همقواره فرزنقد خقود را دارا بودن والدی  بی

 کننقدگان مطالعقهنمایند، تجارب زیسته مشقارکتکنترل می

کقرد. در را از دارا بودن یک خانواده نابسامان بازگو می

نقده شقدن تقوان بقه نظریقه راهقا  فقوق مقیبررسی یافته

پرداخت. بر اسا  نظریه رانده شدن، غفلت از نوجوان و 

کنترل پرخاشیرانه والدی  در خانواده جوانقان فقرار  و 

طقور کقه . همقان(36)شقودخانمان، به وفقور یافقت میبی

حاضر کمبود  مطالعهها  شود، بر اسا  یافتهمشاهده می

اعتمقاد  بقه و  ها، غفلت، کنترل نوجوان و بقیحمایت

کنندگان بازگو شد. بنقابرای  ر تجارب زیسته مشارکتد

تققوجهی و را مبنقی بققر بقی مطالعقهنظریقه فقوق، یافتققه های

ساز فقرار از خانقه و کمبود حمایت به عنوان عوامل زمینه

اند، کردها  که در آن زندگی مینابسامان بودن خانواده

ها  مطالعقه حاضقر طبق  یافتقه  هد.دمورد تایید قرار می

ا  نظیققر عققدم توجققه بققه نیازهققا  مققالی رب زیسققتهتجققا

نوجوان توسر خانواده و سوء استفاده مالی از و  توسر 

کنندگان مطالعه به عنوان عقاملی بقرا  کشقیده مشارکت

شود، ذکقر شدن به سمت فرار که نوعی بزه محسوب می

در نظریققه  Mertonشققده اسققت. در بررسققی یافتققه فققوق، 

 هقا و  مختلف جامعه بقه راهدارد که سطآسیش، اظهار می

یابی بقه موفقیقت، دسترسقی قانونی یکسانی بقرا  دسقت

 ها ندارند. جوانان بزهکار، به دلیل تجربه کردن شکسقت

هقا  گسترده تحصیلی و به دنبال آن عدم داشت  مهارت

هایی با درآمد پقایی  در رسقیدن تخصصی و داشت  شغل

بقه تبق  آن به مقام و شان اجتماعی دچار مشقکل شقده و 

ها را به شوند. ای  عوامل آندرگیر استر  و ناامید  می

. نظریقه آسقیش یقا (32)کنقدسمت جرم و بزه هدایت می

 کننقدگانبا تجربه زیسته مشارکت Merton (32)هنجار  بی

درباره مضیقه مالی به عنوان تجربه زیسته ا  کقه فقرد را 

  باشد.سو میدهد، همبه سمت بزه سوق می

تققوجهی والققدی ، تفققاوتی و کمهایی نظیققر بیهیافتقق

کمبود در دریافقت محبقت، دور  عقاطفی از والقدی  و 

نزدیققک شققدن بققه دییققران و احسققا  اضققافی بققودن و 

نداشت  جاییاه در خانواده، محرومیت شغلی و تحصیلی 

 کننده، تجقاربچنی  خشونت جسمی علیه مشارکتو هم

کننققده در ا  بودنققد کققه دختققران فققرار  شققرکتزیسققته

هقا اشقاره نمودنقد و از ایق  مطالعه حاضر به وفور بقه آن

مسائل به عنوان عوامل ا لی نابسامان بودن خقانواده یقاد 

کردنققد. برخققی نظریققات نیققز بققه بررسققی عوامققل فققوق 

و همکاران   Hoffmanاند. به عنوان م ال، نظریه پرداخته

 به روشی تحت عنوان اثبات  ها  فرزند پروردر رو 

 اشاره کردند. ای  تکنیک شامل استفاده والقدی  از قدرت

 .(3۱)تنبیه بدنی و/یا بازگیر  حقوق اساسی کودک اسقت

 کننقدهرسد که برخی از واحدها  معنایی حمایتبه نظر می

بققه دسققت آمققده در مطالعققه نظیققر محرومیققت شققغلی و 

تحصیلی )به عنوان بازگیر  حققوق اساسقی کقودک( و 

کننده، توسقر ی علیقه مشقارکتچنی  خشونت جسمهم

شقوند. تکنیقک معرفقی شقده دوم، نظریه فقوق تاییقد می

باشقد کقه در آن والقدی  از نظقر گزینی عشقی میدور 

تقوجهی کننقد و بقه و  بیعاطفی از کقودک دور  می

نماینقد. نمایند و یا و  را تهدید به انجام ای  کقار میمی

ته تکنیققک دور  گزینققی عشقققی نیققز بققا تجققارب زیسقق

تفقاوتی و کنندگان از خانواده نابسامان نظیقر بیمشارکت

توجهی والقدی ، کمبقود در دریافقت محبقت، دور  کم
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 پژوهشی

عاطفی از والدی  و نزدیک شدن به دییقران و احسقا  

سو است و اضافی بودن و نداشت  جاییاه در خانواده هم

  کند.ها را تایید مییافتهای  

کننقده بقه مایترسد که واحقد معنقایی حبه نظر می

هقا که تحت عنوان واکن  مطالعه حاضردست آمده در 

هققا  گققذار  شققده اسققت، ت  بققه عققدم حمایققت نام

زا بقوده کنندگان بقرا  تقرک موقعیقت آسقیشمشارکت

است که خود را به شقکل اققدامات و افکقار خودکشقی 

نشان داده است. در واق  فرد تق   داشقته تقا بقا از بقی  

ن یک انتخقاب و تصقمیم آگاهانقه بقه بردن خود به عنوا

ارتباط و بستیی بقا خقانواده پایقان دهقد و ایق  موقعیقت 

 زا را ترک نماید. نظریه عدم پیوستیی و پیوسقتییآسیش

مجدد در ای  بخ ، قابل بحث و بررسی است. طب  ای  

 عنوان یک عاملنظریه ای  احتمال وجود داردکه خانواده به

ود و قط  بستیی و ارتباط با زا برا  فرد قلمداد شآسیش

باشد. در واقق  خانواده ممک  است یک انتخاب آگاهانه 

زا  هقا  آسقیشکنقد تقا موقعیتفرد خقانواده را تقرک می

 . طب  نظریقه فقوق(3)موجود در خانواده را ترک کرده باشد

واکقن  بقه عقدم  کنندگان ازکه با تجارب زیسته مشارکت

رفتار خودکشی  دگانکننسو است، مشارکتها همحمایت

  را به عنوان ترک موقعیت آسیش زا برگزیده بودند.

می تقوان بقه اققدامات  مطالعهها  ای  از دییر یافته

ضداجتماعی توسر اعضا  خانواده مشارکت کننقدگان 

به عنوان یک تجربه زیسته مهم اشاره نمقود. بنقا بقر نظقر 

Aichhorn  کقاراندوم بزهکه در باه به آن اشاره شد، دسته 

ها کام ً رشد یافته اسقت و افراد  هستند که وجدان آن

روابر بسیار نزدیکی با والدینی دارند کقه خودشقان نیقز 

مجرم هستند. ای  نظریه حاکی از آن است که بزهکاران 

ممک  است رفتارها  بزهکارانه را از والدی  مجرم خود 

بنقی . ای  نظریه یافته مطالعه حاضقر م(33)یاد گرفته باشند

کنندگان نیز مرتکش بر ای  که اعضا  خانواده مشارکت

اعمال مجرمانه شده بوده و زمینه نابسامانی در خقانواده و 

پی  رو  به سو  بزه و فرار توسر نوجوانقان را فقراهم 

بققا توجققه بققه  دهققد.کققرده بودنققد، مققورد تاییققد قققرار مققی

هقا سو با آنو بررسی نظریات هممطالعه حاضر ها  یافته

توان نتیجه گرفت که دارا بقودن یقک خقانواده سقالم یم

ساز فرار از خانه، جلوگیر  تواند از بروز عوامل زمینهمی

نماید. زیرا همان طور که مشاهده شقد، عامقل نابسقامانی 

خانواده به عنوان یک تجربه زیسته مهم و به عنوان یقک 

  کنندگان مطر  شد.لی توسر مشارکتمضمون ا 

تقوان بقه می مطالعقه حاضقرکاربرد  از پیشنهادات 

درمققانی بققا تققدوی  جلسققات خانوادهمققوارد  از قبیققل 

و  مطالعقهها  ها  دختران فرار  مبتنی بقر یافتقهخانواده

ها  بقه انجام ارزیابی و درمان با تمرکقز بقر زیرمضقمون

ها  آمققوز  والققدی  در دسققت آمققده، تققدوی  برنامققه

اتی مبنقی بقر ها  سق مت هقر منطققه و بقا موضقوعخانه

بقه عنقوان عوامقل خطرسقاز بقه منظقور  مطالعقهها  داده

ا  بققه هققا  مقابلققهپیشققییر  از فققرار، آمققوز  مهارت

نوجوانان فرار کقرده از خانقه بقه منظقور کنقار آمقدن بقا 

شرایر ناگوار زندگی و جلوگیر  از فرار مجدد، اجرا  

هقا بقه منظقور درمقانی بقرا  والقدی  فرار جلسات زو 

ابسامانی روابر والدی  و فراهم کقردن محیطقی کاه  ن

تر در خانققه و بققا هققدف تمرکققز بققر حققل غیرتعارضققی

حا قل شقد و در  مطالعقهها  ای  تعارضاتی که در یافته

نهایت آموز  کنترل خشم به اعضا  خقانواده دختقران 

  فرار  اشاره نمود.
 

 سپاسگزاری
از قطش علمقی خقانواده دانشقیاه شقهید بهشقتی بقه 

حمایت مالی و کانون ا    و تربیقت تهقران بقه منظور 

منظققور همکققار  در جمقق  آور  اط عققات و داده هققا، 

  تشکر و قدردانی به عمل می آید.
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