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  فرار شناختی، ، ویژگی هاي روان هاي فرديویژگی :يکلید يواژه ها

                                                             
   گروه معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه :نویسنده مسئول* 

Email: s_salemi85@yhoo.com 

  چکیده
با توجه به شیوع فزاینده فرار نوجوانان به خصوص دختران و عواقب ناگوار فردي و اجتماعی آن، این  :مقدمه

 1389شناختی زنان و دختران فراري شهرستان کرمانشاه در سال  پژوهش با هدف بررسی وبژگی هاي شخصیتی و روان
  .انجام گرفت

 دختر و زن فراري مراجعه 98  رويمطالعه اي کمی است که در شهر کرمانشاه بر ژوهش حاضر،پ :مواد و روش ها
براي جمع آوري اطالعات از .  هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفتصورتبه و کننده به مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی 

توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و  آمار دست آمده از این ابزار توسطه داده هاي ب .استفاده گردیدSCL-90  نامه پرسش
  .  میانگین و خی دو بود،تحلیل قرار گرفت، روش آماري مورد استفاده در این پژوهش

، )33/67(پرخاشگري ،)42/71(رابطه معنادار بین فرار و افسردگی یافته هاي پژوهش نشانگر، :یافته هاي پژوهش
اختالل  ،)76/38(الل پارانویديــاخت ،)13/57(مارگونهــراب بیــضطا، )19/60(ابلــط متقــایت در روابـــکل حمــمش

و ) 46/32(اختالل وسواس جبري ،)74/37(پوکندریازیســاختالل هی ،)76/38()یــالل روان پریشــاخت(کــسایکوتی
  )P<0.05.(در نمونه هاي مورد پژوهش بود ،)62/31(فوبیا

ایش فرار دختران از منزل و مسایل و عواقب حاصل از فرار با توجه به روند رو به افز :نتیجه گیري بحث و
امري  آن هادختران، توجه به مساله پیشگیري و شناسایی عوامل زمینه ساز و اجراي مداخالت گوناگون جهت اصالح 

 .ضروري به نظر می رسد
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  مقدمه
پدیده فرار از منزل به عنوان یکی از معظالت  

 اجتماعی از اجتماعی که اثرات سوئی در سطح زندگی
، در سال هاي اخیر توجه اغلب خود بر جاي می گذارد

اسی را به خود جلب  شنان علوم اجتماعی و روانمحقق
این پدیده اگر چه در نگاه اول یک اقدام . نموده است

فردي است اما نتایج و پیامدهاي مرتبط با آن منجر به 
و  ارلینـــش. )1،2(،ماعی می شودــیک پدیده اجت

فرار را به معنی دور  )2000(و دیمان )1992(باراك-مور
 ساعت یا بیشتر می دانند که 24 به مدت منزلشدن از 

ورت ــها ص بدون اطالع والدین یا بر خالف میل آن
ه در دختران ژ به ویمنزلدیده فرار از پ ).3،4(،گیردمی 

ط ــم و مورد بررسی توســو زنان از پدیده هاي مه
 جامعه شناسان و مربیان پزشکان، وانان، رروان شناس

ي در ارتباط با متغیرهاي زیادکه عوامل و تربیتی است 
 فرار صوص عوامل بروز ــدر خ .آن شناخته شده اند

 دو دسته عوامل بیرونی یا اجتماعی و می توان به
  به عنوان مثال،اشاره کردعوامل درونی یا روانی 

ت  و شخصی)بیرونی(خانواده یکی از عوامل اجتماعی
ی مطرح، ــل درونــاموــوان یکی از عــرد به عنــف

 به خاطر زنان و دختران ممکن است .)5(،می باشد
طیف گسترده اي از دالیل مانند جستجوي استقالل و 
خودمختاري، واکنش خشم آلود نسبت به محیط و افراد 
و تالش براي راحتی، آینده سازي، خالصی از نزاع و 
کشمکش با والدین، سطح فرهنگ خانواده، شیوه هاي 

گی، تربیتی والدین، طالق، مرگ و فقر، طرد شد
دمات روانی ــجات از صــازگاري با ارزش ها، نــناس

جسمانی و جنسی، اعتیاد ، روابط بی مهاباي جنسی و 
ود را ترك ــیر رفتارهاي مخاطره آمیز خانه هاي خاس

   )6،7.(می کنند
دیدگاه هاي مختلف از وان ــت فرار را می تــماهی

از دیدگاه روانکاوي فرار نوعی مکانیسم . ردبررسی ک
دفاعی و یا واکنش جبرانی تسلی بخش است که فرد 

 کارن .براي نجات و رهایی از رنج ها به آن تن می دهد
 را به عنوان ساز و کاري دفاعی منزلهورناي، فرار  از 

با واکنشی جبرانی مطرح می کند و آن را نوعی تضاد 
می خواهد فرد که از یک سو درون فردي می داند 

یگر خواستار همبستگی است مستقل باشد و از سوي د

). 8(،او این تضاد را در سایه فرار تحقق یافته می داند
گاه اریکسون می توان مجالی براي اثبات دفرار را از دی

که نوجوانی  هویت دانست که در مرحله وجود و کسب
کسب و انسجام هویت در برابر هویت مغشوش ه مرحل

 د استقــ معتســاروکه .)9(،دــروي می ده ت،ــاس
 اي بی جا و غیرمنطقی بزرگساالن ــیري هــسخت گ

نظر  از .)10(،می باشد زمینه ساز انحرافات اجتماعی
جامعه شناسانی چون ساترلند فرار یک رفتار بزهکارانه 

 وي معتقد است رفتار بزهکارانه،که  تلقی می شود
موروثی و ذاتی افراد نیست بلکه ناشی از تعاریفی است 

تماعی براي ما وضع کرده اند و بسته به که قوانین اج
و با توجه به این که این که آن قانون خوب یا بد باشد 

ا ارتباط دارد، هنجارشکنی را ه  فرد با آنآن گروهی که
ن است بزهکار و زش یا ضد ارزش بدانند، افراد ممکار

ساترلند معتقد است بزهکاري یا . یا درستکار تلقی شوند
از نظام اجتماعی بوده و ساخت درستی هر فرد ناشی 

رفتار روابط اجتماعی هم عامل رفتار بزهکارانه و هم 
از نظر سالیوان تعارضات شدید .  استجامعه پسندانه

 در خشن یا یک نظام خشک و يخانوادگی بد رفتار
  ) 11(. منجر به فرار کودکان می شودمنزل

 جمله،  ازپژوهش هاي بسیاري هاي اخیر در سال
 روزنتال و همکاران ،)12(،)2011(مکاران،مک وي و ه

 ، ملیندا و)14(،)2011(، بروسان و همکاران)13(،)2006(
 کالینن ،)16(،)2008(ريــریب ،)15(،)2010(ارانــهمک

 شرمن و همکاران، )18(،)1991(لویس ،)17(،)2011(
رابطه ، )20(،)2007(همکاران  هاندت و،)19(،)2005(

افسردگی،  یرــنظ(ختیناــش اي روانــبین ویژگی ه
و ) و سایکوتیکاضطراب، افکار پارانوید، پرخاشگري 

در پژوهشی، چنین  هم . را تایید نموده اندمنزلفرار از 
 دختر فراري که 50 در بوستون بر روي )1978(ریلی

  کههمگی توسط پلیس دستگیر شده بودند، نشان داد
آشفتگی هاي خانوادگی و مسایل فرهنگی از عوامل 

 چانگ و ).21(،ر فرار این دختران بوده استموث
 که در زنان و دختران فراريدریافتند ) 2004(همکاران

، بیشتر رنجور خوي نمره باالیی کسب کرده اند روان
لسلی و  در بررسی ).22(،هستند منزلمستعد فرار از 

ص گردید که روان پریشی ــمشخ) 2002(ارانــهمک
اي جامعه ستیز ــهمهم ترین پیش بین در بروز رفتار
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مشخص اغلب پژوهش ها در چنین  هم .)23(،می باشد
قبل از فرار اقدام  معموالً دختران فراري  اغلبهگردید

سابقه ها  آن  درصد28 و به ترك تحصیل نموده
 و ترك بیان علل  فراردر ها  آن دارندمردودي 

 به اختالف و کتک کاري با اعضاي ، اکثراًتحصیل
 ، ناپدري و نامادري و ازدواج اجباري مشکل با،خانواده

احساس خردشدگی، کتک خوردن از پدر و برادر بزرگتر، 
اره ــحش و ناسزا  اشــیدن فــاحساس بی ارزشی، شن

  )24(.کرده اند
عه اختالل و ــظم جامــ، در نزلــمنپدیده فرار از 

ي آشفتگی ایجاد می کند و منشا بسیاري از رفتارها
مخدر و داروهاي  دستگی به موابزهکارانه نظیر واب

القی، شیوع ــسی و اخــرافات جنــحــردان، انــروانگ
عفونی، رفتارهاي خودکشی و  بیماري هاي مقاربتی و

فرار دختران از د دشی، سرقت و غیره می گردیگرک
در معرض آسیب هاي جدي  را ها آن نه تنها منزل

روانی و جسمی قرار می دهد، بلکه در صورت عدم 
بخشی از نیروي کار  جام اقدامات موثر براي حل آن،ان

چنین  هم .و مادران فرداي جامعه از دست خواهند رفت
روند رو به افزایش دخترانی که از منزل فرار می کنند و 
خطرات متعددي که این افراد را تهدید می کنند، پدیده 
فرار از منزل را به صورت یک معضل روانی اجتماعی 

ی عمیق ــطالعه و بررســکه نیازمند مآورده است  در
  )25(.می باشد

که ترقی و تنزل هر جامعه تا  حال با توجه به این
حدود زیادي در گرو تربیت نسل جوان آن جامعه است، 
لذا پژوهش حاضر در پی آن است تا علل یکی از 

فرار از منزل به معضالت بسیار رایج و رو به افزایش 
رش آسیب اجتماعی، عنوان یک عامل مهم در گست

ارکان جامعه را تهدید می کند، شناسایی نماید تا بدین 
وسیله بتوان با برنامه ریزي هاي در جهت کاهش این 

  .معضل گام برداشت
دف بررسی ــدر این راستا پژوهش حاضر با ه

شناختی دختران و زنان  ویژگی هاي شخصیتی و روان
  .  ید طراحی گرد1389کرمانشاه در سال شهر فراري 

  مواد و روش ها
است که با هدف  کمیمطالعه حاضر یک مطالعه 

زنان و دختران شناختی  روانی هاي ــی ویژگــبررس

 انجام 1389در سال انشاه ــکرمتان ــشهرسفراري 
در این پژوهش شامل کلیه جامعه مورد مطالعه  .گرفت

 .دنــ می باشاهــکرمانشهر ـشان فراري ــدختران و زن
 هدفمندروش نمونه گیري   در این مطالعه بههانمونه 

طول دختر و زن که  98بدین صورت که  نتخاب شدند،ا
 به علت )89 تا پایان اسفند 89از فروردین (1389 سال

تماعی بهزیستی شهر ــس اجــ در اورژانمنزلفرار از 
ی قرار ــ، مورد بررسکرمانشاه پذیرش گردیده بودند

ش ــن پژوهــا در ایــده هابزار گردآوري دا .ندــگرفت
مت اول شامل ــمتی بود، قســ دو قس اينامه پرسش

مشخصات دموگرافیک، خانوادگی و سوابق تحصیلی 
الت مربوط به افراد مورد پژوهش و قسمت دوم سوا

نامه  این پرسش. بود 90SCL، هآزمون استاندارد شد
شناختی   سوال براي ارزیابی عالئم روان90مشتمل بر 

ده هر سوال در یک ــهاي ارائه ش خــپاس. دمی باش
 »دتــبه ش«ا  ــ ت»چــهی«ه اي از ــ درج5یاس ـمق

 بند مختلف شامل 9نامه  این پرسش. مشخص می شود
 روابط متقابل، در حساسیت وسواس، جسمانی، شکایات

ترس مرضی، افکار  پرخاشگري، اضطراب، افسردگی،
 .ابی قرار می دهدپریشی را مورد ارزی پارانوییدي و روان

نامه بر اساس سه شاخص  نمره گذاري و تعبیر پرسش
ضریب کلی عالئم مرضی، معیار ضریب ناراحتی و جمع 

یه این ــفرم اول. ت می آیدــرضی به دســم مــعالی
نامه توسط دراگویتس و همکاران در سال  پرسش
ارایه ) 1976به نقل از دراگویتس، ریلکز و راك،  (1973

در . ران هنجاریابی گردیدــ در ای1359سال شد و در 
) 1373(پژوهش باقر یزدي، بوالهري و شاه محمدي

ارایی آزمون را طی یک سرند ــت، ویژگی و کــحساسی
ات همه گیر شناسی اختالالت ــصی در مطالعــتشخی

  .روانی تایید کرده اند
 اطالعات پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار 

SPSS  جهت  .ابی قرار گرفتــ مورد ارزی16 نسخه
تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی 

  .استفاده شده است
  ي پژوهشیافته ها

 مشاهده می شود 1  شمارههمان طور که در جدول
 16-20نی ــروه ســرار در گــد فــرین درصــبیشت
صورت گرفته و کمترین درصد فرار )  درصد69/34(سال
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که  ضمن آن.  سال به باال وجود دارد30سنی در گروه 
 از نظر ) درصد42/21( سال21-25فرار در گروه سنی 

در )  درصد36/18( سال26-30فراوانی در مقام دوم، 
در مقام )  درصد25/11( سال به باال30مقام سوم و 

ون خی دو، معناداري ــتایج آزمــن. رار داردــهارم قــچ
ف را تایید ــ سنین مختلراوانی فرار درــفاوت فــت

به عبارت دیگر فرار  x2(3)=17.78, P<0.01.نمود
  .با گروه سنی فرد ارتباط دارد

  مشاهده می شود،2همان طور که در جدول شماره 
ر گروه ــب در زیــراوانی به ترتیــن فــتریــبیش

  ،)46/23(سواد ، بی)51/25(راهنمایی ،)67/33(ابتدایی

 گاهی،ــن تحصیالت دانشــداشتو ) 3/15(تانــدبیرس
نتایج .  را منجر شده است)94/10(کمترین میزان فرار

هاي   نشان داد تفاوت فراوانی گروه2آزمون خی 
 x2(4)=28.12, P<0.01.تــنادار اســتحصیلی مع

ان ــ نش3 مارهــه هاي جدول شــگونه که یافت همان
  ورادــرار افــاري خی دو بین فــمی دهد آزمون آم

 خود سایکوتیک، فوبیا،(ویژگی هاي شخصیتی و عاطفی
مشکل حمایت در  اختالل وسواس جبري، بیمار پنداري،

مارگونه، ــطراب بیــاض ردگی،ــافس قابل،ــروابط مت
پرخشگري و اختالل پارانویدي رابطه معناداري را نشان 

   )P<0.5.(داد
  

  ي فرار در دختران و زنانگروه هاي سنی رده و مورد انتظا فراوانی مشاهده ش.1 شماره جدول

   به باال30  26-30  21-25  16-20  10-15  گروه سنی
  11  18  21  34  14  فراوانی مشاهده شده

  6/19  6/19  6/19  6/19  6/19  فراوانی مورد انتظار
  -6/8  -6/1  4/1  4/14  -6/5  اختالف

  25/11  36/18  42/21  69/34  28/14  فراوانی درصدي
  

  میزان تحصیالت مشاهده شده و مورد انتظار فراوانی .2 شماره جدول

  دانشگاهی  دبیرستان  راهنمایی  ابتدایی  بیسواد  میزان تحصیالت 
  2  15  25  33  23  فراوانی مشاهده شده

  6/19  6/19  6/19  6/19  6/19  فراوانی مورد انتظار
  -6/17  -6/4  4/5  4/13  4/3  اختالف

  04/2  30/15  51/25  67/33  46/23  فراوانی درصدي
 

   SCL90 شناختی دختران در مقیاس نه گانه بررسی ویژگی هاي روان. 3 شماره جدول

  مشکل حمایت در روابط متقابل  پارانویا  پرخاشگري   اضطراب بیمارگونه   افسردگی  وسواس جبري  خود بیمارپنداري   سایکوتیک  فوبیک  نوع اختالل
  85/8  85/12  63/23  97/6  02/21  04/16  53/8  85/12  89/30  2خی 

  3  3  3  3  3  3  3  3  3  درجه آزادي
   

  بحث و نتیجه گیري
دست آمده در این پژوهش، ه به اطالعات ببا توجه 

ختران فراري به طور دارکرد خانواده ــک ت وــساخ
معناداري از ساخت و کارکرد بهنجار در جامعه، پایین تر 

محیط خانواده نخستین محیطی است که زمینه  .است
فرد را فراهم می کند و مهم ترین عامل اجتماعی شدن 

ط اطراف محی. تربیتی کودك نیز محسوب می گردد
ه فرد در آن رشد یافته و مشتمل بر محیط خانواده ک

 شکوفا شده و او را براي ورود به شتوانمندي های
  ن ـفی ایــته هاي توصیــیاف. ایدــاجتماع آماده می نم

  
ن، تحصیالت، و پژوهش حاکی از رابطه معنادار بین س

میزان فرار دختران و زنان فراري می باشد که در ذیل 
  . به بررسی و تبیین اي یافته ها پرداخته می شود

ست که  اتحقیق حاکی از آننتایج به دست آمده از 
،  قرار داشتند سال20 -16 دختران فراري در سنین اکثر
که در  )2008(لو و همکارانبا یافته پژوهش که 

هاي سنی متفاوت با  ود نشان دادند گروهمطالعات خ
 سال را به عنوان دارندگان باالترین 19 تا 12طیفی از 

خوان  میزان فرار از منزل مشخص کرده اند هم
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چنین بر اساس گزارش سازمان جهانی  هم .)26(،است
 19-13بهداشت ساالنه بیش از یک میلیون نوجوان 

 را می توان افتهی این. )1،2(، فرار می کنندمنزلساله از 
دوره نوجوانی یکی از این گونه توجیه نمود که اواخر 

ها در زندگی فرد است که با  طره ترین دوراناپرمخ
اگر در  و اوان جسمی و روانی توام استتغییرات فر

مسیر مناسبی هدایت نشود زمینه ساز مشکالت فردي  
   .و اجتماعی در دراز مدت می گردد

 اغلبیالت ــطح تحصــوجه به این که ستبا 
 ) درصد64/82(زیر دبیرستانمورد پژوهش نمونه هاي 

 و  می تواند بیانگر رابطه معکوساین امرکه  ،هبود
 بین سطح تحصیالت و ارتکاب به عمل خالف معنادار

چانگ نشان داد پژوهش  که این یافته با یافته .باشد
تحصیالت پایین با گرایش به فرار از منزل ارتباط دارد، 

   پایین سطح تحصیالتچنین هم. )8(،خوان است هم
اي  را می توان به ترك تحصیل عدهدختران فراري در 
چنین  هم. پایین نسبت دادتحصیلی  مقاطع در هاآن  از

قبل از  معموالً دختران فراري  است کههمشخص گردید
ها در بیان  آن. فرار اقدام به ترك تحصیل نموده اند

 به اختالف و کتک فرار، اکثراًعلل ترك تحصیل خود و 
کاري با اعضاي خانواده اشاره کرده اند و پس از آن 

 نامادري و ازدواج اجباري را عامل ،پدريمشکل با نا
دانسته اند و سپس به احساس خردشدگی، د فرار خو

کتک خوردن از پدر و برادر بزرگتر، احساس بی ارزشی، 
  )27(.ن فحش و ناسزا اشاره کرده اندشنید

ی ویژگی هاي ــر بررسـهدف اصلی پژوهش حاض
شناختی زنان و دختران فراري بود  شخصیتی  و روان

نشان  3یافته هاي جدول شماره که در همین راستا، 
 رابطه منزلاختالالت اضطرابی و فرار از بین می دهد، 

طح اختالالت ــباال بودن س. ود داردــناداري وجــمع
 با ) اضطراب بیمار گونهفوبیا، وسواس جبري،(اضطرابی

 که مشخص )2002(لسلی و همکارانپژوهش هاي 
 در اضطراب و سرزنش خود افسردگی،کردند، سطح 

رنجور خوي نمره   در روانزنان و دختران فراري که
چنین  ، هم)23(،خوان است هم ،باالیی کسب کرده اند

 که با )2011( بروسان و همکاران پژوهشبا یافته
سالمت نمرات  ند،فراري نشان داد دختر 124 بررسی

وان دختران فراري به طور معناداري از دختران عادي ر

پایین تر بوده و سطح اضطراب فراگیر در این گروه 
  دیگر در پژوهشی.)14(،باشد می همسو ،استباالتر 

 دختر دبیرستانی را 253که ) 2010(همکاران ملیندا و
رانی که  دختمشخص گردید ،ندمورد بررسی قرار داد

سطح استرس باالتري را تجربه می کنند مستعد فرار از 
 دختران  اضطرابدرنمره باال  ).15(، می باشندمنزل
 اضطراب به ي را می توان این گونه تبیین نمود کهفرار

خص ــ وقوع یک پیشامد ناگوار مشانتظار طور کلی با
با  که اغلب دختران فراري توجه به این  و بادمی گرد
اجتماعی،  مشکالت اقتصادي، هاي زیادي مانندبحران 

 نگرانی در مورد اتفاقات  وعدم ثبات وضعیت فرهنگی،
  بروز اختالالت اضطرابیاحتمال ، هستندجهاموپیش رو 

چنین این مسئله با  هم ،می باشد این گروه بیشتر در
 تبیین می گردد،  نیزتوجه به نظریه ساترلند و سالیوان

بد رفتاري  رضات شدید خانوادگی،که عنوان نمودند تعا
 و عدم توانایی منزل در  خشنیا یک نظام خشک و

 فرار از  بهها به فرد منجر خانواده در یاد دادن ارزش
 می شود که این موارد نیز منجر به افزایش سطح منزل

ین باالبودن یدر تب .اضطراب در دختران فراري می گردد
 ران و زنانــختد بیمار پنداري در دمیزان اختالل خو

که با توجه به شرایط توان به این مسئله اشاره نمود  می
واده فرد و عدم توانایی ابراز ــنامساعد حاکم بر خان

وبی یا بازداري خشم معطوف به ــسرکانات و ــهیج
ور دیده ــ به وف برگشت خشم به طرف خود،دیگران

  بروز عالئممنجر به می تواند  و این مسئلهمی شود،
  )28(.گردددر این افراد  خود بیمار پنداري

 نشان داده شده است که میزان 3  شماره در جدول
 شیوه اي که .باشد افسردگی در دختران فراري باال می

براي مواجهه با مشکالت خود به کار  دختران فراري،
 هیجان مدار است  ورآمدابیشتر شیوه هاي ناک می برند،
از ویژگی بارز  طراب،ــی و اضنجاــت هیــو حساسی

نصف فرارها به  به طور تقریبی ها است شخصیتی آن
 .)12(،ددلیل افسردگی یا ناراحتی روانی صورت می گیر

 همکاران  پژوهش هاندت وبا  این یافتهاز سوي دیگر
بر ها در پژوهش خود   آن،خوان می باشد  هم )2007(

  ساله که در بخش اعصاب و15-28  دختر74روي 
 ، طیدــودنــري بــسردگی بستــلت افــه عروان ب

شناسی، نشان  ي روانابالینی و ارزیابی ه مصاحبه هاي
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شتري به بروز ــمایالت بیــها در گذشته ت دادند آن
    منزلرفتارهاي پرخطر از قبیل خودکشی و فرار از 

مک وي و  چنین با پژوهش هم .)20(،داشته اند
 ابی بر روي در یک زمینه ی که )2011(همکاران
 را معنادار منزل از رابطه بین افسردگی و فرار ،نوجوانان

یه توجه به نظر با .)12(،خوان است هم ،نشان دادند
 حاصل ردگیــ افس،درماندگی آموخته شده سلیگمن

 و با وجود استدرماندگی شخص در کنترل حوادث 
جهت تغییر اوضاع توسط فرد تالش هاي صورت گرفته 

 افزایش  بخش نبودن این تالش هازندگی و نتیجه
نی ــقابل پیش بیسردگی ــتالل افــاحتمال بروز اخ

 پس جا که زنان و دختران فراري نیز  از آن ومی گردد
که  خص گردید،ــده مشــبه عمل آمي مصاحبه ها از

 براي تغییر اوضاع زندگی کما بیش تالش کرده ها آن
ی تواند منجر اما به نتیجه اي نرسیده اند این مسئله م

یافته دیگر این  .)29(،وز عالئم افسردگی  شودبه بر
میزان پرخاشگري در دختران پژوهش این بود که 

، که این مساله در )3شماره جدول (،باشد باال میفراري 
نشان داده شد میزان شیوع ) 2008(ریبري پژوهش هاي

خشونت در دختران و پسران  خودکشی، دیگرکشی و
 نکالیچنین در پژوهش   هم. )11(،تبیشتر اس فراري

به نظریه واکنش با توجه  ،مشخص گردیدنیز ) 2011(
رویارویی با وقایع  به رویدادهاي آزاردهنده برکویتز،

آزاردهنده منجر به گرایش فرد به پرخاشگري و فرار 
اختالالت سایکوتیک در  سوي دیگر از .)17(،می شود

بررسی  در )3  شمارهجدول(. باال بوددختران فراري
مشخص گردید که روان پریشی ) 2001(هیون و ورجین

 پرخطراي ــن در بروز رفتارهــم ترین پیش بیــمه
رمن و ــش شابهــشی مــپژوهدر  .)25(،می باشد
 نیز به ،)2006(روزنتال و همکاران ،)2005(همکاران

این یافته ین ــدر تبی. )9،13(،همین یافته دست یافتند

که  با توجه به این ،د نموانــ بیگونه نــمی توان ای
عمده ترین شاخص سایکوتیک فقدان واقعیت سنجی 

چه که   به آناحتماالً فرد، همراه با هذیان و توهم است
 ،در دنیاي شخصی او می گذرد واکنش نشان می دهد

از تعامل با دیگران اجتناب ، لذا نه به رویدادهاي بیرونی
، و دهاي خود فرو می روکرده و در افکار و خیال بافی 

گی شخصی اش دقادر به تحلیل دقیق رویدادهاي زن
اشد که این موضوع خود می تواند منجر به فرار نمی ب
 آخرین یافته پژوهش حاضر این بود که بین .)30(،گردد

 جدول(.فرار و افکار پارانوید رابطه معناداري وجود دارد
 وت هماهنگ اس) 1991(پژوهش لویس که با) 3 شماره

 بر روي  MMPI-2نامه در پژوهشی با اجراي پرسش
اورژانس  شــنده به بخــبیماران سرپایی مراجعه کن

پزشکی مشخص گردید که افرادي که  بیمارستان روان
در مقیاس پارانویا برافراشتگی باالیی را نشان دادند، 

. )18(،تندــ داشمنزلرك ــري به تــمایالت بیشتــت
افراد  تبین این یافته عنوان نموددر  ،)2010(سالیوان

واهانه به ــیزه هاي بدخــپارانوید میل به انتساب انگ
 ،آمیز  خصومت؛ غالباً هستندشکاك ،دیگران دارند

تحریک پذیر و یا خشمگین هستند که در سبب شناسی 
، مشکالت خانوادگی غیراختصاصی آن می توان به

فاده از ــاست، ودکیــتار در کــرف وءــسابقه تحمل س
مکانیزم هاي دفاعی از قبیل فرافکنی و دلیل تراشی 

لذا با توجه به موارد مذکور احتمال افزایش  .اشاره نمود
با  .)31(،بروز پارانویا در دختران فراري باال می رود

 سالمت و امنیت منزلعنایت به این امر که فرار از 
 حتی سیاسی و اقتصادي جامعه را ،اجتماعی روانی،

الزم است تا تدابیر مناسبی جهت  د می کند،تهدی
جلوگیري از انحرافات جامعه توسط دست اندرکاران 

این امر جز از طریق  اجرایی کشور صورت گیرد و
  .بررسی دقیق این معضل میسر نمی باشد
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Abstract 

Introduction: Given the ever-increasing gr-
owth of escaping of adolescents particularly 
girls from home and the individual and 
social unfavorable consequences of the ev-
ent, this study was conducted to survey the 
personal and psychological features of the 
escaping of girls and women in Kerma-
nshah Township during 2011. 
 
Materials & Methods: The present research 
was a quantitative study that was performed 
on 98 runaway girls and women in Ker-
manshah attending the Social Emergency 
Centre of information. The SCL-90 questi-
onnaires were purposefully used to be 
completed by the subjects. The data drawn 
from this approach were analyzed by using 
of the descriptive and inferential statistical 
methods. The statistical tests used in this 
study were «mean» and x2.  
 

Findings: The findings of this study indic-
ated a significant relationship between esc-
aping and depression (71.42), aggressiven-
ess (67.33), protection problems in mutual 
relationships (60.19), morbid anxiety 
(57.13), paranoid disorder (38.76), psyc-
hotic disorders (38.76), hypochondriasis 
disorder (37.74), obsessive-compulsive dis-
order (32.46), and phobias (31.62) among 
the subjects under study (P<0.05). 
 

Discussion & Conclusion: Considering the 
increasing trend of girls’ escaping from ho-
me and its unfavorable consequences, pay-
ing attention to the preventative measures, 
identification of predisposing factors and 
various interventional rectifying actions m-
ay be necessary. 
 
Keywords: individual features, psycholo-
gical features, escape 
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