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  ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با ریسک فرار از منزل در
  دختران نوجوان شهر مشهد

 
  حسین شاره

  انشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایر دانشجوی دکترای روان
  خالصه
 پیرامون دختران فراری مطالعات و تحقیقات زیادی. های اخیر فرار از منزل به ویژه در دختران نوجوان رو به افزایش است  در سال:مقدمه

 بین متغیرهای   هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه.صورت گرفته است، اما مطالعات در زمینه ریسک فرار از منزل بسیار اندک می باشد
  . جمعیت شناختی با ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان بود

 آموزش و 7 و 5، 2دانشگاهی مناطق  آموزان دختر مقطع متوسطه و پیش فر از دانش ن500.  توصیفی از نوع همبستگی بود، این پژوهش:راکروش 
شناختی و ریسک فرار از  های جمعیت های ویژگی نامه  با استفاده از پرسش،ای انتخاب شده بودند ای خوشه  تصادفی طبقه پرورش شهر مشهد که به شیوه
  . واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شد تگی پیرسون، تحلیلها به کمک همبس داده. منزل  مورد بررسی قرار گرفتند

، سن و سطح )>01/0P(، درآمد والدین )>05/0P( ، تعداد اعضاء خانواده)>01/0P( ها نشان داد که بین سن آزمودنی ها  تحلیل داده:نتایج
همچنین نتایج تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شفه . داری وجود دارد معنا با ریسک فرار دختران از منزل رابطه) >01/0P(تحصیلی والدین

ارتباط سایر متغیرها . بر ریسک فرار از منزل بود) >05/0P(و نوع سرپرست ) >05/0P(، ترتیب تولد)>01/0P(حاکی از تاثیر وضعیت تحصیلی
  .با ریسک فرار از منزل معنادار نبود

  .تغیرهای جمعیت شناختی با ریسک فرار از منزل در دختران بود نتایج بیانگر ارتباط برخی  از م:بحث
   دختران فراری، فرار از منزل، متغیرهای جمعیت شناختی:واژه های کلیدی

  

  مقدمه
ترین مقوالتی است که توسط روان شناسان،  فرار از منزل از عمده  

شناسان، درمانگران، روان پزشکان و مربیان تربیتی مورد  جامعه
فرار از ) 1992(  باراک–شارلین و مور). 1( رار گرفته استتوجه ق

 ساعت یا بیشتر 24منزل را به معنی دور شدن از منزل به مدت 
دانند که بدون اطالع والدین و یا برخالف میل آن ها صورت  می

کارانه حاکی از آن است که ساالنه           های محافظه تخمین).  2( گیرد
). 1(کنند   می  فرار  منزل  از  ساله18  تا 12   نوجوانان درصد  2

 میلیون نوجوان و جوان در ایاالت متحده 3/1 تا 1شود  تصور می
  ). 3،4( زندگی کنند اضطراری   موقتی  های ها یا پناهگاه در خیابان

  
  
  
  

  
 درصد از 3 براساس مطالعات شبکه ملی فرار و خدمات جوانان در

کند  ه یک نوجوان از خانه فرار میهای آمریکایی ساالن خانواده
  فرار از منزل دارد آموز یک نفر سابقه  دانش9 همچنین از هر). 5(
دهد که این معضل در دختران نوجوان از  تحقیقات نشان می). 6(

% 75به طوری که   ،)7-2،9( باشد شیوع باالتری برخوردار می
  ).10( کنند دختر هستند افرادی که از خانه فرار می

ای در  کننده ی نگران  ایران نیز تعداد نوجوانان فراری به گونهدر
حال افزایش است، به طوری که تعداد دختران فراری در سال 

ماهه آخر   بوده است و در چهار1365 برابر بیشتر از سال 20، 1378
به طور ). 11( اند  نوجوان فراری دستگیر شده6156، 1380سال 

و  کودکاناز منزل به مرکز ساماندهی  مورد فرار 49متوسط روزانه 
  ).12( شود می  گزارش  تهران نوجوانان فراری وابسته به شهرداری 

  

ن، خیابان ستارخان، خیابـان نیـایش، نـبش خیابـان تهرا :آدرس مؤلف مسئول  
  مرکز تحقیقات بهداشت روان-پزشکی تهران  شهید منصوری، انستیتو روان

    021-66551655:  تلفن تماس
Email: hsharreh@yahoo.com.au                                

  22/11/86 :    تاریخ تایید4/5/85: تاریخ وصول
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 جنسی ی  غفلت و سوء استفاده در یک تحقیق سن، سابقه
در  ).13( ها برای اولین فرار بودند بینی کننده مهمترین پیش

های دیگر نیز فقر، درآمد پایین و وضعیت اقتصادی  پژوهش
، بیکاری والدین یا شغل های سطح پایین )14-18( نامناسب

، )17،18،21(   خانواده، تعداد زیاد اعضاء)17،18(مثل کارگری
طالق والدین ، جدایی، متارکه و )19،20( غیبت والدین از خانه

وجود ناپدری  ،)18، 1(، تک والدی و فوت والدین)6،17،18(
، فقدان مراقبت و )17( و نامادری، سردی روابط عاطفی والدین

ی رفتار کودکان،  ، عدم شایستگی در ادارهعشق دو طرفه
طرد شدن از سوی والدین،  مشکل ارتباطی با اعضاء خانواده،
های غیرقابل تحمل  موقعیتهمچشمی و رقابت با همشیرها،   

، ناپایداری و از هم پاشیدگی )6( و تعارضی در خانواده
ی سوء مصرف مواد در  د و سابقه، اعتیا )16،17،21، 6( خانواده
  استفاده از تنبیه شدید به ویژه تنبیه ،، خشونت)17،6( والدین

 بدنی توسط والدین و رفتارهای خصمانه نسبت به یکدیگر
 بحث و جدل با )21(  نظارت والدین ، نحوه)6،15،17،18،22(

سوادی یا تحصیالت پایین فرد  ، فقر فرهنگی و بی)20(والدین
فرار از مدرسه، تجارب نامطلوب  ، )6،17،18،21(و والدین 

مدرسه، نگرش منفی نسبت به مدرسه، ضعف تحصیلی و 
، چگونگی گذراندن )19،17، 1،6(مشکالت رفتاری در مدرسه

، فضاهای کوچک برای زندگی، زندگی )21( اوقات فراغت
 انحرافات نوع مسکن و نوع تملک آن در محالت شلوغ،

از ) 16(  و حاملگی در نوجوانی ساالن فشار هم ،)18( والدین
   .فرار و بی خانمانی تشخیص داده شده است جمله عوامل

بوده  فرار از منزل از جمله معضالت مهم اجتماعی مورد مطالعه 
از فرار از طرف دیگر بیشتر تحقیقات مربوط به این حیطه، بعد . است

ین مزیت ا. دختران و بر روی دختران فراری صورت گرفته است
پژوهش این است که به بررسی نقش عوامل جمعیت شناختی  بر  

         نمونه ای از دختران عادیریسک  فرار  از  منزل  از  طریق  مطالعه
جهت می تواند در  نتایج این پژوهش .پرداخته است) و نه فراری( 

  .  باشد یاری کننده معرض فرار،  در شناسایی افراد 
  

  
  

  راکروش 
گیری به صورت  نمونه. توصیفی از نوع همبستگی بوداین پژوهش 
ین ترتیب که ابتدا از ه ا ب.ای صورت گرفت ای خوشه تصادفی طبقه

بین مناطق آموزش و پرورش شهر مشهد سه منطقه به طور تصادفی 
 دبیرستان یا پیش دانشگاهی بیرون 2انتخاب شد و سپس از هر منطقه 

آموزان مناطق و  دانشبا در نظر گرفتن نسبت کل . کشیده شد
 تحصیلی،  ی تحصیلی و رشته همچنین با حفظ نسبت متغیرهای پایه

های دوم و سوم  آموزان پایه  نفر از بین دانش500ای به حجم  نمونه
آموزان مقطع پیش دانشگاهی به طور تصادفی  دبیرستان و دانش

های   ویژگی نامه بر روی این نمونه پرسش. انتخاب شد
 پرسش.  ریسک فرار از منزل اجرا شد نامه  و پرسششناختی جمعیت

 محور و با 10در ) 1383( ریسک فرار از منزل توسط حیدری  نامه
ای ساخته شده که روایی محتوایی آن  های دو یا چند گزینه آیتم

های اجتماعی مورد  شناسی و کارشناسان آسیب توسط اساتید روان
ی در مدت دو هفته برای پایایی بازآزمای. تأیید قرار گرفته است

به دست آمده   r=96/0  و برای دختران عادی r=92/0دختران فراری 
 و 74حداقل نمره در این پرسش نامه . باشد که پایایی باالیی می

)  165 ( نامه  برش این پرسش نمره.  است323حداکثر نمره آن 
 افرادی است که در معرض خطر جدی برای فرار از  مشخص کننده

شناختی که  های جمعیت ی ویژگی نامه پرسش). 23(  هستندمنزل
سن آزمودنی ها،  توسط محقق ساخته شده است، اطالعاتی در مورد 

وضعیت تحصیلی، ترتیب تولد،  ی تحصیلی، میزان تحصیالت، رشته
  والدین،  سن   والدین، نوع سرپرست، درآمد تعداد اعضاء خانواده، 

ایش  نوجوانان  به  بزهکاری  و  برانگیزاننده  گر سطح تحصیالت
والدین، شغل پدر، شغل مادر و وضعیت زندگی  تمایل آنان به

  . زناشویی والدین به دست می دهد
ها دو نفر از  دهندگان آزمون  در پژوهش حاضر، انجام

              یدانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی بودند که درباره
        در جمع آوری .بودند  دیده را   الزم ها آموزش  انجام آزمون شیوه

                 نامه را  داده ها آزمونگران موظف بودند هر دو پرسش
  دقیق،   بررسی   با    کار  اتمام    از   پس    و داده  به آزمودنی ها 
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   37شماره  ،87                       بهار                                                                فصلنامه اصول بهداشت روانی       
  

چه آزمودنی سئوالی را بی پاسخ گذاشته بود از او  چنان
که   با توجه به این.سئوال پاسخ دهددرخواست کنند که به آن 

نامه ها مورد  پرسش  همه آزمودنی ها برای پاسخ گویی به
 در . ریزش نمونه وجود نداشت،بررسی دقیق قرار گرفتند

گران  ها علیرغم تشویق آزمون صورتی که یکی از آزمودنی
حاضر به پاسخگویی نمی شد آزمودنی دیگری از همان کالس 

های  داده .یلی جایگزین می شدو در همان رشته تحص
 شده به کمک همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس گردآوری

  .یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شد
  یافته ها

  

   و21/128میانگین نمرات ریسک فرار در آزمودنی ها برابر با 
  
   

ها    و متوسط سن آزمودنی25/ 58انحراف استاندارد آن برابر 
نمرات ریسک فرار .   بود73/0نحراف استاندارد آن  و ا44/17
به .  و باالتر بود165)  درصد8/10( نفر از آزمودنی ها 54در 

 درصد آزمودنی ها در معرض جدی فرار 8/10عبارت دیگر، 
ها  های جمعیت شناختی آزمودنی سایر ویژگی. از منزل بودند

ای در این جداول بر.  نشان داده شده است) 2و1(در جدول 
 درج شده است زیرا 500برخی از متغیرها حجم نمونه کمتر از 

علیرغم تالش آزمونگران در تشویق آزمودنی ها برای پاسخ  
به تمام موارد موجود در پرسش نامه ها، به دلیل باال بودن حجم 

ها وجود نداشته و برخی از  نمونه امکان کنترل همه آن
  .نداده اندآزمودنی ها به بعضی از سئوال ها پاسخ 

  
  
  

  درصد  تعداد  عوامل جمعیتی  
  

  مناطق آموزش و پرورش
2  
5  
7  

292  
69  

139  

4/58  
8/13  
8/27  

  
  پایه تحصیلی

  دوم دبیرستان
  سوم دبیرستان
  پیش دانشگاهی

162  
133  
205  

4/32  
6/26  

41  
  

  رشته تحصیلی
  انسانی
  تجربی
  ریاضی

206  
171  
123  

2/41  
2/34  
6/24  

  
  ترتیب تولد

  اول
  دوم
  مسو

  چهارم یا باالتر

71  
84  

257  
48  

4/15  
3/18  
9/55  
4/10  

  
  

  شغل والدین
  

  آزاد  پدران
  مادرانآزاد 

  اداری  پدران
  مادراناداری 

  بیکار  پدران
  دار   مادران خانه

330  
31  
83  
4  

12  
349  

6/77  
1/8  
5/19  

1  
8/2  
9/90  

  
  درآمد والدین

   هزار تومان100زیر 
   هزار تومان150 تا 100بین 
   هزار تومان200 تا 150بین 

   هزار تومان200باالتر از 

59  
128  
56  
55  

8/19  
43  

8/18  
5/18  

  
  وضعیت زناشویی والدین

  زندگی مشترک
  طالق
  فوت

445  
12  
43  

89  
4/2  
6/8  

  
  

  نوع سرپرست

  والدین به صورت مشترک
  پدر
  مادر
  ناپدری
  نامادری
  سایر موارد

412  
20  
44  
-  
-  
4  

2/4  
8/85  

2/9  
-  
-  
8/0  

  
  تحصیلیوضعیت 

  )A(عالی 
  )B(خوب 
  )C(متوسط 
  )D(ضعیف 

28  
160  
288  
24  

6/5  
32  

6/57  
8/4  

 دختران نوجوان شهر مشهد که مورد مطالعه قرار گرفتندمشخصات جمعیت شناختی -1جدول



  
  
 

 10

                 حسین شاره                        ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان شهر مشهد
  

 میانگین و انحراف استاندارد سن، تعداد اعضاء خانواده، - 2جدول 
  ها سن و تحصیالت والدین آزمودنی

  )انحراف استاندارد(میانگین   متغیرها
  )سال(ها سن آزمودنی

  تعداد اعضاء خانواده
  )سال(سن مادران
  )سال(سن پدران

  )سال(میزان تحصیالت پدران
  )سال(میزان تحصیالت مادران

44/17) 73/0(  
74/6) 94/1(  
42/39) 95/5(  
28/45) 73/7(  

61/6) 28/3(  
44/5) 57/2(  

  

  

های   ضرایب همبستگی برخی از مؤلفه)3( شمارهدر جدول
  .جمعیت شناختی با ریسک فرار دختران از منزل آورده شده است

شود که بین  های این جدول مشخص می ه به دادهبا توج
شناختی سن، تعداد اعضاء خانواده، درآمد  متغیرهای جمعیت

والدین، سن و سطح تحصیلی والدین با ریسک فرار دختران از 
به عبارت دیگر هر چه سن  .منزل رابطه معناداری وجود دارد

ر باشد ها، تعداد اعضاء خانواده و سن پدر و مادر باالت آزمودنی
ریسک فرار دختران از منزل بیشتر است و هر چه سطح 

ها کمتر باشد ریسک فرار  تحصیلی والدین و درآمد آن
  .)3(  جدول شمارهیابد دختران از منزل افزایش می

 ضرایب همبستگی بین سن، تعداد اعضاء خانواده، - 3جدول 
  لدرآمد والدین، سن و سطح تحصیلی والدین با ریسک فرار از منز

  . معنادار است>P  05/0 ضریب همبستگی در سطح *
  . معنادار است>P 01/0 ضریب همبستگی در سطح **

  

به منظور تعیین اثر متغیرهای اسمی چند ارزشی این پژوهش بر 
 یک راهه  تحلیل واریانس  از  منزل،  از دختران  فرار ریسک

   .استفاده شد

  
نمرات  شود تفاوت مشاهده می) 4(شماره طور که در جدول همان

    تحصیلی    پایه    متغیرهای  در   دختران   منزل از   فرار   ریسک
، )دوم دبیرستان، سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی: با سه سطح( 

، شغل پدر )انسانی، تجربی و ریاضی: با سه سطح( تحصیلی  رشته
: با سه سطح(، شغل مادر )آزاد، اداری و بیکار: با سه سطح(

      و وضعیت زندگی زناشویی والدین ) دار آزاد، اداری و خانه
    . معنادار نبود) شترک، طالق و فوتزندگی م: با سه سطح(

این، این متغیرها تأثیر خاصی بر ریسک فرار دختران از منزل بنابر
اما نتایج  بیانگر این است که ترتیب تولد، نوع . نخواهند داشت

ها بر ریسک فرار از  سرپرست آزمودنی ها و وضعیت تحصیلی آن
فه نشان داد مقایسه میانگین ها از طریق آزمون ش. منزل موثر است

نمرات ریسک فرار از منزل در دخترانی که فرزند چهارم و باالتر 
بودند بیشتر از نمرات ریسک فرار از منزل دخترانی بود که فرزند اول 
یا دوم بودند و دخترانی که تنها تحت سرپرستی پدر بودند در مقایسه 

کردند نمرات  ها سرپرستی می با دخترانی که هر دو والد از آن
 دخترانی میانگین نمرات ریسک فرار در. یسک فرار باالتری داشتندر

داشتند کمتر از کسانی بود که معدل ) A (20 تا 18که معدلی بین 
. بود) C (15 تا 10یا بین ) D (10ها زیر دروس سال قبل آن

بود نسبت ) B (18 تا 15همچنین دخترانی که معدل دروس آنها بین 
 داشتند، میانگین 10 و یا زیر15 تا 10هایی که معدلی بین به آن

به عالوه میانگین نمرات . نمرات ریسک فرار کمتری گرفته بودند
 بود بیش از سایر 10شان زیر  ریسک فرار در دخترانی که معدل

  .افراد بود
  

  بحث
رود  بنا بر نتایج تحقیق، هر چه سن دختران نوجوان باالتر می

 فرار کنند، احتماالً به احتمال بیشتری وجود دارد که از منزل
این دلیل که نسبت به گذشته نیاز کمتری به حمایت والدین 

این یافته با نتایج .داشته و در جستجوی استقالل بیشتری هستند
همچنین . همخوان است) 13(پژوهش یودر، وایتبک، و هویت 

 هر چه سن والدین زیادتر باشد ریسک فرار از منزل افزایش
ی سنی بین  می یابد، احتماالً به این خاطر که هر چقدر فاصله

والدین با فرزندان شان بیشتر باشد، از توانایی کمتری برای فهم 
  . نیازها و خصوصیات نسل جدید برخوردار خواهند بود

ضریب همبستگی باریسک فرار   متغیر
  دختران از منزل

  سن
  تعداد اعضاء خانواده
  درآمد خانواده

  سن پدر
  سن مادر

  سطح تحصیالت پدر
  سطح تحصیالت مادر

**16/0  
*14/0  
**15/0-  
*13/0  

**20/0  
**33/0-  
**16/0-  
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ی تحصیلی، شغل پدر، شغل مادر،  ی تحصیلی، رشته ی میانگین نمرات ریسک فرار از منزل دختران در متغیرهای پایه مقایسه- 4جدول 
  تحصیلی وضعیت زندگی زناشویی والدین، ترتیب تولد، نوع سرپرست و وضعیت

 معناداری سطح  F مجذورات  میانگین آزادی ی درجه مجذورات مجموع  تغییرات منبع  متغیر
  

  تحصیلیی    پایه
  بین گروهی

  خطا
58/4031  

09/322605  
2  

497  
79/2015  

10/649  
  

10/3 

  

046/0 
  

  تحصیلی ی   رشته
  بین گروهی

  خطا
25/84  

42/326552  
2  

497  
12/42  
04/657  

  

064/0 

  

938/0 
  

  پدر شغل
  بین گروهی

  خطا
11/1149  

83/274807  
2  

422  
55/574  
20/651  

  

882/0 

  

415/0 
 

  مادر شغل
  بین گروهی

  خطا
83/3062  

13/245218  
2  

381  
41/1531  

61/643  
  

37/2 

  

094/0 

زندگی  وضعیت
  والدین زناشویی

  بین گروهی
  خطا

22/153  
45/326483  

2  
497  

61/76  
90/656  

  

117/0 

  

890/0 
 

  تولد ترتیب
  بین گروهی

  خطا
71/9867  

73/295515  
3  

456  
23/3289  

06/648  
  

07/5 
*002/0

 

  

  سرپرست نوع
  بین گروهی

  خطا
8892  

19/312991  
3  

476  
2964  

54/657  
50/4

 
*004/0

 

  

  تحصیلی وضعیت
  بین گروهی

  خطا
43/24763  
23/301873  

3  
496  

48/8254  
61/608  

  

56/13 
**000/0

  

  . معنادار است>01/0Pها در سطح  تفاوت میانگین**                         . معنادار است>05/0Pها در سطح  تفاوت میانگین     *
  

مطالعات زیادی نشان داده اند که بین درآمد کم والدین با 
که این یافته ) 13-18(د دارد ریسک فرار از منزل ارتباط وجو

به عالوه، همسو با . در تحقیق حاضر مورد تایید قرار گرفت
، با باال رفتن تعداد اعضاء خانواده )17،18،21(سایر تحقیقات 

هایی که  در خانواده. ریسک فرار از منزل افزایش می یابد
تعداد اعضاء زیاد است، عالوه بر این که والدین از فرصت و 

کمتری برای رسیدگی به نیازها و مشکالت فرزندان توانایی 
باشد  خود برخوردارند، همچشمی بین هشمیرها نیز شایع می

همچنین ). 6( که خود در فرار دختران از منزل نقش دارد
دخترانی که فرزند چهارم و باالتر هستند نسبت به دیگر 

این نند شاید به  کرود که از منزل فرار فرزندان بیشتر احتمال می
 از طرف .ها بیشتر است ی آن خاطر که تعداد اعضاء در خانواده

)  1970( اسمیت و روزنبرگ -نظر به نتایج پژوهش سوتون   دیگر،
تر و از نظر اجتماعی  فرزندان اول دخترنسبت به سایر فرزندان مطیع

، و )24(احساس نزدیکی بیشتری با والدین دارندتر بوده و  مسئول
که فرار از منزل را می توان نوعی سرپیچی این در حالی است 

  باالتر   ریسک  لذا  .از دستورات والدین و بی مسئولیتی دانست

  
ندان چهارم به بعد را می توان ناشی از زفرار از منزل در فر

مطیع بودن این دختران نسبت  حس پایین تر مسئولیت پذیری و
، )1،6،17،19( همسو با سایر مطالعات .به فرزندان قبلی دانست

سطح تحصیلی ضعیف نیز باعث افزایش ریسک فرار از منزل 
ضعف تحصیلی عالوه بر این که ممکن است ناشی از . می شود

تواند از سایر  ها و استعدادهای ذهنی باشد، می نقص در توانایی
ای که در خانواده و محیط بیرون از مدرسه  مشکالت شکننده

تران ممکن است در اثر این گونه دخ. وجود دارد نشأت بگیرد
ی خود به تحصیل را از دست داده و ترک  این فشارها، عالقه

سطح تحصیالت والدین نیز نقش مؤثری در . تحصیل نمایند
ریسک فرار دختران از منزل دارد که این یافته هم با یافته های 

والدینی که تحصیالت . همخوان است) 6،17،18،21(دیگران
 برای  بهتری های   مهارت  و ها ز تواناییبیشتری دارند احتماال ا

های زندگی و بررسی نیازهای فرزندان خود  برخورد با چالش
بخشی را برای  کنند جو خانوادگی لذت برخوردار بوده، سعی می

فرزندان خود به ارمغان بیاورند که در آن با اطمینان به تحصیل 
               . ادامه دهند و این خود مانع از فرار از منزل می شود
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، در تحقیق حاضر )1،18( همچنین همسو با سایر پژوهش ها
مشاهده شد دخترانی که تحت سرپرستی هر دو والد به صورت 

هستند، نسبت به دخترانی که فقط از نعمت سرپرستی پدر مشترک 
واضح است .  کمتر احتمال دارد از خانه فرار کنند،برخوردارند

ا، عالوه بر این که الگوی مادرانه برای فرد ه که در این خانواده
  احتمال غفلت و سوء استفاده وجود ندارد، به خاطر نبود مادر، 

فیزیکی یا جنسی بیشتر بوده و دختران ممکن است مجبور به ایفای 
نقش مادر گردند لذا، احتمال بیشتری هست که به دنبال راهی 

  . شندآور با برای خالص شدن از این گونه محیط رنج
طور که مشاهده شد تعدادی از عوامل مؤثر در ریسک  همان

فرار دختران از منزل مانند فقر اقتصادی و فرهنگی، پایین بودن 
  عواملی  جمله   از  خانواده  زیاد و جمعیت  والدین  تحصیالت

  

  
اجتماعی پایین تر بیشتر دیده -هستند که در طبقات اقتصادی

ان گفت نوجوانان طبقات پایین به همین دلیل می تو. می شود
        .آسیب پذیری بیشتری نسبت به این معضل اجتماعی دارند

سن  از طرف دیگر، عواملی مانند تک والدی بودن نوجوان،
ترتیب تولد از  ها با فرزندان و زیاد والدین و تفاوت سنی آن

         . خانوادگی هستند-عوامل مربوط به خانواده و ارتباطات درون
به همین خاطر محققینی که به دنبال برنامه های پیشگیرانه برای 
این دسته از نوجوانان هستند باید به این دو مقوله کلی از علل 

اجتماعی و عوامل مربوط به خانواده توجه -یعنی طبقه اقتصادی
  .الزم و ویژه داشته باشند
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░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  
Abstract 

  
Study of relation between females' runaway from home 

and demographic Variables 
 

Shareh H 
 

 
ntroduction: In recent years running away from home is increasing, especially in adolescent 
females. Although there are many researches in this field, yet there is a little study in risk of 

females running away. This study was conducted to discover the possible role of demographic 
characteristics in running away from home among female adolescents.  

Methods and Materials: 500 females from Mashhad city high schools at local areas number 2, 5 and 
7 were selected. At first the areas were chosen on cluster sampling, and then 2 schools were selected 
randomly from each cluster. After this subjects were selected randomly based on their high school 
speciality and grade being obtained. All subjects completed 2 questionnaires: demographic 
characteristics, and risk of running away from home. Data were analyzed by using Pearsonian 
correlation, one way analysis of variance, and Scheffe post hoc test.  

Results: Data indicated that significant correlation were found between risk of females running away 
and age, family members, family income, parent age and educations. The results of one way analysis 
of variance and Scheffe post hoc test revealed academic achievement, birth order, and person in charge 
type influential in risk of running away from home among female adolescents. The influence of other 
variables was not meaningful.    

Conclusion: This study shows that demographic characteristic have meaningful effect on the risk of 
females’ running away from home.  

Keywords: Demographic characteristic, Runaway girls, Running away from home 
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