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 همبستگی خانوادگی و استقالل عاطفی در دختران فراری از خانه 
 

 *سیامک سامانیدکتر 

 
 چکیده

 .  هدف این بررسی مقایسۀ دختران فراری از خانه و دختران عادی از نظر همبستگی خانوادگی و استقالل عاطفی بود:هدف
گیری در دسـترس انتخـاب شـده          که به روش نمونه    دختر عادی    35و   خواهان شهر شیراز    ساکن در مرکز سامان    دختر فراری از خانه      35 : روش
 .شدند تحلیل tکمک آزمون تحلیل افتراقی و آزمون  ها به  داده.به دو مقیاس همبستگی خانوادگی و استقالل عاطفی پاسخ دادندبودند، 
ار در چهـار بعـد از پـنج بعـد مقیـاس همبسـتگی       د تفـاوت معنـی  دهنـدۀ   نشـان عـادی   گروه   مقایسۀ گروه دختران فراری از خانه و         :ها  یافته

آزمون تحلیل افتراقی نیز نشان داد که بـر پایـه           . بود) همبستگی با پدر، روابط زناشویی، مکان تعامل و روابط والدین و نوجوان           (خانوادگی  
 . ختران عادی متمایز ساختاز دختران فراری از خانه را از د% 77دو متغیر روابط زناشویی و روابط والدین و نوجوان می توان 

 . دختران عادی استو نوع روابط خانوادگی از عوامل مهم تفاوت دختران فراری :گیری نتیجه
 
 دختران فراری، همبستگی خانوادگی، استقالل عاطفی :کلیدواژه

 
 مقدمه

کننـد   از نوجوانـانی کـه از خانـه فـرار مـی       % 50نزدیک بـه    
تان و یا یکی از بستگان کم با یکی از دوس     ارتباط خود را دست   

 درصد آنها پس از گذشت کمتـر از         80 تا   70کنند و    حفظ می 
 ). 1992، 1کارتی مک(گردند  یک هفته به خانه باز می

انســجام و یــا همبســتگی ”هــای خــانوادگی  یکــی از کــنش
دهندۀ رابطۀ عاطفی میان والـدین و          است که نشان   “2خانوادگی

 ،7 و ویتبـک   6، سـیمونز  5ز، لـورن  4، الـدر  3کونگر(فرزندان است   

نشان دادنـد کـه     ) 2001 (10 و ماهونی  9، الوی 8 جانسون .)1992
سـزایی بـر میـزان بـروز         هثیر ب أهمبستگی خانوادگی ت  انسجام یا   

) 1381(سـامانی . مشکالت عاطفی و رفتاری در نوجوانـان دارد   
نیز دریافت که همبستگی خانوادگی عـاملی اساسـی در زمینـه            

 .رود  شمار می  بهانویژه دختر هان ببهداشت روانی نوجوان
نشــان دادنــد کــه ) 1989 (12 ونیــدل و)2002( 11اســتنبرگ

شـدن نیازهـای     درگیری نوجوان با والدین در اثر بروز و مطرح        
 جدید دورۀ نوجوانی، احتمال بـروز رفتارهـای بزهکارانـه را از           
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ــزایش   ــیســوی نوجــوان اف ــه”. دهــد م ــرار از خان ــۀ “ف  از جمل
جوان در برابر بروز مشکل و درگیری با والدین         های نو  واکنش
خـود زمینـه را بـرای        )فرار از خانـه   (بروز این نابهنجاری    . است

رفتارهــایی ماننــد اعتیــاد، افــت تحصــیلی، مشــکالت جنســی و 
ســازد و ایــن امــر افــزایش مشــکالت  پرخاشــگری فــراهم مــی

ــی دارد  ــاری(خــانوادگی را در پ ــاری و 1ونگارب ). 1986 و،نگارب
نیازهای رشـدی در دوران     از  عنوان یکی     به “ 2قالل عاطفی است”

نوجوانی، بیانگر نوعی تغییر در نوع ارتباط فرزنـدان و والـدین            
ــی ــد  مـ ــورن(باشـ ــتنبرگ3المبـ ــتنبرگ و 1993، 4 و اسـ ؛ اسـ

نشان دادنـد کـه     ) 1999 (7 و گوسنز  6 بیرز .)1986،  5سیلوربرگ
هم در افـزایش     عاملی م  ،عنوان یکی از ابعاد استقالل      به “8تفرد”

.  در نوجوانـان اسـت     10 و اسـترس   9، افسـردگی  8میزان اضطراب 
و ) 1990 (14 و ســـف13 گـــیکس،)2001( 12 و لیتـــل11گـــاربر
نیز استقالل عاطفی   ) 1988 (17 و کورنلیوس  16، ایستمن 15اسمال

را در نوجوانان با مشکالت رفتاری و عاطفی دارای همبسـتگی           
اسـتقالل  (  تحـول  از سـوی دیگـر ایـن      . مثبت گـزارش نمودنـد    
هــای  موجــب بــروز مشــکالت و نگرانــی) عــاطفی در نوجــوان

بســیاری در والــدین و چگــونگی ارتبــاط والــدین بــا فرزنــدان  
 . گردد نوجوان می

ی هـا   این بررسی در این راستا و با هدف پاسـخ بـه پرسـش             
یا میان دخترانی که اقدام به فرار از خانه         آ: زیر انجام شده است   

ن عادی از نظر استقالل عاطفی تفاوت وجـود         اند و دخترا   کرده
دارد؟ آیا میان دختران فراری از خانه و دختران عـادی از نظـر              

اطفی میـان اعضـای خـانواده    عـ همبستگی خانوادگی و روابـط     
ــتگی     ــل همبسـ ــدامیک از دو عامـ ــود دارد؟ کـ ــاوت وجـ تفـ

و اسـتقالل عـاطفی     ) عنوان یـک عامـل محیطـی       به(خانوادگی  
دختران فراری از خانه    تمایز  در  ) ف رشدی عنوان یک تکلی   به(

 ثرتر است؟ؤاز دختران عادی م
به بیان دیگر این پـژوهش بـا هـدف مقایسـۀ تـأثیر عوامـل                
فردی و خانوادگی در بروز رفتار فرار از خانه در دختران انجام     

 .شده است
 

  وشر
 دختـر فـراری از      35( دختـر    70هـای پـژوهش را        آزمودنی

انحـراف  ( سـال  5/17با میـانگین سـنی     )  دختر عادی  35خانه و   
گــروه دختــران فــراری از خانــه بــا . تشــکیل دادنــد) 5/3معیــار 

وابسـته بـه سـازمان      (خواهان شهر شیراز     مراجعه به مرکز سامان   
 . گیــری در دسـترس انتخـاب شــدند   بـه روش نمونـه  ) بهزیسـتی 

، )ماه اخـتالف  چهار  حداکثر با   ( دختر عادی که بر پایه سن        35
ــا گــروه   خــود ویالتمیــزان تحصــ  تحصــیالت پــدر و مــادر ب

عنـوان گـروه      دختران فراری از خانه همتاسازی شده بودند، بـه        
سر بردن در    معیارهای ورود به پژوهش، به    . گواه انتخاب شدند  

خواهــان شــهر شــیراز، اعــالم همکــاری در ارایــه  مرکــز ســامان
اطالعــات مــورد نیــاز توســط دختــران مــورد بررســی و امکــان 

به افراد عادی برای همتاسازی با هر یـک از دختـران            دسترسی  
 هفتگفتنی است که چون امکان همتاسازی برای        . فراری بود 

 دختر  42فراهم نگردید، از    با گروه گواه    نفر از دختران فراری     
 نفر شرایط ورود بـه پـژوهش    35ساکن در مرکز یاد شده، تنها       

 1    .را پیدا کردند
 “18مقیاس همبسـتگی خـانوادگی  ”ها از  برای گردآوری داده 

مقیاس همبسـتگی   .  بهره گرفته شد   “19استقالل عاطفی مقیاس  ”و  
 28دارای  ) 1381  سـامانی،  ؛1379 رضویه و سامانی،  ( خانوادگی

هشـت عامـل مختلـف      دارای  باشـد کـه      ای می   پرسش پنج گزینه  
انسجام با مادر، انسجام با پدر، مدت زمان تعامل، مکـان تعامـل،            (

گیــری، روابــط عــاطفی اعضــای خــانواده، روابــط  شـیوۀ تصــمیم 
ضـریب پایـایی ایـن      . اسـت ) زناشویی و روابط والدین بـا فرزنـد       

ــین     ــل ب ــن عوام ــرای ای ــایی ب ــیوۀ بازآزم ــه ش ــاس ب ــا  69/0مقی ت
 ).1381 سامانی،( گزارش شده است80/0

) 1986( مقیاس استقالل عاطفی را استنبرگ و سـیلوربرگ    
در ایـران اعتباریـابی نمـوده        را   آن) 1381( سـامانی     و اند  ساخته
ای و   پرســـش چهـــار گزینـــه13ایـــن مقیـــاس دارای . اســـت

 و  21خوداتکـایی  و   عدم وابستگی ،  20تفرددربردارندۀ سه عامل    
اعتبار عوامل این مقیاس به     . باشد  می والدین 22آل بودن  غیرایده

 گـزارش   61/0 و   64/0،  76/0ترتیب برابر بـا      شیوۀ بازآزمایی به  
 ).جا همان( شده است
ها پـس از ارایـه توضـیحات الزم            گردآوری داده  هایابزار

هـای دو گـروه گذاشـته        گویی در اختیـار آزمـودنی       برای پاسخ 
_______________________________________ 
1- Garbarino   2- emotional autonomy 
3- Lamborn   4- Steinberg 
5- Silverbrg  6- Beyers  
7- Goossens  8- anxiety 
9- depression  10- stress 
11- Garber   12- Little 
13- Gecas   14- Seff 
15- Small   16- Eastman 
17- Cornelius   
18- Family Cohesion Scale 
19- Emotional Autonomy Scale 
20- individuation   
21- independency and self-reliance 
22- deidealization 
 



 

نفرونی انجام  و با تصحیح ب   tکمک آزمون     ها به   تحلیل داده  .شد
 .شد

 
 ها یافته

، میانگین و انحراف معیار ابعـاد مختلـف مقیـاس           1جدول  
مقایسـۀ دو    .دهد  و گروه نشان می   همبستگی خانوادگی را در د    

گروه دختران فراری و عادی نشان داد که دختـران فـراری در             
ــدر       ــا پـ ــجام بـ ــاد انسـ ــادی در ابعـ ــران عـ ــا دختـ ــه بـ  مقایسـ

)01/0p<، 34df=، 78/2 (t=روابـــط زناشـــویی ،  )001/0p<، 
34df=،1/4(t= مکــان تعامــل ،)001/0p<، 34 df=، 7/3 (t= و 

طـور   ه ب =001/0p<، 34 df= ،7/3 (t( روابط والدین با فرزندان   
در سـایر ابعـاد     . داری از نمـرۀ کمتـری برخـوردار هسـتند          معنی

ــادر،  ( ــا م ــجام ب ــیوۀ      انس ــدین، ش ــا وال ــل ب ــان تعام ــدت زم م
دار  تفاوت دو گروه معنی   ) گیری و روابط عاطفی اعضا     تصمیم
 . نبود

 

 نوادگی معیار ابعاد مختلف مقیاس همبستگی خا  میانگین و انحراف-1جدول

 گروه دختران مقیاس ابعاد
میانگین 

 )معیار انحراف(
 انسجام با مادر )09/1 (03/3 راریف

 )96/0 (5/3 عادی

 انسجام با پدر )92/0 (39/2 فراری
 )91/0 (01/3 عادی

 مدت زمان تعامل )57/0 (89/2 فراری

 )0/1 (26/3 عادی

روابط زناشویی  )17/1 (76/2 فراری
 )95/0 (8/3 یعاد والدین

روابط عاطفی  )34/1 (8/2 فراری
 )19/1 (2/3 عادی اعضای خانواده

 مکان تعامل )2/1 (86/2 فراری

 )95/0 (85/3 عادی

 گیری نحوۀ تصمیم )78/0 (81/2 فراری

 )76/0 (18/3 عادی

روابط والدین و  )3/1 (78/2 فراری
 )0/1 (84/3 عادی فرزندان

 حراف معیار ابعاد مختلف مقیاس استقالل عاطفی میانگین و ان-2جدول

 ابعادمقیاس
 گروه دختران

میانگین 
 )معیار انحراف(

 تفرد )51/0 (94/2 راریف
 )58/0 (76/2 )عادی( همتا

عدم وابستگی و  )79/0 (28/2 فراری
 )57/0 (17/2 )عادی(همتا  اتکایی خود

 )75/0 (78/2 فراری
بودن  آل غیرایده
 والدین

 )59/0 (87/2 )عادی( اهمت

 

  ضرایب معادلۀ تحلیل افتراقی-3جدول            

 ضریب 

 غیر استاندارد استاندارد متغیر
 56/0 74/0 روابط والدین و نوجوان

 68/0 67/0 روابط زناشویی
 -06/4 ــ ضریب ثابت

 
برای بررسی و مقایسۀ دوگروه دختـران فـراری از خانـه و             

 مختلـف مقیـاس اسـتقالل عـاطفی نیـز           دختران عادی در ابعـاد    
هـا    یافتـه . کـار بـرده شـد       نفرونی به و وابسته با تصحیح ب    tآزمون  

، تفـرد ( نشان دادند که در هیچ یـک از ابعـاد اسـتقالل عـاطفی             
میـان  ) آل بودن والـدین    عدم وابستگی و خوداتکایی و غیرایده     

 ).2جدول (دو گروه تفاوتی وجود ندارد 
رۀ کل مقیاس همبستگی خانوادگی     نممیانگین   نیز   tآزمون  

کمتـر از   دار    طـور معنـی     بـه  را   )15/78( دختران فراری از خانـه    
ــادی   ــران ع ــره دخت ــانگین نم ــان داد) 5/94(می  ،>001/0p( نش

34df=، 18/4 (t=،     امــا در اســتقالل عــاطفی میــانگین نمــرۀ 
 .دار نداشتند تفاوت معنی) 42( عادی و )44( دختران فراری
ــ کننــدگی ابعــاد همبســتگی  بینــی  پــیشن میــزانیبــرای تعی

خانوادگی در تشـخیص و افتـراق دو گـروه دختـران فـراری و              
 به شیوۀ توصیفی بهـره      1دختران عادی از آزمون تحلیل افتراقی     

های ایـن آزمـون گویـای آن بـود کـه روابـط                یافته. گرفته شد 
ــدین و ــویی والـ ــدان از   زناشـ ــا فرزنـ ــدین بـ ــۀ والـ ــوع رابطـ نـ

مهـم در تمـایز دختـران فـراری از عـادی        هـای     کننـده  بینی پیش
مقدار ویلکز الندا برای معادله تمایز دختـران فـراری          . دنباش می

 .  بود69/0دست آمده از این تحلیل برابر با  از دختران عادی به
_______________________________________ 
1- discriminant analysis 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمایز دختران فراری از خانـه و دختـران عـادی بـر پایـه                -1نمودار  
 معادلۀ تحلیل افتراقی

 
و ارزش ویژۀ این معادلـه بـه ترتیـب          1باکس  در ضمن مقدار ام   

های آزمون تحلیل افتراقی نشان داد  یافته.  بود 44/0و    5برابر با   
تـوان بـر پایـه روابـط زناشـویی و            کمک این معادله، مـی      که به 

درصد موارد دختران فراری     3/76روابط والدین و فرزندان در      
ــز داد  ــادی تمی ــران ع ــرضــ. را از دخت  ریب همبســتگی دو متغی

 .  بود19/0روابط زناشویی و روابط والدین و فرزندان برابر با 
تشـخیص معادلـه   مـوارد  % 3/76در درمورد دختران فراری  

مــوارد % 1/78ایــن معادلــه در   وداشــتبــا واقعیــت همــاهنگی 
ــه  ــران عــادی را ب تشــخیص % 9/21(خــوبی تشــخیص داد  دخت

راقی برای متغیرهای روابط     ضرایب معادلۀ تحلیل افت    .)نادرست
زناشویی و روابط والدین و نوجوان در تمایز دختران فراری از           

 .ه شده استی ارا3جدول خانه و عادی در 
دهنـدۀ میـزان تمـایز دو گـروه دختـران              نیز نشـان   1نمودار  

فراری از خانه و دختران عادی بر پایه دو متغیر روابط زناشویی            
دسـت آمـده از    پایـه معادلـۀ بـه     و روابط والـدین و نوجـوان بـر          

 . باشد تحلیل افتراقی می
 

 بحث
های این پژوهش نشان داد کـه تفـاوت مهـم دختـران              یافته

هــای  فــراری از خانــه در مقایســه بــا دختــران عــادی در کــنش 
عنوان  باشد و از نظر متغیر استقالل عاطفی به      عاطفی خانواده می  

وه دیـده   داری میـان دو گـر      یک تکلیف تحولی تفـاوت معنـی      
هـای آن عامـل      این بررسی نشان داد که خانواده و کـنش        . نشد

یکپارچگی . مهمی در بروز رفتار فرار از خانه در دختران است         
و همبستگی کم خانوادگی نوجوان دختر با پدر، وجود مشکل          

در روابط زناشویی والدین، روابط ناکارآمد والدین با نوجـوان          
تـران نوجـوان از زنـدگی در         آن ناخشنودی دخ   لدنبا  دختر و به  

کم زمینه را برای اقدام به فرار دختـران           کنار پدر و مادر، دست    
هـای ایـن پـژوهش بـا الگـوی دیـویس و               یافتـه . کنـد   آماده می 
ثیر آن بــر أدر زمینــه درگیــری والــدین و تــ) 1998( کومینــگ

بـر پایـه    . مشکالت رفتاری و هیجانی نوجوانان هماهنگ اسـت       
، شـاید بتـوان گفـت کـه          حاضـر  ی پـژوهش  ها این الگو و یافته   

بــرآورده نشــدن نیازهــای عــاطفی و احســاس ایمنــی در خانــه، 
احتمال بروز رفتار فرار از خانه و پناه بـردن بـه منـابع بیـرون از                 

 .دهد خانه را در نوجوان افزایش می
چنین نشان داد که دختـران فـراری از خانـه             این بررسی هم  

مینه همبستگی با مـادر تفـاوت       در مقایسه با دختران عادی در ز      
داری از همبستگی عـاطفی      طور معنی  هبولی  داری ندارند،    معنی

چگونگی نقش و قدرت    . کمتری با پدر خود برخوردار هستند     
نوجـوان،  دختـر  پدر در خانواده، شیوۀ برخورد پـدر بـا مسـایل            

ناتوانی در پاسخ گویی پدر خانواده به نیازهـای عـاطفی دختـر             
ــۀ عوامــل  در ایجــاد و حفــ ــرای وی، از جمل ظ محیطــی امــن ب

دهندۀ میزان انسجام روابط دختر نوجـوان بـا پـدر خـود            کاهش
نتایج آزمون تحلیل افتراقـی نیـز نشـان داد کـه دو متغیـر            .است

عنـوان دو    روابط زناشویی والدین و روابط والدین و نوجوان به        
ــاخص    ــانوادگی، از ش ــتگی خ ــی همبس ــد اساس ــم   بع ــای مه ه

در ایـن   . باشـد   دختران فراری از دختران عادی می      متمایزکنندۀ
نیــز بــر ) 1999 (2و الســون) 1992( زمینــه کــونگر و همکــاران

چنــین  ثیر نــوع روابــط حــاکم بــر خــانواده و هــم أاهمیــت و تــ
ــر بهداشــت روانــی   مهــارت هــای ارتبــاطی اعضــای خــانواده ب
 1 .اند کید نمودهأفرزندان ت

دام به فـرار دختـران از       های این پژوهش، اق    با توجه به یافته   
 از محیط ناخوشایند خانواده بـه       “گریز”باید نوعی رفتار  را  خانه  

 . دانست) گمان نوجوان به(محیطی امن و خوشایند 
هـای    های بیشتر از محدودیت     دسترسی نداشتن به آزمودنی   

هـای    شود در پـژوهش     پیشنهاد می  .رود  شمار می   این پژوهش به  
) وضعیت هویت و یا عزت نفس     مانند  (های فردی    آینده کنش 

) پـذیری و یـا سـبک تربیتـی         مانند سطح انعطاف  (و خانوادگی   
پیشنهاد چنین،   هم.این گروه از دختران مورد بررسی قرار گیرد 

های آینده شمار بیشتری از دختـران فـراری           شود در بررسی    می
و یا مراکزی که شمار بیشتری از این دختـران در           شوند  بررسی  

 .دنشوند مورد بررسی قرار گیر  میآنها نگهداری

_______________________________________ 
1- Box's M  2- Olson 
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 سپاسگزاری
دلیـل    از مسئوالن محترم سازمان بهزیستی اسـتان فـارس بـه          

ــژوهش، هــم  ــین از خــانم همکــاری در اجــرای پ ــا  چن ــا فریب ه
، در زمینــه اجــرای پــژوهشخوشــبخت و رزا خورشــیدی کــه 

 .شود نویسنده را یاری کردند سپاسگزاری می
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