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 خالصه 

مثل حقوق  یترجدا کردن آن از حقوق عامو  دارد نیسن يدر تمامی زنان اشاره به آزاد حقوق  :مقدمه

اما مدافعان حقوق  شونديشناخته م تیتمام بشر به رسم یدر بدو زاده شدن برای است که بشر بنا بر تئور

و این  شونديحقوق خارج م نیاز مردان از شمول ا شتریزنان و دختران ب يلیبه دال و  دهنديزنان نشان م

و  ،يحقوق سرپرست ل،یحق تحص ت،یحق کار، حق مالك ،یو خودمختار يبدن تیتمامحقوق شامل 

ای و به بررسي تطبیقي حقوق جسمي مقایسه -حقوق دیگر مي باشد و  در این مقاله هدف از نوع علي

 باشد. تهران مي 4طقه اجتماعي دختران بد سرپرست و دختران فراری من

نفر با توجه به  60گیری در دسترس، پژوهش حاضر با حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونه  :روش کار

نفر مربوط به گروه دختران بدسرپرست )از نوع شرایط  30اهداف و فرضیه تحقیق انتخاب شدند. 

نفر  30بار یكي از والدین با فرزند( و اقتصادی و فرهنگي ضعیف، پدر فاقد شغل و نهایتاً رفتار خشونت 

دختران فراری )نگهداری شده در مراکز(. در این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایي توسط راسل و پیلوا 

کاری تاکمن نامه اهمال( و پرسش1990برون، کش و میولكا ) (؛ پرسشنامه تصویر بدني1980و کورتونا )

اوری شده پس از ثبت در نرم افزار های جمعاین پژوهش داده( بر روی گروه نمونه اجرا شد. در 1991)

SPSS24 های آمار توصیفي )میانگین و انحراف استاندارد( و استنباطي )تحلیل واریانس بر اساس روش

 چندمتغیره( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ساس تنهایي، تصویر بدني نامه احنتایج پژوهش نشان داد که اثر گروه بر نمرات حاصل از پرسش  :نتایج

های دو گروه )دختران بدسرپرست و دختران باشد؛ بدین معنا که بین آزمودنيکاری معنادار ميو اهمال

 فراری( در میانگین نمرات این متغیرها تفاوت معناداری وجود دارد. 
رپرست باالتر کاری کل در دختران بدسهمچنین میانگین متغیرهای احساس تنهایي و اهمال:نتیجه گیری

تر از از گروه دختران فراری بوده است، همچنین متغیرهای تصویر بدني گروه دختران بدسرپرست پائین

گروه دختران فراری بوده است. تعداد زیادی از دختران تحت خشونت فیزیكي ، روحي و... در خانواده 

ای و حمایت اجتماعي به مات مشاورهبر آنها اعمال شده است لذا در این زمینه باید برای این زنان اقدا

 طور تخصصي از سوی مسئولین و دولت صورت گیرد.

 ی،اهمال کاري، بدن ری،  تصوياجتماع یانزوااجتماعي،  -فردیحقوق حقوق تطبیقي،   :کلمات کلیدی

 دختران بدسرپرست و دختران فراری
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 مقدمه

اساس  گریكدیو فرزندان نسبت به  نیانواده و حقوق متقابل والدخ

تمدن  جادیاز عوامل مهم ا يكیشناسان جامعه دهیاجتماع و به عق

شده است و  یگذار هیپا است.رشد و پرورش افراد در خانواده

 یو استوار حیصح تیدر گرو ترب یسالمت و سعادت جامعه بشر

 اتیح ياسالم نشی.در بستآمده ا دیاست که در خانواده پد

بر حقوق است  يو اخالق و متك مانیبر ضوابط ا يمبتن خانواده

 نیشوهر،فرزندان و والد شأن زن، رندهیکه دامنهء آن در برگ

 حیو تشر حیشده است به توض يسع هکوتا يبررس نیاست.در ا

در  گریكدیو فرزندان نسبت به  نیو والد نیحقوق متقابل والد

است که مستندات ما  يعیپرداخته شود. طب يخانواده اسالم کی

 و تجربه اسالم در طول مدت ياسالم لیمنابع اص يبررس نیدر ا

(. وظیفه نوجوانان، این دوره پر فراز و 1)باشديچهارده قرن م

نشیب، تكامل و رسیدن به هویت مستقل است؛ اما مشكالت 

موجود در این مسیر ممكن است نوجوان را دچار چالش کند که 

کنند برخورد با برای افرادی که با خانواده خود، سالم زندگي مي

ها به مراتب آسانتر از افرادی است که با خانواده خود شاین چال

(. 2اند)اند و یا با خانواده بدسرپرست زندگي کردهزندگي نكرده

شود که گفته مي هایيخانوادهسرپرست یا بد سرپرست به بي

والدین بر اثر حوادثي همچون تصادفات رانندگي یا مرگ از 

ار مناسبي با فرزندان خود اند یا والدیني هستند که رفتدست داده

بي سرپرست و بدسرپرست از حضور تربیتي،  (. فرزندان3)ندارند

روان شناختي، حمایت مؤثر والدین و نیز از مزایای زندگي در 

های (.خشونت علیه زنان به روش4) خانواده محروم هستند

عنوان یک چالش و پدیده متفاوتي در تمامي جوامع امروزی به 

های فرهنگي و بومي نمایان صورت شاخص اجتماعي و به

ها چون همدلي درک درستي از شود. در طول تاریخ، انسانمي

اند بیشتر اوقات حقوق آنها پایمال شده و یا در حقوق زنان نداشته

عبارتي مورد عوض دادن حق و حقوق، مورد آزار و اذیت و یا به

که یكي از فیزیكي علیه زنان اند. خشونتخشونت قرار گرفته

                                                           
1 . Social isolation 

های خشونت علیه زنان است، یكي از مشكالت اجتماعي شكل

  (.5تمام کشورهااست )

دهد که توجه به مساله های اخیر نشان مينگاهي به پژوهش

ای مورد خانواده و تأثیرات آن بر ابعاد سالمتي به طور فزاینده

(.فرار از 6توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است )

ل عبارت است از غیبت از خانه به مدت حداقل یک شب و منز

ساعت  24بدون رضایت والدین یا سرپرست قانوني فرد که مدت 

ها صورت گرفته یا بیشتر و بدون اطالع والدین یا برخالف میل آن

های متعددی در ارتباط با فرار از خانه صورت باشد. پژوهش

گي، اجتماعي و گرفته است که بیشتر عامل بر عوامل خانواد

اند و نقش خود فرد از همه مهتر بوده است ای متمرکز شدهزمینه

(، هر چند پدیده فرار از خانه به ظاهر اقدامي فردی است، اما 7)

شود. این افراد در ای نمایان ميپیامدهای آن در سطح گسترده

جستجوی هویت یا در اثر مواجه شدن با مشكالت خانوادگي، 

رای مدتي کوتاه، مقطعي یا دائمي از خانه محیطي و شخصي ب

گریزند و در اندک مدتي در معرض دزدی، اختالالت مي

های رفتاری؛ روسپیگری، رفتارهای جنایي، ایدز، و سایر عفونت

مقاربتي مسری، استفاده از مواد مخدر و خرید و فروش این مواد 

ری را کودکان و نوجوانان فرا %74گیرند و مطابق آمارها قرار مي

دهند، زیرا بسیاری از دختران در ساعات و دختران تشكیل مي

روزهای اولیه پس از فرار از خانه مورد سوء استفاده جسمي و 

شود که آخرین گیرند و همین امر موجب ميجنسي قرار مي

(. در این میان 8امیدها برای بازگشت به خانه را از دست بدهند )

همساالن، انتقاد معلمان، مشكالت مشكالت خانوادگي و ارتباط با 

کند. تحصیلي و ...برای دختران بیشتر از پسران استرس ایجاد مي

( در پژوهش خود 1399از جمله پژوهش کریمي و همكاران )

نشان دادند که دانش آموزان بدسرپرست نسبت به دانش آموزان 

دانش  برند. درعادی از احساس تنهایي و انزوای بیشتری رنج مي

و یا سرپرست  نداشتن و خانواده حضور عدم به توجه با زانآمو

 رسد مى نظر به که هایى مولفه از یكى ،بدسرپرست بودن خانواده

( 9است ) 1انزای اجتماعي میزان باشد باال بسیار هااین خانواده رد
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(،  1936) 1شافت تونیسل گزم جتماعي با مفهووای انزم امفهو

( 1893) 3کیمدورجتماعي اهمبستگي ( و 1973) 2یملزگي دلزد

انزوای اجتماعي به معنای عدم وجود تماس با باشد. ميط تبادر ار

ترین سطح، انزوای (. در بنیادی10افراد دیگر تعریف شده است )

اجتماعي به عنوان عدم ارتباط معنادار و پایدار و یا به عنوان داشتن 

تعریف شده است؛ همچنین حداقل تماس با خانواده و جامعه 

تأکید اصلي در مطالعه انزوای اجتماعي بر فقدان یا ضعف 

تعامالت، پیوندها و روابطي است که افراد را به صورت عیني به 

که دچار  یروانشناسان معتقدند فرد(. 11سازد )هم متصل مي

انزواست، ممكن است در ظاهر سرزنده باشد، اما در خلوت از 

 ،یهایش عبارتند از: قلدربرد و نشانه يمرنج  یيتنها ينوع

(. 12ي )و اجتماع يخانوادگ یهااز جمع یو دور یآزارمردم

( در پژوهش خود نشان داد 1396همچنین عطادخت و همكاران )

در دانش آموزان دارای نقص نسبت به دانش  بدني تصویر که 

آموززان عادی منفي تر است. یكي از معیارهای مورد توجه 

ت رواني، رضایت از تصویر بدني و نگرش مثبت به جسم بهداش

-است؛ درک نامناسب از تصویر بدني و عدم رضایت از آن مي

(. تصویر بدن 13تواند به مشكالت جسمي و رواني منجر شود )

های شناختي و رفتاری از ساختاری چندعاملي است که ارزیابي

تگي و سالم اندازه، زیبایي، ظاهر، عملكرد، نامناسب بودن برجس

(. از جمله 14گیرد)های مختلف بدن را در برميبودن بخش

گیری نارضایتي از تصویر بدني نقش دارند، عواملي که در شكل

های مختلف نظیر اجتماعي که از راه -مانند فشارهای فرهنگي

ها بر داشتن اندامي الغر به والدین، خانواده، همساالن و رسانه

کید دارند؛ همچنین عوامل زیستي مانند آل تأعنوان اندام ایده

(. شیوع 15نمایه توده بدني نیز در این امر تأثیرگذار است )

شود؛ نارضایتي از تصویر بدني نیز یک نگراني عمده محسوب مي

چرا که با مشكالت روانشناختي مانند کاهش حرمت خود و 

                                                           
1 . Tuonis 

2 . Zimell 

3 . Duorkim 

(. همچنین درک نامناسب از تصویر 16افسردگي ارتباط دارد)

تواند به مشكالت جسمي و رواني و عدم رضایت از آن ميبدني 

منجر شود. درک نامناسب از تصویر بدني باعث اضطراب و 

تنیدگي، فوبي اجتماعي، استعمال سیگار و الكل، وسواس و 

فردی، رفتارهای وسواسي و اضطراب اجتماعي، حساسیت بین

نتیجه های زیادی به این (. پژوهش17شود)ای مياختالالت تغذیه

-اند که تصویر بدني منفي در دانش آموزان بدسرپرست ميرسیده

تواند به مراتب بر سالمت رون آنها و همچنین از لحاظ تحصیل 

(. 18نیز تأثیر منفي و همچنین دچار انزوای اجتماعي نیز بشوند)

( در پژوهش خود نشان دادند که 2012) 4همچنین چائو و چنگ

یمي بر سالمتي رواني دارد. و نهایتاً تصویر بدني تأثیر منفي مستق

سومین عامل تأثیرگذار بر در دختران بدسرپرست و دختران 

اهمالكاری، برای  باشد. 5کاریتواند احتماالً اهمالفراری، مي

 تأخیر به وریغیرضر رتصو به کهتوصیف اقدام به انجام عملي 

آن  تكمیل به تمایل مانيز نهایترود و در  مي رکا به ،ستا دهفتاا

آید که از نظر هیجاني احساس ناراحتي مي دجوو به دفردر  رکا

همچنین این واژه از این طریق که فردی در ذهن خود  (.19کند)

آن در  متمادر ا ليرا دارد، و ریکافرض یا عزم به پایان رساندن 

شناخته  د،شو مي شكست رچاد دخو اهلخوو د رنتظاا ردمو نماز

 نشدای از یک سو بیانگر خود نظم جویي (.اهمالكار20شود)مي

 فاعيد دهبرو را نهراگازناسا رفتار  ،یگرد یسوو از  زانموآ

 هبهر تعز حفظ ،شكستاز  پرهیز ایبر ادفرا که ستا یغیرمؤثر

ویند و پیامد مفیدی برای افراد جمياز آن    شخصيو ارزش  نفس

دانش هایي که خود (. در نتیجه، گزارش21کار ندارد)مسامحه

کنند رابطه منفي معناداری را با کاریشان ميآموزان از اهمال

کاری از عوامل (.اهمال22دهد)عملكررد تحصیلي آنها نشان مي

گوناگوني مانند اعتماد به نفس پایین، نداشتن طرح و برنامه کاری، 

عدم توانایي در مدیریت زمان، ترس از عدم موفیت، احساس 

4 . Chao& Cheng 

5 . Procrastination 
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دن کار، اضطراب و افسردگي تأثیر حقارت، مشكل در شروع نمو

کشیدن پذیرد و چون پرخوری، عدم تحرک بدني و سیگارمي

های آن آگاهي ای فراگیر دارد و با این که مردم به زیانجنبه

(. همچنین شجاعي و 23گذرند)توجه از کنار آن ميدارند، بي

( در پژوهش خود نشان دادند که اهمالكاری 1395اسكندرپور )

آموزان بدسرپرست بیشتر نمایان است. اما از آنجا که  در دانش

دوران نوجواني مقطع بسیار حساسي از زندگي فرد است که در 

رو است، ی شناختي و ساختاری روبهآن نوجوان با تغییر گسترده

گشته خواهند بود و به عقیده درباره خود و آینده نیز نامطمئن و گم

جوان کسب هویت است. اریكسون معتقد بود تكلیف عمده نو

اجتماعي در طول -کسب هویت یكي از مراحل مهم تحول رواني

های فرزند پروری و زندگي افراد است و در نتیجه شیوه

کنند، هایي که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال ميروش

ها تأثیر بسزایي بر تحول رشد رواني و اجتماعي و سالمت روان آن

فتارهای درست والدین و نوع تربیت و حضور یا دارد. الگوها و ر

تواند منجر به ایجاد اخالل در تحول عدم حضور والدین مي

شناختي کودک و نوجوان شده و در آینده منجر به بروز روان

مشكالت رفتاری، هیجاني و شخصیتي شده و در نتیجه بهزیستي 

ر شناختي آنان در معرض خطر قرار گیرد؛ لذا پژوهش حاضروان

، ياجتماع یانزوا باشد که آیا بینبه دنبال بررسي این فرضیه مي

دختران بدسرپرست و دختران در   یو اهمال کار يبدن ریتصو

 فراری تفاوت معناداری وجود دارد.

 روش كار 

باشد. جامعه آماری آن ای ميمقایسه -این پژوهش از نوع علي

و  16رده سني شامل تمامي دختران بدسرپرست و دختران فراری 

باشد. نفر مي 163تهران که تقریباً  4ساله بدسرپرست منطقه  17

-حجم نمونه با توجه به هدف پژوهش و با استفاده از شیوه نمونه

نفر با توجه به اهداف و فرضیه تحقیق  60گیری در دسترس، 

نفر مربوط به گروه دختران بدسرپرست )از  30انتخاب شدند که 

و فرهنگي ضعیف، پدر فاقد شغل و نهایتاً  نوع شرایط اقتصادی

نفر دختر فراری  30رفتار خشونت بار یكي از والدین با فرزند(  و 

به صورت در تصادفي قرار گرفتند. در پژوهش حاضر جهت 

 ها ابزارهای زیر استفاده شده است: آوری دادهجمع

 الف(انزوای اجتماعي  

ا و کورتونا در سال پرسشنامه احساس تنهایي توسط راسل و پیلو

 10ای ،گزینه  4سوال و به صورت  20ساخته شد که شامل  1980

جمله مثبت است. نمره گذاری در این پرسشنامه  10جمله منفي و 

( دارد. ولي 4( و همیشه )3(، گاهي )2(، به ندرت )1هرگز )

برعكس است. یعني هرگز 1،5،6،9،10،15،16،19،20سواالت 

( را دارد. دامنه نمره ها 1( و همیشه )2هي )(، گا3(، به ندرت )4)

 50)حداکثر (است. بنابراین میانگین نمره 80)حداقل ( و  20بین 

است. نمره باالتر از میانگین بیانگر شدت بیشتر تنهایي است. 

گزارش  %78پایایي این آزمون درنسخه  جدید تجدید نظر شده 

، پیلوا و شد. پایایي آزمون به روش بازآزمایي توسط راسل 

گزارش شده است. این مقیاس توسط  %89( 1978فرگوسن )

شكرکن و میردریكوند ترجمه و پس از اجرای مقدماتي 

واصالحات به کار گرفته شد. در پژوهش بحیرایي و همكاران 

( که به منظور هنجاریابي این مقیاس بر روی دانشجویان 1385)

 (. 24گزارش شد ) 89/0انجام گرفت، آلفای کرونباخ 

 ب(تصویر بدني 

(: این پرسشنامه 1990پرسشنامه تصویر بدني برون، کش و میولكا )

شود و ماده است که توسط خود فرد پاسخ داده مي 69شامل 

جهت ارزیابي نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر 

بدني طراحي شده است. طبق تعریف کش و پروزینسكي ، نگرش 

ل بخش های ارزیابي، شناختي و رفتاری فرد به تصویر بدني شام

است و آگاهي فرد از سالمتي و یا احساس بیماری را نیز در بر 

طراحي شد که  1983گیرد. ویرایش اول این پرسشنامه در سال مي

نامیده شد. در ویرایش دوم، بخش  BSRQ ماده بود و 294شامل 

های تكراری حذف شد و بعضي از بخش ها بر اساس مالک های 

، کش ، وینستد و جاندا  از این 1985جدید جابجا شدند. در سال 

پرسشنامه جهت یک پژوهش بین المللي در مورد تصویر بدني 
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نفر به  2000نفر شرکت کننده،  30000استفاده کردند. از میان 

صورت تصادفي انتخاب شده و بر اساس سن و جنس طبقه بندی 

ط برون، کش و روایي بخش های اصلي پرسشنامه توس .شدند

( مورد بررسي قرار گرفت و تایید شد. همچنین 1990میولكا )

 :شامل سه مقیاس است  .گزارش شد 81/0پایایي آن 

ز ج)همه سواالت به BSRQ پرسشنامه مربوط به خود بدن.1        

 شماره سواالت ارائه شده در دو خرده مقیاس ذیل(

  BASSنيمقیاس رضایت از بخش های مختلف بد.2        

 (.68تا  60)سواالت 

، 20مقیاس مربوط به نگرش فرد درباره وزن )سواالت .3       

56 ،57 ،58 ،59 ،66.) 

سه بعد جسماني غالب هستند: ظاهر بدني، تناسب  BSRQ در

 بدني و سالمتي، که هر کدام از این قسمت ها شامل دو حیطه

ي ازظاهر، باشد: ارزیابي از ظاهر و آگاهارزیابي و آگاهي مي

تي و ارزیابي تناسب بدني و آگاهي ازتناسب بدني، ارزیابي سالم

ه این بنمره دارد،  5آگاهي از سالمتي. هر کدام از این حیطه ها 

وافق مبرای کامال  5برای کامال مخالف و نمره  1ترتیب که نمره 

بیشتر  در نظر گرفته شده است. امتیاز باالتر، نشان دهنده رضایت

رضایت از بخش عای مختلف بدن شامل  BASS  درمي باشد. 

ن و قد و صورت ، باال تنه، میان تنه و پایین تنه، قوام عضالت، وز

 5 برای حالت کامال ناراضي و 1ظاهر کلي مي باشد که امتیاز 

مقیاس مربوط به   .برای حالت کامال راضي محاسبه شده است

  :نگرش فرد در باره وزن شامل دو زیر مجموعه است

هنده الف(مشغولیت فكری با اضافه وزن که امتیاز بیشتر، نشان د

  نگراني بیشتر فرد است.

 5، نشان دهنده کمبود وزن و 1ب(ارزیابي وزن خود که امتیاز

 .نشان دهنده اضافه وزن است

                                                           
1 . Louisiana 

ه و برای سال به باال قابل استفاده بود 15این پرسشنامه در افراد 

 69اگر چه پژوهشگران همه  ارزیابي کودکان مناسب نمي باشد.

تناسب  ماده را اجرا مي کنند، ولي بخشهایي مانند مقیاس ارزیابي

گرفت،  بدني و سالمتي را مي توان با هم و در یک میانگین در نظر

مین هدر مورد مقیاس آگاهي از تناسب و سالمتي نیز مي توان به 

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار  .صورت عمل کرد

و  به زبان انگلیسي است که تا کنون در ایران اجرا نشده است

 Brownنیازمند اعتباریابي )سنجش روایي و پایایي است(.اما 

طبق  روایي این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایي آن را

 (. 25ذکر کرده است) 70/0آلفای کرونباخ باالی 

 ج(اهمال کاری  

نامه را جهت ( این پرسش1991کاری تاکمن )نامه اهمالپرسش

کاری دانشجویان ساخت و هنجاریابي نمود. این سنجش اهمال

 16 که است کاغذی -مداد نامه خودگزارشيپرسش مقیاس یک

چنین  از مطلقاً لیكرت درجهای 4 طیف مبنای بر است که ایماده

 من وجود در تمایل این ندارد، وجود من در تمایل این نیستم،

 به هااین گزینه است. شده طراحي هستم چنین مطلقاً و دارد

 ماده 12شوند. مي گذارینمره 4و  3، 2، 1مقادیر  اساس بر ترتیب

، 12) مقیاس این دیگر ماده 4 و صورت مستقیم به مقیاس این در

باال  نمره گرفتن شود.مي گذارینمره وارونه ( صورت14، 16، 7

 و همچنین است باال انگاریسهل دهندهنشان مقیاس در این

 این پایایي تاکمن .است 64 و 16 آن نمره حداکثر و حداقل

 (1382بیات ) مقدس کرده است. % گزارش 86 را نامهپرسش

دست  به %75 رودهن آزاد دانشگاه در دانشجویان را آن پایایي

 روی بر که در پژوهشي (1385همكاران) و ییالق شهني آورد.

 برای بودند، داده صورت شهرستان اهواز دبیرستاني آموزاندانش

 و کرونباخ آلفای هایروش از نامه تاکمنپرسش پایایي سنجش

آوردند. در   دست به را %74 عدد و استفاده کردند تنصیف

 از دانشجویان اینمونه روی ( بر1382بیات ) مقدس که پژوهشي

 64/0آزمون  روایي این گرفت، صورت 1لوئیزیانا دانشگاه



 
 

 63سال ویژه روانشناسي، ، 2، شماره 99تیر -خرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -116

 در اس.  دار(  معني >001/0p) سطح در که است شده گزارش

روایي  تعیین برای نیز (1385) همكاران و ییالق شهني پژوهش

 تعلل شوارزر، مقیاس با آزمون این همبستگي از تاکمن مقیاس

 ،%56 نمونه برای که روایي شد استفاده (2000)1دیهل و شمیتز

باشد )رستمي و همكاران، پسرها مي برای و%62 دخترها برای

(. از آنجا که برای سنجش عوامل مؤثر بر تعلل پرسشنامه 1395

استانداردی یافت نشد، همین محققان پس از مطالعه تحقیقات و 

مستندات پیشین در حیطه تعلل و همچنین مصاحبه اولیه و 

نظرسنجي از متخصصین و اساتید، عوامل مؤثر بر تعلل را شناسایي 

عامل ریز و جزیي دسته بندی کردند. سپس این  40در قالب و 

نفر از اساتید و خبرگان قرار گرفت و پس از  15عوامل در اختیار 

عامل فرعي و سه طبقه  20اجماع نظر بین آنها نهایتاً در قالب 

( و 15تا  8(، سازماني )سئواالت 7تا  1عوامل فردی )سئواالت 

بندی و مشخص گردید و با  دسته (20تا  16محیطي )سئواالت 

مقیاس لیكرت مورد سنجش قرار گرفت. برای اطمینان از صحت 

پرسشنامه طراحي شده، تحلیل عاملي صورت گرفت. نتایج تحلیل 

عاملي اکتشافي )ماتریس چرخش یافته عاملي با روش 

 مایر اولكین -واریماکس( نشان مي دهد با توجه به اینكه کیسر

( کوچک تر از 0معناداری بارتلت ) و عدد 85/0بزرگ تر از 

است، داده ها شرایط مورد نیاز برای تحلیل عاملي را دارا  05/0

هستند. از دیگر یافته های جدول تحلیل عاملي اکتشافي آن است 

درصد  25/63که سه عامل فردی، سازماني و محیطي، در مجموع، 

لفه، به واریانس تعلل را تبیین مي کنند و سؤاالت مربوط به هر مؤ

(.  پس از بیان 26درستي گویای دسته بندی ارائه شده هستند)

اهداف پژوهش و با رعایت مالحظات اخالقي، رضایت 

ها جهت شرکت در پژوهش به طور کامل جلب شد. آزمودني

برای اجرای پژوهش، حجم نمونه با توجه به هدف پژوهش و با 

ا توجه به اهداف نفر ب 60گیری در دسترس، استفاده از شیوه نمونه

نفر مربوط به گروه دختران  30و فرضیه تحقیق انتخاب شدند که 

بدسرپرست )از نوع شرایط اقتصادی و فرهنگي ضعیف، پدر فاقد 

نفر  30شغل و نهایتاً رفتار خشونت بار یكي از والدین با فرزند(  و 

                                                           
1 . Shimates& Dylan 

دختر فراری به صورت در تصادفي قرار گرفتند سپس برای هر 

های پرسشنامه انزوای اجتماعي راسل و پیلوا و نيیک از آزمود

(،  پرسشنامه تصویر بدني برون، کش و میولكا 1980کورتونا )

( به صورت 1991کاری تاکمن )نامه اهمال( و پرسش1990)

ها نیز بر اساس نامهآوری پرسشفردی اجرا شد. پس از جمع

استنباطي های آمار توصیفي )میانگین و انحراف استادارد( و روش

 )تحلیل واریانس چندمتغیره( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

( های توصیفي )میانگین وانحراف استاندارد: یافته1جدول 

-همالهای انزوای اجتماعي، تصویر بدني و امقیاسنمرات خرده

 کاری

-خرده

 هامقیاس

انحراف  میانگین تعداد گروه

 معیار

انزوای 

 اجتماعي

 

مربوط 

به خود 

 بدن

 

رضایت 

از بخش 

های 

 مختلف

 

مربوط 

به 

نگرش 

فرد 

درباره 

 وزن

 بدسرپرست

 فراری

 بدسرپرست

 فراری

 بدسرپرست

 فراری

 بدسرپرست

 فراری

 بدسرپرست

 فراری

 بدسرپرست

 فراری

 بدسرپرست

 فراری

 بدسرپرست

 فراری

 بدسرپرست

 فراری

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

53/41 

46/35 

40/121 

93/165 

46/20 

16/27 

96/17 

46/21 

83/159 

56/214 

16/17 

00/13 

43/17 

03/15 

93/11 

73/10 

53/46 

76/38 

73/13 

05/9 

25/39 

82/29 

83/8 

31/9 

71/6 

50/5 

93/41 

74/33 

53/5 

84/3 

57/7 

72/5 

35/4 

52/3 

28/12 

79/7 



 
 

 علی حمیدی و همکاران                                   بررسي تطبیقی حقوق فردی اجتماعی دختران بد سرپرست و دختران فراری -117

 

شود در دختران بدسرپرست مشاهده مي1همانطور که در جدول 

 83/159؛ تصویر بدني کل 53/41میانگین نمرات انزاوی اجتماعي 

زم باشد. قبل از تحلیل استباطي المي 53/46و اهمالكاری کل 

ها فرضهای آن رعایت گردد. تخطي از پیشفرضاست که پیش

اجه کند. تواند استفاده از روش آماری مورد نظر را با اشكال مومي

 های آن رعایتفرضی که پیشدر واقع، استفاده از روش آمار

ل از سازد. لذا قبنشده است، نتایج به دست آمده را نامعتبر مي

ا نماییم. بهای ضروری را بررسي ميفرضتحلیل استنباطي پیش

نس آزمون توجه به اینكه فرضیه موردنظر با استفاده از تحلیل واریا

 گردد.های زیر بررسي ميفرضشود، لذا قبل از آن پیشمي

   

آزمون باکس جهت بررسي همگني ماتریس  .2جدول 

 کوواریانس

 آزمون متغیر

 ام باکس

F Df2 

/Df1 
سطح 

 معناداری

-مقیاسخرده

های تصویر 

       99/11بدنی 

88/1 
 

6 
 

13/24373 
 

079/0 

-مقیاسخرده

-های اهمال

 97/12اریک

04/2 6 13/24373 057/0 

سطح معناداری  نشان داده شده است 2همانطور که در جدول 

باشد؛ بنابراین فرض صفر مي 05/0باکس بیشتر از آزمون ام

-شود و این بدان معناست که ما شاهد برابری ماتریسپذیرفته مي

-های کواریانس مشاهده شده متغیرهای کمي پژوهش )خرده

های مستقل کاری( در بین گروههای تصویر بدني و اهمالمقیاس

ها هستیم و لذا ماتریس کوواریانس)دختر بدسرپرست و فراری( 

است  ماتریسيوردایي، همگن هستند. ماتریس کوواریانس یا هم

که اعضای آن همبستگي بین پارامترهای مختلف سیستم را نشان 

ماتریس کواریانس همگن است به این معناست که رابطه دهند. مي

 ها متقارن است. ها در گروهمقیاسبین خرده

: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره جهت مقایسه انزوای 3جدول 

 کاریاجتماعي، تصویر بدني و اهمال
     نتایج

شاخص 

 آماری

متغیر 

 وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

دار مق

F 

P 

انزوای 

 اجتماعي

 تعامل

 خطا

 

06/552 

93/7846 
 

1 

58 

 

06/552 

29/135 

08/4 

 

048/0 

 

تصویربدني 

 کل

 

 تعامل

 خطا

 

06/44936 

53/84005 

 

1 

58 

 

06/44936 

37/1448 

02/31 

 

 

000/0 

 

 

-اهمال

 کاری کل

 تعامل

 خطا

81/904 

83/6142 

1 

58 

81/904 

91/105 

54/8 
 

005/0 
 

نشان  3تحلیل واریانس چندمتغیره مندرج در جدول نتایج آزمون 

نامه انزوای اجتماعي، دهد اثر گروه بر نمرات حاصل از پرسشمي

باشد؛ بدین معنا که بین کاری معنادار ميتصویر بدني و اهمال

آموزان دختر بدسرپرست و فراری( های دو گروه )دانشآزمودني

 اداری وجود دارد.  در میانگین نمرات این متغیرها تفاوت معن

 هامقایسه دو تایي گروه .3جدول 

ب(     سطح  -ها )الفمتغیر وابسته                  گروه الف                     گروه ب          خطای استاندارد      تفاوت میانگین     

 معناداری

 اننززوای اجتماعي

 تصویر بدني کل

 کاری کلاهمال

 بدسرپرست

 بدسرپرست

 بدسرپرست
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-: میانگین متغیرهای انزوای اجتماعي و اهمال3مطابق با جدول 

کاری کل در دختر ان بدسرپرست باالتر از گروه دختران فراری 

بوده است، همچنین متغیرهای تصویر بدني گروه دختران 

 تر از گروه دختران فراری بوده است. بدسرپرست پائین

  بحث

زن در ایران و قانون جمهوری اسالمي نیز از جایگاه مطلوبي 

در اصل سوم قانون اساسي جمهوری بر این اساس  برخوردار است

اسالمي ایران، دولت موظف است همه امكانات خود را در امور 

بكار گیرد. مختلف به طور مساوی هم برای زنان و هم برای مردان 

م وی در اصل دهم زن از حالت ابزاری خارج شده و به نقش مهّ

در امر خانواده و جایگاه شریف مادری اشاره شده است. اصل 

و مرد،  از زن کند که همه افراد ملت، اعماشاره مي بیستم صریحاً

انساني،  حقوق قرار دارند و از همه قانون در حمایت یكسان

اسالم،  موازین و فرهنگي، با رعایت ، اجتماعيسیاسي، اقتصادی

برخوردارند. اصل بیست و یكم که کامال اختصاص به زنان داشته 

در ضمن با توجه .کندو حقوق زن را در تمام جهات تضمین مي

به جایگاه زن در قانون اساسي، شورای عالي انقالب فرهنگي، به 

، منشور 1383پیشنهاد شورای فرهنگي اجتماعي زنان در سال 

های زنان در نظام جمهوری اسالمي ایران را تحقوق و مسئولیّ

تصویب کرد. این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسالم 

های واالی بنیانگذار جمهوری و مبتني بر قانون اساسي و اندیشه

تدوین گردید و در سال  )ره( اسالمي ایران حضرت امام خمیني

های زنان انون حمایت از حقوق و مسئولیتتحت عنوان ق 1385

المللي در مجلس شورای اسالمي های داخلي و بیندر عرصه

قانون اساسي رسید.  و در آخر به تصویب و به تأیید شورای نگهبان

تواند مبنای معرفي و تبیین جایگاه زن در نظام این منشور مي

 (.27) گیردجمهوری اسالمي ایران در مجامع بین المللي نیز قرار 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي تطبیقي حقوق اجتماعي،  تصویر 

بدني و اهمال کاری  در دختران بدسرپرست و دختران فراری بود. 

نتایج نشان داد که اثر گروه در مورد متغیرهای انزوای اجتماعي، 

کاری معنادار است، لذا تفاوت گروه بر تصویر بدني و اهمال

نادار بوده است. همچنین میانگین متغیرهای متغیرهای ذکر شده مع

آموزان دختر باالتر کاری کل در دانشانزوای اجتماعي و اهمال

از گروه دختران فراری بوده است، همچنین متغیرهای تصویر بدني 

تر از گروه دختران فراری بوده گروه دختران بدسرپرست پائین

(؛ پورعبدل و 1395است. این نتیجه با نتایج وجداني راد و ظفر )

؛ الی و 2018؛ بسویكو رثبلوم، 2019(؛ پیگان، 1394همكاران )

؛ 2019؛ پیگان، 2018؛ سیرویس و پایچیل، 2018شونبرگ، 

باشد. در ( همسو مي2010؛ فریزر و هولمزویست، 2014تاپسون، 

توان گفت که در جامعه شناسي، خانواده را تبیین این فرضیه مي

دانند که در آن فرزند و اعضای خانواده، به عنوان نهاد اصلي مي

گیرند. اعضای خانواده برای اولین بار در اجتماعي شدن را یاد مي

آموزند، منشاء بسیاری از خانواده هنجارهای جامعه را مي

گردد. به هر دلیلي شخصیت اولیه رفتارهای افراد به خانواده بر مي

تي خانواده قرار ای ندارند یا تحت سرپرسکودکاني که خانواده

گیرد. در چنین کودکاني گیرد، به درستي شكل نمينمي

آید که تبعات آن در آینده دیده خواهد شد خالءهایي بوجود مي

بدیهي است فرزنداني که در محیط خالي از عشق و با  (.28)

شوند در معرض دلبستگي خانوادگي کمتر تربیت و بزرگ مي

قرار خواهند گرفت. کودکان های عاطفي و روحي بسیاری بحران

بد سرپرست با مشكالت فراواني روبرو هستند. مشكالت این 

کودکان نداشتن احساس امنیت و برطرف نشدن نیازهای آنهاست. 

کمبود اعتماد به نفس و عدم بیان مشكالت با فرد مناسب و عدم 

مورد عالقه بودن از دیگر کمبودها و مشكالت روحي رفتاری این 

باشد وجود خشونت رفتاری و بدني در بین آنها کودکان مي 

کمبود امكانات و سلیقه های متفاوت آنها احساس محرومیت از 

با وجود  خانواده باعث بروز خشونت در بین آنها شده است.

یكسان بودن مدرسه کودکان عادی و بد سرپرست، این کودکان 

 در محیط مدرسه و کالس درس در انزوا هستند این کودکان از

وضعیت درسي پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند 

زیرا رسیدگي زیاد والدین به وضعیت تحصیلي فرزندانشان باعث 

شده از وضعیت مناسب تری برخوردار باشند اما این فرزندان از 

و نهایتاً این کودکان مشكالت و آسیبشان  .چنین نعمتي محرومند

از این وضعیت دور نشوند و یا  کند و اگراز مرز خانواده عبور مي

توانند در سطح جامعه تاثیراتشان را والدینشان اصالح نشوند مي
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این کودکان عموما در جامعه به هنجار شكني  (.29)بگذارند

شان را در پردازند که ناشي از محیطي است که دوران کودکيمي

اند. اشخاص بزهكار و کساني که خالف انجام آن گذرانده

اند که زمینه این نوع عموما در کودکي بد سرپرست بوده دهندمي

شخصیت را فراهم کرده و در نهایت آرامش و امنیت را از جامعه 

ها توانند انواع هنجارشكنيکنند. این افراد به راحتي ميسلب مي

را به افراد مستعد آموزش دهند و باعث گسترش بزهكاری 

ی سرپرستي هستند که نسل بعدی این افراد هم دارا(. 30)شوند

ها هم کودکاني بد سرپرست به وجود صالحیت ندارند پس آن

ها جلوگیری نشود جامعه را تهدید آورند که اگر در مقابل آنمي

گوشه گیری و انزوا با یک سلسله عالئم متعدد و به هم  .کنندمي

هدف و نمي داند چه باید پیوسته همراه است. او انساني است بي

ای آینده اش چه طرحي بریزد. انزواطلب، چون بكند و بر

مشكالتش را نمي تواند در عالم واقعیت حل کند به تخیل فرو مي 

رود و به خیال بافي مي پردازد. از مردم گریزان است و هر تمنا و 

خواهش را یک تحمیل تلقي مي کند. و در برابر آن بشّدت 

و کناره  مقاومت مي کند. برای دفاع از حقش اقدام نمي کند

گیری را بر تالش ترجیح مي دهد. از این رو با اطرافیان دچار 

-تضاد و کشمكش مي شود .محدود ساختن تمام جنبه ها و فعالیت

های زندگي، خجالت و سكوت، محرومیت و ناتواني در برقراری 

های اجتماعي و به تعویق رابطه با دوستان و معلمان، فرار از فعالیت

ن کارها، بي حوصلگي و کسالت و احساس انداختن انجام داد

خستگي و نگراني ازآینده، کمک نخواستن از دیگران هنگام نیاز، 

ناتواني در انجام دادن کارها، از این شاخه به آن شاخه پریدن، 

سازش با وضع موجود و اعتراض نكردن به آن، حتي در صورت 

 احساس ناراحتي و نگراني، احساس پوچي و بي ارزشي، ابراز

وجود نكردن، تسلیم شدن در برابر خواسته های دیگران، تقصیر 

و گناهان را به گردن گرفتن، ناتواني در بروز احساس، خصومت 

و پرخاشگری، اجتناب از رقابت، درون گرایي و در خود فرو 

رفتن ، زود رنجي، داشتن نگرش منفي و بدبینانه به اطرافیان، مطرح 

عقب ماندگي درسي در بین  نكردن اشكاالت درسي در کالس و

آموزان شود. در دانشدانش آموزان گوشه گیر بسیار مشاهده مي

آموزان بدسرپرست،  فعال ترشدن، بزرگ ترین و مخصوصا دانش

تغییر از بین بردن حالت رکود و فعال تر شدن است. چنانچه کسي 

را از دست داده یا در حال از دست دادن کسي هست مثل خانواده 

ادر،...و همچنین بدسرپرست بودن( مي توانداز دانش آموز )پدر،م

بخواهیم با ما صحبت کند اگر به دلیل از بدسرپرستي، تنها شده 

است مي تواند خاطرات خویش با او بودن را به یاد آورد و مطمئن 

باشد که این خاطرات همیشه با او خواهند بود. یا اینكه ازمشاور 

توانیم به دانش آموز کمک  کمک بگیریم. و بدین ترتیب مي

از احساس تنهایي فاصله بگیرد و در حاالتش تغییراتي ایجاد  کنیم 

ی تصوری است که فرد تصویر ذهني بدن نماینده همچنین.شود

از بدن خود دارد. نارضایتي از بدن به معني ارزیابي ذهني منفي از 

 در (.31) باشد که امروزه شیوع آن بیش از گذشته استبدن مي

های پیشین نشان داده شده بین نارضایتي از بدن و پژوهش

اختالالت خوردن، اعتماد به نفس پایین و بروز افسردگي ارتباط 

ای سرشار از مستقیمي وجود دارد. از آنجا که نوجواني مرحله

دگرگوني و تغییر و تحول جسمي و روحي است، یكي از 

د بیشترین شود که فرهای زندگي محسوب ميترین دورهمهم

مشكالت را در رابطه با تصویر ذهني بدني خویش دارد. تصویر 

ذهني بدني در سنین نوجواني به علت اثرات پیچیده رواني بر 

مفهوم خود در این دوران، فاکتور اساسي تعیین چگونگي تعامل 

شود. در این زمینه مطالعات نشان نوجوان با دیگران محسوب مي

ی بدني در دختران نوجوان ه تودهداده است که افزایش نمای

ارزشمندی، پیامدهایي نظیر: تمایل به الغری، کاهش احساس خود

عدم کفایت، نگراني در زمینه پرخوری، افزایش وزن و رژیم 

سنجي در این دوران با مطالعات تن (.32) غذایي را به همراه دارد

ا و یا توان تغییرات رشد و بلوغ را پایش نمود و تأثیر کمبودهمي

ای و مخاطرات های غذایي بر روند رشد و وضعیت تغذیهپرخوری

و نهایتاً عوامل  (33) سالمتي نوجوان را مورد بررسي قرار داد

کاری نقش دارند که از آن جمله گیری اهمالمختلفي در شكل

توان به مواردی مانند کمبودهای انگیزشي، آزارندگي مي

ه وابسته به انجام تكلیف، تكلیف، دوری از پاداش و یا تنبی
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آزاردگي، برانگیختگي اشاره های شخصیتي چون روانویژگي

 .  (34) داشت

 گیرینتیجه
از جمله محدودیت این پژوهش وقت گیر بودن آن ست که به 

دلیل تعداد سواالت زیاد پرسشنامه باعث امتناع افراد از پر کردن 

پرسشنامه ها و احتمال دقت افراد در پاسخ گویي به سواالت 

انتهایي پرسشنامه را پائین آورد. همچنین پژوهش حاضر بر روی 

تهران انجام شده  4طقه دختران بدسرپرست و دختران فراری من

است و باید در تعمیم نتایج به سایر جوامع دیگر احتیاط کرد. 

روی  بر رکشو سایر مناطقدر  مشابه هشوپژ دشومي  دپیشنها

 نطمیناا با تا دگیر رتصو وتمتفا تحصیليو  سني یها وهگر

  دشو ميدپیشنهاهمچنین  دادپذیری انجام  تعمیم بتوان  کامل

آوری ی دیگر جمعهاازروش  پرسشنامهاز  دهستفاا بر وهعال

اطالعات همچون مصاحبه )فردی، خانوادگي( و مشاهده استفاه 

تر به دست آید، لذا در این زمینه تر و دقیقشود تا اطالعات کامل

ای و حمایت اجتماعي به باید برای این دختران اقدامات مشاوره

طور تخصصي از سوی مسئولین و دولت صورت گیرد.
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 Abstract 
Introduction: Women's rights refer to freedom at all ages and its separation 

from more general rights such as human rights is according to a theory that is 

recognized for all human beings at birth, but advocates for women's rights 

show that for some reason women and girls outnumber men These rights are 

excluded and include physical integrity and autonomy, labor rights, property 

rights, education rights, guardianship rights, and other rights. In this article, 

the purpose is causal-comparative and comparative study of physical rights. 

The society of bad girls and runaway girls is in District 4 of Tehran. 

Methods: In the present study, with the sample size using the available 

sampling method, 60 people were selected according to the objectives and 

hypothesis of the research. 30 belonging to the group of abused girls (due to 

poor economic and cultural conditions, unemployed father and finally the 

violent behavior of one parent with the child) and 30 fugitive girls (kept in the 

centers). In this study, a questionnaire of feeling lonely by Russell, Pilva and 

Cortona (1980); The body image questionnaire of Bron, Kash and Mulka 

(1990) and the Tuckman Negligence Questionnaire (1991) were administered 

to the sample group. In this study, the collected data after analysis in SPSS24 

software were analyzed based on descriptive statistics (mean and standard 

deviation) and inferential statistics (multivariate analysis of variance). 

Results: The results showed that the effect of the group on the scores obtained 

from the questionnaire of loneliness, body image and procrastination is 

significant; This means that there is a significant difference between the 

scores of these variables between the subjects of the two groups (abused girls 

and runaway girls). 

Conclusion: Also, the mean of variables of total loneliness and 

procrastination in abused girls was higher than the runaway girls group, and 

the body image variables of the abused girls group were lower than the 

runaway girls group. A large number of girls have been subjected to physical, 

psychological, etc. violence in the family, so in this regard, counseling and 

social support measures should be taken for these women by the authorities 

and the government. 

Key words: Comparative rights, social Individual rights, social isolation, 

body image, procrastination, abused girls and runaway girls 
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