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گيري مذهبي در دختران فراري و عادي شهر و جهت, مقايسه آزارديدگي ، سالمت رواني

تهران
هادي بهرامي احسان

استاديار دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

سحر طاهباز حسين زاده 

دانشجوي دکتراي روانشناسي سالمت دانشگاه تهران

چکيده
۲۹/۷/۱۳۸۵تاريخ تاييد۲۴/۱۰/۱۳۸۴تاريخ دريافت

ي در دو گروه دختران فراري و عادي اجـرا شـده   پژوهش حاضر با هدف مقايسه ميزان آزارديدگي، سالمت رواني و جهت گيري مذهب  

, که تحت پوشش مراکز ويژه دختران فراري بهزيستي استان تهران, ساله شهر تهران۲۵تا ۱۷دختران فراري ۲۵نمونه پژوهش  شامل     . است

تهران است که از يکي از دختر عادي با خصوصيات مشابه و ساکن در مناطق جنوبي شهر       ۲۵گروه مقايسه پژوهش حاضر نيز شامل       . است

، پرسشنامه سالمت رواني ) ۱۳۸۱بهرامي احسان ، ( در اين پژوهش از مقياس جهت گيري مذهبي . پارک هاي اين منطقه انتخاب گرديده اند

و ميـزان و شـدت آزارديـدگي   , و آزمون محقق  ساخته آزارديدگي جهت بررسي جهت گيري مذهبي ، سالمت روانـي  ) ۱۹۷۸گلدبرگ ،   ( 

نمرات گروه دختران فراري در . نتايج به دست آمده بيانگر تفاوت معنادار نمرات دو گروه در متغيرهاي مورد بررسي است. استفاده شده است 

متغيرهاي آزارديدگي و خرده آزمون استقرارنايافتگي آزمون جهت گيري مذهبي باالتر از گروه دختران عادي و در متغيرهاي سالمت رواني و 

بين خرده مقياس هاي ارزنده سازي و کامجويي در مقياس جهت گيري مذهبي . يري مذهبي پايين تر از گروه دختران عادي بوده استجهت گ

همچنين گروه دختران فراري از لحاظ شـدت  آزارديـدگي ، شـدت آسـيب و نمـره کـل       . نيز ميان دو گروه تفاوت معناداري به دست نيامد        

.  ت به گروه دختران عادي کسب کردندآزارديدگي نمرات باالتري نسب

تهراندختران فراري. جهت گيري مذهبي. سالمت رواني. آزارديدگي: کليد واژه ها

مقدمه
از منزل از جمله پديده هايي است که همواره توجه متخصصان علوم رواني و اجتمـاعي را      ١پديده فرار   

چنـين عواقـب و نتـايج پديـده فـرار، دارای            و هم , درک علل، پيش زمينه ها    . به خود معطوف داشته است    

تحقيقات متعددی به بررسـي علـل   , به همين دليل. اهميت ويژه اي در پيشگيري از نتايج زيانبار فرار است     

يکي از علل عمده اي که در اغلب تحقيقات  . فرار نوجوانان از منزل و نيز حوادث پس از فرار پرداخته اند           

، ٣تـايلر ( در محـيط خانـه اسـت   » ٢آزارديـدگي  « , وان از منزل مطرح شـده به عنوان انگيزه اصلي فرار نوج  

و بـي   , نرخ باالي آزارهاي جسماني ، جنـسي ، عـاطفي         ). ۲۰۰۰،  ٦، ويتبک ٥؛ تايلر ، هويت   ۲۰۰۲،  ٤کاوس
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توجهي و طرد در خانواده دختران فراري ، فرار را به عنوان راه حلي جهت پايان بخشيدن به اين اغتـشاش   

تحقيقـات متعـدد   ). ۲۰۰۴؛ تايلر، کـاوس، ويتبـک،   ۱۳۷۴کي نيا،  ( براي نوجوان مطرح مي کند       و ناآرامي 

نشان داده اند که مشکالت سالمت رواني خانواده و نيز آزار جنسي و جسمي، در ميـان نوجوانـان فـراري            

ات محـيط  فرار به عنوان واکنـشي بـه تعارضـ      , وبدين ترتيب , )۲۰۰۴تايلر ، کاوس، ويتبک،     ( شايع است   

). ۱۹۹۲، ٧شارلين، مورباراک( خانواده و نوعی فرياد کمک طلبي در نظر گرفته مي شود 

با توجه به طيف گسترده تجارب نامطلوب نوجوانان فراري از قبيل آزارديدگي، تعارضات خـانوادگي ،        

و ) ۲۰۰۳و همکـاران ، ٩يـودر  ( ، بزهکـاري ) ۲۰۰۰و همکـاران ،  ٨اسلسنيک ( سوء مصرف مواد و الکل   

، تحقيقات چندي به بررسـي عوامـل مختلـف سـالمت     ) ۱۹۹۹و همکاران ، ١٠انت( روابط جنسي متعدد   

( نتايج اين تحقيقات حاکي از نرخ باالي اضطراب ، افسردگي . رواني در اين دسته از نوجوانان پرداخته اند  

مـک لـين،   ( پرخاشـگري  ،) ۱۹۹۹، کـاوس،  ١٥، امبـري ١٤؛ مک لـين   ١٣۲۰۰۳و پوليو  ١٢،کاست ١١تامپسون

از . در ايـن نوجوانـان اسـت   ) ۲۰۰۴تايلر ، کاوس ، ويتبک ، ( ، رفتارهاي گسسته ) ۱۹۹۹امبري، کاوس،   

آنجا که نوجوانان فراري نرخ بااليي از انواع آزارديدگي را در محيط خانه تجربه کرده اند، در معرض انواع          

، ) ۲۰۰۱، ١٦شـيلدز، سـيچتي  ( که انزواي اجتماعي , آسيب هايي هستند که در پي آزارديدگي رخ مي دهد      

( و ضـعف مهـارت هـاي اجتمـاعي        ) ۲۰۰۴،  ١٧کلمـن ، ويـدوم    ( ضعف روابط صـميمانه در بزرگـسالي        

. جمله  اين آسيب هاست) ۱۹۹۵، ١٨لوندوسکي، اوکان ، پارکر

گيـزه بـراي فـرار      نشان داده است که دختران فراري عموما دو نوع ان         ) ۱۹۹۲( نتايج تحقيقات شارلين    

:دارند 

نظيـر اسـتقالل و آزادي در   , فرار به منظور رسيدن به چيزي که اکنون در محيط خانواده از آن محرومند      ) ۱

توجه بـه علـل مطـرح    . فرار به منظور رهايي از محيط پر از تشنج و ناآرامي و متعارض خانواده    ) ۲روابط  

نوجوان فراري به منظور آرام سازي خـويش و کـسب   شده توسط شارلين اين نکته را روشن مي سازد که           

اما تحقيقـات  . استفاده مي کند» فرار « آنچه از وي دريغ شده است از سبک مقابله اي ناکارآمدي به عنوان         

نشان داده اند که ميزان سالمت رواني نوجواناني که پس از فرار دوبـاره بـه خانـه بـازمي گردنـد بـيش از                

بـه ايـن    ). ۲۰۰۳تامپـسون و همکـاران،      ( رده و در مراکز ويژه اسکان مي يابند         نوجواناني است که فرار ک    

ترتيب توجه به عواملي که مي توانند تحمل شرايط نابسامان خانوادگي را براي نوجوانـان تـسهيل کننـد و                 
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مـي  مانع از اقدام آنان به ترک منزل يا بازگشت مجدد آنان به خانه پس از فرار گردند ، اهميـت ويـژه اي                     

.يابد

مذهب « يکي از عواملي که بر اساس تحقيقات متعدد به افراد در تحمل شرايط دشوار ياري مي رساند 

، ١٩وينک ، ديلـون، الرسـن  ( مذهب با انواع اختالالت نظير اضطراب و افسردگي رابطه منفي دارد           . است» 

؛  بـرگين و  ۲۰۰۳کـاران ،  و هم٢٢؛ کوريگـان ۲۰۰۴و همکـاران،  ٢١؛ هال ۲۰۰۴و همکاران،    ٢٠؛ برام ۲۰۰۵

و با فراهم ساختن مهارت هاي مقابله اي مؤثر باعث ) ۱۳۸۰؛ نقل در بهرامي احسان ، ۱۹۸۸، ٢٣استينچ فيلد

برخي تحقيقات نشان داده اند کـه  , با وجود اين ). ۲۰۰۳کوريگان و همکاران،    ( کاهش اضطراب مي شود     

کاهش ثبات رفتارهاي معنوي می گردده ، اما ميـزان  تجربه آزار جنسي باعث آسيب فعاليت هاي معنوي و      

).  ۱۹۹۸و همکـاران ،  ٢٤الوسـون ( تجارب معنوي و ميزان دعا کردن و نماز خواندن را افزايش مي دهـد               

به اين نتيجه رسيد که زناني که قرباني زنا با محارم بـوده انـد خـدا را بـيش از گـروه            ) ۱۹۸۸( ٢٥دوچارم

نيـز اظهـار مـي کننـد کـه زنـان       ) ۱۹۹۳( و همکاران ٢٦کين  . مي ديدند » نبيه گر   ت« مقايسه يا گروه کنترل     

قرباني زنا با محارم،  فاصله خود را از خدا بيش از گروه مقايسه گزارش نموده و خشم بيشتري نسبت بـه              

تبيين هاي مختلفي به منظور روشن کردن اين بيگانگي از مـذهب و خـدا بيـان شـده              . خدا اظهار کرده اند   

عنوان کرده اند که اين بيگانگي از خدا بخـشي از حـس بيگـانگي       ) ۱۹۸۹( و همکاران    ٢٧فينکلور:  ست  ا

عنوان کرد که تجربه ) ۱۹۸۸( نوبلمن . گسترده اين قربانيان نسبت به مردم و ساير نهادهاي اجتماعي است     

يان در اعتماد کردن به خدا دنيا و مظاهر قدرت به عنوان اموري بدخواه و بدانديش باعث مي شود که قربان        

. با مشکل مواجه شوند

به اين ترتيب مالحظه مي گردد که با توجه به شرايط ناگوار دختران فراري از لحاظ سالمت روانـي و                    

نيز تجارب آزار متعدد که مي تواند زمينه را براي فاصله گرفتن از مذهب فراهم کند ، اين گـروه بـه طـور              

دورتر شده و بيش از پيش در ورطه انـواع اخـتالالت          ) مذهب  ( منبع حمايتي    روزافزوني از توسل به اين    

به اين ترتيب با توجه به کمبـود منـابع تحقيقـاتي در خـصوص بررسـي پيـشينه و شـرايط                 . فرومي غلطند 

خانوادگي دختران فراري و نيز بررسي خصوصيات ايـن گـروه در ايـران و نيـز نبـود منـابع تحقيقـاتي در             

هت گيري مذهبي دختران فراري در تحقيقات ساير کشورها و اهميت چشمگير مذهب   خصوص بررسي ج  

در ياري رساندن به افراد در کنار آمدن با شرايط چالش برانگيز، پژوهش حاضر در پي مقايسه آزارديدگي ، 

و جهت گيري مذهبي دختران فراري و دختران عادي بوده و در پـي پاسـخگويي بـه ايـن             , سالمت رواني 

: است که سؤال
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و جهت گيري مذهبي , آيا بين دو گروه دختران فراري و عادي از نظر ميزان آزارديدگي ، سالمت رواني    –

تفاوتي وجود دارد ؟

روش  

سـاله بـا   ۲۵تا ۱۷جامعه مورد مطالعه براي گروه دختران فراري شامل همه دختران فراري            . جامعه آماري 

ن بوده است که در مراکز نگهداري بهزيستي استان تهـران نگهـداري    تحصيالت ديپلم و زيرديپلم شهر تهرا     

ساله ديپلم ۲۵تا  ۱۷جامعه مورد مطالعه براي گروه دختران عادي شامل همه دختران غيرفراري            . مي شوند 

اين اقدام به منظـور همـسان نمـودن    . و زير ديپلم است که به يکي از پارک هاي شهر تهران مراجعه کردند  

. اقتصادي دو گروه دختران فراري و عادي به انجام رسيده است-اعي وضعيت اجتم

نمونه گيري گروه دختران فراري با استفاده از روش خوشه اي تصادفي صورت گرفته              . روش نمونه گيري  

ابتدا از بين مناطق سه گانه بهزيستي استان تهران دو منطقه به تـصادف انتخـاب شـدند و سـپس از                       . است

مراکـز  ( مرکز نگهداري از دختران فراري بـه تـصادف انتخـاب گرديـد     ۲يا ۱ر هر منطقه، مراکز موجود د  

نفـر گـروه نمونـه از    ۲۵و در نهايت به صورت تصادفي تعداد , )حبيب بن مظاهر ، هاجر و نواب صفوي         

.بين مددجويان اين مراکز انتخاب گرديدند

ترس بوده است کـه بـراي همـسان کـردن      روش نمونه گيري گروه دختران عادي ، نمونه گيري در دس          

اقتصادي دو گروه ، گروه دختران عادي از يکـي از پـارک هـاي جنـوب شـهر تهـران                    -شرايط اجتماعي   

.نفر بوده است۲۵تعداد اعضاي گروه گواه نيز . انتخاب شدند

و , ، جهت گيري مـذهبي ) GHQ( سه پرسشنامه سالمت عمومي , پس از نمونه گيري. ابزار پژوهش 

بدين صورت که ابتدا توضيحاتي درباره نحوه عالمتگذاري و . پرسشنامه آزارديدگي بر روي نمونه اجرا شد 

پاسخ دهي به پرسشنامه ارائه گرديده و سپس از آزمودني ها خواسته شد تا به تمام سـؤاالت پاسـخ داده و      

دهي شـده بـود، از رونـد    پرسشنامه هايي که به صورت ناقص پاسخ. هيچ سؤالي را بدون پاسخ رها نکنند  

.تجزيه و تحليل کنار گذاشته شد

زيرمقياس نشانه   ۴ماده است که قابل تقسيم در        ۲۸اين پرسشنامه شامل    . ٢٨پرسشنامه سالمت عمومي  

است و پاسخ ها در يک ٣٢و افسردگي٣١، نارساکنش وري اجتماعي٣٠، اضطراب و بي خوابي   ٢٩هاي بدني   

ز معمول تا بسيار بدتر از معمول نمره گذاري مي شوند و نمره کلي از    درجه اي ليکرت از بيش ا      ۴مقياس  

نمره باالتر نشانه سـالمت روانـي کمتـر         GHQدر پرسشنامه   . زير مقياس به دست مي آيد      ۴جمع نمرات   

اين پرسشنامه نـشان داده انـد کـه متوسـط حـساسيت پرسـشنامه                ٣٣پژوهش ها در خصوص روايي    . است

28 .General Health Questionnaire
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32 .depression
33 .validity



GHQ    ( اسـت ) ۸۵/۰تـا   ۷۸/۰( ۸۲/۰و متوسط ويژگي آن برابر با       ) ۸۹/۰تا   ۷۷/۰بين( ۸۴/۰برابر با .

در چندين مطالعه انجام شده , به عبارت ديگر) .۱۳۷۸؛ نقل در بهرامي احسان ، ۱۹۸۸، مارسي ، ٣٤ويليامز 

آن براي با هدف بررسي روايي اين آزمون، مقادير به دست آمده در دامنه اي قرار گرفته است که  ميانگين               

همچنـين بـه منظـور ارزيـابي قابليـت      .بـوده اسـت   ۸۲/۰و بـراي ويژگـي معـادل       ۸۴/۰حساسيت معادل   

اين آزمون ، گلدبرگ نشان داده است که بررسي همساني دروني از طريق ضريب آلفاي کرونباخ و          ٣٥اعتماد

؛ نقـل در بهرامـي   ۱۹۷۶، ٣٦گلدبرگ( بازآزمون ، مقدار قابليت اعتماد باال و قابل قبول است          -نيز آزمون   

). ۱۳۸۳احسان، 

زير مقيـاس  ۴ماده در ۶۸اين پرسشنامه ساخته بهرامي احسان و شامل . پرسشنامه جهت گيري مذهبي   

درجـه اي  ۵پاسخ ها در مقيـاس  . و کامجويي است , جهت گيري مذهبي ، استقرارنايافتگي ، ارزنده سازي       

نتايج تحليل آماري با استفاده از روش هاي . ري مي شوندگذاليکرت از کامال موافق تا کامال مخالف نمره     

براون و آلفاي کرونباخ نشان مي دهـد کـه آزمـون از ثبـات و همـاهنگي درونـي قابـل        -گاتمن، اسپيرمن   

ضريب قابليت اعتماد محاسبه شده از روش هاي دونيمه سازي و اسپيرمن بـراون       . توجهي برخوردار است  

). ۱۳۸۰بهرامـي احـسان،   ( به دست آمـده اسـت    ۸۵/۰تفاده از روش آلفاي کرونباخ      و با اس   ۹۱/۰برابر با   

و واگرا برخوردار , همچنين بررسي هاي جديدتر نشان مي دهند که مقياس از روايي محتوا ، سازه ، همگرا     

) . ۱۳۸۳بهرامي احسان ، ( است 

سـؤال اسـت کـه در مقيـاس          ۱۷ساخته  شامل   -اين پرسشنامه  از نوع محقق       . پرسشنامه آزارديدگي 

بررسي پايايي آزمـون ـ بـاز آزمـون ايـن      . درجه اي از بسيار زياد تا اصال نمره گذاري مي شوند۵ليکرتي 

ساله با تحصيالت ۲۵–۱۴نفري از دختران سنين ۴۰پرسشنامه از طريق اجراي آزمون بر روي يك گروه        

شهر تهران بوده است و از بين همراهان بيماران يك ديپلم و زيرديپلم كه محل سكونت آنان مناطق جنوبي      

و پرسشنامه با فاصله يك ماه بر روي آنان اجرا گرديده و ضـريب همبـستگي            مركز درماني انتخاب شدند،     

شدت آزار و شـدت آسـيب     (پيرسون محاسبه شده براي مؤلفه های بي توجهي، آزار عاطفي، آزار جسمي             

۱بوده اسـت كـه همگـي در سـطح    ۷۱/۰و۸۵/۰،  ۵/۰و به ترتيب برابر با       )هر دو در اين مولفه قرار دارند      

.معنادار بوده است۰۰/۰

همچنين بررسي ميزان همساني دروني آزمون از طريق آلفاي كرونباخ نـشان داد كـه بـه ترتيـب ميـزان           

ده اسـت  بو۸۴/۰و   ۹۱/۰،  ۷۸/۰و آزار جسمي    , آزار عاطفي آلفاي كرونباخ خرده مقياس هاي بي توجهي،        

.  كه حاكي از همساني دروني باالي آزمون مي باشد

يافته ها 

34 .Williams
35 .reliability
36 .Goldberg



به منظوربررسي و مقايسه ميزان آزارديدگي ، شدت آزارديدگي و نيـز شـدت آسـيب در دو گـروه ، از         

. آمده است۱نتايج اين مقايسه در جدول شماره . استفاده شدtآزمون 

ران فراري و عاديدر متغيرمستقل دو گروه دختtنتايج آزمون . ۱جدول 

:آزارديدگي

سطح معني داريtمقداردختران عاديدختران فراري

۸۸/۴۹۴۰/۳۲۵۲۳/۶۰۰۰/۰نمره کل آزارديدگي

۵۶/۴۰۸/۱۲۰۸/۳۰۰۳/۰شدت آزارديدگي

۷۶/۱۳۲/۰۱۴۲/۳۰۰۴/۰شدت آسيب

و شدت آسيب در , گي ، شدت آزارهمان گونه که در جدول مشاهده مي شود ، بين ميزان کلي آزارديد    

کلـي ، شـدت آزارديـدگي و شـدت     , در هر سه مورد آزارديدگي    . دو گروه تفاوت معني داري وجود دارد      

.آسيب ، دختران فراري دارای نمرات بيشتري هستند

ابعـاد مختلـف سـالمت    , به منظور بررسي و مقايسه سالمت رواني در دو گروه دختران عادي و فراري   

.آمده است۲نتايج در جدول شماره . مورد بررسي قرار گرفتtطريق آزمون رواني از 

مستقل دوگروه دختران فراري و عادي در متغيرtنتايج آزمون .  ۲جدول 

سالمت رواني

سطح معني داريtمقداردختران عاديدختران فراري

A(۶۸/۱۶۰۸/۱۲۱۶۷/۴۰۰۰/۰( نشانه هاي بدني 

B(۳۲/۱۹۸۰/۱۲۵۹۳/۵۰۰۰/۰ (ي اضطراب و بيخواب

C(۹۲/۱۶۶۴/۱۳۴۲۱/۳۰۰۱/۰ (نارساکنش وري اجتماعي 

D(۴۸/۱۷۸۰/۱۱۹۱۰/۳۰۰۰/۰( افسردگي ، گرايش به خودکشي 

t(۴۰/۷۰۳۲/۵۰۰۹۸/۵۰۰۰/۰( نمره کلي سالمت رواني 

در تمامي زير مقيـاس هـاي        مالحظه مي گردد، گروه دختران فراري      ۲همان طور که در جدول شماره       

آزمون سالمت رواني به طرز معني داري نمره بيشتري نسبت به دختران عادي کسب نموده اند و بـه طـور        

.کلي وضعيت سالمت عمومي آنها ضعيف تر از دختران عادي است

ايج آن استفاده شد که نتtبه منظور بررسي و مقايسه جهت گيري مذهبي در دو گروه ، از آزمون    , نهايتا

.آمده است۳در جدول شماره 



مستقل دو گروه دختران فراري و عادي در متغيرtنتايج آزمون . ۳جدول 

جهت گيري مذهبي

سطح معني داريtمقداردختران عاديدختران فراري

۰۰۰/۰-۶۰/۳۶۴/۵۸۳۵/۳عامل جهت گيري مذهبي

۶۰/۷۹۶/۵۲۷۰/۳۰۰۲/۰عامل استقرارنايافتگي

۰۹۳/۰-۳۲/۴۳۲/۵۷۱۱/۱عامل ارزنده سازي

۰۸/۶۰۵/۶۰۰۰/۰۹۸۶/۰عامل کامجويي

مشاهده مي گردد ميزان جهت گيري مذهبي دختـران فـراري بـه طـرز     ۳همانطور که در جدول شماره  

طـرز  به عالوه ، ميزان استقرارنايافتگي دختران فراري به      . معني داري پايين تر از گروه دختران عادي است        

ميان دو عامل ارزنده سازي و کامجويي بين دو گروه تفـاوت         . معني داري باالتر از دختران عادي مي باشد       

.معني داري به دست نيامده است

بحث و نتيجه گيري

همانطور که در نتايج مشاهده مي شود آزارديدگي در گروه دختران فراري به طرز معني داري بـيش از                  

و اين نتيجه هماهنگ با نتايج تحقيقات قبلي است که نـرخ انـواع آزارديـدگي در    گروه دختران عادي بوده   

و فـرار يکـي از   ) ۲۰۰۲؛ تايلر، کاوس، ۲۰۰۰تايلر ، هويت، ويتبک،  ( دختران فراري را باال ارزيابی کرده       

ترتيب به نظر به اين) . ۱۳۷۴؛ کي نيا، ۲۰۰۴تايلر ، کاوس ، ويتبک، ( راه هاي مقابله با آزارديدگي است       

مي رسد که محيط ناآرام و متشنج خانواده مي تواند زمينه را براي جست و جوي آرامش در محيط خـارج       

.از خانه فراهم نمايد

۴مالحظه گرديد ، سالمت روانـي دختـران فـراري در هـر     ۲همچنين همان طور که در جدول شماره       

کنش وري اجتماعي نمرات باالتري نـسبت بـه گـروه    و نارسا, زمينه اضطراب ، افسردگي، نشانه هاي بدني 

اين نتايج نيز هماهنگ با نتايج پژوهش هاي قبلي در خصوص باال بودن ميزان . دختران عادي کسب نمودند

و ) ۱۹۹۹؛ مک لين، امبري، کاوس، ۲۰۰۳تامپسون و همکاران ، ( اضطراب و افسردگي در دختران فراري 



شـيلدز، سـيچتي ،   ( و انزواي اجتماعي ) ۱۹۹۵وسکي ، اوکان، پارکر، لوند( ضعف مهارت هاي اجتماعي   

. در دختران فراري است) ۲۰۰۱

مـشاهده مـي شـود،    ۳در خصوص نتايج آزمون جهت گيري مذهبي ، همانطور که در جـدول شـماره       

ان بـا  اين نتايج را مـي تـو    . ميزان جهت گيري مذهبي گروه دختران فراري پايين تر از دختران عادي است            

هماهنـگ بـا   ) ۱مراجعه شود به جدول شـماره  ( توجه به ميزان باالي آزارديدگي در گروه دختران فراري   

در خصوص آسـيب رفتارهـاي معنـوي در نتيجـه آزارديـدگي      ) ۱۹۹۸( نتايج پژوهش الوسن و همکاران   

، ناشـي از خـشم   )۱۹۹۳( و کـين و همکـاران   ) ۱۹۸۸( دانست و نتيجه را با توجه بـه تبيـين دوچـارم             

البته از آنجا که تبيين . آزمودني ها نسبت به خدا و در نظر گرفتن خدا به عنوان موجودي تنبيه گرتلقي کرد         

دوچارم و کين و همکاران تنها در خصوص گرايشات معنوي قربانيان تجاوز جنسي بيان شده است ، تبيين  

احتياط صـورت گيـرد زيـرا آزمـودني هـاي      نتايج پژوهش حاضر توسط توضيحات دوچارم و کين بايد با    

به همين دليل بـه نظـر مـي رسـد کـه تبيـين       . پژوهش حاضر بيشتر قربانيان آزار جسمي و عاطفي بوده اند 

به دليل تجارب ناگوارشان بـا  ( در خصوص مشکل قربانيان آزار در اعتماد کردن به خدا     ) ۱۹۸۸( نوبلمن  

آمده از پژوهش حاضر قرابت بيشتري داردو و به اين ترتيـب        با نتايج به دست   ) افراد مهم زندگي خويش     

مي تواند با تخريب تصاوير پدر ومادر در ذهن کودک و        ) که منجر به فرار از منزل مي گردد         ( آزارديدگي  

ايجاد تصويري خشن از آنها در وي ، همان طور که ايجاد روابـط صـميمانه بـا ديگـران را در بزرگـسالي                      

.برقراري ارتباط با خدا را نيز دچار مشکل نمايد) ۲۰۰۴من، ويدوم، کل( تخريب مي کند 

. نتيجه ديگر به دست آمده از پژوهش حاضر نمره باالتر دختران فراري در عامل استقرارنايافتگي اسـت           

با ايـن توصـيف ايـن    . در هيچ يک از پژوهش هاي گذشته به طور مستقيم به اين عامل اشاره نشده است              

ه جديدي بوده و مي تواند نشانه دغدغه هاي دختران فراري و عدم وجود آرامش کـافي جهـت        يافته ، يافت  

.پرداختن به خود و ايجاد شخصيتي منسجم و يکپارچه باشد

نبود تفاوت بين دو گروه دختران فراري و عادي در عامل ارزنده سازي را مي توان تا حدي مغـاير بـا                     

دانست که عنوان کرده اند ميزان دعا کردن و نمازخوانـدن بـه   ) ۱۹۹۸( نتايج پژوهش الوسون و همکاران    

اما با توجه به اينکه پژوهش حاضر بيشتر آزارجسماني و عاطفي را مورد . دنبال آزار جنسي افزايش مي يابد

سنجش قرار داده است مقايسه نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتـايج پـژوهش الوسـون بايـد بـا                

زيرا احتمال دارد شکل خاصي از آزار ميزان ارزنده سازي را افزايش و شـکل ديگـر        , يرداحتياط صورت گ  

آن بر گـرايش هـاي مـذهبي   درک دقيق پيامدهاي انواع آزار و تأثير  . آن ميزان ارزنده سازي را کاهش دهد      

.نيازمند تحقيقات بيشتري است

سب شده در عامل کامجويي در دو مالحظه گرديد نمرات ک۳به عالوه همان طور که در جدول شماره      

. گروه دختران فراري و عادي بسيار نزديک به هم بوده و تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشده است

اين شباهت نتايج دو گروه را مي توان ناشي از مقتضيات سني آزمودني هـاي دو گـروه و توجـه آنهـا بـه                

ني قاطع براي اين شباهت نيازمنـد تحقيقـات بيـشتري    در هر حال ارائه تبيي. کسب لذت و خوشي دانست      

.است
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