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چکیده
مقدمه :فرار از منزل نوجوانان یکی از معضالت گریبـانگیـر خـانوادههـا و جوامـع امـروزی اسـت.
نوجوان بدون توجه به عواقب آتی این عمل و صرفاً برای خالصی از مشـکالت درون خـانواده اقـدام
به فرار از منزل میکند و با این عمل ،مشکالت بیشتری را هم برای خود و هم بـرای جامعـه ایجـاد
میکند .از اینرو تزم است عوامل مؤثر در پیشگیری از آن شناسایی شود .پژوهش حاضر بـا هـدف
بررسی نقش سرمایه اجتماعی ،در گرایش به فرار از منزل دختران دبیرستانی ،با مـدنظر قـرار دادن
نقش واسطهای متغیرهای روانشناختیِ امیدواری و خوشبینی ،انجام شد.
روش :پژوهش حاضر با روش همبستگی بر روی  309نفر از دانشآموزان دبیرستانهـای دخترانـه
شهر تهران ،انجام شد .آزمودنیها با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب و بـه
پرسشنامههای سرمایه اجتماعی دتویـز ( ،)7319گـرایش بـه فـرار از منـزل افراسـیابی (،)7369
خوشبینی شایر و کارور ( )7610و امیدواری اسنایدر ( )7667پاسخ دادند .تحلیل عاملی ابزارهـای
تحقیق انجام شد و بعد از ح،ف گویههای با بار عاملی غیرمعنـیدار ،مـدل پیشـنهادی پـژوهش بـا
استفاده از نرمافزار  LISRELو روش تحلیل مسیر بررسی شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که اثر مستقیم سـرمایه اجتمـاعی بـر امیـدواری ،خـوشبینـی و
گرایش به فرار از منزل ( به ترتیب  9/09 ،9/09و  )-9/99و اثر خوشبینی و امیدواری بـر
گرایش به فرار از منزل (به ترتیب  -9/90و  )-9/76معنادار میباشد .همچنین نتایج ،نقش
واسطهای معنادار خوشبینی و امیدواری را ،در رابطه بین سرمایه اجتمـاعی و گـرایش بـه
فرار از منزل ،نشان دادند و مدل پیشنهادی پژوهش ،از برازندگی مطلوب برخوردار بود.
نتیجهگیری :براساس یافتههای حاضر مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـا افـزایش سـرمایه
اجتماعی میتو ان گرایش به فرار از خانه را در دختران کاهش داد و نیز با تقویت امیدواری
و خوشبینی ،هم به صورت مستقیم میتوان از گرایش به فرار دختران کاسـت ،و هـم بـه
صورت غیرمستقیم ،تأثیر سرمایه اجتماعی را در پیشگیری از فرار ،افزایش داد.
واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،گرایش به فرار از خانه ،امیدواری ،خوشبینی ،نوجوان
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Social capital and running away from home in high school
girl students: the mediating roles of optimism and hope
Fatemeh Arabyarmohammadi1
Tahereh Elahi2*
Abstract
Introduction: Running away from home in adolescents is one of the
important difficulties of modern families and societies. Adolescents run
away from home Hoping to scape problems they face, without thinking
about its future consequences. In fact, running away makes more
problem for them and for the society. So it’s essential to recognize
effective factors in preventing running away. This research aimed the
study role of social capital in high school girl students trend to run away
from home with attention to mediating roles of optimism and hope.
Method: 350 girl students of Tehran high schools have been selected by
means of multi-stage random cluster sampling and answered Delaviz
Social Capital (2006), Afrasiabi Trend to Run Away from Home (2011),
Sheier and Carver Optimism (1985) and Snyder Hope (1991)
Questionnaires. Factorial analysis was applied and after deleting phrases
with nonsignificant factor loading, the specified model analyzed with
LISREL software and statistical method path analysis.
Results: The results indicated significant direct effects of social capital
on hope, optimism and trend to running away from home (respectively
0/50, 0/52 and -0/26) and effects of optimism and hope on trend to
running away from home (respectively -0/25 and -0/19). Also results
indicated significant mediating roles of optimism and hope in the
relationship of social capital with trend to running away.
Conclusion: it can be concluded that with increasing social capital,
Tendency toward running away from home can be decreased directly. By
prompting hope and optimism, we can directly decrease tendency to
running away from home, and increase in social capital can impact
prevention of escape indirectly as well.
Key words: social capital, trend to run away from home, hope, optimism,
adolescent
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مقدمه
تحوال سياسي ،اجتماعي و فرهنگي ،وحد و انسجام جامعه و متعاقباً خانوادهها را ،تحت تأثير قرار
داده و با مخاطراتي مواجه كرده است .يكي از مخاطرا جوامهع امهروزي ،پديهده فهرار نوجوانهان و
جوانان از خانه است كه به عنوان ي مشك جهاني ،در دستوركار اكثر جوامهع قهرار گرفتهه اسهت
(سوبالم .) 7002 ،1فرار از خانه ،نوعي رفتار ناسازگارانه است كه فرد مرتك  ،بدون اجازه والهدين يها
وصي قانوني ،خانه را ترك كرده و مد حداق ي ش را دور از خانهه سهپري مهيكنهد (ديمهن،7
 .)7000فردي كه از خانه فرار ميكند ،محيطي را ترك ميكند كه در آن ،دسهتيابي بهه تمهايال و
خواستههاي را غيرممكن تصور كرده و يا آن محيط را مخالف خود ميداند و اينكه نميتوانهد و يها
تصور ميكنهد كهه نمهيتوانهد آن را تغييهر دههد (عليهوردينيها ،خوشهفر و اسهدي .)1330 ،از نظهر
ويرسگوادز 3و همكاران ( )7012فرار از خانه به ترك منزل توسط افراد در دامنه سني  72-13سهال
اطالق ميشود .اين افراد بدون اجازه والدين از خانه فرار ميكنند و به صور موقت در مكانههايي
مث خانه دوستان و اقوام و يا خيابانها و پاركها اقامت ميكنند.
آمار و ارقام بسيار نگرانكننده حاكي از افزاي فرار از خانه است .اگرچه به طور دقيق مشخ
نيست كه چه تعداد از جوانان هرساله از خانه فرار ميكنند اما بر اساس آمار سازمان بهداشت جهاني
تخمين زده ميشود كه ساالنه بي از ي ميليون نوجوان  13-13ساله از خانه فرار مهيكننهد كهه
 %22آنها دختر هستند (تايلر و برساني .)7009 ،2با و همكاران ( )7012در بررسي شهيوع فهرار از
خانه ،در دان آموزان راهنمايي و دبيرستان كشور كره ،ايهن ميهزان را بهاالتر و حهدود  %11بهرآورد
كردند .عالوه بر شيوع اين پديده ميانگين سن اقدام به فرار از خانه نيز كاه يافته و به حهدود 13
سال رسيده است (هي  5و همكاران .)7012 ،متاسفانه در كشور ما بهه دليه محرمانهه تلقهي شهدن
آمارهاي رسمي جرايم اجتماعي ،امكان ارا ه آمار دقيق ميزان فرار دختران از خانه ،وجود نهدارد ،امها
گزارشها و پژوه هاي پيمايشي نشاندهنده افزاي اين پديده بوده ،كه بايد به عنوان ي مسأله
اجتماعي داراي عل  ،پيامدها و داللتهاي اجتماعي مطالعه شود .در نگاه اول ،فرار دختهران از خانهه
شايد ي مسأله شخصي به نظر برسد ،اما با توجه به اثرا منفي آن در جامعه ،علت اساسهي فهرار
بسياري از نوجوانان ،ميزان باالي مشكال ارتباطي ،مشكال مربهو بهه سهالمت جسهم و روان،
مشكال رواني -اجتماعي و رفتاري است و اين مشكال آنها را در معر خطر انهواع مشهكال
ديگر ،مث مصرف مواد ،حبس ،بيخانماني در بزرگسالي ،روابط ضعيف و بيثبها  ،سهالمت پهايين،
بيكاري و حتي مر زودرس ،قرار ميدهد (توكر 9و همكهاران .)7011 ،اگهر نتهوانيم فكهري بهراي
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پيشگيري از اين معض اجتماعي بكنيم نه تنها بخ اعظمي از نيروي كار و توليد خود را از دسهت
خواهيم داد ،بلكه سالمت جسمي و روحي بسياري از مادران آينده جامعه نيز با خطر مواجهه خواههد
شد.
نكته حا ز اهميت اين است كه ،بايد توجه داشت ،فرار از خانه به ي باره و ناگهاني اتفاق نمي-
افتد ،بلكه نوجوان از مد ها قب به فكر آن بوده و براي انجام برنامهريزي ميكند؛ لذا مهيتهوان
با مطالعه درباره گراي به فرار ،افهراد در معهر خطهر را شناسهايي نمهوده و نيهز عوامه فهردي،
اجتماعي و خانوادگي دخي در آن را شناسايي نمود .دالي و علتهاي فرار از خانه را ميتوان در دو
دسته عوام دافع و جاذب بررسي كرد .عوام دافع سهه دسهتهانهد :فهردي ،خهانوادگي و اجتمهاعي.
عوام جاذب هم دو دستهاند :تهأثير همسهاالن و محهيط اجتمهاعي (علويها و همكهاران .)7012 ،در
بررسي عوام فردي ميتوان به ويژگيهاي شخصيتي ،مشكال رفتاري مث سهوءمصهرف مهواد و
مشروبا الكلي و مشكال روانشناختي مانند افسردگي اشاره كرد (با و رابرتز ،7012 ،1تهوكر و
همكاران ،7011 ،اسلسني  7و همكاران .)7013 ،تحقيقا انجام شده بر روي دختراني كه از خانهه
فرار كردهاند مهمترين عوام خانوادگي مؤثر بر اقدام آنها را موارد زير برشمردهاند :روابط ضعيف با
والدين و اعضاء خانواده و حتهي تجربهه خشهونت از جانه آنهها (با ه و همكهاران ،7012 ،الن
كونگ ،)7003 ،3تعار با والهدين (ايهم 2و همكهاران ،7012 ،هيه و همكهاران ،7012 ،علويها 5و
همكاران ،)7012 ،تجربه سوءاستفادههاي جسمي و جنسي در خانواده (وارف 9و همكاران ،7013 ،زا ر
و خدمتگزار خوشدل ،7012 ،طوبايي 2و همكاران ،)7017 ،غفلت و بيتهوجهي والهدين بهه فرزنهدان
(هي و همكاران ،)7012 ،والدگري ضعيف و فقدان حمايتههاي كهافي از جانه والهدين (تهوكر و
همكاران )7011 ،و ناتواني والدين در مراقبت از فرزندان (اسلسني و همكهاران .)7003 ،مهمتهرين
عوام محيطي نيز به تأثير همساالن و محيط اجتماعي مربو ميشود (علويا و همكهاران 7012 ،و
آچاكزاي.)7011 ،9
نتايج پژوه هاي انجام شده نشان ميدهد كه روابط بينفردي خصوصاً روابط درونخهانوادگي
ميتواند تأثير بسياري در افزاي يا كاه گراي به فرار از خانه داشته باشد .فرد در معر خطر،
گاه براي رهايي از رنج و ناراحتي و نجا از سرزن هاي مداوم و تحقيرههاي مكهرر از خانهه مهي-
گريزد ،گاه براي جبران نيازهاي عاطفي ارضا نشده در خانواده و گاهي براي مقابله با تنبيه والهدين و
يا به علت داشتن احساس بيپناهي و عدم امنيت ،دست به چنين اقدامي ميزند (حميدي.)1397 ،
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آگنيو 1337( 1به نق از با و همكاران )7012 ،در نظريه فشار عمومي عنهوان مهيكنهد كهه
فشارها و استرسهاي تجربه شده افراد ،هيجانهاي منفي خشم و افسردگي را در آنها ايجاد مهي-
كند و اين هيجانها ،زماني كه روشهاي مقابله اجتماعي مناس  ،با محدوديت و ممنوعيهت مواجهه
باشند ،آنها را براي مقابله از طريق اعمال نابهنجار و مجرمانه ،آماده ميكنهد .از نظهر آگنيهو ،فشهار
محيط منفي خانواده (سوءاستفادههاي جسمي و جنسي ،تعار با والدين ،بدرفتاري ،غفلهت و بهي-
توجهي و  )...در نوجوان ،هيجان منفي ايجاد ميكند و اين هيجان منفي ،در نهايت منجر به اقدام به
فرار از خانه ،در آنها ميشود .از سوي ديگر ،متغيرهاي اثرگذار بر روابط خانوادگي و بينفهردي نيهز
مي توانند به صور مستقيم يا غيرمستقيم بر گراي به فرار از خانه تأثيرگذار باشهند .يكهي از ايهن
عوام مقوله سرمايه اجتماعي است .سرمايه اجتماعي ،شهبكهاي از روابهط و پيونهدهاي مبتنهي بهر
اعتماد اجتماعي بينفردي و بينگروهي و تعامال افراد بين نهادها ،سازمانها و گروههاي اجتماعي
است كه به همبستگي و انسجام اجتماعي و انر ي الزم براي تسههي كهن هها در جههت تحقهق
اهداف فردي و جمعي منجر ميشود (ولكوك .)7011،7از نظر جيمز كلمن 1399( 3به نق از سهيمي
و همكاران ،)1339 ،سرمايه اجتماعي هنگامي ايجاد ميشود كه روابط ميان افراد به شهيوهاي تغييهر
يابد كه كن ها را آسان سازد .بنابراين ،سرمايه اجتماعي عبار است از ،قدر و توانايي مردم براي
برقراري ارتبا با هم .اين تعريف از سرمايه اجتماعي هم روابط بين افراد را دربهر مهيگيهرد و ههم
اينكه اين روابط بايد مثبت و مبتني بر اعتماد باشد.
به طور كلي عناصري كه از مجموع تعاريف ارا ه شده ميتوان بههعنهوان شهاخ ههاي سهرمايه
اجتماعي استخراج كرد شام اعتماد ،حمايت اجتمهاعي و مشهاركتههاي اجتمهاعي اسهت كهه ايهن
شاخ ها با تعامال مؤثر بينفردي و بينگروهي ميتواند زمينه پيشگيري از گراي هاي بزهكارانه
و بسياري از آسي هاي اجتماعي مث خشونت ،مصرف مواد و فرار از خانهه را فهراهم آورد (كهولن و
وايتفورد .)7017 ،2سرمايه اجتماعي با نقشي كه در سالمت افراد دارد ميتواند ،عوام استرسزا را
در زندگي كاه داده و خطر اين عوام را كم كند .همچنين ميتواند تأثير حهوادث منفهي زنهدگي
مانند مشكال تحصيلي يا بدرفتاريهاي والدين را كاه داده و باعث سهازگاري افهراد در زنهدگي
شود .سرمايه اجتماعي شام روابطي مبتني بر اعتماد و بده بستان (روابط متقابه ) ،در شهبكهههاي
اجتماعي است .فضاهاي بياعتمادي و گسسهت اجتمهاعي ،فرصهت جهرأ ورزي و خهودابرازي را از
آدمي گرفته و او را از منابع عظيم بازخوردي محروم ميسازد .فقدان اين منابع ،چشمانداز رونهدهاي
آتي زندگي را براي فرد ،در ابهام فرو ميبرد و يأس ،نااميدي و بدبيني را در نظهام ادراكهي و روان-
شناختي او جايگزين ميكند .پژوه هاي بسيار زيادي انجام شده كه نشان ميدهد ،برخهورداري از
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سرمايه اجتماعي با كاه آسي هاي اجتماعي رابطهه دارد (ساراسهينو ،17010سهيمي و همكهاران،
 ،1339اكبرزاده و همكاران ،1333 ،بروكي و ميلر ،7012 ،7حسينز ي و سهامي.)1335 ،
با تأم در نق سرمايه اجتماعي در كاه بزهكهاريهها و آسهي ههاي اجتمهاعي و افهزاي
بهزيستي روانشناختي افراد مشخ ميشود كه اين عام نميتواند بهتنهايي و به طور مستقيم ايهن
تأثير را داشته باشد ،بلكه احتماالً ،ادراك افراد از محيط و نوع برداشت آنها از مشهكال را ،تحهت
تأثير قرار ميدهد و از طريق دستكاري اين ويژگيهاي روانشهناختي ،مهيتوانهد پيامهدهاي مثبهت
رفتاري ايجاد كند .اگر افراد دچار آشفتگيهاي رواني باشند ،كه طبق نتايج پژوه ها با كيفيت پايين
زندگي و آسي هاي رفتاري -اجتماعي بااليي ،همبسته است (هاوركمپ 3و همكاران ،)7015 ،تهأثير
سرمايه اجتماعي خنثي خواهد شد .آشفتگي روانشناختي ،ديدگاهي مملو از حس شكست ،درماندگي
و نااميدي است ،در حاليكه ،افراد اميدوار و سالم ،گراي به اهداف بلندمد دارند و چنين اههدافي
را براي خود ترتي ميدهند .اين افراد ،از رفتارهاي كوتهاهمهد لهذ بخه  ،بهه دليه پيامهدهاي
بلندمد منفي ،اجتناب ميكنند (بهرايتمن و هنسهون .)7015 ،2بهه اعتقهاد اسهالمينسه (،)1327
اميدواري بر كيفيت روابط با ديگران نيز تأثير ميگذارد به طوري كه ،افراد نااميد به ندر ميتواننهد
با سايرين ،ارتبا رضايتبخشي برقرار كنند ،پس همواره احساس تنهايي كرده و در انتظار شكسهت
به سر ميبرند و وقايع كوچ را خيلي بد تعبير ميكنند .اميهدواري بهه انسهان كمه مهيكنهد تها
نااميديها را پشت سر گذاشته و اهداف خود را تعقي كرده و احساس غيرقاب تحم بودن آينده را
كاه دهد (رسولي و همكاران .)1393 ،بزرگساالن اميدوار ،به ديگران ،به عنوان منهابع حمهايتي و
پايگاههايي مينگرند كه ميتوانند به آنها تكيه كنند .آنها اعتقاد دارند مهيتواننهد بها چهال ههاي
زندگيشان سازگار شوند ،شادي باالتري را تجربه ميكنند و از زندگيشان رضهايت بيشهتري دارنهد
(لطفي كاشاني و همكاران .)1337 ،برخوردار بودن از تفكر اميدوارانه و داشتن منابع كافي براي تفكر
هدفمدار ،با نوع نگاه افراد به رويدادها و تعبير و تفسير آنها از علتها و انتظار پيامدها ،ارتبا دارد.
انسانها ميتوانند ،نسبت به وقايع زندگي خود خوشبين و يا بدبين باشند .خهوشبينهي ،بهه عنهوان
يكي از مهمترين مؤلفههاي روانشناسي مثبتگرا ،بر روي عل اتفاق افتادن چيزهاي خوب و بهد و
تأثير اين رخدادها تمركز دارد (رادب .)7002 ،5بسياري از پژوه هاي مربو به خوشبينهي نشهان
ميدهد ،افراد خوشبين در متغيرهاي روانشناختي وضعيت بهتري نسبت به سايرين دارنهد .خهوش-
بيني ،پي بين مهم سازگاري بوده و با اخالق خهوب ،پشهتكار ،موفقيهتههاي شهغلي ،خهانوادگي و
اجتماعي ،سالمتي و حتي طول عمر رابطه مثبت دارد .خوشبيني ي متغير با بار شناختي و عاطفي

1. Sarasinou
2. Brockie & miller
3. Haverkamp
4. Braitman, A. L., & Henson
5. Radebe
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مثبت است (آوي 1و همكاران ،7011 ،كاترين 7و همكاران)7011 ،؛ به اين مفهوم كه ،نوعي پهي -
نگري مثبت در آن نهفته است .اين بار عاطفي و شناختي مثبت آن را در جايگاهي قرار ميدهد كهه
بتواند به تنهايي و يا در تعام با متغيرهاي ديگر ،بهر رفتارهها ،حهاال  ،تصهميما و ابعهاد مختلهف
سالمتي و بهزيستي انسانها ،تأثير بگذارد و بر آنها نفوذ كند (گ پرور و مصاحبي.)1332 ،
از ديدگاه جامعهشناسان و روانشناسان ،فرار دختران از خانه ،ي تصميم شخصهي نيسهت كهه
تنها خود فرد مقصر باشد ،بلكه شرايط اجتماعي نيز زمينهساز وقوع اين پديدهانهد .شهرايط اجتمهاعي
درون جامعه و درون خانواده بها تعيهين ميهزان سهرمايه اجتمهاعي در دسهترس فهرد ،بهر تصهميم او
تأثيرگذارند .از سوي ديگر ،ويژگيهاي روانشناختي خود فرد هم ميتواند او را مسهتعد فهرار از خانهه
كند .اين ويژگيها تحت تأثير عوام اجتماعي و تربيتي شك گرفته و تقويت شده و به عنوان عام
واسطهاي تسهي كننده و يا بازدارندهي نق سرمايه اجتماعي بر گراي به فرار از خانه ،ايفاي نق
خواهند كرد.
در منابع روانشناسي ،تعدادي از ويژگيهاي روانشناختي مثبت ،مانند ،اميهدواري ،خهوشبينهي،
تابآوري و خودكارآمدي را ،تحت عنوان سرمايه روانشناختي ،مورد بررسي قرار ميدهند .پهژوه
اكبرزاده و همكاران ( )1333نشان داد كه ،سرمايه روانشناختي تابعي از سهرمايه اجتمهاعي اسهت و
كميت و كيفيت تعامال در روابط اجتماعي ،تعيينكننده سهرمايه اجتمهاعي اسهت .از سهوي ديگهر،
روابط اجتماعي افراد ،بر ميزان سرمايه روانشناختي آنها تأثير ميگذارد .بنابراين كميهت و كيفيهت
اين روابط و ميزان سرمايه اجتماعي ميتواند بر عملكرد ي فرد تأثيرگذار باشد .انسانها زماني مي-
توانند به ديگران اعتماد كنند و روابط اجتماعي و تعامال صحيح برقرار نمايند كه از جان اطرافيان
خود احساس ايمني كنند و اميد به تداوم روابط درست و صميمي و دريافت حمايهتههاي آنهها ،در
صور نياز ،داشته باشند و بر آينده و ح مشكال  ،نگهاه خهوشبينانههاي داشهته باشهند .سهرمايه
اجتماعي ،نيرومندترين نيروي مقابلهاي ،براي رويارويي موفقيتآميز و آسان افراد ،در زمان درگيهري
با شرايط تن زا ،شناخته شده و تحم مشكال را براي افراد تسهي ميكند؛ امها اگهر افهراد نگهاه
بدبينانهاي نسبت به آينده زندگي خود داشته باشند و شرايط را غيرقاب تغيير ادراك كنند و اميدي به
بهبود وضعيت خود نداشته باشند ،به نظر نميرسد بتوانند از سرمايه اجتماعي موجود ،بهرهاي ببرنهد.
از اينرو ،پژوهشگران حاضر ،با مطالعه منابع نظري مربو به متغيرهاي تحقيق ،مدل زير را پيشنهاد
داده و به دنبال آزمون و بررسي آن هستند .در اين راستا ،فرضهيهههاي مسهتقيم ،بهه بررسهي تهأثير
مستقيم هركدام از متغيرهاي سرمايه اجتماعي ،اميدواري و خوشبيني بر گهراي بهه فهرار از خانهه
دختران دبيرستاني ،اختصاص يافت و فرضيههاي غيرمستقيم نيز ،نق سرمايه اجتماعي ،بر گراي
به فرار از منزل را ،با واسطهگري خوشبيني و اميدواري و نق خوشبيني را ،بر گراي به فهرار از
منزل ،با وسطهگري اميدواري ،مورد بررسي قرار داد.
1. Avey
2. Kathrin
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روش
پژوه حاضر از نوع معادال ساختاري بوده و با روش همبستگي ،انجام شده است .اين پژوه بر
روي  350نفر از دان آموزان دختر دوره دوم دبيرستانهاي شهر تهران (دامنهه سهني  12تها  19بها
ميانگين  19/33و انحراف استاندارد  1/31سال) انجام شد .روش انتخاب نمونهه تصهادفي خوشههاي
چند مرحلهاي بود به اين شك كه ،ابتدا شهر تهران به پنج منطقه شهمال ،جنهوب ،شهرق ،غهرب و
مركز تقسيم و از هر منطقه دو دبيرستان و از هر مدرسه نيز دو كالس ،به روش تصادفي انتخهاب و
كليه دان آموزان حاضر در كالس به پرس نامهها پاس دادند.
قب از توزيع پرس نامهها ،رضايت آگاهانه آزمودنيها براي شركت در پژوه گرفته شد و بهه
آن ها اطمينان داده شد كه اطالعا محرمانه بوده و نتايج به صور گروهي و صرفاً بهراي اههداف
پژوه  ،تحلي خواهد شد .شر ورود در نمونه فقهدان مشهكال جسهمي و روانشهناختي حهاد و
زندگي در كنار خانواده بود .پرس نامههايي كه ناق پاس داده شده بودند از تحلي كنهار گذاشهته
شدند.
ابزار
اطالعا مربو به متغيرها با استفاده از پرس نامههاي زير جمعآوري شد:
الف) مقیاس سرمایه اجتماعی دالویز :)DSCS( 1حاوي  72سهوال و چههار خهردهمقيهاس،
اعتماد ،مشاركت گروهي ،مشاركت در اجتماعا محلي و شبكههاي اجتماعي مهيباشهد و براسهاس
طيف پنج درجهاي ليكر  ،از كامالً موافقم ( )2تا كامالً مخالفم ( )0نمرهگذاري ميشود .نمرهگذاري
سؤاال  13 ،19و  ،70معكوس ميباشد و نمره ك آن  109به دست ميآيد .دالويهز ( )1392ايهن
پرس نامه را بر روي دانشجويان دانشگاههاي شهر تبريز ،هنجاريابي كرده و آلفهاي كرونبهاخ آن را
 0/95گزارش كرده است.
)1. Delaviz Social Capital Scale (DSCS
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ب) پرسشنامه امیدواري اسنایدر ( 17 :)HQ1991ماده دارد كه با مقياس  2درجههاي
ليكر از كامالً مخالف تا كامالً موافق ،نمرهگذاري ميشود .اسنايدر و لوپز )2002( 1پايايي آزمون-
بازآزمون اين مقياس را  0/90به دست آوردند .در پهژوه  ،سهپهريان آذر و همكهاران ،)1335( ،در
داخ كشور نيز پايايي پرس نامه 0/20 ،به دست آمد.
ج) پرسشنامه گرایش به فرار از خانه :توسط افراسيابي طراحي شده و شام  11گويه
ميباشد .هر گويه پنج گزينه پاس  ،از خيلي زياد تا خيلي كم را دربر ميگيرد .سؤاال شماره  3 ،7و
 ،2داراي نمرهگذاري معكوس هستند .ضري آلفاي كرونباخ پرس نامه 0/20 ،ميباشد كه نشهان از
پايايي مناس ابزار دارد (افراسيابي و عربمقدم.)1330 ،
د) پرسشنامه تجدیدنظر شده جهتگیري زنتدگی شتایر و كتارور ( LOT_R
 :)1985كه داراي  9سوال است ،به كرا براي سنج خوشبيني به كار رفته است و توسط كارور
و شاير ،) 7007( 7طراحي شده است و شام چهار سوال با عبار مثبهت و چههار سهوال بها عبهار
منفي است .سؤاال  2 ،3 ،1و  ،2مثبت بوده و به طور مستقيم و سؤاال  9 ،5 ،7و  ،9منفي بوده و
به صور معكوس ،نمرهگذاري ميشود .كهارور و شهاير ( 7007بهه نقه از كهارور و شهاير،)7012 ،
ضري آلفاي كرونباخ  0/29و ضري بازآزمايي  0/23را با فاصله چههار هفتهه بهراي يه گهروه از
دانشجويان ،گزارش كردند .يعقوبي و همكاران ( )1335نيز آلفاي كرونبهاخ  0/23را بهر روي يه
نمونه  152نفري به دست آوردند.
یافتهها
جدول -0اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار متغیرهای گرایش به فرار از خانه ،امیدواری،
خوشبینی و سرمایه اجتماعی
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

گرایش به فرار از خانه

350

7/52

0/23

امیدواري

350

7/92

0/93

خوش بینی

350

3/30

0/23

سرمایه اجتماعی

350

7/35

0/95

بر اساس نتايج به دست آمده ،ميانگين نمرا آزمودنيها ،در متغيرهاي گراي به فرار از خانهه،
اميدواري ،خوشبيني و سرمايه اجتماعي به ترتي  3/30 ،7/92 ،7/52و  7/35و انحراف اسهتاندارد
1. Snyder & Lopez
2. Carver & Scheier
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آنها نيز به ترتي  0/23 ،0/93 ،0/23و  0/95بود .قب از ارزيابي مهدل سهاختاري پيشهنهادي ،بهه
منظور ايجاد مدل اندازهگيري برازنده و قاب قبول و تعيين اين موضوع كه ابزارهاي استفاده شده به
خوبي سازههاي مورد نظر را اندازهگيري ميكنند ،تحلي عام تاييدي اجرا شد .بارهاي عاملي مربو
به هركدام از ابزارها ،به تفكي سؤاال آنها در جدول  7ارا ه شده است.
جدول -2بارهای عاملی مربوط به سؤاالت پرسشنامههای سرمایه اجتماعی ،امیدواری ،گرایش به
فرار از خانه و خوشبینی
سوال

بار عاملی
سرمایه

امیدواري

اجتماعی

سوال

بار عاملی

گرایش به فرار

خوش-

سرمایه

از خانه

بینی

اجتماعی

6

0/52

-

0/52

0/90

15

0/50

2

0/57

0/27

0/90

0/53

19

0/55

1

0/75

0/73

0/13

0/22

12

0/92

1

0/23

0/25

0/32

0/91

19

-

9

0/29

-

0/31

0/92

13

-

6

-

0/13

0/37

0/13

70

0/71

7

0/52

0/79

0/52

0/3

71

0/12

1

0/72

0/59

0/52

0/93

77

0/35

6

0/73

0/50

0/22

73

0/29

61

0/23

0/55

0/20

72

0/53

66

0/57

0/39

0/20

75

-

62

0/29

0/93

79

0/22

61

0/22

72

0/53

61

0/30

P<0/05

بارهاي عاملي مربهو بهه سهؤاال  13 ،19 ،9و  75پرسه نامهه سهرمايه اجتمهاعي و  1و 5
پرس نامه اميدواري ،معنادار نبودند ،بنابراين از تحلي كنار گذاشته شدند .بارهاي عاملي مربو بهه
بقيه سؤاال اين دو پرس نامه و همه مواد پرس نامههاي گراي به فرار از خانهه و خهوشبينهي،
معنادار بودند؛ كه اين امر ،نشاندهنده همگرايي ابزارهاي استفاده شده ،براي هر كدام از متغيرها بود.
با توجه به نتايج تحلي عاملي و شاخ هاي ارزيابي برازندگي (جدول  ،)3مدل اندازهگيهري عوامه
نهفته ،از برازندگي سازهاي خوبي برخوردار است.
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جدول  -3شاخصهای ارزیابی برازندگی مدل اندازهگیری

مشخصه

سرمایه

متغیرها

امیدواري

اجتماعی

گرایش به

خوشبینی

فرار از خانه

7/91

7/33

7/29

7/9

0/027

0/093

0/095

0/059

شاخص نیکویی برازش ((GFI

0/35

0/32

0/39

0/33

شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته ()AGFI

0/37

0/39

0/35

0/32

شاخص برازندگی مقایسهاي ()CFI

0/35

0/39

0/39

0/32

شاخص برازش هنجارشده ((NFI

0/37

0/39

0/39

0/35

نسبت مجذور كا به درجه آزادي
شاخص

RMSEA

پس از تعيين روايي ابزارهاي اندازهگيري ،شناسايي رابطه بين متغيرها ،قدم بعدي براي ورود به
بحث تحلي مسير مي باشهد .بهراي شناسهايي رابطهه ،بهين متغيرههاي حاضهر در مهدل ،از ضهري
همبستگي پيرسون استفاده شده است كه نتايج آن در جدول  2درج گرديده است.
جدول -4همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

امیدواري

خوش بینی

سرمایه اجتماعی

گرایش به فرار از خانه

**-./25

**-./29

**-./50

سرمایه اجتماعی

**

**

خوش بینی

**

./51

./90
./25

** p < 0.01

اطالعا جدول  2نشان ميدهد كه ،روابط منفي معناداري ،بين گراي به فرار از خانهه بها ههر
سه متغير اميدواري ،خوشبيني و سرمايه اجتماعي ،وجود دارد .همچنين رابطه اميهدواري و خهوش-
بيني ،با سرمايه اجتماعي ،و اميدواري با خوشبيني ،مثبت و معنادار است .در ادامه براي آزمون مدل
پيشنهادي پژوه با روش تحلي مسير ،از نرمافزار ليزرل استفاده شد ،كه خروجهي آن در شهك 7
نشان داده شده است.
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نتايج مربو به اثرا مستقيم و غيرمستقيم و نيز اثرا ك متغيرهاي پي بين ،بر متغير مالك
پژوه  ،در جدول  5ارا ه شده است.
جدول  -5نتایج ضرایب اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای امیدواری ،خوشبینی و سرمایه
اجتماعی ،بر گرایش فرار از خانه
واریانس تبیین

مسیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر كل

به روي گرایش به فرار از:
اميدواري
خوش بيني
سرمايه اجتماعي

**-0/13
*-0/75
*-0/79

*-0/039
**-0/75

**-0/13
**-0/79
**-0/51

به روي امیدواري از:
خوش بيني
سرمايه اجتماعي

**0/70
**0/50

*0/10

**0/70
**0/90

به روي خوش بینی از:
سرمايه اجتماعي

**0/57

-

*0/57

شده
0/79

0/17

0/3
** p < 0.01, *p<0.01

مشخصه هاي برازش به دست آمده ،براي مدل آزمون شده ،در جدول  ، 9آورده شده است.
شاخ  RMSEEبا مقدار  ، 0/032از سطح قاب قبولي برخوردار بهود و ديگهر شهاخ ههاي
برازش نيز همگي در سطح مناسبي بودند .طبق نظر هيو و بنتلر ،) 1335( ،شهاخ برازنهدگي
تطبيقي ( )CFIبراي مدل هاي قاب قبول ،حداق  0/30مي باشد (به نق از هومن .)1331 ،بها
توجه به مقادير جدول ،اين شاخ ها در سطح مناسبي قرار داشته و نشان از برازندگي مناس
مدل ،با داده ها ،دارد .به طور خالصه ،نتايج مدل ساختاري نشهان داد كهه متغيرههاي سهرمايه
اجتماعي ،سطح باالي اميدواري و خوش بيني را پي بيني ميكند ،كه آن ها هم به نوبه خهود،
ميزان پايين گراي به فرار از خانه را ،پي بيني مي كنند .اثر مسهتقيم متغيرههاي اميهدواري،
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خوش بيني و سرمايه اجتماعي ،بر گراي به فرار از خانه نيز ،در سطح  P<0/05معنادار بهود و
اين سه متغير % 79 ،از واريانس گراي به فرار از خانه را ،تبيين كردند.
جدول - 6مشخصه های برازندگی مدل و مدل برازش شده
AGFI

GFI

CFI

RMSEA

x/df

./30

./37

./37

./032

7/33

بحث و نتیجهگیري
پژوه حاضر ،با هدف بررسي نق سرمايه اجتماعي در گهراي بهه فهرار از خانهه دختهران
دبيرستاني ،با واسطه گري اميدواري و خوش بيني ،انجام شد .نتايج نشان داد كه ،اثهر مسهتقيم
سرمايه اجتماعي ،بر اميدواري و خوش بيني و نيز اثر مستقيم سهرمايه اجتمهاعي ،اميهدواري و
خوش بيني ،بر گراي به فرار از خانه دختران ،معنادار است .همچنين مدل پيشنهادي پژوه
مبني بر اثر غيرمستقيم سرمايه اجتماعي بر گراي به فرار از خانه ،با واسطه گري اميدواري و
خوش بيني ،تاييد شد.
1
نق معنادار سرمايه اجتماعي در اميدواري و خوشبيني با نتايج پژوه هاي فردريكسهون
( ،) 7003فاولر و كرستاكيز ،) 7009( 7بهادري خسروشاهي ،هاشمي و باباپورخيرالدين ( )1331و
كارور و شاير ( ،) 7012همسو است .به طور كلي نتايج پژوه هاي انجام شده در حيطه روان-
شناسي مثبت گرا نشان مي دهد كه افراد خوش بين و اميدوار ،روابط اجتماعي بهتر و قويتهري
با دوستان ،همسايگان و افراد خانواده خود دارند و به هنگام نياز قادرند تا از حمايتهاي آنها
بهرهمند شوند.
طبق بررسي هاي انجام شده ،پژوهشي كه مشخصاً ،نق سرمايه اجتماعي را در گراي به
فرار از خان ه بررسي كرده باشد در پيشينه پژوهشي يافت نشد ،امها نتيجهه پهژوه حاضهر ،در
خصوص نق معنادار سرمايه اجتماعي ،در كاه گراي به فرار از خانه دختران را ،ميتهوان
همسو با مطالعاتي در نظر گرفت كه نق مهم عوام خهانوادگي و اجتمهاعي را در رفتارههاي
بزهكارانه و فرار از خانه نشان داده انهد (تهوكر و همكهاران ، 7011 ،علويها و همكهاران،7012 ،
آچاكزاي ، 7011 ،هي و همكاران ، 7012 ،طوبايي و همكاران ، 7017 ،وارف و همكاران،7013 ،
با و همكاران ، 7012 ،زا ر و خدمتگزار خوشهدل ، 7012 ،ايهم و همكهاران ،7012 ،ريهس،3
 ،7011النگون  ، 7003 ،اسلسني و همكاران ، 7003 ،سيمي و همكاران.)1339 ،

1. Fredrichson
2. Fowler, J. H., Christakis
3. Rees

113

سرمایهاجتماعیوگرایشبهفرارازخانهدختراندبیرستانی ...

سرمايه اجتماعي مي تواند شام روابط درون خانوادگي و برون خهانوادگي باشهد .از تركيه
كميت و كيفيت روابط بين والدين و فرزندان ،سرمايه اجتماعي خانواده ايجاد شده و از كميت و
كيفيت رابطه افراد با انسان هاي ديگر در شبكههاي اجتماع ي مختلف ،سرمايه اجتماعي برون-
خانوادگي شك مي گيرد .از آنجا كه شخصيت هاي فردي ،تحت تأثير كميت و كيفيت روابهط
ميان فردي است ،فقدان سرمايه اجتماعي مناس ممكن است ،منابع فردي را بهراي مقابلهه بها
چال ها تقلي داده و منجر به اختالال رفتاري شود .همان طور كه پژوه هاي پيشين نشان
داده انههد ،سههرمايه اجتمههاعي عام ه تعيههين كننههده امنيههت خههانواده و فرزنههدان بههوده (فقهههي
فرهمند ) 1330،و روابط خانوادگي و اجتماعي ناپايدار مي تواند ،گراي افراد به فرار از منزل را
افزاي دهد .بنابراين ،فرار دختران از خانه ،از كمبود تعامال مثبت بين اعضا ء خانواده تهأثير
پذيرفته و ي تصميم فردي محض نيست ،بلكه محصول حيا اجتماعي و مناسبا اجتماعي
درون و بيرون خانواده است.
همچنين نتايج پژوه حاضر نشان داد ،خوش بيني و اميدواري ،بر گهراي فهرار از خانهه
تأثير دارند .اين يافته با پژوه ههاي فردريكسهون ( ،)7003كهارور و شهاير ( ،)7012فهاولر و
كرستاكيز ( )7009و لوتانز 1و همكاران ( )7002همسو مي باشد .افهراد خهوش بهين و شهادمان،
روابط اجتماعي قوي تري با دوستان ،همسر و همسايگان خود دارند .آن ها در همه شرايط و در
طول زمان ،ديد مثبت و اميدوارانه اي به آينده دارند و امكان تغيير شراي ط زندگي و بهتر شهدن
اوضاع را دست نيافتني نمي بينند؛ اما پژوه ها حاكي از آن است كه دختران فراري ،با خوش -
بيني كم و با تفكرا غيرمنطقي خود ،شرايط نامساعد را تغييرناپذير تصهور كهرده ،بهه همهين
دلي  ،در برابر ناكاميها و سختيها خيلي زود تحم خود را از دست ميدهند.
اميد ،به عنوان ي فرايند شناختي هدف مدار و فرايند تفكر درباره اهداف شخ  ،همراه با
انگيزه براي حركت به سوي هدف (اميد عاملي) و روش هاي دستيابي به اهداف (اميد راهبردي)
تعريف شهده اسهت (بابهاميري و همكهاران .) 1331 ،بزرگسهاالني كهه از سهطوح بهاالي اميهد
برخوردارن د ،در زندگي خود به اندازه سايرين ،شكست و فقدان را تجربه كرده اند ،اما اين باور را
پرورش داده اند كه مي توانند با چال ها سازش كرده و با ناماليمها كنهار بياينهد .آنهان يه
گفتگوي دروني مثبت ،شام جمالتي از قبي «من از عهدهاش برميآيم» « ،تسهليم نخهواهم
شد» و مانن د آن را اتخاذ مي كنند (فرهادي و همكاران .) 1399 ،افراد ،بخصهوص دختهران ،بها
ميزان اميدواري پايين ،كساني هستند كه در برابر مشكال و ناماليما زود خسته شده و شانه
خالي مي كنند و دست به تصميما و اقداما عجوالنه مي زنند .اين افراد ،چندان توان مقابلهه
با سختيها را نداشته و ترجيح مي دهند با يه اقهدام جسهورانه و بهدون تفكهر بهه عواقه و
خطرهاي آن ،خود را از منشا اين مشكال دور نگه دارند .يكي از اين تصميما و اقداما نيز
1. Luthans
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مي تواند فرار از خانه باشد .در واقع اين افراد با ترك خانه ،خود را از زير بار مشكال و سختي-
ها آزاد مي بينند ،بدون اين كه شرايط ايجاد شده براي ساير افراد خانواده و پيامدهاي دراز مد
عم خود را در نظر بگيرند .كما اين كه ايهن موضهوع در تحقيهق عليپهور و همكهاران ()1330
مشاهده شد .آن ها گزارش كردند كه ،در ميان دان آموزاني كه گراي بااليي به فرار از خانهه
دارند ،بيشت رين تماي در بعد رفتاري و كمترين تماي در بعد شناختي قضيه است .به اين معنا
كه ،اين افراد بدون تأم و تفكر به عواق كارشان ،اقدام به فرار از خانه ميكنند.
به طور كلي ميتوان گفت كه سرمايه اجتماعي ي ظرفيت ،جوهر اجتماعي يها هنجهاري
غير رسمي است كه همكاري ميان افراد و نهادهاي ي جامعه را ارتقا مي بخشد .بخصوص در
سنين نوجواني ،كه نياز به سرمايه اجتماعي بي از پي احساس ميشود .هر شبكه اجتماعي،
براي دستيابي به اهداف خود ،عالوه بر افراد آگاه و با تجربه و امكانا و ابزار مادي ،به عواملي
مانند اعتماد ،تعهد ،مسئوليتپذيري و غيره هم نياز دارد ،كه اين عوام  ،همهان سهرمايهههاي
اجتماعي هستند .اما پديده سرمايه اجتماعي چيزي نيست كه به تنهايي و به صهور مسهتقيم
بتواند ،تأثير كاملي بر افزاي و يا كاه گراي فرار داشته باشد ،بلكه اين پديهده از عوامه
روان شناختي مؤثر بوده و ميتواند به واسطه آن ها بر گراي فرار ،تأثيرگذار باشد .از ميان انواع
متغيرهاي روان شناختي مؤثر در اين رابطه ،مي توان نوع نگاه افراد به دنيا ،جامعه و مشهكال
را ،عاملي مهم تلقي نمود .خوش بيني افراد و يا بدبيني آن ها ،طرز تلقي مشكال را تحت تأثير
قرار داده و ميتواند تأثير سرمايه اجتماعي را افزاي و يا كاه دهد.
افراد خوش بين در فراهم ساختن منابع شناختي مقابلهه اي و منهابع وابسهته اي كهه موجه
ارتقاي سالمت روان مي شود ،موفق تر هستند .همچنين نتايج پژوه هاي زيادي نشان ميدهد
كه ،افراد خوش بين به طور كلي كارآيي بيشتري دارند و از لحاظ جسمي و ذهنهي سهالمتهر از
افراد بدبين هستند (جانتينه 1و همكاران .)7012 ،خوش بيني ،ي متغير با بار شناختي و عاطفي
مثبت است( ،اوي و همكاران ، 7011 ،كاترين و همكاران ،) 7011 ،به اين مفههوم كهه ،نهوعي
پي نگري مثبت در آن نهفته است .اين بار عاطفي و شناختي مث بت ،آن را در جايگاهي قهرار
مي دهد كه بتواند به تنهايي و يا در تعام با عوام ديگر ،بر رفتار ،حاال  ،تصميما و ابعهاد
مختلف سالمتي و بهزيستي انسان ها ،تأثير بگذارد و بر آن ها نفوذ كند (گ پهرور و مصهاحبي،
 .)1332افراد خوش بين وقتي با چالشي مواجه مي شوند به علت داشهتن احسهاس اطمينهان ،در
رسيدن به هدف پافشاري ميكنند .از ديد آن هها ،ناماليمها و بهدبياري هها ،قابه دسهتكاري
هستند .افراد خوش بين ،با بهره گيري از راهبردهاي كنار آمدن مؤثرتر ،مانند ارزيهابي مجهدد و
مساله گشايي ،با فشارهاي رواني بهتر كنار ميآيند .ويژگيها و صفا افراد خوش بين ،حمايهت
اجتماعي بيشتري را براي آن ها به دنبال مي آورد .جستجوي حمايت اجتمهاعي از سهوي افهراد
1. Jantine
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خوش بين و شبكه هاي اجتماعي وسيعتري از دوستان كه افراد خوش بين براي خود ايجاد مي-
كنند ،از آن ها در مقاب رويدادهاي استرس زاي زندگي ،محافظت مهيكنهد .بنهابراين ،حمايهت
اجتماعي ،ارضاي روابط بين فردي و ح مسأله مشاركتي ،مي توانند در توضهيح اينكهه چگونهه
خوش بيني بر اميدواري ،نگرش و گراي به فرار از خانه ،تأثيرگذار است ،كم كننهده باشهند
(يعقوبي ،معتمدي و سهرابي) 1335 ،؛ همچنين نوع نگاه افراد به مشكال پي رويشان باعث
مي شود كه ،اميد به ح آن ها در آينده داشته باشند و يا اين كه آينده از نظر آن ها تهار بهوده و
نسبت به تغيير شرايط و ح مشكال در وضعيت موجود ،مايوس و نااميد شوند .در سالههاي
اخير ،روان شناسان ،به سازه اميدواري ،به عنوان ي نقطهه قهو روان شهناختي مهي نگرنهد و
معتقدن د كه اين سازه مي تواند كم زيادي به پهرورش و ايجهاد سهالمت روانهي و رفتارههاي
جامعه پسند بكند (لطفي كاشاني و همكاران .) 1337 ،مؤلفه قدر  ،راهيابي اميدواري بهه حهس
ي فرد ،در مورد توانايي ايجاد مسيرهاي موفق براي رسيدن به اهداف خود ،اشاره دارد .قدر
اراده ،بخ انگيز شي اميدواري است و به ظرفيت ادراك شده افهراد در آغهاز و دنبهال كهردن
اهداف اشاره دارد .يعني حس عزم راس و موفقيت آميز ،در دستيابي به اهداف گذشته ،حهال و
آينده (ديويس و هيكس.)7013 ،1
بزرگساالني كه از درجا باالي اميدواري بهره مي برند ،به ديگران به عنوان منابع حمايتي
و پايگاههايي مي نگرند كه مي توانند به آن ها تكيه كنند .همچنين اين افراد اعتقاد دارند ،مهي-
توانند با چال هايي كه ممكن است در زندگي شان با آن ها روبرو شوند ،سازگار شهوند ،شهادي
باالتري را تجربه كنند و از زندگي شان رضهايت بيشهتري دارنهد (لطفهي كاشهاني و همكهاران،
 .) 1337افراد اميدوار براي خود اههداف بلندمهدتي طراحهي كهرده و از رفتارههاي كوتهاهمهد
لذتبخ  ،به دلي پيامدهاي بلندمد منفي ،اجتناب مي كنند (بهراتمن و هنسهون ،بهه نقه از
تقيلو و لطيفي .) 1335 ،روابط قوي ،توأم با هيجانها مثبهت بها دوسهتان صهميمي و اعضهاء
خانواده ،كه فراوان بوده و مبتني بر اعتماد متقاب مي باشد ،مشخصه افراد خوش بين و اميدوار
است و اين روابط ،منجر به كس حمايت اجتماعي مي شود (هميلسكي ،كار و بارون.)7015 ،7
دو متغير خوش بيني و اميدواري را ،مي توان از مهمترين متغيرهاي روانشناختي مؤثر بر رابطه
سرمايه اجتماع ي و گراي به فرار از خانه دانست ،كه با توجه به ايجاد تفاو هاي شخصيتي و
فردي ،احتمال گراي به فرار از خانه را ،كم ميكند.
سرمايه اجتماعي و نمود آن در ارتبا با مقوالتي نظير پيشگيري و كاه جرايم ،خشونت
و تضاد در جامعه ،سوء مصرف مواد مخدر ،خودكشي و بسياري ا ز معضال اجتماعي ،نشهان از
رابطه تنگاتنگ مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي ،با مؤلفه هاي سرمايه روان شناختي ،در جامعه دارد.
سرمايه روان شناختي تابعي از سرمايه اجتماعي بوده (موسيوند و همكاران ) 1335 ،و در اختيهار
1. Davis & Hicks
2. Hmielski, Carr & Baron
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داشتن شبكه هاي روابط اجتماعي و حمايت هاي اجتماعي ،باعث ك اه تجربه حوادث منفي و
ميزان استرس ادراك شده در افراد مي شود و آنها مي تواننهد از منهابع مقابلهه بهتهري در حه
مسا و مشكال خود بهره برده ،كارآمدتر بوده و نسبت به آينده اي بهتر ،خوش بين و اميدوار
باشند.
پژوه حاضر عليرغم يافته هاي ارزشمند آن با محدوديتهايي همراه است .نمونه پژوه
حاضر ،بر دختران دبيرستاني متمركز است ،در صورتي كه تعداد قاب توجهي از اقدام به فرار از
خانه ،در پسران و در زنان متأه  ،اتفاق مي افتد .از اين رو الزم است پژوه ههاي آتهي ،ايهن
گروههاي آسي پذير را نيز مدنظر قرار داده و نق ساير متغيرهاي روان شناختي ،ماننهد تهاب-
آوري و احساس كنترل را ،مورد بررسي قرار دهند .همچنين بر لهزوم برنامههههاي مداخلههاي،
براي افزاي سرمايه اجتماعي ،خصوصاً ،سرمايه اجتماعي درون خانوادگي و سرمايههاي روان-
شناختي گروههاي آسي پذير در اين زمينه تاكيد ميشود.
منابع
 اسالمي نس  ،ع .)1327( .روان شناسي جانبازي و معلوليت .اصفهان ،انتشارا صفيعليشاه.
 افراسيابي ،ح .و عرب مقدم ،ن .) 1330( .مطالعه عوام مرتبط با گراي نوجوانان به فرار
از خانه .فصلنامه دان انتظامي ،سال سيزدهم ،شماره .130-193 :7
 اكبرزاده ،د ،.اكبرزاده ،ح .و احمهدي ،ع .)1333( .رابطهه سهرمايه اجتمهاعي بها مسهئوليت
اجتماعي و سرمايه روان شناختي .پژوه هاي روانشناسي اجتماعي ،دورهي  ،2شماره :13
.109-33
 باباميري ،م ،.وطن خواه ،م ،.معصهومي جهانهديزي ،ح ،.نعمتهي ،م .و درويشهي ،م.)1331( .
بررسي رابطه بين سب هاي مقابله با استرس ،افكار خودآيند منفي و اميدواري ،با شادكامي
در افراد معتاد مراجعهكننده به كليني هاي ترك اعتياد شهر اهواز در سهال  .1330مجلهه
دانشگاه علوم پزشكي زنجان ،ش .31-97 :92
 بهادري خسروشاهي ،ج ،.هاشمي نصر آبهاد . ،و بابهاپور خيرالهدين ،ج .)1331( .رابطهه
سرمايه روانشناختي با سرماية اجتماعي دانشجويان دانشگاه تبريز .مجله تخصصي پژوه
و سالمت ،مركز تحقيقا توسعة اجتماعي و ارتقاي سهالمت گنابهاد .دوره ،7ش -125 :1
.153
 حسين ز ي ،ع .و سهامي ،س .) 1339( .نقه واسهطه اي بهزيسهتي روان شهناختي در بهين
سرمايه اجتماعي و خودكارآمدي در زنهان فرهنگهي شهرسهتان سهرباز .فصهلنامه علمهي-
پژوهشي زن و جامعه ،سال ،9شماره.112-35 :1
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حميدي ،ف .) 1397( .بررسي ساخت خانواده ،سب دلبستگي در دختران فراري و اثربخشي
خانواده درماني و درمانگري حمايتي در تغيي ر آنها .پايان نامه دكتري رشهته روان شناسهي،
دانشگاه تربيت مدرس.
دالويز ،ع .) 1392( .بررسي نق سرمايه اجتماعي در نگرش بهه توسهعه سياسهي در بهين
معلمان شهرستان مريوان .پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پژوهشهگري علهوم اجتمهاعي،
دانشگاه تبريز.
رسولي ،م ،.عبدالرضا قره باغ ،ز ،.صهفوي ،م .و حقهاني ،ح .) 1393( .روانسهنجي (اعتبهار و
پايايي) مقياس اميدواري نوجوانان .فصلنامه پيشرفت در پرسهتاري و مامهايي ،ش-75 :99
.31
سههپهريان آذر ،ف ،.محمههدي ،ن ،.بههدلپور ،ز .و نههوروززاده ،و .) 1335( .رابطههه اميههدواري و
شادكامي با رضايت زناشويي .مجله سالمت و مراقبت.22-32 :)1( 19 ،
سيمي ،ز ،.آقايوسفي ،ع ،.مخلوق ،م .و محمهدي ،م .) 1339( .نقه سهرمايه اجتمهاعي و
شاخ هاي سالمت اجتماعي در پي بيني نگرش به بزهكهاري فرزنهدان .پهژوه ههاي
روان شناسي اجتماعي.39-73 :)75( 2 ،
عليوردي نيا ،ا ،.خوشفر ،غ .و اسدي ،ح .) 1330( .مطالعه جامعهه شهناختي گهراي دختهران
دان آموز به فرار از منزل .مطالعا اجتماعي -روان شناختي زنان.52-75 :)7( 3 ،
فرهادي ،م ،.احمدي طهورسلطاني ،م ،.رمضاني ،و .و قهرهخهاني ،ا .)1399( .سهالمت روان
سالمندان :نق بهزيستي معنوي و اميدواري .فصلنامه پژوه در سالمت روانشهناختي،
دوره ،3ش.50-23 :7
فقهي فرهمند ،ن .) 1330( .مديريت پوياي سازمان .تبريز :انتشارا فروزش .چاپ دوم.
گ پرور ،م .و مصاحبي ،م .ر .)1332( .پي بيني بهزيستي معنوي سالمندان از طريق مؤلفه -
هاي سرمايه روان شناختي .دان و پژوه در روانشناسي كاربردي.17-2 :91 ،
لطفي كاشاني ،ف ،.وزيري ،ش ،.زين العابهديني ،س .ن .و زيهن العابهديني ،س .ن.)1337( .
اثربخشي اميددرماني گروهي بر كاه پريشهاني زنهان دچهار سهرطان پسهتان .فصهلنامه
روانشناسي كاربردي ،ش.59-25 :79
موسيوند ،م ،.صفايي شكي  ،ع .و كمري ،ف .)1335( .بررسي سهطح سهرمايه اجتمهاعي و
رابطه آن با سرمايه روان شناختي در دانشگاه آزاد منطقه  . 5فرهنگ در دانشگاه اسالمي9 ،
(.221-213 :)3
هومن ،ح .ع .)1331( .مدليابي معادال ساختاري با كهاربرد نهرم افهزار ليهزرل .تههران،
انتشارا سمت.
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 نق واسطهاي خوش بيني در رابطه بين.)1335( . ف، و سهرابي. ع، معتمدي،. ع، يعقوبي
-  فصهلنامه پهژوه. عالقه اجتماعي و سالمت روان، باورهاي مذهبي،الگوه اي شخصيت
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