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:چکیده

از.تاسشدهمطرحنیزایراندراخیرهایسالدرکهاستجهانیمعضالتازیکیدخترانفرار•
تواندمیاصخاجتماعیشرایطونیستفردیتصمیمیکتنهادخترانفرارشناختی،جامعهمنظر
سرمایهاصلیانارکازیکیعنوانبهاجتماعیاعتماداینکهبهنظر.باشدپدیدهاینوقوعسازسبب

فرضییناتوان۔ملیگیرد،میقرارارتباطدراجتماعیحوزهدرمطرحمسائلاغلبی،بااجتماعی
قابلسئوالیناواستدخترانفراربرمؤثرمتغیرهاتازیکیاجتماعیاعتمادکهدانستمعتبررا

اینشرودارد؟وجودرابطهمنزلازدخترانفراروخانوادهاجتماعیاعتمادبینآیاکهاستطرح
این.استدهشاستفادهدارساختنیمهمصاحبهروشازواستایمقایسه-علیپیمایشتحقیق،
رایاجزمانیبازهدرکهافرادیدخترانآماریجامعه.استآماریجامعهودربرگیرندهتحقیق

بازهدرکهفراریدخترانآماریجامعهوشوندمینگهداریتهرانبهزیستیمراکزدرتحقیقاین
کهدادمینشانتحقیقاینهاییافته.کنندمیزندگیخودخانوادهدرتحقیقایناجرایزمانی

درصد99احتمالبادخترانفراروکاالنمیاند،خرد،سطحسهدرخانوادهاجتماعیاعتمادبین
.داردوجودمعناداررابطه



کلید واژه ها 

فرار دختران، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی•



مقدمه

بهخانوادهاختارسدرتغییراتیایران،اخیرسالهفتادفرهنگیواجتماعیسیاسی،تحوالتاثربر•
غییراتتاینازیکی.استشدهنهاداینمرکزیتوانسجامرفتندستازموجبکهآمدهوجود

.نندکمیترکراخانهدلیلهربهوخودارادهومیلبادختراناززیادیعده.استدخترانفرار
رهاماعاجتدردیگرایعدهوکنندمیمراجعهبهزیستیبهمعرفخودصورتبهآنانازایعده
درارشناسانکومتخصصانکهاستزمانیدیر.استانتظارشاندرنامعلومیسرنوشتوشوندمی

دیدهپاینزیراکوشند،میآنحلبرایواندپرداختهمعضلاینبهعلمیمختلفشاخدهای
نسبتبهنیزپسرانهرچند.استکردهایجادجامعهوخانوادههادخترانبرایعدیدهایمشکالت

موقعیتدرخانوادهازفراربادخترانچونکنند،میترکراخانهآنانازبیشترشایدودختران
.داردپیدرراشدیدواکنشوحساسیتامراینگیرند،میقرارخطرناکی



مقدمه

قانونیهایحمایتنبوددلیلبهوماجامعهموجودشرایطدرکنندمیترکراخانهکهدخترانی•
مواجهبیماریمشکالتبا،شغلیافتنوامنمکانیبهدستیابینبودنممکنومدنیهایانجمنو

امعهجبنیادینهایدغدغهازآنهاحلواجتماعیمسائلبهپرداختناینکهبهنظر.شدخواهند
.ایمپرداختهدخترانفرارمسئلهبهشناختیجامعهپژوهشیاجرایبااست،شناسی



طرح مساله

خودبهراعمومیافکارونخبگانایماننامطلوب،پدیدهایعنوانبهدخترانفرارپدیدهکهمدتهاست•
ارشناسانکازکثیریعدهمشغولیدلبهتبدیلمعضلاینحلبرایمردمعمومخواستهوکردهمشغول

.استشدهعلمیمختلفهایشاخه
ایراندراجتماعیهایآسیبملیهمایشاولیندرشدهمطرحهاییافتهوتحقیقاتومطالعاتنتایج•

هایشان-خانهازساله۲۷تا13دختر1۰۰۰حدودساالنهتهراندرفقطکهدهدمینشان(13۸1سال)
نشانمیانتظانیرویپیشگیریمعاونتازنقلبهدیگریآمارهمچنین.(13۸1راد،صمدی)کنندمیفرار
بیستحدودمسئوالن،گزارشبراساس13۶۵سالبهنسبت13۷۸سالدردخترانفرارنرخکهدهدمی

بهروزنیفرارسنوکندمیطیصعودیسیردخترانفرارنرخآمارهااینبراساس.استشدهبرابر
ورایطشتأثیرتحتواجتماعیاستایپدیدهدخترانفرارکهدهدمینشاننکتهاین.داردکاهش

اعتماده،زمینایندرشناختیجامعهپژوهشیاجرایبرایما.شودمیایجاداجتماعینامطلوبمناسبات
بهوایمگرفتهرنظدرمستقلمتغیرعنوانبهاستاجتماعیسرمایهارکانترینمهمازیکیکهرااجتماعی

.ایمپرداختهمنزلازدخترانفرارباآنرابطهچگونگیبررسی



خانوادهاعیاجتمسرمایۀباآنرابطۀبررسیضرورتواجتماعیپدیدۀیکعنوانبهدخترانفرار•
فراروخانوادهاجتماعیاعتمادبینرابطهشناساییتحقیقهدف.استحاضرتحقیقاجرایانگیزۀ

.استدختران



نوعودبهآن،شعاعبهتوجهبااعتمادازبحثدرپانتام•
وعمقیاعتمادیااجتماعیاعتمادوشخصیاعتماد
کهاردومنوعوکندمیاشاره(گسترده)سطحیاعتماد

نیزتهیافتعمیماعتمادبعضاًاجتماعی،سرمایۀمتوندر
ظرنبه.داندمیسودمندترجامعهبرایشود،مینامیده
کهانیکسفهرستازرااعتمادشعاع»اعتمادنوعیاپاتنام

درترردهگستهمکاریوبردمیفراترشناسیممیشخصاً
«شودمیموجبراجامعهسطح



مرتبط،بعمندوازناشیرایافتهتعمیمیااجتماعیاعتمادپانتام•
میمدنیمشارکتهایشبکهوهمیاریهنجارهاییعنی
باعثمدنیمشارکتهایشبکهوهمیاریهنجارهای»:داند

زهانگیکهچراشوند؛میاجتماعیهمکاریواعتمادافزایش
میکاهشراشفافغیروآمیزابهامجونیزوشکنیعهدهای
هایشبکهدرمشارکتپاتناملذا.(13۸4:3۰9پاتنام،)«دهند

ایشخصیاعتمادتبدیلسازوکارهایازرامدنیواجتماعی
.ندکمیمعرفییافتهتعمیمیااجتماعیاعتمادبهخاص،



یکهکاندازههمانبهپاتنام،نظرازاجتماعیاعتماداینبنابر•
یزناجتماعینظامضروریدارایییکاست،شخصینگرش
تعمیماعتمادخصوصدرپاتنامبحثکهاستذکرقابلهست،

ویمدنمشارکتمحققان،ازبرخیوبودهمناقشهمحلیافته،
دانندنمییکافیافته،تعمیماعتمادگیریشکلبرایرااجتماعی

رتیباتتوفرهنگیتربیتاولیه،پذیریجامعهآنها،دیدگاهازو
نوعیایجادباتوانندمیکههستندمهمیعواملنیزجامعهنهادی

وربیشتکردناعتمادبهرااعتمادورزانجوش،خودکاروساز
برحاظلاین.دهندسوقبیشتریاعتمادیبیبهرااعتمادانبی

،شهروندیکوچکگروههایدرمشارکتپاتنام،نظرخالف
.شودختماعتماددامنهماندنکوچکبهتواندمیحتی



ودهاییگرهمهگوید،می«اعتمادشعاع»مفهومازاستفادهبافوکویاما•
دیگرهبوهستنداعتمادشعاعنوعیدارایانداجتماعیکرمایۀمظهرکه

درهمکاریهنجارکهداردوجودگروههردرافرادازایحلقهمعنا،
تمیخارجیآثارگروه،اجتماعیسرمایهاگر.استحاکمآنهابین

.ودرفراترهمگروهخودازحتیتواندمیاعتمادشعاعکند،تولید
همهکهباشدآنازترکوچکاعتمادشعاعاستممکنهمچنین
هایسازمانازبرخیدرکهاینکماشود،شاملراگروهاعضای
روهگدائمیکارکنانبارهبرانبیندرتنهاهمکاریهنجاربزرگ،
ازایمجموعههمچونتوانمیرامدرنجامعه.شودمیتقویت

ورتصگرفتهقرارهمرویهایالیهبامتحدالمرکزاعتمادشعاعهای
ازمانهایستاهاجرگهودوستانازتواندمیهاسلسلهاینگستره.کرد

تاجبخش،)بگیردبردررامذهبیگروههایو(NGO)غیردولتی
13۸3:1۷۲).



شبکه اعتماد



جامعهنوعدوشرقیجنوبآسیایکشورهایوغربیکشورهایمقایسهبافوکویامااساس،اینبر•
در.زندمتمرکاعتمادبرکهجوامعیواندخانوادهبرمبتنیکهجوامعی:کندمیمتمایزهمازرا

در.استادیاقتصسازمانزیربناییواحدخانوادهجنوبیکرهوایتالیافرانسه،چین،مثلجوامعی
دودیحتاروند،میفراترقانونیمشخصچارچوباینازکههاییشرکتتأسیسجوامعاین

برهکجوامعیدراما.کندتشویقراآنومداخلههاشرکتایجاددربایددولتواستمشکل
روابطستند،نیخانوادهبرمبتنیکهداردوجودبزرگیهایشرکتآلمان،ژاپن،متمرکزنداعتماد
.یابدسازمانتریخالقانهمسیردرتواندمیکارواستبخشرضایتواثربخشبسیارآنهاکاری



گوید،یموداندمیاجتماعیبافتپودتارواجتماعیاتصالنوعى»رااجتماعیسرمایهکاکس•
میکلشراماعمومیوشخصیزندگیکهاستشماریبیتعامالتبرگیرندهدرسرمایهاین

اجتماعیفتباکهاستگردهاییوتعلقاتها،علقهمثابهبهاجتماعیبومایهتعریف،ایندردهد
.(13۸4:۸۵ثانی،شریفیان)«میبخشداستحکامرا

درکهسازدمینشانخاطراجتماعیسرمایهشاخصعنوانبهاعتمادعاملبرتکیهباکاکس•
همسایگان،دوستان،خانواده،اعضایروابطاجتماعات،وافرادمیاناعتمادوجودصورت

وانین،قازنکردنپیرویاعتمادی،بیکهصورتیدر.بودخواهدمؤثرتراجتماعاتوهمکاران
دخواههمراهبهرااجتماعیمسائلسایروخشونتخودکشی،جرم،اجتماعی،ضدرفتارهای

۔(13۸4:۸۶ثانی،شریفیان)داشت



چارچوب نظری

تدوینکاکسوپاتنامرابرتآرایازنظری،مبانیبندیجمعوتحقیقموضوعبهتوجهبا•
استفادهکالنومیانهخرد،سطحدراجتماعیاعتمادسنجشوموضوعبامتناسبنظریچارچوب

.کردخواهیم



ماد تعمیم اعت، اعتماد فردی: پانتام در بحث از اعتماد به سه نوع اعتماد اشاره دارد که عبارت اند از•
این نظر مبنایی برای به فرضیه فرعی تحقیق حاضر است. اعتماد نهادو یافته

•



فرضیه های تحقیق

:فرضیه اصلی•
بین اعتماد اجتماعی و فرار دختران از منزل رابطه وجود دارد•
:فرضیه های فرعی•
.بین اعتماد فردی و فرار دختران از منزل رابطه وجود دارد•
.بین اعتماد نهادی و فرار دختران از منزل رابعنی وجود دارد•
بین اعتماد تعمیم یافته و فرار دختران از منزل رابطه وجود دارد•



روش شناسی

و باید براساس از آنجا که انتخاب روش تحقیق ارتباط نزدیک و مستقیمی با موضوع پژوهشی دارد•
لى مقایسه پیمایش عدر این تحقیق از روش . نیاز پژوهش یکی از روشهای پژوهشی را انتخاب کرد

ین معنا به ا. جمع أوری شده اندمصاحبه نیمه ساختاری دادهها نیز با روش . استفاده شده استای 
کمیل نموده که محقق به پاسخگو مراجعه کرده و در جریان مصاحبه با وی، پرسشنامه را شخصا ت

. است



روش شناسی
کترراشانمنزلکهدخترانیازاندعبارت(غیرفراریدختران)مقایسهگروهآماریجامعه•

دریریگنمونهروش.کنندمیزندگیخودخانوادهباتحقیقاجرایزمانیبازهدرواندنکرده
مطالعهردموگروهانتخاببرای.استاتفاقیشیوهبهاحتمالیغیرگیرینمونهپژوهش،این

واندکردهمنزلکتربهاقدامکهدخترانیباومراجعهبهزیستیبهوابستهمراکزبهفراریدختران)
کمیلتحضوریصورتبهپرسشنامهمصاحبهداشتندموقتاقامتمراکزآندرمراجعهزماندر

درندهنگارزمانیمحدودیتعلتبهونیستمشخصآماریجامعهحجماینکهبهنظر.گردید
بهنفر۵۰پژوهشاجرایطیدرونبودمشخصپیشازنمونهحجمبرآوردپژوهش،اجرای
.شدندانتخابنمونهعنوان



روشاشند،باصلیگروهباهمسانومتناسبباید(غیرفراریدختران)مقایسهگروهکهآنجااز•
پایگاهوسنعواملبهتوجهبانهایتدر.استاحتمالیغیرگیرینمونهنیزگروهاینانتخاب

مقایسههگروعنوانبهکنندمیزندگیخودخانوادهباکهدخترانیازنفر۵۰اصلیگروهاقتصادی
.شدندانتخاب



جامعه آماری

تاسعبارت(اصلیگروه)مطالعهگروهآماریجامعه.داردوجودآماریجامعهدوتحقیقایندر•
مرداد-فروردین)تحقیقایناجرایبازهدرواندکردهترکرامنزلشانکهدخترانیکلیهاز

شوندمینگهداریتهراناستانبهزیستیبحرانبامداخلهمراکزدر(139۰



تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 
فرار دختران : تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته•
تعریف نظری •
درموجودالتمشکازرهاییبرایدخترانکهاستنایافتهسازشرفتارنوعی"فرار"تعریفطبق•

میترکارخانهآگاهانهقانونی،سرپرستیاوالدیناجازهبدونخانه،ازبیرونهایجاذبهیاخانه
آزادوطباطباعیزادهرسولزاده؛طهران)گردندنمیبرخانهبهواسطهبدونیاسریعاوکنند

(13۸4:۲۰۶فالح،
تعریف عملیاتی فرار دختران از منزل•
کردهنزلمترکبهاقدامدلیلهربهکههستنددخترانیفراریدخترانازمنظورپژوهشایندر•

نیرویسویازیامعرفخودصورتبهواست،گذشتهحادثهاینازروزیکحداقلاند،
شوندمینگهداریبحرانبامداخلهمراکزدرواندنمودهمراجعهبهزیستیمراکزبهانتظامی



ابعاد اعتماد اجتماعی

در تقسیم بندی کلی، اعتماد اجتماعی به سه بعد تقسیم می شود •
میسنجیدهشخصیبینروابطدراعتمادبهمیلاساسبرفردییاشخصیاعتماد:فردیاعتماد•

دهدمینشانراخودچهرهبهچهرهروابطدروشود
هرازاًمستقیموشودمیبردهنامنهادچندازمعموالاعتمادنوعاینسنجشبرای:نهادیاعتماد•

شودمیسؤالآنهابهاعتمادشمیزانبارهدرفرد
ازجداییجامعهافرادبهظنحسنداشتنتوانمیرایافتهتعمیمیاعاماعتماد:یافتهتعمیماعتماد•

جامعهبرایاریافتهتعمیماعتمادپاتنام.کردتعریفای،قبیلهوقومیگروههایبهآنهاتعلق
میصاشخکهکسانیفهرستازرااعتمادشعاعاعتمادنوعاینوینظربه.داندمیسودمندتر

:13۸۰،پاتنام)شودمیموجبراجامعهسطحدرترگستردههمکاریوبردمیفراترشناسیم
13۶)



تعریف عملیاتی اعتماد اجتماعی

سطح )ی در این شاخص اعتماد اجتماعی با معرفهای زیر در سطح خرد، میانه و کالن سنجیده می شود معرفهای اعتمان فرد•
(  خرد

(فرزند دختر فرزند پسر)به فرزندان ( ناپدری/ اعتماد پدر و مادر آنامادری •
( ناپدری/ نامادری )اعتماد فرزندان به پدر و مادر •
( ناپدری/ نامادری )اعتماد خانواده به اقوام درجه یک مادر یا پدر •
(  مجاور یا مستقر در یک آپارتمان)اعتماد خانواده به همسایه ها •
اعتماد خانواده به افراد هم محله ای •
( سطح میانه)معرفهای اعتماد نهادی •
اعتماد خانواده به مدرسه •
(  های مذهبی۔مثل خیریه محله، صندوق قرض الحسنه، هیئت)اعتماد خانواده به بخش مدنی مردمی •
(بازار، بانک، شرکتهای )اعتماد خانواده به بخش خصوصی •
(قوه قضاییه، مقننه، مجریه)اعتماد خانواده به سازمانهای دولتی •



(  سطح کالن)معرفهای اعتماد تعمیم یافته 

اعتماد خانواده به همشهری ها •
اعتماد خانواده به غریبه ها •
اعتماد خانواده به هموطنان•
ت ، پس از محاسبه مجموع نمرا(به صورت کلی)در سنجش شاخص اعتماد اجتماعی خانواده •

ح این پاسخگو در سؤال شماره یک تا نوزده، میزان اعتماد اجتماعی خانواده در یکی از سه سط
114....................۸۲....................۵۰.................................. 19. طیف قرار می گیرد

. خانواده است« کم»از مجموع نمرات مبین اعتماد اجتماعی ۵۰الی 19کسب نمره •
. خانواده است« متوسط»از مجموع نمرات مبین اعتماد اجتماعی ۸۲الى ۵۰کسب نمره •



.استاعتماد اجتماعی زیاد خانواده از مجموع نمرات مبین 114الی ۸۲کسب نمره •
1ه شماره به همین ترتیب برای سنجش اعتماد اجتماعی فردی، مجموع نمرات پاسخگو در گوی•

محاسبه می شود و در یکی از سه سطح این طیف قرار می گیرد1۲الی 
•1۲...............3۲...................۵۲....................۷۲
. است« کم»از مجموع نمرات مبین اعتماد اجتماعی فردى 3۲الى 1۲کسب نمره •
.است« از مجموع نمرات مبین اعتماد اجتماعی فردی متوسط۵۲الى 3۲کسب نمرد•
. است« زباد»از مجموع نمرات مبین اعتماد اجتماعی فردی ۷۲الی ۵۲کسب نمره •
از سؤال پانزده، نمرۀ اعتماد 1۶الی 13پس از محاسبه مجموع نمرات پاسخگو در گویه شماره •

۲4...............1۷...............1۰.....................4: نهادی در یکی از سه سطح این طیف قرار می گیرد



. است« کم»از مجموع نمرات مبین اعتماد نهادی 1۰الی 4کسب نمره •
.است« متوسط»از مجموع نمرات مبین اعتماد نهادی 1۷الى 1۰کسب نمره •
. است« زیاد»از مجموع نمرات مبین اعتماد نهادی ۲4الی 1۷کسب نمره •
، نمره اعتماد تعمیم یافته در یکی از 19الى 1۷با محاسبه مجموع نمرات پاسخگو در گویه شماره •

1۸..........................13........................۸........................3. سه سطح این طیف قرار می گیرد
.است« کم»از مجموع نمرات مبین اعتماد تعمیم یافته ۸الی ۲کسب نمره •
است « متوسط»از مجموع نمرات مبین اعتماد تعمیم یافته 13الی ۸کسب نمره •
.است« زیاد»از مجموع نمرات مبین اعتماد تعمیم یافته 1۸الی 1۲کسب نمره •



روش تجزیه و تحلیل داده ها

ای توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد برسی، از آماره ه•
تفاده اس...( آزمون کای اسکوار و )و آماره های استنباطی ( جداول فراوانی و شاخص پراکندگی)

.اجرا شده است Spssشد و کلیۀ عملیات اجرایی پردازش داده ها با استفاده از نرم افزار رایانه ای 



یافته های تحقیق

پردازیم،یمنمونهجمعیتهایویژگیوایزمینهمتغیرهایبهابتداهایافتهتوصیفبخشدر•
کنیممیتوصیفرامستقلمتغیرهایبعدووابستهمتغیرسپس
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.اردبین اعتماد اجتماعی خانواده و فرار دختران رابطه وجود د: فرضیه اصلی

:  اجتماعی در دو بخش بررسی شداعتماد •

(به صورت کلی)اعتماد اجتماعی -الف•

(.کالن)و تعمیم یافته ( میانه)، نهادی (خرد)اعتماد اجتماعی در سطح فردی -ب•



.بین اعتماد اجتماعی خانواده و فرار دختران از منزل رابطه وجود دارد( فرض الف



بررسی فرض الف
رابطهبنابراین.است۰۰۰/۰معناداریسطحو1آزادیدرجهدر،3۶/۵۲۶بابرابردوکیمقدار•

وردصفرفرضیعنی.استدارمعنیدرصد99احتمالبادخترانفرارواجتماعیاعتمادبین
.استشدهتاییدیکفرض



                                                 : 

               
                              

                          

              

                  

                  

 

 



.  دبین اعتماد فردی و فرار دختران از منزل رابطه وجود دار: 1فرض ب

  .                                                      ) 

            
                              

                          

             

                  

               

                  

 

X2=31,778  df=2   sig=0.000 



معناداریسطحبارابطهاینواست31/۷۸۸دوکیمقدارکهدهدمینشانآزمونازحاصلنتایج•
یکوفرضشدهردتحقیقصفرفرضدیگرعبارتبه.استمعناداردرصد99احتمالبا۰۰۰/۰
.ارددوجودمعناداریرابطۀمنزلازدخترانفراروفردیاعتمادمیزانبینیعنی.استمعنادار



.  دبین اعتماد نهادی و فرار دختران از منزل رابطه وجود دار: 2فرض ب

  .                                                       ) 

                                                : 

                   
                              

                          

              

                  

                

                  
 



2بررسی فرض ب 

رابطهاینواست۲41/1۰دوکیمقدار.شداستفادهاسکوارکایآزمونازرابطهاینبررسیبرای•
رارفونهادیاجتماعیاعتمادبینیعنی.استمعناداردرصد99احتمالبا./۰۰۶معناداریسطحدر

شدهاییدتیکفرضوردتحقیقصفرفرضدیگرعبارتبه.داردوجودرابطهمنزلازدختران
.است

وجودمعناداریرابطهدخترانفراروخانوادهنهادیاجتماعیاعتمادمتغیردوبین:صفرفرض•
ندارد

وجودمعناداریرابطهدخترانفراروخانوادهنهادیاجتماعیاعتمادمتغیردوبین:یکفرض•
.دارد



.اردبین اعتماد یافته و فرار دختران رابطه وجود د( 3فرض ب•



3بررسی فرض ب 

                                                      : 

                           
                              

                          

               

                

                  

 

Sig=0.000  df=1   X2=10.71 



3بررسی فرض ب 

ابگفتتوانمینتایجطبق.است۰/۰۰1معنداریسطحاوآزادیدرجهدر،1۰/۷1دوکیمقدار•
به.استمعنادارمنزلازدخترانفرارویافتهتعمیماجتماعیاعتمادبینرابطهدرصد99احتمال
.شودمیتاییدیکفرضوردتحقیقصفرفرضدیگرعبارت

وجودمعناداریطهرابدخترانفراروخانوادهیافتهتعمیماجتماعیاعتمادمتغیردوبین:صفرفرض•
.ندارد

وجودمعناداریهرابطدخترانفراروخانوادهیافتهتعمیماجتماعیاعتمادمتغیردوبین:یکفرض•
.دارد



گیرینتیجه 

درماعیاجتاعتمادشاخص.شودمیسنجیدهسطحسهدراجتماعیاعتمادشد،بیانکهطورهمان•
ایاعضمیاناعتماد.گیردمیقرارقدیمیاگروهیدروناجتماعیسرمایهزمرهدرفردیسطح

جهتیناازواندکردهارزیابیپایینغیرفراریدخترانبامقایسهدرفراریدخترانراخانواده
اختالفنیزنهادیاجتماعیاعتمادشاخصدر.داردوجودگروهدواینمیانعمیقیاختالف

ادهاینهبهاعتمادکههستنداینبیانگرموجودهایداده.داردوجودگروهدومیانچشمگیری
ازمیکدرصدواستمتوسطفراریغیردختراندروضعیففراریدخترانخانوادهدرجامعه

اجتماعیسرمایهکهکرداستداللگونهاینتوانمی.هستندباالنهادیاعتماددارایگروهدوهر
االتربمتوسطسطحازهاخانوادهدرجدید،اجتماعیسرمایههایشاخصازیکیعنوانبهنهادی

.استنرفته



نتیجه گیری

غیرفراریدخترانوفراریدختراندرصد۷۲و9۶ترتیببهیافته،تعمیماجتماعیاعتمادلحاظاز•
تعمیماعتمادفراریغیروفراریدختراندرصد۲۶و۲کمراخودخانوادهیافتهتعمیماعتماد

یافتهمتعمیاعتماددرصددوتنهاگروههردرواندکردهارزیابیمتوسطراخودخانوادهیافته
ازکهافتهیتعمیماعتمادشاخصمورددربنابراین.اندکردهارزیابیزیادسطحدرراخودخانواده
ینبدراعتماداینسطحکهکرداستداللتوانمیاست،جدیداجتماعیسرمایههایشاخص
.سدرنمیگروهیدرونیاقدیماجتماعیسرمایههایشاخصسطحبهواستپایینهاخانواده



پیشنهادات

.با هدف افزایش اعتماد نهادی و تعمیم یافته آنهاخانواده ها در شبکه های اجتماعی عضویت •
ردنباالب-.اعتمادافزایشهدفبادولتبهوابستهغیر(مردمیهایانجمن)مدنینهادهایافزایش•

فردیاعتمادافزایشهدفبانسلیبینهایتفاوتدربارهاطالعات
وابطردرمشکالتبروززماندرتادخترانهمدارسدرتجربهبااجتماعیمددکارانومشاورانحضور•

.بشتابندآنهاکمکبهدخترانوهاخانواده
زیستیبهازدخترانگرفتنتحویلبرایاجتماعیمددکارانکمکباهاخانوادهفکریسازیآماده•

یابندمیدرهاجلسهاینجریاندرهاخانوادهشود،تشکیلگروهیمشاورهجلساتاگر.(فراریدختر)
میرقراربخودفرزندباتوریمناسبارتباطنتیجهدرواندمواجهمشکلاینبازیادیهایخانوادهکه

(آقابخشی)کنند
تیاری به برای دختران و زنان تا در زمان بروز مشکل به صورت اخساختن مکان های موقت شبانه روزی -•

.آنجا مراجعه کنند و از سرپناه و غذای مناسب برخوردار شوند


