
 2015، )6( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 

، التفكك( :سريّ بالمناخ األ هتمن منازل أسرھن وعالقالفلسطينيّات  ھروب الفتياتظاھرة 
 بالقدساالجتماعّي  الرفاه مكاتبفي  ةميدانيّ  دراسة، )العنف، وتأثير الرفاقو

The Phenomenon of Palestinian Runaway Girls and Its Relationship 
to Family Climate (Disintegration, Violence, and Impact of Friends): 

A Field Study in the Social Welfare Offices in Jerusalem 

  

  خالد سلمان، ونجوى الصفدي، و*خالد ھريش

Khalid Hreish, Najwa Alsafadi & Khaled Salman 
  دائرة الخدمة االجتماعية، جامعة القدس، أبو ديس، فلسطين

 hreish1@yahoo.com  :يبريد الكترون: الباحث الرئيس*

  )27/8/2014: (، تاريخ القبول)8/5/2014: (تاريخ التسليم
  

 ملخص
ھدفت الدراسة إلى التعرف الى ظاھرة ھروب الفتيات الفلسطينيّات من منازل أسرھن 

عيّنة وتكونت . دراسة ميدانيّة في مكاتب الرفاه االجتماعّي بالقدسبالمناخ االسري،  وعالقتھا
فتاة ھاربة من المسجلين في مكاتب الشؤون االجتماعية بالقدس للعام ) 58(من  الدراسة

أنّه ال توجد فروق في الُعنف  وأظھرت النتائج .)22-13( من المرحلة العمرية ،)2014(
األسرّي، والتفكك األسرّي، وتأثير الرفاق تعزى لمتغير العمر عند ھروبھا من المنزل، بينما 

مكان اللجوء بعد ھروبھا من  تعزى لمتغير على الفتاة الھاربة قتوجد فروق في تأثير الرفا
. تعزى لمتغير سبب ھروبھا من المنزل المنزل، وتوجد فروق في التفكك األسرّي للفتاة الھاربة

كما وأظھرت النتائج أنّه ال توجد عالقة بين التفكك األسرّي للفتاة الھاربة وبين تأثير الرفاق، 
التفكك األسرّي  للفتاة الھاربة والُعنف األسرّي، اي ان كلما كان تفكك  بينما توجد عالقة بين

مستوى تأثير  بينطردية وتوجد عالقة . اسري داخل االسرة ازداد العنف االسري بداخلھا
الرفاق، وبين مستوى الُعنف األسرّي، اي ان كلما زاد تأثير الرفاق على الفتاة كلما زاد تعرضھا 

 .للعنف داخل البيت

الجتماعيّة، الھروب من التفكك األسرّي، الُعنف األسرّي، المؤسسة ا :الكلمات المفتاحيّة
  .الفتاة الھاربةالبيت،  
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Abstract 
The study aims at identifying the phenomenon of Palestinian 

runaway girls and its relationship to family climate, a field study in the 
social welfare offices in Jerusalem. The study sample consists of (58) 
runaway girls of those officially registered in the social affairs offices in 
Jerusalem for the year (2014), age (13-22) years old. The study shows 
that there are no differences in domestic violence, family disintegration, 
and the impact of friends by age when girls run away. The results also 
indicate that there are differences in the impact of friends on the runaway 
girls by the place of stay after escape; there are differences in family 
disintegration of the runaway girls by the direct reason of escape. 
Furthermore, it is observed that there is no relationship between family 
disintegration of the runaway girls and the impact of friends; there is a 
relationship between family disintegration of the runaway girls and 
domestic violence; there is a relationship between the impact of friends 
and domestic violence.  

Keywords: Family disintegration, domestic violence, social 
institutions, escape from home, runaway girls. 

 
  المقدمة

ھا مشكلة اجتماعية لم تصل لحد الظاھرة، لكنّ الفلسطينّي  في مجتمعنا ھروب الفتيات يعدّ 
إلى ) 22-13(المراھقة  في سنّ  تھدد منازل أسر عديدة، وتعرض الفتيات وخاصة من ھنّ 

وھذه المشكلة ناتجة عن . ، وأسريّ ة، وتفكك اجتماعيّ المجھول، وتؤدي إلى أخطار اجتماعيّ 
الوضع االقتصادي، إضافة للتطور والتغير السريع الذي يتعرض  :عوامل مختلفة منھامشاكل و

احتياجاتھم  وسدّ  ،وتوجيھھم ،التي يقع على عاتقھا رعاية األفرادرة األس كذلكوله المجتمع، 
 ،األب منأكان سواء كالعنف األسرة  المادية والمعنوية، فما تواجھه الفتاة داخل المنزل من قبل

بھا وقد يدفع  ،ة ينعكس على سلوكياتھاكل أفراد العائل من أم ،أحد اإلخوةمن أم  ،األممن أم 
  .(Maqpoul, 2012) لتخرج عن قيم المجتمع وعادات

 مّ ، ومن ثَ ةقد تكون لھا آثار سلبيّ خروج الفتاة من منزل أسرتھا دون إذنھم من األمور التي و
ب الفتيات من منازل أسرھن في بعض وقد تفشت ظاھرة ھرو على قيم المجتمع وأعرافه،

  .(Al-Saed, 2005)ة وأصبحت شبحاً يھدد الكثير من البيوت المستقر ،ةالمجتمعات العربيّ 

وھذا ينعكس على سلوكيات  ، داخل األسرة يؤثر على األفراد،كما أن العنف األسريّ 
من ھنا، تسعى  .هوقد يدفع بھم للخروج عن األسرة، ومن ثم عن قيم المجتمع وعادات ،األفراد
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مدينة من منازل أسرھن في  الفلسطينيات الدراسة الحالية لمعرفة حجم ظاھرة ھروب الفتيات
  .وعالقتھا بعدة متغيرات القدس

  مشكلة الدراسة
  ة التي تعرض مشكلة ھروب الفتيات من منازلھن من المشاكل االجتماعيّ  تعدّ 

، وتكمن سريّ والعنف األالتفكك االجتماعي  ة والمجتمعات العربية خاصة إلىالمجتمعات الغربيّ 
من المجتمعات المحافظة التي يتمسك بقيمه  مشكلة الدراسة في أن المجتمع الفلسطيني يعدّ 

  ھلھا من األمور التي تعرض أويعتبر ترك الفتاة لمنزل أسرتھا من دون علم . وعاداته
 المجتمععلى ومن ثم  ،على األسرةوھذا ينعكس سلبا  ،سرة للعار داخل المجتمع الذي يعيش بهاأل

(Al-Ghareeb & Al-Mashukh, 2009). 

ه من الضروري إجراء ھذه الدراسة بسبب تزايد الظاھرة حسب وعليه فقد رأى الباحثون أنّ 
ة ووزارة الشؤون االجتماعيّ  ،ةإحصاءات وحدة حماية األسرة التابعة لمديرية الشرطة الفلسطينيّ 

  (Maqpoul, 2012) .ةالفلسطينيّ 

ة واألجنبية نادرة لحد ما وقد تكون ھذه الدراسة األولى في المجتمع كما أن الدراسات العربيّ 
، الدراسة الحالية تسعى لفحص عالقة ھروب الفتيات من منازل أسرھن بعدة متغيرات الفلسطينيّ 

رة، العمر عند الھروب من المنزل، معدل الدخل الشھري لألس: متغيرات ديموغرافية مثل: وھي
التفكك  إضافة لمحاور،. من المنزل لجوء بعد الھروبال، ومكان من المنزلسبب الھروب 

 .وتأثير الرفاق، والعنف األسري األسري،

بين ظاھرة ھروب  العالقةما : وھو الرئيسالسؤال  لىإلجابة عا إلىالدراسة  ھذه تسعى لذا
  .)العنف، وتأثير الرفاقوالتفكك، ( :سريّ ت من منازل أسرھن وبين المناخ األالفتيات الفلسطينيّا

  ة الدراسةأھميّ 
ة بمرجع ھا ستزود المكتبة الفلسطينيّ نّ ة في أة الدراسة النظريّ تكمن أھميّ : ةة النظريّ األھميّ 

ليھا الباحثون، يرجع إ دراسة ن تعتبريؤمل أو ،مھم يختص بظاھرة ھروب الفتيات من منازلھن
 ة، ويكونوان بالمشكالت االجتماعيّ المھتمو يستفيد من نتائجھا نويتوقع بعد االنتھاء من الدراسة أ

  .مجال عملھمة في تھم بالفعاليات االجتماعيّ على وعي بمشارك

 مجالفي ون صصتخوالم المھتمونھذه الدراسة مجال د من سيستفي: ةة التطبيقيّ األھميّ 
ين في الحكومة، في تقديم العامل وة أة والجامعيّ سواء في المراكز العلميّ  تياتظاھرة ھروب الف

لطلبة اة الفعالة من خالل نشاطات ة وزيادة المشاركة المجتمعيّ فضل الخدمات اإلرشاديّ أ
  .الجامعيين الذين يعتبرون شريحة مھمة من شرائح المجتمع الفلسطينيّ 
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  أھداف الدراسة
لتفكير في و اإلى الھروب ألدراسة ھو معرفة العوامل التي تدفع بالفتيات ل الھدف الرئيس

من خالل، الوصول للفتيات الھاربات ومقابلتھن، وذلك في . ترك منازل أسرھن وخروجھن
  . من خالل عالقتھا بعدة متغيراتوة في القدس، مكاتب الشؤون االجتماعيّ 

  :ة للدراسة فھيأما األھداف الفرعيّ 

 .من المنزل ةالفلسطينيّ  لى ھروب الفتاةؤدي إسباب التي تمعرفة األ .1

ھروب الفتيات من منازل أسرھن، من خالل عرض  ظاھرةالضوء على  تسليط .2
 .اإلحصاءات المختلفة

 .ة بعد ھروبھا من المنزليّ معرفة الجھة التي تحتمي بھا الفتاة الفلسطين .3
  

  الدراسة حدود

   .ةالعربيّ  القدسحياء في أة الشؤون االجتماعيّ  مكاتب: الحدود المكانية −

  ).م2014(ة لھذه الدراسة عام منيّ الفترة الز: ةالزمانيّ  الحدود −

 وتمّ  ،من منازل أسرھن الوصول لھن من اللواتي ھربنَ  الفتيات اللواتي تمّ : ةالبشريّ  حدودال −
  .ةمكاتب الشؤون االجتماعيّ التعامل معھن في 

 مصطلحات الدراسة
  :ومنھاھناك العديد من المفاھيم والمصطلحات المتعلقة بموضوع الدراسة، 

الھروب من المنزل على Javadie & Adl, 2005) ( عرف كٌل من: يتالھروب من الب
أنّه التخطيط لترك األسرة والخروج من المنزل، وعدم العودة لھما دون إذن الوالدين، وتكون 
ھذه حالة تعبيريّة، ورّدة فعل للظروف المنزليّة المزعجة وغير السارة التي ال تطاق، ومن أجل 

  . ق األحالم والرغبات التي كانت غير مسموحةفي سبيل تحقيالتخلص منھا، 

ً  ويعرف الباحثون الھروب من البيت الفتيات اللواتي يتركَن بيوت آبائھن نتيجة : اجرائيا
فشل في عملية التنشئة االجتماعية التي نتج عنھا سوء في التكيف األسري وأسھم ذلك في 

التعايش مع الواقع األسري  ھروبھن والبحث عن أوساط اجتماعيّة أخرى، بسبب العجز عن
  .نتيجة االبتزاز والخوف

 (Al-Amoshi & Al-Eleemat, 2008, p:179)ف كل من عرّ  :التفكك األسريّ 
أي انھيار بناء األدوار االجتماعيّة كما يتبّدى ذلك في " التفكك األسرّي بأنّه انھيار األسرة كوحدة

ألسرّي إذا وصل توتر ما إلى أقصى مدى ممكن ويحدد التفكك ا". فشل األفراد في أداء التزاماتھم
  ".أْن يصل إليه، وقد يسبب ھذا التفكك عامال أو عوامل عدة متشابكة، تتساند فيما بينھا لوقوعه
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ً  ويعرف الباحثون التفكك األسري حالة من االختالف داخل األسرة نجم عن نقص : اجرائيا
اط سلوكيّة سلبيّة في العالقات وحدوث في إشباعات األسرة ألفرادھا مما نتج عنه وجود أنم

 .توترات، ومشاكل، وسوء تكيّف، وعدم توافق مما أدى ذلك إلى انفراط عقد األسرة وتمزقھا

بأنّه سلوك عدواني ناتج عن "العنف  (Iz El-Dein, 2010, p:3)عّرف  :العنف األُسريّ 
  ".اإلحباط، وتستخدم فيه القوة مع اإلنسان أو لتدمير ممتلكاته

بأنه الخرق "العنف في معجم لسان العرب  (Ibn Manthour, 2000, p:43)ما يعرف ك
التوبيخ : باألمر، وقلة الرفق به، وأعنف الشيء أخذة بشدة واعتنف الشيء كرھه والتعنيف

 ."والتقريع واللوم

ً  ويعرف الباحثون العنف األسري استخدام القوة بطريقة غير شرعيّة أو قانونيّة من : اجرائيا
قبل أحد أفراد األسرة اتجاه آخر في داخل األسرة  لقوة ماديّة أو معنويّة ھدفھا إلحاق األذى 
باآلخر، وقد يكون العنف مباشًرا أو غير مباشر، ظاھًرا أو غير ظاھر، سريًّا أو لفظيًّا، وقد 

  .يكون عن طريق التھديد

  (Al-Nawahi, Awad & Ahmad, 2014, p: 213)عّرف كٌل من :ةالمؤسسة االجتماعيّ 
المؤسسة االجتماعية بأنّھا بناء محدد له وظيفة واضحة يقدم المساعدات الفردية لمن تنطبق "

عليھم شروط المؤسسة االجتماعية ولوائحھا، ويتحدد ذلك في ضوء أھدافھا، ومجال عملھا، 
  ".ونطاقھا الجغرافي، وتبعيتھا اإلدارية

ً اجرا ويعرف الباحثون المؤسسة االجتماعية بناء تنظيمي يرتبط بإمكانية تحقيق أھداف : ئيا
التنظيم ويشمل نوًعا من تقسيم العمل واألدوار والمكانات، وتتصف بوجود حالة من التصحيح 

  .والتوجيه ألفرادھا، وتستخدم نظاًما عقليًّا وثوابًا رسميًّا لتحفيز جھود أعضائھا

 (Qamar, Mabrouk, & Faisal, 2008, p: 92)عّرف كٌل من  :جماعة الرفاق
جماعة الرفاق بأنّھا تقوم بدور واضح في التنشئة االجتماعية، وفي إكساب الفرد معايير سلوكيّة "

والمعايير التي يتعلمھا الفرد من جماعة الرفاق ھي التي تحدد السلوك . قد تكون إيجابيّة أو سلبيّة
  ". المقبول، والسلوك غير المقبول

ً  فاقويعرف الباحثون جماعة الر جماعات أوليّة صغيرة الحجم تتشكل بشكل : اجرائيا
عفوي، وتقوم على أساس التجانس في العمر واالھتمامات وتلعب دوًرا مؤثًرا في عملية التنشئة 

  .االجتماعية خارج نطاق األسرة

  الدراسات السابقة
ا ال أنّ طفال بشكل خاص، إبشكل عام، والعنف ضّد األالُعنف  على الرغم من ازدياد ظاھرة ن

ع  ي المجتم ا ف ة، وخصوص ات العربيّ ي المجتمع ة ف وث الميدانيّ ات والبح درة الدراس ظ نُ نَلح
ازل أسرھن، وأيضا، حول ظاھرة ھروالفلسطينيّ  ات من من ة  ب الفتي ة الدراسات األجنبي أغلبي
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احثقوم ايتناولت الكثير من القضايا والمشكالت التي تُشير إلى ترك الفتاة لمنزل والديھا، وس  ونلب
  .بعرض ھذه الدراسات المتعلقة بموضوع البحث لما لھا من أھمية لھذه الدراسة

نازل أسرھن ومعاناتھن بعد ھروب الفتيات من م"بعنوان   (Hassan, 2014)دراسة
وقد اتبعت الدراسة طريقة البحث  ."الضفة الغربية، فلسطين-)مخاوفالو ردود الفعل(الھروب 

فتاة من الفتيات اللواتي ھربن من منازل ) 90(ة التي وصلت إلى الكمي في توزيع االستبان
 التفكك مستوىه توجد عالقة بين ظھرت نتائج الدراسة أنّ وأ .أسرھن في الضفة الغربية بفلسطين

للفتاه األسرّي  التفكك مستوىه توجد عالقة بين وأنّ . وتأثير الرفاق عليھا ،للفتاه الھاربةاألسرّي 
تأثير الرفاق على الفتاه  مستوىه توجد عالقة بين نّ وإ .الواقع عليھاسرّي األ الھاربة والعنف
األسرّي،  الُعنف ازداد ،ه كلما ازداد تأثير الرفاقنّ ؛ أي أالواقع عليھااألسرّي  الھاربة والعنف

 ومحور ،ومحور تأثير الرفاق األسرّي، نه ال توجد فروق في محور التفككأوأظھرت النتائج 
 ه ال توجد فروق ذات داللةنّ وأ ،ھا من المنزلالعمر عند ھروبتعزى لمتغير رّي األس الُعنف

 تعزى لمتغيراألسرّي  الُعنف ومحور ،ومحور تأثير الرفاق األسرّي، في محور التفككإحصائيّة 
 تعزى لمتغير األسرّي  ه توجد فروق في محور التفككنّ وأ. الفتاة الھاربة معدل الدخل ألسرة

األسرّي  الُعنف ومحور ،، بينما ال توجد فروق في محور تأثير الرفاقن المنزلم بھاسبب ھرو
ومحور األسرّي  ه ال توجد فروق في محور التفككنّ وأ، من المنزل ھاسبب ھروب تعزى لمتغير
 . ھا من المنزلمكان اللجوء بعد ھروب تعزى لمتغير األسريّ  الُعنف ومحور ،تأثير الرفاق

بدراسة  (Egondi, Kabiru, Beguy, Kanyiva, & Jessor. 2013) وقام كل من
حياء نيروبي ة في أة اجتماعيّ دراسة نفسيّ : ترك المراھقين للبيت واالنتقال لمرحلة البلوغ"بعنوان 
وبين  ،لى التعرف على العالقة بين حدوث وتوقيت ترك بيت الوالدينوھدفت الدراسة إ". الفقيرة

وتركزت ). 22-14( في سن ة للمراھقة والعوامل النفسيّ ة والديمغرافيّ العوامل االجتماعيّ 
ذكرا، ) 1618(مراھقا، منھم  )3237(الدراسة على منطفة نيروبي في كينيا، وقد بلغت العينة 

سنة ) 22- 18(في سن  من المراھقين%) 50( وأشارت نتائج الدراسة إلى أنّ . أنثى )1619(
سنة تركوا بيت األھل؛  )17-14( اھقين في سنمن المر%) 13(تركوا بيت الوالدين مقارنة بـ 

من المراھقين الذين تركوا المدرسة تركوا بيت األھل %) 51( إلى أنّ  وأشارت النتائج أيضا
ممن ھم ما زالوا في المدرسة وتركوا بيت الوالدين؛ وأشارت الدراسة إلى %) 15(مقارنة بـ 

كما وأظھرت . يات المراھقات للمنزلوترك الفت وجود عالقة بين الوضع االقتصادي للعائلة،
الدراسة عالقة بين ھروب الفتيات من منازلھن ومتغيير العمر إذ إّن كبار السن يتركون المنزل 

بيت األھل أقل مع المراھقين الذكور؛  أكثر من الفتيات صغار السن؛ والمراھقات اإلناث يتركنَ 
ب؛ وأنّ وأّن المراھقين الذين سبق لھم الزواج يتركون بيت األ  ھل أكثر من المراھقين الُعزَّ

المراھقين العاملين مقابل أجر، والذين ھم خارج إطار المدرسة أكثر احتمالية لترك بيت 
أقل من العائالت  الوالدين؛ وأّن المراھقين الذين ھم من عائالت أغنياء يتركون بيت األھل

 .الفقيرة

، "عالجه ،آثاره ،لفتيات أسبابهھروب ا"دراسة بعنوان  (Al-Kubaisi, 2012)وأجرت 
سببة والتعرف إلى أھم العوامل المُ  ،حيث ھدفت الدراسة إلى التعرف على حجم الظاھرة وآثارھا
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الستبانة على واستخدمت الدراسة منھج البحث الكمي من خالل توزيع ا .لھروب الفتيات
وخلصت الدراسة إلى ). باليمن(الفتيات الھاربات في قسم النساء بالسجن المركزي  مجموعة

ھا تشكل خطرا على نتائج أھمھا؛ على الرغم من صغر حجم الظاھرة في المجتمع اليمني إال أنّ 
 التفكك وبينھروب الفتيات من منازلھن  ظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة بينوأ. المجتمع

ضا وجود يوأ .وھروب الفتيات من المنزلاألسرّي  الُعنف يضا وجود عالقة بينوأاألسرّي، 
، وبين على تلبية احتياجات أفرادھااألسرة  وعدم قدرة االقتصادي السيء الوضع عالقة بين

وقد دعت الدراسة في توصياتھا لمعالجة األسباب التي أدت . سرھنھروب الفتيات من منازل أ
ة لتفاقم ظاھرة ھروب الفتيات من خالل وضع أساليب وقائية واقتراح برامج توعية مناسبة لحماي

  .ومن ثم المجتمع ،رسَ الفتيات واألُ 

العنف المنزلي وعالقته بھروب الفتيات "دراسة بعنوان (Ben Oudeh, 2011) أجرى و
بن االبيت بمركز إعادة التربية  ھاربة من )33(نت العينة من وتكوّ ، "المراھقات من البيت

وھروب  األسريّ  الُعنف ينھناك عالقة ب نتائج الدراسة أنّ  ظھرتوأ). الجزائر-بالبليدة(عاشور 
 الُعنف كان من المجموع الكلي لعينة البحث%) 6,66(نسبة  الدراسة أنّ  نتوبيّ . من البيت الفتاة

يليه االعتداء الجنسي على الفتاة وه ضدھا سببا مباشراً في ھروبھا من البيت، الموجّ األسرّي 
يضا الدراسة أنت وبيّ  ،%)6,66(والصادر من األب أو زوج األم بنسبة  األسريّ  داخل البيت

وبين ھروب الفتيات من  الشجارات األسرية المستمرة،ب المتمثلاألسرّي  التفككوجود عالقة بين 
لى احتواء األبناء ، وإةسريّ األ إعادة النظر في أسلوب التنشئةب وصت الدراسةوأ .المنزل

  .المراھقة سنخصوصا في 

بمدينة  دراسة(Al-Saheem, Al-Mutawa, & Ibn Askar, 2009) من  كلٌ وأجرى 
نت وتكوّ ، "آثاره وعالجهوأسبابه ھروب الفتيات "بعنوان الرياض بالمملكة العربية السعودية 

إضافة ألخذ آراء  ،سجن النساءودور رعاية الفتيات  في الموجوداتفتاة ھاربة ) 109(العينة من 
 المدارس الثانوية العامةبعض الفتيات من الجامعات واألخصائيات االجتماعيات في بعض 

عدد الفتيات الھاربات  أن نتائج الدراسةظھرت وأ. ةيّ أخصائية وطالبة جامع) 33(والبالغ عددھم 
ھاربة، وفي فترة دراسة البحث وجمع ) 529(بلغ ) 2008-2001(خالل ثمانية أعوام من 

بين ة وجود عالقة ظھرت نتائج الدراسوأ. ھاربة) 109(البيانات تواجد في دور رعاية الفتيات 
كثر من الفتيات كبار الفتيات صغار السن يھربن أ نّ ھروب الفتاة من المنزل ومتغير العمر إذ إ

يضا ، وأوھروب الفتاة من المنزلاألسرّي  الُعنف يضا وجود عالقة بيننت الدراسة أوبيّ السن، 
ووجود عالقة  ھن،سرروب الفتيات المراھقات من منازل أوھاألسرّي  وجود عالقة بين التفكك

تأثير  وجودوأشارت النتائج إلى ، وبين ھروبھن من المنزل المستوى االقتصادي لألسرة بين
تأثير عليھن في جعلھن يتركن اليوجد عالقة في ه نت الدراسة أنّ بيّ فقد  ،الصديقاتقوي من قبل 
 .منازل أسرھن

التركيبة –الدوافع–الشباب الھارب في سنغافورة" بعنوان (Lan, 2010)وأشارت دراسة 
، التي سعت إلى معرفة أھم الدوافع التي تؤدي لترك المراھقين لمنازلھم في "والبيئات –السكانية 

) 15(دولة سنغافورة، وقد استخدمت الدراسة المنھج الكيفي القائم على المقابلة لعينة تكونت من 
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يث كانوا من متعددي سنة، ح) 17-14(إناث تراوحت أعمارھم بين ) 10(ذكور و) 5(شخصا؛ 
نتائج عديدة تتعلق في الدوافع األكثر تكراراً التي تدفع بالشباب إلى وخلصت الدراسة . األعراق

إذ إن جميع الشباب (الوضع االقتصادي  وجود عالقة بين للخروج وترك المنزل، من أھمھا؛
ً ن في الدراسة ينحدرون من أُ المستھدفي ، من المنزل وبين ھروبھن ،)سر محرومة اقتصاديا

فھناك من يعانون من اختالل  وبين ھروبھن من المنزل، األسريّ  التفككوايضا وجود عالقة بين 
وسوء في  األسريّ  مقابل اإلھمال والتفكك األسريّ  في وظائف أسرھم من خالل مدى الترابط

صدقاء وبين وأظھرت النتائج أيضا وجود عالقة بين تأثير األالواحدة، األسرة  االتصال بين أفراد
 للعنف داخل أفراديضا وجود عالقة وأبحجة البحث عن االستقاللية والھوية، تركھن للمنزل 

  .وبين الھروب من البيت ،بين األشقاء أم من قبل الوالدين على األبناءأكان سواء األسرة 

التأھيل للمراھقات وفي ثالثة مراكز إلعادة التربية  دراسة (Karkush, 2009) أجرتو
نت عينة وتكوّ ، "ھروب األبناء من البيت العائلي والبحث عن الھوية" بعنوان )الجزائر(في 

إلى وخلصت نتائج الدراسة . سنة) 19- 11(ھاربة تتراوح أعمارھن بين ) 126(الدراسة من 
المتمثل بوضع  األسريّ  ھن بسبب التفككھن من بيوتبوھر وبيناألسرّي  وجود عالقة بين التفكك

 ظھرت النتائجوأ. ھجر للزوجةأو أب متوفى، أو مطلقة،  أومرض،  أو والدين،حد الإدمان أ
إھمال وقسوة من بأسلوب المعاملة الوالدية المتمثل  األسرّي  الُعنف وجود عالقة بين يضاأ

 يءيضا عالقة بين الوضع االقتصادي السوأظھرت النتائج أ، وبين الھروب من البيت ،وحرمان
غير وة وقد أوصت الدراسة بتكثيف الجھود الرسميّ . تيات من البيتوبين ھروب الفللعائلة 

  .الرسمية للعمل على الحد من تفاقم الظاھرة وتزايدھا

لوالدين، ابعنوان نماذج ترك الشباب الناشئ لبيت دراسة ) Seiffge, 2009(جرى وأ
لدى الشاب  م النمائيةعلى فحص عالقة الدعم المبكر للوالدين بتطور المھا الدراسة تركزتو

جمع المعطيات في ھذه الدراسة على  تمّ و. امبحوث )93(بلغت عينة الدراسة و. لمانياالناشئ في أ
، والمرحلة الثانية سنة )17-14( في سننة المبحوثين المرحلة األولى عندما كانت عيّ : مرحلتين

الوالدين  تركن بيتالفتيات ي نتائج الدراسة أنّ  ظھرتوأ .سنة) 25-21( ينالمبحوث سنعندما بلغ 
االقتصادي  الوضعبين ھناك عالقة  نّ وأ، سنة )22( بينما الفتيان في عمر سنة )21( في عمر

 يستمرون بالعيش مع المنخفضاالقتصادي الوضع  والشباب ذوووبين ترك بيت الوالدين؛ 
ما يترك بيت الشباب األقل تعلي نّ وأ. الوالدين اكثر من الشباب ذوي األوضاع االقتصادية العالية

المبكر للوالدين وبين  المادي ھناك عالقة بين الدعم نّ وأ. كثر تعليمااأل كثر من الشبابوالديه أ
قل ا أدعم ركوا البيت في الوقت المناسب تلقواالشباب الذين تووقت ترك الشاب لبيت الوالدين؛ 

ا يعيشون في بيت الوالدين ا زالومن الوالدين خالل مرحلة المراھقة بالمقارنة مع نظرائھم الذين م
   .و الذين تركوا بيت الوالدين في فترة متأخرة من العمرأ

قة دراسة حول عال) Bernhardt, Gähler & Goldscheider, 2005( جرى كل منأو
) 3500(الدراسة بلغت عينة و. و الشابة لبيت الوالدين في السويدبناء العائلة وبين ترك الشاب أ

 ھناك عالقة بين التفكك نّ أظھرت النتائج وأ). سنة 30، 26، 22(ھم ، تتراوج اعمارة/شاب
بيت الوالدين في  اوترك %)30( نسبة نّ وأو الشابة لبيت الوالدين؛ وبين ترك الشاب أاألسرّي 
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لذكور من األسر المفككة تزيد ا لى أنّ أيضا إالنتائج  شارتوأ. لكال الجنسيناألسرة  حال تفكك
ا مّ أ. المفككةغير األسرة  الوالدين للعيش مع شريك مقارنة بالذكور منلترك بيت %) 80(بنسبة 

شريك  لعيش معا بسبب بيت الوالدين نتركي%) 59( فأن نسبة ،إلناث من األسر المفككةلبالنسبة 
ه ال يوجد عالقة بين الواقع ظھرت الدراسة أنّ كما وأ. المفككةغير مقارنة باإلناث من األسر 

ظھرت الدراسة وجود عالقة أو. بيت الوالدينلالفتيات وبين ترك  ،سرةلأل المنخفض االقتصادي
داد زاكلما فوبين ترك بيت الوالدين للعيش مع شريك فقط للفتيات؛  ،تعليم الجامعي للوالدينالبين 

 أن يضاأ ظھرت النتائجوأ .ھل للعيش مع شريكلترك بيت األقلت االحتمالية للفتاة  تعليم الوالدين،
  .كثر من القاطنين في المدينةيتركون بيت الوالدين أ القريةناث من القاطنين في اإلالذكور و

  على الدراسات السابقة بيقالتع
ة موضوع ھروب الفتيات من منازلھن لما للموضوع من ة واألجنبيّ تناولت الدراسات العربيّ 

ؤدي إلى ھروب حاولت الدراسات طرح األسباب التي توأھمية وتأثير على المجتمع وترابطه، 
والعنف، والوضع االقتصادي  الفتيات وتركھم لمنازل أسرھم، حيث تمثلت في التفكك األسريّ 

المتردي للعائلة وغيرھا من األسباب، وسعت إلى الكشف عن تأثير ذلك على الفتاة وأسرتھا 
  . والمجتمع

  ةسميّ الفرضية اال

 :سريّ والمناخ األ نازل أسرھنبين ھروب الفتيات من مإحصائيّة  توجد عالقة ذات داللة
  ).العنف، وتأثير الرفاقو، التفكك(

لمعطيات ل تعزىة سباب الھروب الرئيسيّ نالك فروق ذات داللة إحصائيّة في أھ
  .الديموغرافية عند الفتيات الھاربات في مدينة القدس

 الفرضيات اإلجرائية
األسرّي،  الُعنف ىمستوفي ) α≥0.05( داللة عند مستوىإحصائيّة  ھنالك فروق ذات داللة .1

عند  عمر الفتاة تعزى لمتغيرالرفاق للفتاة الھاربة  تأثير ىومستو ،األسريّ  التفكك ىومستو
 .من المنزل ھاھروب

األسرّي،  الُعنف ىمستوفي ) α≥0.05(داللة عند مستوى إحصائيّة  ھنالك فروق ذات داللة .2
معدل الدخل  تعزى لمتغيرة الھاربة تأثير الرفاق للفتا ىومستو ،األسريّ  التفكك ىومستو

 .الفتاة الھاربة الشھري ألسرة
األسرّي،  الُعنف ىمستوفي ) α≥0.05( داللة عند مستوىإحصائيّة  ھنالك فروق ذات داللة .3

 ھاروبھسبب  لمتغير تعزىتأثير الرفاق للفتاة الھاربة  ىومستو ،األسريّ  التفكك ىومستو
 .من المنزل
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األسرّي،  الُعنف ىمستوفي ) α≥0.05( داللة عند مستوىحصائيّة إ ھنالك فروق ذات داللة .4
مكان اللجوء  تعزى لمتغيرالرفاق للفتاة الھاربة  تأثير ىومستو ،األسريّ  التفكك ىومستو

 .ھا من المنزلبعد ھروب
األسرة  تفكك ىمستوبين ) α≥0.05(عند مستوى داللة إحصائيّة  ھناك عالقة ذات داللة .5

 .تأثير الرفاق ىمستوبين و ،للفتاة الھاربة
األسرة  تفكك ىمستوبين ) α≥0.05(عند مستوى داللة إحصائيّة  ھناك عالقة ذات داللة .6

 .االسريالُعنف  ىمستووبين  ،بةللفتاة الھار
تأثير الرفاق  ىمستوبين ) α≥0.05(عند مستوى داللة إحصائيّة  ھناك عالقة ذات داللة .7

 .اة الھاربةتجاه الفت األسريّ  الُعنف ىمستو وبين

  منھج الدراسة
 ألغراض لمالءمته وذلك ،، واالستدالليّ الوصفيّ : بنوعيه الكميّ استخدم الباحثون المنھج 

 .ةة اإلنسانيّ ة التي تتعلق بالعلوم االجتماعيّ الحاليّ  ةالدراسة الميدانيّ 

  نتھامجتمع الدراسة وعيّ 
حياء في األمنازل أسرھن  الھاربات منالفلسطينيّات  يتكون مجتمع الدراسة من الفتيات

 ة حتى تاريخالشؤون االجتماعيّ مكاتب تحويلھن إلى  واللواتي تمّ  ،ة بمدينة القدسالعربيّ 
  .فتاة) 79( والبالغ عددھن 31/03/2014

  نة الدراسةعيّ 
 فتاة) 58(نة الدراسة بطريقة عشوائية بطريقة المسح الشامل على عينة قوامھا اختيار عيّ  تمّ 
ممن ھربن وبمدينة القدس  ةالمسجالت بمكاتب الشؤون االجتماعيّ الفلسطينيّات  ياتالفتمن  ھاربة

، موضحة حسب بيانات مكتب الشؤون االجتماعية بالقدس خيرةاأل السنةفي من منازل أسرھن 
 ).1(حسب الجدول 

  .توزيع المتغيرات الديموغرافية): 1(دول ج

 النسبة التكرارات القيمة المتغير

 من المنزل ھاوبالعمر عند ھر

 %31 18 سنة فأقل 15
 %41 24 سنة 16-18
 %28 16 سنة فأكثر 19

 %100 58 المجموع

 %22 13 شيكل فأقل 2000 الفتاة الھاربة سرةمعدل الدخل الشھري أل
2001-3000 13 22% 
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  )1(تابع جدول رقم ... 
 النسبة التكرارات القيمة المتغير

 

3001-4000 10 17% 
 %38 22 شيكل فأكثر 4001

 %100 58 المجموع

 من المنزل ھاسبب ھروب

 %16 9 عنف جنسي
 %72 42 عنف أسري

 %12 7 ارتباط عاطفي
 %100 58 المجموع

 ھا من المنزلمكان اللجوء بعد ھروب

 %7 4 األقارب
 %26 15 صدقاءاأل

 %62 36 ةمؤسسات اجتماعيّ 
 %5 3 خرآمكان 

 %100 58 المجموع

  .2014مكتب الشؤون االجتماعية بالقدس للعام : مصدر البيانات

عاما،  15كن في عمر أقل من % 31ات الھاربات لفتيمن بين ا نرى أنّ ) 1(من الجدول 
  . عاما 19فوق أل % 28 عاما، 18إلى  16من % 41

 ،شيكل فأقل 2000دخلھن  نّ أ% 22معدل الدخل الشھري لألسرة توزع حيث أعربت  وأنّ 
شيكل  4001اكثر من % (38شيقل و  4000-3001% 17 ،شيقل 3000-2001من % 22
 .جديد

، سريّ بسبب عنف أ% 72السبب المباشر للھروب رن عن وكانت نسبة الفتيات اللواتي عبّ 
 االرتباط العاطفيّ ثالثة وفي الدرجة ال% 16بنسبة  الجنسيّ الُعنف  في حين كان في الدرجة الثانية

  .%12 بنسبة

توجھن إلى % 26 ،لى مؤسسات اجتماعيةلفتيات توجھن بعد الھروب إمن ا% 62
 .خرىأماكن أ% 5إلى األقارب و % 7األصدقاء 

  أداة الدراسة

العنف، وتأثير و، لتفككا( :سريّ المناخ األ لقياس) Hassan, 2014(استمارة  استخدام تمّ 
اسة عن طريق عرضھا على التحقق من صدق أداة الدر تمّ و. سر الفتيات الھارباتلدى أ )الرفاق

الذين أبدوا بعض المالحظات حولھا، حكمين من ذوي االختصاص والخبرة، مجموعة من الم
   .إخراج أداة الدراسة بشكلھا النھائي وعليه تمّ 
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  :وھي) 1(الملحق ، قسميينوتضمنت أداة الدراسة 

  المعلومات الديموغرافية، وتتضمن :القسم األول
-21، من 20-16سنة فأقل، من  15: (مستويات ة، وله أربعنزلھا من المالعمر عند ھروب .1

 ).سنة فأكثر 26، 25

، 2000أقل من : (مستويات ةبالشيكل، وله أربع الفتاة الھاربة معدل الدخل الشھري ألسرة .2
 ).4001، وأكثر من 4000- 3001، من 3000-2001من 

ري، ارتباط عنف جنسي، عنف أس: (مستويات ة، وله أربعھا من المنزلسبب ھروب .3
 ).آخر سببعاطفي، 

األصدقاء، األقارب، مؤسسات : (مستويات ة، وله أربعھا من المنزلمكان اللجوء بعد ھروب .4
 ).، مكان آخرةاجتماعيّ 

  محاور ثالثةوله : القسم الثاني

   .عبارة) 14(ويتمثل في ، حسب سلم ليكرت األسريّ  التفكك :المحور األول −

 .عبارة) 13(ويتمثل في  حسب سلم ليكرت، تأثير الرفاق،: المحور الثاني −

  .عبارة) 14(ويتمثل في حسب سلم ليكرت، األسرّي، الُعنف :المحور الثالث −

  داءثبات األ
 ).2(استخراج معامل ثبات أداة الدراسة كما ھو موضح في الجدول  تمّ 

 .لقةواالنحراف المعياري لمتغيرات البحث المتع المتوسط الحسابي ،التكرارات): 2(جدول 

 القيمة التكرارات 
 الدنيا

 القيمة
 القصوى

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الفا 
كرونباخ

 0.778 0.653 3.59 4.64 1.57 58 سريّ التفكك األ
 0.816 0.677 2.87 4.46 1.54 58 الرفاق تأثير

 0.847 0.771 3.21 4.57 1.36 58 سريّ األالُعنف 

ستخراج معامل ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معادلة ا فقد تمّ ) 2(من خالل الجدول 
   .وھي درجة ثبات جيده جدا) 0.77(حيث بلغ معامل ثبات االستبانه الكلي ) ألفا - كرونباخ (

  متغييرات الدراسة
سباب والدوافع فحص األ سباب ھروب الفتيات من المنزل تمّ في البحث في أ :المتغير التابع
  .وقد اختير ثالثة متغيرات أساسية ،المنزل من بالتي سببت الھرو
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 .سريّ التفكك األ .1
 .تأثير الرفاق .2
   .األسريّ  الُعنف .3

  :وتشمل المتغيرات المستقلة
  .من المنزل ھاالعمر عند ھروب .1
   .الفتاة الھاربة ألسرة معدل الدخل الشھريّ  .2
  .ھا من المنزلسبب ھروب .3
  .ھا من المنزللجوء بعد ھروبالمكان  .4

  ةصائيّ حالمعالجة اإل
ة المناسبة لفحص فرضيات الدراسة وتحليل استخدام العديد من األساليب اإلحصائيّ  تمّ 

 Statistical Packageة للعلوم االجتماعيةجمعھا باستخدام الحزم اإلحصائيّ  البيانات التي تمّ 
for social sciences (SPSS) منھا ،)One way Anovaوبيرسون ، .( 
  عرض النتائج ومناقشتھا

ه الدراسة في موضوع عر ا توصلت إلي ازل "ض النتائج يتضمن م ات من من ھروب الفتي
ابيّ " أسرھن اول المتوسطات الحس ك من خالل تن ات المعياريّوذل ة لمحاور الدراسة ة واالنحراف

اليب  وعبارات كل محور على حدة، ومن ثم تتحقق الدراسة من صحة الفرضيات باستخدام األس
  ).SPSS(ة ذلك من خالل برنامج الرزم اإلحصائيّ ة المناسبة، واإلحصائيّ 

الُعنف  ىفي مستو) α≥0.05( داللة ھنالك فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى  :أوالً 
تأثير الرفاق للفتاة الھاربة تعزى لمتغير  ىالتفكك األسرّي، ومستو ىاألسرّي، ومستو

 .عند ھروبھا من المنزل عمر الفتاة
تأثير الرفاق للفتاة الھاربة واألسرّي  التفكك ،سريّ األالُعنف  تمستويالفحص التباين في 

  .ANOVAقمنا باستخدام اختبار . من المنزل ھاالعمر عند ھروب لمتغير
 الُعنف مستوياتدرجة و ،F، االنحراف المعياري، معامل حسابيالمتوسط ال): 3(جدول 

العمر عند الھروب من  عزى لمتغيرتوتأثير الرفاق للفتاة الھاربة األسرّي  التفككاألسرّي، 
  .المنزل

 
ھا العمر عند ھروب
 المتوسطاتالتكرار من المنزل

 الحسابي
االنحراف 
 F(2,57) P المعياري

 757. 3.60 24 سنة 18-16 444. 824. 495. 3.73 18 سنة فأقل 15 سريّ التفكك اال
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العمر عند 
ھروبھا من 
 المنزل

المتوسط  اراتالتكر
 الحسابي

االنحراف 
 F(2,57) P المعياري

 645. 3.44 16 سنة فأكثر 19

 تأثير الرفاق
 703. 2.75 18 سنة فأقل 15

 704. 2.84 24 سنة 16-18 435. 845.
 609. 3.05 16 سنة فأكثر 19

سريّ العنف األ
 860. 3.23 18 سنة فأقل 15

 806. 3.07 24 سنة 16-18 456. 797.
 603. 3.39 16 سنة فأكثر 19

  في إحصائيّة  ه ال توجد فروق ذات داللةنّ أ نرى) 3(حسب النتائح في الجدول 
تتفق مع دراسة  ھذه النتيجةو ھا من المنزلالعمر عند ھروب تعزى لمتغيراألسرّي  التفكك

(Hassan, 2014) العمر عند حسب األسرّي  فروق في محور التفكك التي اظھرت عدم وجود
وجدوا الذين  (Al-Saheem et al, 2009)نتائج الدراسة مع  تختلفبينما  .ھا من المنزلھروب
كبار كثر ھروبا من صغار السن ھن أ نّ والعمر وقت الھروب حيث إاألسرّي  بين التفكك افروق

ضا مع يونتائج ھذه الدراسة ال تتفق أ، وضاع المتفككة في داخل البيتالبيت بسبب األالسن من 
كثر بأن كبار السن يتركون البيت أالذين وجدوا فروقا  Egondi et al., 2013)(دراسة  نتائج

 . من صغار السن

في تأثير الرفاق إحصائيّة  ه ال توجد فروق ذات داللةنّ نرى أ) 3(حسب النتائح في الجدول 
 ,Ben Oudeh) ة ھذه النتيجة ال تتفق مع دراسو. ھا من المنزلالعمر عند ھروب تعزى لمتغير

ن ھھروب وسبب الفتيات صغيرات السن ىالذي وجد عالقة قوية بين تأثير الصديقات عل (2011
نرى أنه ال توجد حيث إنّه  فھي تتفق مع ھذه النتيجة ،(Hassan, 2014)دراسة ا مّ ، أمن المنزل

 .ھا من المنزلالعمر عند ھروب تعزى لمتغيرفروق في محور تأثير الرفاق 

   فيإحصائيّة  نرى انه ال توجد فروق ذات داللة) 3(تائح في الجدول حسب الن
ھذه النتيجة تتفق مع دراسة . ھا من المنزلالعمر عند ھروب تعزى لمتغيراألسرّي  الُعنف

(Hassan, 2014) العمر  تعزى لمتغيراألسرّي  الُعنف في محور افروق حيث إّن النتائج لم تجد
حيث (Al-Saheem et al, 2009) لنتيجة تتعارض مع دراسة ھذه ا .ھا من المنزلعند ھروب
الفتيات الصغار يتركن المنزل  نّ أي أ العمر عند الھروب وبيناألسرّي  الُعنف بين قاوجدوا فرو

 االذي لم يجد فروق) Lan, 2012(فق نتائج ھذه الدراسة مع دراسة وتت .كثر من الفتيات الكبارأ
  العمرير وبين متغ األسريّ  الُعنف بين
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ً لمتغير عمر الفتاة، يعزو الباحثون ة العربيّ  إلى أن األسرة نتيجة عدم وجود فروق تبعا
فتعامل األسرة مع الفتاه ال  الفئة العمريةال تميز بين بناتھا في التعامل حسب  والمجتمع العربيّ 

  .يرتبط بعمٍر ما، نظراً لخوف األسرة عليھا

الُعنف  ىفي مستو) α≥0.05( داللة ة عند مستوىھنالك فروق ذات داللة إحصائيّ   :ثانياً 
تأثير الرفاق للفتاة الھاربة تعزى لمتغير  ىالتفكك األسرّي، ومستو ىاألسرّي، ومستو

 .معدل الدخل الشھري ألسرة الفتاة الھاربة
وتأثير الرفاق للفتاة الھاربة  األسرّي  التفككاألسرّي،  الُعنف مستوياتلفحص التباين في و
   .ANOVAقمنا باستخدام اختبار . الفتاة الھاربة معدل الدخل الشھري ألسرة لمتغير

 الُعنف مستوياتودرجة  ،F، االنحراف المعياري، معامل المتوسط الحسابي): 4(جدول 
 معدل الدخل الشھري ألسرة تعزى لمتغيروتأثير الرفاق للفتاة الھاربة األسرّي  التفككاألسرّي، 

  .الفتاة الھاربة

 
الدخل الشھري معدل 

 المتوسط اتالتكرار الفتاة الھاربة سرةأل
 الحسابي

االنحراف 
 F(3,54)P المعياري

التفكك 
سريّ األ

 680. 3.79 13 شيكل فأقل 2000

.885 .455 2001-3000 13 3.65 .567 
3001-4000 10 3.63 .465 

 750. 3.43 22 شيكل فأكثر 4001

تأثير 
 الرفاق

 749. 3.31 13 لشيكل فأق 2000

3.552 .020 2001-3000 13 2.98 .540 
3001-4000 10 2.67 .549 

 651. 2.64 22 شيكل فأكثر 4001

العنف 
سريّ األ

 688. 3.45 13 شيكل فأقل 2000

1.464 .235 2001-3000 13 3.42 .711 
3001-4000 10 3.12 .613 

 878. 2.98 22 شيكل فأكثر 4001

 في التفككإحصائيّة  ذات داللة اه ال توجد فروقنّ نرى أ) 4(سب النتائح في الجدول ح −
نتائج ھذه الدراسة تختلف . الفتاة الھاربة سرةأل معدل الدخل الشھريّ  تعزى لمتغير األسريّ 

لذي وجد فروقا بين الوضع االقتصادي ا  (Al-Kubaisi, 2012)مع نتائج دراسة
كثر أالعائالت الفقيرة يھربن الفتيات في  نّ من المنزل أي أ فض وبين ھروب الفتياتالمنخ

 .(Hassan, 2014)بينما تتفق ھذه النتيجة مع دراسة . من العائالت الغنية



 "......ظاھرة ھروب الفتيات الفلسطينيّات من منازل أسرھن و"ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1148

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )6( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الرفاق في تأثير إحصائيّة  ه توجد فروق ذات داللةنّ نرى أ) 4(حسب النتائح في الجدول  −
قمنا بفحص الفروق بواسطة  .الفتاة الھاربة سرةمعدل الدخل الشھري أل تعزى لمتغير

ا كثر تأثرشيكل فاقل أ 2000ألسر التي دخلھا الفتيات من ا نّ وقد وجد أ (Tukey)اختبار 
  تتفق نتيجة ھذه و .شيكل فأكثر 4001سر ذوات الدخل من الرفاق من الفتيات من األ

الوضع االقتصادي  نّ الذي وجد فروقا حيث إ) Seiffge, 2009(الدراسة مع دراسة 
تختلف مع دراسة نخفض لم يكن سببا لدى الفتيات في ترك منزلھن، ونتائج الدراسة الم

(Hassan, 2014) تيات الھاربات وبين مستوى التي لم تجد فروقا بين تأثير الرفاق على الف
 .سرةدخل األ

 الُعنف فيإحصائيّة  ه ال توجد فروق ذات داللةنّ نرى أ) 4(حسب النتائح في الجدول  −
تتفق ھذه النتيجة مع . الفتاة الھاربة سرةمعدل الدخل الشھري أل ى لمتغيرتعز األسريّ 
  .(Hassan, 2014)دراسة 

صعبة  ةاقتصاديّ  اوضاعأيعيش  المجتمع الفلسطينيّ  أنإلى  ويعزو الباحثون ھذه النتيجة
موظفين م دفع رواتب الازدياد البطالة وعد نّ فإ فال نجد التفاوت الكبير بين طبقات المجتمع، ،جدا

   .و عدم دفع الراتب كامالفي موعدھا أ
الُعنف  ىفي مستو) α≥0.05( داللة ھنالك فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى  :ثالثاً 

تأثير الرفاق للفتاة الھاربة تعزى لمتغير  ىالتفكك األسرّي، ومستو ىاألسرّي، ومستو
 .سبب ھروبھا من المنزل

وتأثير الرفاق للفتاة الھاربة األسرّي  التفككألسرّي، ا الُعنف مستوياتلفحص التباين في و
   .ANOVAقمنا باستخدام اختبار . ھا من المنزلسبب ھروب لمتغير
األسرّي،  الُعنف مستوياتدرجة  ،F، االنحراف المعياري، معامل المتوسط الحسابي): 5(جدول 
   .ھا من المنزلوبسبب ھر تعزى لمتغيروتأثير الرفاق للفتاة الھاربة األسرّي  التفكك

 
ھا من سبب ھروب
 المتوسط التكرارات  المنزل

 الحسابي
االنحراف 
 F(2,55) P المعياري

كك التف
 سريّ األ

 723. 3.85 9 عنف جنسّي
3.324 .043  537. 3.63 42 عنف أسريّ 

 973. 3.06 7 ارتباط عاطفّي

 تأثير الرفاق
 683. 2.79 9 عنف جنسّي

.204 .816  645. 2.86 42 عنف أسريّ 
 926. 3.01 7 ارتباط عاطفّي

العنف 
 سريّ األ

 709. 3.58 9 عنف جنسّي
2.762 .072  733. 3.21 42 عنف أسريّ 

 891. 2.69 7 ارتباط عاطفّي
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األسرّي  في التفككإحصائيّة  ه توجد فروق ذات داللةنّ نرى أ) 5(حسب النتائح في الجدول  −
 (Tukey)قمنا بفحص الفروق بواسطة اختبار . ا من المنزلھسبب ھروب تعزى لمتغير
ھذه النتيجة  .من المنزل مباشر للھروب سببھو  الجنسيّ الُعنف  الفتيات وجد أنّ  حسب رأي

وبين سبب األسرّي  وقا بين التفككالتي وجدت فر(Karkush, 2009) تتفق مع دراسة 
وتتفق  .سريّ األالُعنف  البيت بسببالفتيات الھاربات يتركن  نّ حيث إ من المنزل ھاھروب

 ،األسريّ  روقا بين التفككفحيث وجدوا ) Bernhardt et al., 2005(ايضا مع دراسة 
سري اع التعيسة داخل المنزل من تفكك أوضبسبب األوذلك  من المنزل ھاوبين سبب ھروب
 .سرةيء وسوء المعاملة السيئة بين أفراد األووضع مادي س

في تأثير الرفاق إحصائيّة  ه ال توجد فروق ذات داللةنّ نرى أ) 5(دول حسب النتائح في الج −
 (Hassan, 2014)نتيجة مع دراسةتتفق ھذه ال. من المنزل ھاسبب ھروب تعزى لمتغير

 .من المنزل ھابين تاثير الرفاق وبين سبب ھروب انتائج لم تجد فروقال نّ حيث إ
 الُعنف فيإحصائيّة  روق ذات داللةه ال توجد فنّ نرى أ) 5(حسب النتائح في الجدول  −

 ھذه النتيجة تختلف مع نتائج دراسةو. من المنزل ھاسبب ھروب تعزى لمتغير األسريّ 
(Karkush, 2009) ت حيث يروب من البھوبين الاألسرّي  الُعنف بين االتي وجدت فروق

اللواتي ال  تكثر من البيت من الفتيانف داخل البيت يھربن أعالفتيات الذين يتعرضن لل نّ إ
 .ھنيتعرضن للعنف من قبل أسر

الُعنف  ىفي مستو) α≥0.05( داللة ھنالك فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى :رابعاً 
تأثير الرفاق للفتاة الھاربة تعزى لمتغير  ىالتفكك األسرّي، ومستو ىاألسرّي، ومستو

 .مكان اللجوء بعد ھروبھا من المنزل
وتأثير الرفاق للفتاة الھاربة  األسريّ  التفككاألسرّي،  الُعنف مستوياتلفحص التباين في و
  .ANOVAقمنا باستخدام اختبار . ھا من المنزلمكان اللجوء بعد ھروب امتغير

 الُعنف مستوياتودرجة  ،F، االنحراف المعياري، معامل المتوسط الحسابيا): 6(جدول 
ھا من مكان اللجوء بعد ھروب تعزى لمتغيراربة وتأثير الرفاق للفتاة الھاألسرّي  التفككاألسرّي، 
  .المنزل

 
مكان اللجوء بعد 

 المتوسطالتكرارات ھا من المنزلھروب
 الحسابي

االنحراف 
 F(2,55) P المعياري

كك التف
 سريّ األ

 864. 3.66 4 األقارب

.605 .614  859. 3.65 15 االصدقاء
 550. 3.53 36 مؤسسات اجتماعية

 406. 4.02 3 مكان اخر
تأثير 
 الرفاق

037. 3.023 338. 2.62 4 األقارب  825. 3.30 15 االصدقاء
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مكان اللجوء بعد 
المتوسط  التكرارات ھروبھا من المنزل

 الحسابي
االنحراف 
 F(2,55) P المعياري

 
 570. 2.74 36 مؤسسات اجتماعية

 759. 2.67 3 مكان اخر  

عنف لا
 سريّ األ

 978. 3.43 4 األقارب

.598 .619  749. 3.05 15 االصدقاء
 793. 3.22 36 مؤسسات اجتماعية

 218. 3.62 3 مكان اخر

 في التفككإحصائيّة  ه ال توجد فروق ذات داللةنّ نرى أ) 6(حسب النتائح في الجدول  −
تتفق ھذه النتيجة مع دراسة . لھا من المنزمكان اللجوء بعد ھروب تعزى لمتغيراألسرّي 

(Hassan, 2014).  

في تأثير الرفاق إحصائيّة  ه توجد فروق ذات داللةنّ نرى أ) 6(حسب النتائح في الجدول  −
قمنا بفحص الفروق بواسطة اختبار . ھا من المنزلمكان اللجوء بعد ھروب تعزى لمتغير

(Tukey) و أكثر من التوجه إلى قاء ھصدالتوجه لأل نّ قد وجد أحسب رأي الفتيات ف
مع  تختلفنتائج الدراسة و .كبر من الرفاقا أك تأثيرھنا نّ المؤسسات االجتماعية أي أ

التي لم تجد فروقا بين تأثير الرفاق وبين مكان اللجوء بعد  (Hassan, 2014)دراسة 
  .ھا من المنزلھروب

 الُعنف فيحصائيّة إ ه ال توجد فروق ذات داللةنّ نرى أ) 6(حسب النتائح في الجدول و −
تتفق ھذه النتيجة مع دراسة . ھا من المنزلمكان اللجوء بعد ھروب تعزى لمتغيراألسرّي 

(Hassan, 2014). 

 أنّ إلى  سريّ ومتغير العنف األ/سريّ عدم وجود فروق بمتغير التفكك األ يعزو الباحثون
بدون تفكير  المنزل من الفتاة الموجودة في صراع وخطر دائم داخل منزلھا يكون ھدفھا الھروب

  .جواء الموجودة داخل المنزلالمھم ان تنقذ نفسھا من األ ،ي اتجاه تريد الھروبجدي أل

تفكك  ىبين مستو) α≥0.05(ھناك عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة  :خامساً 
 .تأثير الرفاق ىاألسرة للفتاة الھاربة، وبين مستو

وتأثير الرفاق قمنا باستخدام اختبار األسرّي  قة بين التفككالعال مستوىلفحص العالقة بين و
 األسريّ  بين التفككإحصائيّة  ه ال توجد عالقة ذات داللةنّ ن أوقد تبيّ ). 0.05(بيرسون بدرجة ثقة 

ي  (Hassan, 2014)ذه النتيجة مع دراسة لم تتفق ھ .وتأثير الرفاق تھا أالت ائج دراس ظھرت نت
دأنّ ين م ة ب د عالق كه توج ريّ  ى التفك ا األس اق عليھ أثير الرف ة وت اه الھارب ا  ،للفت   فكلم
كدزا ريّ  اد التفك ةدزا ،األس اة الھارب ى الفت اق عل أثير الرف ق أ .اد ت م تتف ةول ع دراس ا م   يض
  (Al-Saheem et al., 2009)ين التفكك ة ب ته وجود عالق ائج دراس ي بينت نت األسرّي  الت
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جيدة حيث كانت أسرھن تعاني من تفكك أسري، الغير األسرة  بطبيعة العالقة بين أفراد المتمثل
فقد  ،عادلة تجاه الفتيات ووجود تأثير قوي من قبل الصديقاتالكذلك طبيعة المعاملة األسرية غير 

ازل أسرھن بسبب الوضع ه نت الدراسة أنّ بيّ  ركن من يوجد عالقة في التأثير عليھن في جعلھن يت
  .الراھن في بيوتھن

 ،سرة المفككةالمجتمع تمتنع من التعامل مع األ فرادثون ھذه النتيجة إلى أّن أيعزو الباح
 .ھمية لسمعة الفتاة داخل المجتمعأوالعنيفة وخصوصا في مجتمعنا العربي من  ،وغير المستقرة

 ً تفكك  ىبين مستو) α≥0.05(ھناك عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة  :سادسا
  يّ الُعنف األسر ىبة، وبين مستواألسرة للفتاة الھار

قمنا باستخدام   ،األسريّ  والعنفاألسرّي  العالقة بين التفكك مستوياتلفحص العالقة بين و
 والعنفاألسرّي  بين التفككإحصائيّة  ه توجد عالقة ذات داللةنّ ن أوقد تبيّ  .اختبار بيرسون

وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع . سريّ األالُعنف  ازداد ،األسريّ  ه كلما ازداد التفككنّ أي أاألسرّي 
للفتاه الھاربة األسرّي  نت وجود عالقة بين مدى التفككالتي بيّ  (Hassan, 2014)دراسة 
وتتفق نتائج  .األسريالُعنف  ازداداألسرّي  فكلما ازداد التفكك ،الواقع عليھا األسريّ  والعنف

 ھناك عالقة بين أنّ  هج دراستظھرت نتائالتي أ(Ben Oudeh, 2011)  الدراسة مع دراسة
والشجارات األسرية المستمرة، وأسلوب العقاب العنيف . وھروب الفتاة من البيت األسريّ  الُعنف

وغيرھا من أساليب المعاملة التي تتميز بالعنف والقسوة كأسلوب للتنشئة والتأديب والردع وذلك 
  . بنسبة

، وعدم الحوار سريّ ككة يزداد بھا العنف األاألسر المف أنّ ويعزو الباحثون ھذه النتيجة إلى 
 . فرادھاالسليم بين أ

تأثير  ىبين مستو) α≥0.05(ھناك عالقة ذات داللة إحصائيّة عند مستوى داللة  :سابعاً 
 .الُعنف األسرّي تجاه الفتاة الھاربة ىالرفاق وبين مستو

قمنا باستخدام اختبار   األسريّ  الُعنف تأثير الرفاق وبين مدى مستوياتالعالقة بين  لفحصو
 الُعنف مدى تأثير الرفاق وبين مدىإحصائيّة  ه توجد عالقة ذات داللةنّ ن أوقد تبيّ  .بيرسون

وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع  .سرياالالُعنف  ازداد ،ه كلما ازداد تأثير الرفاقنّ أي أاألسرّي 
لرفاق على الفتاه الھاربة التي بينت وجود عالقة بين مدى تأثير ا (Hassan, 2014)دراسة 
  .الفتاة ضدّ األسرّي  الُعنف ازداد ،ه كلما ازداد تأثير الرفاقنّ الواقع عليھا أي أاألسرّي  والعنف

 ،تأثير الصديقات على الفتاة الھاربة يكون بدرجة عالية يعزو الباحثون ھذه النتيجة إلى أنّ 
قة عالية بينھن ھذه الصداقة وجود ث وبالتالي ،سرارھنك بسبب طبيعة عالقتھم ببعض وحفظ أوذل

فراد العائلة من قد تؤدي إلى خالفات وصراعات مع أفراد عائلتھا لعدة أسباب منھا عدم رضى أ
فراد عائالتھم بسبب سمعة عائالتھم السيئة، وبالتالي تضطر العائلة الستعمال صديقاتھا أو من أ

و الحبس ناع عن الخروج خارج البيت أاالمت والعنف الجسدي أ: ساليب عنيفة ضد ابنتھم مثلأ
  .داخل المنزل
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  توصيات الدراسة
 :على ضؤ نتائج الدراسة تم الخروج بالتوصيات التالية

ة تقديم الدعم والمساندة للفتيات الھاربات اللواتي يعانين من المخاوف وردود الفعل النفسيّ  −
  .الحادة وإعادة تكيفھن مع مجتمعھن

ة ضمن برنامج فتاة في تماعيات في وزارة الشؤون االجتماعيّ تفعيل دور األخصائيات االج −
ة لدعم ضائقة في التعامل مع األسر المدرجة لديھن من خالل تكثيف الزيارات المنزليّ 

  . الفتيات
توعية الفتيات وخاصة من ھن في سن المراھقة إلى المخاطر والمشاكل التي قد يتعرضن  −

  . لھا نتيجة لتركھن منزل األسرة
مؤسسات المجتمعية الفاعلة إلى القيام بفعاليات وأنشطة مجتمعية تسعى للحد من حث ال −

ظاھرة ھروب الفتيات من منازلھن، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية غير الفاعلة 
  .فادة من التجاربواإلبھدف نقل الخبرات 
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 )1(ملحق 
 

  عنوان الدراسة
 ،)العنف، وتأثير الرفاقو، التفكك( :سريّ بالمناخ األ ن منازل أسرھن وعالقةمالفلسطينيّات  ظاھرة ھروب الفتيات

 بالقدساالجتماعّي  همكاتب الرفافي ميدانيّة  دراسة
  

  عزيزتي الفتاة،

من منازل أسرھن الفلسطينيّات  ظاھرة ھروب الفتياتدراسة للكشف عن األسباب الكامنة وراء تھدف ال
 ةلجمع البيانات من الميدان مكون ةانومن أجل تحقيق ھدف الدراسة قام الباحثون ببناء استباألسرّي،  المناخوعالقة ب

والقسم الثاني يتضمن فقرات الدراسة، الرجاء وضع دائرة على  ،يتضمن البيانات األوليةمن قسمين، القسم األول 
ً بان البيانات التي ستدلون بھا ستكون سريّ ) دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، وإطالقا(إحدى البدائل اآلتية  ة ولن علما

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط
  .حسن تعاونكنَ  شاكرين لكنَ 

 
  احثونالب

 البيانات األولية: القسم األول
 :الرجاء وضع دائرة أمام احد البدائل الذي ينطبق عليك

  ھروب من المنزل الالعمر عند 
   سنة فأكثر 19. 3سنة        18 – 16. 2    سنة فأقل    15.      1

  معدل الدخل الشھري لألسرة
  شيكل 3000- 2001من . 2         شيكل فأقل        2000.          1

  شيكل فأكثر 4001. 4شيكل          4000-3001من .    3      
  من المنزلسبب الھروب 

  : .......شيء آخر. 4ارتباط عاطفي     . 3عنف أسري      .  2عنف جنسي    .        1
  من المنزل مكان اللجوء بعد الھروب

  ...........   مكان آخر . 4     ةمؤسسات اجتماعيّ . 3أصدقاء      . 2األقارب     . 1      
  

  فقرات الدراسة: القسم الثاني

  الرجاء وضع دائرة على أحدى البدائل التالية

  دائما التفكك األسري: المحور األولالرقم
5 

  غالبا
4 

  أحيانا
3 

  نادرا
2 

  إطالقا
1 

 1 2 3 4 5 .ةعانيت من إھمال الرعاية األسريّ  1
 1 2 3 4 5 .عني األسرّي  عانيت من االنشغال 2
 1 2 3 4 5 .عانيت من الخالفات األسرية الدائمة 3
شعرت بحرص أفراد أسرتي على االجتماع العائلي  4

 1 2 3 4 5 .يوميا

اتخاذ القرارات  دول عنمسؤشعرت بعدم وجود  5
 1 2 3 4 5 .المصيرية في أسرتي

 1 2 3 4 5 .والداي كانا دائمي الصراع والعراك 6
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 1 2 3 4 5 .عدم وجود شخص في أسرتي يحفظ سري عانيت من 7
 1 2 3 4 5 .عانت أسرتي من غياب والدي المتكرر 8
 1 2 3 4 5 .عانت أسرتي من غياب والدتي المتكرر 9

شعرت باالرتياح عندما أقمت عالقات اجتماعية خارج  10
 1 2 3 4 5 .نطاق األسرة

ج خارج أعتقد أن أفراد أسرتي كانوا يتعمدون الخرو 11
 1 2 3 4 5 .المنزل في أوقات غير مالئمة

خارج نطاق "كانت عالقتي جيدة مع المجتمع الخارجي  12
 1 2 3 4 5 ".األسرة

 1 2 3 4 5 .اشعرت بأن أفراد أسرتي ال يتعاونون مع بعضھم بعض 13
استطعت التغلب على األزمات التي تقابلني بمعزل عن  14

 1 2 3 4 5 .أسرتي

 تأثير الرفاق:  ثانيالمحور ال
 1 2 3 4 5 .صديقاتي ال يقمن بتقديم النصيحة لي شعرت أّن 1
 1 2 3 4 5 .صديقاتي ليس لديھن تفكير منطقي شعرت أّن 2
 1 2 3 4 5 .وجدت تشجيع من صديقاتي على ترك المنزل 3
 1 2 3 4 5 .سبق إلحدى صديقاتي الھروب من منزل أسرتھا 4
 1 2 3 4 5 .اجتماعياأسر غير متماسكة صديقاتي يندرجن من  5
 1 2 3 4 5 .كنت أستطيع التحدث إلى صديقاتي متى شئت 6
 1 2 3 4 5 .هأشاؤكنت استطيع الخروج مع صديقاتي في أي وقت  7
 1 2 3 4 5 .قمت بالعديد من المغامرات السيئة مع صديقاتي 8
كنت ألجأ إلى صديقاتي عند تعرضي ألي مشكلة مع  9

 1 2 3 4 5 .أسرتي

واقتديت  اجتماعياصديقاتي قمن بتصرفات غير مقبولة  10
 1 2 3 4 5 .بھن

11  ً  1 2 3 4 5 صديقاتي غير ملتزمات دينيا
 1 2 3 4 5 .تعلمت سلوكيات غير مقبولة مجتمعياً من صديقاتي 12
 1 2 3 4 5 .صديقاتي قادرات على التأثير علي أكثر من أسرتي 13

 الُعنف األسري: المحور الثالث
 1 2 3 4 5 . تعرضت للضرب من قبل أفراد أسرتي باستمرار 1
 1 2 3 4 5 .تعرضت للتحرش الجنسي داخل منزل أسرتي 2
 1 2 3 4 5 .تعرضت للسفاح باستمرار 3
 1 2 3 4 5 .شعرت بالمعاملة القاسية داخل أسرتي 4
 1 2 3 4 5 .دائماوالدي كان يستخدم أسلوب التھديد معي  5
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 1 2 3 4 5 .دائماوالدتي كانت تستخدم أسلوب التھديد معي  6
والداي كانا يعاقبانني بالضرب والقسوة دون سبب  7

 1 2 3 4 5 .واضح

 1 2 3 4 5 .تعرضت للطرد من المنزل ْنوأسبق  8
 1 2 3 4 5 .ستطيع التعبير عن رأيي داخل المنزلأكنت  9

ة خاصة اجتماعيّ  منعت من الخروج من المنزل ألسباب 10
 1 2 3 4 5 .بأسرتي

تعرضت للحبس داخل المنزل من أفراد أسرتي كعقوبة  11
 1 2 3 4 5 .على أخطاء خاصة

 1 2 3 4 5 .الموجه لي من أفراد أسرتيالُعنف  تعودت على 12
 1 2 3 4 5 .لدرجة التشدد أخالقياأسرتي من األسر المحافظة  13
قبل أسرتي على أي شيء  ھانة والشتائم منلإلتعرضت  14

 1 2 3 4 5 .ال قيمة له

 
  نشكر لكم تعاونكم


