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   ملخص

ُأسـرهن   منـازل  مـن  الفتيـات  هـروب  أسباب بين العالقة على للتعرف الدراسة هدفت   

 فـي  االستبانة أداة الباحثة صممت وقد). والمخاوف الفعل ردود ةحد( الهروب بعد ومعاناتهن

 عوامـل  فـي  وتمثلـت  المنزل، ترك على الفتاة قدامإ على أثرت التي العوامل بعض فحص

ةديموغرافي المستوىو العمر،و السكن، مكان( ةواجتماعي الحالة ،التعليمي دخـل  ة،االجتماعي 

 بعـد  اللجـوء  مكـان  سرة،اُأل تدين درجة المباشر، الهروب سبب ،الصحي الوضع سرة،اُأل

ـ  ،سرياُأل العنف الرفاق، تأثير ،المادي الدعم" لمحاور إضافة". الهروب ). سـري اُأل كالتفكُ

 من الهاربات الفتيات من) 235( أصل من فتاة) 90( بلغت متاحة نةعي على الدراسة وطبقت

 أن الدراسـة  اسـتنتاجات  وأظهرت. ةالغربي بالضفة ةالفلسطيني المحافظات فيُأسرهن  منازل

 ثـم  ومـن  المنزل، ترك في تفكر الفتاة تجعل التي المهمة العوامل أكثر من ،سرياُأل كالتفكُ

ـ  معاناة في فروق وجود عدم اتضح كما ،سرياُأل والعنف قتصادي،اال الوضع  حسـب  اةالفت

 الوضـع و األسـرة،  دخـل و ة،االجتماعي الحالة ،التعليمي المستوىو العمر،و السكن، مكان(

. )الهـروب  بعـد  اللجـوء  مكـان  سـرة، اُأل نتدي درجةو المباشر، الهروب سببو الصحي،

 ردود ةوحد بالمخاوف تمثلت والتي الهروب بعد الفتاة تعيشها التي المعاناة الدراسة وأوضحت

 بمختلـف  االجتماعيـات  األخصـائيات  دور تفعيل في الدراسة توصيات أبرز وتمثلت الفعل

 الـدعم  وتقـديم . الفتيـات  مـع  مباشر بشكل يتعاملن واللواتي العاملة االجتماعية المؤسسات

 وأخيراً. مجتمعهن مع تكيفهن وإعادة عالية معاناتهن كانت اللواتي الهاربات للفتيات والمساندة

 .تتناولها ولم الحالية الدراسة أثارتها أخرى محاور تتناول دراسات إلجراء دعوةال
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Runaway Girls and Their Suffering after Escape (Severity of reaction and 

Concerns): A Study in the West Bank  

Prepared by: Afnan Hassan 

Supervisor: Dr. Khalid Hreish  

   Abstract 

This study aims to identify the relationship between runaway girls from their families’ 

homes and their suffering after escape (severity of reactions and concerns). A 

questionnaire was developed to examine a number of demographic and social factors 

that might influence girls’ leaving parents’ home. These factors:  Place of living, age, 

academic level, marital status, family income, health condition, direct reason for 

escape, degree of family religiosity, place of stay after escape. In addition, the study 

considered material support, impact of peers, family violence and family 

disintegration. The study instrument was administered to a sample of 90 girls out of 

235 escapees from their families’ homes in the Palestinian West Bank governorates. 

The results show that family disintegration, economic condition, and domestic 

violence are the most important factors that force girls to think of fleeing their homes. 

Also, results indicated that there are no significant differences in the suffering of girls 

which could be attributed to the demographic and social factors. In the light of the 

study findings, the researcher suggests enhancing the role of the social workers at 

different social institutions, especially who directly deal with these escapees, and 

providing support to these escapees in order to help these cases to readapt to their 

communities. The study also recommends conducting further studies to tackle/explore 

other factors related to this phenomenon.  
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  الفصل األول

  :المدخل إلى الدراسة. 1

  :المقدمة 1.1

   هروب الفتاة مع شاب أو مغادرتها المنزل دون إذن أهلها في كثير من المجتمعات إن 

، وتتميز التي تعنى بالترابط العائليالعربية  مجتمعاتناا في أم. من األمور المقبولةالغربية 

خروج الفتاة من منزل أسرتها دون إذنهم من األمور التي تؤثر  فإن .بقيمها وعاداتها وتقاليدها

وقد انتشرت ظاهرة هروب الفتيات  .على شرف األسرة، ومن ثم على قيم المجتمع وأعرافه

يهدد الكثير من البيوت  العربية وأصبحت شبحا في بعض المجتمعاتُأسرهن  من منازل

ويجلب لها الحزن والعار، حيث بات من الصعب نسيانه  ،سرالمستقرة، ويشتت شمل اُأل

  ).2005السعيد، (

    في المجتمعا أم 2012(فترى مقبول  ،الفلسطيني (أن ة  مشكلة هروب الفتيات يعداجتماعي

 في سن خاصة من هنبعديدة، وتعرض الفتيات و اأسرلم تصل لحد الظاهرة، لكنها تهدد 

ة ميا سأم .سرية، وتفكك ُأإلى المجهول، وتؤدي إلى أخطار اجتماعي) 22- 16(المراهقة 

)2006(، هذه المشكلة تتصل بعوامل مختلفة منها الوضع االقتصادي، أو التطور  فترى أن

 إذفي أداء واجباتها اُألسرة  يكون قصور كذلك قدووالتغير السريع الذي يتعرض له المجتمع، 

يقع على عاتقها رعاية األفراد وتوجيههم وتأمين احتياجاتهم الماديةة والمعنوي.  
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  كما أن وهذا جميعه  يؤثران على األفراد،اُألسرة  ، واختالف الثقافات داخلالعنف األسري

رة، ومن ثم عن قيم المجتمع وقد يدفع بهم للخروج عن األس ،ينعكس على سلوكيات األفراد

  .وعاداته

في ُأسرهن  من هنا، تسعى الدراسة الحالية لمعرفة حجم ظاهرة هروب الفتيات من منازل

ة  ةمناطق السلطة الوطنية  في الضفةالفلسطينيبفلسطين وعالقتها بعدة متغيرات، كذلك الغربي

لمتغيرات  امقارنة بين أعداد الهاربات وفقً عن الفتيات الهاربات، وإجراءإحصائيات  عرض

  .الدراسة

  :مشكلة الدراسة 1.2

    تعد ة  من المشاكل مشكلة هروب الفتيات من منازلهنالتي تعرض المجتمعات االجتماعي

والمخاطر، وتكمن مشكلة الدراسة  االجتماعيالتفكُك  بخاصة إلىالعربية  بعامة والمجتمعات

المجتمع في أن  الفلسطينيمن المجتمعات المحافظة التي تتمسك بقيم المجتمع وعاداته التي  يعد

ويعتبر ترك الفتاة لمنزل أسرتها من دون . سرمن أهمها الشرف الذي تمثله الفتيات بالنسبة لُأل

اُألسرة  وهذا ينعكس سلبا على ،للعاراُألسرة  رها من األمور التي تعرض سمعةعلم ولي أم

  . جتمعومن ثم الم

 ه من الضروري إجراء هذه الدراسة بسبب تزايد الظاهرة حسبوعليه فقد رأت الباحثة أنّ  

االجتماعية  ووزارة الشؤونالفلسطينية  ة الشرطةالتابعة لمديرياُألسرة  وحدة حمايةإحصائيات 

التابعة لمديرية الشرطة على مستوى اُألسرة   وحدة حمايةإحصائيات  ، فعند قراءةةالفلسطيني



 

3 

 

لحظة ) 2010(حالة هروب لفتيات سجلت منذ حزيران ) 130(كان هناك ) نابلس(محافظة 

  ).2012مقبول، (، وهي بشكل متزايد )2012(إنشاء الوحدة حتى حزيران 

، وتأتي هذه  البحث في هذا الموضوع نادر أن إاللرغم من هذه النتائج الخطيرة، وعلى ا

اسة بوصفها من أوائل الدراسات التي تسعى لتسليط الضوء على هذه الظاهرة، التي من الدر

ة خطيرةشأنها أن تؤدي ألبعاد جانبي.  

ة  الدراسات كما أنالعربيوقد تكون هذه الدراسة األولى في المجتمع ،ما واألجنبية نادرة لحد 

 حسب حدود علم الباحثةالفلسطيني .  

ما األسباب المتصلة بهروب الفتيات من : تيسة لإلجابة عن السؤال اآلعى الدراومن هنا، تس

ة  ثارلمعاناة التي تلحق بالفتيات، واآل؟ ما امنازل أسرهنالناتجة عن ترك الفتيات النفسي

؟لبيوتهن  

: في ضوء متغيرات وهيُأسرهن  الدراسة الحالية لفحص هروب الفتيات من منازلتسعى    

متغيرات ديموغرافيالعمر عند الهروب من المنزل، ومكان السكن، "ة وهي ة واجتماعي

 معدل الدخل الشهريووقت الهروب، االجتماعية  الحالةوالمستوى التعليمي وقت الهروب، و

الفتاة، ُأسرة  ندرجة تديوسبب الهروب المباشر، ووقت الهروب،  الوضع الصحيوسرة، لُأل

، وتأثير الدعم المادي"إضافة لمحاور ". الفتاة بعد الهروبن الفتاة، ومكان لجوء درجة تديو

لى معرفة تاثير الهروب على الفتيات إكما تهدف ". سريسري، والتفكك اُألالرفاق، والعنف اُأل

ة  حدة ردود الفعل"بعد الهروب من المنزل من حيث  ومعاناتهنالمخاوفوالنفسي." 

  :أهمية الدراسة 1.3
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لم يحظ باهتمام الباحثين، إذ تسعى موضوع الكشف عن ة في الدراسة الحاليّتكمن أهمية    

ينطوي على أهمية سرهن، وهذا الموضوع للوقوف على ظاهرة هروب الفتيات من منازل ُأ

، ةفمن الناحية النظريّ. ةة التطبيقيّـن الناحيـأو م، ةـة النظريّـمن الناحيواء سكبيرة 

وافتقادها ، ةة والمحليّندرة الدراسات العربيّل ة جديدة في ظإضافة معرفيّتعطي هذه الدراسة 

عالقتها بالمتغيرات التي في تقديم صورة متكاملة عن لموضوع، كذلك ستسهم ال لتناو

ستتناولها الدراسة بحيث تعطي المجال للباحثين في تكثيف الدراسة في متغيرات جديدة، 

سرهن، قبل ُأمشكلة هروب الفتيات من منازل ل ةة معرفيّالدراسة الحالية إضافة علميّل تشكو

أن يتطور ليصبح ظاهرة تهدد المجتمع الفلسطيني.  

االجتماعيين، لمتخصصين لألكاديميين، وادعوة ، ففي الدراسة ةا من الناحية التطبيقيّأمّ   

 ل لوضع خطط وحلول للحدة في هذا المجالتكثيف الجهود العلميّوأصحاب القرار، والشرطة، 

للفت كذلك  تهدف الدراسةو. ة المجتمع الفلسطينين الظاهرة بما تتناسب مع خصوصيم

هذه ل مثتناول إلى أهمية  في وسائل اإلعالم، ومؤسسات المجتمع المحلياألنظار 

ة الظاهرة وحماية الفتيات من العواقب الجانبيلهذه من أجل زيادة وعي المجتمع ضوعات المو

التي تلحق بهن.  

  :اف الدراسةأهد 1.4

 الدراسة إلى معرفة بعض العوامل التي تدفع بالفتيات للتفكير في ترك منازلهذه  تهدف   

من خالل الوصول " والمخاوفالنفسية  حدة ردود الفعل"ومعاناتهن بعد الهروب ُأسرهن 

ة  ةللفتيات الهاربات ومقابلتهن، وذلك في مناطق السلطة الوطنيالضفة في الفلسطينية، الغربي
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والطفولة في مديريات الشرطة، ومديريات وزارة الشؤون اُألسرة   من خالل وحدة حماية

اآلتيةة، للوصول لألهداف االجتماعي:  

منازل أسرهن، من خالل تسليط الضوء على مشكلة هروب الفتيات من  -1

 .ات المختلفة في محافظات الوطنئيعرض اإلحصا

 .هروب الفتيات من منازل أسرهنفحص بعض األسباب الكامنة وراء  -2

تُعزى ُأسرهن  فحص الفروق في معاناة الفتيات الهاربات من منازل  -3

 .لمتغيرات الدراسة

4-  دراسة بعض األبعاد أو اآلثار االجتماعية، والنفسية لمعاناة الفتيات ة، واألسري

النفسية  حدة ردود الفعل"بعد الهروب ُأسرهن  الهاربات من منازل

 ".وفوالمخا

  :حدود الدراسة 1.5

1- ة  محافظات الضفة: ةالحدود المكانيالتي تتواجد فيهـا وحـدة حمايـة   الغربي  

  اُألسرة 

    ة  ة، ومكاتب الشؤونوالطفولة التابعة للشرطة الفلسطينيوهياالجتماعي  

جنين، وسلفيت، ورام اهللا، وطوباس، وقيلية، لقوطولكرم، ونابلس، (محافظات     

  ).أريحاوبيت لحم، والخليل، و
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2- ةالحدود البشري :الفتيات اللواتي تم من اللواتي هربن من  الوصول إليهن

  منازل

     والطفولةاُألسرة   وتم التعامل معهن في وحدة حماية ،أسرهن.  

3- 2014إلى  2012(الفترة الزمنية لهذه الدراسة مابين عام : ةالحدود الزماني.( 

  :الدراسة مصطلحات 1.6

   :الهروب

الفرار من شيء ما "الهروب هو  أن) 15: 2009(بن عسكر ايرى  السحيم والمطوع و   

ا عن عندما تجد نفسك عاجزاشعورك بالخطر، وتتصرف ال إرادي فقد تفر حال. خوفا منه

  :ما هو، ومن أنماط الهروب من المنزل "التعايش مع الواقع

1- اُألسرة   كاللجوء إلى أحد أفراد .امقبول اجتماعية أو اللجوء إلى المؤسسات الرسمي

  .خوفا من األهل

2- أو التأخر  الهروب مع األصدقاء، أو الهروب من المنزل،ك. اغير مقبول اجتماعي

  .في الرجوع إلى المنزل

 البقاء"الهروب هو  أن (Sharlin & Barak, 1992: 390)في حين يرى شيرلن وبارك 

ساعة على األقل دون أخذ إذن الوالدين أو األوصياء ) 24(عن منزل العائلة لمدة  ابعيد

  ."القانونيين المعروفين
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اُألسرة   الهروب هو التخطيط لترك أنJavadie & Adl, 2005) (جافادي وأدل ويرى    

لة والخروج من المنزل وعدم العودة لهما دون إذن األوصياء عليها، ويأتي الهروب بوصفه حا

ةتعبيري ة المزعجة وغير السارة التي ال تطاق، من أجل التخلص وردة فعل للظروف المنزلي

  .في سبيل تحقيق األحالم والرغبات التي كانت غير مسموحةمنها، 

اتعريف الهروب إجرائي:  

دون إذن أهلها أو علمهم، ومن ثم قيام أحد أفراد أسرتها اُألسرة  هو أن تغادر الفتاة منزل  

بإبالغ إحدى الجهات المختصة عن هروبها، أو إلقاء القبض عليها من قبل إحدى الجهات 

  .ةوالطفل في الشرطة الفلسطينياُألسرة  مثل وحدة حماية المختصة

  

  

  :األسرة

جماعة من األشخاص يرتبطون بروابط الزواج "هي اُألسرة  أن) 97: 1999(يرى القصير   

مع اآلخر في حدود أدوار الزوج،  امعيشة واحدة، ويتفاعلون كلًوالدم، أو التبني، ويعيشون 

  ".األخ واألخت، ويشكلون ثقافة مشتركةواألم واألب، و

  :إجرائيااُألسرة  تعريف
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الذين  واألخوات، ،خوةواإل ،واألم ،هي الجماعة أو المجموعة التي تتكون من األب     

وتتفاعل معهم، ويكونون مصدر حماية لها، يسكنون تحت سقف واحد، وتنتمي لهم الفتاة، 

  .وتمارس معظم أشكال الحياة معهم

  :سريالتفكك اُأل

   ه حالة من االختالف الداخلي والخارجي الناجم عن وجود بأنّ) 2003(الحميد  فه عبدعر

ة ناتجة عن خالفات بين أفراد ة سلبيألفرادها، مع وجود أنماط سلوكياُألسرة  نقص في إشباع

ة، لنسيج العالقات واألدوار االجتماعي اأو تمزقً اة، وتحللًسريللوحدة اُأل اانهيار سرة، ويعداُأل

وذلك عندما يخفق فرد أو أكثر من أفرادها بالقيام باألدوار المنوطة به على نحو سليم، ورفض 

  .سرة، وسيادة عمليات التنافس والصراع بين أفرادهاالتعاون بين أفراد اُأل

  :اإجرائياُألسري التفكُك  تعريف

   الخلل الذي يصيب األسرة، في أحد جوانبها االقتصادية، أو االجتماعية، أو ة، أو النفسي

غير قادرة على تلبية احتياجات أفرادها المختلفة، وغير قادرة على اُألسرة  ة، ويجعلالصحي

 اضطرابات داخلية، يجعل الروابط السيطرة على أفرادها، أو احتوائهم، مما قد يؤدي لحدوث

  .لدى جميع أفرادها متباعدة، ومفككة، وهزيلةاُألسرية 

  :المراهقة

ة من الطفولة للرشد، تتمحور مرحلة انتقالي"المراهقة هي  أن) 107: 2011(يرى رزيقة    

في العديد من التغيرات الجسمية، واالنفعاليلداخلي للفردة، التي تعرقل التوازن اة، واالجتماعي .

  ".والتي تعرف بإعادة بناء األنا، والبحث عن وسائل جديدة إلثبات الذات
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اتعريف المراهقة إجرائي:  

تتميز بالتغيرات  إذبالبلوغ،  ءامرحلة الطفولة لمرحلة الرشد بدمرحلة خروج الفتيات من      

السريعة، في الجانب الجسميوالفسيولوجي ،والعقلي ، ،واالنفعاليوالجنسي ،والنفسي ، ،  

واالجتماعي .والتي من شأنها أن تعرض المراهقة إلى صراعات، وضغوط داخلية، ة وخارجي

  .سرتها والمجتمعتنعكس على شخصيتها وُأ

   :المنزل

  ا تعريف المنزل من تعريف المنزل بوصفه مصطلحا علميا ال يجد تعريفا علميا له، أم

لنفسه على  اص مسكنًكل مكان يتخذه الشخ) 1994(بوعامر أ فهو كما يعرفه ،منظور قانوني

يكون وال يباح لغيره دخوله إال بإذنٍ منه،  امنًآا وقيت، أو الدوام، بحيث يكون حرموجه الت

  .هي الملكية، أو اإليجار، ويدخل في المكان ما يتبعه من ملحقات مسكنه مصدر حيازته له

فترى فيه المأوى  ،تعريفا للمنزل) 2000(المستقلة لحقوق المواطن الفلسطينية  وتقدم الهيئة

الذي يقيم فيه اإلنسان، والمكان الذي يعده لسكناه، حتى ولو لم يكن فيه، وهو مستودع أسراره 

  .ومكان راحته

ايعرف المنزل إجرائي:   

أو المأوى الذي تقيم فيه الفتاة مع أسرتها بشكل دائم، وتقوم بداخله بإشباع حاجاتها  المكان  

ة، والتفاعل مع أسرتهااألساسي.  

  : حدة ردود الفعل
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 تغيرات من يحدث ما هي) 2010(كما يراها عسلية والبنا النفسية  ردود الفعلحدة  نإ    

 من يعيشونه أو يتعرضون له ما األشخاص نتيجة لدى ةسلوكي واضطرابات نفسية  وصراعات

  .أحداث مؤلمة

 اتخاذ يتطلب محدود، غير اإضافي اعبًئ تسبب حوادث سلسلة أو بحادث  طبترت الردود وهذه

 تهدد أن لها يمكنو .التأقلم عملية إلتمام ةونفسي ةفسيولوجي فعل ردود ويشمل ،تجاهه معين إجراء

 النظرة وتهدد باالنتماء، والشعوراالجتماعية  العالقات تهدد قد كما للفرد، ةالطبيعي الحياة مجرى

 القدرة وضعف العمل، عن الرضا بعدم الشعور تسبب كما نحب، من تجاه والسلوك للحياة، العامة

   .العامة ةالصحي الحالة في واالختالل وحلها،  المشكالت مواجهة على

ة  الفعل ردود ةحدالمستوى علىالنفسي اإلجرائي:  

ـ    من مشكالت نفسي يحدث ما فهي    ة ة، إذ تتمثل فـي الصـراعات واالضـطرابات الداخلي

والخـوف  ،الهاربة من منزل أسرتها وتختلف مظاهرها مـا بـين الضـيق    ةة للفتاوالسلوكي، 

  .وخيبة األمل ،والقلق ،والتوتر ،واإلحباط واألرق ،والفشل ،والشعور بالوحدة

  الثانيالفصل 

2 .الخلفيةة النظري:  

  :المقدمة 2.1

والدراسات المتعلقة بموضوع هروب النظرية  سنقوم في هذا الفصل باستعراض المواد    

ة  حدة ردود الفعل"وتاثير الهروب على الفتاة من حيث المعاناة  الفتيات من منازلهنالنفسي

سرة، الذي دم على ترك منزل اُألقْالفتاة تُ، وسنتحدث عن أبرز العوامل التي تجعل "والمخاوف
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الجماعة اُألسرة  مان، حيث تمثلمن واآلمن الذي يلبي احتياجاتها من األيعتبر المكان اآل

ال :، وتقوم بوظائف متعددة منهااألولى التي يتكون منها البنيان االجتماعياالة، جنسية، قتصادي

غرس القيم الدينيوالضبط، ووتقسيم العمل،  ،التعاونوة، ة والمجتمعيةالحماية العاطفي، 

2010حمريش، (ة واالجتماعي .(  

    اُألسري  التماسك ويعدللمحافظة على أفراد اُأل ةضرورة ملحعلى وجود  سرة، وهو مبني

سرة، وهو المجال الكلي للقوى التي تؤثر في األعضاء درجة عالية من الترابط بين وحدات اُأل

   )2006غيث، ( .ة نحوهاوالدافعي ،ة األسرة، والتجاذبارهم في عضويمن أجل استمر

بالعديد من المتغيرات والعوامل التي قد تزعزع استقرارها وتماسكها وتدفع اُألسرة  وتتأثر

ببعض أفرادها للخروج أو الهروب منها، وتكمن خطورة ذلك في اتخاذ الفتاة القرار بترك 

سرتها لما يعطيها المجتمع من أهمية قد ترتبط بشرف العائلة ومكانتها المنزل والهروب من ُأ

  ). 2005السعيد، (

ظاهرة هروب الفتيات تكون  إلى أن (Farrow et al., 1992)خرون آويشير فارو و

  .للشروط التي تجعل من المنزل ال يطاق؛ بحيث أصبح مكانا يصعب العيش فيهاستجابة 

  :ا لألسباب التي تدفع الفرد لمغادرة المنزل وهيتصور (Wilson, 1990)ووضع ويلسون 

وهم األشخاص الباحثون عن التحفيز واالهتمام في مكان آخر : البحث عن مغامرة -1

وذلك عندما يطغى عليهم الشعور باإلغتراب داخل منازلهم، وهكذا يصبح الدافع 

  . هوية الذاتيةوال ،الرئيس لمغادرة المنزل هو رغبة داخلية للحصول على االستقالل
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 سرية، حيث إنوهم أشخاص ليس لديهم قدرة تمكنهم من تحمل المشكالت اُأل: اللجوء -2

لها، وهنا يخرجون من يصعب تحمنفسية  هذه المشكالت تجعلهم يعيشون ضغوطا

 .عن أماكن تحقق لهم بالراحة االمنزل بحثً

ن للبحث عن يهربو إذ راضين عن أسلوب حياتهم،الاألشخاص غير وهم : الهروب  -3

  .أسلوب أفضل

  :أبرز العوامل التي تقف وراء ظاهرة هروب الفتيات

 رغبة الفتاة بالهروب من المنزل، وأجمعت عليها الدراسات السابقة  هناك عوامل تقف وراء   

لها األثر في تفكير الفتاة في ترك المنزل  التي تطرقت لها الدراسة الحالية، ورأت الباحثة أن

  : وهي

  :سريك اُألالتفك2.2ُ 

 ،، وتحقيق المودةدور في بناء المجتمع، وتشكيل السلوك اإلنسانياُألسري  للتماسك   

والسكينة والرحمة، وتوجيه األبناء ومناصحتهم، ومراقبتهم، وتقويم أخطائهم، وتوفير الظروف 

المالئمة للتنشئة السليمة، وإشباع حاجاتهم التي تحقق التوازن النفسي وتنمي والعقلي ،

شخصياتهم، وتؤدي إلى حفظ هوية المجتمع وقوته ووحدته ودفعه لمزيد من النمو والتطور 

2010حمريش، (من، منسجم، ومتكامل آة إليجاد مجتمع والتماسك، وهي شروط أساسي.(   

أو فشل من شأنها  ،أو انحالل ،أو توافق ،أي وهن، أو سوء تكيف أن) 2006(ويرى غيث   

إذ تؤثر على األداء بالواجبات، أو . سرةأن تضعف الروابط التي تربط األعضاء داخل اُأل

  .سرةة، وتؤدي لحدوث توترات واضطرابات داخل اُألسرياالحتياجات اُأل
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   ليشمل  وال يقتصر ضعف الروابط على ما يصيب العالقة بين الرجل والمرأة بل قد يمتد

  . سريتؤدي للتفكك اُأل ابعضهم بعضبدين بأبنائهما أو األبناء عالقات الوال

بالقيام بواجباتهم نحو اُألسرة  فشل أحد أعضاءه بأنّاُألسري التفكُك  )1994(ف خليل يعرو    

وهذا يؤدي  ،ا يؤدي إلى ضعف العالقات وحدوث التوترات بين أفرادهامم ابعضبعضهم 

  .سرةالنفراط عقد اُأل

ه ه الضعف واالضطراب، كما ترى أنّا لمصطلح التفكك، فترى أنّتعريفً) 1984(الخولي وتقدم 

سرة، من خالل قيام أحد الزوجين بقطع أسباب العشرة مع اآلخر والتخلي يتمثل في هجر اُأل

وقد يكون هذا الهجر بسبب سوء التفاهم أو أسباب كثيرة أخرى ،ةعن التزاماته العائلي .  

الذي يظهر من خالل اُألسري  ه االنحاللورأى أنّ ،التفكك) 1993(لواحد كما عرف عبد ا  

المقبولة بحيث يحول االجتماعية  مع المستوياتاُألسرة  التفاعل بين الوحدات التي تتكون منها

لها من القيام بها لتوفير االستقرار والتكامل  التي ال بدوبين تحقيق وظائفها اُألسرة  ذلك بين

  .بين أفرادها

ة جزئي وفيه تكون الحياة الزوجي :لنوعين، األولاُألسري التفكُك  )1996(وصنفت الخشاب   

مستمرة في ظاهرها لكن هي أشبه بالمتوقفة نظراً لكثرة المشكالت والخالفات، وهي مهددة 

أين (. موتالهجر أو الطالق أو الة بفيه الحياة الزوجي في أي لحظة باالنتهاء، والذي تنتهي

  )الثاني



 

14 

 

، وفي هذا نفسي سريُأتفكك  :إلى نوعين األولاُألسري التفكُك  )1981(ويصنف الياسين    

 وفيه تتقطع الروابط اجتماعي :والثاني. سريالنوع ينعدم فيه االحترام، واالنتماء، والوالء اُأل

  .كالجسد بال روح اُألسرة  وتصبحاُألسرية 

تحت تأثير اُألسرة  ذو أشكال متعددة منها، انحاللاُألسري التفكُك  أن) 1994(ويرى عفيفي 

القوقعة الفارغة منعدمة ُأسرة  إلىاُألسر  رحيل أحد الزوجين، وتغيرات في األدوار، وتحول

  . العالقات، وحدوث كوارث داخلية نتيجة الفشل في القيام باألدوار

ما بين عدم القدرة على أداء الوظائف، وقصور في تحديد اُألسرة  حيث تتنوع فيه سمات

األدوار، والخالفات المستمرة، والجدل الفارغ، والمناقشات غير الهادفة، وانعدام التوافق بين 

  ). 2009قمر ومبروك، (األفراد، واإلحباط، والخبرات السيئة لديهم 

سري، منها؛ اضطراب العوامل التي تؤدي للتفكك اُألمجموعة من ) 1994(وذكر خليل 

ة، والبعد عن الدين، وثورة االتصاالت الحديثة، وتوتر العالقة بين الوالدين، وعوامل اقتصادي

  . خوةواألبناء، وتوتر العالقة بين اإل العالقة بين اآلباء

   فتبدأ بمرحلة الكمون وهي غير ظاهرة وال تناقش فيها المشاكل، ومن  ،ا مراحل التفككأم

ثم مرحلة اإلحساس والشعور بالمشكالت، تليها مرحلة االصطدام وحدوث مشكالت وانفعال 

  ).1994عفيفي، (وانفجار، ومن ثم انتشار النزاع والبحث عن حلفاء، إلى إنهاء الزواج 

وعدم اُألسرة  منة التي تشعر الفتاة بأهميةألجواء اآلاُألسري وا من هنا ندرك أهمية الترابط

سرتها تلبي لها كل ما تستطيع من احتياجاتها وتشكل لها مصدر ُأ ألن ،التفكير في ترك منزلها

  واألمانالحب 
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  :سرياُألالعنف  2.3

   اُأل العنف يعدسري المالمشكالت من األبناء نحو هوج لتأثيره نظرا الخطيرة ةالمجتمعي 

اُأل فالعنف). 2006الفراية،( المجتمع وعلى الفرد على السلبيسري الميكون األبناء نحو هوج 

 العنف ممارسة: مثل من بهم المحيطين واألفراد البيئة على تنعكس سلبية أفعال ردود لديهم

 المخدرات وتعاطي ،القوانين على والخروج ،الجريمة وممارسة ،والسرقة ،اآلخرين على

 يعاني حيث للشخص النفسي البناء داخل إلى العنف هذا يمتد وقد). 2012كاتبي، . (والكحول

 القلق كاضطرابات ةالنفسي واالضطرابات المشكالت من العديد سرياُأل للعنف يتعرض من

 قد هأنّ كما بالكالم، والتلعثم كالتأتأة النطق واضطرابات واألكل، النوم واضطرابات واالكتئاب

 وبناء التواصل على القدرة في والفشل واإلحباط بالعجز يصاب وقد باألمن، الشعور يفقد

 للعنف يكون أن يمكن هنّأ نستنتج أن يمكننا أيضا). 2008 حمد،أ( اآلخرين مع العالقات

 لترك به تدفع قد التي ةالنفسي بالوحدة شعورهم زيادة على تأثير األبناء نحو هوجالم سرياُأل

 وبين بينه تباعد ةنفسي فجوة بوجود الفرد شعور عن يعبر ةالنفسي بالوحدة فالشعور المنزل،

 جانب من والحب التقبل افتقاد الفرد معها يشعر لدرجة النفسي مجاله وموضوعات أشخاص

. اآلخرين مع ومشبعة مثمرة عالقات تكوين على قدرته عدم ذلك على يترتب أو اآلخرين

 والشعور ،اآلخرين عن والبعد النفسي النفور من وأعراضه أنواعه تتباين الشعور وهذا

 حول وتمركزه االجتماعية، األحداث في المشاركة في الفرد مقدرة وعدم ،واالنطواء بالخجل

  .عنهم والتخلي تركهم أو اآلخرين عن والنفور والبعد ذاته

 أحد نحو توجه التي المباشرة وغير المباشرة األفعال تلك هأنّ على يعرف سرياُأل والعنف

  ). 2000 بشناق،( الجنسي أو ،الجسدي أو ،اللفظي أو ،النفسي األذى إيقاع بهدف سرةاُأل أفراد
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  :إلى مصطلح العنف من خالل ثالث زوايا هي) 2004(وتنظر الرازي 

1- للقـوة،  يظهر العنف فيها على شكل تعبير عن انفعـال، أو انفجـار   : ةالزاوية النفسي

ويتخذ صيغة ال تخضع للعقل، فيظهر في شكل سلوك عدواني، من هنا، يعرف العنف 

نفسيا من وجهة نظر علماء النفس بوصفه نمطا بأنه نمط من السلوك الذي ينتج عنه 

حالة إحباط يكون مصحوبا بعالمات توتر، ويحتوي على قصد إلحاق الضرر بكـائن  

رجي تتجلى في شكل فعـل يكـون مشـحونا    حي، ويتحدد العنف كاستجابة لمثير خا

بانفعاالت الغضب والهياج والمعادة ويرتبط بتحكم غريزة الموت والعدوانيـة لـدى   

  .الفرد

2-  وتتمثل في االعتداء على ملكية اآلخر وحريتـه، ويتجلـى هـذا    : ةالزاوية األخالقي

للقـوانين  النظريـة   المفهوم األخالقي للعنف في مواقف بعض الفالسفة، وفي الخلفية

 . وألدبيات حقوق اإلنسان

3-  التي تفسر العنف بوصفه استخداما للقوة من أجل االستيالء علـى  : ةالزاوية السياسي

السلطة أو الحفاظ عليها، أو استغاللها في تحقيق أهداف مشروعة وغير مشـروعة،  

 ويبرز هذا التصور في العديد من النظريات السياسية والفلسفية التي ربطـت العنـف  

  .بين الفئات ذات المصالح المتنافرةاالجتماعية  بالصراعات

من أحد الموجه  يتمثل في األذى الجسمي أو النفسياُألسري  أن العنف) 2003(ويرى الربدي 

شركاء الزواج غالبا، ولكن ليس دائما ما يكون من الزوج نحو شريك الزواج أو األبناء أو 
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الضرب المبرح  فظية وينتهي إلىليبدأ باألساءة القد  المسنين داخل األسرة، كما أن العنف

  .واستعمال األسلحة

إلى أن أشكال العنف تتنوع مـا بـين   ) 2010(من اليوسف والرميح ونيازي  وهنا يشير كلٌّ

العنف المادي واالعتداء الجسدي واالعتداء الجنسي واإليذاء اللفظي والحبس المنزلي والتعدي 

ويدفع بهم اُألسرة  المنزل، كل ذلك يمكن أن ينعكس سلبا على أفرادعلى الحريات والطرد من 

  .إلى ترك المنزل

   :تأثير الرفاق 2.4

غالبا ما يختار الفرد شخصا يوافقه الصفات واألهواء والرغبات والنزعات، وعندما يجـد     

هـذه   نفـي أ  وال شـك . سـرة ه يبدأ يستشعر االستقاللية عن سلطة اُألفإنّ ،الفرد هذه الرفقة

فإذا كانت الرفقة تجتمع على الخير وتقضي وقـت   .المجموعة سوف يؤثر بعضها على بعض

ـ  ،فراغها بما يعود عليها وعلى المجتمع بالفائدة وكانت تتصف باألخالق الحميدة الفـرد   نإف

السلوك الفاضل سيصبح هو المسيطر علـى هـذه    نإوبالتالي ف. ف يكتسب هذه األخالقسو

ات غير حميـدة وصـفات غيـر    ا إذا كانت هذه المجموعة أو الرفقة تتسم بسمأم. المجموعة

  ).2006سمية، (نضم إليها سوف يكسب السلوك نفسه الفرد الم نإفاضلة، ف

2.5 الدعم المادي األسري :  

   العامل يعد عنصر ااالقتصادي جريت دراسات ة، وقد ُأأساسيا ذا تأثير في النظم االجتماعي

والجنوح أو الهروب لدى أفراد األسرة، واختلفت االقتصادي  لمناقشة العالقة بين العاملعديدة 

وعدم تأثيره، ولعـل مـن أهـم     اُألسرة  على أفراداالقتصادي  النتائج بين مدى تأثير العامل
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 أو جنوحهم أو تركهم المنزل وتخليهم عناُألسرة  ك أفرادالعوامل التي لها األثر األكبر في تفكُ

، يترتب عليه انتشار المشـكالت  "األسري الدعم المادي"فانعدام االقتصادي  هو العاملاُألسرة 

األسرياحتياجاته المادية داخـل   ة، فإذا لم يكن هناك طريق سليم يستطيع الفرد عن طريقه سد

خر، ربما تجعله يبحث عن طريق غير مشروعة ظنا منه آريق ه سوف يبحث عن طنّإأسرته ف

أن ذلك يساعده في تحقيق االستقرار المادي.  

 ،االقتصادي وهي ظاهرة الرخاء ،خر والمعاكس للحالة األولىوعندما ننظر إلى الجانب اآل   

سمى باليسروقد ي ها قد تكون أيضا دافعة لالنحراففإنّ ،االقتصادي، زيادة األموال يغري  ألن

  ).1994الطخيس، ( بالحصول عليها أكثر

   :ةردود الفعل النفسيحدة  2.6

   لت الكثيرين يطلقون عليـه  عالعصر الحديث من أزمات متسارعة حما يشهده العالم في  إن

تها من شـخص  ات فعل تختلف حدوهي أزمات من شأنها أن تؤدي إلى رد" عصر األزمات"

ة تنتـاب  ة وشعوريوبدنينفسية  ه حالةف بأنّعرالذي ي الضغط النفسيمكونة ما يعرف ب ،آلخر

األعمار، سواء في نظرتهم ألنفسهم أو لمن حولهم من المحيطـين،   وفي جميع ،البشر جمعيا

ويختبرها الشخص عندما يشعر بوجود خطر أو سبب يعرض استقراره، أو وجوده المادي، أو 

أو بما يرتبط به من عالقات ُأاالجتماعي ،ةسري، ة، فهو حالة من اإلنهاك أو عاطفي النفسـي، 

والبدني، ة  المستمر نتيجة محاولتنا ضبط أوضاعنا والشعوريالنفسيوالبدنية فـي  ة والشعوري

 ،جهـوده  يضاعف أن هو والحل الطبيعي. مواجهة التغيرات واألزمات في محيطنا الخارجي

 هـذه  لحّل أخرى طرق في التفكير والبعض يلجأ إلى ،لمواجهة هذا الواقع محاوالته يكرر وأن
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 إلى الدافع إرضاء تؤجل أو بغيره، الهدف أو يسعى الستبدال االلتفاف عليها، يحاول إذ ،المشكلة

  ).2000ربيع، ( هوإنسانيته ومجتمع ذاته على التمرد إلى مضطرا نفسه يجد حين، وأحيانا

    ة  اأمة  الفعل ردودحدزمه نتيجة حدوث فعل، في مسـتويين وتظهر للشخص وتالالنفسي: 

 أو، أو اإلحباط ،صاب الشخص بالصدمة، وتتعدد أشكالها فقد ي، والثاني، خارجيدا��ّ�  األول

عالقـات   كما تنتاب أو الخجل كردة فعل، ،أو الشعور بالذنب ،أو الغضب ،أو االكتئاب ،القلق

كي يتم  على حياته، التي يمكن أن يكون لها مردود سلبي التغيرات من العديداُألسرية  الشخص

  ).2010العرعير، (ة السلبيالنفسية  تلك الردودتجاوز 

 الفـرد  معتقدات على كبير  حد إلى يعتمد وذلك األزمات مواجهة في خصوصيته فرد ولكل    

 وضـعه  مثـل  أخرى، بيئية وعوامل بها يمر التي ةالعمري والمرحلة الحياة في وخبرته ،وقيمه

 تعامل وأزمات ضغوط مواجهة في السابقة وخبرته فرة،المتو الدعم ومصادر ،العائلة في ودوره

لإلرشاد النفسـي،  الفلسطيني  المركز( استخدمها التي ةوالتكيفي ةالدفاعي اآلليات مقابل في معها،

2004(.  

 تحـت  يعـيش  الشخص أن تعني والتي الكبير النفسي الضغط عن الناتجة الفعلردة  فهي كذلك

 بشكل األفراد على تؤثر  الشديدة المؤثرات وهذه ،عليه الواقع الضغط من الكثير تشكل ظروف

 مـع  والتعامل طويلة، أو قصيرة لفترة اليومية حياتهم اضطراب إلى تؤدي أن شأنها منو ،كبير

 السراج، ثابت،( وبالمحيطين وثقلها الضغوط بطبيعة وترتبط نفسه بالفرد ترتبط، الضغوط هذه

   ).2009 طواحينة،
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 تسبب قد يكون الذي الضغط أو وقوتها األزمة لنوع اتبعالنفسية  الفعل ردودحدة  تزيد وقد    

 أو ة،ثقافي أو ة،تنموي أو ة،بيئي أو ة،اجتماعي أو ة،جسدي أو ة،نفسي األسباب تكون فربما بوجودها،

ـ  بعضهامع  العوامل تجتمع وقد. لالمنا صعبة حاجة أو رغبة تمثل أو ة،روحاني بحيـث  ابعض 

  ).2004لإلرشاد النفسي، الفلسطيني  المركز( كبيراً عليها الفعل رد يكون

ة، أو عقبات حادة فمنها ما يتعلق بعقبات مادينفسية  وتتعدد األسباب التي تشكل ردود فعل   

ةاجتماعيأو عقبات اقتصادي ،2000ربيع، (ة ة، أو عقبات شخصي.(  

 المركزكمـا وضـحها  النفسـية   ردود الفعـل حدة  تزيد فيوتظهر أهم المميزات التي قد    

 تياآل في ،)2004(لإلرشاد النفسي الفلسطيني:  

 لكل اشديد اضيقً ة مما يسبباالعتيادي ةاإلنساني الخبرة حدود خارج أن يكون الشخص  -1

  .لها يتعرض من

 من نوعا ويشكل االحتمال على قدرته يفوق الصعوبة بالغ وضع في هبأنّ الفرد إدراك  -2

 .ةاألساسي حاجاته تلبية وعلى ةالحياتي سالمته الخطر على

 .التكيف في االعتيادية وآلياته مصادره تهحد في يفوق وضع في وجود الفرد -3

 فقدان إلى الطارئ الوضع مواجهة على القدرة انهيار في يتسبب وضع في وجود الفرد  -4

 .التوازن حالة

 عـن  تنـتج  داخليـة  مسببات( إلىنفسية  فعلردة  لحدوث تؤدي التي األسباب تصنيف ويمكن

 البيئة عن تنتج خارجية ومسببات داخلنا، من منبعثة ضغط عوامل وهي ،الجسم داخل تفاعالت
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 تختلف الفرد لحياة الطبيعي التوازن في اتغيير تحدث والتي) الشخصية وعالقاته بالفرد المحيطة

  .)ذهني وعقلي اجتماعي، ونفسي جسمي، فسيولوجي( بين ما مؤشراته

ة  ة ردود الفعلولحدمثل) 2000(هين  بوأمختلفة كما وضعها أعراض النفسي:  

1-  والنسيان السريع،و الذهني، التشتت و السرحان،و  التركيز، عدم: ةاألعراض العقلي 

  .هقصور أو الدافع فقدانواالتزان العقلي،  في االستمرار على القدرة عدم

2-  النشاط، فقدانو والصدر، والبطن الرأس في آالم والجسم، في آالم :ةاألعراض الجسمي 

 فـي  آالمو  التـوازن،  بفقـدان  إحساسو العضالت، ضعفو التنفس، صعوبات فيو

 .األطراف في ارتجاف العيون، في آالمو العضالت،

كثـرة التبـول أو   و  االنطواء،و  العدوان،و ة،الشهي فقدان :اضطرابات في العادات  -3

 .الالإرادي التبول

4-   المزعجـة،  والكـوابيس  األحالمو الزائد، االرتباكو الشديد، الخوف :ةأعراض نفسي 

 .الزائد الحزنو القلق،و األرق،و

  :هي أشكال تسعة إلى الفعل ردودحدة  )2009( وآخرون ثابت قسم وقد

 واالضطراب، الفراغو التخدر، مثل فعلردة  نتوقع البداية في: األولى الفعلردة   -1

 ،معوي اضطراب ورجفة،و سريعة، قلب ضربات :مثل ةالجسدي الفعلردة  وكذلك

 أن يمكن اآلخر والبعض للبعض، جدا هادئة تكون قد التصرفاتو .التنفس في وصعوبة
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 ويمكن قصيرة،  لفترة األحيان أغلب في تستمر هذه الفعل ةورد .تماما مشلولال مثل يبدو

  .عدة أليام تستمر أن

 بعض أن الطبيعي ومن بنا، المحيطة الحقائق بمواجهة نبدأ :األزمة مرور بعد  -2

 تسبب وقد وعادية، طبيعية وهذه ،جديد من الفعلردة  وتكون مجددا، تعود األحاسيس

  . غيرها من أطول تستمر قد نفسيا وتعبا قلقا

 أو ،مجددا فردية بصورة هاجميعالذكريات  تأتي أن عادة يحصل ما :الماضي اجترار  -3

  .منها التخلص الصعب من ويكون الضاغطة، الظروف من جزءب

 بصورة يكون أن يمكن ، والحياة مسيرة في والتفكير  بالفراغ الشعور وهو: اليأس -4

  .سلبية

 أو  الرائحة، أو الصوت مثل ضغط، أي تقبل بعدم الشخص يشعر :الشديدة الفعلردة   -5

     غير التفكير بسبب النوم في اضطراب األمور هذه يرافق أن ويمكن حصل، ما تذكر

 .مريحال

 تأثير له يكونو الداخلي، والتوتر الحيلة قلةول اآلمال، لخيبة نتيجة :والتوتر الغضب  -6

  .الالحقة الفترة في الصغيرة األمور على

 أن عالماته ومن للذنب، ظواهر أي وجود عدم حالة في يظهر أن يمكن :النفس لوم  -7

  .حدث ما لمنع ما شيء عمل استطاع مارب هنّأ يفكر اإلنسان
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ردة  من والخوف األمان، بعدم الشعور أو بأفكاره، االنفراد في اإلنسان رغبة :االنطواء -8

 عملها يجب التي األعمال من كثير عن يبتعد أن دللفر يمكن وكذلك به، المحيطين فعل

  .الجديد الوضع على ليتعود

 العصبي للتوتر نتيجة جسدي وألم ،العضالت تورم إلى يقود الذي :الجسدي التوتر -9

 .الطويل

    من للتخلص الوقت من مساحة إلى تحتاج طبيعية الردود هذه أن نعرف أن المهم منو         

  .آثارها جميع         

   ): الخوف( المخاوف 2.7

   ال بد ىالمخاوف هي أحد من اإلشارة إلى أن فهو شعور ة، أشكال ردود الفعل النفسي

لدى كّل طبيعي تعلّ البشر يتمامه أو اكتسابه من خالل البيئة التي يعيش فيها، وقد يكون جانب 

في شخصيته اتكويني، 1998دبابنه ومحفوظ، ( اأي ليس وراثي.(  

ة، ة، وجسديوفسيولوجية تتركب من تضافر عناصر إدراكينفسية  حالة :والخوف هو  

لخلق شعور  ،ةوسلوكيغير سار الخوف  يرتبط عادة بعدم االرتياح، والقلق، أو التردد، ويعد

ة للكائن الحي إشارة تهدف إلى الحفاظ على الذات، وذلك بتعبئة اإلمكانيات الفسيولوجي

  ).1994الشحيمي، (

ة في ة تشعر بها كل الكائنات الحية طبيعيالخوف حالة انفعالي أن) 1993(وترى جرجس    

هو المواقف، فيظهر في أشكال متعددة، وبدرجات تتراوح بين الهلع والحذر والرعب، وبعض 

ا لسواء، وهو انفعال مرتبط ارتباطًغريزة طبيعية فطرت عليها نفوس البشر والحيوانات على ا
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الخوف هو قلق عصبي  تعريف موسوعة علم النفس أن في وجاء. بالمحافظة على البقاء اوثيقً

، وهو يهوال يخضع للعقل وتصعب السيطرة عليه أو التحكم ف ،ساور المرءعصاب نفسي ي أو

  .ة التي يمرون بهاة والنفسية والجسميللعوامل البيئي انسبية يتفاوت فيها الناس تبععملية 

والخوف عدد من المواقف التي تظهر في مجاالت الحياة المختلفة نتيجة لحالة من عدم    

ف مع البيئة التكياة، ويعبر فيها الشخص عن مخاوفه في شكل انفعاالت تأخذ أشكالًالخارجي 

  .)2012يوسف ويونس، (مختلفة تسيطر على السلوك وتقلل اإلنجاز 

 والعالية والمتوسطة المنخفضة الدرجة بين الشدة في للمواقف االستجابة درجات تتفاوتو   

 العالي االستعداد صاحب فالشخص له، لالستجابة كامن استعداد من الفرد لدى ما حسب

 ما تناسب ال زائدة قلق بحالة له ويستجيب كثيرة مواقف في الذات تقدير تهديد يدرك للخوف

 التهديد فيدرك ،للخوف المنخفض االستعداد صاحب الشخص اأم حقيقي، خطر من الموقف في

 والخوف  ).2003 وعلي، حمام، الكحيمي،( مناسب بقلق ويستجيب الحقيقي الخطر مواقف في

  .)1980 عاقل،( وضيق رضا وعدم خشية فيه معمم شعور

   يكون اوالخوف شعور قوي ومزعج تجاه خطر إم ا يكون احقيقيوإم ويقسم الفوال . اخيالي
  :الخوف إلى نوعين) 2006(

1-  أو سالمته ،وهو الذي ينشأ نتيجة خطر حقيقي يهدد حياة اإلنسان: خوف موضوعي، 

 .أو أقرب الناس إليه كأطفاله

وهو الذي ينشأ عن مواقف ال : أو خوف مرضي) رهاب(خوف غير موضوعي   -2

أو  ،أو الخوف من األماكن المغلقة ،تهدد اإلنسان بأخطار حقيقية كالخوف من الظالم

  .المرتفعة
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 ااألكثر انتشار :األول موضوعي وهوالخوف إلى نوعين، ) 1998(وقسم دبابنة ومحفوظ 

غير محدد  :يمكن التعرف إليه، كالخوف من النار أو الحيوانات مثالً، والثاني ذاتي وهوو

  .وليس واقعيا، كالخوف من الموت مثالً

ة مثل، خفقان القلب، ألهم أعراض الخوف والتي تتمثل باآلثار الجسدي) 2006(وأشار الفوال 

في المعدة، والصداع، وعندما ال الم وآضيق في التنفس، وألم في الصدر، والغثيان، والتعب، و

ومعدل ضربات القلب ويزيد التعرق،  ،يستطيع الشخص مواجهة هذا التهديد يزيد ضغط الدم

ويزيد تدفق الدم إلى مجموعات العضالت الرئيسة، وتثبط وظائف الجهاز الهضمي والمناعة، 

تعاش، واتساع وهنا يمكن أن تظهر عالمات خارجية للخوف مثل الجلد شاحب، والعرق واالر

  .حدقة العين، وقد يواجه أيضا الشخص الذي يعاني من الخوف اإلحساس بالفزع أو الذعر

استجابة هابأنّ المخاوف الباحثة فوتعر له تعرضت لما نتيجة الهاربةالفتاة  تصدرها ةانفعالي 

 التعرض بين يتنوع والذي المجهول، لها يخبىء مما خشية عن ناتجة فعل ةورد مواقف من

  . االستغالل أو ،الحبس أو ،ةالمجتمعي اإلساءة أو ،مأوى دون البقاء أو ،القتل أو ،للعنف

  :ات التي اعتمدت عليها الدراسةنظريال 2.8

 ،عتمدت عليها الباحثة في دراستهااستعراض النظريات التي افيما يلي سيتم   

  :وهي على النحو التالي

  .(Merton, 1957)ميرثون الضغوط نظرية  2.8.1
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ة القاسية التي تسبب الضغط على الحياتي هروب الفرد من المنزل للظروفالنظرية  ترجع

الفرد، والتي تدفع به للقيام بسلوك مضاد للمجتمع، وبذلك يفشل المجتمع في تقديم فرصه جيدة 

قوده لالنحراف، ألفراده، ويشعر وقتها الفرد باالغتراب االجتماعي، ويتولد لديه اإلحباط الذي ي

وتتنوع العوامل التي تشكل عوامل مجتمعية ضاغطة على الفرد فمنها، . ومن ثم تفكك المجتمع

وة، اقتصاديوة، اجتماعيوة، نفسيوة، ثقافية، وغيرهاسياسي.  

لظروف مختلفة قاسية، تشكل اُألسرة  ضة، نتيجة تعرللنظري االهروب طبقًالفتاة  وتقرر  

في  ةوالذي قد تلجأ إليه الفتا. منها على أفرادها، وقد تدفع بعضهم للخروج أو الهروب اضغطً

  .حال تعرضت لنفس الظروف

  . (Sellin, 1938)االجتماعي التفكُك  سيليننظرية  2.8.2

المجتمع الذي يسوده االنسجام والترابط والتماسك هو المجتمع السوي الذي  أنالنظرية  ترى  

نسجام والترابط، والتعاون يسوده والمجتمع الذي يفتقر لال ،االجتماعيالتفكُك  يخلو من

وال تستطيع التحكم بسلوك أفراده من خالل مؤسسات التفكُك  تضارب المصالح، فهو يعاني من

ك االجتماعي ما وتتنوع العوامل التي تؤدي للتفكُ. ، مما يقودهم لالنحرافالضبط االجتماعي

ة،بين اقتصادي ة، وغيرهاواجتماعي .ة  وتعدنظري"التغير والتحضر " التفكك االجتماعي

عاملً االجتماعيالتفكُك  يؤدي إلى اا أساسيفتتحول العالقة بين أفراد المجتمع من االجتماعي ،

ة تعتمد على الصداقة والقرابة إلى عالقة ثانوية ضعيفة تتالشى فيها قدرة المجتمع عالقة أولي

مما يشجع على انتشار سلوكيات منحرفة بحيث ال يجد الناس حرجا في . مراقبة أفرادهعلى 

  .للمجتمع الذي يعيشون فيهاالجتماعية  تجاوز القواعد
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تقرر الخروج من المنزل نتيجة انعدام الترابط والتماسك الفتاة  فإنالنظرية  وبحسب هذه

حافظة على عالقات متينة بين أفرادها، واالنسجام بين أفراد األسرة، وعدم قدرتها على الم

ومن ثم عدم استطاعتها توفير الضبط االجتماعي لسلوك أفرادها، مما قد يدفع بهم لتركها، 

 .لعملهالفتاة  وهذا األمر الذي قد تضطر. والخروج عن تقاليد المجتمع

  

  ).  (Shaw et al., 1929علماء االقتصاد شو، وآخروننظرية  2.8.3

ألفراد المجتمع، االقتصادية  هروب األفراد من المنازل مرتبطا بسوء العواملنظرية  تعتبر   

فهي توجه سلوك أفراده سلباً، فيتولد لديهم الحقد على مجتمعهم، فيستهينون بالقانون، 

 وسوء العوامل. ويتشربون األفكار الرذيلة، وتضعف العزيمة بعد تبنيهم مبادئ هدامة

م إشباع الفرد لحاجاته الملحة، وعدم كفاية الدخل، والهوة بين إمكانات تعني عداالقتصادية 

ك وعدم التماسك وهذا يقود للتفكُ. ومطالبه وحاجاته التي يرغب في إشباعهااالقتصادية  الفرد

ومن ثم لالنحراف بحثاً عن تلبية احتياجاته، خصوصاً في المجتمعات التي تكثر فيها مغريات 

  .الحياة

ة  وهكذا، فإنة  ترى أن العوامل" العوامل االقتصادية"نظريالسيئة التي تعيشها بعض االقتصادي

عن وضع  بحثاالفتاة  لهروب ات أفرادها األساسية، وتصبح سببااحتياج األسر، تحول دون سد

  .اقتصادي أفضل

  . (Clark & Tarde, 1969)كالرك وتارد التقليدنظرية  2.8.4
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انتشار التقليد األعمى بين أفراد المجتمع في القيام بسلوك غير سوي لتقليد  أنالنظرية  تؤكد   

الله الفرد بغية الوصول لمراد يستطيع من خ القيام بسلوك غير مقبول مجتمعيا شخص ما، أو

يكون التقليد من أعلى إلى أدنى، طبقيا ومهنيا، ومن الحضر إلى  تقليد شخص ما، وغالبا

ومن خالل السلوكيات . نيا إلى الطبقات العليا، والصغير يقلد الكبيرالريف، ومن الطبقات الد

االجتماعي، بخاصة عندما ال يوجد التفكُك  السلبية التي يقوم بها بعض من األفراد يحدث

عن ضبط سلوك أفرادها شخص يقتدي به الفرد، وتعجز وقتها مؤسسات الضبط االجتماعي.  

ة، اجتماعيوة، من منزل أسرتها هو ظاهرة نفسيالفتاة  هروب فإنالنظرية  وحسب هذه  

ندما ال يجد سر، وتكون ظاهرة سلبية عتأثر بقوة الصلة، أو االختالط الجيد داخل اُألوت

 تبدأ الفتاة بالبحث لتقلد شخصالتفكُك  به، وبسبب هذا يقتديقريبا  الشخص في أسرته شخصا

قتدى ه قريبا منها ومثالتعدقد " نظرية التقليد"يجابيا أم سلبيا فحسب إأكان المقلد وسواء . به ي

الفتاة بخروجها وهروبها من المنزل، تسلك سلوكاً تقوم من خالله بتقليد شخص تعده  نجد أن

لكيانها، دون النظر لمدى قبوله  ثباتإتحتذي به، لما تجد فيه من إشباع لرغباتها، و نموذجا

ااجتماعي.  

  .(Freud, 1923)فرويد التحليل النفسي نظرية  2.8.5

سرته نتيجة اضطراب في شخصية الفرد، وهذا هروب الفرد من ُأ أنالنظرية  تعتقد   

لخبرات  اوقد يكون االضطراب عائد. الفعل سلوكات غير مقبولة اجتماعياالضطراب يقوده 

ر بها، وشكلت شخصيته، ونمت من خاللها معتقداته، التي قد تشكل له وتجارب سابقة م
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فعل، مما يؤدي لخلق مشكالت ردة  صراعات غير شعورية، أو ضغوط مستمرة، تنتج عنها

  .مختلفة تتسبب في زيادة الفجوة والتباعد بين األفراد بالمجتمع ومن ثم تفككه

أسرة في الفتاة  ينتج عندما، تعيشُأسرهن  هروب الفتيات من منازل فإنالنظرية  وحسب هذه

باالطمئنان، والحماية، والحب والحنان، كل ذلك سينعكس على سلوكياتها عند  معها ال تشعر

يولد لديها رغبة الشعورية لالنتقام من الناس، نتيجة لإلهمال، والحرمان الذي الكبر، وقد 

طغى على غريزة البناء، وتسيطر األنانية عانته في الطفولة، وتتولد لديها غريزة التدمير التي ت

عليها وعدم القدرة على التعبير عن نفسها، وقد يكون الهروب واحدا من هذه األساليب، كما 

الذات أو األنا الضعيفة تخضع لمبدأ اللذة، وال تستطيع التوفيق بين الدوافع واألنا األعلى  أن

ا يؤدي بها للوقوع في السلوك المعارض مممن ناحية، والواقع ومقتضياته من ناحية أخرى، 

داخل أسرتها الفتاة  تعرض فإن" التحليل النفسي"نظرية  وحسب. لقيم المجتمع وأعرافه

مفككة، قد يضطرها بالخروج منها وتركهاُأسرة  ة، في ظل وجودللضغوط النفسي . 

  (Sutherland, 1924) ساذرالنداالختالط التفاضلي نظرية  2.8.6

 ةنتج من خالل، مخالطة الفرد مجموعسرته يهروب الفرد من منزل ُأ أنالنظرية  هذه تعتقد   

ممنوعا بالنسبة إليه، فيتعلمه ويسلكه، وتتكون لديه أفكار،  عدي أفراد، أو جماعة، يبيحون سلوكا

 وهذا ال يتم إال. نحرافياًامع المجموعة، وتكون نسقا فلسفيا وقيم، واتجاهات، وتدابير، تتفق 

  .باالتصال والتواصل المباشر بين األفراد، الذين تربطهم عالقات وثيقة وقوية

خر بل هو سلوك متعلم ومكتسب، فهو يعبر عن نحرافي ليس تقليدا من فرد آلوالسلوك اال   

يجابية تمنع مخالفة القانون، وتقف أمام التحديات التي إا حاجات وقيم ناتجة عن إرادتين، إم
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ا سلبية تجعل من مخالفة القانون مسألة مالئمة، وهي تفوق التحديات التي إمو. تواجه الفرد

والتي تنتصر فيها " ساذرالند"وهذا هو مبدأ المخالفة الفارقة التي تحدث عنها . تواجه الفرد

مع جماعه أدت يجابية في تنفيذ سلوك متعلم، من خالل اتصال رادة السلبية على اإلرادة اإلاإل

 .نحرافياالوكا لسلوك الفرد س

سر تعيش ُأمع  يحدث عندما يعشنُأسرهن  هروب الفتيات من منازل فإن ،النظرية وحسب هذه

عليهن، وتؤدي إلى سوء في التنظيم النفسية  سيئة، فتؤثر على المتغيراتاجتماعية  ظروفا

نساق أاء االجتماعي، من خالل عدم قدرة االجتماعي، وفي النهاية اختالل في وظائف البن

البناء االجتماعي على الضبط االجتماعي، مما يضطرها للخروج من األسرة، بحثا عن نظام 

آخر يحقق لها الراحة، واألمان، والمتعة، واالستقرار، ومن ثم تختلط بهم، وتتعلم سلوكهم 

  .داخل أسرتها وتضطر للقيام بهالفتاة  وهذا األمر قد تواجهه. الذي قد يكون سلوكا منحرفا

بوصفه ُأسرهن  ات السابقة نجد، اختالفا في تفسير هروب الفتيات من منازلضوء النظريوفي 

التفكُك  ك االجتماعي وغيره، فمنها ما يمكن إعادته إلىسببا لالنحراف والتشرد والتفكُ

لعوامل ، ومنها ما يرجع األسرينفسية، ومنها ما يتصل بعوامل اقتصاديعزي ة، ومنها ما ي

االختالط، أو الضغوط، وستحاول الدراسة تفسير هذه الظاهرة اعتمادا على  للتقليد، أو

ات التي تتناسب مع خصوصية المجتمع الفلسطينيالنظري.  

  :الدراسات السابقة 2.9

   ة، دون لقد تناولت الدراسات السابقة موضوع هروب الفتيات من منازلهن بنوع من العمومي

التي تناولت العربية  هناك ندرة في الدراسات أن التعمق في متغيرات محددة، ويالحظ
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اإلشارة إلى بعض الدراسات التي تحدثت عن ترك  تالموضوع بصورة مباشرة، حيث تم

فقد أشارت بعضها إلى ترك الفتيات  ،ا الدراسات األجنبيةبشكل عام، أمُأسرهم  الفتيات لمنزل

اآلخر تناول ظاهرة ترك الشباب ذكوراً  يجب حلها، والبعضاجتماعية  كمشكلةُأسرهن  لمنازل

  . كنوع من االستقاللية عن األسرةُأسرهم  وإناثاً لمنازل

هذه الظاهرة في المجتمع  تتناولال يوجد هناك دراسة مستقلة ف ،ا في حدود اطالعيأم

الفلسطيني، لذلك ستقوم هذه الدراسة الحالية بتسليط الضوء على هذه الظاهرة بنوع من 

التخصص، عبر البحث في العالقة بين هروب الفتيات ومعاناتهن بعد الهروب بالعالقة مع عدة 

  .وستتناول هذه الدراسة ظاهرة هروب الفتيات في جميع محافظات الوطنمتغيرات، 

ُأسرهن  وقبل عرضنا ألبرز الدراسات السابقة التي تناولت موضوع هروب الفتيات من منازل

ه سيتم تناولهم من جانبينمن اإلشارة إلى أنّ ال بد:  

  :ةالدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة هروب الفتيات من المنزل كمشكلة اجتماعي: األول 

، حيث هدفت "هروب الفتيات أسبابه آثاره عالجه"دراسة بعنوان ) 2012(أجرت الكبسي     

ة، ة، واالجتماعيالديني(الدراسة إلى التعرف على حجم الظاهرة وآثارها من جميع النواحي 

واالقتصاديأهم العوامل المسببة لهروب الفتيات، كي تسهم في  علىوالتعرف ) ةة، واألمني

ذه المشكلة من أجل حماية المجتمع من تحدي أساليب الوقاية والعالج الممكنة للحد من ه

ةتناميها واقتراح برامج عملي، ة مناسبة لحماية الفتيات والمجتمع من آثار وتوعية إعالمي

من خالل توزيع الكمي  واستخدمت الدراسة منهج البحث. مشكلة هروب الفتيات من منازلهن

وخلصت ). باليمن(جن المركزي االستبانة على مجموعه الفتيات الهاربات في قسم النساء بالس
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ها الدراسة إلى نتائج أهمها؛ على الرغم من صغر حجم الظاهرة في المجتمع اليمني إال أنّ

وقد حصدت الدراسة أبرز العوامل المؤدية إلى هروب الفتيات من . تشكل خطرا على المجتمع

العنف داخل  وبخاصةاُألسرة  األسري، وسوء معاملة الفتيات داخلالتفكُك  منازلهن في

الوضع األسرة، كما أن  على تلبية احتياجات أفرادهااُألسرة  وعدم قدرة يءالساالقتصادي .

وقد دعت الدراسة في توصياتها لمعالجة األسباب التي أدت لتفاقم ظاهرة هروب الفتيات من 

ثم سر ومن خالل وضع أساليب وقائية واقتراح برامج توعية مناسبة لحماية الفتيات واُأل

  .المجتمع

الخصائص "دراسة بعنوان (Toubaei et al., 2012) خرون آكما أجرى توبيا و

الديموغرافيوقد استهدفت الفتيات الهاربات في المركز  ،"ة للفتيات الهارباتة والنفسي

حيث هدفت الدراسة إلى تحديد الخصائص ). إيران –شيراز (والتأهيل بمدينة  اإلحصائي

ة، واالديموغرافيلصفات الشخصيوقد اتبعت الدراسة . للهاربات ة، وتحديد االضطراب النفسي

من  فتاة من اللواتي هربن) 50(في توزيع استمارة للعينة التي بلغت الكمي  أسلوب البحث

ة  إلى مركز المرأة والطوارئ منازلهن والتجأنوقد قامت ). شيراز(والتأهيل في االجتماعي

وقد تراوحت أعمار الفتيات . فتاة من اللواتي يسكن مع أهلهن) 50(مع  الدراسة بنهج المقارنة

وقد سعت الدراسة لمعرفة العالقة بين هروب الفتيات من . سنة) 20- 19(للمجموعتين بين 

اُألسري التفكُك  وبين ،وبين الضغط االجتماعي وهروبها ،اُألسرة وترتيب الفتاة في ،المنزل

نت لألسرة وهروبهن منها، وقد بياالقتصادي  ن الوضعوهروب الفتيات من المنزل وبي

رين وهذا يجعله الطفل األول يتحمل المسؤولية داخل المنزل أكثر من اإلخوة اآلخ الدراسة أن

 األوائل في الترتيب في كبر وكانت نسبة الفتيات الهاربات اللواتي كنأعرضة للضغط بشكل 
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حيث %) 95(سر الفتيات الهاربات المتردي ُألدي االقتصا ، وقد شكل الوضع%)40(اُألسرة 

الذي تتعرض له  ويشكل الضغط االجتماعي). $150(شهريا أقل من اُألسرة  كان معدل دخل

عامال في هروب الفتيات، إذ يؤدي لشعورهن بعدم األمن ومن ثم ُأسرهن  الفتيات داخل

وقد %). 50(فكان  ،الفتيات الهارباتسر ُأل اُألسريالتفكُك  اأم%). 46( الهروب بنسبة 

أوصت الدراسة بوجوب تدخل المنظمات الحكومية من أجل المساعدة في تقديم ة وغير حكومي

الدعم النفسي واالجتماعي حيث أصبح هناك تزايد في عدد الفتيات الهاربات، وأوضحت . لهن

فة حول تجارب الفتيات، هناك صعوبة في العمل مع فتيات الشوارع، بسبب نقص المعر أن

  .حيث أظهرت الفتيات الهاربات الميل إلى الكذب واإلدمان والبحث عن الجريمة

دراسة بعنوان  (Mohammadiarya et al., 2012)خرون آياري و وأجــرى مــحمد

، )"طهران(أنماط الترابط والشعور بالعزلة في هروب وعدم هروب الفتيات في  العالقة بين"

وعالقتها  اُألسري راسة بتحديد العالقة بين الشعور بالعزلة وبين أنماط التواصلحيث قامت الد

مناسبة تقيم عالقات وثيقة مع أبنائها في ُأسرة  عدم توفر بهروب الفتيات، وتدعي الدراسة أن

بالعزلة لديهن في مرحلة المراهقة، ففي مرحلة  ة الطفولة من شأنه أن يولد شعورامرحل

المراهقة تحدث للفتاة تغيرات بيولوجيةة، ونفسي، واجتماعية، تجعلها تعيش تحت ضغط نفسي ،

وقد استخدمت الدراسة طريقة البحث. ةواضطرابات عاطفي  القائم على توزيع استبانات الكمي

، )طهران(ن في مراكز الخدمة الخاصة بهم في من الذين يعيشو ةفتاة  هاربة كعين) 60(على 

كما استخدم منهج المقارنة بين ). طهران(فتاة من المدارس الثانوية في ) 60(إضافة إلى 

سنة، وكانت نتيجة ) 16- 14(الفتيات الهاربات وغير الهاربات، حيث تراوحت أعمارهن بين 

قل أالشعور بالعزلة لديهم يكون سري اُأل الفتيات اللواتي ينعمن باألمن الدراسة تشير إلى أن
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اُألسري  باألمن الفتيات اللواتي ال ينعمن في المقابل فإنو ،وقرار الهروب من المنزل مستبعد

داخل المنزل يشعرن ووضحت الدراسة . مستبعد بل وارد قرار الهروب غير بالعزلة، كما أن

ة  المهارات أناستيعاب أبنائهم داخل األسرة، والعالقاتالتي يمتلكها الوالدان في االجتماعي 

 والمجتمع تقلل من الشعور بالعزلة وتزيد الدعم االجتماعياُألسرة  المتواصلة داخلاالجتماعية 

    .وتحفظ تماسك األسرة

 & Keshavarz & Akbarzadeh)كما أجرى كل من كيشيفارز وأكبرزاده وعليكيمي

Alikimiaee, 2012)  فعالية"دراسة بعنوان التدخالت المعرفية على مفهوم الذاتة السلوكي 

في  فتاة هاربة من المركز االجتماعي) 30(، وقد أجريت الدراسة على "للفتيات الهاربات

سري، والشعور بالعزلة، وتدني ك اُأل، والتفكُبالتسرب المدرسي ، ممن يتصفن)طهران(

ة، وقد السلوك، ومعتقدات غير عقالنيسرهن، باإلضافة إلى اضطراب ُألاالقتصادي  الوضع

لى معرفة العالقة بين التفكير إحيث هدفت الدراسة . ي في الدراسةاعتمد المنهج التجريب

بطريقة عقالنية، وهروب الفتيات من المنزل والعالقة بين التدخلة أو غير عقالني  السلوكي

ل من خالل تقسيم الفتيات الهاربات لدى الفتيات الهاربات في تغير السلوك نحو األفض المعرفي

والثانية، تجريبية . فتاة لم يتم العمل معهن) 15(لمجموعتين، األولى، ضابطة مكونه من 

لمعرفة مدى . ةيجابية اإلة والمعرفيالعمل معهن في التدخالت السلوكي تمفتاة  )15(مكونه من 

كفاءة التدخل اإليجابي  وقد . وتغيير السلوك نحو األفضل ،في تصحيح المعتقداتالسلوكي

السلوكي  جلسة في مواضيع مختلفة تتعلق بتوكيد الذات، والتدخل) 14(استمر البرنامج لمدة 

وتوصلت الدراسة إلى . الصحيح، واتخاذ القرار، وضبط النفس، والتفكير العقالني، وغيرها

هروب الفتيات يأتي من عدم التفكير مجموعة من النتائج أهمها؛ أن نتيجة . ةبطريقة عقالني
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األسري، التفكُك  تدني احترام الذات، وانخفاض الكفاءة الذاتية، باإلضافة إلى مشاكل

يجابي اإل المعرفيالسلوكي  ا التدخلأم. ة التي تحيط بهنواالقتصادياالجتماعية  والمشكالت

تغيير في سلوكهن  فقد بقيت المجموعة الضابطة دون أي ،لتغيير السلوك نحو األفضل

وأصبح لديهن ، فقد كان لديهن تصحيح في المعتقدات ،ا المجموعة التجريبيةأم. ومعتقداتهن

تطوير أسلوب  ة، وقد تمبطريقة عقالني يفكرن واحترام الذات، وأصبحن ،معرفة عن الهوية

. شاكلجديد لديهن في التعبير عن النفس، حيث أصبح لديهن قدرة عالية على مواجهة الم

فسوف تقل لديها  ،ه إذا كان لدى الفتاة قدرة عالية على مواجهة المشاكلوهنا، تؤكد الدراسة أنّ

ة يجابية اإلوذلك من خالل العمل على التدخالت السلوكي. احتمالية الهروب من المنزل

خل مع وقد دعت الدراسة إلى التد. ة ومفهوم الذات السلبي لديهنلتصحيح المعتقدات الالعقالني

 باقي الفتيات الهاربات لتغيير السلوك لديهن نحو األفضل، كذلك نشر نتائج الدراسة لحث

   .على إتباع نهج الدراسة في استيعاب أبنائهم وبناتهماُألسر 

دراسة  (Arjomand & Rajabzadeh, 2011)من أرجوماند ورجب زاده  وأجرى كلٌّ   

، وقد اتبعت الدراسة )"طهران(العوامل المؤثرة على هروب الطالبات البنات من مدينة "بعنوان 

فتاة من الموجودات في بيت ) 70(في توزيع االستبانة التي وصلت إلى الكمي  طريقة البحث

وقد تراوحت ) طهران(ومراكز التأهيل الخاصة بالفتيات في مدينة االجتماعية  الرعاية

وهدفت الدراسة إلى مناقشة العوامل المؤثرة على هروب . سنة) 18-16(مارهن بين أع

 ة التي يعشنة والمدرسيمن بيوتهن آخذة بعين االعتبار المشاكل العائلي) طهران(الفتيات في 

النزاعات بين الوالدين، "اُألسرية  حيث قصدت الدراسة بالمشاكل. ومدارسهنُأسرهن  بها داخل

العنف بين "ويقصد بالمشاكل المدرسية " الهجروالطالق، والفقر، و، سرياُألالتفكُك و اإلدمان،و
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نت الدراسة في نتائجها فيما يتعلق وقد بي". الزمالء، العنف من قبل المعلمين، تراجع التعليم

األطفال يؤدي إلى فشل األهل في تحقيق االحترام وجذب  اُألسريالتفكُك  أناُألسرية  بالمشاكل

ة على والعائلياالجتماعية  ويؤدي إلى انقسامهم وانشقاقهم بسهولة، كذلك الضغوط ،إليهم

المراهقين نقطة قوية تدفع بالفتيات للهروب من المنزل، وقد بيوجود فجوة بين  نت الدراسة أن

وأكدت اآلباء واألبناء نتيجة عدم التوافق والمشاجرات المستمرة يزيد من تفاقم الظاهرة، 

عدم التواصل الدراسة على أن اُألسري اإل واالجتماعية تجاه يجابي يؤدي إلى مشاعر سلبي

األهل مما يجعل الفتيات يبحثن عن بدائل تكون أفضل لديهن كالخروج من المنزل، كذلك فإن 

وفيما يتعلق بالمشكالت . ة يؤثر على خروج الفتياتالمادياُألسرة  عدم تلبية احتياجات

 اة للطالب، والمشاجرات بين الطلبة سببمن الهيئة التدريسيالموجه  فقد كان العنف ،ةمدرسيال

بخروجها تكون عرضة الفتاة  وذكرت الدراسة أن. سرهنفي دفع الفتيات للخروج من منازل ُأ

وهذا يجعلها تفقد األمل بالعودة للمنزل ،ة والسرقة واإلدمانلالعتداءات الجنسي .  

ة المؤدية لهروب واالقتصادياالجتماعية  األسباب" دراسة بعنوان) 2011(وأجرت العليان    

وقد استخدمت ). الرياض(، وذلك على الفتيات الهاربات في مؤسسة رعاية الفتيات في "الفتيات

من  ةفتا) 40(العينة التي بلغ عددها  في توزيع االستبانة علىالكمي  الدراسة طريقة البحث

سرهن، كما قامت الدراسة بإجراء اللواتي صدر بحقهن أحكام نتيجة هروبهن من منازل ُأ

وقد هدفت الدراسة لتسليط . وذلك لصغر حجم العينة ،استطالع رأي لبعض من أفراد المجتمع

وقد كشفت . سرهنالضوء على األسباب الرئيسة الكامنة وراء هروب الفتيات من منازل ُأ

الت الفتيات في المجتمع تكثر في مرحلة المراهقة، وأهم هذه المشكالت تلك مشك الدراسة أن

وقد عزت . هروبهن من المنازلمثل ة التي يرفضها المجتمع التي تتعلق بالنواحي األخالقي
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 تتمثل فياُألسرية  واألسباب. ةة، واالجتماعية، واالقتصاديسريالدراسة ذلك نتيجة للعوامل اُأل

. سرة، واألسلوب الخاطئ في التنشئة االجتماعيةسري، وغياب ثقافة الحوار داخل اُألاُألالتفكُك 

 ا األسبابأم. على تلبية احتياجات أفرادهااُألسرة  تتمثل في عدم قدرةاالقتصادية  واألسباب

ومن خالل النتائج . عليهن وكبت حرياتهن فتتمثل في ممارسة الضغط االجتماعي ،االجتماعية

نت ابيأصبح ظاهرة تهدد المجتمعات المحافظةُأسرهن  هروب الفتيات من منازل لدراسة أن .

منها؛ دراسة . ة تعتمد على الدراسة الحاليةوقد أوصت الدراسة بأهمية عمل دراسات مستقبلي

الخاطئة على هروب الفتيات، ودراسة أثر افتقاد االجتماعية  والتنشئة اُألسريالتفكُك  تأثير

 وقد أشارت الدراسة إلى الدور. في هروب الفتيات من المنازلاُألسرة  الحوار بين أفرادثقافة 

 أوصت بوجوب قيام الجهات وسرة، الذي يؤدي بهروب الفتاة من اُأل ءالسياالقتصادي

جميع احتياجات بناتهن للحد من تفاقم بسد اُألسر  الفقيرة لقيام تلكاُألسر  المسؤولة بدعم

  .الظاهرة

وعالقته بهروب الفتيات  العنف المنزلي"دراسة بعنوان ) 2011(بن عودة اوأجرى    

فتاة ) 33(من خالل مقابلة  ، إذ استخدمت الدراسة منهج البحث الكيفي"المراهقات من البيت

أهم على للتعرف وذلك ). الجزائر - بالبليدة (بمركز إعادة التربية بن عاشور  البيت هاربة من

هناك  نت نتائج الدراسة أنوبي. تؤدي بالفتاة المراهقة إلى الهروب من البيتالدوافع التي 

من  واستنتجت الدراسة أن. عالقة مباشرة بين العنف المنزلي وهروب المراهقات من البيت

ضدها الموجه  اُألسري فتاة كان العنف) 20(يوجد ) فتاة هاربة من البيت(مبحوثة ) 33(بين 

من المجموع الكلي لعينة %) 6,66(في هروبها من البيت؛ أي بنسبة  امباشرا سببا أو عاملً

الضرب باليد أو بمختلف (البحث، ويأتي االعتداء البدني في المرتبة األولى والمتمثل في 
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أو الحرق بالماء الساخن، أو الخنق بالخمار، أو عصا، أو حزام، أو قضيب،  :الوسائل مثل

اُألسري  يليه االعتداء الجنسي على الفتاة داخل البيت، %)95(بة وذلك بنس) التعذيب بالسكين

 اُألسري ا عن األسباب التي تؤدي للعنفأم ،%)6,66(والصادر عن األب أو زوج األم بنسبة 

ها تتركز في كثرة تعاطي الكحول عند أحد الوالدين ضد الفتيات الهاربات من البيت، فنجد أنّ

عال في بلورة سلوك الهروب عند الفتاة وذلك بنسبة أو اإلخوة الذي يحظى بدور ف

المستمرة، وأسلوب العقاب العنيف وغيرها من أساليب اُألسرية  ، يليه الشجارات%)45.33(

 %).40(المعاملة التي تتميز بالعنف والقسوة كأسلوب للتنشئة والتأديب والردع، وذلك بنسبة 

ادة النظر في أسلوب التنشئة، وإلى احتواء إلى إعاُألسرة  وقد دعت الدراسة في توصياتها

  .في التربية اسلوكًعد عن األساليب التي تتبع العنف بخاصة في مرحلة المراهقة، والبواألبناء 

هروب الفتيات وعالقته بوجهة الضبط واألساليب " دراسة بعنوان) 2010(وأجرى المشوح   

إلى البحث في العالقة بين هروب  سعت هذه الدراسةوقد ، )"االندفاع والتروي(المعرفية 

عند ) التروي-االندفاع (الفتيات ووجهة الضبط الداخلية والخارجية واألساليب المعرفية 

الفتيات اللواتي تعرضن لتجربة الهروب من المنزل، وخضعن إلعادة التأهيل النفسي 

ة  داخل مؤسسات واالجتماعيوالذي يؤثر في) الرياض(في مدينة اجتماعي ردود الفعلة حد 

حيث . والمخاوف لديهن، مقارنة بالفتيات اللواتي لم يتعرضن للهروب من المنزلالنفسية 

استخدمت الدراسة البحث الوصفي المقارن، ذلك للمقارنة بين الفتيات اللواتي تعرضن للهروب 

 30فتاة هاربة و 30(فتاة  )60(وقد كانت حجم العينة . والفتيات اللواتي لم يتعرضن للهروب

بين  إحصائية  وخلصت الدراسة في نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة). لم تتعرض للهروب

حيث وجدت الدراسة . الفتيات الهاربات وغير الهاربات في وجهة الضبط الداخلي والخارجي
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رجي الفتيات اللواتي تعرضن لتجربة الهروب ذوات مستوى مرتفع في الضبط الخا أن

بين الفتيات الهاربات  إحصائية  كما توجد فروق ذات داللة. بالمقارنة مع اللواتي لم يهربن

الهاربات يمتلكن درجة عالية من  إذ إن). التروي- االندفاع (وغير الهاربات في أسلوب 

االندفاعية عكس اللواتي لم يقمن بالهربة في اتخاذ القرارات المصيري.  

، "أسبابه، آثاره وعالجههروب الفتيات "دراسة بعنوان ) 2009(خرون وأجرى السحيم وآ   

إذ سعت ، بجميع دور رعاية الفتيات وسجن النساء) الرياض(تطبيقها في مدينة  تم حيث

الدراسة ألخذ آراء بعض الفتيات من الجامعات واألخصائيات االجتماعيات في بعض المدارس 

على الفتيات  في توزيع االستماراتالكمي  منهج البحثوقد اتبعت الدراسة . الثانوية العامة

وقد . ةة وطالبة جامعيأخصائي) 33(هاربات إضافة إلى ) 109(الهاربات، البالغ عددهن 

ظاهرة هروب الفتيات في المجتمع السعودي، والتعرف على  على  إلى التعرفهدفت الدراسة 

ة، واالجتمنوع الهروب وآثاره من النواحي الدينياعية، واالقتصادية، والبحث في ة، واألمني

الشباب في إغراء الفتيات للخروج العوامل المسببة للهروب وأسباب تزايدها، وتقصي أساليب 

حيث أجابت الدراسة عن عدد من التساؤالت منها؛ ما حجم . وأسباب استجابتهن ،من منازلهن

ائص عينات الدراسات المختلفة؟ ما ؟ ما خصة هروب الفتيات من منازلهن محليا وعالميامشكل

 التي لها دور في هروب الفتيات من منازلهن؟ هل لطبيعة المعاملةاُألسرية  أهم العوامل

لألسرة دور في االقتصادي  دور في هروب الفتيات من منازلهن؟ هل للمستوىاُألسرية 

في هروب الفتيات من  دوراُألسرة  داخلهروب الفتيات من منازلهن؟ هل لطبيعة العالقات 

ة لدى الفتيات الهاربات دور في هروبهن من منازلهن؟ منازلهن؟ هل لألسباب الشخصي

بلغ ) 2008-2001(عدد الفتيات الهاربات خالل ثمانية أعوام من  وأشارت الدراسة إلى أن
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) 109(في دور رعاية الفتيات هاربة، وفي فترة دراسة البحث وجمع البيانات تواجد ) 529(

صغر الفتاة في السن يجعلها عرضة للتأثير الخارجي، إذ أصبحن  ورأت الدراسة أن. اتهارب

يهربن إلى المدن الكبرى لسهولة اختبائهن بها، وكان من أهم أسباب هروبهن هو طبيعة 

طبيعة  ك، كما أنتعاني من التفكُُأسرهن  غير الجيدة حيث كانتاُألسرة  العالقة بين أفراد

سري، إضافة لضعف الوازع الديني غير العادلة تجاه الفتيات والعنف اُألاُألسرية  المعاملة

ة تكون عوامل في هروب الفتيات واألسباب الشخصي لألسرة، يمكن أناالقتصادي  والمستوى

فكانت تنحصر في البحث عن صديق، أو عدم الثقة بالنفس في  ،التي تدفع الفتاة للهروب

النقص في مقدار الجمال حسب رأيها، وذلك جعلها تترك منزل  الحصول على زوج نتيجة

  .األسرة، وكذلك أظهرت الدراسة تأثير الصديقات عليهن في جعلهن يتركن منازل أسرهن

األسباب والعواقب المؤدية للهروب من "دراسة بعنوان  (Bahar, 2009)كما أجرى بحار    

، حيث قامت الدراسة باستخدام منهج البحث الكيفي القائمة على المقابالت، وذلك "المنزل

وقت إعداد ) طهران(فتاة هاربة ممن تواجدن في البيت اآلمن في العاصمة ) 11(لمقابلة 

روب الفتيات من المنزل في المجتمع وتهدف الدراسة إلى التركيز على أسباب ه. الدراسة

وضع تصور للقواسم المشتركة بين الفتيات الهاربات وذلك لمعرفة األسباب  حيث اإليراني من

. المؤدية للهروب، واآلثار المترتبة عليهن، كذلك شعورهن حول ما قاموا به ومصير مستقبلهن

لى أسباب ُأأسباب مغادرتهن للمنزل تعود إ وقد أظهرت نتائج الدراسة أنسرية، ة، واقتصادي

ة  فاألسباب. ةوشخصيه  تعود من حيث العنفاُألسريوجلهن داخل األسرة، وسوء الم

سري، إضافة لما صرحت به بعض الفتيات حول تعرضهن لتحرش ك اُألمعاملتهن، والتفكُ

ة وفيما يتعلق باألسباب. داخل أسرهن جنسيعلى سرة اُأل فتركزت في عدم قدرة ،االقتصادي
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فتعود لشخصية الفتيات الهاربات من حيث  ،ةا األسباب الشخصيأم. تلبية احتياجات أفرادها

وقد أشارت الدراسة لحساسية المجتمع اإليراني اتجاه الفتيات . البحث عن صديق، أو الجنس

التعامل معهن؟ حيث يخلط المجتمع اإليراني بين  الهاربات، وكيف ينظر إليهن؟ وكيف يتم

وهنا تؤكد الدراسة على أهمية . ضياع شرف الفتاة وهروبها من المنزل حتى لو حافظت عليه

رف المجتمعي والقانون وما قد يحدث  تعريف الفتيات في سنالصغر بمعلومات حول الع

ال يوجد مكان آمن للفتيات أكثر من ه والتأكيد على أنُّأسرهن  للفتيات في حال تركهن لمنازل

وما قد  ،ناتجة عن خروج الفتيات من المنزلنت الدراسة العواقب السلبية الوقد بي. منزلهن

في اإلدمان، وفي  بعد يوم، وربما يقعن اه، حيث يصبحن عرضة لالغتصاب يوميتعرضن ل

للعمل على الحد من ة، ة وغير الرسميوعليه، دعت الدراسة المؤسسات الرسمي. الدعارة

وتقديم الدعم للبيوت اإليوائية اآلمنة، من أجل  اومعنوي امادياُألسرة  الظاهرة، من خالل توعية

  .التقليل من تواجد الفتيات في الشوارع حتى ال يصبحن عرضة لالنحراف والجرائم

، حيث )"ابريطاني(الفتيات الهاربات في "دراسة بعنوان  (Jha, 2009)أجرى جها وكما    

وقد جمعت الدراسة بين . سرهناستهدفت الدراسة الفتيات اآلسيويات الهاربات من منازل ُأ

فتاة هاربة، وأجريت مقابالت ) 42(وزعت االستمارات على  ، إذوالكيفيالكمي  األسلوبين؛

مقابلة جرت مع العاملين والباحثين االجتماعيين، ) 14(فتيات هاربات باإلضافة إلى ) 7(مع 

ة، وغيرهم ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الفتيات ومسؤولين في العالقات االجتماعي

ومعرفة الدوافع الفردية التي م الظاهرة، الدراسة إلى الكشف عن حج وقد هدفت. الهاربات

ة والقانونياالجتماعية  على الجوانب تؤدي إلى هروب الفتيات من منازل أسرهن، كما ركزت

ة واالقتصادياالجتماعية  دراسة الحالةلمشكلة هروب الفتيات اآلسيويات، وذلك من خالل 
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فتيات والتي تظهر بسببين؛ على ال ة الثقافية للمستجيبين، وتوضيح تأثير الضغوطاتوالخلفي

نتيجة العيش في  :شعورهن بأنهن غير مرحب بهن وبأسرهن في بريطانيا، والثاني :األول

ة لمشكلة هروب الفتيات وإيجاد قوانينمجتمع متعدد الثقافات، وكذلك مناقشة النواحي القانوني 

قد خلصت الدراسة بنتائجها و. تنصفهم، ووضع سياسات قد تكون فعالة بالنسبة لهناجتماعية 

الفتيات الهاربات ينحدرن من ُأ إلى أنوتفكُسر تعاني من وضع اقتصادي مترد ،ك اجتماعي ،

وهذا يسبب ضغطا  ،وصراع بين األجيال نتيجة اختالف الثقافات األصيلة بالثقافات الجديدة

  .عن الذات، مما يدفعن للخروج وترك المنزل اسلبي ااجتماعيا عليهن، وينمي لديهن تصور

هروب األبناء من البيت العائلي والبحث عن " دراسة بعنوان) 2008(كما أجرت كركوش     

للمراهقات في " التأهيل"جريت الدراسة في ثالثة مراكز؛ إلعادة التربية ، حيث ُأ"الهوية

ئم على توزيع االستمارة، إذ طبقت القاالكمي  وقد استخدمت الدراسة منهج البحث). الجزائر(

وذلك للوقوف على العوامل التي . سنة) 19- 11(هاربة تتراوح أعمارهن بين ) 126(على 

سرهم، من منطلق يرى في تؤدي لتطور السلوك السلبي لألبناء والذي يدفعهم لترك منازل ُأ

. ن الذات والهويةالهروب وسيلة من الوسائل التي قد يلجأ إليها المراهق في سياق البحث ع

المتسارعة االجتماعية  وبخاصة في غياب األدوار المقنعة التي يقوم بها، وفي ظل التغيرات

وقد سعت الدراسة لمعرفة درجة . التي تؤثر على قيم الشباب في تشكيل هويتهم المستقبلية

 قتها بالتفككة في تشكيل الهوية لدى الهاربات، عبر فحص عالسريواُألالنفسية  تأثير العوامل

المعنوي، وما يمارسه الوالدان من معامالت تربوية غير اُألسري  المادي والتفككاُألسري 

سر مفككة، إما نحدرن من ُأيمعظم الهاربات  وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن. مالئمة لهن

 بـ ، أو بتفكك معنوي متمثل)أم مطلقة، أب متوفى، هجر للزوجة(ك مادي متمثل في بتفكُ
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ن الدراسة وتبي). مرضأو شرب الكحول أو تعاطي المخدرات، أوسلوكيات مختلة كالعنف، (

تقدير الهاربات للذات منخفض، مما يؤثر سلبا على أدائهن في مواجهة الضغوطات أن .ا أم

وأخيرا، أوصت الدراسة بتكثيف . فإنها تميل إلى االضطراب ،فيما يتعلق بشكل هويتهن

  .وغير الرسمية للعمل على الحد من تفاقم الظاهرة وتزايدها الجهود الرسمية

سر ة ُألواالقتصادياالجتماعية  الخصائص"دراسة بعنوان ) 2004(السمهري وقد أجرت 

 القائم على توزيع االستماراتالكمي  ، وقد استخدمت الدراسة طريقة البحث"الفتيات المنحرفات

) الرياض(رعاية الفتيات بمدينة  ن نزيالت مؤسسةمعينة  لجمع البيانات، التي وزعت على

ة، ومقارنتها بمجموعة من طالبات التعلم العام هاربة كمجموعة تجريبي) 48(والبالغ عددهن 

أهم  وهدفت الدراسة إلى تحديد. كمجموعه ضابطة) جامعيةوثانوية،  ومتوسطة،(بمراحل 

أساليب التنشئة ، والفتيات المنحرفاتسر ة واالقتصادية ُألسريواُألاالجتماعية  الخصائص

ة، وأساليب قضاء وقت الفراغ، والتعرف إلى طبيعة العالقة بين المستوى التعليمي االجتماعي

الغالبية العظمى من الفتيات  إلى أن وخلصت الدراسة واالنحراف لدى الفتيات لألسرة

ا فيما يتصل وأم). %66,7(سنة بنسبة ) 23- 19(الفئة العمرية من  المنحرفات ينتمين إلى

الغالبية العظمى من  فقد استنتجت الدراسة المذكورة أن ،بمستوى التعليم وعالقته بهروبهن

وخلصت إلى وجود ). %62,5(نسبة المنقطعات عن الدراسة قبل دخولهن المؤسسة بلغت 

سر الفتيات المنحرفات يعانين من فقدان الوالدين أو أحدهما، ُأ نإإذ  اُألسري كعالقة بين بالتفكُ

ك والكراهية والتسلط بنسبة المنحرفات بالتفكُ لدى الفتياتاُألسر  العالقة داخلواتسمت 

)69,6% .(ة  ا أسلوب تعامل األهل مع الفتيات المنحرفات في التنشئةأمووقت االجتماعي

مع الفتاة اُألسرة  ماتنتهجه نمتبعا نونهجان سائدا نأسلوباوالقسوة  الشدة الفراغ فقد بدا أن
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، ويالحظ أنهن يقضن وقت الفراغ في %)3,65(المنحرفة وبخاصة قيامها بعمل خاطئ بنسبة 

المنحرفات سببآ في  لدى الفتياتاُألسرية  مستوى الرقابةمنازلهن وشكل االنخفاض في 

التي تعيش في اُألسر  سر الفتيات منظم ُأمع كما أن). %47,9(هروبهن إذ بلغ ما نسبته 

  .وضع اقتصادي متردي

، حيث "ظاهرة جنوح األحداث األسباب والعالج"دراسة بعنوان ) 2001(وأجرى الضو    

ومركز  ،في سورية) حلب(طبقت الدراسة على األحداث الموقوفين في قسم األحداث في سجن 

كان منهم ) 292(المالحظة الخاص برعاية اإلناث في المدينة المذكورة حيث بلغ حجم العينة 

في توزيع الكمي  وقد اتبعت الدراسة طريقة البحث. من اإلناث) 98(من الذكور و) 194(

. سنة) 18- 15(األحداث الهاربين والذين تراوحت أعمارهم مابين عينة  االستمارة على

ة، راسة إلى معرفة حجم ظاهرة جنوح األحداث، وتحليل األسباب والدوافع النفسيوهدفت الد

واالجتماعيالتي ترتبط بالظاهرة، ووضعت توصيات في سبيل القضاء على . ةة، واالقتصادي

نسبة الذكور من حاالت جنوح األحداث بسبب الهروب  أن إلىهذه الظاهرة، وأشارت الدراسة 

أسباب  ، كما أن%)34(ناث من حاالت الجنوح بسبب الهروب وكانت نسبة اإل، %)46(

بينما %). 19(ة بنسبة وجرائم جنسي، %)46(الهروب لدى الذكور السرقة والمشاجرة بنسبة 

 ، والهروب مع رجل دون موافقة%)42(اإلناث فارتبطت أسباب الهروب بالتشرد بما نسبته 

ا فيما أم%). 9(المعاملة واإليذاء جاء بنسبة الهروب بسبب سوء و، %)23( ةجاء بنسباُألسرة 

مفككة بنسبة  اسرفكانت ُأ ،الخاصة بهااالجتماعية  سر األحداث الهاربين والحاالتيتصل بُأ

)20 (%فجاءت النسببة  ،ا اإلناثللذكور، أم)فكانت  ،، وبالنسبة لوفاة أحد الوالدين%)23

ا نسبة انحراف األفراد المتصلة بسجن ، أم%)41(إلناث فقد بلغت لو ،ذكورلل%) 28(النسبة 
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وقد وضعت الدراسة عدة  . لإلناث%) 23(وللذكور %) 28(فبلغت اُألسرة  أحد أفراد

من هذه الظاهرة من أهمها؛ إيجاد مؤسسات تعنى بالدعم  توصيات من أجل العمل على الحد

النفسي لفهم  ؛والمدرسة واإلعالماُألسرة  لألحداث، ودعت إلى تكثيف الجهود بين واإلجتماعي

منها، ووجوب إجراء دراسات أخرى على باقي المدن  الظاهرة والتكاتف من أجل الحد

  .السورية

ة الدراسات السابقة التي تناولت ظاهرة خروج الفتيات من المنزل كاستقاللي: الثاني

ةاجتماعي:   

ـ  لمنزل الشباب ترك" بعنوان) South & Lei, 2013( ولي ساوذ دراسة أشارتو    ةاألبوي 

 بلغـت عينـة   علـى  األمريكية المتحدة بالواليات نيويورك في تنفيذها تم والتي" إلية والعودة

   كّل من) 18( عمرهم والبالغ وإناثا ذكورا الشباب استهداف تم حيثُأسرة  )3054(

 إجراء خالل من إليه، وعادوا ةاألبوي منزل تركوا الذين الشباب من الدراسة إجراء وقتُأسرة 

 عـامي  بين ما الفترة في سنوات ست استمر والذي البحث استمارة وتعبئة الشباب مع مقابلة

 منـزل  لترك بالشباب أدت التي األسباب على للتعرف الدراسة هدفت وقد ،)2005-2011(

 أهـم  مـن  أن إلـى  بنتائجها خلصت وقد. المنزل إلى للعودة دفعتهم التي واألسباب سرها،ُأ

 اآلبـاء  بـين  ما الفجوة إلى تعود كانت المنزل وإناثاً ذكوراً الشباب لترك أدت التي األسباب

 كـذلك  المنـزل،  داخل حوار لغة وجود وعدم ألبنائهم اآلباء تفهم عدم في والمتمثلة واألبناء

 للوضع إضافة سر،اُأل أفراد بين البعيدة المسافات الدراسة عليها أطلقت والتياُألسري التفكُك 

 الخاصـة  االحتياجات لتلبية أخرى دخل مصادر عن للبحث دفعهم والذي المتردياالقتصادي 

 غيـر  لصدمات تعرضهم في فتمثلت ،المنزل إلى للعودة دفعتهم التي للعوامل بالنسبة اأم. بهم
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 كـانوا  التـي  التجـارب  تلك من أصعب عليهم كانت سيئة وتجارب أليمة، وخبرات متوقعة

  .لهمزمنا في يعيشونها

 والوحـدة  االسـتقالل  المنزل، ترك" بعنوان) Iacovou, 2011( أياكوفو دراسة وأشارت   

- المتحـدة  األمم في واالجتماعيةاالقتصادية  الشؤون إدارة نفذتها والتي ،"أوروبا في والدخل

 المنـزل  لتـرك  بالشباب المؤدية العوامل أهم فحص إلى الدراسة هدفت حيث السكان، شعبة

ومراجعة أوروبا أنحاء جميع في للرأي باستطالعات القيام خالل مناُألسرة  عن ةواالستقاللي 

. أوروبية دولة) 26( في الرأي استطالع إجراء وتم. السابقة واألبحاث الدراسات نتائج وقراءة

ُأسـرهم   لمنـازل  الشباب لترك ةالمؤدي العوامل أهم أن إلى نتائجها في الدراسة خرجت وقد

 سرهم،ُأ ضمن البقاء في تجبرهم قيود وجود عدم في كان واإلناث الذكور على ينطبق واألمر

 الشـريك  مـع  والخروج العمل، عن والبحث مستقل، دخل وتكوين االستقاللية في الرغبة هو

  .الدول بين التنقل سهولة ذلك على ساعد وقد الصديقة، أو الصديق سواء

 :المنزل مغادرة عند والعمر المعايير" بعنوان) Dondena, 2010( دوندينا دراسة وأشارت  

 الذي االجتماعي المسح الدراسة استخدمت حيث" األوروبي االجتماعي المسح من متعددة أدلة

 نحـو  المسح في شارك وقد أوروبية دولة) 32( على األوروبي االجتماعي المسح هيئة طبقته

 التـي  األسباب أهم على التعرف إلى الدراسة وهدفت ،واإلناث الذكور الشباب من) 20797(

 وخلصـت . المنـزل  ترك فيه قرروا الذي بالعمر مقارنة أسرهم، منازل لترك بالشباب تدفع

 لـديها  عادلـة  رفاه لدولة أنظمة توفرت لو بحيث شيء كل أساس هي الدولة أنإلى  الدراسة

 والدينيـة  والعرقية القومية واحترام المواطنين، قبل من المؤسسات في الثقة مثل معينة معايير

ـ  القـيم  علـى  والمحافظـة  واألمن، الصحة وتوفير السياسية، والمشاركة الهوية،و ةاألخالقي 
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المال رأس ووجود التعليم، وتوفير ة،واالجتماعي ـ  ظروف وتوفر ،االجتماعي كافيـة،  ةمالي 

 على بالحفاظ كفيل ذلك فإن ،االجتماعي االستبعاد وجود وعدم شاملة،اجتماعية  رعاية ووجود

 المناسـب  الوقـت  فيُأسرهم  من وخروجهم بلُأسرهم  ضمن األفراد وبقاء االجتماعي النسق

االقتصـادي   بالوضـع  يتعلـق  فيما خصوصاً المعايير تلك توفر عدم حال في اأم. والمعقول

 مسـتوى  عـن  بحثاً المنزل لترك بالشباب تدفع مهمة عوامل هافإنّ والفقر، والبطالة، الصعب،

  .لهم أفضل معيشة

 – الدوافع – الشباب الهارب في سنغافورة"المعنونة  (Lan, 2010)وأشارت دراسة الن    

التي سعت إلى معرفة أهم الدوافع التي تؤدي لترك المراهقين "والبيئات –ة التركيبة السكاني ،

القائم على المقابلة لعينة  استخدمت الدراسة المنهج الكيفيلمنازلهم في دولة سنغافورة، وقد 

سنة، ) 17- 14(إناث تراوحت أعمارهم بين ) 10(ذكور و) 5(شخصا؛ ) 15(تكونت من 

وخلصت الدراسة بنتائج عديدة تتعلق في الدوافع األكثر . حيث كانوا من متعددي األعراق

جميع  إذ إناالقتصادي  ن أهمها؛ الوضعتكراراً التي تدفع بالشباب للخروج وترك المنزل، م

اُألسري التفكُك  ، وعدتسر محرومة اقتصاديان في الدراسة ينحدرون من ُأيالشباب المستهدف

اُألسري  من خالل مدى الترابطُأسرهم  خر، فهناك من يعانون من اختالل في وظائفآ اعاملً

قرار  الواحدة، كما أناُألسرة  أفرادوسوء في االتصال بين  اُألسري كمقابل اإلهمال والتفكُ

ترك المنزل لدى الغالبية العظمى من العينة جاء نتيجة تأثير األصدقاء بحجة البحث عن 

سواء بين األشقاء أم من اُألسرة  ة، وقد كان هناك تأثير للعنف داخل أفرادوالهوي االستقالليةّ

  .قبل الوالدين على األبناء
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 مغـادرة " بعنـوان ) Chiuri & Del Boca, 2009( بوكـا  يلود شيوري دراسة وأشارت   

 مـن  اشاب) 9038( بلغتعينة  على أوروبية دولة) 14( في طبقت حيث" أبنائنا قرار المنزل

 الدراسـة  اسـتخدمت  وقـد . سنة) 22 – 18( بين أعمارهم تراوحت والذين واإلناث الذكور

 العوامـل  أهم على الضوء لتسليط الدراسة وهدفت. الدراسة لنتائج للوصول للرأي ااستطالع

 نتائجهـا  أبرز في الدراسة وخرجت. المنزل مغادرة قرار ألخذ بالشباب تدفع التي واألسباب

 الجنس عن للبحث إضافة المنزل داخل واإلهمال والحرمان والفقراالقتصادي  الوضع أن إلى

 العوامـل  وهذه الذكور، من أسرع البلوغ عالمات عليهن تظهر قد كونهن الفتيات عند خاصة

 انفسـي  اأثر وتترك المنزل، ترك لقرار أنثى مأ اذكر أكان سواء الشاب اتخاذ في تؤثر جميعها

عليهم اصعب.  

بعنوان معنى الهروب لدى البنات  (Peled & Cohavi, 2009)ودراسة بيليد وكوهافي    

وتهدف الدراسة إلى معرفة الوقت المحدد الذي تقرر فيه الفتاة ترك المنزل، حيث طبقت 

فتيات ) 10(القائم على المقابلة التي تمت مع  الدراسة في إسرائيل، واستخدمت المنهج الكيفي

اب الذي قد تشعر به سنة، وأظهرت النتائج في االغتر) 17- 13(تتراوح أعمارهن ما بين 

بشتى اُألسري  داخل المنزل وخارجه، وانعدام الدعماالجتماعية  الفتيات، وفشل في العالقات

أشكاله يقدم لهم، وهنا يصبح الهروب لديهن في البحث عن مستقبل أفضل بحسب وجهة 

ي إذ ال بديل عن الهروب، حيث يصبح أمرا حتميا أطلقت علية الدراسة االنتحار ف نظرهن،

البقاء ضمن المنزل، وعليه فقد ركزت الدراسة على الدعم النفسي من جهه واالجتماعي، 

  .من جهة أخرى اُألسري كواإلهمال والتفكُ
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 والوضع المعيشة وترتيبات المنزل مغادرة" بعنوان) Clark, 2008( كالرك دراسة وفي   

 البحث منهج الدراسة استخدمت حيث" االسترالي الشباب بيناالقتصادي  بنتائج للخروجالكمي 

 الـذكور  سواء الشباب مع االستمارة تعبئة تم وقد أسرة،) 3309( نحو استهدفت التي الدراسة

 الدراسـة  هـدفت  وقد االستمارة، تعبة عند) 24–16( بين أعمارهم تتراوح والذين اإلناث أو

 النتائج أبرز وكانت. المنزل ترك على الشباب تحفيز فياالقتصادية  العوامل أثر على للتعرف

اُألسـرة   بنيـة  بمدى تتعلقُأسرهم  منازل من اإلناث أو الذكور سواء الشباب بخروج المتعلقة

 أفرادهـا  يبقى سوف متعاونة متماسكةاُألسرة  كانت كلما هأنّ أي أفرادها، بين العالقة وطبيعة

 مفككـة  كانتاُألسرة  أن حال في لكن المناسب، الوقت فيُأسرة  لتكوين الخروج حين إلى بها

 المعيشة وترتيباالقتصادي  العامل دور يبز وهنا. تركها يقررون سوف أفرادها فإن اجتماعيا

 والـذي  والـدخل،  والعمل المسكن في أفرادها بدعم تقوم االسترالية الحكومة نإ حيث للشباب

  .وترابطهااُألسر  تماسك في متمثالً األكبر العنصر ليبقى ةلالستقاللي دافع يعطي

 فـي  الشباب فقر" بعنوان) Iacovou & Aassve, 2007( وأسفي أياكوفو دراسة وأشارت   

 تناولت حيث إسيكس،  جامعة في ةواالجتماعياالقتصادية  البحوث معهد ذهانفّ والتي ،"أوروبا

 قد التي النتائج وأهم ،اإلناث أو الذكور سواء الشباب بين بالفقر المتعلقة والبيانات اإلحصاءات

 بـين  ما األعمار في الشباب على الدراسة ركزت وقد أوروبية، دولة 16 في  وذلك عنه تنتج

 المدروسـة،  الـدول  في الشباب بين الفقر نسب على التعرف إلى وهدفت سنة،) 29 – 16(

 عمـل  خطـط  وضـع  وأخيراً الشباب، بين الفقر عن تنتج التي المشكالت أبرز معرفة كذلك

 الدراسـة  مـع  يتقاطع فيما الدراسة نتائج أهم من كان وقد. الظاهرة من والحد للتدخل وآليات

 اإلناث أو الذكور سواء الشباب إقبال هو الشباب بين الفقر يتركها التي المشكالت أن الحالية،
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 الحرمـان  إلشـباع  ومحاولـة  أفضـل،  اقتصـادي  وضع عن بحثاُأسرهم  منازل ترك على

 مستقبلهم على وقلق خوف مشاعر من ينتابهم وما سرهم،ُأ ضمن به يشعرون الذياالقتصادي 

  .المترديةاالقتصادية  الظروف نتيجة

تأثير هروب الشباب " التي جاءت بعنوان (Thrane et al., 2006)ن يخرآدراسة ثران و   

، وهي دراسة مقارنة تهدف "وبقائهم بالشارع بال مأوىاُألسر  في الريف والحضر على

مدى تأثير حجم المجتمع في القرى والمدن الصغيرة والمدن الكبيرة، إذ طبقت للوقوف على 

مراهق ومراهقة تراوحت أعمارهم ) 602(بلغت  متاحةعينة  في أربع واليات أمريكية، على

من حجم % 60وقد مثلت اإلناث سنة  16.6سنة بمتوسط عمري بلغ  )22و  12(ما بين 

العينة، وهذه الدراسة استخدمت االستمارة من خالل مقابلتهم في مكاتب وكاالت التوعية 

الخاصة بالمراهقين، حيث ركزت على محاور التغير االجتماعي لألسرة والمجتمع واإلهمال 

ائجها تشير وكانت أبرز نت، والعنف من حيث االعتداء الجسدي والجنسي والوضع االقتصادي

إلى أن درجة هروب المراهقين والمراهقات من سكان المدن الكبيرة والمدن الصغيرة بلغت 

 مستوى أعلى من سكان الريف، إذ يعيشون في ظروف أسرية يسودها اإلهمال والتفكك

 ،ا في الريففبدا متدنيا، أماالقتصادي  ا الوضعأم ،سري، لديهم بدا أعلىوالعنف اُألاُألسري 

سري، وظهر العنف بدرجة دور في زيادة التماسك والترابط اُألاالجتماعية  فما زال للشبكات

قليلة بالمقارنه مع المدن، إذ  يوجد أماكن إيوائية يلجأ إليها المراهقون في حال قرروا الهروب 

واالجتماُألسري  التغير كما في المدن، مما قد يجعله يفكر قبل الهروب إضافة لذلك فإناعي 

  .في الريف لم يترك أثره السلبي كما هو حاصل في المدن
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 – العشـرين  القرن في المنزل ترك" بعنوان) Mohamad, 2001( محمد دراسة وأشارت  

 سـواء  للشباب األمريكية، المتحدة الواليات في دراستها تمت والتي" النشء من عصور ثالثة

 مختلفـة،  زمنية فترات في وذلك الرشد سن فياُألسرة  منزل يتركون عندما اإلناث أو الذكور

 – 1940( عـامي  بـين  مـا  والثانية األولى، العالمية الحرب حتى) 1880( عام من األولى

 ةالرسـمي  السـجالت  إلى باالستناد وذلك). 1990 – 1970( عامي بين ما والثالثة ،)1960

 الشباب دفعت التي األسباب على التركيز إلى الدراسة وهدفت    . الدولة في السكاني للتعداد

 فـي  الشـباب  علـى  التركيز وتم. العشرين القرن في الوالدين عن واالستقالل المنزل لترك

 في بنتائجها الدراسة خرجت وقد. والسود البيض بين ما والمقارنة) 29-15( بين ما األعمار

وكانـت . السـود  مـن  للمنـزل  تركاً أكثر والبيض اإلناث، من للمنزل تركا أكثر الذكور أن 

 أو ،األسريالتفكُك  إلى يؤدي الذي الفقر بين، ما أشكالها تتعدد المنزل لترك الرئيسية األسباب

 لترك أدى الذي ةالصناعي والثورةاالقتصادي  التطور نتيجة أفضل اقتصادي وضع عن البحث

 طالقهمـا،  أو الوالـدين  حدأ لوفاة نتيجة أو أفضل، عمل فرص عن للبحث والتوجه الزراعة

 االنضمام وأخيراً األسرة، عن بعيداً الصديقة أو الصديق مع الحب أو الزواج عن البحث كذلك

  .للمنزل ذلك بعد العودة وعدم للجيش

" األوروبي االتحاد في المنزل مغادرة" بعنوان) Iacovou, 2001( ياكوفوأ دراسة وأشارت

 هدفت حيث إسيكس،  جامعة في ةواالجتماعياالقتصادية  البحوث معهد تنفيذها في ساهم والتي

 البقاء أو المنزل ترك قرار ألخذ واإلناث الذكور للشباب تؤدي التي العوامل على التعرف إلى

 والبـالغ  المستهدفة للدول التابعة للسكان العامة التعدادات بيانات على الدراسة استندت وقد. به

 على االستمارات توزيع على القائمالكمي  البحث منهج الدراسة واستخدمت دولة،) 15( عددها
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. سنة) 35 – 18( بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب استهداف خالل منُأسرة  )7500( نحو

 شريك مع الخروج الشباب لرغبة يرجع األول العامل أن إلى نتائجها أهم في الدراسة وخلصت

 سـاكني  عنـد  خصوصاً التعليم في أعلى مستوى عن البحث يليه الصديقة، أو الصديق الحياة

 كان لمن خصوصا أفضل واجتماعي اقتصادي مستوى عن البحث عامل يأتي وأخيراً القرى،

  .احتياجاته تلبي أن تستطيع الُأسرة  ضمن يعيش

 قام والتي" الوالدين منزل لمغادرة تدابير" بعنوان) Hullen, 2000( هيلين دراسة وأشارت   

 مدينـة  فـي ُأسرة  )2959( بلغتعينة  على ألمانيا، في السكان ألبحاث االتحادي المعهد بها

 واإلناث الذكور بالشباب تدفع التي األسباب أهم لدراسة تهدف كانت حيث". األلمانية فيسبادن"

 األسـباب  أهم أن إلى بنتائجها الدراسة خرجت وقد. ذلك لتنفيذ المتخذة والتدابير المنزل لترك

 جنسـية  عالقـة  عن البحث هو واإلناث، الذكور سواء الشباب قبل من المنزل لترك المؤدية

 الـذي  الحرمـان  نتيجـة  أفضل اقتصادي وضع عن والبحث المنزل، خارج مشروعه تكون

 داخـل  بالوحدة الشعور نتيجة أفضل اجتماعي وضع عن والبحث سرهم،ُأ داخل به يشعرون

  .العمل عن البحث وأخيرا. المنزل

 والتي" تركيا في األبوية منزل مغادرة توقيت" بعنوان) Koc, 1999( كوك دراسة وأشارت   

 معهـد  بـه  قـام  والـذي  التركية، لألسرة  الصحي الديموغرافي المسح بيانات على اعتمدت

 بلغـت عينـة   علـى  الدراسـة  طبقت وقد).  1998( عام هاستيب بجامعة التركية الدراسات

 واإلنـاث  الـذكور  بالشباب تؤدي التي العوامل معرفة إلى الدراسة وهدفت. سرةُأ) 22684(

 يتعلق فيما بنتائج الدراسة وخرجت. تركيا في المنزل لمغادرة المناسب والتوقيت المنزل لترك

 بـين  المفارقـة  عنـد  اأم سنة،) 24( كان حيث الجنسين لكال المنزل مغادرة أعمار بمتوسط
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 وهذه سنة) 21( اإلناث عند بينما سنة،) 26( الذكور عند المنزل مغادرة متوسط كان الجنسين

 فقـد  كـذلك . بالذكور مقارنة اإلناث عند المبكر للزواج الدراسة تعزيها الجنسين بين المفارقة

 ما نتيجة العشرين، القرن من األخيرة الخمسة العقود في خصوصاً كثيرة تغيرات تركيا شهدت

ة  اقتصادية، تنمية من تماجتماعيهنـاك  فكان التقليدية،اُألسرة  نظام على كثيراً أثرت ةوثقافي 

 عمـل،  عن البحث مثل، الوالدين منزل يتركون وإناثاً ذكوراً الشباب لجعل أدت جديدة عوامل

  .المدن نحو القرى من الخروج أي والتحضر الزواج، عن والبحث الفقر، من والهروب

 في طبقت حيث" والديهم لمنزل الشباب ترك" بعنوان) Vos, 1986( فوس دراسة وأشارت   

 المكسـيك و الدومينيكان،و البيرو،و كوستريكا،و كولومبيا، هي الالتينية أمريكا في دول ست

 المتوسـطة  االجتمـاعيتين  الطبقتـين  في هم ممن الدول تلك سكان غالبية تعتبر حيث. وبنما

االجتماعيـة   الخـدمات  ينقصـها  الـدول  تلك في الريفية والمناطق القرى ومعظم والفقيرة،

 الدراسة تهدف كانت وقد. الزراعة في يعملون القرى وساكنو التنموية، والمشاريع والتعليمية

 وتم والديهم، لمنزل اإلناث أو الذكور سواء الشباب ترك وراء الرئيسية األسباب على للتعرف

 السـتة،  البلدان في ةالرسمي ةالسكاني والتعدادات العالمية الخصوبة مسح بيانات على االعتماد

 التـي  األسباب أهم من أن إلى الدراسة وخلصت. قراءتها ثم ومن نتائجها مالحظة خالل من

 ة،جنسـي  عالقة عن البحث بين ما تتعدد المنزل لترك اإلناث أو الذكور سواء بالشباب تؤدي

 اجتمـاعي  مسـتوى  عـن  والبحث التحضر، بغية للمدينة والذهاب الريف ترك في والرغبة

  .أفضل تعليمي مستوى على للحصول إضافة أفضل، واقتصادي

  :فرضيات الدراسة 2.10
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  :الفرضية االسمية 

والمعاناة التي قد تتعـرض لهـا بعـد    ُأسرهن  توجد عالقة بين هروب الفتيات من منازل    

للمتغيـرات  تُعـزى   )الهاربة ومخاوفها بعد الهروبللفتاة النفسية  حدة ردود الفعل(الهروب 

 وقت الهروب، الحالة مكان السكن، العمر عند الهروب من المنزل، المستوى التعليمي: اآلتية

وقت الهروب، معدل الدخل الشهري لألسرة، الوضع الصحي وقت الهروب، سبب االجتماعية 

  . الفتاة، درجة تدين الفتاة، ومكان لجوء الفتاة بعد الهروبُأسرة  الهروب المباشر، درجة تدين

  :الفرضيات المتفرعة

اُألسـري  التفكُك  بين مدى) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة -1
للفتاة الهاربة ومخاوفهـا بعـد   النفسية  حدة ردود الفعل(ومعاناتها بعد الهروب الهاربة  ةللفتا

  ).الهروب
 بين مدى تأثير الرفاق على) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة -2

للفتاة الهاربة ومخاوفهـا بعـد   النفسية  حدة ردود الفعل(ومعاناتها بعد الهروب الهاربة الفتاة 
  ).الهروب

سـري  اُأل بين مدى العنف) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة -3
للفتـاة الهاربـة   النفسـية   حدة ردود الفعـل (ومعاناتها بعد الهروب الهاربة الفتاة  الواقع على

  ).ومخاوفها بعد الهروب
 بين مدى الـدعم المـادي  ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة -4

للفتاة الهاربة ومخاوفهـا بعـد   النفسية  حدة ردود الفعل(ومعاناتها بعد الهروب للفتاة اُألسري 
  ).الهروب

بعـد  الفتـاة   معانـاة بـين  ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -5
  .حسب مكان السكن )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  حدة ردود الفعل(الهروب 
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بعـد  الفتـاة   معانـاة بـين   )0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -6
حسب العمـر عنـد    )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  حدة ردود الفعل(الهروب 

  .الهروب من المنزل
بعـد  الفتـاة   معانـاة بـين  ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -7

حسـب المسـتوى    )ها بعد الهـروب للفتاة الهاربة ومخاوفالنفسية  ة ردود الفعلحد(الهروب 
  .التعليمي وقت الهروب

بعـد  الفتـاة   معانـاة بـين  ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -8
 حسـب الحالـة   )للفتاة الهاربة ومخاوفهـا بعـد الهـروب   النفسية  ة ردود الفعلحد(الهروب 

  .وقت الهروباالجتماعية 
بعـد  الفتـاة   معانـاة بـين  ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -9

حسب معدل الـدخل   )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  ة ردود الفعلحد(الهروب 
  .الشهري لألسرة

بعـد  الفتـاة   معانـاة بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -10
حسب الوضع الصحي  )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  علة ردود الفحد(الهروب 

  .لها وقت الهروب
بعـد  الفتـاة   معانـاة بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -11

حسب درجة التـدين   )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  ة ردود الفعلحد(الهروب 
  .لألسرة

بعـد  الفتـاة   معانـاة بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -12
حسب سبب الهـروب   )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  ة ردود الفعلحد(الهروب 

  .المباشر بالنسبة لها
بعـد  الفتـاة   معانـاة بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -13

حسب مكان اللجـوء   )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  ة ردود الفعلحد(الهروب 
  . بعد الهروب
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  الفصل الثالث
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  :إجراءات الدراسة. 3

  :مقدمة 3.1

نة الدراسة لمنهج الدراسة وإجراءاتها، ومجتمع الدراسة، وعي يتضمن هذا الفصل وصفا  

المبنى، والصدق : سيتم عرض وصف ألداة الدراسة من حيث ومن ثم. وخصائصها

. كذلك، سيتم اإلشارة إلى آلية توزيع االستبانة. الخارجي، واالتساق الداخلي لها، وثبات األداة

كما ستعرض إجراءات الدراسة وأساليب المعالجة اإلحصائية التي اتبعتها الباحثة في الوصول 

  .لنتائج الدراسة

  :الدراسةمنهجية  3.2

 ألغراض لمالءمته وذلك ، واالستداللي،الوصفي: بنوعيهالكمي  المنهج استخدمت الدراسة

ة  الحالية التي تتعلق بالعلوم ةالدراسة الميدانياالجتماعيةاإلنساني.  

  :مجتمع الدراسة 3.3

في محافظات الضفة ُأسرهن  يتكون مجتمع الدراسة من جميع الفتيات الهاربات من منازل

 .ةفتا) 235(نحو  2012الكلي في عام الغربية، والبالغ عددهن 

 

 

  

  :الدراسةعينة  3.4
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قوامها عينة  بطريقة عشوائية باالعتماد على المسح الشامل على اختارت الدراسة العينة   

موضحة ُأسرهن  ة، ممن هربن من منازلموزعة في جميع محافظات الضفة الغربيفتاة  )90(

  ).1(حسب الجدول رقم 

  خصائص العينة الديموغرافية): 1(جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 مكان السكن
 46.7% 42 قرية
  %40.0 36 مدينة
 %13.3 12 مخيم

 العمر عند الهروب من المنزل

15أقل من   4 %4.4 

16 -20  33 %36.7 
21 -25  26 %28.9 
فأكثر 26  27 %30.0 

 المستوى التعليمي وقت الهروب

 13.3% 12 ابتدائي

 37.8% 34 إعدادي

 38.9% 35 ثانوي
 10.0% 9 دبلوم فأعلى

 
وقت الهروباالجتماعية  الحالة  

 54.4% 49 عزباء

  %26.7 24 متزوجة

 18.9% 17 مطلقة

سرةمعدل الدخل الشهري لُأل  

شيكل فأقل 2000  65 %72.2 
2001-3000 14 %15.6 
3001-4000 5 %5.6 

  %6.7 6 فأكثر 4001
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 النسبة المئوية العدد المتغيرات

سر الفتياتدرجة التدين ُأل  

 7.8% 7 علمانية
  %64.4 58 محافظة

 %24.4 22 متدينة

  %3.3 3 متدينة جدا

وقت  ةالوضع الصحي للفتا
 الهروب

ال أعاني من أي 
 مرض صحي

70 %77.8 

  %22.2 20 أعاني من أمراض

 سبب الهروب المباشر

 15.6% 14 عنف جنسي
  %45.6 41 عنف أسري

 %22.2 20 ارتباط عاطفي
  %16.7 15 آخر

 
 مكان اللجوء بعد الهروب

 
 
 

 6.7% 6 األقارب
  %24.4 22 أصدقاء

 %46.7 42 مؤسسات اجتماعية

 %22.2 20 آخر

الدراسة باألرقام والنسب حسب عينة  حول توزيع )1(تُشير المعطيات الواردة في الجدول 

العدد األكبر من الفتيات  أن إلى فيما يتعلق بمتغير مكان السكن متغيرات الدراسة الديموغرافية

، ثم من كن من %)46.7(وقد كانت نسبتهن ) 42(الهاربات هن من القرى حيث بلغ عددهن 

، وكانت النسبة األقل للفتيات الهاربات %)40(كانت نسبتهن و) 36(لمدن حيث بلغ عددهن سكان ا

وكانت نسبتهن ) 12(متغير مكان السكن لمن كن من سكان المخيمات حيث بلغ عددهن  حسب

)13.3.(%  
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فقد كانت النسبة  ،سرهنوفيما يتعلق بمتغير العمر عند الهروب للفتيات الهاربات من منازل ُأ

، ثم %)36.7(وكانت نسبتهن ) 33(حيث بلغ عددهن ) 20- 16(األكبر لمن كانت أعمارهن بين 

، ثم من كانت %)30(وكانت نسبتهن ) 27(حيث بلغ عددهن ) سنة فأكثر 26(أعمارهن  من كانت

، وكانت النسبة األقل %)28.9(وكانت نسبتهن ) 26(حيث بلغ عددهن ) 25- 21(أعمارهن بين 

حيث بلغ ) 15أقل من (للفتيات الهاربات حسب متغير العمر وقت الهروب لمن كانت أعمارهن 

  %).4.4(ن وكانت نسبته) 4(عددهن 

فقد كانت النسبة  ،وفيما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي للفتيات وقت الهروب من منازل أسرهن

، ثم من هن %)38.9(وكانت نسبتهن ) 35(األكبر لمن هن في المرحلة الثانوية حيث بلغ عددهن 

رحلة ، ثم من هن في الم%)37.8(وكانت نسبتهن ) 34(بالمرحلة اإلعدادية حيث بلغ عددهن 

، وكانت النسبة األقل للفتيات الهاربات %)13.3(وكانت نسبتهن ) 12(االبتدائية حيث بلغ عددهن 

حيث بلغ ) الدبلوم فأعلى(وقت الهروب لمن هن في مرحلة  ةسب متغير المستوى التعليمي للفتاح

  %).10(وكانت نسبتهن ) 9(عددهن 

فقد كانت النسبة ُأسرهن  الهروب من منازل للفتيات وقتاالجتماعية  وفيما يتصل بمتغير الحالة

، ثم للمتزوجات حيث بلغ %)54.4(وكانت نسبتهن ) 49(األكبر للعزباوات حيث بلغ عددهن 

 ، وكانت النسبة األقل للفتيات الهاربات حسب متغير الحالة%)26.7(وكانت نسبتهن ) 24(عددهن 

وكانت نسبتهن ) 17(غ عددهن للفتيات وقت الهروب لمن هن مطلقات حيث بلاالجتماعية 

)18.9.(%  

فقد كانت  ،سرهنسر الفتيات الهاربات من منازل ُأوفيما يتصل بمتغير معدل الدخل الشهري ُأل

وكانت نسبتهن ) 65(حيث بلغ عددهن ) شيكل فأقل 2000(ُأسرهن  النسبة األكبر لمن كان دخل
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وكانت نسبتهن ) 14(ن حيث بلغ عدده) 3000- 2001(ُأسرهن  ، ثم من كان دخل%)72.2(

وكانت نسبتهن ) 6(حيث بلغ عددهن ) فأكثر 4001(ُأسرهن  ، ثم من كان دخل%)15.6(

لمن  سرهنمعدل الدخل الشهري ُأل، وكانت النسبة األقل للفتيات الهاربات حسب متغير %)6.7(

  %). 5.6(وكانت نسبتهن ) 5(حيث بلغ عددهن ) 4000- 3001(ُأسرهن  كان دخل

فقد كانت النسبة ُأسرهن  سر الفتيات الهاربات من منازليتصل بمتغير درجة التدين ُألوفيما    

 ، ثم من كانت%)64.4(وكانت نسبتهن ) 58(محافظة حيث بلغ عددهن ُأسرهن  األكبر لمن كانت

علمانية ُأسرهن  ، ثم من كانت%)24.4(وكانت نسبتهن ) 22(متدينة حيث بلغ عددهن ُأسرهن 

، وكانت النسبة األقل للفتيات الهاربات حسب متغير %)7.8(وكانت نسبتهن ) 7(حيث بلغ عددهن 

وكانت نسبتهن ) 3(متدينة جداً حيث بلغ عددهن ُأسرهن  لمن كانت سرهندرجة التدين ُأل

)3.3 .(%  

فقد كانت النسبة ُأسرهن  من منازل الوضع الصحي للفتيات وقت الهروبوفيما يتصل بمتغير 

، %)77.8(وكانت نسبتهن ) 70(تعانين من أي مرض صحي حيث بلغ عددهن  األكبر لمن كن ال

من  الوضع الصحي للفتيات وقت الهروبوكانت النسبة األقل للفتيات الهاربات حسب متغير 

  %). 22.2(وكانت نسبتهن ) 20(لمن يعانين من أمراض حيث بلغ عددهن ُأسرهن  منازل

فقد كانت النسبة ُأسرهن  للفتيات الهاربات من منازل سبب الهروب المباشروفيما يتعلق بمتغير 

، ثم %)45.6(وكانت نسبتهن ) 41(األكبر لمن كان سبب هروبهن عنف أسري حيث بلغ عددهن 

، ثم من كان %)22.2(وكانت نسبتهن ) 20(من ارتبط هروبهن بسبب عاطفي حيث بلغ عددهن 

، وكانت النسبة األقل %)16.7(تهن وكانت نسب) 15(حيث بلغ عددهن ) شيئا آخر(سبب هروبهن 
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لمن ُأسرهن  للفتيات الهاربات من منازل سبب الهروب المباشرللفتيات الهاربات حسب متغير 

ي15.6(وكانت نسبتهن ) 14(حيث بلغ عددهن  عزى هروبهن إلى عنف جنسي .(%  

فقد كانت ن ُأسره للفتيات الهاربات من منازل مكان اللجوء بعد الهروبوفيما يتصل بمتغير 

وكانت نسبتهن ) 42(حيث بلغ عددهن اجتماعية  النسبة األكبر لمن كان مكان لجوئهن مؤسسات

) 22(، ثم يأتي في المرتبة الثانية أولئك اللواتي لجأن إلى األصدقاء حيث بلغ عددهن %)46.7(

وكانت ) 20(حيث بلغ عددهن ) مكان آخر(، ثم من كان مكان لجوئهن  %)24.4(وكانت نسبتهن 

مكان لجوء الفتيات بعد متغير ، وكانت النسبة األقل للفتيات الهاربات حسب %)22.2(نسبتهن 

وكانت ) 6(لمن لجأن إلى األقرباء حيث بلغ عددهن ُأسرهن  للفتيات الهاربات من منازلالهروب 

  %). 6.7(نسبتهن 

  :الدراسة أداة 3.5

  مقدمة 3.5.1

ُأسرهن  منازل من الفتيات هروب تتناول والتي ة،الحالي الدراسة هدف من التحقق أجل من

 األدبيات مراجعة بعد استبيان، ببناء الباحثة قامت فلسطين، في الهروب بعد ومعاناتهن

 ةستباناال مناسبة أجل من التعبير وسهولة الوضوح الباحثة توخت وقد السابقة، والدراسات

  .للفتيات ةالتعليمي المستويات لجميع

  :وهي) 1نظر الملحق رقم ا(منت أداة الدراسة ثالثة أقسام، وتض

  :المعلومات الديموغرافية، وتتضمن: القسم األول
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 ).قرية، مدينة، مخيم: (مكان السكن، وله ثالثة مستويات -1

، 25-21، من 20- 16سنة فأقل، من  15: (العمر عند الهروب، وله أربعة مستويات -2

 ).سنة فأكثر 26

3- ابتدائي، إعدادي، ثانوي، : (وقت الهروب، وله أربعة مستويات المستوى التعليمي

 .)دبلوم فأعلى

 ).عزباء، متزوجة، مطلقة: (وقت الهروب، وله ثالثة مستوياتاالجتماعية  الحالة -4

، من 2000أقل من : (معدل الدخل الشهري لألسرة بالشيكل، وله أربعة مستويات -5

 ).4001، وأكثر من 4000- 3001، من 2001-3000

ال تعاني من أمراض، تعاني من : (وقت الهروب، وله مستويان ةالوضع الصحي للفتا -6

 ).أمراض

علمانية، محافظة ، متدينة، متدينة : (سرة، وله أربعة مستوياتدرجة التدين بالنسبة لُأل -7

 ).جداً

سري، ارتباط عنف جنسي، عنف ُأ: (سبب الهروب المباشر، وله أربعة مستويات -8

 ).عاطفي، شيء آخر

األصدقاء، األقارب، مؤسسات : (روب، وله أربعة مستوياتمكان اللجوء بعد اله -9

ه، مكان آخراجتماعي.( 

  :وله أربعة محاور: القسم الثاني

دائما، : (ة، وله خمسة مستويات، هيعبار) 15(سري، ويتمثل في اُألالتفكُك  :المحور األول

 ).غالبا، أحيانا، نادرا، وإطالقا
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دائما، غالبا، : (عبارة، وله خمسة مستويات) 13(ي تأثير الرفاق، ويتمثل ف: المحور الثاني

 ).أحيانا، نادرا، وإطالقا

دائما، غالبا، : (عبارة، وله خمسة مستويات) 14(سري، ويتمثل فيالعنف اُأل: المحور الثالث

  ).طالقا، وإأحيانا، نادرا

غالبا،  دائما،: (عبارة، وله خمسة مستويات) 14(الدعم المادي، ويتمثل في: المحور الرابع

  ).نادرا، وإطالقا ،أحيانا

  :يقوم على محورين: القسم الثالث

عبارات، وله خمس ) 9(بعد الهروب، ويتمثل فيللفتاة  النفسية ردود الفعلحدة  :األول

  ).دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، وإطالقاً: (مستويات

: عبارات، وله خمس مستويات) 6(بعد الهروب، ويتمثل فيللفتاة  مخاوف: المحور األول

  ).دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، وإطالقا(

  :صدق األداة. 3.5.2

 اإلطالع بعد فقد حرصت الباحثة على صياغتها، ووضع أسسها ،للتأكد من صدق األداة   

سبعة  على رضتكذلك ع الدراسة، بموضوع السابقة الخاصة والدراسات العلمي، األدب على

في الخدمة االجتماعية، والعلوم اإلنسانية،  واالختصاص الخبرة ذوي من المحكمين من

نظر ا، واإلحصاء، من حملة الدكتوراه من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية
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الذي يشمل قائمة بأسماء المحكمين المذكورين، واألخذ بمالحظاتهم المحكمة، ) 2(الملحق 

 .وإجراء التعديالت المناسبة

  

  :ثبات األداة. 3.5.3

2(كما هو موضح في الجدول  الدراسة أداة ثبات معامل استخراج تم.(  

  (N=90): قيمة معامل ثبات محاور أداة الدراسة): 2(جدول 

 المعدل العدد المتغير
االنحراف 
 المعياري

 القيمة الدنيا
القيمة 
 القصوى

درجة ثبات 
معامل الفا 
 كرونباخ

ك التفكُ
األسري 

90 3.69 0.713 1.43 4.79 0.782 

 0.896 4.85 1.08 0.974 2.57 90 تأثير الرفاق

العنف 
األسري 

90 3.17 0.855 1.14 4.71 0.846 

الدعم 
المادي 
األسري 

90 3.09 0.985 1.00 4.92 0.876 

حدة ردود 
الفعل 
ةالنفسي  

90 4.05 0.955 1.22 5.00 0.911 

المخاوف 
 بعد الهروب

90 3.39 1.167 1.00 5.00 0.735 
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 0.834      المجموع

  ).(p≤ 0.05   إحصائية  ذات داللة* 

 - كرونباخ ( معادلة اعتماد خالل من الدراسة أداة ثبات معامل استخرج) 2( الجدول خالل من

وهذه القيمة مرتفعة ألغراض البحث ) 0.834(الكلي  ةانحيث بلغ معامل ثبات االستب) ألفا

  .العلمي

وهي قيمة  0.735فقد بلغت قيمة كل جميع المحاور أعلى من  ةلمحاور االستبانوبالنسبة 

  .مقبولة من شأنها أن وتفي بالغرض

3.6 ةالمعالجة اإلحصائي:  

ة اختبار صحة فرضيات الدراسة، اعتمدت الباحثة على العديد من األساليب اإلحصائي   ل

ة االج ة للعلومالمناسبة ضمن برنامج الحزمة اإلحصائيتماعي(SPSS) . وهذه المقاييس

  :واالختبارات هي

اإلحصاء الوصفي، وذلك لحساب التوزيعات التكرارية، والنسب المئوية، واستخدام  -1

 ).متوسط حسابي وانحراف معياري(مقاييس النزعة المركزية، والتشتت 

وفحص العالقة بين  ،للمحاور حساب صدق االتساق الداخليل معامل ارتباط بيرسون، -2

 .متغيرين

 .قياس ثبات األداة، وذلك ل)كرونباخ ألفا(معامل الثبات  -3

اختبار شيفيه البعدي، لفحص مصدر الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعات  -4

 .نفس المتغير المستقل
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  :إجراءات الدراسة 3.7

  :أجريت الدراسة وفق الخطوات التالية

 الدراسات العليا  في الجامعة إلى وزارة الشـؤون وجهت الباحثة كتابين رسميين من قسم  -1

يتم تحويل الفتيات الهاربات إلى برنامج المرأة فـي   ة، علما أنهوالشرطة الفلسطينياالجتماعية 

والطفل في الشـرطة الفلسـطينية، وتقـع عليهمـا     اُألسرة  ووحدة حمايةاالجتماعية  الشؤون

سرهم، وهنا تم توجيه الكتابين أجل إرجاعهن ُأل مسؤولية متابعة الفتيات واإلشراف عليهن من

  ).4-3نظر الملحق رقم ا(لذلك السماح بتعبئة االستمارة وتسهيل المهمة من أجل 

توجهت الباحثة إلـى  االجتماعية  ووزارة الشؤونالفلسطينية  بعد موافقة كل من الشرطة -2

باألخصائيين االجتماعيين والمسئولين فـيهم  المديريات المنتشرة في المحافظات كافة وااللتقاء 

 وترك االستمارات لهم من أجل المساندة بتعبئتهـا، مـع اإلشـارة إلـى أن وزارة الشـؤون     

أرسلت االستمارة من خالل الفاكس على المحافظات كافة وتكليف مسئولي برنامج االجتماعية 

  .ل مهمة الباحثةالمرأة في  المديريات كافة للقيام بتعبئة االستمارات وتسهي

ـ   استغرقت عملية توزيع االستب -3  -1/7/2013(أشـهر مـن    ةانات وجمعهـا نحـو ثالث

1/10/2013.(  

  .قامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات األداة -4
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االجتماعيـة   ة للعلـوم برنامج الحزمة اإلحصـائي انات إحصائيا باستخدام عولجت االستب -5

(SPSS).   

:متغيرات الدراسة 3.8  

".والمخاوفالنفسية  ة ردود الفعلحد"معاناة الفتاة بعد الهروب  :المتغير التابع 3.8.1  

:وتشمل المتغيرات المستقلة 3.8.2  

:التالي النحو على واجتماعية ديموغرافية متغيرات وهي   

 .مخيم مدينة، قرية،: مستويات ثالثة وله السكن مكان  -1

 20 – 16(، مـن  )سنة فأقـل  15( من: وله أربعة مستويات المنزل من الهروب عند العمر  -2

       ).سنة فأكثر 26( ، من)سنة 25 – 21(، من )سنة

ابتدائي، إعدادي، ثـانوي،   دبلـوم   :مستويات أربعة وله الهروب وقت التعليمي المستوى  -3

 . فأعلى

 أرملـة،  متزوجـة،  عزبـاء، : مستويات أربعة وله الهروب وقتاالجتماعية  الحالة  -4

 .مطلقة

، مـن  )شيكل فأقل 2000 ( من: مستويات أربعة وله لألسرة الشهري الدخل معدل  -5

  ).شيكل فأكثر 4001(، من )شيكل 4000-3001(من  ،)شيكل 2001-3000(

 مـن  تعـاني  ال أمـراض،  من تعاني: مستويان وله الهروب؛ وقت الصحي الوضع  -6

 .األمراض

 ارتبـاط  سـري، ُأ عنـف  جنسي، عنف: مستويات أربعة وله المباشر الهروب سبب  -7

 .آخر شيء عاطفي،
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 .ة، محافظة، متدينة، متدينة جداعلماني: أربعة مستويات وله الفتاة تدين درجة -8

أقـارب، أصـدقاء، مؤسسـات    : وله ثالثة مسـتويات  الهروب بعد الفتاة لجوء مكان -9

 .اجتماعية، مكان آخر

ـ    ةأربععوامل قد تدفع الفتيات لترك المنزل وهي  -10  ةعوامـل تمثلـت بأربع

، الـدعم المـادي   سري، تأثير الرفـاق، العنـف األسـري   التفكك اُأل(محاور 

األسري.( 

 

 

  :صعوبات الدراسة 3.9

وعالقتـه  ُأسرهن  واجهت الباحثة العديد من الصعوبات التي تتعلق بهروب الفتيات من منازل

وتوزيعهـا حتـى    ةإلعداد االسـتبان  عبعدة متغيرات تناولتها الدراسة، بدءاً باختيار الموضو

  :الخروج بالنتائج ومن أهم الصعوبات

  والتي شكلت علىالفلسطينية  قلة الدراسات المحلية السابقة في المكتبات -1

الباحثة صعوبة في بناء اإلطار النظري، إضافة لعدم توفر دراسات أجنبية في موضـوع      

  .ذلك ليتم المقارنة ما بين المجتمعاتبشكل كافي وُأسرهن  هروب الفتيات من منازل

2- الفتيات الهاربات من الصعب على األهل إعادتهن لمقرات  صعوبة الوصول للعينة، إذ إن

  من أجل تعبئة االستمارة، أو التوجه بشكل منفرد لمنازلهناالجتماعية  الشرطة أو الشؤون

  . لتعبئتها
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المجتمع أن يتقبل هروب الفتيات، كما لم واُألسر  حساسية الموضوع فليس من السهل على -3

يكن من السهل تقبل األخصائيات االجتماعيات المسؤوالت اللواتي التقينا بهن، حيث استدعى 

  . ذلك جهد كبير من الباحثة من أجل إقناعهن

   انات، علما بأنتها عدده مرات من أجل جمع االستبصعوبة التنقل بين المحافظات وزيار -4

 .الدراسة شملت جميع محافظات فلسطين    

 

 

  

  الفصل الرابع

  الدراسة عرض نتائج.4

هروب الفتيات من "يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج التي توصلت إليها الدراسة في موضوع 

وذلك من خالل تناول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لمحـاور   " منازل أسرهن

على حدة، ومن ثم تتحقق الدراسة من صحة الفرضيات باستخدام  الدراسة وعبارات كل محور

األساليب اإلحصائية ة المناسبة، وذلك من خالل برنامج الرزم اإلحصائي)SPSS.( 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة الفتيات نحو محاور 

  :الدراسة      

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابة الفتيات نحو محاور الدراسة ): 3(جدول 
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 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية المحاور

0.71 3.69 التفكك األسري 

 0.99 2.51 تأثير الرفاق

0.86 3.19 العنف األسري 

1.01 3.06 الدعم المادي األسري 

0.98 4.05 ةحدة ردود الفعل النفسي 

 0.99 3.45 المخاوف بعد الهروب

هو أعلى المحاور التي فحصتها اُألسري التفكُك  محور نجد أن) 3(في ضوء ما يقدمه الجدول 

الدراسة بوصفها عوامل مختلفة أدت لهروب الفتيات حصوالً على متوسط حسابي في استجابة 

وهي تدل على درجة استجابة ) 3.69(أفراد العينة حيث جاءت قيمة المتوسط الحسابي فيه 

، ويالحظ )0.71(عالية، في مقابل درجة تشتت منخفضة، إذ بلغت قيمة االنحراف المعياري 

وانحراف معياري معدله ) 3.19(ظهر بمتوسط حسابي قيمة اُألسري  أن محور العنف

، وبذلك فهي تدل على درجة متوسطة في االستجابة، ودرجة قليلة في التشتت، يليه )0.86(

) 1.01(وانحراف معياري ) 3.06(محور الدعم المادي، واألسري الذي جاء بمتوسط حسابي 

ة متوسطة في االستجابة ودرجة متوسطة في التشتت، وأخيراً فإن محور وهي تدل على درج

وانحراف معياري ) 2.51(تأثير الرفاق الذي حصل على أقل نسبة متوسط حسابي بلغت 

  .وهذا يدل على نسبة تشتت عالية، وتجانس قليل لدى أفراد العينة في هذا المحور) 0.99(

ة  أما بالنسبة لمحوريلمخاوف لدى الفتيات فقد جاء متوسطه الحسابي أعلى، ردود الفعل واحد

وهو يدل على تجانس أعلى، تتشتت ) 0.98(وأما االنحراف المعياري فبلغ ) 4.05(إذ بلغت 
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واالنحراف المعياري ) 3.45(أقل من محور مخاوف الفتيات الذي بلغ فيه المتوسط الحسابي 

)0.99.( 

 

 

  

اُألسري التفكُك  المعياري ألفراد العينة نحو محورالمتوسط الحسابي واالنحراف ): 4(جدول 

  )N=90(وفق عباراته 

المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 1.27 4.06 .ةعانيت من إهمال الرعاية األسري 
 1.21 4.01 .عنياُألسري  عانيت من االنشغال 2
 1.21 4.18 .الدائمةاُألسرية  عانيت من الخالفات 3
 1.38 3.87 .على االجتماع العائلي يومياًُأسرتي  شعرت بحرص أفراد 4
شعرت بعدم وجود مسؤول عن اتخاذ القرارات المصيرية في  5

 .أسرتي
3.48 1.53 

 1.47 3.80 .والداي  كانا دائمي الصراع والعراك 6
 1.31 4.03 .يحفظ سريُأسرتي  عانيت من عدم وجود شخص في 7
 1.63 3.17 .غياب والدي المتكررمن ُأسرتي  عانت 8
 1.73 2.86 .من غياب والدتي المتكررُأسرتي  عانت 9
خارج نطاق اجتماعية  شعرت باالرتياح عندما أقمت عالقات 10

 .األسرة
3.94 1.34 
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كانوا يتعمدون الخروج من المنزل في أوقات ُأسرتي  أعتقد أن أفراد 11
 .غير مالئمة

3.02 1.42 

 1.44 3.68 ".خارج نطاق األسرة"عالقتي جيدة مع المجتمع الخارجي كانت  12
 1.34 3.87 .ال يتعاونون بعضهم مع بعضُأسرتي  شعرت بأن أفراد 13
 1.27 3.57 .استطعت التغلب على األزمات التي تقابلني بمعزل عن أسرتي 14

في ) الدائمةاُألسرية  عانيت من الخالفات(حصلت العبارة الثالثة ) 4(من مالحظة الجدول 

) 1.21(وانحراف معياري بلغ ) 4.18(على أعلى متوسط حسابي بلغ اُألسري التفكُك  محور

وهي العبارة التي فيها تجانس لدى أفراد العينة وتشتت قليل، في حين حصلت العبارة التاسعة 

متوسط حسابي على أقل اُألسري التفكُك  في محور) من غياب والدي المتكررُأسرتي  عانت(

وهي العبارة التي تقوم على تجانس أقل لدى أفراد ) 1.73(وانحراف معياري ) 2.86(بلغ 

  .العينة وتشتت أكبر لدى أفراد العينة

 محور تأثير الرفاقالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد العينة نحو ): 5(جدول 

  )N=90( وفق عباراته

المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 1.40 2.89 .صديقاتي ال يقمن بتقديم النصيحة لي شعرت أن 
2 1.31 2.94 .صديقاتي ليس لديهن تفكير منطقي شعرت أن 
 1.57 2.52 .وجدت تشجيع من صديقاتي على ترك المنزل 3
 1.50 2.11 .سرتهاسبق إلحدى صديقاتي الهروب من منزل ُأ 4
 1.47 2.50 .سر غير متماسكة اجتماعياًُأصديقاتي ينحدرن من  5
 1.42 2.53 .كنت أستطيع التحدث إلى صديقاتي متى شئت 6
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 1.39 2.11 .كنت استطيع الخروج مع صديقاتي في أي وقت أشاء 7
 1.43 2.07 .قمت بالعديد من المغامرات السيئة مع صديقاتي 8
 1.49 2.86 .أسرتيكنت ألجأ إلى صديقاتي عند تعرضي ألية مشكلة مع  9
 1.45 2.18 .صديقاتي قمن بتصرفات غير مقبولة اجتماعياً واقتديت بهن 10

 1.52 2.47 صديقاتي غير ملتزمات دينيا 11
 1.49 2.24 .من صديقاتي علمت سلوكيات غير مقبولة مجتمعيات 12
 1.50 2.97 .سرتيصديقاتي قادرات على التأثير علي أكثر من ُأ 13

صديقاتي قادرات على التأثير علي أكثر (حصلت العبارة الثالثة عشر ) 5(الجدول يالحظ من 

وانحراف معياري ) 2.97(في محور تأثير الرفاق على أعلى متوسط حسابي بلغ ) من أسرتي

وهي العبارة التي تقوم على تجانس لدى أفراد العينة وتشتت قليل، في حين حصلت ) 1.50(

في محور تأثير الرفاق على ) ديد من المغامرات السيئة مع صديقاتيقمت بالع(العبارة الثامنة 

وهي العبارة التي تقوم على ) 1.43(وانحراف معياري بلغ ) 2.07(أقل متوسط حسابي بلغ 

  .تجانس أقل لدى أفراد العينة وتشتت أكبر

اُألسري  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد العينة نحو محور العنف): 6(جدول 

  )N=90(وفق عباراته 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.39 3.76 . باستمرارُأسرتي  تعرضت للضرب من قبل أفراد 1
 1.68 2.27 .تعرضت للتحرش الجنسي داخل منزل أسرتي 2
 1.54 1.84 .تعرضت للسفاح باستمرار 3
 2.18 3.98 .شعرت بالمعاملة القاسية داخل أسرتي 4
 1.64 3.22 .والدي كان يستخدم أسلوب التهديد معي دائماً 5
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 1.59 2.84 .والدتي كانت تستخدم أسلوب التهديد معي دائماً 6
 1.59 2.99 .والداي كانا يعاقبانني بالضرب والقسوة دون سبب واضح 7
 1.57 2.33 .سبق وان تعرضت للطرد من المنزل 8
 1.35 3.70 .كنت استطيع التعبير عن رأيي داخل المنزل  9
 1.43 3.54 .خاصة بأسرتياجتماعية  منعت من الخروج من المنزل ألسباب 10

كعقوبة على أخطاء ُأسرتي  تعرضت للحبس داخل المنزل من أفراد 11
 .خاصة

3.48 1.46 

 1.40 3.69 .لي من أفراد أسرتيالموجه  تعودت على العنف 12
 1.49 3.15 .المحافظة أخالقياً لدرجة التشدداُألسر  أسرتي من 13
 1.49 3.87 .على أشياء ال قيمة لهاُأسرتي  تعرضت لالهانة والشتائم من قبل 14

في ) شعرت بالمعاملة القاسية داخل أسرتي(حصلت العبارة الرابعة ) 6(من مالحظة الجدول 

) 2.18(وانحراف معياري بلغ ) 3.98(بلغ  على أعلى متوسط حسابياُألسري  محور العنف

وهي العبارة التي تقوم على تجانس لدى أفراد العينة وتشتت قليل، في حين حصلت العبارة 

على أقل متوسط حسابي بلغ اُألسري  في محور العنف) تعرضت للسفاح باستمرار(الثالثة 

ل لدى أفراد العينة وهي العبارة التي فيها تجانس أق) 1.54(وانحراف معياري ) 1.84(

  .وتشتت أكبر

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد العينة نحو محور الوضع المادي): 7(جدول 

  )N=90(وفق عباراته اُألسري 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.42 3.41 .سرتي لم تقم باإلنفاق علي كما يجبُأ 1
 1.51 3.31 .علي بما يلبي احتياجاتيوالدي لم ينفق  2
 1.50 3.33 .لم تكن تكفي الحتياجاتهاُأسرتي  أعتقد بأن ميزانية 3
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 1.37 3.50 .كنت استطيع شراء احتياجاتي الخاصة كما أريد 4
 1.52 3.13 .سرتي لم توفر المصروف اليومي ليُأ 5
 1.48 3.45 .باالحتياج المادي الدائمُأسرتي  شعرت داخل 6
 1.54 2.98 .سرتي لم تعدل بيني وبين أخوتي في االحتياجات الماديةُأ 7
 1.58 2.87 .ةكانت ناتجة عن أسباب اقتصادياُألسرة  معظم مشكالتنا في 8
سرتي لم تكترث بالمصروفات الترفيهية الخاصة بي كالرحالت ُأ 9

 .المدرسية
2.84 1.64 

 1.64 2.56 .عند مرضي ألنني أنثى سرتي لم تكترث بتوفير العالج الخاص بيُأ 10
 1.44 2.11 .السيئاُألسري االقتصادي  فقدت الكثير من صديقاتي بسبب الوضع 11
 1.63 2.91 .سرتي ميزت بيني وبين أخواتي في توفير احتياجاتناُأ 12
 1.60 3.41 .أكثر من أي شيء آخرُأسرتي  النقود هي الشاغل الرئيس لتفكير أفراد 13

كنت استطيع شراء احتياجاتي الخاصة كما (حصلت العبارة الرابعة ) 7(مالحظة الجدول من 

وانحراف ) 3.50(على أعلى متوسط حسابي بلغ اُألسري  الوضع الماديفي محور ) أريد

وهي العبارة التي تقوم على تجانس لدى أفراد العينة وتشتت قليل، في ) 1.37(معياري بلغ 

االقتصادي  فقدت الكثير من صديقاتي بسبب الوضع(ية عشر حين حصلت العبارة الحاد

) 2.11(على أقل متوسط حسابي بلغ اُألسري  الوضع الماديفي محور ) السيئاُألسري 

وهي العبارة التي تقوم على تجانس أقل لدى أفراد العينة ) 1.44(وانحراف معياري بلغ 

  .وتشتت أكبر

 ردود الفعلحدة  المعياري ألفراد العينة نحو محورالمتوسط الحسابي واالنحراف ): 8(جدول 

  )N=90(وفق عباراته النفسية 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1 1.49 3.66 .قد تخلو عنيُأسرتي  أفراد أشعر أن 
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 1.19 4.14 .أشعر بالخوف الدائم 2
 1.14 4.13 .أشعر بالضيق في معظم األوقات 3
 1.11 4.08 .باإلحباط والفشل لما يحصل معيأشعر  4
 1.27 4.25 .أشعر بفقدان طعم الحياة 5
 1.13 4.26 .أشعر بالتوتر والقلق الدائمين 6
 1.17 4.15 .أشعر باليأس وخيبة األمل لما يحصل معي 7
 1.49 3.84 .معيُأسرتي  أشعر بالوحدة والعزلة لعدم تواصل 8
 1.30 3.90 .بشكل كبير "األرق"بتقطع بالنوم اشعر  9

 في محور) أشعر بالتوتر والقلق الدائمين(حصلت العبارة السادسة ) 8(من مالحظة الجدول 

وانحراف معياري بلغ ) 4.26(على أعلى متوسط حسابي بلغ النفسية  ردود الفعلحدة 

صلت وهي العبارة التي تقوم على تجانس لدى أفراد العينة وتشتت قليل، في حين ح) 1.13(

على النفسية  ردود الفعلحدة  في محور) قد تخلو عنيُأسرتي  أشعر بأن أفراد(العبارة األولى 

وهي العبارة التي تقوم على ) 1.49(وانحراف معياري بلغ ) 3.66(أقل متوسط حسابي بلغ 

  .تجانس أقل لدى أفراد العينة وتشتت أكبر

ألفراد العينة نحو المخاوف بعد الهروب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ): 9(جدول 

  )N=90(وفق عباراته 

المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 1.47 3.68 .أصبح من غير مأوى بشكل دائم أخاف أن 

2 1.61 2.98 .يحاولون قتليُأسرتي  يكون أفراد أخاف أن 

3 ة  أكون قد تسببت بإساءة أخاف أن1.37 3.47 .ألسرتياجتماعي 
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 1.51 3.28 .أخاف من التعرض لالستغالل من قبل اآلخرين 4

 1.61 3.52 .أخاف من التعرض للحبس من قبل أسرتي 5

 1.51 3.74 .أخاف من التعرض للعنف من قبل أسرتي 6

) أخاف من التعرض للعنف من قبل أسرتي(حصلت العبارة السادسة ) 9(من مالحظة الجدول 

وانحراف معياري ) 3.74(على أعلى متوسط حسابي بلغ المخاوف بعد الهروب في محور 

وهي العبارة التي تقوم على تجانس لدى أفراد العينة وتشتت قليل، في حين ) 1.51(بلغ 

المخاوف بعد في محور ) يحاولون قتليُأسرتي  أخاف أن يكون أفراد(حصلت العبارة الثانية 

وهي العبارة ) 1.61(بلغ وانحراف معياري ) 2.98(غ على أقل متوسط حسابي بلالهروب 

 .التي تقوم على تجانس أقل لدى أفراد العينة وتشتت أكبر

 

 

  :نتائج الفرضيات

  :الثقة بين متغيرات البحث ودرجة االرتباط معامل) 10(جدول 

التفكك  
 األسري

 تأثير الرفاق
العنف 
 األسري

الدعم 
المادي 
 األسري

حدة ردود 
الفعل 
 النفسية

المخاوف 
 بعد الهروب

التفكك 

 سرياُأل
 

0.305** 0.542** 0.439** 0.374** 0.319** 

   تأثير الرفاق
0.229* 0.302** 0.102 0.148 
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العنف 

 سرياُأل
   

0.569** 0.499** 0.503** 

الدعم 

المادي 

 األسري

    

0.338** 0.215* 

حدة ردود 

الفعل 

 النفسية

     0.667** 

*P<0.05   **P<0.01  

 

التفكُـك   بين مـدى ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة -1

للفتاة الهاربـة  النفسية  حدة ردود الفعل(ومعاناتها بعد الهروب الهاربة للفتاة  اُألسري

 ).ومخاوفها بعد الهروب

) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  وجود عالقة طردية ذات داللة) 10(يتبين من الجدول   

 الهاربة ومعاناتها بعد الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في جانـب للفتاة  اُألسريالتفكُك  بين مدى

 وحـدة ردود الفعـل  اُألسري التفكُك  لديها، ولفحص مدى العالقة بينالنفسية  ردود الفعلحدة 

 وقد تبين وجود عالقة ذات داللـة ). 0.05(قمنا باستخدام اختبار بيرسون بدرجة ثقة النفسية 

فكلمـا  ) r=0.374;P<0.05(أي إن النفسية  وحدة ردود الفعلاُألسري التفكُك  بين إحصائية 

  .لديها؛ وهنا تم قبول الفرضيةالنفسية  ردود الفعلحدة  ازدادتاُألسري التفكُك  ازداد

عنـد مسـتوى داللـة     ة إحصائي وجود عالقة طردية ذات داللة) 10(كما يتبين من الجدول 

الهاربة ومعاناتها بعد الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في للفتاة  اُألسريالتفكُك  بين مدى) 0.05(
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والمخـاوف لـديها قمنـا    اُألسـري  التفكُك  جانب المخاوف لديها، ولفحص مدى العالقة بين

 بين إحصائية  لةوقد تبين وجود عالقة ذات دال). 0.05(باستخدام اختبار بيرسون بدرجة ثقة 

اُألسـري  التفكُك  فكلما ازداد)  r=0.319;P<0.05(والمخاوف لديها أي إن اُألسري التفكُك 

  .ازدادت درجة المخاوف لديها؛ وهنا تم قبول الفرضية

بين مـدى تـأثير   ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة -2

للفتـاة  النفسـية   حدة ردود الفعـل (بعد الهروب  ومعاناتهاالهاربة الفتاة  الرفاق على

 ).الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  عدم وجود عالقة ذات داللة) 10(يتبين من الجدول 

حـدة ردود  (الهاربة ومعاناتها بعد الهروب في جانبي المعانـاة  الفتاة  مدى تأثير الرفاق على

، ولفحص مدى العالقة بين تأثير الرفاق والمعاناة لدى الفتاة في )والمخاوف لديها النفسية الفعل

وقد تبـين  ). 0.05(قمنا باستخدام اختبار بيرسون بدرجة ثقة النفسية  ردود الفعلحدة  جانب

أي إن النفسـية   بين تأثير الرفاق وحدة ردود الفعـل  إحصائية  عدم وجود عالقة ذات داللة

)r=0.102;P>0.05 (وهنا تم رفض الفرضية. 

فحص مدى العالقة بين تأثير الرفاق والمعاناة في جانب المخاوف لديها بعد الهـروب   كما تم

 وقد تبين عدم وجود عالقـة ذات داللـة  ). 0.05(قمنا باستخدام اختبار بيرسون بدرجة ثقة 

وهنـا تـم   ) r=0.148;P>0.05(بين تأثير الرفاق والمخاوف بعد الهروب أي إن  إحصائية 

  .رفض الفرضية
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 بين مـدى العنـف  ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة -3

النفسـية   حدة ردود الفعـل (ومعاناتها بعد الهروب الهاربة الفتاة  الواقع علىاُألسري 

 ).للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  داللة وجود عالقة طردية ذات) 10(يتبين من الجدول 

 الهاربة ومعاناتها بعد الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في جانـب للفتاة  اُألسري بين مدى العنف

 وحـدة ردود الفعـل  اُألسري  لديها، ولفحص مدى العالقة بين العنفالنفسية  ردود الفعلحدة 

 وقد تبين وجود عالقة ذات داللـة ). 0.05(ة قمنا باستخدام اختبار بيرسون بدرجة ثقالنفسية 

فكلما )  r=0.499;P<0.05( نأأي النفسية  وحدة ردود الفعلاُألسري التفكُك  بين إحصائية 

  .ةلديها؛  وهنا تم قبول الفرضيالنفسية  ردود الفعلحدة  ازدادت ،اُألسريالتفكُك  ازداد

عنـد مسـتوى داللـة     إحصائية  ذات داللةوجود عالقة طردية ) 10(كما يتبين من الجدول 

الهاربة ومعاناتها بعد الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في للفتاة  اُألسري بين مدى العنف) 0.05(

والمخـاوف لـديها قمنـا    اُألسـري   جانب المخاوف لديها، ولفحص مدى العالقة بين العنف

بين  إحصائية  عالقة ذات داللةوقد تبين وجود ). 0.05(باستخدام اختبار بيرسون بدرجة ثقة 

اُألسـري   فكلما ازداد العنـف ) r=0.503;P<0.05(والمخاوف لديها أي إن اُألسري  العنف

ةازدادت درجة المخاوف لديها؛ وهنا تم قبول الفرضي.  

بين مـدى الـدعم   ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة -4

للفتاة الهاربـة  النفسية  حدة ردود الفعل(ومعاناتها بعد الهروب للفتاة اُألسري  المادي

 ).ومخاوفها بعد الهروب
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) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  وجود عالقة عكسية ذات داللة) 10(يتبين من الجدول 

للفتاة الهاربة ومعاناتها بعد الهروب فيما يتعلق بمعاناتها فـي  اُألسري  بين مدى الدعم المادي

للفتـاة  اُألسري  لديها، ولفحص مدى العالقة بين الدعم الماديالنفسية  ردود الفعلحدة  جانب

وقد تبين ). 0.05(قمنا باستخدام اختبار بيرسون بدرجة ثقة النفسية  الهاربة وحدة ردود الفعل

ردود  للفتاة الهاربة وحدةاُألسري  بين الدعم المادي إحصائية  وجود عالقة عكسية ذات داللة

 ،للفتـاة الهاربـة  اُألسري  فكلما قل الدعم المادي) r=0.338;P<0.05(أي إن النفسية  الفعل

  .ةلديها؛ وهنا تم قبول الفرضيالنفسية  ردود الفعلحدة  ازدادت

عنـد مسـتوى داللـة     إحصائية  وجود عالقة عكسية ذات داللة) 10(كما يتبين من الجدول 

للفتاة الهاربة ومعاناتها بعد الهـروب فيمـا يتعلـق    اُألسري  يبين مدى الدعم الماد) 0.05(

للفتـاة  اُألسـري   بمعاناتها في جانب المخاوف لديها، ولفحص مدى العالقة بين الدعم المادي

وقد تبين وجـود  ). 0.05(الهاربة والمخاوف لديها قمنا باستخدام اختبار بيرسون بدرجة ثقة 

ة  ة ذات داللةعالقة عكسيفتاة الهاربة والمخاوف لـديها  للاُألسري  بين الدعم المادي إحصائي

للفتاة الهاربـة ازدادت درجـة   اُألسري  فكلما قل الدعم المادي) r=0.215;P<0.05( نأأي 

ةالمخاوف لديها؛ وهنا تم قبول الفرضي.  

الفتـاة   معانـاة بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -5

حسـب  ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  حدة ردود الفعل(الهروب بعد 

 .مكان السكن
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للفتاة الهاربة ومخاوفهـا  النفسية  حدة ردود الفعل(بعد الهروب الفتاة  معاناة لفحص التباين في

  .0.05بدرجة ثقة  ANOVAقمنا باستخدام  اختبار . حسب مكان السكن) بعد الهروب

ودرجة الثقة درجة معاناة الفتاة بعد  Fالمعدل، االنحراف المعياري، معامل ): 11(جدول 

  .حسب مكان السكن) حدة ردود الفعل النفسية، ومدى مخاوف لديها(الهروب 

  
 مكان
 السكن

 المعدل العدد
 االنحراف
 المعياري

F(2,87) P 

 ردود حدة
 الفعل
 النفسية

 0.943 4.16 42 قرية

 0.837 4.05 36 مدينة 0.307 1.197

 1.281 3.68 12 مخيم

 المخاوف
 الهروب بعد

 1.199 3.45 42 قرية

 1.152 3.35 36 مدينة 0.882 0.126

 1.189 3.27 12 مخيم

ه ال توجد فـروق  نرى أنّ) 1(والرسم البياني رقم ) 10(من مالحظة النتائج في الجدول رقم 

النفسـية   ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب إحصائية  ذات داللة

 .ةرفض الفرضي لذا فقد تمF(2,87)=1.197;P>0.05 .((إذآ . حسب مكان السكن

ه ال توجد فـروق  نرى أنّ) 1(والرسم البياني رقم ) 10(ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم 

فتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب المخاوف بعـد الهـروب   في معاناة ال إحصائية  ذات داللة

  .لذا فقد تم رفض الفرضية). F(2,87)=0.126;P>0.05(إذآ . حسب مكان السكن

ة، ومدى ة ردود الفعل النفسيحد(المعدل لمدى معاناة الفتاة بعد الهروب ): 1(رسم بياني 

  .حسب مكان السكن) مخاوف لديها
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الفتـاة   معانـاة بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  داللةهنالك فروق ذات  -6

حسـب  ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب 

 .العمر عند الهروب من المنزل

للفتاة الهاربة ومخاوفهـا  النفسية  حدة ردود الفعل(بعد الهروب الفتاة  معاناة لفحص التباين في

بدرجـة   ANOVAقمنا باستخدام اختبار . حسب العمر عند الهروب من المنزل )الهروببعد 

  .0.05ثقة 

ودرجة الثقة درجة معاناة الفتاة بعد  Fالمعدل، االنحراف المعياري، معامل ): 12(جدول 

حسب العمر عند الهروب من ) حدة ردود الفعل النفسية، ومدى مخاوف لديها(الهروب 

  .المنزل

  المعدل العدد الهروب عند العمر المتغير
 االنحراف
 المعياري

F(3,86) P 

 ردود حدة
 الفعل

 0.278 4.64 4 15 من أقل
1.117 0.347 

16-20 33 4.07 0.917 
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0.984 3.82 26 25-21 ةالنفسي 

 1.015 4.16 27 فأكثر 26

 المخاوف
 بعد

 الهروب

 0.250 4.13 4 15 من أقل

1.085 0.360 
16-20 33 3.27 1.259 

21-25 26 3.22 1.082 

 1.187 3.58 27 فأكثر 26

  

ه ال توجد فروق نّأنرى ) 2(والرسم البياني رقم ) 12(من مالحظة النتائج في الجدول رقم 

النفسية  ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب إحصائية  ذات داللة

 .ةلذا رفضت الفرضيF(3,86)=1.117;P>0.05 .(( نإذ. الهروبحسب العمر عند 

ه ال توجد فروق نرى أنّ) 2(والرسم البياني رقم ) 12(ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم 

الهروب في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب المخاوف بعد  إحصائية  ذات داللة

  .ةلذا رفضت الفرضيF(3,86)=1.085;P>0.05 .(( نإذ. حسب العمر عند الهروب

 

 

 

ة، ومدى ة ردود الفعل النفسيحد(المعدل لمدى معاناة الفتاة بعد الهروب ): 2(رسم بياني 

  .حسب العمر عند الهروب من المنزل) مخاوف لديها
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الفتـاة   معانـاة بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -7

حسـب  ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  حدة ردود الفعل(الهروب بعد 

 .المستوى التعليمي وقت الهروب

للفتاة الهاربة ومخاوفهـا  النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب الفتاة  معاناة لفحص التباين في

بدرجة  ANOVAقمنا باستخدام اختبار . حسب المستوى التعليمي وقت الهروب )بعد الهروب

  .0.05ثقة 
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ودرجة الثقة درجة معاناة الفتاة بعد  Fالمعدل، االنحراف المعياري، معامل ): 13(جدول 

حسب المستوى التعليمي وقت ) حدة ردود الفعل النفسية، ومدى مخاوف لديها(الهروب 

  .الهروب

 المعدل العدد الهروب وقت التعليمي المستوى المتغير
 االنحراف
 المعياري

F(3,86) P 

 ردود حدة
 الفعل
ةالنفسي 

 0.938 4.22 12 ابتدائي

0.551 0.649 
 1.045 3.99 34 إعدادي
 0.824 4.13 35 ثانوي

 1.167 3.74 9 فاعلي دبلوم

 المخاوف
 بعد

 الهروب

 1.063 3.40 12 ابتدائي

0.169 0.917 
 1.185 3.43 34 إعدادي
 1.258 3.29 35 ثانوي

 1.000 3.58 9 فاعلي دبلوم

ه ال توجد فروق نرى أنّ) 3(والرسم البياني رقم ) 13(من مالحظة النتائج في الجدول رقم 

النفسية  ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب إحصائية  ذات داللة

 لذا رفضت). F(3,86)=0.551;P>0.05(إذآ . حسب المستوى التعليمي وقت الهروب

 . الفرضية

نرى أنه ال توجد فروق ) 3(والرسم البياني رقم ) 13(ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم 

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب  إحصائية  ذات داللة

لذا رفضت ). F(3,86)=0.169;P>0.05( نذإ. المستوى التعليمي وقت الهروبحسب 

ةالفرضي.  
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ة، ومدى ة ردود الفعل النفسيحد(المعدل في مدى معاناة الفتاة بعد الهروب ): 3(رسم بياني 

  .المستوى التعليمي وقت الهروبحسب ) مخاوف لديها

  

الفتـاة   معانـاة بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -8

حسـب  ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب 

 .وقت الهروباالجتماعية  الحالة

للفتاة الهاربة ومخاوفها النفسية  حدة ردود الفعل(بعد الهروب الفتاة  معاناة لفحص التباين في 

بدرجة  ANOVAقمنا باستخدام اختبار . وقت الهروباالجتماعية  حسب الحالة) بعد الهروب

  .0.05ثقة 
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ودرجة الثقة درجة معاناة الفتاة بعد  Fالمعدل، االنحراف المعياري، معامل ): 14(جدول 

وقت االجتماعية  حسب الحالة) ة، ومدى مخاوف لديهاة ردود الفعل النفسيحد(الهروب 

  .الهروب

 المتغير

 الحالة
االجتماعية 

 وقت
 الهروب

 المعدل العدد
 االنحراف
 المعياري

F(2,87) P 

 ردود حدة
 الفعل
 النفسية

 1.089 3.81 49 عزباء

 0.655 4.34 24 متزوجة 0.035 3.484

 0.724 4.32 17 مطلقة

 المخاوف
 بعد

 الهروب

 1.242 3.19 49 عزباء

 1.070 3.54 24 متزوجة 0.189 1.700

 1.010 3.74 17 مطلقة

ه توجد فروق ذات نّأنرى ) 4(والرسم البياني رقم ) 14(من مالحظة النتائج في الجدول رقم 

حسب النفسية  ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب إحصائية  داللة

لذا فقد تم قبول الجانب ). F(2,87)=3.484;P<0.05( نإذ. وقت الهروباالجتماعية  الحالة

حيث أشارت النتائج ، )شيفيه(ولمعرفة مصدر الفروق قمنا بإجراء اختبار األول من الفرضية، 

عند الفتيات النفسية  ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانبأن الفروق 

 .العزباوات وقت الهروب اقل من المتزوجات والمطلقات

ه ال توجد فـروق  نرى أنّ) 4(والرسم البياني رقم ) 14(ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم 

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب المخاوف بعـد الهـروب    إحصائية  ذات داللة

  . الفرضيةلذا رفضت). F(2,87)=1.7;P>0.05( نإذ. وقت الهروبعية االجتما حسب الحالة
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ة، ومدى ة ردود الفعل النفسيحد(المعدل في مدى معاناة الفتاة بعد الهروب ): 4(رسم بياني 

  .وقت الهروباالجتماعية  حسب الحالة) مخاوف لديها

الفتـاة   معانـاة بين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -9

حسـب  ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب 

 .سرةمعدل الدخل الشهري لُأل

للفتاة الهاربة ومخاوفهـا  النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب الفتاة  معاناة لفحص التباين في

بدرجة ثقة  ANOVAقمنا باستخدام اختبار . حسب معدل الدخل الشهري لألسرة) بعد الهروب

0.05.  
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ودرجة الثقة درجة معاناة الفتاة بعد  Fالمعدل، االنحراف المعياري، معامل ): 15(جدول 

حسب معدل الدخل الشهري ) حدة ردود الفعل النفسية، ومدى مخاوف لديها(الهروب 

  .سرةلُأل

 المعدل العدد لألسرة الدخل معدل المتغير
 االنحراف
 المعياري

F(3,86) P 

 ردود حدة
 ةالنفسي الفعل

 0.978 4.03 65 فأقل شيكل 2000

1.359 0.261 
2001-3000 14 4.10 0.967 

3001-4000 5 3.51 0.941 

 0.347 4.65 6 فأكثر 4001

 بعد المخاوف
 الهروب

 1.159 3.27 65 فأقل شيكل 2000

2.609 0.057 
2001-3000 14 3.68 1.030 

3001-4000 5 2.80 1.430 

 0.801 4.42 6 فأكثر 4001
  

ه ال توجد فروق نرى أنّ) 5(والرسم البياني رقم ) 15(من مالحظة النتائج في الجدول رقم 

النفسية  ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب إحصائية  ذات داللة

 .ةلذا رفضت الفرضيF(3,86)=1.359;P>0.05 .((إذآ . حسب معدل الدخل لألسرة

نرى أنه ال توجد فروق ) 5(والرسم البياني رقم ) 15(ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم 

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب  إحصائية  ذات داللة

  .ةلذا رفضت الفرضيF(3,86)=2.609;P>0.05 .((إذآ . لدخل لآلسرةحسب معدل ا
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ة، ومدى ة ردود الفعل النفسيحد(المعدل في مدى معاناة الفتاة بعد الهروب ): 5(رسم بياني 

  .حسب معدل الدخل الشهري لألسرة) مخاوف لديها

  

الفتـاة   معاناةبين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -10

حسـب  ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  حدة ردود الفعل(بعد الهروب 

 .الوضع الصحي لها وقت الهروب

للفتاة الهاربة ومخاوفها النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب الفتاة  معاناة لفحص التباين في 

بدرجة ثقة  TTESTقمنا باستخدام اختبار . حسب الوضع الصحي وقت الهروب) بعد الهروب

0.05.  
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ودرجة الثقة درجة معاناة الفتاة بعد  Fالمعدل، االنحراف المعياري، معامل ): 16(جدول 

حسب الوضع الصحي وقت ) ة، ومدى مخاوف لديهاة ردود الفعل النفسيحد(الهروب 

  .الهروب

 المعدل العدد الهروب وقت الصحي الوضع المتغير
 االنحراف
 المعياري

t(88) P 

ردود ةحد 
 ةالنفسي الفعل

 1.017 3.95 70 صحي مرض أي من أعاني ال
 0.593 4.40 20 أمراض من أعاني 0.063 1.881-

 بعد المخاوف
 الهروب

 1.213 3.31 70 صحي مرض أي من أعاني ال
 0.967 3.66 20 أمراض من أعاني 0.232 1.204-

 

ه ال توجد فـروق  نرى أنّ) 6(والرسم البياني رقم ) 16(من مالحظة النتائج في الجدول رقم 

النفسـية   ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب إحصائية  ذات داللة

لـذا رفضـت   ). t(88)=-1.881;P>0.05(إذآ . حسب الوضع الصحي وقـت الهـروب  

ةالفرضي. 

نرى أنه ال توجد فـروق  ) 6(والرسم البياني رقم ) 16(مالحظة النتائج في الجدول رقم ومن 

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب المخاوف بعـد الهـروب    إحصائية  ذات داللة

لـذا رفضـت   ). t(88)=-1.204;P>0.05( نإذ. الصحي وقـت الهـروب  حسب الوضع 

ةالفرضي. 
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ة، ومدى ة ردود الفعل النفسيحد(المعدل في مدى معاناة الفتاة بعد الهروب ): 6(رسم بياني 

 .وقت الهروب حسب الوضع الصحي) مخاوف لديها

  

الفتـاة   معاناةبين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -11

حسـب  ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب 

 .سرةدرجة التدين لُأل

للفتاة الهاربة ومخاوفهـا  النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب الفتاة  معاناة لفحص التباين في

 .0.05بدرجة ثقة  ANOVAقمنا باستخدام اختبار . حسب درجة التدين) بعد الهروب
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ودرجة الثقة درجة معاناة الفتاة بعد  Fالمعدل، االنحراف المعياري، معامل ): 17(جدول 

  .حسب درجة التدين) ة، ومدى مخاوف لديهاة ردود الفعل النفسيحد(الهروب 

 المعدل العدد التدين درجة المتغير
 االنحراف
 المعياري

F(3,86) P 

 ردود حدة
 الفعل
 النفسية

 0.399 4.75 7 علمانية

2.068 0.110 
 0.887 3.95 58 محافظة
 1.191 4.01 22 متدينة

 0.357 4.74 3 جدا متدينة

 المخاوف
 بعد

 الهروب

 0.518 4.11 7 علمانية

1.652 0.183 
 1.179 3.29 58 محافظة
 1.238 3.30 22 متدينة

 0.901 4.25 3 جدا متدينة
  

ه ال توجد فـروق  نرى أنّ) 7(البياني رقم والرسم ) 17(من مالحظة النتائج في الجدول رقم 

النفسـية   ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب إحصائية  ذات داللة

 .لذا رفضت الفرضية). F(3,86)=2.068;P>0.05(إذآ . حسب درجة التدين

ه ال توجد فـروق  أنّنرى ) 7(والرسم البياني رقم ) 17(ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم 

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب المخاوف بعـد الهـروب    إحصائية  ذات داللة

 .ةلذا رفضت الفرضيF(3,86)=1.652;P>0.05 .((إذآ . حسب درجة التدين
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ة، ومدى ة ردود الفعل النفسيحد(المعدل في مدى معاناة الفتاة بعد الهروب ): 7(رسم بياني 

  .حسب درجة التدين) مخاوف لديها

  

  

الفتـاة   معاناةبين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -12

حسـب  ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب 

 .سبب الهروب المباشر بالنسبة لها
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للفتـاة الهاربـة   النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناة لفحص التباين في   

بدرجة  ANOVAقمنا باستخدام اختبار . حسب سبب الهروب المباشر) ومخاوفها بعد الهروب

 .0.05ثقة 

 

  

ودرجة الثقة درجة معاناة الفتاة بعد  Fالمعدل، االنحراف المعياري، معامل ): 18(جدول 

  .حسب سبب الهروب المباشر) حدة ردود الفعل النفسية، ومدى مخاوف لديها(الهروب 

 المتغير
 الهروب سبب

 المباشر
 المعدل العدد

 االنحراف
 المعياري

F(3,86) P 

 ردود حدة
 الفعل
 النفسية

 0.989 4.17 14 جنسي عنف

1.962 0.126 
 0.809 4.24 41 أسري عنف
 1.090 3.64 20 عاطفي ارتباط

 1.020 3.95 15 آخر

 المخاوف
 بعد

 الهروب

 1.160 3.46 14 جنسي عنف

1.418 0.243 
 1.064 3.57 41 أسري عنف
 1.333 2.93 20 عاطفي ارتباط

 1.167 3.43 15 آخر

نرى أنه ال توجد فـروق   )8(والرسم البياني رقم ) 18(من مالحظة النتائج في الجدول رقم 

النفسـية   ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب إحصائية  ذات داللة

 .ةلذا رفضت الفرضيF(3,86)=1.962;P>0.05 .(( نإذ. حسب سبب الهروب المباشر

توجد فـروق  نرى أنه ال ) 8(والرسم البياني رقم ) 18(ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم 

هـروب  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب المخاوف بعـد ال  إحصائية  ذات داللة

 .ةلذا رفضت الفرضيF(3,86)=1.418;P>0.05 .(( نإذ. حسب سبب الهروب المباشر
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ة، ومدى ة ردود الفعل النفسيحد(المعدل في مدى معاناة الفتاة بعد الهروب ): 8(رسم بياني 

  .حسب سبب الهروب المباشر) مخاوف لديها

الفتـاة   معاناةبين ) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة -13

حسـب  ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب 

 . مكان اللجوء بعد الهروب
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للفتاة الهاربة ومخاوفهـا  النفسية  ة ردود الفعلحد(بعد الهروب الفتاة  معاناة لفحص التباين في

بدرجة ثقـة   ANOVAقمنا باستخدام اختبار . حسب مكان اللجوء بعد الهروب) بعد الهروب

0.05.  

 

  

  

ودرجة الثقة درجة معاناة الفتاة بعد  Fالمعدل، االنحراف المعياري، معامل ): 19(جدول 

  .حسب مكان اللجوء بعد الهروب) ة ردود الفعل النفسية، ومدى مخاوف لديهاحد(الهروب 

 المتغير
 بعد اللجوء مكان

 الهروب
  المعدل العدد

 االنحراف
 المعياري

F(3,86) P 

 ردود حدة
 النفسية الفعل

 1.313 3.22 6 األقارب

2.499 0.065 
 0.970 3.90 22 أصدقاء

 0.907 4.26 42 اجتماعية مؤسسات
 0.815 4.02 20 آخر

 المخاوف
 الهروب بعد

 1.008 3.08 6 األقارب

0.142 0.935 
 1.135 3.42 22 أصدقاء

 1.234 3.40 42 اجتماعية مؤسسات
 1.173 3.41 20 آخر

  

ه ال توجد فـروق  نرى أنّ) 9(والرسم البياني رقم ) 19(من مالحظة النتائج في الجدول رقم 

النفسـية   ردود الفعلحدة  في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب إحصائية  ذات داللة

 .ةلذا رفضت الفرضيF(3,86)=2.499;P>0.05 .(( نإذ. بعد الهروبحسب مكان اللجوء 
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ه ال توجد فـروق  نرى أنّ) 9(والرسم البياني رقم ) 19(ومن مالحظة النتائج في الجدول رقم 

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق بجانب المخاوف بعـد الهـروب    ة إحصائي ذات داللة

 .ةلذا رفضت الفرضيF(3,86)=0.142;P>0.05 .((إذا . حسب مكان اللجوء بعد الهروب

 

 

 

  

ة، ومدى ة ردود الفعل النفسيحد(المعدل في مدى معاناة الفتاة بعد الهروب ): 9(رسم بياني 

  .اللجوء بعد الهروبحسب مكان ) مخاوف لديها
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  الفصل الخامس

  :مناقشة نتائج الدراسة

  : المقدمة

معرفة أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى جعل الفتاة تترك منزل أسرتها، والوقوف على  نإ   

هذه األسباب، يتيح لنا السيطرة أو الحد من هذه الظاهرة، لما لذلك من أهمية في تفهم الفتيات 

الفتاة  كما للوقوف على أبرز ما تعانيه. واحتياجاتهم للحفاظ على تماسك المجتمع وترابطه

ومخاوف تتعدد أشكالهم يتيح لنا التعرف نفسية  ردود فعلحدة  من منزل أسرتها من الهاربة

 تلك الردود والمخاوف والمعاناة بشكل عام، وما يتركه من أثر سلبي علىحدة  على درجة

  .واألسرة ومن ثم المجتمعالفتاة 

  :مناقشة نتائج الفرضية األولى
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ومعاناتهـا بعـد   الهاربـة  للفتاة  اُألسريالتفكُك  بين مدى إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة

 ).للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  ة ردود الفعلحد(الهروب 

الهاربة ومعاناتهـا بعـد   للفتاة  اُألسريالتفكُك  أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين مدى

التفكُـك   لـديها، فكلمـا ازداد  النفسية  ردود الفعلحدة  الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في جانب

  .لديهاالنفسية  ردود الفعلحدة  ازدادتاُألسري 

 Keshavarz)وقد رأت الباحثة أن نتيجة هذه الفرضية تتفق مع نتيجة دراسة كيشفار وآخرون

et al, 2012) ة  التي خلصت في نتائجها إلى أنردود األفعال لدى الفتاة وعدم التفكيرحد 

 .مفككةاُألسرة  ي وضبط النفس يدفعها لترك المنزل، وهذا األمر يزداد كلما كانتالعقالن

 تزدادالنفسية  الفعل ردودحدة  أن أظهرت التي) South & Lei, 2013( ولي ساوذ ودراسة

 عندما خصوصاً اجتماعياً مفككة أسر من المنزل يتركون الذين وإناثاً ذكوراً الشباب عند

 ,Iacovou( أياكوفو دراسة أيضاً. لألسرة والعودة المنزل ترك قرار عن الرجوع في يفكرون

ردود الفعل حدة  بزيادة أو نقصان درجة عالقةاُألسري  للتفكك أن أظهرت التي) 2011

التي رأت  (Arjomand & Rajabzadeh, 2011)أرجوماند ورجب زاده ودراسة  .النفسية

في تحقيق االحترام وجذب األفراد إليهم ومن ثم يؤدي إلى فشل األهل اُألسري التفكُك  أن

ن يودراسة ثران وآخر. شقاقهم بسهولةانقسامهم وانالتي تؤدي إلى النفسية  المشكالت

(Thrane et al., 2006) اوالتي وجدت تأثير للتفكك اكبير اُألسري لدى  على الجانب النفسي

  .الشباب

 وتعبر بها يمر التي للمواقف الجسم استجابة هي الفعل ردود وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن

 صوره في تكون والتي أسرتها من الهاربةالفتاة  الفعل ردود من حده فتنتج السابقة خبراته عن
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 تشعر لن فهي األسرة، هذه من واإلحباط باليأس وشعورها بأسرتها الفتاة لخبرة نتيجة سلبيه

 هذه ترك قررت أن بعد بها تشعر فكيف أسرتها، كنف في وهي واالستقرار بالمحبة يوماً

 شخص بوجود تشعر فال أسرتها بأفراد بالثقة تشعر ال إذ - قلقه -  غاضبه فنجدهااُألسرة 

  .لذلك نتيجة حادة ردودها فتكون ألمرها يهتم أو عليها يخاف

ومعاناتها بعد الهاربة للفتاة  اُألسريالتفكُك  كما أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين مدى

ازدادت اُألسـري  التفكُك  الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في جانب المخاوف لديها، فكلما ازداد

  .درجة المخاوف لديها

وقد رأت الباحثة أن التي خلصـت  ) 2001(ة تتفق مع نتيجة دراسة الضو نتيجة هذه الفرضي

من نتائج على الفتاة تتمثل في القلق  وما يترتب عليهاُألسرة  علىالتفكُك  في نتائجها إلى تأثير

التفكُـك   التي أشارت إلى أن (Jha, 2009)ودراسة جها . والخوف من واقع أسرتها المفككة

والتي تزيد من درجة الخوف والقلق لديهم اُألسرة  االجتماعي له أثار ونتائج سلبية على أفراد

 نتائجهـا  في أثارت التي) Hullen, 2000( هيلين ودراسة .خصوصاً عندما يتركون المنزل

. المنزل داخل الفرد له يتعرض قد الذي الحرمان من بالخوف الشعور فيالنفسية  الفعل ردود

العالقة بين هروب الفتيات ووجهة الضبط الداخلية  درست التي) 2010( المشوح دراسة كذلك

والخارجية عند الفتيات اللواتي تعرضن لتجربة الهروب من المنزل، وخضعن إلعادة التأهيل 

  .والمخاوف عندهنالنفسية  ردود الفعلحدة  النفسي واالجتماعي حيث يؤثر في

شعورها عدم نتيجة تكمناُألسرة  من الهاربةالفتاة  مخاوف وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن 

 وال البعض لبعضهم أفرادها ينتمي ال متفككةُأسرة  من فهي. األسرة أفراد بين بالطمأنينة

 فهي أفردها من وقصوه وإهمال العنف من له وتعرضت سبق لما بالخوف، إال معهم تشعر
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 علمهم دون المنزل تركت هاألنّ تعذيب من العقوبات أقسى بحقها تأخذ سوفاُألسرة  أن تشعر

  .المنزل ترك قررت عندمااُألسرة  من والدعم السند تجد لم أنها من الرغم على

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية

ومعاناتها بعد الهاربة الفتاة  بين مدى تأثير الرفاق على إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة

  ).الهاربة ومخاوفها بعد الهروبللفتاة النفسية  ة ردود الفعلحد(الهروب 

الهاربـة ومعاناتهـا بعـد    الفتاة  أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بين مدى تأثير الرفاق على

  .لديهاالنفسية  ردود الفعلحدة  الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في جانب

) South & Lei, 2013( ولي ساوذوهذه النتيجة تتعارض مع ما توصلت إليه نتائج دراستي 

 علـى  للرفـاق  تأثير وجود إلى الدراسات تلك أشارت حيث) Iacovou, 2001( واياكوفو

 الفعل ردودحدة  في يؤثر والذي لهم يقدمونه الذي االجتماعي النفسي الدعم في رفقائهم الشباب

عندهم النفسي.  

 الهاربةالفتاة  من الصادرة الفعل ردود بين عالقة وجود عدموتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى 

 عامل من ألكثر لتعرضها نتيجة المنزل تركت قد تكون الهاربة فالفتاه الصديقات، تأثير وبين

 أسرتها، تجاه به تشعر ما األول شعورين؛ بينالفتاة  فتكون. للهروب تدفعها التي العوامل من

 من التخفيف يستطعن ال صديقاتها بأن تجزم وهنا إليه، وصلت الذي السلبي الشعور والثاني

 ولسن قوة، وال لهن حول ال صديقاتها وأن سرتهاُأ بيد مصيرها بأن تتيقن هاألنّ الردود، هذه

 حريصات عليها كأسرتها وليس بأيديهن شيء يقدمنه لها، ناهيك عن اللوم الذي ستتلقاه من

  .نتيجة الستماعها لصديقاتهااُألسرة 
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الهاربة ومعاناتها بعد الفتاة  بين مدى تأثير الرفاق علىكما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة 

  .الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في جانب المخاوف لديها

 )Iacovou, 2011( أيـاكوفو وهذه النتيجة أيضاً تتعارض مع ما توصلت إليه نتائج دراستي 

 لمنـازل  التـاركين  الشـباب  على للرفاق تأثير وجود إلى أشارتا حيث (Lan, 2010)والن 

 حيث عندهم النفسي الجانب على تؤثر والتي نقصانها أو لديهم الخوف درجة زيادة فيُأسرهم 

  .الخوف درجة من يخفف الذي الدعم تقديم في دور لألصدقاء كان

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن صديقاتها ال يستطعن التأثير على أسرتها أو  الفتاة تدرك أن

تغيير وضعها وال حتى مساندتها لصعوبة التواصل معهن في هذه المرحلة، وتدرك أن 

لذا تكون . صديقاتها ينتمين ألسر وليس لديهن أي تأثير في ظل العادات والتقاليد المجتمعية

  .تسرتها وما تنتظره من عقوباالمخاوف لدى الفتاة ناتجة عن ُأ

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة

الهاربـة  الفتـاة   الواقـع علـى  اُألسري  بين مدى العنف إحصائية  هنالك عالقة ذات داللة

 ).للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  ة ردود الفعلحد(ومعاناتها بعد الهروب 

الهاربـة ومعاناتهـا بعـد    للفتاة  اُألسري أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين مدى العنف

 لـديها، فكلمـا ازداد العنـف   النفسية  ردود الفعلحدة  الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في جانب

  .لديهاالنفسية  ردود الفعلحدة  ازدادتاُألسري 

نتيجة هذه الفرضية تتفق مع نتيجـة دراسـة محمـد يـاري وآخـرون       وقد رأت الباحثة أن

(Mohammadiarya et al, 2012)    اُألسـري   التي خلصت في نتائجهـا إلـى أن األمـن
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. لديهمالنفسية  والعالقات الطيبة بين األفراد تشعرهم بالراحة والطمأنينة وتقلل من ردود الفعل

على اُألسري  التي أكدت على دور العنف (Thrane et al., 2006)ودراسة ثران واخرون 

 ,Koc( كـوك  دراسـة و. عليهمنفسية  يتركه من جوانباألفراد في دفعهم لترك المنزل وما 

 تـرك  في للشبابالنفسية  الفعل ردود من يزيد السيئاُألسري  الوضع أن وجدت التي) 1999

أهم أسباب هروب الفتيات  التي أشارت إلى أن) 2009(أيضاً دراسة السحيم وآخرون  .المنزل

تعـاني  ُأسرهن  غير الجيدة حيث كانتاُألسرة  هو طبيعة العالقة بين أفرادُأسرهن  من منازل

  .والمعاملة غير العادلة تجاه الفتيات والعنفالتفكُك  من

 ألنالنفسية  الفعل ردودحدة  زيادة في تسهم العنف زيادة أن وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى

الفتاة  فتبقى عليها المترتبة اآلثار نتيجة حدتها من ويزيدالنفسية  الردود يفاقم الذي هو العنف

 شعورها وعدم سرتهاُأ في باألمان شعورها عدم نتيجة ،والعصبية والتوتر القلق من حاله في

  .لما ينتظرها عند عودتها للمنزل والتوتر بالضغط وشعورها بالراحة

بعـد  الهاربة ومعاناتها للفتاة  اُألسري كما أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين مدى العنف

ازدادت اُألسـري   الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في جانب المخاوف لديها، فكلما ازداد العنف

  .درجة المخاوف لديها

التي ) 2011(وقد رأت الباحثة أن نتيجة هذه الفرضية تتفق مع نتيجة دراسة بن عودة 

على الفتيات حيث تزداد درجة الخوف لديهن  للعنف تأثيرا كبيرا خلصت في نتائجها إلى أن

أسلوب القسوة  التي أشارت إلى أن) 2004(ودراسة السمهري . سر معنفةكلما اندرجن من ُأ

تدفع الفتيات إلى ترك المنزل وتجعل من الخوف لديهن مرتفعاً بعد اُألسرة  في التعامل داخل

 ,.Thrane et al)خرون آو وثران (Bahar, 2009)بحار  دراستيكذلك . تركهن للمنزل
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األسباب المؤدية لترك الفتاة للمنزل أسباب من  والتي أشارتا إلى أنحدة  على كل (2006

  .لهن داخل األسرة، وسوء معاملتهنالموجه  أسرية من حيث العنف

  كانت كلما أكثر تكون الفتاة لدى الخوف درجة في الزيادة وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن 

 ردود تكون وعندما ة،النفسي الفعل لردود نتاج هو بالخوف الشعور إن إذ لها، معنفةاُألسر 

 تنتظرها التي العقوبة من لتأكدها بالخوف شعورها الطبيعي من ومتأزمة متوترة لديها الفعل

  .له ستتعرض الذي للعنف وترقباً أسرتها من

ة الرابعةمناقشة نتائج الفرضي:  

ومعاناتهـا بعـد   للفتـاة  اُألسري  بين مدى الدعم المادي إحصائية  ذات داللةهنالك عالقة 

 ).للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  ة ردود الفعلحد(الهروب 

الهاربة ومعاناتهـا  للفتاة  اُألسري أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بين مدى الدعم المادي

لديها، فكلما قـل الـدعم   النفسية  ردود الفعلحدة  في جانب بعد الهروب فيما يتعلق بمعاناتها

  .لديهاالنفسية  ردود الفعلحدة  ازدادتاُألسري  المادي

التي خلصت )  2011(وقد رأت الباحثة أن نتيجة هذه الفرضية تتفق مع نتيجة دراسة العليان 

. ردود الفعل النفسيةحدة  بالنسبة للفتيات في تخفيفاالقتصادي  في نتائجها إلى أهمية الوضع

االقتصادي  التي ركزت على الوضع (Toubaei et al, 2012)ودراسة توبيا وآخرون 

ن يخرآودراسة ثران و. للفتيات وأثره في زيادة عدم الشعور بالراحة والطمأنينةالمتردي 

(Thrane et al., 2006) للبحث علىُأسرهن  التي أكدت على أن الشباب يقدمون على ترك 

كذلك دراسة محمد . أفضل مستوى اقتصادي)Mohamad, 2001( الشباب أن أظهرت التي 
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 الذي الفقر بين، ما أشكالها تتعدد أسباب في عنهم واالستقاللُأسرهم  منازل لترك يسعون

االقتصادي  التطور نتيجة أفضل اقتصادي وضع عن البحث أو األسري،التفكُك  إلى يؤدي

  .التي تدفعهم للبحث عن عمل لتحسين وضعهم المادي الصناعية والثورة

تشعر باألمان في كنف أسرتها التي تؤمن لها الدعم الفتاة  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن

المادي الكافي لسد احتياجاتها، فكلما زاد الدعم المادي قلت ضغوط الفتاة وقلت درجة توترها 

ال تستطيع توفير الدعم المادي الكافي البنتها اُألسرة  كانتوقلقها اتجاه وضعها المادي، وكلما 

  .شعرت الفتاة بالقلق والتوتر وعدم الطمأنينة

الهاربـة  للفتـاة   اُألسـري  كما أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بين مدى الدعم المـادي 

 عم المـادي ومعاناتها بعد الهروب فيما يتعلق بمعاناتها في جانب المخاوف لديها، فكلما قل الد

  .ازدادت درجة المخاوف لديهااُألسري 

وقد رأت الباحثة أن ة تتفق مع نتيجة دراسـة جهـا   نتيجة هذه الفرضي(Jha, 2009)   التـي

اُألسـرة   المتردي على أفراداالقتصادي  خلصت في نتائجها إلى أن هناك آثار سلبية للوضع

تي تتعدد أشكالها كـالخوف والقلـق   خصوصاً عندما يقررون ترك المنزل أو العودة إليه وال

التي أشارت إلـى أن  ) 2012(ودراسة الكبسي . السيئاالقتصادي  والتوتر من العودة للوضع

على تلبية احتياج الفتاة يـؤثر علـى ارتباطهـا    اُألسرة  السيئ وعدم قدرةاالقتصادي  الوضع

 South( ولي ساوذ ودراسة .بأسرتها ويجعلها تشعر بالخوف من الرجوع إلى ما كانت عليه

& Lei, 2013 (الـذي  للمنـزل  العودة قرار من الشباب ينتاب الذي الخوف إلى أشارت التي 

 دراسـة  لـه  أشارت وما. متعددة خارجه صدمات من له تعرضوا ما بعد الفقر نتيجة تركوه
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ُأسـرهم   ضـمن  الشباب فقر موضوع حول) Iacovou & Aassve, 2007( وأسفي أياكوفو

  .مستقبلهم على خوفهم مع فيها يعيشون التياُألسر  ترك موقراره

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى مخاوف الفتاة، فهي قلقة من غياب المعيل وهي ترى أن 

عليها وهي تعيش ظروفاً اُألسرة  سيصبح أسوء من قبل نتيجة لغضباالقتصادي  الوضع

بعدم رضا أسرتها عنها وخوفها من صعبة وال تستطيع المطالبة بحقوقها نتيجة شعورها 

  .أكثر مما كان زيد الوضع سوءاالعقوبة التي ستتمثل في العقوبة المادية والتي ست

  :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة

النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناةبين  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة

 .حسب مكان السكن) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق  إحصائية  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

  . حسب مكان السكنالنفسية  ردود الفعلحدة  بجانب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا   إحصائية  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

  . يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب حسب مكان السكن

   بعد الهروبالفتاة  معاناة في فروق له يظهر لم السكن مكان وترى الباحثة أن )ة ردود حد

، فالمعاناة عند الفتيات من المدن والقرة )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  الفعل

 بالمجتمعات مقارنة صغيرا مجتمعا عديالفلسطيني  المجتمع نألوالمخيمات كانت واحدة، 

 نالحظ فال والقيم والتقاليد والعادات الثقافة حيث من المجتمع هذا في تجانس وهناك األخرى،

 أمر المنزل من الفتاة فهروب القيم، هذه في والمخيم والمدني الريفي المجتمع بين اختالفاً
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 ظهرت ولو متقارب والتنشئة التربية وأسلوبالفلسطيني  المجتمع مناطق جميع في مرفوض

 ,Clark, 2008; Koc)ودراسات  مع تعارض والذي السكن مناطق بين بسيطة اختالفات

1999; Iacovou, 2011) ، نتيجة ُأسرهم  أشارت إلى أن الشباب يتركون منازلالتي

  .البحث عن التحضر خصوصاً باالنتقال من القرى إلى المدن

  :مناقشة نتائج الفرضية السادسة

النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناةبين  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة

 .العمر عند الهروب من المنزلحسب ) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا   إحصائية  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة    

  .حسب العمر عند الهروب من المنزلالنفسية  ردود الفعلحدة  يتعلق بجانب

لهروب فيمـا  في معاناة الفتاة بعد ا إحصائية  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

  .يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب حسب العمر عند الهروب من المنزل

كوك ة لم تتفق مع دراسةونتيجة هذه الفرضي )Koc, 1999 (التوقيـت  لمعرفـة  هدفت التي 

 عمـر  هنـاك  أن أكدت حيث. األسرة منزل ترك قرار اتخاذهم في للشباب المناسب العمري

  .أسرهم منازل ترك الشباب فيها يقرر عمرية فترة أو محدد

للفتاة النفسية  حدة ردود الفعل( بعد الهروبالفتاة  معاناة في فروق ظهور عدموتعزو الباحثة 

تبعاً لمتغير عمر الفتاة، فالمعاناة عندهن واحدة بغض النظر ) الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

 الالفتاة  معاُألسرة  فتعامل العمر حسب التعامل في بناتها بين تميز ال األسرةعن عمرهن، و

 يفرق ال المجتمع أن تدرك فالفتاة أخرى جهة ومن. عليهااُألسرة  لخوف نظراً ما، بعمرٍ يرتبط
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. سواء عنده فكلهم المجتمعية والتقاليد العادات ينافي بأمر قيامها عند وأخرى فتاة عمر بين

  .واحد والقيم والتقاليد العادات مع يتنافى فعالً اقترافها عند المجتمع نظر في فالفتاة

  

  :مناقشة نتائج الفرضية السابعة

النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناةبين  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة

 .حسب المستوى التعليمي وقت الهروب) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا   إحصائية  داللةأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات    

  .حسب المستوى التعليمي عند الهروب من المنزلالنفسية  ردود الفعلحدة  يتعلق بجانب

في معاناة الفتاة بعـد الهـروب    إحصائية  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة   

  .توى التعليمي عند الهروب من المنزلفيما يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب حسب المس

التي أكدت أن معظم الهاربات كن من ) 2004(وذلك بخالف ما توصلت له دراسة السمهري 

  .المنقطعات عن الدراسة

بعد الفتاة  معاناة في فروق له يظهر لم التعليمي المستوى وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن

 واحدة عندهن فالعاناة ،)للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  ة ردود الفعلحد( الهروب

 السائدة والتقاليد العادات أن إلى اإلشارة من بد ال وهنا التعليمي، مستواهن عن النظر بغض

 وغير المتعلمة الفتاة فنجد اإلنسان، إليه يصل الذي التعليمي المستوى على تطغى المجتمع في

 المجتمع وقيم العائلة شرف على المحافظة ناحية من نفسها بالدرجة إليهن ينظر المتعلمة
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 لدرجة تبعاً الفتيات بين التعامل آلية في تميزا أو فرقا يضف لم التعليم أن نجد كما وأخالقه،

  .المجتمع في السائدة األعراف هواالجتماعية  التنشئة في األكبر المؤثر بل تعلمهن،

  

  :الثامنةمناقشة نتائج الفرضية 

النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناةبين  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة

 .وقت الهروباالجتماعية  حسب الحالة) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا يتعلـق    إحصائية  أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

حيـث  . وقت الهروب مـن المنـزل  االجتماعية  حسب الحالةالنفسية  ردود الفعلحدة  بجانب

أشارت النتائج أن الفروق عند الفتيات العزباوات وقـت الهـروب اقـل مـن المتزوجـات      

  .والمطلقات

 فيما المعاناة لديها تكون عزباء أو مطلقة أو متزوجة الفتاة وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن

حدة ردود الفعل عالية، لكنها تكون أعلى لدى المتزوجات والمطلقات، وهذا أمر يتعلق ب يتعلق

وقد يكون لديها أطفال وبذلك تكون أحكام المجتمع . وأسرة زوجهاالفتاة  ُأسرة بأسرتين،

 ردود الفعلحدة  والعادات والتقاليد قاسية بحسب اعتقادها وتفكيرها األمر الذي يزيد من

بخالف النظر عن الفتاة العزباء التي تعتقد بأن أهلها سيحاولون التستر على . لديهاالنفسية 

النفسية  الفعلردة  فعلتها وتدرك بأن أمرها سيبقى ضمن العائلة النووية فقط األمر الذي يجعل

  .لديها أقل من المطلقات والمتزوجات
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معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا  في  إحصائية  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

وقت الهروب من المنزل، فقـد  االجتماعية  يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب حسب الحالة

ألنهـن  االجتماعيـة   كانت درجة الخوف واحدة عند كل الفتيات بغض النظر عـن حـالتهن  

نظـر  مدركات بأنهن أخطأن في نظر المجتمع وهنا سيفرض المجتمع عليهن عقوبـة دون ال 

بتطبيق تلك العقوبة لسببين األول تأديبهن والثاني حفـظ  ُأسرهن  وستقوم لوضعهن االجتماعي

  .ماء الوجه أمام المجتمع

ة  إلى اإلشارة إلى أن نتيجة هذه الفرضية حسب متغير الحالة وال بدلم تتناولها االجتماعي

  .الدراسات السابقة والذي تقوم الدراسة الحالية بالتطرق له

  :اقشة نتائج الفرضية التاسعةمن

النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناةبين  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة

 .حسب معدل الدخل الشهري لألسرة) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا   إحصائية  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة   

  .حسب معدل الدخل الشهري لألسرةالنفسية  ردود الفعلحدة  يتعلق بجانب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا   إحصائية  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

  .يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب حسب معدل الدخل الشهري لألسرة

) Iacovou, 2011( أياكوفو دراسةة تتفق مع نتيجة نتيجة هذه الفرضي لباحثة أنوقد رأت ا

 مهملةًاُألسري التفكُك  هواُألسرة  منزل يتركون الشباب تجعل التي األسباب أهم من أن في

 دراسات مثل السابقة الدراسات معظم تناولته لما خالفاً وهو. المتردياالقتصادي  الوضع
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(Clark, 2008; Dondena, 2010; Hullen, 2000 South & Lei, 2013; 

Vos, 1986)، على تجمع تكاد التي العامل أن  أبرز من يكون يكاد المتردياالقتصادي 

  .المنزل لترك بالشباب تدفع التي العوامل

  المجتمع وترى الباحثة أن  ة  األوضاع يعيش يكادالفلسطينيالتفاوت نجد فال نفسهااالقتصادي 

 الدخل أن نجد لذلك الوسطى الطبقة هو بالمجتمع فالمتوسط المجتمع، طبقات بين الكبير

للفتاة الهاربة النفسية  حدة ردود الفعل( بعد الهروبالفتاة  معاناة في فروق له يظهر لماُألسري 

 الوضع تقارب بسبب، حيث جميعهن كانت لهن نفس درجة المعاناة، )ومخاوفها بعد الهروب

 ة  الظروف وبسبب لهن،اُألسري  والدخلاالقتصاديوالعامة الصعبة المجتمعيةاالقتصادي 

 تقوم ةاقتصادي ألسباب سرتهاُأ منزل تترك عندماالفتاة  بأن القول يمكننا وهنا. سرباُأل المحيطة

 يظهر أن دون معاناتها، نقصان أو زيادة في تؤثر التي األسباب أهم في مرة من أكثر بالتفكير

 الوضع من أعلى تأثيرها أخرى عوامل هناك ظهرت حيث اُألسرياالقتصادي  للوضع فروق

 األسري كالتفكك المنزل لترك الفتاة تدفعاالقتصادي.  

  :مناقشة نتائج الفرضية العاشرة

النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناةبين  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة

 .حسب الوضع الصحي لها وقت الهروب) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق  إحصائية  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

  .حسب الوضع الصحي لها وقت الهروبالنفسية  ردود الفعلحدة  بجانب
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في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا   إحصائية  داللةكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 

  .يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب حسب الوضع الصحي لها وقت الهروب

بعد الفتاة  معاناة في فروق ظهور في للفتاة الصحي الوضع ونشير هذه النتيجة إلى عدم تأثير

، وقد كانت درجة )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  حدة ردود الفعل( الهروب

 التي الفتاة أن إلى ذلك الباحثة وتعزوالمعاناة لهن واحدة بغض النظر عن وضعهن الصحي، 

 والمجتمع األسرة، أمام السليمة عن تميزها خاصة امتيازات على تحصل لم المرض من تعاني

 في أسرتها منزل ترك على أقدمت أنها يعرف عندما مريضة أو سليمة فتاة بين يفرق ال

  .والقيم واألعراف والتقاليد للعادات مخالفة

وال بد من اإلشارة إلى أن نتيجة هذه الفرضية حسب متغير الوضع الصحي لم تتناولها 

  .الدراسات السابقة والذي تقوم الدراسة الحالية بالتطرق له

  :ةمناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر

النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناةبين  إحصائية  فروق ذات داللةهنالك 

 .حسب درجة التدين لألسرة) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

في معاناة الفتاة بعد الهـروب فيمـا    إحصائية  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  

  .حسب درجة التدين لألسرةالنفسية  ردود الفعلحدة  يتعلق بجانب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا   إحصائية  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

  .يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب حسب درجة التدين لألسرة
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بعد اة الفت معاناة في فروق ظهور في للفتاةُأسرة  تدين درجة ونشير هذه النتيجة إلى عدم تأثير

، وقد كانت درجة )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروبالنفسية  ة ردود الفعلحد( الهروب

 التي الفتاة أن إلى ذلك الباحثة وتعزوسرهن، المعاناة لهن واحدة بغض النظر عن درجة تدين ُأ

 درجة نفس لها ستكون بأنها تدرك التدين متوسطة أو متدينة غير أو متدينة ألسرة تنتمي

 غير أو المتدينةاُألسر  بين يفرق ال المجتمع أن كون مجتمعية العقوبة ستكون بل العقوبة

 وهذا وأخالقه وأعرافه المجتمع قيم مع تتنافي مجتمعية بمخافة فيها الفتيات تقوم عندما ةمتدينّال

  .أسرتها تدين درجة لها تشفع ال حيث منه متيقنة الفتاة تكون ما

  لم تتفق مع اُألسرة  من اإلشارة إلى أن نتيجة هذه الفرضية حسب متغير درجة تدين وال بد

سيزيد اُألسر  والتي أظهرت أن ضعف الوازع الديني لدى) 2009(دراسة السحيم وآخرون 

  .وسيؤثر في الوضع النفسي لديهمُأسرهم  من ظاهرة ترك الشباب لمنازل

  :ةمناقشة نتائج الفرضية الثانية عشر

النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناةبين  إحصائية  ك فروق ذات داللةهنال

 .حسب سبب الهروب المباشر بالنسبة لها) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق  إحصائية  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

  .حسب سبب الهروب المباشر بالنسبة لهاالنفسية  الفعل ردودحدة  بجانب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا   إحصائية  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

  .يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب حسب سبب الهروب المباشر بالنسبة لها
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 فـروق  ظهور في سبب الهروب المباشر بالنسبة لها متغير ونشير هذه النتيجة إلى عدم تأثير

، )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  ة ردود الفعلحد( بعد الهروبالفتاة  معاناة في

، سبب الهروب المباشـر بالنسـبة لهـا   وقد كانت درجة المعاناة لهن واحدة بغض النظر عن 

 ال المباشـر  السبب عن النظر بغض المنزل ترك قررت التي الفتاة أن إلى ذلك الباحثة وتعزو

 للقـيم  مخالفـة  مـن  اقترفته وفيما ذنب من عليه أقدمت فيما تفكر بل وحله السبب في تفكر

 في والحساب بالتفكير ستبدأ الهروب بعد لكن الهروب، قبل عقباها تحسب ال والتي المجتمعية

  .المباشر السبب عن النظر بغض واحدة المعاناة وستكون به قامت ما عاقبة

التي أظهرت أن هناك عوامل متعددة تـدفع  ) 2008(كركوش وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

ة لكن درجة الخـوف والقلـق   ة وخارجية داخليواقتصادي ،ةوأسري ،نفسية الفتاة للهروب منها

 Chiuri & Del( بوكـا  وديـل  شيوري دراسة له أشارتكذلك ما . والتوتر والمعانة واحدة

Boca,  2009( والخـروج  ُأسـرهم   من أن هناك عوامل عديدة تؤدي لترك الشباب لمنازل

 ,Peled & Cohavi)ودراسة بيليد وكوهافي  .واالستقاللية لكنها تترك أثر نفسي سلبي عليهم

التي هدفت لمعرفة الوقت المحدد الذي تقرر فيه الفتاة ترك المنزل، والبحـث عـن    (2009

ناولة ألبرز العوامل المؤدية لذلك، وقد ركزت الدراسة على الدعم النفسـي  مستقبل أفضل، مت

  .واالجتماعي لهم في تجاوز المعاناة وما أسمته بانتحار البقاء في المنزل

  :ةمناقشة نتائج الفرضية الثالثة عشر

النفسـية   ة ردود الفعـل حد(بعد الهروب الفتاة  معاناةبين  إحصائية  هنالك فروق ذات داللة

 . حسب مكان اللجوء بعد الهروب) للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهروب
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في معاناة الفتاة بعد الهروب فيما يتعلق  إحصائية  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

  .حسب مكان اللجوء بعد الهروبالنفسية  ردود الفعلحدة  بجانب

في معاناة الفتاة بعد الهروب فيمـا   إحصائية  داللة كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات

  .يتعلق بجانب المخاوف بعد الهروب حسب مكان اللجوء بعد الهروب

 فروق ظهور في مكان اللجوء بعد الهروب بالنسبة لها متغير ونشير هذه النتيجة إلى عدم تأثير

، )للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد الهـروب النفسية  ة ردود الفعلحد( بعد الهروبالفتاة  معاناة في

، مكان اللجوء بعد الهروب بالنسبة لهـا وقد كانت درجة المعاناة لهن واحدة بغض النظر عن 

 لجأت الذي المكان عن النظر بغض المنزل ترك قررت التي الفتاة أن إلى ذلك الباحثة وتعزو

 فهـي  المجتمع أمام أو أسرتها أمام لها يشفع ال إليه اتجهت الذي المكان اختالف بأن تدرك له

 . عنها يخفف ولن المجتمع يرحمها لم رادعة بعقوبة عليه وستعاقب خاطئ فعل على أقدمت

وال بد من اإلشارة إلى أن نتيجة هذه الفرضية حسب متغير مكان اللجوء بعد الهروب لم 

  .تتناولها الدراسات السابقة والذي تقوم الدراسة الحالية بالتطرق له
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  :التوصيات

  : يأتي بما الحالية دراستها ضوء على الباحثة توصي

     النفسية  الفعل وردود المخاوف من يعانين اللواتي الهاربات للفتيات والمساندة الدعم تقديم - 

  .مجتمعهن مع تكيفهن وإعادة الحادة  

   واالهتمام اُألسري الترابط أهمية على ةسريُأ ةإرشادي برامج وتطوير إعداد على العمل - 

  . سرلُأل ةواالقتصادي ةواالجتماعيالنفسية  الفتاة باحتياجات   

   في فتاة برنامج ضمناالجتماعية  الشؤون وزارة في االجتماعيات األخصائيات دور تفعيل - 

 لدعم المنزلية الزيارات تكثيف خالل من لديهن المدرجةاُألسر  مع التعامل في ضائقة   

  . الفتيات

   منازل من الفتيات هروب ظاهرة من الحد فياالجتماعية  الخدمة دور تتناول دراسة إجراء - 

  . سرهنُأ   



 

120 

 

 العوامل على للوقوف الحالية الدراسة تستعرضها لم أخرى محاور تتناول دراسات إجراء - 

  .منزلها تترك الفتاة تجعل التي

والتقاليد المجتمعية األصيلة، والتي تهدف لزيادة دعوة الفتيات للمحافظة على العادات   - 

من خالل ورشات عمل أو لقاءات إرشادية اُألسر  والمحافظة على الترابط والتماسك المجتمعي

  .وخاصة للفتيات من هن في سن المراهقة

توعية الفتيات وخاصة من هن في سن المراهقة إلى المخاطر والمشاكل التي قد يتعرضن  - 

  . لتركهن منزل األسرةلها نتيجة 

المؤسسات المجتمعية الفاعلة إلى القيام بفعاليات وأنشطة مجتمعية تسعى للحد من  حثّ - 

ظاهرة هروب الفتيات من منازلهن، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية غير الفاعلة 

  .بهدف نقل الخبرات واإلفادة من التجارب

العاملة، بخاصة اللواتي االجتماعية  المؤسسات تفعيل دور األخصائيات االجتماعيات في - 

يتعاملن بشكل مباشر مع المرأة والفتاة ، من خالل عقد دورات وتدريبات وندوات، وذلك 

  .التي تواجههناالجتماعية  بهدف  إكسابهن الخبرة في التعامل مع ضغوط الحياة والمشاكل

لمنزل للفتاة أو من خالل توعية تفعيل دور اإلعالم في التوعية سواء من مخاطر ترك ا - 

  .األهل على الحفاظ على تماسك وترابط األسرة
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  )1(ملحق رقم 

  استمارة بحث

 

  جامعة القدس
  كلية اآلداب

  برنامج العمل االجتماعي
  

  دراسة بعنوان

  ) مخاوفالردود الفعل و(ومعاناتهن بعد الهروب ُأسرهن  هروب الفتيات من منازل

  بفلسطين ،دراسة في الضفة الغربية

  عزيزتي الفتاة،

التي والمعاناة ُأسرهن  تهدف الدراسة للكشف عن األسباب الكامنة وراء هروب الفتيات من منازل   
للفتاة الهاربة ومخاوفها بعد النفسية  حدة ردود الفعل(بعد الهروب من حيث الفتاة  تتعرض لها

، ومن اجل تحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبيان لجمع البيانات من الميدان مكون )الهروب
من قسمين، القسم األول يتضمن البيانات األولية والقسم الثاني يتضمن فقرات الدراسة، الرجاء وضع 
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علماً بان البيانات التي ستدلون بها )أحيانا، نادرا، وإطالقادائما، غالبا، (دائرة على إحدى البدائل اآلتية 
  .ستكون سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  .شاكرين لكن حسن تعاونكن

  الباحثة                                                                                        

  أفنان حسان    

  

  البيانات األولية: القسم األول

  .الرجاء وضع دائرة أمام احد البدائل الذي ينطبق عليك

  : مكان السكن. 1

  مخيم    . 3مدينة                     . 2   قرية              .      1

  : العمر عند الهروب من المنزل. 2

        سنة فأكثر 26. 4سنة             25 – 21. 3سنة           20 – 16. 2سنة فأقل         15.      1

  :المستوى التعليمي وقت الهروب. 3

  دبلوم فأعلى. 4ثانوي                      . 3إعدادي                   . 2ابتدائي              .     1

  :وقت الهروباالجتماعية  الحالة. 4

  أرملة   . 4مطلقة                     . 3متزوجة                    . 2عزباء              .     1

  :معدل الدخل الشهري لألسرة. 5

  شيكل 3000-2001من . 2         شيكل فأقل        2000.          1

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

  :وقت الهروب للفتاة الوضع الصحي. 6

  ________________:أعاني من أمراض. 2ال أعاني من أي مرض صحي         .        1

7 .درجة التدين بالنسبة لك :  
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  1 .��WX�YZ           2 .متدينة جدا. 4         متدينة    . 3           .   محافظة                                            .  

  :سبب الهروب المباشر. 8

  : ...............          شيء آخر. 4ارتباط عاطفي        . 3عنف أسري       .  2عنف جنسي    . 1

  :مكان اللجوء بعد الهروب. 9

  ................   مكان آخر . 4       اجتماعية  مؤسسات. 3أصدقاء          . 2األقارب      . 1      

         

  

  الدراسةفقرات : القسم الثاني

  الرجاء وضع دائرة على أحدى البدائل التالية

  دائما األسريالتفكُك  :المحور األول الرقم
5 

  غالبا
4 

  أحيانا
3 

  نادرا
2 

  إطالقا
1 

 1 2 3 4 5 .عانيت من إهمال الرعاية األسرية 1
 1 2 3 4 5 .عنياُألسري  عانيت من االنشغال 2
 1 2 3 4 5 .الدائمةاُألسرية  عانيت من الخالفات 3
على االجتماع العائلي ُأسرتي  شعرت بحرص أفراد 4

 .يومياً
5 4 3 2 1 

شعرت بعدم وجود مسئول عن اتخاذ القرارات  5
 .المصيرية في أسرتي

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .والداي  كانا دائمي الصراع والعراك 6
يحفظ ُأسرتي  عانيت من عدم وجود شخص في 7

 .سري
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .من غياب والدي المتكررُأسرتي  عانت 8
 1 2 3 4 5 .من غياب والدتي المتكررُأسرتي  عانت 9
اجتماعية  شعرت باالرتياح عندما أقمت عالقات 10

 .خارج نطاق األسرة
5 4 3 2 1 

كانوا يتعمدون الخروج خارج ُأسرتي  أعتقد أن أفراد 11
 .المنزل في أوقات غير مالئمة

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5خارج "كانت عالقتي جيدة مع المجتمع الخارجي  12
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 ".نطاق األسرة
ال يتعاونون مع بعضهم ُأسرتي  شعرت بأن أفراد 13

 .البعض
5 4 3 2 1 

استطعت التغلب على األزمات التي تقابلني بمعزل  14
 .عن أسرتي

5 4 3 2 1 

  

  

  

  دائما تأثير الرفاق:  المحور الثاني الرقم
5 

  غالبا
4 

  أحيانا
3 

  نادرا
2 

  إطالقا
1 

 1 2 3 4 5 .شعرت أن صديقاتي ال يقمن بتقديم النصيحة لي 1
 1 2 3 4 5 .شعرت أن صديقاتي ليس لديهن تفكير منطقي 2
 1 2 3 4 5 .وجدت تشجيع من صديقاتي على ترك المنزل 3
 1 2 3 4 5 .سبق إلحدى صديقاتي الهروب من منزل أسرتها 4
 1 2 3 4 5 .يندرجن من أسر غير متماسكة اجتماعياًصديقاتي  5
 1 2 3 4 5 .كنت أستطيع التحدث إلى صديقاتي متى شئت  6
كنت استطيع الخروج مع صديقاتي في أي وقت   7

 .أشاءه
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .قمت بالعديد من المغامرات السيئة مع صديقاتي 8
مشكلة مع كنت ألجأ إلى صديقاتي عند تعرضي ألي  9

 .أسرتي
5 4 3 2 1 

صديقاتي قمن بتصرفات غير مقبولة اجتماعياً   10
 .واقتديت بهن

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 صديقاتي غير ملتزمات دينياً 11
 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
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  دائما العنف األسري: المحور الثالث الرقم
5 

  غالبا
4 

  أحيانا
3 

  نادرا
2 

  إطالقا
1 

 1 2 3 4 5 . باستمرارُأسرتي  تعرضت للضرب من قبل أفراد  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 .القاسية داخل أسرتيشعرت بالمعاملة  4
 1 2 3 4 5 .والدي كان يستخدم أسلوب التهديد معي دائماً 5
 1 2 3 4 5 .والدتي كانت تستخدم أسلوب التهديد معي دائماً 6
والداي كانا يعاقبانني بالضرب والقسوة دون سبب  7

 .واضح
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .سبق وان تعرضت للطرد من المنزل 8
 1 2 3 4 5 .كنت استطيع التعبير عن رأيي داخل المنزل  9
اجتماعية  منعت من الخروج من المنزل ألسباب 10

 .خاصة بأسرتي
5 4 3 2 1 

ُأسرتي  تعرضت للحبس داخل المنزل من أفراد 11
 .كعقوبة على أخطاء خاصة

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .لي من أفراد أسرتيالموجه  تعودت على العنف 12
 1 2 3 4 5 .المحافظة أخالقياً لدرجة التشدداُألسر  أسرتي من 13
على أي ُأسرتي  تعرضت لالهانة والشتائم من قبل 14

 .شيء ال قيمة له
5 4 3 2 1 
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  دائما الدعم المادي األسري :المحور الرابع الرقم
5 

  غالبا
4 

  أحيانا
3 

  نادرا
2 

  إطالقا
1 

 1 2 3 4 5 .علي كما يجبأسرتي لم تقوم باإلنفاق  1
 1 2 3 4 5 .والدي لم ينفق علي بما يلبي احتياجاتي 2
 1 2 3 4 5 .لم تكن تكفي الحتياجاتهاُأسرتي  أعتقد بأن ميزانية 3
 1 2 3 4 5 .كنت استطيع شراء احتياجاتي الخاصة كما أريد 4
 1 2 3 4 5 .أسرتي لم توفر المصروف اليومي لي 5
 1 2 3 4 5 .باالحتياج المادي الدائمُأسرتي  شعرت داخل 6
أسرتي لم تعدل بيني وبين أخوتي في االحتياجات  7

 .المادية
5 4 3 2 1 

كانت ناتجة عن أسباب اُألسرة  معظم مشكالتنا في 8
 .اقتصادية

5 4 3 2 1 

أسرتي لم تكترث بالمصروفات الترفيهية الخاصة بي  9
 .كالرحالت المدرسية

5 4 3 2 1 

أسرتي لم تكترث بتوفير العالج الخاص بي عند  10
 .مرضي ألنني أنثى

5 4 3 2 1 

االقتصادي  فقدت الكثير من صديقاتي بسبب الوضع 11
 .السيئاُألسري 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .أسرتي ميزت بيني وبين أخواتي في توفير احتياجاتنا 12
 1 2 3 4 5أكثر ُأسرتي  النقود هي الشاغل الرئيسي لتفكير أفراد 13
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 .من أي شيء آخر

 ردود الفعلحدة  :المحور الخامس الرقم
 للفتاة الهاربةالنفسية 

  دائما
5 

  غالبا
4 

  أحيانا
3 

  نادرا
2 

  إطالقا
1 

 1 2 3 4 5 .قد تخلو عنيُأسرتي  أشعر بأن أفراد 1
 1 2 3 4 5 .أشعر بالخوف الدائم 2
 1 2 3 4 5 .األوقاتأشعر بالضيق في معظم  3
 1 2 3 4 5 .أشعر باإلحباط والفشل لما يحصل معي 4
 1 2 3 4 5 .أشعر بفقدان لطعم الحياة 5
 1 2 3 4 5 .أشعر بالتوتر والقلق الدائمين 6
 1 2 3 4 5 .أشعر باليأس وخيبة األمل لما يحصل معي 7
 1 2 3 4 5 .معيُأسرتي  أشعر بالوحدة والعزلة لعدم تواصل 8
 1 2 3 4 5 .بشكل كبير" األرق"اشعر بتقطع بالنوم  9

  دائما مخاوف الفتاة بعد الهروب: المحور السادس الرقم
5 

  غالبا
4 

  أحيانا
3 

  نادرا
2 

  إطالقا
1 

 1 2 3 4 5 .أخاف أن أصبح من غير مأوى بشكل دائم 1
 1 2 3 4 5 .يحاولون قتليُأسرتي  أخاف أن يكون أفراد 2
اجتماعية  قد تسببت بإساءة أخاف أن أكون 3

 .ألسرتي
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 .أخاف من التعرض لالستغالل من قبل اآلخرين 4
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 نشكر لكم تعاونكم

 

  

  )2(ملحق رقم 

:أسماء محكمي استبيان البحث  

 المؤهل العلمي مكان العمل االسم الرقم

سهيل حسنين. د 1  دكتوراه جامعة القدس 

صالح وتد. د 2  دكتوراه جامعة القدس 

سامي الكيالني. د 3  دكتوراه جامعة النجاح الوطنية 

عبد عساف.د 4  دكتوراه جامعة النجاح الوطنية 

ماهر أبوزنط. د 5  دكتوراه جامعة النجاح الوطنية 

عماد اشتية. د 6  دكتوراه جامعة القدس المفتوحة 

فيصل الزعنون. د 7  دكتوراه جامعة النجاح الوطنية 

 1 2 3 4 5 .أخاف من التعرض للحبس من قبل أسرتي 5
 1 2 3 4 5 .أخاف من التعرض للعنف من قبل أسرتي 6
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