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 مستخلص  
 

قامت هذه الدراسة بهدف التعرف على العوامل االجتماعية المؤدية إلى هروب الفتيات في   

المجتمع السعودي، والمتمثلة في التفكك األسري، العنف األسري، الوضع االقتصادي وجماعة 

واستخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي، على عينة من الفتيات السعوديات البالغ . الرفاق

فتاة مودعات ومؤسسة رعاية الفتيات وجمعية حماية األسرة بمدينة جدة، وذلك ( 48) عددهن

 .باستخدام أداة االستبيان

أن غالبية الهاربات تتراوح أعمارهن : وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها، أوالا      

ي، وينتمين إلى عاماا، لم يسبق لهن الزواج، ذوات مستوى تعليمي واقتصادي متدن22 – 88بين 

كان هروبهن جنائياا أي مودعات في % 88أن : ثانياا . أسر يتدنى فيها المستوى التعليمي للوالدين

ينحدرون من % 37مؤسسات رعاية الفتيات بناء على ارتكابهن جريمة مرتبطة بالهروب، وأن 

ب واألخ من الهاربات تعرضن للعنف األسري وكان األ% 37أسر تعاني من التفكك األسري، و

كما بينت الدراسة أن ما يقارب . هما األكثر اعتداءا على الهاربات ومعظم اعتداءاتهم جنسية

لاير شهرياا، وأن  0555من أسر الفتيات من ذوي الدخل المنخفض حيث يقل دخلهم عن % 83

من صديقات الفتيات الالتي سبق إيداعهن بمؤسسة هروب الفتيات كانت جريمتهن % 82

 .  تغيبالهروب وال
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Abstract 

 

     This study aims to identify the social factors that leads girls to runaway in Saudi 

society, which are family breakdown, domestic violence, low economic status and 

peer pressure.  The study used the survey as a method, on a sample of 48 Saudi girls 

of those deposited at The Girls Care Institution and Family Protection Association at 

Jeddah City, using the questionnaire as a tool to collect information. 

     The study most important results were: Firstly, most of the runaway girls were 

between the ages of 18 – 22 years old, never married, with low educational and 

economic levels. Secondly, 68% of the runaway status is criminally runaway, and 

deposited at Girls Care Institution due to their committing a crime related to the 

runaway, and that 73% of them were coming from dysfunctional families, 93% of the 

runaway girls have been subjected to domestic violence and the father and the brother 

were the most abusers against the runaway girls, and most of their abuses were sexual.  

The study also demonstrated that approximately 69% of the girls families were from 

low – incomes where the income is less than 5,000 riyals per month, and that 62% of 

girls friends that were previously admitted to Girls Care Institution crimes were 

runaway and absenteeism.  

            

 


