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 انشكر وانتمذٌر

 

ىا اشرؼ عمِ قطؼ يهار ٌذا العهؿ اله واضع، أشكر اهلل العمْ ال دٓر وأحهدي وأ

إذ هىمْ ال وة والعـز عمِ السٓر قدهًا ىحو طمب العمـ بحب وشغؼ، وهع إ هاـ 

ٌذا العهؿ أومً االص شكري و  دٓري الِ اٚس اذ الفاضؿ الدك ور إٓاد الحٛؽ 

رشادا ً.الذي رعِ  وأ  دـ بمٓزؿ الشكر وال  دٓر لمدك ورة  ٌذي الدراس  ب ومٍٓا ً وا 

راف والدك ورة ُعٛ حسٓف ل فضمٍها ب بوؿ هىاقش  ٌذي الرسال ،  كها ا  دـ سٍاد ٌز

لْ  ٚح ضاىٍـ  ال دس والعاهمٓف فٍٓا بمٓزؿ الشكر لكمٓ  العمـو ال ربٓو  ولماهع

 ف رة الدراس .



 ج

 

 

 انمهخص


 ىظػر سموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ اٚضطرابات ال إلِ هس وىٌدفت الدراس  ال عرؼ 

اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام قٓاس هف اٛؿ  ال حمٓمْ الوةفْ الهىٍج الباحث س ادـا، اٚهٍات

 العٓىػػػػ  الدراسػػػػ  عٓىػػػػ  اا ٓػػػػار فػػػػْ الباحػػػػث سػػػػ ادـ، اهػػػػدهىْ الهاػػػػدرات هػػػػف ومٍػػػػ  ىظػػػػر اٖهٍػػػػات

درات، وقػػد  ػػـ ال ح ػػؽ هػػف أبىػػام هػػدهىْ الهاػػهٍػػات ( هػػف أ109فكػػاف عػػدد أفػػراد العٓىػػ   ، العشػػواةٓ 

ٓف ذوي اٚا ةػػاص وكػػذلؾ هػػف هػػةػػدؽ اداة الدراسػػ  هػػف اػػٛؿ عرضػػٍا عمػػِ همهوعػػ  هػػف الهحك

اة الدراسػػ  اػػٛؿ حسػػاب هعػػاهٛت اٚر بػػاط بػػٓف الف ػػرات والدرمػػ  الكمٓػػ  كهػػا  ػػـ ال ح ػػؽ هػػف يبػػات أد

 %(.95حٓث بمغ يبا ٍا  

اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىػام هػدهىْ أف  وع  هف الى اةج كاف أٌهٍاهمه وقد  وةمت الدراس  إلِ

فػروؽ دالػ  إحةػاةًٓا  عػدـ ومػود بػٓف أىػً هر فعػ ، و بدرمػ   تمػامالهادرات هف ومٍ  ىظر اٖهٍات 

هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات حػػوؿ  الهبحويػػاتفػػْ ه وسػػطات إمابػػات 

، عدد أفراد اٖسرةهكاف السكف، العهر، الحال  اٚم هاعٓ ، ى إلِ ه غٓر  عز  اٚهٍاتهف ومٍ  ىظر 

ؿ العمهْ، الهس وى اٚق ةادي لٗسرة  .رب اٖسرة، و عهؿ اٖـ، الهٌؤ

هس وى اٚضطرابات السموكٓ  حوؿ  الهبحويات ومد فروؽ دال  إحةاةًٓا فْ ه وسطات إمابات بٓىها 

 وكاىػػت الفػػروؽ، عهػػؿ اٖب  عػػزى إلػػِ ه غٓػػر اٚهٍػػاتلػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف ومٍػػ  ىظػػر 

 العاطمٓف عف العهؿ. لةالح



 د

 

دراسػػ  الهشػػكٛت السػػموكٓ  هىفػػردة حسػػب أٌهٓ ٍػػا ب وةػػْٓ وبىػػاًم عمػػِ الى ػػاةج السػػاب   فػػإف الباحػػث

 عمػِ اٚدهػافٓ ركٍػا  ْدراسػ  أيػار بعٓػدة الهػدى ال ػا، وكذلؾ ٌا عمِ الطفؿ وكٓفٓ  ال عاهؿ هعٍوأير 

ًٛ  اٖبىػػػام سػػػموؾ ، وأف  سػػػعِ الهؤسسػػػػات إرشػػػادٓ  قاةهػػػ  عمػػػػِ ى ػػػاةج الدراسػػػػ  بػػػػراهجعهػػػؿ ، و هسػػػػ  ب

الهم هعٓ  بفةؿ هدهىْ الهادرات عف أبىاةٍـ والعهؿ عمِ هعالم ٍـ ح ِ ٚ   أير سموكٓا ٍـ بشكؿ 

 سمبْ.
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Behavioral disorders among the children of drug addicts from the point 

of view of mothers 
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Abstract 

The study aims to identify the behavioral disorders among the children of 

drug addicts from the mother perspective; the researcher used the analytical 

descriptive method by measuring behavioral disorders among the children of 

drug addicts from their mother perspective. The researcher used in his 

selection of the study a random sample so the sample will be used as a 

representative of the community. The sample is consisted of (109) mothers 

of children of drug addicts.  The validity of the study tool has been verified 

by presenting it to a group of specialized arbitrators through calculating 

correlation coefficients between the vertebrates and the total score was (95%). 

The study found that the behavioral disorders of the children of drug addicts 

through their mother perspective were high. 

It was found that there are no statistically significant differences in the 

responses of the respondents. The level of behavioral disorders among the 

children of drug addicts from the perspective of the family is attributed due 

to the variable of place of residence, age, social status, number of family 

members, economic level of the family, scientific qualification, mother's 

work and head of household. 

 





 و

 

While there are statistically significant differences in the responses of the 

respondents, the level of behavioral disorders among the children of drug 

addicts from the perspective of the family is attributed to the father's work 

variable, and the differences were in favor of the unemployed. 

 

 

Based on the previous results, the researcher recommends to study 

behavioral problems individually according to their importance and impact 

on the child and how to deal with them, also to study the long-term effects of 

addiction on children in the future and on their behavior also Conducting a 

indicative programs based on the results of the study, And that community 

institutions seek to separate drug addicts from their children And to treat 

.them so that their behavior is not affected negatively
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 انفصم األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار العام لمدراسة

انممذمت:1.1 

و ها ٓضهف بطبٓع  الحاؿ إل ام الهسؤولٓ  عمِ عا ؽ اٚسرة  إف  م ْ ال ربٓ  حؽ طبٓعْ لٗبىام، ٌو

د ً، فٍْ الهسؤوؿ اٚوؿ عمِ سموكً ففٍٓا  ال ْ  ع بر هىظوه  ام هاعٓ  ٓ أير بٍا الطفؿ هىذ ٚو

 ، الهٍارات، اٚ ماٌات وال ٓـ الها مف  ال ْ ٓىهو هف اٛلٍا وال ْ ٓع هد ٓك سب اٚةوؿ السموكٓ

طفؿ ووالدًٓ فْ كوىٍها الهحور اٖساسْ فْ بالدرم  اٚولِ عمِ ومود عٛق  ااة  وقوٓ  بٓف ال

ف الشاةٓ  و عمٓهً لغ  الهم هع وي اف ً وعادا ً وأسالٓب ال عاهؿ فْ السموؾ. إف اٚسرة ٌْ   كٓو

ا اٚداة الرةٓسٓ  لعهمٓ  ال ىشة  اٚم هاعٓ ، فٍْ الامٓ   ٌهزة وةؿ بٓف الطفؿ والهم هع باع باٌر

ف و دعٓـ اٚ ماٌات اٚم هاعٓ  لدى الطفؿ ففٍٓا ٓشعر  واٚس  رار  باٖهفاٚولِ ال ْ   وـ ب كٓو

ري سمٓـ فال ىشة  السٓو     ضْ هعآش  الطفؿ لوسط أس، آرفٓةبح اكير  واف ا هع ىفسً وهع أو 

ٌو أساس الةح   كاهؿ بومود أب وأـ فْ مو هشبع الحب والعطؼ والحىاف، فومودٌها

وة، الىفسٓ   .(2016 ٌٓو
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وحػػػػػدوث أساسػػػػػًا لمةػػػػػح  الىفسػػػػػٓ  ٖفرادٌػػػػػػا،  ٌػػػػػوسػػػػػرة هك همػػػػػ  العىاةػػػػػر اٖب واٖـ واٖطفػػػػػاؿ( فاٖ

لٗطفػػاؿ، حٓػث  ظٍػر  ٓ ػرؾ آيػارًا سػمبٓ  كبٓػرة عمػِ الةػح  الىفسػٓ  اضػطراب فػْ احػد أركػاف اٖسػرة

 (2011، اٖهر الذي ٍٓدد اس  رار اٖسرة  بٛف، سموكٓ  والومداىٓ  واضح  لػدٍٓـاٚضطرابات ال

 م هاعٓػػًا وعمػػِ سػػعاد ً ورفآٌ ػػً،السػػموكٓ  لٍػػا آيػػار سػػمبٓ   ػػىعكس عمػػِ قبػػوؿ الفػػرد ا واٚضػػطرابات

رحمػ  الىهػو ال ػْ وةػؿ إلٍٓػا هث غٓػر هرغػوب فٓػً ٚ ٓ فػؽ هػع و فٍْ  عرؼ بأىٍا سموؾ ه كرر الحد

فٛ بد هف  غٓٓري ٖىٍا  ؤير عمِ كفامة الطفؿ  ٓيٓر اس ٍماف البٓة  اٚم هاعٓ ، ٌذا السموؾو  الطفؿ،

و كوف الهشكم  السموكٓ  عمِ ةورة عرض أو عدة أعراض سموكٓ   ،اٚم هاعٓ  والىفسٓ  أو كٌٛها

ا  إسهاعٓؿ، ه ةم  ظاٌرة وٓهكف هٛحظ ٍا هيؿ السرق  والكذب وا  (.2009ل دهٓر والشمار وغٌٓر

 ع بر زراع  الهادرات هف الهشكٛت ال ْ  ٍدد اٖهف الهم هعػْ حٓػث أف الاطػرة  بػرز هػف اػٛؿ و 

مٍػػا دااػػؿ الهم هػػع ههػػا ٓسػػبب ىشػػوب الهشػػكٛت  اى شػػار أىػػواع ها مفػػ  هػػف الهاػػدرات حٓػػث ٓػػ ـ  رٓو

اٌرة البطالػػ  ال ػػْ  ػػودي بػػأفراد الهم هػػع إلػػِ اٚم هاعٓػػ ، كهػػا أف  مػػارة الهاػػدرات  سػػبب اى شػػار ظػػ

 (.2012الهشكٛت الىفسٓ  واٚق ةادٓ  ال ْ  ٍدد الفرد فْ ٌذا الهم هع  الىمار، 

كهػا ٓهكػف أف  ةػاب ، ومود الفرد الهدهف فْ اٖسرة ٓعىْ اضطراب ٌذي اٖسرة بشكؿ هف اٖشػكاؿو 

عمػِ اطْ هػواد هػؤيرة ىفسػٓ  أو اٚع هػاد اٖسرة بأضرار اطٓرة، هف مرام إفراط احد أعضاةٍا فْ  عػ

فْ اٖسرة ٚو سٓها بػٓف الوالػدٓف، قػد  الهواد الهادرةف هشكٛت اٚع هاد عمِ ، كها أالع اقٓر الهادرة

ظػؿ أعضػا ، سػ هر سػىوات كهػا أف ىػوع العٛقػ  ال اةهػ  ، ةكػؿ عمػِ حػد الهشػكٛتم اٖسػرة ٓعػاىوف ٓو
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ػػا بػػٓف الطفػػؿ وأسػػر ً لٍػػا أيػػر كبٓػػر فػػْ ظٍػػور  آؿ سػػعود،  مػػؾ اٚضػػطرابات السػػموكٓ  أو عػػدـ ظٍوٌر

2007.) 

 :مشكهت انذراست 3.2

 ع بر اٖسرة ٌْ البٓة  اٖولِ ال ْ ٓىهو فٍٓا الطفؿ لذا ٓمب أف ٓكوف ٌىاؾ مو هف الراح  

والطهأىٓى  دااؿ ٌذي البٓة ، لذلؾ ٓمب أف ٓ ـ الهحافظ  عمِ ٌذي البٓة  هف قبؿ الهسؤوؿ اٖوؿ 

و ب ٓعهؿ فْ اٖسرة عمِ اح ضاف مهٓع أفرادٌا هف أمؿ  وفٓر اٖب وهف يـ اٖـ، فاٚ عىٍا ٌو

أفضؿ بٓة  لكْ ٓ ه ع مهٓع أفراد اٖسرة بالةح  الىفسٓ  السمٓه ، أها إذا كاف اٖب أو احد أفراد 

اٖسرة ٓعاىْ هف هشكم   عاطْ الهادرات ف د ٓؤير عمِ مهٓع ىواحْ الحٓاة اٖسٓر ، حٓث أف 

طْ الهادر ٓمعؿ الشاص غٓر قادر عمِ السٓطرة عمِ  ةرفا ً، هها ٓؤير عمِ مهٓع أفراد  عا

ذا ٓسبب فْ بعض اٖحٓاف  ف هشكم  ٓرى الباحث اٖفراد اٖسرة، لذا  راباتطاٚضعض باٖسرة ٌو

  : أ ْ الرةٓسماب  عف السؤاؿ ٌذي الدراس    ركز فْ ا٘

 ؟األمياتاء مدمني المخدرات من وجية نظر ما مستوى االضطرابات السموكية لدى أبن

 :أهمٍت انذراست 4.2

اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر مامت ٌذي الدراس  لهعرف  

 عمِ ركٍا ظاٌرة الهادرات  كهف اٌهٓ  ٌذي الدراس  فْ ال عرؼ عمِ اطورة أيار ال ْ  و اٚهٍات 

دى الهشكٛت الاطٓرة فْ العةر الحاضر، وكذلؾ  وضٓح دور الهم هع ح ِ أةبحت إحالفرد و 

بشكؿ  اٖسرةو  اٖطفاؿ بشكؿ ااص زعزع  اٚس  رار الىفسْ والسموكْ لدىفْ  ا٘دهاف وال عاطْ
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هف ٌىا ٓهكف  .عمِ اٖبىام ، و برز ٌذي الدراس  أيار السمبٓ  الىامه  عف  عاطْ الهادراتعاـ

 ط ال الٓ : وضٓح أٌهٓ  الدراس  فْ الى ا

 األهمٍت انعمهٍت:

 ادة هىٍا كهوضوع ٓ ـ ٓهكف اٚس ف ٍا عهؿ ٌذي الدراس  إلِ إضاف  هادة عمهٓ  هف اٛل

وكذلؾ ٓهكف أف ٓيري الهك ب  بهادة ىظٓر   س طٓع الدراسات واٖبحاث ، الرموع إلًٓ

ٓف بهوضوع ، وهف الهأهوؿ أف   دـ ٌذي الدراس  هرمعًا ٓشكؿ إضاف  لمهٍ هاٚس فادة هىٍا

 .اٚضطرابات السموكٓ 

  ف إطار هىٍمْ ٓس ىد عمِ دراس  هٓداىٓ اٚضطرابات السموكٓ  إغىام هوضوع  و كٓو

 . لٛضطرابات السموكٓ 

  ٓٓهكف اٚس فادة هىً عمِ  و شكؿ ٌذي الدراس  إضاف  إلِ الهك ب  اٖكادٓهٓ  ال ربوٓ  الىفس

  ٓهكف أف  س فٓد الهةحات الىفسٓ  هف الةعٓد اٖكادٓهْ، وكذلؾ هف اٛؿ ٌذي الدراس

هكف أف ٓس فٓد هىٍا  الىفسٓٓف هف اٛؿ هعرف   الهعالمٓفاٛؿ اٚطٛع عمِ ى اةمٍا، ٓو

 كٓفٓ  ال عاهؿ هع اٚضطرابات السموكٓ .

 األهمٍت انتطبٍمٍت: 

  ًف ةورة واقعٓ  حوؿ ال عاهؿ ، ٌذي الدراس  عمِ اٖسرةاٖير الذي قد   رك هف اٛؿ  كٓو

هها ٓٓزد هف فاعمٓ  الهؤسسات الادهٓ  هف أمؿ هعالم  ع اٚضطرابات السموكٓ ، ه

 اٚضطرابات السموكٓ  لدى اٖطفاؿ.
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  ًٛ ف ح آفاؽ هس  بمٓ  فْ هماؿ اٚضطرابات السموكٓ ، هف اٛؿ ف ح الباب لمباحيٓف هس  ب

عآ  اٖسٓر  لً عٛق  باٚس  رار اٖسري و ومًٓ أىظار مهعٓات ر فْ فحص ٌذا اله غٓر 

  لهعالم  ذلؾ.

 :أهذاف انذراست 5.2

اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف  إلِ ال عرؼ ٌو لمدراس  العاـ الٍدؼ إف

هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات  إلِال عرؼ ، وكذلؾ هٍاتاٖومٍ  ىظر 

عدد ، الحال  اٚم هاعٓ العهر،  هكاف السكف،اس   فْ ضوم ه غٓرات الدر  اٚهٍاتهف ومٍ  ىظر 

ؿ العمهْ، عهؿ اٖـ، عهؿ اٖب، ، لٗسرة الهس وى اٚق ةادي أفراد اٖسرة،  (ٌذي اٖسرة راعْالهٌؤ

 :أسئهت انذراست 6.2

 سعت ٌذي الدراس  لٙماب  عف اٖسةم  اٖ ٓ :

 ؟هٍاتف ومٍ  ىظر اٖها هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات ه .1

ٌؿ ٌىاؾ اا ٛؼ فْ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ   .2

عدد العهر، الحال  اٚم هاعٓ ،   هكاف السكف،فْ ضوم ه غٓرات الدراس   اٚهٍاتىظر 

ؿ العمهْ، عهؿ اٖـ، عهؿ اٖب، ، لٗسرة الهس وى اٚق ةادي أفراد اٖسرة،  راعْالهٌؤ

 (ذي اٖسرةٌ
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 :فرضٍبث انذراست 7.2

 الهبحوياتاس مابات  فْ( ≤0.05عىد الهس وى  إحةاةٓ    ومد فروؽ ذات دٚل ٚ  .1

 اٚهٍاتهس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر  حوؿ

 .هكاف السكف عزى إلِ ه غٓر 

 الهبحوياتفْ اس مابات ( ≤0.05عىد الهس وى  إحةاةٓ   ٚ  ومد فروؽ ذات دٚل  .2

 اٚهٍاتحوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 .اٖبىام عهر عزى إلِ ه غٓر 

 الهبحوياتفْ اس مابات ( ≤0.05عىد الهس وى  إحةاةٓ   ٚ  ومد فروؽ ذات دٚل  .3

 اٚهٍاتت هف ومٍ  ىظر حوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرا

 .الحال  اٚم هاعٓ  عزى إلِ ه غٓر 

 الهبحوياتفْ اس مابات ( ≤0.05عىد الهس وى  إحةاةٓ   ٚ  ومد فروؽ ذات دٚل  .4

 اٚهٍاتحوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 .الهس وى اٚق ةادي عدد أفراد اٖسرة  عزى الِ ه غٓر 

حوؿ هس وى اٚضطرابات  الهبحوياتإحةاةٓ  فْ اس مابات  ٚ  ومد فروؽ ذات دٚل  .5

 عزى إلِ ه غٓر الهس وى  اٚهٍاتالسموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 .لٗسرة اٚق ةادي
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حوؿ هس وى اٚضطرابات  الهبحوياتإحةاةٓ  فْ اس مابات  ٚ  ومد فروؽ ذات دٚل  .6

ؿ   عزى إلِ ه غٓر اٚهٍاتأبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر  السموكٓ  لدى الهٌؤ

 لٗـ. العمهْ

حوؿ هس وى اٚضطرابات  الهبحوياتإحةاةٓ  فْ اس مابات  ٚ  ومد فروؽ ذات دٚل  .7

 .عهؿ اٖـ عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتالسموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

حوؿ هس وى اٚضطرابات  الهبحوياتاةٓ  فْ اس مابات إحة ٚ  ومد فروؽ ذات دٚل  .8

 .عهؿ اٖب عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتالسموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

حوؿ هس وى اٚضطرابات  الهبحوياتإحةاةٓ  فْ اس مابات  ٚ  ومد فروؽ ذات دٚل  .9

راعْ ٌذي عزى إلِ ه غٓر   اٚهٍاتالسموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 .اٖسرة
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 :مصطهحبث انذراست 8.2

ًٚ ٓهكف هٛحظ ٍا وقٓاسٍا كالىشاطات  ٌوالسموك:  أي ىشاط ٓةدر عف ا٘ىساف سوام أكاف  أفعا

ا،  الفسٓولومٓ  والحركٓ  أو ىشاطات   ـ عمِ ىحو غٓر همحوظ كال فكٓر وال ذكر والوسواس وغٌٓر

و ىا ج عف  فاعؿ الفرد هع  (.2001البٓة  ال ْ ٓعٓش فٍٓا بكؿ ه غٓرا ٍا  العزة وعبد الٍادي،  ٌو

وٓعرفً الباحث إمراةًٓا بأىً كؿ اٖفعاؿ والىشاطات ال ْ  ةدر عف الفرد سواًم كاىت ظاٌرة أـ غٓر 

 ظاٌرة.

ْ عبارة عف "عدـ اشباع حامات الطفؿ البٓولومٓ  والىفسٓ ، وذلؾ ى ٓم  االضطرابات السموكية:  ٌو

هاف واٚضطرابات وال و ر وال مؽ الىا ج هف اٛؿ الحروب أو اٚزهات، هها ٓمعؿ هف شاةٓ  الحر 

الطفؿ شاةٓ  هضطرب ،  ظٍر عمٍٓا اعراض سموكٓ   عٓؽ هف الىهو المسدي والع مْ والومداىْ 

 (.9: 2002واٚم هاعْ لدى الطفؿ"  سعادة وآاروف، 

أىٍا درم  اس ماب  اٖهٍات عمِ ه ٓاس أعد هف أمؿ وٓعرؼ الباحث اٚضطرابات السموكٓ  إمراةًٓا ب

فحص اٚس مابات الغٓر اع ٓادٓ  عىدها ٓسمؾ الطفؿ سموكًا هىحرفًا بةورة واضح  عف السموؾ 

 الهادرات. ٖبىام هدهىْاله عارؼ 

حضر المخدرات: " همهوع  الهواد الهحدي  لٙدهاف، ٓؤدي  عاطٍٓا إلِ  سهـ المٍاز العةبْ، ٓو

ّٚ ٖغراض هحددة وب رآص قاىوىْ؛ و شهؿ داولٍا  اٖفٓوف وهش  ا ً؛  أو زراع ٍا أو ةىاع ٍا إ

والحشٓش؛ وع اقٓر الٍموس ؛ والهىشطات؛ والكوكآٓف، بٓىها ٚ  ةىؼ الاهر والهٍدةات والهىوهات 

ا وقابمٓ ٍا ٘حداث ا٘دهاف"  الركابْ،   (  82: 2011ضهف الهادرات بالرغـ هف يبوت أضراٌر
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ٓدفع الهدهف إلِ  عاطْ هادة هعٓى  هف الهواد  ٌو " عّود وبةورة قٓو  وهمح  وقٍٓر  هزهى ، دماناإل

ادة المرع  هف وقت  الهادرة، وبةورة ه كررة، وهس هرة لمحةوؿ عمٍٓا بأي طٓر   هع الهٓؿ إلِ ٓز

لع ار" ٔار، با٘ضاف  إلِ ةعوب  ا٘قٛع عىٍا ٖف الفرد أةبح هع هدا ىفسٓا ومسهٓا عمِ ا

 (57: 2007 غاىـ، 

 متغٍراث انذراست: 9.2

، عدد أفراد اٖسرة، الهس وى اٚق ةادي، الهس وى لٗبىام  المىس، العهر: الهس  ؿاله غٓر 

 ال عمٓهْ(

 .: اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادراتال ابعاله غٓر 

 حدود الدراسة: 1.1

 .  لدى أبىام هدهىْ الهادراتاٚضطرابات السموكٓالحدود الموضوعية: 

 .هدهىْ الهادرات أهٍات أبىام  الحدود البشرية:

 .الضف  الغربٓ  الحدود المكانية:

 .ـ2018/ 2017 السى  الدراسٓ  الحدود الزمانية:

   حدد ٌذي الدراس  هف اٛؿ الهفآٌـ والهةطمحات الواردة فٍٓا. :المفاىيميةالحدود 

 الدراس  هف اٛؿ أدوا ٍا ودرم  ةدؽ اٖدوات ويبا ٍا.   حدد ٌذي :اإلجرائيةالحدود 
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 انفصم انثبوً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطبر انىظري وانذراسبث انسببمت

 األدة انىظري 2.3

 :االضطراببث انسهىكٍت 2.2.3

و فْ ىهوي ٓ فاعؿ       أف الىهو الىفسْ والعاطفْ والبدىْ لمطفؿ عهمٓ  ه واةم  وه ةاعدة ٌو

ذلؾ الهاموؽ المهٓؿ، ٌو ٓو أير بعواهؿ الهحٓط الهادي والبٓة  العاةمٓ  واٚم هاعٓ ، ٖف الطفؿ 

ا٘ىساف فْ ةفحات حٓا ً اٖولِ ُٓةاب بها ٓةاب بً غٓري وٓعاىْ هف اٚضطرابات الىفسٓ  

واٚىحرافات العاطفٓ  والسموكٓ  كها ٓعاىْ الكبار. ولكف ةورة الهعاىاة وأشكالٍا، وعهؽ اٚىفعاؿ 

عها ٓدور بىفسً وع مً ٓمعؿ وافاقً  ا مؼ عها ىدركً فْ الكبر، ٖف الطفؿ عامز عف ال عبٓر 

هسأل  فٍـ هعاىا ً الداامٓ  هٍه  ةعب    طمب امفٓ  ي افٓ  وعمهٓ  واسع  وابرة ورغب  وةبر 

 (.2006 وافْ، 

ٓعبر السػموؾ البشػري  عبٓػرًا هحػددًا عػف اله طمبػات ال ػْ بػذلٍا هػف اػٛؿ سػموكً لهوامٍػ  ه طمبا ػً، و 

اي هعػػٓف قػػد ٓكػػوف ٌػػذا السػػموؾ ٚ ٓرضػػاي الهم هػػع، فٍىػػاؾ عػػدد هػػف الحامػػات  ػػدفع السػػموؾ فػػْ ا مػػ

وربهػا ٓىػاؿ السػموؾ الحهػد واليىػػام هػف الهم هػع، حٓػث أف الهم هػع ٓػػيهف كػؿ سػموؾ بىػام ٓفعمػً الفػػرد، 

هػػً،  ػػ  الهسػػؤول  عػػف  ٍػػذٓب السػػموؾ و  ٓو كهػػا أف اٖسػػرة والهم هػػع والهدرسػػ  ٌػػْ الهؤسسػػات ال ربٓو

اس أف كػؿ فػرد ٓسػعِ إلػِ اٚح فػاظ بػال وازف الػداامْ، فػإذا حٓث أف السموؾ ا٘ىساىْ ٓفسر عمِ أسػ
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شاٌد الفرد أىً سمؾ سموكًا غٓر ه بوؿ هف قبػؿ الهم هػع والمهاعػ  حػاوؿ العػدوؿ عىػً ح ػِ ٚ ٓعػزؿ 

 (.2009عف أآرف  بركات، 

عرؼ بٛف   همهوع  هف اٚضػطرابات ال ػْ ُ عبػر عػف سػموؾ  بأىٍا( اٚضطرابات السموكٓ  2011ٓو

هػع ىفػػػسً وهػػع أاػػػٓرف. و ظٍػػر اٚضػػطرابات  الهحػػروـهرغػػوب فٓػً،  ظٍػػر فػْ عٛقػػ  الطفػؿ  غٓػػر

ا  .السموكٓ  فْ العدواف وعدـ ال عاوف والسمبٓ  والىشاط الزاةد وغٌٓر

هف اٚضطرابات الاطرة، وذات ال أيٓر السمبْ فْ فاعمٓ  أدام اٖفراد،  السموكٓ  عد اٚضطرابات و 

ْ ىامه  عف  فاعؿ الفرد هع بٓة ً الهادٓ ، واٚم هاعٓ ، والىفسٓ ، وهف بٓىٍا سهات الشاةٓ   ٌو

وىس،  راىْ ٓو  (.2010 الٌز

ٌو ىهط سٓكولومْ أو سموكْ ٓى ج عف الشعور بالضٓؽ أو العمز الذي  السموكْواٚضطراب 

و همهوع   هف اٖعراض ٓةٓب الفرد ٚو ٓعد مزًما هف الىهو الطبٓعْ لمهٍارات الع مٓ  أو الي اف . ٌو

ْ  ىمـ عادة عف همهوع  ه والف  هف العواهؿ الىفسٓ   الهركب  ال ابم  لم حدٓد هف الىاحٓ  العٓادٓ ، ٌو

واٚم هاعٓ  والورايٓ  والمسدٓ ، وقد  راف ٍا  بدٚت عضوٓ  أو شذوذات سموكٓ  ظاٌرة فْ ال عاهؿ 

راف،   (.2005هع الهحٓط اٚم هاعْ.  ٌز

هو كبٓرة عمِ طاةف  ؿ هضطرب ه سع  غآ  اٚ ساع َ ش همَاىب السمَك الكها أف 

الفةان  كحاٚتعمِ أو بعض حاٚت ٌذي اٚضطرابات ىادر ، اٚضطرابات الىفسٓ  َالع مٓ 

عمِ حٓو أو بعضٍا ٓشٓع ،   َالٍَس َالٍمَسات الحسٓ  َالع مٓ ػَو العظهػشدٓد َمىػَالذٌاو ال

ٌَذي اٚضطرابات ، َعا مدٓراً باٌٚ هان َاله ابع ا هَضػع هها ٓمعمٍػْ الهم هػف كبٓراً شَٓعاً 
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َال عاس  ؿ َالضٓق َالهم الكدر مك الحاٚت ال ْ   راَح هو هشاعر ؿ الىفسٓ    فاَت ف شه

َمىَو العظه  َاٚضطٍاد  واٚك ةاب كالفةاـرة ػحاٚت ع مٓ  اطؿ ل هدد ل شه، َالاَف

سْ أَ هةحات العٛج ػب الىفػات الطادػلعٓ الممومَالٍمَسات الَمداىٓ  َالٍَس   طمب عادة 

 (.2006 بركات وحسف، الىفسْ 

عد سموؾ  هضطربًا عىدها  ا مؼ  ةرفا ً عف  وفعات الهحٓطٓف بً أو عىػدها ٓةػدر سػموؾ  الفردٓو

لهم هػػع وي اف ػػً ٚ ٓ ىاسػػب هػػع الهواقػػؼ أو عىػػدها ٓى ٍػػؾ فٓػػً حػػؽ الغٓػػر أو عىػػدها ٓشػػذ بػػً عػػف قػػٓـ ا

الطفػػؿ هىاسػػبًا لٛل ػػزاـ بٍػػذي ال ػػواىٓف أو عىػػدها ٓاػػرج اٚى ٍػػاؾ أو الاػػرؽ كػػوف سػػف ٓوقواىٓىػػً عمػػِ أف 

 (.2007لم واىٓف عف كوىً همرد إزعاج هع اد أو هزاج ه بوؿ بٓف اٖطفاؿ والهراٌ ٓف  آؿ سعود، 

 :تصىٍف االضطراببث انسهىكٍت 3.2.3

 :شدة اٚضطراب ( اٚضطرابات السموكٓ  إلِ قسهٓف رةٓسٓٓف، وذلؾ حسب2004  الظاٌرقسهت 

ْ اٚضطرابات البسٓط  ال ْ ٓعاىْ هىٍا اٖطفاؿ فْ  فئة االضطرابات البسيطة والمتوسطة: ٌو

 البٓت والهدرس ، وال ْ ٓهكف هعالم ٍا عف طٓرؽ اٚس عاى  باٖاةاةٓٓف وأولٓام اٖهور.

ْ اٚضطرابات الشدٓدة ال ْ ٓعاىْ هىٍا بعض اٖطفاؿ، فئة االضطرابات الشديدة: وال ْ   طمب  ٌو

ًٛ طوٓؿ الهدى، و شهؿ ٌذي الفةات حاٚت اٚىفةاؿ والذٌاف.  عٛمًا شاه

 حت عىواف اٚضطرابات ال ْ  ىشأ فْ هرحم  الطفول  ( DSM-5فْ  اٚضطرابات  و ـ  ةىٓؼ

 أو الهراٌ   كها ٓمْ:
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 ْشهؿ: ال امؼ الع م  فْ الماىب الذكاةْ ٓو

  اٚى باي، واضطرابات ال ةرؼ.اٚضطرابات السموكٓ  و شهؿ: اضطرابات 

 .اٚضطرابات اٚىفعالٓ  و شهؿ: قمؽ الطفول  أو الهراٌ  ، واضطرابات أارى 

  اٚضطرابات المسهٓ  و شهؿ: اضطرابات اٖكؿ، اضطرابات الحركات الىهطٓ  و

 اضطرابات أارى.

 .اٚضطرابات الىهاةٓ  العاه ، واٚضطرابات الىهاةٓ  الهحددة كال وحد 

-TR 4 ,2000)ٓؿ ا٘حةاةْ ل شآص اٚضػطرابات الع مٓػ  والىفػسٓ  الرابػع الهعػدؿ وفْ الدل

DSMْ ٔـ  ةىٓؼ اٚضطرابات السموكٓ  ال ْ  ةٓب اٖطفػاؿ والهراٌ ٓف عمِ الىحو ا  ):  

 :درمػ .  (70الذي ٓ ـ  شآةً باا بارات الذكام، حٓث ٓىاؿ الفرد أقؿ هػف   التخمف العقمي

( سػى ، ولػً هػػس وٓات افٓػؼ وه وسػط 18عهمٓػ  ال امػؼ بػدأت قبػؿ عهػر  شٓرط  أف  كوف 

 .وحاد وعهٓؽ

 : و شػػهؿ اضػطرابات ال ػػرامة، اٚضػطراب فػػػْ الحسػػاب،  اضـطرابات الــتعمم وبــعوبات الــتعمم

 .اٚضطراب فْ الك اب  وال عبٓر، واضطرابات غٓر هحددة

 :ـــة ةٓػػػػ ، اضػػػػطرابات ال واةػػػؿ وال ػػػْ  شػػػهؿ اٚضػػػطرابات الىها اضـــطرابات الميـــارات الحركي

ػػػ  - ةػػعوب  فػػْ الىطػػؽ ػػ  اٚسػػ  بالٓ  -اضػػطراب المغػػػ  ال عبٓٓر  -، اضػػػطراب المغػػػ  ال عبٓٓر
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اضطرابات ال واةؿ غٓر الهحػددة(، اضػطرابات ىهو هعههػ   شػهؿ عمػِ اضػطراب  -ال ٍ ٍ 

 فْ ال فاعؿ اٚم هاعْ 

لسموكٓ  حسب عدد الهش ركٓف إلِ قسهٓف ( قسهوا اٚضطرابات ا2005أها عبد الرحهف والببٛوي  

 ٌها:

هضطرب السموؾ ضهف همهوع  الىهط المهاعْ: ٓو هٓز ٌذا الىوع بأف أغمب الهشكٛت  .1

السموكٓ   حدث أساسًا كىشاط مهاعْ هع رفاقً، وقد ٓومد فٍٓا السموؾ العدواىْ المسهاىْ، 

ذا الىوع أكير اٖىواع شٓوعًا.  أو ٚ ٓومد، ٌو

لفردي العدواىْ: ٓو هٓز بسٓطرة السموؾ العدواىْ عادة  ماي البالغٓف هضطرب السموؾ ا .2

بد  بواسط  الشاص ولٓس كىشاط مهاعْ. أوالرفاؽ، ٓو

 محذداث االضطراببث انسهىكٍت  4.2.3

أو إلِ أف الهحددات   ألؼ هف أفعاؿ لٍا أير هعوؽ ل وافؽ الطفؿ ( 2004ٌىمْ وآاروف   أشار

أف الطفؿ ٓكوف هضطربًا حٓف ٓبمغ درم  هف عدـ الهٛمه  واٚى ظاـ و   ػداؿ و عطػؿ حٓاة أآرف 

عرضػً لػضغط هفرط وغٓر ضروري  عطؿ الهدرس ٓو فْ حمرة الدراس  العادٓ  فٓش ت ب ٓ  ال ٛهٓذ ٓو

ؤدي لهٓزد هف اضطراب واىزعاج الطفؿ ذا ً.  ٓو

ٍاؾ الهعآٓر وال عاس  أها "دافٓىوس وىٓؿ" فٓؤكداف عمِ أىٍا   حدد فْ الحدوث اله كرر واى 

 (.2000  ٓوسؼ،  لعمز أو سوم ال وظٓؼ وعدـ ال وقعالشاةٓ  وا
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( أف كؿ هف ال ةور اٚم هاعْ وال حكـ الذا ْ وعدـ  حهؿ ا٘حباط 2001وأشار عبد الاالؽ  

واٖلـ الذا ْ أو الضٓؽ، وظٍور عٛهات وأعراض وعدـ  ىاسب السموؾ هع الهوقؼ وغراب  السموؾ 

 ل ىبؤ بً ٌْ الهحػددات اٖساسٓ  لٛضطرابات السموكٓ .وةعوب  ا

( أف اٚا ٛؼ فْ الىهط والشدة والهدى والهدة ٌْ هحددات ٚ بد هف أاذٌا 2004  الظاٌروأكد 

 . بعٓف اٚع بار عىد  حدٓد اٚضطرابات السموكٓ 

هرآر  و كػرار و شهؿ حدة واسػ  اٚضطرابات السموكٓ  ( أف يه  سهات  هٓز2003كازدٓف  وذكرت 

 . السموؾ وحدوث العدٓد هىٍا هعًا و عطٓؿ اٖدام الوظٓفْ الٓوهْ
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 :انسهىكٍت االضطراببثخصبئص روي  5.2.3 

 أواًل الخبائص المعرفية: 

 ( بها ٓمْ:2014وقد حددٌا الهكاىٓف وآاروف  

 ربوف سموكًٓا.طالذكام: ٚ  ومد ىسب  هحدد هف الذكام ٓىدرج  ح ٍا اٖطفاؿ الهض 

 . الفٍـ واٚس ٓعاب: فٍـ غٓر قادروف عمِ فٍـ الهعموهات ال ْ  رد هف البٓة 

  كوف لدى الهضطربٓف سموكًٓا ضعٓفالذاكرة  . 

 .ْكوف ال حةٓؿ الدراسْ ه دى  ٓو

 .ولدٍٓـ  ش ت فْ اٚى باي 

 .كها ٓ ه عوف بهفٍـو ذات سْم 

 ثانيًا: الخبائص االنفعالية:

كٓ  ٓظٍػر اىفعػاٚت وهشػاعر   هيػؿ فػْ عػدـ الراحػ  المسػهٓ  سػمو  اضػطراباتالطفؿ الذي ٓعاىْ هف 

وعػػدـ ال ىظػػٓـ فػػْ الهٍػػارات ا٘دراكٓػػ  وحػػؿ الهشػػاكؿ وال ػػو ر عىػػد اٚه حػػاف وسػػرع  الغضػػب ورفػػض 

 .(2012 عكاش  وعبد الهمٓد،  الهىاقش  واّواؼ وه و ر وعةبْ وحساس و ى ةً الي  
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 ثالثًا: الخبائص السموكية:

و أي سموؾ لفظْ أو غٓػر لفظػْ ٓسػ ادهً الطفػؿ لمػذب اى بػاي أاػٓرف؛ والسػموؾ عػادة هػا ٓكػوف  ٌو

غٓػػػر هىاسػػػب لمىشػػػاط الػػػذي ٓكػػػوف الطفػػػؿ بةػػػددي و  ضػػػهف ٌػػػذي اٖىهػػػاط السػػػموكٓ  الةػػػراخ والهػػػرح 

الةااب وال ٍٓرج واٖاذ بآار حرؼ هف الكمه  فْ أي  عاهؿ لفظْ وال ٓاـ بحركات مسدٓ  بالٓدٓف 

 (.2008والرممٓف  سهاح، 

 أبعبد االضطراببث انسهىكٍت 6.2.3

 اضطراب السموك:

بكاف  أشكالً هف أبرز ٓعد وهع  عدد هظاٌر اضطراب السموؾ أو الهسمؾ وال ةرؼ، إٚ أف العدواف 

و 2000، ف د ذكر هوسِ  اضطراب السموؾ هظاٌر مؾ  ( بأىً الىزع  إلِ اب دام اله ا م ، ٌو

وى  بعػدة عواهػؿ  ػشهؿ  الوراي  والسهات الفسٓولومٓػ  واٖاٛقٓ  واٚم هاعٓػ  والحضآر  اس ماب  هٌر

 وطبٓع  السموؾ الهيالْ والواقعْ.

( هف اٖعراض اٖولٓ  لٛضػطراب الىفػسْ، وٓهيؿ اس مابات عىٓف   ضـ 2000ً ٓوىس   واع بر 

ض الشعور بالى ص أو ف داف اح راـ ا لذات وعدـ الشعور بالغضب والعدام، وقد ٓكوف وسػٓم  ل عٓو

 اٖهف.

و أي سػموؾ ٓحاوؿ بً ل  مٓد ( فاع بر ظٍوري 2004أها الاطٓب   ٕآرف وهحاكاة اٖقراف، ٌو

الطفؿ إٓ اع اٖذى أو الضرر الهادي أو الهعىوي لٍدؼ ها، ٓو وقؼ ىوعػً عمػِ عواهؿ عدة هىٍا 
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ذي العواهؿ هسؤول  عف الحكـ اٚم هاعْ والي افْ والبٓةْ واٚق ةادي والةحْ وا٘حباط الىفػسْ  ٌو

 . هىذ ىشأة الطفؿ اٖولِ ظٍور اضطراب السموؾ

 االجتماعي: : العدوانأوالً 

شٓر ٌذا السموؾ إلِ أف ٓ مً ةاحبً إلِ إٓ اع  تالسموكٓآعد السموؾ العدواىْ أحد  الغٓر هألوف  ٓو

، والفرد الذي ٓع دي اٖذى باٖشااص أآرف أو هه مكا ٍـ إها بدىًٓا أو لفظًٓا أو بأي طٓرؽ آار

عٛف عف  هْ أو ربها ٓع دي  وكٓدًا لذا ً وا  وٓسرؼ فْ اع داةً هدارة لشعور بالى ص ح ٓ ْ أو ٌو

ومودي أو لدرم عدواف ه وقع عمًٓ، والفرد الهحبط ٓ وـ بالعدواف ولكف العدواف ىفسً ربها ٓ ع لً 

 (.2009إحباط  أبو دلو، 

ي إلِ إلحاؽ اٖذى سوام أكاف بالفرد ذا ً أـ أآرف ى ٓم  والسموؾ العدواىْ ٌو السموؾ الذي ٓؤد

 (.2003ا٘حباط أو هواقؼ الغضب أو الهىافس  الزاةدة  الضٓداف، 

وٓع بر السموؾ العدواىْ وسٓم   كٓؼ ٓممأ إلٍٓا الذات أحٓاىًا لكْ ٓبعد عف ىفسً اطر ٍٓددي لٓحافظ 

ًا لمرد عمِ اٚع دامات  عبٓد، عمِ ب امي واس هراري ومودي، وبذلؾ ٓةبح العدواف   (.2008ضروٓر

ًا، هباشرًا أو غٓر هباشر،  كها اف السموؾ العدواىْ إها أف ٓكوف لفظًٓا أو هادًٓا، ةٓرحًا أو رهٓز

وهواقؼ الغضب واٚحباط  وا٘ىزاع ٌْ ها  همْ عمِ الشاص ٌذا السموؾ وٓ ر ب عمًٓ إٓذام بدىْ 

 (.2002الذي ٓوقعً عمِ أآرف  حسٓف، او هادي أو ىفسْ ٓعبر بٍا عف العىؼ 
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ٓةػػػىؼ السػػػموؾ العػػػدواىْ إلػػػِ عػػػدة اةػػػىاؼ  بعػػػًا لهعػػػآٓر هعٓىػػػ ، فػػػٓهكف  ةػػػىٓفً الشػػػكؿ الظػػػاٌري 

 (: 2008إلِ عبٓد، 

 وذلؾ باس اداـ المسـ فْ اٚع دام هيؿ الضرب والرفس وال  اؿ بالسٛح. العدوان الجسدي: .1

ظٍر لدىالعدوان المفظي أو الكالمي .2 كوف عمِ شكؿ  : ٓو اٖفراد الذٓف ٓس ادهوف المغ  ٓو

 دي.حبٓخ والسآر  وال ذؼ بالسوم وال السب والش ـ وال مٓرح وال و 

: ٓو ـ عف طٓرؽ ال ٓاـ بعهؿ أو اٚه ىاع عف سموؾ ٓوةؿ الفرد هف اٛلً العدوان الرمزي  .3

 ىاع عف رسال  غضب وعدواف عمِ أار، هيؿ الىظر بطٓر   قاسٓ  إلِ الفرد أو اٚه

 اٚ ةاؿ البةري، أو اٚه ىاع عف رد السٛـ ...إلخ 

 :مشكالت التركيزثانيًا 

ر كو ىسب  اى شاري عىد الذ  ٓزدو  ؿاٖطفا ىث لدو شاةع الحد كٓاً مو س راباً اضط ال ركٓزٓع بر ى ص 

 ًة شآ ـٓ ػ ٚ ًأى إٚالهبكرة  العهٓر  حؿٓحدث فْ الهرا اٚضطرابذا ٌ فهع أو  ا٘ىاث فأكير ه

 2013) الهعآط ،و  ال هش  الهدرس قبؿ  ها  هرحم فْ اؿاٖطف دىل

عضٓو  د أسباب و مو  فه ـِ الرغػمع اٚضطرابذا ٍاضح لو مد سبب و ٓ ٚقت الحالْ و ح ِ الو 

ةاب  اٖـ أدٓو  هعٓى  أيىام الحهؿ,    هيؿ فْ  ىاوؿ  دآف اٖـ الحاهؿ, إدهاىٍا عمِ الكحوؿ وا 

دة,  عرض الطفؿ لبعض السهوـ هيؿ الرةاص والهواد الساه , ال ٍابات المٍاز العةبْ اٛؿ الٚو

 (2010وبف ٓع وب,  ؿالهخ و عرض الطفؿ لٙشعاع ولٙةابات الهؤيرة عمِ الهخ  لكح
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كذلؾ أشارت بعض الدراسات إلِ أف العواهؿ الىفسٓ  هيؿ ال مؽ وا٘حباط والهعاهٛت اٖسٓر  

ارض  فْ اٖسرة والهدرس   ساعد فْ إظٍار أعراض ٌذا السمبٓ  والظروؼ اٚم هاعٓ  اله ع

 .(2010اٚضطراب لدى اٖطفاؿ  بطرس, 

 سموؾ الحرك  هف الطفؿ بشكؿ أكبر عمِ اٚى باي موؾ عدـٓهى  سٌ فعبارة ع اٚى باير و قةو 

 ف م الها اٖىشط لف رة زهىٓ  هعٓى  عىد ههارس   اٚى بايب   ركٓز و ةع ًٓ ةد بو ، واٚىدفاع الهفرط

 (2011 هعوض, 

ت ٚالحا فه كيٓر فْو  ،اضطراب ىهاةْ ٌو اٚى باير و اضطراب الىشاط الحركْ الزاةد الهر بط ب ة

وةؼ  ات،و سى 7 فسقبؿ ر ٍٓظ  يالبةر  اٚى بايغٓر هىاسب  فْ ماىب  ىهاةٓ  ٓاتو بهس ٓو

 (2016 ,عاهر  اٚىدفاعٓ و  الزاةد الىشاطو سموؾ السهعْ/ أو 

ٓ هٓز ب أيري بحٓاة الطفػؿ الداامٓػ   هشكٛت ال ركٓز ( إلِ أف ال فكٓػر ف2000ْٓوىس   وأشارت

ف سٓري الع د والرغبات الهكبو   والدوافع غٓر الهرغوب فٍٓا ام هاعًٓا و  ةؼ أفكاري بعػدـ اٚ ةاؿ 

غمػب عمػِ  فكٓري الىاح ٓ  والبٛدة الفكٓر ، وقد   سمط عمًٓ أفكار ٚ ٓ هكف هف ال امص هىٍػا، ٓو

 . اٚىفعالٓ  ٚ الهىط ٓ  إضاف  إلِ الٍذٓاف

ؤكػد آدـ   ( عمِ أف هف أبرز أشكالٍػا لدى اٖطفاؿ ال وقعػات الكواريٓ ، اٖفكار الٛهىط ٓ ، 2003ٓو

و ىمـ غالبًا عف سوم الهعاهم  الوالدٓػ ، وال عػرض لم ػسوة والعىؼ سوام المسدي أو الىفسْ، 

 لةاده .وال عرض لٙحباط أو الابرات ا
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 :القمق واالنسحاب ثالثًا:

( ال مؽ بأىً ٌو شعور ب م  الراح ، وقد ٓ ضهف اٌٚ هاـ بأحداث 2004عرؼ عبد الٍادي والعزة  ٓ

هس  بمٓ   كوف عادة هةحوب  بال أهؿ وال فكٓر و وقع الشر وعدـ الراح  والهشاعر عادة ها  كوف 

ؽ عىد اٖشااص فْ هىاسبات ها مف  هف حٓا ٍـ، ٓٛحظ ال م، م ٍـرقٓ   إذا أف الضم  الهفامة    

فالحدٓث عف ال مؽ فْ أٓاهىا الحاضرة ٓزداد اٌٚ هاـ بً فْ هٓادٓف الحٓاة العاه  وهٓادٓف الدراسات 

، أها اٚىسحاب فٍو عبارة عف عدـ الهشارك  فْ العٛقات اٚم هاعٓ  دااؿ اٖسرة أو الىفسٓ 

كوف الشاص  الٓوهْ كرو ٍٓف اع اد عمًٓب ىفٓذ عهمً الهم هع، إىها ال ٓاـ  الشاص فْ حٓا ً ٓو

 مابر بالهحٓط اٚم هاعْ ه ذهًرا، عابس الومً، عدٓـ ا٘حساس بأي ىكٍٍ   ربطً الهىسحب 

 (.2002وآاروف، 

ٓ هٓز اٖطفاؿ الهىسحبٓف اىفعالًٓا بعدـ ال درة عمِ ال واةؿ والامؿ والحزف والفػشؿ فػْ الهشاركػ  و 

ـ عادة هػا ٓكوىػوا طفولٓٓف فْ سموكٍـ فْ اٖىشط   ػف، ٌو ف عٛق  هع أآر الهدرسٓػ  وفْ  كٓو

ـ هىعزلوف ام هاعًٓا وأةدقػاةٍـ قمٓموف، وقد  و ةرفا ٍـ، وٓهٓموف لم هرد فْ ال فاعػؿ هعٍـ، ٌو

 (.2000ٓممةوف إلِ الآاؿ وأحٛـ الٓ ظػ  أو ٓعاىوف هف هااوؼ ٚ أسباب لً  ال اسـ وآاروف، 

لً أىواع ش ِ هىٍا  أار اٚس ماب  اٚىفعالٓ  وال بمد ال مؽ ( عمِ أف 2000د أكد عبد الاالؽ  وق

اٚىفعالػْ أي اىافػاض ال درة عمػِ اٚس ماب  اٚىفعالٓ  وى ص الشعور باٖلف  والعطؼ والحىاف وعدـ 

و بالىسب  لٗطفاؿ . ال ىاسب بٓف اٚىفعاؿ والهىبً الذي ٓيٓري د الحموؿ الهػس اده  قد ٓكوف أح ٌو

 ـ.لم  مٓػؿ هػف حػدة الةراعات ال ْ  ا مج ىفوسٍ
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الاطر، إىً ٓظٍر   وامٍبه شاص ٓىذرال مؽ فْ كؿ حاٚ ً شكؿ هف ال و ر واٚضطراب  ٓبدوو 

و فْ ٌذا الحاؿ ٓيٓر طاق  الشاص  هف ىاحٓ  وكأىً إشارة إلِ ومود اطر ٓ ٍدد الشاص، ٌو

أمؿ سٛه ً والهحافظ  عمِ ها  ع بري أساسًٓا لٍا، وقد  كوف وساةؿ ل عهؿ فْ الدفاع عف ذا ً وهف 

ًٚ هف أف  ى ٍْ عهمٓ  الدفاع  ىا ٓبدو اح هاؿ اٚضطراب، وبد الدفاع غٓر كافٓ  أهاـ ال مؽ الشدٓد، ٌو

إلِ السٛه ، فإف الى ٓم  ٌىا ٓهكف أف  كوف عةابًا و ةدعًا فْ البىام السمٓـ السوي لمشاص 

 (.2002،  مابر وآاروف

 :السموك العبابي رابعاً 

اإ هف مٍد فْ ال كٓؼ اٖحداث وها  بذلً  السموؾ العةابْ ف سمسم  اٖحداث البٓولومٓ  ال ْ ٓيٌٓر

هع ال غٓٓر وال مدد  ػؤدي إلِ  فسٓر اٚر باط الويٓؽ بٓف ال غٓر والةح ، حٓث أف ا٘طػٛؽ 

ادة العبم عمِ المٍاز اله كػرر لعهمٓات اٚس ماب  ال ومٍٓٓ  ورد الفعؿ ا ل كٓفْ بها ٓسببً هف ٓز

العةبْ وىظاـ الغدد الةهام هر بط أٓضًا بأهراض واضطرابات بدىٓ  أارى، فال غٓر السٓرع فْ 

ادة فْ  هيٓؿ  ٓػؤدي إلػِ عهمٓات ه كررة هف هوارد الطاق  فْ المسـ، وبال الْ إلِ ٓز ػا  البٓة  وهظاٌٌر

ذا بدوري ٓامػؽ اطػر هرضْ كالسكر وضغط الدـ، وغٓر ذلؾ هها ٓىعكس فْ الحٓاة  الدٌف ٌو

 (.2007 بركات،  اٚىفعالٓػ  والىفػسٓ  لمفػرد

ىػػ  ، فالدرمػ  الهر فعػ   ػدؿ عمػِ أف العةابٓ  و عىػػْ  الهٓػػؿ إلػػِ اٖفكػػار والهػػشاعر الػػسمبٓ  أو الحٓز

واٖحػزاف، بٓىهػا  ػػدؿ الدرمػػ  الهىافػػض  عمػػِ  اٖفػراد ٓ هٓػزوف بالعػةابٓ  أكيػر عرضػ  لعػدـ اٖهػاف،
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 أبو ٌاشـ، ، أف اٖفػػراد ٓ هٓػػزوف باٚسػػ  رار اٚىفعػػالْ، وأكيػػر هروىػػ ، وأقػػؿ عرضػػً لٗحػزاف

2010.) 

لعةاب(, لكىٍا  ا الام ٓ  فٍْ ىوع هف الهرض الىفسْأها اٚضطراب فْ الامؽ أو اٖهراض  

ف كاىت   فؽ هعٍا هف حٓث اٖسباب والهٓرض بٍا ٚ ٓبدو عامزًا عف  ا مؼ عىٍا فْ أ عراضٍا وا 

ال وافؽ هع الهم هع أو هع ىفسً ى ٓم  هرض ىفسْ أو ع مْ واضح, أو ى ٓم  ى ص ظاٌر فْ 

ٚو ٓبدو عمًٓ ال فكؾ الشدٓد فْ الشاةٓ  الذي ٓهٓز  ذكاةً أو  مؼ أو عطب عضوي أو عةبْ،

ٓعاىْ هف   بدو أعراض الةراع الذي ىٛحظً فْ الهرض الىفسْ ولكىًُ  الهرض الع مْ, وكذلؾ ٚ

سموؾ اىدفاعْ ه كرر ٚ ٓ ري الهم هع, بؿ ٓعاقب عمًٓ دوف أف ٓس فٓد هف ابرا ً ٚو   كوف لدًٓ 

 .(2006 ىاةر،  بةٓرة هف ى ٓم  أعهالً الضارة بً وبالهم هع

ٓمابًا  رضالو ر بط العةابٓ  سمبًا با شااص بال عبٓر الذا ْ عف ا٘مٍاد، كها أف اٖعف الحٓاة وا 

العةابٓٓف أقؿ قدرة عمِ ال عاهؿ هع الضغوط فْ البٓت والعهؿ، كها أىٍـ أقؿ  حكهًا فْ اىدفاعا ٍـ 

 .(2012 مبر، 

 ركي:معدل التوتر الح خامساً 

ىٍا عٓعرؼ ال و ر الحركْ  واهؿ بأىً ٌْ حال  هف الشعور بالضٓؽ وعدـ اٚر ٓاح ٓش رؾ فْ  كٓو

، والشعور با٘حباط أهاـ هوقؼ حرج ٚ هارج هىً، أو سٓ  وام هاعٓ  وبٓولومٓ  ه ضافرةعدة ىف

 .(2118 عبٓد،  ى ص ال فٍـ هف قبؿ اٌٖؿ واٖةدقام أو الهعمهٓف
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سٓ  َفسَٓلَمٓ  َام هاعٓ  ها مف  عمِ اٖفراد الذٓو ٓ عرضَو ػارًا ىفػآي ٓ رؾ ال و رىٛحظ أو 

 :  (2115 الزعبْ،  لٍا َهو ٌذي أيار

، الهزهى ؿ ىَبات ا٘سٍا، از الٍضهْػاضطرابات المٍػػ ٌذي أيار بؿ أيار الفسَٓلَمٓ :   هي -1

، طرابات المٍاز الدهَّ اله هيم  فْ ار فاع ضغط الدن َالةداعػاض، اضطرابات المٍاز الىفسْ

 (.َف داو الشٍٓ ، َهرض السكرّ، ؤضاف  ؤلِ ؤةاب  الممد بالطفح الممدّ

َالشك َزٓادة ، الذاكرةَاضطراب ، اٚى باي كى صأيار الىفسٓ : َ ى سن ؤلِ آيار هعرفٓ   -2

حٓث  ةبح أىهاط ال فكٓر هضطرب  َٚ ع ٛىٓ  َغٓر هىط ٓ . َآيار اىفعالٓ  ، اٖاطامؿ هعد

 َضعف الضَابط اٖاٛقٓ  .، َالعمز، اٚك ةابَظٍَر ، َالَسَاس، ال َ ر الىفسْ كازدٓاد

الشك فْ ، َنػاضطرابات عادات الى، فْ اضطرابات الكٛنؿ ار السمَكٓ  العاه :   هيأي -3

 اٚع هاد عمِ أارٓو.، ء َاٖقاربقاماٖةد

َاىعدان ، سحابػالعزل  َاٚى، العٛقات اٚم هاعٓ  إىٍام، فْ ال َ رؿ أيار اٚم هاعٓ :   هي -4

 الهسؤَلٓ .ؿ َ حهؿ ال درة عمِ قبَ

 :الث انسهىكٍت واالضطراببث انسهىكٍتانفرق بٍه انمشك 7.2.3

الهشكٛت السموكٓ  ٌْ مهٓع ال ةرفات واٖفعاؿ غٓر الهرغوب  ال ْ  ةدر عف الطفؿ بةف  

 ه كررة ٚو   فؽ هع هعآٓر السموؾ السوي اله عارؼ عمًٓ فػْ البٓةػ  اٚم هاعٓ  وال ْ  ىعكس عمْ

الهشكٛت ال ػْ ٓعػاىْ هػف اٖطفاؿ فْ الماىب  ٌْ  مؾ  ، كها أىٍاكفامة الطفؿ اٚم هاعٓ  والىفسٓ
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ػذي الهشػكٛت ٌػْ: العىػاد وال هػرد والعدواىٓ ، والسرحاف وأحٛـ  السموكْ كها ٓدركٍا الوالداف ٌو

الٓ ظ ، والغضب، الىشاط الزاةد والعػادات اٚم هاعٓػ  الغٓػر الهرغوب فٍٓا، اٚىطوام، اضطرابات 

هشاكؿ السموؾ بومً عاـ ْ، و دىرة اٖىاىٓػ ، قضػـ اٖظػافر ال حةٓؿ اله الىوـ الكذب السرق ، الغٓػ

ٌْ اضطرابات السموؾ ال ْ  حػدث لمفػرد و سبب إزعامًا لً و ح اج إلِ عٛج سموكْ ٘زال  أسباب 

عادة ال عمٓـ وال كٓؼ  .(2009 إسهاعٓؿ،  اضطرابات وا 

لسموؾ العدواىْ أو غٓر العدواىْ الذي اٚضطراب السموكْ ٌو الىهط اليابت واله كرر هف اأها 

لطفؿ فْ البٓت أو  ى ٍؾ فًٓ ح وؽ أآرف أو قٓـ الهم هع اٖساسٓ  أو قواىٓىً الهىاسب  لسف ا

أف ٓكػوف ٌػذا السموؾ أكير هف همرد ا٘زعاج الهع اد أو  ِعمػلرفاؽ وفْ الهم هع الهدرس  ووسط ا

بأىٍا همهوعػ  هػف أشكاؿ السموؾ   وةؼ سموكٓ اٚضطرابات الف .هزامات اٖطفاؿ والهراٌ ٓف

الهىحرؼ واله طرؼ بشكؿ همحوظ، و  كرر باس هرار و االؼ  وقعات الهٛحظ و  هيؿ فْ اٚىدفاع 

 (.2004 الظاٌر،  والعدواف واٚك ةاب واٚىسحاب

 :ثرهب عهى األسرةوأ انمخذراث 8.2.3

ػػػىعكس عمػػػِ ٓعػػػّد  عػػػاطْ الهاػػػدرات هػػػرٌض ام هػػػاعْ، ٓػػػذؿ الفػػػرد وٓحط ػػػؤير عمػػػِ ىفسػػػٓ ً، ٓو هػػػً، ٓو

دفعػً إلػِ الرذٓمػ ، ٓو ػود الشػاص إلػِ ال بمػد والٛهبػاٚة ههػا ٓف ػدي  شاةٓ ً، فٓهحوا هىً الفضػٓم ، ٓو

الشػعور بالهسػػةولٓ ، وٓبعػدي عػػف واقػع الحٓػػاة، ٓبػدو داةهػػًا اػاةر ال ػػوى، داةػـ الممػػوس قمٓػؿ الحركػػ ، ٚ 

، ٓى ٍػػْ بػػً الحػػاؿ إلػػِ ا٘قاهػػ  بأحػػد الهس شػػفٓات لعػػٛج ٓ ػػوى عمػػِ العهػػؿ، ٚو ٓعػػرؼ هعىػػِ الكفػػاح

 غبػػاري،  أف  ى ٍػػْ حٓا ػػً هػػرض عضػػوي هػػزهف، ٚ شػػفام هىػػً، أو بهس شػػفِ اٖهػػراض الع مٓػػ  إلػػِ
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 ؤدي الهادرات إلِ ى اةج سٓة  لمفرد سوام بالىسب  لعهمػً أو إراد ػً أو وضػعً اٚم هػاعْ و  (.2007

ًٚ ذو  فكٓػػػٍر سػػػطحْ، ٍٓهػػػؿ فػػػْ وي ػػػ  الىػػػاس بػػػً، ف معػػػؿ هىػػػً إىسػػػاىًا  دام وامبا ػػػً، ٚو ٓبػػػالْ أكسػػػو

سػػػباببهسػػػؤولٓا ً، وٓىفعػػػُؿ بسػػػرعٍ    الٍدٓػػػ ،   عػػػاهمٍـ هػػػع الىػػػاس افٍػػػٍ ، وذو أهزمػػػٍ  هىحرفػػػ  فػػػْ  ٖو

2008.) 

أسموب هعاهم  الوالدٓف لٗبىام بشكؿ فعاؿ عمِ الىواحْ الها مف  فْ شاةٓ  اٖبىام، فىمد أف ٓؤير 

الوالػػدٓف الػػذي ٓ سػػـ بالحػػب وال  بػػؿ والسػػهاح  والدٓه راطٓػػ  هػػف شػػأىً أف ٓػػؤير إٓمابٓػػًا  أسػػموب هعاهمػػ 

عمِ شاةٓ  اٖبىام، كذلؾ أسموب هعاهم  الوالدٓف الذي ٓ سـ بالىبذ، والرفض، وال شدد هف شأىً أف 

ٓؤير سمبًٓا عمِ شاةػٓ  اٖبىػام، وٓظٍػر بعػض أشػكاؿ السػموؾ غٓػر الهرغػوب فٓػً وٓا مػؼ أسػموب 

عاهم  الوالدٓف هف شاص ٖار، وهف بٓة  ٖارى وهف ي اف  ٖارى، وهف هم هع ٖاػر. ف ػد ٓ بػع ه

البعض أسموب ال شػدد والةػراه  الزاةػدة ظىػًا أف ٌػذا اٖسػموب ٌػو اٖهيػؿ فػْ  ىشػة  اٖبىػام والػبعض 

، كذلؾ ٓ وقؼ أار قد ٓ بع أسموب العطؼ والحهآ  الزاةدة وال دلٓؿ ظىًا أف ٌذا اٖسموب ٌو اٖهيؿ

أسموب العطؼ فْ هعاهم  الوالدٓف لٗبىػام عمػِ عواهػؿ ااةػ  بالوالػدٓف، فأسػموب ال ىشػة  الػذي ىشػأ 

ًٛ هػػف الوالػػدٓف،  فٓػػً أحػػد الوالػػدٓف ٓػػؤير فػػْ أسػػموب هعاهم ػػً ٖبىاةػػً، كػػذلؾ الي افػػ  ال ػػْ ىشػػأ فٍٓػػا كػػ

 (.2015 الٍموؿ،  ىاموكذلؾ العٛق  بٓف الزومٓف  ؤير أٓضًا عمِ أسموب هعاهم ٍها لٗب

ٓػػؤدي إلػػِ زعزعػػ  البىٓػػ  اٚم هاعٓػػ  لٗسػػرة، و رامػػع أطػػر ال فاعػػؿ اٚم هػػاعْ البّىػػام بػػٓف كهػػا أىٍػػا 

أعضاةٍا،  ا مػؼ أبعػاد  مػؾ أيػار وى اةمٍػا بػاا ٛؼ عضػٓو  الفػرد اله عػاطْ دااػؿ اٖسػرة كػاٖب 

طْ وف ر ػػً ، وهسػ وى ال عػػاال عػػاطْ بٍػػاال ػػْ ٓػ ـ أو اٖـ أو أحػد اٖبىػػام، وكػذلؾ ىوعٓػػ  هػػادة الهاػدر 

 .(1996  السعد،  الزهىٓ 
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ٓهيؿ  عاطْ الهادرات عبةًا اق ةادٓا شدٓدًا عمِ داؿ اٖسرة، ف سوم حال ٍا وهف ماىٍب آار 

كوف  فْ  اله عاطْالهعٓشٓ  هف مهٓع الىواحْ، وقد ٓؤدي ذلؾ إلِ اىحراؼ بعض أفراد اٖسرة، ٓو

سر ً، سوام هف ىاحٓ  أاٛقً، أو عٛقا ً الهشبٌو  بالهدهىٓف ذوي ٌذي الحال  ىهوذمًا سٓةًا ٖ

ؽاٖاٛؽ الشاذة، إضافً  إلِ  أحد أفراد اٖسرة إلِ ىفس الٍاوٓ  ال ْ اىحدر إلٍٓا رّب اٖسرة،  اىٚز

 ْ ـ بؿ  ا٘دهافٌو ااةً  اٖطفاؿ الذٓف ٓىشأ لدٍٓـ شعور بعدـ الهسؤولٓ  و  دٓر الوامب حٓاؿ أسٌر

فحسب، بؿ ٓؤدي إلِ  فكؾ  لٗسرةٚ ٓ  ةر  عاطْ الهادرات عمِ ال شوي الهادي  ،لهم هعحٓاؿ ا

ادة الهشاكؿ بٓف الزومٓف وال ْ  ى ٍْ باٖسرة إلِ الدهار والاراب. بهعىِ آار اٖسٓر الروابط  ، وٓز

ةحٓ  والع مٓ  فإف اله عاطْ هيمها ٓ أير بالبٓة  الهحٓط  بً، فأىً ٓؤير فٍٓا أٓضًا، و  غٓر حال ً ال

عمز عف  ىشة ٍـ مإلِ اٖسو  ، ٚو ٓكوف فْ حال  ةحٓ  أو ع مٓ   سهح لً أف ٓرعِ أبىامي، ٓو

 .(2007 غباري،   ىشة  السمٓه ال

و بذلؾ ٓهيؿ  والهدهف بها ٓىف ً هف هاؿ عمِ  عاطْ الهادرات ٓ  طع مزمًا كبٓرًا هف داؿ اٖسرة، ٌو

ؾ المػػزم هػػف الػػداؿ   ػػأير الحالػػ  الهعٓشػػٓ  لٗسػػرة، ٚو ٓسػػ طٓع عبةػػًا اق ةػػادًٓا عمٍٓػػا، وباسػػ  طاع ذلػػ

 مبٓػػ  اٚح ٓامػػات الضػػروٓر  ٖفػػراد اٖسػػرة، ههػػا ٓػػدفع اٖبىػػام إلػػِ الشػػروع فػػْ بعػػض اٖعهػػاؿ غٓػػر 

الهشروع ، كال سوؿ أو السرق  أو الدعارة، وكمٍػا هػف اٖهػراض اٚم هاعٓػ  ال ػْ  ف ػؾ بػالفرد واٖسػرة 

اله عاطْ الذي ٓىفػؽ هالػً عمػِ إدهاىػً لمهاػدرات ٚ ٓكػوف ه ػدرًا لمهسػؤولٓ  الهم ػاة والهم هع. كها أف 

د  م اٖٚو عمِ عا  ً كرب أسرة وهسةوؿ عىٍا ٖىً راعٍٓا اٖوؿ، بؿ ٌو قدوة سٓة  وبال الْ ٓىشأ ٌػٚؤ

ػذا اٖهػر اطػر عمػِ الهم  ًٛ ٌو ـ وهم هعا ٍـ هس  ب هػع ولٓس لدٍٓـ أي شعور بالهسؤولٓ  حٓاؿ أسٌر

حٓىها ٓىشأ أفرادي عمِ ا ماٌات وسموكٓات سالب  ىحو الهم هع ٌذا با٘ضاف  إلِ أف أسرة اله عػاطْ 
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داةهػػًا ٓسػػودٌا مػػو هػػف ال ػػو ر والشػػ اؽ والاػػٛؼ بػػٓف أفرادٌػػا، ف ػػد أيب ػػت البحػػوث والدراسػػات ار فػػاع 

سػػر ال ػػْ ٓومػػد بٍػػا هعػػدٚت سػػوم العٛقػػات الزومٓػػ  والىػػزاع الػػداةـ بػػٓف الػػزومٓف واىفةػػالٍها فػػْ اٖ

هدهىْ هادرات، و بعًا لذلؾ ٓر فع هعدؿ حدوث اٚضطرابات بٓف اٖطفاؿ فْ ٌذي اٖسر، هها ٓؤدي 

 .(1999إلِ لموم اٖحداث أٓضًا إلِ ال عاطْ، وكذلؾ اىحرافٍـ عبد المطٓؼ، 

ِ ػػػػعم ال ػػػْ  ػػػؤير الاطٓػػػرةالىفسٓ  اٚم هاعٓ  الهشػػػكٛت  هػػػف عػػػاطْ الهػػػواد الهاػػػدرة  هشػػػكم و ع بػػػر 

، و كهف  اطورة ٌػذي الهشػكم  فػْ آيار ىفسٓ  َام هاعٓ  َاق ةادٓ  سٓة  نعمٍٓا هبها ٓ ر ب د رالف

ا لػػدى   كهػػف اطػػورة ٌػػذي الهشػػكم  كها لهمه ػػع، افػػْ ٓ  أساسٓ  ربشبىػػام الػػذٓف ٓهيمػػوف قػػوة اٖاى شػػاٌر

ذا ً فػػْ الوقػػت  ار ع نه رأكيٓ عػػاطِ أةبح واحػػدًا بػػؿ ع اراً ٓ عػػاطِ د رالفلػػـ ٓعػػد أىً فػػْ أٓضاً 

عػدادي ُ الشباب ىااةا ب عبة  ق آٖان اٌ هاهًاٍ ـ الهسؤولوف ٌػذي وٓ  ىطنػػال بىػام هسػؤولٓ  مل حهوا 

فػػػْ فعاؿ أيػػػر  نهذلػػػؾ البىػػػام لهػػػا لٍػػػا دعاهات إحػػػدى الةح  الىفسٓ  ٌْ كهػػػا ٍٓػػػ ـ  ،بًوالىٍػػػوض 

 (.2009 رمٓع ، اد راٖفبٓف العٛقات و حسٓف  ا٘ىساففات رعمْ  ةالسٓطرة 

ػا  اف الهواد الهادرة  ؤير بأىواعٍا الها مف  عمِ الحال  الىفسٓ  والهزامٓ  لٗشااص عػف طٓرػؽ  أيٌٓر

هْ  ػ  و ا ػرؽ الحػامز الػٌو عمِ المٍاز العةبْ الهركػزي . ف ػداؿ الهػواد الهاػدرة عبػر الػدورة الدهٓو

كػػز الػػ حكـ فػػْ اٖوعٓػػ  لمهػػخ و ػػداؿ الػػِ هىػػاطؽ الهػػخ الها مفػػ  ف  مػػً الػػِ هركػػز ال ػػىفس وال مػػب, هر 

ػػ , والهراكػػز الحسػػٓ   هراكػػز اله عػػ  واٖلػػـ وهىػػاطؽ اى ػػاج اٖفٓوىٓػػات الداامٓػػ   هراكػػز الػػذاكرة, ، الدهٓو

هىػػاطؽ  ىظػػٓـ درمػػ  حػػرارة المسػػـ,  ىظػػٓـ الحالػػ  الىفسػػٓ , الهىػػاطؽ ال ػػوازف وال ىاسػػؽ الحركػػْ لممسػػـ, 

ػػا ىػػواع الهاػػدرات الها مفػػ   ػػؤير عمػػِ الشػػحىات أٓضػػا  ػػؤير أو  ،الهسػػؤول  عػػف اى ػػاج الٍرهوىػػات وغٌٓر
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ٌرهوىػػػات الغػػدة الىااهٓػػػ  ال ػػْ  ػػ حكـ فػػػْ سػػاةر الغػػػدد, رازات الهػػػواد الكٓهٓاةٓػػ  بػػالهخ, الكٍرباةٓػػ  وافػػ

 (.2011و الىاقٛت العةبٓ  حماب، أ عهؿ عمِ  غٓٓر هعدٚت الهوةٛت ف

 :لإلضطرابات السموكيةالنظريات الُمفسرة  2.1.2

د سٓمهوىد :الىظٓر  ٌذي راةد :النفسي لالتحمي نظرية   (Sigmund Freud, 1939-1886  فرٓو

ػػد ٓػػرى ػػ  هؤسػػس (Freud  فرٓو  ه ػػدرة عمػػِ الىفسػػٓ  ٓ وقػػؼ الةػػح   ح ٓػػؽ أف ال حمٓمٓػػ  الىظٓر

  ػ هكف ٚ عىػدها ٓحػدث اٚضػطراب أف أي الواقػع، وهطالػب الشاةػٓ  أمٍػزة بػٓف ال وفٓػؽ عمػِ اٖىا

 ٓؤير الهكبو   الابرات عودة أف كها الهيالٓ ، العمٓا ىاواٖ اٖىا الباطىٓ  بٓف هوازى ال هف الواقعٓ  اٖىا

ف فػػْ رةٓسػػٓاً   ػأيٓراً   ٓسػػ طٓع هػػف ٌػػو الىفسػػٓ  بالةػػح  ٓ ه ػػع الػػذي الفػػرد وأف العةػػابٓ  اٖهػػراض  كػػٓو

 (.2014 وةفٓ ، ىةٓرة  ام هاعٓاً  ه بول  بوساةؿ ٖىا الباطىٓ  الضروٓر  اله طمبات إشباع

 ( Watson, 1912  واطسوف الىظٓر  ٌذي ةاحب :السموكية النظرية

 هػا حسػب هوقؼ كؿ فْ الهىاسب السموؾ الفرد ٓأ ْ بأف ،الىفسٓ  الةح  الىظٓر  ٌذي و عرؼ

 ٌػػو الىفسػػٓ  الفػػرد ةػػح  عمػػِ لمحكػػـ ٌىػػا الهسػػ ادـ فالهحػػؾ فٍٓػػا، ٓعػػٓش ال ػػْ والبٓةػػ  الي افػػ   حػػددي

ػػ  اٚم هػػاعْ، الهحػػؾ ػػا ،اٖولػػِ الهىزلٓػػ  البٓةػػ   ع بػػر السػػموكٓ  فالىظٓر  ال ػػْ العواهػػؿ أٌػػـ هػػف و ع بٌر

ف عمِ  عهؿ  (.2008 العهٓرف، أبو الشاةٓ    كٓو

 باٚسػػ مابات ٓ حػػدد فالسػػموكٓٓ عىػػد الىفسػػٓ  الةػػح  هفٍػػوـ أف إلػػِ( 2005 وُٓشػػٓر العىػػاىْ 

 وعمٓػػػػً وال ػػػو ر، والضػػػٓؽ ؽال مػػػ عػػػػف بعٓػػػدة اٚسػػػ مابات  كػػػوف بحٓػػػػث الها مفػػػ ، لمهيٓػػػرات الهىاسػػػب 

ػػ  لٍػػذي وف ػػا الىفسػػٓ  الةػػح  هفٍػػوـ ٓػػ ماص  البٓةػػ  هػػع   ىاسػػب عػػادات اك سػػاب عمػػِ ال ػػدرة فػػْ الرٓؤ

 .الفرد فٍٓا ٓعٓش ال ْ
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 :الوجودية النظرية

 وهف لمومودٓ ، الروحْ اٖب ٌو( Soren Kerr Kagar,1813-1855  كغار كٓر سوٓرف

 (.Jean-Paul Sartreار ر  س بوؿ ماف الهعاةٓرف زعهاةٍا أشٍر

ػػػ  ٌػػػذي وُ عػػػرؼ  ٓػػػدرؾ أف بػػػذلؾ ٓو ةػػػد ومػػػودي، ا٘ىسػػػاف ٓعػػػٓش بػػػأف ،الىفسػػػٓ  الةػػػح  الىظٓر

 وأف ٓ  بمٍػا، وأف ضػعفً ى ػاط ٓػدرؾ وأف وقدرا ػً، إهكاىا ػً الفػرد ٓػدرؾ وأف الومػود ٌػذا هعىِ ا٘ىساف

ػػد هػػا  ح ٓػػؽ فػػْ حػػراً  ٓكػػوف  بهػػا الحٓػػاة لٍػػذي هػػدركاً  ٓكػػوف أف وكػػذلؾ ،اً هىاسػػب ٓػػراي الػػذي وباٖسػػموب ٓٓر

      حٓا ػً فػْ هرمعٓػاً  أطػاراً  ٓكوف لكْ ال ٓـ هف هعٓف  ىظٓـ إلِ الوةوؿ وهحاول  ه ىاقضات، هف فٍٓا

 .(2013  الشهري،

 (,Maslow Rogers  روادٌا أٌـ هف :اإلنسانية النظرية

رى  ٘ىساىٓ ً الفرد  ح ٓؽ فْ ٓ هيؿ الىفسٓ  الةح   ح ٓؽ أف( Rogers,1951 رومرز  ٓو

ًٛ،  ح ٓ ا  وأف الىفسٓ ، الةح  وبٓف و ح ٓ ٍا الذات   بؿ هفٍوـ بٓف ويٓ اً  ار باطاً  ٌىاؾ وأف كاه

هكف  عاوىْ، ام هاعْ ع ٛىْ كاةف ا٘ىساف  وأف ٓ عآشوا أفّ  إهكاىٓ  لدٍٓـ اٖفراد وأفّ  بً، الويوؽ ٓو

 هف وأىً الىفسٓ ، بالةح   ه عٍـ دـوع  واف ٍـ عدـ فْ  سٍـ ال ْ العواهؿ وعْ عف ٓدركوا

 عف هسؤوؿ فا٘ىساف الذا ْ، وال طور الىهو هواةم  عمِ وقدر ً ا٘ىساف ب ٓه  ا٘ٓهاف الضروري

    .(2012  الُعهري، الااة  بطٓر  ً هةالحً ورعآ  هةٓري   ٓرر
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 انذراسبث انسببمت 3.3

 انعربٍتذراسبث ان 2.3.3

اتجاىات أسر مدمني المخدرات نحو سموكيات المدمنين بعنوان:   2012دراسة الجبور وآخرون و

 المنحرفة

ٌدفت ٌذي الدراس  لم عرؼ إلِ ا ماٌات أسر هدهىْ الهادرات ىحو سموكٓات الهدهىٓف الهىحرف  هف 

ا فْ هحافظ  الكرؾ، والوقوؼ عمِ طبٓع  السموكٓات ا٘ىحرافٓ   اٛؿ دراس  اس طٛعٓ   ـ إمراٌؤ

م الهدهىٓف والفةات ال ْ  دهف عمِ الهادرات، ول ح ٓؽ أٌداؼ الدراس   ـ الههارس  هف قب ؿ ٌٚؤ

و وٓزعٍا عمِ اسر الهدهىٓف   عْ بالعٓى ، حٓث  ـ  ةهٓـ اس باىاٚع هاد عمِ هىٍج الهسح اٚم ها

( أسري هف أةؿ هم هع الدراس  77الهرامعٓف ل سـ هكافح  الهادرات فْ الكرؾ، والبالغ عددٌا 

( أسرة. وقد أظٍرت ى اةج الدراس  أف السموكٓات اٚىحرافٓ  الههارس  هف قبؿ الهدهىٓف 382 البالغ 

 هيمت بػػالش ـ، الكذب، والضرب وال ْ مامت بدرم  هر فع ، واف هدهىْ الهادرات ٌـ هف فة  

ـ هف   ( عاـ، وهف سكاف الهدٓى ، وهف غٓر اله عمهٓف  دوف 35-21الذكور والذٓف   راوح أعهاٌر

 .لياىٓو  العاه (، وهف اٖسر ذات الداؿ اله دىْا
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االضطرابات السموكية لدى تالميذ التربية الخابة من وجية نظر   بعنوان: 2012دراسة العوادي و

 معممييم

 سمٓط الضوم عمِ ظاٌرة اٚضطرابات السموكٓ  لدٰى  ٛهٓذ ال ربٓ  الااة  هف ٌدفت الدراس  إلِ 

الهىٍج الهىاسب ٌو الهىٍج الوةفْ الهبىْ عمِ فكرة  حمٓؿ  الباحثاس ادـ ومٍ  ىظر هعمهٍٓـ، 

كوف عٓى  الدراس  ( هدرس  ل 15وقد اا ار الباحث بطٓر   عشواةٓ   ، الظواٌر الىفسٓ  واٚم هاعٓ 

 اظٍرت الى اةج  ف رة، 35ااص بالبحث بمغ عدد ف را ً  افٓ ـ اعداد اس ب، و اٖساسٓ 

 ٍاتٓهىٍا الحرك  الزاةدة وعدـ اٚس  رار، عدـ اٚل زاـ ب وم دةٓعد حادة  ٓهشكٛت سموكأف ٌىاؾ 

دااؿ الةؼ، و  ع ٌذي الهشكٛت فْ هماؿ  جٓالهعمه ، هحاول  الغش فْ ا٘ماب ، إيارة الضم

  الحادة ال ْ ظٍرت فْ هماؿ ٓالهحافظ  عمِ الىظاـ واٚىضباط الةفْ اها ابرز الهشكٛت السموك

اٖىاىٓ   ع،ٓهف  فوؽ أآرف، ال شامر هع زهٛةً، ا٘يارة والغضب السر  ارغٓوالغضب ٌْ:  رةٓالغ

فْ الهشكٛت ا٘حةاةْ فروؽ  ؿٓالٍدؼ الياىْ فمـ  ظٍر ى اةج ال حم اصٓ هآفْ سموكً. اها ف

ىاث اٖطفاؿ اله فٓب  ٓالسموك  .آسهع فٓعاقذكور وا 

 وعالقتيا األحداثمن  األترمالعاطي النفسية لدى مت   بعنوان: االضطرابات2014دراسة تمراز و

 .في محافظات غزة األسريبالتوافق 

ٌدفت الدراس  ال عرؼ إلِ هس وى ال مؽ الىفسْ واٚك ةاب الىفسْ وال وافؽ الىفسْ عىد اٖطفاؿ 

هف ( 103   كوىت عٓىً الدراس  هفاٖحداث فْ هؤسس  الربٓع واٖطفاؿ العادٓٓف فْ هحافظ  غزة، 

ك ةاب، وه ٓاس ٛلاس  ٓػمور لم مؽ وه ٓاس بٓرلسوف ه ٓ، و ـ اس اداـ واٖحداثٓف العادٓ اٖطفاؿ
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فْ هؤسس   اٖطفاؿأف ىسب  هس وى ال مؽ الىفسْ لدى  وةمت الدراس  إلِ  اٖسريالربعْ لم وافؽ 

 اٖطفاؿالىفسْ بدرم  هر فع ، أف  اٚك ةابٓعاىوف هف أعراض  اٖحداث اٖطفاؿالربٓع هر فع، وأف 

 ومد فروؽ لم فاعؿ فْ ىوع العٓى  فٓها ٓ عمؽ  ٚأىً  ، و لدٍٓـ  وافؽ أسري بدرم  ه وسط ٖحداثا

 ومد  ٚ كها .فْ قطاع غزة اٖطفاؿعمِ أىهاط السموؾ لدى  لٗسرة اٚق ةاديبه غٓر الهس وى 

 اٖطفاؿى فروؽ لم فاعؿ فْ ىوع العٓى  فٓها ٓ عمؽ به غٓر الهس وى ال عمٓهْ عمِ أىهاط السموؾ لد

عمِ  ا٘قاه  ومد فروؽ لم فاعؿ فْ ىوع العٓى  فٓها ٓ عمؽ به غٓر هكاف  ٚ بٓف أىً ، و فْ قطاع غزة

 .فْ قطاع غزة اٖطفاؿأىهاط السموؾ لدى 

   بعنوان: اإلدمان عمى المخدرات وأثره عمى الوسط األسري2012دراسة سميماني و

ٓاة آبام الهدهىٓف عمِ الهادرات هف الماىب اٖسري ٌدفت الدراس  إلِ إبراز ال غٓر الطارئ عمِ ح

والىفسْ واٚم هاعْ، واع هدت الدراس  عمِ الهٛحظ  واله ابم   ـ إمراةٍا هع همهوع  هف أبىام 

الهدهىٓف، كها أمٓرت همهوع  هف اله ابٛت هع أبام ٘براز ال غٓر الحاةؿ فْ حٓا ٍـ بسبب 

الهراٌ ٓف الذكور ويٛث حاٚت هف اٖهٍات ويٛث هف ا٘دهاف، و ـ  حدٓد يٛث حاٚت هف 

أبام، و وةمت الدراس  أف ٌىاؾ  أيٓر ٓسببً ا٘دهاف عمِ الهادرات عمِ الوسط اٖسري وااة  

عٓشوف حال  هف اٚك ةاب وف داف اٖهؿ والشعور  الوالدٓف، كها ٓعاىْ الوالدٓف هف ال مؽ والاوؼ ٓو

 ضطرب العٛقات بٓف الوالدٓف ٓو ؿ الحوار بٓىٍها، وقد ٓ اذ كؿ با٘حباط والشعور بالذىب، كها 

 طرؼ هىٍها طٓر   ااة  فْ عٛج الهشكٛت وقد  ىعدـ فرص الهىاقش  بٓىٍها.
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في دور  االضطرابات السموكية والوجدانية لدى األطفال المقيمين : بعنوان  2011و دراسة بالن

 األيتام من وجية نظر المشرفين عمييم.

اله ٓهٓف فْ  السموكٓ  والومداىٓ  لدى أطفاؿ تاٚضطراباهدى اى شار الدراس  ال عرؼ إلِ ٌدفت 

هف هحافظات دهشؽ  (178  طفٛ وطفم ( 270  كوىت هف ، دور آٖ اـ هف ومٍ  ىظر الهشرفٓف

، وأظٍرت الى اةج السموكٓ  والومداىٓ  لٗطفاؿ تاٚضطراباه ٓاس ب، واس ادـ الباحث حموحهص و 

ـ، كها أظٍرت الى اةج ار ا٘ضطربات السموكٓ  والومداىٓ  بٓف اٖطفاؿ اله ٓهٓف فْ دور آٖ ااى ش

فروؽ دال  عمِ شدة اٚضطرابات السموكٓ  والومداىٓ  بٓف اٖطفاؿ اله ٓهٓف فْ دور آٖ اـ ومود 

 . وف ا له غٓر وفاة الوالدٓف أو كٌٛها

 ت التي تواجو أسر المدمنين في مدينة الرياض   بعنوان: بعض المشكال2011دراسة الجبرين و

ٌدفت الدراس  إلِ الكشؼ عف أٌـ الهشكٛت ال ْ  وامً عٓى  هف أسر الهدهىٓف فْ هدٓى  الٓراض 

أسرة  (56 بالسعودٓ ، وذلؾ باس اداـ هىٍج الهسح اٚم هاعْ الذي  ـ ال وةؿ هف اٛلً إلِ 

ٓعاىوف أسر الهدهىٓف  إلِ أفو  وةمت الدراس   .راتٓعاىْ أحد أفرادٌا هف إدهاف الكحوؿ أو الهاد

( عمِ اله ٓاس الاهاسْ يـ الهشكٛت الهر بط  4.2هف الهشكٛت اٚم هاعٓ  واٖسٓر  بهعدؿ  

كها أظٍرت الى اةج أف  (.3.79( يـ الهشكٛت لىفسٓ  بهعدؿ  3.84عالج   الةحٓ ( بهعدؿ   هبال

عالج والةعوب  فْ السٓطرة عمِ سموؾ الهدهف هكرة الأبرز ةعوبات أسرة الهدهف رفض الهدهف ف

 .دااؿ اٖسرة
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  بعنوان: المشكالت السموكية لدى األطفال المحرومين من بيئـتيم 2001دراسة إسماعيل و

  األسـرية

ا شٓوعًا لدى أطفاؿ هؤسػسات ا٘ٓوام  ٌدفت الدراس  ال عرؼ إلِ أٌـ الهشكٛت السموكٓ  وأكيٌر

 ىْ هػدى ااػ ٛؼ  مػؾ الهشكٛت لدف هف الرعآ  اٖسٓر ، وأٓضا ال عرؼ عمواٖطفاؿ الهحروهٓ

الهحروهٓف باا ٛؼ ه غٓر ف رة الف داف، وىوعً، وعهر الطفؿ أيىػام الف ػداف، والمىس، وىوع الرعآ  

( 133الدراسْ، وقد اس ادـ الباحث الهىٍج الوةفْ بمغت عٓى  الدراس    ىالهؤسسات، والهس و 

ػْ: طفؿ وطفم   هف هؤسسات ا٘ٓوام فػْ قطػاع غػزة كها اس ادـ الباحث همهوع  هػف اٖدوات ٌو

ه ٓػاس ال حدٓات والةعوبات:  رمه  الدك ور عبد العٓزز يابت واا ٓار العةاب: هف إعداد الدك ور 

ِ إعداد هآرا كوفػاكس  وةمت الدراس  إل CDI أحهد عبد الاالؽ " وه ٓاس اٚك ةاب لدي اٖطفاؿ "

 ،مبٓة ً اٖسػٓر  ٌْ "السموؾ السْ الهحروهٓف هفاٖطفاؿ هىٍا  ْعاىأف أكير الهشكٛت ال ْ ٓ

ادة الحرك "  وهشكٛت اٖةدقام،" "بالدرمػ  اٖولػِ اٖعػراض العاطفٓػ  اٚك ةاب، العةاب، ٓز

ػادة  .بالدرم  الياىٓ  الحركػ  لػةالح وومد ٌىاؾ فروؽ ذات دٚل  إحةاةٓ  بٓف الذكور وا٘ىاث فْ ٓز

وأف ٌىاؾ فروؽ ذات دٚل   ،ا٘ىاث هف ومٍ  ىظر اٖهٍات البدٓٛت وها ةٓف رعآ  الطفؿ

إحةاةٓ  بٓف المىسٓف هف ومٍ  ىظر الطفؿ فػْ اٚك ةػاب والعةاب لةالح الذكور، أٓضا أظٍرت 

ىٍـ حسبا رأى اٖـ الى اةج أف اٖطفاؿ الذٓف حرهوا هف أبام بالطٛؽ لدٍٓـ هشكٛت كيٓرة هع أقرا

والطفؿ عمِ حد سوام، بٓىها ح ؽ اٖطفاؿ فاقػدي أبػاةٍـ بالهوت درم  اقؿ فْ الهشكٛت السموكٓ  

 .وااة  هع أقراىٍـ
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  المشكالت النفسية والسموكية التي يعانييا األطفال مـن فاقـدي الرعايـة 2002دراسة وسخيطة، 

 الوقاية من انحرافيم في جميورية مبر العربية الوالديـة والمودعين في مؤسسات اإليواء وسبل

ٌدفت الدراس  ال عػرؼ إلِ الهشكٛت الىفسٓ  والسموكٓ  ال ْ ٓعاىٍٓا اٖطفاؿ هػف فاقػدي الرعآػ  

الوالدٓػ  والهودعٓف فْ هؤسسات ا٘ٓوام وسبؿ الوقآ  هف اىحرافٍـ. وقػد  كوىػت عٓىػ  الدراس  هف 

ًٛ وطفم  هف عهر ( 170  وأظٍرت  ،و ـ اسػ اداـ دراس  الحال  ،سى  (18 سىوات ح ِ  (7 طف

ى اةج الدراس  أف الىسب  اٖكبر هف اٖطفاؿ فاقدي الرعآ  الوالدٓ   عاىْ اضطرابات السموؾ  مٍٓا 

 .اٚضطرابات اٚىفعالٓ  يػـ اٚضػطرابات المىسْ

ا ببعض متغيرات شخبية   بعنوان: بورة األب العماني المدمن وعالقتي2002دراسة الفيدي و

 األبناء.

ٌدفت الدراس  إلِ دراس  ةورة اٖب العهاىْ الهدهف وعٛق ٍا ببعض ه غٓرات شاةٓ  اٖبىام فْ 

الهم هع العهاىْ. وقد  كوىت عٓى  الدراس  هف ست حاٚت وقد كاىت العٓى  ه ماىس  هف حٓث 

 10ل  اٚق ةادٓ  وهدة إدهاف اٖب  ال ر ٓب الهٓٛدي، الحال  الةحٓ ، الحال  اٚم هاعٓ ، الحا

بام الهدهىٓف، يالي  هف اٖبىام لٕ :سىوات( وكاىوا مهٓع أفراد العٓى  هف الذكور، و ـ  وٓزعٍـ، كأ ْ

بام الهدهىٓف بٓة ٍـ ٕأظٍرت ى اةج الدراس : أف اٖبىام ل .يالي  هف اٖبىام لٕبام غٓر الهدهىٓف

ٓعاىوف هف الى ص والحرهاف، بٓىها اٖبىام لٕبام غٓر ضاغط  وةور ٍـ عف ذوا ٍـ سمبٓ  و 

 .الهدهىٓف بٓة ٍـ هشمع  و ةور ٍـ عف ذوا ٍـ إٓمابٓ  و ٓسعوف ل ح ٓؽ و  أكٓد ذوا ٍـ
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  بعنوان المشكالت السموكية الشائعة لدى األطفال الفمسطينيين دراسة 2002دراسة أبو مبطفى و

 مالت وغير العامالتميدانية عمى عينة من أطفال األميات العا

ٍػا  تٌدف الدراس  ال عرؼ إلِ اٌٖهٓ  الىسبٓ  إلِ كؿ هف ف رات الهشكٛت السموكٓ  الشػاةع  وهماٚ 

وال عرؼ عمِ  ،لدى أطفاؿ هوضع الدراس  كها ٓراٌا الهعمهوف والهعمهات  هربو الةفوؼ الدراسٓ (

ع  لدى أطفػاؿ هوضػع الدراس   عزى كؿ هف الفروؽ الهعىٓو  فْ هماٚت الهشكٛت السموكٓ  الشاة

وال عرؼ عمِ الفروؽ الهعػىٓو  فػْ همػاٚت الهشكٛت  ،له غٓر الىوع اٚم هاعْ  ذكر، أىيِ(

السموكٓ  الشاةع  لدى كؿ هف أطفاؿ اٖهٍات العاهٛت وغٓر العاهٛت كها ٓراٌا الهعمهوف 

ًٛ وطفم  هف أطفاؿ 160هف  و كوىػت عٓى  الدراس    والهعمهات  هربو الةفوؼ الدراسٓ  ( طف

هف أطفاؿ  ) 124( هػف أطفاؿ اٖهٍات العاهٛت، و 36اٖهٍات العاهٛت وغٓر العػاهٛت، هػىٍـ  

، أظٍرت الدراس  أف أكير ل ح ٓؽ أٌداؼ الدراس ـ اس باى  ااس اد ـ و  ،اٖهٍات غٓر العاهٛت

عمِ ال والْ: ٓمري دااؿ الهدرس ،  الهشكٛت السموكٓ  شٓوعًا لدى أطفاؿ هوضع الدراس ، ٌْ

ادة هفرط ، ٍٓهؿ فْ أدام الوامبات الهدرسٓ ، ٓةعب عمًٓ إ هاـ  ٓ ش ت اى باًٌ بسٍول ، ٓ كمـ بٓز

ةعب عمًٓ إىٍام العهؿ الذي ٓبدأي. كها أظٍرت الدراس   وامبا ً الهدرسٓ ، ٓو مؽ راح  زهٛةً، ٓو

أطفاؿ اٖهٍات العاهٛت وغٓر العاهٛت، ٌو:  أف أكير هماٚت الهشكٛت السموكٓ  شٓوعًا لدى

كذلػؾ أظٍرت الدراس  أىً  ومد فروؽ دال  إحةاةًٓا بٓف المىسٓف فْ هماٚت  هماؿ الىشاط الزاةد

 ،الهشكٛت السموكٓ  الشاةع  كها ٓراٌا الهعمهوف والهعمهات  هربو الةفوؼ الدراسٓ ( لةالح الذكور

ىوٓ  فْ هماٚت الهشكٛت السموكٓ  الشاةع  لػدى أطفػاؿ وأوضػحت الدراس  أىً  ومد فروؽ هع
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اٖهٍات العاهٛت وغٓر العاهٛت كها ٓراٌا الهعمهوف والهعمهات  هربو الةفوؼ الدراسٓ ( لةالح 

 . أطفاؿ اٖهٍات غٓر العاهٛت

   تـأثير تعـاطي رب األسرة لممخدرات عمى التفكك األسري2004دراسة العكور و

   ػأيٓر  عػاطْ رب اٖسرة لمهادرات عمِ ال فكؾ اٖسري،  كوىت عٓى  الدراس  هف ٌدفت إلِ هعرفػ

( فردا" هف الذكور اله وامدٓف واله عاطٓف لمهادرات والهحكوهٓف والهوقوفٓف دااػؿ هراكػز 86 

إةٛح و أٌٓؿ  قف فا وسواق  والبم ام(، با٘ضاف  إلِ اله عاطٓف الهومػودٓف فػْ هركزي عٛج 

دارة هكافح  الهاػدرات، و ـ اس و أٌٓؿ  اداـ اس باى  حوؿ ال فكؾ الهدهىٓف ال ابعٓف لوزارة الةح  وا 

لػِ همهوعػ  هػف الى اةج وهىٍا: أبرز ال أيٓرات ال ْ سببٍا  عاطْ رب إ،  وةمت الدراس  سرياٖ

ا وطٛقٍا وطردٌا ، أها أ مٌر بػرز ال ػأيٓرات اٖسرة لمهاػدرات عمػِ الزوم  ٌْ قٓاهً بش ـ زوم ً، ٌو

د ٌْ ال سبب فْ  دىْ هس وى ال حةٓؿ الدراسػْ لٗبىػام وقٓػاـ رب اٖسرة بالةراخ عمِ  عمِ اٖٚو

د بعض المراةـ كالسرق  وال سوؿ وقٓاـ اٖب بضربٍـ  د واٌ٘هاؿ فْ  ربٓ ٍـ وار كاب اٖٚو اٖٚو

 .وطردٌـ هف الهىزؿ

كية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية من أبناء االضطرابات السمو بعنوان:   2004دراسة عزت و

 المعتمدين المعتمدين عمى الكحول وغير

اٚضطرابات السموكٓ  لدى  ٛهٓذ الهرحم  اٚب داةٓ  هف أبىام الهع هدٓف  إلٌِدفت الدراس  ال عرؼ 

هف   كوىت عٓى  الدراس و  الهع هدٓف. وقد امٓرت ٌذي الدراس  فْ هدٓى  بغداد. عمِ الكحوؿ وغٓر

بىام غٓر أهف ( 122 هف ابىام الهع هدٓف عمِ الكحوؿ  (110  مهٓذا و مهٓذة وبواقع  232
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اا بار هسحْ لٗطفاؿ هف ذوي و ـ اس اداـ  (.13-10الهع هدٓف عمِ الكحوؿ وهف عهر 

هواةفات  شآص اضطرابات السموؾ لدى اٖطفاؿ فْ ال شآص الرابع و  الهع هدٓف الكحوؿ.

DSM-IV. عمِ هعٓار ع هدت واDSM-IV وةمت ، و ل شآص حاٚت اٚع هاد عمِ الكحوؿ 

ومود عٛق  بٓف اٚضطرابات السموكٓ  واٚع هاد عمِ الكحوؿ، وومود عٛق  بٓف  لِإالدراس  

د هع اضطراب شاةٓ  أبام، كها بٓىت أيار السمبٓ  ال ْ ٓ ركٍا  اٚضطراب السموكْ لدى اٖٚو

 اٖطفاؿ المواىب الشاةٓ  والىفسٓ  واٚم هاعٓ  والةحٓ  مهٓعاً اٚع هاد عمِ الكحوؿ عمِ 

 انذراسبث األجىبٍت  3.3.3

  االضـطرابات العاطفيـة والسـموكية لـدى األطفـال Robin, et al, 2013دراسـة روبـن وآخـرون و

 المبابين بالبرع.

ٓ  لدى اٖطفاؿ الػذٓف وقد أمٓرت ٌذي الدراس  اله طعٓ  لهراقب  اى شار اٚضطرابات العاطفٓ  والسموك

ٓعػػػاىوف هػػػف الةػػػرع، فػػػْ قسػػػـ الطػػػب الىفسػػػْ وطػػػب اٖطفػػػاؿ واٖعةػػػاب، هػػػف ماهعػػػ  باىغاباىػػػدو 

ـ بػػػٓف بػػػىغٛدٓش،   ػػػرا بعػػػًا العهػػػر والمػػػىس والوضػػػع اٚم هػػػاعْ  سػػػى  به وسػػػط  (17-5 وح أعهػػػاٌر

سػػموكٓ  بػػٓف و وةػػمت الدراسػػ  عمػػِ اف اٚضػػطرابات العاطفٓػػ  ٌػػْ أكيػػر اى شػػارا هػػف اٚضػػطرابات ال

٪( هػػػف اٖطفػػػاؿ الهةػػػابٓف بالةػػػرع ٓعػػػاىوف هػػػف اضػػػطراب ىفسػػػْ و شػػػهؿ 44اٖطفػػػاؿ الةػػػرع. و 

 .٪( اضطرابات ال مؽ اٖارى25(، و ٪20اٚضطرابات اضطراب اك ةابْ كبٓر  

اضطرابات الكحول والمخدرات بين اآلباء   بعنوان: Kelleher, et al, 2011و كميير دراسة

 .في الواليات المتحدة األمريكية المجتمع إفرادمن المسيئين جسدًيا واإلىمال في عينة 

https://ajph.aphapublications.org/author/Kelleher%2C+K
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بٛغ عف وا٘الهادرات واٖعراض بٓف البالغٓف  كرار اضطرابات  عاطْ  ٌدفت الدراس  إلِ ه ارى 

ع، اع هدت ات الضبط الفردٓ  فْ عٓى  الهم هوهوضوعاٚع دام المسدي لٗطفاؿ أو اٌ٘هاؿ 

بالًغا ههف أبمغوا عف ا٘سامة  (169  ـ ه ابم  و دراس  الحاٚت والشواٌد اله داام ، الدراس  عمِ 

بشكؿ فردي و هت ه ارى   لغٓف الذٓف أبمغوا عف إٌهاؿ طفؿهف البا( 209 المسدٓ  لمطفؿ و

د هف اٖعراض الهر بط  بالكحوؿ أو الهادرات هوضوعات الحال  هع عىاةر ال حكـ فْ عد

أفاد الهس مٓبوف الذٓف بأف ا٘سامات المسدٓ  أو  ،و شآص اٚضطرابات كها  حددٌا اٖعراض

إٌهاؿ اٖطفاؿ أكير اح هالٓ  بكيٓر هف هراقب ٍـ فْ السٓطرة عمِ  عاطْ الهادرات أو اٚع هاد 

الهواد  ر بط إسامة اس اداـ و مِ اله غٓرات الهح هم . عمٍٓا. اس هرت ٌذي اٚا ٛفات بعد السٓطرة ع

 ، بهعزؿ عف العواهؿ الهربك ، بدرم  كبٓرة بسوم هعاهم  اٖطفاؿ. الوالدٓ  واٚع هاد عمٍٓا

  بعنـوان: أطفـال النسـاء المـدمنات فـي واليـة الجـاس فـي الواليـات Lester, 2010دراسة لسـتر و

 المتحدة األمريكية

، هٍػػا ٍـ هػػف ا٘دهػػاف عمػػِ الهاػػدراتسػػ عراض وه ابعػػ  اٖطفػػاؿ الػػذٓف  عػػاىْ أٌػػدفت الدراسػػ  إلػػِ ا

دةحٓػػث  ػػـ ال ركٓػػز عمػػِ  الكوكػػآٓف، والهٓياهفٓ ػػاهٓف، والهػػواد  لٗطفػػاؿ بسػػبب آيػػار ال عػػرض قبػػؿ الػػٚو

دة  (42 وحدد الباحث  ، اٖفٓوىٓ  ػدة هػف ال عػرض لمكوكػآٓف قبػؿ الػٚو دراس   شٓر إلِ ومود آيػار فٓر

ـ بػٓف عمِ  ، ٚو سػٓها فػْ همػاٚت الهشػاكؿ السػموكٓ ، عاهػاً  (13و  4 اٖطفاؿ الذٓف   ػراوح أعهػاٌر

مػػ  اٖمػػؿ لم عػػرض لمهٓياهفٓ ػػاهٓف قبػػؿ  واٚى بػػاي، والمغػػ ، وا٘دراؾ. وبا٘ضػػاف  إلػػِ ذلػػؾ، أيػػار الطٓو

دة فْ بدآ  اٖهر، ولكىٍا ٓبدو أىٍا  ظٍر آياراً  آيػار عمػِ الهػدى و  رؾ  ،فههايم  ل أيٓر الكوكآٓ الٚو

دة ٌػو أكيػر  ؿ هف اٖطفاؿ الذٓف ٓعاىوف هف ال عرض لٗفٓوف قبؿ الٚو الهٓ اهفٓ ػاهٓف   ػأيٓرًا هػفالطٓو
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لمدٌشػػ  وبال ػػالْ ٚ  ومػػد دراسػػات عػػف الهاػػاوؼ الحالٓػػ  هػػع الهػػواد اٖفٓوىٓػػ   اً هيٓػػر   ػػأيريلكىػً ٚ ٓػػزاؿ 

ر العةػبْ لدراسػ  الهس اده  فْ الوسػاط  وةػف  طبٓػ . ٌىػاؾ أدب  ه زآػد باسػ اداـ   ىٓػات ال ةػٓو

دة ال ْ  حهؿ  لفٍػـ العٛقػات الػدهاغ / السػموؾ. با٘ضػاف  إلػِ  عػدداً آيار ال عرض لمهادرات قبؿ الٚو

هكف أٓضا أف ٓىظر الهاػدرات  دة.  سػببأيار الدواةٓ ، ٓو ٓىطػوي عمػِ برهمػ   وقػدا٘مٍػاد قبػؿ الػٚو

 .السموؾ وىهوبٓ  وأيار الهح هم  عمِ الهراٌ ٓف الدهاغ المىٓف وىظاـ الغدد الةـ العة

  بعنـوان اآلثـار المترتبـة عمـى اسـتخدام أحـد الوالـدين ل دويـة Capaldi, 2008دراسـة كابالـدي و

 عمى حياة الطفل البغير

ػػػ  عمػػػِ حٓػػػاة الطفػػػؿ  ٌػػػدفت الدراسػػػ  ال عػػػرؼ إلػػػِ أيػػػار اله ر بػػػ  عمػػػِ اسػػػ اداـ أحػػػد الوالػػػدٓف لٗدٓو

ر. وقارىػػت الدراسػػ  العٛقػػ  اٖطفػػاؿ الػػذٓف لػػدٍٓـ آبػػام لػػدٍٓـ  ػػآرخ هػػف  عػػاطْ الهاػػدرات أو الةػػغٓ

طفٛ. أها اٖطفاؿ الذٓف لـ  شهؿ حٓا ٍـ  (97 ـ أبام. و ألفت العٓى  هف ٍالكحوؿ لٗطفاؿ الذٓف ل

لهاػػدرات فػػْ العاةمٓػػ   عػػاطْ الهاػػدرات ف ػػد قورىػػوا باٖطفػػاؿ الػػذٓف شػػهمت حٓػػا ٍـ الهىزلٓػػ   عػػاطْ ا

وقت ها. وكاىت الى اةج أف اس اداـ الهادرات والكحوؿ هف قبؿ أحد الوالدٓف ٓؤير عمِ الطفؿ بطرؽ 

عدٓدة. كهػا أشػارت الدراسػ  إلػِ أف الف ػر وال ضػآا اٚم هاعٓػ  اٖاػرى ٓهكػف أف  ػؤير عمػِ الطٓر ػ  

ٚم هاعٓػػ  الطفػػؿ فػػْ ال ػػْ ٓىهػػو بٍػػا الطفػػؿ أٓضػػا. وأظٍػػرت ا٘حةػػامات أف المهػػع بػػٓف ال ضػػآا ا

البدآ  البعٓدة قد ٓكوف لٍا  أيٓر أكير هف همػرد إسػامة اسػ اداـ الهػواد لٗحػد الوالػدٓف. وكهيػاؿ عػاـ؛ 

طفػٛ فػْ البرىػاهج هػع أولٓػام اٖهػور الػذٓف لػـ ٓكوىػوا هػف ه عػاطْ الهػواد الهاػدرة ٓعػاىوف  (45 كاف 

ػ (38 هف هشػاكؿ ةػحٓ  وكػاف  طفػٛ ٓعػاىوا هػف  (14  . كػاف ٌىػاؾ هػىٍـ ٓعػاىوف هػف هشػاكؿ  ىهٓو

 طفٛ ف ط ٓعاىوف هف هشاكؿ فْ الىهو. (13  عاطْ الهادرات أو الكحوؿ هشاكؿ ةحٓ ، و
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نمـوذج مفـاىيمي لتطـوير المشـاكل السـموكية الخارجيـة   بعنـوان: Eiden, et al, 2007دراسـة و

 الذاتي ل طفال. بين أطفال الروضة من األسر الكحولية: دور األبوة واألمومة والتنظيم

كاف الغرض هف ٌذي الدراس  ٌػو اا بػار ىهػوذج هفػآٌهْ ٓ ىبػأ بهشػكٛت سػموؾ اٖطفػاؿ فػْ ٓرػاض 

( وأبػػػام غٓػػػر 130اٖطفػػاؿ فػػػْ عٓىػػ  هػػػف اٖطفػػاؿ الػػػذٓف لػػدٍٓـ هػػػدهىٓف عمػػِ الكحػػػوؿ  عػػددٌـ   

السػػػػموؾ (. فحػػػػص الىهػػػػوذج دور  شػػػػآص الكحػػػػوؿ لػػػػدى اٌٖػػػػؿ، واٚك ةػػػػاب، و 97الكحػػػػولٓٓف  ف   

حساسػػٓ  الوالػػدٓف عىػػد /شػػًٍرا هػػف عهػػر الطفػػؿ فػػْ ال ىبػػؤ بػػدؼم 18-12الهعػػادي لمهم هػػع فػػْ عهػػر 

شػًٍرا باىافػاض درمػ   18إلػِ  12ار بط  شآص كحوؿ أبػام عىػد و عهر سى ٓف هف عهر الطفؿ. 

ػ  ط/عاًهػا. كػاف اىافػاض الػدؼم 2حرارة اٖهوه  واٖبوٓ  عىػد  ػ  طولٓػا  ىبٓؤ فٓفػ  هػف اٖهوهػ  ال ىبٓؤ

ا  ىبػػأت طولٓػػا هػػف هشػػاكؿ السػػموؾ الاػػارمْ سػػىوات 3ظػػٓـ الػػذا ْ لمطفػػؿ أقػػؿ فػػْ ال ى ، وال ػػْ بػػدوٌر

العالْ فْ ٓراض اٖطفاؿ، كػاف ٌىػاؾ ار بػاط هباشػر بػٓف اك ةػاب الوالػدٓف وهشػكٛت سػموؾ اٖطفػاؿ 

ف أطفػاؿ هػدهىْ الاارمٓٓف.  شٓر الى اةج إلِ أف أحد الطرؽ ىحو هشاكؿ السموؾ الاارمْ العػالْ بػٓ

 الطفؿ إلِ سىوات ها قبؿ الهدرس .الكحوؿ قد ٓكوف عف طٓرؽ اٖبوة واٖهوه  وال ىظٓـ الذا ْ فْ 

عالقة األسرة بالطالب، وأثر تمك العالقة في ظيور المشكالت   بعنوان: Fry, 2003و دراسة فراي

 .السموكية

السموكٓ  عمِ عٓى  ْ ظٍور الهشكٛت ٌدفت إلِ هعرف  عٛق  اٖسرة بالطالب، وأير  مؾ العٛق  ف

ـ  أف طالب وطالب ، أظٍرت( 329هف   الهشكٛت السموكٓ   زداد لدى الطٛب الذٓف عٛق ٍـ بأسٌر

ضعٓف  ٚو ٓ ٓهوف هعٍـ، بٓىها  كوف الهشكٛت السموكٓ  بةورة أقؿ لدى الطٛب الذٓف ٓ ه عوف 
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ـ، بفضؿ إ اح  الفرص لمهىاقش  والحوار، ال ْ   مؿ هف حمـ وهس وى ظٍور  بعٛقات طٓب  هع أسٌر

 .الهشكٛت السموكٓ  لدٍٓـ، وااة  ال هرد والعدواف والهشكٛت الىفسٓ  واٚم هاعٓ 

  بعنــوان: العالقــة بــين تعــاطي المخــدرات والعالقــات Dixon, 1995دراســة ديكســون وآخــرون و

 األسرية

لعٛقػػػات اٖسػػػٓر ، وقػػػد عىٓػػػت ٌػػػدفت الدراسػػػ  إلػػػِ  حدٓػػػد العٛقػػػ  بػػػٓف  عػػػاطْ الهاػػػدرات وا

هٓرضػػًا  (101 الدراسػػ  بأسػػر الهرضػػِ الػػذٓف ٓعػػاىوف هػػف اضػػطرابات ىفسػػٓ  وقػػد  كوىػػت العٓىػػ  هػػف 

هٓرضػًا ىفسػًٓا ٚ ٓعػاىوف  (78 ٓعاىوف هف اضطرابات ىفسٓ  وفْ ىفس الوقت ٓعػاىوف هػف ا٘دهػاف، و

واٚع هػػاد  الهػػرض الىفسػػْ  شػػكم ْه هػػف ا٘دهػػاف، وقػػد أظٍػػرت الى ػػاةج أف اٖفػػراد الػػذٓف ٓعػػاىوف هػػف

م  ـ وعٛقػػا ٍـ اٖسػػػٓر ، با٘ضػػػاف  إلػػِ ذلػػػؾ أف ٌػػػٚؤ عمػػِ الهاػػػدرات هعػػًا ٌػػػـ اٖقػػػؿ رضػػا عػػػف أسػػػٌر

الهرضػػِ ٌػػـ اٖكيػػر طمبػػًا لمعػػٛج اٖسػػري والعػػاةمْ، وقػػد امةػػت الدراسػػ  إلػػِ أف  عػػاطْ الهاػػدرات 

لِ أٌهٓ    دور العٛج العاةمْ.هر بط باىافاض درم  الرضا عف العٛقات العاةمٓ  وا 
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 الدراسات السابقة التعقيب

( 2011بٛف  دراس  هيؿ  باٚضطرابات السموكٓ  ال ْ   عمؽالدراسات الساب   ب ىاوؿ قاـ الباحث 

حوؿ أسر الهدىٓف عمِ  كها أف ٌىاؾ دراسات  هحورت (،2014،  و هراز  2015ودراس  العوادي  

 .(2004دراس  العكور  ، و (2006دراس  الفٍدي  و  ،(2011دراس  المبٓرف  الهادرات هيؿ 

كها اف ٌىاؾ همهوع  هف الدراسات ال ْ  ىاولت اٚضطرابات السموكٓ  واضطرابات أارى هيؿ 

ف د ( 2011دراس  بٛف  ال ْ  ىاولت اٚضطرابات السموكٓ  والىفسٓ ، أها  (2007 سآط ، دراس  

 اٚضطرابات السموكٓ  والومداىٓ .  ىاولت

د  شابٍت الدراس  الحالٓ  هع الدراسات الساب   هف اٛؿ البحث فْ هوضوع اٚضطرابات وق

 .(2004دراس  عزت  السموكٓ  ف ط هيؿ 

ولكف  اٖ رهاؿال ْ طب ت عمِ ه عاطْ  (2014 هراز  ا ف ت الدراس  الحالٓ  هع دراس  كها 

اس  الحالٓ  اٚضطرابات السموكٓ  اا مفت عف الدراس  الحالٓ  فْ ىوع اٚضطرابات حٓث  ىاولت الدر 

روبف وآاروف اٚضطرابات الىفسٓ ، وكذلؾ ا ف ت هع دراس   (2014 هراز  وبٓىها  ىاولت دراس  

 Robin, et al, 2013) فت هعٍا فْ اٚضطرابات هف اٛؿ دراس  اٚضطرابات السموكٓ  واا م

ذا ها  ىاول ً  ،العاطفٓ  ىاؾ أٓضًا ، (2006و هةطفِ  دراس  أبو (2009دراس  إسهاعٓؿ  ٌو ٌو

هف اٛؿ البحث فْ الهشاكؿ السموكٓ  لدى  (Eiden, 2007دراس   ا فاؽ بٓف ٌذي الدراس  ودراس  

 اٖسر الحكولٓ .اٖطفاؿ فْ 
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كها اف ٌىاؾ  شابً بٓف ٌذي الدراس  والدراسات الساب   هف اٛؿ  ىاوؿ  أيٓر ا٘دهاف عمِ اٖبىام 

ا٘دهاف عمِ الهادرات وأيري عمِ الوسط ال ْ بحيت فْ  (2012سمٓهاىْ  كها  بٓف فْ دراس  

، الهشكٛت ال ْ  وامً أسر الهدهىٓفال ْ بحيت فْ ( 2011دراس  المبٓرف  ، وكذلؾ اٖسري

،  ػأيٓر  عػاطْ رب اٖسرة لمهادرات عمِ ال فكؾ اٖسريال ْ بحيت فْ  (2004العكور  ودراس  

 .عٛق  بٓف  عاطْ الهادرات والعٛقات اٖسٓر ل ْ بحيت فْ ا (Dixon, 1995  ودراس  

وقد اس فاد الباحث هف همهوع  هف الدراسات الساب   ال ْ لٍا عٛق  بهوضوع الدراس  فْ بىام اداة 

، (Robin, et al, 2013 ودراس   ،(2004دراس  عزت  و  ،(2014 هراز   الدراس  هيؿ دراس 

 .(2004العكور  ، ودراس  (2011المبٓرف   ، ودراس (2012دراس  سمٓهاىْ  و 

ام ابات السموكٓ  ال ْ  ؤير عمِ اٖبى هٓزت ٌذي الدراس  عف الدراسات الساب   أىٍا  ىاولت اٚضطر 

 ت، كها  هٓزت ٌذي الدراس  فْ هم هعٍا، حٓث طب إدهاف أبامهف ومٍ  ىظر اٖهٍات بسبب 

 شكؿ هس هر و ٛحظ ال غٓرات ال ْ  طرأ عمًٓ.أف اٖـ ٌْ ال ْ  عآش ابىٍا بو عمِ اٖهٍات، 
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 انفصم انثبنث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انطرٌمت واالجراءاث 

 

ٓضػػًا وةػػفًا  فةػػٓمًٓا لٙمػػرامات ال ػػْ الهػػىٍج اله بػػع فػػْ ٌػػذي الدراسػػ ، و ضػػهف اٌػػذا الفةػػؿ   ىػػاوؿ

ا بعٍػػػا الباحػػػث فػػػْ  ىفٓػػػذ ٌػػػذي الدراسػػػ  هػػػف حٓػػػث هػػػىٍج الدراسػػػ  ووةػػػؼ هم هػػػع الدراسػػػ  وعٓى ٍػػػا، 

والطٓر ػػ  ال ػػْ اا ٓػػرت بٍػػا، أدوات الدراسػػ  وةػػدقٍا ويبا ٍػػا،  ةػػهٓـ الدراسػػ  وامراما ٍػػا، وه غٓػػرات 

  ل حمٓؿ البٓاىات والوةوؿ الِ الى اةج.الدراس ، والهعالم  اٚحةاةٓ  الهس اده  الٛزه  

 

 :انذراست مىهج 1.3

اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات  ل ٓاسال حمٓمْ  الوةفْ الهىٍج الباحث س ادـا

 .الدراسات هف الىوع ٌذا لهيؿ لهٛمه ً وذلؾ، هف ومٍ  ىظر اٖهٍات

 :انذراست مجتمع 2.3
لمعاـ الدراسْ  فْ هحافظ  بٓت لحـ أبىام هدهىْ الهادراتٍات أه مهٓع هف الدراس  هم هع  كوف

 7102/7102.) 
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 : انذراست عٍىت 3.3
فكاف ، لمهم هع ههيم  العٓى   كوف بحٓث، العشواةٓ  العٓى  الدراس  عٓى  اا ٓار فْ الباحث س ادـا

( اس باى  071ٓع  ب وز  الباحث . حٓث قاـدراتأبىام هدهىْ الهاأهٍات هف ( 011عدد أفراد العٓى   

الباحث هشكم  فْ  ، وقد وامً( اس باى  ةالح  ال حمٓؿ011عمِ هم هع الدراس  و ـ اس رداد  

الوةوؿ إلِ عٓى  الدراس  لحساسٓ  الهوضوع واةوةٓ ً، وكذلؾ أف ٌىاؾ بعض اٖهٍات رفض 

لهؤسسات قد  ـ  وٓزع اٚس باى  هف اٛؿ بعض ا ال عاوف هع الباحث فْ إمرام ٌذي الدراس ،

بٓف ، وبعد إ هاـ عهمٓ  مهع البٓاىات  ـ إمرام ال حمٓؿ ا٘حةاةْ لٍا الها ة  فْ ٌذا الهماؿ، ٓو

 .ه غٓرات الدراس  حسب العٓى  أفراد  وٓزع (0.1  المدوؿ

 الدراسة متغيرات حسب العينة أفراد  :  توزيع5. 0جدول رقم و

 العدد البدائل المتغيرات
 مكان السكن

 

 25 هدٓى  

 32 قٓر 

 52 هآـ

 األبناء عمر

1-5 0 

2-1 2 

01-01 6 

05-71 101 

 الحالة االجتماعية

 43 ه زوم 

 44 هطم  

 22 أرهم 

 35          فأقؿ افراد  3 عدد أفراد األسرة

 52 أفراد 3-6
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 22       أفراد 7أكير هف 

المســــــتوى االقتبــــــادي 

 ل سرة

 38 ه دىْ

 65 ه وسط

 6 فعهر 

 ل م المؤىل العممي

 50           ومٍْٓ 

 31 دبمـو

 22         بكالوٓروس  

 6 دراسات عمٓا

 عمل األم

 58 رب  بٓت

 21 هوظف 

 28            عاهم 

 2 غٓر ذلؾ

 عمل األب

 26   عاطؿ عف العهؿ

 8 هوظؼ

 22            عاهؿ

 53 غٓر ذلؾ

 راعي ىذه األسرة
 54 اٖب

 53 اٖـ

 2 غٓر ذلؾ

 

 :انذراست أداة  4.3

 قاـ الباحث، الدراس  ٌذي بهوضوع الهر بط  الهعموهات مهع أداة ٌٖهٓ  الباحث هف إدراًكا

هيؿ دراس   هاز  الساب   الدراساتاله عمؽ بالهوضوع و  الىظري اٖدب عمِ اٚطٛعهف اٛؿ 

( ودراس  المبور 2114( ودراس  عزت  2117 ( ودراس  سآط  2119( ودراس  إسهاعٓؿ  2114 

داة بحٓث قاـ بإضاف  بعض ال عدٓٛت عمِ ٌذي ٓر ٌذي اٖب طو  قاـ الباحث، (2116وآاروف  
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الف رات هف حٓث  غٓٓر بعض العبارات والكمهات ح ِ   ٛمـ هع الواقع الفمسطٓىْ، وبذلؾ قاـ 

رالباحث  بىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر اٚضطرابات السموكٓ  لدى أأداة ل ٓاس  ب طٓو

ْ:59، بحٓث  كوىت ٌذي اٚس باى  هف  اٖهٍات  ( ف رة، ه سه  عمِ ست هماٚت ٌو

 ْاٚضطراب السموك 

 ْالعدواف اٚم هاع 

 هشكٛت اٚى باي 

 ال مؽ واٚىسحاب 

 ْالسموؾ العةاب 

 ْهعدؿ ال و ر الحرك 

هحآد، هعارض، هعارض وافؽ، واس ادـ الباحث ه ٓاس لٓكرت الاهاسْ  هوافؽ بشدة، ه 

 (. 1همحؽ رقـ كها فْ ال بشدة(
 

 بدق االستبانة: 

 الهحكهٓف قاـ الباحث بال ح ؽ هف ةدؽ اٚس باى  هف اٛؿ عرضٍا عمِ همهوع  هف

 (2اله اةةٓف هف هدرسٓٓف ماهعٓٓف وحهم  الدك وراة فْ ال ربٓ  وعمـ الىفس كها فْ همحؽ رقـ  

اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ى هٛمه ٍا ل ٓاس بدام الرأي فْ هدإمؿ أهف 

وعمِ ضوم الهٛحظات ال ْ أشاروا ، وهدى سٛه  الةٓاغ  المغوٓ  لمف رات، ومٍ  ىظر اٖهٍات

إلٍٓا  ـ إعادة ةٓاغ  بعض الف رات، و ـ حذؼ بعض الف رات، ح ِ ارمت اٚس باى  فْ شكمٍا 

 .الىٍاةْ
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بال ح ؽ هف ةدؽ أداة الدراس  بحساب اٚ ساؽ الداامْ لف رات اٚس باى  بحساب  كها قاـ الباحث

 Pearsonهةفوف  ار باط الف رات هع الدرم  الكمٓ  لٗداة باس اداـ هعاهؿ ار باط بٓرسوف  

Correlation )ى اةج هةفوف  هعاهٛت اٚر باط( 2.3  رقـ والمدوؿ. 
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 باط بيرسون بين الفقرات والدرجات الكميةاالرت معامالت مبفوفة:  0.0ورقم جدول

معامل  الفقرة الرقم
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.00 0.467 ٓسٍر اارج الهىزؿ لساعات ه أارة فْ المٓؿ  .1
 0.00 0.64 بالدوىٓ  ٓشعر  .2
 0.00 0.694 اموؿ  .3
 0.00 0.525 ٓف  د الي   بالىفس  .4
 0.00 0.746 (هضطرب الهزاج  هزامْ  .5
 0.00 0.657 سٓ هفرط الحسا  .6
 0.00 0.693 هشاعري  مرح بسٍولً  .7
 0.00 0.708 غٓر هسةوؿ، ٚ ٓع هد عمًٓ  .8
 0.00 0.526 غٓر هطٓع، ةعب السٓطرة عمًٓ  .9
 0.00 0.549 هفرط الىشاط داةـ الحرك   .10
 0.00 0.358 ٓ ضْ هعظـ اوقا ً اارج الهىزؿ   .11
 0.02 0.654 سمبْ، ٓ ـو بعهؿ عكس ها ٓطمب هىً  .12
 0.01 0.701 وكسوؿ بمٓد  .13
 0.00 0.645 ىعساف، لٓس ه ٓ ظ  .14
 0.00 0.738  عبٓرا ً غٓرب  هيؿ افكاري  .15
 0.00 0.568 ٓ فاار ٓو باٌِ  .16
 0.00 0.601 ٓحاوؿ كسب ي   اٖطفاؿ لمذب اى باٌٍـ لكىً ٚ ٓعرؼ اٖسموب  .17
ضآؽ اٚآرف  .18  0.00 0.580 ٓزعج ٓو
 0.00 0.616 ٓ شامر  .19
 0.00 0.578  ْ   عمؽ بً وباٖآرفٓارب اٚشٓام ال  .20
 0.00 0.462 وقح ٓرد بالكٛـ  .21
 0.00 0.567 بعىؼ ٓمادؿ  .22
 0.00 0.624 عبوس ، ه مٍـ  .23
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24.   ًٛ  0.00 0.516 ٓحاوؿ السٓطرة عمِ اٚآرف، بال ٍدٓد هي
 0.00 0.526 ٓسرؽ هف اٚشااص اارج الهىزؿ  .25
 0.00 0.541 هاادع ٓظٍر هع  دات غٓر هؤهف بٍا  .26
 0.00 0.470  وؿ اف ٚ احد ٓحبًٓ  .27
ةرح بحٓر  عف عدـ اح راهً لم ٓـ اٚاٛقٓ  وال واىٓف  .28  0.00 0.735 ٓع رؼ ٓو
 0.00 0.630 (ٓسعِ لمفت اٚىظار  ٓ باٌِ  .29
 0.08 0.639 لدًٓ سع  اى باي قةٓرة  .30
 0.00 0.705  ركٓزي ضعٓؼ  .31
 0.00 0.751 ٚ ٓى بً لها ٓ ولً اٚاروف  .32
 0.00 0.652 ٓ حوؿ عف الهٍه  ال ْ ٓ ـو بٍاهش ت، داةها   .33
 0.00 0.711 ٓمٓب ب سرع دوف  فكٓر  .34
 0.00 0.582 غٓر قادر عمِ العهؿ بشكؿ هس  ؿ ٓح اج الهساعدة الهس هرة واٚى باي  .35
 0.00 0.662 ه سرع، ٓبدأ قبؿ أف فٍـ ها عمًٓ عهمً، ٚو ٓ وقؼ لم فكٓر  .36
 0.00 0.695 بطئ، غٓر دقٓؽ فْ عهؿ اٚشٓام  .37
 0.00 0.767 اموؿ، ٓر بؾ بسٍول   .38
 0.00 0.770 حالـ ٓعٓش فْ عالـ ااص بً  .39
 0.00 0.672 اىسحابْ، ٓفضؿ اٚىشط  الفردٓ   .40
 0.00 0.712 ااةؼ بةف  عاه ، قمؽ  .41
 0.00 0.650 هك ةب داةها حٓزف  .42
 0.00 0.725 عةبْ، هف السٍؿ اس يار ً  .43
 0.00 0.674 (ب ال واةؿ البةريفْ اعٓىٍـ  ٓ مى لٕآرفٓ مىب الىظر   .44
 0.00 0.624 (ٓسرؽ بهشارك  آآرف  عةاب   .45
 0.00 0.492 ٓى هْ الِ عةاب   .46
 0.00 0.465 الماىحٓف لٗةدقامهامص   .47
 0.00 0.620 ٓغٓب عف الهدرس  هع همهوع  هف زهٛمي  .48
 0.00 0.644 لدًٓ اةحاب سٓةٓف هف ذوي الهشاكؿ  هىحرفوف(  .49
 0.00 0.541 اقؼ العهؿ ضهف الهمهوعاتغٓر ه عاوف فْ هو   .50
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 0.00 0.485 سمبْ، هف السٍؿ قٓاد ً هف اٛؿ اٚآرف    .51
 0.00 0.442 ، ٚ ٓهكىً اف ٓ وؿ كمه   ٚ( كإماب .ًٓةر عمِ رأٓ  .52
 0.00 0.592 ٓ عاطِ الهادرات هع همهوع  هف زهٛمي  .53
 0.00 0.618 ه و ر، غٓر قادر عمِ المموس ساكىا  .54
 0.00 0.574 وهرات هرات الشْمالحدٓث، ٓ وؿ ىفس ٓكرر ىفس   .55
 0.00 0.564 حدٓيً غٓر ه رابط هشوش، ها ٓ ولً ٚ ٓعطْ هعىِ  .56
 0.00 0.627 ه و ر غٓر قادر عمِ اٚس راام  .57
 0.00 0.570 ذو هزاج حاد، ٓغضب بسٍول   .58
 0.00 0.619 كؿٓهضغ اٚشٓام غٓر الةالح  لٗ  .59

، ههػػا ٓػػدؿ 1.15هسػػ وٓات الدٚلػػ   ػػىافض قٓه ٍػػا عػػف هسػػ وى  أف مهٓػػع (2.3 المػػدوؿ هػػف ٓٛحػػظ

عمػػِ أف هعػػاهٛت اٚر بػػاط بػػٓف الف ػػرات والػػدرمات الكمٓػػ  لٍػػا دالػػ  إحةػػاةٓا, اٖهػػر الػػذي ٓػػدؿ عمػػِ 

 بدرمػػ ار فػػاع ةػػدؽ أداة الدراسػػ  بف را ٍػػا الهكوىػػ  لٍػػا فػػْ  ح ٓػػؽ اٌٖػػداؼ ال ػػْ وضػػعت هػػف أممٍػػا 

 . كبٓرة

 ثبات االستبانة:

وهف اارج عٓى  الدراس  ، الباحث ب طبٓؽ اٚس باى  عمِ عٓى  اس طٛعٓ  هف هم هع الدراس  قاـ

 والذي بمغ، اس اداـ هعادل  كروىباخ الفا ٘ٓماد هعاهؿ اليبات، وقد  ـ لم ح ؽ هف يبات اٚس باى 

 ( هها ٓدؿ عمِ أىٍا   ه ع بدرم  عالٓ  هف اليبات.0.95 

 

 متغيرات الدراسة: 5.3

 : أ ٓ ٌذي الدراس  عمِ اله غٓرات  تشهم 

 الهسػ وى اٚق ةػادي عدد أفراد اٖسرة، الحال  اٚم هاعٓ ، العهر،  هكاف السكف،: ةالمستقم اتالمتغير 

ؿ العمهْ، عهؿ اٖـ، عهؿ اٖب، ، لٗسرة  (ٌذي اٖسرة راعْالهٌؤ
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 ف ومٍ  ىظر اٖهٍاتاٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات ه: ةالتابع اتالمتغير 

 

  :اإلحبائية األساليب 3.7

 االٍػػػادإ  ػػػـ وقػػػد الحاسػػػوب إلػػػِ ٘داالٍػػػا  هٍٓػػػدا بهرامع ٍػػػا الباحػػػث قػػػاـ، الدراسػػػ  بٓاىػػػات مهػػػع بعػػػد

ػػؿ أي، هعٓىػػ  اً أرقاهػػ بإعطاةٍػػا لمحاسػػوب  ا٘مابػػ  أعطٓػػت حٓػػث، رقهٓػػ  إلػػِ المفظٓػػ  ا٘مابػػات ب حٓو

 1ا٘مابػػػ   هحآػػػد( ، درمػػػات 1ا٘مابػػػ   هوافػػػؽ( ، رمػػػاتد  5 هوافػػػؽ بشػػػدة(  عمػػػِ درمػػػ  الههارسػػػ 

 .واحدة درم  أعطٓت ف د  هعارض بشدة( وا٘ماب ا٘ماب   هعارض( درم ٓف ، درمات

 

حٓػػث  ػػـ اسػػ اراج اٖوسػػاط الحسػػابٓ  واٚىحرافػػات ، لمبٓاىػػات الٛزهػػ  ا٘حةػػاةٓ  الهعالمػػ   هػػت وقػػد

ػػ  وقػػد  ػػـ فحػػص فرضػػٓات الدراسػػ  ذات اله غٓػػر الهسػػ  ؿ  لمف ػػرات والػػدرمات الكمٓػػ  لمف ػػرات،  الهعٓآر

 ول ٓػػاس(، One Way ANOVAبيٛيػػ  هسػػ وٓات   ػػـ اسػػ اداـ اا بػػار  حمٓػػؿ ال بػػآف اٖحػػادي 

 وهعػػػػاهٛت (Alpha Cronbach ألفػػػػا كروىبػػػػاخ اليبػػػػات هعادلػػػػ  اسػػػػ اداـ  ػػػػـ ف ػػػػد واليبػػػػات الةػػػػدؽ

 الػػػػرـز برىػػػػاهج و الحاسػػػػوب باسػػػػ اداـ وذلػػػػؾ، اٚر بػػػػاط بٓرسػػػػوف بػػػػٓف الف ػػػػرات والػػػػدرمات الكمٓػػػػ  لٍػػػػا

 .SPSS ا٘حةاةٓ 
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 انفصم انرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحهٍم وتبئج انذراست

 تمهٍذ  2.5

و " لى اةج الدراس ، ال ْ  وةؿ إلًٓ ضهف ٌذا الفةؿ عرضا      الباحث عف هوضوع الدراس  ٌو

" وبٓاف عٛق  كؿ هف اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر اٖهٍات

راد العٓى  عمِ أداة الدراس ، و حمٓؿ البٓاىات ا٘حةاةٓ  ال ْ  ـ اله غٓرات هف اٛؿ اس ماب  أف

المقياس الحةوؿ عمٍٓا. وح ِ ٓ ـ  حدٓد درم  ه وسطات اس ماب  أفراد عٓى  الدراس   ـ اع هاد 

 :أ ْ الوزني

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.33 هىافض 

 3.67-2.34 ه وسط 

 فأعمِ 3.68 هر فع 
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 :بئج أسئهت انذراستوت  3.5

 : األولانىتبئج انمتعهمت ببنسؤال  2.3.5

  ؟االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية نظر األمياتمستوى ما 

ػػػ   ،قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب اله وسػػػطات الحسػػػابٓ  ،لٙمابػػػ  عػػػف ٌػػػذا السػػػؤاؿ      واٚىحرافػػػات الهعٓآر

اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى  اٚت اٚسػػ باى  ال ػػْ  عبػػر عػػفٚسػػ مابات أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ  عمػػِ همػػ

 ٓوضح ذلؾ: (1.4والمدوؿ   أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر اٖهٍات

 : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 1.4جدول و

 جية نظر األمياتاالضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من و 

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 هر فع  0.42 4.15 االضطراب السموكي 1

 هر فع  0.59 4.09 العدوان االجتماعي 2

 هر فع  0.69 4.09 مشكالت االنتباه 3

 هر فع  0.75 4.28 القمق واالنسحاب 4

 ه وسط  0.71 3.64 السموك العبابي 5
 هر فع  0.74 3.85 توتر الحركيمعدل ال 6
 مرتفعة 0.43 4.06 الدرجة الكمية 

ٛحظ هف المدوؿ        ػ  4.1ٓو والىسػب  ( الذي ٓعبر عف اله وسطات الحسابٓ  واٚىحرافػات الهعٓآر

ػ  لكػػؿ همػاؿ هػػف همػاٚت  اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػدى أبىػػام هػدهىْ الهاػػدرات هػف ومٍػػ  ىظػػر الهةٓو

ٓدؿ عمػِ  هها ،(0.43( واىحراؼ هعٓاري  4.06  بمغالحسابْ لمدرم  الكمٓ   اله وسطأف  ،اٖهٍات

 هر فع .بدرم   تماماٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر اٖهٍات أف 
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(، واىحػراؼ هعٓػاري 4.28بْ  اكها أف أكير الهماٚت أٌهٓ  هماؿ  ال مؽ واٚىسحاب( به وسػط حسػ

(، واىحػػػراؼ 3.64لهمػػػاٚت أٌهٓػػػ  همػػػاؿ  السػػػموكْ العةػػػابْ( به وسػػػط حسػػػابْ  (. وأقػػػؿ ا0.75 

 (0.71هعٓاري  

في    α ≤ 0.05عند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللةالفرضية األولى: 

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية  المبحوثاتاستجابات 

 مكان السكنزى إلى متغير تع االمياتنظر 

( One Way ANOVA حمٓػػؿ ال بػػآف اٖحػػادي    ػػـ اسػػ اداـ ، لٙمابػػ  عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ     

هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف ٚسػػ ماب  أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ  حػػوؿ 

 :( ٓوضح ذلؾ13.4والمدوؿ   هكاف السكف ، عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتومٍ  ىظر 

 السـتجابة أفـراد العينـة فـي One Way ANOVA: نتـائ  تحميـل التبـاين األحـادي  و 2.4وجـدول

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبنـاء مـدمني المخـدرات مـن  المبحوثاتمتوسطات إجابات 

 مكان السكنتعزى إلى متغير  االمياتوجية نظر 

مجموع  مبدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 لمربعاتا

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.517 2 1.035 بٓف الهمهوعات
 0.184 106 19.519 دااؿ الهمهوعات 0.065 2.810

 108 20.554 الهمهوع
ْ 0.065( وهس وى الدٚل   2.810( أف قٓه  ؼ لمدرم  الكمٓ  2.4ٓٛحظ هف المدوؿ        ( ٌو

 حوؿ الهبحوياتفروؽ دال  إحةاةًٓا فْ ه وسطات إمابات  أي أىً ٚ  ومد (0.05 هف أعمِ
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 عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتهس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 .هكاف السكف

في    α ≤ 0.05عند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: الثانيةالفرضية 

توى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية حول مس المبحوثاتاستجابات 

 العمرتعزى إلى متغير  االمياتنظر 

( One Way ANOVA ػػـ اسػػ اداـ  حمٓػػؿ ال بػػآف اٖحػػادي   ، لٙمابػػ  عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ     

ٚسػػ ماب  أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ  حػػوؿ هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف 

 :( ٓوضح ذلؾ3.4والمدوؿ   العهر، عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتٍ  ىظر وم

 السـتجابة أفـراد العينـة فـي One Way ANOVA: نتـائ  تحميـل التبـاين األحـادي  و 3.4وجـدول

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبنـاء مـدمني المخـدرات مـن  المبحوثاتمتوسطات إجابات 

 العمرتعزى إلى متغير  االمياتوجية نظر 

مجموع  مبدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.044 2 1.088 بٓف الهمهوعات
 0.193 106 20.466 دااؿ الهمهوعات 0.796 0.229

 108 20.554 الهمهوع
ْ 0.796هس وى الدٚل   ( و 0.229( أف قٓه  ؼ لمدرم  الكمٓ  3.4ٓٛحظ هف المدوؿ        ( ٌو

حوؿ  الهبحوياتأي أىً ٚ  ومد فروؽ دال  إحةاةًٓا فْ ه وسطات إمابات  (0.05 هف أعمِ
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 عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتهس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 العهر.

في    α ≤ 0.05الداللة و عند مستوى إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: الثالثةالفرضية 

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية  المبحوثاتاستجابات 

 الحالة االجتماعيةتعزى إلى متغير  االمياتنظر 

( One Way ANOVA ػػـ اسػػ اداـ  حمٓػػؿ ال بػػآف اٖحػػادي   ، لٙمابػػ  عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ     

حػػوؿ هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف  ٚسػػ ماب  أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ 

 :( ٓوضح ذلؾ4.4والمدوؿ   الحال  اٚم هاعٓ ، عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتومٍ  ىظر 

السـتجابة أفـراد العينـة فـي   One Way ANOVA: نتائ  تحميل التبـاين األحـادي  و 4.4وجدول

ابات السموكية لدى أبنـاء مـدمني المخـدرات مـن حول مستوى االضطر  المبحوثاتمتوسطات إجابات 

 الحالة االجتماعيةتعزى إلى متغير  االمياتوجية نظر 

مجموع  مبدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.550 2 1.100 بٓف الهمهوعات
 0.184 106 19.454 دااؿ الهمهوعات 0.054 2.998

 108 20.554 الهمهوع
ػْ 0.054( وهس وى الدٚلػ   2.998( أف قٓه  ؼ لمدرم  الكمٓ  4.4ٓٛحظ هف المدوؿ        ( ٌو

حػػػوؿ  الهبحويػػػاتأي أىػػػً ٚ  ومػػػد فػػػروؽ دالػػػ  إحةػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػطات إمابػػػات  (0.05 هػػػف أعمػػػِ
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 عػزى إلػِ ه غٓػر  ٚهٍػاتاهس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 الحال  اٚم هاعٓ 

في    α ≤ 0.05عند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: الرابعةالفرضية 

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية  المبحوثاتاستجابات 

 عدد أفراد األسرةتعزى إلى متغير  االمياتنظر 

( One Way ANOVA ػػـ اسػػ اداـ  حمٓػػؿ ال بػػآف اٖحػػادي   ، ابػػ  عػػف ٌػػذا السػػؤاؿلٙم     

ٚسػػ ماب  أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ  حػػوؿ هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف 

 :( ٓوضح ذلؾ5.4والمدوؿ   عدد أفراد اٖسرة ، عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتومٍ  ىظر 

 السـتجابة أفـراد العينـة فـي One Way ANOVAبـاين األحـادي  و: نتـائ  تحميـل الت 5.4وجـدول

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبنـاء مـدمني المخـدرات مـن  المبحوثاتمتوسطات إجابات 

 عدد أفراد األسرةتعزى إلى متغير  االمياتوجية نظر 

مجموع  مبدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 وبةالمحس

مستوى 
 α الداللة 

 0.281 2 1.563 بٓف الهمهوعات
 0.189 106 19.991 دااؿ الهمهوعات 0.230 1.492

 108 20.554 الهمهوع
ػْ 0.230( وهس وى الدٚلػ   1.492( أف قٓه  ؼ لمدرم  الكمٓ  5.4ٓٛحظ هف المدوؿ        ( ٌو

هسػػ وى  الهبحويػػاته وسػػطات إمابػػات  أي أىػػً ٚ  ومػػد فػػروؽ دالػػ  إحةػػاةًٓا فػػْ (0.05 هػػف أعمػػِ
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عػػدد   عػػزى إلػػِ ه غٓػػر اٚهٍػػاتاٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف ومٍػػ  ىظػػر 

 أفراد اٖسرة

في    α ≤ 0.05عند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: الخامسةالفرضية 

ية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية حول مستوى االضطرابات السموك المبحوثاتاستجابات 

 المستوى االقتبادي ل سرةتعزى إلى متغير  االمياتنظر 

( One Way ANOVA ػػـ اسػػ اداـ  حمٓػػؿ ال بػػآف اٖحػػادي   ، لٙمابػػ  عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ     

ٚسػػ ماب  أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ  حػػوؿ هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف 

 :( ٓوضح ذلؾ6.4والمدوؿ   الهس وى اٚق ةادي لٗسرة ، عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتىظر  ومٍ 

 السـتجابة أفـراد العينـة فـي One Way ANOVA: نتـائ  تحميـل التبـاين األحـادي  و 6.4وجـدول

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبنـاء مـدمني المخـدرات مـن  المبحوثاتمتوسطات إجابات 

 المستوى االقتبادي ل سرةتعزى إلى متغير  اتاالميوجية نظر 

مجموع  مبدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.476 2 0.952 بٓف الهمهوعات
 0.185 106 19.602 دااؿ الهمهوعات 0.081 2.275

 108 20.554 الهمهوع
ػْ 0.081( وهس وى الدٚلػ   2.275( أف قٓه  ؼ لمدرم  الكمٓ  6.4ٓٛحظ هف المدوؿ        ( ٌو

حػػػوؿ  الهبحويػػػاتأي أىػػػً ٚ  ومػػػد فػػػروؽ دالػػػ  إحةػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػطات إمابػػػات  (0.05 هػػػف أعمػػػِ
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  عػزى إلػِ ه غٓػر اٚهٍػات هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر

 الهس وى اٚق ةادي لٗسرة

في    α ≤ 0.05عند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: السادسةفرضية ال

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية  المبحوثاتاستجابات 

 ل م المؤىل العمميتعزى إلى متغير  االمياتنظر 

( One Way ANOVAآف اٖحػػادي    ػػـ اسػػ اداـ  حمٓػػؿ ال بػػ، لٙمابػػ  عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ     

ٚسػػ ماب  أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ  حػػوؿ هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف 

ؿ العمهْ  عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتومٍ  ىظر   :( ٓوضح ذلؾ7.4والمدوؿ   ،لٗـالهٌؤ

فـراد العينـة فـي  السـتجابة أOne Way ANOVA: نتـائ  تحميـل التبـاين األحـادي  و 7.4وجـدول

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبنـاء مـدمني المخـدرات مـن  المبحوثاتمتوسطات إجابات 

 ل م المؤىل العمميتعزى إلى متغير  االمياتوجية نظر 

مجموع  مبدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.290 3 0.869 بٓف الهمهوعات
 0.187 105 19.685 دااؿ الهمهوعات 0.207 1.545

 108 20.554 الهمهوع
ػْ 0.207( وهس وى الدٚلػ   1.545( أف قٓه  ؼ لمدرم  الكمٓ  7.4ٓٛحظ هف المدوؿ        ( ٌو

حػػػوؿ  الهبحويػػػاتأي أىػػػً ٚ  ومػػػد فػػػروؽ دالػػػ  إحةػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػطات إمابػػػات  (0.05 هػػػف أعمػػػِ
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  عػزى إلػِ ه غٓػر اٚهٍػاتٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر هس وى ا

ؿ العمهْ  لٗـ. الهٌؤ

في    α ≤ 0.05عند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: السابعةالفرضية 

وجية  حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من المبحوثاتاستجابات 

 عمل األمتعزى إلى متغير االميات نظر 

( One Way ANOVA ػػـ اسػػ اداـ  حمٓػػؿ ال بػػآف اٖحػػادي   ، لٙمابػػ  عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ     

ٚسػػ ماب  أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ  حػػوؿ هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف 

 :( ٓوضح ذلؾ8.4 والمدوؿ  ،عهؿ اٖـ عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتومٍ  ىظر 

 السـتجابة أفـراد العينـة فـي One Way ANOVA: نتـائ  تحميـل التبـاين األحـادي  و 8.4وجـدول

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبنـاء مـدمني المخـدرات مـن  المبحوثاتمتوسطات إجابات 

 عمل األمتعزى إلى متغير  االمياتوجية نظر 

مجموع  مبدر التباين
 المربعات

درجات 
 حريةال

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.316 3 0.948 بٓف الهمهوعات
 0.187 105 19.606 دااؿ الهمهوعات 0.173 1.692

 108 20.554 الهمهوع
ػْ 0.173( وهس وى الدٚلػ   1.692( أف قٓه  ؼ لمدرم  الكمٓ  8.4ٓٛحظ هف المدوؿ        ( ٌو

حػػػوؿ  الهبحويػػػاتأىػػػً ٚ  ومػػػد فػػػروؽ دالػػػ  إحةػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػطات إمابػػػات  أي (0.05 هػػػف أعمػػػِ
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  عػزى إلػِ ه غٓػر اٚهٍػاتهس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 .عهؿ اٖـ

في    α ≤ 0.05عند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: الثامنةالفرضية 

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية  ثاتالمبحو استجابات 

 عمل األبتعزى إلى متغير  االمياتنظر 

( One Way ANOVA ػػـ اسػػ اداـ  حمٓػػؿ ال بػػآف اٖحػػادي   ، لٙمابػػ  عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ     

لهاػػدرات هػػف ٚسػػ ماب  أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ  حػػوؿ هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أبىػػام هػػدهىْ ا

 :( ٓوضح ذلؾ9.4والمدوؿ   عهؿ اٖب، عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍات ومٍ  ىظر

 السـتجابة أفـراد العينـة فـي One Way ANOVA: نتـائ  تحميـل التبـاين األحـادي  و 9.4وجـدول

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبنـاء مـدمني المخـدرات مـن  المبحوثاتمتوسطات إجابات 

 عمل األبتعزى إلى متغير  االمياتوجية نظر 

مجموع  مبدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 2.540 3 7.621 بٓف الهمهوعات
 0.123 105 12.932 دااؿ الهمهوعات 0.00 20.627

 108 20.554 الهمهوع
ػْ 0.00( وهس وى الدٚلػ   20.627رم  الكمٓ  ( أف قٓه  ؼ لمد9.4ٓٛحظ هف المدوؿ        ( ٌو

هسػػ وى حػػوؿ  الهبحويػػاتأي أىػػً  ومػػد فػػروؽ دالػػ  إحةػػاةًٓا فػػْ ه وسػػطات إمابػػات  (0.05 هػػف أقػػؿ
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عهػؿ   عػزى إلػِ ه غٓػر اٚهٍػاتاٚضطرابات السػموكٓ  لػدى أبىػام هػدهىْ الهاػدرات هػف ومٍػ  ىظػر 

 .اٖب

( واس اداـ اا بار Post-Hocمٓؿ ا٘حةاةْ اله  دـ  ٘ٓماد هةدر الفروؽ  اس ادـ الباحث  ال ح
 LSD) 10.4 ، كها ٌو هوضح فْ المدوؿ رقـ). 

مستوى حول   المبحوثاتمتوسطات إجابات فْ لمفروق  (LSD نتائ  اختبار : 10.4وجدول
عمل تعزى إلى متغير االميات االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية نظر 

 األب

 غٓر ذلؾ            عاهؿ هوظؼ   عاطؿ عف العهؿ ل األبعم

 0.884941    عاطؿ عف العهؿ
0.314448  

     هوظؼ

                عاهؿ

     غٓر ذلؾ

 
وبٓف  العاطمٓف عف العهؿ أف الفروؽ كاىت بٓف (10.4  شٓر الهعطٓات الواردة فْ المدوؿ 

 أعمِ. لدٍٓاكاف اله وسط الحسابْ  والذي العهؿ العاطمٓف عف  لةالح وكاىت الفروؽالهوظفٓف 

 العاطمٓف عف العهؿ  لةالح وكاىت الفروؽالعهاؿ وبٓف العاطمٓف عف العهؿ  الفروؽ كاىت بٓفوأف 

 أعمِ. لدٍٓاكاف اله وسط الحسابْ  والذي
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في    α ≤ 0.05عند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: التاسعةالفرضية 

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية  المبحوثاتابات استج

 رب األسرةتعزى إلى متغير االميات نظر 

( One Way ANOVA ػػـ اسػػ اداـ  حمٓػػؿ ال بػػآف اٖحػػادي   ، لٙمابػػ  عػػف ٌػػذا السػػؤاؿ     

بىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات هػػف ٚسػػ ماب  أفػػراد عٓىػػ  الدراسػػ  حػػوؿ هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى أ

 :( ٓوضح ذلؾ11.4والمدوؿ   ،رب اٖسرة عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتومٍ  ىظر 

 السـتجابة أفـراد العينـة فـي One Way ANOVA: نتائ  تحميل التباين األحادي  و 11.4وجدول

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبنـاء مـدمني المخـدرات مـن  المبحوثاتمتوسطات إجابات 

 رب األسرةتعزى إلى متغير  االمياتجية نظر و 

مجموع  مبدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.434 2 0.869 بٓف الهمهوعات
 0.186 106 19.685 دااؿ الهمهوعات 0.101 2.339

 108 20.554 الهمهوع
( 0.101( وهسػػػ وى الدٚلػػػ   2.339( أف قٓهػػػ  ؼ لمدرمػػػ  الكمٓػػػ  11.4ٓٛحػػػظ هػػػف المػػػدوؿ       

ػػػْ   الهبحويػػػاتأي أىػػػً ٚ  ومػػػد فػػػروؽ دالػػػ  إحةػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػطات إمابػػػات  (0.05 هػػػف أعمػػػٌِو

  عػزى إلػِ ه غٓػر اٚهٍػات هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر

 .رب اٖسرة
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 انفصم انخبمس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مىبلشت انىتبئج وانتىصٍبث

اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هىاقش  الى اةج وال وةٓات ال ْ بحيت فْ  ضهف ٌذا الفةؿ       

، كها  ضهف همهوع   هف ال وةٓات واله  رحات الهىبي   هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر اٖهٍات

 هف ى اةج الدراس .

 مىبلشت انىتبئج 2.6

 : مىبلشت انىتبئج انمتعهمت ببنسؤال األول 2.2.6

  ؟ السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية نظر األمياتاالضطرابات مستوى ما 

اٚضطرابات السموكٓ  لػدى أبىػام هػدهىْ الهاػدرات هػف ومٍػ  ىظػر اٖهٍػات أظٍرت الى اةج أف      

 هر فع .بدرم   تمام

(، واىحػراؼ هعٓػاري 4.28كها أف أكير الهماٚت أٌهٓ  هماؿ  ال مؽ واٚىسحاب( به وسػط حسػابْ  

(، واىحػػػراؼ 3.64وأقػػػؿ الهمػػػاٚت أٌهٓػػػ  همػػػاؿ  السػػػموكْ العةػػػابْ( به وسػػػط حسػػػابْ   (.0.75 

 .(0.71هعٓاري  

فػاٖـ  ػرى طفمٍػا  ؛ٓرى الباحث اف سبب ٌذي الى ٓم  ٌو الهعاىاة ال ْ ٓعاىٍٓا أبىػام هػدهىْ الهاػدرات

ػػو هحػػرـو هػػف اٖ ػػْ  ػػرى أبىامٌػػا و  ػػارىٍـ ب الػػذي ٓرعػػاي أفضػػؿ رعآػػ  الرعآػػ ،ب ٌو أبىػػام أاػػٓرف ٌو

، كهػا اف ىظػرة أبىػام هػدهىْ الهاػدرات  كػوف ىوعػًا هػا  شػاؤهٓ  حٓػث  مد اف ٌىاؾ اى  اص هف ح ٍـ
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 ػػدور فػػْ أذٌػػاف أبىػػام هػػدهىْ الهاػػدرات أفكػػار  سػػاعدٌـ عمػػِ ظٍػػور اٚضػػطرابات الىفسػػٓ ، كهػػا اف 

ىػوع هػف الاػوؼ وال مػؽ الع ارات ال ْ ٓ ىاولٍا أبام  سبب بعض ال ةرفات الغٓر سمٓه  ال ْ  سبب 

ذا ٓسبب ظٍور اٚضػطرابات الىفسػٓ  بشػكؿ هر فػع، و  عػارض ٌػذي الى ٓمػ  هػع دراسػ   لدى اٖبىام ٌو

 السػػػػموؾ السػػػػٓئ،( أف اكيػػػػر الهشػػػػكٛت السػػػػموكٓ  ال ػػػػْ  ظٍػػػػر لػػػػدى اٖبىػػػػام ٌػػػػْ 2009اسػػػػهاعٓؿ  

لىسػػب  اٖكبػػر هػػف أف ا (2007 سػػآط ،  وأكػػدت دراسػػ   ،اٖعػػػراض العاطفٓػػػ  ،اٚك ةػػاب ،العةػػاب

اٖطفػػػػػاؿ فاقػػػػػػدي الرعآػػػػػػ  الوالدٓػػػػػػ   عػػػػػػاىْ اضػػػػػطرابات السػػػػػػموؾ  مٍٓػػػػػػا اٚضػػػػػػطرابات اٚىفعالٓػػػػػػ  يػػػػػػػـ 

أبػػرز ةػػعوبات أسػػرة الهػػدهف رفػػض أف (  2011المبػػٓرف  ، وقػػد اكػػدت دراسػػ  اٚضػػػطرابات المىسػػْ

 .عالج والةعوب  فْ السٓطرة عمِ سموؾ الهدهف دااؿ اٖسرةهالهدهف فكرة ال

أبػػػػػرز ال ػػػػػأيٓرات ال ػػػػػْ سػػػػػببٍا  عػػػػػاطْ رب اٖسػػػػػرة  أفالػػػػػػِ  ( 2004العكػػػػػور   دراسػػػػػ  وةػػػػػمت وقػػػػد 

ػػػػا وطٛقٍػػػػا وطردٌػػػػالمهاػػػػػدرات عمػػػػػِ الزومػػػػ  ٌػػػػْ قٓاهػػػػً بشػػػػ مٌر ػػػػذا ٓسػػػػبب ظٍػػػػور   ـ زوم ػػػػً، ٌو ٌو

د ٌػػْ ال سػػبب فػػْ  ػػدىْ هسػػ وى اٚضػػطرابات السػػموكٓ  لػػدى اٖبىػػام ، أهػػا أبػػػرز ال ػػػأيٓرات عمػػِ اٖٚو

د واٌ٘هػػػاؿ فػػػْ  ػػػربٓ ٍـ وار كػػػاب ال حةػػػٓؿ ا لدراسػػػػْ لٗبىػػػػام وقٓػػػػاـ رب اٖسػػػرة بالةػػػراخ عمػػػِ اٖٚو

د بعض المراةـ كالسرق  وال سوؿ وقٓاـ اٖب بضربٍـ وطردٌـ هف الهىزؿ  .اٖٚو
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 :مىبلشت انفرضٍت األونى 3.5.1

 المبحوثاتابات في استج   α ≤ 0.05عند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة

تعزى إلى االميات حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية نظر 

 .مكان السكنمتغير 

هسػػ وى اٚضػػطرابات  الهبحويػػاتٚ  ومػػد فػػروؽ دالػػ  إحةػػاةًٓا فػػْ ه وسػػطات إمابػػات  بػػٓف أىػػً     

 .هكاف السكف عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر

ٓرى الباحث أف هدهىْ الهادرات ٓ ةرفوف  ةرفات اارم  عف العادات وال  الٓد فْ بعض اٖحٓاف 

ػػذا ٚ ٓكػػوف ها ةػػرًا عمػػِ هىط ػػ  دوف اٖاػػرى ولعػػؿ اٚضػػطرابات الىفسػػٓ   عبػػر عػػف اطػػر قػػادـ  ،ٌو

م اٖبىػػػام ىمػػػد اف ىظػػػر ٍـ ا مػػػاي الهسػػػ  بؿ  كػػػوف فٍٓػػػا ىػػػو  ع هػػػف ال شػػػاـؤ والحسػػػرة والشػػػعور ىحػػػو ٌػػػٚؤ

بالػػػذىب ههػػػا ٓمػػػد لػػػدٍٓـ ىػػػوع هػػػف عػػػدـ اٚسػػػ  رار اٖسػػػري و سػػػعِ اٖهٍػػػات إلػػػِ الػػػ امص هػػػف ٌػػػذي 

دراسػػ   هػػراز و  فػػؽ ٌػػذي الى ٓمػػ  هػػع  اٚضػػطرابات هػػف اػػٛؿ الممػػوم إلػػِ أسػػالٓب ال ىشػػة  السػػمٓه ،

 2014). 

 ≥ αعند مستوى الداللة و إحبائية ةال توجد فروق ذات دالل: انفرضٍت انثبوٍت مىبلشت 4.5.1

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات  المبحوثاتفي استجابات    0.05

 ل بناء. العمرتعزى إلى متغير  االمياتمن وجية نظر 

هسػػػػ وى اٚضػػػػطرابات  الهبحويػػػػاتأىػػػػً ٚ  ومػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػ  إحةػػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػػطات إمابػػػػات  بػػػٓف 

 .لٗبىام العهر عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتلدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر  السموكٓ 
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ٓرى الباحث أف عهمٓ  اٚدهاف عمِ الهادرات  ؤير فْ حٓاة الهواطىٓف بغض الىظر عف العهػر  لػذا 

رمػػع الباحػػػث ٌػػػذي الى ٓمػػػ  إلػػػِ ىمػػد ال ػػػأيٓر ٓكػػػوف عمػػػِ اٖبىػػام وعمػػػِ الهحػػػٓط لهػػػدهف الهاػػػدرات ، ٓو

الىفسػػػػٓ  ال ػػػػْ  عػػػػاىْ هىٍػػػػا اٖهٍػػػػات بسػػػػبب  عػػػػاطْ الهاػػػػدرات هػػػػف قبػػػػؿ أبػػػػام، كهػػػػا أف  الظػػػػروؼ

ف  سػاعد عمػِ ظٍػور الع بػات فػْ ضطرابات الىفسػٓ  ال ػْ  هػر فٍٓػا اٚ أهٍػات عمػِ ااػ ٛؼ أعهػاٌر

ال عاهػػؿ هػػع اٖبىػػام هػػف أمػػؿ الحةػػوؿ عمػػِ أبىػػام ٓ ه عػػوف بةػػح  ىفسػػٓ  سػػمٓه ، وهػػف اػػٛؿ ذلػػؾ 

ِ  ػػوفٓر أكبػػر قػػدر ههكػػف هػػف اشػػباع رغبػػات أبىػػاةٍف، والوةػػوؿ إلػػِ درمػػ  هػػػف  سػػعِ اٖهٍػػات إلػػ

 .اٚس  رار اٖسري

 ≥ αعند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: انفرضٍت انثبنثت مىبلشت 5.5.1

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات  المبحوثاتفي استجابات    0.05

 .الحالة االجتماعيةتعزى إلى متغير  االمياتجية نظر من و 

هسػػػػ وى اٚضػػػػطرابات  الهبحويػػػػاتٚ  ومػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػ  إحةػػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػػطات إمابػػػػات  بػػػٓف أىػػػػً 

 .الحال  اٚم هاعٓ  عزى إلِ ه غٓر  اٚهٍاتالسموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

ىٍـ ال ػدوة لٍػـ لػذا ٓكػوف ال ػأيٓر فػْ سػموؾ اٖبىػام هػف ٌـ بػأأف اٖبىػام ٓىظػروف إلػِ آبػام رى الباحثٓ

ٖف اٖـ   حهػػؿ هسػػؤولٓ  اٖبىػػام  ، ػػأيٓر فػػْ ذلػػؾ  قبػػؿ أبػػام بشػػكؿ واضػػع ولػػٓس لمحالػػ  اٚم هاعٓػػ

كها ٓرى الباحث أف ال ىشة  اٚم هاعٓ   معب دورًا كبٓػرًا فػْ ال افٓػؼ هػف  لكوف اٖب لدًٓ هشكٛت،

ولكػػف ٌىػػاؾ همهوعػػ  هػػف ال ةػػرفات الغٓػػر هرغػػوب فٍٓػػا  غػػزو اٖسػػرة و حػػاوؿ اٚضػػطرابات الىفسػػٓ  

اٖسرة  فادي السموكٓات الغٓر هرغوب  هف اٛؿ  عٓزز السموكٓات الهرغوب  بغض الىظر عػف الحالػ  

ض الى ص لٗسرة، اٚم هاعٓ   كها أف ومود الهشاكؿ الىفسٓ  اله كررة والهحاول  هف قبؿ اٖسرة  عٓو
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ػػاؽ وال عػػب واةوةػػًا أف الهومػػود دا اػػؿ اٖسػػرة بسػػبب  عػػاطْ الهاػػدرات ٓػػؤدي إلػػِ الشػػعور باٌ٘ر

ػػذا ٓ ومػػب  اٖبىػػام فػػْ هعظػػـ الحػػاٚت ٓٛحظػػوف ٌػػذي الهشػػكٛت، ههػػا قػػد ٓسػػبب إلػػِ  فكػػؾ اٖسػػرة ٌو

عمِ اٖهٍات السعْ هف أمؿ الحفاظ عمِ سموكٓات البىام هف امؿ اٚب عاد عف الهعاىػاة ال ػْ  غػزو 

  .ال افٓؼ هىٍا اٖسرة أو

 ≥ αعند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: انفرضٍت انرابعت مىبلشت 6.5.1

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات  المبحوثاتفي استجابات    0.05

 عدد أفراد األسرةتعزى إلى متغير  االمياتمن وجية نظر 

هسػػػػ وى اٚضػػػػطرابات  الهبحويػػػػاتؽ دالػػػػ  إحةػػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػػطات إمابػػػػات أىػػػػً ٚ  ومػػػػد فػػػػرو  بػػػٓف 

 .عدد أفراد اٖسرة  عزى إلِ ه غٓر اٚهٍاتالسموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 أيٓر سموكٓات الهدهف عمِ اٖسرة ٓكوف واضحًا هف اٛؿ آرام أفػراد العٓىػ  لػذا ىمػد ٓرى الباحث أف 

ولكػف اٖسػرة عمػِ ، ٓشػاٌدٌا اٖبىػام بغػض الىظػر عػف حمػـ اٖسػرة وٓ ػأيروف بٍػا اف ٌذي السػموكٓات

ااػػ ٛؼ عػػدد أفرادٌػػا فٍػػْ  سػػعِ إلػػِ  ػػوفٓر المػػو اٖسػػري الهسػػ  ر والهٛةػػـ لٗبىػػام ورعػػآ ٍـ رعآػػ  

سمٓه  هف أمؿ هساعدة اٖبىام فْ  عدٓؿ السموؾ وعدـ الوةوؿ إلِ الحال  ال ػْ وةػؿ إلٍٓػا هػدهىْ 

ت، كهػا أف ٌىػاؾ همهوعػ  هػف اٚضػطرابات السػموكٓ  ٓهكػف أف  غػزو البٓةػ  اٖسػٓر  لهػدهىْ الهادرا

الهاػػػدرات فالرعآػػػ  اٖسػػػٓر   عهػػػؿ عمػػػِ  فػػػادي أكبػػػر قػػػدر ههكػػػف هػػػف ٌػػػذي اٚضػػػطرابات هػػػف أمػػػؿ 

اٖفكػار اٖسػٓر  الهٛةهػ  الحةوؿ عمِ أبىام أسوٓام بغض الىظر عف عددٌـ، وذلؾ هف اٛؿ زرع 

ػػػرى الباحػػػث أف ومػػػود امػػػؿ فػػػْ البٓةػػػ  اٖسػػػٓر  لػػػدى د عمػػػِ اسػػػ هرار السػػػموؾ السػػػوي، وال ػػػْ  سػػػاع ٓو

هػػف اػػٛؿ هشػػاٌدة بعػػض ال ةػػرفات ال ػػْ  ىػػ ج عػػف   فكٓػػر اٖبىػػاماٖبىػػام ٓعػػود إلػػِ ومػػود امػػؿ فػػْ 
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  وغٓػر م هػف اػٛؿ  عمػـ سػموكٓات غٓػر هٛةهػه عاطْ الهادرات، هها ٓؤير بشكؿ سمبْ عمػِ اٖبىػا

أف  (2006الفٍػدي   أظٍػرت ى ػاةج دراسػ وقػد  ،لظروؼ الىفسٓ  ال ْ  هر فٍٓا اٖسػرةهىاسب  بسبب ا

عػػاىوف هػػف الػػى ص والحرهػػاف، بٓىهػػا  ،أبىػػام الهػػدهىٓف بٓةػػ ٍـ ضػػاغط  وةػػور ٍـ عػػف ذوا ٍػػـ سػػمبٓ  ٓو

سػػعوف ل ح ٓػػؽ و أكٓػػد  اٖبىػػام لٕبػػام غٓػػر الهػػدهىٓف بٓةػػ ٍـ هشػػمع  وةػػور ٍـ عػػف ذوا ٍػػـ إٓمابٓػػ  ٓو

 .ذوا ٍـ

 ≥ αعند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: انفرضٍت انخبمست مىبلشت 7.5.1

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات  المبحوثاتفي استجابات    0.05

 المستوى االقتبادي ل سرةتعزى إلى متغير  االمياتمن وجية نظر 

هسػػػػ وى اٚضػػػػطرابات  الهبحويػػػػاتإحةػػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػػطات إمابػػػػات أىػػػػً ٚ  ومػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػ   بػػػٓف 

الهسػ وى اٚق ةػادي   عػزى إلػِ ه غٓػر اٚهٍاتالسموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 .لٗسرة

لػذا  ؛ٓرى الباحث اف السػموكٓات ال ػْ ٓهارسػٍا هػدهىْ الهاػدرات  ػؤير فػْ اٖبىػام واٖسػرة بشػكؿ عػاـ

بػػاا ٛؼ ٓا مػػؼ ٚ  اٚضػػطراباتلكػػف هسػػ وى ، ي ٓمعػػب دورًا فػػْ  غٓٓػػر السػػموؾفالهسػػ وى اٚق ةػػاد

الةػعب  اله عم ػ  بػالظروؼ الىفسػٓ  بػبعض اٖهػور ىحو ال فكٓػر  اٖهٍات  مايالهس وى اٚق ةادي ٚ

ػػػػادة هعاىػػػػاة اٖسػػػػر فػػػػْ عػػػػدـ قػػػػدر ٍا عمػػػػِ  ػػػػوفٓر بو  ،ال ػػػػْ ٓهػػػػروف بٍػػػػا سػػػػبب  عػػػػاطْ الهاػػػػدرات ٓز

هػف اػٛؿ  ػوفٓر الظػروؼ و  ،ٖبىاةٍػا هػف اػٛؿ  ػوفٓر الظػروؼ الهٛةهػ  لٗبىػاماٚح ٓامات الٛزه  

ػػػػذي الظػػػػروؼ  كػػػػوف عمػػػػِ مهٓػػػػع اٖسػػػػر عمػػػػِ ااػػػػ ٛؼ هسػػػػ واٌـ  ،ال رفٍٓٓػػػػ  وال عمٓهٓػػػػ  الهىاسػػػػب  ٌو

اٚق ةػػادي، وقػػد ٓ كػػوف لػػدى اٖبىػػام واٖهٍػػات فػػْ أسػػر ه عػػاطْ الهاػػدرات هشػػكٛت ىفسػػٓ  بسػػبب 
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 ،لوةػػوؿ إلػػِ درمػػ  هػػف اٚحبػػاط لمػػ امص هػػف آفػػ  الهاػػدرات دااػػؿ اٖسػػرةالشػػعور بالفشػػؿ ى ٓمػػ  ا

 هػػراز دراسػػ  وقػػد أكػػدت  رار لػػدى أبىاةٍػػا، اة وعػػدـ اٚسػػ واةوةػػًا أف اٖهٍػػات عىػػدها  ٛحػػظ الهعاىػػ

 .أف الوضع اٚق ةادي لٗسرة ال ْ ٓكوف فٍٓا هدهىٓف غٓر هس  ر( 2014 

 ≥ αعند مستوى الداللة و إحبائية روق ذات داللةال توجد ف: السادسةالفرضية  مناقشة 2.1.2

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات  المبحوثاتفي استجابات    0.05

 المؤىل العمميتعزى إلى متغير  االمياتمن وجية نظر 

ات هسػػػػ وى اٚضػػػػطراب الهبحويػػػػاتأىػػػػً ٚ  ومػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػ  إحةػػػػاةًٓا فػػػْ ه وسػػػػطات إمابػػػػات  بػػػٓف 

ؿ العمهْ  عزى إلِ ه غٓر ٚهٍاتالسموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر ا  .الهٌؤ

ٓرى الباحث السموكٓات ال ْ  ةدر هف هدهىْ الهادرات ٓٛحظٍا مهٓع اٖهٍات اىٍػا  ػىعكس عمػِ 

ظٍػػر كهػا اف بعػض السػػموكٓات ال ػْ   ،حٓػاة اٖبىػام ولػػٓس لهسػ وى ال عمػٓـ  ػػأيٓر هػف ٌػذي السػػموكٓات

الىظػر  لدى أبىام هدهىْ الهادرات  ح اج إلِ أسالٓب ذات عىآ  فاة   هف أمؿ ال عاهػؿ هعٍػا بغػض

ؿ العمهْ لٗـ، لذلؾ ىمد أف درم  ال وافػؽ اٖسػري دااػؿ اٖسػرة  معػب دورًا هٍهػًا هػف أمػؿ  عف الهٌؤ

هػف امػؿ ال عاهػؿ  ال امص هف الهشكٛت السموكٓ  ال ْ  ٛحؽ اٖبىام فْ هيؿ ٌذي اٖسػر، فال وعٓػ 

ػؿ العمهػػْ، دراسػػ   هػػراز و  فػػؽ ٌػػذي الى ٓمػػ  هػػع  هػع الهشػػكٛت  معػػب دورًا فػػْ الحػػد هىٍػػا ولػػٓس الهٌؤ

 2014). 
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 ≥ αعند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: السابعةالفرضية  مناقشة 2.1.2

لدى أبناء مدمني المخدرات حول مستوى االضطرابات السموكية  المبحوثاتفي استجابات    0.05

 .عمل األمتعزى إلى متغير  االمياتمن وجية نظر 

هسػ وى اٚضػطرابات السػػموكٓ   الهبحويػاتٚ  ومػد فػروؽ دالػػ  إحةػاةًٓا فػْ ه وسػطات إمابػػات  بػٓف 

 .عهؿ اٖـ  عزى إلِ ه غٓر ٚهٍاتالدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

هف ومود هدهف عمِ الهاػدرات فػْ اسػر ٍا  حػاوؿ ال ػأقمـ هػع الواقػع ٓرى الباحث أف اٖـ ال ْ  عاىْ 

فىمػد اف اٖـ ٓ ػع عمػِ  ،والحد هف  أيٓر ا٘دهػاف عمػِ اٖبىػام دااػؿ اٖسػرة بغػض الىظػر عػف عهمٍػا

ػذا  هيمػت فػْ ال ىشػة  اٚم هاعٓػ  وهػدى ا بػاع  ػْ اٖبىػام وهراقبػ  اٖبىػام، ٌو عا  ٍا هسؤولٓ  كبٓػر ٌو

  فػْ ال ىشػة  اٚم هاعٓػ ، فعىػد ظٍػور اٚضػطرابات السػموكٓ  فػْ اٖسػرة  سػعِ اٖـ اٚسالٓب السمٓه

بعػاد اٖبىػام عػف إلِ هعالمػ  ٌػذي الهشػكٛت  هػف أمػؿ الحفػاظ عمػِ ال هاسػؾ اٖسػري دااػؿ اٖسػرة وا 

ال ػْ أكػدت  (2006دراسػ  أبػو هةػطفِ  و  عارض ٌػذي الى ٓمػ  هػع  السموكٓات الغٓر هرغوب فٍٓا،

  ت السموكٓ   ظٍر لدى الغٓر عاهٛت اكير.أف الهشكٛ

 ≥ αعند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: انفرضٍت انثبمىت مىبلشت 5.1.:

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات  المبحوثاتفي استجابات    0.05

 .عمل األبتعزى إلى متغير  االمياتمن وجية نظر 

هسػ وى اٚضػطرابات السػموكٓ   الهبحويػاتأىً  ومد فروؽ دال  إحةػاةًٓا فػْ ه وسػطات إمابػات ف  بٓ

 .عهؿ اٖب  عزى إلِ ه غٓر ٚهٍاتالدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 
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 العاطمٓف عف العهؿ  لةالح وكاىت الفروؽالهوظفٓف وبٓف العاطمٓف عف العهؿ  أف الفروؽ كاىت بٓف

 أعمِ. لدٍٓا وسط الحسابْ كاف اله والذي

العاطمٓف عف العهؿ  لةالح وكاىت الفروؽالعهاؿ وبٓف العاطمٓف عف العهؿ  الفروؽ كاىت بٓفوأف 

 أعمِ. لدٍٓاكاف اله وسط الحسابْ  والذي

ـ هف الهدهىٓف فْ سموؾ اٚبىام ف  أيٓر العاطمٓف عف العهؿ ٓكوف أٓرى الباحث ا كير هف غٌٓر

ف الهشكٛت ال ْ  ةدر ، فىمد أؿ لدٍٓـ وقت فراغ كبٓر وغٓر هس غؿلكوف العاطمٓف عف العه

ـ لذا  ،، كها أف العاطمٓف عف العهؿ لدٍٓـ قةور فْ  وفٓر اح ٓامات أبىاةٍـعىٍـ أكير هف غٌٓر

اٚضطرابات السموكٓ   لذلؾ ىمد ،ىمد أف ٌىاؾ هسؤولٓ  عمِ عا ؽ اٖسرة أكبر هف اٖسر اٖارى

 . ْ لدٍٓا عاطمٓف عف العهؿ كوف أكير فْ اٖسر ال

 ≥ αعند مستوى الداللة و إحبائية ال توجد فروق ذات داللة: انفرضٍت انتبسعت مىبلشت 21.5.1

حول مستوى االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات  المبحوثاتفي استجابات    0.05

 .األسرة راعيتعزى إلى متغير االميات من وجية نظر 

هس وى اٚضطرابات  الهبحوياتومد فروؽ دال  إحةاةًٓا فْ ه وسطات إمابات أىً ٚ   بٓف 

 .اٖسرة راعْ  عزى إلِ ه غٓر ٚهٍاتاالسموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

ٓرى الباحث أف السموكٓات ال ْ  ةدر عف هدهىْ الهادرات ٚ ٓ ـ هراعاة الشاص الذي ٓرعِ 

، كها ٓرى الباحث أف ٌىاؾ أير لدرم  ال وافؽ ير سمبًا عمِ اٖبىامفٍىاؾ سموكٓات  ؤ  ،اٖسرة

ٌذي  و ح اج  واةوةًا أف ٌىاؾ اضطرابات سموكٓ   ظٍر لدى أبىام هدهىْ الهادرات ،اٖسري

 .اٚضطرابات إلِ عٛج هف أمؿ الوةوؿ إلِ درم  هف اٖهف الىفسْ لدى اٖبىام واٖهٍات
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 :انتىصٍبث  3.6

 وةْ:ٓ اةج الساب   فإف الباحثوبىاًم عمِ الى 

   ا عمِ الطفؿ وكٓفٓ  ال عاهؿ هعٍا اٚضطرابات السموكٓ دراس  .هىفردة حسب أٌهٓ ٍا وأيٌر

  هس  بٛ وسموكٍـ  اٖبىامعمِ  اٚدهافٓ ركٍا  ْدراس  أيار بعٓدة الهدى ال 

 ىػػػاهج ف  عهػػػؿ هؤسسػػػات الهم هػػػع الهحمػػػْ ال ػػػْ  ٍػػػ ـ بالهػػػدهىٓف عمػػػِ الهاػػػدرات بعهػػػؿ بر أ

 عٛمْ سموكْ ٖبىام الهدهىٓف عمِ الهادرات.

  أف  سعِ الهؤسسات الهم هعٓ  بفةؿ هدهىْ الهادرات عػف أبىػاةٍـ والعهػؿ عمػِ هعػالم ٍـ

 ح ِ ٚ   أير سموكٓا ٍـ بشكؿ سمبْ.
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 انمصبدر وانمراجع

 المراجع العربية

 الهس شفٓات فْ ال هٓرض ى هٍ فْ لمعاهمٓف الىفسٓ  الةح  هس وى(. 2008  اب ساـ العهٓرف، أبو

 ال ربٓ ، كمٓ  هىشورة، غٓر هامس ٓر رسال  ،أداةٍـ بهس وى وعٛق ٍا غزة بهحافظات الحكوهٓ 

 .غزة ا٘سٛهٓ ، الماهع 

 ، دار أساه  لمىشر وال وٓزع، عهاف.1(، الةح  الىفسٓ ، ط2009أبو دلو مهاؿ  

لدى اٖطفاؿ الفمسطٓىٓٓف دراس  هٓداىٓ   (. الهشكٛت السموكٓ  الشاةع 2006أبو هةطفِ، ىظهْ  

عمِ عٓى  هف أطفاؿ اٖهٍات العاهٛت وغٓر العاهٛت، همم  الماهع  ا٘سٛهٓ   سمسم  الدراسات 

 .432-399ا٘ىساىٓ ( الهممد الرابع عشر، العدد الياىْ، ص

  والعواهػؿ الاهػس  (. الىهوذج البىاةْ لمعٛقات بٓف السعادة الىفػسٓ 2010أبو ٌاشـ، السٓد هحهد  

الكبػرى لمشاػةٓ  و  ػدٓر الػذات والهػساىدة اٚم هاعٓػ  لػدى طػٛب الماهعػ  . هممػ  كمٓػ  ال ربٓػ ، 

 .350 – 269، ص  81ماهع  الزقآزؽ، العدد 

، هؤسس  اقرأ 1سى  . ط  12(. الةح  الىفسٓ  لمطفؿ هف الهٓٛد وح ِ  2003آدـ، حا ـ هحهد   

 ٓزع وال رمه ، هةرلمىشر وال و 

(. الهشكٛت السموكٓ  لدى اٖطفاؿ الهحروهٓف هف بٓة ٍـ اٖسٓر ، رسػال  2009إسهاعٓؿ، ٓاسر  

 هامسػ ٓر غٓر هىشػورة، الماهعػ  ا٘سٛهٓ ، غزة.
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رة بىت فٍد   ( 6-4(، الهشكٛت السموكٓ  لٗطفاؿ فْ الفة  العهٓر  هف  2007آؿ سعود، المٌو

والهعمهات "دراس  ه ارى  بٓف المىسٓف"، ماهع  الهمؾ سعود، الههمك  العربٓ   كها  دركٍا اٖهٍات

 السعودٓ .

اد    ( 4(. هظاٌر السموؾ السمبْ لدى طمب  الهرحم  اٖساسٓ  هف ومٍ  ىظر ،  2009بركات، ٓز

-1258. 22الهعمهٓف وأسالٓب  عاهمٍـ هعٍا. همم  ماهع  الىماح لٗبحاث  العموـ ا٘ىساىٓ (، 

1217 

(. فةاةؿ ادـ وعٛق ٍا ببعض سهات الشاةٓ  اٚىفعالٓ  لدى عٓى  هف 2007بركات، ٓزاد  

 الطٛب الماهعٓٓف، ماهع  ال دس الهف وح ، فمسطٓف.

(. اٚ ماي ىحو الهرض الىفسْ وعٛمً لدى عٓى  هف الطٛب 2006بركات، ٓزاد وحسف، كفاح  

 وح ، فمسطٓف.الماهعٓٓف فْ شهاؿ فمسطٓف، ماهع  ال دس الهف 

(. الهشكٛت الىفسٓ  وعٛمٍا "، الطبع  الياىٓ ، دار الهسٓرة لمىشر وال وٓزع، 2008بطرس، حافظ  

 عهاف. 

(. اٚضطرابات السموكٓ  والومداىٓ  لدى اٖطفاؿ اله ٓهٓف فْ دور آٖ اـ هف 2011بٛف، كهاؿ  

عدد اٖوؿ  الياىْ، ص ص ، ال 27ومٍ  ىظر الهشرفٓف عمٍٓـ، همم  ماهع  دهشؽ، الهممد 

177- 218. 
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بال وافؽ  اٚضطرابات الىفسٓ  لدى ه عاطْ اٖ رهاؿ هف اٖحداث وعٛق ٍا .(2014  ، حاـز هراز

 ، رسال  هامس ٓر، الماهع  ا٘سٛهٓ ، غزة.اٖسرى فْ هحافظات غزة

 ع، عهاف.(. الهداؿ إلِ عمـ الىفس، دار الي اف  لمىشر وال وٓز2002مابر، مودت وآاروف  

(. العواهؿ الاهس  الكبرى لمشاةٓ  وعٛق ٍا ب مؽ الهس  بؿ لدى طمب  2012مبر، أحهد  

ر، غزة.  الماهعات الفمسطٓىٓ  بهحافظات غزة، رسال  هامس ٓر غٓر هىشورة، ماهع  اٌٖز

(. بعض الهشكٛت ال ْ  وامً اسر الهدهىٓف فْ هدٓى  الٓرػاض فػْ 2011المبٓرف، مبٓرف  

العربٓ  السعودٓ . الهؤ هر الدولْ الااهس والعشروف لكمٓ  الاده  اٚم هاعٓ  بماهع   الههمك 

 .3حمواف، هةر، ج

( بعىواف: ا ماٌات أسر هدهىْ الهادرات ىحو سموكٓات الهدهىٓف 2016وآاروف   ، راهْالمبور

  /https://www.bau.edu.jo، دراس  اس طٛعٓ  فْ هحافظ  الكرؾ، اٖردف :الهىحرف 

( أير الهعاهم  الوالدٓ  فْ ظٍور ةعوبات ال عمـ لدى أطفاؿ الهدرس  2011حماب، سارة  

 اٚب داةٓ ، رسال  هامس ٓر غٓر هىشورة، ماهع  سطٓؼ، المزاةر.

 ،دار عػالـ 2(. الهداؿ الهٓسر إلِ الةػح  الىفسػٓ  والعػٛج الىفسػْ"، ط2002الحسٓف، أسػهام  

، هك ب   3ط  . ال ومًٓ وا٘رشػاد الىفسْ بٓف الىظٓر  وال طبٓؽ(. 2004الاطٓب، هحهد مواد   

 آفاؽ، غزة، فمسطٓف.
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الهادرات "( أيار الىفسٓ  ل عاطْ وادهاف الهادارت: ىدوة عمهٓ   2009رمٓع ، عبد الحهٓد 

 واٖهف اٚم هاعْ،  هةر.

رحم  اٚب داةٓ . همم  (. أسباب  عاطْ الهواد الهادرة لدى طمب  اله2011الركابْ، لهٓام ٓاسٓف  

 .109-21، ص 19العمـو الىفسٓ ، ال اٌرة، 

(. هشكٛت الشباب فْ كمٓات الهعمهٓف فْ الههمك  العربٓ  السعودٓ ، همم  2005الزعبْ، أحهد  

ماهع  أـ ال رى لمعموـ ال ربٓو  واٚم هاعٓ  وا٘ىساىٓ ، هك  الهكره : ماهع  أـ ال رى، عدد ااص 

 .110-54ك  الهكره  عاةه  لمي اف  ا٘سٛهٓ ، ص ص بهىاسب  اا ٓار ه

راف، حاهد   (. الةح  الىفسٓ  والعٛج الىفسْ، عالـ الك ب، ال اٌرة.02005ٌز

وىس، هحهد   راىْ، عبد اهلل ٓو (. سهات الشاةٓ  الههٓزة لٗفراد الهةابٓف ببعض 2010الٌز

عودٓ ، الهمم  اٖردىٓ  لمعمـو اٚم هاعٓ ، اٚضطرابات الىفسٓ  بهىط   الباح  فْ الههمك  العربٓ  الس

 188-160، ص2، العدد 3الهممد 

(. الهشكٛت الىفسٓ  واٚضطرابات السموكٓ  الػساةدة فْ هؤسسات 2007سآط ، أحهد عزاـ  

 .اٚٓوام وسبؿ الوقآ  هف ا٘سامة واٚىحراؼ عىد آٖ اـ، بحث ه ػدـ فْ هؤ هر البحٓرف لٗٓ اـ

(، الهشكٛت السموكٓ  لدى اٖطفاؿ الفمسطٓىٓٓف فْ الهرحم  2002حهد وآاروف  سعادة، مودت أ

اٖساسٓ  الدىٓا بهحافظ  ىابمس اٛؿ اى فاض  اٖقةِ كها ٓراٌا الهعمهوف وعٛق ٍا ببعض 

 ، فمسطٓف.16اله غٓرات، همم  ماهع  الىماح الوطىٓ ، ـ
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   لمىشر وال وٓزع، عهاف.(. الهادرات و الهم هع، دار الي اف1996السعد، ةالح  

، رسال  هامس ٓر، ا٘دهاف عمِ الهادرات وأيري عمِ الوسط اٖسري(. 2012سمٓهاىْ، ف حٓ   

راف، المزاةر.ماهع    ٌو

(، الهشكٛت السموكٓ  لدى ذوي ةعوبات ال عمـ اٖكادٓهٓ  وحاما ٍـ 2008سهاح، بش    

 ا٘رشادٓ ، ماهع  الحاج اضر، باى  .

 ال ربٓ  كمٓ  طٛب لدى الدراسْ بال كٓؼ وعٛق ٍا الىفسٓ  الةح (. 2013  فاضؿ الشهري،

 .السادس الهممد الرابع، العدد ،الٓراضٓ  ال ربٓ  عموـ همم  الكوف ، ماهع  الٓراضٓ ،

(،   دٓر الذات وعٛق ً بالسموؾ العدواىْ لدى طمب  الهرحم  2003الضٓداف، حهٓدي هحهد  

 أكادٓهٓ  ىآؼ العربٓ  لمعموـ اٖهىٓ ، الٓراض.اله وسط  بهدٓى  الٓراض، 

 ( . عدٓؿ السموؾ. الطبع  الياىٓ ، دار واةؿ لمىشر وال وٓزع، عهاف .2004الظاٌر قحطاف، 

ب فرط الىشاط الهةاحب لافض اٚى باي وعٛق ً اٚضطر   ٓةٓس   شاادر (. 2016عاهر، ىورة  

 فٓع  ٓالطور اٚب داةْ فْ بمد ذٓهف  ٛه ى ٓع عمِ  ٓداىٓس  هار د" ذٓت ال عمـ عىد ال مهابهٍار 

 ، ماهع  أـ البواقْ، العدد السادس، المزاةر. ٓهمم  العمـو ا٘ىساى"، آزاؿ

(. العٛق  بٓف ىهط السموؾ  أ( وقمؽ الهوت". دراسات ىفسٓ ، ال ػاٌرة، 2000عبد الاالؽ، أحهد   

 .50 – 497ص ص  2،ع.  10هػةر، ـ.
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، دار الهعرف  الماهعٓ ، ا٘سكىدٓر ،  2(. أةوؿ الةح  الىفسٓ  . ط  2001عبد الاالؽ، أحهد   

 هةر.

ٍٓاب عبد العٓزز    . أبام و العدواىٓ ، الٓراض، هك ب  الرشد2005عبد الرحهف سٓد والببٛوي، وا 

(. أيار اٚم هاعٓ  ل عاطْ الهادرات،   دٓر الهشكم  وسبؿ العالج 1999عبد المطٓؼ، رشاد 

 .ٓ ، الهك ب الماهعْ الحدٓث، ا٘سكىدٓر والوقا

(، هبادئ ال ومًٓ وا٘رشاد الىفسْ، هك ب  2004عبد الٍادي، مودت عوت، والعزة، سعٓد حسىْ  

 دار الي اف ، عهاف.

(. الضغط الىفسْ وهشكٛ ً وأيري عمِ الةح  الىفسٓ ، دار ةفام لمىشر 2008عبٓد، هامدة  

 وال وٓزع، عهاف.

اٚضطرابات السموكٓ  لدى  ٛهٓذ الهرحم  اٚب داةٓ  الهع هدٓف عمِ الكحوؿ  (.2004 عزت، االدة 

  ماهع  بغداد. ، كمٓ  ال ربٓ  لمبىات،وغٓر الهع هدٓف، رسال  هامس ٓر

 .  عدٓؿ السموؾ ا٘ىساىْ، دار العمهٓ  لمىشر، عهاف.(2001  العزة، سعٓد، وعبد الٍادي، مودت

وبٓف ذوي 2012هاىْ  عكاش ، هحهود، وعبد الهمٓد، أ (.  ىهٓ  الهٍارات اٚم هاعٓ  لٗطفاؿ الهٌو

ر ال فوؽ، الهممد   -116(، ص 4(، العدد  30الهشكٛت السموكٓ  الهدرسٓ ، الهمم  العربٓ  ل طٓو

147. 
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(.  عاطْ رب اٖسرة لمهادرات وأيري عمِ ال فكؾ اٖسري، رسال  هامس ٓر، 2004العكور، عاةـ  

 عمـو اٖهىٓ ، الٓراض.اكادٓهٓ  ىآؼ لم

 الةح  وهس وى اٖكادٓهْ با٘ىماز وعٛق ٍا الهدرسٓ  الىفسٓ  الضغوط(. 2012  هرزوؽ العهري،

 كمٓ  هامس ٓر غٓر هىشورة، رسال  ،المٓث بهحافظ  الياىوٓ  الهرحم  طٛب هف عٓى  لدى الىفسٓ 

 .السعودٓ  العربٓ  الههمك  ال رى، أـ ماهع  ال ربٓ ،

 .وال وٓزع لمىشر الفكر دار: عهاف ،الىفسٓ  الةح ( . 2005  حىاف العىاىْ،

اٚضطرابات السموكٓ  لدى  ٛهٓذ ال ربٓ  الااة  هف ومٍ  ىظر (. 2015، ٌاشـ  العوادي

 536، ص ماهع  بابؿ (19، العدد  اسٓ  لمعموـ ال ربوٓ  وا٘ىساىٓ همم  كمٓ  ال ربٓ  اٖس، هعمهٍٓـ

– 551. 

 ( بحوث هٓداىٓ  فْ  عاطْ الهادرات. دار غٓرب لمىشر وال وٓزع، ال اٌرة2007غاىـ، هحهد   

 ( ا٘دهاف اطر ٍٓدد اٖهف اٚم هاعْ. دار الوفام، اٚسكىدٓر .2007غباري، سٛه   

(. ةورة اٖب العهاىْ الهدهف وعٛق ً ببعض ه غٓرات شاةٓ  اٖبىام، 2006الفٍدي، امفاف  

 ماهع  ال اٌرة. رسال  هامس ٓر غٓر هىشورة،

 (. اٚضطرابات الػسموكٓ  ، دار ةفام لمىػشر وال وٓزع، عهاف.2000ال اسـ ، مهاؿ وآاروف   

، دار  4(. اٚضطرابات السموكٓ  واٚىفعالٓ ، ط. 2013ال هش، هةطفِ، الهعآط ، امٓؿ  

 الهسٓرة لمىشر وال وٓزع، عهاف.
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ٗطفاؿ والهراٌ ٓف ،  رمه  : عادؿ عبد اهلل،  (. اٚضطرابات السموكٓ  ل2003كازدٓف ، آٚف   

 .دار الرشاد، ال اٌرة

(. ةعوبات ال عمـ عىد اٖطفاؿ الهةابٓف بفرط الىشاط 2010لكحؿ، الاضر وبف ٓع وب، ىعٓه   

(، الهؤ هر ا٘قمٓهْ الياىْ لعمـ الىفس، رابط  اٖاةاةٓٓف الىفسٓٓف ADHDهع قةور اٚى باي  

 .429-409الهةٓرٓف، ص ص 

(. فعالٓ  برىاهج  دٓربْ قاةػـ عمِ ال عمهػ الشرطْ فْ افض اضطراب 2011هعوض، هآراف  

الىشاط الزاةد الهةحوب ب ةور اٚى باي لدى اٖطفاؿ البٓىٓٓف "، همم  كمٓ  ال ربٓ ، ماهع  بور 

 .854 – 821سعٓد، العدد العاشر، ص ص 

لدى الطمب  ذوي ةعوبات ال عمـ وعٛق ٍا  (. الهشكٛت السموكٓ 2014ٓف، ٌشاـ وآاروف  الهكاى

، 10بالكفامة اٚم هاعٓ  هف ومٍ  ىظر الهعمهٓف واٖقراف، الهمم  اٖردىٓ  فْ العمـو ال ربٓو ، هممد 

 516- 503،ص ص 4عدد 

، والٍدى الىبوي (. ا٘رشاد الىفسْ فْ حٓا ىا الٓوهٓ  فْ ضوم الوحْ ا٘لٍْ 2000هوسِ، رشاد   

 ال اٌرة.، ي  لمطباع  والىشرالفاروؽ الحدٓ

ا عمِ السموؾ الوظٓفْ، همم  العموـ ا٘ىساىٓ ، 2006ىاةر، هحهد   (. اٖهراض الىفسٓ  وأيٌر

 ماهع  هحهد آضر بسكرة، العدد العاشر، المزاةر.
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، رسال  هامس ٓر، الماهع  ت فْ هحافظات غزةامٓره   عاطْ الهادر (. 2012الىمار، وساـ  

 ا٘سٛهٓ ، غزة.

 عهاؿ لدى الوظٓفْ باٖدام وعٛق ٍا الىفسٓ  الةح (. 2014  بالٓزف وةفٓ ، شٓخ، بف ىةٓرة،

 كمٓ  لٓساىس، شٍادة لىٓؿ هكهم  هذكرة بورقم ، هٓداىٓ  دراس  - وال مفٓزوف لٙذاع  المٍٓو  الهحط 

 . ورقم  هرباح قاةدي ماهع  واٚم هاعٓ ، ا٘ىساىٓ  العموـ

ج الهادرات فػْ ىظػـ دوؿ  2008ػد الػرحهف  الٍدٓػ ، أحهػد بػف عب (. السٓاسػ  المىاةٓػ  لهكافح   رٓو

هممػس ال عػاوف الامٓمػْ. رسػال  هامسػ ٓر غٓر هىشػورة، ماهعػ  ىػآؼ العربٓػ  لمعمػوـ اٖهىٓ  . 
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 (1همحؽ  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
                                           جامعة القدس          

 كمية الدراسات العميا
 

 أختي الكريمة
  حٓ  طٓب  وبعد ...

 ٓ ـو الباحث بإمرام دراس  بعىواف

 االضطرابات السموكية لدى أبناء مدمني المخدرات من وجية نظر األميات

ىً لكـ دور كبٓر فْ ا هاـ ٌذي ىرمو هف حضر كـ ال كـر با٘ماب  عف ف رات ٌذي اٚس باى  عمهًا بأ
الدراس  وىحٓطكـ عمهًا بأف الهعموهات ال ْ س دلوف بٍا ٌْ ٖغراض البحث العمهْ وس عاهؿ بسرب  

  اه . 
( أهاـ ا٘ماب  الهىاسب  وفْ الااى  الهاةة  لذلؾ، عمهًا بأف البٓاىات ال ْ √ٓرمِ وضع عٛه   

 اض العمهٓ  ف ط.ٓ ـ مهعٍا بٍذي اٚس باى  س كوف ااة  لٗغر 
 و فضموا ب بوؿ فاةؽ اٚح راـ وال  دٓر

 الباحث
 هوجدي نجاجر 
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       هآـ  -ج             قٓر   -ب          هدٓى   - أ

 : العمر
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 : عمل األب 
 غٓر ذلؾ حدد........... -د           عاهؿ -ج   هوظؼ -ب   عاطؿ عف العهؿأ. 

 : راعي ىذه األسرة
 ...........ال سـ  غٓر ذلؾ حدد -ج    اٖـ -ب       اٖبأ. 
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قرامة الف رات اٚ ٓ  بعىآ  وا٘ماب  عمٍٓا  حضر كـ ىرمو هف سم الثاني : فقرات االستبانة .الق
 عمِ السموؾ الذي ٓىاسب أبىامؾ( √ بوضع إشارة

مواف الفقرة 
ق 
 بشدة

مواف
 ق

 معارض معارض محايد
 بشدة

 االضطراب السموكيالمجال األول: 
      ٓسٍر اارج الهىزؿ لساعات ه أارة فْ المٓؿ  .1
      بالدوىٓ  ٓشعر  .2
      اموؿ  .3
      ٓف  د الي   بالىفس  .4
      (هضطرب الهزاج  هزامْ  .5
      هفرط الحساسٓ   .6
      هشاعري  مرح بسٍولً  .7
      غٓر هسةوؿ، ٚ ٓع هد عمًٓ  .8
      غٓر هطٓع، ةعب السٓطرة عمًٓ  .9

      هفرط الىشاط داةـ الحرك   .10
      الهىزؿ  ٓ ضْ هعظـ اوقا ً اارج  .11
      سمبْ، ٓ ـو بعهؿ عكس ها ٓطمب هىً  .12
      بمٓد وكسوؿ  .13
      ىعساف، لٓس ه ٓ ظ  .14
       عبٓرا ً غٓرب  هيؿ افكاري  .15
      ٓ فاار ٓو باٌِ  .16
      ٓحاوؿ كسب ي   اٖطفاؿ لمذب اى باٌٍـ لكىً ٚ ٓعرؼ اٖسموب  .17

 العدوان االجتماعيالمجال الثاني: 
      ٓضآؽ اٚآرفٓزعج و   .18
      ٓ شامر  .19
      ٓارب اٚشٓام ال ْ   عمؽ بً وباٖآرف  .20
      وقح ٓرد بالكٛـ  .21
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      بعىؼ ٓمادؿ  .22
      عبوس ، ه مٍـ  .23
24.   ًٛ       ٓحاوؿ السٓطرة عمِ اٚآرف، بال ٍدٓد هي
      ٓسرؽ هف اٚشااص اارج الهىزؿ  .25
      هاادع ٓظٍر هع  دات غٓر هؤهف بٍا  .26
      ٓ وؿ اف ٚ احد ٓحبً  .27
ةرح بحٓر  عف عدـ اح راهً لم ٓـ اٚاٛقٓ  وال واىٓف  .28       ٓع رؼ ٓو

 مشكالت االنتباهالمجال الثالث: 
      (ٓسعِ لمفت اٚىظار  ٓ باٌِ  .29
      لدًٓ سع  اى باي قةٓرة  .30
       ركٓزي ضعٓؼ  .31
      ٚ ٓى بً لها ٓ ولً اٚاروف  .32
      اةها ٓ حوؿ عف الهٍه  ال ْ ٓ ـو بٍاهش ت، د  .33
      ٓمٓب ب سرع دوف  فكٓر  .34
غٓر قادر عمِ العهؿ بشكؿ هس  ؿ ٓح اج الهساعدة الهس هرة   .35

 واٚى باي
     

      ه سرع، ٓبدأ قبؿ أف فٍـ ها عمًٓ عهمً، ٚو ٓ وقؼ لم فكٓر  .36
      بطئ، غٓر دقٓؽ فْ عهؿ اٚشٓام  .37

 مق واالنسحابالق: الرابعالمجال 
      اموؿ، ٓر بؾ بسٍول   .38
      حالـ ٓعٓش فْ عالـ ااص بً  .39
      اىسحابْ، ٓفضؿ اٚىشط  الفردٓ   .40
      ااةؼ بةف  عاه ، قمؽ  .41
      هك ةب داةها حٓزف  .42
      عةبْ، هف السٍؿ اس يار ً  .43
      (فْ اعٓىٍـ  ٓ مىب ال واةؿ البةري لٕآرفٓ مىب الىظر   .44

 السموك العبابي: الخامسل المجا
      (ٓسرؽ بهشارك  آآرف  عةاب   .45
      ٓى هْ الِ عةاب   .46
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      الماىحٓف لٗةدقامهامص   .47
      ٓغٓب عف الهدرس  هع همهوع  هف زهٛمي  .48
      لدًٓ اةحاب سٓةٓف هف ذوي الهشاكؿ  هىحرفوف(  .49
      غٓر ه عاوف فْ هواقؼ العهؿ ضهف الهمهوعات  .50
      ْ، هف السٍؿ قٓاد ً هف اٛؿ اٚآرف  سمب  .51
      ، ٚ ٓهكىً اف ٓ وؿ كمه   ٚ( كإماب .ًٓةر عمِ رأٓ  .52
      ٓ عاطِ الهادرات هع همهوع  هف زهٛمي  .53

 معدل التوتر الحركي: السادسالمجال 
      ه و ر، غٓر قادر عمِ المموس ساكىا  .54
      هراتو  هرات الشْمٓكرر ىفس الحدٓث، ٓ وؿ ىفس   .55
      حدٓيً غٓر ه رابط هشوش، ها ٓ ولً ٚ ٓعطْ هعىِ  .56
      ه و ر غٓر قادر عمِ اٚس راام  .57
      ذو هزاج حاد، ٓغضب بسٍول   .58
      كؿٓهضغ اٚشٓام غٓر الةالح  لٗ  .59
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 لبئمت انجذاول

 الةفح   المدوؿ 

 51  وٓزع أفراد العٓى  حسب ه غٓرات الدراس 

 55 هةفوف  هعاهٛت اٚر باط بٓرسوف بٓف الف رات والدرمات الكمٓ 

ات الحسابٓ  واٚىحرافات الهعٓآر  ٚس مابات أفراد عٓى  الدراس  اله وسط
لهماٚت اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 اٖهٍات

56 

(ٚس ماب  أفراد العٓى  فْ One Way ANOVAى اةج  حمٓؿ ال بآف اٖحادي   
لسموكٓ  لدى أبىام حوؿ هس وى اٚضطرابات ا الهبحوياته وسطات إمابات 

  عزى إلِ ه غٓر هكاف السكف ٚهٍاتاهدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

57 

(ٚس ماب  أفراد العٓى  فْ One Way ANOVAى اةج  حمٓؿ ال بآف اٖحادي   
حوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام  الهبحوياته وسطات إمابات 

 إلِ ه غٓر العهر  عزى ٚهٍاتاهدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

58 

(ٚس ماب  أفراد العٓى  فْ One Way ANOVAى اةج  حمٓؿ ال بآف اٖحادي   
حوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام  الهبحوياته وسطات إمابات 

  عزى إلِ ه غٓر الحال  اٚم هاعٓ  ٚهٍاتاهدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

59 

(ٚس ماب  أفراد العٓى  فْ One Way ANOVA ى اةج  حمٓؿ ال بآف اٖحادي  
حوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام  الهبحوياته وسطات إمابات 

  عزى إلِ ه غٓر عدد أفراد اٖسرة ٚهٍاتاهدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

61 

(ٚس ماب  أفراد العٓى  فْ One Way ANOVAى اةج  حمٓؿ ال بآف اٖحادي   
حوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام  الهبحوياتبات ه وسطات إما

 عزى إلِ ه غٓر الهس وى اٚق ةادي  ٚهٍاتاهدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 
 لٗسرة

61 
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(ٚس ماب  أفراد العٓى  فْ One Way ANOVAى اةج  حمٓؿ ال بآف اٖحادي   
لدى أبىام  حوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  الهبحوياته وسطات إمابات 

ؿ العمهْ ٚهٍاتاهدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر    عزى إلِ ه غٓر الهٌؤ

62 

(ٚس ماب  أفراد العٓى  فْ One Way ANOVAى اةج  حمٓؿ ال بآف اٖحادي   
حوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام  الهبحوياته وسطات إمابات 

 ه غٓر عهؿ اٖـ  عزى إلِ ٚهٍاتاهدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

63 

(ٚس ماب  أفراد العٓى  فْ One Way ANOVAى اةج  حمٓؿ ال بآف اٖحادي   
حوؿ هس وى اٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام  الهبحوياته وسطات إمابات 

  عزى إلِ ه غٓر عهؿ اٖب ٚهٍاتاهدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

64 

حوؿ  هس وى  الهبحوياتبات ( لمفروؽ فْ ه وسطات إماLSDى اةج اا بار 
 عزى  ٚهٍاتااٚضطرابات السموكٓ  لدى أبىام هدهىْ الهادرات هف ومٍ  ىظر 

 إلِ ه غٓر عهؿ اٖب
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(ٚس ماب  أفراد العٓى  فْ One Way ANOVAى اةج  حمٓؿ ال بآف اٖحادي   
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