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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

 


