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أستاذ مشارك يف قسم الرتبية اخلاصة
بكلية الرتبية يف جامعة الباحة
:امللخص

 ونسـ ــب ان شـ ــار،هدفت الدراسـ ــة احلالية إىل الكشـ ـ لع العبنية الض ااابـ ــسلاكي السـ ــلو ية ا ارجية وتكلار اجللائم لدى األحداث اجلاحنض
 اصعارابـة اص ـبوالة كل بد ) وتكلار ونسـب-  فلط النشـاط اص ـبول الق ـور اان با- ودرجة ااابـسلاكي السـلو ية ا ارجية (اابـسلال ال ـل
 والبالغ، مت ال سبيق للى مجيع األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة مببافظة الباحة،  ت بع الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اصن الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ.اجللائم لدى األحداث اجلاحنض
 جييب للي ا اصش ـ ـ ـلفض ل قييم ااابـ ـ ــسلاكي- مع إلداد الباحثة- وكس ـ ـ ـ دام ثبث نيوائم لبابـ ـ ــسلاكي السـ ـ ــلو ية ا ارجية،( حد اًث29( لددهم
 أواب ـ ــبت الن ائ وجود نس ـ ــب ملت عة لل برم الض اااب ـ ــسلاكي. وذلك العد ال بقق مع ص ـ ــدا وثباي القوائم،الس ـ ــلو ية ا ارجية لدى األحداث
 ودرجة ملت عة مع ااابـ ـ ـ ــسلاكي السـ ـ ـ ــلو ية ا ارجية لدى األحداث اجلاحنض الدار،(44.82%) السـ ـ ـ ــلو ية ا ارجية الثبثة حي الل ت النسـ ـ ـ ــبة
 واجللائم األخبنيية البتيب الثاين النس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة،)%34.28(  ما اتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ أن الس ـ ـ ـ ـ ـ ـلنية جألي البتيب األو النس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة،اصبحظة مببافظة الباحة
 وأظ لي الن ائ وجود لبنية إجيااليه ذاي دالة إح ـ ــائية الض اابـ ــسلال.)%13.79(  وجلائم السـ ــلب البتيب الثال النسـ ــبة،)%17.24(
. ومع مث أوصت الدراسة ال وجيه اللام ال دخل إىل الب يز للى ااابسلاكي السلو ية ا ارجية،ال ل وتكلار اجللائم
. األحداث اجلاحنض، تكلار اجللائم، ااابسلاكي السلو ية ا ارجية:الكلمات املفتاحية
External Behavioural Disorders and its Relationship to crimes' Recurrence Among
Juvenile Delinquents in Al-Baha Province: Clinical Psychometric Research
Dr. Naglaa Mahmoud Mohammed Al-Habashi
Associate Professor in the Department of Special Education
Faculty of Education at Al-Baha University

Abstract:
The recent study aims to identify the prevalence rates and degree of the external behavioural disorders (Conduct
disorder – attention deficit hyperactivity disorder- oppositional defiant) And the crimes frequencies and rates of
juvenile delinquents, to examine the relationship between the external behavioural disorders and recurrence of crimes
among juvenile delinquents. The study follows the descriptive method and applied to all juvenile delinquents in AlBaha Juvenile Observation house. the study sample consists of (29 juveniles), in order to evaluate the external
behavioural disturbances among the juveniles, there is three inventories prepared by the researcher to be used and
answered by the supervisors after verifying its reliability and validity. After management of the scale statistically,
the results showed that there were highly attribution rates between the three external behavioural disorders ranges of
(44.82%), and there was a high degree of external behavioural disorder among juvenile delinquents in Al-Baha
Juvenile Observation house. It was also found that theft crimes came first (34.28%), moral crimes (17.24%) and
looting (13.79%). The results showed also there was a positive and statistically significant relationship between the
behaviour disorder and crimes' recurrence. Therefore, the study recommended directing intervention programs to
focus on the external behavioural disorders.
Keywords: External Behavioural Disorders. Crimes 'recurrence, Juvenile Delinquents.
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مقدمة:

تعد مشكلة جنوح األحداث أحد أهم اصشكبي ا سرية اليت تعاين من ا اجمل معاي .ولقد تزايدي اآلونة
األخرية لدد اجللائم اليت يقوم هبا ص ار السع ،فالكثري مع جلائم ال سل اليت تقع األن غالبية الدو يقوم هبا
أحداث .ونيد ظ لي لد توج اي لل عل للى خ ائص األحداث اجلاحنض ،وذلك ل وجيه اللام ال دخل.
ويعد جنوح األحداث احنلا سلو لدى األط ا واصلاهقض دون سع ) (18سنة ،وهو ي مثل سلوك
ا أخبني وخارج للى القانون ومضاد للمج مع (رهلان.)2010 ،
لاما ،حي
وتلت ع معداي ارتكال األحداث للجلائم ،وه تب ز للى ااط ا ما الض ( )10-17ا

اتض أهنم يلتكبون أ ثل مع ) (1.6مليون جلمية سنواي .وتلت ع ا سائل اجمل معية السبب جنوح األحداث واليت
تشمل خسائل األرواح واصم لكاي وال علض للمبا مة والسجع وتعاط اصواد الن سية أو دخو مس ش ياي
ال بة الن سية . Vitulano, Elkins, Grassetti & Wimsatt, 2012)،(Preddy
ويعد جنوح األحداث ان اك للقانون أل ش ص أنيل مع ( )18سنة ،وإذا نيام هبا فلد كلغ تعد جلمية.
وخت ل اجللائم اليت يقوم هبا ااحداث اجلاحنض ف اح اء لعام ( )2008الواايي اص بدة ،اتض أن أ ثل
اجللائم تكل اارا ه  :جلائم السسو وجلائم الش ب واال داءاي البسيسة ).(Cardoso, 2012
شيولا ملحلة الس ولة اابسلال ال ل وال بد اص بول كصعارابة،
ومع اصشكبي األ ثل
ا
فاألط ا ذو البداية اصبكلة صشكبي ال ل الشديدة لدي م خسورة مع رفض اللفاا ،اساء معاملة الوالديع،
و اصلاحل ال الية سوء ال كي اصدرس واهللول ،وتعاط اصواد الن سية ،وجنوح األحداث .والوجه لام فإن البداية
اصبكلة تنبأل حبدوث مشكبي شديدة وأ ثل اس ملاريه (Larsson, Fossum, Clifford, Drugli,
).Handegard & Mørch, 2009
ويعد اصظ ل اإل لينيك األساس اصميز لكب ااابسلاالض أن الس ل اابسلال ال ل ين ك احلقوا
األساسية لآلخليع ،حض أنه اابسلال ال بد اصلتبط كصعارابة تقل العدائية والسلبية مع اان اك احلاد
حلقوا اآلخليع ).(Kaplan & sadock, 1998
لذا أشاري دراسة فليك و ورنيل والري والوديع وديع (Frick, Cornell, Barry, Bodin, Dane,
ملحلة الس ولة ،حي يبدو أنه توجد جممولة مع األط ا
) 2002إىل أمهية الب يز للى اابسلال ال ل
ذو اابسلال ال ل يظ لون مشكبي شديدة نيبيل ملحلة اصلاهقة ،واليت لادة ما تكون اس ملارية للمشكبي
السلو ية اليت الدأي لدي م لمل مبكل .ويظ ل األط ا ذو البداية اصبكلة صشكبي ال ل نوات أسوأ وتوجد
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اح مالية ملت عة لدي م ارتكال اجللائم والسلوك اصضاد للمج مع ملحلة اصلاهقة .ومع مث يعد اابسلال ال ل
الذ ينشأل ملحلة الس ولة منبأل النمط وشدة السلوك العدواين للس ل واجلنوح الذ ميكع أن يظ ل فيما العد.
وتواب الدراساي أن اابسلال ال ل ي برم ظ ور أيضا والشكل م كلر مع اابسلال النشاط الزائد
شديدا مع ال دهور ااابسلال ،ما يؤد إىل ظ ور
اص بول الق ور اان با  ،ويسبب هذا ال برم ظ ور منساا ا
سلوك مضاد للمج مع ومشكبي أ ادميية ولدوان جسم ملت ع ،وتعد منبأل للى اجلنوح فيما العد & (Stahl
)Clarizio,1999؛).(Pardini, Jelena & Loeber, 2006
شيولا لدى األط ا احملولض لل قييم بالة اابسلاكي سلو ية
ما يعد النشاط الزائد الشكوى األ ثل ا
وان عالية ،ويعلفه أبنه نشاط مبس وى ملت ع الونيت غري اصبئم ،وا ميكع إيقافه مبجلد السلب مع الس ل (ا سيب،
ال ماد  ،اللوسان ،احلديد  ،حي  ،الناطور ،السلور.)2011،
وأواببت الدراساي جما السب الن س أن ال برم الض ااابسلاكي يشيع لدى األط ا واصلاهقض
ذو اابسلال ال ل  .ما أن معداي ال برم اليت مت احل و للي ا مع اصس الوكئ ت جاور ما ن ونيع حدوثه
كل دفةStahl & Clarizio, 1999)(.
حي أظ لي دراسة فومبون ،ووسب ،و والل ،وهارينج ون ،وروتل (Fombonne, Wostear,
) Cooper, Harrington, & Rutter, 2001أنه إذا ظ لي اابسلاكي م برمة ملحلة الس ولة تظ ل
اابسلاكي أخلى ملحلة اللشد ،اابسلال الش ية اصضادة للمج مع واال ماد للى الكبو ما اتض
أيضا أن سلوك اان بار واجللائم اجلنائية وسوء ال وظي ااج مال الشامل يلتبط كل برم الساالق .وذلك ألن
ظ ور اابسلال ال ل اص برم ملحلة الس ولة يلتبط كصعداي اصلت عة مع النوات اصلابية األخلى اللشد.
مما سبق ي ض أنه لما ظ ل لدى احلدث اابسلاكي م برمة تلتب للي ا ظ ور اابسلاكي أخلى
الش ية اصضادة للمج مع ،والسلوك العدواين مما نيد ينعكس اارتكال اص كلر للجلائم.
مشكلة الدراسة:
شارا ملحلة الس ولة وهو سبب إحالة الس ل
إن اابسلال ال ل هو أحد ااابسلاكي األ ثل ان ا
للعبج .حي يعاين األط ا ذو اابسلال ال ل مع اال ماد للى الكبو  ،اا ئال ،اابسلاكي القلق،
واابسلال الش ية اصضادة للمج مع لاشديع (Slutske, Heath, Dinwiddies, madden,
).bucholz, dunne, Statham, & marten, 1997
و ما اتض مع األدل النظل أن اابسلال ال ل ي برم غالبا مع ااابسلاكي ا ارجية والداخلية
لآلخليع .ومع أ ثل ااابسلاكي اليت ت برم معه اابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور اان با  ،واابسلال ال بد
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اصلتبط كصعارابة ،واابسلال تعاطى اصواد الن سية ،واا ئال ،واابسلاكي القلق .ولقد أشار ل مع" هينشو
واندرسون" ) (Hinshaw & Anderson,1996للى ابلورة ف م ال برم
) .Dinwiddies, madden, bucholz, dunne, Statham, & Marten, 1998
شارا ملحلة الس ولة.
ما يع رب اابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با مع أ ثل ااابسلاكي ان ا
وكل ايل اه م الدليل اإلح ائ لبابسلاكي العقلية  DSMالسبعاته اص ل ة إبدراج فئة هلذا ااابسلال
).(Wenar,1994
و ما اتض مع دراسة ًثالل وهارينج ون ومك جوفض (Thaper, Harrington& McGuffin,
) 2001أنه ميكع ت سري ال داخل الض ااابسلاكي ابوء الوراثة وليس ابوء العوامل البيئية اصشب ة اليت تؤثل
للى ب ااابسلاالض .ولكع توجد لوامل اليئية إابافية تؤثل للى اابسلال ال ل  .ما أن وجود ااابسلاكي
م برمة معا خي ل وراثياا لع وجود اابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور اان با فقط.
يسبب ال برم الض اابسلال ال ل واابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور اان با ظ ور منط شديد
ال دهور مع ااابسلال ،أ ثل مما حيدثه وجود احدى هذيع ااابسلاالض من لض ،ما يؤدى إىل ظ ور سلوك
تنولا واس مل اارا ومشكبي أ ادميية شديدة ولدوان جسم ملت ع ومعداي ملت عة مع نبذ
مضاد للمج مع أ ثل ا
اللفاا (.)Stahl et al., 1999
وألن ال برم الض ااابسلاكي يؤد إىل ظ ور منط أشد فيمكع أن ينعكس ذلك ارتكال األحداث
للعديد مع اجللائم .و ما اتض مع دراسة جوداد ) (Gudadi,2014أن األحداث اجلاحنض ين لطوا السلوك
اجلان نيبل لمل ) (12لاما وال البية العد إ ما ملحلة ال عليم ااال دائ  ،وأن األمناط الشائعة انت جلائم السلنية
والسلب والسسو.
ومما سبق ميكع أن ت ل ص مشكلة الدراسة احلالية ال عل للى درجة ان شار ااابسلاكي السلو ية
ا ارجية ولبني ا ال كلار اجللائم لدى نزاء دار اصبحظة مببافظة الباحة واليت ميكع أن ت ل ص ااجاالة للى
ال ساؤاي ال الية:
 .1ما نسب ان شار ااابسلاكي السلو ية ا ارجية (فلط النشاط اص بول الق ور اان با -اابسلال
ال ل  -اصعارابة اص بوالة كل بد ) وال برم الين م لدى األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة مببافظة
الباحة؟
 .2ما درجة ااابسلاكي السلو ية ا ارجية (فلط النشاط اص بول الق ور اان با -اابسلال ال ل -
اصعارابة اص بوالة كل بد ) لدى األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة مببافظة الباحة؟
Slutske, Heath,
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 .3ما تكلار ونسب اجللائم اليت ارتكب ا األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة مببافظة الباحة؟
 .4هل توجد لبنية ارتباطية ذاي دالة اح ائية الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية وتكلار اجللائم لدى
األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة؟
أهداف الدراسة:
هتد الدراسة احلالية إىل:
 .1حتديد نسب ان شار ااابسلاكي السلو ية ا ارجية لدى ااحداث اجلاحنض مببافظة الباحة.
 .2الكش لع درجة ااابسلاكي السلو ية ا ارجية لدى ااحداث اجلاحنض مببافظة الباحة.
 .3حتديد تكلار ونسب اجللائم لدى ااحداث اجلاحنض.
 .4الكش لع العبنية الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية وتكلار اجللائم.
أمهية الدراسة:
 .1تظ ل أمهية الدراسة حبث ا ل ئة واسعة اان شار ،حي ارت ع لدد وشدة اجللائم اليت يلتكب ا األحداث.
 .2ميكع أن ت يد ن ائ الدراسة إلداد اللام ال ألهيل هلذ ال ئة مع خب ال عل للى اصشكبي السلو ية
اليت يعانون من ا وسبل ال دخل للبد من ا.
 .3تسالد ن ائ الدراسة ال نبؤ البعض أسبال اجلنوح ،مما يسالد الكش اصبكل للى ال ئاي اصعلابة
للجنوح وتقدمي ال دخبي اصناسبة للبد مع اجللائم اليت تقوم هبا.
 .4للدراسة أمهية تسبيقية ت مثل إلداد ثبثة نيوائم لبابسلاكي السلو ية ا ارجية ،يقيس ل من ا احد
ااابسلاكي السلو ية ا ارجية.
مصطلحات الدراسة:
االضطراب السلوكية اخلارجية:

تشمل ااابسلاكي السلو ية ا ارجية اابسلاكي السلوك اليت ا ميكع في ا اببط سلوك الس ل الدرجة
شارا ملحلة الس ولة .ومع ااابسلاكي
ت بءم مع م سلباي البيئة ،وتعد هذ ااابسلاكي أ ثل اصشكبي ان ا
شيولا اليت تندرج حتت فئة ااابسلاكي السلو ية ا ارجية :اابسلال ال ل  ،واابسلال فلط النشاط
األ ثل ا
اص بول الق ور اان با وال بد اصلتبط كصعارابة(Dick, Viken,.Kaprio, Pulkkinen, Rose, ،
)2005
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الدراسة احلالية أبهنا ااابسلاكي اليت تشمل اابسلال

وتعل ااابسلاكي السلو ية ا ارجية إجلائياا
ال ل واابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با واابسلال ال بد اص بول كصعارابة واليت ميكع
نيياس ا مع خب القوائم اصس دمة الدراسة.

تكرار اجلرائم:
اجللمية ل ة ه ال عد  ،أو الذنب ،ومعناها ااصسبح إتيان األفعا احمللمة اص لة أبمع اجمل مع ،وسبم ه.
وتعل اجللمية أبهنا السلوك اصضاد للقوانض األخبنيية السائدة اجمل مع (ا زال .)2013 ،
وتعل اجللمية هذ الدراسة أبهنا أ فعل ارتكبه احلدث تلتب لليه دخوله إىل دار اصبحظة وتشمل
جلائم اص ال اي اصس ملة اهللول مع اصنز  ،واجللائم اجلنائية مثل السلنية ،ويق د كل كلار ارتكال احلدث أل ثل
مع جلمية ،وحيسب لدد اجللائم اليت ارتكب ا احلدث.
األحداث اجلاحنني:
جنوح األحداث هو م سل نيانوين يس دم لوص أ جلمية يقوم هبا القاصل ،وتشمل جلائم اص ال اي
اصس ملة مثل اهللول مع اصدرسة أو اصنز  ،واجللائم اجلنائية ( وريو  ،س وي.)2003 ،
ويق د كألحداث اجلاحنض هذ الدراسة ل نياصل ارتكب جلمية ولمل أنيل مع ) (18لاما ،وتشمل
جلائم اص ال اي واجللائم اجلنائية ومت ايداله الناء للى ذلك دار اصبحظة.
حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية :ي بدد موابوع الدراسة احلالية كل عل للى العبنية الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية
لدى ااحداث اجلاحنض ال كلار اجللائم.
احلدود الزمنية :مت إجلاء الدراسة

ال ل الدراس الثاين للعام  1939-1938هـ.

احلدود املكانية :اني لي الدراسة احلالية كل سبيق

دار اصبحظة مببافظة الباحة.

احلدود البشرية :اني لي الدراسة احلالية كل سبيق للى األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة مببافظة الباحة.
أدبيات الدراسة:
االضطراابت السلوكية:
ت نوع اص اهيم اليت تناولت ااابسلاكي السلو ية ال نوع ال وج اي النظلية لكل كح  ،فاحل و للى
تعلي موحد وشامل أمل كلغ ال عوالة .ومع ذلك نيام العلماء الوابع العض ال علي اي من ا تعلي ليندا lendal
) (1992للى أهنا :السلو ياي اص لطة واص كلرة كس ملار واليت ا ت زامع مع ال ونيعاي ال البة اجمل مع سواء
اصدرسة أو داخل اصنسقة اليت يعيش في ا ال بميذ (  :خسال.)2015 ،
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وميكع حتديد ثبثة أنواع مع ااابسلاكي السلو ية:

 .1اابسلاكي السلوك ا ارج مثل النشاط الزائد ،والعدوان واجلنوح.
 .2اابسلاكي السلوك الداخل مثل اا ئال والع بية واانسبال.
 .3اابسلاكي نيليلة احلدوث مثل ال ام وال وحد (حيى.)2013 ،
االضطراابت السلوكية اخلارجية:
شيولا :اابسلال ال ل  ،واابسلال
تشمل ااابسلاكي السلو ية ا ارجية لد اابسلاكي ومع أ ثلها ا
فلط النشاط اص بول الق ور اان با وال بد اصلتبط كصعارابة ،العدوان ،لدم ملالاة حقوا األخليع
)(Hetherington & Parke, 1993؛ ).(Hinshaw,1992
ويسلق أيضا للى هذ اجملمولة مع ااابسلاكي مشكبي سلوك الش ب وتشري الدراساي الوكئية أن
نسبة ان شار مشكبي سلوك الش ب تبلغ حوايل ) (5%-10%لدى األط ا واصلاهقض ،ما أهنا تؤثل للى
أ ثل مع ) (50%مع احملالض إىل العياداي .ولندما ا ي م لبج تلك اصشكبي فمع احمل مل أن يعاين األط ا
مع رفض األنيلان ،ومشكبي مدرسية ،وصعوكي ال واصل مع الوالديع واصعلمض .كإلابافة إىل أن األط ا
ذو مشكبي سلوك الش ب ميكع أن ا حي لوا للى وظي ة ملحلة اللشد ،ولذا ين ض مس واهم ااني اد
ويكون لدي م حت يل أ ادمي م دين ،وارت اع صعد حوادث السياراي واصشكبي األسلية والسلوك اصضاد
للمج مع ،ومشكبي اصزاج .ومع مث فمشكبي سلوك الش ب ذاي أتثرياي خسرية للى الس ل والبيئة احمليسة اله
).(Waschbusch, 2002
أسباب االضطراابت السلوكية:
خب العقود الثبثة األخرية أجليت دراساي م عددة لع أسبال ااابسلاكي السلو ية ملحلة الس ولة
واصلاهقة ،وخباصة اابسلايب ال ل وال بد اص بول كصعارابة .أواببت ن ائ العديد مع الدراساي وجود
لدد مع العوامل اليت ارتبست ال سور ااابسلاكي السلو ية من ا :البيئة األسلية السلبية ملحلة الس ولة ،وا ائص
الش ية والعن واساءة اصعاملة ،واليت تزيد مع لوامل ا سورة هلذ ااابسلاكي (Kaplan & Sadock
),1998 ,Boden, Fergusson, Horwood, 2010, Slutske et al., 1997
البيئة األسرية السلبية:
ي ض مع األدل النظل أن منشأل اابسلال ال ل يعود إىل دور األسلة ،حي إن ابع اإلشلا مع
نيبل الوالديع ،وال لاع والسبا متثل لوامل خسورة تلتبط كلسلو ياي اصضادة للمج مع ملحلة الس ولة .وتعكس
لوامل ا سورة هذ جوانب البيئة ااج مالية للس ل ).(Slutske et al., 1997
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حي اتض أن تدخض األم خب فبة احلمل يزيد مع لوامل ا سورة ل علض األالناء اابسلال ال ل

أو ال بد اص بول كصعارابة ملحلة الس ولة أو اصلاهقة .ما اتض أيضا أن اصس وى ااني اد ااج مال
اص دين ،والسلوك البتكي للوالديع ،وتناو األم احلامل للكبو  ،وتعاط اصواد الن سية ،وااخنلاط اجللائم
للوالديع مجيع ا لوامل تزيد مع خسورة ال علض اابسلال ال ل وال بد اص بول كصعارابة ملحلة الس ولة
أو اصلاهقة ).(Boden et al., 2010
و ما اتض مع دراسة امساليل ) (2008واليت هدفت جانب من ا إىل ال عل للى العبنية الض اابسلال
ال ل و ل مع اص اراي ااج مالية وأساليب اصعاملة الوالديع ،ومعلفة ال لوا الض ملت ع ومن ض اابسلال
أساليب معاملة الوالديع وال ب يل واص اراي ااج مالية .طبقت الدراسة للى لينة ) (108مع تبميذ
ال ل
وتلميذاي اصلحلة ااال دائية واالدادية تباوح ألمارهم ما الض ) (6-15سنة ولدي م اابسلال ال ل  .أظ لي
ن ائ الدراسة وجود فلوا ذاي دالة اح ائية لند مس وى ) (0.01الض ملت ع ومن ض اابسلال ال ل
(اص اراي ااج مالية وال ب يل الدراس وأساليب اصعاملة الوالديع) ل احل ملت ع اابسلال ال ل .
ما اتض أيضا مع دراسة البلو ( )2011واليت هدفت إىل ال عـل للى درجة ان شار أساليب معاملة
الوالديع وأثلها للى احنلا األالناء الدار اصبحظة ااج مالية مبدينة تبوك فـ اصملكة العلالية السعودية ،كإلابافة
تبعا ص ري العمل ونوع اجللمية .طبقت الدراسة للى لينة
إىل ال عل للى ااخ ب
أساليب معاملة الوالديع ا
تشمل ( )36حد اًث منبلفاا ،وتوصلت الدراسة إىل مجلة مع الن ائ أاللرها :ان شار مجيع أساليب معاملة الوالديع
لألالناء اصنبلفض الدار اصبحظة مبدينة تبـوك نيـد جاءي الدرجة م وسسة ،و انت ألبها ألسلول(ال دا /تسلط)
وأدانها ألسـلول(محاية/إمها ).
اخلصائص الشخصية:
أواببت ن ائ العديد مع الدراساي أنه توجد جممولة مع العوامل الش ية اليت تلتبط كرت اع خسورة
ال علض لبابسلاكي السلو ية مثل اجلنس ،والقدرة اصعلفية اصن ضة ،واان ماء جلمالة منبلفة مع اللفاا ،حي
أظ لي الدراساي أن ااابسلاكي السلو ية تن شل أ ثل لدى الذ ور مقارنة كإلانث ،ولدى ذو القدرة اصعلفية
اصن ضة(Boden et al., 2010).
ما اتض مع دراسة العجم ( )1426وجود فلوا الض اجلاحنض وغري اجلاحنض مساي :الدهاء ،لدم
اامع ،و اية الذاي وال وتل .ما اتض مع الن ائ وجود فلوا ذاي دالة اح ائية مساي الش ية الض
اجلاحنض وغري اجلاحنض تعز إىل م رياي :اصس وى الدراس وااني اد ولدد أفلاد األسلة.
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العنف واساءة املعاملة يف مرحلة الطفولة:

يسلك الس ل الذ ي علض للعن ل باي طويلة -خاصة إساءة اصعاملة اجلسمية  -سلوا ا لدوانياا .وميكع
أن يوجد لدى هذا الس ل صعوالة ال عبري الل ظ لع مشالل  ،وتزيد هذ ال عوالة مع اجتاهه لل عبري لع ن سه
جسمانياا ،كإلابافة إىل أن األط ا واصلاهقض الذيع تعلابوا إلساءة معاملة شديدة ميكع أن يوجد لدي م يقظة
م لطة ،مما يؤدى إىل تلقي م للمواني غري ا سرية أبسلول غري صبي  ،لذا تكون اس جاال م هلا لني ة حي مل مع ا
ان ا م حلقوا اآلخليع ).(Kaplan & Sadock ,1998
فكما أشار الودن وآخلون ) (Boden et al., 2010إىل أن تعلض األط ا لإلساءة اجلنسية وال بلش،
ملحلة الس ولة يزيد مع خسورة تعلاب م لبابسلاكي السلو ية

وااساءة اجلسمية ،والعن
واصلاهقة فيما العد.
ما أشاري ن ائ دراسة ال يد ( )2016وجود لبنية ارتباطية موجبة دالة إح ائياا الض مجيع أمناط
اإلساءة و ل مع أالعاد م وم الذاي واألمع الن س لدى األحداث اجلاحنض وغري اجلاحنض ،وأن األل هو أ ثل
مع ميارس أمناط اإلساءة لدى لينة اجلاحنض وغري اجلاحنض ،ما ميكع ال نبؤ مب وم الذاي كس دام منط إساءة
اإلمها  ،ميكع ال نبؤ مب وم األمع الن س كس دام منط اإلساءة الل ظية.
و ما اتض مع دراسة داخل وحسع ( )2012واليت هدفت إىل ال عل للى درجة إس ام ااساءة اان عالية
للى اابسلال ال ل لدى ) (426طالباا وطالبة كصلحلة اص وسسة .أظ لي ن ائ الدراسة أن النبذ وااس ب
أو ال ساد وفلدية الس ل ه أفضل منبئاي ااساءة اان عالية ،حض أن ال الل السليب والنبذ ه أفضل منبئاي
ااساءة اان عالية لدى اإلانث.
وهدفت دراسة ل مع الودن وفريجسون وهوورد ) (Boden, Fergusson, Horwood, 2010إىل
دراسة ا ل ية األسلية وااج مالية والعوامل ال لدية اابسلال ال ل وال بد اص بول كصعارابة ،وإىل أ
درجة ميكع ال نبؤ العوامل ا سورة البيئية ،وإىل أ مد ميكع أن تسالد العوامل الساالقة ت سري ااخ بط الض
ااابسلاالض .طبقت الدراسة للى ) (926ط اب الدار الللاية .واش ملت مقاييس اصنبئاي لل  :تدخض األم خب
فبة احلمل ،صعوكي اني ادية واج مالية ،سلوك غري تكي للوالديع ،ال علض إلساءة اصعاملة الس ولة ولن
أسل  ،واان ماء جلمالة منبلفة مع اللفاا الداية ملحلة اصلاهقة .أواببت الن ائ ارتباط اصنبئاي والدرجة دالة
كابسلال ال ل وال بد اص بول كصعارابة .ما أواببت الن ائ أن حوايل ) (40%مع ااخ بط الض
ااابسلاالض ميكع ت سريها هبذ اصنبئاي .ونس ن مع هذ الن ائ أن اصقدماي البيئية وااج مالية لكب ااابسلاالض
م شاهبة إىل حد بري.
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العوامل النيوروبيولوجية:

اتض مع دراسة ًثالل وهارينج ون وميكجوفض ) (Thaper, Harrington, Mcguffin, 2001أنه
أيضا وجود لوامل خسورة
يوجد لامل وراث لظ ور اابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با  ،لكع اتض ا
أسلية حمددة لبابسلال ،إا أن دراساي ال وائم أظ لي أن لوامل ا سورة األسلية جينية أيضا.
يلتبط العديد مع النانيبي الع بية أبللاض اابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور اان با  .ولقد نشألي
ال لوض حو نيورو يميائية ااابسلال مع أتثري العديد مع األدوية وأ ثل العقانيري اليت مت دراس ا ال وسع لبج
أيضا أمهية النانيبي الع بية
هذا ااابسلال اصنشساي ،وه تؤثل للى ل مع الدوكمض والنورإالن ليع .واتض
ا
ل مع األج زة األدرنيالينلجية الدوكمينلجية .وتزيد اصنشساي مع
اليت تشمل سوء ال وظي احمل مل
الكاتيكواميناي الواسسة اس ثارة حتلرها وإلانية إلادة ام اص ا(Kaplan et al., 1998).

التالزم بني االضطراابت السلوكية اخلارجية:
تشري ال قديلاي إىل أن حوايل  %75-%41مع األط ا ذو اابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور
اان با يعانون أيض ا مع اابسلال ال ل  .وتواب دراساي ال وائم أن ال برم اصلت ع الض ب ااابسلاالض يلجع
إىل منشأل وراث حمدد ( ،)Thaper et al., 2001ما أن األط ا ذو اابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور
اان با الذ تس مل أللاابه ملحلة اللشد يكونون خسورة ملت عة لإلصاالة كابسلال ال ل (Kaplan
).& Sadock, 1998
ولقد حاو الباحثون تقدمي ت سرياي لديدة ،للى سبيل اصثا  ،ميكع أن يؤدى فلط النشاط إىل اابسلال
معا هو اابسلال آخل مميز حد ذاته .ويدلم ذلك صدا
ال ل والعكس صبي  .وإن ال برم الض ااابسلاالض ا
منبى ال ني العاص لبابسلاكي واصشكبي الن سية ااصدار العاشل ) (ICD-10واليت نيدمت فئة فللية
تشمل اابسلال ال ل اصلتبط ال لط النشاط(Stahl et al., 1999).
أواببت الدراسة السولية اليت أجلاها ل مع فريجسون ،هورود ،لينسكى (Fergusson,
 Horwood& Lunskey, 1994لع ال برم الض مشكبي سلو ية م عددة (اابسلال ال ل  ،اابسلال
ال بد اصلتبط كصعارابة ،اابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور اان با  ،اابسلال اصزاج ،اابسلال القلق) أن
) )%41مع العينة الكلية ينسبق للي م حمك اثنض للى األنيل مع ااابسلاكي الساالقة ،حض أن أ ثل مع
) )%10ينسبق للي م حمك ثبثة اابسلاكي أو أ ثل ).(Cited in: Stahl et al., 1999
اصلاجعة
وتوجد لبنية ملت عة الض اابسلال ال ل واابسلال ال بد اصلتبط كصعارابة .فلقد اتض
اليت أجلاها اه ) (Lahey , 1999وجود ارتباط ارتقائ الض ب ااابسلاالض .ومع ذلك ا جيب أن نع رب
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ب ااابسلاالض مس وايي شدة اابسلال واحد ،وذلك ألن العديد مع الشبال ذوى اابسلال ال بد اصلتبط
قب
كصعارابة ا يوجد لدي م اابسلال ال ل  ،ما أن اابسلال ال ل الذ يظ ل ملحلة اصلاهقة يعد مس ا
لع اابسلال ال بد اصلتبط كصعارابة ) (Kaplan & Sadock , 1998؛(Wenar, 1994) .
وهدفت أيضا دراسة ل مع مارتض ولي واليكا وها )(Martin, Levy, Pieka, & Hay, 2006
إىل حب األسبال احمل ملة وراء اخ بط اابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با مع اابسلال ال ل
واابسلال ال بد اص بول كصعارابة وصعوكي القلاءة .مت اس دام النماذج الوراثية األحادية والثنائية للى
اليااني تقليل الوالديع واليت مت مجع ا مع ) (2040أسلة لدي م اط ا توائم وذلك خب اصشلوع األسبايل لع
ال وائم ذو اابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با  .أظ لي ل اصقاييس أن وراثة أ ثل مع ) (0.8ودور
السيط للبيئة األسلية اصشب ة ،كس ثناء النمط ال لل اص لط اابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با
اللغ أتثري الوراثة ) (0.69والبيئة اصشب ة ) .(0.19أواببت الن ائ وجود تداخل بري الض العوامل الوراثية
اابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با واابسلال ال بد اص بول كصعارابة.
واجت ت دراسة ل مع ديك وفيكض و االليو والولكنض ورور (Dick, Viken, Kaprio, Pulkkinen
) &Rose, 2005إىل حب أتثري العوامل البيئية والوراثية اخ بط ل مع اابسلال ال ل وفلط النشاط
اص بول الق ور اان با وال بد اص بول كصعارابة .وطبقت الدراسة للى لينة مع ال وائم الل ت )(600
أجليت مع م مقااللة مقننة لمل ) (14سنة .ومت اس دام مناه وراثة السلوك لبب أتثري العوامل البيئية والوراثية
أللاض ل اابسلال .أواببت ن ائ الدراسة وجود أتثرياي وراثية ذاي دالة اح ائية للى ل اابسلال ،مع
وجود أتثرياي م وسسة للعوامل البيئية .وتشري ن ائ الدراسة إىل أن ااخ بط الض اابسلال ال ل وفلط النشاط
اص بول الق ور اان با وال بد اص بول كصعارابة ي سل ابوء العوامل الوراثية اصشب ة .ومع ذلك توجد
أيضا أتثرياي وراثية ختص ل اابسلال من م للى حد .
وهدفت دراسة ل مع الي ي نل وميك الرينت وراسور وجودي (Pfiffner, McBurnett, Rathouz
) & Judice, 2004إىل ف ل العوامل األسلية (السيكوكثولوجية للوالديع واصمارساي) اصلتبسة كابسلال
ال بد اص بول كصعارابة اص لط لع تلك العوامل اصلتبسة كابسلال ال ل لدى أط ا ذو اابسلال
فلط النشاط اص بول الق ور اان با  .طبقت الدراسة للى ) (149أسلة مت احال م إىل العياداي ،ومت ال ش يص
كس دام حمك  ،DSM-IVوطبق للى الوالديع مقياس اصمارساي الوالديع .أواببت ن ائ الدراسة وجود
ارتباط دا اح ائياا الض أسلول معاملة الوالديع السلبية ولدم ال عالية ومنط اابسلال ال بد اص بول كصعارابة
واابسلال ال ل اص لط ،وارتبط اابسلال ال ل اص لط أبسلول نقص الد ء لدى الوالديع واصشار ة
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وأسلول السلبية ولدم ال عالية واابسلال الش

ية اصضادة للمج مع لدى الوالديع ،ومع ذلك توجد خسورة

لإلصاالة كابسلال ال ل لدى أط ا ا يوجد لدى آكئ م اابسلال الش ية اصضادة للمج مع .ما تلعب
األملاض الن سية للوالديع ونولية العبنية الض األم والس ل لامل خسورة اابسلال ال ل اص لط.
واجت ت دراسة ل مع ات يت و لوجل وساويل وجلي ز & (Tackett, Krueger, Sawyer,
) Graetz, 2003إىل ااجاالة للى السؤا  :هل اابسلال ال ل ما هو الدليل ال ش ي وااح ائ
أحاداي أم له أشكا م باينة؟ مت ال وجه لإلجاالة للى هذا
لبابسلاكي العقلية ) (DSM-IV, 1994يعد اابسل ااك
ا
السؤا مع خب اليااني مت مجع ا مع أكء ) (1669حد اًث ذ ل ،تلاوحت ألمارهم ما الض ) (6-17لاما .مت
مقااللة الوالديع لقياس أللاض اابسلال ال ل طب اقا لـ  .DSM-IVأواببت الن ائ وجود لاملض فلليض
ألللاض اابسلال ال ل ما ورد  ،DSM-IVت كون مع :سلو ياي ظاهلة (مثل :البدء كصعارك اجلسمية)،
وسلو ياي غري ظاهلة (مثل :السلنية دون مواج ة) .وأوصت الدراسة الضلورة أن ت ضمع اإلصداراي ال الية لـ DSM
هذيع النمسض ال لليض.
وهدفت الدراسة اليت أجلاها ل مع روو وموفان واليكليز و وس يلو واجنولد (Rowe, Maughan,
) Pickles, Costello& Angold, 2002إىل ملاجعة الدراساي الساالقة اليت اجت ت إىل حب العبنية الض
ل مع اابسلال ال ل واابسلال ال بد اص بول كصعارابة لدى ليناي مع اجلم ور العام .اش ملت
الدراساي للى أط ا تلاوحت ألمارهم ما الض ) (6-19لاما .أظ لي ن ائ ال بليبي اصس علابة أن ل مع
اابسلال ال ل واابسلال ال بد اص بول كصعارابة لدي م ن س اارتباطاي األسلية ،إا أن هذا العوامل
األسلية تلتبط أ ثل كابسلال ال ل  .حض أظ لي ال بليبي السولية أن اابسلال ال بد اص بول
كصعارابة ميثل لامل خسورة اابسلال ال ل أ ثل مع أ اابسلال آخل .ويعد الناء األسلة لامل هام
اان قا الض اابسلال ال بد اص بول كصعارابة واابسلال ال ل لدى الذ ور .لكع توجد خسورة ملت عة
اس ملارية اابسلال ال بد اص بول كصعارابة واا ئال والقلق.
ي ض مع ملاجعة ن ائ الدراساي الساالقة لدة نقاط:
• وجود تبرم ملت ع الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية ما أشاري دراسة فريجسون ،هورود ،لينسك.
)(Fergusson, Horwood& Lunskey, 1994
• وجود لوامل م عددة مسؤولة لع ال برم الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية ،من ا ما أشار إىل دور العوامل
الوراثية مثل دراسة ل مع مارتض ولي واليكا وها )(Martin, Levy, Pieka, & Hay, 2006
و ديك وفيكض و االليو والولكنض ورور)(Dick, Viken, Kaprio, Pulkkinen & Rose, 2005
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ومن ا ما أواب دور العوامل األسلية مثل الي ي نل وميك الرينت وراسور وجودي

(Pfiffner,

) McBurnett, Rathouz & Judice, 2004وروو وموفان واليكليز و وس يلو واجنولد (Rowe,
)Maughan, Pickles, Costello & Angold, 2002
التالزم بني االضطراابت السلوكية اخلارجية وجنوح األحداث:
ما اتض مع خب الدراساي الساالقة واليت مت للاب ا العنوان الساالق أن ال برم يشيع الض ااابسلاكي
السلو ية ا ارجية ،ما يؤد إىل نوات سيئة للى األحداث ،لذا اجت ت العض الدراساي إىل حب ال برم الض
ااابسلاكي السلو ية ا ارجية ولبنية ذلك كس ملارية السلوك اجلان فيما العد ،ما دراسة ال ام ()2013
واليت هدفت إىل حب اابسلال اصعارابة وال بد لدى األط ا ذو اابسلال ني ور اان با اص بول كلنشاط
الزائد ابوء العض اص رياي الدميوغلافية)اجلنس ،اصس وى ااج مال ااني اد  ،شدة اابسلال ني ور اان با
اص بول كلنشاط الزائد) .تكونت لينة الدراسة احلالية مع ) (150حد اًث (ذ ور وإانث) مع ذو اابسلال
ني ور اان با اص بول كلنشاط الزائد (110) ،مع الذ ور ،و ) (40مع اإلانث؛ ونيد تلاوحت ألمارهم الزمنية
ما الض ) (8- 12لاما مع اصل بقض العدد مع اصدارس ااال دائية مببافظة القاهلة .أواببت ن ائ الدراسة وجود
لبنية ارتباطية ذاي دالة اح ائية الض اابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با واابسلال ال بد
اص بول كصعارابة ،ووجود فلوا تعزى إىل اصس وى ااني اد ل احل ذو اصس وى ااني اد اصن ض
واص وسط مقارنة الذو اصس وى ااني اد اصلت ع .أظ لي الن ائ ذلك أن السلبة ذو اابسلال فلط النشاط
اص بول الق ور اان با اص وسط واصلت ع لدي م اابسلال ال بد اص بول كصعارابة الدرجة أ رب مع اجملمولة
اليت تعاين مع اابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با الدرجة من ضة.
واجت ت دراسة كرديين وجيلينا وليوالل ) (Pardini, Jelena& Loeber, 2006إىل الكش لع ال برم
الض اابسلال ال ل واابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با والقساوة منبأل كس ملارية اجلنوح لدى
الساالع ()856
اللاالع ( )868وال
األو ( )849وال
الذ ور ،أجليت الدراسة للى أحداث ال
مع النزاء الدار اصبحظة .أواببت ال بليبي ااح ائية وجود ارتباط الض ااابسلاكي الساالقة واس ملاري ا مع
الس ولة حىت اصلاهقة ،وينبأل اابسلال ال ل كس ملارية اجلنوح لدى النزاء ص ار السع ،أما ال برم الض اابسلال
اللاالع) ،وتنبأل القساوة كس ملارية
ال ل وني ور اان با ينبأل كس ملارية اجلنوح لدى النزاء السع اص وسط (ال
الساالع).
اجلنوح لدى النزاء األ رب سناا (ال
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مما سبق ي ض تل يز الدراس ض الساالق ض للى الكش لع ال برم الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية لدى

ليناي مع اجلم ور العام ،أما الدراساي للى األحداث اجلاحنض ف
أيضا.

نيليلة ومع ذلك أشاري إىل وجود تبرم

جنوح األحداث:
جنوح األحداث هو م سل نيانوين يس دم لوص أ جلمية يقوم هبا القاصل ،وتشمل جلائم اص ال اي
اصس ملة مثل اهللول مع اصدرسة أو اصنز  ،واجللائم اجلنائية ( وريو وس وي.)2003،
تعريف جنوح األحداث:

يعل اجلنوح مع الناحية القانونية أبنه ل خلا لقانون اجلزاء يعانيب لليه القانون تبعا صدى خسورة هذا
جنوحا كصعىن الدنييق .نيد يع رب
ا لا وسع اجلان وظلوفه .و ل فعل ا يدخل ابمع ال بديد القانوين ا يع رب ا
متلدا ،أو سوء تكي  ،أو ل ما يدخل ابمع فئة ال علض سل ااحنلا مما يس دل إجلاءاي محاية
ملونياا ،أو ا
جنوحا ما مل ينص لليه نيانون العقوكي
ورلاية .وهكذا فا لوج للى اصعايري ااج مالية اص عار للي ا ا يع رب ا
(حجار .)2010 ،
ويشري ل مع أومل وسي ل وانس ار ( )Olmi, Sevier & Nastasi, 1997إىل أن ارتقاء السلوك
اجلان ي سور تدرجيياا للى م ل مع البسيط (لدم السالة) واليت تبدأ الس ولة اصبكلة ،حىت الشديد (ال ديد
كلسبح) والذ يبدأ اصلاهقة اص وسسة أو اص ألخلة.
هاما حتديد شدة اصشكلة ،فاألواد الذيع مت
ويع رب لمل الس ل الذ يبدأ فيه السلوك اجلان
ا
لامب ا
القبض للي م أو ملة فيما الض لمل ) (12 -10سنة يبلغ اهتام م اجللائم ابع األواد ذوى البداية اص ألخلة.
الشبال ذو البداية اص ألخلة هم شبال ارتكبوا أو جلمية ملحلة اصلاهقة اص وسسة أو اص ألخلة .تواب البيااني
األط ا ذوى السلوك اصضاد للمج مع ي ببون جاحنض اصلاهقة ،ما أن حواىل مع  1/3إىل
أن حواىل ن
 1/2اجلاحنض اصلاهقض ي ببون جناة مذنبض ملحلة اللشد (.)Mcwhriter et al., 1993
أشاري الدراساي السولية إىل وجود لامل آخل هام شدة اصشكلة ،وهو حدة السلوك اصضاد للمج مع
جنوحا لما رادي اح مالية أن يسلك سلوا ا إجلامياا لاشد
لدى اصلاهقض ،حي اتض أنه لما ان اصلاهق أ ثل ا
فيما العد (.)Balk, 1995
ولقد اتض مع الباث وجود لبنية الض جنوح األحداث ونسبة الذ اء ،حي وجد للى اخ باراي الذ اء
أن درجاي األحداث اجلاحنض تباوح ما الض  1/2إىل  1درجة احنلا أنيل مع رفاني م غري اجلاحنض ،وذلك طبقا
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صنشأل وشدة مشكبهتم السلو ية كإلابافة إىل أن نسبة الذ اء العملية تلت ع لع نسبة الذ اء الل ظية ( Speltz,

.)Deklyen, Caldron, Greenbery & Fisher, 1999
ولقد حاو اللوك ت سري العبنية الض جنوح األحداث ونسبة الذ اء مع خب افباض وجود م ري ًثل
يؤثل للى ب اص رييع وهو ااندفالية ،حي إن اصلاهقون اصندفعون ا يوجد لدي م ملونة ،ما أهنم أنيل نيدرة للى
تعديل سلو م ،لذلك حي لون للى درجاي من ضة للى اخ بار و سلل اصنق لذ اء األط ا  ،حي أهنم خب
سنواي ال عليم تن ض اصعلوماي اليت ميكع أن حي لوا للي ا و ذلك ااس دا اصنسق الذ تع مد لليه نسبة
الذ اء الل ظية ،ولذلك ميكع أن ين ض الذ اء الل ظ لدي م (.)Block, 1995
ظ ل أيضا مع خب حماواي العلماء ل بديد العوامل اليت جتعل الشبال ص ار السع لدي م اس عداد
للجنوح وجود فئ ض مع العوامل :سلوك الس ل ن سه منبئ للجنوح السلوك اصضاد للمج مع ،وم رياي خاصة
كألسلة سيكوكثولوجية الوالديع (مثل تعاطى الكبو أو السلوك اإلجلام ألحد ااالويع) كإلابافة إىل احلالة
ااج مالية اصن ضة ).(Leober& Dishion, 1983
أسباب جنوح األحداث:
توج ت العديد مع الدراساي إىل حب مسبباي السلوك اجلان  ،من ا ما اجته إىل حب العوامل ااج مالية
اصسؤولة لع السلوك اجلان ما دراسة اللشيد ( )2013ودراسة حممد ( )2007واليت أظ لي ن ائج ا وجود
دور لألنيلان السلوك اجلان لدى ال ياي ،ما أشاري دراسة احلارث ( )2015أن مس وى العوامل ا مسة
الكربى للش ية لدى األحداث اجلاحنض ي بايع كخ ب نوع اجلنبة «السلنية  -العن » – اصس وى ال عليم
– اصس وى ااني اد  ،واجت ت دراسة العجم ( )1426إىل ال عل للى أهم السماي الش ية ذاي العبنية
كحنلا األحداث ،وال لوا الض اجلاحنض وغري اجلاحنض العض مساي الش ية ،وأشاري ن ائج ا إىل وجود
فلوا الض اجلاحنض وغري اجلاحنض مساي :الدهاء ،لدم اامع ،و اية الذاي وال وتل .ما اتض مع الن ائ وجود
فلوا ذاي دالة اح ائية مساي الش ية الض اجلاحنض وغري اجلاحنض تعزى إىل م رياي :اصس وى الدراس
وااني اد ولدد أفلاد األسلة.
أنواع اجلرائم:
تشمل اجللائم نولض :جلائم اص ال اي اصس ملة واجللائم اجلنائية وتعد جلائم اص ال اي اصس ملة سلو ياي
عداي للى القانون .ومع أمثلة
حمظورة فقط للى الشبال األنيل مع 18لاما ،أما إذا ارتكب ا اللاشد فب يع رب م ا
جلائم اص ال اي اصس ملة اهللول مع اصدرسة ،اهللول مع اصنز  ،خلا نيانون حظل ال جو  .أما اجللائم اجلنائية ف
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أفعا غري مشلولة سواء للشبال ص ري السع أو اللاشديع مثل الق ل العمد ،ااغ ال ،السسو للى اصنار
ليب ،وال ليب اص عمد للملكية العامة أو ا اصة )Balk , 1995: 441؛ وريو وس وي.)2003 ،
وتلت ع معداي ارتكال األحداث للجلائم ،وه تب ز ااط ا ما الض ( )17لاما ،حي اتض أهنم
يلتكبون أ ثل مع ) (1.6مليون جلمية سنواي .وتلت ع ا سائل اجمل معية السبب جنوح األحداث واليت تشمل خسائل
األرواح واصم لكاي وال علض للمبا مة والسجع وتعاط اصواد الن سية أو دخو مس ش ياي ال بة
الن سية(Preddy, Vitulano, Elkins, Grassetti& Wimsatt, 2012).
ما هدفت دراسة جوداد ) (Gudadi, 2014إىل حب دينامياي جنوح األحداث وجلائم األحداث
حتديدا إىل الكش لع العمل الذ ين لط فيه احلدث اجلنوح ،ومنط وطبيعة اجلنوح واجللائم
تنزانيا ،وهدفت ا
اليت ين لط في ا األحداث ،وأسبال تورط م السلوك اجلان واجللائم .ومت مجع البيااني الواسسة اس بانة ونيائمة
فلدا مع اللاشديع ،والعد اصعاجلة ااح ائية أشاري الن ائ
وأدواي مسبية ،للى لينة الل ت ) (50حد اًث و) (18ا
إىل أن األحداث اجلاحنض ين لطوا السلوك اجلان نيبل لمل ) (12لاما ،وال البية العد ا ما ملحلة ال عليم
لامب
ااال دائ  ،وأن األمناط الشائعة انت جلائم السلنية والسلب والسسو .وأشاري الن ائ أيضا أن ال قل يعد ا
أساسياا ) (50%مع حااي اجلنوح .واتض أيضا أن أتثري اللفاا وتعاط اصواد الن سية وشلل الكبولياي
مع العوامل اصؤثلة للى جنوح األحداث وارتكاهبم للجلائم.
وهدفت دراسة السلي ) (2013إىل الكش لع ا ائص ااج مالية وااني ادية والدميوغلافية
لألحداث اجلاحنض ،وال عل للى نولية اجللائم اليت ارتكب ا األحداث اجلاحنون كس دام األسلبة البيضاء،
واألسبال الذاتية واجمل معية اليت دفعت األحداث إىل اس دام األسلبة البيضاء .طبقت الدراسة للى مجيع
األحداث اجلاحنض الذيع نياموا كرتكال جلائم كس دام السبح األاليض والبالغ لددهم ) ،(126ومت اس دام
ااس بانة جلمع البيااني ،وأشاري الن ائ أن غالبية األحداث اجلاحنض ملحلة اصلاهقة ،وأن غالبي م مع مس وى
اني اد من ض ،ومع اصدن .ما أن غالبية األحداث اجلاحنض آكؤهم أميون أو يقلأون ويك بون فقط ،أما لع
مس وى تعليم األم اي فلقد تبض إن غالبي م أميون أو يقلؤون ويك بون فقط .ويعيش غالبية األحداث مع األم
واألل ،وأن غالبية األسل مع مس وى اني اد من ض.
اضطراب التصرف وجنوح األحداث:
للى اللغم مع اس دام م سل اجلنوح واابسلال ال ل مبادفان إا أن اص سلبان يشريان إىل
سلو ياي خم ل ة متاما ،فاجلنوح هو م سل نيانوين يس دم لوص أية جلمية يقوم هبا الش ص القاصل ،وه
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تشمل جلائم اص ال اي اصس ملة واجللائم اجلنائية ،أما اابسلال ال ل ف و تش يص ن س أل فلد يقل لمل
لع  18لاما ويظ ل خمال ة مس ملة للقوالد والقوانض والسلسة ( وريو وس وي.)2003 ،
وتعد جلائم اص ال اي اصس ملة سلو ياي حمظورة فقط للى الشبال األنيل مع لمل 18لاما ،أما إذا ارتكب ا
عداي للى القانون .ومع أمثلة جلائم اص ال اي اصس ملة اهللول مع اصدرسة ،اهللول مع اصنز ،
اللاشد فب يع رب م ا
خلا نيانون حظل ال جو  .أما اجللائم اجلنائية ف أفعا غري مشلولة سواء للشبال ص ري السع أو اللاشديع
ليب ،وال ليب اص عمد للملكية العامة أو ا اصة ( Balk,
مثل الق ل العمد ،ااغ ال ،السسو للى اصنار ا
.)1995
إن جنوح األحداث ا يشري إىل اابسلال إ لينيك حمدد .وحنكم للى الس ل اابسلال ال ل أبن
لديه هذا ااابسلال طبقا لسلو ه وليس ن يجة اهتامه داخل اجل ار ال شليع  ،وللى العكس مع ذلك جنوح
األحداث (.)Meyer, 1992
ومع مث فإن مشكبي السلوك لدى الس ل أو اصلاهق إذا انت ت عارض مع القانون فإهنا تندرج هذ
احلالة حتت م سل اجلنوح ،ما يوجد مشكبي سلو ية اخلى ا ت عارض مع القانون لكن ا تكون مضادة
للمج مع أو لدوانية مثل العلاك ،سلو ياي الش ب داخل اصدرسة ،القسوة ال عامل مع احليوااني ،ويكون
ال ش يص لند تكلار هذا النمط مع السلو ياي هو اابسلال ال ل ). (Sprinthal & Collins, 1995
منهجية الدراسة:
منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة اصن الوص
اجللائم لدى األحداث اجلاحنض.

اارتباط للكش

لع العبنية الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية وتكلار

جمتمع وعينة الدراسة:

تكون جم مع الدراسة مع مجيع األحداث اجلاحنض اصودلض الدار اصبحظة مببافظة الباحة والبالغ لددهم
( )29حد اًث ،تباوح ألمارهم ما الض ) (15-18لاما ،ومجيع م ملحليت ال عليم اص وسط والثانو  ،ونظلا اخن اض
لدد اجمل مع مت ال سبيق للى امل اجمل مع عينة للدراسة احلالية.
أدوات الدراسة:
وصف القوائم:
اش ملت أدواي الدراسة ثبث نيوائم ،نيامت الباحثة كاطبع للى األدل النظل اص علق كاابسلاكي
الثبثة (ال ل  ،وفلط النشاط اص بول الق ور اان با  ،وال بد اصلتبط كصعارابة) ل بديد أللاض تلك
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ااابسلاكي ،مث ااطبع للى العض القوائم السلو ية ،مثل نيائمة ونلر ل قديل السلوك (Holborow,
) ،Berry,1987ونيائمة الريج ل قديل اابسلال السلوك ) ،(Burns, Patterson, 1990واس مارة تقليل اصعلم
لبابسلاكي السلو ية ).(Edelbrock, Achenbach,1984
ومت صياغة ال قلاي وف اقا لألللاض ،وجييب للي ا القائم للى مبحظة سلوك احلدث مع اصشلفض الدار
اصبحظة ،وتكون ااجاالة "النعم" إذا انسبق للى احلدث العلض ،و"ا" إذا مل ينسبق العلض ،وي م حسال الدرجة
لكل اابسلال وفقا لعدد فقلاته ،وي م ال ش يص كنسباا ااابسلال وفقا للمعايري اليت سي م ذ لها هناية اجلزء
ا اص كألدواي.
ويوجد نيبل فقلاي القوائم اليااني لع احلدث تشمل :اجللائم اليت ارتكب ا ،ولمل احلدث ،واصلحلة الدراسية.
قائمة تقدير اضطراب التصرف:
وه تشمل ) (13فقلة ل قديل القائم للى مبحظة سلوك احلدث ألللاض اابسلال ال ل .
قائمة تقدير اضطراب فرط النشاط املصحوب بقصور االنتباه :وه تشمل ) (24فقلة ت ورع للى ثبثة
أالعاد :فلط النشاط (ال قلاي مع  )5 -1وني ور اان با (ال قلاي مع ،)18-6وااندفالية (ال قلاي مع -19
 ،)24جييب للي ا القائم للى مبحظة سلوك احلدث ل قديل ااابسلال.
قائمة تقدير اضطراب التحدي املصحوب ابملعارضة :وتش مل القائمة للى ) (9فقلاي فقلة ل قديل القائم
للى مبحظة سلوك احلدث ألللاض ااابسلال.
ومت ال بقق مع صدا القوائم الثبث وثباهتا ما يل :
صدق القوائم:
صدق احملكمني :مت ال بقق مع صدا القوائم الثبث مع خب للاب ا للى ( )9حمكمض مع ذو
ااخ اص هبد ال أل د مع مناسبة ال قلاي صا وابعت له ،وسبمة ال ياغة وان ماء ل فقلة للمجا الذ
وابعت فيه ،ومت اإلالقاء للى ال قلاي اليت حظيت للى نسبة ات اا ( )%90فأل ثل.
صدق التكوين الفرضي :مت ال بقق مع صدا القوائم مع خب صدا ال كويع ال لاب حبسال معامل
اارتباط الض ل فقلة والدرجة الكلية وت ض الن ائ مع فيما يل :
جدول ( )1يوضح معامالت االرتباط بني الدرجة على الفقرات والدرجة الكلية الضطراب التصرف

رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

.844

0.01

2

.778

0.01

3

.920

0.01

4

.949

0.01

- 255 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)26رجب 1442هـ  -مارس 2021م
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

5

.938

0.01

6

.582

0.01

7

.808

0.01

8

.779

0.01

9

.847

0.01

10

.915

0.01

11

.873

0.01

12

.913

0.01

13

.506

0.01

ي ض مع اجلدو الساالق أن معامبي اارتباط تلاوحت ما الض ) (.506-.949ومجيع ا دالة لند
مس وى الدالة ) (0.01وه تشري إىل ال دا اجليد للقائمة.
جدول ( ) 2يوضح معامالت االرتباط بني الدرجة على الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الضطراب فرط النشاط املصحوب بقصور االنتباه
معامل

رقم الفقرة

االرتباط

مستوى
الداللة

رقم الفقرة

بعد فرط النشاط

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

رقم الفقرة

بعد قصور االنتباه

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

بعد االندفاعية

1

.769

0.01

6

.708

0.01

19

.821

0.01

2

.968

0.01

7

.833

0.01

20

.802

0.01

3

.902

0.01

8

.878

0.01

21

.826

0.01

4

.940

0.01

9

.870

0.01

22

.756

0.01

5

.924

0.01

10

.897

0.01

23

.695

0.01

11

.921

0.01

24

.710

0.01

12

.849

0.01

13

.807

0.01

15

.943

0.01

16

.723

0.01

17

.755

0.01

18

.830

0.01

ي ض مع اجلدو الساالق أن معامبي اارتباط تلاوحت ما الض ) (.695-.968ومجيع ا دالة لند
مس وى الدالة ) (0.01وه تشري إىل ال دا اجليد للقائمة.
جدول ( )3يوضح معامالت االرتباط بني الدرجة على الفقرات والدرجة الكلية الضطراب التحدي املصحوب ابملعارضة
رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

.844

0.01

2

.888

0.01

3

.871

0.01

4

.719

0.01

5

.779

0.01
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رقم الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

6

.847

0.01

7

.930

0.01

8

.898

0.01

9

.561

0.01

ي ض مع اجلدو الساالق أن معامبي اارتباط تلاوحت ما الض ) (.561-.930ومجيع ا دالة لند
مس وى الدالة ) (0.01وه تشري إىل ال دا اجليد للقائمة.
ثبات القوائم:

لل بقق مع ثباي القوائم مت حسال لونباخ أل ا العد حذ ال قلة ،وت ض الن ائ مع اجلدو ال ايل:
جدول ( (4يوضح نتائج حتليل كرونباخ ألفا لفقرات كل قائمة بعد حذف الفقرة

األبعاد

فلط النشاط

ني ور اان با

ااندفالية

الفقرات

معامل متييز الفقرة

معامل ثبات كرونباخ الفا إذا مت حذف الفقرة

1

.833

.953

2

.909

.942

3

.776

.958

4

.860

.949

5

.817

.955

6

.696

.963

7

.864

.959

8

.909

.957

9

.888

.958

10

.921

.957

11

.919

.956

12

.902

.958

13

.830

.959

14

.775

.960

15

.950

.955

16

.756

.961

17

.801

.961

18

.867

.959

19

.693

.803

20

.649

.808

21

.691

.802

22

.565

.818

23

.521

.838

24

.465

.853

25

.748

.927

26

.923

.924
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.961

.962

.845
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األبعاد

ال بد
اص بول
كصعارابة

اابسلال
ال ل

الفقرات

معامل متييز الفقرة

معامل ثبات كرونباخ الفا إذا مت حذف الفقرة

27

.910

.925

28

.527

.936

29

.718

.931

30

.849

.927

31

.983

.921

32

.981

.923

33

.666

.944

34

.816

.961

35

.819

.962

36

.923

.959

37

.968

.958

38

.928

.958

39

.464

.968

40

.691

.962

41

.988

.959

42

.987

.959

43

.866

.959

44

.866

.960

45

.916

.959

46

.877

.968

كرونباخ الفا الكلي

.964

ي ض مع اجلدو الساالق أن معامبي متييز ال قلاي تلاوحت ما الض ) (.464-.988ومجيع ا معامبي
ال مييز جيدة ،ونيد تلاوحت معامبي لونباخ أل ا للقوائم وااالعاد ما الض ) (.845-.964وه معامبي ثباي
جيدة ،ومما سبق ي ض أن القوائم الثبث ت م ع مبعامبي صدا وثباي جيدة تربر اس دام ا الدراسة احلالية.
معايري القوائم التشخيصية:

ي م تش يص أ اابسلال مع ااابسلاكي السلو ية طبقا لدرجة األللاض ،وي م ال ش يص طبقا للمبك
الذ انيبح ه ) DSM-IV-TR (2000ما يل :
أوال اضطراب التصرف:
ً
للابا لبابسلال.
ي م ال ش يص كاابسلال إذا انسبق للى احلدث ثبثة أو أ ثل مع ( )13ا

اثنيًا اضطراب فرط النشاط املصحوب بقصور االنتباه وينقسم إىل ثالثة أمناط:

• منط ني ور اان با اصسيسل ويكون كنسباا ( )9أللاض مع ( )13لق ور اان با فقط.
• منط النشاط الزائد/ااندفالية اصسيسل ويكون كنسباا ( )8أللاض مع ( )11للض للنشاط الزائد
وااندفالية معا.
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• النمط اص لط اابسلال ني ور اان با اص بول كلنشاط الزائد ويكون كنسباا احملكض الساالقض معا.
اثلثًا اضطراب التحدي املصحوب ابملعارضة:
ي م ال ش يص كاابسلال إذا انسبق للى احلدث أرالعة أو أ ثل مع ( )9أللاض لبابسلال.
احلكم على شدة الدرجة:
تباوح ااجاالة للى القوائم الض "نعم" وأتخذ الدرجة ) ،(1و"ا" وأتخذ الدرجة ) ،(0ومت حسال اصس وايي
مع خب حسال ال لا الض الدرجة ) ،(1-0=1وحلسال ثبث مس وايي للشدة ي م نيسم النات للى ثبثة،
ما يل :
منخفضة :الدرجة مع  – 0إىل أنيل مع.33.
متوسطة :الدرجة مع – 33.إىل أنيل مع.66.
مرتفعة :الدرجة مع.1 – 66.
األساليب اإلحصائية:
مت اس دام األساليب ااح ائية ال الية:
.1ال كلاراي والنسب حلسال معداي ان شار ااابسلاكي السلو ية ا ارجية وتكلار ونسب اجللائم.
.2اص وسساي احلساالية واص وسساي اصورونة وااحنلافاي اصعيارية ،حلسال درجة ااابسلاكي السلو ية.
.3معامل ارتباط الريسون للكش لع العبنية الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية وتكلار اجللائم.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتيجة السؤال األول ومناقشتها:
ينص السؤا األو للى "ما درجة ان شار ااابسلاكي السلو ية ا ارجية (فلط النشاط اص بول الق ور
اان با -اابسلال ال ل  -اصعارابة اص بوالة كل بد ) وال برم الين م لدى ااحداث اجلاحنض الدار اصبحظة
مببافظة الباحة؟ " ولإلجاالة للى السؤا مت حسال نسب ان شار ااابسلاكي السلو ية ا ارجية ،وذلك مع خب
حسال لدد األحداث الذيع انسبق للي م احملك ال ش ي لكل اابسلال وفقا للمعايري الساالق ااشارة إلي ا،
وت ض الن ائ مع اجلدو ال ايل:
جدول ) (5يوضح نسب انتشار االضطراابت السلوكية اخلارجية لدى االحداث اجلاحنني بدار املالحظة
العدد

النسبة

البتيب

ااابسلال

م
1

منط ال برم الض ااابسلاكي السلو ية الثبثة

13

44.82%

1

2

منط ال برم الض فلط النشاط /ااندفالية اصسيسل وال ل وال بد

4

13.79%

2

3

منط ني ور اان با اصسيسل

3

10.34%

3

4

ا يوجد لدي م اابسلاكي سلو ية خارجية

3

10.34%

3
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العدد

النسبة

البتيب

ااابسلال

م
5

منط ال برم الض فلط النشاط اص بول الق ور اان با اص لط وال بد

1

3.44%

4

6

منط ال برم الض فلط النشاط /ااندفالية اصسيسل وال ل

1

3.44%

4

7

منط ال برم الض فلط النشاط اص بول الق ور اان با اص لط وال ل

1

3.44%

4

8

منط ال برم الض ني ور اان با اصسيسل وال ل وال بد

1

3.44%

4

9

ال بد فقط

1

3.44%

4

1

3.44%

4

 10منط اابسلال فلط النشاط اص بول الق ور اان با اص لط

ي ض مع اجلدو الساالق أن منط ال برم الض ااابسلاكي السلو ية الثبثة جاء البتيب األو النسبة
) (44.82%مما يعين وجود لدد بري مع األحداث اجلاحنض لدي م اابسلاكي سلو ية م برمة ،يليه منط ال برم
الض فلط النشاط /ااندفالية اصسيسل وال ل وال بد النسبة ) ،(13.79%يليه منط ني ور اان با اصسيسل
ومنط أحداث جاحنض ليس لدي م اابسلاكي سلو ية خارجية النسبة ) ،(10.34%يليه أمناط خم ل ة لل برم الض
العض األالعاد ،ولكع النسب غري ملت عة ومل تظ ل اابسلاكي من لة اا حال ض فقط وه اابسلال ال بد
فقط وني ور اان با فقط .مما يعين أن النسبة األ رب مع األحداث اجلاحنض لدي م اابسلاكي م برمة.
وميكع ت سري ال برم اصلت ع الض ااابسلاكي ابوء العينة حي اتض أنه لما حدث تبرم تكون النوات
أشد خسورة لذا ارتكب هؤاء األحداث جلائم ن يجة هلذا ال برم اصلت ع.
وت ق الن ائ الساالقة مع دراسة كرديين وجيلينا وليوالل) (Pardini, Jelena& Loeber, 2006ون ائ
الدراسة السولية اليت أجلاها ل مع فريجسون ،هورود ،لينسكى &(Fergusson, Horwood
 Lunskey, 1994لع ال برم الض مشكبي سلو ية م عددة (اابسلال ال ل  ،اابسلال ال بد اصلتبط
كصعارابة ،اابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور اان با  ،اابسلال اصزاج ،اابسلال القلق) (Cited in: Stahl
) .et al., 1999ودراسة ال ام ( ،)2013والدراسة السولية اليت أجلاها ل مع فريجسون ،هورود ،لينسكى
) (Fergusson, Horwood& Lunskey, 1994لع ال برم الض مشكبي سلو ية م عددة (اابسلال
ال ل  ،اابسلال ال بد اصلتبط كصعارابة ،اابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور اان با  ،اابسلال اصزاج،
اابسلال القلق) ).(Cited in: Stahl et al., 1999
وتواب الدراساي الساالقة أن اابسلال ال ل ي برم غالباا مع ااابسلاكي ا ارجية والداخلية لآلخليع.
ومع أ ثل ااابسلاكي اليت ت برم معه اابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور اان با  ،واابسلال ال بد اصلتبط
كصعارابة ،واابسلال تعاطى اصواد الن سية ،واا ئال ،واابسلاكي القلق .ولقد أشار ل مع" هينشو واندرسون"
) (Hinshaw & Anderson,1996للى ابلورة ف م ال برم (Cited in: Slutske, health,
).Dinwiddie, Madden, Bucholz, Dunne, stathment, & martin, 1998
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و ما اتض مع األدل النظل أن ال برم الض اابسلال ال ل واابسلال فلط النشاط اصلتبط الق ور

اان با يؤد إىل ظ ور منط شديد ال دهور مع ااابسلال ،أ ثل مما حيدثه وجود أحد هذان ااابسلاكن من بن،
تنولا واس مل اارا ومشكبي أ ادميية شديدة ولدوان جسد
ما يؤدى إىل ظ ور سلوك مضاد للمج مع أ ثل ا
ملت ع ومعداي ملت عة مع نبذ اللفاا ) .(Stahl & Clarizio, 1999ومع مث ارت عت ااابسلاكي السلو ية
ا ارجية اص برمة لدى األحداث اجلاحنض ،سواء منط ال برم الض ااابسلاكي الثبثة أو العض من ا.
نتيجة السؤال الثاين ومناقشتها:
ينص السؤا الثاين للى" :ما درجة ااابسلاكي السلو ية ا ارجية (فلط النشاط اص بول الق ور اان با
اابسلال ال ل  -اصعارابة اص بوالة كل بد ) لدى األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة مببافظة الباحة؟".ولإلجاالة للى السؤا مت حسال اص وسساي وااحنلافاي اصعيارية لبابسلاكي السلو ية ا ارجية ،وت ض الن ائ
اجلدو ال ايل:
جدول ) (6يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية لالضطراابت السلوكية اخلارجية لدى االحداث اجلاحنني بدار املالحظة

م

ااابسلال

اامناط ال للية

اص وسط

ااحنلا اصعيار

اص وسط اصورون

الدرجة

1

فلط النشاط اص بول
الق ور اان با

منط ني ور اان با اصسيسل

10.400

2.20317

0.80

ملت ع

منط فلط النشاط وااندفالية اصسيسل

8.720

1. 365

0.79

ملت ع

ال ل

6.920

2.49926

0.53

م وسط

6.560

2.68646

0.72

ملت ع

2
3

ال بد اص بول كصعارابة

ي ض مع اجلدو الساالق وجود درجة ملت عة مع ااابسلاكي السلو ية ا ارجية لدى األحداث اجلاحنض
الدار اصبحظة مببافظة الباحة للى مجيع ااابسلاكي السلو ية ا ارجية (فلط النشاط اص بول الق ور اان با
أبالعاد الثبثة وال بد اص بول كصعارابة) حي تلاوحت اص وسساي ما الض ) (.80-.72وه تقاالل الدرجة
ملت عة ،لدا اابسلال ال ل والذ اللغ درجة م وسسة ) (.53وهو يقاالل الدرجة م وسسة.
و ما اتض مع ن ائ السؤا الساالق وجود درجة ملت عة مع ال برم الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية،
وتواب الدراساي أن اابسلال ال ل ي برم ظ ور الشكل م كلر مع اابسلال النشاط الزائد اص بول الق ور
اان با  ،ويسبب هذا ال برم ظ ور منط شديد ال دهور مع ااابسلال ،ما يؤد إىل ظ ور سلوك مضاد للمج مع
ومشكبي أ ادميية ولدوان جسم ملت ع ،وتعد منبأل للى اجلنوح فيما العد (Pardini, Jelena& Loeber,
).2006) (Stahl& Clarizio, 1999
وأظ لي دراسة فومبون ،ووسب ،و والل ،وهارينج ون ،وروتل (Fombonne, Wostear, Cooper,
) Harrington, & Rutter, 2001أنه إذا ظ لي اابسلاكي م برمة ملحلة الس ولة تظ ل اابسلاكي
اخلى ملحلة اللشد ،اابسلال الش ية اصضادة للمج مع واال ماد للى الكبو ما اتض أيضا أن سلوك
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اان بار واجللائم اجلنائية وسوء ال وظي

ااج مال الشامل يلتبط كل برم الساالق .وذلك ألن ظ ور اابسلال

ال ل اص برم ملحلة الس ولة يلتبط كصعداي اصلت عة مع النوات اصلابية األخلى
ارت اع غالبية ااابسلاكي السلو ية ا ارجية لدى األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة.

اللشد .مما ي سل سبب

نتيجة السؤال الثالث ومناقشتها:
ينص السؤا الثال للى "ما تكلار ونسب اجللائم اليت ارتكب ا األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة مببافظة
الباحة؟ " ولإلجاالة للى السؤا مت حسال ال كلار والنسب للجلائم اليت ارتكب ا األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة
مببافظة الباحة ،وت ض الن ائ مع اجلدو ال ايل:
جدول ) (7يوضح تكرار ونسب اجلرائم اليت ارتكبها األحداث اجلاحنني
م

تصنيف اجلرائم

1

جلائم اص ال اي اصس ملة

االضطراب

العدد

النسبة

الرتتيب

شب

3

10.34%

4

اهللول وال يب

1

3.44%

6

4

13.79%

----

جلائم معلوماتية

1

3.44%

6

سلنيه

10

34.28%

1

سلب

4

13.79%

3

لقوا

1

3.44%

6

ني ل

1

3.44%

6

أخبنيية

5

17.24%

2

لواط

2

6.89%

5

تلوي وتعاط خمدراي

1

3.44%

6

25

86.20%

----

أمجايل العدد جللائم اص ال اي اصس ملة

2

اجللائم اجلنائية

أمجايل العدد للجرائم اجلنائية

ي ض مع اجلدو الساالق أن لدد جلائم اص ال اي اصس ملة اللغ ( )4جلائم وه توارى نسبة
( ،)13.79%حض اللغ لدد اجللائم اجلنائية ( )25وه توار نسبة ( ،)%86.20ونيد جئت جلائم السلنية
البتيب األو النسبة ( ،)%34.28واجللائم األخبنيية البتيب الثاين النسبة ( ،)%17.24وجلائم السلب
البتيب الثال النسبة ( ،)%13.79وجلائم الش ب البتيب اللاالع النسبة ( ،)%10.34وجلائم اللواط
البتيب ا امس النسبة ( ،)%6.89أما جلائم اهللول وال يب واجللائم اصعلوماتية ولقوا الوالديع والق ل وتعاط
وتلوي اص دراي الل ت مجيع ا اصلتبة السادسة النسبة ( )%3.44لكل نوع من ا.
وت ق هذ الن ائ مع دراسة جواداد ( )Guadadi,2014واليت أواببت أن اجللائم الشائعة ت مثل
جلائم السلنية والسسو والسلب .وميكع ت سري ذلك أبن لينة الدراسة مجيع ا أحداث ملحليت ال عليم اص وسط
ال ل هبا مع
والثانو وتعد اصشكبي ااني ادية وتدخل الوالديع إن اا النقود ولدم ااس قب
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اصشكبي اليت تقلق اصلاهقض وحتو دون اشباع الكثري مع حاجاهتم (لقل ،)2000 ،مما نيد يكون أحد العوامل
اليت نيد تدفع م إىل السلنية والسسو.
نتيجة السؤال الرابع ومناقشتها:
ينص السؤا اللاالع للى" :هل توجد لبنية ارتباطية ذاي دالة اح ائية الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية
وتكلار اجللائم لدى األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة؟" ولإلجاالة للى السؤا مت حسال معامل ارتباط الريسون الض
اجلدو ال ايل:
درجة ااابسلاكي السلو ية ا ارجية وتكلار اجللائم وت ض الن ائ
جدول ) (8يوضح معامالت االرتباط بني االضطراابت السلوكية وتكرار اجلرائم

م

ااابسلال

اامناط ال للية

معامل اارتباط

الدالة

1

فلط النشاط اص بول
الق ور اان با

منط ني ور اان با اصسيسل

.237

.127

منط فلط النشاط وااندفالية اصسيسل

.230

.134

.329

.050

.235

.129

2
3

ال ل
ال بد اص بول كصعارابة

ي ض مع اجلدو الساالق لدم وجود لبنية ارتباطية ذاي دالة اح ائية الض تكلار اجللائم و ل مع اابسلال
فلط النشاط اص بول الق ور اان با واابسلال ال بد اص بول كصعارابة ،ولكع توجد لبنية ارتباطية اجياالية
الض تكلار اجللائم واابسلال ال ل  ،لكن ا لبنية من ضة .وميكع أن تكون معامبي اارتباط والعبنية ابعي ة
نظلا ل ل حجم العينة .ما ميكع ت سريها أيضا ابوء ن يجة السؤا الساالق واليت اتض من ا أن اابسلال
ال ل اللغ درجة م وسسة لدى لينة الدراسة ومع مث ن ونيع أنه حا ال سبيق للى لينة أ رب نيد يلت ع لدي ا
اابسلال ال ل أن تكون العبنية أواب مع ذلك ،وت ق هذ الن يجة مع دراسة كرديين وجيلينا وليوالل
) (Pardini, Jelena& Loeber, 2006واليت أواببت ن ائج ا أن اابسلال ال ل ينبأل كس ملارية اجلنوح
لدى األ حداث اجلاحنض .ولكع االد مع إجلاء دراساي اخلى لل بقق مع تلك الن يجة للى لدد أ رب مع
األحداث اجلاحنض.
ملخص لنتائج الدراسة:
 .1توجد درجة ملت عة مع ال برم الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية حي اتض أن منط ال برم الض
ااابسلاكي السلو ية الثبثة جاء البتيب األو النسبة ) (44.82%مما يعىن وجود لدد بري مع
األحداث اجلاحنض لدي م اابسلاكي سلو ية خارجية م برمة.
 .2وجود درجة ملت عة مع ااابسلاكي السلو ية ا ارجية لدى األحداث اجلاحنض الدار اصبحظة مببافظة
الباحة للى مجيع ااابسلاكي السلو ية ا ارجية (فلط النشاط اص بول الق ور اان با أبالعاد الثبثة
وال بد اص بول كصعارابة وال ل ).
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 .3لدم وجود لبنية ارتباطية ذاي دالة اح ائية الض تكلار اجللائم و ل مع اابسلال فلط النشاط اص بول
الق ور اان با واابسلال ال بد اص بول كصعارابة ،ولكع توجد لبنية ارتباطية اجياالية الض تكلار اجللائم
واابسلال ال ل  ،لكن ا ذاي لبنية من ضة.
توصيات ومقرتحات:
 .1اتض مع ن ائ الدراسة احلالية وجود درجة ملت عة مع ااابسلاكي السلو ية اص برمة ،و ذلك اتض أن
درجة ااابسلاكي السلو ية ا ارجية ملت عة لدى األحداث اجلاحنض ،ولذا ميكع اس دام الدرجة للى
هذ ااابسلاكي مؤشل لبحنلا واجلنوح فيما العد ،ومع مث االد مع ال وجه للكش لع تلك
اصلاحل اصبكلة وتقدمي اللام ال دخل اجليدة واليت حتو دون اخنلاط م
ااابسلاكي لدى األط ا
السلوك اجلان فيما العد كل بارهم فئة معلابة لل سل.
 .2اتض مع ن ائ الدراسة احلالية وجود درجة ملت عة مع ااابسلاكي السلو ية اص برمة ،و ذلك ارت اع درجة
ااابسلاكي السلو ية ا ارجية لدى األحداث اجلاحنض ،ولذا االد أن ت وجه اللام ال دخل دار اصبحظة
إىل الب يز للى خ ض تلك ااابسلاكي.
 .3اتض مع ن ائ الدراسة احلالية أن جلائم السلنية انت االلى ال كلار .وكل ايل االد مع البب لع
مسبباي ذلك وت عيل دور اإلرشاد السبيب اصدارس ،وتوجيه األسل إىل تلبيه م سلباي األالناء حىت ا
ي وج وا للسلنية.
 .4اتض مع ن ائ الدراسة احلالية وجود لبنية الض ااابسلاكي السلو ية ا ارجية وتكلار اجللائم ولذا االد
مع توجيه اللام ال دخل إىل الب يز للى أللاض تلك ااابسلاكي وتقدمي اللام اارشاد اصناسبة ض ا.
 .5تقبح الدراسة اجلاء مزيدا مع الدراساي للى ن س اص رياي مع لدد أ رب مع األحداث اجلاحنض لل بقق
مع الن ائ  ،مع اجلاء مقارنة الض الذ ور واإلانث.
قائمة املراجع:
أوال :املراجع العربية:
امساليل ،هالة سنار  .(2008) .اابسلال اصسلك ولبني ه البعض اص رياي دراسة ت بعيه .جملة دراساي تلالوية
واج مالية -م ل.113-172 (2(14 ،
البلو  ،ا انصل لود  .)2011( .أثل أساليب اصعاملة الوالدية للى األحداث اصنبلفض :دراسة ميدانية
مدينة تبوك اصملكة العلالية السعودية .رسالة ماجس ري (غري منشورة) جامعة مؤتة.

- 264 -

د .جنبء حممود حممد احلبش  :ااابسلاكي السلو ية ا ارجية ولبني ا ال كلار اجللائم لدى األحداث اجلاحنض مببافظة الباحة :دراسة ا لينيكية سيكومبية

ال ام  ،حممد السيد .)2013( .اابسلال اصعارابة وال بد لدى األط ا ذو اابسلال ني ور اان با

اص بول كلنشاط الزائد .جملة البالية ا اصة .مل ز اصعلوماي البالوية والن سية والبيئية الكلية البالية جامعة

الزنياريق.174-231 4،
احلارث  ،لبدهللا الع الندر غ ال .)2015( .العوامل ا مسة الكربى للش ية لدى األحداث اجلاحنض الدار
اصبحظة كللايض .رسالة ماجس ري (غري منشورة)  -جامعة اني العلالية للعلوم األمنية ،لية العلوم
ااج مالية واإلدارية.
حجار  ،م س ى .)2010( .األحداث اجلاحنون ومشكبهتم وم سلباي ال بدي واجل اي اإلدارية اصعنية هبم

الدو االضاء .سلسلة الدراساي ااج مالية.57 ،
ا سيب ،مجا  ،.احلديد  ،مين ،.الزريقاي ،إاللاهيم ،.ال ماد  ،مجيل ،.حي  ،خولة ،.العمايلة ،موس  ،والسلور،

انداي .)2011( .مقدمة

داخل ،م د

تعليم السلبة ذو احلاجاي ا اصة .لمان :دار ال كل.

اظم ،.حسع ،منري .)2012( .ااساءة اان عالية ولبني ا كابسلال ال ل لدى

طلبة

اصلحلة اص وسسة .جملة العلوم البالوية والن سية.282-255 :89 ،
رهلان ،حامد لبد السبم ) .(2010للم ن س النمو :الس ولة واصلاهقة .اللايض :مك بة العبيكان.
اللشيد  ،سارة النت اني لبد هللا .(2013) .دور مجالة األنيلان احنلا األحداث .رسالة ماجس ري (غري
منشورة)-جامعة اني العلالية للعلوم األمنية ،لية العلوم ااج مالية واإلدارية.
السلي  ،غادة لبد اللمحع حممد .(2013) .جلائم السبح األاليض لدى األحداث اجلاحنض :دراسة ميدانية
مسبقة للى األحداث اجلاحنض اصودلض الدور اصبحظة كصملكة العلالية السعودية ،اجمللة العلالية للدراساي
اامنية وال دريب (السعودية).295-(58) 29 ، 346،

العجم  ،سعيد رفعان .)1426( .لبنية العض مساي الش

ية كحنلا

األحداث

مدينة اللايض .رسالة

ماجس ري (غري منشورة) -جامعة اني العلالية للعلوم األمنية ،لية الدراساي العليا.
ال يد ،لبد العزيز انصل سلسان .)2016( .أمناط اإلساءة ولبني ا مب وم الذاي واألمع الن س لدى
األحداث اجلاحنض وغري اجلاحنض ،رسالة د ورا (غري منشورة) ،جامعة األمري اني
لية العلوم ااج مالية واادارية.
وريو  ،ليوانرد ،وس وي ،ليس .)2003( .األسس النيوروسيكلوجية لبابسلاكي الن سية :نظلاي وتسبيقيا.
(اشلا  :الشيخ ،لبد السبم .تلمجة :من ور ،حممد السيد ،.والك ا  ،سبل لبد العزيز ،.واحلبش  ،جنبء
حممود) .القاهلة :مك بة الن ضة اص لية (اتريخ النشل األصل .(1996
العلالية للعلوم األمنية،

- 265 -

م2021  مارس- هـ1442  رجب،)26(  العدد،جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية

جنوح األحداث دراسة لع األحداث اجلاحنض

 دور ال نشئة ااج مالية.)2007( . لالية لوض الكلمي،حممد

. جامعة ا لطوم،) رسالة ماجس ري (غري منشورة.الدار تلالية األشبا كجللي غلل واية ا لطوم

. دار ال كل: لمان. ااابسلاكي السلو ية واان عالية.)2013( . خولة أمحد، حي
،(1) 6 . اجمللة األردنية العلوم ااج مالية. جلائم اصلاهقاي األردن.)2013( .  حسض لمل لس، ا زال
.125-106
: املراجع األجنبية:اثنيا
Balk, E. (1995) Adolescent Development: Early through late adolescent
London: Brooks Cole publishing companies.
Block, J. (1995). on the Relation Between IQ, Impulsivity, and delinquency:
Remarks on the lynam, moffitt, and stouthamer. Loeber (1993)
Interpretation. abnormal psychology, 104 (2), 395- 398.
Boden, J., Fergusson, D., Horwood, J. (2010). Risk factors for conduct disorder
and oppositional/defiant disorder: evidence from a New Zealand birth
cohort, American Academy of Child & Adolescent Psychiatry; 49(11),
1125-1133.
Burns, G.L., Patterson. D.R (1990) conduct problem behaviors in a stratified
Random Sample of Children and adolescents: new standardization data on
the Eyberg child behavior inventory. consulting and clinical psychology, 2
(4), 391-397.
Cardoso, L.(2012). Juvenile Delinquency: An Investigation of Risk Factors and
Solutions: 1-21. Salve Regina University Digital Commons @ Salve
Regina.
Dick, M., Viken, J., Kaprio, J., Pulkkinen, L.,& Rose, J.(2005). Understanding
the Covariation Among Childhood Externalizing Symptoms: Genetic and
Environmental Influences on Conduct Disorder, Attention Deficit
Hyperactivity Disorder, and Oppositional Defiant Disorder Symptoms.
Abnormal Child Psychology, 33(2), 219–229.
Edelbrock, c., Achendbach, T.M (1984) The teacher Version of the Child
Behavior Profile: I. Boys aged 6-11. consulting and clinical psychology,
52 (2), 207-217.
Fombonne. E., Wastear, G., Cooper, V. Harrington. R., Rutter, m (2001). The
maudsley long term follow-up of Child and Adolescent depression:
psychiatric outcomes in adulthood. British journal of psychiatry. 179, 201217.
Frick, J., Cornell, H., Barry,T., Bodin,D., Dane,E.(2002). Callous- Unemotional
Traits and Conduct Problems in the Prediction of Conduct Problem
- 266 -

 دراسة ا لينيكية سيكومبية: ااابسلاكي السلو ية ا ارجية ولبني ا ال كلار اجللائم لدى األحداث اجلاحنض مببافظة الباحة:  جنبء حممود حممد احلبش.د

Severity, Aggression, and Self-Report of Delinquency. Abnormal Child
Psychology, 31(4), 457-470.
Gudadi, F. (2014). Dynamics Of Juvenile Delinquency and Crimes in ARUSHA
City, Master Dissertation In Rural Development Of Sokoine University Of
Agriculture. MOROGORO, TANZANIA.
Hetherington, E., Parke,P. (1993). Child Psychology: A contemporary
Viewpoint. New York: McGraw- Hill, Inc.
Hinshaw, S. (1992). Externalizing Behavior Problems and Academic
Underachievement in Childhood and Adolescence: Caused Relationship
and Underlying Mechanisms. Psychological Bulletin. 111 (1), 127-155.
Holborow, L., Berry, S. (1986). Hyperactivity and learning Difficulties. learning
disabilities, 14 (7), 426 – 431.
Kaplan, H., sadock, B.(1998). Synopsis of psychiatry: behavioral science
clinical psychiatry. Egypt: mass publishing co, eighth Ed.
Lahey, B., Miller, T., Gordon, R., & Riley, A. (1999). Developmental
epidemiology of the disruptive behavior disorders. In H. Quay & A. Hogan
(Eds.), Handbook of the disruptive behavior disorders. San Antonio:
Academic Press.
Larsson, B., Fossum, S., Clifford,G., Drugli, M., Handegard, B.& Tore Mørch,
W. (2009). Treatment of oppositional defiant and conduct problems in
young, Norwegian children, Eur Child Adolesc Psychiatry, 18:42–52.
Loeber , R., Dishion, T (1983). Early predictors f male delinquency: A review.
Psychological bulletin, 94 (1), 68 – 99.
Martin, C., Levy, F., Pieka, J.& Hay, A.(2006). A Genetic Study of Attention
Deficit Hyperactivity Disorder, Conduct Disorder, Oppositional Defiant
Disorder and Reading Disability: A etiological overlaps and implications.
International Journal of Disability, Development and Education, 53(1),
21–34.
Mcwhirter, J., Mcwhirter, T., Mcwhirter, M. Mcwhirter. H. (1993). At- Risk
youth: a comprehensive response. New York: Brooks Cole Publishing
(company).
Meyer, G. (1992). Abnormal Behavior and the criminal Justin system. New
York: Lexington Book.
Olmi, J., C., nastasi, D.F (1997) time – in time – out as a response to noncompliance – and in appropriate behavior: two case studies. psychology in
the school, 34 (1).
Pardini,D., Obradovic,J. & Loeber, R. (2006). Interpersonal Callousness,
Hyperactivity/ Impulsivity, Inattention, and Conduct Problems as
Precursors to Delinquency Persistence in Boys: A Comparison of Three
- 267 -

م2021  مارس- هـ1442  رجب،)26(  العدد،جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية

Grade-Based Cohorts. Clinical Child and Adolescent Psychology, 35(1),
46-59.
Pfiffner, J., McBurnett, K., Rathouz, P., & Judice, S. (2004). Family Correlates
of Oppositional and Conduct Disorders in Children with Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder. Abnormal Child Psychology, 33(5), 551–
563.
Preddy,T., Vitulano, M., Elkins, S., Grassetti, S.& Wimsatt, A.(2012). Perceived
Best Friend Delinquency Moderates the Link Between Contextual Risk
Factors and Juvenile Delinquency, Community Psychology, 40(6), 747–
761.
Rowe, R., Maughan, B., Pickles, A., Costello, E. & Angold, A. (2002). The
relationship between DSM-IV oppositional defiant disorder and conduct
disorder: findings from the Great Smoky Mountains Study, Child
Psychology and Psychiatry, 43:3, 365–373.
Slutshe, W., Heath, A., Dinwiddies, S., madden. P., bucholz, K., dunne M.,
Statham, D.& marten, N., (1997). modeling genetic and environmental
influences in the etiology of conduct disorder: A study of 2.682 Adult twin
pairs. Abnormal psychology, 106 (2) 266 – 279.
Slutske, W., health, A., Dinwiddie, S., Madden, P., Bucholz, K., Dunne, M.,
stathment. D.& martin, N. (1998) common genetic Risk Factors for
conduct disorder and alcohol Dependence. Abnormal psychology,107 (3),
363 – 374.
Speltz, M., Deklyen, M., Caldron, R., Greenbery M.& Fisher, P. (1999).
neuropsychological characteristics and test behaviors of boys with early
onset conduct problems. Abnormal psychology, 108 (2), 315– 325.
Sprinthal, N.& Collins, W. (1995). Adolescent psychology: developmental view
New York: McGraw – Hill, inc. third ed.
Stahl, N.& Clarizio, H. (1999). Conduct Disorder and comorbidity, psychology
in the school, 36 (1), 41– 50.
Thaper, A., Harrington, R., Mcguffin, P. (2001). examining the co morbidity of
ADHD related behaviors and conduct problems using a twin study design.
British journal of psychiatry, 179, 224– 229.
Tackett, L., Krueger, F., Sawyer, G., & Graetz, W. (2003). Subfactors of DSMIV Conduct Disorder: Evidence and Connections with Syndromes from the
Child Behavior Checklist. Abnormal Child Psychology, 31(6), 647–654.
Waschbusch, A. (2002). A Meta-Analytic Examination of Comorbid
Hyperactive–Impulsive– Attention Problems and Conduct Problems,
Psychological Bulletin, 128(1), 118–150.
- 268 -

د .جنبء حممود حممد احلبش  :ااابسلاكي السلو ية ا ارجية ولبني ا ال كلار اجللائم لدى األحداث اجلاحنض مببافظة الباحة :دراسة ا لينيكية سيكومبية

Wener, C. (1994). developmental psychopathology. From infamy through
adolescence. new York: McGraw – Hill, inc third ed.

- 269 -

p-ISSN: 1652 - 7189

Email: buj@bu.edu.sa

e-ISSN: 1658 - 7472

Issue No.: 26 … Rajab 1442 H – March 2021 G

https://portal.bu.edu.sa/ar/web/bujhs

