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األطفال ذوو المشكالت السلوكیة الجنسیة
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یتم تعریف األطفال ذوي المشكالت السلوكیة الجنسیة بأنھم "أطفال في سن الثانیة عشر أو أقل یبادرون إلى القیام بسلوك غیر
الئق من ناحیة النمو  یتضمن األجزاء الجنسیة في الجسد (أي أألعضاء التناسلیة, والشرج, واألرداف, والصدر) وقد یكون ھذا

السلوك مضّراً لھم أو لآلخرین." (1-3)  یتوجب على األشخاص معرفة القوانین المناسبة المتّبعة لإلبالغ عن ھذه الحاالت
السلوكیة في الوالیة التي یقیمون فیھا واإلمتثال لھذه القوانین. (6) 

من المھم التمییز بین المشكالت السلوكیة الجنسیة واللعب واإلستكشاف الجنسي العادي في مرحلة
الطفولة والذي یحدث بشكل عفوي ومتقطع ویكون بشكل مشترك ال یتضّمن اإلكراه عند ضلوع األطفال

اآلخرین فیھ. كما تعتبر بعض السلوكیات التي تركز على األجزاء الجنسیة بالجسم, والفضول بشأن
السلوك الجنسي, واإلھتمام باإلثارة الجنسیة جزأً طبیعیاً من نمو الطفل.  (6-5)

� بالجسد أو تعّرضھ لألذى, قد تتباین السلوكیات الجنسیة من اإلثارة الذاتیة المعقدة (تسبّب ضرراً حقیقیّا
أو ال تتغیّر مع التدخل لتقویم ذلك) وصوالً إلى السلوكیات غیر الفضولیة (أإلنھماك بالعرّي والنظر إلى
اآلخرین) وإلى التفاعالت الجنسیة مع األطفال اآلخرین (أي سلوكیات أكثر وضوحاً من اللعب الجنسي

العادي) وإلى سلوك جنسي یتضّمن اإلكراه أو عدواني خاصة عندما یكون ھناك فارق كبیر في السن
أوحین وجود تباین في النمو بین األطفال. (1, 4, 7)

ال یوجد نمط واضح للعوامل الدیموغرافیة أو النفسیة أو اإلجتماعیة التي تمیز األطفال ذوي المشكالت
السلوكیة الجنسیة عن مجموعات األطفال األخرى. كما ال یوجد وصف معیّن خاص بجمیع األطفال ذوي

المشكالت السلوكیة الجنسیة . (3-2, 12) 

تم تقریر ضلوع األطفال الذین تعرضوا إلعتداء جنسي في مشكالت سلوكیة جنسیة بمعدل یفوق معدل
األطفال الذین لم یتعرضوا إلعتداء جنسي. وقد تشمل العوامل التي تسھم في المشكالت السلوكیة عند
األطفال اإلعتداء الجنسي واإلھمال والتفكك األُسري ومشكالت التعلّق ومشاھدة وسائل إعالم جنسیة

صریحة والعیش في بیئة یطغى علیھا الطابع الجنسي والتعّرض للعنف األُسري.  (3-1, 6-5, 10-8, 15)

قد تكون المشكالت السلوكیة الجنسیة جزأ واحداً فقط من نمط عام للسلوك الھّدام الذي یمكن أن یشمل
إضطراب نقص اإلنتباه مع فرط النشاط,  وإضطراب المعارض المتحدي, وإضطراب التوتر بعد

الصدمة, واإلكتئاب, والتوتر, والمشكالت في النمو والتعلّم. ویمیل األطفال ذوو السلوكیات األكثر حدة
إلى المعاناة من عدد من المشكالت الصحیة العقلیة واإلجتماعیة والعائلیة. (3-1, 8, 11-10)

یختلف أألطفال ذوو المشكالت السلوكات الجنسیة من حیث الصفات عن الكبار المعتدین جنسیّاً. وتوضح
األبحاث الحالیة أن ھؤالء األطفال مھددون بشكل قلیل للغایة بإرتكاب إعتداءات جنسیة في المستقبل,

خصوصاً إذا  تم تقدیم العالج المناسب لھم.(7, 11, 14-13, 16)
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في الغالب، تم دعمھ بواسطة CI-FX-K010-2009# وCI-FX-K005-2010# وCI-FX-K003-2011# الذي تم منحھ من قِبل مكتب العدالة لألحداث ومنع االنحراف ومكتب برامج العدالة ووزارة العدل األمریكیة. وجھات النظر أو اآلراء في ھذه الوثیقة ھي آراء الكاتب وال تمثل
 بالضرورة الموقف الرسمي أو السیاسات الرسمیة لوزارة العدل األمریكیة.
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