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 الملخص

ٌعد االطفال من اهم فبات المجتمع علً وجه خاص فهم نواة تكوٌنه ولذلك ٌحب االهتمام بالنمو التربوي والسلوكً الً 

 جانب النمو العقلً والنفسً والحسً.

عملٌة النمو ٌحدث دابما اخطاء سلوكٌة وتربوٌة للطفل فً تعامالته داخل او خارج االسرة أو داخل المإسسات وأثناء 

 المختلفة فً المجتمع.

فعالقة االطفال بتلك المإسسات عالقة تشكل حٌاتهم لذلك ٌجب ان تكون صحٌحة وقابمة علً مبادئ توجٌهٌة سلٌمة وتقدم 

 لهم بشكل متطور.

ات االطفال البد لنا من تحدٌد السلوكٌات الؽٌر مرؼوب فٌها اوال والتً تكون مختلفة عن ما هو متوقع من ولتعدٌل سلوكٌ

الطفل فً المرحلة العمرٌة التً ٌمر بها وتحتاج الً تعدٌل ، وإذا تعددت السلوكٌات الؽٌر مرؼوبة عنده البد لنا من تحدٌد 

دء بتعدٌل سلوك دون االخر وذلك من خالل التفرٌق بٌن شخصٌة الطفل أولوٌات البدء فً هذا التعدٌل والتركٌز علً الب

وبٌن ما ارتكبه من سلوكٌات خاطبة حتً ال ٌإدي الً نتابج عكسٌة فالؽرض من تعدٌل السلوك الوصول بالطفل الً 

لً مرحلة تصحٌح افضل نتٌجة تتناسب مع عمره وبالتالً نصل به الً مرحلة الثبات واالستمرارٌة عند تعدٌل السلوك ثم ا

 أخطابه بنفسه من خالل التعزٌز اإلٌجابً للسلوك الصحٌح.

وٌتم تعدٌل السلوك بطرق مباشرة من خالل التحدث مع الطفل حول سللوكه الخلاطا ولفلت ن لره فلً كلل ملرة ٌكلرر فٌهلا 

ٌصلل لفلت ن لره بشلكل هذا الخطؤ مع التؤكد من فهمه لذلك اإلرشادات، كما ٌمكن تعدٌل سلوكه بطرق ؼٌر مباشرة بحٌلث 

 ؼٌر مباشر دون ان ٌشعر اننا ندرك خطؤه وذلك مما ٌإدي الً استجابة بطرٌقة فعالة وأسرع من الطرق المباشرة .

ومن هنا تؤتً دور الرسوم التفاعلٌة بشكل قلوي وهاملا فلً جلذب انتبلاه االطفلال وتلوجٌههم للسللوك الصلحٌح بشلكل سلل  

 وبسٌط .

التوضحٌة التفاعلٌة فً عملٌة تعدٌل السلوك الخلاطا للطفلل وبالتلالً تحسلٌن عملٌلة االتصلاله وٌتناول البحث دور الرسوم 

 بالمإسسات المختلفة .

: هلل الرسللوم التوضلٌحٌة التفاعلٌللة قلادرة وبشللكل ؼٌلر مباشللر لتعلدٌل سلللوك االطفلال بشللكل فعلال مقارنللة  مشككلة البحكك 

 بالطرق  المباشرة والتقلٌدٌة؟

 علً أسالٌب ؼٌر تقلٌدٌة وؼٌر مباشرة لتعدٌل السلوك عند االطفال .: التعرؾ  هدف البح 

: حدود زمانٌة فً القرن الواحد والعشرٌن ، وحدود مكانٌة من خالل دراسة تجرٌبٌة لالطفال داخل جمهورٌة  حدودالبح 

 مصر العربٌة .

ة والؽٌللر مباشللرة والمتمثلللة فللً الرسللوم : افتقللار االبحللاث الخاصللة لتعللدٌل السلللوك بايسللالٌب الؽٌللر تقلٌدٌلل اهمٌككة البحكك 

 التوضٌحٌة التفاعلٌة .
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وٌسعً الباحث من خالل منهج تجرٌبً وصفً الً الوصول لطرٌقة ؼٌر مباشرة من خلالل الرسلوم التوضلٌحٌة التفاعلٌلة 

 لتعدٌل سلوك االطفال . 

 المحور الرابع :

 التعلٌم والتعلم فً الفنون (.اثر التكنولوجٌا الرقمٌة علً الفنون البصرٌة ) استراتٌجٌات 

 توضٌحٌة –تفاعلٌة  -رسوم  -سلوك  -تعدٌل : الكلمات المفتاحٌة

Abstract: 

Children of the most important groups of society, in particular they are the nucleus of its 

composition and therefore attention must be educational and behavioral growth as well as the 

mental and psychological growth on during the process of growth is always the child's 

educational and behavioral mistakes in his dealings within or outside the family or within the 

various institutions in society. 

The relation of children with those institutions linked to shape their lives, it must be correct 

and sound guidelines and offer them INTELLIGENTLY and to modify the behavior of 

children, we must identify the unwanted behaviors first, which are different from what is 

expected of the child in the age group that needs to be changed and If there are multiple 

unwanted behaviors which we must determine the priorities of the initiation of this 

amendment and focus to start modifying the behavior without the other through the 

distinction between the child's personality and his wrong behavior so as not to lead to 

opposite results The purpose of behavior modification child access to the best result 

commensurate with age and thus we come to the stage of consistency and continuity at 

behavior modification and then we get children to correct its mistakes himself through 

positive reinforcement the correct behavior. And modify behavior in ways that directly 

through the talk with the child about the wrong behavior and drew its consideration of each 

time reiterating this error with sure understood that instructions, and can modify the behavior 

of indirect  ways to reach his attention indirectly without feeling we realize his mistake, 

resulting in an effective manner and faster response from direct methods. 

And here comes the strong role of interactive drawings and its important in attracting the 

attention of children, guidance and proper behavior in a smooth and simple. 

The research deals with the role of the interactive drawings in the work of the amendment to 

the wrong behavior of the Child and thus improve the process of communication with various 

institutions. 

The research problem  Do Interactive drawings able and, indirectly, to modify the behavior 

of children effectively rather than Direct and traditional methods? 

The goal of the Search  Identify the non-traditional methods and indirect for modifying 

behavior in children 

The limits of the Search The limits of generalized in the 21st century, and limits the 

possibility through empirical study of children 

within the Arab Republic of Egypt. 

Importance of research The lack of research to modify the behavior of non-conventional and 

indirect methods of interactive drawings 

The researcher seeks through the experimental approach is descriptive to access the method of 

indirectly through interactive drawings to modify the behavior of children. 

The fourth axis 

The impact of digital technology on the Visual Arts (teaching and learning strategies in the 

Arts). 

Keywords: The amendment - behavior - drawings – illustrative- interactive.  
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 المقدمة :

ٌعتبر العالج السلوكً بدٌل فعال للعالج الدوابً، وتوجد دراسات تفٌد تحسن االطفال الذٌن خضعو لهذا النوع من العالج 

الدراسٌة والمنزل وبخاصة ممن ٌعانً منهم من فرط الحركة وتشتت االنتباه، وعلً الرؼم من ذلك فإن داخل الصفوؾ 

% 99:09عدد قلٌل فقط من االطفال تم عالجهم من خالل تعدٌل السلوك والبقٌة منهم ٌعالجون كمرضً نفسٌٌن بنسبة 

 سلوك بشكل مباشر.علً الترتٌب حٌث ال توجد معلومات من مة حول آثار العالج بتعدٌل ال

وعلً الرؼم من أهمٌة العالج السلوكً إال انه ؼٌر شابع بٌن االطباء وذلك لصعوبة كٌفٌة القٌام بعملٌة تعدٌل السلوك فهً 

لٌست بالبسٌطة، فالبد من معرفة مبادئ العالج السلوكً والتً تحتوي علً مناهج بدٌهٌة تتناسق مع الح  السلٌم لمع م 

 النا .

لوكً فً حد ذاته عملٌة معقدة ٌشتمل علً عده مصطلحات من بٌنها التعلٌم االجتماعً فتقٌٌم آثار العالجات والعالج الس

اإلجرابٌة، وبالتالً الخطوة االولً فً التقٌٌم ت هر فً تحلٌل و ٌفً يداء الطفل فً المجاالت المعرفٌة والسلوكٌة لتحدٌد 

 لتقٌٌم طوال فترة المتابعة مما ٌسمح من تعدٌل السلوك.المشكلة والتً ٌتم تعدٌلها، والبد ان ٌستمر ا

وٌ هر العالج السلوكً فً ثالث اجراءات اساسٌة حٌث ٌبدأ بؤولوٌة االمور من خالل معرفة وتطبٌق كٌؾ ٌتم مكافؤة 

فال فٌلً السلوك الجٌد لالطفال وتجاهل السلوك السا بؤلقاء محاضرات علٌهم او كتٌبات، وإذا لم ٌكن ذلك فعال مع االط

ذلك عرضهم علً االخصابٌون لتنفٌذ العالج السلوكً، وإذا لم ٌكن فعاالً كذلك فٌتم إحالة االطفال الً الطبٌب النفسً الذي 

 ٌتم تدرٌبه علً تعدٌل السلوك لألطفال بمعاونة أولٌاء ايمور .

خالل الجهات المتعاونه ومن ثم ٌؤتً فالعالج السلوكً ٌختلؾ عن انواع العالجات االخري ففٌه ٌتم جمع المعلومات من 

العمل علً خطوات العالج والمتمثلة فً وضع ايهداؾ والتً تكون متشابهة بٌن المعلمون وأولٌاء ايمور بعد وصؾ 

 المشكلة بوجه عام.

 وتتلخص خطوات العالج السلوكً فٌما ٌلً:

 . تحدٌد مجاالت المشكلة الربٌسة. 0

 الربٌسة إلً مشكالت فرعٌة. . تقسٌم كل مشكلة من المشاكل 2

 . وضع عالقات بٌن مشكلة السلوك وما ٌترتب علً ذلك من احداث ٌتم تحلٌلها.3
 

وبذلك نكون قد شكلنا وصفاً دقٌقاً للمشكلة السلوكٌة، وٌجب علٌنا ان نضع فً اإلعتبار مجاالت المشاكل السلوكٌة 

 ت فرعٌة اخري والمتمثلة فٌما ٌؤتً :ايساسٌة لألطفال والتً ٌندرج تحت كالً منها عده مشكال

 

 .إنجاز المهمة. 0

 .التبول الالإرادي. 2

 .إتباع التوجٌهات. 3

 .السلوك بعٌداً عن المنزل. 4

 .قول الحقٌقة. 5

 .اللعب مع ايطفال اآلخرٌن.6
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المهمة ٌتم تقسٌمها الً ثالث وكل مشكلة كونها مشكلة أساسٌة تنقسم إلً مشاكل اكثر تعقٌداً منها فعلً سبٌل المثال انجاز 

 مشكالت اكثر تعقٌداً :

 .ال ٌرتدي الطفل مالبسه فً الصباح قبل الذهاب للمدرسة. 0

 . العجز علً السٌر طوٌالً لوصول الً محطة لحافلة. 2

 . العجز علً اإلسراع فً تن ٌؾ ايسنان.3

 

اول الطعام وكذلك وقتاً طوٌالً فً السٌر لمحطة الحافلة فإذا ناقشنا هذه المشكالت نجد أن الطفل ٌستؽرق وقتا أطول فً تن

وعدم القدرة علً اٌجاد المالب  وحده ين الحافلة تتوجه إلً المدرسة فإن الطفل ٌمشً ببطا حتً ٌؽٌب عن الحافلة 

 فً حٌاته. وبالتالً ال ٌذهب الً المدرسة، لذلك فإن تحدٌد المشكلة هنا ٌرتبط بايسباب البٌبٌة التً ٌواجهها الطفل

ولٌتم العالج السلوكً بشكل فعال البد لنا ان من فهم ايسباب الجوهرٌة وراء سلوك ايطفال، وهناك خمسة نماذج اساسٌة 

 فً فهم سلوك االطفال وهً البٌولوجٌة، السلوكٌة المعرفٌة، الن امٌة، والدٌنامٌكٌة النفسٌة.

لتفاعل مع التؤثٌرات البٌبٌة حولهم وهكذا التفاعل ٌإثر علً سلوكهم فالنموذج البٌولوجً ٌ هر من خالل مٌل ايطفال فً ا

 وبالتالً البد من خلق بٌبة اٌجابٌة لتعزٌز السلوك اإلٌجابً.

وتمثل القشرة الجزء الواعً العقالنً من الدماغ حٌث ٌحدد استجابة الطفل كحاالت معٌنة فإذا تعرض الطفل بإستمرار 

 نؾ أو ايهمال سوؾ ٌطبق ماتعرض له فً ن ام آخر خارج المنزل مثل المدرسة.الً تعامل سلبً مثل تعرضه للع

اما النموذج السلوكً المعرفً فٌتمثل فً سلوك الطفل اإلجتماعً داخل المإسسات المختلفة، والن امً المتمثل فً سلوكه 

 سلوكٌات نفسٌة خاطبة.مع اين مة اإلجتماعٌة المختلفة وأخٌراً الدٌنامٌكٌة النفسٌة وما ٌ هر فٌها من 

عندما ٌبدأ الطفل فً عرض سلوكٌات ؼٌر البقة مهما كانت صؽٌرة ال ٌمكن التعامل معه فوراً حتً ال تتصاعد ايمور 

 وٌصعب السٌطرة علٌه.

 المشكالت السلوكٌة الشائعة عند االطفال :

 ( ADHDمشكلة اضطرابات فرط الحركة ) -

 . Explosive Childمشكلة نوبات الغضب الشدٌدة  -

 ( .OCDمشكلة الوسواس القهري ) -

 مشكلة التعرض للصدمات . -

 مشكلة السلوكٌات التخرٌبٌة . -

 (:Attention deficit ityperactivrty disorder ADHDاألطفال ذوي اضطرابات فرط الحركة )

 مشاكل أخري منها:حٌث ٌمثل إضطراب فرط الحركة احد المشاكل السلوكٌة لألطفال والذي ٌنتج عنه عده 

  .االندفاع فً طرح ايسبلة قبل تلقً ايجابة 

  .ترك نشاط ؼٌر مكتمل واالسراع فً دخول نشاط آخر 

 ( نقص اينتباه والتركٌزADD ) Attention Deficit Disorder 

طفل ٌعانون من فرط ملٌون  2.46:   0.46فالنجاح ايكادٌمً للطفل ٌعتمد علً انجازه للمهام الموكلة إلٌه، وهناك مابٌن 

% من ايطفال وٌ هر فً ايوالد بنسبة اكبر من البنات  5:  3الحركة فً الوالٌات المتحده ايمرٌكٌة اي انه ٌمثل من 

 علً الترتٌب. 9:  4حٌث ٌمثل من 



 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                                  مجلة العمارة والفنون       

366 

علً وٌمكن السٌطره علٌهم لتنفٌذ ايوامر من خالل الحزم، ولٌ  بالضرورة  هور عالمات فرط الحركة علً كل طفل 

سبٌل المثال ايطفال المصابٌن بإضطراب فرط الحركة ونقص اينتباه دون اإلندفاع ال ٌ هر علٌهم النشاط الذابد او 

التململ وؼالبا ٌنجزون النشاط ايكادٌمً الموكل إلٌهم ،وهناك أطفال ت هر لدٌهم ايعراض وتكون أكثر حده من ايطفال 

 الذٌن فً مثل اعمارهم.

اسات ان اكثر من ثلث ايطفال الذٌن ٌعانون من إضطرابات فرط الحركة ٌعانون من صعوبات التعلم وقد أثبتت الدر

 وكذلك من بعض االضطرابات النفسٌة من قلق واإلضطراب المزاجً وؼٌره .

 وٌمكن التغلب على مشكالت فرط الحركة من خالل ما ٌأتً :

 معلومات بطرٌقة مثمره من خالل استخدام عرض المحتوي تبسٌط المعلومات والخٌارات والجدولة لٌتم استٌعاب ال

 بطرٌقة ايسبلة الدورٌة والتدقٌق فً ايجابات من أجل معرفة ما ٌحتاجه الطفل.

  .عدم اإلسراع فً اإلنتقال من نشاط آلخر عند التعامل مع طفل فرط الحركة 

  .دعم مشاركة ايطفال مع بعضهم 

 لٌهم. اإلهتمام الشدٌد بايطفال والثناء ع 

  .تشوٌق ايطفال علً البقاء فً النشاط وتحزٌرهم من الخروج منه 

  .تجنب إثارة المشكالت بٌن ايطفال وبعضهم بإثارة الؽٌرة 

  .تجنب السخرٌة والنقد 

  ثانٌة والتدقٌق فً اإلجابة.  05إعطاء الطفل مهلة فً التفكٌر قبل اإلجابة علً ايسبلة علً ايقل 

  .عدم استدعاء طفل آخر وطرح السإال علٌه إال بعد ان نعطٌه فرصة لتعبٌر عن كل ما ٌعرؾ 

  .تحدٌد ايطفال الذٌن ٌحتاجون إلً المساعدة اكثر من ؼٌرهم 

  .اإلنتباه إلً عالمات عدم الفهم علً وجوه ايطفال مثل أحالم الٌق ة 

 .تزوٌد ايطفال بالمعلومات التً لها عالقة بإستفسارهم  

  .تذكٌر ايطفال بمراجعة االجابات وخصوصا العملٌات الحسابٌة 

 .الكتابة الدورٌة بالتوجٌهات المكتوبة والشفهٌة والمرسومة 

  Explosive childاألطفال ذوي نوبات الغضب الشدٌد 

مصطلح الطفل شدٌد نوبات الغضب علً الطفل الغٌر مرن وسط اشقاؤه Ross Green اطلق دكتور روس جرٌن 

 وهكذا فإن الطفل ٌتصف بعدة صفات منها :

  .ؼٌر مرن 

  .ؼٌر قادر علً تؽٌٌر خططته 

  .ٌصاب باإلحباط لعدم تكٌفه مع اقرانه 

 .ًؼٌر من م وعدوانً لف ٌاً وجسدٌا 

  .ٌري النا  بشكل سا 

 . ٌنتابه نوبات ؼضب شدٌدة عندما ٌعاقبوه أو التوقؾ عن فعل ما ٌرٌده 

  ٌتم تجاهل ؼضبهم. ٌهدإون بسرعه نسبٌاً عندما 
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  .لدٌهم ضعؾ فً التكٌؾ 

نقطة فهو ؼٌر قادر علً التفكٌر   05انه إذا إرتفع ضؽط دم شخص + John Gottmanوذكر الدكتور جون ؼوتمان 

 بشكل عقالنً أو إلً اإلستماع إلً الشخص المتحدث.

 -مشكلة متصلة بنوبات الغضب الشدٌدة :

  ٌعانً أطفال نوبات الؽضب من نقص( االنتباهADD وهإالء ايطفال منهم من ٌعانً من مشكالت سمعٌة وصعوبة )

 فً اللؽة والنطق .

  لدٌهم إضطراب فرط حركةADHD . 

 : لدٌهم عجز فً المهارات التنفٌذٌة- 

 ٌصعب التحول من عمل إلً عمل آخر من خالل التكٌؾ . 

 دٌل اإلستراتٌجٌات الستجابة المشاكل. ٌصعب علٌه تن ٌم التخطٌط مثل توقع المشاكل واختٌار ورصد وتع -

ضعؾ فً الذاكرة العاملة ووضع حلول ممكنة للمشكالت مثال: أمً ترٌد منً ان آتً لتناول العشاء لكنً ارٌد مشاهدة  -

 التلفاز لبضع دقابق أخري فٌقول ال. 

 ك من خالل اختبارات هناك أطفال ٌفهمون اللؽة بشكل جٌد ولكن لٌ  لدٌهم تعلم ؼٌر شفهً )وٌمكن تحدٌد ذل

الذكاء( مع صعوبة فهم مادة القراءة علً الرؼم من القدره علً قراءة الكلمات، وؼالباً ماٌكون هناك ضعؾ فً المهارات 

 -الرٌاضٌة وصعوبة فً االدراك اإلجتماعً ومهارات التفاعل اإلجتماعً وقلق إجتماعً اي )عدم لٌاقة اجتماعٌة(  حٌث:

 اء )المسافة بٌن ايشخاص( إما الوقوؾ قرٌباً او بعٌداً جدا عن ايشخاص االخرٌن. لٌ  لدٌهم حساسٌة للفض 

 خطاب الطفل أحٌاناً ٌكون بطٌا جداً أو سرٌع جداً أو هادئ جداً أو بصوت مرتفع مما ٌسبب لهم إحراج فً  -

 الموقؾ االجتماعٌة.    

 لدٌهم إضطراب مزاج مما ٌصعب علٌهم الحٌاه بدون عالج دوابً. -          

لدٌهم قلق إجتماعى شدٌد )الؽضب والقلق( وهو حالة من إرتفاع اإلستثارة الفسٌولوجٌة التى تمنع الطفل من  

حد الوسوا  القهرى التفكٌر بعقالنٌة والٌمكن لهم المشاركة فى حل المشاكل، وإذا تطور هنا القلق ٌمكن أن ٌصل إلى 

(OCD) Obsessive compulsive disorder.وهو القلق الشدٌد وإنعدام الوعى الذاتى 

وهً مشكلة تنمٌة وبعضهم ٌحتاجون إلً تحفٌز  censory integrationبعض ايطفال لدٌهم التكامل الحسً  

 الطعام أو الشراب . أكثر من أقرانهم فمنهم من ال ٌحتمل  المصاعد أو ملم  المالب  أو بعض روابح

 

 : obesassire compulsiveأطفال الوسواس القهري 

  هو مرض عصبً شابع وهو تطور القلق اإلجتماعً الشدٌد فً حالة طبٌة مثل الربو والحساسٌة، وهو مرض منتشر

 المدرسة.طفل فً سن  099ملٌون مرٌض، وٌصاب به طفل من كل  6:  5فٌبلػ عدد المصابٌن به فً أمرٌكا نحو 

  وهو ٌعد إضطراب عصبً بٌولوجً وهو ٌنتج من عدم توازن كٌمٌاء الدماغ وٌعد مرضاً وراثٌاً جزبٌاً وٌصاب به

 عن طرٌق عدوي بكتٌرٌة.

  ًوتشٌر الدراسات الً ان عدوي البكتٌرٌا قد ٌإدي إلً  هور مفاجا لألعراض فً ايطفال الذٌن لدٌهم إستعداد وراث

التً تهاجم أجزاء معٌنة فً الدماغ وبالتالً تتشوه الماده الكٌمٌابٌة التً ٌطلق علٌها ( وOCDلهذا االضطراب )

 والتالً ٌإثر علً مستوٌات السٌرتونٌن العصبً. Serotonin  السٌورٌنٌن 
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 -اعراض مرض الوسواس القهري :

  .وجود مخاوؾ دابمة ومقلقة 

  .طقو  دٌنٌة متكررة وؼٌر معقولة ال ٌمكن السٌطرة علٌها 

  .اكتناز ايشٌاء العدٌمة الفابدة 

  .مخاوؾ وهواج  الٌمكن السٌطرة علٌها 

  .ٌمٌل ايطفال إلً إخفاء اعراضهم من الخوؾ والقلق 

  .إؼالق الباب مراراً وتكراراً من الخوؾ 

 .ًالخوؾ من المرض والؽسل مرارا وتكرارا 

 

 Clinical Depressionوهناك امراض مرتبطة بالوسوا  القهري مثل اإلكتباب السرٌرى ومتالزمة تورٌت 

Tourette's  ( ونقص التركٌزADD( واضطرابات فرط الحركة )ADHD وإضطراب الهلع )Panic Disorder 

Generalized anxiety disorder  

 

 -عالج الوسواس القهري :

 ي ٌطلق علٌه ٌوجد عالج للوسوا  القهرERP tnerepy deliberately  اختصار لexpasvre and 

prevention 

  اسبوع . 05ل 09ومدة العالج تضمن من 

  ًمن المرضً ٌعالجون من هذا المرض من خالل 89وحوال %ERP. 

 ٌتم العالج من خالل عالج دوابً وعالج سلوكً معرفً من خالل تدرٌب الدماغ علً االستجابة بشكل ٌختلؾ عن 

 الهواج .

 األطفال المعرضه للصدمات :

 -تعدٌل السلوك الناتج عن تعرض األطفال للصدمات :

ٌتعرض ايطفال للصدمات من خالل تعرضهم لإلساءة والعنؾ المنزلً واإلؼتصاب والجرابم العنٌفة والحرب  

لدٌهم ضٌق كبٌر او تطور  واإلرهاب وموت ايحباء، وبعض ايطفال لدٌهم مرونة بعد التعرض لهذه الصدمات والكثٌر

لدٌهم الصعوبات النفسٌة التً تكون خطٌرة او طوٌلة االمد، وهذا ٌإدي إلً ضرر نفسً وجسدي وسلوك إجرامً وخفض 

 ايداء.

 TFCBT Trauma focused cognitiveوٌمكن عالج الصدمات لدي األطفال من خالل 

Behavioral therapy  

للصدمة لدي ايطفال وٌساعد االسر علً التعافً من اآلثار السلبٌة للصدمة لدي وهو عالج سلوكً معرفً وعالج اسرى 

 ايطفال بما فً ذلك اعراض اضطراب مابعد الصدمة واإلكتآب.

 وٌوجد عالجات أخري مثل  TF-CBTوإلً جانب عالج 

  العالج الداعم 

 ٌر الدقٌقة او ؼٌر المقٌدة حول حول العالج باللعب حٌث ٌحقق نتابج اسرع فً العالج من خالل تعدٌل ايفكار ؼ

 الصدمة مما ٌساعد ايطفال فً التؽلب علً الصدمة.
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فمن خالل البحث فً تعرض االطفال لالعتداء اللف ً او البدنً وعالقة ذلك بسلوكهم السا حٌث ٌعد مرجع ممتاز 

ا اذا كان الطفل ٌحتاج الً أخصابً لمساعدة االخصابٌٌن والمعالجٌن بالفن الذٌن ٌتعاملون مع هإالء االطفال وتحدٌد م

 نفسً ام ال ؟ مما ٌساعد فً مرحلة االعالج .

 

 تعدٌل السلوك الناتج عن السلوكٌات التخرٌبٌة لألطفال : -

وتشمل مشاكل السلوك التخرٌبً والصعوبات واإلهتمام والمشاكل العاطفٌة مثل الخوؾ واإلكتباب ومشاكل التؽذٌة من 

نوات وٌ هر ذلك من خالل الن ر فً الجوانب التنموٌة والجوانب السببٌة. فً وقت مبكر لح ة الوالده حتً ست س

 للمشاكل السلوكٌة تلٌها وصؾ كل نوع من اإلضطرابات.

اذن مصطلح المشاكل التخرٌبٌة ٌشٌر إلً اعراض من المعارضه وقلت االنتباه،اما مصطلح المشاكل العاطفٌة ٌشٌر الً 

 اعراض االكتباب والقلق.

وتشمل الدراسات القابمة علً مقاربات االبعاد لالطفال مع المشاكل الحادة او االكثر إعتداالً حٌث تستخدم الدراسات 

 المعاٌٌر للتشخٌص.

ومن المفضل معرفة المشكالت السلوكٌة فً وقت مبكر من مرحلة الطفولة ومن المهم ان نتعرؾ بخطً النمو السرٌع 

سن خم  سنوات فلدٌها آثار متعددة حول مشاكل السلوك، فالطفل الذي ٌبلػ من العمر  الذي ٌحدث من لح ة الوالدة حتً

من سنتٌن الً خم  سنٌن والذي ٌعانً من مشاكل فً السلوك نوجه التركٌز فً جلسات العالج علً الوالدٌن مثل ) 

ضب قد ال ت هر بشكل قوي لدي االكتباب والدعم االجتماعً ( وهناك مشكالت ال ت هر اال فً السن الصؽٌر فنوبات الؽ

ايطفال ايقل سناً الن قدرتهم علً التعبٌر تكون أقل ممن هم اكثر منهم عمراً لذلك فإنهم ٌعبرون عن إحتٌاجهم من خالل 

الؽضب فعلً سبٌل المثال الطفل فً الحضانة ٌ هر الؽضب فً اول ٌوم وذلك ٌعتبر رد فعل عادي وطبٌعً النه وجد 

 ب فجؤة لذلك لٌ  كل نوبات الؽضب تكون مشكلة سلوكٌة.نفسه فً مكان ؼرٌ

ومع وجود الشدابد البٌبٌة فً السنوات ايخٌرة مما ٌإثر سلباً علً ايطفال حٌث ٌسبب الخوؾ من شا ال ٌخٌؾ فهناك 

ر اآلثار بعض ايدله التً تشٌر إلً ان التعرض للمخاوؾ النفسٌة اإلجتماعٌة خالل فترة السنوات ايولً تساعد علً  هو

 السلبٌة اكثر فً السنوات التالٌة.

 ومن خالل النضج المعرفً الناشا خالل فترة الطفولة والتسامح بٌن الوالدٌن ٌجعل نسبة وجود السلوك التخرٌبً ٌنخفض.

 وقد شملت البحوث والجمعٌات المصدقة علٌها ان مع انخفاض العالقة السلٌمة بٌن الوالدٌن والطفل وخاصة العالقات فً

  السنوات االولً واستخدام ايوامر ؼٌر المستجابة والقٌاسٌة ٌحفز وجود السلوك التخرٌبً.

 إذا فإن توفٌر بعض اللح ات العابلٌة الدافبة واينشطة التعاونٌة اإلجتماعٌة مهمة جداً لألطفال فً السنوات ايولى.

لمنزل عندما ٌعانً الطفل من القسوة مما ٌولد السلوك فمن ايسباب التً تحفز السلوك التخرٌبً الرعاٌة النهارٌة خارج ا

 التخرٌبً عند االطفال وٌزٌد من الفجوة بٌنهم وبٌن آبابهم وٌإثر علً جوانب شخصٌتهم بشكل عام.

وقد وضع علماء علم النف  واإلجتماع وعلم الجرٌمة عدة ن رٌات وضحت عالقة اآلباء بؤبنابم وتؤثٌرهم فً نموهم 

وتشكٌل شخصٌتهم فً إطار المن ور العلمً وعالقته بالعمل التخرٌبً الذي ٌقوم به ايطفال وربط  الحسً واإلدراكً

نتابج السلوك ايبوي للنتابج التنموٌة لدي ايطفال من قبل علماءوعلً سبٌل المثال ا هرت نتابج من علم ايخالق ايسا  

أثبتت تؤثر الطفل بايم -أن البحوث فً علم و ابؾ االعضاء  من حٌث-البٌولوجً وايهمٌة التطورٌة لتعلق ايطفال بايم 

 وايب بطرٌقة وراثٌة من خالل الؽدد و الهرمونات. 
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لذلك البد من اإلهتمام بدراسة عالقة اآلباء بابنابهم اثناء العالج السلوكً وتقٌٌم أداء  ايب وايم إلرتباطهم بسلوك أبنابهم 

ووضع إستراتٌجٌة لهم لتعاملهم مع أبنابهم أثناء العالج السلوكً وبعد إكمال العالج  لٌرتبط الطفل بالسلوك المعدل بعد 

 إتمام العالج. 

كٌات تصبح مكثفة علً نحو متزاٌد وٌصعب تؽٌٌرها مع مرور الوقت فالبد من استخدام السلوك اإلجابً بدال فهناك سلو

من استخدام العقاب مما ٌقلل من احتمال  حدوث ايفعال التخرٌبٌة وتمٌل إلً توتر العالقة بٌن الطفل وايهل مع 

  .ؽذٌة الرتدةاإلستمرارٌة بشكل فعال للحفا  علً التحسٌنات اإلجابٌة والت

 ABCخطوط تعدٌل السلوكٌات الخاطئة من خالل نموذك 
              ADHDبعد عرض اينماط المختلفة من السلوكٌات الخاطبة لألطفال من فرط الحركة 

 obsessive compulsiveوأطفال الوسوا  القهري    Explosive childوايطفال ذوي نوبات الؽضب الشدٌدة 

لألطفال المعرضة للصدمات وايطفال ذوي السلوكٌات التخرٌبٌة ٌمكن عرض كٌفٌة تعدٌل السلوكٌات وسوء السلوك 

 الخاطبة لألطفال حٌث:

 أوال : تحدٌد أسباب السلوكٌات الخاطئة :

قبل البحث فً إٌجاد حلول للمشكالت السلوكٌة المختلفة لدي ايطفال البد من إٌجاد ايسباب الكامنة وراء تلك السلوكٌات 

 الخاطبة إلنها جزء من تعدٌل السلوك 

 لتعدٌل السلوك  ABC chart نموذك ابك 

وعند البحث فً معنً السلوك  هذا المخطط ٌساعد علً تحدٌد اسباب السلوكٌات الؽٌر مرؼوبة حٌث لكل سلوك معنً

 A, B, Cتمثل ثالث خطوط متمثلة فً الثالث حروؾ  ABCنتوصل للسبب وراء السلوك الخاطا و نموذج 

 ماذا ٌحدث قبل حدوث السلوك الؽٌر مرؼوب فٌه ؟ -0

A=Antecedent:what happens be fore the behaviour occurs?  

 السلوك المخلوط والؽٌر مرؼوب فٌه . -2

B=Behaviour :the observed behavior.  

 النتابج اإلجابٌة.  -3

C=consequence:the positive of negative results the behavior  

والبد علً من ٌتعامل مع ايطفال الوضع فً اإلعتبار أنه ٌمكن ٌكون سبب فً توجٌه الطفل للسلوك الخاطا دون دراٌة 

ا من أجل تقوٌمه فٌرسل رسالة ؼٌر مباشرة للطفل لتكرار مثل هذا السلوك، منه حٌنما ٌوجه إهتمامه فقط للسلوك الخاط

فعلً سبٌل المثال عندما ٌقوم الطفل بسلوك جٌداً ال تعطٌه ايم إهتمام كونه جٌد علً العك  تماماً عندما ٌعرض سلوك 

للطفل رسالة ؼٌر مباشرة  ؼٌر مرؼوب فٌه كاللعب فً اسالك الكهرباء فتعطٌه ايم إهتماماً وتؤتً له مسرعة فٌصل

 لٌستمر السلوك الخاطا لدٌه الن الطفل ٌسعً لإلهتام .

ومن المهم ان نفهم اننا ال نستطٌع السٌطرة علً سلوك الطفل ولكن ٌمكن لنا من إعادة توجٌه ذلك من خالل عالمات 

 اإلنذار المبكر حٌث :

  .ٌمكن وقؾ السلوكٌات الخاطبة من أن نزٌد سوًء عن طرٌق إعادة توجٌهها بشكل صحٌح 

  .تنفٌذ العقوبات المناسبة وعلً قدر مقدار الخطؤ وبطرٌقة هادبة عندما ٌستجٌب الطفل بسلوك مناسب 

  .ًٌتم إعطاء الطفل طاقة تحفٌزٌة وحٌوٌة لتشجٌعه علً اإلستمرار فً السلوك اإلٌجاب 
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 طفل من اتخاذ خٌاراته الخاصة ومن ثم فهم عواقب هذا اإلختٌار. تمكٌن ال 

  .إعطاء الطفل مهلة للرجوع عن السلوك الخاطا 

  إعطابه فرصة لإلستمرار فً السلوك الؽٌر مرؼوب فٌه مع العقوبات المناسبة أو العودة إلً السلوك اإلٌجابً مع

 بشكل عقالنً.  السماح له لإلختٌار خالل مدة محددة خم  دقابق للتفكٌر
 

 ثانٌاً : مرحلة تعدٌل السلوك  :

رؼم تعقٌد السلوك البشري وإختالفه إختالفاً كبٌراً بٌن ايفراد إال أنه ٌمكن التعرؾ علً اينماط السلوكٌة ببساطة سواء 

 كانت سلوكٌات إٌجابٌة أو سلوكٌات سلبٌة وٌمكن تعدٌل السلوكٌات من خالل تدعٌم اإلٌجابٌة وعالج السلبٌات. 

ار ن رٌة السلوك ايساسً حٌث توضح أنه عندما ٌكون رد الفعل علً وعلً من ٌتعامل مع ايطفال الوضع فً اإلعتب

إستجابة إٌجابٌة ومشجعه مثل الثناء أو المكافبة أو تعبٌرات الوجه -السلوك سواأ كان مرؼوب فٌه أو ؼٌر مرؼوب فٌه 

التؤثٌر اإلٌجابً أو اإلٌجابٌة أو الضحك فإن فرصة تكرار هذا السلوك ستزداد فً المستقبل والعك  صحٌح، وذلك ٌعرؾ ب

 التؤثٌر السلبً. 

فكلما ٌتم تجاهل الطفل من ذوٌه ٌمٌل الطفل إلً الصراخ للحصول علً إهتمام ونتٌجة لذلك ٌنصاع ذوٌه لصراخه من 

أجل التخلص من الصراخ مما ٌعزز من إستخدام هذا السلوك لدٌه، والتخلص من ذلك البد من تشجٌع السلوك المرؼوب 

ه علً عك  السلوك الؽٌر مرؼوب فٌه فمثال عندما ٌرفع الطفل ٌده للرد علً السإال والمعلم ٌتجاهله فٌه وعدم تجاهل

ٌكون رد فعله الصراخ وإذا أتاح المعلم له اإلجابة للتخلص من الصراخ وعدم تعطٌل الدر  ٌعطً للطفل الفرصة للعودة 

عٌٌن قاعدة لرفع الٌد عند اإلجابة مقدماً وعندما ٌصرخ مرة أخري للسلوك الؽٌر مرؼوب فٌه وبالتالً ٌجب علً المعلم ت

 الطفل ال ٌدع له الفرصة لإلجابة وإذا إلتزم بالقاعدة ٌتم تعزٌز السلوك المرؼوب فٌه. 

 تدعٌم اإلٌجابٌات : -1

  -البد من معرفة قواعد التعامل مع الطفل لمن ٌتعامل معه لسهولة التعامل مع الطفل وتدعٌم اإلٌجابٌات حٌث: 

  .المشً إلً الطفل عندما ترؼب فً التحدث معه 

 .إستخدام اسم الطفل عندما تتحدث معه 

  . النزول إلً مستوي الطفل والن ر له 

  .إعطاء التعلٌمات له بشكل موجز وواضح وذلك للسماح بمعرفةما ٌجب القٌام به 

  .إستخدام عبارات بسٌطة ومفهومة ال تحمل معانً كثٌرة 

 ل لفهم طرٌقة تفكٌره. كثرة التحدث مع الطف 

  .اإلهتمام واإلنصات لما ٌقوله الطفل 

  .إعطاء الطفل الردود المناسبة فً الوقت المناسب 

  .إستخدام لؽة الجسد ي هار اإلهتمام والتعبٌر عن الرعاٌة 

  .استخدام العدالة مع ايطفال واإلهتمام بهم علً نف  القدر 

 هم علً نف  القدر. وضع القواعد ايساسٌة للطفل واإلهتمام ب 

  .وضع القواعد ايساسٌة للطفل وإستخدام التعلٌمات التً تتناسب مع عمره وٌستطٌع القٌام بها وتنفٌذها 
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  إعطاء الطفل خٌارات محددة تجنباً للذهاب لنوبات الؽضب للوصول الً ما ٌرٌدون علً سبٌل المثال السماح له

 نشاط من إثنٌن. بإختٌار وجبة من بٌن ثالت وجبات أو القٌام ب

  لمساعدة الطفل من خالل أنشطة مثٌرة لإلهتمام لتجنب الجمود الناجم عن الملل فمثال عندما ٌصطؾ ايطفال لؽسل

 الٌدٌن ٌمكنهم الؽناء أو قراءة القوافً مع الحركات. 

 لكناٌات توجٌه الثناء للطفل بكشل مباشر وواضح وواضح من خالل جمل بسٌطة وتخلو من التعجب والتورٌث وا

 لٌفهمها الطفل وٌتفاعل مع الثناء وٌعزز من فعله مثال 

  التعبٌر عن الثناء من خالل التعجب "لم أكن أدرك أن معز ٌعرؾ كٌؾ ٌؽسل أسنانه جٌداً "ٌصعب علً الطفل فهمه

ٌفهم الطفل بشكل  وٌختلط علٌه ايمر فً أنه ثناء فالبد أن نقول "سعدت كثٌراً ين معز ٌؽسل اسنانه بشكل جٌد "وبالتالً

 مباشر ثناء لسلوكه المرؼوب فٌه. 

 : اإلهتمام بسلوك الطفل المرؼوب فٌه لمنعهم من سوء التصرؾ يلتما  اإلهتمام وذلك من خالل طرق متعددة 

  .استخدام انشطة مثٌرة للطفل مثل ركوب الدراجة الثالثٌة أو اللعب لمدة محددة أو مشاهدة فٌلم قصٌر 

  اللف ً واستخدام لؽة الجسد للتعبٌر عن الثناء. استخدام التشجٌع 

  .ترك الحرٌة له لمكاؾءة نفسه 

  ٌمكن تدعٌم السلوك اإلٌجابً من خالل ربط السلوك بؤوقات مرؼوب فٌها لدي الطفل مثل إرتباط السلوك مع بعض

علً هذا ايمر التكٌؾ التحفٌز مقترن بٌوم الجمعة ينه ٌوم عطلة وٌشعر فٌه الطفل بالسعادة والحما ، وٌطلق 

 الكالسٌكً.

  .ًٌمكن تدعٌم السلوك اإلٌجابً من خالل التكٌؾ الفعال وهو تكرار السلوك اإلٌجابً من خالل مكافؤة السلوك اإلٌجاب 

  استخدام ثقافة التعلٌم اإلٌجابً حٌث تساعد الطفل علً ممارسة السلوك الموؼوب فٌه ينه سٌعرؾ ما هو متوقع منه

عة من القواعد والروتٌنٌات التً ٌفهمها جمٌع ايطفال مشتملة علً المكافآت والتعلٌقات اإلٌجابٌة من من خالل مجمو

 خالل :

 تشجٌع اإلحترام وتطوٌر العالقات اإلٌجابٌة.  

 درو  جٌدة التخطٌط.                                   

 البد من وجود اتساق بٌن المكافآت والعقوبات وذلك لتجنب ايطفال اإلستمرار فً السلوك الؽٌر مرؼوب فٌها.  

 وتساعد هذه القواعد الروتٌنٌة علً الحد من التحدٌات السلوكٌة لألطفال والبد أن تتصؾ هذه القواعد بما ٌؤتً :

 :سهولة الفهم وٌمكن تفسٌرها مثل 

 ونة بما ٌكفً لتؽٌٌرها مع تؽٌٌر ال روؾ. اإلنجاز والشمول. المر 

  .قابلٌة التنفٌذ من قبل الطفل 

  كتابتها بطرٌقة إٌجابٌة وتجنب كتابة"دون"علً سبٌل المثال "سؤمشً بشكل معقول حول المدرسة "بدال من" ال تدور

 حول المدرسة ".

  .البد أن تكون محددة إلحتٌاج الطفل إلً اتجاهات مفهومة 

 د بشكل من م. ٌتم عرض القواع 

  .شرح ايسا  المنطقً وراء القواعد 
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  .التحقق من فهم ايطفال لها 

  التركٌز علً جهد الطفل بدال من التركٌز علً ما ٌتم إنجازه بالفعل مما ٌشجع الطفل علً اإلنخراط فً السلوك

 المرؼوب فٌه. 

  .ًتقلٌل المنافسة بٌن ايطفال وتشجٌع الطفل علً منافسة نفسه فدابماً ما ٌسعً إلً الوصول إلً اهداؾ أعل 

  تشجٌع ايطفال علً الثناء  بعضهم البعض حٌث ٌخلق متعة 

 بٌبته إلً جانب ٌحفز خٌارات إٌجابٌة  وذلك من خالل التصفٌق والهتاؾ عندما ٌرون احدهم قام بشكل إٌجابً. 

 ن تدعٌم السلوك المرؼوب فٌه من خالل المكافآت حٌث :ٌمك 

 إعطاء الطفل المكافآت فوراً بعد السلوك الجٌد والمرؼوب فٌه.  

 ربط المكافآت مع الجهد المبذول مع التشجٌع والمثابرة واإلستقاللٌة.  

 تساعد المكافآت علً احتمالٌة تكرار السلوك فٌما بعد.  

 ايطفال إلكتساب المهارات وتطوٌر السلوك المناسب.  تستخدم علً نحو فعال علً تشجٌع 

 البد أن تكون المكافآت مناسبة لعقلٌة الطفل وعمره ومٌوله وتكون شٌباً ٌتطلع إلٌه ايطفال.  

 عدم إستخدام المكافآت بشكل مفرط وبدون سبب.  

 عدم إستخدام المكافآت وٌتبعها نقد فوراً . 

 لً اإلهتمام والتحفٌز. التؤكد من قابلٌة المكافآت للحفا  ع 

 : تتنوع المكافآت التً تدعم السلوك المرؼوب فٌه إلً عدة أنواع 

 المكافآت اإلجتماعٌة من خالل الثناء والترحٌب والشهادات.  

 المكافآت المادٌة من خالل النقود والجوابز المادٌة.  

 المكافآت اإلختٌارٌة وهً إختٌار الطفل الجابزة الخاصة به.  

 ة لدعم اإلٌجابٌات ٌجب تحقٌق ماٌلً :          وبصفة عام 

 التركٌز علً اإلٌجابٌات دون السلبٌات عند التعامل مع الطفل.   

إحترام الطفل وبناء أخالق جٌدة لتنمٌة مهاراتهم اإلجتماعٌة وعدم التركٌز فقط علً إحترامه لآلخرٌن وتعزٌزه عندما  

 ٌ هر سلوكاً حمٌداً.

 إحراج الطفل.  عدم إستخدام السخرٌة او 

 إشتراك الطفل فً إتخاذ القرارات المتعلقة بالقواعد واينشطة.  

 إبالغ الطفل بؤهمٌة معاملة اآلخرٌن بنف  الطرٌقة التً ٌحبون أن ٌعاملو بها.  

 اإلستماع إلً آراء الطفل والتصرؾ وفقاً لذلك.  

 خلق شعور الحرٌة لدي الطفل وتشجٌعهم علً طرح ايسبلة وطلب المساعدة إذا كانو ؼٌر متؤكدٌن مما ٌجب القٌام به.  

 إذا لم ٌوفق الطفل فً فعل شا بعد المحاولة البد من تشجٌعه علً المحاولة.  

 تشجٌع الطفل علً اتباع السلوك السلٌم والحد من السلوك الؽٌر.  البق . 

 هتمام لسلوك مرؼوب فٌه قام به الطفل البد من ابلػ الطفل بشكل مباشر وذلك الٌجاد فرصة لتكراره. إذا ابدت اإل 
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  .تشجٌع الطفل فً الدخول فً مناقشات مثٌرة لألهتمام وا هار المحبة تجاههم 

 المشكالت  عمل وثٌقة لسٌاسة السلوك مع الطفل ومحور االمٌة العاطفٌة وتنمٌة مهارات الصداقة وإدارة الؽضب وحل

 الشخصٌة .

 عالج السلبٌات : -2

 : ٌتجه الطفل إلً السلوك السلبً وؼٌر المرؼوب فٌه لعدة اسباب 

 بحثاً عن اإلهتمام من خالل تصاعد السلوك الخاطا أو اصدار اصوات ؼٌر مرؼوبة.  

 عدم وجود قواعد وحدود.  

 بحث الطفل عن لفت اإلنتباه له.  

 افتقاد الطفل لمعنً اإلنتماء.  

 لعب ايدوار.  

 إنخفاض الطفل لتقدٌر الذات.  

 محاكات السلوك الخاطا من وسابل اإلعالم.  

 عدم النطج الكافً.  

 الشعور بالضٌق.  

 التعبٌر عن الؽضب أو اإلحباط أو الخوؾ.  

 افتقار الطفل إلً الضبط النفسً الداخلً.  

 إفتقار الطفل للقدرة علً التعبٌر.  

 علً التعبٌر عن مشاعره شفهٌاً.إفتقار الطفل إلً القدرة  

 تراكم اإلحباط.  

 تعرض الطفل للتخوٌؾ.  

 عدم العدالة واإلنصاؾ.  

 إنعدام الثقة بٌن الطفل وذوٌه.  

 معرفة الطفل يوجه اإلختالؾ بٌن النا  واإلستجابة إلحتٌاجاتهم.  

فل مثلما ٌطلق علٌه فً عدم تسمٌة الطفل بإسم ؼٌر البق خصوصاً أمام اآلخرٌن فمن المرجح ان ٌتصرؾ الط 

 المستقبل"الفاشل او الكسول.... "وسٌصبح مصطلح سخرٌة له وٌعطً نتابج عكسٌة. 

 إصدار عقوبات سلبٌة علً السلوك السلبً للطفل من خالل مجموعة من الخٌارات للتعامل مع المشاكل التؤدٌبٌة. 

 استخدام االستجابات السلبٌة كرد فعل للسلوك الؽٌر مرؼوب فٌه.  

دم الجدال مع الطفل وقت العقاب ومنحه فرصة للعدول عن التصرؾ الخاطا داخل نف  المكان واذا استمر الخطؤ ع 

 وعدم احترام القواعد ٌتم تركه فً ؼرفة اخري. 

 هناك عدة اجراءات متبعة لتقلٌل السلوك العنٌؾ الذي ٌمكن ان ٌقوم به الطفل مع أقرانه ت هر فٌما ٌلً : 
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  ًعمٌقاً واإلنت ار حتً ٌعد إلً عشرة اعداد ببطا بٌن كل رقم مما ٌساعد علً الهدوء ، تركٌز إنتباه  اتخاذ الطفل نفسا

 الطفل. 

 التحدث عن أسباب وعالج وعٌوب الؽضب للطفل.  

استخدام الطفل لكرة صؽٌرة ٌضؽط علٌها فً كل مرة ٌشعر فٌها بالضؽط النفسً أو الؽضب مما ٌساعد علً التخلص  

 اء علٌه عندما ٌستخدم الضؽط علً الكرة. منه ،ومع الثن

 تشجٌع الطفل علً التحدث مع صدٌقه عندما ٌشعر بالؽضب.  

 تعلٌم الطفل التعاطؾ لٌفهم مشاعر اآلخرٌن وٌصبح أقل عدوانٌة نحوهم وال ٌفتقر للمهارات اإلجتماعٌة.  

  فً حالة عدم تعرض الطفل للخطر أو -تجاهل السلوك ٌمكن أن ٌكون إستراتٌجٌة قوٌة علً الرؼم من ان له عٌوب

 إلحاق االذي باآلخرٌٌن. 

  الرصد الذاتً ٌمكن أن ٌكون اداه فعالة لمساعدة الطفل علً التحسن وعٌه الذاتً وفهمه لسلوكه من خالل العمل معه

 وبات، وٌ هر للرصد الذاتً عدة فوابد منها :لمساعدته لحل ما ٌقابله من صع

 احترام اآلخرٌٌن واحترام ذاته.  

 عدم الخوض فً النزاعات.  

 االستماع لآلخرٌن بال سخرٌة.  

 : اهتمام من ٌتعامل مع الطفل من اآلباء والمعلمٌن إستخدام التواصل المباشر الجٌد حٌث 

 استخدام لؽة الجسد بشكل جٌد حٌث تعد المفتاح إلنتاج سلوك جٌد لألطفال.  

 استخدام اإلٌماءات الؽٌر لف ٌة لتوجٌه النشاط.  

 استخدام اشارات الٌد عند التحدث.  

 تجنب طً الزراعٌة عند التحدث للطفل.  

 اٌهام إشارات جدٌدة.  

 

 ٌة فً الفصول الدراسٌة من خالل تعلٌم الطفل ما ٌلً :االهتمام بدراسة االدراك السلوكً داخل المناهج العلم 

 احترام اآلخرٌن واحترام ذاته . 

 عدم الخوض فً النزاعات . 

 االستماع لآلخرٌن بال سخرٌة. 

 

 :.استخدام الفن فً تعدٌل السلوك 3

للفن دور ع ٌم وؼٌر مباشر فً تعدٌل السلوك ال ٌقل أهمٌة عن إستخدام الن رٌات النفسٌة والسلوكٌة فً العالج، كما 

ٌستخدم بشكل ؼٌر مباشر فً تعدٌل السلوكٌات الؽٌر مرؼوبة وبالتالً ٌصبح اكثر فاعلٌة دون إشعار الطفل أنه ٌقوم 

 بسلوكٌات خاطبة وعلٌه تعدٌلها. 
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 م الفن من خالل ماٌلً :وٌظهر استخدا

  .استخدام الضوء وايلوان ودرجة الحرارة فً لتحسٌن مزاج الطفل إلً جانب التعلم 

  استخدام القصة باشكالها الفنٌة المختلفة من مطبوعة ومصورة ومتحركة إلً جانب أنواعها من حٌث تناول

 الموضوعات المختلفة. 

 يشكال الفنٌة المختلفة. التعلم من خالل التقلٌد والمحاكاه من خالل ا 

  .التعلم من خالل التجربة التمثٌلٌة لتجربة عواقب السلوك السا 

  التعلم من خالل ايلعاب التعاونٌة ؼٌر التنافسٌة فايطفال الذٌن ٌتعلمون من خاللها ٌقل احتمال انخراطهم فً السلوك

 العدوانً حٌث تحتوي علً عدة ممٌزات وهً :

 شكل عام لما فٌها من ترفٌه وتسلٌة. ٌحب ايطفال ايلعاب ب 

 تعد وسٌلة ممتازة لتعزٌز قٌمة وفرص التعلم.  

 تعد بٌبة آمنة يكتشاؾ وفهم السلوك.  

 ٌتم تعلم الصبر والعمل الجماعً ومفهوم المشاركة من خاللها.  

 تعد وسٌلة فعالة للقدرة عن التعبٌر.  

 اع والتركٌز. تعد وسٌلة لتطوٌر المهارات الحركٌة ومهارات اإلستم 

 وسٌلة هامة لتعلم مهارات القراءة ايساسٌة والصوتٌات وتعزٌز العالقات.  

  التعلم من خالل الرسم والمرح والخٌال حٌث ٌنمً الرسم القدرات الحسٌة ومهارات القراءة والكتابة والصور وتنمٌة

 التوافق العصبً عضلً لألصابع. 

 انتباه الطفل وتنمٌة مهاراته واكتسابه السلوكٌات الصحٌحة. استخدام الرسوم التوضحٌة التفاعلٌة لجذب 

  تجربة الباحثة 

 . استخدام الرسوم التفاعلٌة الكتساب مهارات التفاعل االجتماعً وتعدٌل السلوك 

  ٌعتبر السلوك االجتماعً للطفل وهو السلوك الموجه نحو المجتمع وٌتمثل فً االحداث الجارٌة واالنشطة الٌومٌة

تتضمن سلوكا  اهرٌا نستطٌع مالح ته من خالل التعبٌرات اللف ٌة والحركٌة ، وٌعد من اهم انواع السلوكٌات والتً 

 التً ٌتعلمها الطفل فً مراحل نموه االولً والتً تستمر معه طوال حٌاته .

 ل مرحلة الخطؤ وٌ هر للطفل من خالل تفاعله مع المجتمع سلوكٌات ؼٌر مرؼوب فٌها ٌمكن تعدٌلها او اكتسابها قب

لذلك قامت الباحثة بمحاوالت الكتساب وتعدٌل السلوك االجتماعً عند الطفل من خالل تعدٌل سلوكً داخل المنزل 

وخارجه حٌث تمثل االول فً رسوم تفاعلٌة تم عرضها من خالل فٌدٌو قصٌر لتعدٌل سلوك الطفل مع االثاث المنزلً ، و 

 سلوك الطفل من خالل اتباع قواعد المرور اٌضا من خالل فدٌو قصٌر .ٌ هر من خالل التعدٌل الثانً تعدٌل ل

 خطوات العمل :

 Adobeملن خلالل برنلامج ادوبلً السلترٌتور  Vectorتم رسلم رسلوم الشخصلٌة بطرٌقلة ٌدوٌلة ثلم بطرٌقلة رقمٌلة  -0

Illustrator  ( .0)شكل 

 ( .2)شكل  Vectorثم رسم المشهد كامال للفدٌوهٌن رقمٌا  -2

 ( .3،4تم تلوٌن المشاهد كاملة للفٌدٌوهٌن )شكل  ثم -3

وإنتاج الحركة وتجمٌع المشاهد مع بعضها  Adobe After Effectsوأخٌرا تم نقل الرسوم الً برنامج االفترافٌكت  -4

Render . 
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 ( 1) شكل 

 الشكل الخارجً للشخصٌة ٌدوٌاً ورقما

 Adobe Illustratorمن خالل برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2) شكل 

 رسم المشاهد الخاصة بتعدٌل السلوكٌن بشكل

 Adobe Illustratorرقمً من خالل برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3) شكل 

 تلوٌن المشاهد الخاصة بتعدٌل سلوك التعامل مع اثا  المنزل

 Adobe Illustratorبشكل رقمً من خالل برنامج 
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 ( 4) شكل 

 بتعدٌل سلوك التعامل مع قواعد المرورتلوٌن المشاهد الخاصة 

 Adobe Illustratorبشكل رقمً من خالل برنامج 

 

 النتائج :

 .ٌمكن تعدٌل السلوك الؽٌر مرؼوب فٌه بطرٌقة ؼٌر مباشرة عند ايطفال من خالل الرسوم التفاعلٌة 

 .الرسوم التفاعلٌة تجذب انتباه ايطفال بشكل اكبر من الرسوم التقلٌدٌة 

 وكٌات االجابٌة من خالل الرسوم التفاعلٌة.دعم السل 

 التوصٌات :

 .استخدام الطرق الؽٌر مباشرة لتعدٌل السلوك داخل المإسسات الطبٌة النفسٌة و مإسسات العالج السلوكى 

  .استخدام الرسوم التفاعلٌة لتعدٌل السلوكٌات الؽٌر مرؼوب فٌها داخل المإسسات العالجٌة لتعدٌل السلوك 

 سوم التفاعلٌة داخل المقررات التعلٌمٌة المستخدمة لألطفال فً مرحلة ما قبل التعلٌم االساسى و مرحلة استخدام الر

 التعلٌم االساسى.

 المصطلحات :

 اضطراب فرط الحركة   attention Deficit Hyperactivity Disorder( ٌتم اختصار المصطلح الى 

(ADHD  هو ٌعد  احد المشكالت السلوكٌة ٌتمثل فً االندفاع و فرط النشاط الؽٌر مكتمل و نقص االنتباه 

  نقص االنتباه او التركٌزATTENTION DEFICIT DISORDER ( ٌتم اختصاره الىADP)  و هو مشكلة

 تنتج عن اضطراب الحركة و هو اول العملٌات الذهنٌة التً تإدى الى التعلم.

 ر الطفل المتفجEXPLOSIVE CHILD   

 . ٌطلق هذا المصطلح على الطفل ذو نوبات الؽضب الشدٌدة فهو طفل ؼٌر مرن و ؼٌر من م و عدوانى 

 الوسوا  القهرىObsessive compulsive disorder   

 ( ٌتم اختصاره الىOCD)  .و هو مرض عصبى شابع و هو تطور القلق االجتماعى 

  نموذج أٌك A=Antecedent=ABC ى سالؾ و و تعنB=Behaviour  و تعنى سلوك وc= 

consequence   .و تعنى نتٌجة و هو نموذج ٌساعد على تحدٌد اسباب السلوكٌات الؽٌر مرؼوبة 
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 ( االكتباب السرٌرىmajor depression ٌطلق علٌه االكتباب الشدٌد و له عالقة باالمراض العضوٌة مثل )

و مرض السكر و هو اإلحسا  المستمر للٌا  و القنوط ٌصحب معه العمل امراض القلب و السكتة الدماؼٌة و السرطان 

 والدراسة و النوم و تناول الطعام و التمتع باالصدقاء واينشطة. 

 متالزمة تورٌتcliniced depression tourette’s  (Tourette syndrome)   متالزمة الحركات

 (.0875-0994الالارادٌة تحمل اسم جورج جٌل دوالتورٌت )

  و هو خلل عصبى وراثى ٌ هر منذ الطفولة المبكرة و ت هر اعراضه على شكل حركات عصبٌة الارادٌة ٌصاحبها

 متالزمات صوتٌة متكررة.

  اضطراب الهلعpanic disorder generalized anxiety disorder  هو اضطراب ٌصاب فٌه الشخص

 بهجمات متكررة من الذعر و الفزع من دون سبب واضح.

 عالج (TF-CBT) Trauma focused cognitive behavioral therapy  هو عالج سلوكى معرفى اسرى

  للصدمة عند ايطفال للتعافى من االثار السلبٌة للصدمة.

 المراجع :

- Cipani, Ennio - punishment on trial - united states of America - reno Nevada – 2004. 

- A, Michael – Arellano, DE , E., Angela Waldrop,Esther Deblinger - Community Outreach 

Program for child victims of traumatic Events: A Community based Project for underserved 

populations - sage puplucation – 2005. 

- Dr. Richardson, brian ,Dr Greene, ross - The Explosive Child Program A parent Guide to 

the treatment of INFLEXIBLE EXPLOSIVE CHILDREN - NEW YORK:harper colins – 1998. 

- Oconnor, Thomas G. - Prenting and outcomes for children - kings college London - york 

puplishing – 2007. 

- Child welfare information gateway - trauma focused cognitive behavioral therapy for 

children affected by sexual abuse or trauma - washington dc – 2004. 

- Kaiser, Barbara - Working with Children with Challenging  

- Behavior: A Team Approach - london  - 2007.   

- Farrel, Michael - educating special children an introduction to provision for pupils with 

disabilities and disorders - newyork and London - rotledge – 2008. 

 مراجع االنترنت :
- https://at.m.wikipedia.org 

  رابط الخاص بالفٌدٌوهات

https://www.youtube.com/watch?v=vM1fZYRXFaQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=_sRmQunla68&feature=youtu.be 

https://at.m.wikipedia.org/
https://at.m.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vM1fZYRXFaQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_sRmQunla68&feature=youtu.be



