
 الملخص

 

االطفال شدٌد  ADHD: فعالٌة العالج الحسً التكامل إلنقاص سلوك  10010001. حيينتزكياة اليسري , 

فى المركز العالج فجار  أطروحة, كلٌة علم النفس، جامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة ماالنج, النشاط

   مولٌا فونوروكو

 : ٌولٌا صلحة الدوكتور    المشرف

 : سلوك مفرط, العالج التكامل الحسً   كلمات البحث 

 

دٌد من طائفة واسعة من االضطرابات النفسٌة التً تصٌب األطفال ، مثل اضطرابات حالٌا ، وجدت الع

التركٌز )اضطراب نقص االنتباه( أو ما ٌسمى ضٌف ، اضطراب نقص االنتباه و النشاط المفرط ، ومرض التوحد ، 

راب نقص هو واحد من اضط ADHDواضطرابات التواصل، أو اضطرابات عسر القراءة قراءة أخرى وهلم جرا. 

هو العثور  ADHDاالنتباه وفرط النشاط و االندفاع التً ٌمكن الكشف عنها فً سن مبكرة، و عندما ٌكون الطفل مع 

هم الطفل مفرط حٌث  ADHDبسهولة أكثر . فرط النشاط هو سبب رئٌسً لل سلوك األطفال الذٌن ٌعانون من 

ً أو السلوك الذي هو المفرط وغٌر عادٌة. بٌنما صعوبة فً التركٌز. سلوك مفرط هو زٌادة فً النشاط الحرك

العالج التكامل الحسً هو أسلوب العالج الذي ٌعطى لألطفال الذٌن ٌعانون من مشاكل فً معالجة المثٌرات الحسٌة. 

ن وبالتالً، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحدٌد مدى فعالٌة العالج التكامل الحسً لتقلٌل السلوك مفرط من األطفال الذٌ

 .ADHDٌعانون من 

. ٌستخدم هذه الدراسة ABAوذلك باستخدام التصمٌم التجرٌبً  هذا البحث هو نوع من الدراسة التجرٌبٌة ،

نهجا الكمً إلى المنهج التجرٌبً . التصمٌم التجرٌبً المستخدم هو موضوع واحد )تصمٌم موضوع واحد(. تصمٌم 

األطفال الذٌن هم السلوك  ٢ة . وكانت المواضٌع فً هذه الدراسة ٌركز على موضوع واحد كما عٌنة البٌانات الفردٌ

 مفرط.

نظرا التدخل، والعالج التكامل الحسً الذي ٌحتوي على نتائج إٌجابٌة ، ولكن أقل أهمٌة . السلوك 

األرقام، ولكن فً الوقت إلقامة مجموعة من  ٥٥-٥٥هو فً نطاق بٌن  A١الموضوع األول خالل مرحلة األساس 

 A٢كما أدنى العدد، بٌنما فً مرحلة ما بعد التدخل، وهً مرحلة أساسٌة  ٤٥خالت التً انخفض العدد إلى عدد التد

، وصلت  ٥٥-٦٤هو فً حدود  A١. بٌنما فً موضوع الرسم البٌانً الثانً سلوك مفرط عند مرحلة األساس 

. ذلك أن العالج التكامل الحسً له  ٤٤-٥٣فً نطاق  A٢ك أقل عدد ، وكانت مرحلة األساس  ٥١مرحلة التدخل 

 .ADHDتأثٌر إٌجابً على خفض سلوك النشاط الزائد لألطفال مع 

 


