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نامج عالجي في خفض حدة اإلعاقة النوعية فعالية (: 2009.)عبد العزيز إبراهيم أحمد سليم
درجة  ،للغة وأثره في تحسين جودة الحياة النفسية لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية

، كلية التربية علم النفس " من قسـمالصحة النفسيةدكتوراه الفلسفة في التربية "تخصص 
 .جامعة اإلسكندرية دمنهورب

 ملخص الدراسة
 مقدمة :

تعد اضطرابات اللغة من أكثر اضطرابات التواصل شيوعًا لدى األطفال حيث يجد الفرد 
أفكار اآلخرين. حيث تقدر نسبة انتشارها صعوبة في التعبير عن أفكاره وكذلك صعوبة في فهم 

%( بين أطفال المدارس. وال تظهر اضطرابات اللغة عادة إال عندما يظهر األطفال 7حوالي)
عدم القدرة على عدم التكيف والتعلم داخل الفصل)حيث هو المكان لالستماع، والقراءة، والتحدث، 

 ,Tomblin et al)جتماعي مع اآلخرينوالكتابة( وكذلك عدم القدرة على النجاح والتفاعل اال

2000).  . 
ويشار إلى األطفال ذوو الصعوبات اللغوية في األدبيات ذات الصلة والممارسات 

، speech/language delay اإلكلينيكية بالعديد من المصطلحات مثل تأخر اللغة والكالم
 غوية /الكالمية، اإلعاقة اللspeech/language disorders اضطرابات اللغة والكالم

speech/language impairment اضطراب اللغة النمائي ، developmental language disorder 
 specific language ، اإلعاقة النوعية للغة language learning disability ، صعوبات تعلم اللغة

impairment(SLI). (Kamhi, 1991, 1998; Lahey, 1990; Plante, 1998). 
عاقة النوعية للغة إحدى اإلعاقات اللغوية والتي تركز حولها البحث في العقود الثالثة واإل

األخيرة من القرن الماضي، وقد تم تشخيصها لدى األطفال الذين يعانون من مشكالت حادة في 
فهم اللغة والتعبير بها مع عدم وجود إعاقات أخرى مصاحبة كاإلعاقة العقلية أو السمعية، أو 

ة االنفعالية أو االجتماعية. وتعد اإلعاقة النوعية للغة من أكثر إعاقات التواصل انتشارًا اإلعاق

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات والقيادات التربوية و المعلمين والباحثين عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 ,Tomblin et al)% بين األطفال10 -%3بين أطفال المدارس إذ تقدر نسبتها بحوالي من 

، ويتم تشخيصها عندما ينخفض مستوى مهارات الطفل التعبيرية عن باقي جوانب نموه (1997
 .(Leonard, 1998)ك عندما يواجه الطفل صعوبات في التعبير والفهم اللغوياألخرى، وكذل

 مشكلة الدراسة:
خلصت نتائج العديد من الدراسات إلى أن القصور في األداء الوظيفي اللغوي أو في 

لدى األطفال ذوي اإلعاقة النوعية للغة يعد من أكثر   Language functioningالوظيفة اللغوية 
أشكال القصور تأثيرًا على مجمل البناء النفسي للطفل، فعلى سبيل المثال يظهر األطفال ذوو 
اإلعاقة النوعية للغة خصائص وأنماط سلوكية شاذة في بعدى التعبير والفهم والتعرف على 

 . مقاصد المتحدثين مقارنة باألطفال العاديين
ذا ما أضفنا إلى ذلك أن اإلعاقة النوعية للغة تحول دون نجاح هؤالء األطفال في  وا 
حياتهم وفي عالقاتهم مع اآلخرين، باإلضافة إلى المشاعر السلبية التي يشعرون بها والتي قد 
تؤدي إلى سوء توافقهم واضطراب شخصيتهم ومعاناتهم من مشكالت مدرسية ومشكالت في 

، مما يزيد من احتمال تشخيص هذه الفئة من األطفال خطأ في فئات اإلعاقات النمو االجتماعي
األخرى، كاإلعاقة العقلية أو السمعية أو االنفعالية أو ذوي قصور االنتباه أو النشاط الحركي 
الزائد، وهو مايحرمهم من تلقى خدمات عالجية تناسبهم. األمر الذي يفرض علينا ضرورة 

 تالي أمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل التالي: التدخل العالجي. وبال
إلى أي حد يمكن أن يسهم وضع برنامج عالجي مقترح في خفض حدة اإلعاقة النوعية 

 للغة وتحسين جودة الحياة النفسية لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية؟
 ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية:   

لدى عينة  خفض حدة اإلعاقة النوعية للغةما فعالية البرنامج العالجي المقترح في  (1)
 الدراسة من تالميذ المرحلة االبتدائية؟  
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خفض حدة اإلعاقة النوعية هل يستمر األثر الذي يحدثه البرنامج العالجي المقترح في  (2)
 لدى عينة الدراسة من تالميذ المرحلة االبتدائية؟   للغة

لدى عينة الدراسة  في تحسين جودة الحياة النفسيةة البرنامج العالجي المقترح ما فعالي (3)
 من تالميذ المرحلة االبتدائية؟  

 في تحسين جودة الحياة النفسيةهل يستمر األثر الذي يحدثه البرنامج العالجي المقترح  (4)
 لدى عينة الدراسة من تالميذ المرحلة االبتدائية؟  

 أهداف الدراسة 
 الدراسة الحالية إلى محاولة التحقق من األهداف اإلجرائية التالية: تهدف 

  بناء مجموعة من األدوات التشخيصية تمكن من التعرف على األطفال ذوي اإلعاقة
 النوعية للغة وفرزهم وتشخيصهم بصورة دقيقة.

 .بناء مقياس لجودة الحياة النفسية في ضوء خصائص العينة قيد البحث 

 جي يتضمن عددًا من الفنيات العالجية، والتي يتم التوصل إليها في برنامج عال بناء
 النموذج النظري لخفض حدة اإلعاقة النوعية للغة لدى عينة من األطفال.

 منهـج الدراسـة :

تستخدم الدراسة الحالية المنهج التجريبي للتحقق من فروض الدراسة، وذلك وفقًا للتصميم 
 التجريبي التالي: 

  مستقل )المتغير التجريبي(: يتمثل في البرنامج العالجي المستخدم في خفض حدة متغير
 اإلعاقة النوعية للغة لدى عينة من األطفال المعوقين لغويًا.

  متغيرات تابعة: وتتمثل في السلوك اللغوي المضطرب لدى عينة من األطفال المعوقين
 لغويًا، باإلضافة إلى جودة الحياة النفسية.

  وسيطة: وتتمثل في عدد من المتغيرات التي أمكن تحييدها والتي يمكن أن تؤثر متغيرات
في التحقق من فعالية البرنامج العالجي المستخدم في خفض حدة اإلعاقة النوعية للغة، 
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ونعنى بها: العمر الزمني، ونسبة الذكاء غير اللفظية، ودرجة شدة اإلعاقة النوعية للغة، 
 تماعي لألسرة والمستوى التحصيلي.والمستوى االقتصادي االج

 عينة الدراسة :
( طفاًل وطفلة من أطفال المدرسة االبتدائية والذين 30تكونت عينة الدراسة الحالية من)      

سنة، تم تقسيمهم على أساس التكافؤ بينهم في الصفات  (11-10تتراوح أعمارهم من)
 التشخيصية إلى مجموعتين على النحو التالي:

  ( تلميذًا وتلميذة     تم تطبيق البرنامج العالجي عليها.15تجريبية وعددها)مجموعة 

 (تلميذًا وتلميذة     لم تتلَق أية تدريبات عالجية.15مجموعة ضابطة وعددها ) 
 أدوات الدراسة:

 لجود إنف وهاريس أ. اختبار رسم الرجل.
 إعداد الباحث ب. قائمة مالحظة السلوك اللغوي للطفل.

 إعداد: الباحث ج. مقياس اللغة التعبيرية. 
 إعداد: الباحث   د. مقياس اللغة االستقبالية.

 إعداد: الباحث هـ. قائمة المؤشرات الدالة على اضطرابات اللغة.
 إعداد: الباحث و. مقياس جودة الحياة النفسية.
 إعداد: الباحث ز. البرنامج العالجي المقترح

 إعداد : عادل البنا قتصادي االجتماعي ح. مقياس المستوي اال
 األسلوب اإلحصائي:

 استخدمت الدراسة الحالية لتحليل البيانات:       
 متوسطات رتب بين الفروق داللة لحساب Mann – Whitneyوتني" – اختبار"مان .1

 المقاييس على البعدي القياس في والضابطة التجريبية أفراد المجموعتين درجات

 الدراسة الحالية. المستخدمة في

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم
المؤسسات التعليمية االختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات والقيادات التربوية و المعلمين والباحثين عداد إ
 (.والمؤسسات فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

  الكلية رؤية
 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

 

 

 

  

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

لألزواج المتماثلة المرتبة ذات اإلشارة، وذلك  Wilcoxonاختبار" ويلكوكسن" .2
لحساب داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لمتوسطات رتب درجات أفراد 

 المستخدمة بالدراسة الحالية. المجموعة التجريبية على المقاييس
 The Friedmanباين للعينات المترابطة لتحليل الت Friedmanاختبار "فريدمان"  .3

two-way Analysis of variance وذلك لحساب داللة الفروق بين متوسطات ،
رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسات البعدية المتكررة على مقاييس 

 الدراسة. 
 نتائـج الدراسـة:

عتين التجريبية توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات المجمو  .1
والضابطة على متغير شدة اإلعاقة النوعية للغة في القياس البعدي بعد تطبيق 

 .، وذلك لصالح المجموعة التجريبيةالبرنامج

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية  .2
نامج، بيق البر على متغير شدة اإلعاقة النوعية للغة في القياس البعدي بعد تط

 .وذلك لصالح التطبيق البعدي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب أطفال المجموعة التجريبية  .3

 .متغير شدة اإلعاقة النوعية للغة في القياسين البعدي والتتبعي على
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية  .4

، وذلك لصالح تغير جودة الحياة النفسية بعد تطبيق البرنامجوالضابطة على م
 . المجموعة التجريبية

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية  .5
نامج، وذلك لصالح التطبيق على متغير جودة الحياة النفسية بعد تطبيق البر 

 . البعدي
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بين متوسط رتب أطفال المجموعة التجريبية  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .6
 .على متغير جودة الحياة النفسية في القياسين البعدي والتتبعي
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Introduction: 

     The most common communication disorder is language disorders where in 
children find it hard to understand the thoughts of others and express their 
own thoughts. A language disorder is not always superficially evident. It 
becomes evident when children show inability to adapt to and learn in the 
classroom (where they must listen, read, speak and write) and inability to 
succeed in social interactions. We can expect language disorders to comprise 
the largest handicapping condition in the schools. The most conservative 
estimate would be 7% of the total school population.  

children with language difficulties have been referred to in the literature 
and in clinical practice by a number of terms, including speech/language 
delay, speech/language disorder, speech/language impairment, 
developmental language disorder, language learning disability, and specific 
language impairment(SLI). (Kamhi, 1991, 1998; Lahey, 1990; Plante, 1998). 

 In recent years there has been increasing interest in investigating 
children with a specific language impairment (SLI). SLI children are 
characterized by severe problems in the development of language 
comprehension and expression but do not have an impairment in 
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nonlinguistic cognitive or motor development, hearing, or emotional–social 
behavior which could account for their language impairments. Specific 
language impairment (SLI) is common developmental disorder that have a 
serious impact on a child’s educational and psychosocial outcome. SLI affects 
around 3%– 10% of children (Tomblin et al., 1997) and is diagnosed when oral 
language lags behind other areas of development for no apparent reason 
(Leonard, 1998). 
The problem of the study: 

The present study assumes that the language develops as an integrated 
part of the overall development of the child. This means that acquiring the 
skills of the language is necessary for the child to learn and use other 
potentials. This also means that the language impaired child becomes more 
retard linguistically as this impairment prevents him from using language 
symbols and expressions to express his thoughts and feelings. This language 
impairment also leads to other problems in the child's life such as problems in 
his learning, his work and social interaction.  

Thus the problem could be formed in the following question:  
What is the effectiveness of a treatment program for decreasing the 

severity of specific language impairments and improving the psychological 
well-being of a sample of elementary students? 
The aims of the study: 

The present study aims at checking the following objectives: 
(1) Designing some tools that can diagnose specific language impairments 

of children. 
(2) Producing a perspective for treating those children. 
(3) Designing a remedial program for decreasing the severity of specific 

language impairments among a sample of children who suffer from 
language impairments. 

(4) Designing scale to measure Psychological well-been of a Sample of 
Elementary Students who suffer from language impairments 

The Hypotheses of the study: 
   The researcher expects the possibility of testing the following hypotheses: 
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(1) There are statistically significant differences between the mean scores 
of the experimental group and the control group in the repeated 
measurement (pre-test, post-test and follow up) on the level of 
stuttering in favour of the experimental group. 

(2) It is expected that the effectiveness of the program will continue for 
decreasing the severity of specific language impairments of children. 

(3) It is expected that children's psychological life will improve as a result 
of decreasing the severity of specific language impairments.  

The Importance of the Study: 
1- Theoretical Importance: 

The importance of the study lies in the importance of the issue it deals 
with which is the specific language impairments. The literature review 
showed that students who suffer from specific language impairments 
suffer a lot in their learning and their social interaction. The literature 
review also showed a relative shortage of Arabic studies dealing with 
language impairments in general and specific language impairments in 
particular.  

2- Practical Importance: 
The present study could help the practitioners in the field of child language 
impairments as it provides them with a group of strategies that could help 
decrease children's specific language impairments. The study could also 
help future research in the field of language impairments.   

Method of the study: 
The present study used the empirical research design for limiting the 

efficacy of a treatment program for decreasing the severity of specific 
language impairments and improving the psychological well-being of a sample 
of elementary students. 
The sample of the study: 

The sample of the study has been chosen from the children suffering 
from language impairment from the age (10-11) years and intelligence level 
from (95-110). The number of these children was (30) of both sexes. They 
were divided randomly into two groups: experimental group (15) and control 
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group (15) in regard to the similarity of age, intelligence, level language 
impairments and Psychological well-been. 
Tools of the study: 

1- The test of drawing a man (Good enough & Harris). 
2- Child language impairments indicators Checklist (designed by the 

researcher). 
3- Expressive language impairment scale (designed by the 

researcher). 
4- Receptive language impairment scale (designed by the researcher). 
5- Linguistic behavior Observing scale (designed by the researcher). 
6- Psychological well-being scale (designed by the researcher). 
7- The Treatment program (designed by the researcher). 

Statistical methods: 
To verify the validity of the study hypotheses the following techniques 

were used: "Wilcoxon" Test, "Man – Whitney" Test, "Freidman" Test, and the" 
Analysis of Covariance". 
Hypotheses of the study 
1- There are statistically significant differences between means of scores of 

experimental group and control in the pre and post – test on the Checklist 
of Child language impairments indicators favoring the post – test. 

 2- There are statistically significant differences between means of scores of 
experimental group and control in the pre and post – test on the scale of 
Expressive language impairments favoring the post – test. 

3- There are statistically significant differences between means of scores of 
experimental group and control in the pre and post – test on the scale of 
Receptive language impairments favoring the post – test. 

4- There are statistically significant differences between means of scores of 
experimental group and control in the pre and post – test on the scale of 
Linguistic Behavior observing favoring the post – test. 

5- There are statistically significant differences between means of scores of 
experimental group and control in the pre and post – test on the scale of 
Psychological well-being favoring the post – test. 
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6- There are statistically significant differences between means of scores of 
the experimental group in the pre and post – test on the Checklist of Child 
language impairments indicators favoring the post – test. 

7- There are statistically significant differences between means of scores of 
the experimental group in the pre and post – test on the scale of 
Expressive language impairments favoring the post – test. 

8- There are statistically significant differences between means of scores of 
the experimental group in the pre and post – test on the scale of Receptive 
language impairments favoring the post – test. 

9- There are statistically significant differences between means of scores of 
the experimental group in the pre and post – test on the scale of Linguistic 
Behavior observing favoring the post – test. 

10- There are statistically significant differences between means of scores of 
experimental group in the pre and post – test on the scale of Psychological 
well-being favoring the post – test. 

Findings of the study: 
The study resulted in the following outcomes: 

1- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of experimental group and the control groups in the pre and post– 
test on Checklist of Child language impairments indicators, in all the main 
status, the sub dimensions, and the total score in favor of the of 
experimental group. 

2- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of the experimental and the control groups in the pre and post - 
test on the scale of Linguistic Behavior observing in favor of the of 
experimental group. 

3- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of the experimental and the control groups in the pre and post - 
test on the scale of Expressive language impairments in favor of the of 
experimental group. 

4- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of the experimental and the control groups in the pre and post - 
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test on the scale of Receptive language impairments in favor of the of 
experimental group. 

5- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of experimental group and the control groups in the pre and post– 
test on the Psychological well-being, in favor of the post – test in all the 
main status, the sub dimensions, and the total score. 

6- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of experimental group in the pre and post– test on Checklist of Child 
language impairments indicators, in all the main status, the sub 
dimensions, and the total score in favor of the post – test. 

7- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of the experimental and the control groups in the pre and post - 
test on the scale of Linguistic Behavior observing in favor of the post – test. 

8- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of the experimental and the control groups in the pre and post - 
test on the scale of Expressive language impairments in favor of the post – 
test. 

9- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of the experimental and the control groups in the pre and post - 
test on the scale of Receptive language impairments in favor of the post – 
test. 

10- There are statistically significant differences (0.01) between means of 
scores of experimental group and the control groups in the pre and post– 
test on the Psychological well-being, in all the main status, the sub 
dimensions, and the total score in favor of the post – test. 
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