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نوعیة للغة استھدفت الدراسة الحالیة التحقق من فعالیة عالجي مقترح في خفض حدة اإلعاقة ال :ملخص
وتحسین جودة الحیاة النفسیة لدى عینة من تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟، وقد تكونت عینة الدراسة 

ً وطفلة من أطفال المدرسة االبتدائیة والذین تتراوح أعمارھم من) 30(الحالیة من - 10(طفال
ین؛ سنة، تم تقسیمھم على أساس التكافؤ بینھم في الصفات التشخیصیة إلى مجموعت)11

ً وطفلة تم تطبیق البرنامج العالجي علیھا) 15(مجموعة تجریبیة ً وطفلة ) 15(و.طفال طفال
وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من األدوات . مجموعة ضابطة لم تتلقَ أیة تدریبات عالجیة

التشخیصیة لقیاس شدة اإلعاقة النوعیة للغة، وجودة الحیاة النفسیة، وقد توصلت الدراسة إلى 
ً بین متوسطات رتب درجات : موعة من النتائج أھمھامج وجود فروق دالة إحصائیا

المجموعتین التجریبیة والضابطة على متغیر شدة اإلعاقة النوعیة للغة في القیاس البعدي بعد 
ً بین .“تطبیق البرنامج، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة وكذلك وجود فروق دالة إحصائیا

مجموعتین التجریبیة والضابطة على متغیر جودة الحیاة النفسیة بعد متوسطات رتب درجات ال
وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء . “تطبیق البرنامج، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة

ً أثناء  تقییم دوري لمھارات اللغة والتواصل وعمل تدخالت إذا لزم األمر فھذه األمور مھمة جدا



 

المدرسة، ویمكن أن یحسن التدخل المبكر في ھذه المرحلة مرحلة الطفولة وسنوات ما قبل 
وضرورة االنتقال من التركیز على . بصورة واضحة ودالة على مخرجات الطفل اللغویة

التدخل العالجي القائم على التعامل الفردي بین المعالج والعمیل داخل الحجرات المغلقة إلى 
 .تفاعالت االجتماعیة في المواقف الطبیعیةالتدخل القائم على اللغة الوظیفیة في سیاق ال
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