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 الكفايات بأهمية والنطق السمع ختصص طلبة معرفة مدى
 بعض ضوء يف واللغة النطق معاجلة الختصاصيي الضرورية

 املتغريات
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى معرفة طمبة  الممخص_

تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصيي 
معالجة النطؽ والمغة، كما حاولت فحص فيما إذا كاف ىذا المدى 
يختمؼ تبعًا لمتغيرات الجامعة، والسنة األكاديمية، والجنس، 

 71طالبًا وطالبة )( 808والتخصص، وقد تكونت عينة الدراسة مف )
مف اإلناث( ممف يدرسوف تخصص السمع والنطؽ  648مف الذكور و

في الجامعة األردنية وجامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية وجامعة 
عماف األىمية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية تـ إعداد استبانة مدى 
معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية 

بصورتيا  -ختصاصيي معالجة النطؽ والمغة، والتي تضمنت ال
( فقرة، وقد أظيرت النتائج أف مستوى معرفة طمبة 41) -النيائية 

تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصيي 
معالجة النطؽ والمغة مجتمعة ومنفردة يعتبر مرتفعاً، ويتجمى ذلؾ في 

( والذي يعكس موافقة أفراد العينة عمى 496967المتوسط العاـ البالغ )
فقرات االستبانة، وتدؿ ىذه النتائج عمى أف طمبة تخصص السمع 
والنطؽ عمى عمـ جيد بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصيي 
معالجة النطؽ والمغة9 كما أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة 
ية إحصائية في مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ بأىم

الكفايات الضرورية الختصاصيي معالجة النطؽ والمغة تعزى 
لمجامعة، وتميؿ لصالح الجامعات الخاصة، وفروقًا تعزى لمسنة 
الدراسية وتميؿ لصالح طمبة السنة الرابعة، وفروقًا تعزى لمجنس وتميؿ 
لصالح اإلناث، وأخيرًا أظيرت الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية 

 .ؿ لصالح تخصص السمع والنطؽتعزى لمتخصص وتمي
: الكفايات، تخصص السمع والنطؽ، اختصاصي الكممات المفتاحية

 .معالجة النطؽ والمغة
 . المقدمة1

 اً يبسنيعد تخصص السمع والنطؽ مف التخصصات الحديثة     

في الوطف العربي، وقد بدأت الجامعة األردنية بإدراجو ضمف 
فكاف الطالب يدرسوف في الدراسات العميا في بادئ األمر، 

الجامعة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في عالج اضطرابات 
النطؽ والمغة في الوقت الذي لـ تكف الجامعات األردنية قاطبة 

 .تمنح درجة البكالوريوس في ىذا التخصص
ثـ تنبيت الجامعات األردنية إلى أىمية استحداث ىذا      

وف ىؤالء الطمبة بعد التخصص عمى مستوى البكالوريوس كي يك
تخرجيـ األقدر عمى متابعة الدراسات العميا في عالج 
اضطرابات النطؽ والمغة مف غيرىـ مف التخصصات األخرى، 
وحاليًا تمنح ثالث جامعات أردنية درجة البكالوريوس في 
تخصص السمع والنطؽ، جامعتاف حكوميتاف ىما: الجامعة 

األردنية، وجامعة خاصة  األردنية وجامعة العمـو والتكنولوجيا
وحيدة ىي جامعة عماف األىمية، وبقيت الجامعة األردنية وحدىا 
تمنح درجة الماجستير إضافة لمبكالوريوس في ىذا التخصص 
الياـ9 كما يعد االىتماـ بمستوى تأىيؿ اختصاصيي النطؽ 
والمغة والكفايات التي يتوجب عميو امتالكيا في الدوؿ العربية 

أقامت الجامعات األردنية أقسامًا وعيادات تطبيقية حديثًا، وقد 
لعالج النطؽ والمغة لطمبتيا عمى مستوى درجة البكالوريوس 
والماجستير إلى جانب التدريس األكاديمي كي ُتعد وتؤىؿ 

 .الطالب لمعمؿ في ىذا المجاؿ
وقد جاء ىذا االىتماـ نتيجة لوجود حاجة ممحة إلعداد      

في مجاؿ عالج اضطرابات النطؽ كوادر مينية متخصصة 
والمغة، كما ظيرت جمعيات مينية وأكاديمية عمى مستوى العالـ 
تسعى إلى توفير كفاءات ذات مستوى عاؿ مف االختصاصييف 
لمتعامؿ مع الحاالت المرضية ومع األفراد ذوي الحاجات 
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الخاصة وذلؾ مف خالؿ عقد العديد مف الدورات وورش العمؿ 
 ].0] المتخصصة

 (ASHA) وقد قامت الجمعية األمريكية لمسمع والنطؽ      
بإنشاء نماذج ايجابية لممارسة مينة عالج اضطرابات النطؽ 
والمغة وذلؾ لتعزيز نوعية الخدمات المينية المقدمة، وتعد ىذه 
النماذج بمثابة دليؿ لمزاولة مينة عالج اضطرابات النطؽ 

 .والمغة
النطؽ والمغة مف الميف الحديثة وتعتبر مينة عالج اضطرابات  

متخصصيف مؤىميف  0951نسبيًا، فمـ يكف في ايرلندا حتى عاـ 
مينيًا يقوموف بالعمؿ كمعالجيف في مينة عالج اضطرابات 
النطؽ والمغة حيث كاف يقـو بيذه الميمة رجاؿ الديف والمعمميف 
واألشخاص الذيف كانوا يتعامموف مع األشخاص الذيف يعانوف 

خمؼ العقمي، وتدريجيًا بدأ التوسع في خدمات عالج مف الت
اضطرابات النطؽ والمغة مف خالؿ ظيور الجمعيات 

 ].0] المتخصصة
[ بدراسة حددت 8كما قامت الجمعية األمريكية لمسمع والنطؽ ] 

فييا أدوار ومسؤوليات اختصاصي النطؽ والمغة في المدارس، 
 :ومف ىذه األدوار والمسؤوليات ما يمي

قـو اختصاصي معالجة النطؽ والمغة بتقديـ خدماتو لجميع ي9 1
المستويات العمرية: ما قبؿ سف المدرسة، والمرحمة االبتدائية، 

 .والمرحمة المتوسطة، والمرحمة الثانوية
يقـو اختصاصي معالجة النطؽ والمغة بالتعامؿ مع العديد 9 2

مف االضطرابات التي تتضمف: اضطرابات المغة، والنطؽ، 
 .لطالقة، والصوت، والرنيف، وصعوبات البمعوا
 .يجب تقديـ العالج وفقًا لعمر واحتياجات الطالب التعميمية9 3
يجب تصميـ البرنامج لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة 9 4

 .والطالب اآلخريف حسب حاجتيـ
يجب جمع البيانات وتحميميا وتفسيرىا عمى نحو فردي مع 9 5

 .لبرنامج الُمقدـ عمى نحو مستمرالطالب إضافة إلى تقييـ ا
يجب التعاوف مع فريؽ العمؿ في المدرسة لتمبية احتياجات  69

 .الطالب

يجب تكويف عالقات جيدة مع الجامعات واالستفادة مف 9 7
 .المعارؼ المشتركة ووجيات النظر

يجب العمؿ مع المجتمع المحمي مف خالؿ مجموعة متنوعة 9 8
ميف في العيادات الخاصة، ومقدمي مف األفراد كاألطباء والعام
 .الخدمات االجتماعية وغيرىـ

شراكيـ في التخطيط وصنع القرار 9 9 يجب العمؿ مع األسر وا 
 .وتنفيذ البرامج

شراكيـ في عممية التدخؿ 9 10 يجب التعاوف مع الطالب وا 
 .والعالج لتعزيز المسؤولية الشخصية بيدؼ تحسيف النتائج

مينة معالجة اضطرابات النطؽ والمغة مما سبؽ يتبيف أف      
تقع ضمف فريؽ متعدد التخصصات، وىو الفريؽ الذي يتعامؿ 
مع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة، والذي يتكوف مف معمـ 
التربية الخاصة، واختصاصي العالج الطبيعي، واختصاصي 
العالج الوظيفي، واالختصاصي االجتماعي، واالختصاصي 

ربية البدنية والفنية، وبعض الميف األخرى النفسي، ومعمـ الت
 .حسب الحاجة

وعند الحديث عف الكفايات المينية الختصاصي معالجة      
اضطرابات النطؽ والمغة ال بد لنا مف اإلشارة لوثيقة بينت فييا 

[ أف ممارسة مينة معالجة 6الجمعية األمريكية لمسمع والنطؽ ]
لبحثي، والتدريب النطؽ والمغة يجب أف تتضمف: العمؿ ا

السريري، وتحديد مؤىالت اختصاصي معالجة اضطرابات 
النطؽ والمغة، واألدوار التي يقـو بيا، والنشاطات المينية، 

 .وبيئات التدريب
كما أشارت إلى أف اختصاصي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة 
ىو ذلؾ الميني الذي يشارؾ في الخدمات العالجية، والوقاية، 

واإلدارة، والبحث في مياديف اضطرابات النطؽ والمغة والتعميـ، 
والتواصؿ والبمع عبر مراحؿ حياة اإلنساف مف مرحمة الرضاعة 
وحتى مرحمة الشيخوخة، كما ىدفت الوثيقة إلى تحديد نطاؽ 
ممارسة مينة معالجة اضطرابات النطؽ والمغة مف خالؿ ما 

 :يمي
 اختصاصيي النطؽ ة مف قبؿ ػة المينػػارسػػاالت ممػػد مجػػتحدي9 1
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 .والمغة
إعالـ أعضاء الفريؽ متعدد التخصصات مثؿ )مقدمي 9 2

الرعاية الصحية، المعمميف، المينييف، وغيرىـ( حوؿ الخدمات 
المينية التي يقدميا اختصاصي معالجة اضطرابات النطؽ 

 .والمغة
دعـ اختصاصيي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة في إجراء 9 3

 .البحوث
التوجيو واإلعداد والتطوير الميني الختصاصيي  تقديـ9 4

 .معالجة اضطرابات النطؽ والمغة
كما حددت الجمعية األمريكية لمسمع والنطؽ مؤىالت 
اختصاصيي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة، والتي تتضمف 
الحصوؿ عمى الدرجة الجامعية األولى، أو درجة الماجستير، أو 

االختبار الذي تقره الجمعية  الدكتوراه، إضافة إلى اجتياز
األمريكية لمسمع والنطؽ، ويخدـ اختصاصيو النطؽ والمغة 
األفراد واألسر والجماعات مف مختمؼ الخمفيات المغوية 
والثقافية، ويتـ تقديـ الخدمات التي تـ بناؤىا عمى نتائج ظيرت 
مف خالؿ تطبيؽ البحوث العممية، ويقـو االختصاصي بالعمؿ 

 :التاليةفي المجاالت 
عند عالج حاالت ) تحسيف إنتاج األصوات الكالمية9 1

  ، وعسر التمفظ(Apraxia) اضطرابات النطؽ، والعمو الحركي
.((Dysartheria) 

 عالج اضطرابات الرنيف )مثؿ حاالت اليروب األنفي9 2
(Nasality)9، الرنيف األنفي) 

عالج اضطرابات الصوت )التي تؤثر في طبقة الصوت، 9 3
 (9وه، ونوعيتووعم
عالج اضطرابات الطالقة )التأتأة، والسرعة المفرطة في 9 4

 (9الكالـ
 .عالج اضطرابات المغة االستقبالية والتعبيرية9 5
عالج اضطرابات اإلدراؾ )االنتباه، والتسمسؿ، والذاكرة، وحؿ 9 6

 (9المشكالت
 .عالج اضطرابات البمع9 7

النطؽ والمغة ويقـو اختصاصيو عالج اضطرابات      
بمجموعة مف الخدمات األخرى، مثؿ: الوقاية، والمسح، والتقييـ، 
وتقديـ االستشارة، والتشخيص، والعالج، واإلرشاد والتوعية، 
وتقديـ خدمات التدخؿ المبكر، وتعميـ وتقديـ التدريب أثناء 

 .الخدمة لألسر ومقدمي الرعاية وغيرىـ مف المينييف
صيو عالج اضطرابات النطؽ والمغة ويمكف أف يقدـ اختصا     

ىذه الخدمات في بيئات متنوعة، مثؿ: المدارس العامة 
والخاصة، ومراكز التدخؿ المبكر، والحضانات، ومراكز الرعاية 

المستشفيات، ) النيارية، ومرافؽ الرعاية الصحية مثؿ
 (9والمؤسسات الصحية المنزلية، والعيادات

[ بدراسة ىدفت إلى فحص 4] وقد قاـ كيوري وكار وتووري     
مدى أىمية ومعرفة اختصاصيو معالجة اضطرابات النطؽ 
والمغة بوسائؿ التكنولوجيا المساندة وفعاليتيا في تعميـ األفراد 

( 45الذيف يعانوف مف إعاقات، وقد اشتممت عينة الدراسة عمى )
مف اختصاصيي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة المتطوعيف، 

( فقرة تقيس 81الدراسة عمى استبانة مكونة مف )واشتممت أداة 
أىمية وامتالؾ االختصاصييف لكفايات معرفة وسائؿ التكنولوجيا 

 .المساندة
وقد خمصت الدراسة إلى أف أغمب المشاركيف اعتبروا      

أنفسيـ في مستوى المبتدئيف في استخداـ الكمبيوتر والتكنولوجيا 
أشارت الدراسة إلى أف المساندة، وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد 

%( مف المشاركيف يستخدموف بعض أنواع التكنولوجيا 49)
المساندة مثؿ األلعاب الُمكيفة، وأجيزة الحركة والجموس، 
واألجيزة التعويضية البديمة، والكمبيوتر الشخصي في التطبيؽ 
العممي والخبرات التعميمية والعيادية، وعند سؤاليـ عف متغير 

%( مف المشاركيف تمقوا 4445لدراسة أف )التدريب، أشارت ا
%( عمى التكنولوجيا 6646تدريبًا عمى الكمبيوتر مقابؿ )

( فقرة مف أصؿ 69المساندة، كما أظيرت نتائج الدراسة أف )
( فقرة حصمت عمى درجة أىمية عالية تراوحت ما بيف 81)

متوسطة األىمية إلى عالية األىمية مف وجية نظر المشاركيف 
( التي تشير إلى القدرة عمى 66سة، باستثناء الفقرة رقـ )في الدرا
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إجراء ورش العمؿ في مجاؿ التدريب عمى وسائؿ التكنولوجيا 
 .المساندة، فقد حصمت عمى درجة أىمية متدنية

[ دراسة ىدفت إلى تحديد ما إذا كانت 5وأجرى بيرس ]     
ىناؾ أية اختالفات في الرأي بيف ثالث مجموعات مف 

يي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة، األولى: العامميف اختصاص
في المدارس العامة في ثالث مناطؽ تعميمية مختمفة، والثانية: 
المشرفيف عمى برامج عالج السمع والكالـ في المدارس العامة، 
والثالثة: العامميف في الكميات والجامعات الذيف يعمموف عمى 

ج اضطرابات النطؽ إعداد اختصاصييف مؤىميف لممارسة عال
والمغة، وذلؾ فيما يتعمؽ بالكفايات الالزمة والضرورية لنجاح 
االختصاصييف في المدارس العامة في مدينة تكساس، وقد 

 :توصمت الدراسة إلى ما يمي
كاف ىناؾ توافؽ عاـ بيف المجموعات الثالثة فيما يتعمؽ 9 1

ؽ بالكفايات المطموبة مف اختصاصي معالجة اضطرابات النط
 .والمغة في المدارس العامة في مدينة تكساس

تعتبر درجة الماجستير مف المعايير اليامة لمزاولة مينة 9 2
اختصاصي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة بفاعمية، ومع ذلؾ 

 .%( مف المختصيف لـ يحققوا ىذا المعيار75فإف )
كما أجرت مجموعة مف المنظمات األمريكية: الجمعية      

األمريكية لمسمع والنطؽ والمغة، وجمعية األطفاؿ غير العادييف، 
[ دراسة 6وجمعية التربية الخاصة، وجمعية الطفولة المبكرة ]

ىدفت إلى فحص اإلطار التنظيمي ليذه الجمعيات المينية، وقد 
أشارت الدراسة إلى دور ىذه الجمعيات في تطوير اإلطار 

ؼ الميني عمى خدمات التنظيمي واإلعداد المناسب واإلشرا
معالجة اضطرابات النطؽ والمغة في أقساـ التدخؿ المبكر 
والبيئات التعميمية لألطفاؿ الذيف يعانوف مف اضطرابات في 

 .النطؽ أو المغة
وقد تبيف أف اإلطار التنظيمي يتضمف ثالثة مستويات مف      

المسميات الوظيفية، وىي: فني، ومساعد، ومشارؾ، وجميعيـ 
ف تحت إشراؼ اختصاصي معالجة اضطرابات النطؽ يعممو 

والمغة الُمرخص، حيث يتـ تزويد كؿ مستوى بالمعمومات، 

وطبيعة الدور المنوط بو، والمسؤوليات، والحاجات التدريبية، 
ودرجة اإلشراؼ المطموبة مف قبؿ األفراد، كما يحدد اإلطار 
الميني، والمعرفة، والميارات المطموبة لكؿ مستوى مف 

لمستويات السابقة، كما وأكدت الدراسة عمى مسؤوليات المينييف ا
 .في عالج اضطرابات النطؽ والمغة

[ بدراسة ىدفت إلى تقييـ 0] وأخيرًا قاـ خميؿ، والدوايدة     
مستوى أىمية وامتالؾ كفايات اختصاصيي معالجة النطؽ 

مف  (CEC) والمغة وفقًا لمعايير جمعية األطفاؿ غير العادييف
وجية نظر اختصاصيي واختصاصيات معالجة النطؽ والمغة 
في المممكة العربية السعودية، وأثر متغيرات الجنس، والخبرة، 
والمستوى التعميمي، ومكاف العمؿ عمى ىذا المستوى، وقد 

( اختصاصيًا واختصاصيًة ممف 41تكونت عينة الدراسة مف )
السعودية، ولتحقيؽ يعمموف في بيئات مختمفة في المممكة العربية 

أىداؼ الدراسة الحالية قاـ الباحثاف ببناء استبانة مسحية بيدؼ 
التعرؼ عمى مدى أىمية وامتالؾ كفايات اختصاصيي معالجة 
 النطؽ والمغة وفقًا لمعايير جمعية األطفاؿ غير العادييف

(CEC) وقد أظيرت النتائج أف اتجاىات العينة تعكس مدى ،
ي النطؽ والمغة بالنسبة ليـ، كما أىمية كفايات اختصاصي

أظيرت ارتفاع مدى امتالؾ اختصاصيي واختصاصيات النطؽ 
والمغة في المممكة العربية السعودية لكفايات اختصاصيي النطؽ 
والمغة، وأخيرًا أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف اختصاصيي واختصاصيات النطؽ والمغة في 

متالؾ كفايات اختصاصيي النطؽ والمغة ُتعزى مستوى أىمية وا
لممستوى التعميمي، أو لسنوات الخبرة، أو لمكاف العمؿ، أو 
لمجنس إال فيما يخص متغير أىمية المجاؿ البحثي الذي دلت 
نتائجو عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اختصاصيي 
واختصاصيات النطؽ والمغة في مستوى أىمية وامتالؾ كفايات 
اختصاصيي النطؽ والمغة ُتعزى لمجنس وتميؿ ىذه الفروؽ 

 .لصالح عينة اإلناث
ويسعى الباحث في ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى      

معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية 
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الختصاصيي معالجة النطؽ والمغة وعالقتيا ببعض المتغيرات، 
لكفايات، وضرورة توافرىا لدى وذلؾ لمعرفتو بأىمية ىذه ا

اختصاصي معالجة النطؽ والمغة عند تخرجو مف الجامعة والبدء 
بالعمؿ عمى نحو ميني في عيادات ومراكز عالج اضطرابات 

 .النطؽ والمغة
 مشكمة الدراسة. 2

يتضح مما سبؽ أف موضوع معرفة طمبة تخصص السمع      
ية الكفايات والنطؽ واختصاصيي معالجة النطؽ والمغة بأىم

الضرورية لمينة معالجة النطؽ والمغة ما زاؿ بحاجة ماسة 
لمبحث والدراسة، فمـ تتوفر لدى الباحث دراسات سابقة تطرقت 
ليذا الموضوع بصورة مباشرة أو تحميمية، وكوف ىذا التخصص 
يعد حديثًا عمى نحو نسبي فما زاؿ بحاجة لمعديد مف األبحاث 

النتائج العممية التي ترفع مف  والدراسات لموقوؼ عمى أفضؿ
 .سوية ومينية االختصاصييف

ذا وقد لمس الباحث مف خالؿ عممو في الميداف )في ى    
عيادات معالجة النطؽ والمغة( ضعفًا ممحوظًا في مدى معرفة 
خريجي تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية 

لدراسة الختصاصي معالجة النطؽ والمغة وىذا ما دفع الباحث 
ىذه المشكمة والوقوؼ عمى مستوى ىذه المعرفة لدى الطمبة وىـ 
عمى مقاعد الدراسة قبؿ تخرجيـ والتحاقيـ بعيادات معالجة 
النطؽ والمغة، وبالتحديد ستحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف 

 :األسئمة التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ما مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ بأىمية  -5
 ايات الضرورية الختصاصيي معالجة النطؽ والمغة؟الكف
ىؿ توجد فروقات في مدى معرفة طمبة تخصص السمع  -6

والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي معالجة النطؽ 
 والمغة تعزى إلى الجامعة؟

ىؿ توجد فروقات في مدى معرفة طمبة تخصص السمع  -7
صي معالجة النطؽ والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصا

 والمغة تعزى إلى السنة الدراسية؟

 ىؿ توجد فروقات في مدى معرفة طمبة تخصص السمع  -8
والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي معالجة النطؽ 

 والمغة تعزى إلى الجنس؟
ىؿ توجد فروقات في مدى معرفة طمبة تخصص السمع  -9

صاصي معالجة النطؽ والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الخت
 والمغة تعزى إلى التخصص؟

 أهمية الدراسة. ب
تنبع أىمية الدراسة مف توجو العالـ الغربي المتحضر إلى       

تحديد وتخصيص الكفايات والميارات والقدرات الواجب توافرىا 
في جميع التخصصات مما يزيد مف كفاءة البرامج األكاديمية 

معرفة ما يجب التركيز عميو إلعداد والتعميمية والتدريبية في 
كوادر قادرة عمى القياـ بوظائفيا عمى النحو األمثؿ، وبما أف 
مينة معالجة النطؽ والمغة تعد مف الميف الحديثة نسبيًا في 
المجتمعات العربية كاف مف األىمية بمكاف تسميط الضوء عمى 

فايات مدى معرفة الطمبة الذيف ما زالوا عمى مقاعد الدراسة بالك
 .الخاصة بمينتيـ المستقبمية

 أهداف الدراسة. ج
تيدؼ ىذه الدراسة إلى قياس مدى معرفة طمبة تخصص      

السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصيي معالجة 
النطؽ والمغة، وينبثؽ عف ىذا اليدؼ مجموعة مف األىداؼ 

 :الفرعية وىي
معرفة طمبة تحديد ما إذا كانت ىناؾ فروقات في مدى  -1

تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي 
 .معالجة النطؽ والمغة تعزى إلى الجامعة

تحديد ما إذا كانت ىناؾ فروقات في مدى معرفة طمبة  -2
تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي 

 .معالجة النطؽ والمغة تعزى إلى السنة الدراسية
د ما إذا كانت ىناؾ فروقات في مدى معرفة طمبة تحدي -3

تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي 
 .معالجة النطؽ والمغة تعزى إلى الجنس

 ة ػة طمبرفػعػدى مػػي مػػات فػػروقػػاؾ فػػنػت ىػػانػا إذا كػػد مػػػديػحت -4
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 تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي 
 .تعزى إلى التخصصمعالجة النطؽ والمغة 

 حدود الدراسةد. 
تحدد الدراسة مف حيث مجتمعيا وىو جميع طمبة تخصص      

السمع والنطؽ في الجامعة األردنية وجامعة العمـو والتكنولوجيا 
األردنية وجامعة عماف األىمية المسجميف في الفصؿ الدراسي 

 (61069-6105) األوؿ مف العاـ األكاديمي
كما أف إمكانية تعميـ نتائج الدراسة تتحدد بمنيجيتيا سواء مف 
حيث تعريفيا لمتغيرات الدراسة، أو مف حيث الخصائص 
السيكومترية ألداة الدراسة )صدقيا وثباتيا(، أو مف حيث طريقة 
جمع البيانات واألساليب اإلحصائية التي استخدمت لإلجابة عف 

 .أسئمتيا
 المصطمحات اإلجرائيةه. 

لكفايات: يستخدـ مصطمح الكفايات لمداللة عمى مجموعة مف ا
القدرات، وااللتزامات، والمعرفة، والميارات التي تمكف الشخص 
مف العمؿ بفعالية في وظيفة ما، ويستخدـ الباحث مصطمح 
الكفايات في الدراسة الحالية مرتبطًا بمجاالت )المعرفة، 

فرىا لدى الميارات، القدرات، الميمات( والتي يجب تو 
 .اختصاصيي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة

اختصاصي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة: عرفت الجمعية 
الكندية لمسمع والنطؽ والمغة اختصاصي معالجة اضطرابات 
النطؽ والمغة بالشخص الذي ييتـ بالوقاية وتحديد وتقييـ وعالج 

عادة تأىيؿ االضطرابات التواصمية وصعوبات البم ع لدى وا 
األطفاؿ والكبار، وُيقدـ اختصاصي معالجة اضطرابات النطؽ 
والمغة التعميـ والخدمات االستشارية لمناس حوؿ التواصؿ والبمع 
واضطراباتيا، ويعمؿ اختصاصي معالجة اضطرابات النطؽ 

 ].7] والمغة مع فريؽ متعدد التخصصات في تقديـ البرامج
 عػػػػص السمػة تخصػػطمبة تخصص السمع والنطؽ: ىـ جميع طمب

والنطؽ في الجامعة األردنية وجامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية 
وجامعة عماف األىمية والمسجميف في الفصؿ الدراسي األوؿ مف 

 ). 6106-6105العاـ األكاديمي )
 . الطريقة واالجراءات4

 دراسةال منهجأ. 
استخدمت العديد مف اإلجراءات لموصوؿ إلى نتائج ىذه      

الدراسة، وفيما يمي وصؼ مفصؿ لإلجراءات التي تـ استخداميا 
بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة الحالية متضمنًا تحديد مجتمع 
الدراسة وطريقة اختيار العينة، وأدوات الدراسة، واإلجراءات التي 
تـ تطبيقيا لمتحقؽ مف صدؽ وثبات ىذه األدوات، وأخيرا تصميـ 

 .الدراسة ومتغيراتيا
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

يتمثؿ مجتمع ىذه الدراسة بجميع طمبة تخصص السمع       
والنطؽ الذكور واإلناث في مرحمة البكالوريوس في الجامعات 
األردنية الحكومية والخاصة التي تدرس ىذا التخصص وىي: 
الجامعة األردنية وجامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية وجامعة 

لمسجميف في الفصؿ االوؿ مف العاـ األكاديمي عماف األىمية وا
(6105-61069) 

 وقد تـ اختيار عينة الدراسة مف خالؿ استخداـ الطريقة العشوائية
(Random sample)  حيث كاف ىناؾ حرص عمى تمثيؿ

( فرد مف 511) جميع الفئات المذكورة، وقد تكونت العينة مف
نسخة مف  (511الفئات المذكورة وفي ضوء ذلؾ تـ توزيع )
( استبانة فقط 808االستبانة، ولكف لألسؼ تـ استرجاع )

صالحة لالستخداـ في التحميؿ اإلحصائي، فقد كانت بعض 
االستبانات إما فارغة كميًا أو أف طريقة االستجابة توحي بعدـ 
قراءة الفرد لمفقرات فتـ استبعادىا تحقيقًا لمصداقية البحث، 

راد الدراسة حسب متغيرات ( توزيع أف0ويوضح الجدوؿ رقـ )
 :الدراسة
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 1 جدول
 التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

 النسبة التكرار الفئات 
 %78 648 حكومية الجامعة 

 %66 71 خاصة  
 %011 808 المجموع  

 %6696 76 أولى السنة الدراسية 
 %8196 96 ثانية  

 %0694 56 ثالثة  
 %8198 98 رابعة  
 %011 808 المجموع  

 %66 71 ذكر الجنس
 %78 648 أنثى  
 %011 808 المجموع  

 %494 04 نطؽ التخصص
 %695 8 سمع  
 %9890 696 سمع ونطؽ  
 %011 808 المجموع  
    

أفراد العينة %( مف 78الحظ مف الجدوؿ أعاله أف )ي     
يدرسوف في جامعات حكومية والباقي يدرسوف في جامعات 
خاصة، وىذا أمر منطقي كوف الدراسة أجريت عمى جامعتيف 

%( مف 6696حكوميتيف وجامعة خاصة واحدة، كما نالحظ أف )
%( مف العينة مف 8196العينة مف طمبة السنة األولى، و)

طالب السنة  %( مف العينة مف694طالب السنة الثانية، و)
الثالثة والباقي مف طالب السنة الرابعة، ويظير الجدوؿ كذلؾ أف 

%( مف العينة ذكور والنسبة األكبر مف العينة مف اإلناث 66)
%(، ويعود السبب في ذلؾ إلى أف معظـ طمبة تخصص 78)

%( مف 494السمع والنطؽ ىف مف اإلناث، وأخيرًا نالحظ أف )
%( منيا متخصصوف 695)العينة متخصصوف في النطؽ، و

في السمع والنسبة األكبر مف العينة متخصصوف في السمع 
والنطؽ، ويعود السبب في ذلؾ إلى التخصص الرئيسي في ىذه 

 .الجامعات ىو تخصص السمع والنطؽ وعدد طمبتو ىو األكثر
 أداة الدراسةج. 
بعد االطالع عمى األدب التربوي والنفسي والدراسات      

تعمقة بمشكمة الدراسة واستطالع رأي عينة مف السابقة الم

الباحثيف وأساتذة الجامعات، قاـ الباحث بتطوير االستبانة 
الحالية لقياس وتحديد مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ 
بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصيي معالجة اضطرابات 
النطؽ والمغة، بما يخدـ أغراض ىذه الدراسة، وقد تضمنت 

( فقرة، واختيرت ىذه الفقرات 41ستبانة في صورتيا النيائية )اال
بحيث تتناسب والغاية مف إعدادىا، وقد طورت االستبانة وفؽ 

 :الخطوات التالية
 .تحديد الغرض مف تطوير االستبانة9 1
الرجوع إلى بعض المقاييس والمراجع ذات الصمة بموضوع 9 2

  .الدراسة وىي قميمة جداً 
األسس النظرية لمكفايات الضرورية  الرجوع إلى9 3

 .الختصاصيي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة
اختيار فقرات االستبانة وذلؾ ضمف األسس والمعايير 9 4

 :التالية
االبتعاد عف التعقيد المفظي، أو النحوي، أو الصرفي، أو  •

 .الداللي
 .استخداـ المفردات األكثر شيوعًا واستخداماً  •
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 .مجاالت اىتماـ وخبرة أفراد العينة محاولة تغطية •
 :وقد قسمت االستبانة إلى جزأيف ىما

المتغيرات الديموغرافية: الجامعة، والسنة الدراسية، والجنس، 9 1
 .والتخصص

الفقرات التي تقيس مدى معرفة طمبة تخصص السمع  29
معالجة  والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصيي

اضطرابات النطؽ والمغة: وتتألؼ مف العبارات المحتممة والتي 
يمكف أف تقيس مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ 
بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصيي معالجة اضطرابات 

( فقرة، وقد تـ قياس استجابات 41) النطؽ والمغة موزعة عمى
اس مف خالؿ سمـ أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات المقي

استجابة تـ تدريجو حسب مقياس ليكرت إلى خمس نقاط حسب 
(، ميمة نوعًا ما 4(، ميمة = )5األوزاف التالية: ميمة جدًا = )

(، وبحيث تتدرج 0(، غير ميمة = )6(، ميمة قمياًل = )8= )
 (09( إلى عدـ األىمية ) 5مف درجة أىمية عالية )

 :دالالت صدق وثبات األداة
 -في ىذا الجزء استعراض دالالت صدؽ المحتوى سيتـ     

لألداة ودالالت ثباتو عف  -وبالتحديد دالالت الصدؽ الظاىري 
 .طريؽ قياس ثبات االتساؽ الداخمي

 

 :أواًل: دالالت صدق المحتوى
يتضح ىذا الصدؽ مف خالؿ اإلجراءات التي اتخذت و      

تيار فقراتيا، لتطوير االستبانة سواء مف حيث تحديد أبعادىا، واخ
أـ مف خالؿ التحقؽ مف دالالت صدؽ المحتوى وبالتحديد 
دالالت الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد 

( مف األساتذة ذوي 8تـ توزيع األداة في صورتيا األولية عمى )
الخبرة واالختصاص في معالجة اضطرابات النطؽ والمغة في 

العمـو والتكنولوجيا األردنية، وجامعة  الجامعة األردنية، وجامعة
( 01عماف األىمية، وجامعة الممؾ عبد العزيز في جدة، وعمى )

مف اختصاصيي معالجة اضطرابات النطؽ والمغة الذيف يحمموف 
درجة الماجستير في التخصص ويعمموف في الميداف مدة ال تقؿ 

سنوات، حيث قاموا بإبداء آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ  5عف 
اسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى ما تقيسو من

وبعد  -االستبانة، ووضوح صياغتيا المغوية، وفي ضوء ذلؾ 
تـ استبعاد بعض الفقرات وتعديؿ  -تحميؿ أراءىـ وتعميقاتيـ 

( فقرة، والجدوؿ رقـ 41بعضيا اآلخر، ليصبح عدد الفقرات )
ناسبة فقرات ( يمثؿ نسب اتفاؽ المحكميف حوؿ درجة م6)

المقياس وانتمائيا لمدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ 
بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصيي معالجة اضطرابات 

 .النطؽ والمغة
 2جدول 

 نسب اتفاق المحكمين حول درجة انتماء كل فقرة من فقرات المقياس لمبعد الذي تنتمي إليه
 نسبة االتفاق الفقرة نسبة االتفاق الفقرة نسبة االتفاق الفقرة نسبة االتفاق الفقرة
0 96% 08 85% 65 80% 87 81% 
6 86% 04 88% 66 88% 88 85% 
8 80% 05 88% 67 80% 89 91% 
4 88% 06 75% 68 87% 41 87% 
5 98% 07 76% 69 91%  
6 85% 08 76% 81 90% 
7 86% 09 74% 80 88% 
8 81% 61 80% 86 76% 
9 77% 60 85% 88 87% 
01 80% 66 88% 84 96% 
00 96% 68 78% 85 90% 
06 81% 64 91% 86 88% 
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( أف جميع فقرات المقياس 6ويالحظ مف خالؿ جدوؿ رقـ )     
%( وىي النسبة التي تـ 71قد حازت عمى نسبة اتفاؽ تفوؽ )

اعتمادىا كمعيار الستبقاء القفرة أو استبعادىا وىي نسبة مقبولة 
كونيا تشير إلى أف أغمبية  -مف وجية نظر الباحث –

المحكميف قد اتفقوا عمى صالحية الفقرة، كما يالحظ مف خالؿ 
( فقرة قد حازت عمى نسبة اتفاؽ تساوي أو 88نفس الجدوؿ أف )

 %(819تفوؽ )
 

 ثبات األداة: :نياً ثا
ثبات األداة تـ تقدير معامؿ ثبات االتساؽ لمتأكد مف     

( لألداة مف Internal consistency coefficientالداخمي )
 = αخالؿ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ، حيث بمغت قيمة )

( وىي نسبة ممتازة كونيا أعمى مف النسبة المقبولة 0.952
بالنسبة لكؿ كفاية مف كفايات  α(، كما تبيف أف قيمة 1961)

( وىذا ما يوضحو 1961االختصاص أعمى مف النسبة المقبولة )
 (:8الجدوؿ رقـ )

 3جدول 
 اختبار الثبات لكل كفاية من الكفايات الضرورية الختصاصيي معالجة اضطرابات النطق والمغة

 αقيمة  الكفاية
 1976 المعرفة
 19858 الميارات
 1986 القدرات
 19984 الميمات

 :البيانات جمع أسموب
 في التدريس ىيئة أعضاء مف الزمالء بإبالغ الباحث قاـ     

 وذلؾ االستبانات، توزيع قبؿ البحث ىذا مف باليدؼ الجامعات
 بأىمية( والنطؽ السمع تخصص طمبة) العينة أفراد لتعريؼ
 لتعبئة دقيقة( 81) العينة أفراد وأعطي البحث، في المشاركة
 الفرصة العينة أفراد إلعطاء المدة ىذه تحديد وتـ االستبانة،

 في الشروع قبؿ األمر لـز إذا عنيا واالستفسار الفقرات لقراءة
 المحاضرات أثناء عمييـ االستبانات توزيع تـ وقد عمييا، اإلجابة

عادتيا االستبانة تعبئة الطالب عمى يسيؿ كي  وقت نفس في وا 
 .استعادتيا احتمالية مف يزيد مما المحاضرة

 

 ومناقشتها . النتائج5
 :األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 كاف والذي األوؿ بالسؤاؿ الخاصة لمنتائج استعراض يمي فيما
 :التالي النحو عمى
 الكفايات بأىمية والنطؽ السمع تخصص طمبة معرفة مدى ما

 بعض ضوء في والمغة النطؽ معالجة الختصاصيي الضرورية
  المتغيرات؟
 الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة

 تخصص طمبة معرفة مدى استبانة لفقرات المعيارية واالنحرافات
 معالجة الختصاصيي الضرورية الكفايات بأىمية والنطؽ السمع
 :النتائج ىذه يظير( 4) رقـ والجدوؿ والمغة النطؽ

 4 جدول
 الختصاصيي الضرورية الكفايات بأهمية والنطق السمع تخصص طمبة معرفة مدى استبانة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 والمغة النطق معالجة
 مستوى الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الكفايات
 مرتفع 194677 495057 المعرفة
 مرتفع 195105 494769 الميارات
 مرتفع 195590 494710 القدرات
 مرتفع 1957854 490809 الميمات

 مرتفع 1949787 496967 الكفايات مجتمعة
 :التالي لممقياس وفقاً  وذلؾ مرتفعاً  يعتبر ومنفردة مجتمعة  أعاله بالكفايات المعرفة مستوى أف إلى أعاله الجدوؿ يشير
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 5 جدول
 االستبانة فقرات عمى الموافقة مستوى مقياس

 مستوى الموافقة الدرجة
 منخفض 6988 – 0

 متوسط 8966 – 6984
 مرتفع 5 – 8967

إجابات عينة الدراسة عمى كؿ كفاية مف كفايات وفيما يمي     
 :الدراسة

 :كفاية المعرفة9 1

 6جدول 
ة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطق بأهمية كفاية المعرفة الختصاصيي معالج

 النطق والمغة
رقم 

 لفقرةا
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المعرفة

جراءات التشخيص9 1  مرتفع 510. 4.78 معرفة االختصاصي بمبادئ وطرؽ وا 
جراءات العالج والتأىيؿ  2  مرتفع 485. 4.78 معرفة االختصاصي بمبادئ وطرؽ وا 
 مرتفع 820. 4.29 معرفة االختصاصي بمبادئ وطرؽ تصميـ المناىج والتدريب  3
 مرتفع 633. 4.47 معرفة االختصاصي بطرؽ قياس فاعمية التدريب9 4
 مرتفع 866. 4.26 معرفة االختصاصي بالسموؾ اإلنساني )االىتمامات والدافعية والشخصية وأساليب تعديؿ السموؾ( 5
 مرتفع 46770. 4.5157 المتوسط العاـ وانحرافو المعياري 
يشير الجدوؿ أعاله إلى ارتفاع مستوى الوعي بالفقرات      

( يعكس مستوى 495057أعاله كما أف المتوسط العاـ البالغ )
( ىما 6، 0وعي مرتفع بكفاية المعرفة، كما نالحظ أف الفقرتيف )

 .( ىي أقؿ الفقرات أىمية5أكثر الفقرات أىمية بينما الفقرة )
 :كفاية الميارات9 2

 7جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطق بأهمية كفاية المهارات الختصاصيي 

 معالجة النطق والمغة
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المعرفة

 مرتفع 682. 4.50 ()االنتباه إلى ما يقولو اآلخريف ميارة االستماع الجيد 6
 مرتفع 688. 4.43 (9ردود أفعاؿ اآلخريف وفيـ مشاعرىـميارة اإلدراؾ والوعي االجتماعي )الوعي ب 7
يصاؿ المعمومات بفاعمية9 8  مرتفع 644. 4.50 ميارة التحدث مع اآلخريف وا 
 مرتفع 633. 4.54 تحديد واستخداـ الوسائؿ التعميمية المناسبة لمف يعانوف مف اضطرابات التواصؿ9ميارة  9
 مرتفع 671. 4.45 ميارة تييئة البيئة المالئمة لزيادة فاعمية التدريب9 10
يجاد حموؿ بديمة لممشكالت9 11  مرتفع 641. 4.44 ميارة التفكير واالستنتاج المنطقي لتحديد نقاط القوة والضعؼ وا 
 مرتفع 50148. 4.4769 المتوسط العاـ وانحرافو المعياري 
نالحظ أف مستوى معرفة كفاية الميارات يعتبر مرتفعًا وذلؾ      

بالنسبة لكؿ فقرة مف الفقرات أعاله ولممتوسط العاـ البالغ 
الفقرات معرفة ( ىي أكثر 9(، كما نالحظ أف الفقرة )494769)

 .( ىي أقؿ الفقرات معرفة7بينما كانت الفقرة )
 :القرارات9 8
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 8جدول 
جة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطق بأهمية كفاية القرارات الختصاصيي معال

 النطق والمغة
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المعرفة

 مرتفع 662. 4.45 القدرة عمى فيـ كالـ اآلخريف9 12
 مرتفع 622. 4.55 القدرة عمى التحدث بوضوح مع اآلخريف9 13
 مرتفع 634. 4.52 المنطوقة9 القدرة عمى االستماع وفيـ المعمومة واستقباؿ األفكار المرسمة بواسطة الكممات والجمؿ 14
 مرتفع 740. 4.36 القدرة عمى حؿ المشكالت والتبرير االستنتاجي9 15
 مرتفع 55910. 4.4701 المتوسط العاـ وانحرافو المعياري 
يشير الجدوؿ أعاله إلى أف المتوسط العاـ البالغ      

( يعكس مستوى معرفة مرتفع بالكفاية أعاله، كما أف 494710)
كؿ فقرة مف الفقرات تعكس مستوى معرفة مرتفع بيا، ونالحظ 

( تعكس أعمى مستوى معرفة بيف الفقرات بينما 08أف الفقرة )
 .( تعكس أقؿ مستوى معرفة بينيا05كانت الفقرة )

 :الميمات9 4
 9جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استبانة مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطق بأهمية كفاية المهمات الختصاصيي 
 معالجة النطق والمغة

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 المعرفة

 مرتفع 770. 4.40 استخداـ أدوات تقييـ اضطرابات التواصؿ9 16
 متوسط 1.158 3.64 التواصؿ مع األفراد غير الناطقيف )باستخداـ لغة اإلشارة، الكمبيوتر( 17
 مرتفع 961. 3.94 تصميـ خطط دروس منظمة ومكتوبة9 18
في التعامؿ مع الذيف يعانوف مف اضطرابات  تقديـ دروس إرشادية وألعاب عالجية لمساعدة المعمميف 19

 التواصؿ9
 مرتفع 850. 4.17

القياـ بأبحاث ودراسات حوؿ اضطرابات التواصؿ وتسجيؿ النتائج مف أجؿ تعميميا واستخداـ االستراتيجيات  20
 وطرؽ العالج الفعالة

 مرتفع 960. 4.01

 مرتفع 839. 4.20 مواضيع اضطرابات التواصؿالتشاور وتقديـ النصح لممعمميف أو الفريؽ الطبي حوؿ  21
حالة الذيف يعانوف مف اضطرابات التواصؿ إلى خدمات طبية أو تربوية أخرى9 22  مرتفع 778. 4.28 التشاور وا 
 مرتفع 827. 4.10 تصميـ وتطوير وتوظيؼ وسائؿ التواصؿ واالستراتيجيات المختمفة9 23
 مرتفع 798. 4.26 تطوير وتطبيؽ الخطط العالجية لجميع اضطرابات التواصؿ بناءًا عمى تقييـ وتوصيات الفريؽ العالجي 24
 مرتفع 785. 4.20 تطوير النشاطات الفردية والجماعية والبرامج في المدارس لمتعامؿ مع اضطرابات التواصؿ9 25
 مرتفع 855. 4.25 تطوير برامج تماريف الكالـ لمتقميؿ مف اضطرابات التواصؿ9  26
إرشاد الفرد الذي يعاني مف اضطرابات التواصؿ وأفراد أسرتو حوؿ مختمؼ الموضوعات المرتبطة بمشكمتو  27

 كاستراتيجيات التواصؿ 
 مرتفع 758. 4.44

المغة والنطؽ بيدؼ التشخيص ووضع الخطة العالجية لجميع قراءة التقارير الطبية وتفسير نتائج اختبارات  28
 اضطرابات التواصؿ

 مرتفع 691. 4.53

توجيو الفرد الذي يعاني مف اضطرابات التواصؿ نحو التكنيكات الفعالة في التواصؿ والتي تشتمؿ مثاًل عمى  29
 الكالـ أو لغة اإلشارة، أو قراءة الشفاه9

 مرتفع 870. 4.31

 مرتفع 718. 4.48 تطور وتقدـ الفرد الذي يعاني مف اضطرابات التواصؿ وتعديؿ طريقة العالج وفقًا لذلؾ9مراقبة  30
 مرتفع 796. 4.17 المشاركة في كتابة تقارير االجتماعات الخاصة بتقدـ العالج مثؿ الخطة التربوية الفردية 31
نتائج البحوث لنقؿ المعرفة حوؿ الطرؽ العالجية المشاركة في المؤتمرات والتدريب والتعميـ المستمر ونشر  32

 الجديدة في اضطرابات التواصؿ
 مرتفع 904. 4.13
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 مرتفع 776. 4.38 اإلشراؼ والتعاوف مع فريؽ العالج9 33
 مرتفع 874. 4.16 استخداـ تطبيقات الكمبيوتر لمساعدة مف يعانوف مف اضطرابات التواصؿ 34
 مرتفع 913. 4.13 ولألسر، ولممجتمع المحمي حوؿ رعاية مف يعانوف مف اضطرابات التواصؿإعطاء دورات لممعمميف،  35
 مرتفع 4.09 1.128 (Nasometer9استخداـ جياز تقييـ الخنؼ ) 36
 مرتفع 4.12 1.185 (Visipitch9استخداـ جياز تقييـ الصوت ) 37
الحنجرة مثؿ الحنجرة االصطناعية استخداـ األجيزة التي تساعد في عالج حاالت استئصاؿ  38

(Electrolarynx) 
 مرتفع 1.288 4.01

 مرتفع 4.02 1.293 (Stroboscope9استخداـ جياز تنظير الحنجرة ) 39
 مرتفع 1.118 4.13 استخداـ أدوات التواصؿ البديمة مثؿ أجيزة التواصؿ عف طريؽ الكمبيوتر والصور9 40
 مرتفع 57854. 4.1819 المتوسط العاـ وانحرافو المعياري 
( يعكس مستوى 490809الحظ أف المتوسط العاـ البالغ )ي     

( تعكس أكثر 68معرفة مرتفع بالكفاية أعاله، كما أف الفقرة )
( تعكس أقؿ الفقرات 07الفقرات معرفة بينما كانت الفقرة )

 .معرفة
النتائج السابقة أف الطمبة لقد تبيف مف خالؿ استعراض      

عمى دراية ومعرفة بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي 
معالجة النطؽ والمغة، وقد كاف ىذا واضحًا عمى نحو كمي 
وجزئي، ويمكف أف يدؿ ىذا عمى تغطية البرامج األكاديمية 
لمفيـو الكفايات عمى نحو جيد، ويبقى السؤاؿ عف مدى احتفاظ 

المعرفة بعد التخرج وقدرتيـ عمى االلتزاـ بيا ىؤالء الطمبة بيذه 
 .أثناء ممارسة المينة

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
فيما يمي استعراض لمنتائج الخاصة بالسؤاؿ الثاني والذي كاف 

 :عمى النحو التالي
 ىؿ توجد فروقات في مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ 

الختصاصي معالجة النطؽ والمغة بأىمية الكفايات الضرورية 
 تعزى إلى الجامعة؟

 T-test for)لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار      

independent-sample)  حيث تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة
 ≥ α)( ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى09595-البالغة )
 بالنسبة لكفايات المعرفة، بينما قيمة )ت( المحسوبة (0.05

بالنسبة لباقي الكفايات ولمكفايات مجتمعة ذات داللة إحصائية 
مما يدؿ عمى وجود فروقات فييا  (α ≤ 0.05) عند مستوى

تميؿ لصالح الجامعات الخاصة ذات المتوسط الحسابي األعمى، 
وىذا يشير إلى تقدـ الجامعات الخاصة في التركيز عمى أىمية 

المينية ومدى أىميتيا  الكفايات وزيادة وعي الطمبة بالكفايات
خصوصًا وأف عينة الدراسة أخذت مف جامعتيف حكوميتيف 
وجامعة خاصة واحدة وىذا يؤكد تفوؽ الجامعة الخاصة في 

( يظير ىذه 01التركيز عمى ىذا الجانب، والجدوؿ رقـ )
 :النتائج

 11جدول 
دى معرفة طمبة تخصص السمع والنطق بأهمية الكفايات الضرورية الختصاصي معالجة النطق والمغة نتائج اختبار )ت( لفحص الفروق في م

 حسب الجامعة
 الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجامعة الكفايات

 19006 09595- 19468 494905 حكومية المعرفة
   194616 49594 خاصة

 19119 69619 195179 49488 حكومية الميارات
   1945587 49604 خاصة

 1916 69888- 19558 494805 حكومية القدرات
   19546 49617 خاصة

 19111 49964- 195718 491994 حكومية الميمات
   195016 49474 خاصة
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 19111 49448- 19494 49688 حكومية الكفايات مجتمعة
   19444 49564 خاصة

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:
فيما يمي استعراض لمنتائج الخاصة بالسؤاؿ الثالث والذي      

 كاف عمى النحو التالي:
ىؿ توجد فروقات في مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ 
بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي معالجة النطؽ والمغة 

 نة الدراسية؟تعزى إلى الس
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف      

( المحسوبة بالنسبة لكفايات Fاألحادي حيث تبيف أف قيمة )
)المعرفة، والميارات، والقدرات، والميمات، ولمكفايات مجتمعة( 

( مما يدؿ عمى α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )
نة الدراسية وباستخداـ اختبار شافيو وجود فروقات فييا تعزى لمس

فقد تبيف أف ىنالؾ فروقات بيف رأي طمبة سنة رابعة وباقي 
الفئات وتميؿ الفروقات لصالح طمبة سنة رابعة، وتبدو ىذه 
النتيجة منطقية ومقنعة، فمف المنطقي أف تزداد معرفة الطمبة 

طي بالكفايات المينية وأىميتيا أثناء تقدميـ األكاديمي مما يع
( 00أفضمية لطمبة السنة الرابعة عمى بقية الطمبة، والجدوؿ رقـ )

 يظير ىذه النتائج:

 11جدول 
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لفحص الفروق في مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطق بأهمية الكفايات الضرورية الختصاصي 

 والمغة حسب السنة الدراسيةمعالجة النطق 
 الداللة F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 001. 5.972 1.248 3 3.743 بيف المجموعات المعرفة
   209. 314 65.599 في المجموعات

    317 69.341 المجموع
 002. 5.006 1.213 3 3.639 بيف المجموعات الميارات

   242. 314 76.081 في المجموعات
    317 79.720 المجموع

 003. 4.646 1.404 3 4.212 بيف المجموعات القدرات
   302. 314 94.879 في المجموعات

    317 99.091 المجموع
 069. 2.383 787. 3 2.362 بيف المجموعات الميمات

   330. 314 103.741 في المجموعات
    317 106.104 المجموع

الكفايات 
 مجتمعة

 020. 3.337 809. 3 2.428 بيف المجموعات
   243. 314 76.150 في المجموعات

    317 78.578 المجموع
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:

فيما يمي استعراض لمنتائج الخاصة بالسؤاؿ الرابع والذي      
 كاف عمى النحو التالي:

في مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ ىؿ توجد فروقات 
بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي معالجة النطؽ والمغة 

 تعزى إلى الجنس؟
  T-test for) ؤاؿ تـ استخداـ اختبارػػذا السػػف ىػػػة عػػػلإلجاب     

independent- sample ( حيث تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة
ات داللة ( بالنسبة لكفاية المعرفة ليست ذ19876-البالغة )

(، بينما قيمة )ت( بالنسبة α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )
لباقي الكفايات منفردة ولمكفايات مجتمعة ذات داللة إحصائية 

(، مما يدؿ عمى وجود فروقات فييا α ≤ 0.05عند مستوى )
تعزى لمجنس وتميؿ الفروقات لصالح اإلناث ذات المتوسط 

النتائج لجانبيف: أوليما  الحسابي األعمى، ويمكننا أف نعزو ىذه
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أف معظـ طمبة تخصص السمع والنطؽ مف اإلناث مما يعطييف 
ثقاًل إحصائيًا عند تحميؿ النتائج، وثانييما أف اإلناث أكثر رغبة 
واىتمامًا بدراسة ىذا التخصص والعمؿ بو لذا تجدىف عمى 

مقاعد الدراسة أكثر انتباىًا واستيعابًا لما يقدـ ليف مف معمومات، 
 ( يظير ىذه النتائج:06والجدوؿ رقـ )

 12جدول 
نتائج اختبار )ت( لفحص الفروق في مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطق بأهمية الكفايات الضرورية الختصاصي معالجة النطق والمغة 

 حسب الجنس
 الداللة قيمة )ت(  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجامعة الكفايات
 19717 19876- 194844 494970 ذكر المعرفة

   19477 4956 أنثى
 19119 69648- 19470 49888 ذكر الميارات

   19514 49506 أنثى
 19110 899468- 19579 49670 ذكر القدرات

   19546 49566 أنثى
 19167 69665- 19506 491469 ذكر الميمات

   1959 4966 أنثى
 19105 69448- 19459 49069 ذكر الكفايات مجتمعة

   19518 49888 أنثى
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس:

فيما يمي استعراض لمنتائج الخاصة بالسؤاؿ الخامس       
 والذي كاف عمى النحو التالي:

والنطؽ ىؿ توجد فروقات في مدى معرفة طمبة تخصص السمع 
بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصي معالجة النطؽ والمغة 

 تعزى إلى التخصص؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف      

( المحسوبة ليست ذات داللة Fاألحادي حيث تبيف أف قيمة )
( بالنسبة لكفاية القدرات، α ≤ 0.05إحصائية عند مستوى )

المحسوبة بالنسبة لكؿ كفاية مف الكفايات  Fبينما قيمة 

            ولمكفايات مجتمعة ذات داللة إحصائية عند مستوى
(α ≤ 0.059) 

وباستخداـ اختبار شافيو لممقارنات البعدية تبيف لنا أف       
ىنالؾ فروقات ما بيف طمبة تخصص سمع ونطؽ وباقي 
التخصصات وتميؿ لصالح طمبة تخصص سمع ونطؽ، ويمكننا 

%( مف طمبة السمع  9890ب كوف معظـ العينة )أف نعزو السب
والنطؽ وىذا ما يجعؿ النتائج تميؿ لصفيـ، إضافة إلى أف 
النسبة األكبر )حسب خبرة الباحث( يميموف إلى العمؿ في مينة 
النطؽ بعد التخرج فتجدىـ أثناء الدراسة ميتميف بما يتعمؽ بيذه 

ىذه ( يظير 08المينة عمى وجو الخصوص، والجدوؿ رقـ )
 النتائج:
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 13جدول 
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لفحص الفروق في مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطق بأهمية الكفايات الضرورية الختصاصي 

 معالجة النطق والمغة حسب التخصص
 الداللة F متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 001. 5.972 1.248 3 3.743 بيف المجموعات المعرفة
   209. 314 65.599 في المجموعات

    317 69.341 المجموع
 002. 5.006 1.213 3 3.639 بيف المجموعات الميارات

   242. 314 76.081 في المجموعات
    317 79.720 المجموع

 003. 4.646 1.404 3 4.212 بيف المجموعات القدرات
   302. 314 94.879 في المجموعات

    317 99.091 المجموع
 069. 2.383 787. 3 2.362 بيف المجموعات الميمات

   330. 314 103.741 في المجموعات
    317 106.104 المجموع

الكفايات 
 مجتمعة

 020. 3.337 809. 3 2.428 بيف المجموعات
   243. 314 76.150 في المجموعات

    317 78.578 المجموع
 التوصيات. 6

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى معرفة طمبة      
تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات الضرورية 

معالجة النطؽ والمغة، كما حاولت فحص فيما إذا  الختصاصيي
كاف ىذا المدى يختمؼ تبعًا لمتغيرات الجامعة، والسنة 
األكاديمية، والجنس، والتخصص، وقد أظيرت النتائج أف 

 مستوى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ بأىمية 
معالجة النطؽ والمغة مجتمعة  الكفايات الضرورية الختصاصيي

ومنفردة يعتبر مرتفعًا، ويتجمى ذلؾ في المتوسط العاـ البالغ 
( والذي يعكس موافقة أفراد العينة عمى فقرات 496967)

االستبانة، وتدؿ ىذه النتائج عمى أف طمبة تخصص السمع 
والنطؽ عمى عمـ جيد بأىمية الكفايات الضرورية الختصاصيي 

 .لمغةمعالجة النطؽ وا
كما أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في      

مدى معرفة طمبة تخصص السمع والنطؽ بأىمية الكفايات 
الضرورية الختصاصيي معالجة النطؽ والمغة تعزى لمجامعة، 
وتميؿ لصالح الجامعات الخاصة، وفروقًا تعزى لمسنة الدراسية 

ًا تعزى لمجنس وتميؿ وتميؿ لصالح طمبة السنة الرابعة، وفروق
لصالح اإلناث، وأخيرًا أظيرت الدراسة فروقًا ذات داللة 
إحصائية تعزى لمتخصص وتميؿ لصالح تخصص السمع 

 .والنطؽ
 :وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكف تقديـ التوصيات التالية

العمؿ عمى عقد دورات تدريبية الختصاصيي واختصاصيات 9 1
تخرج حوؿ أىمية امتالؾ كفايات النطؽ والمغة حديثي ال

اختصاصيي النطؽ والمغة بيدؼ الحفاظ عمى ما تعمموه في 
الجامعة حوؿ أىمية ىذه الكفايات، فالنتائج أكدت معرفتيـ 
بأىمية ىذه الكفايات إال أف كثيريف منيـ ينسوف ىذه المعمومات 

 .بعد انخراطيـ بسوؽ العمؿ
بحيث تشمؿ عينة  حث الباحثيف عمى إجراء دراسات مماثمة9 2

مف الخريجيف بعد تخرجيـ بمدة زمنية وانتقاليـ لمعمؿ في 
 .مناطؽ مختمفة

إجراء دراسات لتقييـ مدى توفر ىذه الكفايات لدى 9 3
االختصاصييف مف وجية نظر أسر األطفاؿ الذيف يعانوف مف 

 .اضطرابات في النطؽ أو المغة
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 .والنوعيةإجراء المزيد مف األبحاث والدراسات الكمية 9 4
تثقيؼ المجتمع بيذه الكفايات كي يكوف قادرًا عمى الحكـ 9 5

 عمى أداء االختصاصييف9
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THE EXTENT OF SPEECH & HEARING 

STUDENT’S KNOWLEDGE OF THE 

IMPORTANCE OF SPEECH AND 

LANGUAGE PATHOLOGISTS' 

COMPETENCIES, IN LIGHT OF SOME 

VARIABLES 

YASSER FARIS KHALEEL 
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ABSTRACT_ This study aimed at investigating the extent of speech & hearing student’s 

knowledge of the importance of speech & language pathologists' competencies. Furthermore, the 

study attempted to explore whether the speech & hearing student’s knowledge of the importance of 

speech & language pathologists' competencies differ according to their university, academic year, 

sex, or major. The sample of this study comprised of (318) students (70 male and 248 female) who 

study in Jordan University, Jordan University for Science & Technology, and Al-Ahliyya Amman 

University. In order to achieve the goals of this study, the researcher constructed a questionnaire 

to identify the extent of speech & hearing student’s knowledge of the importance of speech & 

language pathologists' competencies. The final version of it consisted of (40) items. The results 

showed that the extent of speech & hearing student’s knowledge of the importance of speech & 

language pathologists' competencies was “High”. The mean for their response was (4.2967). 

Finally, the results indicated significant differences in total degrees of the extent of speech & 

hearing student’s knowledge of the importance of speech & language pathologists' competencies 

can be attributed to university, academic year, sex, or to their major.  

KEY WORDS: competencies, speech & hearing major, speech & language pathologists. 

 

 

 

 

 

 


