
 مدى أهمية وامتالك اختصاصيي معالجة النطق واللغة للكفايات المهنية 
 ( CECوفقًا لمعايير جمعية األطفال غير العاديين )

 في المملكة العربية السعودية
 ، د.أحمد موسى الدوايدة د.ياسر فارس خليلد

 )الملخص( 
هذه الدراسة إلى تقييم مستوى أهمية وامتالك اختصاصيي معالجة النطق واللغة للكفايات المهنية  هدفت

واختصااااااااصااااااايات معالجة ( من وجهة نظر اختصااااااااصااااااايي CECوفقًا لمعايير جمعية األطفال غير العاديين )
النطق واللغة في المملكة العربية الساااعوديةأ وأمر متغيرات الجنوأ والخ،روأ والمساااتوى التعليميأ ومعان العم  

 21اختصااااااصااااايًاأ و 12) واختصااااااصااااايةً  اختصااااااصاااااياً  (04) من الدراساااااة عينة على هذا المساااااتوىأ وود تكونت
ة العربية السااااعوديةأ ولت قيق أهداد الدراسااااة ال الي اختصاااااصاااايًة( ممن يعملون في ،يفات مختلفة في المملكة

وام البا مان ،،ناء اسااااااااتبانة مساااااااا ية ،هدد التعرد على مدى أهمية وامتالك عفايات اختصاااااااااصاااااااايي معالجة 
( 04) -بصااورتها النهافية -(أ والتي تضاامنتCECالنطق واللغة وفقًا لمعايير جمعية األطفال غير العاديين )

المعرفيأ والمجااال الفنيأ والمجااال الب ميأ والقاادرات التواصااااااااااااااليااة  المجااال أبعاااد هي  أربعااة على فقرو موزعااة
 والمجال اإلرشادي والتوعوي.

ساااااابة النطق واللغة بالن أظهرت النتافج أن اتجاهات العينة تععو مدى أهمية عفايات اختصاااااااصاااااايي وود
(أ عما 3المتوسااال ال ساااا،ي ألداو القياو )لهمأ وذلك ألن المتوساااطات ال ساااا،ية اساااتجاباتهم عانت أعلى من 

أظهرت ارتفاع مدى امتالك اختصاااصاايي واختصاااصاايات النطق واللغة في المملكة العربية السااعودية لكفايات 
اختصاااصاايي النطق واللغةأ وذلك ألن المتوسااطات ال سااا،ية اسااتجاباتهم عانت أعلى من المتوساال ال سااا،ي 

 (.1.2( اللتان جاء متوسطاهما ال سا،يان أو  من )12( و)21تين )( باستمناء الفقر 1.2ألداو القياو )
عما أظهرت النتافج عدم وجود فروق ذات دالة إ صاااااافية ،ين اختصااااااصااااايي واختصااااااصااااايات النطق 
واللغة في مسااااااتوى أهمية وامتالك عفايات اختصاااااااصاااااايي النطق واللغة تيعزى للمسااااااتوى التعليميأ أو لساااااانوات 

أو للجنو إا فيما يخص متغير أهمية المجال الب مي الذي دلت نتافجه على وجود  الخ،روأ أو لمعان العم أ
فروق ذات دالة إ صااافية ،ين اختصاااصاايي واختصاااصاايات النطق واللغة في مسااتوى أهمية وامتالك عفايات 

 اختصاصيي النطق واللغة تيعزى للجنو وتمي  هذه الفروق لصالح عينة اإلناث.
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صاااااصاااايي واختصاااااصاااايات النطق واللغةأ عفايات اختصاااااصاااايي النطق واللغةأ الكلمات المفتا ية  اخت
أهمية وامتالك عفايات اختصاااصاايي معالجة النطق واللغةأ جنو اختصاااصاايي معالجة النطق واللغةأ والخ،روأ 

 والمستوى التعليميأ ومعان العم .
 


