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 :إلى بها أجىجه و الامخنان، الشكس و الخقدًس عبازاث أسمى

 بحثي، و زحلت الدزاس ي مشىازي  طىال التي زافقخجي املشسفت أسخاذحي

 .اجىجيهه و حسن اأخالقه و كسم اصبره جميل على رلككو 

 املناقشت. لجنت أعضاء جميع إلى

 ، الصمالء و الصميالث ) الدزاست عينت أفساد جميع )إلى

 إلى أمي العصيصة و إخىحي
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 تأثير الخبرة على الكفاءة المهنية لدى المختص األرطفوني. عنوان:
  

يف  ادلختص األرطفوين كفاءة بني اخلربة ادلهنية و  وجود عالقة ىدفت ىذه الدراسة إىل الكشف عن        
 :حول أساسا الدراسة احلالية  متحورت حيث .  مدى تأثري اخلربة ادلهنية على الكفاءة، و عن ادليدان

 مدى ارتباط كفاءة ادلختص االرطفوين بسنوات اخلربة. -
  ادلختص االرطفوين و خربتو ادلهنية اليت اكتسبها خالل فرتة ادلمارسة. عكسية بني كفاءةوجود عالقة  -
 نتاج للخربة. كون الكفاءة -
 ما إذا كانت اخلربة ادلهنية ادلكتسبة خالل ادلشوار الدراسي كافية جلعل ادلختص االرطفوين عنصرا كفؤا. -

( أبعاد ، تندرج ضمن كل بعد رلموعة من 01من عشر )  لتحقيق أىداف ىذه الدراسة، مت بناء استبيان، مكون
م  معلومات عن اخلووات ادلهنية األوىل، عم  معلومات عن العالقة بادلفحو،، عم  معلومات الفقرات تتعلق جب

و اليت  اجملالت اليت تستدعي تدخل  ادلختص االرطفوينخمتلف عن التقنيات ادلستعملة يف التكفل، معلومات عن 
قسمت ىذه الدراسة إىل مرحلتني : مرحلة الدراسة االستوالعية، و اليت مت من خالذلا عم  . اإلضورابات تشمل

و توبيقها على  ) االستبيان( باإلضافة إىل  بناء أداة البحث ذلا ادلعلومات ادلتعلقة بالدراسة، حتديد ادلنهج ادلناسب
( خمتصني هبدف التأكد من صدقها و ثباهتا.  10مانية )مارسني، حيث قدر عدد أفرادىا ب عينة من ادلختصني ادل

ىذه األخرية استهدفت ادلختصني االرطفونيني ادلمارسني و الذين تفوق ، عقبت ذلك مرحلة الدراسة األساسية
اختيارىم  ( خمتصاً ارطفونياً، و الذين مت01ن )بلغ عدد أفراد عينتها ثالثو  ( سنوات.10خربهتم ادلهنية ال الث) 

. كما استعمل يف حتليل النتائج ادلتحصل عليها نهج الوصفي ادلقارن ادلعلى  الدراسةاعتمدت  قة مقصودة.بوري
و حساب ادلتوسوات احلسابية. و قد  ( النسخة التاسعة عشرةSpssبرنامج  الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
    أن الكفاءة ادلهنية تنمو حيث توصلنا إىل  و الدراسات السابقة، نوقشت ىذه النتائج يف ضوء الرتاث النظري 

و تتوور من خالل سنوات اخلربة كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة طردية بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية و أن 
 و اختتمت الدراسة باقرتاحات و توصيات.  شوار الدراسي يري كافية الكفاءة ادلكتسبة خالل ادل

 .ادلختص األرطفوين مهنة ،ادلهنية لكفاءةا اخلربة، : مفتاحية كلمات

 

 



 

Résumé : 

         Cette étude a  pour  objectif d’affirmer une relation entre l’expérience 

professionnelle et la compétence  de l’orthophoniste dans le milieu clinique.  

L'étude actuelle est centrée auteur de: 

- La mesure dans laquelle la compétence de l’orthophoniste est liée aux années 

d'expérience. 

- La nature e relation  entre l'efficacité de l’orthophoniste et son expérience 

professionnelle acquise au cours de  l'exercice . 

-si  L'efficacité résulte ou non de l'expérience.  

- Si l'expérience professionnelle acquise au cours de l'étude est suffisante pour 

faire de l’orthophoniste un élément efficace. 

Afin d'atteindre les objectifs de cette étude, nous avons  un questionnaire conçu 

de  dix (10) dimensions, qui s'inscrit dans chaque dimension de plusieurs de 

questions liées aux : premiers pas professionnel, la relation au patient, les 

techniques utilisées dans la prise en charge, différents troubles vécus par le 

l’orthophoniste, dont les  différents troubles. Cette étude a été répartie  en deux 

phases : phase d'étude exploratoire, À travers lequel les informations sur l'étude 

ont été recueillies, Déterminer l'approche appropriée, En plus de construire 

l’outil de recherche (questionnaire), l’Appliqué à un échantillon de praticiens 

dont le nombre était huit (08), Afin d'assurer sa sincérité et sa stabilité. Cela a 

été suivi par la phase d'étude de base. Cette dernière ciblait les orthophonistes 

qui ont plus de trois (03) ans d'expérience, Le nombre de  personnes était trente 

(30) orthophonistes, Et qui ont été choisis de manière délibérée. L'étude était 

basée sur l'approche descriptive comparative. L'analyse des résultats obtenus par 

les paquets statistiques pour les sciences sociales (SPSS), la 19ème édition, et le 

calcul des moyennes arithmétiques ont également été utilisés. Ces résultats ont 

été discutés à la lumière de l'héritage théorique et des études antérieures. Où 

nous avons constaté que la compétence professionnelle se développe  grâce aux 

années d'expérience. L'étude a également révélé une relation positive entre la 

compétence et l'expérience professionnelle et que la compétence acquise au 

cours d’étude est insuffisante. L'étude a était conclue par des suggestions et des 

recommandations. 

         

  Mots clés : l’expérience, compétence professionnelle, le métier de 

l’orthophoniste. 
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 مقدمة:  

 ىذه تبدأ ، احلیاة یفارق حىت تنتهي تكاد ال التعلیم و التكوین من طویلة سرةمبوالدتو  منذ اإلنسان رمی       
يف  ى دلؤىل العلمي الذي میهد اخنراط الفرد عل وصولاحلإىل غایة و تستمر  األوىل العمر مراحل يف میبالتعل سرةادل

و التدرج فیها ة میكنو من بلوغ طموحات أخرى  العمل، لیبدأ رحلة جدیدة من التكوین، فادلمارسة الفعلیة للوظیف
 و یتم ذلك برفع مستوى الكفاءة لدیو خالل تأدیة مهنتو.

 أشكالوالتوصال اللغوي و غر اللغوي يف سلتلف ا إن مهنة األرطفوين مهنة هتتم بالتكفل باضطرابات        
اضطرابات اللغة و الكالم بوصفة  و ،التكفل مبشاكل االتوصال بوصفة عامة إىلهتدف ة، كما و ادلرضی العادیة
كما هتتم كذلك بكیفیة اكتساب اللغة و العوامل   ،و ىذا عند كل من الطفل و الراشد على السواء .خاصة

 (.13، ص 2002) زلمد حولة،  .لغویةو الوقایة من االضطرابات ال ،بؤنو تلعب دورا يف الت ،ادلتدخلة يف ذلك
 التغرات دلواكبة تأىیلها و يف اجملال البشریة للموارد التكوین أمهیة مدى ، عوصرنا ىذا يف جلیا برز قد و        

 موصدرا و التنافسیة ساهباتالك ضروریا مطلبا یعترب كما ، التكفل األصلع مبختلف االضطرابات حتقیق أجل من
 حیویا عنوصرا باعتباره أىدافها لتحقیق یو سلتلف التخوصوصاتإل تلجأ وسیلة التكوین أصبح.كما لفعالیتها  رئیسیا
 فقد ىنا من ويف سلتلف التخوصوصات .  ادلوظف كفاءة من الرفع بغرض ادلتجددة تدلهاراا و اخلربات لبناء

ءة لدى الكفا زیادة و األداء مستوى لرفع أساسیة أداة باعتباره بالتكوین العنایة على اجلامعات من الكثر حرصت
  . مستقبال ادلعقدةهام ادل جهة موا علىهتم قدرا خالل من ادلسؤولیات من ادلزید لتحمل هتیئتهم و  الطالب
تغرات و تطورات ، األمر الذي جيعل ن التخوصوصات األخرى یشهد أنو شأش االرطفونیامیدان             

حتدیات ، تدفعو للبحث و بشكل جدي عن وسائل و أسالیب متكنو ادلختص األرطفوين یواجو و بوصفة دائمة 
من التوصدي ذلا و احملافظة على األىداف السامیة اليت یسعى إلیها، و احلفاظ على البعد األخالقي للتعامل مع 
ل احلاالت ، زیادة على ذلك تكّیفو مع ادلتطلبات اجلدیدة لتحقیق مستوى التكفل ادلطلوب، كل ىذه العناصر جتع

 من ادلختص عنوصرا كفًؤا .

من أعظم عوامل  من مسلمات النجاح يف أي عمٍل.. الرغبة فیو، و ویتفق أىل االختوصاص على أن          
لدیو رغبة يف أداء رسالتو فلن ینجح  ما مل یكن زلبًّا دلهنتو و ختصفادل ،كفلرغبتو يف الت ادلختص األرطفوينصلاح 
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ال شك أن اخلربة القویة لدى  من مث تتالشى اخلربة أو یقل أصحاهبا، و و لن یواصل شلارستو، يف عملو، و
دلختوصنيا
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عدمي  االضطرابات .غر أنو لیس كلفاعل يف مجیع  ناجح و كفلت من أجل نتاج مثمر و ،مطلوبة كفليف الت 
ىو أن  أن ىناك أمرًا یفرض نفسو، و . إالكفاءةمن ذوي اخلربة ىو أكثر   سلتصلیس كل  ، وكفاءةاخلربة ىو أقل  

 اجلانب من كل يف سنتطرق ادلوضوع حملتوى إثراءا و. تظهر يف عملیة التكفلذوي اخلربة اإلجيابیة  ختوصنيآثار ادل
 :یلي ما إىل التطبیقي و ادلنهجي و النظري

 التعاریف البحث، أىداف الفرضیات، اإلشكالیة،) على اشتمل للبحث تقدمي عن عبارة ىو  :األول الفوصل -
 األىداف حتقیق و اإلشكالیة دلعاجلة نظریاً  توصوراً  مناقد خاللو من الذي و ،(للبحث الرئیسیة للمتغرات اإلجرائیة
 .ادلتوقعة

 إسهامو مدى معرفة إىل سعىن الذيتابع ال ادلتغرىي  و (اخل...،اأنواعه ،اتعریفهاخلربة ادلهنیة: ) :الثاين الفوصل -
 ادلستعملة يف حتسني الكفاءة ادلهنیة. أدوات سلتلف خالل من
 شكل يفستقل یتمثل ادل ادلتغر يى و ،(اخل...أمهیتها مبادئها، مفهومها،) الكفاءة ادلهنیة:  :الثالث الفوصل -

 إجياد إىل نسعى حبثنا خالل ، من العوامل من رلموعة يف حتقیقو تسهم و الذي ،األداء عنها یعرب مهنیة سلوكات
 .العالقة

 مجیع حيتضن الذي (، و ىو متغر وسیط واخلالفوصل الثالث: ادلختص األرطفوين: ) تعریفو، دوره، ...... -
 أو سلبا. إجيابا و/ معها و یتفاعل األخرى ادلتغرات

    )الكفاءة ادلهنیة(، ادلستقل ادلتغر درست اليت احمللیة، و ، األجنبیةالعربیة السابقة الدراسات الفوصل الرابع: أىم -
 أدوات صیاغة و بناء يف منها االستفادة حاولنا سلتلفة، بیئات يف و بینهما العالقةالتابع )اخلربة ادلهنیة(.و  ادلتغر و

 .إلیها ادلتوصل النتائج سلتلف مناقشة و البحث
 على حتتوي و (األساسیة و االستطالعیة الدراسة ) ادلیدانیة للدراسة ادلنهجیة اإلجراءات :  اخلامس الفوصل -

 . علیها طبقت اليت العینة و لألدوات بناء كیفیة و ، مدة و مكان من اإلجراءات جلمیع دقیق تفوصیل
 سلتلف و النظري الًتاث ضوء يف متت اليت و األساسیة الدراسة نتائج مناقشة و حتلیل و عرض :سادسال الفوصل

  .السابقة الدراسات
اقًتاح تنظیم مسابقة  يف أساساً  متثلت االقًتاحات من رلموعة بتقدمي الرسالة ىتو الباحث ختم و        

لاللتحاق بتخوصص االرطفونیا و ذلك للتأكد من كفاءة الطالب قبل االلتحاق بالتخوصص، اقًتاح تكثیف أو 
االلتحاق مبنوصب عملو.متدید مدة الًتبص ادلیداين لتمكني الطالب ادلًتبص من اكتساب خربة میدانیة قبل 
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 .الفصل ألاول: مدخل إلى الدراسة

 

 .: إشكالية الدراسةاملبحث ألاول  

 .: أدبيات البحثاملبحث الثاني

 .أهداف و أهمية الدراسةاملبحث الثالث:  

 .التعريفات إلاجرائيةاملبحث الرابع: 
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 اإلشكالية:

يعد ادلختص االرطفوين  أكثر الفئات ادلهنية تعامال و احتكاكا مبختلف الفئات العمرية و الشرائح         
االجتماعية ، فادلختص االرطفوين ما مل يكن زلبا دلهنتو و لديو رغبة يف أداء رسالتو فلن ينجح يف عملو، و لن 

يف عملية التعلم. و ذلا دورىا يف التكفل األصلع  يواصل شلارستو و من مث تتالشى خربتو. فللخربة مكانتها و أمهيتها
باالضطرابات، و أمهية اخلربة ال تقل مطلقا عن أمهية دتكن ادلختص من التكفل. إذ تعٍت اخلربة التمكن من 

اجلانبُت )االضطراب، التقنيات(، حيث حيتاج ادلختص إىل أف يكوف قادرا على فك شفرة االضطراب إلظهار 
للعالج.فممارسة مهنة االرطفوين، ىي تبٍت طريقة ترتكز على خريطة و نظاـ من القيم، كما اخلطوات ادلطلوبة 

تعتمد على رلموعة من الوسائل اليت تسمح بتجسيد اإلطار النظري ، حتليلو، تربيره و نقده حىت يتسٌت للمختص 
 (. Françoise Estienne,2002 , p 04نسخو. ) 

ة األخَتة بضرورة تواجد سلتص ارطفوين يف سلتلف ادلؤسسات االستشفائية، الًتبوية لقد تزايد الػاىتماـ يف اآلون    
و ادلؤسسات ادلتخصصة، بتزايد وعي اجملتمع بضرورة التكفل باالضطرابات النطقية، اللغوية و الصوتية اليت يعاين 

أف يتوافد على ادلختص منها العديد من األطفاؿ ، ادلراىقوف ، الكهوؿ  و حىت الشيوخ. فأصبح من الطبيعي 
(. لذا يعترب 05، ص 6721االرطفوين أعدادا معتربة من احلاالت تطلب يد ادلساعدة.   ) عطية ىنا، زلمد ىنا 

ادلختص األرطفوين العنصر الفعاؿ و حلقة الربط بُت احلالة   و التشخيص الدقيق الضطراهبا، و عليو أف يتحلى 
فونية ترتكز على علم يتجسد يف معرفة تتطابق مع كل ما نتعلمو أثناء فًتة بالصفات االجيابية . فادلمارسة االرط

الدراسة و حىت بعدىا، و من الضروري أف يكوف على دراية جبميع تطورات األفكار و ادلعارؼ . لذا فمن ادلهم 
ية مبختلف ماذا تعلمت يف ىذا اجملاؿ؟ من علمٍت؟ ىل أنا على درا -أف يطرح ادلختص على نفسو ىذه األسئلة:
 (.Françoise Estienne,2002, p03التقدمات اليت ذلا عالقة مبهنة االرطفونيا؟ )

كما ىو متداوؿ عليو، فاف االرطفونيا ليس علما صحيحا مبفهـو علم الفيزياء أو علم احلسابات، فهو         
لعالج اليت دتاشت مع خيضع لعدة مبادئ عامة ، و لكن كل مريض خيتلف عن اآلخر و جيوز أف تكوف طريقة ا

(.فمعرفة تبٍت طريقة ما، مع حالة معينة  Myrian Leclerq, 2008أغلبية اجملموعة ، تكوف غَت نافعة مع آخرين.)
 تعكس كفاءة ادلختص، ىذه تعود كفاءة ادلختص االرطفوين إىل االىتماـ الذي يوليو دلهنتو، فكلما 
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لغوية ، و تطبيق التقنيات حتوؿ دوف الوصوؿ إىل جودة تعمق يف ميدانو كلما استطاع حصر االضطرابات ال
اخلدمات العالجية يف الوسط اجلزائري أمهها اختالؼ اللهجات، اختالؼ العادات، التقاليد و الثقافات. لذا على 

 Fouziaادلختص األرطفوين أف يعمل على حتسُت كفاءتو ادلهنية و أف يثري ما اكتسبو خالؿ مشواره الدراسي.) 

Bouzbiba, 2008  فبعد ادلالحظة اليت قمنا هبا يف ىذا اجملاؿ ، الحظنا أف كفاءة ادلختص األرطفوين مرىونة .)
باالسًتاتيجيات اليت يطبقها ، و كذلك التحديد الواضح دلهامو و مسؤولياتو و السعي إىل حتسُت و تطوير أداءه 

 أثناء عملية التكفل و التدخل اليت يقـو هبا . 

 , Maillardو صلد من الدراسات اليت تناولت موضوع الكفاءة و على رأسها دراسة ميار و غريفس )        
Grevesse تطوير مرجع كفاءة للتكوين يف االرطفونيا                  :، حتت عنواف 7567( اليت أجريت سنة

(l’élaboration de référentiel de compétence pour la formation en Orthophonie و اليت ىدفت إىل )
وضع مرجع لتطوير الكفاءة لدى الطالب يف التخصص ، مشلت الدراسة عينة من الطالب ادلسجلُت يف 

و توصلت ىذه الدراسة إىل أف مرجع الكفاءة لدى ادلختص االرطفوين  LIEGE   التخصص على مستوى جامعة
، (traitement)، العالج évaluation)( ، التقومي )préventionيرتكز على مخس زلاور أساسية ىي: الوقاية ) 

 (.expertise)( ، اخلربة relation professionnelle) العالقة يف العمل 

 ONDPS   (Observatoire National de la Démographie des Professionnel de la دراسة        

Santé،)  أجريت ىذه الدراسة حتت عنواف: دراسة حوؿ رلاالت تدخل ادلختصُت االرطفونيُت 7566لسنة ،
(Etude sur les champs d’interventions des orthophonistes.) عينة من ادلختصُت   و مشلت الدراسة

سلتص يف سلتلف القطاعات، و توصلت الدراسة إىل أف ادلختصُت  10.555االرطفونيُت بلغ عدد أفرادىا 
االرطفونيُت ادلتوزعوف على مستوى ادلدف الكربى     و الذين يعدوف أكثر احتكاكا مع سلتلف الفئات العمرية و 

رى شىت االضطرابات ينموف كفاءهتم ادلهنية و يطوروهنا مقارنو بادلختصُت الذي يزاولوف نشاطهم على مستوى الق
 و األرياؼ.

و ألف الدراسات فيما خيص اخلربة ادلهنية و الكفاءة لدى ادلختص االرطفوين تكاد ال تذكر يف القطر        
، فلقد قمنا باستقصاء إشكالية الدراسة، أوال من األدب النظري ، من الدراسات السابقة على حد علمنا اجلزائري

 اليت تناولت 
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حساس بالواقع ادليداين دلختلف ادلؤسسات على اختالؼ خدماهتا. نظرا الستقباذلا  أحد ادلتغَتات، و من خالؿ اإل
عددا ىائال من احلاالت، و ذلذا فإف األمر يتطلب زلاولة الكشف عن اخلربة ادلهنية و عالقتها بالكفاءة لدى 

دـ يتم طرح اإلشكالية ادلختص االرطفوين . و من مث القياـ بتحليل العالقة بيت ادلتغَتات. و بناءا على ما تق
 اآلتية:

 :التساؤل الرئيسي

 ما مدى تأثَت اخلربة ادلهنية على كفاءة ادلمارس اإلكلينيكي األرطفوين ؟ -

 اجلزئية التالية: تو عليو إشكالية البحث تتمحور حوؿ التساؤال

 طفوين عنصر كفؤ؟* ىل اخلربة اليت اكتسبها خالؿ مشواره الدراسي )الًتبص( كافية لتجعل من ادلختص األر 

 ؟ ما طبيعة العالقة بُت اخلربة ادلهنية و كفاءة ادلختص األطفوين* 

 * ىل توجد عالقة ارتباط بُت كفاءة ادلختص األرطفوين و سنوات اخلربة ادلهنية) فًتة ادلمارسة( ؟

 فرضيات الدراسة: -

 .بسنوات اخلربةالكفاءة ادلهنية لدى ادلختص األرطفوين مرتبطة الفرضية العامة األولى: 

 : الفرضيات الجزئية

توجد عالقة عكسية بُت الكفاءة ادلهنية لدى ادلختص األرطفوين و خربتو ادلهنية اليت اكتسبها خالؿ  - أ
 فًتة ادلمارسة.

 الكفاءة ادلهنية تنتج عن اخلربة. - ب
 اخلربة ادلكتسبة خالؿ ادلشوار الدراسي غَت كافية ليكوف ادلختص األرطفوين كفؤا. - ت

البحث:أدبيات  -02             

اختيار أي موضوع حبث يكوف دائما ألسباب تتوفر للباحث عند االنطالؽ يف اختيار مشروع للبحث فيو. إف   
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ىذا األساس فاف موضوع ىذه الدراسة قد مت اختياره من  ىذه األسباب قد تكوف ذاتية علمية و عملية. و على 
 بُت عدة مواضيع ذات صلة بالتخصص، كانت تبادر ذىٍت عند اختيار مشروع البحث. 

العوامل الذاتية: -   

إف رلاؿ االرطفونيا ىو رلاؿ واسع للبحث غَت أف اختياري للموضوع كاف يف حدود إمكانيايت ادلعرفية            
الشخصية يف ادليداف.و جتربيت   

البحث يف أي موضوع من مواضيع االرطفونيا واسع ، و يفتح أبوابا سلتلفة للدراسة، و ألننا يف ىذا البحث ال  -
و اإلدلاـ بكل جوانبو، وجب علي حتديد موضوع دراستنا يف حدود الوقت  ونستطيع دراسة ادلوضوع بكل تشعيبات

 ادلمنوح لنا .

ع كاف بدافع ميلنا إىل دراستو، و اقتناعنا الشخصي بالفائدة اليت سنستسقيها من خاللو،  اختيارنا ذلذا ادلوضو  -
و بأنو موضوع جتب دراستو دلا حيملو من متغَتات قد تدفع عجلة تنمية التخصص يف الوطن. و جاء من خالؿ 

يف ادليداف. فالباحث عندما  ادلعايشة و التفاعل مع الواقع الذي التمستو من خالؿ السنوات القليلة اليت قضيناىا
 ينتقي موضوع حبثو، ال يفعل ذلك من فراغ بل ينتقيو وفق رؤيتو و مالحظتو. 

كما أف انتقاء ادلوضوع كاف نتاج قراءة و متابعة و استقراء لبعض الدراسات السابقة اليت مست جوانب الكفاءة   -
 الذين تطرقوا إىل ىذا ادلوضوع اغلبهم أجانب ،    ادلهنية لدي ادلختص االرطفوين ، و مالحظتنا إىل أف الباحثُت

 و قد ال توجد دراسات جزائرية ختصصت يف البحث.

أهداف البحث: -30          

ال يقـو بدراسة موضوع ما دوف رغبة يف الوصوؿ إىل حتقيق أىداؼ معينة ، و من ىذا ادلنطلق  إف أي باحث
 االرطفوين و واقعو قصد حتقيق أىداؼ أساسية تتمثل يف:سوؼ يعاجل موضوع الكفاءة ادلهنية لدى ادلختص 

بناء بروتوكوؿ تشخيصي حىت نتمكن من خاللو تشخيص مدى كفاءة ادلختصُت االرطفونيُت يف قطاعي  -
 الصحة و قطاع التضامن  .
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جلامعية، زلاولة معرفة مدى تطبيق التقنيات و منهجية التكفل اليت تلقاىا ادلختص االرطفوين أثناء دراستو ا -
 نظرية كانت أـ ميدانية.

زلاولة حتديد العوامل اليت ساعدت يف تطور الكفاءة ادلهنية لدى ادلختص االرطفوين . -  

  أهمية الموضوع: -  

إف سلتلف اجملتمعات سعى للتقدـ و الرقي و دفع عجلة التنمية يف شىت اجملاالت و التخصصات. لذا جاء       
كفاءة ادلختص  األرطفوين يف التشخيص و التكفل بشىت اإلضطرابات ، و ذلك من ىذا ادلوضوع لدراسة مدى  

 خالؿ دراسة الواقع  ادليداين.

فهذه الدراسة تستمد أمهيتها من ارتباطها الوثيق جدا مبا حيدث يف ادلؤسسات العمومية و العيادات اخلاصة، فهي 
ة دلهنية لدى ادلختص األرطفوين، خاصة و أف البالد يف تسعى إىل معرفة أىم العوامل اليت تساىم يف تنمية الكفاء

 مرحلة حتوالت كربى اقتصادية و اجتماعية.

 و جبانب ادلربرات السابقة صلد أخرى ديكن إجيازىا يف: 

أمهية ادلختص األرطفوين يف التكفل األصلع مبختلف اإلضطرابات لدى سلتلف الفئات العمرية. -  

رؼ على بعض ادلشكالت اليت يواجهها ادلختص فيما خيص التكوين و توظيف  ىذه الدراسة تفيدنا يف التع -
 ادلعرفة.

:التعاريف اإلجرائية لمتغيرات البحث الرئيسية  

ال دتثل فقط عدد السنوات اليت دتضيها يف شركة أو إدارة أو رلاؿ معُت، إمنا تتمثل يف قدرة  :الخبرة المهنية
اليت ختدـ وظيفتو و كذا قدراتو على التأقلم مع كل الظروؼ الطارئة قد الشخص على اختاذ القرارات السليمة 

تؤدي إىل عرقلة أداءه لوظيفتو.اخلربة ىي اكتساب ادلهارة يف رلاؿ ما جيعل صاحبها يقـو بنفس العمل و لكن يف 
 وقت أقل و بدقة أعلى. 
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وظف و اجملسدة يف ادليداف من أجل حتقيق فهي رلموعة من ادلعارؼ و ادلهارات اليت ديتلكها ادل :الكفاءة المهنية
ىدؼ معُت. إف الكفاءة ىي مبثابة النتيجة ادلتحصل عليها يف العمل، يعٍت أف الكفاءة تًتجم حقيقة على أهنا 

 السلوؾ الفعاؿ الذي نسميو ضلن األداء.

 اليت تتطلب ادلهنةيقـو يتلك  لكي كادلدرب دلؤىل ا ادلختص لكذ فاألرطفوين ىو : المختص االرطفونيمهنة  
 ي يتحملالذ ادلختص ن، و ىواآلخري مع العالقاتكوين ت على القدرةو  الثقافةو  من اإلطالع عاليا جانبا

 حسب ادلناسبة التقنيات خيتار حيث م و العالج اضطرابات اللغة ف الكالـ و الصوت.التقييمسؤولية الوقاية، 
 .و ادلالحظات اإلكلينيكية االختبارات اخلاصة  نم احلالة حسبو  االضطراب

 



 

 .الفصل الثاني: الخبرة املهنية

 جعريف الخبرة.* املبحث ألاول: 

 : أهواع الخبرة.املبحث الثاني* 

 : مجاالت الخبرة.املبحث الثالث* 

 : الحعريفات إلاجرائية.املبحث الرابع* 

 : طرق اكخساب الخبرة.املبحث الخامس* 

 :  الخبرة و املعرفة.املبحث السادس* 

 وسائل الحصول على الخبرة.:  املبحث السابع* 

 : الخبرة العلمية.املبحث الثامن* 

 : الخبرة في علوم التربية.املبحث التاسع* 

 : الخبرة في علم النفس.املبحث العاشر* 

 : الخبرة في علوم الارطفوهيا.املبحث الحادي عشر* 

 ألاكدمية  ليسد بعامل لحنمية معرفة كيفية. املبحث الثاني عشر:*

 : ثثمين مكخسبات الخبرة.لثالث عشراملبحث ا* 

 : أهمية ثثمين الخبرة.املبحث الرابع عشر* 

 : مسار ثثمين الخبرة.املبحث الخامس عشر* 

 : العلبات التي ثحول دون ثطوير الخبرة.املبحث السادس عشر* 
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تتعدد متطلبات العمل و اغبياة، كثَتة ىي التجارب اليت يبر هبا اإلنساف خالؿ فًتة حياتو. فاهلل سبحانو              
سورة البلد ،  ". صدؽ اهلل العظيم،د  ب  ي ك  فإ  ان  س  ن  الإ  ان  ق  ل  خ   د  ق  ل  و تعاذل يقوؿ، بعد باسم اهلل الرضبػػػػن الرحيػػػػػػػػػم: " 

أي أف اإلنساف خلق يف رحلة طويلة سبر يف العديد من اؼبراحل، و الكبد يف اآلية الكريبة يعٍت العناء  . 40اآلية : 
و يبر أو  و اؼبشقة. إذا تأملنا حياة اإلنساف منذ والدتو فإننا نالحظ أنو يكتسب و يتعلم العديد من اػبربات

هبرب العديد من األمور، منها ما يأيت عن طريق القراءة أو اؼبشاىدة أ و االستماع أو العمل. و ؾبموع ىذه 
التجارب اليت يبر هبا اإلنساف تكَوف عنده ما يسمى باػبربة. عند اكتساب اػبربة يصبح الشخص خبَتا يف اغبياة أ 

د على اإلنساف أف هبرب معظم األمور و اػبوض هبا لكي يضفي و علم من العلـو أو ؾباؿ من اجملاالت . و الب
على حياتو  متعا و صباال. و يستفيد من خربات اآلخرين و يضيف إذل حياتو خربات جديدة يورثها لألجياؿ 

 القادمة ليصبح عضوا فعاال يف اجملتمع و يف حياة اآلخرين .

اؼبرء قد حصل على خربة يف ؾباؿ من اجملاالت، و يقاؿ أيضا : فالف خبَت يف حرفة أو مهنة  يقاؿ أف        
معينة،    و لكن بالرغم من أف ىذا اللفظ يبدو واضحا بذاتو و ال حاجة إذل التعريف بو، أو إلقاء الضوء عليو، 

 استبيانو.فإف الواقع ينطوي على الكثَت من األسرار اليت هبب أف يلقى الضوء عليو و 

  مفهوم الخبرة:  -10

مصطلح عاـ ىبتزؿ ضمنو مفهـو اؼبعرفة أو اؼبهارة أو قدرة اؼبالحظة لكن بأسلوب  :(Expertise) لخبرةا       
فطري عفوي عميق ، عادة يكتسب اإلنساف اػبربة من خالؿ اؼبشاركة يف عمل معُت أو حدث معُت ، و غالبا 

. لذلك تًتافق  ما يؤدي تكرار ىذا العمل أو اغبدث إذل تعميق ىذه اػبربة و إكساهبا عمقا أكرب و عفوية أكرب 
 . expérimenté ذبربةكلمة خربة غالبا مع كلمة 

رفة كيفية عمل شيء ما و ليس ؾبرد معرفة عتًتافق كلمة خربة أيضا بشكل خاص مع اؼبعرفة اإلجرائية أي م       
 ىي اػبربة . كمامعرفة بعدية  أواػبربة على أهنا معرفة ذبريبية   لذلك غالبا ما يصف الفالسفة،خربية )قولية( 

  التحاليل أساس على القواعد ـبالفات و ـباطر ا،هبأسبا ما، وضعية قيمة إبراز هبدؼ خبَت لدى تطلب استشارة
 زاوؽبا اليت العمل وضعيات ؾبموع اهنأ على فتعرؼ اؼبهنية اػبربة أما ، معمقة تقنية معارؼ على القائمة اػبربات و

 (731 ص ، 2015 عبو، وبن ثابيت بَتييت،تو ) كفاءا ـبتلف تطوير من مكنتو اليت و ما شخص

https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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  ، باؼبالحظة اؼبدعومة و الطويلة اؼبمارسة خالؿ من اؼبكتسبة اؼبهارات و ؼبعارؼا اهنبأ تعريفها يبكن كما        
 دبوضوع يبديها اليت العناية و واحد كل قابلية و استعداد حسب آلخر شخص من االكتساب درجة زبتلف و

 2012 وبندي، ثابيت) . بآخرين مقارنة كبَتة خربة لو ربقق أف دوف ما شخص أقدمية تطوؿ قد لذلك ، اؼبمارسة

  (.074 ص ،

 اآليت:على النحو  40ص(، 0444) يوسف ميخائيل أسعد،  حسب و تتلخص معاين اػبربة        

: فاػبربة يف ضوء ىذا اؼبعٌت، تفسر: حبدوث ارتباطات عصبية جديدة باؼبخ            المعنى الفيزيولوجي -0-0
و زبيل   و باعبهاز العصيب السمبتاوي، فبا هبعل اإلنساف أو الكائن احي عموما، قادرا على إدراؾ و تذكر

و اإلقباؿ    وجدانيا باالعتداد دبا اكتسبو من خربة،ما سبق لو ربصيلو من الواقع اػبارجي، و كذلك الشعور 
 على األداء اإلرادي إذباه أنشطة أدائية تتعلق باػبربة اليت اكتسبها بطريقة أفضل فبا كاف عليو حالو قبال.

: و تعٍت حدوث تفاعالت خربية بُت خربة أو خربات سابقة، و بُت ما المعنى السيكولوجي -0-2
ات مستمدة من الواقع اػبارجي، فيأيت من تلك التفاعالت مركب خربي أكثر تراكبا يستقبلو اؼبرء من مثَت 

من اػبربة اؼبكتسبة من الواقع اػبارجي و أكثر كفاءة جملاهبة ذلك الواقع و استثمار مقوماتو بأكثر كفاءة و 
 قبوع. 

ُت األشخاص : و ىذا اؼبعٌت ينصب على الوقوؼ على العالقات القائمة بالمعنى الجتماعي -0-3
بعضهم بعض من جهة و بُت اعبماعات بعضها بعض من جهة أخرى مع القدرة على التأثَت فيها وتوجيهها 

 لتحقيق أىداؼ اجتماعية أو شخصية معينة.

اػبربة اؼبهنية ال سبثل فقط عدد السنوات اليت أمضيتها يف شركة أو نعّرؼ انطالقا من التعاريف السابقة         
على  اتوو كذا قدر  توالقرارات السليمة اليت زبدـ وظيف ازباذعلى  ة الشخص، إمبا تتمثل يف قدر أو ؾباؿ معُت إدارة

ما هبعل  ؾباؿاػبربة ىي اكتساب اؼبهارة يف  و.لوظيفت أداءهطارئة قد تؤدي إذل عرقلة الظروؼ ال كلالتأقلم مع  
 .صاحبها يقـو بنفس العمل و لكن يف وقت اقل و بدقة اعلي
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ىبتلف باختالفها.  عندما يتصل األمر بتفسَت اػبربة الذي يتصل اتصااًل وثيقاً بنظرية اؼبعرفة، واعبدؿ ينشأ       
 اإلنكليز ينحوف منحى  الباحثوفف اؼبوضوع. اعبدؿ حوؿ دور كل من الذات العارفة و يدور ىذا االختالؼ و و

تفسَت احملتوى العقلي )التصورات( بالوقائع اغبسية وحدىا  على(  J.Lock)قد أصر جوف لوؾ  آلياً يف تفسَتىا، و
بُت أف اقًتاف  مستبعداً األفكار الفطرية. كما أصر على أف الوقائع اغبسية تنطبع على الصفحة البيضاء للدماغ، و

 اإلحساسات ببعضها يتم حبسب قوانُت موضوعية حبتة ىي القوانُت اليت وضعها أرسطو.

اغبكم الًتكييب البعدي ما ىو  أف اػبربة تتلبس اغبكم الًتكييب البعدي. و( A.Kant) نتاك  باؼبقابل أكد و      
مقوالت العقل احملض من جهة أخرى ففي مثاؿ: النار ُتسخن اغبجر  إال تأليف ؼبعطيات اغبواس من جهة و

س بالسخونة، أما اإلحسا اغبجر و ما سبدنا بو اإلحساسات ىو رؤية الشمس و الذي ىو حكم تركييب بعدي، و
 ىو أمر يسعف بو العقل احملض. إصدار حكم بأف النار ىي سبب تسخُت اغبجر فيحتاج إذل مفهـو السببية و

تابعية ىذه اػبربة  خالفاً لالختباريُت، فاعلية الذات يف تشكيل اػبربة، و( J.Piaget) يؤكد جاف بياجيو و       
معناه بالنسبة للذات زبتلف  اؼبوضوع واحداً. لكن اػبربة بو وللمجرى التطوري للكائن اإلنساين إذ يكوف 

باختالؼ اؼبرحلة النمائية لإلنساف، فالقمر الذي يعطيو الطفل معٌت الوجو اإلنساين الذي يبتسم لو لن يكوف لو 
بسبب اؼبعٌت ذاتو فيما بعد، ألف الطفل يكوف قد ذباوز البنية العقلية الطفلية ذات الطابع اإلحيائي، وذلك 

 اؼبعرفية. استكماؿ مبو معداتو العصبية و

      العمل يف تشكيل اػبربة،  النظريات النفسية اؼبتأثرة هبا أنبية اإلحساس و تؤكد الفلسفة اؼباركسية و و       
التعقيد،  العمل يتدخالف يف دماغ بشري فائق اؼبرونة و لكنها ترفض وجهة نظر االختباريُت، ألف اإلحساس و و

عّدىا  لعل أكثر من أعطى اػبربة أنبية و و رموزاً. إمبا ينتج صوراً مبدعة فتنتج مفاىيم و يعكس اؼبثَتات آلياً، وال 
        يف أساس الفعل الًتبوي ىو جوف ديوي، إذ إنو إضافة إذل ربديد اػبربة  اؼبسألة اؼبركزية يف نظريتو اؼبعرفية و

صلة اػبربة حبل اؼبشكالت اليت تعًتض  دور العقل االستطالعي و عمل، وال استنادىا إذل النشاط و أنبيتها، و و
 من ىذه الشروط: سبيل التكيف، وُبدد شروط اػبربة اعبيدة. و
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  االستمرار: حبيث تكوف كل خربة حلقة يف سلسلة متصلة اغبلقات من النمو اإلنساين، وترتبط دبا سبق
 من خربات وتنتظم معها.

 بها اغبسية واعبسمية والعقلية واالنفعالية.التكامل: ىو تكامل جوان 

 .اؼبرونة: أف تكوف مرنة قابلة للتغَت والتبديل واالرتقاء وال تتعارض مع التصحيح واكتساب خربات جديدة 
 ) ويكسبيديا اؼبوسوعة اغبرة(

  :أنواع الخبرة - 2

ىي اليت تنتج عن تكرار تنفيذ مهمة ما،و (: les expériences sédimentées) الخبرة الرسوبية  -0- 2      
ىي األكثر مالئمة لإلوباء على فكرة الًتاص، حيث أف األمر يتعلق " sédimentée"ردبا ال تكوف كلمة رسوبية 

عادة اؽبيكلة. الًتاكم ىنا يشَت إذل عملية إبًتاكم معاعبات مواقف معينة، لكن األمر ىنا يتعلق بإعادة التنظيم و 
الذي من خاللو تؤخذ اػبربة بعُت اإلعتبار ) ذبربة مكتسبة( يف غبظة سابقة. و يف نفس الوقت يتم ديناميكية و 

تكييف النشاط الذي نقـو بو و الذي يعد ذبربة جديدة . و يف غياب ىذا التحويل تصبح التجربة ؾبرد تكرار 
 متطابق يؤدي إذل عمليات روتينية و من مث إذل التصلب.

، و الذي ركز أحباثو  (Bourdieu)فهـو للخربة الرسوبية من خالؿ األعماؿ اليت قاـ هبا بورديو يبكن إثراء ىذا اؼب
باعتباره مفهـو دمج أي نتاج للممارسات الفردية أو اعبماعية، فهو يضمن الوجود  (Habitus)على مفهـو العادة 

ؽ أف وجود النشاط اؼباضي ىو ما . و يقوؿ يف نفس السيا(Bourdieu,1980,p.91 )اآلين للتجارب السابقة... 
،كما أشار غلى الدور الذي يلعبو التكرار، تغيَت الظروؼ  يعطي للممارسات استقالؿ نسيب مقارنة باغباضر
  اػبارجية و العمل... يف تطوير اػبربة لدى الفرد.

 الخبرة العرضية: -2-2

ما يستعمل ىذا اؼبصطلح من طرؼ الباحثُت و اؼبؤلفُت الذي عاعبوا موضوع دور اػبربة يف بناء الكفاءة  غالبا   
على أهنا :" شيئ، حدث، موقف يشكل وحدة ربليل"ىذه الوحدة زبزف على  (leplat)اؼبهنية. و يعرفها لوبال 
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. منية طويلة أو قصَتة، خاصة كما تعد موقف يبكن أف تستغرؽ مدة ز   (Leplat,2008, p 182) شكل مفهـو
 عندما تتناسب و تطور األحداث حيث يبكن أف تأخذ شكل قصة .

 أنبية اػبربة العرضية يف لعبة الشطرنج ،و دور االلتزاـ اؼبكثف و نشاطات أخرى (Ericsson)يذكر اريكسوف 

 (.Ericsson, 2005, p 234)سنوات(.  01يف اجملاؿ ، و الذي يكّوف على طوؿ مدة زمنية ) على األقل 

كم ىي اغبصة اليت تنسب للموىبة الفطرية اؼبوروثة , وكم ىي حصة التعلم والتدريب واؼبمارسة اؼبكثفة يف ذلك ؟  
 كيف يتم اكتساب اػبربة ؟ وما ىي العناصر والعوامل الالزمة الكتساب خربة ما ؟ وكيف نقيس ونقيم اػبربة

يف دراسات أجريت على أساتذة  ؽباعن أجوبة للبحث اؼبختصوف يف علم النفس  كل ىذه التساؤالت دعت
 إخضاعها لتجارب يبكن  ذبزئتها إذل مكوناهتا , و الشطرنج , لقد اختاروا مهارات الشطرنج ألهنا يبكن قياسها و

ج كأفضل ميداف ؽبذه األسباب أفاد الشطرن متابعتها بسهولة يف وسطها الطبيعي الذي ىو قاعة اؼبباريات , و
ذلك باستعماؽبم تشكيل األوضاع  (Simone)لقد فسر " سيموف ". اكتساب اػبربة اختبار لنظريات التفكَت و

الشطرقبية الكيفية باستخداـ مبوذجاَ مبنياً على ؾبموعات من أحجار الشطرنج يتكرر ظهورىا يف أوضاع ؿبددة 
توضيح " الذاكرة العاملة " اليت يقوؿ عنها عادل  تدعى " الّشنكات " . لكي يتوضح مفهـو الّشنكات هبب

 الذي يعتمد ما يكتب فيو على ما يتم تذكره و أهنا ) دفًت خربشات الدماغ ( و( Milleur) النفس " ميلر " 
تيبات بضم تر  أشياء أو مفردات يف وقت واحد , و 0 -ال يبكن أف نفكر إال بسبع + ,  التفكَت فيو , و
السبعة . ففي  الشبكاتيستطيع أساتذة الشطرنج احتواء كمية كبَتة من اؼبعلومات يف ىذه  كاتباؼبعلومات يف ش

أساتذة الشطرنج . فإذا كاف على رقعة الشطرنج عشروف  سياؽ الشطرنج يبكن مالحظة الفروؽ ما بُت اؼببتدئُت و
ة معلومات أما أستاذ الشطرنج فإنو هبمع بُت قطع ليشكل بكقطعة فقد يبثل ذلك بالنسبة للمبتدئ عشروف ش

وىذا يشابو القراءة الكلمات بدؿ من قراءة اغبروؼ أو  يستطيع التعامل مها بسهولة . كاتشبعدد قليل من 
حرؼ يبكن أف وبوي كلمة , أو وبوي صبلة أو  الشبكةقراءة اعبمل بدؿ من قراءة الكلمات . فبدؿ أف وبوي 

 (8112) نبيل حاجي نائف، اغبوار اؼبتمدف، ي قصة فيها ؾبموعة أفكار وحوادث .فكرة , أو وبو 
اؼبتفق عليو يف موضوع اكتساب اػبربة ىو أف تشكل ىذه البٌت يف الدماغ يستغرؽ جهداً ووقتاً كبَتاً , ويقوؿ "  و
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جهة ربديات تتجاوز إمكانات أف اؼبهم يف اكتساب اػبربة اؼبثابرة وبزؿ اعبهد باستمرار ؼبو ( Ericson)  أريكسوف "
 اؼبرء .

 :مجاالت الخبرة  - 3

 يتوجب علينا تسليط الضوء على ـبتلف اجملاالت اليت ترتكز على اػبربة و ىي على النحو التارل:          

 : المجال االقتصادي  -3-0
للخربة أف تستثمر يف اجملاؿ االقتصادي، فيتسٌت لصاحب اػبربة االقتصادية أف يستثمرىا و أف  يبكن          

يوجهها إما لصاغبو الشخصي و إما للصاحل العاـ. فخرباء االقتصاد يف تناوؽبم للمسائل و اؼبشاكل االقتصادية، 
ليتسٌت ؽبم تذليل أكرب قدر من ينحوف إذل إعماؿ خربهتم بصددىا لكي وبصلوا على أكرب عائد من اؼباؿ، و 

يعًتض  الصعاب اليت تعًتض طريق فبارسة األنشطة االستثمارية و العمل على التقليل من األضرار اليت يبكن أف
 (. 28ص،8111.) يوسف ميخائيل أسعد،طريق االستثمار االقتصادي 

 : المجال االجتماعي -3-2
للمشكالت االجتماعية اػباصة بالفئات االجتماعية اؼبتباينة صاحب اػبربة االجتماعية يتسٌت لو التصدي        

، فهو يكوف خليقا باف يشارؾ يف اإلصالحات االجتماعية ، و يف استثمار جهود بعض الفئات كما يستطيع 
 (. 28ص، 8111االىتماـ بالرعاية االجتماعية للفئات احملتاجة إذل الرعاية كاؼبسنُت.) يوسف ميخائيل أسعد،

 :الطبي المجال -3-3
فأصحاب اػبربة من األطباء يسانبوف يف الوقاية من األمراض اليت تصيب الناس من جهة  و ربصينهم        

للوقاية من األمراض اؼبعدية من جهة أخرى ، ناىيك عن اغبكيمات، أطباء العالج الطبيعي، باإلضافة إذل من 
 (. 28ص،8111تتوفر فيهم اػبربة الطبية.) يوسف ميخائيل أسعد،

 : المجال التكنولوجي  -3-4
أصحاب اػبربة التكنولوجية يفيدوننا فبا توصل إليو العلماء من مكتشفات علمية، فيحولوف النظريات        

العلمية إذل تطبيقات، و هبسدوهنا يف ىيئة أجهزة و أدوات لكي تصنع و تنشر على أوسع نطاؽ.) يوسف 
 (. 28 ص، 8111ميخائيل أسعد،

 : التربوي و التعليمي المجال  -3-5
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صاحب اػبربة الًتبوية و التعليمية ، يكوف خليقا بأف يتوصل إذل اغبقائق الًتبوية و التعليمية اليت دل يسبق        
ألحد اكتشافها، كما انو قد يقـو بتسجيل خرباتو الًتبوية و التعليمية  فيما يقـو بكتابتو و إذاعتو للناس.) يوسف 

 (. 22 ص،8111ميخائيل أسعد،
 :اكتساب الخبرة -4

       ؾبموعة من اػبطوات اليت يتم عن طريقها اكتساب اػبربات اؼبتباينة، نستعرضها كما يلي:        

: فهذا الشعور ضروري لينشئ قواـ النفس للفرد،اغبافز الشعور بالحاجة إلى النمو الخبري -4-0         
لإلقداـ عل النهل من مصادر اػبربات اليت وبس باغباجة إذل اكتساهبا. و من اؼبعروؼ أف الشعور بالنقص و 

 باغباجة إذل النمو اػبربي من أىم شروط اكتساب اػبربات اعبديدة.

و باغباجة إذل اكتساب اػبربات، بل ال بد   : و لكن الشعور بالقصالحماس للنمو الخبري -4-2    
أف يفعم اؼبرء باغبماس الكتساهبا. و بتعبَت آخر فال بد أف يتكامل الفكر و الوجداف و اإلرادة لدى اؼبرء 

 حىت يكوف مهيأ لإلقداـ على اكتساب اػبربة.

رادة، البد أف : و لكي يتسٌت ربقيق التكامل فيما بُت الفكر و الوجداف و اإلتحديد األهداف -4-3
يسيطر الفكر على اؼبوقف النفسي للمرء ، أي أنو ال بد أف ربقق لو السيطرة على الوجداف و اإلرادة. فال بد أف 

يتطلع على اؼبستقبل الشخصي، و ذىنيا يعٍت أف الفكر ال بد أف يتصفح ماضي اؼبرء و حاضره، و ما يبغي 
قيق األىداؼ اليت هبب أف يتوخاىا من خالؿ اكتسابو اػبربات ربقيقو يف اؼبستقبل، و يف ضوء ىذا يتسٌت لو رب

 (.Benoit.G et Rose.J, 2000اعبديدة.)

 :المعرفة الخبرة و -5 

زبتلف عنو.  لكن ىذه اؼبعرفة تقف يف مواجهة التجريد اللفظي و تُعدُّ اػبربة مظهراً من مظاىر اؼبعرفة، و      
التجريد اللفظي كبواً يستدؿ فيو على قضايا من قضايا أخرى، مستخدماً االستدالؿ من دوف امتحاٍف  فقد ينحو

االستدالالت. وإذا كاف شبة ذبريد يف اػبربة، فإف التجريد يقع على السلوؾ الذي نقـو بو  صاـر لدقة اؼبفهومات و
ليس صفات الوردة  تنشاؽ لشذا الوردة وتعميمو ىو سلوؾ اس وليس على صفات األشياء، فالذي هبري ذبريده و

تشَت اػبربة إذل وقائع، وإذا كانت اؼبعرفة التجريدية ال تقتضي بالضرورة االتصاؿ باألشياء عن طريق  ذاهتا.و
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ىي شبرة من شبرات اؼبعرفة  ال معاعبتها واإلفادة منها يف العمل، فإف اػبربة تتولد يف سياؽ العمل، و و اغبواس 
  يف ؾبراىا، إنو التوجيو الذكي الناتج من اػبربة واؼبوجو ؽبا يف آف واحد. فكَت ىنا يتولد من اؼبعرفة والت و  اغبسية

ما وبدثو  البيئة، و من أجل ذلك يرى ديوي أف قواـ اػبربة ومصدر تكوهنا ىو العالقات الفّعالة بُت اإلنساف و و
  ثار.آ ما يًتتب على ذلك من نتائج و ىذا اإلنساف يف البيئة و

       

إف حياة اإلنساف اػباصة، كما يرى ديوي، سلسلة من اؼبواقف جوىرىا التفاعل مع البيئة بطريقة اإلنساف          
          شعوره، داؾباً النظر يف العمل  خلقو و جسده و عقلو و اػباصة، إذ يستخدـ يف ىذا التفاعل حواسو و

نتيجة ىذا التفاعل يفهم اإلنساف نفسو   الفردي باجملتمعي. و االنفعاؿ، والعقل يف  اإلحساس يف اإلدراؾ، و و
ؽبذا السبب رفض ديوي الفلسفات السابقة اليت حاولت فهم العادل بوساطة  و كما يفهم البيئة يف آف واحد.

 تجدد.ال و منظومة من اؼبفهومات. ألف العادل، حبسب ديوي، غَت ُمتعٍُت بصورة هنائية بل ىو دائم التغَت 

إذا كانت اػبربة الشخصية ىي السبيل الكتشاؼ معاين األشياء، فإف اؼبعٌت ال يكتسي داللة إطالقية، إذ إف       
 من مث ليس ىناؾ ما  ىي صادقة يف سياؽ التجربة، و الفكرة اليت توحي التجربة هبا ىي ما يعطي الشيء معناه و

جوىره بل نتساءؿ عن  اػبربة ال نتساءؿ عن ماىية الشيء و يدعو للبحث عن صدقها اؼبطلق. ففي          
ما سيكوف عليو.زبتلف معاين األشياء حبسب منطق اػبربة من شخص إذل آخر، كما أهنا  معناه بالنسبة لنا و

القياـ بسلوؾ يريده  اإلكراه و ـبتلفة بالنسبة للشخص ذاتو. فالعصا بيد اؼبعلم قد يراىا متعلم ما أداة للقمع و
بسبب البنية اؼبفتوحة  الكلمات اؼبدونة على السبورة. و و قد يراىا طفل آخر مؤشراً لألشكاؿ  ؼبعلم، وا

غَت  منمطة و حُت تنشأ مفهومات مغلقة و االرتقاء.و للمفهومات اليت تكوهنا اػبربة فهي قابلة للتغَت و
حُت يتم تصحيح اؼبفهومات  و ة عن ذلك.صحيحة، غالباً ما ُيشار بإصبع االهتاـ إذل اػبربة على أهنا اؼبسؤول

يتسع  اػبربة اغبقيقية ىي النافذة اليت يتألق العادل هبا و البد أف تكوف اػبربة مرنة، فاػبربة الصلدة تقاـو التطور، و
 ؾباؿ العادل بوساطة اػبربة .

إذل الًتبية بنقلها من جيل عهدت  يقف ديوي موقفاً حذراً من اػبربات اليت كونتها األجياؿ السابقة و و         
أف  يرى أف على الًتبية العمل على تكييف ىذه اػبربات مع اغباضر، و إذل جيل ربت اسم الًتاث الثقايف. و
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يتم التحقق من صحتها  تكوف فروضاً توجهو بالبحث و الثقافة اغبقيقية ىي الثقافة اليت تنشأ يف سياؽ العمل، و
 (Grelly.P, 2006.p 19-20 )عندما يثبت نفعها.

 : طرح فلسفيالخبرة و المعرفة -6
ر ال يب ال يوجد شيء يف الفهم :ة نظر التجريبيُت. وفقا ألرسطو ىل تأيت اؼبعرفة من التجربة؟ ىذا ىو وجه        

وديكارت. كما أف الروح ال  تودع فينا من قبل اهلل ، كما يدعي ليبنيز أوال من خالؿ اغبواس. اؼبعرفة ليست فطرية 
   الروح ىي طبشة روسا ،  كما يؤكد أفالطوف. عند الوالدة   ربافظ على ذكرى اغبقيقة اؼبتوخاة قبل التقمص ،

ىذا يعٍت لوحاً من الشمع البكر ، مثل تلك اليت كتب فيها القدماء. مث تطبع اؼبعرفة نفسها من خالؿ اغبواس.  و
فينا وجود كائن. ىذه االنطباعات تًتكنا مع  هار أثىو األثر الذي االنطباع  فة. االنطباعات ىي مصدر كل اؼبعر 

ىكذا ، فإف الفكرة ىي البناء اؼبفصل دبساعدة االنطباعات. بالنسبة إذل لوؾ ، تعترب التجربة أمرًا  األفكار. و
ذل كانط ، ال يبكن للمعرفة . بالنسبة إغبسية إذل الالئحة الطبقية للعقلأساسًيا يف السماح بنقل االنطباعات ا

اؼبستندة إذل التجربة وحدىا أف تّدعي عدـ مشولية صارمة أو طابع الضرورة. ستكوف صاغبة فقط غباالت 
الوحدات اليت سبثلها التجارب اليت ىي مصدر ىذه اؼبعرفة )مقيد التطبيق( ؛ يستنتج الحقة ، فإنو لن يكوف ؽبا 

أكثر من ضرورة. وىكذا ، فإف مناصري "الواقعية" سوؼ يبيلوف إذل  طابع الضرورة: كل السببية ستكوف عادة
 .التشكك يف منطقيا ، وىو أمر منطقي بالنسبة إذل كانط

 :وسائل الحصول على الخبرة -7

هبدر بنا إلقاء الضوء على ـبتلف الوسائل اليت يتسٌت للمرء اغبصوؿ على اػبربة من خالؽبا، و تتلخص         
 فيما يلي:
 خصوبة المدركات الحسية: -1-0      

إف الفكر يعتمد على ما يًتصبو اؼبخ من تيارات عصبية ترد إليو من اغبواس اػبمس، فيحللها إذل مدركات       
حسية . فكلما استطاع اؼبرء أف وبصل على أكرب قدر من اؼبدركات اغبسية، و على أفضل أنواعها يكوف قد وضع 

 اط يف العملية العقلية التالية اليت تؤدي إذل اؽبدؼ النهائي و ىو الفكر.الركيزة األساسية لاللبر 
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وهبب على اإلدراؾ اغبسي أف يتخّصب باستمرار و أف ال يتوقف عن التفاعل اػبربي، و لذا فإف اؼبفكرين 
 ينصحوف بتنويع اؼبصادر اػبربية، اليت يتسٌت عن طريقها سبوين اؼبخ دبدركات حسية جديدة.

 الذاكرة النشطة: -7-2     
الذاكرة فإهنا اؼبخزف الذي زبزف بو ما تنتقيو من مدركات حسية، لكي يظل نابظا باغبياة، بل و لكي أما       

يًتابط ببعضو  و يتفاعل . فالذاكرة ليست ـبزنا يقتصر نشاطو على تكديس بعض ؼبدركات اغبسية بو، بل إهنا 
ف ىذه اؼبدركات اغبسية اليت تستوعبها ، كما أهنا تقيم عالقات ذات قواـ دينامكي فتعمل على ترتيب و تصني

دقيقة فيما بينها، و كثَتا ما تكوف الذاكرة مفعمة بالطاقة الوجدانية اليت تشَت إذل الفرح و اغبزف، التفاؤؿ أو 
.  التشاـؤ

 
 المخيلة الخصبة و الفعالة: -1-3        
ثمر اؼبدركات اغبسية و الذكريات، فتقـو بتصنيع ما يروؽ ؽبا منها، و على النحو نفسو ، فإف اؼبخيلة تست        

حبيث تقدـ إذل الفكر اغبصيلة اؼبصنعة من ىذين اؼبصدرين ) اؼبصدر اإلدراكي من جهة ، و مصدر التذكر من 
 جهة أخرى(.

جيو نشاطو إليها، و لكن ما تضطلع بو اؼبخيلة، ليس هناية اؼبطاؼ ، بل إنو يعترب اػبامة اليت يقـو الفكر بتو 
 (21، ص  0444فيلخص من ذلك الفكر.) يوسف ميخائيل، 

 الرادة اليجابية و الرادة السلبية: -4- 1        
إرادة اإلعتماؿ الذىنية من جهة ، و إرادة الكف أو القمع الذىٍت من جهة أخرى، فالواقع أف اؼبخ مفعم         

من جهة أخرى، فالنشاط الذىٍت  (Inhibition)و جهاز القمع  (Exitation)جبهازين أساسيُت: جهاز اإلعتماؿ 
 (Laurence,B, 2017, p31)ال يسَت بطريقة اعتباطية زبضع للمصادفة بل لإلرادة دور انتقائي.

 :الخبرة العلمية -4
العلمية. يف العلـو ، اؼبعرفة آمنة والدامغة لدينا من ظواىر الطبيعة ىي النتائج اليت توصلت إليها البحوث       

أو  (Popper 2004)لدينا اغبق يف شرح العادل. صبيع اؼبعارؼ األخرى موجودة يف ؾباؿ اؼبعتقدات أو التخمينات 
 مت العثور عليها.التفسَتات أو االنطباعات أو الدروس اؼبستفادة من التجربة ، أي فبا رأيناه أو 

 التجريبية ، سبنح على أساس العلم الثبات احملتمل لسلطة ال تقبل  إذا قبحت ، فإف التجارب العلمية ، النظرية أو
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اعبدؿ. إف اغبصوؿ على نتائج ذبريبية استنساخية هبعل من اؼبمكن تأسيس حقيقة ثابتة على كبو مستداـ. ىذه 
ات أو النتائج ىي الضامن للمعرفة اؼبكتسبة ، ويعطيها سلطتها. يقـو االختبار العلمي بالتحقق من صحة الفرضي

تأكيدىا أو إبطاؽبا. طاؼبا دل تثبت نتيجة ذبريبية ال تقبل اعبدؿ ، فنحن يف "علم زائف" مصنوع من التجربة 
التجريبية واػبطأ وقواعد استخداـ ال أساس ؽبا. إف ؾبموع التجارب العلمية اؼبؤكدة يثبت ذبربة الباحثُت ويسمح 

ظة اليت يتم فيها صياغتها. يبكن أف تكوف التجربة استقرائية ، ؽبم بتأكيد صحة علمية معينة ، على األقل يف اللح
أي أهنا تعتمد على اؼبمارسة اؼبهنية اليت تؤدي إذل إضفاء الطابع الرظبي من خالؿ التحليل والتفكَت. كما يبكن أف 

 إذل عمل. ربويلو يكوف استنتاجًيا ، استناًدا إذل النظريات أو اؼبفاىيم اليت تصوغو ، من خالؿ تنفيذه ، و

(Rafik Hamzizou, 2016, p 09.) 

 التحقيق السوسيولوجي -9
التعريف التارل: "االختصاص ىو تعبئة أو تنشيط  ( Guy Le Boterf)يقًتح عادل االجتماع غاي لو بوترؼ      

 Boterf)  يساوي غاي لو بوترؼكما د". يبيز عدة أنواع من اؼبهارات.العديد من اؼبعارؼ ، يف وضع وسياؽ ؿبد

Guy Le ) الكفاءة مع "معرفة كيفية التعبئة": "إف امتالؾ اؼبعرفة أو القدرات ال يعٍت أف تكوف مؤىاًل. يبكن معرفة
أساليب أو قواعد احملاسبة وعدـ معرفة كيفية تطبيقها يف الوقت اؼبناسب. يبكن للمرء أف يعرؼ القانوف التجاري 

سبة لو ، من الضروري التمييز بُت "كفاءة" الفرد ، الذي يقيم يف معرفتو . بالن(p16، 0991)وكتابة العقود السيئة "
ىذه اؼبعرفة االندماجية  االندماجية )القدرة على حشد اؼبوارد وصبعها( ، و "اؼبهارات" اليت ينتجها الفرد مع

(Boterf,1997 Guy Le .) 
بة ىي االسم الذي يعطيو اعبميع ألخطائهم". ننتقل من اؼبعرفة إذل الكفاءة يف العمل. قاؿ أوسكار وايلد: "التجر 

بالتارل ، فإف "الطريقة" ، اليت تعثر أحيانًا من األخطاء ، ىي اكتساب اؼبهارات وتطويرىا وتضخيمها. يتم فهم  و
الكفاءة ىنا باعتبارىا القدرة على التصرؼ. كبن ـبتصوف "يف" و "من أجل" ؾبموعة من اؼبواقف اؼبهنية أو 

يف سياؽ ؿبدد ، و "مع" مستوى معُت من اؼبتطلبات. يبكن بعد ذلك وصف ىذه اؼبهارات االجتماعية ، 
اليت الحظنا اؼبكتسبة يف العمل ، بأهنا "خربات" ، دبعٌت أننا قد اختربنا شيًئا ، ذبربة ، شعرنا هبا وخربناىا ، 

 .، وقياس األداءالنتائج
 :علوم التربية لخبرة فيا -74

    العيش  بالتجربة و ػبربةاغبقيقة اؼبرصودة. تسمح ىذه ا يغطي اغبقيقة اغبية و ربةمفهـو اػبلقد رأينا أف        
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اؼبواقف واألحداث اليت تشارؾ وتؤدي إذل تطوير معارؼ جديدة اكتسبتها ىذه الوسائل. يشَت الوضع التجرييب  و
مت تعلمو من ىذه اؼبواقف. يف الواقع ، أف  إذل التفرد ، على عكس العمومية أو التكفَت. تشَت اؼبعرفة إذل رظبلة ما

تكوف اػبربة قد عاشت اؼبواقف ، الشخصية أو اؼبهنية ، واليت ظبحت بتطوير اؼبعرفة باألشياء اؼبكتسبة من خالؿ 
 الذي ظبح لنا بتسجيل النتائج اليت مت اغبصوؿ عليها. "أي العروض ، مث  فبارسة طويلة ، استخداـ طويل ، و

 مهارة ال يبكن مالحظتها مباشرة ،، فإف  (8118) تعلم منها. يف ىذا الصدد ، تذكر أنو وفقا لعالؿيقودنا إذل ال

إال أف األداء ىو! ال ينظر اؼبهارة ، على عكس النتائج. على أساس اؼبالحظة األخَتة ، يبكننا أف نستنتج وجود 
 مهارة ونقيم درجة اكتساهبا 

التعلم ىو عملية مًتابطة من اإلجراءات والقرارات اؼبتعاقبة. إهنا فكرة معقدة مهما كانت النظريات اليت يشَت إليها 
 التعلم. إذا كاف اؼبرء يشَت إذل النظاـ اؼبعريف على سبيل اؼبثاؿ ، فاألخَت ىو نظاـ مفتوح ، أي أنو وبتوي على

ا ؿ احتياجاهتا والبيئة اليت تعمل فيها. يف علم األعصاب ، خاصية تسمح لو بالتكيف ، لتحديث ردوده ، وفق
 سنتحدث عن مرونة الدماغ ، أي قدرة الدماغ على التعلم من إخفاقاتو. فيما يتعلق بالفرد ، نتحدث عن قدرتو 

يئة على التكيف. كبن لسنا متساوين يف القدرة على التكيف اليت يبكن أف تتأثر بالعوامل اػبارجية )األسرة ، الب
االجتماعية الثقافية ، التدريب( اليت يبكن أف تقلل أو سبنع أو سبنع تطوير وربديث عدد أكرب أو أقل العناصر 

الوظيفية للنظاـ اؼبعريف. ولكن أيضا من العوامل الطبيعية الذاتية )الكروموسومات ، العصبية النفسية ، العصبية ، 
إذل كفاءة ىذه اػباصية للتكيف مع البالغُت يف التكوين. ىذه إخل(. ينبغي أف يهدؼ التدخل التعليمي للمدرب 

كذلك مناقشة نوعية ، أو صالحية ، للمعرفة اؼببنية اعبديدة اليت تشكك يف  القدرة على التعلم من التجربة ، و
 (Julie Dlelande et autres,2015,p 07-p09) .علـو التعليم

 : الخبرة في علم النفس -77
ضيق الوقت ، اغباجة إذل عمل رات يف العادل اػبارجي تؤيد االستيالء على اػبربة. قيود العمل ، التوت        

تتحد كل ىذه العناصر للمشاركة يف اؼبشروع العاؼبي للتجربة ،  ، اػبوؼ من اغبوادث أو اػبوؼ من السخريةسريع
صوؿ إذل حقل اػبلق ، كل عملية أو التكيف مع أو تعيَت الشخص ذباه عاؼبو. كل جزء من اػبربة يسمح بالو 

، سلس البوؿ ،  اإلحراجذبريد تنتج اضطرابا مؤؼبا أكثر أو أقل ؛ االستيالء على اعبسم من اآلخر ينتج الفشل ، 
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التكيف النفسي ينطلق من حوار     اػبجل ، الغضب ، االكتئاب ، الضعف يف القطاع أو يف بعض األحياف
يف جو اجتماعي ، يقـو الشخص باغبوار ويبٍت قصة حوؿ الواقع من خالؿ مستمر بُت الشخص وعاؼبو. منغمًسا 

         وزف االقتصادية  ، و العادل اؼبادي ، ورغبة اآلخر مواجهة اختالفاتو فيما يتعلق بكل ما وبّده: جسمو ، و
 (.Brangier  & Tarquinio ،1997 ،Guichard  &Huteau ،2001) االجتماعية. و

تأخذ التدبَت.  أهناتذوقها.  إهنا ربمي نفسها من خالؿ اؼبظاريف النفسية ، فهي جسدية جسدية يف العادل ، و
تعتمد على ؿبيطها ، مع اذباىها من خالؿ  أهناإهنا سبتد عرب العادل من خالؿ إطار ، من خالؿ التحوالت. 

َت ىذا التكيف النفسي دائًما إذل مكونات اؼبراجع العاطفية. يطور عملو بفضل ذبارب متعددة. وأخَتًا ، يش
 الوقت 

الثالثة: يتم تسجيل كل ذبربة من خالؿ غرباؿ الذاكرة ، لتكوف جزًءا من منظورات اغبياة ، يف مشروع ، فرضية 
التنظيمي أف الناس  علم النفس الصناعي و وقد أظهرت الكثَت من األحباث يف ؾباؿ علم االجتماع و.  للمستقبل
          ىذا العمل ىو عامل رئيسي يف ربديد اؽبوية الشخصية   بناء عالقة قوية مع خربهتم اؼبهنية، ويبيلوف إذل

لدراسات اؼبهنية ىو اؼبثاؿ األوؿ. الناس عادة يف ؿباولة لتنظيم سَتة شخصية متماسكة،  االجتماعية. تقليد و
اؼبثاؿ الثاين  (0999، وبرينغل، Inksonم )آرثر تعيُت معٌت شخصي ؼبسار حياهت إلعطاء استمرارية لتجربة العمل و

اؼبهارات اؼبهنية. ىذه  و البيانات التجريبية من علم النفس من الدراسات التوجيو  يتكوف من النماذج النظرية و
تراكم اؼبهارات مع مرور الوقت. ىذه العوامل دليل اػبيارات  اؼبواقف و تظهر الدور اؼبركزي لتجارب اؼباضي ، و

تقدير الذات اؼبثاؿ الثالث يتبع من العديد من  وبكموف بناء مشروع مهٍت ويسانبوف يف تعريف الذات و الفردية
معقدة  يبكن أف يأخذ معاين رمزية مستقرة و األحباث حوؿ اؼبعٌت اؼبعطى للعمل. لقد أظهروا أف النشاط اؼبهٍت 

 و النفعيةت االجتماعية اليت ال تقتصر على ؾبرد نظم القيم والتمثيال إذل حد ما ، ترتبط باإليديولوجيات و
 (.Employment Dose 1997 ،Furnham 1997 ،Roe  &Ester 1999 ،Sarchielli 2003 )األدوات اؼبفيدة

اػبربات النفسية من عدـ اليقُت.  و          اؼبهنية سبيز اؼبسارات  االقتصادية و العديد من العوامل االجتماعية و
تشمل ىذه ، على سبيل اؼبثاؿ: مستوى التعليم ؛ اعبنس؛ سواء كاف لديك مهارات قيمة أـ ال ؛ درجة تطور  و

، Bernard-Ottel ،Sverke  &De Witte ،2005)القطاع اإلنتاجي أو اإلقليم اؼبرجعي ؛ خصائص عقد العمل 

De Witte ،1999)ىناؾ عوامل أخرى ترتبط بالتجربة  مع ذلك ، باإلضافة إذل ىذه العوامل "االجتماعية" ، . و
 .النفسية االجتماعية للفرد



تأثير الخبرة على كفاءة المختص                      الثاني : الخبرة المهنية                   الفصل
 االرطفوني 

 

24 
 

أخَتاً ، للعودة إذل موضوع اإلدارة الوظيفية اليت سبق ذكرىا ، يبكن التأكيد على أنو إذا أراد اؼبرء أف           
ية اػباصة بو ، اؼبوارد يتعامل بفعالية مع أكرب اؼبسؤوليات الفردية يف االختيارات ، فإف البناء اؼبستقل للحياة اؼبهن

الدعوات االجتماعية اؽبامة ضرورية. أولئك الذين ال يبتلكوف  موارد اؽبوية القوية و االجتماعية ، و و  النفسية
ىذه اؼبوارد ، أو يبتلكوهنا بشكل سيئ ، يتعرضوف ػبطر الوقوع يف حلقة مفرغة هتيمن عليها القدرة على التكيف 

وية يف اؼبسار الوظيفي ضعيًفا. باختصار ، يتطلب سياؽ العمل اعبديد قدرات لكن عندما يكوف عنصر اؽب ، و
عدـ اليقُت. يبكن تفضيل األفراد  ذاتية أقوى فبا كاف يف اؼباضي ، فضاًل عن القدرة على ربمل عدـ االستمرارية و

 ماعية ، من خالؿ واؼبوارد النفسية االجت ألكثر موىبة ، من حيث الشخصية ، السياؽ االجتماعي اؼبوايت ا
التوظيف عالية ، الرضا  سوؼ تكوف قادرة على االستفادة منها: فرص عمل أفضل "وظائف جديدة" ، و

 الشخصي.
من ناحية أخرى ، أولئك الذين لديهم موىبة ضعيفة لواحد أو أكثر من ىذه العناصر قد يكونوف ربت رضبة عدـ 

  (Franc Fraccaroli,2007 ,p235). السيطرة عليها على إدارة ويعانوف السوؽ دوف أف يكونوا قادرين  اليقُت و

 :الخبرة في علم االرطفونيا -02
باغبالة اؼبوجهة إليو، و يرتكز على كل اؼبعارؼ و اػبربات اؼبًتاكمة لديو من أجل  اؼبختص األرطفوين تكفلي       

ىذا الشخص  ما دل يعدر تأخذ بعُت االعتبا باختصار: المساعدة اغبالة على بناء لغتها و عالقتها مع اآلخر.  
ويقوؿ أو الكتابة يف كل ما ال يزاؿ يبكن القياـ بو ،  الكتابة ولكن تطوير كل "فتات" ىي يستطيع فعلو أو يقولو

 األمراض اليت طفي! لذلك ، وعلى الرغم من خطورةوعا ية ، اغبركية ، األشكاؿ اؼبعرفيةاغبسية ، اغبس لديهم
 اؼبرونة ، كما يضعها بوريس كَتولنيك ؼبؤلف األساسي للعالج اػباص بو وا وسوؼ يبقى اؼبريضيعاين منها ، 

(Boris Cyrulnik.) ال يبكن  لدى اؼبختص األرطفوين باالعتماد على  اػبربة اليتية الصرامة و اغبدس يتم تغذ
كما يعتمد . اتصاؿ بشري ادةؼبساعدة يف استعا ومد يدمشكل لل الشاملة رؤيتو، إذل جانب  االستغناء عنها 

 (.jean-Mark Lederlé et autres, 2016 ,p10)  .اضعلم األمر اسية لاؼبعرفة السريرية األس البحث ، وعلى  

االضطرابات اللغوية  الكالـ و يعاجل اضطرابات النطق و يكتشف و ىو معاجل يبنع و اؼبختص األرطفوين:       
لكن أيًضا مع البالغُت أو كبار السن. يبكن أف تكوف  األطفاؿ ، وىو يعمل أساًسا مع  أو الشفهية. و

االضطرابات: عسر القراءة ، تأخَت اللغة ، صعوبات التعلم يف القراءة ، التهجئة أو الكتابة ، الصمم ، فقداف 
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  اؼبمثلُت  إخل. كما يعامل الكبار الذين يعانوف من اضطرابات الصوت )اؼبطربُت و.…القدرة على الكالـ ، التأتأة
االختبارات  اللغة مع اؼبقابالت و يبارس مهنتو على وصفة طبية. يقـو بتقييمات الكالـ و  اؼبعلمُت ...(. و

لتقييم االضطرابات. يقًتح إعادة تعليم أو فحوصات إضافية للطبيب الذي وصفو الطبيب. هبعل اؼبريض يبارس 
 ، اإليقاع( ، يستخدـ األلعاب ... يراقب بانتظاـ التقدـ و التمارين )تقنية الصوت ، اللغة الشفهية ، الكتابة

أف يعمل كموظف يف اػبدمة العامة  للمختص األرطفوينيبكن . التقارير إذل الطبيب أو األسرة أو اؼبعلم
 . باؼبستشفى أو يف القطاع اػباص

األقساـ العصبية النفسية ، يف اغبنجرة أو  األذف و أو طب األنف و طب األطفاؿ مصلحة يف مهنتو يبارس كما  
... يبكنو العمل يف عدة مؤسسات الذين  (IMP)، يف معاىد الطب النفسي  (CMPP)-مراكز الطب النفسي

 . يستخدموهنا بدواـ جزئي

 يزاوؿ غالباً يف اؼبمارسة اعبماعية. ، وعلى أساس مستقل مع العمالء اػباصُت  فبارسة مهنتو يبكنوكما        
غَتىم من اؼبعينُت ، و   اؼبعلم اؼبتخصصىذا العمل اؼبهٍت بالتعاوف مع الطبيب ، األخصائي النفسي ، اؼبعلمُت ، 

 معرفة  للمختص األرطفوينهبب أف يكوف  ما إذل ذلك. اعبُت الوظيفيُت ، ومثل اؼبعاعبُت النفسيُت النفسيُت ، اؼبع

الصوتيات( اؼبرتبطة بطعم معُت للموضوعات العلمية )التشريح ، )القواعد ، الدالالت ، اإلمالء ،  للغةفبتازة 
 (Laurance Tain,2016,p 119)الفيزياء الصوتية ، علم النفس العصيب ...(.

سيًدا ندؾبو من  اؼبختص األرطفوينيصبح ل، تأىيل صوؿ على شهادة ؼبمارسة ىذه اؼبهنة ، كاف على اؼبرء اغب
هبب أف تكوف حاصاًل على درجة  كما   تستمر طبس سنوات. لياالع خالؿ اجتياز مسابقة. الدراسات
 البكالوريوس )أو دبلـو معادؿ(. 

الذي يعمل يف اػبدمة العامة باؼبستشفى  - اؼبختص األرطفوينبعد أربع سنوات من اػبربة اؼبهنية ، يستطيع       
إعداد دبلـو تنفيذي صحي يف عاـ واحد. ىذا التدريب يسمح لو باغبصوؿ على منصب إداري يف خدمة أو 

 .اؼبتخصصُت يف األرطفونيامدرب لطالب 

 األقدمية ليست بعامل لتنمية معرفة كيفية :    -03
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ينا للتأكيد على أف امتالؾ اؼبعرفة ليس مسألة األقدمية. وىكذا يقدـ ثناء اؼبقابالت ، يتحّدث احملاوروف لدأ     
الذي فهم بسرعة التعليمات  مدير اؼبوارد البشرية يف سندريال حالة عامل غباـ شاب مت توظيفو يف الشركة ، و

ـ دوف عالوة على ذلك ، هبد اغبيل أف كبار السن ليس لديهم ، من خالؿ تكرار نفس اؼبها واكتسب اػبربة. و
، اليت ال  (8110)التشكيك يف إيباءاهتم. يف أكواتيس ، شار ، ششت ، تتكرر اغبالة ، اليت تؤكد كلمات فينسنز 

سنة من اػبربة ، تكشف معلومات قليلة عن اػبربة  81(. بعد 88 تعترب التجربة "منتًجا مشًتًكا للنشاط" )ص
مفهـو واضح باللغة اليومية )ذبربة ثالث  اؼبكتسبة يف العمل. كرر ىذه األسئلة إهباد مفهـو اػبربة اؼبهنية، و

 (.8110اؼبعرفة )جراسر، روز،  اؼبهارات و ىي أوؿ ذبربة ...( وعلى مقربة من تلك الكفاءات و سنوات، و
 ذلك ، يشَت مفهـو اػبربة إذل عدة مستويات من التحليل: "يشَت مفهـو التجربة إذل االلتزاـ بالعمل باإلضافة إذل 

 االحًتايف الذي يتم بعد ذلك تقييم اعبوانب غَت اؼبنشورة للموضوع )" التجربة "( "التجربة اؼبعيشية" من
لذات الناذبة عن ىذا االلتزاـ )"اغبصوؿ على ذوي اػبربة يف ىذا العمل الفردي وآثاره )"أف يعيش ذبربة"( وربويل ا

. من خالؿ اػبلط بُت ثالث عمليات ، بعدين )اؽبدؼ من خالؿ اؼبهاـ (Esther ،8111  ،21)أستير ذبربة"( "
اليت يتم فبارستها والذاتية من خالؿ التجربة اغبية للنشاط( يف نفس اؼبصطلح ، تتم اإلشارة إذل التجربة "من 

 (Clot et Diallo, 2003: 203) .أف ذبعلها تبدو وكأهنا مبهمة بالتأكيد" خالؿ عتامة يبكن 
  :المهنية الخبرة مكتسبات تثمين -04

 جانب إذل شهادة على للحصوؿ أخرى طريقة" : اهنأ على أيضا اؼبهنية اػبربة مكتسبات تثمُت تعريف يبكن
 مت اليت الكفاءات بتثمُت تمهت الطريقة ىذه اؼبتواصل، التكوين أو التعلم أو اؼبعتادة للتكوين الكالسيكية الطرؽ

 التكوين يف اؼبشاركة دوف كليا أو جزئيا منها التحقق يتم الشهادة ىذه ، رظبية غَت بطريقة الفرد قبل من تطويرىا
 احملصل الشهادة قيمة تنقص ال حبيث إلزاميا ليس الدراسة استئناؼ بأف القانوف ىذا يوضح الفرد،كما بو مر الذي
 .(Pierre-Yves, Sandrine et Pascal, 2010, p 08) .عليها

 منتظمة إجراءات ؾبموعة ىو اػبربة دبكتسبات( تثمُت) االعًتاؼ بأف القوؿ يبكننا السابقة التعاريف من       
 شهادة الفرد دبنح تنتهي ـبتصة مراكز يف تقييمها عرب اهب اؼبعًتؼ غَت األفراد لكفاءات الرظبية الصبغة إلضفاء
 للفرد يبكن اليت الفرعية األنشطة وكذا رظبية بصفة الكفاءة تلك مع يتناسب الذي النشاط ؼبمارسة تؤىلو كفاءة
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             للوظائف الدولية أو الوطنية اؼبدونة على باالعتماد يتم ذلك كل الرئيسي النشاط إذل إضافة فبارستها
 .الكفاءات و

 :الخبرة مكتسبات تثمين أهمية-05
 اعتبار يبكن ،وبذلك "والتقدير االعًتاؼ إذل اغباجة" وىي الفرد، لدى أساسية حاجة النظاـ ىذا يليب        

 )الشخصي والتطّور التعلم ؾباؿ يف أكرب ؾبهودات لبذؿ قوي ربفيز عامل اؼبهنية باؼبكتسبات االعًتاؼ عملية
 الفرد نظرة قبد اؼبعريف البعد ناحية فمن أبعاد، عدة خالؿ من ذلك يظهر حيث . (422 ص ، 2012 ثابيت،
 مث تصنيفها و ترتيبها طريق عن معارؼ إذل التجارب ربويل عليو هبب حيث ، تعايشو كيفية و   لألمور

 كما تكمن األنبية يف خلق روح ه.أداء ربسُت من عنو يًتتب ما و أداءه ربسُت بالتارل و    عنها اإلفصاح 
 ،"األفراد كفاءات تثمُت أنبية على دليلقباح الشركة : " HP "لشركة العاـ اؼبدير يقوؿ .البقاء ؽبا  تضمن تنافسية

 عن و نفسو عن برضاه الفرد إحساس خالؿ من الشخصي التقدير وبقق بأنو قبد العاطفي، البعد ىبص فيما أما
 االجتماعي البعد أخَتا و اجلها، من كبَتا جهدا بذلو و قدراتو تطوير إذل يدفعو ما ىذا و ؽبا والءه و   اؼبؤسسة

 لشغل فرص وإعطاءه اؼبهٍت مساره و أجره تطوير خالؿ من اؼبعيشي مستواه ربسُت إمكانية للفرد يعطي الذي
 (Grasser.B et autre,2001)  .رغباتو إشباع كذا و الًتقية طريق عن أعلى جديدة مهن
 :الخبرة مكتسبات تثمين مسار -06

 يقـو اؼبراكز أغلب أف إال ، تقييم مركز كل حسب األفراد خربة مكتسبات من التحقق عملية مراحل زبتلف      
        "الكفاءات حقيبة" ربديد يف مرافقتو يتوذل الذي اؼبصادقة مركز مستوى على بالتسجيل بداية اؼبًتشح فيها

  وحدة يف تأىيل أو شهادة على اغبصوؿ للمًتشح يبكن و الالزمة، الكفاءات دبمارسة اؼبتعلقة األدلة جبمع و
 اؼبًتشح تقييم يف اؼبركز ؽبذا األساسي الدور يتمثل و معُّت، نشاط قطاع يف دبهنة متعلقة وحدات عدة أو كفاءة

 إثره على تصدر آخر تقييم إلجراء اإلعًتاؼ أو باإلشهاد اؼبكلفة اؽبيئة تتدخل ذلك بعد ، اؼبهنية الوضعية يف
 مهنأ غَت ، يبلكونو ال أو تأىيل عندىم ، نشاط بدوف أو نشاط يف ىم الذين اؼبًتشحُت لفائدة تأىيل أو شهادة
 ىبص فيما أما ، اؼبطلوبة الشهادة مع عالقة ؽبا اليت اػبربة من األقل على سنوات ثالث تربير على قادروف

 أورو.  2111 إذل 300 بُت ما تًتاوح ، اؼبطلوبة الشهادات و اؼبؤسسات حسب متغَتة فهي التكاليف
(Pierre-Yves et autres, 2010 ,p11)  

 

 العقبات التي تحول دون تطوير الخبرة: -07
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على العقبات اليت تقف حائال دوف تطوير اػبربات لدى اؼبرء ، فنجد أف  علينا بعد ىذا تسليط الضوء و       
 تلك العقبات يبكن ربديدىا فيما يلي: 

 :بذل الجهد في التطوير الخبريالبالدة و عدم  -07-0      
فالشخص الذي يتقاعس عن تطوير نفسو خربيا، قد يكوف من أالئك األشخاص الذين اعتادوا على االنزواء 

 بعيدا عن األضواء، و غَت الطموحُت يف احتالؿ مكانة مرموقة بُت ذويهم، أو اليائسُت من التوافق مع
 

 أماكنهم ، و ال يتقدموف خطوة واحدة إذل األماـ.اؼبستقبل. فهم لذلك يقبعوف يف       
 :العماء عن المستقبل و عدم تجديد األهداف -2-   07      

و من العقبات اليت ربوؿ بُت اؼبرء و بُت االستمرار يف اكتساب اػبربات، عماؤه عن اؼبستقبل و بالتارل        
يو من واقع زبلف من ركب اغبضارة. و صار بعيدا عن عدـ ذبديد أىدافو اؼبستقبلية، فيضل منكفئا على ما ىو ف

                                      أضواء الواقع الراىن، ألنو من ـبلفات اؼباضي، الذي ركن إليو و ال يرغب يف أف يتزحزح عنو خطوة إذل األماـ 
 لطريق المسدود و التشاؤم بإزائه: -3 -07     ا

تؤدي إذل التوقف عن اكتساب ػبربات اعبديدة، الشعور بأف اؼبستقبل ؿبفوؼ بكل  و من العوامل اليت        
 دواعي اليأس و القنوط، و أف ال رجاء يف أف يكوف اؼبستقبل أفضل من اغباضر أو أفضل من اؼباضي.

 عدم االنفتاح على مصادر الخبرة: -07-4      
مصادر اػبربة، أو وسائل ربصيلها أو وسائل االمتداد  و كذا اغباؿ بالنسبة للشخص الذي ال تنفتح أمامو      

دبا سبق لو ربصيلو منها، فالكثَت من األميُت بالريف و اؼبناطق النائية ال يتسٌت ؽبم االمتداد خبرباهتم، أو العمل 
صيب على ربصيلها. و ذلك بسبب انغالؽ البيئات اليت نشؤا هبا. و عدـ اكتساهبم الوسائل اليت يتسٌت ؽبم هبا زب

 خرباهتم، أو استثمار مواىبهم و قدراهتم اػباصة. 
 :الصابة باألمراض النفسية -07-5      

يصاب الشخص بأمراض نفسية جراء الوقائع و األحداث و الصدمات النفسية اليت يتعرض ؽبا، فبا يؤدي إذل 
اػبربات اعبديدة، أو التطور تعويق قدرتو على اكتساب التقدـ يف فبار التطور اػبربي، و عجزه عن اكتساب 

 (Jean vincens, 2001,p60باػبربات اليت سبق لو اكتساهبا. )
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اػبروج عن اؼبألوؼ  ىذا يبكن أف يعيق اإلبداع الذي ىو ذبديد و و ،التكرار  النسخ و اػبربة ىي التقليد و       
قدرات  ػبربة باإلضافة إذل دوافع وفيجب أف يبلك اؼببدع ا ،لكنها غَت كافية  فاػبربة الزمة و ،اؼبنسوخ  و

امتالكو قدرة  و ،البحث عن اؼبعلومات اعبديدة  و اؼبعرفة  أف يكوف لديو ميل لإلطالع و و ،التطوير التجديد و
 إعادة بناء خرباتو يف صياغة جديدة أفضل .  و ،عالية على اكتشاؼ الكثَت من اغبلوؿ اؼبالئمة للمشكلة 

و من مث تزيد مردوديتو يف  ُت الذين يتمتعوف بكفاءة عالية يف تأدية اؼبهاـ اؼبنوطة إليهمالعاملبح من صعندىا ي و  
 .العمل و تتكوف لديو الكفاءة ، اليت سنتطرؽ إليها بالتفصيل يف الفصل اؼبوارل

      



 

 الفصل الثالث: الكفاءة املهنيت

 حعريف الكفاءة.املبحث ألاول:  

 خصائص الكفاءةاملبحث الثاني: 

 : كيفيت اكتسب الكفاءة.املبحث الثالث

 :طرق جقويم الكفاءة.املبحث الرابع

 : أهميت جطوير الكفاءة.املبحث الخامس

 .: آلياث و مناهج جطوير الكفاءاثاملبحث السادس

 : الكفاءة الجماعيت.السابع املبحث

 : مراحل اكتساب الكفاءة.املبحث الثامن

 : الكفاءة في علم النفس.املبحث التاسع

 : الكفاءة املهنيت في علم الارطفونيا.املبحث العاشر

 : أبعاد الكفاءة.املبحث الحادي عشر
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   زلدد، إطار يف سبارس اليت السلوكيات و اخلربة و ادلهارات و ادلعارف من تركيبة ىي ادلهنيةالكفاءة       
 للمؤسسة يرجع فإنو مث من و القبول، صفة ذلا يعطي الذي و ادليداين، العمل خالل من مالحظتها تتم و

 .(18 ، ص2005حسن،  )رحيم. تطويرىا و قبوذلا و تقوؽلها و ربديده
 
 :الكفاءة حول مفاهيم -1

 التعاريف ادلعجمية للكفاءة:
 . مكافئ فهو يكافئ كافأ :لغة الكفاءة -1-1

 . .و ادلثابرة اجلد يف كافأه أي لو  نظریا و صار ماثلو و ساواه زميلو اجلندي كافأ -
 ىو فالكفء ( 269،ص 2000،  العرب لسان) منظور ابن يورده الذي ىو الكفاءة أو للكفاية تعريف أىم لغويا

 .ادلساوي و النظری تعين اليت ، الكفاءة ادلصدر ىو الكفء كذلك و  النظری،
 اإلنتاج أن على ذلك دل عالية اإلنتاجية كفاءة كانت وكلما اإلنتاج، على ادلؤسسة أو الفرد قدرة ىي الكفاءة -

 .اجليدة بالنوعية و بالوفرة يتصف
 الكفاءة اصطالحا: -1-2

 كاظم زلسن لةسهي). العملية ادلواقف يف معنی حقل دلادة اجلوىرية  والتقنيات ادلبادئ تطبيق على القابلية ىي -
 .( 26،ص 2003الفتالوي، 

 عملو أداء من سبكنو اليت الفرد ؽلتلكها اليت وادلهارات ادلعارف رلموع" :ابأهن كذلك الكفاءة تعرف -
 .(ALAN MEIGNANT ،1992 ،p 403".) أحسن بشكل

( على أهنا أخذ ادلبادرة و ادلسؤولية يف وضعيات مهنية . كما Philippe Zarifia) زارفيان فيليب عرَّفها لقد -
 .  ) ادلهنية للوضعية الفرد وفهم ذكاء على الغالب يف وتعرب مجاعية و فردية تكون قد كماأهنل اذباه اجتماعي.

jean –lucBernaud et Claud Lemoine  ، 2000 141 ،ص). 
. يواجهها اليت ادلهنية احلاالت خبصوص للفرد وادلسؤولية ادلبادرة أخدءة على أهنا الكفا تعترب -
(.ZARIFFIAN،2001 ،p 65). 

 إذ فصاعدا ىنا من تقبلو ينبغي ال وىذا بو ادلعرفة أو منصب، تسيری على بالقدرة الكفاءة ارتبطت ما كثریا و
 تتميز اليت الشغل رلاالت يف بكفاءة التصرف نستطيع تكوينية، لفرتة متابعتنا أو مهنية شهادة بامتالكنا ليس



تأثير الخبرة على كفاءة المختص                           الفصل الثالث : الكفاءة المهنية           
 االرطفوني 

 

31 
 

 .ادلستقرة وغری ادلعقدة الوضعيات تسيری على الدائمة القدرة ىي الكفاءة فإنَّ  وعليو والتجديد، باحلداثة
( بأهنا رلموع ادلهارات و ادلعارف ادلكتسبة من طرف 05، ص  Brochier،2010)كما عرفها بورشي  - 

 .معقدة وأحيانا دقيقة مهنية وضعية يف لتوظيفهاالفرد، 
     اخلربة و ادلهارات و ادلعارف من تركيبة اهنأ على الكفاءة (medef)الفرنسية  ادلهنية موعةجملا عرفت :ةالكفاء

 القبول، صفة ذلا يعطي الذي و ادليداين العمل خالل من اهتمالحظا وتتم زلدد، إطار يف سبارس اليت السلوكيات و
 ( .98 ص ، 2009 عبو، بن و ثابيت ) وتطويرىا قبوذلا، تقوؽلها،  ربديدىا يتم مث من و 

 :يلي كما التالية ادلفاىيم بنی التمييز ؽلكن سبق ما خالل ومن

 قدرات رلموعة خالل من(  السلوك) اإلنتاج إعادة و،  للقياس تطبيق نشاط / سلوك مالحظ و قابل: الكفاءة
 .زلددة أىداف بتحقيق لنا تسمح استعدادات و

 .العقلية األنشطة خالل من ادلكتسبة وادلعطيات ادلعلومات رلموع : المعارف
 مهنية وضعية يف ( ىي رلموع ادلصادر الفكرية، و اخلصائص الشخصية اجملندةالكامنة القدرات: )االستعدادات

 (.قدرات إىل االستعدادات تتحول وادلمارسة بالتكوين. )منتظرة نتائج لتحقيق زلددة
 . األىداف ربقيق ضلو األفراد سلوك تصون وجو تو  ،تنشط  ، ركربُ  اليت السریورة ىي :الدوافع
 العالقات نوع ، -التنظيمي - ادلناخ الوظائف، اإلجراءات، العمل، تنظيم طريقة :المهني المحيط /النسق

 ادلهنية كل ىذه العوامل ذلا تأثری على الكفاءة ادلهنية من حيث اكتساباهتا ، شلارستها و صيانتها.
 ادلتغریة ادلهارات و السلوكيات و ادلعارف تلك فهي استعماذلا، سياق حسب وذلك الكفاءة تعاريف تعددت قدو 
 أنواع ثالثة على الكفاءة تشتمل و.   Peretti , 1999 , p) 58)  زلددة دبهمة القيام بغية للتغيری القابلة أو

 اليت و لالستعمال قابلة أو مستعملة سلوكية، معرفة و اخلربة يف متمثلة عملية معرفة ، ،نظرية معرفة : ادلعارف من
 احتمالية، أو مؤكدة لالستخدام، قابلة أو مستخدمة تكون قد جيد، بشكل إليو ادلوكلة ادلهمة ألداء الفرد ينفذىا
 (. 231ص ، 2015 ، وآخرون بریييت) شخصية أو عملية

 ىدف ربقيق أجل من ادليدان يف اجملسدة و موظفلكها ؽلت اليت ادلهارات و ادلعارف من رلموعة ىيفالكفاءة:
 السلوك هناأ على حقيقة ترتجم الكفاءة أن يعين العمل، يف عليها ادلتحصل النتيجة دبثابة ىي الكفاءة إن .معنی

 األداء ضلن نسميو الذي الفعال
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 سياق يف ادلمارسة و ادلكتسبة السلوكات و اخلربات و ادلعارف زلصلة ىا أن على ادلهنية الكفاءة تعريف ؽلكن و
 كما( واجلسمية العقلية) ةالفردي بالقدرة مرتبطة والكفاءة وفعالية؛ بكفاية زلددة وظيفة أداء أجل من معنی مهين

 .الشخصية بالدافعية منشطة أهنا
 ؽلكن ربديد خصائص الكفاءة فيما يلي:: للكفاءة خصائص -1

يتصل  الذي واذلدف فيو تنفد الذي للنشاط بالنسبة يعين :العامة  المتممة العملية الخاصية  -1-1   
 .النشاطهبذا 

 البناء طريق عن كذلك نصبح أن ؽلكننا ولكن طبيعية، بصور أكفاء لسنا :المكتسبة الخاصية -1-2    
.اخلربة طريق عن الناتج النظري التعلم غلمع الذي واالجتماعي الشخصي،

 معارف، تشكلها اليت ادلختلفة العناصر جملموع احلركي الرتابط ىي الكفاءة إن :المركبة الخاصية -1-3   
.التكيف دلتطلبات االستجابة بغية تصرف حسن و مهارات،
           سلوكيات نم الكفاءة مظاىر ىو نالحظو ما ملحوظة غری الكفاءة إن :المحسوسة الخاصية -1-4    

 .مؤىالت و
 :الكفاءة اكتساب كيفية -2

 يتفاعل جينياً، موروثا لديو يكون والدتو منذيكتسب الفرد كفاءة يف رلال معنی من اجملالت، إذ أن الفرد و     
 مهارات و معارف اكتساب على يساعدانو اللذان احمليط و ادلدرسة األسرة تفرضها اليت والقيم ادلعايری رلموع مع

 Elisabeth  لوكار اليزابات) عملية كفاءات مث قدرات إىل تتحول التجربة و الزمن مرور مع و( مناىج)وطرق
Lecoeur ، 2008 19 ،ص.) 

 يتمحور اكتساب الكفاءة حول ما يلي:
 كتسبتا  أو نتجت أ الذي ادلهين باحمليط كبری حد إىل مرتبطة : المكتسبة المهنية الممارسات -2-1  

 .للعامل األصلي ادلنصب من قريبة عمل مناصب إىل ربويلها ؽلكن عليو و    فيو،
 أن كما موسعة، و كبریة توظيفها فرص ألن ذلك و التحويل، على إمكانية أكثر ىي و :المعارف -2-2

 .ادلهنية العائلة نفس من تكون أن شرط على الوظائف من العديد يف توظيفها ؽلكن ادلعارف نفس
 مهما بتوظيفها ول حا مس و لحو للت درجة أكرب للفرد حمن  ( : الكامنة القدرات) االستعدادات -2-3

 . شلارستها يريد اليت الوظيفة أو ادلنصب نوع كان
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 إمكانياتو و الفرد مكتسبات و ادلؤسسة، متطلبات تفاعل ناتج ىي ادلهنية، الكفاءة أن استنتاج ؽلكن منو و
 (. اخل...وجسدية نفسية خصائص قدرات،استعدادات،)
 :الكفاءات تقويم طرق -3

  ادلؤسسة يف عامل أي فإن  (.136 ص ،Elisabth Lecoeur،2008  لوكار اليزابيت) حسب     
 بصفة ادلؤسسة ربتاجو ما مع يتالءم دبا استعماذلا، كيفية عن الوحيد ادلسؤول ىو يبقى كفاءات رلموع ػلمل
 صيانتها و تطورىا متابعة و تقوؽلها عن مسؤوالً  ادلسرِی  يبقى جانبو من و خاصة، بصفة ادلنصب يتطلبو ما و عامة،
ات)الضرورة ذلك إىل دعت كلما  رلموعة امتالك عليو ذلك من يتمكن لكي و( .والتكنولوجية العلمية التغریر

 :يلي كما سنبينها أدوات و وسائل
  اليت الكفاءات رلموع بتحديد تسمح اليت ،ك اتاحمل و الوسائل ةرلموع اهب يقصد و :االختبارات-3-1

     معنی، وقت يف معينة مهمة إلصلاز ىافر تو  الواجب السلوكات من عينة بو يقصد االختبار و الفرد، عليها يتوفر
 إليها تطمح اليت ادلعايری و ادلنصب متطلبات مع الفرد توافق مدى عن عامة فكرة تعطينا االختبارات توى نتائج و

  وق .ادلؤسسة

  ، أحيانا ادلشاريع مسؤويل إىل و ، لإلطارات للمسریين، موجو للتقومي ظلوذج ىو:   3600 مقياس-3-2
 أداء يف وجودىا إىل ادلؤسسة تطمح اليت السلوكات سلتلف تُبنِی  عبارات، من مكون استبيان عن عبارة ىو و

        ادلساعدين من نةعي مث بتقوؽلو ادلباشر مسؤولو يقوم مث نفسو، بتقومي العامل يبدأ النموذج ىذا يف و .العامل
 :مايلي اإلستبيان عليها يركز اليت الكفاءات بنی من و الزمالء و

 .الشخصية اخلصائص وجودة السلوك -
 .القيادة -
 .العمل مجاعات بنی التناسق -
  .االتصال -

 ؼلضع األفراد بعض أداء أن بذلك تعين و : (Centre d’évaluation) مراكز التقويم  -3-3
 شلتَحننی طرف من طريقة عملهم و سلوكاهتم تكون مالحظة  و مقومة أنَّ  كما متخصص، مركز يف للتقومي

 ذلك و    معنی، منصب مع بادلقارنة ادلهنية وكفاءاتو الفرد إمكانيات بقياس يسمح ادلركز يف. إن التقومي داخلينی
  إنَّ . ذاتو حد يف ادلنصب من و ادلؤسسة، داخل مهنية ضعيات و من مستوحاة التمارين من سلسة على بعرضو
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 ىذا أن كما .بالتقومي ادلعين ادلنصب رلموعها يفكل ُتش اليت الكفاءات على بنائها يف تعتمد التمارين و ادلسائل
 .سلتصنی خارجينی مستشارين و مكو ننی و ، ادلؤسسة من داخلينی أفراد بو يقوم األخری
 :التالية احلاالت يف استخدامو ؽلكن ادلركز يف التقومي

 و التنبؤ بآداهتم ، و تقومي مدى مقدرهتم على التطور داخل ادلؤسسة.طارات التقومي الفردي لإل - 
 الرتقية حالة يف ادلؤسسة داخل للمنسقنی اجلماعي أو الفردي التقومي - 
 للتوظيف ادلرتشحنی وانتقاء تقومي - 
  :منها للتوضيح وسائل و خاصة تقنيات على تقنيات على التقومي من النوع ىذا يعتمد و
 أفعالو، ردود تقومي و الوظيفة، مع انسجامو و تكيفو مدى مالحظة و مهنية، وضعية يف ادلقوم تضع سبارين - 

   .ادلؤسسة دبشاكل يتعلق ما حول االتصال، و اللغوي التعبری سبارين التفاوض، فن حول سبارين على ربتوي كما
 مقابالت خاصة موجهة ادلسار الوظيفي للمرتشحنی، طرق ربفيزىم، ربدياهتم اخلاصة و كفاءاهتم. -
 يف األفراد دلستويات ادلوضوعي بالتحديد تسمح ،(الشخصية اختبارات) مثل تقنية نفس اختبارات استعمال -

 .الوظائف ربتاجو ما مقابل
 تعتمد ادلهنية الكفاءة لتقومي جديدة مقاربة(  170، ص Guy Le Boterf  ،2013 )  لوبوترف قي اقرتح وقد
 :يلي كما توضيحها ؽلكن مداخل ثالث على

 :األداء خالل من الكفاءة تقويم -أ
:   مثل  زلددة معايری واكاة زل فق و النتائج ربققت إذا إال للكفاءة، وجود ال أنو على ادلدخل ىذا يؤكد و    

 .ج(اإلنتا  نسبة الزبائن، وفاء مدى الزبائن، شكاوى عدد األعطاب، نسبة النفايات، حجم)
 ىاتو لكن ادلهنية، شلارستو و للفرد، ادلالحظة النتائج بنی يربط الذي الفعالية مفهوم على تعتمد ادلقاربة ىتو إن 

 من العديد كفاءات بتوفر مرتبطة ادلؤسسة داخل األداءات بعض أن إذ احلاالت، مجيع يف صاحلة ليست ادلقاربة
  الفردية الكفاءات ربريك و تفعيل على تساعد مشاريع أو كفرق العمل تشجيع غلب اإلذباه ىذا يف و األفراد،

 تنظيميف وسط اجملموعات و يتحقق ىذا بتوفر رلموعة من العوامل مثل:   إال حياناأل بعض يف تظهر ال اليت
 خل.ا...التسيری أساليب ادلعلومات، توفر ادلعدات، حالة العمل،

 :المهنية الممارسة خالل من الكفاءة تقويم -ب

 يتم للفرد ادلهين النشاط أو ادلهنية ادلمارسة كانت إذا إال يتحقق ال الكفاءة وجود أنَّ  على ادلقاربة توى ترتكز  
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 " حكم ىو الكفاءة بتقومي يقوم من يصدره الذي احلكم فإن بالتايل و للمهنة، احلقيقية ادلتطلبات و ادلعايری وفق  

 إذا إال ينجح ال التقومي من النوع ىذا أنَّ  يتضح التجربة خالل من و. التنفيذ طريقة و ادلمارسة بنی " مطابقة
 :التالية العوامل توفرت

 زلكات وفق زلددة نشاطات أو مهام شكل يف أي "مهنية وضعية" شكل على ومبي نة معرَّفة :ادلطلوبة الكفاءة -
 .معايری و

 .البداية منذ ادلقوَّم طرف من مقبولة و موضحة و مشروحة التقومي قواعد -
 جهة من استمراريتها دبدى تتنبأ و ، جهة من ادلهنية الكفاءة تطور دبتابعة تسمح كسریورة، التقومي اعتبار غلب -

  .أخرى
 :الموارد خالل من الكفاءة تقويم -ج
 التفكری القدرات، ادلعارف، ) التالية للموارد الفرد امتالك على يرُِكز و الكالسيكية، ادلداخل من يعترب و   

 إصلاز أجل من مهمة و ضرورية تعترب اليت و( اخل,.. اجلسمية وادلؤىالت الفكرية، االستعدادات ادلنطقي،
 دبهمة للقيام امتالكها الفرد على غلب اليت متعددة و كثریة ادلوارد فإن ادلعروف من و  .مهنية وضعية تسيری و

 .أولويات اىل -ادلوارد -تصنيفها غلب التقومي أثناء لكن و معينة،
 : الكفاءات تطوير أهمية -4

 لألنظمة عميقة تنظيم إعادة و السريع التكنولوجي التقدم ظل يف الكفاءات تطوير أعلية عناصر تتعدد       
 لرفع أداة دبثابة العملية ىذه تعترب حيث لديهم، واإلنتاجية األفراد فعالية تعزيز على تساعد االقتصادية،كما

 كما النزاعات، و الصراعات قلة و التغری معدل اطلفاض عنو ينتج شلا لألفراد الوالء تدعيم و باالنتماء الشعور
 و دلهارات امتالكهم دبدى ربسيسهم و الثقة بث نتيجة لألفراد، النفسي األمن و اذلدوء حدوث يف تساعد
 سد يف تساعد اهنأ إىل إضافة(.21،ص 1997 ونيوستورم، برود.) ذلك بإحداث كفيلة معارف و خربات
 لتعزيز أداة تعترب كما ، مستقبال و حاضرا باألفراد اخلاص األداء سلطط يف مالحظتها تتم اليت النقائص و الثغرات
  ميزة اكتساب عملية

 فتسعى ا،هتوخدما اهتدلنتجا جيدة جودة على احلصول إىل ربتاج اليوم ادلؤسسات أغلب أن إىل إضافة تنافسية،
  سبيل ال و اخلارج إىل اهتمنتجا تصريف لتضمن "االيزو"ك للتقييس عادلية أنظمة اعتماد إىل ذلك خالل من
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 لتحقيق وسيلة أفضل ىي الكفاءات تطوير فعملية إذن مؤىلة، عاملة يد ادلؤسسة سبلك أن إال ذلك لتحقيق
 (.Dolan ,2002 , p03)ذلك

 
 
 
 
 : الكفاءات تطوير مناهج و آليات-5

 على دوما يكونوا لكي لألفراد ادلستمرة ادلرافقة تضمن اليت اآلليات من دبجموعة الكفاءات تطوير عملية تتصل
 على إحالتها يتم أن إىل الكفاءات الستقطاب التخطيط منذ يبدأ مسار بذلك مشكلة منهم ادلطلوبة ادلهام قدر

 :يلي ما ادلثال سبيل على نذكر التقاعد
 .البشرية الموارد تخطيط آليات -5-1

 بشرية موارد الستقدام خالذلا من ادلنظمة تسعى اليت العمليات رلموعة أنو على البشرية ادلوارد زبطيط يعرف
 البشرية ادلوارد التخطيط فإن ادلنطلق ىذا من ، ادلنظمة احتياجات لسد ادلناسب الوقت يف ادلالئمة والنوعية بالعدد
 تفاعل عنو ينتج شلا ادلنظمة إىل ادلتنوعة ادلستويات ذات الكفاءات سلتلف بضخ وذلك الكفاءات تطوير يف يساىم

 ادلوارد زبطيط فعملية االتجملا سلتلف يف واخلربات للمعارف ونقل جديدة مهارات عنو ينشأ شلا سلتلفها بنی
 .ادلنظمة يف الكفاءات لواقع جديد نفس سبثل البشرية
 .التكوين آليات -5-2
 يف تواجههم اليت ادلشاكل حل يف ماهتومهار  األفراد قابلية ربسنی خالل من الكفاءات تطوير يف التكوين يساىم

 واالذباىات واالتصاالت القيادية مهتمهارا ربسنی كيفية عن جديدة معلومات مهببإكسا وذلك العمل بيئة
 أخطاء من أيضا يقلل ما وىذا ادلنظمة داخل والصراع والتوتر القلق حاالت على التغلب يف العاملنی ويساعد
 وزيادة العاملنی حياة يف والثبات االستمرار الزدياد نتيجة العمل دوران من يقلل كما العمل حوادث ومن العاملنی
 (133 ص ، 2002 ، حرحوش). ؤيدذلا دل واإلخالص ادلنظمة خدمة يف رغبتهم

 الجماعية: الكفاءة -6
 القيام مشاكل، حل أىداف، ربقيق) قاموب معيننی أفراد إىل األحيان أغلب يف تُنسب ادلهنية الكفاءة إن    

  حدثت اأهن يعين ال ىذا لكن الفردي، الطابع تكتسب جعلها ما ىذا (.اخل...اخرتاعات إىل الوصول بنشاطات،
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           لبوترف قي أورده ما منها وملحة ضرورية مجاعية كفاءة تكوين اىل احلاجة جعلت التطورات بعض
Guy Le Boterf  ) ،2013،205ص.) 

 : والتنسيق التعاون -1- 6    
 الوحدات، توى عناصر تفاعل نتيجة ىي بالتحديد و عمل، وحدات أداء عن عبارة ىي اإلصلازات أىم إنَّ       
 يف أنو ادلؤلف أشار لقد و .اآلخرين مع التنسيق على الكفاءة و القدرة ىو ادلهن من العديد متطلبات من أنَّ  كما

 لدى الوفيات نسبة ارتفاع حول ، 1998 و1994  سنة بنی اصللرتا يف التمريض مهنة يف ربقيقات للجنة ريرقت
 يف بل الفردية الكفاءة انعدام يف ليس السبب أنَّ  التحقيق نتائج يف تبنی و ، سنة من أقل القلب مرضى األطفال

 االتصال صعوبة ادلسؤوليات، توزيع يف الغموض إىل إضافة الطيب، الفريق أعضاء بنی واالتصال التنسيق انعدام
 .ادلشاكل حلل والتشجيع التحفيز قلة األطفال، بأولياء

 استعمال عدم تفاىم، سوء لغوي، تعبری يف خطأ عن ناذبة الطائرات حوادث من عشرة من ستة أن   كما
 ادليادين، من الكثری يف أنو لنا يتضح السابقة األمثلة من و. اخل...سلطة صراع وسريعة، مناسبة مصطلحات

 مع العمل و التنسيق على القدرة ىي و آخر نوع من كفاءة امتالك غلب بل تكفي، ال وحدىا الفردية الكفاءة
  .مجاعية كفاءة األخری يف لتنتج اآلخرين،

:تطور المهنية -2-6           الوضعيات تعقيد   
 اجلودة، مثل) ادلهام اصلاز أثناء االعتبار، بعنی أخذىا غلب اليت وادلعايری اخلصائص من العديد توجد حيث        
 االجتماعية السياسية،) األداء على مباشر بشكل تُؤثر اليت ادلتغریات بعض توجد كما ،(احمليط اإلنتاجية، األمان،

 فقط، ىذا ليس و متعددة، زبصصات يتطلب أصبح ادلنظمات، تشهده الذي التطور أنَّ  كما (،والتقنية اإلدارية ،
 بالتايل و كبریة، معطيات معاجلة و النتقاء ذلك و.األعمال إلصلاز التخصص نفس يف دقيقة زبصصات بل

 .معقدة و متنوعة مشاكل حلل عديدة زبصصات إىل احلاجة
 : لإلبداع المستمرة الحاجة -6-3   

 ادلنافسة أصبحت إذ السوق، يف البقاء و لالستمرارية كافينی غری أصبحا  اخلدمة أو ادلنتوج جودة ضمان نَّ إ     
 من أكرب بسرعة يتغری أصبح احمليط ألنَّ  ذلك و دائم تطور يف االجتماعية و اإلقتصادية األنساق و العمل، نظم و

 .ادلستمرة احلركية ىاتو ضل و لذلك أصبحت ادلؤسسات يف حبث دائم عن توازهنا اإلقتصادي يف الفرد،
 بالتايل و التنافسية على للحفاظ اآلخرين من أسرع بصفة اإلبداع ادلؤسسات أولويات من أصبح سبق ما ضوء ويف

 .ادلؤسسة داخل القدرات و الكفاءات سلتلف بنی التنسيق خالل من إال يتحقق ال ىذا كل و السوق، يف البقاء
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 :والمعلومات المعرفة اقتصاد تطور -6-4        
 جاىزة تصبح لكي ادلعلومات و معاجلة انتقاء على و القدرة و ادلعلومات، ادلعرفة من رأمسال خلق على القدرة إن  

اخلربة  عامل أن   كما .تنافسية عوامل أصبحت كلها اخل..القرار و ازباذ و التخطيط للتسيری كمصدر لالستعمال
 كلها و تياالنرتن شبكات مع الوثائقي الرصيد ىلإ إضافة معطيات أو معلومات بنك دبثابة أصبح والكفاءة

 
 .ادلعارف و اخلربات تبادل على تساعد أصبحت عوامل       

 :مراحل اكتساب الكفاءة المهنية -7 
( فإنو يوجد سبعة مراحل jean-Marie Dujardin,2013,p 23 حسب جنی ماري دغلردان )       

 الكتساب الكفاءة ادلهنية:

    بتوظيف فيها يقوم و تطوعية، أعمال يف بادلشاركة الشباب يقوم فيها و :ادلهنية احلياة يف االنطالق مرحلة -1
 .عمل منصب أو وظيفة أوَّل عن البحث أجل من اكتسبها اليت الكفاءات كل ذبنيد و
 إلعادة التكوينات بعض دبتابعة الوظائف طاليب يقوم ادلرحلة هذى يف و :ادلهنية احلياة خالل التكوين  -2

 .عمل على احلصول أجل من أكرب حظوظ اكتساب أجل من ذلك و العمل سوق يف التموقع

يريدون تقييم  الذين العمال من العديد يوجد حيث :ثانية مرة اجلامعة يف االطلراط أو التمدرس إعادة مرحلة -3
 مكتسباهتم ادلهنية بالعودة إىل مقاعد الدراسة و العلم من جديد.

 تنفيذية بسيطة مناصب من ادلؤسسة يف ينتقلون الذين األفراد غلسدىا و :تطويرىا و الكفاءات صيانة مرحلة  -4
 .اإلدارة يف عليا مناصب إىل
ىدف تطوير  يكون و زللية، إدارة يف أو داخليا عليا مناصب يشغلون الذين لألفراد بالنسبة الكفاءات تطوير -5

 كفاءاهتم احلصول على مناصب أعلى أو يف مؤسسات أجنبية أو دولية.

 من كفاءاتو بتطوير ملزماً  الفرد يكون بالتايل و ادلؤسسة ىيكلة إعادة سببو يكون أحياناً  الكفاءات تطوير  -6
 .ادلؤسسة تضعها أو لنفسو، يضعها اليت ادليكانيزمات بعض خالل

 يكون الرمسيةأهنوا نشاطاهتم ادلهنية  الذين لألفراد بالنسبة أما :التقاعد /ادلهنية احلياة بعد الكفاءات استعمال  -7
 ىو إعادة النشاطات يف رلاالت زبدم اجملتمع. ادلرحلة هذى يف الكفاءات تطوير من اذلدف



تأثير الخبرة على كفاءة المختص                           الفصل الثالث : الكفاءة المهنية           
 االرطفوني 

 

39 
 

 

 

 

 

 كيفية الحصول عليها الوظيفة النوع
 النظامية الرتبية الفهم على القدرة العامة ادلعارف
 اخلاصة ادلعارف
 الوظيفي باحمليط

 اإلجرائية ادلعارف
 

 التكيف على القدرة
 بدقة التصرف على القدرة
 التصررف كيفية معرفة

 وادلستمر األساسي التكوين
 ادلهنية اخلربة و ادلستمر التكوين

 النظامية الرتبية
 ادلستمر و األساسي التكوين

 التصررف كيفية معرفة العملياتية ادلهارات
 العمل كيفية معرفة

 ادلهنية اخلربة

 ادلهارات و ادلعارف
 اخلرباتية

 ادلهنية اخلربة التصررف كيفية معرفة

 التعاون كيفية معرفة العالئقية ادلهارات
 التنسيق كيفية معرفة

 ادلهنية و االجتماعية اخلربات

 ادلعلومة معاجلة كيفة معرفة ادلعرفية ادلهارات
 اإلنتاج كيفية معرفة

 النظامية الرتبية
 ادلستمر و األساسي التكوين

 ادلهنية و االجتماعية اخلربة
 اخلصائص

 االستعدادات و
 ادلهنية و االجتماعية اخلربة االلتزام و ادلبادرة كيفية معرفة

 الرتبية
 الرتبية الفردية الطاقة تسيری كيفية معرفة الفيزيولوجية ادلوارد
 الرتبية دبختلف الشعور و اإلحساس معرفة ادلوارد
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 الوضعيات االنفعالية/العاطفية
 اإلشارات فهم و معرفة

 .عليها احلصول وكيفية وظائفها و ادلعارف:11الجدول رقم 

 

 

 الكفاءة في علم النفس: -8

 (:psychologie différentielle) التفاضلي النفس علم -

 أحباث رلموعة إقامة خالل من و ،"ادلقارنة الفردية اإلدارات يف دراسات "التفاضلي النفس علم إطار يف          
  األطراف أداء يف داللية بطريقة ادلؤثرة العناصر عن الكشف  ىدفها اليت و .األمريكية ادلؤسسات مستوى على

 و"  زليطو مع فعالة بطريقة التفاعل يف عنصر قدرة :" الكفاءة" White" األمريكي اعترب األمر بادئ يف .لعملهم
ادلتولدة من ذبميع عدد من التجارب   بالكفاءة شعورا ؽللك الذي ذاك ىو الفعال الفرد ":الكاتب ىذا حسب

 اإلغلابية.
 (psychologie cognitive )  : ي معرفال النفس علم -

 النفس علم قبل من كبری بشكل نقد قد التفاضلي النفس علم قبل من مادلقد الكفاءة تصور إن الواقع يف      
 علم أن غری."زليطو حول معلومات خالذلا من يكسب أن حي لكائن ؽلكن اليت العمليات يف دراسة ":الذىين
 على الذىين النفس علم ركز قد بينما الكفاءة، و األداء بنی مباشرة عالقة ىنالك بأن يقر التفاضلي النفس
 .فيها طبقت اليت للحاالت مناسبة األفراد قبل من ادلنتجة األعمال تكون عندما إال يوجد األخری ىذا أن حقيقة

 لغة إنتاج يف شخص قدرة إن اللسانيات، ميدان يف :يلي ما إىل نشری الفكرة، ذلذه أكثر استيعاب بغية و
 يستعمل أن للفرد ؽلكن أحيانا التأىيل، لو نضمن أن يكفي ال ادلفردات و الرتاكيب علم يف معارفو من انطالقا

 على بتشكيل مناسبة، غری حاالت يف الكفاءة ىذه يستعمل أن للفرد ؽلكن و ملموسة، حاالت يف التأىيل ىذا
 الكفاءة فإن الذىين النفس علم وحسب بالتايل و .فيو قيلت الذي السياق ضمن متناسقة غری مجل ادلثال سبيل

  .دقيقة جد حالة يف إال تعريفها ؽلكن ال و بالنقاط، مرتبطة يعين ضمنية، ىي
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فان الكفاءة تظهر  7002(، Laurence Tainحسب لورنس تان) :الكفاءة المهنية في علم األرطفونيا  -9
 فيما يلي: عند ادلختص االرطفوين 

 :تطوير تشخيص الكالم تقييم موقف و تحليل ويخص  الكفاءة فيما*  
 يعين ادلتاحة للخطاب ادلعاجل شدة االضطراب من العناصر و احية واإلحلتقييم درجة  . دبجرد إجراء اتصال ، و1
 شلثلو القانوين أو طرف ثالث موثوق بو توقعات ادلريض و . ربديد وربليل الشكوى و2
 .تشخيص الكالم لف فئات البيانات الالزمة لتطويرربليل وتفسری سلت . البحث و3
 ادلريض لنامجة عن ادلعلومات اليت مت مجعها من. تكييف االستجواب النامى إىل الفرضيات ا4
 الشكوى  . تطوير هنج التشخيص على أساس العناصر اليت مت مجعها خالل ادلقابلة األولية ادلتعلقة5
ادلعلومات األساسية لتحليل حالة  األدوات الالزمة إلكمال تقييم عالج الكالم و الطرائق و . ربديد اخلطوات و6

 ادلريض
 التقرير ادلرحلي تنفيذ تقييم عالج النطق و زبطيط و . تنظيم و7
العناصر ادلتصورة خالل  . إصدار فرضية تشخيصية واحدة أو أكثر من توليف ادلعلومات اليت مت مجعها و8

 االجتماع
 وضعت . استكمال و / أو إعادة تقومي التقييم قيد االختبار ، إذا لزم األمر ، وفقا ذلذه االفرتاضات9

 نوعها تشخيص لغوي للكالم ػلدد نوع الصعوبات / االضطرابات ، خصوصيتها أو عدمها ، و . تطوير10
درجة شدتو /اضطرابات واختيار ادلصطلحات ادلناسبة من الشروط  التطور احملتمل على أساس قدرة ادلريض و

 العالج.  التشخيصية ادلستخدمة يف
 درجتو الحظ الفوضى ، و الذي مت إجراؤه ، وإعادة تعديل تشخيص الكالم من التشخيص  . لبعث و11

 عالج النطق اآلثار ادلتوقعة للتدخل. من الشدة احملتملة لالضطراب و
 .. تقييم مدى مالءمة التدخل 12
 .اللغة حسب اللوائح ادلعمول هبا اكتب تقرير تقييم اللغة و -13

 :كيف مع حالة المريضتطوير وتنفيذ مشروع عالجي في عالج النطق الت الكفاءة فيما يخص* 

الطويل األىداف العالجية وفقا لنتائج تقييم  وادلتوسط  ربديد األولويات على ادلدى القصری و . ربديد و1
 .احتياجات ادلريض العالج بالكالم و

 عائلتو.مع ادلريض أو  . ربديد الشروط الالزمة لتنفيذ مشروع عالجي مبين باالتفاق2
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 ؽلكن تصوره. ربديد احللول وقياس العقبات اليت ربول دون تنفيذ ادلشروع العالجي و . ربديد3
 . ربديد اجلدول الزمين واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ادلشروع العالجي4
 ضروري تكييفها أو تطويرىا إذا . ربديد الدعامات الالزمة لتدخل لغة الكالم و5
 تتكيف مع احتياجات ادلريض و / أو احمليطنی بو البديلة و. حدد التيسری وأنظمة ادلقاصة واألنظمة 6
 استقاللية  جودة احلياة و لتحسنی سالمة و التعديالت ربديد شروط تنفيذ التعديالت و اقرتاح و . ربديد و7

 ..من حولو ادلريض و
مشروع عالجي مع  . ربديد التدخالت اليت يتعنی االضطالع هبا مع ادلريض و / أو الوفد ادلرافق لو يف إطار8

 ادللكية و االستثمار  الفهم و قدرتو على األخذ بعنی االعتبار مشروع الفرد ادلريض ، و
 . ربديد ادلهنينی ادلشاركنی يف تنفيذ ادلشروع العالجي9

 احملاور العالجية ادلختارة أدوات التقييم للمتابعة من ادلريض اجلداول الزمنية و . ربديد ادلعايری و10
 ء الطابع الرمسي على ادلشروع العالجي يف عالج النطق. إضفا11
 تعديل اخلطة العالجية وفًقا لذلك و تطورىا خالل مشروع التدخل بيئتو و . تقييم حالة ادلريض و12
 احمليطة وربليل الفجوات مع النتائج ادلتوقعة لكالم مع ادلريض و / أو لو / ذلا. تقييم آثار تدخالت ادلعاجل ا13
 :العالجتقييم جلسة  إجراء و تصميم والكفاءة فيما يخص * 
 الرتكيب الالزمة للتشغيل السلس للجلسة تكييف شروط االستقبال و . تنظيم و1
 . ربديد زلتوى الدورة وفقا للتقدم احملرز يف ادلشروع العالجي2
 ساتتطوره خالل اجلل دافعو و الغدة الصعرتية للمريض و . تقييم احلالة النفسية و3
 و االضطراب.تتكيف مع ادلريض  الدعامات الطرق و التقنيات و . تنفيذ عالج النطق مع اإلؽلاءات و4
 ردود فعل ادلريض مدة الدورة وفًقا للحالة و األدوات العالجية ادلستخدمة و . ضبط الدعامات و5
ادلعرفية يف رلال تدخل  ادلهام غریىا من اللغة و احلفاظ على وظائف االتصال و إعادة االتصال ، و . إنشاء و6

 لالضطراب . ادلعاجل
 .وضع اإلعاقة التعويضات السماح للمريض للذىاب إىل أبعد من ذلك إعداد السلوك و . اختيار و7
 .بالتسهيل ادلشرتك . تصميم وإجراء جلسة مجاعية دبفردىا و8
 .تقييم نتائجها . ربليل تقدم الدورة و9

  .وفقا لإلجراءات احلالية. تسجيل بيانات اجللسة 10
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 :الكفاءة أبعاد -11      

 أبعاد ثالثة للكفاءة:  G. LE BOTERF  حدد الكاتب    

 (.Savoir: ) ادلعارف

 (.Savoir faire : )ادلهارات

 (.Savoir être: )التصرف حسن

 (:Savoir) المعارف -1

 ادلعارف استغالل يف استخدامها ؽلكن اليت و ادلملوكة و اخلاصة و العامة ادلعارف من رلموعة ىي و        
 للفرد تسمح اليت و ادلهيكلة ادلعلومات رلموع مع تتوافق  تقنية و علمية شهادات عدة يف التحكم و  النظرية

 :ثانوية أبعاد ثالثة ذبمع هناأ .سلتلفة بتأويالت تقوم أن أجل من رلهزة معنی سياق يف بالظهور
ف العامةادلعار *    

 .ادلهين باحمليط اخلاصة ادلعارف*    

 .اإلجرائية ادلعارف*    
 ادلدارس اجلامعي، ادلدرسي، التعليم، الرمسي التعليم طريق عن عامة بصورة و مكتسبة هناإ: المعارف العامة -أ

 .ادلتواصل تكوينلا طريق عن أو ىرب الك
 عن أساسا مكتسبة فهي ادلهين النشاط لسياق تابعة معارف هناإ المعارف الخاصة بالمحيط المهني:-ب 

 بالتصرف للفرد يسمح الذي األمر بادلؤسسة، أو اخلدمات العمل بوحدة تتعلق أن ذلا ؽلكن و  اخلربة طريق
 .بدقة

 كيف :التساؤالت عن باإلجابة للفرد تسمح اليت والطرق اإلجراءات رلموع هناإ: المعارف اإلجرائية-ج
 يف ادلرغوب النشاطات عن مستعملة بطريقة و عنها ادلعرب العامة ادلعارف إخالف على التصرف غلب    

 .ربقيقو يف يرغب ما نشاط حسب موضوعة ادلعارف ىذه فإن ربقيقها،
 (:Savoir Faireالمهارات أو معرفة التطبيق ) -2
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 "التطبيق " و معريف لنوع اكتساب طريق عن ادلمثلة "ادلعرفة" :علا رئيسينی مفهومنی الكلمة ىذه ذبمع       
 التطبيق على القدرة مع ادلهارات تتالءم إذن ."زلدد ذلدف" خدمة التنفيذ، موضع ادلعرفة ىذه وضع يعين والذي

 .العمل أدوات للتقنيات ادللموس
 (:Savoir être حسن التصرف ) -3
 مهنية، رلموعة داخل باالندماج للفرد تسمح اليت الشخصية ادلعامل رلموعة مع التصرف حسن يتالءم 

 أخرى موارد مع تتحد أن الشخصية ادلعامل ذلذه ؽلكن، الطاقة و التحفيز، التكييف، إلظهار مالئما سلوكا يتضمن
   . كفاءةب التصرف أجل من،  ادلهارات ادلعارف،

 السياق حسب ربديدىا الضروري من سيكون عة،سو مو  جد بطريقة وصفها تفادي ىو األساسي ادلشكل إن
 .خاصة مهنية وضعية حلساب و للفرد، التابعة ادلميزات وصف يعين . تنفيذه إىل الساعي للعمل اخلاص

 
  

 
 النموذج االكتساب  األساسي الدور النوع

 ادلتواصل التكوين ،الرمسي التعلم ادلعرفة حسن عامة معارف
 .ادلهنية اخلربة و ادلتواصل التكوين بدقة التصرف، التأقلم ادلهين باحمليط خاصة معارف

 ادلتواصل التكوين ،الرمسي التعلم التصرف حسن إجرائية معارف
 ادلهنية اخلربة التصرف حسن العملية ادلهارة
 ادلهنية و االجتماعية اخلربة التصرف حسن، التعاون حسن التعاون آداب
 ادلعاقبة كيفية معرفة الذىنية ادلهارة

 بدقة التفكری
 الشكلي التعليم
 ادلتواصل التكوين

 ادلهنية و االجتماعية اخلربة
 التعلم، مهنية و اجتماعية خربة ادلباشرة حسن ادلميزات و اإلعدادات

 
 المندمجة بالموارد التزويد يمثل: 11-11جدول رقم 
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 الفصل الرابع: املختص الارطفوني

 .نبذة ثاريخية عن الارطفونيااملبحث ألاول: 

 .جعزيف املخحص الارطفونياملبحث الثاني: 

 .الحقييم الارطفونياملبحث الثالث:  

 .أدوار املخحص الارطفونياملبحث الرابع: 

 .: سمات املخحص الارطفونياملبحث الخامس

 ألاخطاء التي يقع فيها املخحص الارطفوني.املبحث السادس: 

 .مجاالت ألاخصائي الارطفونياملبحث الثامن:  

 مهام و واجبات و حقوق املخحص الارطفوني.املبحث التاسع:

 الحكفل الارطفوني.املبحث العاشر:

 أنواع الحكفل الارطفوني.املبحث الحادي عشر: 

 أهمية الحكفل الارطفوني.املبحث الثاني عشر:
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الطفل و الراشد ادلريض  عندالصوت  الكالم و عالج اضطرابات اللغة و االرطفونيا بدراسة و يهتم زبصص       
ن يصنع مكانة بني العلوم األخرى . فهو أاالرطفونيا علم ظهر حديثا يف اجلزائر إال انو استطاع  كما أن ،سنو ادل

،  البيداغوجيا، الطب، علم االجتماع، كعلم النفسلو عالقة وطيدة بعلوم أخرى   و لتخصصاتعلم متعدد ا
أسلوب ، الثقة بالنفس، البد أن تتوفر يف ادلختص االرطفوين شروط كالذكاء و. اللسانيات ...اخل من العلوم 

تقنيات العالج .أما االضطرابات اليت يعاجلها ادلختص االرطفوين  التنويع يف أساليب و التعامل مع ادلريض و
باإلضافة إىل ، الضطرابات اللغوية سواء أكانت شفهية كتأخر الكالم أم مكتوبة كعسر القراءةفتتمثل يف ا

     االضطرابات النامجة عن إصابات دماغية ، أوادلكتسبة اضطرابات اللغة النامجة عن اإلعاقة السمعية اخللقية و
          احلركية–النفس  راض النفسية واضطرابات اللغة لدى ادلصابني باألم أيضا اضطرابات اإلنتاج الصويت و و
 العقلية. و

 نبذة تاريخية عن االرطفونيا: -1

 يهتم ميدان رىاباعتبا ااالرطفوني طلحمص رظهو  لقب ىتح ، ددياق ةاللغوي طراباتباالض اماالىتم رظه     
 1828 نةس ااالرطفوني دمعه اءهإنش دبع، ااالرطفوني طلحمص قأطل من أولف وعلي و ، للغة ادلرضية باألشكال

(Marc Combait) أةالتأت وصاخلص وبوج و الكلم حيحتص دفهب  ، يالفرنس الطبيب ىو .Pascale.M, 
2010,p 08) ، Geneviève.W). اموسلق ةالثاني  الطبعة يف 1855 سنة ادلصطلح على ادلصادقة مت قد و 

(Nysten) 1908 ةغايإىل   قائم التعريف ىذا بقي و ، احليوانية ةالطبي ومالعل و يدلةالص و ةاجلراح و لطبل 
 la bonne)                           مالكال وبوعي أةالتأت حيحلتص ةموجه ةطريق طلحمص رليظه

proncnation) ، شوىاتالت و الكلمب امىتماال إنف فيو شكال شلا و ، القاموس لنفس 21 الطبعة يف ذاوى 
 طبيب :أمثال خرينآ أطباء طرف من طيب فيزيولوجي حبث موضوع كان يبوتص يتال السليم النطق أهنا على عرفت

 (Jean Marc Gaspard Itard 1774-1838) والبكم الصم دمعه توىمس على 
 دبع البكم حول حبث نشر قد و التأتأة بعالج اىتم أنو كما  يف وتدخل دبع اجلي وامس ظهر ، ريسبا يف

 .Héral O. 2007, p 33). ) ادلتوحش الطفل تربية،  بيةالعص اباتاإلص
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- :(Jacob Rodigue Périeire 1715-1780) يعتمد ،فرنسا يف الصم تربية و،  ااالرطفوني يمؤسس دأح 
 تلقني مفاىيم استعمل قد و ، للقراءة ادلبكر التعليم ، الشفاه قراءة،  التنطيق على الًتبية و العالج طريقة يف

 Héral O. 2007, p 33)) .ادللمح مالكال
- (Philippe Pinel 1745-1826) خرينادلتأ عند اللغة راباتطبإض  اىتم ، العقلي الطب يف سلتص بيبط 

 .ادلتأتئني و البكم و الصم بفئة أيضا اىتم كما ،عقليا
 - (Paul Broca 1888-1924) . اللغوية ضطراباتباال اىتم ، فرنسي أعصاب جراح و انًتبولوجي ىو و 

(   ( 1861   لةمفص روحاتطأ وتقددي بعد بروكا ةحبس وامس على أطلق قد و،  ادلكتسبة العصبية صاباتاإل بعد
 .مالكال جإنتا  يف دماغيال ريساأل الفص ردو  عن

(Geneviève.W, Pascale.M, 2010,p. 8) 
- (Karl Wernicke 1848-1905) اباتباإلص اىتم ، العقلي الطب و عصاباأل يف سلتص أدلاين طبيب 
 يف بيةعص ابةإص دبع الفهم طراباض حول تطروحاأل وتقددي دبع ةأخاص ةلغوي راباتاضط من وزبلف اوم بيةعصال

 ىذه كانت و،رنيكيف ةحببس بادلكتس ةاللغ طراباض من وعن امسو على أطلق ما ىذا و ادلخ من ريساأل النص
 العصيب النفس علم رلظهو  ليمهد العصبية اباتاإلص بعد ادلعرفية ضطراباتباال يهتم جديد فرع رظهو  ربواد أول

  .االرطفونيا يف ةالفكري راتالتيا أىم من أصبح الذي
(Geneviève.W, Pascale.M, 2010,p.08) 

-  (Hermann Gutzmann 1865-1922) ةاللغوي طراباتضباال اىتم وتالص يف سلتص أدلاين طبيب 
 يف رفع دق و ماس ربت ةالوظيفي وتيةالص للبحة دقيق وصف دمق حيث وتيةالص روتااأل يف اباتاإلص عن ةالناذب
 (.( Geneviève.W, Pascale.M, 2010,p 9 مالكال و وتالص عالج أب وأن على اأدلاني

- (Rudolf Berlin 1833-1897) قللمراى وفحص دبعادلكتوبة  ةاللغ طرابباض اىتم ونللعي بيبط وى و 
 .العيون يف إصابات من يعاين ال انو رغم الكتابة و القراءة يف حادة من اضطرابات اينيع ذيال
 :الأمث معلمين امباهتم حظيت ةاللغوي طراباتاالض ذلكك
- ((Chassagny Claude 1927-1981 أصبح مث الكتابة القراءة و عسر من عاىن،  تربوي نفسي سلتص 

 بعني   األخذ جيب أشاسنيو اللغة حسب عالئقية بيداغوجيا بإعداد ، قام نفسي زللل و  معاجل ، معلم
 الصراع أعراض من عرض اللغوية ضطراباتاال اعترب و ، العالئقي و العالجي العمل يف ادلفحوص شعورالاالعتبار 
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 وصلاح، الكتابة و ةالقراء عسريي طفالاأل بتعليم أخاص قسم 1954 سنة يف أنشأ ادلفحوص وشيعي يذال النفسي

 195 7 سنة ذلك كان راءةالق رسبع ابنيادلص للتأىي ةمجعي إنشاء فكرة للباء أعطى طفالاأل ءالىؤ  عم
 مهنة دميال بذلك ليشهد ، ادلكتوبة اللغة اضطرابات للمعاجلي خاص تكوين أول بتشكيل اجلمعية ىذه مسحت
 Claude Chassagng, 1977, p 46)) .جديدة

- (Borel Maissonny 1900-1995) يتال دةالعدي صلازاتلإل نظرا ىذا و بفرنسا االرطفونيا بأم تعرف 
 منها طلب بعدما االرطفونيا اىتمامها تبدأ ، الطب عن وكيان لو استق االرطفونيني دانمي رتطو  يف امهتس

 لأج من ،احلنكي امنقساال وصخبص ةجراح ذلم ريتأج اللذين طفالباأل ىتماماال( Dr Veau)اجلراح الطبيب
 وسعت قد و ، خرىأ تاالح اذل ليرس وجعل شلا واعدة التكفل نتائج كانت قد و،  لديهم شلكنا النطق جعل
 مالكال و النطقب لتتكف بحتفأص ، خلهاتد نطاق ميسوين بوارال
 عسريي واألطفال الصم األطفال تربية إعادة ميدان ضلو و اذبهت احلنكي،  نقسامباال ادلصابني ريغ األطفال عند

 االختبارات من العديد صممت و قد و احلساب، و الكتابة القراءة تعلم رلال يف اصلازات عدة ، ذلا القراءة
 (François-Xavier.S, 2007, p 29).  اللغوية

 الجزائر: في االرطفونيا -1-1
 ايناللس من كل إىل كلذ يف لالفض ودويع، 1694سنة  إىل اجلزائر يف االرطفونيا تدريس تاريخ يرجع         

 فمنذ ، اجلزائر يف ااالرطفوني داجدي ادفع أعطت لزال ريةنص رةالدكتو  اهب امتق يتال عمالاأل أن الإ احلص جا احل
      يةالفرنس ةاجلامع يف هادراست أن أهنت دبع ةاجلزائري ةباجلامع االرطفونيا تدارس ىي و ادلاضي القرن اتينسبع

 اجلزائرية اجلمعية تأسيس و، ماجستري جالتدر  بعد ات مادراس 1987  نةس يف فتحت حيث  ،فياهتامستش و
 رتحض يتال  و، Jacqueline ZWOBADA (ROSELة )االرطفوني ةوادلختص (SAOR) االرطفونيا

 . اجلزائري لالطف دعن ةالعربي ةباللغ راءةالق ولح راهدكتو  الةرس
  :األرطفوني المختص تعريف  -2

 الضطرابات  العلمية الدراسة و العالج و التقييم و الوقاية مسؤولية يتحمل الذي الصحي ادلختص ىو          
 سواء اللغوي التعبري و بالفهم ادلتعلقة وظائف بكل يهتم االرطفوين و ادلصاحبة االضطرابات و اإلنساين التواصل
 . الكتايب أو كان الشفوي
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( Jean-Marc Kremer, Emmanuelle, Que sais-je ) 

 التواصل اضطرابات من يعانون الذين األعمار كل من األشخاص يرافق الذي متمرس ىو االرطفوينف         
 يف حقيقية إعاقة حيدث ما وىدا الكتابة عسر مثل كتابيا أو التأتأة مثل شفويا تظهر أن ديكن االضطرابات هذى

 الديسفازيا و الزىادير :مثل منها لوجيةفونو ال االضطرابات ىده معاجلة حياول األرطفوين و اجملتمع، مع الفرد تواصل
 .التوحد و الصمم: مثل االجتماعي بالتواصل ادلرتبطة اإلعاقات لكذك و  

Nadira,Anacleto,Sylvie ,Baussier,Albin,Michel,2006)) 
 جانبا اليت تتطلب يقوم يتلك الوظيفة لكي كادلدرب دلؤىل ا ادلختص لكذ األرطفوين ىو ادلختصإذا ف        

مسؤولية  يتحمل الذم ادلختص ن، و ىواآلخري مع العالقاتكوين ت على القدرةو  الثقافةو  من اإلطالع عاليا
االختبارات اخلاصة         نم احلالة حسبو  االضطراب حسب ادلناسبة التقنيات خيتار حيث م و العالجالتقييالوقاية، 

 .و ادلالحظات اإلكلينيكية
 االرطفوني: التقييم  - 3

 وتصنيفو اللغوي، السلوك بتسجيل تسمح وسائل بواسطة االرطفوين ادلختص بو يقوم تقديري عمل ىو     
 .فيو ضطراباال مظاىر لتحديد

  االرطفوني: المختص أدوار -4
  الكاشف: و المالحظ -4-1      
 الرئيسية ادلشكلة حصر اجل من ادلالحظة قيد الظاىرة عن معلومات يعطي الذي الشخص ىو ادلالحظ     
 من اليت ادلعلومات رفيختا .صلة ذات وحدات إىل مناسبة يراىا اليت العناصر من كمية ، الواقع بتجزئة وىذا
 نحيس أن جيب يتال اماخل اتادلعلوم من ىائل كم أمام نفسو بقامس دداحمل ائيالنه دفاذل إىل يصل ذلاخال

 و زلورية تكون أن ديكن اليت و منها البعض عن يغفل ال أن ىو ةحظادلال من فاذلدف أن ديكن ونأل امعه لالتعام
 ىامة
 .حظةادلال دقي عالوض عن رامةص ثرأك رةصو  ونلنك ألوفم وى ادل ايرةمغ بعني شياءاأل نرى
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 عليو لو و ادلفسرة ياتللفرض اوفق عالواق تركيب إعادة إىل للوضع البسيط رالتصو  من ينتقل حظفادلال اذذل و
 : يكون أن جيب حظفادلال

 .اليقظة من سلتلفة مستويات حسب : * منتبو
  الصلة اتذ ادلعلومات بتحديده وىدا :* ذكي 

 مجع هبدف رياتادلث من ةجملموع ذكية بطريقة نتباهاال توجيو تستلزم منظمة عملية العلمية حظةفادلال        
 جيب االرطفوين فادلختص اذذل و .وتفاعل و خصائصو ربديد و حظةادلال قيد بالسلوك صلة اتذ زلددة معلومات

 التواصل على راتوقد و جيابيةاال اجلوانب على أيضا بل وصادلفح دعن رالقصو  وانبج عن كشفو يقتصر ال أن
  من العملية هذى تقتضيو اوم. ربليلها و عليها بالتعرف لكذو 
 .حظةادلال قيد السلوك أو الظاىرة وصف اجل من حظيال انو أي : وصف -

 التقييم. اجل من حظيال انو أي : تقييم -

 منها التحقق سيتم اليت الفرضيات جاستنتا  ايلوبالت ادلشوار اترلري عن فالكش اجل من حظيال انو أي :ربري -
 .حلقا

 ةأجوب ادإجي وى حظةادلال من يالرئيس دففاذل ةالقائم ياتالفرض من التحقق اجل من حظيال انو أي :تدقيق -
 .ددةزل ئلةسأ ددةزل

Reuchlin M., Les méthodes en psychologie, PUF, 10e édition 1995 ).) 

 :الكاشف دور -4-2          
  وإمنا الفحص من الرئيسي ادلظهر ذلك كان أن ادلفحوص عند القصور جوانب على الكشف يقتصر ال          

  أمناط اكتشاف الدور ىذا يتضمن وربليلو عليها بالتعرف وذلك قدراتو و لديو االجيابية اجلوانب يتضمن
 (Zellal Nacera,1997,p12) وتطويرىا استغالذلا هبدف العائلي ووسطو الطفل بني القائمة التواصل

 : المعالج دور  -4-3          
  نفسها االضطراب دبظاىر األمر تعلق إن و احلاالت من غريىا عن حالة لكل العالجية العملية زبتلف           

 من منهمف اللغوية لالضطرابات ادلفسرة النظريات أي ادلختص إليو دييل أو يتبناه الذي النظري التوجو حسب و
 يف صعوبة إىل يؤدي شلا اللسانية الوحدات بني أي الفونولوجية القدرة يف خلال يعانون األطفال اغلب أن يرى
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 البعض أما التميزية الوظيفة ربسني إىل العالج يهدف أن ينبغي وعليو والكلمات احلروف األصوات على التعرف
 ىو .العائلي زليطو و الطفل بني النفسي االستقرار آو التوافق عدم إىل يعود اللغوي االضطراب أن فريى اآلخر

 نتتضم ألهنا ، الًتبية إعادة من أعمق و أعم فالتكفل ، الًتبية إعادة و النفسي اجلانب من بادلفحوص التكفل
 

 .طبية و اجتماعية ، نفسية أخري أشياء الًتبية خبالف
 ادلفحوص مع الفاحص أو الفاحص و الوالدين ، الطفل يشمل الذي و لقاء أول من انطالقا التكفل يبدأ
  فيتم األول اللقاء أثناء الكفل يف خاصة مكانة ىؤالء من واحد لكل حال كل علي و ، راشدا كان

  حىت مدققة بصورة التشخيص يتم أن البد ،و ادلفحوص سن حسب سلتلفة بطرق األرطفوين التشخيص
 ,Zellal Nacera )األرطوفونية الًتبية إعادة إليو ربتاج وما االضطراب نوع علي األرطوفوين فيها يتعرف

1997,P12) 
  إنساين ىدف ذات الشفوية للغة احلاملة الكالمية للسلسلة العالجية التقنيات تلك يف األرطفوين التكفل ويتمثل

 توظيف اسًتجاع و ادلميزة القدرات توظيف إعادة إيل دائما يهدف األرطفوين التكفل عامة بصفة ، تربوي و
 أرطوفونية دبيزانية مسبوقة دائما تكون و العميل و األرطفوين ادلختص بني أويل اتفاق علي الكفالة ترتكز .عادي

 ادلفحوص ادلختص يوجو كثرية حاالت يف ( Frederique ,Brin, 1997,P 25) ادلرغوبة األىداف ربدد اليت
 و    االرطفوين ادلختص بني تعاونا خيلق ما وىو(عصبية مسعية)لغوية غري أو لغوية متممة بفحوصات للقيام

   ,  Zellal Nacera) العالجية للمتابعة بفحوصات للقيام ادلفحوص توجيو من ابتدءا آخرين سلتصني
1997,P11) 

 :األرطفوني سمات المختص -5
 :صلد األرطفوين األخصائي هبا يتصف اليت الصفات بني من        

 . الطفل مع التعاطف و اإلحساس لديو يكون أن جيب*
 الطفل مع رلدية غري ادلتبعة الطريقة أن وجدا إذا اجللسة أثناء مالحظتو يغري أن يستطيع حىت مرنا يكون أن جيب*
. 
 .الكالم علي يشجع يذال احلافز لديو الطفل مع اإلبداع و الفكاىة بروح يتسم ،متفاعال، صبورا يكون أن جيب*
 حب لديو ،. اآلخرين وجهة حيًتم ، عملو يف حياديا يكون أن جيب ، نفسو يف الثقة لديو يكون أن جيب* 

 .بالقيم اإلحساس ،و ادلثابرة ، ادلسؤولية ، االكتشاف ، االستطالع
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 : األرطفوني األخصائي فيها يقع التي األخطاء -5
 . ادلهنة عليها تنص اليت بالقوانيني االلتزام عدم *
 . للحصص ادلخصص بالوقت االلتزام عدم *
 . احلاالت علي االختبار تطبيق مهارات يف التحكم من التمكن عدم*
 
 .مقاييس من بو حييط ما يفهم أن دون االختبار تطبيق*
 
 : األرطوفوني األخصائي مجاالت - 6
 :ىي اختصاصات بعدة يهتم ىو

 :تتضمن التي الشفوية اللغة اضطرابات - 6-1         
 .العضوية و الوظيفية بنوعيها النطقية االضطرابات-
 .الكالم تأخر-
 (ديسفازيا) احلاد اللغة منو تأخر يضمنو دبا اللغة تأخر-
 .التأتأة -

 : علي تشمل التي المكتوبة اللغة اضطرابات -6-2         
 .القراءة عسر-
 .الكتابة عسر-
 . احلساب عسر-

 :أنواعها بمختلف المكتسبة و الخلقية السمعية اإلعاقة عن ناجمة اضطرابات -6-3         
  .اإلرسالية السمعية اإلعاقة-
 .اإلدراكية السمعية اإلعاقة-
 .ادلختلطة السمعية اإلعاقة-

 الطفل عند باحلبسة عليها يطلق اليت دماغية عصبية إصابات عن الناجمة اللغة اضطرابات -6-4         
 د.الراش عند و
 :الراشد عند*

 .احلركية احلبسة  -     
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 .احلسية احلبسة -     
 .التواصلية احلبسة -     

 : إىل تنقسم الطفل عند *
 .اخللقية احلبسة -     
  .ادلكتسبة احلبسة -     

 :مثل الصوت اضطرابات -6-5        
 .الصوتية البحة-
 . الصوت انعدام-
 .احلنجرة استئصال-
  الطفلي الصوت -

 اإلعاقة: مثل عقلية و حركية النفس و النفسية باألمراض المصاب عند اللغة اضطرابات -6-6          
 .الدماغية احلركية

 :األرطفوني األخصائي حقوق و جبات، وا مهام  -7
 :مهامه  -7-1          

 .ادلهنة قسم-
 .احملدد الوقت يف احلصة أو اجللسة(ادلهنة) بإهناء االلتزام -
 .مضبوطة يكون أن جيب ادلفحوص و الفاحص بني القائمة ادلهنية العالقة-
 .اجلديدة احلاالت يف الزمالء مع التشاور -
 . ادلفحوص و الفاحص بني العالقة سرية علي احملافظة-
 .اإلرشادية ادلهنية اخلدمة تطوير علي العمل -

  :األرطفوني األخصائي واجبات  -7-2           
 . اللغوي التعبري و النطق تصحيح رلال يف العالجية و الوقائية النشطات كل ضمان-
 . خاصة دوائر بواسطة عليها ادلتحصل النتائج تقييم و اللغوي التعبري و الصوت تقوًن إعادة-
 . ىاذتنفي و البيداغوجية الربامج إعداد يف ادلشاركة-
 النفسي البيداغوجي اجمللس أو اللجنة يف و االختصاصات ادلتعدد التكفل لفريق اجتماعات يف ادلشاركة-

 اليت يعمل هبا للمؤسسة
 . القبول شروط فيهم تتوفر الدين لألشخاص اخلارجي صحبالف القيام -
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 . بادلؤسسة هبم ادلتكفل األشخاص عائالت مرافقة ضمان-
 . ادلؤسسات برامج ربسن يف ادلشاركة-
 . مذكراهتم تقييم و ادلًتبصني تأطري يف ادلشاركة-
 . بادلؤسسة دبهامهم عالقة لو نشاط أو حبث كل يف ادلشاركة-
 الفئات دلختلف اللغوي التعبري و النطق بتصحيح اخلاص بالتكفل ادلتعلقة التحليالت و الدراسات يف ادلشاركة-

 
  ادلؤسسات يف اللغوي التعبري و اللغوي النطق بتصحيح اخلاص التكفل برامجذ تنفي بتقييم القيام-

 . ادلتخصصة
 :األرطفوني األخصائي حقوق  -7-3        

 .العمل نزاعات من الوقاية يف ادلسامهة-
 . اإلضراب إيل اللجوء-
 . األجر إيل ادلنتظم الدفع-
  12/12/201 س.ت2009 نوفمرب 64،8العدد/اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة.)البدنية السالمة احًتام -

 (22ص،19 ،ص

 :األرطفوني التكفل -8
 : التكفل تعريف -8-1        

  ضمان ايل بالفرد بالوصول تسمح األىداف من رلموعة لتحقيق كهيئة اجملتمع هبا يقوم عملية ىو
  قادر بأنو الفرد لتوعية اجتماعية و نفسية وسيلة ىو و اجملتمع وسط يف العدالة و اإلحساس و حقوقو

 . استغالل أحسن استغالذلا و ادلهارات و القدرات تنمية خالل من : اآلخرين مع التواصل علي
 :األرطفوني التكفل تعريف  -8-2         
  توظيف إعادة إىل دائما هتدف ،وىي الشفوية للغة احلاملة الكالمية للسلسلة العالجية التقنيات تلك ىي        
           األرطفوين ادلختص بني يكون اتفاق علي أساسا تركز وىي. عادي توظيفها اسًتجاع و ادلميزة القدرات

 Fredérique)..  ادلرغوبة األىداف ربدد اليت أرطوفونية دبيزانية مسبوقة دائما وتكون ادلفحوص و
Brin,1997,P125). 
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 :األرطفوني التكفل مراحل -8-3        
 : كالتايل ىي و ادلراحل من دبجموعة سبر األرطفوين التكفل عملية إن
 : الحالة تاريخ -أ

 الشكوى طبيعة حول ىامة معلومات جبميع وهتتم األرطفوين التكفل عملية يف أساسية خطوة أول ىي         
 و اللغوي االضطراب أو اإلصابة يف ادلسامهة العوامل ماىية علي الضوء بإلقاء احلالة بتاريخ هتتم و     ادلقدمة

 احًتام الوالدين علي و منتظمة بل متقطعة تكون أن جيوز ال و متواصلة تبقي أهنما للوالدين توضح أن جيب

 مجع زلاولة إن ، األكثر علي األسبوع يف مرتني يأيت أن البد و ساعة نصف تتجاوز ال اليت اجللسات مواعيد
 وتتم بو اللقاء يوم حىت الوالدةذ من الطفل رفيقة ىي و بذالك األويل ادلعنية ألهنا األم مع تتم األويل ادلعلومات

  . ادلعلومات مجع يتم حيث خاصة مقابلة أثناء العملية ىده
 :عليها التعرف الواجب المعلومات ومن االستجواب  -ب
 .اللقب و االسم-
 .ادليالد تاريخ-
 .القدوم أثناء السن-
 .العنوان-
  الوالدين بني قرابة يوجد ىل األخوة، بني ،الرتب األخوة عدد-

 :احلمل أثناء*      
 .فيو مرغوب الطفل ىل-
 .فيو مرغوب اجلنس-
 . ألمراض األم تعرضت ىل-
 . ادلتناولة األدوية ىي ما-
 .كانت كيف النفسية احلالة-

 :الوالدة أثناء *       
 . أشهر 9 ،يف أشهر 9 بعد ،أشهر 9 قبل ولد-
 . بادلالقط ،عسرية، عادية: الوالدة نوعية-
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 . كانت كيف:األويل الصرخة-
 . الطفل ذلا تعرض اليت األمراض-

 : احلركي النفسي النمو *       
 .اجللوس سن-
 .األويل الكلمة سن-
 .الفطام سن-

 . األويل االبتسامة سن-
 .التلقيح-
 . ادلشي سن-
  الرضاعة نوعية-

 : األويل الفمي الفحص *       
 . الصلب و اللني احلنك اللهاة، اخلدين، اللسان، ، األسنان سبوضع -

 :الفونيتيكي الفحص *        
 . تصحيحها و احلروف فحص

 (.113 ،ص2003 ، الزريقات فرج اهلل عبد ابراىيم ) .الشفوي التعبري*

 األرطفوني: تكفلال أنواع - 9 
 :الفردي التكفل  -9-1         

 .ًتكيزلا مكتسب الطفل يكون أن ويشًتط-
 .ونفسيا عاطفيا مستعدا يكون أن-
  .اآلخرين مع االتصال و العالج يف رغبتو يعطي و األرطفوين ادلختص وقدرات قدراتو من واثق يكون أن-

 : الجماعي التكفل -2- 9          
 وسيلة التكفل من النوع اذى يعترب حيث األمريكية ادلتحدة الواليات يف استعماال األكثر الطريقة ىي و        
 اليت و بالنفس بالثقة ديدىم الذي اجلماعي اللغوي اجلو مع التكيف و لاللتحاق ادلستقبل يف هتيئو للطفل أساسية
    النفسية اجلوانب كل من بادلفحوص التكفل ىو األرطفوين التكفل" زالل نصرية حسب و. التكيف من سبكنهم
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 نفسية، أخري أشياء النفسية الًتبية إعادة خبالف تضم ألهنا الًتبية إعادة من أعم ،فالكفالة الًتبية إعادة و
 من لكل و األرطفوين ادلختص و الوالدين الطفل يشمل الذي و لقاء أول من تبدأ الكفالة و اجتماعية،طبية

 نوع حسب كل الطرق دبختلف األرطفوين التشخيص فيتم حصة أول أثناء التكفل يف خاصة مكانتنا الءىؤ 
 .(Zellal Nacera, 1997,p12).درجاتو و االضطراب

 :األرطفوني التكفل أهمية  -11
 :كونو يف التكفل أمهية تكمن        

 .ادلهنية و االجتماعية النفسية الناحية من اخلاصة االحتياجات دوي من الفرد إلدماج وسيلة-
 .الشفقة نظرة علي للقضاء اخلاصة االحتياجات دوي لفئة بعدل و دبوضوعية النظر بضرورة اجملتمع أفراد توعية-
 . اجملتمع يف العيش علي قادر فيصبح العاطفية و االجتماعية و احلركية قدراتو تنمية و العيش فرصة الفرد منح-

 استقالليتو ربقيق و واجتماعيا مهنيا ادلعاق الشخص دمج و ربقيق ىو التكفل من العام اذلدف
 (.124،ص2008، الداىري حسني صاحل)
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 لنا واضحة الرؤية أصبحت ادلوضوع، حول السابقة الدراسات سلتلف و النظري، الًتاث على اإلطالع بعد       
 ذلك قبل لكن و  .الفرضيات صدق من للتأكد ادلعطيات، و البيانات جبمع لنا تسمح اليت و  الدراسة اةدأ لبناء

 اإلجراءات ىذه تتم و ،(الثبات و الصدق) صالحيتها مدي اختبار األدوات ىذه بناء بعد الباحث على يتعني
 األساسية. الدراسة مث األولية االستطالعية الدراسة بيانات بواسطة

I. 5الدراسة االستطالعية 
 لبناء جوىريا أساسا" سبثل فهي العلمية البحوث إعداد مراحل من ىامة مرحلة االستطالعية الدراسة تعترب

     فيو، األساسية العناصر أحد البحث ينقص البحث يف االستطالعية الدراسة عن الكتابة إمهال كلو،و البحث
 2015 سلتار، الدين زلي( .للبحث التمهيدية ادلرحلة يف فعال بذلو قد كان كبریا جهدا الباحث  عن يسقط و

 .(15 ،ص
إن االنتقال ادلباشر من اجلانب النظري إىل بناء األداة، قد يبعد الباحث يف بعض األحيان عن ادلوضوعية                   

و الواقعية، و لذلك كانت نتائج الدراسة االستطالعية مفيدة جدا لالنتقال إىل الدراسة األساسية بكل سهولة،      
و التعرف على رلتمع البحث و من مث عينة البحث ) مصدر  و لعل أىم عنصر فيها ىو كيفية بناء أداة البحث

 معطيات البحث(.
 ستطالعية:اال الدراسةتعريف  -1

و فيو يلجأ الباحث إلجراء  دراسة استطالعية عندما  تسمى أيضا بالبحث االستكشايف أو الصياغي          
يكون مقدار ما يعرفو عن ادلوضوع قليال جدا ، ال يؤىلو لتصميم دراسة وصفية و ذلك عن طريق إجراء منهجية 
زلددة تتكافل لتحقيق أىداف الدراسة االستطالعية و سبثل ىذه الدراسة أو األحباث يف الغالب نقطة البداية يف 

كما  يتضح من امسها هتدف إىل إستطالع الظروف احمليطة بالظاىرة    لعلمي بشقيو النظري ة التطبيقي.البحث ا
و كشف جوانبها و أبعادىا. تساعد الباحثني يف وضع الفروض ادلتعلقة دبشكل الدراسة. ) منسي زلمود عبد 

 (.16، ص3002احلليم،
البحث العلمي و تعترب الدراسة اليت تستهدف التعرف الدراسة االستطالعية ىي أول خطوة يف سلسلة          

 على ادلشكل و تساعد الباحث يف إلقاء نظرة  من أجل اإلدلام جبوانب الدراسة ادليدانية. 
 أهداف الدراسة االستطالعية: -2
 :يف االستطالعية الدراسة أىداف تتمثل و       
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 .األصلي اجملتمع حجم و عينة على التعرف *
 .)الثبات و الصدق( ذلا السيكومًتية اخلصائص بعض حساب بعد األداة صالحية من التحقق* 
    .ذباوزىا و األساسية الدراسة تطبيق أثناء تواجهنا قد اليت الصعوبات أىم على التعرف* 

  .األساسية الدراسة يف الشروع وتسهل تساعدنا معلومات ألخذ ادليداين على االستطالع*  
 : الدراسة حدود  - 3        

 : التالية باجملاالت الدراسة ربددت      
ادلمارسني، و الذين تفوق خربهتم ادلهنية عن  االرطفونينيبادلختصني   الدراسة ىذه اختصت :البشري المجال -أ

 ( سنوات. و العاملني يف القطاعني5 قطاع التضامن الوطين ، قطاع الصحة.02ثالث )
إىل غاية  3062طقت ىذه الدراسة خالل الفًتة الزمنية ادلمتدة من شهر سبتمرب لسنة  المجال الزماني: -ب

 .شهر نوفمرب من نفس السنة السالفة الذكر
و   5 اقتصرت الدراسة على سلتلف ادلؤسسات ادلتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطين ،المجال المكاني -ج

كذا ادلؤسسات التابعة لقطاع الصحة دبا يف ذلك العيادات التابعة للقطاع اخلاص. و الكائنة بكل من والييت5 
 معسكر و مستغاًل.

 :االستطالعية الدراسة عينة وصف - 4       
 اليت طرق من العديد ىناك أن ادلعروف من الدراسة يف ادلهمة و الضرورية األمور من العينة اختيار يعد       

 .للدراسة ادلطلوبة العينة اختيار يف تساعدنا

 اليت ادلعايری و ادلؤشرات رلموع و جهة، من ادلوضوع طبيعة فرضتو ما ىو و مقصودة بطريقة أختریت لقد       
 ،( سنوات على األقل 02مهنية مقدرة بثالث ) اخلربة الكفاءة،ادلختصني األرطفونيني ) كل يف تتوفر أن جيب
  .البحث أدوات لبناء الالزمة ادلعلومات و البيانات صبع من الباحث يتمكن كي ذلك و ،(ادلبادرة روح

 العينة العدد
 

03 
 

 سلتصني أرطفونيني شلارسني

: يبين حجم عينة الدراسة االستطالعية.01-04جدول رقم   
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( سلتصني أرطفونني، جاءت 03نالحظ من خالل اجلدول أن العينة اليت مت اختيارىا مكونة من شبانية )        
لدعم مقًتحات الًتاث النظري و الدراسات السابقة. و بناءا على نتائج معاجلة ىذه ادلقابالت ادلذكورة، قام 

 طفونيني( و ذلك للقيام بالدراسة االستطالعية.الباحث ببناء أداة الدراسة )االستبيان ادلوجو للمختصني األر 
 :يلي فيما ادلبني اجلدول وفق العينة خصائص تتضح سبق ما خالل من و

 النسبة المئوية العدد الخصائص البشرية
ادلختصني األرطفونيني العاملني يف قطاع 

 التضامن الوطين
 
04 

 
% 50 

العاملني يف قطاع  ادلختصني األرطفونيني
 .الصحة

 
04 

 
% 50  

ادلختصني األرطفونيني ذو خربة مهنية تًتاوح 
 سنوات 00إىل  02ما بني 

 
04 

 
 %50 

ادلختصني األرطفونيني ذو خربة مهنية تًتاوح 
 سنوات  60إىل أقل من  00ما بني 

 
03 

 
 % 37.30  

ادلختصني األرطفونيني ذو خربة مهنية تفوق 
 سنوات 60

 
01 

 
 % 12.30 

 : يبين خصائص عينة الدراسة االستطالعية.02-04الجدول رقم 
 :االستطالعية الدراسة أدوات صفو -5

عن طريق التقنيات  احلاالت اليت يستقبلها، على دلختص األرطفوينا ارسهامي اليت وكفل الت عملية أن   حظيال
 األيام دللتقيات،) خالل نقاش زلل دائما تضل ادلهنة حبكم يستعملها اليتادلستعملة و التدخالت ادلمارسة 

 بإجراء الباحث قام عليو و ،كثری من الباحثني و غریىم انتقادات   البيداغوجية( و زلل اللجان خالل و الدراسية،
 أداة بناء كيفية حول عام رصو ت بناء من يتمكن لكي ،دلختصني األرطفونيني ادلمارسنيا مع ميدانية مقابالت
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   ادلوضوع طبيعة على يتوقف ىذا أخرى،و إىل دراسة من البيانات من البيانات صبع أدوات زبتلفو قد  البحث
 ىذه تتمثل وثالثة أدوات  على االعتماد مت الدراسة أىداف تقتضيو ما على بناءا و صبعها ادلراد البيانات نوع و

 األخریة يف5

 

وزيع استبانات على عينة تقوم على أساس ت إذىي أحد أىم أدوات صبع بيانات الدراسة : االستبيان  5-1      
البحث، ربتوي يف أغلبها على أسئلة موضوعية، وقد تتضمن العديد من األسئلة ادلقالية، وغالبا ما حيدد االستبيان 

اذباىات األشخاص أو رغباهتم. ىناك عّدة طرق جلمع البيانات عرب االستبيان، أشهرىا الطرق التقليدية اليت يتم 
 بشكل يدوي، ومن مث يتم ذبميع االستبيانات وربليلها إجاباهتاعلى األفراد ليتم تعبئة  من خالذلا توزيع االستبيان

 تناااالستبىي   للحصول على نتيجة االستبيان، أّما الطرق ادلعاصرة واليت تستخدم بكثرة يف ىذه األوقات
.اإللكًتونية، واليت يتم تصميمها من خالل برامج أو مواقع حاسوبية  

( سنوات .و ىو ال حيتوي على 02وجو االستبيان للمختصني الذين ذباوزت شلارستهم ادلهنية ثالث )        
البيانات الشخصية مثل ) اإلسم، اللقب، اجلنس.....( و ذلك حىت يكون ادلختص ادلستجوب أكثر موضوعية 

و سنوات اخلربة حيث يرى الباحث أن أثناء تقدميو لألجوبة. كما حيتوي على أسئلة تتمحور حول ادلسار ادلهين 
 ذلا بالغ األمهية يف الدراسة. و حيتوي االستبيان على إحدى عشرة بعد.

 من، حيث حيتوي على ثالث أسئلة مفتوحة، البعد األول: معلومات عن أولى لخطوات المهنية -*      
 ذلك و التعبری، و لإلجابة العينة ألفراد احلرية ترك من فالبد استطالعية دراسة باعتبارىا الباحث نظر وجهة

 .إليو ينتبو مل نقد أو معلومة أو نظر وجهة الباحث مينحوا أن الحتمال
 مغلق إذ حيتوي ىذا البعد على اثين عشر سؤال البعد الثاني: أسئلة عن عالقة الفاحص بالمفحوص، -*      

. 
 حيتوي على عشرة أسئلة مغلقة.الثالث: أسئلة حول التقنيات المستعملة في عملية التكفل،  البعد -*      
 ، حيتوي البعد على شبانية أسئلة مغلقة.البعد الرابع: معلومات خاصة بالمختص -*      
 .حيتوي على أربع أسئلة مغلقةالبعد الخامس: أسئلة حول التكفل باالضطرابات  عند الطفل،  -*      
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حيتوي على ثالث أسئلة البعد السادس: أسئلة عن التحكم في التكفل باضطرابات اللغة المكتوبة،  -*      
 .مغلقة
، حيتوي البعد على أربع أسئلة ىي البعد السابع: أسئلة عن التحكم في التكفل باإلعاقة السمعية -*      

 األخرى مغلقة.
حيتوي ىذا  ضطرابات اللغوية الناجمة عن اإلصابات العصبية،البعد الثامن: أسئلة عن التكفل باال -*     

 .البند على مخس أسئلة مغلقة
 
 

حيتوي ىذا األخری على أربع البعد التاسع: أسئلة عن التحكم في التكفل باضطرابات الصوت،  -*     
 أسئلة مغلقة.

 حيتوى البعد على مخس أسئلة مغلقة.البعد العاشر: معلومات أخرى،  -*     
 حيتوى البعد على مخس أسئلة مغلقة.البعد الحادي عشر: أسئلة حول عوامل تطور الكفاءة المهنية،  -*     

 طبيعة إىلو يعود السبب ،  بعد كل يف ادلطروحة األسئلة عدد يف التساوي عدم عن القارئ يتساءل وقد      
 .األسئلة من كبری عدد إىل حيتاج ما منها و قليل، عدد إىل حيتاج ما منها فيوجد ادلتغریات،

 المقابلة: 5-2      
من أبرز أدوات صبع بيانات الدراسة أيضا وىي عبارة عن إجراء لقاء مباشر بني الباحث وعينة اجملتمع اليت        

سيتم دراسة البحث عليها، وتقوم ادلقابلة على أساس طرح بعض األسئلة اخلاصة دبوضوع البحث على الشخص 
 ع ىذه اإلجابات وربليلها.ادلقابل، وصب

 ادلمارسني األرطفونيني الذين تفوق خربهتم ادلهنية ثالث سنوات كل مع احلرة، و ادلوج هة بنوعيها استخدمت      
 بعض على حيتوى االستبيان أن اعتبار على و ، و التكفل التقومي لعملية ادلمارسني باعتبارىم ذلك و فقط،

 نظر وجهات أو معلومات على أيضا احلصول و عليها، لإلجابة النقاش من نوعاً  تتطلب اليت ادلفتوحة األسئلة
 .األساسية الدراسة يف األداة تعديل يف تساىم و البحث تُثري قد الباحث إليها يتطرق مل جديدة
 المالحظة: 5-3      
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و نظرا ألمهيتها فقد استخدمت يف ادلاضي و الزالت  تعترب ادلالحظة وسيلة ىامة من وسائل صبع البيانات ،       
تستخدم يف الوقت الراىن يف رلال البحوث و الدراسات. فادلالحظة نشاط فعلي للمدركات احلسية يف ادلشاىدة 

 ادلقصودة و الغری مقصودة، و ىي اليت تفيدنا يف العرف على كلمات العميل ادلسموعة و الغری مسموعة.
(. كما ميكن تعريف ادلالحظة على أهنا احلصول على احلقائق من اخلربات 342،ص 3006، ) جالل عبد اخلالق

و ادلعلومات من واقع ادلواقف و التصرفات يف احلالة الراىنة للعمالء و ادلستفيدين من اجلماعات الستخدامها يف 
 الدراسة و تقدير ادلواقف يف وضع خطة لعملية ادلساعدة.

 (323، ص 3000)نصيف فهمي و آخرون، 
 : الدراسة في المستخدم المنهج - 6

 
 نزل أين ميدانيا، مت البحث ألن مقارن وصفي فهو ادلقارن، الوصفي ادلنهج إتباع الدراسة ىذه يف راعينا       

النتائج ادلتحصل يقارن بني  ألنو مقارن و البحث دبتغریات اخلاصة البيانات منو وصبع الدراسة الباحث إىل رلتمع
 .(2007، 57ص  . ) معمرية،متغریات البحث يف عليها

خبطوات  ادلرور بعد وصفها و البيانات صبع من الباحث سبكن ألنو الدراسات ىذه دلثل مناسب ادلنهج و ىذا
       الفرضيات،مت اختيار العينة وضع  الدراسة، أسئلة و وضع البحث مشكلة، ربديد: يف تتمثل منهجية دقيقة

           و ربليلها،  النتائج عرض األخری يف مث و تصنيفها البيانات صبع ، صدقها و حساب و اختيار األدوات
 (.174،ص 2000 )عطوي، منها.  و االستنتاجات التعميمات و تفسریىا و استخالص

 الخصائص السيكومترية لألداة:   -7 
  :الصدق - 7-1          

 التأكد بغرض و ادلختصني ادلمارسني األساتذة من رلموعة على األداة، عرض مت لقد :المحكمين صدق - أ
 حول خربة للمحكمني يكون أن على الصدق، أنواع من النوع ىذا يف الباحث حرص لقد و .صالحيتها من

 مل ندخل على اداة الدراسة،تقدميها مت اليت التوجيهات و ادلالحظات على بناءا و، و التخصص البحث موضوع
 .تعديالت لذا مت تطبيق االستبيان االويل  اي

 :) التمييزي الصدق(  الطرفية المقارنة طريقة - ب
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 ادلتوسط مقارنة على جوىرىا يف ،و تقوم الصدق قياس يف اإلحصائية الطرق بني من الطريقة ىذه تعترب         
 . (404، ص 2003 الحفيظ، عبد مقدم(.ادليزان نفس يف الصغرى درجات متوسط مع الكربى ،درجات 
 :اخلطوات التالية بإتباع و ذلك

 )سلتصني 03 ( االستطالعية العينة أفراد على االستبيان توزيع  -6
 تنازليا الدرجات وترتيب االستبيان تصحيح  -3               

 ادلقياس  على الدنيا الدرجات من%  32و العليا، الدرجات من %  32أخذ   3-        
 (.01)انظر ادللحق رقم  مستقلتني، جملموعتني ت( اختبار ) تطبيق - 4         

 
 
 
 
 

 :التايل اجلدول يف النتائج فتظهر
 الداللة مستوى المحسوبة)ت(  الحرية درجة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العينة

  1.21 634.30 04 الفئة العليا
64 

 
3.61 

 
 4.03 606.31 04 الفئة الدنيا ةــــــــــــــدال

 الدنيا. والدرجات العليا الدرجات بين الكفاءة  في الفرق داللة يوضح 01-08جدول رقم 

 الدرجات ذوي ختصنيادل وا العلي الدرجات ذوي ختصنيادل بني الكفاءة  يف الفروق أن يتضح اجلدول من       
 عند   64 حرية درجة عند كوذل) 3.61 (ل ادلساوية احملسوبة ) ت) قيمة أن حيث إحصائية، داللة ذلا الدنيا،

 واليت  0.06 الداللة مستوى و (64) احلرية درجة عند جملدولةا " ت" بقيمة دبقارنتها ،و 0,01 داللة مستوى
 من كننامي الذي قالصد من بدرجة تتمتع األداة فإن عليو و اجملدولة من أكرب احملسوبة أن ودبا ،) 3.13 ( تساوي

 .األساسية الدراسة يف عليها االعتماد
 الثبات: -8-2
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 الدراسة يف و الثبات معامل بلغ و)( Spss) برنامج طريق عن كرونباخ الفا دبعامل الثبات حساب مت 
 .األداة ثبات يعكس ىذا و، 0.32 لقيمة،  كرونباخ ألفا  ∝بطريقة للمقياس احلالية

 :المستخدمة اإلحصائية األساليب - 9        
 (.احلسابية ادلتوسطات ادلئوية، النسب) وصف و مقارنة مثل ادلقارن الوصفي اإلحصاء       -

 :ريقة التنقيطط - 10         

( لكل إجابة بنعم أو اإلجابة عن السؤال 06نقطة واحدة ) بإعطاء األداة ىذه نقيط يفالت طريقة تسب      
 ( .0دبوجود، يف حني مت تنقيط إجابات النفي بصفر )

  ن06نعم =  -
 ن06موجود =  -
 ن 0ال =  -
 ن 0غری موجود = -
 
 

 : األساسية الدراسة عينة وصف - 11       

     
 رلتمعها حدد احلالية، الدراسة فروض موضوع و أىداف سبثل عينة اختيار يف احلالية الدراسة أمهية تكمن  

 الباحث اختيار سبب و ، ( سنوات02تساوي ثالث )سلتصني أرطفونيني تفوق خربهتم ادلهنية أو  يف األصلي
أي ادلختصني األرطفونيني ادلمارسني           الفئة، ذلذهإلجراء حبوث حول  كبریا اىتماما وىلي ملأنو  وى الدراسة لعينة

 ،شلارسا( سلتص أرطفونيا 22سبعة و ثالثني )  قوامها. فئة على البحث استبيان طبق حيث ،و كفاءهتم يف ادليدان
 منو و ،( سلتصني02سبعة ) يف ادلتمثلة عدم اإلجابة عن االستبيان، بسبب العينة أفراد بعض استبعاد مت كما

 سلتص. 20 الدراسة لعينة الفعلي العدد أصبح
 معايری الكفاءة ادلهنية للمختصني األرطفونيني بني االرتباط معامالت نتائج على تشتمل جداول يأيت فيما         

 .بعد لكل الكلية الدرجة مع ادلمارسني عند التخرج من اجلامعة ، و بعد ادلمارسة ادلهنية.
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 الفصل السادس: عرض و تحليل 

 و مناقشة النتائج.

 .الدراست ألاساسيت :املبحث ألاول 

 مكان و مدة الدراست.املبحث الثاني: 

 .منهج الدراستاملبحث الثالث: 

 عينت الدراست.املبحث الرابع: 

 أدواث الدراست.املبحث الخامس: 

 ألاساليب إلاحصائيت املستخدمت.املبحث السادس: 

 عرض و جحليل و مناقشت النتائج املتعلقتاملبحث السابع: 

 بالفرضياث
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I. - 8الدراسة األساسية 
 األساليب بعض طبق ،ثم  النتائج بتفريغ قام البحث، أدوات على العينة إجابات على الباحث حصول بعد        
 ةاالرتباطي اجلزئية) الفرضيات على باإلجابة األخري يف لنا تسمح ومعلومات بيانات على ليتحصل اإلحصائية

 أيضا الباحث قام كما السابقة، الدراسات و النظري العلمي الًتاث ضوء يف ستناقش و التنبؤية، العامة و
 تقدَل يف إليها يشر مل عديدة، متغريات بني الفروقات و العالقات بعض إبراز يف عليها ادلتحصل النتائج باستغالل
 سيكون بل العلمي، البحث خاصية مع يتعارض ال ذلك أن ارتأى لكنو و ادلطروحة، اإلشكاليات يف أي البحث
 .عليها ادلتحصل للنتائج تنويعاً  و إثراءاً 
 8الدراسة مدة و مكان  -10     
مبختلف ادلراكز النفسية البيداغوجية، ادلؤسسات االستشفائية و كذا العيادات االرطفونية  الدراسة أجريت       
تاريخ:   من ابتداءا الكائن مقرىا بكل من الواليات: معسكر، مستغاًل، وىران، سيدي بلعباس، ،اخلاصة 
 .12/05/2018إىل غاية:  25/11/2017

 عينة الدراسة8  -  10
     ادلؤشرات رلموع و جهة، من ادلوضوع طبيعة فرضتو ما ىو و مقصودة بطريقة ىي األخرى ختريتأ  لقد        

( سنوات 03مهنية مقدرة بثالث ) اخلربة الكفاءة،ادلختصني األرطفونيني ) كل يف تتوفر أن جيب اليت ادلعايري و
إلجراء الدراسة. قدرت  ادلعلومات و البيانات رتع من الباحث يتمكن كي ذلك و ،(ادلبادرة روح ،على األقل 

 ( خمتص أرطفوٍل.30عينة البحث بثالثون )
 خصائص العينة8 -10-10   
 اآليت أدناهلقد اتسمت عينة الدراسة األساسية بعدة خصائص، فصلت يف اجلدول    

 النسبة المئوية العدد الخصائص البشرية
ادلختصني األرطفونيني العاملني يف قطاع 

 التضامن الوطين
 
07 

 
% 63.33 

 العاملني يف قطاع  ادلختصني األرطفونيني
 .الصحة

 
00 

 
% 36.66  
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ادلختصني األرطفونيني ذو خربة مهنية 

 سنوات 05إىل  03تًتاوح ما بني 
 
01 

 
 %43.33 

ذو خربة مهنية  ادلختصني األرطفونيني
  10إىل أقل من  05تًتاوح ما بني 

 سنوات

 
01 

 
 % 33.33  

ادلختصني األرطفونيني ذو خربة مهنية 
 سنوات 10تفوق 

 
15 

 
 % 23.33 

 
 8 يبين خصائص عينة الدراسة األساسية للبحث.10-10الجدول رقم 

قطاع   %63.33أن عينة ادلختصني موزعة حسب القطاع ادلستخدم إىل نالحظ من خالل اجلدول         
مستخدمي قطاع الصحة .يف حني تتوزع سنوات اخلربة لدى خمتصي عينة البحث   %36.66التضامن الوطين، و 

خمتصني لديهم خربة تًتاوح  %33.33سنوات.  05إىل  03خمتصني لديهم أقدمية تًتاوح ما بني   %43.33إىل 
  سنوات. 10من خمتصي العينة تفوق خربهتم ادلهنية  %23.33سنوات.  10إىل أقل من  05ما بني 
 8دراسةال أدوات 7-    

 احلصول يف تساعده اليت الوسائل و األدوات من عدد استعمال إىل علمية دراسة أية يف الباحث يلجا        
  لقياس استبيان و لقياس استبيان تصميم مت اذلدف ىذا بلوغ أجل من و ، موضوعو ختص اليت البيانات على

 .(SPSS)بنظام االستطالعية الدراسة نتائج من التأكد مت حيث الكفاءة ادلهنية لدى ادلختص االرطفوٍل،
 األساليب بعضنا طبق ،ثم  النتائج بتفريغ قمنا البحث، استبيان على العينة إجابات على ناحصول بعد         
 ضوء يف ستناقش و،  الفرضيات على باإلجابة األخري يف لنا تسمح معلومات و بيانات على حصلنتل اإلحصائية
 بعض إبراز يف عليها ادلتحصل النتائج باستغالل أيضا قمنا كما السابقة، الدراسات و النظري العلمي الًتاث
 متغريات البحث. بني العالقات

 اختبار و أمهها ادليدانية، بالدراسة للقيام واإلحصائية ادلنجية اخلطوات رتيع حتضري ،ناحاول الفصل ىذا خالل من
 ها.وتعديل الدراسة أدوات
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 بالدراسة مناق القياس، ألدوات السيكومًتية اخلصائص من والتأكد االستطالعية بالدراسة القيام بعد      
 مالعلو  يف اإلحصائية احلزمة بربنامج البيانات معاجلة بعد فتوصلت الدراسة، فرضيات الختبار ادليدانية األساسية
 :التالية النتائج إىل االجتماعية

 :ومناقشة النتائج وتفسير تحليل و عرض
  :العامة الفرضية نتائج ومناقشة وتفسير وتحليل عرض -1 -1      

 و اليت صيغت على الشكل التايل: الكفاءة ادلهنية مرتبطة بسنوات اخلربة.         

عدد سنوات  المختص 
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
10 

06 04.11 05.22 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص األول. 10-0-0-جدول رقم8 

يقدر ، يف حني 04.11من خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل األول يقدر ب        
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع إىل 06متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة ستة )

05.22. 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي         
 د عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجو 

عدد سنوات  المختص 
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
02 

03 03.88 04.88 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثاني 10-10جدول رقم8 

، يف حني 03.88يقدر ب  ثاٍلاالرطفوٍل المن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص          
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع إىل 03يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة ثالثة )

04.88 



السادس 8 عرض،تحليل و مناقشة النتائج            تأثير الخبرة المهنية على كفاءة المختص الفصل 
رطفونياال  

 

72 
 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي          
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

 

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

 المختص
03 

07 04.66 05.44 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثالث. 11-10جدول رقم8 

يقدر ، يف حني 04.66يقدر ب  ثالث، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل المن خالل اجلدول      
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع إىل 07متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة سبعة )

05.44 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي      
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 الممارسةاءة بعد فمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
04 

04 04.22 04.77 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الرابع. 12-10جدول رقم8 

، يف حني 04.22يقدر ب  رابعمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع إىل 04يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة أربعة )

04.77 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي         
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .
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عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك الكفاءة عند التخرجمتوسط 

المختص 
05 

11 04 05.77 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الخامس 13-10جدول رقم8 

يقدر ، يف حني 04ب يقدر  ام من خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل اخل         
  05.77( سنوات يف ادليدان ، ارتفع إىل 04، و بعد قضاء مدة أربعة )متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي          
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
06 

05 03 05.44 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص السادس 14-10جدول رقم8 

يقدر ، يف حني 03يقدر ب  سادسمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
  05.44( سنوات يف ادليدان ، ارتفع إىل05كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة مخسة )متوسط  

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي      
 كفاءة و اخلربة ادلهنية .يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني ال

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
07 

05 04.66 05.44 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص السابع 15-10جدول رقم8 
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، يف حني 04.66يقدر ب  سابعمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 05يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة مخسة )

 05.44إىل

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي       
 مة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .يؤكد صحة الفرضية العا

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
08 

03 02.77 04.22 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثامن 16-10جدول رقم8 

، يف حني 02.77يقدر ب  ثامنكفاءة ادلختص االرطفوٍل المن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط           
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع إىل 03يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة ثالث )

04.22 

األمر الذي  تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ،         
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
09 

12 04.33 05.22 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص التاسع 17-10جدول رقم8 

، يف حني 04.33يقدر ب  تاسعمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنة يف ادليدان ، ارتفع إىل 12يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة اثنيت عشرة )

05.22 
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تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي          
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 الممارسةاءة بعد فمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
10 

06 04.11 05.11 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص العاشر 01-10جدول رقم8 

، يف حني 04.11يقدر ب  عاشرمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
يف ادليدان ، ارتفع  ( سنوات06يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة ستة )

 05.11إىل

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي يؤكد     
 صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

 

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك التخرجمتوسط الكفاءة عند 

المختص 
11 

04 03.88 05 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الحادي عشر 00-10جدول رقم8 

، يف 03.88يقدر ب  ادي عشرمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل احل         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 04و بعد قضاء مدة أربع ) يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ،حني 
 05إىل

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي         
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .
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سنوات عدد  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
12 

05 03.33 05 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثاني عشر 00-10جدول رقم8 

، يف 03.33يقدر ب  ثاٍل عشرمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 05كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة مخسة )يقدر متوسط  حني 
 05إىل

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي           
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 الممارسة اءة بعدفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
13 

08 04.88 05.44 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثالث عشر01-10جدول رقم8 

، يف 04.88يقدر ب  ثالث عشرمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 08) يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة ذتانيةحني 
 05.44إىل

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي        
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك الكفاءة عند التخرج متوسط

 04.88 03.77 04المختص 
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14 
 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الرابع عشر 02-10جدول رقم8 

 ، يف 03.77يقدر ب  رابع عشرمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال        

( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 04بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة أربع )يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري حني 
 04.88إىل

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي         
 ادلهنية .يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة 

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
15 

11 04.44 05.44 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الخامس عشر 03-10جدول رقم8 

، يف 04.44يقدر ب  ام  عشرمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل اخل         
( سنوات يف ادليدان، 11يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة احدى عشرة )حني 

 05.44ارتفع إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي           
 ليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .يؤكد صحة الفرضية العامة ا

 

 

 

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرجعدد سنوات  المختص
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 الخبرة
المختص 

16 
06 04.11 05.11 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص السادس عشر 04-10جدول رقم8 

، يف 04.11يقدر ب  سادس عشركفاءة ادلختص االرطفوٍل ال  من خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 06يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة ستة )حني 
 05.11إىل

األمر الذي  تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ،      
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
17 

12 04.44 05.22 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص السابع عشر 05-10جدول رقم8 

، يف 04.44يقدر ب  سابع عشرمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنة يف ادليدان ، 12يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة اثنيت عشرة )حني 

 05.22ارتفع إىل 

كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي يؤكد   تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل
 صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
18 

04 03.77 04.11 
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 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثامن عشر8  06-10جدول رقم8 

، يف 03.77يقدر ب  ثامن عشرمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 04يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة أربع )حني 
 04.11إىل

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر            
 الذي يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 د الممارسةاءة بعفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
19 

05 04.22 05.66 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص التاسع عشر 07-10جدول رقم8 

، يف 04.22يقدر ب  تاسع عشرمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 05) يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة مخسةحني 
 05.66إىل

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي        
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك الكفاءة عند التخرج متوسط

المختص 
20 

11 04.33 05.66 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص العشرين 01-10جدول رقم8 
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، يف حني 04.33يقدر ب  عشرينمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنة يف ادليدان ، ارتفع 11ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة إحدى عشرة )يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد 

 05.66إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي       
 هنية .يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادل

 

 

 

 

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
21 

06 04.66 05.66 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الحادي و العشرين 00-10جدول رقم8 

، 04.66يقدر ب  فوٍل احلادي و العشرينمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرط       
( سنوات يف ادليدان ، 06يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة ستة )يف حني 
 05.66ارتفع إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي       
 مة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .يؤكد صحة الفرضية العا

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

 04.77 04 03المختص 
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22 
 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثاني و العشرين 00-10جدول رقم8 

، يف 04يقدر ب  ثاٍل و العشرينمتوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل المن خالل اجلدول ، نالحظ أن          
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 03يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة ثالث )حني 
 04.77إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي        
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 ممارسةاءة بعد الفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
23 

07 04.66 04.66 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثالث و العشرين 01-10جدول رقم8 

، 04.66يقدر ب  ثالث و العشرينمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنوات يف ادليدان ، 07مدة سبعة )يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء يف حني 
 04.66ارتفع إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي           
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
24 

04 04 04.77 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الرابع و العشرين 02-10جدول رقم8 
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، يف 04يقدر ب  رابع و العشرينمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع 46كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة أربع )يقدر متوسط  حني 
 04.77إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي يؤكد 
 و اخلربة ادلهنية . صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
25 

12 04 05.66 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الخامس و العشرين 03-10جدول رقم8 

، يف 04يقدر ب  العشرينام  و من خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل اخل         
( سنة يف ادليدان ، 12يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة اثنيت عشرة )حني 

 05.66ارتفع إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي          
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

 

 

 

 

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 بعد الممارسةاءة فمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

 05 03.88 06المختص 
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26 
 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص السادس و العشرين 04-10جدول رقم8 

، 03.88يقدر ب  لسادس و العشرينمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ا         
( سنوات يف ادليدان ، 06قضاء مدة ستة )يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد يف حني 
 05ارتفع إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي         
 يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية .

عدد سنوات  المختص
 لخبرةا

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
27 

04 04.44 05 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص السابع و العشرين 05-10جدول رقم8 

، يف حني 04.44من خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل األول يقدر ب          
 05( سنوات يف ادليدان ، ارتفع إىل04األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة أربع )يقدر متوسط كفاءة ىذا 

من خالل ىذا اجلدول تبني أن الكفاءة ادلهنية لدى ادلختص تطورت و تنمت من خالل سنوات اخلربة ادلمضية يف 
 ادليدان .

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 بعد الممارسةاءة فمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
28 

11 04.55 05.22 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثامن و العشرين 06-10جدول رقم8 
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، 04.55يقدر ب  فوٍل الثامن و العشرينمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرط         
( سنوات يف 11قضاء مدة احدى عشرة ) يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعديف حني 

 05.22ادليدان ، ارتفع إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر            
 الذي يؤكد صحة الفرضية العامة اليت تنص على وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية . 

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
29 

05 04.33 05.55 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص التاسع و العشرين 07-10جدول رقم8 

، 04.33يقدر ب  تاسع و العشرينمن خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص االرطفوٍل ال         
( سنوات يف ادليدان ، 05يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة مخسة )يف حني 
 05.55ارتفع إىل 

تبني من النتائج ادلتحصل عليها أن ىذا ادلختص قد ًل كفاءتو ادلهنية يف ظل اخلربة ادليدانية ، األمر الذي يؤكد 
 لى وجود عالقة بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية . صحة الفرضية العامة اليت تنص ع

عدد سنوات  المختص
 الخبرة

 اءة بعد الممارسةفمتوسط الك متوسط الكفاءة عند التخرج

المختص 
30 

07 05.11 05.77 

 8 متوسطات الكفاءة لدى المختص الثالثين 11-10جدول رقم8 

، يف حني 05.11يقدر ب  لثالثنياالرطفوٍل ا من خالل اجلدول ، نالحظ أن متوسط كفاءة ادلختص         
( سنوات يف ادليدان ، ارتفع إىل 07يقدر متوسط كفاءة ىذا األخري بعد ممارسة دلهنة ، و بعد قضاء مدة سبعة )

05.77 
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النتائج ادلتحصل عليها عند ادلختص الثالثني تأكد صحة الفرضية العامة أي أن الكفاءة مرتبطة باخلربة         
 سبة يف ادليدان .  ادلكت

بعد ادلمارسة الكفاءة ادلهنية عند كل أفراد العينة متوسط ، نالحظ أن ل السابقة الذكرمن خالل اجلداو        
 ت الكفاءة عند التخرج من اجلامعة ، ىذه األخرية تبني اجملهودات ادلختص االرطفوٍل ادليدنية مرتفع مقارنة مبتوسطا

تطوير و حتسني كفاءتو ادلهنية باالعتماد على اخلربة ادلكتسبة .ىذه النتائج كلها تأكد ادلبذولة يف ادليدان من أجل 
 صحة الفرضية العامة اليت حتمل يف طياهتا أن الكفاءة لدى ادلختص تتأثر بسنوات اخلربة ادلمضية يف اجملال .

متوسطات نتائج األبعاد عند  الخصائص البشرية للعينة
 التخرج

األبعاد بعد متوسطات نتائج 
 الممارسة

ة ادلختصني األرطفونيني ذو خرب 
إىل  03مهنية تًتاوح ما بني 

 سنوات 05أقل من 

 
03.85 

 
04.71 

ادلختصني األرطفونيني ذو خربة 
إىل  05مهنية تًتاوح ما بني 

 سنوات  10أقل من 

 
04.36 

 
05.22 

ادلختصني األرطفونيني ذو خربة 
 سنوات 10مهنية تفوق 

04.29 05.45 

 : قيمة ادلتوسطات لدى أفراد العينة حسب سنوات اخلربة. 10-10-10جدول رقم 

الفرق ادلوجود بني متوسطات النتائج ادلتحصل علها، حيث  ، يتضح01-02-01من خالل اجلدول رقم     
( 05مخ  )( سنوات و أقل من 03نالحظ أن متوسط نتائج األفراد الذين تًتاوح سنوات خربهتم ما بني ثالث )

. يف حني قدر 04.71عند التخرج من اجلامعة، و بلغ متوسطهم بعد ممارسة ادلهنة  03.85سنوات مقدر ب
( 10( سنوات و أقل من عشر سنوات )05متوسط نتائج األفراد الذين تًتاوح سنوات خربهتم ما بني مخسة )

( 10د الذين فاقت خربهتم ادلهنية العشر ). أما فيما خيص األفرا05.22أما بعد ممارسة ادلهنة فقد بلغ  04.36ب
يف حني بلغ ادلتوسط بعد ممارسة ادلهنة  04.29سنوات فقد قدر متوسط نتائجهم عند التخرج من اجلامعة 

05.45. 
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( سنوات ، 05كما نالحظ أن أدٌل متوسط ىو ادلتعلق باألفراد الذين تقل خربهتم ادلهنية عن مخ  )      
مقارنة بادلتوسطات األخرى ، ىو ذات ادلتوسط اخلاص باألفراد الذي جتاوزت  05.45أعلى متوسط و ادلقدر ب 

مدة خربهتم العشر سنوات. و من ىنا ننفي الفرضية اجلزئية األوىل، و نستنتج وجود عالقة طردية بني متغريي 
ٍل يف ادليدان كلما اخلربة ادلهنية و الكفاءة لدى ادلختصني االرطفونيني، أي كلما زادت خربة ادلختص األرطفو 

 زادت كفاءتو .

 من خالل ىذه النتائج ميكننا قبول الفرضية العامة األوىل: الكفاءة ادلهنية مرتبطة بسنوات اخلربة ادلهنية.

 الفرضيات الجزئية8 -10-10  

اليت تنص على وجود عالقة عكسية بني *عرض و تحليل و تفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى8 
 ادلهنية و كفاءة ادلختص االرطفوٍل.اخلربة 

 
 

 يتم عرض النتائج ادلتحصل عليها يف اجلدول على النحو التايل:
 المتوسط الدرجة العليا الدرجة الدنيا العينة األبعاد

  قبل_األول_البعد
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

4,00 10,00 8,8000 
 9,8667 10,00 8,00 بعد_1_البعد
 7,0333 9,00 3,00 قبل_2_البعد
 9,0667 18,00 8,00 بعد_2_البعد
 6,5667 8,00 5,00 بقبل_3_البعد
 7,9000 8,00 7,00 بعد_3_البعد

 3.2333 14.00 1.00 _ قبل4البعد_

 3,2333 14,00 1,00 بعد_4_البعد
 2,6333 3,00 00, بعد_5_البعد
 2,3333 3,00 00, قبل_5_البعد
 2,2000 4,00 00, قبل_6_البعد
 3,8667 13,00 1,00 بعد_6_البعد
 1,6667 3,00 00, قبل_7_البعد
 3,2667 5,00 1,00 بعد_7_البعد
 1,2000 3,00 00, قبل_8_البعد
 2,7667 4,00 00, بعد_8_البعد
 4.9667 15,00 3,00 قبل_9_البعد
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 5.0333 5,00 4,00 بعد_9_البعد

المختصين عند التخرج و بعد ممارسة يبين تقويم الكفاءة لدي  10-10- 10جدول رقم 
 المهنة8

من خالل اجلدول ادلبني أعاله، نالحظ أن الدرجات الدنيا ادلتحصل عليها . و بعد مقارنتها يف خمتلف 
األبعاد، نالحظ فروق يف الدرجات . إذ أن الدرجات الدنيا ادلتحصل عليها بعد ادلمارسة ادليدانية للمهنية مرتفعة 

الدنيا ادلتحصل عليها عند التخرج. نف  الشيء ينطبق على الدرجات العليا ادلتحصل عليها يف مقارنة بالدرجات 
 األبعاد ، أي أن الدرجات العليا بعد ممارسة ادلهنة تفوق الدرجات العليا عند التخرج من اجلامعة.

وى الكفاءة ىذا ما يفسر أن السنوات اليت يقضيها ادلختص االرطفوٍل يف ادليدان يساىم يف رفع مست
 لديو. األمر الذي ينايف الفرضية اجلزئية األوىل، و اليت تنص على وجود عالقة عكسية بني الكفاءة لدى ادلختص

االرطفوٍل و خربتو ادلهنية اليت اكتسبها خالل فًتة ادلمارسة. فالنتائج تشري إىل وجود عالقة طردية بني ادلتغريين،  
 رطفوٍل كلما زادت كفاءتو ادلهنية.أي كلما زادة اخلربة لدى ادلختص اال

 

 الكفاءة ادلهنية تنتج عن اخلربة.*عرض و تحليل و تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية8 
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 يمثل متوسطات العينة عند التخرج و بعد الممارسة. 10الشكل رقم 

ادلتحصل عليها لدى أفراد نالحظ من خالل الشكل ادلبني أعاله، انو توجد فروق يف متوسطات القيم          
العينة، فبعد مقارنتها نالحظ أن ادلتوسطات احملسوبة بعد ممارسة ادلهنة، أي بعد اكتساب اخلربة ادلهنية ذات قيمة 

 عالية مقارنة بادلتوسطات ادلتحصل عليها عند التخرج من اجلامعة.

ية لدى ادلختص االرطفوٍل تنتج عن سنوات األمر الذي يثبت صحة الفرضية اجلزئية الثانية. ففعال الكفاءة ادلهن
 اخلربة يف ادليدان.

دراسي غري  الكفاءة ادلكتسبة خالل ادلشوار الالثالثة8 *عرض و تحليل و تفسير نتائج الفرضية الجزئية   
 .رطفوٍل عنصرا كفؤاكافية ليكون ادلختص اال

 

 

 

 

 ةـــــــــــــــــالمئوية ــــــــــالنسب رةــــــــــــــــــــــــــالفق الرقم
 %00 ىل الكفاءة ادلهنية عند التخرج كانت كافية؟ 10

 %96.67 التطوير الذايت للكفاءة ادلهنية 10

 %73.33 التكوين ادلهين يف التخصص 11

 %73.33 احلب العمل و ادلثابرة يف العمل 12

 %100 البحوث اليت قمت هبا يف التخصص 13

 .االستبيان8 نتائج البعد العاشر من 11-10-10جدول رقم8
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و الذي يتمحور حول  ، فإن نتائج األجوبة عن السؤال األول03-02-01بعد مالحظة نتائج اجلدول رقم    
، أي أن رتيع أفراد العينة يؤكدون أن الكفاءة %11 مقدرة بنسبة ما إذا كانت الكفاءة ادلهنية عند اخلرج كافية،

عند خترجهم من اجلامعة مل تكن كافية، لتجعل منهم خمتصني أكفاء. يف حني قدرت نسبة األجوبة على  ادلهنية
، %96.67السؤال الثاٍل و الذي يشمل التطوير الذايت للكفاءة لدى أفراد العينة، حيث قدرت نسبة اإلجابة ب

 لكفاءهتم ادلهنية.و ىي نسبة دتثل جل أفراد العينة، أي أن ىؤالء احتاجوا إىل تطوير ذايت 

و فيما خيص السؤال الثالث: ىل الكفاءة ادلهنية راجعة للحب و ادلثابرة يف العمل؟ فكانت نسبة األجوبة بنعم 
( أي أن معظم أفراد العينة احتاجوا للمثابرة يف العمل للحصول على الكفاءة ادلهنية. أما يتعلق %73.33ب)

بحوث اليت قمت هبا يف التخصص؟ إذ كانت نسبة اإلجابة بنعم بالسؤال الرابع: ىل الكفاءة راجعة إىل ال
(. ما يفسر أن كل أفراد العينة قاموا ببحوث حول خمتلف االضطرابات و التقنيات ادلستعملة يف %100ب)

 عالجها ،حىت يتمكنوا من بلوغ أىدافهم ادلهنية و على رأسهم الكفاءة.

 موجود ىو ما إىل إضافة النظري اجلانب و سابقة دراسات ضوء يف مناقشتها و الدراسة نتائج من انطالقا       
يف حني مت رفض الفرضية اجلزئية  الثالثة و لثانيةا تني اجلزئيةالفرضي،  العامة الفرضية قبول مت الواقع يف ملحوظ أو

 . األوىل
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 استنتاج عام:        

يعترب ادلختص األرطفوين يف خمتلف ادلؤسسات أىم عنصر و اجلوىر األساسي و الركيزة ادلعتمدة يف رلال        
التكفل مبختلف االضطرابات الغوية و النطقية و الصوتية، عضوية كانت أم وظيفية. و ذلذا أصبح من الضروري  

و ينمي قدراتو خالل مشواره ادلهين        لو يتطورلفت االنتباه إىل ضرورة تطوير الكفاءة لدى ىذا األخري و جع
 و يف ظل التطورات العلمية  و التطور التقنيات ادلستعملة يف عملية التكفل.

ىذا ما ىدفت إليو دراستنا ىتو ، إذ حاولنا الكشف عن العالقة بني كفاءة ادلختص األرطفوين و سنوات اخلربة 
لدراسة وجود عالقة طردية بني كفاءة ادلختص األرطفوين يف ادليدان و خربتو اليت يقضيها يف ادليدان. و لقد أثبتت ا

 ادلهنية داخل ادلؤسسة. و ىو ما يوضح أنو كلما زادت اخلربة ادلهنية زادت كفاءة ادلختص األرطفوين يف أداء مهامو.

 كما توصلنا إىل النتائج اآلتية:

 عالقة عكسية بني اخلربة ادلهنية و كفاءة ادلختص األرطفوين. نفي الفرضية اجلزئية األوىل و اليت تنص على وجود -

 قبول الفرضية اجلزئية الثانية و اليت تنص على أن كفاءة ادلختص األرطفوين ىي نتاج للخربة ادلهنية يف ادليدان. -

ل ادلشوار قبول الفرضية اجلزئية الثالثة و اليت تنص على أن ادلكتسبات اليت يكتسبها ادلختص األرطفوين خال -
الدراسي ليست كافية لتجعل منو عنصرا كفؤا يف ادليدان، أي أن ادلختص عند التخرج ال ميلك الكفاءة العالية 
للتكفل مبختلف احلاالت اليت تتقدم إىل ادلؤسسة. تطابقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج الدراسة اليت قام هبا 

(Maillard, Grevesseحيث يتوجب على ادلخت ) ص االرطفوين تطوير كفاءاتو يف احملاور اخلمسة اليت
 حددىا الباحثان. 

و تعترب ىذه النتائج ادلتحصل عليها غري كافية و غري شاملة دلوضوع الكفاءة ادلهنية لدى ادلختص األرطفوين إذ 
 يعد ىذا ادلوضوع متشعب و متفرع كثريا.
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 خاتمة:        

إن كفاءة ادلختص األرطفوين تتوقف على العديد من العوامل، سلطنا الضوء يف ىذه الدراسة على أحد         
 أىم العوامل و ادلتمثل يف اخلربة ادلهنية.

                                                                                                                                                                                                                                                   و يف ىذه الدراسة اكتشفنا العالقة ادلوجودة بني الكفاءة لدى ادلختص االرطفوين و خربتو ادلهنية، و                                        
كذا مدى مسامهتها يف حتقيق تكفل أجنع ، و الذي يعترب اذلدف األمسى الذي يصبوا إليو ادلختص يف كل 

 ادلؤسسات عمومية كانت أم خاصة.

تمع عدد من اخلرباء على أمهية ادلورد البشري و دوره يف صناعة النجاح و التفوق داخل أي مؤسسة لقد اج       
مهما كان نشاطها ، و لعل أىم مميزة ىي كفاءة  ادلهنية و اليت حتكها  كل  ىذا يف مثل سنوات اخلربة اليت 

 يقضيها يف ادليدان.

أنو توجد عالقة طردية بني الكفاءة و اخلربة ادلهنية لدى عينة  انطالقا من ىذه الدراسة و نتائجها، اليت تبني      
من ادلختصني االرطفونيني العاملني يف القطاعني: التضامن الوطين و الصحة، توصي بإجراء ادلزيد من البحوث     

 و الدراسات حول ادلوضوع .

 ى ادلختصني األرطفوين.إعداد معايري أو برامج تقومي يتم عن طريقها تقومي الكفاءة ادلهنية لد -

إعالم ادلختصني ادلمارسني مبختلف ندوات و ملتقيات اليت تعدىا اجلامعات ، و اليت تكون حلقة الوصل بني  -
ادلختص األرطفوين )ادليدان( و البحث العلمي. و ذلك ليكون على دراية مبختلف ادلستجدات اليت تشمل 

 االضطرابات و طرق التكفل.

ادليداين اخلاص بالطلبة اجلامعيني يف التخصص، و يا حبذا أن يكون الًتبص يف  تكثيف مدة الًتبص -
 ادلستشفيات اجلامعية، و أن مير الطالب مبختلف ادلصاحل على مستوى حىت يلم مبجمل االضطرابات.

، فنقًتح حول موضوعي: الكفاءة و اخلربة ادلهنية عند ادلختص االرطفوين ال تكاد تذكر  مبا أن الدراسات        
التوسع يف ادلوضوع و التوسع فيو كما نقًتح ايالء األمهية البالغة لو ، نظرا للدور اذلام الذي يقوم بو ادلختص 

 االرطفوين يف ادليدان و حاجة احلاالت إىل كفاءتو العالية.
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تأثير الخبرة المهنية على كفاءة المختص قائمة المراجع                                                  
 االرطفوني    

 المراجع باللغة العربية:

 .المصحف الشريف -

،دار صفاء أساسيات التوافق النفسي و االضطرابات السلوكية االنفعالية(، 8005الداهري صاحل حسني ، ) -
 للنشر و التوزيع، عمان.

 ، ادلكتبة الوقعية للكتب ادلصورة، بريوت.لسان العرب(، 8000بن مكرم بن علي زلمد ،) -

، طريقة العمل مع احلاالت الفردية ) خدمة الفرد( نظريات وتطبيقات، (2009)جالل عبد اخلالق،  -
 اإلسكندرية.

، دار هول للطباعة و النشر  لغة و الكالم و الصوتاألرطفونيا علم اضطرابات ال( ،  8004)  ، حولة زلمد -
 ، اجلزائر . 

 ، عمان .لعادلي، جدار للكتاب اإدارة ادلوارد البشرية مدخل(، 8008)حرحوش عادل صاحل،  -

 .05، الصفحة 8636(، رللة احلوار ادلتمدن، العدد 8005حاجي نائف نبيل ، ) -

، سلسلة إصدارات، جامعة مدخل إىل اذلندسة الوظيفية(، 8008ثابيت احلبيب، بندي عبد اهلل عبد السالم،) -
 مصطفى اسطنبويل ،معسكر.

 الدليل ادلنهجي إلعداد ادلدونات ادلرجعية (، 8004)ثابيت احلبيب، جان ماري بريييت ، بن عبو اجلياليل، -
 .، معسكر ويل، جامعة مصطفى اسطنبللوظائف و الكفاءات

 .8002،  63 العددرحيم حسن، رللة احلوار ادلتمدن، -

 اجلزائر . .عتوزي، دار الشروق للنشر و المدخل إىل التدريس(، 8006)زلش كاظم الفتالوي سهيلة ،  -

، و التوزيع، دار الزهراء  للنشر مناهج البحث يف الرتبية و علم النفس(، 8006منسي زلمود عبد احلليم، ) -
 وت .بري 



 ، اجلزء األول، منشورات اجلزائر.دراسات متخصصة يف علم النفس(، 8000معمرية بشري ، ) -

، اإلحصاء و القياس النفسي و الرتبوي 7مع مناذج من ادلقاييس و االختبارات(، 8006مقدم عبد احلفيظ،) -
 ديوان ادلطبعات اجلامعية، اجلزائر.

 ، اجلزائر . النهظة، دار النفس اإلكلينيكيعلم  (،0643)هنا عطية ، هنا زلمد ، -
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 قائمة المحمين:

 

 مكان مزاولة المهنة التخصص إسم و لقب المحكم
 السيد: بلكرد محمد

 
 جامعة مستغانم حتليل املعطياتو  القياس النفسي

 السيدة: بوزاد نعيمة
 

 جامعة مستغانم النفس املعريفعلم 

 السيدة: تواتي حياة
 

 جامعة مستغانم علم النفس إرشاد و توجيه

 السيدة : خلدوني فاطيمة
 

 جامعة معسكر ارطفونيا

 السيدة عتو أمينة
 

 عيادة خاصة بمعسكر خمتصة ارطفونية

المركز النفسي  خمتص ارطفوين السيد: بوعمامة علي
 البيداغوجي عين الدفلى
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Cor relations
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. .003
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Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
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Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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