


إضاءة على المهنة 
أو  والنطق  اللغة  العمل في مجاالت تشخيص مشاكل  المهنة  تتطلب هذه 
نظرا  ممتازة  نمو  المهنة فرص  لهذه  يتوقع  و  منهما،  الوقاية  أو  عالجها 
المختصين  المجال. يعمل نصف  العاملين في هذا  بأهمية  الوعي  الزدياد 
الحاجات  بذوي  الخاصة  والمعاهد  كالمدارس  التربوية  المراكز  في  عادة 
والعيادات  االجتماعية  الخدمات  مراكز  في  أيًضا  يعملون  أو  الخاصة 

النفسية. 
أبرز المهام

إجراء محادثات واختبارات خاصة لتقدير مدى اضطرابات وعيوب النطق 
عند المريض.

والتعبير  والكالم  الصوت  لتقنيات  بتمارين  القيام  المريض  من  الطلب 
الشفهي والكتابي.

مراقبة منتظمة لمدى فعالية العالج وتقديم التقارير للطبيب المعالج أو أهل 
المريض أو المدرسة.

إمكانية تعليم أهل األطفال الصم والبكم بطريقة مخاطبة أوالدهم.
مساعدة األشخاص الذين يعانون من مشاكل لغوية محددة كالتْاتْاة والصفير واستبدال الحروف  

استعمال اختبارات مقننة وأدوات متخصصة لقياس طبيعة الكالم ودرجته تمهيدا لوضع العالج الالزم . 
مساعدة المرضى الذين لديهم مشكلة في البلع والمضغ بسبب إصابات في الفم والحلق عن طريق اقتراح 

استراتيجيات لألكل دون التعرض لخطر االختناق . 
تطوير خطط عالج فردية تتناسب مع حاجة كل مريض . 

بلغة  تمارين خاصة  الحاسوب فضال عن  عبر  أو  شفهية  نصائح  تشمل  متنوعة  تواصل  أساليب  استعمال 
اإلشارات. 

إعداد سجالت خاصة للمرضى لمراقبة مراحل عالجه وتطوره.
التفاعل االيجابي مع عائلة المريض لتقديم الدعم المعنوي والنصيحة. 

إرشاد األهل كيفية استعمال تقنيات العالج داخل المنزل. 
التشاور مع الطبيب والمعالج النفسي والعامل االجتماعي وغيرهم من المعنيين بوضع المريض. 

التواصل الدائم مع المعلمين واإلدارة داخل مدرسة الطفل لتنسيق الجهود. 
الشخصّية المهنّية 

الشخصية االجتماعية - الشخصية المبادرة - الشخصية البحثية. 
المهارات والقدرات المطلوبة

اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.
التفكير الناقد: استخدام المنطق والتحليل لتشخيص مكامن القوة والضعف للرؤى 

المختلفة.
الخطابة: التحادث مع اآلخرين بفعالية لنقل المعلومات.

للحلول،  الخيارات  وضع  المعقدة،  المشكالت  تشخيص  المعقدة:  المشكالت  حل 
تطبيق الحلول.

الحكم واتخاذ القرار: الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة أو المحتملة.
اإلقناع: إقناع اآلخرين لتناول األشياء بطريقة مختلفة.

إدراك العالقات االجتماعية: فهم ردود فعل اآلخرين وإدراك أبعاد تصرفاتهم.
التفكير االستقرائي: القدرة على مزج معلومات جزئية متفرقة لتشكيل قاعدة عامة.

اإلدراك الشفهي: القدرة على اإلصغاء وفهم المعلومات واألفكار الواردة في الخطابات الشفهية.
التعبير الشفهي: القدرة على إيصال المعلومات واألفكار لآلخرين بشكل شفهي.

وضوح التخاطب: القدرة على الكالم الواضح وإفهامه لآلخر.
 فهم الغير: القدرة على فهم كالم اآلخرين.

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
الجامعة اللبنانّية – جامعة القّديس يوسف - جامعة سيدة اللويزة...
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