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  :الدراسة مخصو

النطق  اختصاصيي الوظيفي لدى رضاالمدى  التعرف عمىَىدفت الدراسة الحالية إلى 
لتحقيق أىداف  .اختصاصي )ٜ٘تكونت عينة الدراسة من (. والمغة في منطقة مكة المكرمة

توصمت نتائج . فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد( ٖ٘)مكونة من  أداةقام الباحث بتطوير الدراسة 
ن المرتفع تراوح بييكان  الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي النطق والمغةمدى الدراسة إلى أن 

الدخل الشيري المتوسط ذوي لتعود اختصاصيي النطق  لصالح، داةعمى أبعاد األ والمنخفض
 إلى عدد سنوات الخبرةتعود الرضا الوظيفي في مستوى نتائج وجود فروق البينت  .والمرتفع

صالح ل حصائيةإفروق ذات داللة وجود أظيرت نتائج الدراسة . االمتيازات، ثم اتبو مر ل، كثراأل 
مستوى و  ،ساعة( ٓٗ-ٖٔ)من  اختصاصيي النطق تعود إلى عدد ساعات العمل األسبوعية

وجود  كذلكنتائج الأظيرت  .الفئات األخرىمقابل  ظروف وطبيعة العملرضًا أعمى عمى بعد 
ين العاممين في ياالختصاصلصالح  حصائية تعود إلى مكان العملإفروق ذات داللة 

طبيعة العمل واإلدارة واإلشراف مقابل العاممين في  عديوبُ  ،عمى الدرجة الكمية ياتالمستشف
في  حصائيةإ فروقًا ذات داللة أيضاً نتائج ال أظيرت. مراكز الرعاية النيارية ومراكز النطق

العاممين في القطاع الحكومي  أنالرضا الوظيفي تعود إلى نوع العمل، حيث أظير مستوى 
واإلشراف مقابل  عدي الراتب واالمتيازات واإلدارةمستوى رضا وظيفي أعمى عمى بُ لدييم 

 . االختصاصيين في القطاع األىمي

 النطق والمغة اختصاصيو -الوظيفي الرضا: الكممات المفتاحية
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mLsINinI  

The present study aimed to identify the extent of job satisfaction among 

speech and language specialists in the Makkah region. The study sample 

consisted of (59) specialists. To achieve the objectives of the study, the 

researcher developed a tool consisting of (35) items distributed in four 

dimensions. The results of the study showed that there are statistically 

significant differences in favor of speech therapists due to the number of 

weekly working hours from (31-40) to the level of job satisfaction due to more 

years of experience, salaries, and benefits. The results also showed that there 

are statistically significant differences due to the place of work in favor of 

specialists working in hospitals on the total degree, and the dimensions of the 

nature of work, management and supervision versus workers in day care 

centers and speech centers. The results also showed statistically significant 

differences in the level of job satisfaction related to the type of work, as it 

showed that workers in the government sector have a higher level of job 

satisfaction on the dimensions of salary, benefits and management and 

supervision in exchange for specialists in the private sector. 
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 : املكدوة

يقدم اختصاصيو النطق والمغة العديد من الخدمات في مجالي التشخيص والتدخل   
من ذوي اضطرابات التواصل من جية، ولألفراد من ذوي اإلعاقة ممن يحتاجون ىذه  لألفراد

قسام أحيث يتخرج من الجامعات السعودية العديد من خريجي . الخدمات من جية أخرى
طق والكالم، وكذلك العديد ممن يتخرج من بكالوريوس نالتربية الخاصة بمسار اضطرابات ال

ما أالتربية ويحصمون عمى دبموم عالي في اضطرابات النطق والكالم ومن ثم يبدؤون االلتحاق 
نحاء أفي القطاع العام بوزارة التعميم وفي إدارات التعميم الثالثة عشر المنتشرة في جميع 

لرعاية النيارية المجانية المعتمدة من الوزارة، أو المممكة، أو في القطاع الخاص في مراكز ا
نقص  مع ذلك، فإنو ال يزال ىناكو . مراكز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة األىمية المدفوعة

وعمى صعيد آخر، . مجالال وذات الخبرة في ىذاالمؤىمة المتخصصة و الكوادر البشرية في 
النوع، األسباب، النتائج،  فيوالمغة سواًء اضطرابات النطق  فيناك اختالفات وتفاوت كبير في

بل ة من قومعالجمنزلية ومتخصصة التي تحتاج ٕالى متابعة و ؛ أو الدرجة المظاىر العامة،
والتي تعتبر األوسع اضطرابات النطق  ، وبخاصة(ٜٜ٘ٔ، والموسوي ،الطاىر) صائيينخاإل

يصبح االىتمام بتحقيق مستوى مناسب لذلك  (.1998 ،صبحي) طالب المدارسانتشارًا بين 
ولة دون ملمحيبغية اإلبقاء عمييم وذلك من الرضا الوظيفي ليم عمى درجة عالية من األىمية، 

العديد من العوامل في رفع  ، حيث تسيمبالكمية تركيم لمعمل أو، تسربيماحتراقيم الذاتي، 
بيئة : سبيل المثال ال الحصرومن ىذه العوامل عمى  صائيينخاإلمستوى الرضا الوظيفي لدى 

شعور الموظف باألمن العمل اإليجابية، الراتب الشيري الجيد، التأمين الصحي المناسب، 
 .الوظيفي، الحصول عمى الترقية الوظيفية

ىذه العوامل إلى زيادة مستوى اإلجياد مثل والعكس صحيح حيث يؤدي عدم توفر 
الرضا الوظيفي والذي ينعكس بدوره سمبًا عمى وضغط العمل لدى الموظفين وشعورىم بعدم 

العوامل  الكشف عنوبناَء عمى ما تقدم تحاول الدراسة الحالية . مستوى األداء واإلنتاجية
وظيفي لدى اختصاصيي النطق والمغة من جية، وتمك العوامل التي تسيم في تحقيق الرضا ال

من خالل عمل ذلك، و  ىلإافة وباإلض. التي تسيم في تدني مستوى الرضا الوظيفي لدييم
 وحظلثم محاضر فعضو ىيئة تدريس،  ، ومن ثم مشرف مقيم،معممك عميمالباحث في وزارة الت

ينتشرون في مختمف المدارس، وذلك ممن يعانون من اضطرابات في النطق ادًا كبيرة دَ عْ أأن 
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االحتياجات ألن اضطرابات النطق والمغة ىي صفة مشتركة بين العديد من أنواع ذوي 
 والتدخل المبكر ،(ٕٚٓٓالخطيب، والحديدي، ) ربما أنيا إذا لم تعالج بالتعرفالتي الخاصة، و 

( ,iiie ٕٕٓٓ)،  لمتفكير بشكل مما دفع الباحث  الدراسي، عمى تحصيميمتؤثر  قدفإنيا
لسد الفجوة البحثية في ىذا الجانب الخاص من ىذه الفئة إلجراء ىذه الدراسة عممي وجاد 

العاممين طريق  قد تفيد صناع القرار في إزالة العقبات عنخطوة وك اليامة في التربية الخاصة
حيث ال  ،يمطالبفي ىذا المجال، لرفع مستوى الرضا الوظيفي لدييم، مما قد ينعكس عمى 

ىذه المشكمة عمى ىذه المتغيرات دراسة تغطي نفس  –عمى حسب حد عمم الباحث  –يوجد 
 . المكرمةفي منطقة مكة 

 : وشكمة الدراسة وأهىيتها

دراسة الحالية في التعرف عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى َتمثمت مشكمة ال
 عنلإلجابة  تحديداً  سعت الدراسة. النطق والمغة العاممين في منطقة مكة المكرمة اختصاصيي
 : األسئمة اآلتية

 ؟ النطق والمغة في منطقة مكة المكرمة اختصاصييلدى  الوظيفيرضا ال مستوىـ ما ٔ
الدخل )باختالف  النطق والمغة اختصاصييمستوى الرضا الوظيفي لدى ـ ىل يختمف ٕ

 ؟ (مكان العمل، ونوع العمل، ساعات العمل األسبوعيةعدد ، عدد سنوات الخبرة، الشيري
 أهداف الدراسة:

 .النطق والمغة في منطقة مكة المكرمة ـ تحديد مستوى الرضا الوظيفي لدى اختصاصيئ
الدخل الشيري، عدد سنوات الخبرة، عدد ساعات العمل )ـ دراسة أثر مجموعة من المتغيرات ٕ

في مستوى الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي ( األسبوعية، مكان العمل، ونوع العمل
 . النطق والمغة
 أهىية الدراسة:

فاألىمية . خرى تطبيقيةجانبين، أوليما نظرية واألفي  الحالية ىمية الدراسةأتكمن        
النطق والمغة  اختصاصييمستوى الرضا الوظيفي لدى أنيا تسعى لمعرفة النظرية تكمن في 

وىي  ،ىي المتغيرات التي تؤثر فييا صعودًا وىبوطاً  وما العاممين في منطقة مكة المكرمة
كما تتأتى  .ليذا الموضوعالدراسة األولى في المممكة  -حدود عمم الباحث-تعتبر في بذلك 

مستوى رفع في  جابييذات األثر اإل العوامل تحميلة في كونيا تسعى إلى يأىمية الدراسة الحال
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بداع في مجاالتيم فيستمرون بذلك في العطاء واإل النطق اختصاصيييفي لدى الرضا الوظ
ربما وبالتالي  الرضا الوظيفيىذا مستوى  تدنيمك العوامل التي تؤدي إلى ، وتومواقعيم

جياد االنفعالي، تبمد المشاعر، أو نقص تتسبب في االحتراق الذاتي والذي قد يتضمن اإل
في تطوير أداة  تبدوأما األىمية التطبيقية ف. (ٜٜٚٔالسرطاوي، )الشعور باإلنجاز الشخصي 
مدارس الدمج التي تحتوي عمى طالب لدييم اضطرابات نطق ولغة، يمكن استخداميا من قبل 

والمغة النطق  اختصاصيويعمل بيا التي الحكومية أو األىمية والمؤسسات النيارية، المراكز 
والطمب المتزايد  ،خاصة في ظل نقص األعداد المؤىمةو  ،لتطوير بيئة العمل وجعميا أكثر جذباً 

تقييم وعالج اضطرابات النطق عمييم من قبل ىذه المراكز والمؤسسات التي تقدم خدمات 
 . دين في منطقة مكة المكرمةيلممستفوالمغة 

 وصطمحات الدراسة: 

تعبير يطمق عمى مشاعر الموظفين والعمال تجاه "اصطالحًا الرضا الوظيفي: ىو  
يكمن في  ضمنياً  يمثل سموكاً  فيو رؤسائيم أو زمالئيممع  ٔاعماليم ومينيم وعالقاتيم سواءً 

 (ٓٗ: ٕٔٔٓ ،بينسي" )وجدان الفرد
الدرجة الكمية التي يحصل عمييا إلى في ىذه الدراسة  يشير :جرائياً إ الرضا الوظيفي

التي قام الباحث الخاصة باختبار الرضا الوظيفي النطق والمغة عمى أداة الدراسة  اختصاصيو
ظروف وطبيعة العمل، : )والتي تتكون من أربعة أبعاد ىيفي منطقة مكة المكرمة  بإعدادىا

 (. الراتب واالمتيازات، اإلدارة واإلشراف، والعالقة مع الزمالء
الذين لدييم بكالوريوس أو  النطق والمغة اختصاصيوىم  :النطق والمغة اختصاصيو

ين العاممماجستير في عموم السمع والنطق، أو بكالوريوس تربية خاصة مسار النطق والمغة و 
نطق والمغة، وعيادات النطق والمغة داخل المستشفيات الراكز في مراكز التربية الخاصة، وم

 .في منطقة مكة خاصةحكومية أو  سواءً 
 حمددات الدراسة: 

  النطق والمغة العاممين في مراكز التربية  اختصاصيياقتصرت عينة الدراسة الحالية عمى
 سواءً  وعيادات النطق والمغة داخل المستشفيات ،ومراكز النطق والمغة ،الخاصة

 .منطقة مكةفي  الخاصةالحكومية أو 
  ىـ ٜٖٗٔ -ٖٛٗٔخالل العام الدراسي تم تطبيق ىذه الدراسة. 
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 طبقت عمييم أداة الدراسة الذين النطق والمغةاختصاصيو من  عدد. 
 دقة االستجابة عمى أداة الدراسة. 

       اإلطار النظري والدراسات السابكة: 

ام المؤسسة مع تر يعكس عدالة واح من كونو تتأتىالرضا الوظيفي  أىمية نإ 
التي يتكامل فييا الفرد  الحالة" :ألنيا تمثل نتاجية الموظفوإ  أداءيؤثر عمى و  ،العاممين فييا

من خالل بإيجابية ويتفاعل معيا  ،ا تستغرقو الوظيفةمع وظيفتو وعممو، ٔاو يصبح ٕانسانً 
 ،سمطان) "من خالليا االجتماعيةٔاىدافو  وتحقيقطموحو الوظيفي، ورغبتو في النمو والتقدم، 

الوظيفي غالبًا ما فاألشخاص الذين لدييم مستوى متدني من الرضا  ٔاما (.ٜٙٔ: ٕٗٓٓ
جودة  انخفاضينعكس عمى  بدورهجياد العمل والذي توى عاٍل من ضغوط وإ يكون لدييم مس
في المقابل نجد أن . (ٜٜٔٔ، iriime  i,n,mrim i  iia,miF )األداء المقدم 

 ،والرغبة في المساعدة ،الموظف الذي يشعر بمستوى رضا وظيفي عاٍل لديو التزام بالمواعيد
ٔان حصول الفرد ب دوماً  ( ilw,m لولر)، حيث يؤكد ومستوى كبير من اإلنتاجية في العمل

تشير  حيث داخميًا، ٔاكثر قناعة ورضاً  تجعمو ياكان يتوقع من ردود األفعال التيعمى المزيد 
والسعادة الداخمي ٕالى ٔان الرضا الوظيفي يعبر عن شعور الفرد باإلرتياح  البحثية األدبيات
يعرف كذلك  (.ٖ٘: ٖٜٛٔ ،عاشور)المادية والنفسية تجاه العمل ذاتو وبئية العمل اتية الذ

 المرتبطة بو والمظاىر األخرىمدى تقبل الفرد لواقعو الوظيفي : أنوبالرضا الوظيفي 
(ro,capm ،ٜٜٔٚ).  حةابالر  الفرد شعور ٔانوب الوظيفي الرضا (ٕٔٔٓ) الزعبي يصفبينما 

ٔان الرضا الوظيفي ىو نتيجة تفاعل الفرد . ٔاىدافو وتحقيق حاجاتو بٕاشباع القيام بعد النفسية
وتفاعمو مع ئو وىو انعكاس لمدى اإلشباع الذي يستمده من ىذا العمل، وانتما ،مع وظيفتو
وبالتالي فيو يشير ٕالى مجموع المشاعر  بعاده،أبجميع  الداخمية والخارجية وعمم مع بئية
 ،المجموعة العربية لمتدريب)التي يشعر بيا الفرد نحو عممو  الوظيفيةوانعكاساتيا النفسية 
ٕٓٔٛ). 

 اهىية الرضا الوظيفي

ُبعد في غاية األىمية وىو  يتناولاألساسية ىي في كونو أنو  الوظيفي الرضا ىميةأ
تربوية أو  وظيفةتعامل مع الوالدين واألسر أو  بشكل كان سواءً  نسان الشخصيةاإل  مشاعر
جودة الحياة والذي  عمى المشاعر ىذهتأثير و ، المحيطةالبيئة  تفاعمو اليومي معو ، ٕادارية
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المميز وبالتالي الديمومة واالستمرارية في  الوظيفي األداءالداخمي ب مالتز اال ينعكس عمى مدى 
 مستوىتحسين و ، ٔادأييم لتحسين داألفر ل فاعميةوزيادة ال ،(ٖ٘: ٜٕٓٓ ،الصيرفي)اإلنتاجية 
 ٔاىدافيا لتحقيق فاعميتيازيادة و المنظومة الخدمية  تطورهل، نجازحماسيم لإل و  دافعيتيم

 (ٕٗ٘ : ٕٔٔٓ، عباس)
  :النطل والمغة ئييخصاالعواون املؤثرة يف الرضا الوظيفي أل

التقدير، التواصل، دعم : ىيو في الرضا الوظيفي العديد من العوامل التي تؤثر  ىناك
العمل، طبيعة العمل، نوع المؤسسة، سياسات  ساعاتالزمالء، االمتيازات، ظروف العمل، 

العالقة مع اإلدارة، والموائمة بين العمل  الشخصي، تطورسة، الراتب، الوٕاجراءات المؤس
حيث أظيرت نتائج الدراسات  .(ٕٗٓٓ، simoe &plimw i ,pw,i) والحياة الشخصية

عدد الحاالت التي : أكثر العوامل تأثيرًا في الرضا الوظيفي لالختصاصيين تشتمل عمىأن 
معيا، توفر الدعم الميني، العالقة مع زمالء العمل، وتصورات زمالء العمل  يتعاممون

 من ناحية أخرى أجرت .(ٕٚٓٓ rwgim  iapii- Fgpe)لألختصاصيين أنفسيم 
 eh, hr,micim ro,,ch –&,imimg) مريكيةمنظمة السمع والنطق األ

hiipciiaipm ،ٕٓٓٚ)  تية تؤثر في الرضا الوظيفيآلالعوامل ا أنوجدت دراسة مسحية 
مين الصحي، امتيازات التقاعد، الدعم اإلداري، التأ :وىي لدى اختصاصيي النطق والمغة

 .  المرونة بين العمل والحياة الشخصية، االستقاللية، واألمن الوظيفي
 :يمي توضيح لبعض العواون اليت تؤثر يف الرضا الوظيفي الختصاصيي النطل فيىا

الحاالت التي يقدم ليا  يقصد بيا عدد :عدد الحاالت التي يعمل معيا االختصاصي .ٔ
حيث ربطت العديد من الدراسات في وقت معين،  لوجو اً خدمة التدخل وجي ياالختصاص

وجدت ، فقد النطق والرضا الوظيفي ييبين عدد الحاالت التي يتعامل معيا اختصاص
مستوى كمما زاد عدد الحاالت التي يتعامل معيا االختصاصي كمما انخفض  ونتائجيا بأن

؛ ٕٓٔٓ ،Fachimie &plimwe nm,wpcH  i,,wim&) الرضا الوظيفي لديو
,wppwe aiw,mpFme ehpriie TFiwwi i &irrr,me ٕٕٓٓ) ،  يشير و

حاالت التي يتعامل معيا أن العدد الكبير من ال إلى( ٕٓٓٓ، spr,i) كومز
 . بشكل مباشر عمى فاعمية وكفاءة الخدمات العالجية المقدمة يؤثري االختصاص
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الوقت مل شوت ،ي النطق تقديمياختصاصاجميع األنشطة المطموب من  :عبء العمل  .ٕ
تماع كاجاألنشطة غير المباشرة ، ةمباشر الي في تقديم الخدمة الذي يقضيو االختصاص
وغيرىا وتقارير تطور الحالة، ، وٕاعادة التقييمعداد أوراق العمل، البرنامج الفردي، وإ 

(&Fachimi ,a iw.، ٕٓٔٓ) .قام بيا ديو في دراسة (uF ،ٕٓٔٙ) أشارت نتائجيا 
%( ٖ٘)الشيري، حيث أشار إلى أن اختصاصيي النطق غير راضين عن عبء العمل 

ساعات أسبوعيًا قبل أو بعد الدوام ( ٓٔ-ٙ)من المشاركين في الدراسة أنيم يقضون 
 . ساعات( ٘-ٔ)منيم يقضي من %( ٔ٘)الرسمي، و 

فإن في المقابل و تسيم العالقات اإليجابية في زيادة الرضا الوظيفي  :العالقات مع الزمالء .ٖ
 ،تومس، ريدنور، أشار بمود، حيث لى تدني الرضا الوظيفيالعالقات السمبية تؤدي إ

( ٕٕٓٓ wppwe ehpriie aiw,mpFme TFiwwi i &irr,me,)وكولس ىامر 
كون من خالل الحصول عمى كثر استراتيجية فعالة لمتعامل مع ضغوط العمل يإلى أن أ
 . جتماعي من زمالء العملالدعم اال

قام بيا كل من فيمان وليبرمان  أشار المشاركين في دراسة :اإلجراءات البيروقراطية .ٗ
جراءات اإلأن إلى ( ٜٜٔٔ iriim ، i,n,mrim i  iia,miFe ) وفاستينو

 . جياد الوظيفي واإلحباط مما يؤثر سمبًا عمى الرضا الوظيفيالبيروقراطية تؤدي إلى اإل
 ،عمى اإلنتاجية والرضا الوظيفي اإلشراف والدعم الميني يؤثر: شراف والدعم المينياإل .٘

تطوير  فيالدعم الميني الكافي يسيم حيث  ،وخاصة لالختصاصيين ذوي الخبرة القميمة
  .(ٜٕٓٓ ،eFmm,mعمميم )ختصاصيين لمقيام بمتطمبات ميارات اال

 rwgim)لجو المشاركين في دراسة ايدجار وروز من %( ٖ.ٚٚ)أشار  :الراتب الشيري .ٙ
 iapii- Fgpe ٕٓٓٚ ) الشيري الذي يتقاضونو األجرأنيم غير راضين عن ،

spiliri ،airHFrim  i) يوسوماثمر يو ورامكوزومي كووجدت كذلك دراسة 
 iah,lie ٕٓٔٛ)  والرضا الوظيفي الشيري إيجابية بين الدخلطردية عالقة . 

العمل في بيئة عمل في غالب األحوال اختصاصيي النطق يفضمون  نإ: بيئة العمل .ٚ
ي يسمح ليم بتقديم ، وجدول زمنمتطورل اً ليم فرص تتماشى مع قيميم المينية، وتوفر

 ىاريس وبارتر ودايشز وىي أشارحيث  ، وتقدم ليم رواتب مناسبةخدمات التدخل
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(&immii ،nima,me uoch,i i &,iah ،ٕٜٓٓ)  أن توفر الدعم المناسب
 . الحد من ضغوط العملو  يساىم في بقائيم في الوظيفةصاصيي النطق تالخ

  :السابكة الدراسات

دراسة لمعرفة مستوى الرضا الوظيفي لدى ( ٜٜ٘ٔ Hie,, )أجرت ميكس 
اختصاصي، ( ٖٓٔ)تكونت عينة الدراسة من . اختصاصيي النطق العاممين في أماكن مختمفة

يعممون في أماكن أخرى كعيادات النطق في ( ٖٙ)يعممون في المدارس، و ( ٚٙ)منيم 
( ٕٛ)استخدمت الباحثة مقياسًا مكون من . والمراكز الجامعيةالمستشفى، مراكز التأىيل، 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن االختصاصيين يشعرون بالرضا الوظيفي عن عمميم، . فقرة
وأظيرت أن الذين يعممون في المدارس أقل رضا عن خصائص مكان العمل مقارنة بالذين 

كفاءة المينية، تقديم الخدمات، ال)تية يعممون في المؤسسات األخرى في النواحي اآل
 (. االستقاللية، معايير الضبط، الواجبات، األىمية، تطوير العاممين، فرص الترقية، والتسييالت

( بدراسة ىدفت لمتعرف عمى المتغيرات المرتبطة Mason, 1996قامت مايسون )
( اختصاصي. ٔٚٔالنطق. تكونت عينة الدراسة من ) بالرضا الوظيفي لدى اختصاصيي

( فقرة موزعة عمى األبعاد اآلتية: الدخل، الترقية ٖٙاستخدمت الباحثة استبانة تتكون من )
الوظيفية، االمتيازات، الحوافز المشروطة، اإلشراف، العالقة مع الزمالء، طبيعة العمل، 

أن االختصاصيين الذين لدييم راتب عالي  التواصل، وظروف العمل. أشارت نتائج الدراسة إلى
ىم أكثر رضا والذين لدييم عدد حاالت أقل ممن لدييم عدد حاالت أكثر. أظيرت كذلك أن 

( سنة ويعممون في مؤسسات كبيرة ىم ٓ٘-ٖٙاالختصاصيين الذين تتراوح أعمارىم بين )
، ي الخبرة األكثرأقل رضا وظيفي من الفئات األخرى. أشارت النتائج أن االختصاصيين ذو 

الذين يعممون في مؤسسات حكومية لدييم رضا أكبر عن االمتيازات والحوافز مقارنة وكذلك 
 ممن يعممون في المؤسسات غير الحكومية.  

( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة ٕٕٓٓ wppw ,a iw.e,قام بمود وآخرون )
النطق العاممين في المدارس الحكومية، حيث تكونت عينة  الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي

أشارت نتائج الدراسة إلى أن اختصاصيي النطق لدييم . اختصاصي( ٕٚٓٔ)الدراسة من 
عمى الرغم من ذلك أشارت . رضا وظيفي تراوح بين المتوسط والعالي عن وظيفتيم الحالية

كما أشارت . زات، والعالقة مع الزمالءالنتائج إلى عدم رضا االختصاصيين عن الراتب واالمتيا
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النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي لصالح االختصاصيين 
 ,Masonمايسون )وىو نفس ما ذىب اليو  األكبر عمرًا، والذين لدييم عدد سنوات خبرة أكثر

 . ولدييم عدد حاالت أقل في الدراسة السابقة، (1996
ىدفت لمتعرف إلى عوامل الرضا ( ٜٕٓٓ eFmm,me)أجريت دراسة من قبل تيرنر 

اختصاصي ( ٙٛ)تكونت عينة الدراسة من . الوظيفي، وخفض التوتر لدى اختصاصيي النطق
( ٚٗ)استخدم الباحث استبانة مكونة من . يعممون في المدارس والمستشفيات ومراكز التأىيل

وبينت كذلك . أن االختصاصيين لدييم رضا عام عن وظائفيمأشارت نتائج الدراسة إلى . فقرة
العالقة مع زمالء العمل، عدد الحاالت، : النتائج أن أكثر األبعاد رضا لدى االختصاصيين كانت

وأظيرت كذلك أن االختصاصيين الذين لدييم عدد سنوات خبرة أكثر . أعباء العمل، الراتب
ليو دراسة كالكوف وكولينز إوىو نفس ما ذىبت  لدييم رضا وظيفي أكبر من الفئات األخرى

 .  اآلنفة( ٕٕٔٓ)
لمعممي التربية مستوى الرضا الوظيفى  فيالبحث إلى ( 2011)دراسة محمود  تىدف
عاقة، نوع اإلف الختضوء بعض المتغيرات الديموغرافية كا يقتو بقيم العمل فالوعالخاصة 
: لثالثة أنواع من االعاقات جتماعيةاال والحالةرة، ب، المؤىل الدراسى، سنوات الخالجنس
من  تكونت العينةحيث عشوائي بشكل عينة البحث  اختيارتم . والعقمية ،السمعية، البصرية

مقياس الرضا الوظيفى لمعمم التربية : تم تطبيق أداتى البحث وىما. معمم ومعممة( 166)
أسفرت و (. 1992) م وزايدالع يم العمل من إعدادقياس قالخاصة من إعداد الباحثة، وم

بين مئوسطات درجات الرضا  قة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً الد عو وجن نتائج البحث ع
تبين أيضًا . متوسطمستوى رضا وظيفى ب الخاصة التربية يالوظيفى وقيم العمل لدى معمم

والحالة االجتماعية  رة،ب، المؤىل الدراسى، الخالجنس عاقة،نوع اإلل د تأثير دال إحصالياً و وج
قيم وأظيرت النتائج كذلك عمى البعد الثاني ترتيب . صةعمى الرضا الوظيفى لمعمم التربية الخا

نتماء ال المرتبة األولى قيمة دافعية اإلنجاز، ابحسب أىميتيا لممعممين، وجاء في  عملال
 ثير دال إحصائياً د تأو وجوأظيرت النتائج أيضًا  السعى إلى الترقي.و بالعمل،  لمعمل، الفخر

في الدراسة  (ٜٕٓٓ eFmm,me)تيرنر وىو نفس ما ذىب اليو  رة الطويمةخبالذوي  صالحل
كذلك أظيرت النتائج . العمل قيممقياس  ين عمىجلمتزو صالح اتماعية لالج، والحالة االسابقة
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معمم يم العمل لدى قعاقة، والمؤىل الدراسى عمى اإللكل من نوع  د تأثير دال إحصائياً و وج
 .الخاصة التربية

إلى ( ٕٕٔٓ siwHhpoo i  pwwimie)ىدفت دراسة كل من كالكوف وكولينز 
معرفة درجة الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي النطق العاممين في المدارس والمؤسسات 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود رضا  .اختصاصي( ٜٛ)تكونت عينة الدراسة من . الطبية
إال أن . وظيفي لدى االختصاصيين العاممين في المدارس والعاممين في المؤسسات الطبية
أظيرت و . العاممين في المؤسسات الطبية كان لدييم رضا أعمى من العاممين في المدارس

لعمل ثم ظروف لرضا الوظيفي كانت عمى بعد طبيعة ااالنتائج كذلك إلى أن أعمى درجات 
 . التشغيل

بدراسة لمتعرف عمى الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي ( ٕٕٔٓ a,,a,me)قام ريتر 
استخدم . ذكور( ٕٗ)إناث، و ( ٘٘ٙ)اختصاصي، ( ٚ٘ٚ)النطق، حيث تكونت العينة من 

أظيرت النتائج وجود رضا وظيفي عاٍل . فقرة( ٖٓ)الباحث مقياسًا لمرضى الوظيفي مكون من 
لدى االختصاصيين عمى الدرجة الكمية لممقياس، وأشارت إلى أن االختصاصيين الذين تبمغ 

أظيرت النتائج . سنة فأكثر لدييم رضا أعمى مقارنة بالفئات العمرية األخرى( ٓٙ)أعمارىم 
الختصاصيين الذين كما وجدت أن ا. أن ذوي الخبرة األكثر لدييم رضا أعمى من غيرىم

 يعممون في المؤسسات الطبية لدييم رضا أعمى من الذين يعممون في المؤسسات التربوية
في ( ٕٕٔٓ siwHhpoo i  pwwimie)ليو كل من كالكوف وكولينز إوىو نفس ما ذىب 
أظيرت كذلك أن االختصاصيين ذوي الدخل العالي لدييم رضا أعمى من و . الدراسة السابقة
ممن  عمىلدييم رضا وظيفي أ قلالمتدني، والذين يعممون ساعات عمل أسبوعية أذوي الدخل 

 .طوليعممون ساعات عمل أ
ات التربية ملمعم نيإلى معرفة مستوى الرضا المي (2015)صمادي ىدفت دراسة ال

معممة ( ٙٓٔ)الدراسة من عينة تكون . األردنبدارس الحكومية واألىمية مالخاصة في ال
ان، الرصيفة، السمط، وتشمل عم في إقميم الوسط يالقطاعين العام، واألىم يعممن في مدارس

جمع المعمومات باألول اىتم  ،لتحقيق ىدف الدراسة تم إعداد أداة مكونة من جزئين .والزرقاء
ستوى التعميمي، والدخل مية العمل، عدد سنوات الخيرة، نوع اإلعاقة، الكجموغرافية يالد

معممات التربية ليني الم ني فيشتمل عمى استبانة تقيس مستوى الرضاأما الجزء الثا. الشيري
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ج الدراسة إلى أن درجة الرضا ئأشارت نتا. ستة أبعادلفقرة موزعة ( ٘ٗ)الخاصة مكونة من 
لة ال يني ألفراد الدراسة كانت متوسطة، وأشارت النتائج كذلك إلى وجود فروق ذات دمال

 مستوى الرضا الوظيفي باختالف المؤسسة وقطاع العمل لصالح القطاع األىمي بينإحصائية 
المذكورة في بداية ىذا ( ٜٜ٘ٔ Hie,, )وىي متوافقة في ذلك مع نتيجة دراسة ميكس 

 .  القسم
تيدف لمعرفة العالقة بين ميارات مجابية دراسة ( (Saleh ،2017 صالحأجرى 

تكونت عينة الدراسة من . الميني لدى معممي أطفال التوحدور بالرضا عالضغوط النفسية والش
معمم ومعممة بمؤسسة الصالح لمتأىيل وٕانتاج الوسائل التعميمية بمحافظة القاىرة خالل ( 40)

ميارات مجابية الضغوط  ، ولقياس الرضا استخدم الباحث مقياس(2017)العام الدراسي 
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى  .النفسية، ومقياس الرضا الميني لدى معممي أطفال التوحد

الرضا الميني لعينة مدى غوط النفسية و ضوجود عالقة ارتباطية دالة بين ميارات مجابية ال
مع دراسة ريتر  لصالح ذوي الخبرة األطول، بما يتوافق الدراسة وفقًا لمتغيري العمر والخبرة

(a,,a,me ٕٕٓٔ ) بمود وآخرون دراسة و(,wppw ,a iw.e ٕٕٓٓ )السالفة الذكر . 
 اختصاصييدراسة بعنوان الرضا الوظيفي لدى ( (ٕٛٔٓ ،,imi جرى مرعي أ
ولقياس الرضا استخدم ، يختصاصا( ٖٗ)تكونت عينة الدراسة من  .السمع األردنيينو النطق 

كان ى أن الرضا الوظيفي العام شارت نتائج الدراسة إلحيث أفقرة، ( ٕٔ)من  اً الباحث مقياس
كما أشارت نتائج الدراسة أن االختصاصيين لدييم رضا فوق المتوسط عن  .أقل من المتوسط

اك عدم رضا عن الدخل المالي، إدارة الوقت، نفي المقابل كان ى .نتائج العالج الذي يقدمونو
مرونة اإلدارة ، م تكن عوامل مثل عبء العملل المقابل فيو  .ضغط العمل، واألمن الوظيفي

 .رة في درجة الرضامؤث
غالبيتيا أجريت عمى مجتمعات أخيرًا، تبين من خالل استعراض الدراسات السابقة أن 

كما أن بعض ىذه  .وعمى متغيرات مختمفة بعض الدراسات المحدودةغير عربية باستثناء 
 اختصاصيي النطق العاممين في المدراس، وبعضيا اآلخرتيا فقط من نالدراسات كانت عي

اىتمت بالمقارنة بين  والبعض اآلخركانت الختصاصيي نطق عاممين في مؤسسات متعددة، 
فإن الدراسة وبالتالي  ،االختصاصيين العاممين في المؤسسات الطبية والمؤسسات التربوية
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ة ينالدراسة حيث تم تطبيقيا عمى عالدراسات السابقة من ناحية مجتمع  عنتختمف  الحالية
 . مع السعودي في ضوء مجموعة من المتغيراتتمن المج

 : ونهج الدراسة

وذلك لمناسبتو في توضيح العالقة المقارن استخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي 
 . بين موضوع الدراسة وما يتعمق بو من متغيرات

 جمتىع وعينة الدراسة: 

الذين لدييم من الذكور  اختصاصيو النطق والمغةتكون مجتمع الدراسة من جميع 
بكالوريوس أو ماجستير في عموم السمع والنطق، أو بكالوريوس تربية خاصة مسار النطق 
والمغة والعاممين في مراكز التربية الخاصة، ومراكز النطق، وعيادات النطق داخل المستشفيات 

 .ىـٜٖٗٔ- ٖٛٗٔمعام الدراسي لالمكرمة في منطقة مكة  خاصةحكومية أو كانت  سواءً 
 عينة الدراسة: 

تم توزيع  ، حيثاختصاصي في مجال اضطرابات النطق والمغة( ٜ٘)عينة الدراسة  تبمغ    
لعدم اكتمال البيانات  اثنتاناستبانة، استبعد منيا ( ٔٙ)استبانة رجع منيا ( ٘ٚ)ما مجموعو 
و معدل استجابة مرتفع وى ةقد استجابت لالستبان ةمن العين % ٜٚنأوىذا يعني . المطموبة

توزيع أفراد عينة  يوضح( ٔ)والجدول  ،ةومناسب بدرجة كافية لمسماح بتقديرات إحصائية جيد
  .الدراسة عمى المتغيرات

 :7)اٌجذٚي 
  ِخغ١زاث اٌذراطتدظب  اٌؼ١ٕتحٛس٠غ أفزاد  

 إٌظبت اٌؼذد اٌّخغ١ز

   ػ١ٕت اٌذراطت

 فّب دْٚ لاير  7999 اٌذخً اٌشٙزٞ

 لاير 8999-79999

  لاير فّب فٛق  77999

92 62% 

72 59% 

77 72% 

 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت  ِىبْ اٌؼًّ

 غت ِزوش ٔطك ٌٚ

 ِظخشفٝ

91 68% 

99 51% 

79 71% 

 طٕٛاث فّب دْٚ  7 ػذد طٕٛاث اٌخبزة 

  طٕٛاث 8-79

 طٕت فّب فٛق  77

97 69% 

99 56% 

76 96% 

 دىِٟٛ  اٌّإطظتٔٛع 

 خبص

76 59% 

67 19% 

ػذد طبػبث اٌؼًّ 

 األطبٛػ١ت

 طبػت فّب دْٚ  59

 طبػت 69- 57

 طبػت فّب فٛق  67

79 99% 

55 78% 

76 96% 
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 : أداة الدراسة

الرضا الوظيفي لدى لإلجابة عمى أسئمة الدراسة، قام الباحث بإعداد أداة لقياس مدى 
عتماد عمى مراجعة األدب النظري المتعمق . حيث تم بناء أداة الدراسة باالالنطق ياختصاصي

 ين:أمن جز  أداة الدراسة تتكونو ، (ٕٕٔٓ a,,a,me؛ ٜٕٓٓ eFmm,me)بموضوع الدراسة 
ىتم الجزء األول منيا بالتعرف عمى الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة والتي تشكل أ

عدد ساعات العمل األسبوعية، ، عدد سنوات الخبرة، الدخل الشيريوىي: ) ،متغيرات الدراسة
الرضا الوظيفي لدى تضمن الجزء الثاني فقرات األداة لقياس مدى . و (مكان العمل، ونوع العمل

موزعة عمى أربعة ( فقرة  ٓٗ) ، حيث تكونت األداة في صورتيا األولية منختصاصييناال
، ات( فقر ٜ) الراتب واالمتيازات (الثاني)( فقرة، ٘ٔ) العملظروف وطبيعة  (األول):  أبعاد ىي

  ( فقرات.ٙ) العالقة مع الزمالء (الرابع)( فقرة، ٔٔ) اإلدارة واإلشراف (الثالث)
 : صدم األداة 

من قسم  محكمين (ٓٔ) لمتحقق من صدق المحتوى قام الباحث بعرض األداة عمى
ضوح و ، وذلك إلبداء آرائيم حول أبعاد وفقرات األداة من حيث جدةجامعة بالتربية الخاصة 

قام . اسبة الخيارات الموضوعة لكل فقرة، ومدى منانتماء كل فقرة لمبعد الذي تقيسوالفقرات و 
في  األداة  تمن المحكمين. تكون %(ٓٛ) الباحث بإجراء كافة التعديالت التي اتفق عمييا

( ٖٔ) ظروف وطبيعة العمل: أربعة أبعاد ىي( فقرة موزعة عمى ٖ٘النيائية من ) اصورتي
( ٘) العالقة مع الزمالء، ات( فقر ٜ) اإلدارة واإلشراف، ات( فقر ٛ) الراتب واالمتيازاتفقرة، 
 طريقة عمى خمسة استجابات خالل من األداة عمى باالستجابة يقوم االختصاصي. فقرات

وغير راضي  ،(ٕ) غير راضي  ،(ٖ) محايد ،(ٗ)راضي ، (٘) تماماً راضي : ليكرتمقياس 
عتمد الباحث ا داةاألعمى  ستجاباتاالنتائج لتسييل تفسير  .(ٔوتحصل عمى الدرجة ) تماماً 

 ٓٛ.ٔ -ٓٓ.ٔ: من ( دمة في التدريج وعمى النحو اآلتيعمى متوسطات الفئات المستخ
، منخفضةغير راضي أو (  ٓٙ.ٕ -ٔٛ.ٔ، )منخفضة جداً غير راضي تمامًا أو  ) 
 -ٕٔ.ٗ، )مرتفعةراضي أو (  ٕٓ.ٗ -ٔٗ.ٖ، )متوسطة محايد أو( ٓٗ.ٖ -ٔٙ.ٕ) 

 .مرتفعة جداً راضي تمامًا أو ( ٓٓ.٘
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 : ميالداخ االتسامقياس الجبات ب

من خارج عينة  عمى عينة التقنين أداة الدراسةتطبيق لمتحقق من ثبات األداة تم 
ٔافراد العينة  من الدرجات لكل فرد وتم تسجيلاختصاصي، ( ٕٓ)الدراسة حيث بمغ مجموعيا 

 لكل بعد عن األداة ثبات معامالت ثم استخرجتوالدرجة الكمية،  ربعةاالبعاد األ كل  وعمى
 mpmnichoi ) ألفا كرونباخ معادلة باستخدام الداخمي االتساق ثبات معامل حساب طريق
iwohi)، وىي ،(0..4) والدرجة الكمية ،(4..4) إلى( 0..4) من الثبات معامل تراوح وقد 

تتمتع بدرجة كبيرة من  األداةمما ئوكد عمى ٔان ( ٔٓ.ٓ)دالة عند مستوى و قيم مرتفعة 
 .تالثبا

 حصائية: املعاجلة اإل

 الستخراج المقارن الوصفي اإلحصاء مقاييس استخدام تم الدراسة أسئمة عمى لإلجابة
 لمعرفة وذلك األحادي التباين تحميل واستخدم ،المعيارية اتواالنحراف ،الحسابية طاتالمتوس
 األسبوعية، العمل ساعات وعدد الخبرة، سنوات وعدد الشيري، الدخل) لممتغيرات تبعاً  الفروق
 شيفيو اختبار استخدم المتغيرات ليذه تبعاً  الفروق اتجاه ولمعرفة .(العمل ومكان
(rch,oo,' )اختبار  استخدام تم ، كما(a-a,ia )العمل نوع لمتغير تبعاً  الفروق لمعرفة. 

 النتائج:

 المكرمة؟ مكة منطقة في النطق اختصاصيي لدى الوظيفي الرضا مستوى ما: السؤاه األوه  
لإلجابة عمى السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات 

 .( توضح ذلكٙ-ٕ)  من والجداولالمقياس ولكل بعد من أبعاده 
  :9)اٌجذٚي 

 ٌىً بؼذ ِٓ أبؼبد األداة ٚاألداة وىًث ٚاالٔذزافبث اٌّؼ١بر٠ت ططباٌّخٛ

اٌزلُ 

 ببالطخببٔت

اٌّخٛطط  اٌبُؼذ

 اٌذظببٟ

االٔذزاف 

 اٌّؼ١برٞ

 6a91 768a اٌؼاللت ِغ اٌشِالء 6

 5a91 717a اإلدارة ٚاإلشزاف 5

 9a62 966a ظزٚف ٚطب١ؼت اٌؼًّ 7

 9a77 757a اٌزاحب ٚاالِخ١بساث 9

 5a91 921a اٌذرجت اٌى١ٍت 
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بمتوسط مقداره  العالقة مع الزمالء جاء في المرتبة األولى بأن( ٕ) الجدول من َيتبين
وبالعودة إلى مدى المتوسطات لمفئات المستخدمة نجد بأن ىذا المتوسط يقع في  (ٚٓ.ٗ)

جاء بعد الراتب واالمتيازات في المرتبة األخيرة )، في حين ٕٓ.ٗ-ٔٗ.ٖ( درجة رضا مرتفعة
، في حين بمغ )ٔٙ.ٕ-ٔٛ.ٔ(  منخفضةرضا ويقع في درجة  ،) ٔ٘.ٕمقداره (  بمتوسط
ويقابل درجة رضا متوسطة  ،) ٚٓ.ٖداة ككل )لتقديرات أفراد العينة عمى األالمتوسط 

(ٕ.ٙٔ-ٖ.ٗٓ). 
 :5)جذٚي 

ٚطب١ؼت  ظزٚف) ٞبؼذاٌّم١بص ٌاٌذظبب١ت ٚاالٔذزافبث اٌّؼ١بر٠ت ٌىً فمزة ِٓ فمزاث  اٌّخٛططبث 

 :اٌؼًّ

 اٌفمزة اٌزلُ
اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

االٔذزاف 

 اٌّؼ١برٞ

درجت 

 اٌزضب

 ِزحفؼت 6a79 296a اٌؼًّ اٌذٞ حمَٛ بٗ ٌٗ ل١ّت ػب١ٌت ٌذ٠ه 79

 ِزحفؼت 5a25 291a ػٍّه ِّخغ 7

 ِزحفؼت 5a29 7a979 ِىبْ طىٕه ِٚىبْ اٌؼًّ اٌّظبفت ب١ٓ 1

5 
حخٕبطب طبػبث ػٍّه ِغ طبػبث اٌؼًّ فٟ 

 ِإطظبث أخزٜ حإدٞ ٔفض اٌؼًّ
5a96 7a919 ِخٛططت 

6 
اٌٛلج اٌّذذد ٌٍجٍظت اٌؼالج١ت وبف ٌٍم١بَ 

 ببٌؼًّ ػٍٝ أوًّ ٚجٗ
5a79 7a972 ِخٛططت 

 ِخٛططت 9a27 7a996 ٚاجببث اٌؼًّ اٌّطٍٛبت ِٕه ِذذدة ٚٚاضذت 75

79 
األٔظّت ٚاإلجزاءاث داخً اٌّإطظت حجؼً 

 اٌم١بَ ببٌؼًّ اٌج١ذ أِزاً طٙالً 
9a29 7a777 ِخٛططت 

9 
طب١ؼت غزفت اٌخذر٠ب إٌطمٟ ٚاٌٍغٛٞ اٌخٟ 

 حؼًّ بٙب
9a66 7a789 ِخٛططت 

7 
حٛفز األدٚاث ٚاألجٙشة اٌالسِت ٌؼ١ٍّت 

 اٌخذر٠ب ٚاٌخشخ١ض إٌطمٟ ٚاٌٍغٛٞ
9a17 7a752 ِخٛططت 

77 
حٛفز اٌّإطظت فزطبً ٌٍخذر٠ب فٟ ِجبي 

 ػٍّه
9a92 7a976 ِٕخفض 

 ِٕخفض 9a77 7a69 ٚاجببث اٌؼًّ اٌخٟ حإد٠ٙب 2

 7a15 666a األػّبي اٌىخبب١ت اٌخٟ حمَٛ بٙب 6
ِٕخفض 

 جذاً 

 7a82 162a ٠ٕبطبه ػذد اٌذبالث اٌخٟ حخؼبًِ ِؼٙب ١ِٛ٠بً  8
ِٕخفض 

 جذاً 

 بعد فقرات عمى العينة أفراد إلجابات الحسابية المتوسطات أن( ٖ) الجدول من يتبين
 ،(04) الفقرة عمى أعالىا وكان )،.0.9-0.04) بين تراوحت العمل وطبيعة ظروف
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 أدنى عمى ،(9) الفقرة حصمت حين في مرتفعة، رضا درجة في ويقع ،)0.04) وبمتوسط
 .جداً  منخفضة رضا درجة في ويقع ،(.0.9) ومقداره متوسط

 :6)جذٚي 

 :ٚاالِخ١بساث ،اٌزاحب) ٠ٓبؼذاٌاٌّخٛططبث اٌذظبب١ت ٚاالٔذزافبث اٌّؼ١بر٠ت ٌىً فمزة ِٓ فمزاث  

 اٌفمزة اٌزلُ
اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

االٔذزاف 

 اٌّؼ١برٞ

درجت 

 اٌزضب

 ِخٛططت 5a79 7a797 ذه اٌّإطظت ػطٍت ط٠ٕٛت ِذفٛػت األجزحّٕ 71

 ِخٛططت 9a21 7a511 األجزحّٕذه اٌّإطظت ئجبسة ِزض١ت ِذفٛػت  76

 ِخٛططت 9a66 7a569 حؼًّ طبػبث ئضبف١ت بّمببً ِبدٞ 78

 ِٕخفض 9a66 7a985 حخ١خ ٌه اٌّإطظت فزطبً ج١ذة ٌٍخزل١ت 97

أشؼز ببٌخمذ٠ز فٟ اٌّإطظت ػٕذِب أفىز فٟ األجز اٌذٞ  99

 أدظً ػ١ٍٗ
9a58 7a912 

 ِٕخفض

 ِٕخفض 9a59 229a ظّت ِٚجش٠ت خاٌؼالٚاث اٌظ٠ٕٛت ِٕ 72

 ِٕخفض 9a97 7a991 حٛفز اٌّإطظت اٌخأ١ِٓ اٌظذٟ إٌّبطب ٌه ٌٚؼبئٍخه 77

أشؼز بإٟٔٔ أحمبضٝ راحببً شٙز٠بً ػبدالً ػٍٝ اٌؼًّ اٌذٞ  76

 ألَٛ بٗ
7a25 7a779 

 ِٕخفض

أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عمى فقرات بعد ( ٗ)يتبين من الجدول         
وبمتوسط  ،(ٚٔ))، وكان أعالىا عمى الفقرة ٖٜ.ٔ – ٓٔ.ٖ)تراوحت بين  واالمتيازاتالراتب 

عمى أدنى متوسط  ،(ٗٔ)، في حين حصمت الفقرة متوسطةويقع في درجة رضا ، )ٓٔ.ٖ)
 .ويقع في درجة رضا منخفضة ،(ٖٜ.ٔ)ومقداره 

 :7جذٚي )

 اإلدارة ٚاإلشزافاٌّخٛططبث اٌذظبب١ت ٚاالٔذزافبث اٌّؼ١بر٠ت ٌىً فمزة ِٓ فمزاث بؼذ  

 اٌفمزة اٌزلُ
اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

االٔذزاف 

 اٌّؼ١برٞ

درجت 

 اٌزضب

ّٟ األػّبي اٌج١ذة اٌخٟ ألَٛ  96 ٠ّخذح اٌّشزف اٌّببشز ػٍ

 بأجبس٘ب
5a17 7a966 

 ِزحفؼت

95  ّٟ  ِزحفؼت 5a85 7a796 فٟ اٌؼًّ ػبدي ِؼٟ اٌّشزف اٌّببشز ػٍ

حشؼز بأٔه حٛجٗ بشىً ِٕبطب ِٓ لبً اٌّشزف اٌّببشز  97

 ػ١ٍه
5a77 7a962 

 ِزحفؼت

 ِزحفؼت 5a66 7a776 ِشزفٟ اٌّببشز وفإ جذاً فٟ أداء ػٍّٗ 99

 ِخٛططت 5a91 7a719 أدب ِشزفٟ فٟ اٌؼًّ 91

98  ّٟ فٟ اٌؼًّ ٠ؼطٟ ا٘خّبِبً وب١زاً ٌّشبػز  اٌّشزف ػٍ

 اٌؼب١ٍِٓ اٌذ٠ٓ ٠شزف ػ١ٍُٙ
5a71 7a711 

 ِخٛططت

 ِخٛططت 9a26 7a751 حشؼز بأْ اإلدارة حؼبٍِه ِؼبٍِت ج١ذة 59

٠ظبُ٘ ِذ٠ز اٌّإطظت فٟ دً اٌّشىالث اٌخٟ حٛاجٙه  96

 فٟ اٌؼًّ
9a25 7a966 

 ِخٛططت

 ِخٛططت 9a67 7a779 اٌخٟ حخض اٌؼًّ ٠ٙخُ ِذ٠ز اٌّإطظت بّمخزادخه 92
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أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عمى فقرات بعد ( ٘)يتضح من الجدول  
وبمتوسط  ،(ٕٗ))، وكان أعالىا عمى الفقرة  ٔٛ.ٕ – ٔٚ.ٖ)تراوحت بين  اإلدارة واإلشراف

أدنى متوسط  عمى، (ٜٕ)ويقع في درجة رضا مرتفعة، في حين حصمت الفقرة  ،)ٔٚ.ٖ)
 .متوسطةويقع في درجة رضا  ،(ٔٛ.ٕ)ومقداره 

 :8)جذٚي 

 اٌؼاللت ِغ اٌشِالءاٌّخٛططبث اٌذظبب١ت ٚاالٔذزافبث اٌّؼ١بر٠ت ٌىً فمزة ِٓ فمزاث بؼذ  

 اٌفمزة اٌزلُ
اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

االٔذزاف 

 اٌّؼ١برٞ

درجت 

 اٌزضب

56 
إٌطك  ٠ٛجذ حؼبْٚ ج١ذ ب١ٕه ٚب١ٓ ببلٟ اخخظبط١ٟ

 ٚاٌٍغت اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّإطظت
6a66 198a 

ِزحفؼت 

 جذاً 

57 
٠ٛجذ حؼبْٚ ج١ذ ب١ٕه ٚب١ٓ االخخظبط١١ٓ ا٢خز٠ٓ ِٓ 

 غ١ز حخظض إٌطك ٚاٌٍغت فٟ اٌّإطظت
6a71 616a 

 ِزحفؼت

 ِزحفؼت 5a26 7a997 ٠مذر سِالؤن ِب حمَٛ بٗ ِٓ ػًّ  55

59 
حشؼز بأْ سِالء اٌؼًّ ٠ذخبجْٛ ئ١ٌه بمذر ِب حذخبج 

 أٔج ئ١ٌُٙ
5a29 7a958 

 ِزحفؼت

 ِزحفؼت 5a65 7a789 ٠خمبً سِالؤن ِب حبذ٠ٗ ِٓ الخزادبث فٟ اٌؼًّ 57

نجد أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عمى فقرات ( ٙ)بالنظر إلى جدول 
، (ٖٗ))، وكان أعالىا عمى الفقرة  ٖٛ.ٖ – ٗٗ.ٗ)بعد العالقة مع الزمالء تراوحت بين 

عمى  ،(ٖٔ)، ويقع في درجة رضا مرتفعة جدًا، في حين حصمت الفقرة (ٗٗ.ٗ)وبمتوسط 
 .درجة رضا مرتفعةفي ، ويقع (ٖٛ.ٖ)أدنى متوسط ومقداره 

 باختالف النطق اختصاصيي لدى الوظيفي الرضا مستوى يختمف ىل :السؤاه الجاني 
ساعات العمل األسبوعية، ومكان العمل، ونوع عدد الشيري، وعدد سنوات الخبرة، و الدخل )

لمعرفة اتجاه . لمتغيراتليذه اتحميل التباين األحادي استخدام لإلجابة عمى السؤال تم  ؟(العمل
كما تم استخدام اختبار  لممقارنات البعدية شيفيواستخدم اختبار  ىذه المتغيراتالفروق عمى 

 .تبين ىذه النتائج( ٜٔ-ٚ)والجداول من ، (العملنوع )لمتغير  (ت)
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  :1)اٌجذٚي 

اٌّخٛططبث اٌذظبب١ت ٚاالٔذزافبث اٌّؼ١بر٠ت ٌّذٜ اٌزضب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اخخظبط١ٟ إٌطك دظب 

 ِخغ١ز اٌذخً اٌشٙزٞ

 اٌفئبث األبؼبد

 

 اٌؼذد

 

اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

االٔذزاف 

 اٌّؼ١برٞ

ظزٚف ٚطب١ؼت 

 اٌؼًّ

 9a62 966a 92 خّظت آالف فّب دْٚ 

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 آالف
72 9a65 556a 

 5a97 927a 77 أدذ ػشز أٌفبً فّب فٛق

 9a62 966a 72 اٌّجّٛع

اٌزاحب 

 ٚاالِخ١بساث

 9a59 522a 92 خّظت آالف فّب دْٚ 

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 آالف
72 9a19 766a 

 9a15 787a 77 أدذ ػشز أٌفبً فّب فٛق

 9a77 757a 72 اٌّجّٛع

 اإلدارة ٚاإلشزاف

 5a71 766a 92 خّظت آالف فّب دْٚ 

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 آالف
72 5a95 665a 

 5a87 192a 77 أدذ ػشز أٌفبً فّب فٛق

 5a91 717a 72 اٌّجّٛع

اٌؼاللت ِغ 

 اٌشِالء

 5a68 717a 92 خّظت آالف فّب دْٚ 

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 آالف
72 6a79 761a 

 6a77 519a 77 أدذ ػشز أٌفبً فّب فٛق

 6a91 768a 72 اٌّجّٛع

 اٌذرجت اٌى١ٍت

 9a28 912a 92 خّظت آالف فّب دْٚ 

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 آالف
72 5a92 967a 

 5a59 962 77 أدذ ػشز أٌفبً فّب فٛق

 5a91 921a 72 اٌّجّٛع

تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في ( ٚ)يبين الجدول 
، ولبيان داللة الدخل الشيريتبعًا لمتغير النطق  لدى اختصاصيي الرضا الوظيفيدرجة 

الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين األحادي والجدول 
 .يوضح ذلك( ٛ)
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  :6)اٌجذٚي 

 اٌزضب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اخخظبط١ٟ إٌطك ٚاٌٍغت ِذٜ فٟ  اٌذخً اٌشٙزٞحذ١ًٍ اٌخبب٠ٓ األدبدٞ ألثز 

 اٌّظذر األبؼبد
ِجّٛع 

 اٌّزبؼبث

درجبث 

 اٌذز٠ت

ِخٛطط 

 اٌّزبؼبث
 :ف)ل١ّت 

ِظخٜٛ 

اٌذالٌت 

 اإلدظبئ١ت

ظزٚف 

طب١ؼت ٚ

 اٌؼًّ

 999a 9 779a 7a558 917a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   6a722 78 969a داخً اٌّجٛػبث

    6a672 76 اٌىٍٟ

اٌزاحب 

 ٚاال١ِخبساث

 9a628 9 7a966 7a976 979a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   75a659 78 961a داخً اٌّجٛػبث

    78a598 76 اٌىٍٟ

اإلدارة 

 ٚاإلشزاف

 7a765 9 117a 9a677 927a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   71a898 78 577a داخً اٌّجٛػبث

    72a786 76 اٌىٍٟ

اٌؼاللت ِغ 

 اٌشِالء

 5a687 9 7a259 8a175 999a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   78a996 78 968a داخً اٌّجٛػبث

    72a662 76 اٌىٍٟ

اٌذرجت 

 اٌى١ٍت
 7a997 9 799a 8a687 999a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   6a926 78 915a داخً اٌّجٛػبث 

    7a799 76 اٌىٍٟ 

( ٘ٓ.ٓ α ≤)مستوى  إحصائية عند داللة فروق ذات وجود( ٛ)الجدول  َيتضح من
عمى الدرجة الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي النطق تعود لمتغير الدخل الشيري في درجة 

حيث  ،الكمية واألبعاد الفرعية لألداة باستثناء بعدي ظروف وطبيعة العمل، واإلدارة واإلشراف
لدرجة الرضا الكمية (  ف)، وقد بمغت قيمة (٘ٓ.αٓ ≤)كانت داللتيا اإلحصائية أقل من 

،  ٗ٘ٓ.٘)عمى التوالي ( الراتب واالمتيازات، والعالقة مع الزمالء)، ولألبعاد (٘ٙٛ.ٙ)
، فقد تم استخدام اختبار الدخل الشيريعَا لمتغير بَ لمكشف عن اتجاه الفروق تَ . (ٖ٘ٚ.ٙ
  . يوضح ذلك( ٓٔ)لممقارنات البعدية والجدول  شيفيو
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 :2)اٌجذٚي 

اٌبؼذ٠ت ٌٍىشف ػٓ احجبٖ اٌفزٚق فٟ ِذٜ اٌزضب  ٌٍّمبرٔبث:  ')in (ll)ٔخبئج اخخببر ش١ف١ٗ  

 ٚفك اٌذخً اٌشٙزٞ: 9،6)اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اخخظبط١ٟ إٌطك ػٍٝ اٌذرجت اٌى١ٍت ٚاألبؼبد اٌفزػ١ت 

  

اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

خّض آالف 

 فّب دْٚ

طخت االف 

ئٌٝ ػشزة 

 االف

أدذ ػشز 

اٌفبً فّب 

 فٛق  

اٌزاحب 

 ٚاالِخ١بساث

    9a59 خّض آالف فّب دْٚ

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 االف
9a19 69a(*)   

  9a15 65a 95a أدذ ػشز اٌفبً فّب فٛق  

اٌؼاللت ِغ 

 اٌشِالء

    5a68 خّض آالف فّب دْٚ

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 االف
6a79 98a   

  6a77 82a(*) 65a دذ ػشز اٌفبً فّب فٛق  أ

اٌذرجت 

 اٌى١ٍت

    9a28 خّض آالف فّب دْٚ

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 االف
5a92 79a   

  5a59 57a(*) 95a أدذ ػشز اٌفبً فّب فٛق  

نالحظ أن الفروق في درجة الرضا الوظيفي لدى (  ٜ)بالنظر إلى الجدول  
المرتفع، انت بشكٍل عام لصالح ذوي الدخل كاختصاصيي النطق والمغة تبعًا لمدخل الشيري 

 سواءً . حيث أظيروا درجة رضًا وظيفي أعمى من ذوي الدخل الشيري خمسة آالف فما دون
 .أكان ذلك عمى الدرجة الكمية لألداة، والبعدين الفرعيين
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 :79)اٌجذٚي 

إٌطك  اٌّخٛططبث اٌذظبب١ت ٚاالٔذزافبث اٌّؼ١بر٠ت ٌّذٜ اٌزضب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اخخظبط١ٟ 

 دظب ِخغ١ز ػذد طٕٛاث اٌخبزة

 اٌفئبث األبؼبد

 

 اٌؼذد

 

اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

االٔذزاف 

 اٌّؼ١برٞ

ظزٚف ٚطب١ؼت 

 اٌؼًّ

 9a29 919a 97 خّض طٕٛاث فّب دْٚ 

طج طٕٛاث ئٌٝ ػشز 

 طٕٛاث 
99 9a21 966a 

 9a18 567a 76 أدذ ػشز طٕت فّب فٛق

 9a62 966a 72 اٌّجّٛع

اٌزاحب 

 ٚاالِخ١بساث

 9a97 569a 97 خّظت آالف فّب دْٚ 

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 آالف
99 9a78 799a 

 9a66 711a 76 أدذ ػشز أٌفبً فّب فٛق

 اٌّجّٛع
72 9a77 

657a 

 

اإلدارة 

 ٚاإلشزاف

 5a77 565a 97 خّظت آالف فّب دْٚ 

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 آالف
99 5a65 167a 

 5a98 629a 76 أدذ ػشز أٌفبً فّب فٛق

 5a91 717a 72 اٌّجّٛع

اٌؼاللت ِغ 

 اٌشِالء

 6a99 696a 97 خّظت آالف فّب دْٚ 

طخت آالف ئٌٝ ػشزة 

 آالف
99 6a96 159a 

 5a66 787a 76 أدذ ػشز أٌفبً فّب فٛق

 6a91 768a 72 اٌّجّٛع

 اٌذرجت اٌى١ٍت

 5a99 998a 97 خّظت آالف فّب دْٚ 

آالف ئٌٝ ػشزة  طخت

 آالف
99 5a77 561a 

 5a91 961a 76 أدذ ػشز أٌفبً فّب فٛق

 5a91 921a 72 اٌّجّٛع

 

تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في ( ٓٔ)يبين الجدول 
النطق تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة، ولبيان داللة  درجة الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي

الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين األحادي والجدول 
  .يوضح ذلك( ٕٔ)
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 :77اٌجذٚي )

 حذ١ًٍ اٌخبب٠ٓ األدبدٞ ألثز ػذد طٕٛاث اٌخبزة فٟ ِذٜ اٌزضب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اخخظبط١ٟ إٌطك  

 اٌّظذر األبؼبد
ِجّٛع 

 اٌّزبؼبث

درجبث 

 اٌذز٠ت

ِخٛطط 

 اٌّزبؼبث
 ل١ّت )ف:

ِظخٜٛ 

اٌذالٌت 

 اإلدظبئ١ت

طب١ؼت ٚظزٚف 

 اٌؼًّ

 519a 9 768a 9a569 798a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   6a661 78 912a داخً اٌّجٛػبث

    6a672 76 اٌىٍٟ

اٌزاحب 

 ٚاال١ِخبساث

 5a199 9 7a677 6a977 997a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   79a896 78 997a داخً اٌّجٛػبث

    78a598 76 اٌىٍٟ

 

 

 

 اإلدارة ٚاإلشزاف

 

 661a 9 666a 7a572 987a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   76a967 78 598a داخً اٌّجٛػبث

 72a786 اٌىٍٟ

76 

 

 

   

 

 

اٌؼاللت ِغ 

 اٌشِالء

 7a915 9 858a 7a277 771a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   76a878 78 559a داخً اٌّجٛػبث

    72a662 76 اٌىٍٟ

 اٌذرجت اٌى١ٍت

 959a 9 777a 7a597 916a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   6a619 78 961a داخً اٌّجٛػبث

    7a799 76 اٌىٍٟ

 

 α ≤)مستوى  إحصائية عند داللة فروق ذات وجودعدم ( ٔٔ)الجدول  َيتضح من
 عدد سنوات الخبرةالنطق تعود لمتغير  في درجة الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي( ٘ٓ.ٓ

 حيث كانت داللتو، الراتب واالمتيازاتعمى الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية لألداة باستثناء بعد 
لكشف عن اتجاه الفروق . (ٕٔٔ.ٛ)( ف)يمة ، وقد بمغت ق(٘ٓ.αٓ ≤)اإلحصائية أقل من 

لممقارنات البعدية والجدول  اختبار شيفيو، فقد تم استخدام عدد سنوات الخبرةعَا لمتغير بَ تَ 
 . يوضح ذلك( ٕٔ)
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  :79)اٌجذٚي 

اٌبؼذ٠ت ٌٍىشف ػٓ احجبٖ اٌفزٚق فٟ ِذٜ اٌزضب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ  ٌٍّمبرٔبثٔخبئج اخخببر ش١ف١ٗ 

 اخخظبط١ٟ إٌطك ػٍٝ بؼذ اٌزاحب ٚاالِخ١بساث ٚفك ِخغ١ز ػذد طٕٛاث اٌخبزة

  

اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

خّض 

طٕٛاث 

 دْٚ فّب

طج 

طٕٛاث 

ئٌٝ ػشز 

 طٕٛاث

أدذ ػشز 

طٕت فّب 

 فٛق

اٌزاحب 

 ٚاالِخ١بساث

    9a97 خّض طٕٛاث فّب دْٚ 

   9a78 57a طج طٕٛاث ئٌٝ ػشز طٕٛاث 

  9a66 85a(*) 59a أدذ ػشز طٕت فّب فٛق

نالحظ أن الفروق في درجة الرضا الوظيفي لدى ( ٕٔ)بالنظر إلى الجدول          
عدد سنوات الخبرة كانت لصالح ذوي  لمتغير عدد سنوات الخبرةالنطق تبعًا  اختصاصيي
عدد سنوات من ذوي  ، حيث أظيروا درجة رضًا وظيفي أعمى(أحد عشر سنة فما فوق)األكثر 
  .عمى بعد الراتب واالمتيازاتاألقل الخبرة 

 :75اٌجذٚي )

خخظبط١ٟ إٌطك دظب ِخغ١ز اٌّخٛططبث اٌذظبب١ت ٚاالٔذزافبث اٌّؼ١بر٠ت ٌّذٜ اٌزضب اٌٛظ١فٟ ال

 ػذد طبػبث اٌؼًّ

 االٔذزاف اٌّؼ١برٞ اٌّخٛطط اٌذظببٟ اٌؼذد اٌفئبث األبؼبد

 ظزٚف ٚطب١ؼت اٌؼًّ

 5a98 971a 79 طبػت فّب دْٚ 59

 9a69 962a 56 طبػت 57-69

 9a28 982a 75 طبػت فّب فٛق 67

 9a62 966a 72 اٌّجّٛع

 اٌزاحب ٚاالِخ١بساث

 9a71 661a 79 طبػت فّب دْٚ 59

 9a77 729a 56 طبػت 57-69

 9a69 678a 75 طبػت فّب فٛق 67

 9a77 757a 72 اٌّجّٛع

 اإلدارة ٚاإلشزاف

 5a67 687a 79 طبػت فّب دْٚ 59

 5a95 681a 56 طبػت 57-69

 5a99 772a 75 طبػت فّب فٛق 67

 5a91 717a 72 اٌّجّٛع

 اٌؼاللت ِغ اٌشِالء

 5a69 666a 79 طبػت فّب دْٚ 59

 6a92 625a 56 طبػت 57-69

 6a98 619a 75 طبػت فّب فٛق 67

 6a91 768a 72 اٌّجّٛع

 اٌذرجت اٌى١ٍت

 5a78 691a 79 طبػت فّب دْٚ 59

 5a95 985a 56 طبػت 57-69

 5a92 956a 75 طبػت فّب فٛق 67

 5a91 921a 72 اٌّجّٛع
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تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في ( ٖٔ)يبين الجدول 
، ساعات العمل األسبوعيةدرجة الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي النطق تبعًا لمتغير عدد 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين األحادي 
 .يوضح ذلك (٘ٔ)والجدول 

  :76اٌجذٚي )

حذ١ًٍ اٌخبب٠ٓ األدبدٞ ألثز ِخغ١ز ػذد طبػبث اٌؼًّ األطبٛػ١ت فٟ ِذٜ اٌزضب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ 

 اخخظبط١ٟ إٌطك ٚاٌٍغت 

 اٌّظذر األبؼبد

ِجّٛع 

 اٌّزبؼبث

درجبث 

 اٌذز٠ت

ِخٛطط 

 اٌّزبؼبث

ل١ّت 

 )ف:

ِظخٜٛ 

اٌذالٌت 

 اإلدظبئ١ت

طب١ؼت ٚظزٚف 

 اٌؼًّ

 867a 9 567a 6a879 976a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   6a756 78 916a داخً اٌّجٛػبث

    6a672 76 اٌىٍٟ

اٌزاحب 

 ٚاال١ِخبساث

 768a 9 915a 979a 116a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   78a769 78 962a داخً اٌّجٛػبث

    78a598 76 اٌىٍٟ

اإلدارة 

 ٚاإلشزاف

 629a 9 968a 151a 665a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   76a811 78 556a داخً اٌّجٛػبث

    72a786 76 اٌىٍٟ

اٌؼاللت ِغ 

 اٌشِالء

 7a585 9 867a 9a989 751a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   76a798 78 557a داخً اٌّجٛػبث

    72a662 76 اٌىٍٟ

 779a 9 917a 666a 655a ب١ٓ اٌّجّٛػبث اٌذرجت اٌى١ٍت

   6a279 78 966a داخً اٌّجٛػبث  

    7a799 76 اٌىٍٟ  

 

 α ≤)مستوى  إحصائية عند داللة فروق ذات عدم وجود( ٗٔ)الجدول  َيتضح من
ساعات العمل في درجة الرضا الوظيفي لدى اختصاصيي النطق تعود لمتغير عدد ( ٘ٓ.ٓ

عمى الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية لألداة باستثناء بعد ظروف وطبيعة العمل، حيث  األسبوعية
لمكشف عن . (ٓٔٙ.ٗ( )ف)، وقد بمغت قيمة (٘ٓ.αٓ ≤)كانت داللتو اإلحصائية أقل من 

 تم استخدام اختبار شيفيوو ، ساعات العمل األسبوعيةعَا لمتغير عدد بَ اتجاه الفروق تَ 
  .يوضح ذلك( ٙٔ)لممقارنات البعدية والجدول 
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 :77اٌجذٚي )

اٌبؼذ٠ت ٌٍىشف ػٓ احجبٖ اٌفزٚق فٟ ِذٜ اٌزضب ٌذٜ اخخظبط١ٟ  ٌٍّمبرٔبثٔخبئج اخخببر ش١ف١ٗ  

 إٌطك ػٍٝ بؼذ ظزٚف ٚطب١ؼت اٌؼًّ ٚفك ِخغ١ز ػذد طبػبث اٌؼًّ األطبٛػ١ت

 األبؼبد

 اٌفئبث

 

اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

طبػت  59

 دْٚ فّب

طبػت  59

 فّب دْٚ

طبػت  59

 فّب دْٚ

ظزٚف 

 طب١ؼت اٌؼًّٚ

    5a98 طبػت فّب دْٚ 59

   9a69 98:*(a طبػت 57-69

  9a28 77a 78a طبػت فّب فٛق 67

نالحظ أن الفروق في درجة الرضا الوظيفي لدى (  ٘ٔ)بالنظر إلى الجدول  
لصالح ذوي بشكل عام كانت ساعات العمل األسبوعية اختصاصيي النطق تبعًا لمتغير عدد 

ساعات العمل ، حيث أظيروا درجة رضًا وظيفي أعمى من ذوي عدد ساعات العمل األقلعدد 
  . األكثر

  :78)اٌجذٚي 

 اٌّخٛططبث اٌذظبب١ت ٚاالٔذزافبث اٌّؼ١بر٠ت ٌزضب اخخظبط١ٟ إٌطك دظب ِخغ١ز ِىبْ اٌؼًّ

 االٔذزاف اٌّؼ١برٞ اٌّخٛطط اٌذظببٟ اٌؼذد اٌفئبث األبؼبد

 ظزٚف ٚطب١ؼت اٌؼًّ

 9a12 911a 91 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت

 9a27 921a 96 ِزوش ٔطك ٌٚغت

ػ١بدة ٔطك ٌٚغت فٟ 

 ِظخشفٝ
6 5a91 781a 

 9a62 966a 72 اٌّجّٛع

 اٌزاحب ٚاالِخ١بساث

 9a77 778a 91 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت

 9a67 799a 96 ِزوش ٔطك ٌٚغت

ػ١بدة ٔطك ٌٚغت فٟ 

 ِظخشفٝ
6 9a81 878a 

 9a77 757a 72 اٌّجّٛع

 اإلدارة ٚاإلشزاف

 5a96 871a 91 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت

 5a55 518a 96 ِزوش ٔطك ٌٚغت

ػ١بدة ٔطك ٌٚغت فٟ 

 ِظخشفٝ
6 5a16 869a 

 5a91 717a 72 اٌّجّٛع

 اٌؼاللت ِغ اٌشِالء

 5a66 766a 91 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت

 6a79 767a 96 ِزوش ٔطك ٌٚغت

ػ١بدة ٔطك ٌٚغت فٟ 

 ِظخشفٝ
6 6a89 676a 

 6a91 768a 72 اٌّجّٛع

 اٌذرجت اٌى١ٍت

 9a21 968a 91 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت

 5a92 962a 96 ِزوش ٔطك ٌٚغت

ػ١بدة ٔطك ٌٚغت فٟ 

 ِظخشفٝ
6 5a51 911a 

 5a91 921a 72 اٌّجّٛع
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تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في ( ٙٔ)يبين الجدول 
درجة الرضا لدى اختصاصيي النطق تبعًا لمتغير مكان العمل، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية 

 .يوضح ذلك( ٛٔ)بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين األحادي والجدول 
  :71)اٌجذٚي 

 حذ١ًٍ اٌخبب٠ٓ األدبدٞ ألثز ِخغ١ز ِىبْ اٌؼًّ فٟ ِذٜ اٌزضب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ اخخظبط١ٟ إٌطك 

 اٌّظذر األبؼبد

ِجّٛع 

 اٌّزبؼبث

درجبث 

 اٌذز٠ت

ِخٛطط 

 :ف)ل١ّت  اٌّزبؼبث

ِظخٜٛ 

اٌذالٌت 

 اإلدظبئ١ت

طب١ؼت ٚظزٚف 

 اٌؼًّ

 899a 9 599a 5a267 996a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   6a972 78 917a داخً اٌّجٛػبث

    6a672 76 اٌىٍٟ

اٌزاحب 

 ٚاال١ِخبساث

 795a 9 977a 629a 671a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   77a695 78 965a داخً اٌّجٛػبث

    78a598 76 اٌىٍٟ

اإلدارة 

 ٚاإلشزاف

 9a167 9 7a529 6a189 979a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   78a565 78 925a داخً اٌّجٛػبث

    72a786 76 اٌىٍٟ

اٌؼاللت ِغ 

 اٌشِالء

 5a996 9 7a876 7a697 991a ب١ٓ اٌّجّٛػبث

   78a887 78 926a داخً اٌّجٛػبث

 اٌىٍٟ
72a662 

76 

 
   

 7a976 9 791a 8a265 999a ب١ٓ اٌّجّٛػبث اٌذرجت اٌى١ٍت

   6a962 78 915a داخً اٌّجٛػبث  

    7a799 76 اٌىٍٟ  

 
 α ≤)مستوى  إحصائية عند داللة فروق ذات وجود( ٚٔ)الجدول  َيتضح من

عمى الدرجة الكمية  العمل مكانفي درجة الرضا لدى اختصاصيي النطق تعود لمتغير ( ٘ٓ.ٓ
اإلحصائية أقل من  ا، حيث كانت داللتيالراتب واالمتيازاتواألبعاد الفرعية لألداة باستثناء بعد 

(≥ αٓ.ٓ٘) ، ظروف وطبيعة )، ولألبعاد (ٖٜٗ.ٙ)لدرجة الرضا الكمية ( ف)وقد بمغت قيمة
( ٕ٘ٗ.٘، ٓٙٚ.ٗ، ٜٔٛ.ٖ)عمى التوالي ( العمل، واإلدارة واإلشراف، والعالقة مع الزمالء

عَا لمتغير مكان العمل، فقد تم استخدام اختبار شيفيو لممقارنات بَ ولمكشف عن اتجاه الفروق تَ 
  . يوضح ذلك( ٜٔ)البعدية والجدول 
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  :76)اٌجذٚي 

اٌبؼذ٠ت ٌٍىشف ػٓ احجبٖ اٌفزٚق فٟ ِذٜ اٌزضب اٌٛظ١فٟ ٌذٜ  ٌٍّمبرٔبث ش١ف١ٗٔخبئج اخخببر 

 ٚفك ِخغ١ز ِىبْ اٌؼًّ: 7e5e6)اخخظبط١ٟ إٌطك ػٍٝ اٌذرجت اٌى١ٍت ٚاألبؼبد اٌفزػ١ت 

 اٌفئبث األبؼبد

اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

ِزوش 

رػب٠ت 

 ٔٙبر٠ت

ِزوش 

 ٔطك ٌٚغت

ػ١بدة 

ٔطك ٌٚغت 

فٟ 

 ِظخشفٝ

ظزٚف 

ٚطب١ؼت 

 اٌؼًّ

    9a12 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت

   9a27 78a ِزوش ٔطك ٌٚغت

  5a91 96a:*( 79a ػ١بدة ٔطك ٌٚغت فٟ ِظخشفٝ

اإلدارة 

 ٚاإلشزاف

    5a96 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت

   5a55 97a ِزوش ٔطك ٌٚغت

  5a16 87a:*( 69a ػ١بدة ٔطك ٌٚغت فٟ ِظخشفٝ

اٌؼاللت ِغ 

 اٌشِالء

    5a66 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت

   6a79 99a ِزوش ٔطك ٌٚغت

  6a89 19 a:*( 79a ػ١بدة ٔطك ٌٚغت فٟ ِظخشفٝ

اٌذرجت 

 اٌى١ٍت

    9a21 ِزوش رػب٠ت ٔٙبر٠ت

   5a92 79a ِزوش ٔطك ٌٚغت

  )*:5a51 69a:*( 96a ػ١بدة ٔطك ٌٚغت فٟ ِظخشفٝ

نالحظ أن الفروق في درجة الرضا لدى اختصاصيي النطق ( ٛٔ)بالنظر إلى الجدول          
االختصاصيين الذين يعممون في عيادة النطق في كانت بشكٍل عام لصالح  مكان العمللتبعًا 
أعمى من االختصاصيين الذين يعممون في مركز رعاية  ، حيث أظيروا درجة رضامستشفىال

 .الثالثة الفرعية األبعاد وأأكان ذلك عمى الدرجة الكمية لألداة،  سواءً  ،نطقالنيارية أو مركز 
  :72)اٌجذٚي 

 اخخظبط١ٟ إٌطك  اٌٛظ١فٟ ٌذٜ زضباٌِذٜ  فٟ ٔٛع اٌؼًّ ِخغ١ز ألثز" ث"ٔخبئج اخخببر 

 األبؼبد

ٔٛع 

 اٌؼذد اٌؼًّ

اٌّخٛطط 

 اٌذظببٟ

االٔذزاف 

 :ث)ل١ّت  اٌّؼ١برٞ

درجبث 

 اٌذز٠ت

ِظخٛ 

اٌذالٌت 

 االدظبئ١ت

 9a27 579a 7a798 71 915a 76 دىِٟٛ ظزٚف ٚطب١ؼت اٌؼًّ

    9a68 971a 67 خبص 

 9a68 769a 5a117 71 999a 76 دىِٟٛ اٌزاحب ٚاالِخ١بساث

    9a57 662a 67 خبص 

 5a77 687a 9a768 71 955a 76 دىِٟٛ اإلدارة ٚاإلشزاف

    5a71 729a 67 خبص 

 6a96 788a 7a685 71 986a 76 دىِٟٛ اٌؼاللت ِغ اٌشِالء

    5a26 711a 67 خبص 

 5a91 727a 5a179 71 999a 76 دىِٟٛ اٌذرجت اٌى١ٍت

    9a26 926a 67 خبص 
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 ( تعزى٘ٓ.ٓ ≤ α)( وجود فروق ذات داللة إحصائية ٜٔيتبين من الجدول )
وجميع األبعاد  الدرجة الكمية الرضا لدى اختصاصيي النطق عمىفي درجة  نوع العمللمتغير 

لدرجة  ت(، حيث بمغت قيمة )باستثناء بعدي )ظروف وطبيعة العمل، والعالقة مع الزمالء(
 عمى التوالي ولمبعدين الراتب واالمتيازات، واإلدارة واإلشراف ،(ٕٔٚ.ٖ)الرضا الكمية 

القطاع العاممين في ن ختصاصييالحيث جاءت الفروق لصالح ا. (ٙٛٔ.ٕ، ٔٚٚ.ٖ)
 . الحكومي

 :وناقشة النتائج

كان متوسطًا عمى الدرجة الكمية، في الرضا الوظيفي أن مستوى أوضحت النتائج  
عمى مدى رضا مرتفع،  العالقة مع الزمالءعد متباينًا حيث حصل بُ الرضا مستوى  حين كان

مدى رضا عمى ، وظروف وطبيعة العمل، اإلدارة واإلشراف: في حين حصمت األبعاد اآلتية
ىذه  اتفقت. أخيرًا حصل بعد الراتب واالمتيازات عمى درجة رضا منخفضة. عمى التوالي متوسط

 siwHhpoo  i pwwimie؛ ٕٕٓٓ .Blood ,a iw) مثلنتائج بعض الدراسات نتيجة مع ال
ختصاصيي النطق إلى وجود ادراسات أخرى والتي أشار فييا اختمفت مع في حين . (ٕٕٔٓ
مع نتائج دراسة مرعي  اختمفت ( والتئٕٕٓ، a,,a,m)كدراسة عالي لدييم وظيفي رضا 
( imi, ،ٕٓٔٛ) ىذه النتيجة إلى ربما تعود  .لتي أشارت إلى وجود رضا أقل من المتوسطا

من حيث الدخل الشيري، عدد سنوات  سواءً  التنوع في الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
 . عدد ساعات العمل األسبوعيةنوع ومكان العمل، أو  الخبرة،
عمى حصل عمى أعمى درجة رضا  العالقة مع الزمالءعد بُ بالنظر إلى النتائج نالحظ بأن       
يوجد تعاون : )أما بالنسبة لمفقرات التي حصمت عمى أعمى درجة رضا فكانت .ميع الفقراتج

النطق والمغة العاممين في المؤسسة، يوجد تعاون جيد بينك  جيد بينك وبين باقي اختصاصيي
 .عمى التوالي (وبين االختصاصيين اآلخرين من غير تخصص النطق والمغة في المؤسسة

، ويمكن تفسير ذلك (ٜٕٓٓ eFmm,me) تيرنردراسة إليو  توصمتمع ما النتيجة  تنسجم ىذه
وبين  ،من جيةبعضيم البعض اختصاصيي النطق بين  ةيالعالقات البين من خالل

التعاطف واالحترام، التعامل : مثلمن جية أخرى  ختصاصيين اآلخريناالو اختصاصيي النطق 
، وأوجدت نوع من الدعم الوظيفي لدييم الرضا فييجابي أثرت بشكل إحيث  ،بشكل ودي

 ,.wppw ,a iw,)ىذا ينسجم مع ما أشار إليو بمود وآخرون و . االجتماعي لبعضيم البعض
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استراتيجية فّعالة لمتعامل مع ضغوط العمل يكون من خالل  أكثرإلى أن والتي أشارت ( ٕٕٓٓ
العالقات اإليجابية مع باقي الحصول عمى الدعم االجتماعي من زمالء العمل، حيث تؤدي 

انية في المرتبة الث اإلدارة واإلشرافذلك جاء بعد  .الوظيفي الزمالء في العمل إلى زيادة الرضا
يمتدح المشرف : )رضاالبدرجة رضا متوسطة، حيث حصمت الفقرات اآلتية عمى أعمى درجات 

المشرف المباشر عمّي في العمل عادل و ، المباشر عمّي األعمال الجيدة التي أقوم بإنجازىا
يمكن تفسير ىذه . (تشعر بأنك توجو بشكل مناسب من قبل المشرف المباشر عميكو ، معي

ي النطق يتم من قبل كوادر متخصصة في مجال اختصاصيراف عمى أن اإلشالنتيجة إلى 
مع ما النتيجة تتفق  وىذه اضطرابات النطق، وبالتالي فيم يحصمون عمى التوجيو الالزم،

  .(ٜٕٓٓ eFmm,me) توصمت إليو دراسة تيرنر
 اختصاصييوبدرجة رضا متوسطة من وجية نظر  ظروف وطبيعة العملعد بُ ثالثًا جاء        
عمى  ،(عممك ممتعو ، الذي تقوم بو لو قيمة عالية لديكالعمل )حيث حصمت الفقرات  ،النطق
 ،ة باالختصاصيين أنفسيم من حيث قناعتيم في العملطكانت مرتبحيث المتوسطات  أعمى

درجة  أقلحصمت الفقرات اآلتية عمى  في المقابل. وىذا يشير إلى أنيم يقدرون ما يقومون بو
األعمال الكتابية التي تقوم و ، يناسبك عدد الحاالت التي تتعامل معيا يومياً : )رضا عمى التوالي

عدد الحاالت الكبير الذي  إلى أن ىذه النتيجةتعود و  .(واجبات العمل التي تؤديياو ، بيا
 مقدمةت العالجية الالخدماجودة ونوعية صاصي يؤثر بشكل مباشر عمى يتعامل معو االخت

 مفي نفس الوقت يزيد من العبء المتعمق بملء أوراق الجمسات، مما يعرضيمن قبمو، و 
 ىذه النتيجة تتفق .الوظيفي الرضادرجة لزيادة ضغط العمل، وبالتالي يؤثر بشكل سمبي في 

أشارت إلى أن عبء  والتي، ٕٕٓٓ. wppw ,a iw,)) بمود وآخرون مع ما توصمت إليو
 .تؤدي إلى تدني الرضاحاالت التي يتعامل معيا العمل وكثرة عدد ال
، حيث حصمت الفقرات اآلتية منخفضةبدرجة رضا  الراتب واالمتيازاتعد بُ رابعًا جاء 

تمنحك و ، المؤسسة عطمة سنوية مدفوعة األجرحك تمن: )عمى أعمى درجات الرضا وىي
االختصاصيين عن ىذه الفقرات ، ويعزو الباحث رضا (المؤسسة إجازة مرضية مدفوعة األجر

من ناحية أخرى  .البعض منيم يعمل في القطاع الحكومي وىذه اإلجراءات مطبقة لدييم كون
في المممكة يشترط عمى الجيات والخدمة المدنية والتأمينات االجتماعية قانون العمل فإن 

اإلضافة إلى إجازة ب مدفوعة األجرإجازة سنوية لدييا منح الموظفين أن توالمؤسسات األىمية 
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أشعر بأنني أتقاضى راتبًا شيريًا عاداًل عمى : )اآلتيةالفقرات في المقابل حصمت . العيدين
العالوات و توفر المؤسسة التأمين الصحي المناسب لك ولعائمتك، و العمل الذي أقوم بو، 

ىم ممن  عينةالإلى كون غالبية أيضًا ذلك  يعودعمى أقل درجات الرضا، و ( ظمةتالسنوية من
من جية و  .منخفضةغالبًا ما تكون  وبالتالي فإن الرواتب لدييم ،يعممون في القطاع الخاص
أو يتقاضون زيادة بسيطة جدًا ال  –صيين ال يتقاضون زيادة سنوية أخرى يبدو أن االختصا

مما أثر عمى مستوى الرضا لدييم  -تقارن بالزيادة التي يتقاضاىا اختصاصيي وزارة الصحة 
، الدنيا( ج)قد يعود ذلك أيضَا إلى كون التأمين الصحي من الفئة . فيما يتعمق بيذا الجانب

وىذا يتفق مع ما أشار إليو  والتي ال تغطي كل المشاكل الصحية وبمبمغ مالي محدود سنويًا،
 rwgim i apii- Fgpe)من المشاركين في دراسة ايدجار وروز لجو %( ٖ.ٚٚ)

رادلوف  عن األجر الشيري الذي يتقاضونو، ونتائج دراسةأنيم غير راضين ( ٕٚٓٓ
(aimwpwoh ،ٕٓٓ٘ )أن أكثر العوامل الخارجية التي تؤثر في الرضا  نتائجيا والتي بينت

 imi,e )كذلك توافقت مع نتائج دراسة مرعي  ،الوظيفي لدى اختصاصيي النطق ىي األجور
  .الدخل الماليوالتي أشارت إلى عدم رضا االختصاصيين عن  (ٕٛٔٓ

فقد أظيرت الرضا الختصاصيي النطق درجة في أما فيما يتعمق بتأثير المتغيرات          
 ،الدخل الشيريتعود لمتغير الرضا حصائية في درجة أنو يوجد فروق ذات داللة إنتائج ال

ىذه عزى تُ قد . أعمىوظيفي درجة رضا لدييم ذوي الدخل المرتفع النتائج أن  تحيث أظير 
باإلضافة  .بر من قبل جيات عمميمالنتيجة إلى كون ذوي الدخل المرتفع يشعرون بتقدير أك
مما ينعكس  ،الذي يقومون بوجيد المُ إلى شعورىم بأنيم يتقاضون أجرًا مناسبًا لقاء العمل 

ة مع جتتفق ىذه النتي. وبالتالي االستمرارية في نفس العمل بشكل إيجابي عمى مستوى الرضا
إليو العديد من نتائج الدراسات والتي أشارت نتائجيا إلى أن الذين دخميم مرتفع  ما توصمت

دراسة ، وىو نفس ما ذىبت اليو (ٕٕٔٓ a,,a,me) ىم أكثر رضا من ذوي الدخل المنخفض
بأن ( ٕٛٔٓ spilirie airHFrim i  iah,lie)مر وماثيوس يو كوزومي ورامك
حيث يزداد الرضا بازدياد  الدخل الشيري والرضا الوظيفيعالقة طردية إيجابية بين ىناك دومًا 

 .المقابل المادي
الرضا لدى حصائية في مستوى إنتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  أظيرت كما        

ذوي عدد سنوات الخبرة  أظيرحيث  ،عدد سنوات الخبرةمتغير لاختصاصيي النطق تعود 
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الراتب واالمتيازات، ولعل ىذه النتيجة تعتبر منطقية حيث األكثر مستوى رضا أعمى عمى بعد 
المعتمدة من قبل نظام  كمما زادت عدد سنوات الخبرة كمما ارتفع الراتب بفعل الزيادات السنوية

 ،wppw, ةدراسىذه النتيجة مع  وتتفق. المدنية والتأمينات االجتماعية ةالعمل ونظام الخدم
,a iw .ٕٕٓٓ))،  تيرنر ودراسة(eFmm,me ٕٜٓٓ) والتي  ،(2011)، ودراسة محمود
إلى أن االختصاصيين ذوي عدد سنوات الخبرة األكثر لدييم مستوى رضا جميعيا أشارت 
إلى زيادة اتقان العمل ومعرفة أيضًا ، وذلك ربما يرجع الخبرة األقلذوي أعمى من وظيفي 

تختمف نتائج ىذه . وعمى النقيض من ذلك، جميع تفاصيمة وتكوين قاعدة عالقات واسعة
 siwHhpoo i) كولينزو  قام بيا كالكوفسالفة الذكر والتي الدراسة مع نتيجة الدراسة 

 pwwimie ٕٕٓٔ)  والتي اشارت إلى أن ىناك عالقة عكسية بين مستوى الرضا الوظيفي
 .وبين سنوات الخبرة

حصائية في مستوى الرضا ذات داللة إتوصمت نتائج الدراسة كذلك إلى وجود فروق          
 ت النتائج أنتعود إلى متغير عدد ساعات العمل األسبوعية، حيث أظير االختصاصيين لدى 

من ذوي عدد وظيفيًا  رضاً ىم األكثر ، ذوي عدد ساعات العمل األسبوعة األقلاالختصاصيين 
الذين لدييم عدد  نختصاصيياال ا ألنىذعود وي .عمى بعد طبيعة العمل ساعات األكثرال

يكون لدييم متسع من ، و أيضاً  أقل يتعاممون مع عدد حاالتىم بالضرورة ساعات عمل أقل 
متسع من الوقت لمقيام ببعض األمور  لدييمو ، األخرى الوقت إلنجاز األعمال الورقية

ىذه النتيجة تتفق مع ما . الوظيفي عمى مستوى الرضا اً نعكس إيجابيياالجتماعية، مما 
عدد ساعات لدييم إلى أن االختصاصيين الذين  ٕٕٔٓ a,,a,me)) ريتر توصمت إليو دراسة
 uFe)ديو ىي نفس دراسة و أكثر،  من الذين لدييم عدد ساعات اً وظيفي أقل ىم أكثر رضاً 

النطق غير راضين عن عبء العمل  أشارت نتائجيا إلى أن اختصاصييوالتي ( ٕٙٔٓ
والتي  (ٕٛٔٓ imi,e ) مع نتائج دراسة مرعي ىذه النتيجةحين تختمف نتائج  ي، فيالشير 

 . الوظيفي أشارت إلى عدم وجود تأثير لعبء العمل عمى الرضا
حصائية في مستوى الرضا لدى ذات داللة إأظيرت نتائج الدراسة كذلك وجود فروق          
العاممين في عيادات  النطق تعود إلى متغير مكان العمل، حيث أظير اختصاصيي

بعاد كذلك عمى أالمستشفيات مستوى رضا أعمى من الفئات األخرى عمى الدرجة الكمية و 
إلى كون قطاع المستشفيات  اىذ عودوي. طبيعة العمل، واإلدارة واإلشراف، والعالقة مع الزمالء
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نظرًا لوجود عدد من البدالت  القطاعات األخرى رواتبيا أعمى منباطية، كما قد تكون أكثر انض
مثالية من حيث قد تكون أقرب إلى التوفير بيئة عمل  ، باإلضافة إلىالُمجِزيو أكثر من غيرىا

مع ما توصمت إليو دراسة ريتر ا تفق ىذي، و اإلخصائيتوفير األدوات التي يحتاجيا 
(a,,a,me ٕٕٓٔ). 

حصائية في مستوى الرضا ذات داللة إإلى وجود فروق  توصمت نتائج الدراسةأخيرًا           
تعود إلى متغير نوع العمل، أظير اختصاصي القطاع الحكومي مستوى االختصاصيين لدى 

نتائج دراسة مايسون  عيتفق مو ما وى، رضا أعمى من العاممين في القطاع الخاص
(( iipm،1996   والبعدين الراتب واالمتيازات، واإلدارة واإلشرافالدرجة الكمية وذلك عمى .

إلى كون رواتب القطاع الحكومي أعمى من القطاع الخاص، السبب في ذلك عود يوربما 
نية الحصول عمى ، وٕامكافي شير يناير من كل عام منتظم والحصول عمى العالوات السنوية

، باإلضافة دقيقة ومعايير واضحة لمجميع ومقر من قبل الوزارة متاح وفق نظام حوكمة الترقية
إلى حد ما من القطاع الخاص، لكنيا مع  ؤسسات الحكومية أقلإلى أن عدد ساعات عمل الم

، التي (2015)، والصمادي (ٜٜ٘ٔ Hie,, )ذلك تتناقض مع كل من دراستي ميكس 
 . أظيرت أن االخصائيين العاممين اظيروا رضا وظيفي أعمى

 : التوصيات

 : الخروج بالتوصيات اآلتية ية يمكنمن خالل النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحال 
النطق والمغة باستخدام أساليب  صائييخمستوى الرضا الوظيفي إل حولدراسات أخرى إجراء  .ٔ

 .  المحتوى، سواًء من خالل المقابالت، المالحظة، الدراسات العميا، أو تحميل البحث النوعي
النطق  صائييخإتعديل سمم الرواتب واالمتيازات وخاصة في المؤسسات الخاصة لجذب  .ٕ

 .والمغة لمعمل لدييا
 يمكن أن تزيد من مستوى الرضا الوظيفي إجراء بحوث لدراسة العوامل اإلضافية التي  .ٖ

محتواىا جودة المتاحة و اثناء الخدمة نوعية فرص التدريب  ، كدراسةالنطق والمغة صائييخإل
 .النطق والمغة صائييخإلوالمخصصة  وكثافتيا

إخصائيي النطق والمغة لمعرفة لمواقف وممارسات " طولية"دراسات حالة نوعية إجراء  .ٗ
مدى تأثير ، و الفريق مثل روح المينية اليوميةالممارسات في  عبر الزمن تالتحوال

تحتاج إلى والتي  واستخدام الموارد، العممية ، والتنظيم، والترتيباتاإلدارية السياسات
    .استكشاف
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