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امللخص:
تناولت الدراسة دور العوامل املادية في الرضا الوظيفي للباحثين في هيئة البحوث الزراعية في السودان خالل عام  .2017وهدفت الدراسة إلى
التعرف على مدى الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية ،باإلضافة إلى التعرف على دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للباحثين
باملؤسسات البحثية .واتبع املنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة .وتم اختيار عينة عشوائية بحجم ( )129مبحوثا من مجتمع الدراسة والبالغ
حجمه 600باحث .وتم معالجة البيانات بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ) (SPSSوقد استخدمت النسب املئوية والتكرارات واختبارات
الفروض لتحليل البيانات .وتم التوصل إلى نتائج أهمها أن الباحثين راضون عن طبيعة عملهم .كذلك توصلت الدراسة إلى أن املبحوثين غير راضين عن
بيئة العمل وعن األجور والرواتب والحوافز املادية ،باإلضافة إلى عدم كفاية تمويل البحث العلمي .وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم
توصيات ،أهمها تحسين بيئة العمل ،والعمل على زيادة األجور والرواتب واملكافآت املالية لكافة العاملين بالهيئة ،فضال عن التوزيع العادل للباحثين
بتعيينهم في املحطات الريفية وتشجيعهم على العمل فيها مع تزويدها بكافة االحتياجات الالزمة للبحث العلمي ،وأخيرا ،إجراء املزيد من البحوث في مجال
الرضا الوظيفي وتأثيره على األداء الوظيفي بالنسبة للفئات الوظيفية املختلفة في املؤسسات البحثية.
الكلمات املفتاحية :العوامل املادية ،البحوث الزراعية ،الرضا الوظيفي.

املدقدمة:
يعتبر العنصر البشري من الركائز األساسية في العملية اإلدارية ،بل إن نجاح املنظمة في تحقيق أهدافها يعتمد في املقام األول علي ما يبذله
الفرد من جهد تجاه العمل ويعتبر الفرد من أهم عناصر اإلنتاج في املنظمة ،إذ بدونه ال يمكن لباقي العناصر األخرى أن تعمل.
لقد أصبحت مسألة الرضا وعدم الرضا من املوضوعات التي تحظى باهتمام الباحثين لبحث جوانبه املختلفة ويمكن النظر إلى الرضا الوظيفي باعتباره
مظلة تندرج تحتها مجموعة من العوامل املتداخلة ذات تأثير على مستوى اإلنتاجية ،أو هو عملية موائمة بين ما هو متاح وما يمكن بلوغه فعال
(غازي.) 2011،
أوضح إسماعيل ( )2005أن الرضا الوظيفي هو مدى رضا العامل عن وظيفته وما تحققه له من إشباع وكلما كان هذا الشعور ايجابيا كلما
كان متجاوبا مع عمله سعيدا فيه ،والعكس صحيح كلما كان الشعور سلبيا انخفضت مشاعره وأثرت سلبا على أدائه بدءا من تخفيضه إلنتاجه وصوال
لترك الخدمة أحيانا .وهنالك عوامل تؤثر في الرضا الوظيفي للعاملين وهي العوامل الداخلية والتي تتمثل في الرضا عن محتوى العمل ،ساعات العمل
وغيرها ،والعوامل الخارجية للرضا الوظيفي وتتمثل في الرضا عن جماعة العمل وظروف وجو العمل ،ومن العوامل املادية األجور واملرتبات واملكافآت
والعالوات والحوافز.
إن العوامل املعنوية والتي تتمثل في املسئولية وفرص الترقي واملكافئات والحوافز واألبحاث الجديدة ،كلها عوامل قد تؤدي إلى الشعور بالرضا
وتحقيق الذات للعاملين باملراكز البحثية .األجور والرواتب من العوامل املادية للرضا وتعتبر من أهم العوامل التي تساعد في إيجاد عالقة طيبة بين
العاملين واإلدارة إذ أن درجة رضا الفرد عن عمله تتوقف إلى حد كبير على قيمة ما يحصل عليه نقدا وعينا( .بالل.)2008 ،
تعتبر إدارة املؤسسات البحثية من أهم املشاكل التي تواجه اإلداريين في الوصول بأفرادهم إلى الرضا الوظيفي ،حيث تعمل العديد من املراكز
البحثية في السودان في مجال البحث العلمي في مختلف املجاالت العلمية ومنها أكاديمية السودان للعلوم ،وهي صرح بحثي استطاع أن يقدم العديد من
االنجازات العلمية والبحثية الكبيرة والخدمات التنموية في املجتمع التي فاقت الكثير من املؤسسات التعليمية التي سبقتها في هذا املجال ،ولعل من أهم
إنجازاتها هو بناء هيكلها وتحديد أساليب عملها وتنشيط كافة املجاالت البحثية ملواكبة متطلبات وتحديات القرن العشرين وإنجازات أخرى على مستوى
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البناء األكاديمي املتقدم ،وتنتمي هيئة البحوث الزراعية لهذه األكاديمية .وفي إطار رسالتها البحثية يقوم مجلس البحوث الزراعية بإعداد مهنيين
وباحثين قادرين على اإلسهام في تطوير القطاع الزراعي في السودان وإحداث النهضة الزراعية املنشودة .التركيبة الوظيفية لهيئة البحوث الزراعية
تتكون من مختلف فئات العاملين وهم الباحثين بمختلف درجاتهم العلمية (أستاذ باحث ،أستاذ باحث مشارك ،أستاذ باحث مساعد ،باحث ،مساعد
باحث( والتقنيين والفنيين واملوظفين والعمال في كل محطات البحوث املختلفة في السودان (هيئة البحوث الزراعية.)2017 ،
وبما أن هيئة البحوث الزراعية في السودان تشمل مجموعة من الفئات املختلفة تعمل في مجاالت بحثية متنوعة ،بمختلف محطات البحوث
وكل من هذه الفئات لها طبيعة
املنتشرة في مناطق مختلفة في السودان ،بالتالي كل فئة من هذه الفئات لها عوامل رضا وظيفي تختلف من الفئة األخرى ٍ
عمل مختلفة ولذلك تختلف حاجاتهم وتختلف عناصر الرضا الوظيفي التي تحقق لهم اإلشباع مع العلم أن تركيزنا في هذا البحث على فئة الباحثين دون
غيرها من الفئات األخرى .إن إشباع الحاجات بأنواعها املختلفة أصبح مشكلة شائكة ،ونظرا ألهمية الرضا الوظيفي في إشباع الحاجات املختلفة
للباحثين وتحقيق طموحاتهم وسعادتهم في العمل الذي ينتمون له ،فقد اهتم البحث بدراسة دور عناصر الرضا الوظيفي املادية التي تحقق اإلشباع
للحاجات املختلفة للباحثين بهيئة البحوث الزراعية  ،وعليه يحاول البحث اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 .1هل هناك رضا وظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية ؟
 .2ما هو دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للحاجات املختلفة للباحثين باملؤسسات البحثية؟
كما يهدف هذا البحث إلى دراسة دور العوامل املادية واملعنوية في الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية في السودان وذلك من خالل دراسة
األهداف التفصيلية اآلتية:
 .1دراسة مدى الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية.
 .2دراسة دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للباحثين باملؤسسات البحثية.
على ضوء مشكلة وأسئلة الدراسة تم تطوير الفرضيتان التاليتان:
 .1تنا سب املؤهل العلمي مع طبيعة العمل يؤدي إلى الرضا الوظيفي للباحثين.
 .2العوامل املادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية.
تنبع أهمية هذا البحث من دراسته لدور العوامل املادية في الرضا الوظيفي لفئة الباحثين في واحدة من املؤسسات البحثية املهمة في السودان وهي هيئة
البحوث الزراعية ،وتكمن أهمية البحث في أنه يحاول التعرف على العوامل التي تحقق الرضا وعدم الرضا للباحثين بهيئة البحوث الزراعية .وحسب علم
الباحثون ندرت الدراسات في مجال هذا البحث مما يفتح الباب ملزيد من البحوث والدراسات العلمية الالحقة ،كونه تناول قضايا الرضا الوظيفي في
إحدى املؤسسات البحثية املهمة لم يتطرق إليه من قبل.
يقع هذا البحث في خمسة أجزاء ،حيث نجد أوال املقدمة والتي تشتمل علي املشكلة والفروض واألهداف واألهمية وهيكل البحث .أما األدبيات
والدراسات السابقة فتم تغطيتها في الجزء الثاني ،بينما املنهجية في الجزء الثالث ،ثم التحليل واملناقشة في الجزء الرابع ،وأخيرا االستنتاجات
والتوصيات في الجزء الخامس.

األدبيات والدراسات السابدقة:
األدبيات :في هذا الجزء من البحث سيتم تناول األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة واملتمثل في مفهوم الرضا الوظيفي وأهميته وخصائصه وعوامل
الرضا املادية.
 مفهوم وأهمية الرضا الوظيفي:
أوضح غازي ( )2011بأن الرضا الوظيفي هو الحالة النفسية التي يشعر بها الفرد تجاه عمله مثل الروح املعنوية والرضا عن العمل ،ويشير
ملجموعة من املشاعر الوجدانية التي يشعر بها الفرد نحو العمل الذي يشغله حاليا وقد تكون هذه املشاعر إيجابية أو سلبية تعبر عن مدى اإلشباع
الذي يتحقق للفرد من عمله.
وأورد الخضرا وآخرون ( " )2010أن الرضا الوظيفي هو مجموعة من املشاعر اإليجابية أو السلبية يعبر فيها العاملون عن أعمالهم " .ويرى
البعض أن الرضا ا لوظيفي " مفهوم متعدد األبعاد يتمثل في الرضا الكلي الذي يستمده املوظف من وظيفته وجماعة العمل التي يعمل معها ،ورؤسائه
الذين يخضع إلشرافهم ،وكذلك املؤسسة والبيئة التي يعمل فيه ما ،وبالنمط التكويني لشخصيته ".
أما عبد الباقي ( )2004فعرفه بأنه شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء تأديته لعمله ويتحقق ذلك بالتوافق بين ما يتوقعه الفرد من عمله
ومقدار ما يحصل عليه فعال في هذا العمل ،وأن الرضا الوظيفي يتمثل في املكونات التي تدفع الفرد للعمل واإلنتاج.
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وحسب إسماعيل( )2005يعرف الرضا الوظيفي بأنه السعادة التي تتحقق بحيث يكون إشباعه لحاجياته يعادل ما يتوقعه من العمل أو تزيد عنه ،أي
أنه مدى رضا العامل عن وظيفته وما تحققه له من إشباع ،فكلما كان هذا الشعور إيجابيا كان الفرد سعيدا في عمله ،و كلما كان هذا الشعور سلبيا،
انخفضت مشاعره وأثرت سلبا على أدائه بدءا من تخفيض إنتاجيته ووصوال إلى ترك الخدمة أحيانا.
لقد اهتم املديرون منذ زمن طويل بالرضا الوظيفي للعاملين في مؤسساتهم باعتبار أن الرضا الوظيفي العالي يسهم في التزام العاملين
بمؤسساتهم ووفائهم لتعهداتهم نحوها وارتباطهم بعملهم ،كما يسهم في تحسين صحة العامل الجسدية والنفسية ونوعية الحياة داخل بيئة العمل
وخارجها .ومن ناحية أخرى فإن عدم الرضا يسهم في التغيب عن العمل وإلى كثرة حوادث العمل والتأخر عنه ،أو ترك العاملين للمؤسسات التي يعملون
بها إلى مؤسسات أخرى ،ويؤدي إلى تفاقم املشكالت العمالية وزيادة شكاوى العمال ،وبالتالي يتولد عن عدم الرضا مناخ تنظيمي غير صحي.
وفي إحدى الدراسات أجريت على مجموعتين من العاملين ذوي الظروف املتشابهة واملختلفة في درجة الرضا ،وجد أن مجموعة العاملين ذوي
درجة الرضا الوظيفي املرتفع كانت أقل في معدل دوران العمالة وفي نسبة الغياب والتأخر عن العمل .وفي دراسة أخرى تتعلق بحرية االنضمام
لالتحادات العمالية ،وجد أنه كلما زادت درجة رضا العاملين عن وظائفهم كلما قل معدل االنضمام إلى االتحادات العمالية (الخضرا وآخرون.)2010 ،
وعموما يعتبر الرضا الوظيفي للعاملين من أهم مؤشرات الصحة والعافية للمنظمة ومدى فاعليتها ،على افتراض أن املنظمة التي ال يشعر العاملون فيها
بالرضا سيكون حظها قليل من النجاح مقارنة بالتي يشعر فيها العاملين بالرضا ،مع مالحظة أن املوظف الراض ي عن عمله هو أكثر استعدادا لالستمرار
بوظيفته وتحقيق أهداف املنظمة .كما أنه يكون أكثر نشاطا وحماسا في العمل وأهم ما يميز أهمية دراسة الرضا الوظيفي أنه يتناول مشاعر اإلنسان
إزاء العمل الذي يؤديه والبيئة املحيطة به (أبو جديع.)2010 ،
 عوامل ومحددات الرضا الوظيفي:
يتأثر مفهوم الرضا عند األفراد بكثير من العوامل املؤثرة عليه ،وقد تعددت مدارس الفكر اإلداري التي تناولت الرضا الوظيفي بداية من
املدرسة الكالسيكية التي ركزت على األجر باعتباره العامل املؤثر على الرضا الوظيفي ،إلى مدرسة العالقات اإلنسانية التي اهتمت بالفرد كأساس لدفع
كفاءة املنظمة ،حتى ظهرت أهمية العنصر البيئي وتحليل النظم واللذان أشارا ألهمية توافق الفرد مع املنظمة وضرورة تحقيق التكامل بين الطرفين
(غازي.)2011 ،
حسب الخضرا وآخرون ( )2010يتأثر الرضا في املنظمات بشكل أساس ي بأنواع املكافآت وقيمتها وتوقعات العاملين في الحصول عليها ،ومن ثم
فإن هناك عدة عوامل تسهم في هذا األمر منها :خصائص العمل ،العوامل التظيمية والطبيعية و خصائص تتعلق بالفرد كشخصيته وقيمه واتجاهاته
وإدراكه وجماعة العمل التي يعمل معها .بالنسبة لخصائص العمل كثير منها يؤثر في الرضا وهي وضوح الدور ويمثل الكيفية التي يفهم بها العاملون
مهامهم ومسئولياتهم في املنظمة ،ومدى ما يتيحه العمل من تنوع واستقاللية ومسئولية .فقد أثبتت الدراسات على اتجاهات العاملين بشكل عام ،أن
الرضا الوظيفي لدى الكثيرين منهم يتناسب طرديا مع مدى ما يتيحه العمل من هذه الخصائص ،ومدى ما يوفره العمل من مكافآت داخلية ومكافآت
خارجية ،إن بعض أكثر املكافآت الداخلية أهمية تحوي خاصية االنجاز واالعتراف بقيمة ما يعمل املوظف لآلخرين ،والفرص التي يتيحها العمل للنمو
الشخص ي ،فلهذه الخصائص تأثيرها على الرضا الوظيفي .أما املكافآت الخارجية كاألجر واملكانة واملزايا التي تقدمها املؤسسة للعاملين فإنها تؤدي إلى
زيادة الرضا .أما العوامل التظيمية والطبيعية ترتبط بسياسات املنظمة كنمط اإلشراف وإجراءات العمل ونظم االتصال باملؤسسة ،كما إنها ترتبط
ببيئة العمل وظروف العمل الطبيعية .خصائص الفرد أيضا تؤثر في الرضا الوظيفي وأثبتت الدراسات أن العمر ومستوى التعليم و مستوى الوظيفة
ذات عالقة متينة بالرضا الوظيفي ،وكل هذه العوامل لها عالقة بالرضا .ويمكن حصر العوامل التي تؤثر في الرضا في العوامل املادية بكل عناصرها
والعوامل املعنوية بكل عناصرها.
وأبان إسماعيل ( )2005بأن هنالك عدة عوامل مادية تؤثر في درجة الرضا عن العمل ،وكلما كانت هذه املؤثرات والعوامل إيجابية ،انعكست
آثارها اإليجابية على العمل .وتتفاوت درجة األثر من عامل إلى آخر بحيث تزيد أو تقل آثاره بقدر مستوى الدافع الذي يحدثه في الفرد .وقد أثبتت
الدراسات أن العوامل املادية تؤثر في الرضا الوظيفي سلبا أو إيجابا وتتمثل هذه العوامل في األجور ،الرواتب ،العالوات ،البدالت ،الحوافز ،واملكافآت
املادية.
وأورد عبد الغفار ( )1989بأن الحوافز املادية تعتبر من أهم الوسائل التي تزيد من اهتمام الفرد بالعمل وتحريك دوافعه اإليجابية .وبالرغم من
أهميتها إال أن هناك مثيرات أخرى لدوافع األفراد وخاصة املتعلقة بالجوانب اإلجتماعية وتحقيق الذات ،ولقد أدركت العديد من املنظمات أهمية
الحوافز املادية للعاملين في حثهم على العمل وخاصة العاملين في املستويات الدنيا.
كما أوضح حافظ ( )2006بأن الحوافز هي مجموعة العوامل واألساليب التي تستخدم للتأثير في سلوك األفراد العاملين وتحثهم على بذل جهد أكبر
وزيادة األداء كما ونوعا بهدف تحقيق أهداف املنظمة ،وإشباع حاجات الفرد وتلبية رغباته لكي يصل الفرد إلى حالة من الرضا حتى يتولد لديه شعور
بأن حصيلة جهوده وأنشطته ستعود إليه بالخير ،إضافة إلى ما تحققه من نتائج ايجابية للمنظمة.
أشار الخضرا وآخرون ( )2010إلى أن رضا العاملين أو عدم رضاهم عن موقف معين يتحدد باآلتي:
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إن الرضا الوظيفي يعتمد على إشباع حاجات الفرد ،فمتى ما أشبعت حاجاته يتولد لديه الرضا عن عمله ،أما عدم الرضا فإنه يحدث عندما ال
تشبع حاجاته املهمة.
األفراد يشعرون برضا أكبر كلما زادت مكافأتهم .ألن املكافأة تؤكد على دور القيم في تحديد الرضا ،وأن قيم الشخص تحدد بقيام الفرد بعمل
معين يستحق املكافأة عليه أم ال.
إن الرضا الوظيفي يتأثر بتوقعات العاملين ،وأنه ينتج من املقارنة بينما هو كائن وما يتوقع أن يكون .إذا كانت املكافأة أقل من توقعات العامل
فإنه يتولد عدم الرضا عند هذا العامل .وهذا يؤكد على أهمية فهم توقعات العاملين عندما يراد التعرف على مقدار رضاهم الوظيفي.
العدالة في املقارنة النسبية بين مدخالت ومخرجات الفرد بمدخالت ومخرجات فرد آخر.

 قياس الرضا الوظيفي:
يمكن استنباط بعض املؤشرات املتعلقة بمستوى الرضا الوظيفي من تحليل معدالت دوران العمالة ،الغياب ،التظلمات (الشكاوى) .والتحليل
السليم للرضا الوظيفي ،والذي يقود إلى تشخيص أسباب أي مشكلة ،يمكن إنجازه بإجراء مسح التجاهات العاملين مما يوفر معلومات عامة عن
االتجاهات واألحاسيس يمكن على ضوئها إعداد السياسات الالزمة ،ويوفر معلومات خاصة عن ميول العاملين ،وإعطاء إنذار مبكر عن مواقع املشاكل
محتملة الحدوث ،ومقارنة معنويات العاملين في أجزاء املنظمة املختلفة ،وتقويم األنشطة التدريبية ،وإتاحة الفرصة لألفراد للتعبير عن آرائهم .لذا
تعتبر مسوح االتجاهات في حد ذاتها وسيلة لزيادة الرضا الوظيفي طاملا أن العاملين لم يحسوا باإلحباط نتيجة لعدم إتخاذ القرارات الالزمة بواسطة
اإلدارة بعد املسح .وأفضل منهج لقياس الرضا الوظيفي يبدأ أوال بتحديد حاجات الفرد وتقييم املدى الذي يتم فيها إشباع هذه الحاجات .وهذا األمر
يتطلب نوعين من االستبيان ،األول يستقص ى األفراد فيما يتعلق بإحساسهم نحو الجوانب املختلفة ألي وظيفة يقومون بإنجازها .أما االستبيان الثاني
فسوف يطلب من املبحوثين التعبير عن إحساسهم نحو الجوانب املختلفة لوظائفهم الحالية (املقلي.)2005 ،

الدراسات السابدقة:
تم استعراض العديد من الدراسات التي تناولت باهتمام الرضا الوظيفي في بيئات مختلفة منها ،وتناولت عوامل الرضا املختلفة من زوايا وأبعاد
مختلفة حسب وجهة نظر الباحثين.
 دراسة شبات ( )2016بعنوان " :مستوى الرضا الوظيفي لدى األكاديميين بالجامعات الفلسطينية في (قطاع غزة ) "
هدفت الدراسة إلى التحقق من مستوى الرضا الوظيفي لدى األكاديمين بالجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من خالل دراسة مقارنة بين
العاملين في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة القدس املفتوحة وكلية العلوم اإلدارية واملالية /جامعة غزة .وقد توصلت الدراسة إلى وجود عدم
رضا األكاديميين عن املردود املالي ومناسبته لألعباء األكاديمية امللقاة على عاتقهم ،إال أن املقارنة بين الجامعتين أظهرت أن الرضا لألكاديميين في جامعة
القدس املفتوحة أعلى في هذا الجانب نظرا لعمر وعدد الطالب امللتحقين بها ،كما أظهرت الدراسة أن الرضا الوظيفي يتناسب طرديا مع االرتقاء بالرتبة
العلمية .أوصت الدراسة بتوصيات أهمها وجوب تحفيز األكاديميين في كليات العلوم اإلدارية واملالية على البحث العلمي وزيادة اإلنتاجية العلمية التي
تؤهلهم للترقية وذلك الرتباطها املباشر بالرضا الوظيفي.
 دراسة شرمان وجعافرة ( )2014بعنوان ":درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم الوظيفي"
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم الوظيفي .أظهرت النتائج
أن هناك درجة متوسطة في الرضا الوظيفي ،وفي مستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في درجة الرضا الوظيفي تعزى لتغير الخبرة والرتبة األكاديمية ،ووجود فروق تعزى للجنس لصالح الذكور ،وقد أشارت الدراسة إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي تعزى ملتغير الجنس والخبرة ،ووجود فروق في متغير الرتبة األكاديمية  ،كما أظهرت الدراسة وجود
عالقة ارتباطية إيجابية بين درجة الرضا الوظيفي ومستوى األداء الوظيفي .وقد أوصت الدراسة على ضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس إلجراء
البحوث العلمية وزيادة فرصة مشاركتهم في املؤتمرات العلمية.
 دراسة الطاهر ( )2012بعنوان ":الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السودانية  /دراسة ميدانية ".
هدفت الدراسة إلى تحديد مستوي الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية واختبار العالقة بين هذا املستوى وبين
املتغيرات اإلدارية والنفسية واألجور والحوافز ومتغير التدريب ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية .تمثلت أهمية الدراسة في معرفة املشاكل
واملعوقات التي تعترض الرضا الوظيفي من أجل الوقوف على الحقيقة ووضع الحلول واملقترحات املناسبة لهذه املشاكل .كما تمثلت منهجية الدراسة في
إتباع أسلوب املقابالت الشخصية واملالحظة واالستبيانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة .توصلت الدراسة إلى أن اإلجراءات اإلدارية في الجامعات
الحكومية والتي لها عالقة مباشرة بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس تحتاج إلى مراجعة موضوعية وواعية للكشف عن أسباب عدم تحقيق
هذا الرضا عند الجهاز األكاديمي لدى هذه املؤسسات الحكومية ،وأن العوامل املالية املتعلقة باألجور والرواتب والحوافز لم تصل بعد إلى الحد الذي
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يعطي عضو هيئة التدريس انعكاسا داخليا بالرضا نحو حجم العمل الذي يقوم به ومقدار األجر ،وتوصلت أيضا إلى أن العوامل النفسية التي تيهئ
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية غير كافية وليست باملستوى املطلوب الذي يجعل العضو مقبال على عمله متمسكا به ،وأن تأهيل عضو
هيئة التدريس من النواحي التدريبية لم يجد االهتمام الكافي م ن الجامعات الحكومية ولعل ذلك أدى إلى عدم ثبات عضو هيئة التدريس في وظيفته.
خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها مراجعة جميع اإلجراءات اإلدارية والعمل على تنفيذها أو تعديلها واالهتمام بالنواحي النفسية وتهيئة الجو
املناسب للعمل ،باإلضافة إلى تحسين الظروف املعيشية للعاملين في الجامعات بما يتالءم مع الغالء املعيش ي وزيادة رواتب املوظفين بشكل عام ،وتنمية
املواهب والقدرات اإلدارية لدى العاملين وذلك بإدخال البرامج التدريبية التي ترفع مستواهم املنهي.
 دراسة حمدي و حمدان ( )2011بعنوان " :الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس دراسة تطبيدقية في جامعة األنبار".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس ،و والوقوف على عالقة الرضا الوظيفي ببعض املتغيرات
الشخصية ،كما هدفت إلى قياس مدى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة األنبار ،وهدفت أيضا إلى تحديد درجة أهمية كل بعد من أبعاد
الرضا الوظيفي في مستوي الرضا الوظيفي العام .بينت النتائج وجود مستوى جيد من الرضا لدى هؤالء العاملين وبنسب مختلفة وحسب كل محتوى
من محتويات الرضا الوظيفي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباط بين مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة األنبار
والخصائص الفردية لهم .وبينت الدراسة وجود انخفاض نسبي في مستوى الرضا فيما يخص مجال األجور والحوافز.
أوصت الدراسة رئاسة جامعة األنبار وإدارات الكليات التابعة لها على زيادة االهتمام بالعوامل التي تحقق الرضا كظروف العمل ومستوى األجر،
وكذلك أوصت بإجراء بحوث ودراسات ميدانية مماثلة في قطاعات أخرى لكي يمكن تأكيد نتائج هذه الدراسة ومن ثم تعميمها.
 دراسة حمداوي و بخوش ( )2011بعنوان " :دور الرضا الوظيفي في تحدقيق أهداف املؤسسة الجامعية"
هدفت الدراسة إلى البحث عن دور الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في تحقيق أهداف املؤسسة الجامعية بوالية خنشلة بالجزائر.
توصلت الدراسة إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن الراتب وظروف العمل مثل املرافق الضرورية ،وعدم الرضا عن النظافة في محيط العمل ،كما
توصلت إلى عدم رضا هيئة التدريس عن مدى توفر وسائل إشباع الحاجات الفردية ،وأن هناك معدل مقبول للرضا عن نمط اإلشراف اإلداري السائد
في املركز الجامعي .أوصت الدراسة باالهتمام باألستاذ الجامعي وذلك بزيادة راتبه وتوفير الحاجات الضرورية الخاصة به مع معاملته باحترام وإنسانية.
 دراسة منصور ( )2010بعنوان" :درجة الرضا لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين ".
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية إضافة إلى تحديد أثر متغيري
املؤهل العلمي والخبرة .أظهرت النتائج أن درجة الرضا الكلية كانت متوسطة حيث وصلت النسبة لالستجابة إلى ( )%61.6وأن أقل مجاالت الرضا كان
مجال الترقيات والحوافز .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا تبعا ملتغيرات الخبرة لصالح الخبرة األعلى ،واملؤهل العلمي
لصالح املؤهل األقل.أوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة مساعدة إدارة الجامعة ألعضاء هيئة التدريس بتوفير فرص املشاركة في الدورات
واملؤتمرات العاملية وتشجيعها ،وأوصت بتوضيح أنظمة الترقية املعمول بها في الجامعة ومراعاة الكفاءة في الترقية والبعد عن اعتبارات املحسوبية
والوساطة بالترقية والتعامل مع أعضاء هيئة التدريس بعدالة ومساواة ،وإعادة النظر في سلم الرواتب ألعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع غالء
املعيشة ومتطلبات الحياة ،وضرورة تشجيع تقوية العالقات االجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
 دراسة العكش والحسين ( )2008بعنوان " :الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة والحكومية في األردن".
هدفت هذه الدارسة إلى مقارنة مدى توفر الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم اإلدارية في الجامعات الحكومية
والخاصة في األردن .توصل الباحث إلى نتائج أهمها ،أن معدالت الرضا ألساتذة الجامعات الحكومية أكثر من الخاصة على العموم ،عدم وجود فروق بين
أعضاء هيئة ال ّتدريس في الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بأبعاد الرضا الوظيفي باستثناء عنصري تقييم األداء واملناخ األكاديمي ،حيث تبين
فيها أن معدالت الرضا في الجامعات الخاصة أكبر منه في الجامعات الحكومية .أوصت الدراسة بالعمل على تحسين مناخ العمل في الجامعات الحكومية،
وتحسين العالقة بين الزمالء في األقسام العلمية ،وضرورة امتناع إدارة الكليات عن التدخل في عمل أعضاء هيئة التدريس ،مع تحسين عالقتها معهم،
كذلك أوصت باعتماد إجراءات موضوعية في تقييم أعضاء هيئة التدريس والتركيز على األداء فقط في تقييم عملهم.
 دراسة السعود ( )2001بعنوان " :الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األهلية واألردنية ".
هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األهلية األردنية وعالقتها ببعض
املتغيرات .أظهرت نتائج الدراسة أن درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األهلية األردنية ،كانت متوسطة على الدرجة الكلية
للمقياس ومجاالت العالقة بين الزمالء ،واإلدارة األكاديمية ،وظروف العمل ،بينما كانت الدرجة قليلة في مجالي الراتب والحوافز ،كما أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس ونوع الكلية وثالثة مجاالت من مجاالت الرضا الوظيفي الخمسة.
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منهج ـية البحـ ـث:
يتمثل مجتمع البحث في الباحثين بهيئة البحوث الزراعية في السودان ،بمحطاتها املختلفة وهي ( )27محطة بحوث زراعية و( )14من املراكز
البحثية املختلفة موزعة في العديد من مناطق السودان حسب بيئاتها ونظمها الزراعية املختلفة ،وتشمل الباحثين والبالغ عددهم  600باحث بدرجاتهم
العلمية املختلفة وهي أستاذ باحث ،أستاذ باحث مشارك ،أستاذ باحث مساعد ،باحث ،مساعد باحث .تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي
يصف موضوع الدراسة ويعبر عنه بكل دقة كما وكيفا .تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )129مبحوثا من الباحثين ،تم استرجاع ( )126بنسبة
( .)%97.6وتمثلت األداة املستخدمة في جمع املعلومات األولية في استمارة استقصاء صممت لجمع املعلومات من أفراد عينة البحث بهيئة البحوث
الزراعية وهم الباحثين بمختلف درجاتهم العلمية .واحتوت االستبانة على محاور أساسية يدور حولها موضوع البحث وهي مدى رضا الباحثين بهيئة
البحوث الزراعية ،وعناصر الرضا املادية ،وللتأكد من مصداقيتها تم إجراء صدق تحكيمي إلستمارة االستقصاء عن طريق عرضها علي مجموعة من
املختصين وذوي الخبرات بهيئة البحوث الزراعية وبعض أساتذة اإلدارة واإلحصاء بجامعة الجزيرة ومع الحذف والتعديل واإلضافة في االستبانة خرجت
بصورتها النهائية متوافقة مع فرضيات البحث .أما فيما يتعلق بثبات املقياس فقد أعتمد على ) )Alpha Cronbachكأداة بغرض قياس االتساق
الداخلي ألسئلة االستبيان ملعرفة درجة ثبات استجابات املبحوثين ،وقد بلغت قيمة ألفا كورنباخ  0.91وهي نسبة أعلى من قيمة الحدود الدنيا والتي
تبلغ  .0.60وتم توزيع االستبانات بواسطة ستة وعشرون من املرشدين الزراعيين بعد تدريههم علي كيفية اختيار الشرائح والطريقة التي يتم بها ملء
االستبانات .وتم معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللحصول على نتائج يمكن من خاللها التحقق من
صحة الفرضيات املختلفة .ولدراسة العالقات االرتباطية بين متغيرات البحث لتحديد وجود عالقة معنوية بينها تم استخدام اختبار (.)Chi-square
*إحصائية كا تربيع ( )  ²تحسب من خالل املعادلة:
/ Erc

C

 Orc  Erc 

2

C 1

R

)  ²( = 
R 1

بحيث:
التكرار املشاهد في الصف  rوالعمود Orc = c
التكرار املتوقع في الصف  rوالعمود Erc = c
ونرفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين املتغيرين إذا كان مستوى املعنوية أقل من .%5
بينما تم جمع البيانات الثانوية للدراسة من مصادر تمثلت في املراجع ،املصادر ،األوراق العلمية ،منشورات هيئة البحوث الزراعية ،البحوث
والدراسات السابقة ،الدوريات ،التقارير والشبكة العنكبوتية الدولية.

عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
يحتوي هذا الجزء على تحليل مفصل لبيانات عينة الباحثين بهيئة البحوث الزراعية حسب إجاباتهم على االستبانة ،وذلك من خالل
املعالجات اإلحصائية التي أجريت ومن ثم مناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة اإلحصائية.
 وصف وتحليل خصائص عينة الباحثين:
فيما يلي سيتم وصف خصائص عينة الباحثين مثل العمر ،والوظيفة واملؤهل وسنوات الخبرة كما سيرد في الجداول التالية.
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة من الباحثين حسب العمر
العمر
اقل من 30
39 – 30
49 – 40
59 – 50
أكبرمن 60
املجموع

التكرار
42
21
31
23
9
126

النسبة %
33.3
16.7
24.6
18.3
7.1
100.0

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

تبين من الجدول ( )1أعاله أن ثلث املبحوثين من عينة الباحثين أعمارهم أقل من ( )30سنة ،وأقل من الثلث تترواح أعمارهم ما بين ( )40سنة و ()49
سنة .ويالحظ أن ما نسبته ( )%16.7أعمارهم من  39- 30سنة ،وأن ما نسبته ( )%18.3تتفاوت أعمارهم من ( )50سنة و ( )59سنة .بينما نسبة
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( )%7.1من أفراد العينة أعمارهم فوق الستين سنة وهي نسبة ضئيلة ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الباحثين في هذا العمر يكونون أو قريبين من سن
التقاعد .كما يالحظ أن أغلبية املبحوثين هم من الفئات العمرية املتوسطة من ( ) 49 – 30سنة .كما أن غالبية املبحوثين من عينة الباحثين ذكورا
ويمثلون نسبة %62.7بينما اإلناث يشكلون  ،%37.3ويعزى ذلك إلى إقبال هيئة البحوث الزراعية إلى توظيف الذكور أكثر من اإلناث وذلك لصعوبة
العمل امليداني في الحقول واملزارع ألنه يتطلب وجود الذكور أكثر من اإلناث.
جدول ( )2توزيع عينة الدراسة من الباحثين حسب الوظيفة
الوظيفة
مساعد باحث
باحث
باحث مساعد
باحث مشارك
باحث بروفسير
املجموع

النسبة %
37.3
27
18.3
12.7
4.7
100

التكرار
47
34
23
16
6
126

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

من الجدول ( )2يتضح أن النسبة األعلى من أفراد العينة من حملة الدكتوراه على النحو التالي :عدد ( )23أستاذ باحث مساعد ،وعدد ( )16أستاذ
باحث مشارك ،وعدد ( )6أستاذ باحث ،وتليها نسبة الباحثين ومساعدي الباحثين ويعزى ذلك إلى اقتراب الباحثين من التقاعد كما ورد آنفا .كما
نالحظ أن ثالثة فقط من حملة البكالريوس لم يتم تأهيلهم وقد يكون بسبب قصور برامج التدريب .ويالحظ أن النسبة األكبر من املبحوثين من حملة
الدكتوراه ( ،)%35.7تليها نسبة أقل بقليل من حملة البكالريوس ( ،)%34.9وأخيرا من حملة املاجستير ( .)%29.4وهذا يدل على أن الهيئة توظف
حملة البكالريوس ويتم تدريههم وتأهيلهم .كما تختار الكادر البشري املؤهل من حملة الدكتوراه للمشاركة في البحث العلمي ووضع ومناقشة وإجازة
الخطة البحثية الخاصة بالهيئة ،والنهوض بالبرامج الزراعية.
جدول ( )3توزيع عينة الدراسة من الباحثين حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة
اقل من  5سنة
من  5سنه الى أقل من  10سنة
من  10سنه الى  15سنة
اكثر من 15سنة
املجموع

النسبة %
31.0
15.1
7.1
46.8
100.0

التكرار
39
19
9
59
126

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

يتضح من الجدول ( )3أن النسبة األكبر من املبحوثين عدد ( )59وبنسبة ( )%46.8من أصحاب الخبرة ألكثر من خمسة عشر عاما يعملون باملحطات
املختلفة لهيئة البحوث الزراعية ،مما يدل بأن لهم خبرة طويلة في مجال البحث والزراعة وهذا يؤثر في زيادة عالوتهم السنوية وبالتالي رضاهم
الوظيفي .ويليها نسبة خبرة املبحوثين أقل من خمسة سنة والتي تشكل نسبة ( ،)%31وهذا يعني أن هيئة البحوث الزراعية توظف الكوادر الشابة
باملؤسسة للستفادة من طاقاتهم للنهوض باملجال البحثي والزراعي محليا وإقليميا ألطول فترة بحسبان أنهم في بدايات العمر املنهي وسيبذلون قصارى
جهدهم إذا ما تم تدريههم في مجال عملهم.
 مدى الرضا الوظيفي لفئة الباحثين:
يتمثل هذا الجانب في دراسة محاور أساسية وهي مدى الرضا الوظيفي للباحثين و دراسة العوامل املادية بكل متغيراتها ،ومن ثم مناقشة النتائج التي
توصلت إليها الدراسة ،وقد طرحت الدراسة على املبحوثين عبارات حسب مقياس ليكرت الخماس ي كما في الجدول التالي:
جدول ( )4آراء أفراد العينة من الباحثين حول مدى الرضا الوظيفي
راض ي جدا

راض ي

مستوى الرضا
محايد

غيرراض ي

غيرراض ي إطالقا

الوسط الحسابي

االتجاه العام

1

وظيفتك عموما

%47.6

%46.0

%3.2

%.8

%2,4

4.36

2
3

طبيعة عملك
تناسب مؤهلك العلمي مع طبيعة
عملك

%38.1
%47.6

%50.0
%33.3

%4.8
%5.6

%5.6
%10.3

%1.6
%3.2

4.17
4.12

راض ي جدا
راض ي
راض ي

العبارة

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،
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يتضح من الجدول ( )4أن غالبية املبحوثين يرون أنهم راضون عن عملهم ألن االتجاه العام للرضا (راض ي جدا) بوسط حسابي ( .)4.36كما إنهم راضون
عن طبيعة العمل  ،ألن االتجاه العام للرضا (راض ي) بوسط حسابي ( .)4.17وتضمن الجدول أعاله أيضا تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة عمل
املبحوثين ،فنجد أن أغلبية املبحوثين راضون عن تناسب مؤهلهم العلمي مع طبيعة عملهم .ويالحظ من الجدول ( )4أعاله أن أهم عبارة من حيث

الوسط الحسابي هي مدى رضا الباحثين عن الوظيفة عموما ،تليها في األهمية الرضا عن طبيعة العمل ،ثم أخيرا تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة العمل.
(كاي تربيع) للعالقة بين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي لفئة الباحثين

جدول ( )5اختبار
الرقم
1
2
3

البيان

املعنوية

(كاي تربيع)
قيمة
19.015
23.205
17.141

وظيفتك عموما
طبيعة عملك
تناسب مؤهلك العلمي مع طبيعة عملك

0.01
0.00
0.02

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

(كاي تربيع ) في الجدول ( )5أعاله يوضح العالقة بين مكونات طبيعة عمل عينة املبحوثين من الباحثين مع مستوى الرضا الوظيفي حيث
اختبار
تشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين كل من الوظيفة عموما وطبيعة العمل وتناسب املؤهل العلمي مع
طبيعة العمل مع الرضا  ،حيث كانت معنوية االختبار أقل من (.)0.05
تستنتج الدراسة أن غالبية املبحوثين من الباحثين راضون عن طبيعة عملهم ،وأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة العمل ومستوى الرضا
الوظيفي للباحثين.
نجد أن هذه النتيجة تتفق مع دراسة ( إبراهيم وعجرمة  )2014،والتي توصلت نتائجها إلى وجود عالقة دالة بين تأمين بيئة العمل ،والرضا الوظيفي
ببعديه ،الرضا عن العمل والرضا عن عالقات العمل .وكذلك تتفق مع دراسة (عوض هللا )2012 ،والتي توصلت إلى أن أفراد البحث راضيين إلى حد ما
عن بيئة العمل الوظيفي وأن هناك عالقة ارتباطية بين الحوافز املادية واملعنوية والرضا عن بيئة العمل .وأيضا اتفقت مع دراسة (شديقات )1999 ،التي
توصلت إلى أن مجال بيئة العمل هو مصدر أساس ي للرضا عن العمل .واتفقت مع دراسة (الشمري )2009 ،والتي توصلت إلى أن هناك تأثير فعال لبيئة
العمل على الرضا الوظيفي وأن هناك عالقة دالة بين تأمين بيئة العمل والرضا عن نظام العمل .كما لم تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل ( املحتسب
وجلعود ) 2006 ،التي توصلت إلى عدم الرضا عن بيئة العمل من حيث إجراءات السالمة ومكان العمل وكذلك دراسة(حمداوي وبخوش )2011 ،والتي
توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن بيئة العمل واملتمثل في غياب املرافق الضرورية.
 دراسة العالقة بين العوامل املادية ورضا الباحثين:
لدراسة العالقة بين العوامل املادية ورضا الباحثين بهيئة البحوث الزراعية ،طرحت الدراسة على املبحوثين عبارات حسب مقياس ليكرت
الخماس ي وتتمثل هذه العبارات في مكونات بيئة العمل ،نظام األجور واملرتبات والحوافز ،البحوث وامليزانية الخاصة بها ،كما تم تحليل هذه العبارات عن
طريق التحليل الوصفي باستخدام الجداول التكرارية والنسب املئوية ،واختبارات الفروض عن طريق اختبار كاي تربيع ويتضح ذلك في الجداول أدناه.
 .1عنصربيئة العمل ورضا الباحثين:
جدول ( )6آراء أفراد العينة من الباحثين حول بيئة العمل
العبارة
1
2
3
4
5
6

التهوية في مكان العمل
اإلضاءة في مكان العمل
إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل
الرعاية الصحية املقدمة للعاملين
بالهيئة
توفر التقنيات الالزمة ألداء عملك
انسياب املعلومات داخل هيئة البحوث
الزراعية

راض ي جدا
%24.6
%27.0
%11.9
0

راض ي
%38.9
%37.3
%23.0
%12.7

%4.8
%5.6

%23.0
%33.3

مستوى الرضا
محايد
%11.1
%13.5
%14.3
%23.8

غيرراض ي
%19.8
%17.5
%39.7
%48.4

غيرراض ي إطالقا
%5.6
%4.8
%11.1
%15.1

الوسط الحسابي
3.57
3.64
2.85
2.34

االتجاه العام
راض ي
راض ي
محايد
غير راض ي

%17.5
%19.8

%42.9
%34.1

%11.9
%7.1

2.66
2.96

محايد
محايد

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

نالحظ من الجدول ( )6غالبية املبحوثين من فئة الباحثينهم راضون عن التهوية في مكان العمل ،وهذا يتضح من االتجاه العام للرضا (راض ي) والوسط
الحسابي (  .)3.57وتبين من الجدول أعاله أن االتجاه العام للرضا عن اإلضاءة في مكان العمل ( راض ي) والوسط الحسابي ( .)3.64أما بالنسبة إلجراءات
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األمن والسالمة في مكان العمل ،تبين أن املبحوثين من الباحثين محايدون تجاه هذا العنصر ،والحياد إشارة لعدم الرضا ،ويالحظ من الجدول أعاله
أيضا أن الغالبية العظمى من املبحوثين غير راضين عن الرعاية الصحية املقدمة لهم.
واتضح من الجدول أعاله أن املبحوثين التزموا جانب الحياد تجاه توفر التقنيات الالزمة ألداء عملهم .وهذا يدل على عدم الرضا عن توفر التقنيات
الالزمة ألداء العمل في الهيئة حسب االتجاه العام للرضا (محايد) والوسط الحسابي (.)2.66
وبالنسبة النسياب املعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية حسب الجدول أعاله ،االتجاه العام لرضا عينة الباحثين (محايد).
يالحظ من الجدول ( )6أعاله أن أهم عبارة من حيث الوسط الحسابي هي اإلضاءة في مكان العمل ،تليها في األهمية التهوية في مكان العمل ،ثم انسياب
املعلومات داخل الهيئة وتليها عبارة توفر التقنيات الالزمة ألداء العمل ،وتليها إجراءات األمن والسالمة في العمل قم أخيرا الرعاية الصحية املقدمة
للعاملين بالهيئة.
(كاي تربيع) للعالقة بين بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للباحثين

جدول ( )7اختبار
الرقم
1
2
3
4
5
6

املعنوية

البيان
(كا تربيع)
قيمة
1.572
5.194
0.170
20.579
2.836
16.105

التهوية في مكان العمل
اإلضاءة في مكان العمل
إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل
الرعاية الصحية املدقدمة للعاملين بالهيئة
توفرالتدقنيات الالزمة ألداء عملك
انسياب املعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية

0.814
0.268
0.997
0.00
0.586
0.03

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

اختبار كاي تربيع ( ) في الجدول ( )7أعاله يوضح العالقة بين مكونات بيئة عمل عينة املبحوثين من الباحثين مع مستوى الرضا الوظيفي حيث
تشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين كل من الرعاية الصحية املقدمة للعاملين بهيئة البحوث
الزراعية وانسياب املعلومات داخل الهيئة ،مع الرضا ،حيث كانت معنوية االختبار أقل من ( .)0.05أما التهوية واإلضاءة وإجراءات األمن والسالمة في
مكان العمل ،وتوفر التقنيات الالزمة ألداء العمل ،ليس لها عالقة ذات داللة إحصائية مع الرضا ،ألن مستوى املعنوية لالختبار كان أكبر من (.)0.05
لذا تستنتج الدراسة أن هناك عدم رضا عن بيئة العمل ألن االتجاه العام (غير راض ي) ،حيث توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من الرعاية
الصحية املقدمة للعاملين من قبل هيئة البحوث الزراعية وانسياب املعلومات داخل الهيئة مع رضا الباحثين.
كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة (حمداوي وبخوش )2011 ،التي توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن ظروف العمل مثل املرافق الضرورية.
كذلك تتفق مع دراسة (حمدي وحمداوي )2011 ،والتي توصلت إلى عدم رضا هيئة التدريس بجامعة األنبار عن ظروف وبيئة العمل.
 .2األجور واملرتبات والحو افز ورضا الباحثين:
وضح هذا املحور بعض األسئلة طرحت على املبحوثين من الباحثين حول العوامل املادية للرضا كاألجور واملرتبات والحوافز املادية واملكافأت
املادية ،ويتضح ذلك من الجداول أدناه.
جدول ( )8يوضح آراء أفراد العينة من الباحثين حول نظام األجور واملرتبات والحو افز
العبارة
1
2
3
4

تناسب مقدار راتبك الشهري مع حجم عملك
انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري
تناسب املكافآت املالية مع حجم أدائك
تناسب املرتب مع مرتبات العاملين باملؤسسات
الشبيهة

راض ي جدا

راض ي

%2.4
%.8
%2.4
%2.4

%15.9
%20.6
%11.1
%11.1

مستوى الرضا
محايد
%12.7
%6.3
%20.6
%20.6

غيرراض ي

غيرراض ي إطالقا

الوسط الحسابي

االتجاه الع ــام

%35.7
%40.5
%38.1
%32.5

%33.3
%31.7
%27.8
%23.0

2.18
2.18
2.22
2.60

غير راض ي
غير راض ي
غير راض ي
محايد

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

من الجدول ( )8أعاله يتضح أن غالبية أفراد العينة يرون أن مقدار راتههم الشهري ال يتناسب مع حجم عملهم ،وأنهم غير راضين عن ذلك ألن متوسط
الرضا متدني حسب الوسط الحسابي للعينة ( .)2.18كما أن أقلية منهم راضين عن تناسب مقدار راتههم الشهري مع حجم عملهم.
أما بالنسبة ملوعد صرف الراتب الشهري كما في الجدول أعاله ،نجد أن نسبة عالية من أفراد العينة يرون أن راتههم الشهري يتأخر عن موعد صرفه،
وأنهم غير راضين إطالقا عن هذا التأخير في الراتب أو عدم انتظام صرفه ،حيث تمثل نسبة عدم الرضا ( )% 72.2من حجم عينة الباحثين بالهيئة،
وترى الدراسة أن سبب التأخير قد يكون بسبب تحويل صرف املرتبات من النظام اليدوي إلى النظام املصرفي عن طريق املصارف والبنوك والتي قد
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تتأخر في الصرف بسبب ضغط العمل .وفيما يتعلق بتناسب املكافآت املالية مع حجم العمل كما ظهر في الجدول أعاله ،نجد أن غالبية أفراد العينة غير
راضين عن هذا العنصر .ويالحظ أن متوسط الرضا متدني بمقدار ( ،)2.22بينما نسبة قليلة من املبحوثين يروا أن هنالك تناسب بين املكافآت املالية
وأدائهم لعملهم ،وقد يكون هذا بسبب درجاتهم العلمية والوظيفية العالية .ويالحظ أيضا من الجدول أعاله ،أن أفراد العينة بنسبة ( ،)% 55.5يرون
أن راتههم غير متناسب مع مرتبات املؤسسات الشبيهة لهيئة البحوث الزراعية ويقصد بها الجامعات وكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في
السودان.
جدول ( )9يوضح اختبار
الرقم
1
2
3
4

(كاي تربيع) للعالقة بين األجور واملرتبات والحو افزومستوى الرضا الوظيفي للباحثين
البيان

املعنوية

(كا تربيع)
قيمة
9.419
2.678
5.500
6.014

تناسب مدقدارراتبك الشهري مع حجم عملك
انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري
تناسب املكافآت املالية مع حجم أدائك
تناسب املرتب مع مرتبات العاملين باملؤسسات الشبيهة

0.051
0.613
0.240
0.198

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

في الجدول ( )9أعاله يوضح العالقة بين األجور والرواتب والحوافز ألفراد عينة املبحوثين مع مستوى الرضا الوظيفي حيث تشير دالالت
اختبار
النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تناسب الراتب الشهري مع حجم العمل و الرضا ،حيث كانت معنوية االختبار أقل
من أو تساوي ( .)0.05أما انتظام مواعيد الراتب الشهري وتناسبه مع املؤسسات الشبيهة ،واملكافآت املالية ،ليس لها عالقة ذات داللة إحصائية مع
الرضا ،ألن مستوى املعنوية لالختبار كان أكبر من (.)0.05
بصورة عامة تستنتج الدراسة أن االتجاه العام للرضا غير راض ي ،وأن هناك عدم رضا من غالبية املبحوثين عن نظام األجور واملرتبات واملكافآت املتبع،
وأن الرواتب واملكافآت املالية ال تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به .وأنهم غير راضين عن تأخر راتههم الشهري .وال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين املرتبات واألجور ورضا الباحثين ،وهذا يعني بأنهم غير راضين عن األجور والرواتب والحوافز ولكنها ال تؤثر في درجة رضاهم الوظيفي.
وفيما يلي بعض الجداول التي تحتوي على أسئلة طرحت على أفراد العينة من الباحثين حول العوامل املادية املتمثلة في األجور واملرتبات وتمت اإلجابة
عليها:
جدول ( )10العوامل املادية للرضا الوظيفي للباحثين
السؤال
كاألجور
واملرتبات واملكافآت
 /1هل تحدقق العوامل املادية
املادية فدقط اإلشباع الكامل ؟

 /2إذا كانت إجابة السؤال ( )1ال  ،أو نوعا ما هل أنت
راض ي ؟

اإلجابة
نعم
ال
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
نوعا ما
املجموع

التكرار
14
81
31
126
15
69
28
112

النسبة%
11.1
64.3
24.6
100.0
13.4
61.6
25.0
100.0

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

يالحظ من الجدول ( )10أن غالبية املبحوثين من عينة الباحثين يرون أن األجور واملرتبات والحوافز واملكافآت املادية ال تحقق اإلشباع الكامل بنسبة
( ،)%64.3وأنهم غير راضين عن ذلك ولكن هذا ال يؤثر على رضاهم الوظيفي.
 .3معينات البحوث:
في هذا الجزء طرحت الدراسة بعض األسئلة على عينة الباحثين فيما يخص البحوث التي يقومون بأدائها ومدى توفر املعينات التي تساعدهم على
ذلك ،وتم اإلستجابة عليها من قبل املبحوثين كما يلي:
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جدول ( )11أسئلة حول املعينات التي توفرها هيئة البحوث الزراعية للباحثين
السؤال

اإلجابة

التكرار

النسبة%

 /1هل هناك معينات توفرها هيئة البحوث الزراعية تساعد
الباحثين في أداء أبحاثهم

نعم
ال
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
نوعا ما
املجموع

52
10
64
126
6
25
21
52
5
24
17
46

41.3
7.9
50.8
100.0
11.5
48.1
40.4
100.0
10.9
52.2
36.9
100.0

 /2إذا كانت إجابة السؤال ( )1نعم  ،هل هذه املعينات كافية
ألداء البحوث بالطريدقة املطلوبة ؟

 /3إذا كانت إجابة السؤال ( )2ال  ،أو نوعا ما هل أنت راض ي ؟

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

من الجدول ( )11نجد أن أكثر من نصف أفراد العينة أشاروا إلى أنه ال توجد معينات توفرها الهيئة تساعد الباحثين في أداء أبحاثهم .أما ما نسبته
( )%41.3من حجم العينة أشاروا إلى وجود معينات توفرها هيئة البحوث الزراعية ألداء أبحاثهم ولكنها غير كافية ألداء البحوث بالطريقة املطلوبة.
وتبين أن الغالبية غير راضين عن عدم كفاية املعينات املساعدة لهم في أداء أبحاثهم في املجال البحثي وامليداني.
جدول ( )12أسئلة حول امليزانية التي تخصصها هيئة البحوث الزراعية للبحث العلمي للباحثين
السؤال
 /1هل تخصص هيئة البحوث الزراعية ميزانية للبحوث العلمية ؟

 /2إذا كانت إجابة السؤال ( )1نعم  ،هل هذه امليزانية كافية ألداء
البحوث بالطريدقة املطلوبة

 /3إذا كانت إجابة السؤال ( )2ال  ،أو نوعا ما هل أنت راض ي ؟

 /4إذا لم يكفي املال املخصص للبحث  ،هل في استطاعتك دفعه من
مالك الخاص ؟
 /5إذا كانت إجابة السؤال ( )4نعم هل يحدقق لك ذلك قدرا من الفرح
والسروروالرضا ؟

اإلجابة

التكرار

النسبة%

نعم
ال
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
املجموع
نعم
ال
نوعا ما
املجموع

99
8
19
126
22
45
32
99
13
44
20
77
56
70
126
27
22
7
56

78.6
6.3
15.1
100.0
22.2
45.5
32.3
100.0
16.9
57.1
26.0
100.0
44.4
55.6
100.0
48.2
39.3
12.5
100.0

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج املسح امليداني.)2017( ،

تبين من الجدول ( )12أن أغلبية أفراد العينة من الباحثين يروا إن هيئة البحوث الزراعية تخصص ميزانية للبحوث العلمية ،ولكن ترى األغلبية أن
هذه امليزانية املخصصة غير كافية للبحوث العلمية ،وهذا يدل على عدم ال رضا من املبحوثين واتضح ذلك من إجابات املبحوثين حيث كانت نسبة عدم
الرضا (.)%83.3
ويالحظ من الجدول أعاله أن ما نسبته ( )%55.6يروا بأنه ليس في استطاعتهم الدفع من مالهم الخاص إذا لم يكفي املال املخصص للبحث .بينما
األقلية منهم يمكن أن يدعموا أبحاثهم من مالهم الخاص مما يحقق لهم قدرا من الرضا والفرح والسرور.

91

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

دور العوامل املادية يف الرضا الوظيفي للباحثني يف هيئة البحوث الزراعية  -السودان

أبوسفيان البشري وآخرون

وفيما يتعلق بنتيجة الدراسة الحالية حول العالقة بين األجور والرواتب والحوافز املادية واملكافآت ومستوى الرضا الوظيفي للباحثين بهيئة
البحوث الزراعية والتي توصلت إلى أن هناك عدم رضا عن تناسب األجور واملرتبات واملكافئات مع حجم العمل ،نجد أنها اتفقت مع دراسة (شبات)2016 ،
التي توصلت إلى وجود عدم رضا األكاديميين عن املردود املالي ومناسبته لألعباء األكاديمية امللقاة على عاتقهم ،و دراسة (الطاهر )2012 ،التي توصلت إلى
أن العوامل املالية كالرواتب واألجور واملكافئات لم تصل بعد إلى الحد الذي يعطي عضو هيئة التدريس انعكاسا داخليا بالرضا نحو مقدار األجر وحجم
العمل الذي يقوم به ،ودراسة ( حمداوي وبخوش )2011 ،التي توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن الراتب ،ودراسة (حمدي وحمدان  )2011التي
بينت وجود انخفاض نسبي في مستوى الرضا فيما يخص األجور والحوافز ،ودراسة (خليفات واملالحمة )2009 ،التي توصلت إلى عدم رضا أعضاء هيئة
التدريس عن نظام املكافئآت والحوافز في الجامعات الخاصة  ،ودراسة (أبو سنينة )2008 ،التي توصلت إلى هناك تأثير وأهمية لحوافز العمل املادية
واملعنوية على الرضا الوظيفي ،وأنه توجد عالقة بين حوافز العمل والرضا الوظيفي لدى مهندس ي القطاع في جنوب الضفة الغربية ،وأن الحوافز املادية
اإليجابية كانت أقل تأثيرا في الرضا الوظيفي من الحوافز اإليجابية املعنوية .ودراسة ( عويضة )2008 ،التي توصلت أيضا إلى عدم الرضا عن نظام األجور
ووضع الحوافز .ودراسة ( )Shun-Hsing et al 2006التي توصلت إلى أن الرضا الوظيفي يرتبط باألجور ونظام عادل للترقيات ،ودراسة (أبو رمضان،
 )2004التي توصلت إلى عدم الرضا عن نظام الحوافز املادية واملعنوية والرواتب التي ال تتناسب مع ظروف املعيشة للعاملين بالجامعات الفلسطينية .كما
اختلفت مع دراسة (أبو سمرة )2004،التي توصلت إلى مستوى عالي من الرضا عن الرواتب والحوافز لدى املشرفيين األكاديميين في جامعة القدس
املفتوحة .ودراسة (السعود )2001 ،التي بينت نتائجها أن درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعت األهلية األردنية قليلة في مجالي
الرواتب والحوافز.
وعليه نخلص إلى أن أغلب الدراسات توصلت إلى عدم رضا العاملين عن الهيكل الراتبي املتمثل في األجور ،املرتبات ،الحوافز املادية واملكافئآت املالية.

الخاتمة والتوصــيات:
النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 .1الباحثون راضون عن الوظيفة عموما ،وعن طبيعة عملهم ،وراضون عن تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة عملهم.
 .2الباحثون غير راضين عن بيئة العمل املتمثلة في التهوية واإلضاءة في مكان العمل ،إجراءات األمن والسالمة والرعاية الصحية املقدمة للعاملين
بهيئة البحوث الزراعية .ولكن ال عالقة لها برضاهم الوظيفي.
 .3فيما يخص األجور واملرتبات نجد أن االتجاه العام للرضا عن األجور واملرتبات واملكافآت املالية (غير راض ي) بالنسبة للباحثين .ولكن ال توجد
عالقة ذات داللة إحصائية بين املرتبات واألجور والرضا الوظيفي للباحثين ،أي أنها ال تؤثر في درجة رضاهم الوظيفي.
 .4توفر هيئة البحوث الزراعية معينات تساعد الباحثين والتقنيين في أداء أبحاثهم ،إال أنها غير كافية ألداء البحوث بالطريقة املطلوبة.
 .5عدم كفاية تمويل البحث العلمي من وجهة نظر معظم املبحوثين من فئة الباحثين ،مما يضطر بعض الباحثين لسد العجز في امليزانية من مالهم
الخاص.
التوصيات:
على ضوء النتائج توص ي الدراسة باآلتي:
 .1تحسين هيكل الرواتب وذلك بزيادة األجور والرواتب واملكافآت املادية الباحثين بهيئة البحوث الزراعية.
 .2توفير املعينات الكافية التي تمكن الباحثين من القيام بمهامهم البحثية واملجتمعية بشكل أفضل.
 .3تخصيص الهيئة ميزانية كافية للبحوث العلمية حتى ال يضطر بعض الباحثين الدفع من مالهم الخاص إلنجاز تلك البحوث .وتخصيص امليزانية
لألبحاث يؤدي إلى تشجيع الباحثين والتقنيين على البحث العلمي.
 .4ضرورة اهتمام الباحثين ذوي املؤهالت العلمية العالية بالباحثين الجدد وذلك لتأهليهم وتطويرهم ومساعدتهم في مسيرتهم البحثية والعملية بهيئة
البحوث الزراعية.
 .5التوزيع العادل للباحثين بتعيينهم في املحطات الريفية وتشجيعهم على العمل فيها ،وذلك بتزويد تلك املحطات بكافة االحتياجات الفعلية للبحث
العلمي وزيادة رواتههم وعالواتهم باعتبار املحطات الريفية مناطق شدة.
 .6تحسين بيئة العمل املتمثلة في التهوية واإلضاءة ،إجراءات األمن والسالمة ،وتوفير التقنيات الالزمة ألداء العمل ،وتسهيل انسياب املعلومات
داخل هيئة البحوث الزراعية.
 .7تحسين مستويات الرضا الوظيفي للباحثين بهيئة البحوث الزراعية ،وذلك بتحسين العوامل والعناصر التي تؤدي إلى تحقيق الرضا التام عن
الوظيفة ،وبذلك تتحقق أهدافهم الشخصية وبالتالي تحقيق أهداف هيئة البحوث الزراعية.
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كل على حدا والتي قد تحقق الرضا
 .8التوصية بإجراء بحوث الحقة في مجال الرضا الوظيفي واقتراح مزيد من الدراسات تتناول العناصر والعوامل ٍ
الوظيفي للعاملين باملؤسسات املختلفة.

املراجع:
أوال  :الكتب واملراجع :
 .1إسماعيل ،زكي محمد )2005( ،السلوك التنظيمي .منشورات جامعة السودان املفتوحة،الخرطوم.
 .2بالل ،محمد إسماعيل )2008(،السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق .دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر.
 .3حافظ ،محمد حسن  )2006( ،إدارة املوارد البشرية ،منشورات جامعة السودان املفتوحة ،الطبعة األولى ،الخرطوم ،السودان.
 .4الخضرا ،بشير و أبو هنطش ،أحمد و أحمد ،مروة و الظاهر ،حنان  :)2010( ،السلوك التنظيمي.الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات
بالتعاون مع جامعة القدس ،القدس.
 .5عبد الباقي ،صالح الدين محمد  )2004(،الرضا الوظيفي في املنظمات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 .6عبد الغفار ،السيد محمد )1989( ،إدارة سلوكيات األفراد في املنظمات ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة فرع الخرطوم ،وحدة الطبع والتصوير.
 .7غازي ،وليد حليم )2011( ،دوافع واحتياجات العمل وأثرها علي الرضا الوظيفي .الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 .8املقلي ،عمر أحمد عثمان )2005( ،إدارة األفراد ،شركة مطابع السودان للعملة املحدودة ،الخرطوم ،السودان.
ثانيا :البحوث املحلية والعربية:
 .1إبراهيم ،سحر حسن وعجرمة ،فاطمة عبد املحيي )2014(،تأمين بيئة العمل للمنشآت البحثية والتعليمية وعالقة ذلك بالرضا الوظيفي
للباحثين العاملين بهذه املنشآت :املجلة الدولية للتنمية ،املجلد الرابع ،العدد األول (.46 – 37 ،)2014
 .2أبو جديع ،فاروق )2010( ،الرضا الوظيفي  ،كلية االقتصاد ،جامعة دمشق ،سوريا.
 .3أبو رمضان ،نجوى نعيم )2004( ،قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية :قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
 .4أبو سمرة ،محمود أحمد ) 2004( ،الرضا الوظيفي لدى املشرفين األكاديميين في جامعة القدس املفتوحة :املجلة الفلسطينية للتربية املفتوحة
عن بعد ،جامعة القدس املفتوحة ،املجلد األول ،العدد األول.
 .5أبو سنينة ،تغريد سليمان ) 2008( ،أثر الحوافز على الرضا الوظيفي ملهندس ي القطاع العام في جنوب الضفة الغربية :جامعة الخليل ،الضفة
الغربية ،فلسطين.
 .6حمدي ،إسماعيل أحمد و حمدان ،عبيد منصور :)2011( ،الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس :دراسة تطبيقية ،جامعة األنبار ،مجلة
جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،املجلد  ،4العدد  ،7الفلوجة ،العراق.
 .7حمداوي ،عمر و بخوش ،أحمد )2011( ،دور الرضا الوظيفي في تحقيق أهداف املؤسسة الجامعية :جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،والية خنشلة،
الجزائر.
 .8خليفات ،عبد الفتاح صالح و املالحمة ،مني خلف )2009( ،الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الخاصة األردنية :مجلة جامعة دمشق ،املجلد  ،25العدد  ،43األردن.
 .9السعود ،راتب :)2001( ،الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األهلية األردنية :أبحاث اليرموك ،سلسلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،املجلد( ،)17العدد (.)3
 .10شبات ،جالل إسماعيل )2016( ،مستوى الرضا الوظيفي لدى األكاديميين بالجامعات الفلسطينية في (قطاع غزة) :دراسة مقارنة بين العاملين في
جامعة القدس املفتوحة وجامعة غزة ،فلسطين.
 .11شديقات ،يحيى محمد )1999( ،الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك :مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد ،35
العراق.
 .12الشرمان ،منيرة وجعافرة ،صفاء )2014( ،درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم الوظيفي ،مجلة
املنارة للبحوث والدراسات ،املجلد  ،20العدد األول .
 .13الطاهر ،أحمد علي )2012( ،الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السودانية :دراسة ميدانية ،كلية الدراسات
التجارية ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،السودان.
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 .14العكش ،فوزي عبد هللا والحسين ،أحمد املصطفى )2008( ،الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة والحكومية في
األردن :دراسة مقارنة ،كليات العلوم اإلدارية ،مجلة املنارة ،جامعة آل البيت ،املجلد  ،14عدد  ،1ص .21 :
 .15عوض هللا ،ميرفت توفيق إبراهيم )2012( ،أثر التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين :أنموذج البحث ،إدارة حسابات املشتركين،
بلدية غزة ،فلسطين.
 .16عويضة ،أحمد )2008( ،أثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملين :دراسة حالة ،املنظمات األهلية ،محافظات غزة ،قسم إدارة
األعمال ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .17املحتسب ،لينا حسام و جلعود ،مروان سعيد )2006( ،العوامل املؤثرة في تطوير أداء موظفي البنوك وعالقتها بالرضا الوظيفي :دراسة تطبيقية
ميدانية ،محافظة الخليل ،جامعة بوليتكينك ،فلسطين.
 .18منصور ،مجيد مصطفى )2010( ،درجة الرضا لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية :قسم إدارة األعمال ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،مجلة جامعة األزهر ،املجلد  ،12العدد  ،1غزة ،فلسطين.
ثالثا :التدقارير واملنشورات :
 .1جمهورية السودان ،وزارة رئاسة مجلس الوزراء ،األمانة العامة ،قرارات مجلس الوزراء ،قرار رقم ( :)304الئحة الخدمة املدنية القومية2007 ،م.
 .2منشورات هيئة البحوث الزراعية ،)2017( ،السودان.
 .3منشورات وزارة العلوم والتكنولوجيا ،)2009( ،السودان.
 .4وزارعة الزراعة والري ( ،)2013الالئحة الداخلية رقم ( )1املعدلة :تعيين وترقي أعضاء هيئة البحث العلمي ومساعديهم ،قانون هيئة البحوث
الزراعية لعام 1996م ،السودان.
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Abstract:

The study dealt with the role of material factors in job satisfaction for researchers in the
Agricultural Research Institutions in Sudan. The study aimed to identify the degree of job satisfaction of
researchers in research institutions, in addition to identifying the role of elements of material incentives in
achieving satisfaction of researchers in research institutions. A random sample of 129 respondents was
selected from the study population of 600 researchers. Data were processed by the Statistical Package for
Social Sciences (SPSS). The percentages, frequencies and hypothesis tests were used to analyze the data. The
most important results were found that researchers are satisfied with the nature of their work. The study also
found that respondents were dissatisfied with the work environment, wages, salaries, and material incentives,
as well as insufficient funding for scientific research. Based on the findings of the study, recommendations
were made, the most important of which was to improve the working environment and to increase wages,
salaries and financial rewards for all employees of the institutions, as well as the fair distribution of
researchers by recruiting them in rural stations and Providing them with all necessary requirements for
scientific research so as to encourage them to work in such stations. Finally, to conduct further research in the
field of job satisfaction and its impact on job performance for the different job categories in the research
institutions.
Keywords: Material Factors, Agricultural Research, Job Satisfaction.

References:
[1] ʿbd Ạlbạqy. Ṣlạḥ Ạldyn Mḥmd, Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Fy Ạlmnẓmạt, Ạldạr Ạljạmʿyh, Ạlạ̹Skndryh, (2004)
[2] ʿbd Ạlgẖfạr. Ạlsyd Mḥmd, Ạ̹dạrẗ Slwkyạt Ạlạ̉frạd Fy Ạlmnẓmạt, Klyẗ Ạltjạrh, Jạmʿẗ Ạlqạhrh Frʿ
Ạlkẖrṭwm, Wḥdẗ Ạlṭbʿ Wạltṣwyr, (1989)
[3] ʿwḍ Ạllh. Myrft Twfyq Ạ̹brạhym, Ạ̉tẖr Ạltḥfyz Wdwrh Fy Tḥqyq Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Llʿạmlyn: Ạ̉nmwdẖj
Ạlbḥtẖ, Ạ̹dạrẗ Ḥsạbạt Ạlmsẖtrkyn, Bldyẗ Gẖzh, Flsṭyn, (2012)
[4] ʿwyḍh. Ạ̉ḥmd, Ạ̉tẖr Ạlrḍạ Ạlwẓyfy ʿly̱ Ạlwlạʾ Ạltnẓymy Ldy̱ Ạlʿạmlyn, Drạsh Ḥạlh, Ạlmnẓmạt Ạlạ̉hlyh,
Mḥạfẓạt Gẖzh, Qsm Ạ̹dạrẗ Ạlạ̉ʿmạl, Klyẗ Ạltjạrh, Ạljạmʿh Ạlạ̹slạmyh, Gẖzh, (2008)
[5] Ạ̹brạhym. Sḥr Ḥsn & ʿjrmẗ. Fạṭmẗ ʿbd Ạlmḥyy, Tạ̉myn Byỷẗ Ạlʿml Llmnsẖật Ạlbḥtẖyh Wạltʿlymyh
Wʿlạqẗ Dẖlk Bạlrḍạ Ạlwẓyfy Llbạḥtẖyn Ạlʿạmlyn Bhdẖh Ạlmnsẖật: Ạlmjlh Ạldwlyh Lltnmyh,
4(1)(2014), 37– 46.
95

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

أبوسفيان البشري وآخرون

 السودان- دور العوامل املادية يف الرضا الوظيفي للباحثني يف هيئة البحوث الزراعية

[6] Ạ̉bw Jdyʿ. Fạrwq, Ạlrḍạ Ạlwẓyfy , Klyẗ Ạlạqtṣạd, Jạmʿẗ Dmsẖq, Swryạ, (2010)
[7] Ạ̉bw Rmḍạn. Njwy̱ Nʿym, Qyạs Mstwy̱ Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Lda Ạlʿạmlyn Fy Ạljạmʿạt Ạlflsṭynyh: Qṭạʿ
Gẖzh, Ạljạmʿh Ạlạ̹slạmyh, Gẖzh, Flsṭyn, (2004)
[8] Ạ̉bw Smrh. Mḥmwd Ạ̉ḥmd, Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Lda Ạlmsẖrfyn Ạlạ̉kạdymyyn Fy Jạmʿẗ Ạlqds Ạlmftwḥh:
Ạlmjlh Ạlflsṭynyh Lltrbyh Ạlmftwḥh ʿn Bʿd, Jạmʿẗ Ạlqds Ạlmftwḥh, 1(1)(2004)
[9] Ạ̉bw Snynh. Tgẖryd Slymạn, Ạ̉tẖr Ạlḥwạfz ʿly̱ Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Lmhndsy Ạlqṭạʿ Ạlʿạm Fy Jnwb Ạlḍfh
Ạlgẖrbyh: Jạmʿẗ Ạlkẖlyl, Ạlḍfh Ạlgẖrbyh, Flsṭyn, (2008)
[10] Ạlʿksẖ. Fwzy ʿbd Ạllh & ạlḥsyn. Ạ̉ḥmd Ạlmṣṭfy̱, Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Lda Ạ̉ʿḍạʾ Hyỷẗ Ạltdrys Fy Ạljạmʿạt
Ạlkẖạṣh Wạlḥkwmyh Fy Ạlạ̉rdn, Drạsh Mqạrnh, Klyạt Ạlʿlwm Ạlạ̹dạryh, Mjlẗ Ạlmnạrh, Jạmʿẗ Ậl Ạlbyt,
14(1)(2008), 21.
[11] Ạlkẖḍrạ. Bsẖyr, Ạ̉bw Hnṭsẖ. Ạ̉ḥmd, Ạ̉ḥmd. Mrwh & Ạlẓạhr. Ḥnạn, Ạlslwk Ạltnẓymy.Ạlsẖrkh Ạlʿrbyh
Ạlmtḥdh Lltswyq Wạltwrydạt Bạltʿạwn Mʿ Jạmʿẗ Ạlqds, Ạlqds, (2010)
[12] Ạlmḥtsb. Lynạ Ḥsạm & Jlʿwd. Mrwạn Sʿyd, Ạlʿwạml Ạlmw̉tẖrh Fy Tṭwyr Ạ̉dạʾ Mwẓfy Ạlbnwk
Wʿlạqthạ Bạlrḍạ Ạlwẓyfy, Drạsh Tṭbyqyh Mydạnyh, Mḥạfẓẗ Ạlkẖlyl, Jạmʿẗ Bwlytkynk, Flsṭyn, (2006)
[13] Ạlmqly. ʿmr Ạ̉ḥmd ʿtẖmạn, Ạ̹dạrẗ Ạlạ̉frạd, Sẖrkẗ Mṭạbʿ Ạlswdạn Llʿmlh Ạlmḥdwdh, Ạlkẖrṭwm,
Ạlswdạn, (2005)
[14] Ạlsʿwd. Rạtb, Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Lda Ạ̉ʿḍạʾ Ạlhyỷạt Ạltdrysyh Fy Ạljạmʿạt Ạlạ̉hlyh Ạlạ̉rdnyh, Ạ̉bḥạtẖ
Ạlyrmwk, Slslẗ Ạlʿlwm Ạlạ̹ nsạnyh Wạlạjtmạʿyn, 17(3)(2001)
[15] Ạlsẖrmạn, Mnyrẗ Wjʿạfrẗ, Ṣfạʾ, (2014) Drjẗ Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Lạ̉ʿḍạʾ Hyỷẗ Ạltdrys Fy Jạmʿẗ Mw̉tẗ Wʿlạqth
Bmstwy̱ Ạ̉dạỷhm Ạlwẓyfy, Mjlẗ Ạlmnạrẗ Llbḥwtẖ Wạldrạsạt, Ạlmjld 20, Ạlʿdd Ạlạ̉wl .
[16] Ạlṭạhr. Ạ̉ḥmd ʿly, Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Byn Ạ̉ʿḍạʾ Hyỷẗ Ạltdrys Fy Ạljạmʿạt Ạlḥkwmyh Ạlswdạnyh, Drạsh
Mydạnyh, Klyẗ Ạldrạsạt Ạltjạryh, Jạmʿẗ Ạlswdạn Llʿlwm Wạltknwlwjyạ, Ạlkẖrṭwm, Ạlswdạn, (2012)
[17] Ạ̹smạʿyl. Zky Mḥmd, Ạlslwk Ạltnẓymy. Mnsẖwrạt Jạmʿẗ Ạlswdạn Ạlmftwḥh,Ạlkẖrṭwm, (2005)
[18] Blạl. Mḥmd Ạ̹smạʿyl, Ạlslwk Ạltnẓymy Byn Ạlnẓryh Wạltṭbyq. Dạr Ạljạmʿh Ạljdydh, Ạlạ̹skndryh, Mṣr,
(2008)
[19] Gẖạzy. Wlyd Ḥlym, Dwạfʿ Wạḥtyạjạt Ạlʿml Wạ̉tẖrhạ ʿly Ạlrḍạ Ạlwẓyfy. Ạldạr Ạljạmʿyh, Ạlạ̹Skndryh,
(2011)
[20] Ḥạfẓ. Mḥmd Ḥsn, Ạ̹dạrẗ Ạlmwạrd Ạlbsẖryh, Mnsẖwrạt Jạmʿẗ Ạlswdạn Ạlmftwḥh, Ạlṭbʿh Ạlạ̉ wla,
Ạlkẖrṭwm, Ạlswdạn, (2006)
[21] Ḥmdy. Ạ̹smạʿyl Ạ̉ḥmd & Ḥmdạn. ʿbyd Mnṣwr, Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Byn Ạ̉ʿḍạʾ Hyỷẗ Ạltdrys: Drạsh Tṭbyqyh,
Jạmʿẗ Ạlạ̉nbạr, Mjlẗ Jạmʿẗ Ạlạ̉ nbạr Llʿlwm ẠlạqtṣạdyhWạlạ̹dạryh, 4(7)(2011), Ạlflwjẗ, Ạlʿrạq.
[22] Ḥmdạwy.ʿmr & Bkẖwsẖ. Ạ̉ḥmd, Dwr Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Fy Tḥqyq Ạ̉hdạf Ạlmw̉ssh Ạljạmʿyh, Jạmʿẗ Qạṣdy
Mrbạḥ Wrqlh, Wlạyẗ Kẖnsẖlh, Ạljzạỷr, (2011)
[23] Jmhwryẗ Ạlswdạn, Wzạrẗ Rỷạsẗ Mjls Ạlwzrạʾ, Ạlạ̉ mạnh Ạlʿạmh, Qrạrạt Mjls Ạlwzrạʾ, Qrạr Rqm (304):
Lạỷḥẗ Ạlkẖdmh Ạlmdnyh Ạlqwmyh,( 2007).
[24] Kẖlyfạt. ʿbd Ạlftạḥ Ṣạlḥ & Ạlmlạḥmh. Mny Kẖlf, Ạlwlạʾ Ạltnẓymy Wʿlạqth Bạlrḍạ Ạlwẓyfy Lda Ạ̉ʿḍạʾ
Hyỷẗ Ạltdrys Fy Ạljạmʿạt Ạlkẖạṣh Ạlạ̉rdnyh, Mjlẗ Jạmʿẗ Dmsẖq, 25(43)(2009), Ạlạ̉rdn.
96

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

أبوسفيان البشري وآخرون

 السودان- دور العوامل املادية يف الرضا الوظيفي للباحثني يف هيئة البحوث الزراعية

[25] Mnṣwr. Mjyd Mṣṭfy̱, Drjẗ Ạlrḍạ Lda Ạ̉ʿḍạʾ Ạlhyỷh Ạltdrysyh Fy Jạmʿẗ Ạlnjạḥ Ạlwṭnyh, Qsm Ạ̹dạrẗ
Ạlạ̉ʿmạl, Jạmʿẗ Ạlnjạḥ Ạlwṭnyh, Nạbls, Mjlẗ Jạmʿẗ Ạlạ̉zhr, 12(1)(2010), Gẖzh, Flsṭyn.
[26] Mnsẖwrạt Hyỷẗ Ạlbḥwtẖ Ạlzrạʿyh, (2017), Ạlswdạn.
[27] Mnsẖwrạt Wzạrẗ Ạlʿlwm Wạltknwlwjyạ, (2009), Ạlswdạn.
[28] Sẖbạt. Jlạl Ạ̹Smạʿyl, Mstwy̱ Ạlrḍạ Ạlwẓyfy Lda Ạlạ̉kạdymyyn Bạljạmʿạt Ạlflsṭynyh Fy (Qṭạʿ Gẖzh),
Drạsh Mqạrnh Byn Ạlʿạmlyn Fy Jạmʿẗ Ạlqds Ạlmftwḥh Wjạmʿẗ Gẖzh, Flsṭyn, (2016)
[29] Sẖdyqạt. Yḥya Mḥmd, Ạlrḍạ ʿn Ạlʿml Lda Ạ̉ʿḍạʾ Hyỷẗ Ạltdrys Fy Jạmʿẗ Ạlyrmwk: Mjlẗ Ạtḥạd Ạljạmʿạt
Ạlʿrbyh, (35)(1999), Ạlʿrạq.
[30] Wzạrʿẗ Ạlzrạʿh Wạlry, Ạllạỷḥh Ạldạkẖlyh Rqm (1) Ạlmʿdlh, Tʿyyn Wtrqy Ạ̉ʿḍạʾ Hyỷẗ Ạlbḥtẖ Ạlʿlmy
Wmsạʿdyhm, Qạnwn Hyỷẗ Ạlbḥwtẖ Ạlzrạʿyh Lʿạm 1996m, Ạlswdạn, (2013)

97

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 1, 2019

