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امللخص:
تناولت الدراسة دور العوامل املادية في الرضا الوظيفي للفنيين في هيئة البحوث الزراعية في السودان .هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى
الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية ،باإلضافة إلى التعرف على دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للفنيين باملؤسسات البحثية .اتبع
ً
املنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة .تم اختيار عينة عشوائية بحجم ( )129مبحوثا من مجتمع الدراسة والبالغ حجمه 392من الفنيين .تم معالجة
البيانات بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSوقد استخدمت النسب املئوية والتكرارات واختبارات الفروض لتحليل البيانات .تم
التوصل إلى نتائج أهمها أن الفنيين راضون عن الوظيفة وعن طبيعة عملهم .وأنهم غير راضين عن تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة عملهم .كذلك
توصلت الدراسة إلى أن املبحوثين غير راضين عن بيئة العمل وعن األجور والرواتب والحوافز املاديةً .
وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم
تقديم توصيات ،أهمها تحسين هيكل الرواتب واألجور ،تطوير وتأهيل الفنيين بهيئة البحوث الزراعية داخليا وخارجيا ،وأخيرا ،إجراء املزيد من البحوث
في مجال الرضا الوظيفي وتأثيره على األداء الوظيفي بالنسبة للفئات الوظيفية املختلفة في املؤسسات البحثية.
الكلمات املفتاحية :العوامل املادية ،الرضا الوظيفي ،الفنيين ،هيئة البحوث الزراعية.

املدقدمة:
يعد املورد البشري الركيزة األساسية في نجاح وتقدم املنظمات من خالل ما يملكه من قدرات فكرية ،ومهارات شخصية ،وما يتمتع به من
رغبة في العمل ،لذا يجب على املنظمات تركيز جهودها على الرضا الوظيفي ملنتسبيها واالستخدام األمثل ألفرادها العاملين ،والتحسين املستمر في
أدائهم ،وإيجاد البيئة املالئمة لتحفيزهم لتحقيق أهدافها ،مما يساعدها على اكتساب امليزة التنافسية والنجاح.
تتجسد أهمية العنصر البشري في املنظمات في أنه من أهم عناصر اإلنتاج التي تسهم في تنفيذ أنشطة املنظمة وتحقيق أهدافها ،وبالتالي فنن أغلب هذه
املنظمات تحاول أن تسخر جل مجهوداتها ومختلف وسائلها لتوفير اليد العاملة الجيدة واملؤهلة سواء عند اختيارهم وتوظيفهم فضال عن الحرص على
تدريبهم واكسابهم املهارات املختلفة ،إذ أن نجاح أي منظمة يقاس بمدى تأهيل املوظفين لديها حيث سينعكس ذلك في مستويات راقية من األداء والعمل
على تطوير مستويات العاملين للوصول الى تحقيق أهداف املنظمة في رضاهم عن العمل( .برياح وموساوي.)2016 ،
ً ً
أفاد ) (AbuTaleb, 2013بأن الرضا الوظيفي يلعب دورا مهما في التنمية املستدامة ألية منظمة ،ألن خسارة املنظمة للموظف تعني خسارة
ً ً
للموجودات غير امللموسة التي ال تقدر بثمن ،وكذلك في القدرة التنافسية للمنظمة ،كما يعد اتجاها مهما يساعد املنظمة على التنبؤ بالسلوك ،إذ يؤدي
ارتفاع الرضا الوظيفي إلى انخفاض الشائعات في مكان العمل ،وقلة الشكوى من جانب العاملين ،ودرجة مقاومة التغيير ،وانخفاض الصراع داخل
ً ً
املنظمة ،كما يلعب دورا مهما في تحقيق أهداف املنظمة.
ً
ً
ً
يعد الرضا الوظيفي موضوعا مهما لكل من يعمل في املنظمات ،ويعد من أكثر املتغيرات تكرارا في بحوث السلوك التنظيمي .إن املفهوم
التقليدي للرضا هو شعور العامل إزاء وظيفته ،وال يعتمد الرضا على طبيعة املهمة فحسب ،بل توقعات العامل من وظيفته .ويعتبر الرضا الوظيفي من
ً
وجهة نظر الكثيرين املتغير األكثر شيوعا الذي تم بحثه في السلوك التنظيمي ،وهو مجموعة من العواطف واملعتقدات التي لدى الناس عن وظائفهم
الحالية( .رفش والربيعي.)2015 ،
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إن إدارة املؤسسات البحثية من املشكالت التي تواجه اإلداريين في التعامل مع قضايا مثل هذه املؤسسات بشكل عادل وحاسم وصوال
بالعاملين فيها إلى الرضا الوظيفي والذي بدوره سيزيد من كفاءة وفعالية هذه املؤسسات وزيادة مردودها على املحيط والبيئة التي تعمل فيها ،هناك عدد
من املراكز البحثية في السودان تعمل في مختلف مجاالت البحث العلمي منها أكاديمية السودان للعلوم والتي تنتمي إليها هيئة البحوث الزراعية ،وهي
صرح بحثي استطاع أن يقدم العديد من االنجازات العلمية والبحثية الكبيرة والخدمات التنموية في املجتمع.
أن هيئة البحوث الزراعية تسعى إلى تأسيس نظام بحثي متكامل قادر على االستفادة من الفرص املتاحة ومواجهة التحديات واملعوقات
املتزايدة للتنمية الزراعية املستدامة واالستجابة للمتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية على املستوى الوطني واإلقليمي والعالمي .وتقوم الهيئة
بالبحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في املجاالت الزراعية املختلفة واعتماد نتائجها واملساهمة في نشر مخرجاتها على مختلف الفئات املستفيدة
عبر مراكزها ووحداتها املتخصصة ومحطاتها البحثية املنتشرة في مختلف مناطق البالد الزراعية لتلبية احتياجات خطط التنمية الزراعية املستدامة في
السودان واملتمثلة في النهوض باإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.)Bashir, 2001) .
وفي إطار رسالتها البحثية يقوم مجلس البحوث الزراعية بنعداد تقنيين وفنيين ومهنيين 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( والفنيين واملوظفين والعمال في كل
محطات البحوث املختلفة في السودان (هيئة البحوث الزراعية.)2017 ،
إن هيئة البحوث الزراعية تضم فئات مختلفة من العاملين فيها والتي تعمل في مجاالت بحثية متنوعة ،بمختلف محطات البحوث املنتشرة في
مناطق مختلفة في السودان ،بالتالي كل فئة من هذه الفئات لها عوامل رضا وظيفي تختلف من الفئة األخرى وكل من هذه الفئات لها طبيعة عمل
مختلفة ولذلك تختلف حاجاتهم وتختلف عناصر الرضا الوظيفي التي تحقق لهم اإلشباع مع العلم أن تركيزنا في هذا البحث على فئة الفنيين دون غيرها
ً
من الفئات األخرى .إن إشباع الحاجات بأنواعها املختلفة أصبح مشكلة شائكة ،ونظرا ألهمية الرضا الوظيفي في إشباع الحاجات املختلفة للفنيين
وتحقيق طموحاتهم وسعادتهم في العمل الذي ينتمون له ،فقد اهتم البحث بدراسة دور عناصر الرضا الوظيفي املادية التي تحقق اإلشباع للحاجات
املختلفة للفنيين بهيئة البحوث الزراعية ،وعليه يحاول البحث اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 .1هل هناك رضا وظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية؟
 .2ما هو دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للحاجات املختلفة للفنيين باملؤسسات البحثية؟
كما يهدف هذا البحث إلى دراسة دور العوامل املادية واملعنوية في الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية في السودان وذلك من خالل دراسة
األهداف التفصيلية اآلتية:
 .1دراسة مدى الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية.
 .2دراسة دور عناصر الرضا املادية في تحقيق اإلشباع للفنيين باملؤسسات البحثية.
 .3وضع أساس نظري وتطبيقي للبحوث املستقبلية حول الرضا الوظيفي ،وعالقته بمتغيرات أخرى ،وفي مجاالت تطبيقية أخرى.
 .4تقديم مقترحات وتوصيات تساعد هيئة البحوث الزراعية وغيرها من املؤسسات ذات الصلة على تحسين ورفع مستوى الرضا الوظيفي ،في ضوء
ما ستتوصل إليه الدراسة من نتائج.
على ضوء مشكلة وأسئلة الدراسة تم تطوير الفرضيتان التاليتان:
 .1تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة العمل يؤدي إلى الرضا الوظيفي للفنيين.
 .2العوامل املادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية.
تنبع أهمية هذا البحث من دراسته لدور العوامل املادية في الرضا الوظيفي لفئة الفنيين في واحدة من املؤسسات البحثية املهمة في السودان
ً
ً
وهي هيئة البحوث الزراعية ،كما تتحدد أهمية هذه الدراسة بأهمية الرضا الوظيفي ،إذ يلعب دورا أساسيا في نجاح املنظمات ،ألن املنظمات في العصر
ً
ً
الحالي توجه اهتماما متزايدا للعنصر البشري والذي أضحى عامال حاسما في نجاحها.
يضاف إلى ذلك أن أهمية هذه الدراسة تأتي من كونها تحاول التعرف على العوامل التي تحقق الرضا وعدم الرضا للفنيين بهيئة البحوث
الزراعية وهي واحدة من أهم املؤسسات في السودان على اعتبار أنه من أكبر البلدان الزراعية في أفريقيا ويتمتع بمساحات وأراض ي شاسعة صالحة
للزراعة وكذلك يتمتع بمصادر مياه متنوعة مثل نهر النيل وروافده واألودية املنتشرة فضال عن احتياطات املياه الجوفية الضخمة ،كل ذلك يجعل
السودان يتمتع بنمكانات وطاقات زراعية فعلية وكامنة وهي قطعا تحتاج إلى بحوث زراعية وكوادر متميزة تضطلع بعملية تطوير الزراعة بشقيها النباتي
والحيواني .وبحسب 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 بشكل متعمق من قبل.
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يقع هذا البحث في خمسة أجزاء ،أوال نجد املقدمة والتي تحتوي على املشكلة والفروض واألهداف واألهمية وهيكل البحث .ثم تغطية األدبيات
والدراسات السابقة في الجزء الثاني ،بينما املنهجية في الجزء الثالث ،وفي الجزء الرابع التحليل واملناقشة ،بينما جاءت االستنتاجات والتوصيات في
الجزء الخامس واألخير.

األدبيات والدراسات السابدقة:
 .1األدبيات :في هذا الجزء من البحث سيتم تناول األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة واملتمثل في مفهوم الرضا الوظيفي وأهميته وخصائصه
وعوامل الرضا املادية.
ً
أوال :مفهوم الرضا الوظيفي:
أوضح( السامرائي )2013 ،بأن الرضا الوظيفي هو مجموعة املشاعر التي يشعر بها الفرد نحو العمل الذي يشغله حاليا ،وقد تكون سلبية أو
إيجابية وهي تعبر عن مدى االشباع الذي يتصوره الفرد الذي يحققه من عمله ،فكلما كان تصور الفرد أن عمله يحقق له اشباعا كبيرا لحاجاته كلما
كانت مشاعره نحو العمل إيجابية وكان راضيا عن عمله والعكس صحيح.
إن الرضا الوظيفي يتناول مشاعر الفرد سواء كان يشغل وظيفة إدارية أو فنية إزاء مؤثرات العمل الذي يؤديه والبيئة املحيطة به ،وهذه
املشاعر لها تأثيرات على األداء الوظيفي .كما أن الرضا يحقق التوافق النفس ي واالجتماعي لألفراد وزيادة إنتاجيتهم ،كما يساعد اإلدارة على تصميم بيئة
العمل التي تحفز العاملين على االستغالل األمثل للموارد املتاحة وجهود العاملين بأقل وقت ممكن مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في اإلنتاجية وبالتالي
نجاحها وتحقيق أهدافها املنشودة( .كوديل.)2018 ،
كما أفاد (محمد )2014 ،بأن الرضا الوظيفي هو الشعور النفس ي بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات والرغبات والتوقعات مع
العمل نفسه ومحتوى بيئة العمل ،ومع الثقة والوالء واالنتماء.
ً
ً
ّ
مهما للموظفين فقط ،وإنما ألصحاب املصالح أيضا ،ألنه يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتقليل دوران العمل .واملستوى
إن الرضا الوظيفي ليس
العالي من الرضا الوظيفي يؤكد فعالية املنظمة ورفاهية املوظفين ،بينما باملقابل؛ تتحمل املنظمة تكاليف باهظة إذ تواجه انخفاض مستوى الرضا
الوظيفي بين موظفيها .ويؤثر الرضا الوظيفي على رغبة األفراد في مشاركة ما لديهم من املهارات ،واملعارف ،والخبرات مع اآلخرين .وقد وجد الباحثون أن
زيادة الرضا الوظيفي للفرد يزيد من مشاركة املعرفة ،والذي بدوره يؤدي إلى أداء أفضل( .حريم )2010 ،و (الزبيدي.)2010 ،
وحسب (إسماعيلُ )2005،يعرف 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 ،وكلما كان هذا
ً
ً
ً
ً
ً
الشعور سلبيا ،انخفضت مشاعره وأثرت سلبا على أدائه بدءا من تخفيض إنتاجيته ووصوال إلى ترك الخدمة أحيانا.
وأبان ( الخضرا وآخرون " )2010،أن الرضا الوظيفي هو مجموعة من املشاعر اإليجابية أو السلبية يعبر فيها العاملون عن أعمالهم " .ويرى
البعض أن الرضا الوظيفي " :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 ".
أورد (يونس )2000 ،بأن الحوافز توقظ الحماس والدافع والرغب ة في العمل لدى العامل أيا كان مجال عمله مما ينعكس إيجابا على األداء
العام وزيادة اإلنتاجية كما أن الحوافز تساعد على تحقيق التفاعل بين الفرد واملنظمة وتدفع العاملين الى العمل بكل ما يملكونه من قوة لتحقيق
األهداف املرسومة للمنظمة ،وكذلك تعمل على منع شعور الفرد باإلحباط وتدفع العامل للمثابرة في عمله وتجعل كفاءته.
أما (عبد الباقي )2004 ،فعرفه 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.
ً
ثانيا :أهمية الرضا الوظيفي:
إن دراسة الرضا الوظيفي ذات أهمية كبيرة بالنسبة لإلدارة ،فعن طريقه نتعرف على مشاعر األفراد واتجاهاتهم املتعددة نحو مختلف
ً
جوانب عملهم ،ويتم بذلك التعرف على جوانب القصور ومحاولة تالفيها ،ويتم أيضا معرفة املشكالت التي تهم األفراد العاملين لوضع الحلول املناسبة
التي تكفل التقدم ،وزيادة اإلنتاجية ،والجودة العالية في تقديم الخدمات.
ً ً
يلعب الرضا الوظيفي دورا مهما في التنمية املستدامة ألية منظمة ،ألن خسارة املنظمة للموظف تعني خسارة للموجودات غير امللموسة التي
ً ً
ال تقدر بثمن ،وكذلك في القدرة التنافسية للمنظمة ،كما يعد اتجاها مهما يساعد املنظمة على التنبؤ بالسلوك ،إذ يؤدي ارتفاع الرضا الوظيفي إلى
انخفاض الشائعات في مكان العمل ،وقلة الشكوى من جانب العاملين ،ودرجة مقاومة التغيير ،وزيادة سلوكيات املواطنة التنظيمية ،وانخفاض الصراع
ً
ً
داخل املنظمة ،كما يلعب دورا مهما في تحقيق أهداف املنظمة وهناك عالقة إيجابية بين املسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي وإدراك العدالة
التنظيمية( .رفش والربيعي.)2015 ،
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وأوضح( أبو جديع )2010 ،أن الرضا الوظيفي للعاملين يعتبر 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.
ُ
وفي إحدى الدراسات أجريت على مجموعتين من العاملين ذوي الظروف املتشابهة واملختلفة في درجة الرضا ،و ِجد 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 العماليةُ ،و ِجد أنه كلما زادت درجة رضا العاملين عن وظائفهم كلما قل معدل االنضمام إلى االتحادات العمالية .كما تتحمل املنظمة تكاليف
باهظة حال مواجهتها ملستويات منخفضة من الرضا الوظيفي( .الخضرا وآخرون.(Ismail et al., 2009). ،)2010 ،
ويؤثر الرضا الوظيفي على رغبة األفراد في مشاركة ما لديهم من املهارات ،واملعارف ،والخبرات مع اآلخرين .وقد وجد الباحثون أن زيادة الرضا الوظيفي
للفرد يزيد من مشاركة املعرفة ،والذي بدوره يؤدي إلى أداء أفضل.
ً
ثالثا :تحدقيق الرضا الوظيفي:
أورد (غازي )2011 ،إن الرغبة الصادقة من جميع العاملين في املنظمة نحو اإلسهام بالجهد في تنفيذ ما هو منوط منهم من واجبات ،تعتبر
من أهم الركائز التي يقوم عيها نجاح العمل اإلداري .وعليه تتواجد عند كل فرد رغبة أصلية تدفعه لتأدية العمل بشكل جيد ،وذلك العتقادهم أن
العمل الجيد سيحقق لهم أهدافهم املنشودة مما يساهم في تحقيق أهداف املنظمات التي يعملون بها ،وبالتالي سيتحقق الرضا ،وال يتحقق إال في ظل
تفاعل العديد من العوامل التي تسهم في حدوث الرضا وهي الحاجة ،والحافز ،والدافعية ،واألداء ،واالشباع.
ومن الجوانب اإليجابية التي يجب على اإلدارة مراعاتها لتحقيق الرضا الوظيفي هي العمل على دعم القدرة الفنية والعقلية والصحية
ً
للعاملين وذلك بنتباع األسس العلمية في سياساتها تجاه العاملين بدءا من االختيار السليم للعاملين بكل املستويات والتدريب املستمر على طرق األداء
والعمل على وضع الرجل املناسب في املكان املناسب ،وتوفير املستوى الصحي ا ملناسب واإلشراف املناسب على العاملين أثناء تأديتهم لوظائفهم مع توفير
ً
األمن الوظيفي والصناعي بمواقع العمل .كذلك خلق الدافعية لدى األفراد تجاه العمل من خالل تعاون اإلدارة مع العاملين ،وجعل التعاون مبدأ
ً
أساسيا في العمل واملشاركة في التخطيط والقرارات وتحديد األهداف ،وتوفير نظم إيجابية فعالة في مجاالت االتصال واألجور والحوافز والترقية
ً
ً
وشروط الخدمة أو الخدمات االجتماعي ،حتى تكون كل هذه السياسات دافعا ايجابيا للرضا الوظيفي .ويضاف إلى ذلك أن تعمل اإلدارة على توفير مناخ
تنظيمي مناسب يمكن العاملين من أداء مهامهم برغبة وقدرة وحماس من حيث بيئة العمل وطبيعة الوظيفة ،والعمل على إزالة ضغوط العمل .وأخيرا،
العمل على االهتمام باإلنسان ومهاراته وأفكاره ودوافعه وخلفيته الثقافية واالجتماعية ،بهدف تطوير أدائه ودفعه من خالل زيادة الرضا الوظيفي.
(إسماعيل.)2005،
ً
رابعا :خصائص الرضا الوظيفي:
حسب ( أبو جديع )2010 ،يمكن أن ُتحدد أهم خصائص الرضا الوظيفي فيما يلي:
 تعدد املفاهيم وطرق القياس حيث أشار إلى ذلك الكثير من الباحثين في ميدان الرضا الوظيفي ،وذلك الختالف وجهات النظر بين العلماء.
 النظر إلى الرضا الوظيفي على أنه موضوع فردي ،لذا فنن ما يمكن أن يكون رضا لشخص قد يكون عدم رضا لشخص آخر فاإلنسان مخلوق معقد لديه
حاجات ودوافع متعددة ومختلفة من وقت إلى آخر وقد انعكس هذا كله على تنوع طرق القياس املستخدم.
 الرضا الوظيفي يتعلق بالعديد من الجوانب املتداخلة للسلوك اإلنساني ،وبالتالي تظهر نتائج متناقضة ومتضاربة للدراسات التي تناولت الرضا ،ألنﻬا تصور
الظروف املتباينة التي أجريت في ظلها تلك الدراسات.
 الرضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول ناشئة عن تفاعل الفرد مع العمل نفسه ،ومع بيئة العمل وعن إشباع الحاجات والرغبات والطموحات ويؤدي
الشعور بالثقة في العمل والوالء واالنتماء له وزيادة الفاعلية في األداء واإلنتاج لتحقيق أهداف العمل وغاياته.
 للرضا عن العمل ارتباط بسياق تنظيم العمل والنظام االجتماعي ،إذ يعد الرضا الوظيفي محصله للعديد من الخبرات املحبوبة وغير املحبوبة املرتبطة بالعمل
فيكشف عن نفسه في تقدير الفرد للعمل وإدارته.
ً
دليال على رضاه عن العناصر األخرى ،وإذا أدى عنصر ما لرضا فرد معين ليس بالضرورة أن يفعل ذلك عند اآلخر ،وأن يكون
 رضا الفرد عن عنصر معين ليس
له نفس قوه التأثير وذلك الختالف حاجات األفراد وتوقعاتهم.

ً
خامسا :عوامل الرضا الوظيفي:
الرضا في املنظمات بشكل أساس ي بأنواع املكافآت وقيمتها وتوقعات العاملين في الحصول عليها ،ومن ثم فنن هناك عدة عوامل تسهم في هذا
األمر منها :خصائص العمل ،العوامل التنظيمية والطبيعية وخصائص تتعلق بالفرد كشخصيته وقيمه واتجاهاته وإدراكه وجماعة العمل التي يعمل
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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( .الخضرا وآخرون.)2010 ،
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( .إسماعيل.)2005 ،
تهتم الحوافز املادية بشكل أساس ي بنشباع الحاجات الفسيولوجية لإلنسان ،إضافة للحاجات املرتبطة باألمن والسالمة واالستقرار الوظيفي،
والحاجات املتعلقة بالخدمات والرعاية الصحية وتحسين ظروف العمل وغيرها .ولذلك فالحوافز املادية تضم مجموعة كبيرة من الحوافز أبرزها
الحافز املالي ،الضمانات واالستقرار في العمل ،بيئة العمل وساعاته والرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين( .البشير وآخرون( ،)2019 ،الخضرا
وآخرون.)2010 ،
أن 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 االجتماعية وتحقيق الذات ،ولقد أدركت العديد من املنظمات أهمية الحوافز املادية للعاملين
في حثهم على العمل وخاصة العاملين في املستويات الدنيا( .عبد الغفار.)1989 ،
ً
ً
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( .حافظ.)2006 ،
ً
سادسا :قياس الرضا الوظيفي:
إن قياس الرضا الوظيفي من األمور الضرورية في املنظمات ،فالكثير من القرارات اإلدارية تفحص وتدرس حسب مدى تأثيرها على الرضا
الوظيفي ،ويهتم املدراء بقياس الرضا الوظيفي إذ يعتبرونه مؤشرا للكفاءة التنظيمية .وهناك بعض املؤسسات التي تقوم بمسوحات دورية لقياس
الروح املعنوية وتستعمل نتائج هذه املسوحات في بناء قراراتها اإلدارية وتطويرها ،وأكثر الطرائق غير املباشرة استعماال لقياس الرضا الوظيفي هي
املالحظة  ،املقابلة ،وقائمة االستقصاء ،ونظرا ألن طريقتي املقابلة واملالحظة تستلزمان وقتا كبيرا ،فنن االستبيانات هي أكثر الطرائق استعماال لتقييم
الرضا الوظيفي ،وبالرغم من أن بعض االستبيانات ال يعتمد عليها اال أن البعض اآلخر قد طورها واعتنى بتصميمها بحيث يمكن االعتماد عليه كمقياس
مالئم للرضا الجزئي والكلي( .محيسن.)2004 ،
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 بنجراء 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 اتخاذ القرارات الالزمة بواسطة
اإلدارة بعد املسح( .املقلي.)2005 ،
إن فوائد استخدام مقاييس التقدير واالستبانات ،تتمثل في املحافظة على سرية اإلجابات ،وبخاصة عندما تكون العينة كبيرة ،األمر الذي
يساعد على تجنب تشويش اإلجابات ،وتحريفها ،خشية انتقام اإلدارة ونالحظ أن املقابالت قد تسفر عن معلومات أفضل ،ألن الباحث يستطيع إلقاء
أسئلة لتوضيح غموض معين في بعض اإلجابات ،وذلك على الرغم من حصولنا على تقويم إيجابي عام في معظم املقابالت( .حلمي.)2013 ،

 .2الدراسات 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 (البشير وآخرون )2019 ،بعنوان" :دور العوامل املادية في الرضا الوظيفي للباحثين في هيئة البحوث الزراعية – السودان".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى الرضا الوظيفي للباحثين باملؤسسات البحثية ،باإلضافة إلى التعرف على دور عناصر الرضا املادية
ً
في تحقيق اإلشباع للباحثين باملؤسسات البحثية .اتبع املنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة .تم اختيار عينة عشوائية بحجم ( )129مبحوثا من
مجتمع الدراسة والبالغ حجمه 600باحث .تم معالجة البيانات بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSوقد استخدمت النسب املئوية
والتكرارات واختبارات الفروض لتحليل البيانات .تم 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 العلميً .
وبناء على النتائج التي
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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.
 دراسة (عثمان )2017 ،بعنوان " :دور الرضا الوظيفي في أداء العاملين -دراسة حالة بنك أم درمان الوطني ،كوستي وربك في الفترة  2013إلى
".2016
هدف البحث إلى التعرف على دور الرضا الوظيفي في أداء العاملين ،دراسة حالة بنك أم درمان الوطني) كوستي – ربك ،تم طرح مشكلة
الدراسة في شكل تساؤل رئيس أال وهو ما دور الرضا الوظيفي في أداء العاملين ،وتم اشتقاق عدد من األسئلة الفرعية من هذا التساؤل منها ،ما هو دور
الحوافز املعنوية في أداء العاملين ببنك أم درمان الوطني؟ ما دور الحوافز املادية في أداء العاملين ببنك أم درمان الوطني؟ واختبر البحث ثالثة فرضيات
على النحو التالي :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز املعنوية وأداء العاملين ببنك أم درمان الوطني ،توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
الحوافز املادية وأداء العاملين ببنك أم درمان الوطني ،توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تحسين بيئة العمل وأداء العاملين ببنك أم درمان الوطني،
وتم استخدام املناهج الدراسية التالية :املنهج التاريخي لسرد الدراسات السابقة املتصلة بموضوع البحث واملنهج الوصفي لتوصيف الظواهر املرتبطة
بالدراسة واملنهج االستنباطي إضافة إلى املنهج االستقرائي والتحليل اإلحصائي وتم جمع املعلومات بواسطة االستبانة لعينة من العاملين ببنك أم درمان
الوطني بلغت 30موظف .وتوصل البحث إلى عدد من النتائج منها ،رفع الروح املعنوية يزيد في رفع معدالت األداء ،تهتم إدارة البنك باملشاركات االجتماعية
وسط العاملين ،يعمل البنك على مشاركة العاملين في عمليات املناشط االجتماعية املقدمة ،كما قدم توصيات منها ،االهتمام برفع الروح املعنوية بما
يزيد في رفع معدالت األداء ،اهتمام إدارة البنك باملشاركات االجتماعية وسط العاملين ،تطوير نظام الحوافز في البنك بشكل دوري ،واختتم البحث
بمقترح لدراسات مستقبلية للباحثين وذلك لسد الفجوة التي لم يتمكن الدارس من اإلحاطة بها.
 دراسة (رفش والربيعي ) 2015 ،بعنوان " :تأثير الرضا الوظيفي في نجاح املنظمات ،بحث تطبيدقي في هيئة النزاهة ،مكاتب تحدقيدقات الفرات
األوسط"
تناولت هذه الدراسة تأثير الرضا الوظيفي في النجاح التنظيمي .لقد أجريت الدراسة في هيئة النزاهة ،ممثلة بأربعة مكاتب تحقيقات في
ً
محافظات الفرات األوسط .وطبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من( )87موظفا ،موزعين في عدة مستويات إدارية .استخدمت الدراسة
ً
االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات واملعلومات ،فضال عن املقابالت الشخصية واملالحظة .سعت الدراسة الختبار عدد من الفرضيات الرئيسة
والفرعية املتعلقة بعالقات التأثير بين متغيرات الدراسة ،وذلك لإلجابة عن التساؤالت املتعلقة بمشكلة الدراسة ،والوصول إلى األهداف املوضوعة.
ولغرض معالجة البيانات واملعلومات ،استعملت العديد من األساليب اإلحصائية منها (الوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري ،والنسب املئوية ،ومعامل
االنحدار البسيط) .توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات من بينها ارتفاع مستوى املتغيران الرئيسان في املكاتب املبحوثة ،ووجود عالقات
ً
ارتباط معنوية بينهما ،وكذلك وجود أثر معنوي للرضا الوظيفي في النجاح التنظيمي .وهذه النتائج جاءت متطابقة مع فرضيات الدراسة .واستنادا إلى ما
توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فقد وضعت مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة قيام إدارات املكاتب بتعريف املوظفين بأبعاد وأهمية الرضا
الوظيفي ،وضرورة اهتمام اإلدارة العليا في هيئة النزاهة بتنظيم دورات تدريبية للقادة واملدراء ،بغية تعريفهم بأهمية الرضا الوظيفي ،واملداخل اإلدارية
الحديثة التي تساهم في تحقيقه وزيادته.
 دراسة (الطاهر )2012 ،بعنوان ":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
ً
ً
ً
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 من 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 بندخال البرامج التدريبية التي ترفع مستواهم املنهي.
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 دراسة ) (Jeon and Choi, 2012بعنوانThe relationship between employee satisfaction and customer satisfaction :

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين الرضا الوظيفي للموظفين والرضا الوظيفي للزبائن ،وهل العالقة بينهما هي عالقة ثنائية
من جانب الطرفين أم أحادية من طرف واحد ،باإلضافة إلى ذلك فنن الدراسة اهتمت بفحص دور املدير كمؤثر إضافي لهذه العالقة .اعتمدت منهجية
الدراسة على االختبار العملي لهذه العالقة في محيط خدمات التعليم نموذج املعادلة الهيكلية الختبار الفرضيات .وتوصلت بعد اختبار الفرضيات إلى أن
الرضا الوظيفي للموظفين يؤدى إلى رضا الزبائن ،ولكن رضا الزبائن ليس بالضرورة أن يؤدى إلى رضا املوظفين ،مما يعنى أن العالقة بين املتغيرين هي
عالقة أحادية من جانب واحد وليست ثنائية من الجانبين ،أيضا توصلت إلى ان املتغيرات املنفصلة مثل الكفاءة الفردية وامليل التعاوني هي التي تدير
العالقة بين بين متغيري الرضا الوظيفي للموظفين والزبائن ،عليه أوصت لدراسة على حث املستوى األعلى في اإلدارات لتعيين املوظفين الذين يتمتعون
بثقة عالية في مقدراتهم والذين يظهرون ميول اجتماعية إيجابية .توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك تأثير حقيقي لرضا املوظفين على رضا الزبائن وليس
العكس.
 دراسة (حمداوي وبخوش )2011 ،بعنوان " :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 ( (Elbeyi et al., 2011بعنوان" The effects of employee empowerment on employee job satisfaction " :
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير التمكين الوظيفي على مقدار الرضا للموظفين ،ولتحقيق هذا الهدف فنن مفهوم التمكين تم النظر إليه
ً
من املحورين السلوكي والنفس ي ،حيث تم النظر إلى العالقة بين التمكين والرضا الوظيفي بأخذ املحورين معا وكل على حدا أحيانا أخرى .اعتمدت
الدراسة على منهج االستبيان لتجميع املعلومات حول الرضا الوظيفي وكذلك التمكين السلوكي والنفس ي ،وقد تم تحليل املعلومات من خالل تحليلي
االرتباط واالنحدار ،وتضمن االستبيان عدد  1854مشارك يعملون بالفنادق خمس نجوم التركية .توصلت الدراسة إلى أن معظم األوجه اإليجابية التي
تؤدى إلى الرضا الوظيفي تتلخص في العالقة بين الزمالء والحالة البدنية للموظف ،بينما تنحصر األوجه السلبية في مشاكل األجور ،كذلك اثبت التحليل
إن التمكين السلوكي والنفس ي يكون ذا تأثير أكبر إذا تم أخذ العاملين مع بعضهما البعض .من نقائص هذه الدراسة أنها تركز فقط على املوظفين في
فنادق الخمس نجوم ،ألنها من الناحية التطبيقية تقوم بمد املدراء بمعلومات ذات قيمة فيما يختص بالرضا الوظيفي والتمكين للموظف ،كذلك
تفردت هذه الدراسة في أنها قامت بجمع التحليل السلوكي والنفس ي مع بعضهما البعض على عكس الدراسات السابقة التي كانت تركز على عامل واحد
دون االخر.
 دراسة ) (Auer Antoncic and B Antoncic, 2011بعنوانEmployee satisfaction, intraprenuership and firm growth :

ً
تستند هذه الدراسة على أن األداء املؤسس ي والنمو والتطور يعتمدان بصورة كبيرة جدا على ريادة األعمال في املؤسسات القائمة ،والعالقة
ً
السابقة بين املوظفين وريادة العمل في تلك املؤسسات ،هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على الرضا الوظيفي (متمثال في أربعة محاور هي الرضا العام عن
العمل ،عالقات املوظفين ،الفوائد واملكافآت والثقافة املؤسسية باإلضافة إلى الوالء الوظيفي) وعالقة كل ذلك بريادة األعمال ونمو الشركات ،وقد تم
استخدام منهجية االستبيان مع استخدام نموذج املعادلة الهيكلية الختبار الفرضية وتم إرسال استبيانات إلى ( )149شركة في سلوفينيا ،وقد صبت
النتائج املتحصلة في اتجاه دعم فرضية البحث عالقة رضا املوظفين وريادة االعمال ونمو الشركات ،مع ظهور تأثير الفئات العمرية بصورة واضحة.
ساهم البحث بصورة أساسية في فحص العالقة بين الرضا الوظيفي وريادة األعمال مع التأكيد على أهمية دور الرضا الوظيفي في نمو الشركات ،حيث
أشار إلى أهمية قيام الشركات بوضع منهجية تفصيلية واضحة نحو الرضا الوظيفي ،ألن ذلك يصب في اتجاه نمو الشركات ،كما أن له تبعات اجتماعية
إيجابية متمثلة في زيادة الثروة لكافة أفراد املجتمع ،ويتميز هذا البحث باهتمامه باملحاور األربعة األساسية كخلفية لريادة االعمال ونمو الشركات
كمفهوم جديد ومتفرد.

 دراسة (محيسن )2004 ،بعنوان "مدي رضا موظفي وكالة الغوث العاملين في وكالة الغوث بدقطاع غزة عن انظمة التعويض والحو افز.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة  ،وتحديد العوامل األكثر تأثيرا
على الرضا الوظيفي وتحديد العوامل األكثر تأثيرا على الرضا الوظيفي  ،والتعرف على طبيعة العالقة بين املتغيرات الشخصية والرضا الوظيفي وتوصلت
الدراسة إلى أن درجة رضا موظفي وكالة الغوث متدنية حيث بلغت  ، % 58.82واوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى الى
متغيرات ( الراتب  ،العمر  ،سنوات الخبرة  ،الحالة االجتماعية  ،مكان السكن ) في مستوي الرضا العام من التعويضات والحوافز كما أظهرت الدراسة
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير ( عدد املعالين ) في مستوي الرضا عن حوافز العمل  ،واوص ى الباحث بضرورة توحيد األنظمة
التعاقدية وضرورة إعادة النظر في نظام الترقية املعمول به في وكالة الغوث الدولية .
 دراسة (دياب )2002 ،بعنوان" الرضا الوظيفي لدي أطباء األسنان العاملين في قطاع غزة"
هدفت هذه الدراسة الى تقييم العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي بين أطباء األسنان العاملين في وزارة الصحة واملنظمات غير حكومية في
قطاع غزة  ،وشملت الدراسة  201طبيب اسنان ،وتوصلت الدراسة الى أن مستوى الرضا بين اطباء االسنان منخفض نسبيا ،حيث وصلت درجة الرضا
الوظيفي الي  %67.2وتوصلت الدراسة إلى أن ( عمر املوظف ،عدد سنوات خبرته ،سياسة املؤسسة وثقافتها  ،فلسفتها في العمل ) من العوامل التي تؤثر
على درجة الرضا الوظيفي ،واشارت الدراسة في الوقت ذاته إلى أن (حجم العمل ،نظام الحوافز واملكافآت ) يعدون من العوامل املؤثرة على درجة الرضا
الوظيفي وقد اوصت الدراسة بضرورة خلق نظم اتصال فعال في املؤسسات الصحية ،باإلضافة الى تحسين نظم الحوافز واشراك اطباء األسنان في
اتخاذ القرارات والتدريب ،كما اوصت الدراسة بعمل ابحاث اخرى حول هذا املوضوع.

 .3منهج ــية البحـث:
يتمثل مجتمع البحث في الفنيين 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 الفنيين والبالغ عددهم ( .)392تم استخدام
ً
ً
املنهج الوصفي التحليلي الذي يصف موضوع الدراسة ويعبر عنه بكل دقة كما وكيفا .تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )129مبحوثا من الفنيين ،تم
ً
استرجاع ( )128استمارة بنسبة ( )%99.2وهي تمثل تقريبا ثلث مجتمع الدراسة .وتمثلت األداة املستخدمة في جمع املعلومات األولية في استمارة
استقصاء ُ
صممت لجمع املعلومات من أفراد عينة البحث بهيئة البحوث الزراعية وهم الفنيين .واحتوت االستبانة على الجوانب الديموغرافية مثل
العمر والنوع ،وكذلك البيانات الوظيفية واشتملت على املؤهل العلمي والوظيفة وسنوات الخبرة .وشمل الجزء األخير من االستبيان على محاور أساسية
يدور حولها موضوع البحث حيث كان محورها األول يتعلق باملتغير التابع وهو مدى الرضا الوظيفي للفنيين بهيئة البحوث الزراعية ،واحتوى املحور
الثاني والثالث على عناصر الرضا الوظيفي املتمثلة في العوامل 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 ببعض الجامعات السودانية ومع تضمين
املالحظات بالحذف 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  0.89وهي نسبة أعلى من قيمة الحدود الدنيا والتي تبلغ  .0,60وتم توزيع االستبانات بواسطة ستة وعشرون من املرشدين الزراعيين بعد
تدريبهم 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 rوالعمودOrc = c
التكرار املتوقع في الصف  rوالعمود Erc = c
ونرفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين املتغيرين إذا كان مستوى املعنوية أقل من %0.05
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.

 .4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
في هذا الجزء من البحث سيتم إجراء تحليل مفصل للبيانات الخاصة بالفنيين بهيئة البحوث الزراعية بحسب إفاداتهم ،وذلك من خالل
املعالجات اإلحصائية التي تم إجراؤها ومن ثم مناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة اإلحصائية.
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ً
أوال :وصف وتحليل البيانات الديمغر افية لعينة الفنيين:
جدول ( :)1التوزيع الديمغرافي لعينة الفنيين
املتغير

فئات املتغير
ذكر
أنثى
املجموع
أقل من 30
49 – 30
أكبر من 50
املجموع
ثانوي
جامعي
فوق الجامعي
املجموع
أقل من  5سنه
من  5سنه الى  10سنه
من  10سنه الى  15سنه
أكثر من 15سنه
املجموع

النوع

العمر

املؤهل العلمي

سنوات الخبرة

التكرار
62
66
128
19
84
25
128
42
62
24
128
26
19
32
51
128

النسبة %
48.4
51.6
100.0
14.8
65.7
19.5
100.0
32.8
48.4
18.8
100.0
20.3
14.8
25.0
39.8
100.0

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج امليداني.)2018( ،

يتبين من جدول ( )1أن أكثر من نصف املبحوثين من اإلناث ويمثلون عدد ( )66من حجم العينة البالغ عددها ( ،)128بينما نسبة الذكور
أقل بقليل .وهذا يعني أن النسب متقاربة في توظيف الذكور واإلناث من الفنيين في الهيئة.
كما يتضح كذلك من جدول ( )1أن نسبة  %14.8من املبحوثين من الفنيين أعمارهم أقل من ( )30سنة وهي نسبة قليلة ،بينما أغلبية املبحوثين وبنسبة
 %65.7أعمارهم من الفئات العمرية املتوسطة من ( )49 – 30سنة ،بينما  %19.5من العينة تتشكل ممن تجاوزت أعمارهم سن الخمسين.
ً
ُيالحظ من الجدول ( )1أيضا أن غالبية أفراد العينة وبنسبة  %48.4لديهم مؤهل جامعي ،بينما من لديهم مؤهل ثانوي من الفنيين بلغت
نسبتهم  %32.8وهي تمثل تقريبا ثلث حجم العينة .وكانت نسبة  %18.8من العينة من حملة الدرجات العلمية فوق الجامعية .وهذا يدل أن نسبة
 %77.2من عينة الدراسة لديهم مؤهل جامعي وفوق الجامعي .وهي تدل على أن هناك توجه للدراسات العليا ورغبة للتطور املنهي.
ً
كذلك يتضح من جدول ( )1أن النسبة األكبر من املبحوثين ( )%39.8من 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 قد يؤثر في رضاهم
الوظيفي .ويليها نسبة خبرة املبحوثين من عشر سنوات إلى أقل من خمسة عشر سنة وبنسبة  .%25ثم أقل بقليل خبرة املبحوثين أقل من خمسة
ً
ً
سنوات وعددهم ( )26مبحوثا وبلغت نسبتهم  ،%20.3ويعني ذلك أن هيئة البحوث الزراعية تسعى دوما إلى توظيف الكوادر الشابة باملؤسسة
ً
ً
لالستفادة من طاقاتهم للنهوض باملجال البحثي والزراعي محليا وإقليميا .وكذلك تستفيد الهيئة من املبحوثين ذوي الخبرة الطويلة في مجال العمل.
ً
ثانيا :مدى الرضا الوظيفي الفنيين:
في هذا الجزء سيتم تناول محاور الدراسة األساسية املتمثلة في مدى الرضا الوظيفي للفنيين فضال عن تناول العوامل املادية بكل متغيراتها.
ثم بعد ذلك ندلف إلى مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،إذ تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي ) (Likert Scaleلتحديد التوجه العام
الستجابات عينة الدراسة.
جدول( :)2آراء أفراد العينة من الفنيين حول مدى الرضا الوظيفي
راض ي جدا

راض ي

مستوى الرضا
محايد

%29.7
%28.9
%21.9

%34.4
%31.3
%21.9

%4.7
%13.3
%10.2

العبارة
1
2
3

ً
وظيفتك عموما
طبيعة عملك
تناسب مؤهلك العلمي مع طبيعة
عملك

غيرراض ي

غيرراض ي إطالقا

الوسط الحسابي

االتجاه العام للرضا

%16.4
%18.8
%18.8

%14.8
%7.8
%27.3

3.48
3.55
2.92

راض ي
راض ي
محايد

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج امليداني.)2018( ،

يتضح من الجدول ( )2واملتعلق بآراء أفراد العينة من الفنيين حول مدى الرضا الوظيفي ،نجد أن  %64.1من عينة الدراسة أجابوا بالرضا
عند سؤالهم عن مستوى رضاهم عن الوظيفية التي يشغلونها حاليا .بينما أجاب  %31.2بعدم املوافقة عند سؤالهم ذات السؤال .بينما من كانوا على
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الحياد بلغت نسبتهم  .%4.7كما نجد أن الوسط الحسابي بالنسبة لسؤال مستوى الرضا عن وظيفتك قد بلغ  3.48وكان التوجه العام آلراء عينة
الدراسة لهذا املحور الرضا.
وعند سؤال عينة البحث عن مستوى الرضا عن طبيعة عملك ،فقد أجاب  %60.2بالرضا ،بينما بلغت نسبة غير الراضيين على نفس
السؤال  .%26.6في حين أن  %13.3أجابوا بمحايد .كما بلغ الوسط الحسابي  3.55وعليه فنن التوجه العام للمحور هو الرضا.
أما فيما يتعلق بالسؤال األخير وهو عن مستوى الرضا عن أن مؤهلك العلمي يتناسب مع طبيعة عملك فنن  %43.8أجابوا باملوافقة .في حين بلغت
نسبة من أجابوا بعدم املوافقة عند سؤالهم نفس السؤال  %46.1من عينة البحث ،وهذه النسبة مرتفعة نسبيا وتشير على أن هناك الكثير من الفنيين
يرون أن طبيعة املهام التي يؤدونها في وظائفهم الحالية ال تتناسب مع مؤهالتهم .في حين أن أفراد العينة التزموا جانب الحياد فيما يخص تناسب املؤهل
العلمي مع طبيعة عمل املبحوثين بنسبة بلغت  .%10.2وقد بلغ الوسط الحسابي لهذا السؤال  2.92وباتجاه عام وهو الحياد.
جدول ( :)3اختبار 𝟐𝒙 (كاي تربيع) للعالقة بين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للفنيين
الرقم
1
2
3

البيان

ً
وظيفتك عموما
طبيعة عملك
تناسب مؤهلك العلمي مع طبيعة عملك

قيمة 𝟐𝒙 (كاي تربيع)
41.716
10.523
22.050

املعنوية
0.00
0.032
0.00

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية.)2018( ،

للمزيد من تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول ( )2والخاص بآراء أفراد العينة من الفنيين حول مدى الرضا الوظيفي ،وفيما يتعلق
بالعناصر الهامة والتي تدلل على مدى وجود عالقة بين مكونات طبيعة عمل عينة املبحوثين من الفنيين مع مستوى الرضا الوظيفي .سنتطرق في هذا
الجزء إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية األولى ،والتي تنص على :تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة العمل يؤدي إلى الرضا الوظيفي
للفنيين.
لتوضيح العالقة االرتباطية بين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي لفئتي الفنيين ،تم استخدام إحصائية كاي تربيع ( )  ²كما هو
موضح في جدول ( )3حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع  ،41.716و ،10.523و  22.050ألسئلة جدول ( )3األول ،والثاني ،والثالث على التوالي  ،وكانت
ومستوى الداللة اإلحصائية  ،0.000و  ،0.032و  0.00على التوالي وتشير 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 الوظيفي للفنيين في هيئة البحوث الزراعية في السودان،
حيث كانت معنوية االختبار أقل من مستوى الداللة ) .( α = 0.05عليه فنن الدراسة تستنتج أن الفنيين غير راضين عن تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة
ً
عملهم ،وهذا العنصر له عالقة برضاهم الوظيفي .أي أن الفنيين راضون عن الوظيفة عموما وعن طبيعة عملهم ولكنهم غير راضين عن تناسب املؤهل
العلمي مع طبيعة عملهم.
هذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه ( البشير وآخرون )2019 ،حيث توصلوا إلى أن غالبية املبحوثين من الباحثين راضون عن طبيعة عملهم ،وأنه توجد
عالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للباحثين .كذلك تتفق 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 .وتتفق هذه
النتيجة 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 .واتفقت مع دراسة( شديقات )1999 ،التي توصلت إلى أن مجال بيئة العمل هو مصدر أساس ي للرضا
عن العمل .كما لم تتفق هذه الخالصة مع دراسة ( حمداوي وبخوش )2011 ،التي توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن ظروف العمل مثل املرافق
الضرورية .وكذلك لم تتفق مع دراسة (حمدي وحمداوي )2011 ،التي توصلت إلى عدم رضا هيئة التدريس بجامعة األنبار عن ظروف وبيئة العمل.
إضافة إلى عدم اتفاقها مع دراسة ( املحتسب وجلعود ) 2006 ،التي توصلت إلى عدم الرضا عن بيئة العمل من حيث إجراءات السالمة ومكان العمل.
ً
ثالثا :دراسة العالقة بين العوامل املادية ورضا الفنيين:
لدراسة العالقة بين العوامل املادية ورضا الفنيين بهيئة البحوث الزراعية ،طرحت الدراسة على املبحوثين أسئلة تحتوي على 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 وسيتضح
ذلك فيما سيلي.
 بيئة العمل:
سوف نتطرق في هذا العنصر إلى تحليل بيئة العمل املادية بالنسبة لفئتي الفنيين ومدى رضاهم عن هذا العنصر ،وتحتوي بيئة العمل على
بعض املكونات املتمثلة في التهوية واإلضاءة في مكان العمل ،إجراءات األمن والسالمة ،إجراءات األمن والسالمة والرعاية الصحية املقدمة للعاملين.
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جدول ( :)4آراء أفراد العينة من الفنيين 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
%19.5
%27.3
%10.2
%3.1
%8.6
%6.2

راض ي
%21.9
%29.7
%18.0
%10.9
%17.2
%16.4

مستوى الرضا
غيرراض ي
محايد
%22.7
%11.7
%18.8
%5.5
%30.5
%17.2
%34.4
%16.4
%32.8
%14.8
%32.0
%27.3

غيرراض ي إطالقا
%24.2
%18.8
%24.2
%35.2
%26.6
%18.0

الوسط الحسابي
2.90
3.28
2.59
2.12
2.48
2.61

االتجاه العــام للرضا
محايد
محايد
غير راض ي
غير راض ي
غير راض ي
محايد

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج امليداني.)2018( ،

من خالل الجدول ( )4والخاص بآراء أفراد العينة من الفنيين حول بيئة العمل يمكن مالحظة أن  %41.4من عينة الدراسة أجابوا بالرضا
عن التهوية في مكان العمل .بينما أجاب  %46.9بعدم املوافقة على نفس السؤال .بينما من كانوا على الحياد بلغت نسبتهم  .%11.7كما نجد أن الوسط
الحسابي بالنسبة لسؤال مستوى الرضا عن التهوية في مكان العمل قد بلغ  2.9وكان التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا املحور الحياد.
وعند سؤال عينة البحث عن مستوى الرضا عن اإلضاءة في مكان العمل ،فقد أجاب  %57باملوافقة ،بينما بلغت نسبة غير املوافقين على نفس السؤال
 .%37.6في حين أن  %5.5أجابوا بمحايد .كما بلغ الوسط الحسابي  3.28وعليه فنن التوجه العام للمحور هو محايد.
أما فيما يتعلق بسؤال الفنيين عن مستوى الرضا عن إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل فنن  %28.2أجابوا باملوافقة .في حين بلغت
نسبة من أجابوا بعدم املوافقة عند سؤالهم نفس السؤال  %54.7من عينة البحث .بينما من كانوا على الحياد بلغت نسبتهم  .%17.2وعليه فقد كان
التوجه العام آلراء عينة الدراسة في هذا املحور هو عدم الرضا بوسط حسابي مقداره .2.59
كذلك عند سؤال عينة البحث عن مستوى الرضا عن خدمات الرعاية الصحية املقدمة للعاملين بالهيئة ،فقد أجاب  %14باملوافقة ،بينما بلغت نسبة
غير املوافقين على نفس السؤال  .%69.6في حين أن  %16.4أجابوا بالحياد .وقد كان الوسط الحسابي إلجابات عينة البحث  2.12وبتوجه عام غير
راض ي.
كما وعند سؤال عينة البحث عن مدى الرضا عن توفر التقنيات الالزمة ألداء عملك ،فنن نسبة  %25.8أجابوا باملوافقة في مقابل %59.4
أجابوا بعدم املوافقة .بينما من كانوا على الحياد بلغت نسبتهم  .%14.8وقد بلغ الوسط الحسابي لهذا السؤال  2.48وباتجاه عام هو عدم الرضا.
وأخيرا في هذا املحور تم تحليل آراء أفراد العينة من الفنيين حول بيئة العمل ،فتم سؤال عينة البحث عن مدى رضاهم عن انسياب املعلومات داخل
هيئة البحوث الزراعية ،فنن  %22.6أجابوا باملوافقة ،بينما أجاب  % 50بعدم املوافقة ،في حين من كانوا على الحياد حيال نفس السؤال كانت
نسبتهم .%27.3كما نجد أن الوسط الحسابي بالنسبة لسؤال مستوى الرضا انسياب املعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية قد بلغ  2.61وكان
التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا املحور الحياد.
ويتضح من خالل ما سبق لتحليل نتائج الجدول ( )4والخاص بآراء أفراد العينة من الفنيين حول بيئة العمل يمكن مالحظة أن املبحوثين من
عينة الفنيين غير راضين عن بعض مكونات بيئة العمل والتي تتمثل في إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل ،والرعاية الصحية املقدمة للعاملين
بالهيئة ،وتوفر التقنيات الالزمة ألداء عملهم وانسياب املعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية .ولكنهم محايدين تجاه كل من التهوية في مكان العمل،
واإلضاءة في مكان العمل .وعليه يمكن أن نلخص عن أن هناك عدم رضا عن بيئة العمل من قبل الفنيين بهيئة البحوث الزراعية.
جدول ( :)5اختبار𝟐𝒙 (كاي تربيع) للعالقة بين بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للفنيين
الرقم
1
2
3
4
5
6

البيان
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

قيمة ( 𝑥 2كا تربيع)
1.543
4.516
4.398
0.849
2.612
4.667

املعنوية
0.819
0.341
0.355
0.932
0.625
0.323
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للمزيد من تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول ( )4والخاص بآراء أفراد العينة من الفنيين حول بيئة العمل ،وفيما يتعلق بالعناصر الهامة
والتي تدلل على مدى وجود عالقة بين بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للفنيين .سيتم في هذا الجزء اختبار العالقة االرتباطية بين هذه املتغيرات
املتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة ،والتي تنص على :أن العوامل املادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية.
لتوضيح العالقة االرتباطية بين بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي لفئتي الفنيين ،تم استخدام إحصائية كاي تربيع ( )  ²كما هو موضح
في جدول ( )5حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع  ،1.543و ،4.516و  ، 4.398و ،0.849و  ،2.612و  4.667ألسئلة جدول ( )5األول ،والثاني ،والثالث،
والرابع ،والخامس ،والسادس على التوالي ،وكانت ومستوى الداللة اإلحصائية  ،0.819و  ،0.341و  ،0.355و ،0.932و  0.323 ،0.625على التوالي
وتشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى عدم وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين كل من بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للفنيين في
هيئة البحوث الزراعية في السودان ،حيث كانت معنوية االختبار أكبر من مستوى الداللة ) .( α = 0.05تستنتج الدراسة فيما يتعلق بعنصر بيئة
العمل ،أن الفنيين غير راضين عن عنصر بيئة العمل ولكنها ال تؤثر على رضاهم الوظيفي ألنه ال توجد عالقة بين عنصر بيئة العمل ورضا الفنيين.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( البشير وآخرون )2019 ،والتي توصلت إلى أن هناك عدم رضا عن بيئة العمل .كذلك تتفق مع دراسة ( حمداوي
وحمدان )2011 ،والتي توصلت إلى عدم رضا أعضاء هيئة التدريس بجامعة األنبار عن ظروف وبيئة العمل .وكذلك لم تتفق مع دراسة ( حمداوي
وبخوش )2011 ،التي توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن ظروف العمل مثل املرافق الضرورية
 األجور والحو افز واملرتبات ورضا الفنيين:
سيتم تناول آراء عينة الفنيين حول نظام األجور واملرتبات والحوافز من حيث مستوى الرضا وعدم الرضا بحسب نتائج التحليل كما في جدول (.)6
جدول ( :)6آراء عينة الفنيين 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

% 5.5
%16.4
% 4.7
% 5.5

%11.7
%17.2
% 8.6
% 7.8

مستوى الرضا
غيرراض ي
محايد
%10.9
% 5.5
%16.4
%20.3

غيرراض ي إطالقا

الوسط الحسابي

االتجاه العــام للرضا

%42.2
%28.1
%38.3
%35.2

2.9
2.61
2.9
2.17

غير راض ي
محايد
غير راض ي
غير راض ي

%29.7
%32.8
%32.0
%31.2

املصدر :جمعت وحسبت من نتائج امليداني.)2018( ،

يتضح من الجدول ( )6واملتعلق بآراء عينة الفنيين حول نظام األجور واملرتبات والحوافز ،نجد أن  %17.2من عينة الدراسة أجابوا باملوافقة
عند سؤالهم عن مدى الرضا عن تناسب مقدار الراتب الشهري مع حجم .بينما أجاب  %71.9بعدم املوافقة عند سؤالهم ذات السؤال .بينما من كانوا
على الحياد بلغت نسبتهم  .%10.9وقد كان الوسط الحسابي إلجابات عينة البحث  2.09وبتوجه عام غير راض ي.
وعند سؤال عينة البحث عن مستوى الرضا عن انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري ،فقد أجاب  %33.6باملوافقة ،بينما بلغت نسبة غير املوافقين
على نفس السؤال  .%60.9في حين أن  %5.5أجابوا بمحايد .وقد كان التوجه العام آلراء عينة الدراسة في هذا املحور هو عدم الحياد بوسط حسابي
مقداره .2.61
أما فيما يتعلق بسؤال مدى تناسب املكافآت املالية مع حجم أدائك فنن  %13.3أجابوا باملوافقة .في حين بلغت نسبة من أجابوا بعدم
املوافقة عند سؤالهم نفس السؤال  %70.3من عينة البحث .بينما من كانوا على الحياد بلغت نسبتهم  .%16.4كان الوسط الحسابي بالنسبة لسؤال
مستوى الرضا عن تناسب املكافآت املالية مع حجم أدائك قد بلغ  2.09وكان التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا املحور هو عدم الرضا.
كذلك عند سؤال عينة البحث عن مدى تناسب املرتب مع مرتبات العاملين باملؤسسات الشبيهة ،فقد أجاب  %13.3باملوافقة ،بينما بلغت نسبة غير
املوافقين على نفس السؤال  .%66.4في حين أن  %31.2أجابوا بالحياد .بلغ الوسط الحسابي إلجابات عينة البحث  2.17وبتوجه عام غير راض ي.
كما يمكن تدعيم ما سبق من تحليل للجدول ( )6بما سيرد من نتائج وتحليل للجدول ()7

77

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 1, 2019

الفاضل تيمان إدريس وآخرون

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

جدول ( :)7العوامل املادية للرضا الوظيفي للفنيين
السؤال
 /1هل تحقق العوامل املادية كاألجور واملرتبات واملكافآت املادية
فقط اإلشباع الكامل للفنيين؟

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

اإلجابة

التكرار

النسبة%

نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع
نعم
ال
ً
نوعا ما
املجموع

12
101
15
128
8
88
20
116

9.4
78.9
11.7
100.0
6.9
75.9
17.2
100.0
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يالحظ من الجدول ( )7أن غالبية املبحوثين وبنسبة ( )%78.9من عينة الفنيين يروا أن األجور واملرتبات والحوافز واملكافآت املادية فقط ال
تحقق اإلشباع الكامل وأنهم غير راضين عن ذلك .وهذا يعني أن العوامل املادية لوحدها قد تحقق اإلشباع ولكن عوامل الرضا املعنوية ال تقل عن
العوامل املادية من حيث القدرة على تحقيق االشباع .كما يالحظ أن  % 93.1ممن أجابوا بال أو نوعا ما عند سؤالهم عن هل تحقق العوامل املادية
كاألجور واملرتبات واملكافآت املادية فقط اإلشباع الكامل للفنيين؟ ،قد أجابوا مرة أخرى بال عند سؤالهم رضاهم عن العوامل املادية للرضا .وهذه
النتيجة تدلل على أن الفنيين غير راضين عن العوامل املادية.
في هذا الجزء من املحور  2/3/4تم طرح بعض األسئلة على الفنيين فيما يخص امليزانية املخصصة للبحوث التي يقومون بأدائها أو املشاركة
في أدائها ومدى توفر املعينات التي تساعدهم على ذلك كحافز يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستوى رضا الفنيين ،وكانت استجاباتهم عليها كما في جدول
(.)8
جدول( :)8أسئلة حول امليزانية املخصصة للبحوث ومدى اإلشراف على الفنيين
السؤال
 /1هل تخصص هيئة البحوث الزراعية ميزانية للبحوث
العلمية؟

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

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

4

 / 4هل يشرف الباحثين على تصميم بحوث الفنيين إن وجدت؟

 /5هل يتم إشراك الفنيين الجدد في إعداد الخطط البحثية
املستقبلية؟

اإلجابة

التكرار

النسبة%

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

71
25
32
128
23
30
18
71
10
26
12
48
47
49
32
128
20
95
13
128

55.5
19.5
25.0
100.0
32.4
42.2
25.4
100.0
20.8
54.2
25.0
100.0
36.7
38.3
25.0
100.0
15.6
74.2
10.2
100.0
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تبين من الجدول ( )8أعاله أن أكثر من نصف أفراد العينة يروا أن هناك ميزانية تخصصها هيئة البحوث الزراعية للبحث العلمي .ولكن يروا
أن هذه امليزانية غير كافية ألداء البحوث بالطريقة املطلوبة ،وبالتالي أكثر من نصف أفراد العينة غير راضين عن عدم تناسب امليزانية وأداء البحوث
العلمية .أما بالنسبة إلى إشراف الباحثين على تصميم بحوث الفنيين إن ُوجدت كما تبين من الجدول أعاله ،فنجد أن اآلراء متقاربة حول الرضا وعدم
ً
الرضا عن هذا اإلشراف .أما ربع أفراد العينة يروا أن الباحثين نوعا ما يشرفون على تصميم أبحاثهم إن ُوجدتُ .ويالحظ من الجدول ( )11أعاله أن
غالبية أفراد العينة من الفنيين ال يتم إشراكهم في إعداد الخطط البحثية املستقبلية .بينما ما نسبته ( )%15.6فقط من أفراد العينة من الفنيين يتم
إشراكهم في الخطط البحثية ُويرجح أنهم من فئة التقنيين ،وتعزو الدراسة أن السبب في إشراكهم قد يعود إلى درجاتهم العلمية ومناصبهم الوظيفية
العالية.
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جدول( :)9اختبار𝟐𝒙 (كاي تربيع) للعالقة بين األجور واملرتبات والحو افزومستوى الرضا الوظيفي للفنيين
الرقم
1
2
3
4

البيان
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

قيمة ( 𝑥 2كا تربيع)
3.156
8.344
9.167
11.695

املعنوية
0.532
0.08
0.057
0.02
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للمزيد من تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول ( )6وجدول ( )7وجدول ( )8والخاص بآراء عينة الفنيين حول نظام األجور واملرتبات
والحوافز ،وفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على مدى وجود عالقة بين األجور والرواتب والحوافز ألفراد عينة الفنيين مع مستوى الرضا
الوظيفي للفنيين .سيتم في هذا الجزء اختبار العالقة االرتباطية بين هذه املتغيرات املتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة ،والتي تنص على :أن العوامل
املادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي للفنيين باملؤسسات البحثية.
لتوضيح العالقة االرتباطية بين األجور والرواتب والحوافز للفنيين ومستوى الرضا الوظيفي لفئتي الفنيين ،تم استخدام إحصائية كاي تربيع
( )  ²كما هو موضح في جدول ( )8حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع  ،3.156و ،8.344و  ، 9.167و 11.695ألسئلة جدول ( )7األول ،والثاني ،والثالث،
والرابع على التوالي ،وكانت ومستوى الداللة اإلحصائية  ،0.532و 0.08و  ،0.057و0.02على التوالي وتشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تناسب املكافآت املالية مع حجم العمل ،وتناسب املرتب الشهري مع مرتبات العاملين باملؤسسات الشبيهة ورضا
الفنيين ،حيث كانت معنوية االختبار أقل من أو تساوي (.)0.05
أما انتظام مواعيد الراتب الشهري وتناسبه مع حجم العمل ،ليست لها عالقة ذات داللة إحصائية مع الرضا ،ألن مستوى املعنوية لالختبار
كان أكبر من ( .)0.05بصورة عامة تستنتج الدراسة أن هناك عدم رضا من غالبية املبحوثين من الفنيين عن نظام األجور واملرتبات واملكافآت املتبع ،وأن
الرواتب واملكافآت املالية ال تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به .وال تتناسب مرتباتهم مع مرتبات املؤسسات الشبيهة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( البشير وآخرون )2019 ،والتي توصلت إلى أن هناك عدم رضا من قبل الباحثين بهيئة البحوث الزراعية عن
تناسب األجور واملرتبات واملكافآت ،وأن الرواتب واملكافآت املالية ال تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به .نجد أنها اتفقت مع دراسة ( شبات،
 )2016ودراسة ( الطاهر )2012 ،ودراسة ( حمداوي وبخوش )2011،التي توصلت إلى وجود عدم رضا من قبل األكاديميين عن املردود املالي ومناسبته
لألعباء األكاديمية امللقاة على عاتقهم .كذلك تتفق مع دراسة ( حمدي وحمدان )2011 ،التي بينت وجود انخفاض نسبي في مستوى الرضا فيما يخص
األجور والحوافز ،ودراسة ( أبو رمضان )2004 ،التي 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 .وعليه يمكن القول إن أغلب الدراسات توصلت إلى عدم رضا العاملين عن الهيكل الراتبي املتمثل
في األجور ،املرتبات ،الحوافز املادية واملكافآت املالية مقابل الجهد املبذول.

 .5الخاتمة والتوصـيات:
ً
أوال :النتائج:

بصورة عامة تمثلت نتائج الدراسة لفئتي الفنيين بهيئة البحوث الزراعية في اآلتي:
ً
 .1التقنيون والفنيون راضون عن الوظيفة عموما وعن طبيعة عملهم ولكنهم غير راضين عن تناسب املؤهل العلمي مع طبيعة عملهم.
 .2التقنيون والفنيون غير راضين عن بيئة العمل ولكنها ال تؤثر على رضاهم الوظيفي ألنه ال توجد عالقة بين عنصر بيئة العمل ورضا الفنيين.
 .3التقنيون والفنيون غير راضين عن نظام األجور واملرتبات واملكافآت املتبع ،وأن الرواتب واملكافآت املالية ال تتناسب مع حجم العمل الذي
يقومون به .وال تتناسب مرتباتهم مع مرتبات املؤسسات الشبيهة .توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تناسب املكافآت املالية مع
حجم العمل وتناسب املرتب الشهري مع مرتبات العاملين باملؤسسات الشبيهة ورضا الفنيين .أما انتظام مواعيد الراتب الشهري وتناسبه مع
حجم العمل ،ليست لها عالقة ذات داللة إحصائية مع الرضا.
 .4تخصص هيئة البحوث الزراعية ميزانية للبحوث العلمية ولكنها غير كافية.
 .5أفراد العينة من الفنيين يروا بأن هيئة البحوث الزراعية ال توفر لهم فرص للبحث العلمي ،وإذا أتاحت لهم الهيئة هذه الفرص سوف تستغل
مجهودهم وتقوم الهيئة بنشر نتائج البحاث كأوراق علمية في مجالت ودوريات محكمة.
ً
ثانيا :التوصيات:
 .1تحسين الهيكل الراتبي وذلك بزيادة األجور والرواتب واملكافآت املادية للعاملين بهيئة البحوث الزراعية وضرورة تناسب الراتب الشهري
واملكافآت املالية لكافة العاملين بالهيئة مع حجم العمل الذي يقومون به ،وانتظام مواعيد صرفه.
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تطوير وتأهيل كافة الفنيين وغيرهم بهيئة البحوث الزراعية وذلك بزيادة تفعيل البرامج التدريبية داخل البالد وخارجها ،وحضور الدورات
التدريبية والندوات واملؤتمرات وورش العمل والزيارات امليدانية ،وإشراك الفنيين في وضع وتنفيذ برامج التدريب.
توفير املعينات واملعدات الكافية التي تساعد الفنيين من أداء واجباتهم الوظيفية وأبحاثهم.
التوصية بنجراء دراسات وبحوث الحقة في مجال الرضا الوظيفي تتناول مختلف العناصر والعوامل املحفزة والتي قد تحقق الرضا الوظيفي
للعاملين باملؤسسات املختلفة.
تحسين بيئة العمل املتمثلة في التهوية واإلضاءة ،إجراءات األمن والسالمة ،وتوفير التقنيات الالزمة ألداء العمل ،وتسهيل انسياب املعلومات
داخل هيئة البحوث الزراعية.
تحسين 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.

املراجع:

ً
أوال :الكتب واملراجع:
 .1إسماعيل ،زكي محمد )2005( ،السلوك التنظيمي ،منشورات جامعة السودان املفتوحة ،الخرطوم.
 .2حريم ،حسين محمد )2010( ،إدارة املنظمات :منظور كلي ،ط  ،2دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .3الخضرا ،بشير وأبو هنطش ،أحمد وأحمد ،مروة والظاهر ،حنان )2010( ،السلوك التنظيمي .الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون
مع جامعة القدس ،القدس.
 .4عبد الباقي ،صالح الدين محمد )2004( ،الرضا الوظيفي في املنظمات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 .5غازي ،وليد حليم )2011( ،دوافع واحتياجات العمل وأثرها على الرضا الوظيفي .الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 .6املقلي ،عمر أحمد عثمان )2005( ،إدارة األفراد ،شركة مطابع السودان للعملة املحدودة ،الخرطوم ،السودان.

ً
ثانيا :البحوث املحلية والعربية:
 .1إبراهيم ،سحر حسن & عجرمة ،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 (https://doi.org/10.12816/0014016 ،46 - 37 ،)2015
 .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.
 .5برياح ،محمد األمين وموساوي ،يحي )2016( ،تأثير الرضا الوظيفي على أداء املوارد البشرية ،دراسة حالة املؤسسة العمومية االستشفائية بمغنية،
رسالة ماجستير "غير منشورة" ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ،جامعة ابي بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر.
 .6البشير ،أبو سفيان محمد ،وإدريس ،الفاضل تيمان ،وعلي ،إشراقة زين العابدين محمد ،وشكرت هللا ،أمل بشير )2019( ،دور العوامل املادية في
الرضا الوظيفي للباحثين في هيئة البحوث الزراعية -السودان ،املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال ،مجلد ( ،)6العدد ( ،)1األردن،
https://doi.org/10.31559/gjeb2019.6.1.6

 .7حلمي ،فارس )2013( ،علم النفس الصناعي والتنظيمي ،الطبعة األولى ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،األردن.
 .8حمداوي ،عمر وبخوش ،أحمد )2011( ،دور الرضا الوظيفي في تحقيق أهداف املؤسسة الجامعية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،والية خنشلة،
الجزائر.
 .9حمدي ،إسماعيل أحمد وحمدان ،عبيد منصور )2011( ،الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس :دراسة تطبيقية ،جامعة األنبار ،مجلة جامعة
األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية ،املجلد  ،4العدد  ،7الفلوجة ،العراق.
 .10دياب ،حنان2002( ،م) الرضا الوظيفي لدي أطباء األسنان العاملين في قطاع غزة ،رسالة ماجستير "غير منشورة" ،جامعة القدس.
 .11رفش ،شهاب الدين محمد والربيعي ،محمد عباس خليل ) 2015( ،تأثير الرضا الوظيفي في نجاح املنظمات ،بحث تطبيقي في هيئة النزاهة ،مكاتب
تحقيقات الفرات األوسط ،مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية واملالية ،جامعة بابل ،املجلد ( ،)7العدد (.)2
 .12الزبيدي ،بالل كامل )2010( ،تأثير الذكاء الشعوري والقيادة التحويلية في األداء املنظمي -دراسة استطالعية على عينة من املدراء في مصرف الرافدين
 /بغداد ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
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 .13السامرائي ،طارق عبد الحميد )2013( ،سيكولوجية نظم الحوافز التربوية ،الطبعة األولى ،دار االبتكار للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .14شبات ،جالل إسماعيل )2016( ،مستوى الرضا الوظيفي لدى األكاديميين بالجامعات الفلسطينية في (قطاع غزة) :دراسة مقارنة بين العاملين في
جامعة القدس املفتوحة وجامعة غزة ،فلسطين.
 .15شديقات ،يحيى محمد )1999( ،الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد  ،35العراق.
 .16الطاهر ،أحمد علي )2012( ،الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السودانية :دراسة ميدانية ،كلية الدراسات التجارية،
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،السودان.
 .17عثمان ،الطيب بابكر يوسف )2017( ،دور الرضا الوظيفي في أداء العاملين -دراسة حالة بنك أم درمان الوطني ،كوستي وربك في الفترة  2013إلى
 ،2016رسالة ماجستير "غير منشورة" ،قسم إدارة األعمال ،جامعة اإلمام املهدي ،السودان.
 .18عوض هللا ،ميرفت توفيق إبراهيم )2012( ،أثر التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين :أنموذج البحث ،إدارة حسابات املشتركين ،بلدية
غزة ،فلسطين.
 .19كوديل سعيدة ) 2018( ،املناخ التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي للموظفين ،دراسة ميدانية بمديرية األشغال العمومية بأم البواقي ،الجزائر ،رسالة
ماجستير "غير منشورة" ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ،الجزائر.
 .20املحتسب ،لينا حسام وجلعود ،مروان سعيد ) 2006( ،العوامل املؤثرة في تطوير أداء موظفي البنوك وعالقتها بالرضا الوظيفي  -دراسة تطبيقية
ميدانية ،محافظة الخليل ،جامعة بوليتكنيك ،فلسطين.
 .21محمد ،هاني محمد )2014( ،إدارة املوارد البشرية ،الطبعة األولى ،دار املعتز للنشر والتوزيع ،األردن.
 .22محيسن ،وجدي أحمد 2004( ،م) مدى رضا موظفي وكالة الغوث العاملين في وكالة الغوث بقطاع غزة عن أنظمة التعويض والحوافز ،رسالة
ماجستير "غير منشورة" ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 .23يونس ،عادل )2000( ،تحليل نظم الحوافز وعالقتها بأداء العاملين في املنظمات الصناعية الليبية في مدينة بنغازي ،رسالة ماجستير "غير منشورة"،
جامعة قاريونس ،ليبيا.

ً
ثالثا :التدقارير واملنشورات:
 .1منشورات هيئة البحوث الزراعية ،)2017( ،السودان.
 .2منشورات وزارة العلوم والتكنولوجيا ،)2009( ،السودان.
 .3وزارعة الزراعة والري ( ) 2013الالئحة الداخلية رقم ( )1املعدلة :تعيين وترقي أعضاء هيئة البحث العلمي ومساعديهم ،قانون هيئة البحوث الزراعية
لعام 1996م ،السودان.
رابعا :البحوث األجنبية:
[1] Abu Taleb. Tagreed Fathi, Job Satisfaction among Jordan’s Kindergarten Teachers: Effects of
Workplace Conditions and Demographic Characteristics, Early Childhood Educ. Journal, 41(2)(2013),
143-152, https://doi.org/10.1007/s10643-012-0526-9
[2] Antoncic. Auer & Antoncic. B, Employee satisfaction, intraprenuership and firm growth: A model,
Industrial management and Data systems, 111(4)(2011), 589-607, https://doi.org/10.1108/02635571111133560
[3] Bashir. Mohamed Elmahdi, Sudan Agricultural Research.1918-1993: A Chronicle, U OF H.Q.I.S
)Printing Press, Paracat Company, (2001
[4] Elbeyi et al., The effects of employee empowerment on employee job satisfaction, International Journal
of Contemporary Hospitality Management, 23(6)(2011), 784-802, https://doi.org/10.1108/09596111111153475
[5] Ismail. W. K., Nor. K. M. & Marjani. T., The Role of Knowledge Sharing Practice in Enhancing Project
Success, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 1(7)(2009),34-52.
[6] Jeon & Choi, The relationship between employee satisfaction and customer satisfaction, journal of
services marketing, 26(5)(2012), 332-341, https://doi.org/10.1108/08876041211245236
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Abstract:

The study dealt with the role of material factors in the job satisfaction of technicians in the
Agricultural Research Institution in Sudan. The study aimed to identify the degree of job satisfaction of
technicians in research institutions, as well as to identify the role of elements of material satisfaction in
achieving satisfaction of technicians in research institutions. The research followed the descriptive analytical
approach and the case study. A random sample (129) was selected from the study population of 392
technicians. 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 have been found
that technicians are satisfied with the job and the nature of their work. And that they are not satisfied with the
suitability of the scientific qualification with the nature of their work. The study also found that respondents
are dissatisfied with the work environment, wages, salaries, and material incentives. Based on the findings of
the study, recommendations were made, mainly the improvement of salaries and wages structure, the
development and qualification of technicians and technicians in the agricultural research organization,
internally and externally, and finally, further researches should be carried out in the field of job satisfaction
and its impact on job performance.
Keywords: Material factors, Job satisfaction, Technicians, Agricultural Research Institution.
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