
   
   

     
 عشر التاسعالعدد 

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

249 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 

 "دانالسو -الزراعيةفي هيئة البحوث  والعمال ينموظفلالمادية في الرضا الوظيفي ل دور العوامل"

 

 إعداد الباحثين:

 4أمل بشير شكرت هللا –3رسفيان محمد البشيأبو  - 2الفاضل تيمان إدريس - 1زين العابدين مجذوب إشراقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 السودان. –التقنية  اقرأكلية  –أستاذ إدارة األعمال المساعد  -1
  elfadiltiman@gmail.comالسودان. –جامعة الجزيرة  –أستاذ إدارة األعمال المشارك  -2
 

http://www.ajsp.net/
mailto:elfadiltiman@gmail.com


   
   

     
 عشر التاسعالعدد 

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

250 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 :الـمـلـخـص

 لدراسة إلىاوالعمال في هيئة البحوث الزراعية في السودان. هدفت  موظفينلالمادية في الرضا الوظيفي لتناولت الدراسة دور العوامل 
والعمال بالمؤسسات البحثية، باإلضافة إلى التعرف على دور عناصر الرضا المادية في  موظفينلالتعرف على مدى الرضا الوظيفي ل

( 134المنهج الوصفي التحليلي. تم اختيار عينة عشوائية بحجم ) عاثية. تم اتبالبح بالمؤسسات والعمال موظفينلتحقيق اإلشباع ل
والعمال. تم معالجة البيانات بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم  موظفينلمن ا (1750ه )مبحوثًا من مجتمع الدراسة والبالغ حجم

 أن مهاتم التوصل إلى نتائج أهالنسب المئوية والتكرارات واختبارات الفروض لتحليل البيانات.  متاستخدوقد  (SPSS) االجتماعية
وأنهم غير راضين عن بيئة العمل، لكن ال توجد عالقة بين عنصر بيئة  طبيعة عملهم.الوظيفة وعن راضون عن  والعمال موظفينلا

وإن  ،ن المبحوثين غير راضين عن األجور والرواتب والحوافز الماديةكذلك توصلت الدراسة إلى أالعمل ورضا الموظفين والعمال. 
العوامل المادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي . إضافة إلى إن الرواتب والمكافآت المالية ال تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به

يكل الرواتب ه اسة تم تقديم توصيات، أهمها تحسينعلى النتائج التي توصلت إليها الدر ًء للموظفين والعمال بالمؤسسات البحثية. وبنا
لبحوث ، توفير الرعاية الصحية من قبل هيئة الموظفين والعمال بهيئة البحوث الزراعية، تحسين مستويات الرضا الوظيفي لواألجور

األداء  ا الوظيفي وتأثيره علىوأخيرا، إجراء المزيد من البحوث في مجال الرض، كافة العاملين بالهيئةلموظفين والعمال و الزراعية ل
 الوظيفي بالنسبة للفئات الوظيفية المختلفة في المؤسسات البحثية.

 ، هيئة البحوث الزراعية، السودان.والعمال موظفينلاالعوامل المادية، الرضا الوظيفي،  الكلمات المفتاحية:

 مقدمة: 

عناصر اإلنتاج التي تسهم في تنفيذ أنشطة المنظمة وتحقيق أهدافها، وأن أغلب هذه تتجسد أهمية العنصر البشري في المنظمات في أنه من أهم 
 صالمنظمات تحاول أن تسخر جل مجهوداتها ومختلف وسائلها لتوفير اليد العاملة الجيدة والمؤهلة سواء عند اختيارهم لشغل الوظائف أو الحر 

ي منظمة يقاس بمدى تأهيل الطاقة الكامنة لدى اليد العاملة لتجسيد ذلك في مستويات على تدريبهم واكسابهم المهارات المختلفة، حيث أن نجاح أ
 (.2016راقية من إمكانية العطاء والعمل على تطوير هذا العطاء للوصول إلى تحقيق درجة رضاهم عن العمل وتحسين أدائهم. )محمد ويحي، 

المنظمة من الحصول على العنصر البشري بالحجم والنوع المطلوب في ظل التغييرات تبرز أهمية إدارة الموارد البشرية في دورها في تمكين كما 
من خالل ما يملكه من قدرات فكرية، ومهارات  الركيزة األساسية في نجاح وتقدم المنظماتيعد المورد البشري إذ  التي تحدث في سوق العمل

د البشرية مجموعة من المهام التخصصية التي ترتبط بتخطيط الموارد البشرية تمارس إدارة الموار ، و العملشخصية، وما يتمتع به من رغبة في 
ا يساعدها على إيجاد البيئة المالئمة لتحفيزهم لتحقيق أهدافها، مم، فضال عن واستقطابها وتنميتها وتحفيزها وتقويم أدائها والحفاظ عليها وصيانتها

 (.2005)المقلي،  (، و2011)غازي،  اكتساب الميزة التنافسية والنجاح.
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موضوعًا مهمًا لكل من يعمل في المنظمات، ويعد من أكثر المتغيرات تكرارًا في بحوث يعتبر الرضا الوظيفي  بأن (2015أوضح رفش والربيعي )
وقعات العامل من ت إن المفهوم التقليدي للرضا هو شعور العامل إزاء وظيفته، وال يعتمد الرضا على طبيعة المهمة فحسب، بل .السلوك التنظيمي

المتغير األكثر شيوعًا الذي تم بحثه في السلوك التنظيمي، وهو مجموعة من العواطف  الكثيرينمن وجهة نظر الرضا الوظيفي  يعتبر. و وظيفته
 .والمعتقدات التي لدى الناس عن وظائفهم الحالية

حظيت باهتمام الكثير من علماء التربية، وذلك ألن األفراد يقضون  ( بأن الرضا الوظيفي يعد أحد الموضوعات التي2014ة )لكما أبان الخزاع
اك نجزءًا كبيرًا من حياتهم في العمل ومن ثم من األهمية بمكان أن يبحثوا عن الرضا الوظيفي ودوره في حياتهم الشخصية والمهنية، كما أن ه

تب علية الفائدة للمؤسسات والعاملين مما زاد من أهمية دراسة هذا وجهة نظر مفادها أن الرضا الوظيفي قد يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية ويتر 
 الموضوع.

 مشكلة البحث:
لمية عفي التعامل مع مشاكل هذه المؤسسات بطريقة  ات المختلفةاإلدار  تواجهإدارة المؤسسات البحثية هي إحدى المشكالت التي 

تها لى بيئع ومردودها هذه المؤسسات وزيادة عوائدهالفعالية والفاءة سيزيد من الكمما ، تفضي إلى رضا العاملين بها عادلة وحاسمةو 
ن أهم م هيئة البحوث الزراعية وتعتبر. هناك عدد من مراكز البحوث في السودان تعمل في مختلف مجاالت البحث العلمي، ومحيطها

ن اعتماد ت في دفع عجلة التنمية بالسودان بحسباتلك المؤسسات البحثية ولقد قدمت العديد من المنجزات البحثية والعلمية والتي ساهم
 البالد على الثروات الزراعية مستفيدة من المزايا النسبية التي تتمتع بها.

معوقات المتاحة ومواجهة التحديات وال تأسيس نظام بحثي متكامل قادر على االستفادة من الفرص تسعى إلى هيئة البحوث الزراعيةأن 
وتقوم الهيئة  .دوليةالو  ةواإلقليمي المحليةالمتزايدة للتنمية الزراعية المستدامة واالستجابة للمتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

لفئات ونشر مخرجاتها على مختلف ا والدراسات العلمية والتطبيقية في المجاالت الزراعية المختلفة واعتماد نتائجها بإجراء البحوث
المستفيدة عبر مراكزها ووحداتها المتخصصة ومحطاتها البحثية المنتشرة في مختلف مناطق البالد الزراعية لتلبية احتياجات خطط 

 (.(Bashir, 2001 ن.التنمية الزراعية المستدامة في السودا
احث، ب)أستاذ باحث، أستاذ باحث مشارك، أستاذ باحث مساعد، باحث، مساعد مثل إن هيئة البحوث الزراعية تضم فئات مختلفة من العاملين 

ي السودان، محطات البحوث المنتشرة في مناطق مختلفة ف متنوعة، بمختلففي مجاالت بحثية (، والتي تعمل والفنيين والموظفين والعمال والتقنيين
من الفئة األخرى وكل من هذه الفئات لها طبيعة عمل مختلفة ولذلك تختلف  بالتالي كل فئة من هذه الفئات لها عوامل رضا وظيفي تختلف

رها من ين والعمال دون غيموظفلاحاجاتهم وتختلف عناصر الرضا الوظيفي التي تحقق لهم اإلشباع مع العلم أن تركيزنا في هذا البحث على 
ين موظفللكة، ونظرًا ألهمية الرضا الوظيفي في إشباع الحاجات المختلفة الفئات األخرى. إن إشباع الحاجات بأنواعها المختلفة أصبح مشكلة شائ

جات اوتحقيق طموحاتهم وسعادتهم في العمل الذي ينتمون له، فقد اهتم البحث بدراسة دور عناصر الرضا الوظيفي المادية التي تحقق اإلشباع للح
 وعليه يحاول البحث اإلجابة على التساؤالت اآلتية:  ،الزراعيةبهيئة البحوث  والعمال ينموظفللالمختلفة 

 البحثية؟ين والعمال بالمؤسسات موظفلل هل هناك رضا وظيفي .1
 ين والعمال بالمؤسسات البحثية؟موظفللما هو دور عناصر الرضا المادية في تحقيق اإلشباع للحاجات المختلفة  .2
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 أهداف البحث:

البحثية في السودان وذلك من  بالمؤسسات ين والعمالموظفللهدف هذا البحث إلى دراسة دور العوامل المادية في الرضا الوظيفي 
 خالل دراسة األهداف التفصيلية اآلتية: 

 بهيئة البحوث الزراعية.ين والعمال موظفللدراسة مدى الرضا الوظيفي  .1
 بهيئة البحوث الزراعية.ين والعمال موظفللدراسة دور عناصر الرضا المادية في تحقيق اإلشباع  .2
 وضع أساس نظري وتطبيقي للبحوث المستقبلية حول الرضا الوظيفي، وعالقته بمتغيرات أخرى، وفي مجاالت تطبيقية أخرى. .3
حسين ذات الصلة على ت حثية وغيرهما من المؤسساتالب تقديم مقترحات وتوصيات تساعد هيئة البحوث الزراعية والمؤسسات .4

 الدراسة. استتوصل إليه النتائج التي ورفع مستوى الرضا الوظيفي، في ضوء
 فرضيات البحث:

 تم تطوير الفرضيتان التاليتان: وأهدافها على ضوء مشكلة وأسئلة الدراسة

 .بهيئة البحوث الزراعية ين والعمالموظفللتناسب المؤهل العلمي مع طبيعة العمل يؤدي إلى الرضا الوظيفي  .1
 .للموظفين والعمال بهيئة البحوث الزراعيةالعوامل المادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي  .2

 أهمية البحث:

هيئة في  عمالوال لموظفينالوظيفي لتنبع أهمية هذه الدراسة، من أهمية الفئة المستهدفة ، والموضوع المراد دراسته، حيث  أن الرضا
از يئة وإنجهالبحوث الزراعية وهي فئة مهمة في كل أنشطة الهيئة إذ أنها تقدم كل الدعم والمساندة المطلوبة لتحقيق رؤية ال

نتاجية، إلا ر وتحسينمن حيث تطوي في السودان الزراعي على القطاع اينعكس إيجاب األمر الذي  استراتيجيتها وأهدافها المرسومة.
ا وما يبرر إجراء مثل هذه الدراسة، فضاًل عن كونه .عامةوللمجتمع  هيئةوالخدمات التي تقدم لمنسوبي ال ورفع مستوى نوعية العمل،

ي توفر هو إمكانيتها ف ،وعمال هيئة البحوث الزراعية من الدراسات األولى المتخصصة بمختلف مجاالت الرضا الوظيفي لدى موظفي
ل السبل ة على تحديد أفضهيئبها ودوافعها، كما تكمن أهميتها في مساعدة مسئولي القاعدة معلوماتية لإلدارة عن عوامل الرضا وأسبا

يضاف . صورة فاعلةب الهيئةفي عملهم لتحقيق أهداف وفلسفة  والعمال وبقية الشرائح من باحثين وتقنيين التي تحقق الرضا للموظفين
هيئة ب للموظفين والعماللعوامل التي تحقق الرضا وعدم الرضا حاول التعرف على ات إلى ذلك أن أهمية هذه الدراسة تأتي من كونها

في السودان بحسبان أنه من أكبر البلدان الزراعية في أفريقيا ويتمتع بمساحات  المؤسساتأهم من  وهي واحدة البحوث الزراعية
وأراضي شاسعة صالحة للزراعة وكذلك يتمتع بمصادر مياه متنوعة مثل نهر النيل وروافده واألودية المنتشرة واحتياطات المياه الجوفية 

الحقة، لا العلمية لدراساتلمزيد من البحوث وا مجالمما يفتح الحسب علم الباحثون ندرت الدراسات في مجال هذا البحث بو  الضخمة.
 نه تناول قضايا الرضا الوظيفي في إحدى المؤسسات البحثية المهمة.كو 
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  تنظيم البحث:

وحدود  ،وهيكل البحث ،واألهمية ،واألهداف ،والفروض ،المشكلة على حتوي أوال نجد المقدمة والتي ت يقع هذا البحث في خمسة أجزاء،
حليل والمناقشة، في الجزء الرابع التو األدبيات والدراسات السابقة في الجزء الثاني، بينما المنهجية في الجزء الثالث،  ثم تغطية. البحث

 .واألخير االستنتاجات والتوصيات في الجزء الخامس بينما جاءت

 حدود البحث:

 :حوث والعمال في هيئة الب موظفينلالمادية في الرضا الوظيفي لدور العوامل الدراسة على تناول تقتصر  الحدود الموضوعية
 .الزراعية في السودان

 :الموظفين والعمال في هيئة البحوث الزراعية في السودانتقتصر الدراسة على  الحدود المكانية. 
 :2020وحتى  2016تمتد الدراسة من عام  الحدود الزمانية. 

 األدبيات والدراسات السابقة: /2

 األدبيات: 2/1

رضا الرضا الوظيفي وعوامل وخصائص ال ماهية وأهميةفي هذا الجزء من البحث سيتم تناول األدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة والمتمثل في 
 .للموظفين المادية

 الرضا الوظيفي:  ماهية وأهمية 2/1/1

مجموعة المشاعر التي يشعر بها الفرد نحو العمل الذي يشغله حاليا، وقد تكون  ( بأن الرضا الوظيفي هو2013) السامرائيأوضح 
سلبية أو إيجابية وهي تعبر عن مدى االشباع الذي يتصوره الفرد الذي يحققه من عمله، فكلما كان تصور الفرد أن عمله يحقق له 

 عن عمله والعكس صحيح.اشباعا كبيرا لحاجاته كلما كانت مشاعره نحو العمل إيجابية وكان راضيا 

إن الرضا الوظيفي يتناول مشاعر الفرد سواء كان يشغل وظيفة إدارية أو فنية إزاء مؤثرات العمل الذي يؤديه والبيئة المحيطة به، وهذه 
إلدارة كما يساعد اكما أن الرضا يحقق التوافق النفسي واالجتماعي لألفراد وزيادة إنتاجيتهم،  .المشاعر لها تأثيرات على األداء الوظيفي

على تصميم بيئة عمل تحفز العاملين على االستغالل األمثل للموارد المتاحة وجهود العاملين بأقل وقت ممكن مما يؤدي إلى تحقيق 
 (.2018)كوديل،  .الكفاءة في اإلنتاجية وبالتالي نجاحها وتحقيق أهدافها المنشودة

سيؤدي ذلك إلى  فًعامرت فرادبشكل رئيسي مقياًسا لفعالية األداء، إذا كان الرضا العام لأل له أهمية كبيرة، ألنه يعتبر وظيفيإن الرضا ال
أو نظام  للمكافآت التشجيعية األجور والرواتب أو عند تطبيق برنامجنتائج مرغوبة مماثلة لتلك التي تقصدها المنظمة عندما تزيد 
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ناحية أخرى فإن عدم الرضا يسهم في التغيب عن العمل وإلى كثرة حوادث العمل والتأخر عنه وترك العاملين  ومن الخدمات،
ل من أوضاع العم اهموزيادة شكاو  املينإلى مؤسسات أخرى ويؤدي إلى تفاقم مشكالت الع واالنتقالالمؤسسات التي يعملون بها 

إدريس ) عن مصالحهم كما أنه يتولد عن عدم الرضا مناخ تنظيمي غير صحي. اتحادات عمالية للدفاعو  نقابات  وتوجهيهم إلنشاء
 (.2018(، و )كوديل،2019وآخرون، 

أن الرضا الوظيفي هو الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه ومحتوى 
إّن الرضا الوظيفي ليس مهمًا للموظفين فقط، وإنما ألصحاب المصالح أيضًا، ألنه يؤدي . كما بيئة العمل، ومع الثقة والوالء واالنتماء

 ؛إلى زيادة اإلنتاجية وتقليل دوران العمل. والمستوى العالي من الرضا الوظيفي يؤكد فعالية المنظمة ورفاهية الموظفين، بينما بالمقابل
فاض مستوى الرضا الوظيفي بين موظفيها. ويؤثر الرضا الوظيفي على رغبة انخ في حال واجهتتتحمل المنظمة تكاليف باهظة 

األفراد في مشاركة ما لديهم من المهارات، والمعارف، والخبرات مع اآلخرين. وقد وجد الباحثون أن زيادة الرضا الوظيفي للفرد يزيد من 
 (.2010( و)الزبيدي، 2010ريم، (، و)ح2014)محمد،  مشاركة المعرفة، والذي بدوره يؤدي إلى أداء أفضل.

 .( أن الرضا الوظيفي هو مجموعة من المشاعر اإليجابية أو السلبية يعبر فيها العاملون عن أعمالهم2010الخضرا وآخرون ) بانوأ
متعدد األبعاد يتمثل في الرضا الكلي الذي يستمده الموظف من وظيفته وجماعة العمل التي يعمل  الوظيفي مفهومن الرضا فإ أيضا

 معها، ورؤسائه الذين يخضع إلشرافهم، وكذلك المؤسسة والبيئة التي يعمل فيهما، وبالنمط التكويني لشخصيته. 

 ومدى فاعليتها، على للمنظمة والعافية الصحة مؤشرات أهم من يعتبر للعاملين الوظيفي الرضاأن  (2010أوضح أبو جديع )
 مع بالرضا، العاملين فيها يشعر بالتي النجاح مقارنة من قليل حظها سيكون  بالرضا فيها العاملون  يشعر ال التي المنظمة أن افتراض

نشاطًا  أكثر يكون  أنه كما المنظمة. أهداف وتحقيق بوظيفته لالستمرار أكثر استعداداً  هو عمله عن الراضي الموظف أن مالحظة
 به. والبيئة المحيطة يؤديه الذي العمل إزاء اإلنسان مشاعر يتناول أنه الوظيفي الرضا دراسة أهمية يميز ما العمل وأهم وحماسًا في

سارة ألن خالرضا الوظيفي دورًا مهمًا في التنمية المستدامة ألية منظمة، ( بأن الرضا الوظيفي يلعب 2015كما افاد رفش والربيعي )
د اتجاهًا كما يع ،المنظمة للموظف تعني خسارة للموجودات غير الملموسة التي ال تقدر بثمن، وكذلك في القدرة التنافسية للمنظمة

مهمًا يساعد المنظمة على التنبؤ بالسلوك، إذ يؤدي ارتفاع الرضا الوظيفي إلى انخفاض الشائعات في مكان العمل، وقلة الشكوى من 
 ك، وانخفاض الصراع داخل المنظمة، كما يلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف المنظمة وهناراملين، ودرجة مقاومة التغييجانب الع

 ة.عالقة إيجابية بين المسؤولية االجتماعية والرضا الوظيفي وإدراك العدالة التنظيمي

ن فإ ذلكك ،ظل عدم الرضا طويل من الزمن فيرفيع على مدى النتاج اإليصعب تحقيق مستوى ( إلى أنه 2000أشار الحنيطي )
الجمع بين زيادة اإلنتاج وعدم الرضا في آن واحد البد أن يؤدي إلى تسرب العناصر الرفيعة المستوى في المنظمة إضافة إلى تدني 
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ستوى انخفاض ممن أوضح الدالالت على تدني ظروف العمل في منظمة ما يتمثل في  أنه اتفاقفإن ثمة  وعليه ،مستوى منتجاتها
 ي.بالرضا الوظيف االهتمامالرضا لدى العاملين واألسباب الداعية إلى 

إذ أن لدى كل فرد رغبة أصيلة تحثه للقيام بعمله بشكل جيد مما  سيحقق لهم أهدافهم المنشودةيعتقد معظم العاملين أن العمل الجيد 
على  ومن الجوانب اإليجابية التي يجب الوظيفي. سيتحقق الرضاتحقيق أهداف المنظمات التي يعملون بها، وبالتالي  سيمكنه من

العمل على دعم القدرة الفنية والعقلية والصحية للعاملين وذلك بإتباع األسس العلمية في  هي اإلدارة مراعاتها لتحقيق الرضا الوظيفي
 والتدريب المستمر على طرق األداء والعمل على وضعسياساتها تجاه العاملين بدءًا من االختيار السليم للعاملين بكل المستويات 

الرجل المناسب في المكان المناسب، وتوفير المستوى الصحي المناسب واإلشراف المناسب على العاملين أثناء تأديتهم لوظائفهم مع 
 .(2005)اسماعيل،و  (2011توفير األمن الوظيفي والصناعي بمواقع العمل. )غازي، 

 الرضا الوظيفي: صخصائعوامل و  2/1/2

( يتأثر الرضا في المنظمات بشكل أساسي بأنواع المكافآت وقيمتها وتوقعات العاملين في الحصول 2010وآخرون،  )الخضراحسب 
 قوخصائص تتعلوالطبيعية  ةالتنظيميعليها، ومن ثم فإن هناك عدة عوامل تسهم في هذا األمر منها: خصائص العمل، العوامل 

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 المنظمة، ومدى ما يتيحه العمل من تنوع واستقاللية 

 ومسئولية.

( بأن هنالك عدة عوامل مادية تؤثر في درجة الرضا عن العمل، وكلما كانت هذه المؤثرات والعوامل إيجابية، 2005عيل )وأبان إسما
انعكست آثارها اإليجابية على العمل. وتتفاوت درجة األثر من عامل إلى آخر بحيث تزيد أو تقل آثاره بقدر مستوى الدافع الذي يحدثه 

ات أن العوامل المادية تؤثر في الرضا الوظيفي سلبًا أو إيجابًا وتتمثل هذه العوامل في األجور، الرواتب، في الفرد. وقد أثبتت الدراس
 .العالوات، البدالت، الحوافز، والمكافآت المادية

ستقرار الالحوافز المادية بشكل أساسي بإشباع الحاجات الفسيولوجية لإلنسان، إضافة للحاجات المرتبطة باألمن والسالمة واتهتم 
الوظيفي، والحاجات المتعلقة بالخدمات والرعاية الصحية وتحسين ظروف العمل وغيرها. ولذلك فالحوافز المادية تضم مجموعة كبيرة 

 .من الحوافز أبرزها الحافز المالي، الضمانات واالستقرار في العمل، بيئة العمل وساعاته والرعاية الصحية واالجتماعية للعاملين
 .(2010وآخرون،  (، )الخضرا2019آخرون، )البشير و 

( بأن الحوافز المادية تعتبر من أهم الوسائل التي تزيد من اهتمام الفرد بالعمل وتحريك دوافعه اإليجابية. 1989وأورد )عبد الغفار، 
العديد  حقيق الذات، ولقد أدركتوت االجتماعيةوبالرغم من أهميتها إال أن هناك مثيرات أخرى لدوافع األفراد وخاصة المتعلقة بالجوانب 

 من المنظمات أهمية الحوافز المادية للعاملين في حثهم على العمل وخاصة العاملين في المستويات الدنيا.
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( الحوافز بأنها مجموعة العوامل واألساليب التي تستخدم للتأثير في سلوك األفراد العاملين وتحثهم على بذل 2006، )حافظ كما عرف
وزيادة األداء كمًا ونوعًا بهدف تحقيق أهداف المنظمة، وإشباع حاجات الفرد وتلبية رغباته لكي يصل الفرد إلى حالة من جهد أكبر 

 الرضا حتى يتولد لديه شعور بأن حصيلة جهوده وأنشطته ستعود إليه بالخير، إضافة إلى ما تحققه من نتائج ايجابية للمنظمة.

 :يلي فيما الوظيفي الرضا خصائص أهم ُتحدد أن يمكن (2010)أبو جديع، حسب 

  القياس وطرق  المفاهيم تعدد: 

العلماء،  بين النظر وجهات الختالف وذلك، الرضا الوظيفي حول وتباينها التعريفات تعدد إلى الوظيفي الرضا ميدان في الباحثين من الكثير أشار
 الوظيفي.الرضا  تعريف حول عام اتفاق وجود عدم إلى يشير وهذا

 فردي موضوع أنه على الوظيفي الرضا إلى النظر: 

 مخلوق  فاإلنسان آخر لشخص رضا عدم يكون  لشخص قد رضا يكون  أن يمكن ما فإن لذا فردي موضوع الوظيفي الرضا أن إلى ينظر ما غالبا
 المستخدم. القياس طرق  تنوع على كله هذا انعكس وقد آخر إلى من وقت ومختلفة متعددة ودوافع حاجات لديه معقد

 اإلنساني للسلوك المتداخلة الجوانب من بالعديد يتعلق الوظيفي الرضا: 

 ومتضاربة متناقضة نتائج تظهر وبالتالي ألخرى  ومن دراسة آلخر موقف من أنماطه تتباين اإلنساني السلوك جوانب وتداخل وتعقيد لتعدد نظرا
 الدراسات. تلك ظلها في أجريت التي المتباينة تصور الظروف انهأل ا،الرض تناولت التي للدراسات

 والقبول القناعة من حالة الوظيفي الرضا: 

 والرغبات الحاجات إشباع وعن العمل بيئة نفسه، ومع العمل مع الفرد تفاعل عن ناشئة والقبول القناعة من حالة بأنه الوظيفي الرضا يتميز
 .وغاياته العمل أهداف لتحقيق واإلنتاج األداء في الفاعلية وزيادة له واالنتماء العمل والوالء في بالثقة الشعور ويؤدي والطموحات

 االجتماعي والنظام العمل تنظيم بسياق ارتباط العمل عن للرضا: 

 ويستند وإدارته للعمل الفرد تقدير في نفسه عن بالعمل فيكشف المرتبطة المحبوبة وغير المحبوبة الخبرات من للعديد محصله الوظيفي الرضا يعد
 سبيل في وإدارة العمل العمل يقدمها التي اإلسهامات وعلى الشخصية األهداف تحقيق في الفشل أو النجاح الشخصي على كبيرة بدرجة ذلك

 الغايات. هذه إلى الوصول

 األخرى  العناصر عن رضاه على دليالً  ليس معين عنصر عن الفرد رضا: 

 بالضرورة ليس معين فرد األخرى، وإذا أدى عنصر ما لرضا العناصر عن رضاه على كافي دليل ذلك يمثل ال معين عنصر عن الفرد رضا إن
  توقعاتهم.و  األفراد حاجات الختالف وذلك التأثير قوه نفس له يكون  وأن اآلخر، عند ذلك يفعل أن
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 الرضا الوظيفي: قياس 2/1/6

يستخدم البعض للتعبير عن الرضا الوظيفي بأنه الروح المعنوية ويستخدمها البعض كمصطلحين مترادفين، إال أن الرضا يعود 
التجاهات ومشاعر الفرد بمفرده بينما يستخدم مصطلح الروح المعنوية ليصف المشاعر الكلية واالتجاهات لمجموعة من العاملين. 

رضاه عن العمل وحينما نعبر عن المجموعة نقول الروح المعنوية للعاملين. وقد عبر أحد علماء فحينما نعبر عن الفرد نقول مدى 
 الروح المعنوية المنخفضة ال يمكن أن تكون محصلتها إنتاجية عالية. إناإلدارة عن ارتباط الروح المعنوية بإنتاجية العاملين بقوله 

 .(2005 ،)إسماعيل

عة ترى وجود عالقة تبادلية بين الرضا في الحياة والرضا في العمل، وهنالك بعض المتغيرات ( أن هناك مجمو 2011أورد )غازي، 
توثر في الرضا في الحياة كاألمن والصحة والحالة االجتماعية والعالقات االجتماعية. أما الرضا عن العمل فتؤثر عليه بعض 

العالقة مع الرؤساء وزمالء العمل، والتوافق بين الفرد والوظيفة أي المتغيرات كمدخالت العمل وهي األجــر، المكافآت، فرص الترقي، 
 تناسب الوظيفة مع قدرات الفرد، واألمن الوظيفي.

الى، وإذا رضي هللا سبحانه وتع أما المخرجات التي تنتج عن تحقيق رضا الفرد في عمله تتمثل في إتقان العمل وتحسينه بما يرضي
 لك يتحقق اإلشباع الكامل بإذن هللا تعالى. هللا عن العبد أدخله الجنة وبذ

يعتبرونه مؤشرا للكفاءة التنظيمية. وهناك بعض المؤسسات التي تقوم بمسوحات دورية لقياس  إذالمدراء بقياس الرضا الوظيفي  يهتم
 الروح المعنوية وتستعمل نتائج هذه المسوحات في بناء قراراتها اإلدارية وتطويرها، وأكثر الطرائق غير المباشرة استعماال لقياس الرضا

االستبيانات هي  نإء، ونظرا ألن طريقتي المقابلة والمالحظة تستلزمان وقتا كبيرا، ف، المقابلة، وقائمة االستقصاهي المالحظةالوظيفي 
كثر الطرائق استعماال لتقييم الرضا الوظيفي، وبالرغم من أن بعض االستبيانات ال يعتمد عليها اال أن البعض اآلخر قد طورها واعتنى أ

، فتتمثل الستباناتوامقاييس التقدير  استخدامإن فوائد ، كما لجزئي والكليبتصميمها بحيث يمكن االعتماد عليه كمقياس مالئم للرضا ا
ا، هحريف، وتاإلجابات تشويشى تجنب لالذي يساعد ع األمر، وبخاصة عندما تكون العينة كبيرة، اإلجاباتى سرية لفي المحافظة ع

 (.2004 )محيسن،(، و2013اإلدارة. )حلمي،  انتقامخشية 
تحليل معدالت دوران العمالة، الغياب، التظلمات )الشكاوى(.  الوظيفي منؤشرات المتعلقة بمستوى الرضا يمكن استنباط بعض الم

والتحليل السليم للرضا الوظيفي، والذي يقود إلى تشخيص أسباب أي مشكلة، يمكن إنجازه بإجراء مسح التجاهات العاملين مما يوفر 
ى ضوئها إعداد السياسات الالزمة، ويوفر معلومات خاصة عن ميول العاملين، معلومات عامة عن االتجاهات واألحاسيس يمكن عل

وإعطاء إنذار مبكر عن مواقع المشاكل محتملة الحدوث، ومقارنة معنويات العاملين في أجزاء المنظمة المختلفة، وتقويم األنشطة 
الما أن تجاهات في حد ذاتها وسيلة لزيادة الرضا الوظيفي طالتدريبية، وإتاحة الفرصة لألفراد للتعبير عن آرائهم. لذا تعتبر مسوح اال

 (.2005المقلي، ) القرارات الالزمة بواسطة اإلدارة بعد المسح. اتخاذالعاملين لم يحسوا باإلحباط نتيجة لعدم 
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 الدراسات السابقة: 2/2

ة من مختلفة منها، وتناولت عوامل الرضا المختلفتم استعراض العديد من الدراسات التي تناولت باهتمام الرضا الوظيفي في بيئات 
 زوايا وأبعاد مختلفة حسب وجهة نظر الباحثين.

 –ين في هيئة البحوث الزراعية فنيدور العوامل المادية في الرضا الوظيفي لل( بعنوان: "2019إدريس وآخرون ) دراسة 2/2/1
 ."السودان

التعرف  ة إلىالدراسين في هيئة البحوث الزراعية في السودان. هدفت تقنيوظيفي للتناولت الدراسة دور العوامل المادية في الرضا ال
ين بالمؤسسات البحثية، باإلضافة إلى التعرف على دور عناصر الرضا المادية في تحقيق اإلشباع تقنيعلى مدى الرضا الوظيفي لل

( مبحوثًا من 129المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة. تم اختيار عينة عشوائية بحجم ) عالبحثية. اتب بالمؤسسات والفنيين ينتقنيلل
وقد  (SPSS) االجتماعيةين. تم معالجة البيانات بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم تقنيلمن ا 392مجتمع الدراسة والبالغ حجمه

الوظيفة راضون عن  نيتقنيلاأن  تم التوصل إلى نتائج أهمهاالبيانات. النسب المئوية والتكرارات واختبارات الفروض لتحليل  متاستخد
كذلك توصلت الدراسة إلى أن المبحوثين غير وأنهم غير راضين عن تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة عملهم.  طبيعة عملهم.وعن 

ت، أهمها تي توصلت إليها الدراسة تم تقديم توصياعلى النتائج الًء راضين عن بيئة العمل وعن األجور والرواتب والحوافز المادية. وبنا
البحوث في  ، وأخيرا، إجراء المزيد منتطوير وتأهيل التقنيين بهيئة البحوث الزراعية داخليا وخارجيا، الهيكل الرواتب واألجور تحسين

 سسات البحثية.مجال الرضا الوظيفي وتأثيره على األداء الوظيفي بالنسبة للفئات الوظيفية المختلفة في المؤ 

 –دور العوامل المادية في الرضا الوظيفي للباحثين في هيئة البحوث الزراعية ( بعنوان: "2019البشير وآخرون ) دراسة 2/2/2
 ."السودان

التعرف على مدى الرضا الوظيفي للباحثين بالمؤسسات البحثية، باإلضافة إلى التعرف على دور عناصر  هذه الدراسة إلىهدفت 
ة عشوائية المنهج الوصفي التحليلي ودراسة الحالة. تم اختيار عين عالبحثية. اتب بالمؤسساتالرضا المادية في تحقيق اإلشباع للباحثين 

 االجتماعيةباحث. تم معالجة البيانات بواسطة الحزمة اإلحصائية للعلوم  600بالغ حجمه( مبحوثًا من مجتمع الدراسة وال129بحجم )
(SPSS)  ن الباحثين أ تم التوصل إلى نتائج أهمهاالنسب المئوية والتكرارات واختبارات الفروض لتحليل البيانات.  متاستخدوقد

ر راضين عن بيئة العمل وعن األجور والرواتب والحوافز راضون عن طبيعة عملهم. كذلك توصلت الدراسة إلى أن المبحوثين غي
ين على النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم توصيات، أهمها تحس المادية، باإلضافة إلى عدم كفاية تمويل البحث العلمي. وبناءً 

تعيينهم في هيئة، فضال عن التوزيع العادل للباحثين ببيئة العمل والعمل على زيادة األجور والرواتب والمكافآت المالية لكافة العاملين بال
المحطات الريفية وتشجيعهم على العمل فيها مع تزويدها بكافة االحتياجات الالزمة للبحث العلمي، وأخيرا، إجراء المزيد من البحوث 

 المؤسسات البحثية.في مجال الرضا الوظيفي وتأثيره على األداء الوظيفي بالنسبة للفئات الوظيفية المختلفة في 
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دراسة حالة بنك أم درمان الوطني، كوستي وربك  -أداء العاملين الرضا الوظيفي في دور( بعنوان: " 2017) دراسة عثمان 2/2/3
 ".2016إلى  2013في الفترة 

طرح  ، تمربك – الوطني( كوستيدراسة حالة بنك أم درمان  ،هدف البحث إلى التعرف على دور الرضا الوظيفي في أداء العاملين
ما دور الرضا الوظيفي في أداء العاملين، وتم اشتقاق عدد من األسئلة الفرعية من هذا  أال وهورئيس  شكل تساؤلمشكلة الدراسة في 

نك أم بالتساؤل منها، ما هو دور الحوافز المعنوية في أداء العاملين ببنك أم درمان الوطني؟ ما دور الحوافز المادية في أداء العاملين ب
درمان الوطني؟ واختبر البحث ثالثة فرضيات على النحو التالي: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز المعنوية وأداء العاملين 
ببنك أم درمان الوطني، توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحوافز المادية وأداء العاملين ببنك أم درمان الوطني، توجد عالقة ذات 

لة إحصائية بين تحسين بيئة العمل وأداء العاملين ببنك أم درمان الوطني، وتم استخدام المنهج التاريخي لسرد الدراسات السابقة دال
ج االستقرائي إضافة إلى المنه ،المتصلة بموضوع البحث والمنهج الوصفي لتوصيف الظواهر المرتبطة بالدراسة والمنهج االستنباطي

وتوصل  موظف. 30بلغت لعينة من العاملين ببنك أم درمان الوطني  االستبانةم جمع المعلومات بواسطة والتحليل اإلحصائي وت
سط العاملين، و  االجتماعيةإلى عدد من النتائج منها، رفع الروح المعنوية يزيد في معدالت األداء، تهتم إدارة البنك بالمشاركات البحث 

بما  منها، االهتمام برفع الروح المعنوية قدم توصياتالمقدمة، كما  االجتماعيةات المناشط يعمل البنك على مشاركة العاملين في عملي
وسط العاملين، تطوير نظام الحوافز في البنك بشكل دوري،  االجتماعيةيزيد في رفع معدالت األداء، اهتمام إدارة البنك بالمشاركات 

 .لسد الفجوة التي لم يتمكن الدارس من اإلحاطة بها واختتم البحث بمقترح لدراسات مستقبلية للباحثين وذلك

 ت في جامعة األميرة نوره بنت عبد( بعنوان: " مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفات اإلداريا2014دراسة البليهد ) 2/2/4
 الرحمن ".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفات اإلداريات في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن وعالقته 
ببعض المتغيرات الديموغرافية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع، 

الشخصية، والجزء الثاني خاص بمقياس الرضا الوظيفي لدى  بالمعلوماتمكونة من جزئين، الجزء األول خاص  استبانة استخداموتم 
( موظفة إدارية. أظهرت نتائج الدراسة أن الرضا عن 146تكونت عينة الدراسة من ) ،الموظفات اإلداريات في جامعة األميرة نوره

وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي وبعض المتغيرات  العمل لدى الموظفات كان بشكل عام بدرجة متوسطة،
ملهن في لى اتساق بين الموظفات وعإكالفئة العمرية، نوع الوظيفة، المرتبة الوظيفية، المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، وذلك قد بعود 

وصت الدراسة بضرورة توفير فرص المشاركة في الدورات أ مكان واحد ومناخ تنظيمي واحد، وتطبق عليهن نفس األنظمة واللوائح.
مع معهد اإلدارة إلقامة هذه الدورات داخل الحرم الجامعي، كما أوصت الدراسة ببناء  اتفاقيةالتدريبية التي تحسب في الترقية، وعقد 

 نظام حوافز فعال للموظفات اإلداريات مبنى على احتياجاتهن. 
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 في المملكة العربية السعودية". ( بعنوان: "مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة الملك فيصل2014)دراسة الخزاعلة  2/2/5

(  موظفا وموظفة 179تكونت عينة الدراسة من ) وقد، هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى رضا موظفي جامعة الملك فيصل وظيفيا
ي جامعة أن مدى الرضا الوظيفي لدى موظف ت الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسةتم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وفقًا لمتغيرا

الملك فيصل جاء متوسطا، كما وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في مجال الرضا عن 
 ار الوظيفي، وذلك لصالح الذكور، ووجود فروق الوظيفة، والرضا عن بيئة العمل، والرضا عن الزمالء في العمل، والرضا عن االستقر 

ذات داللة إحصائية في مجال الرضا عن نظام المزايا المرتبطة بنهاية الخدمة لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 األداة ككل، وأظهرت في مجال الرضا عن الراتب، والرضا عن أسلوب اإلدارة واإلشراف، والرضا عن النمو واالرتقاء الوظيفي وفي

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في مجال الرضا عن بيئة العمل وذلك لصالح أصحاب المؤهل 
عدم  -أيضاً –العلمي دبلوم فأقل، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت األداة واألداة ككل، وبينت نتائج الدراسة 

د فروق ذات إحصائية تعزى لمتغير الخدمة في مجال  األداة واألداة ككل باستثناء مجال الرضا عن نظام المزايا المرتبطة بنهاية وجو 
الخدمة ،والذي تبين فيه وجود فروق ذات داللة إحصائية  وعند استخدام اختبار شيفية للمقارنات البعدية  تبين أن الفروق جاءت 

سنوات، كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الوظيفة في  5ألقل من لصالح أصحاب الخبرة  ا
 جميع مجاالت األداة واألداة ككل.

بعنوان: " درجة رضا العاملين اإلداريين في مديريات التربية والتعليم عن الخدمات المقدمة  (2010دراسة حجازين والقبيالت ) 2/2/6
  .التربية والتعليم " لهم من وزارة

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة الرضا الوظيفي للعاملين في وزارة التربية والتعليم بالمملكة األردنية الهاشمية، عن الخدمات 
الخدمة  ( فقرة لقياس درجة رضا متلقي  44المقدمة لهم من الوزارة. استخدمت الدراسة االستبانة الستطالع عينة الدراسة المكونة من )

من العاملين اإلداريين في مديريات التربية والتعليم عن الخدمات المقدمة لهم، وقد استخدم فيها مقياس ليكرت الخماسي، واعتمدت 
الدراسة في بناء االستبانة على األطر النظرية والدراسات السابقة لدرجة رضا العاملين. بينت النتائج إن أفضل الخدمات المقدمة 

اإلداريين في مديريات التربية والتعليم في مجال السياسات والتشريعات وهي تعريف العاملين بكل ما هو جديد من القوانين للعاملين 
واألنظمة والتشريعات التربوية، في حين كانت درجة رضاهم متدنية عن وضع الوزارة أسسًا واضحة لتولي المناصب القيادية، وسعي 

ي المكان المناسب. كما أظهرت النتائج إلى أن أفضل الخدمات المقدمة للعاملين اإلداريين في مجال الوزارة لوضع الرجل المناسب ف
بيئة العمل وهي تحديد الوصف الوظيفي لكل موظف وتبسيط اإلجراءات وتوفير المعلومات والتسهيالت المادية والتكنولوجية للعاملين. 

ئج إن أفضل الخدمات المقدمة للعاملين اإلداريين هي إيفادهم للبعثات لنيل الدرجات وفي مجال الحوافز المادية والمعنوية بينت النتا
أوصت الدراسة بضرورة توفير فرص للموظفين للحراك الوظيفي إلى مواقع متقدمة وتوفير فرص متكافئة وعادلة في التعامل  العلمية.
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وزيادة الحوافز المادية والمعنوية والمهنية للعاملين، وزيادة األمن مع العاملين، كما أوصت بتفعيل األسس والمعايير لتقييم العاملين 
 واالستقرار والعمل على رفع المكانة االجتماعية واالقتصادية للعاملين.

( بعنوان: "مدى رضا العاملين في مؤسسات القطاع العام في قطاع غزة عن نظام المزايا المرتبطة 2010) دراسة السقا 2/2/7
 .ية الخدمة "بالتقاعد ونها

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات الرضا الوظيفي لدى العاملين في الوظائف العمومية في قطاع غزة ، وزارة الشئون 
االجتماعية، عن نظام المزايا المرتبطة بالتقاعد ونهاية الخدمة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، تم استخدام االستبانة 

أظهرت النتائج أن الرضا  (.238) معددهوالبالغ العاملين في وزارة الشئون االجتماعية بمحافظة غزة ء عينة الدراسة من آراالستطالع 
عن نظام المزايا المرتبطة بالتقاعد ونهاية الخدمة منخفض ومتدني، ومعظم الموظفين ليس لديهم دراية بنظام التعويضات المالية 

رضا الوظيفي، وذلك بسبب وجود خلل في طرق وآليات تطبيق نظام التعويضات المالية التي حددها الحكومية مما أثر سلبًا على ال
قانون الخدمة المدنية المعدل. كذلك أظهرت الدراسة عدم الرضا عن مالئمة العالوة اإلضافية المصروفة على المعاش وحجم المساهمة 

الدراسة إلى أن مستوى الرضا لدى اإلناث أقل من الذكور فيما يتعلق بنظام الحكومية المصروفة في التأمين والمعاش. عمومًا توصلت 
مراجعة وتقييم النظم واآلليات والتطبيقات المتعلقة بمزايا التقاعد  ةقدمت الدراسة عدة توصيات منها ضرور  التقاعد ونهاية الخدمة.

ود نظام ضرورة وج إضافة إلىسياسات اإلدارية ولوائح العمل، ونهاية الخدمة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتوعية الموظفين بال
 .خاص لمعالجة مشاكل وشكاوى الموظفين

 .الوظيفي" األداء على وآثاره العاملين لدى الوظيفي ( بعنوان: " الرضا2009دراسة الشمري ) 2/2/8

 القطاع الصناعي في مؤسسة الخفجي والتعرففي  العاملين الموظفين لدى الوظيفي الرضا مستوى  على هدفت الدراسة إلى التعرف
 الوظيفي األداء نسبة بزيادة الوظيفي الرضا مستوى  زيادة ارتباط مدى وقياسالعاملين  بين الوظيفي األداء في الفروقات أسباب على

( 30من ) عشوائية تكونتاتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي باإلضافة إلى أسلوب المالحظة وتم اختيار عينة  لدى العاملين.
 من لكل فعال تأثير يوجد توصلت الدراسة إلى أنه موظف من الموظفين العاملين في مؤسسة الخفجي تم توزيع االستبانة عليهم.

رها(، تأثي قوة حسب تنازلًيا مرتبة العوامل  (الوظيفي الرضا على العمل والتدريب، وزمالء ، يفةالوظ وطبيعة المباشر، والرئيس الحوافز،
 العمل وبيئة العمل، وزمالء والتدريب، طبيعة الوظيفة ،ءوالوال المباشر، والرئيس الحوافز، من كال أهمية مدى في تفاوت وأن هناك

عالقة  هناك بينما والوالء، اإلنتاجية من وكل الوظيفي الرضا بين إيجابية عالقة هناك تنازلي(، وأن الوظيفي )ترتيب الرضا على
 برنامج بعمل تقوم أن الشركة على أوصت الدراسة بأنه يجب. العمل دوران ومعدل الغياب نسبة من وكل الوظيفي الرضا بين سلبية

مؤهالت جامعية  يحملون  ال ممن الموظفين من كبيرة نسبة أن حيث الجامعية إتمام دراساتهم على وتشجيعهم الموظفين، لتطوير
 للموظفين، تدريب خطة تضع أن الشركة على يجب عمله، كما له يحققه الذي الطموح حول برضا الموظف يشعر أن يمكن وبالتالي

 .واإلبداع التجديد دائم وتجعله بأهميته، العامل تشعر الدورات هذه ألن لهم بشكل منتظم تدريبية دورات بعمل وتقوم
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 .لدى العاملين "( بعنوان:" أثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي 2008دراسة عويضة ) 2/2/9  

ظيمي ومحاولة الخروج بتوصيات تعمل على تطوير وتحسين نهدفت الدراسة إلى تحديد أثر العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء الت
مستوى الوالء لدى العاملين، مع تحليل وتحديد مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملين من خالل ربطه بعناصر الرضا الوظيفي، وتتمثل 

منهجية البحث في استخدام المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى ان هناك مستوى جيد نسبيًا مع جود عالقة إيجابية بين 
عوامل الرضا الوظيفي المتعلقة بالعمل في المنظمة وبين العوامل المؤثرة في الوالء التنظيمي للموظفين في أعمالهم ومنظماتهم 

رورة القيام بتعزيز الرضا الوظيفي من خالل العمل على تحسين نظام األجور ووضع الحوافز، كما أوصت الدراسة بض األخرى.
أوصت بوضع نظام عادل لتقييم أداء الموظفين والعمل على تطوير قدرات ومهارات العاملين ووضع نظام خاص يعالج شكاوى 

 وتطبيق نظام الترقيات بالصورة المثلى.  المتظلمين،

( بعنوان: " قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع 2004ة أبو رمضان )دراس 2/2/10  
     .غزة "

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى الرضا الوظيفي للعاملين في مؤسسات التعليم الجامعي في قطاع غزة، وذلك بتحليل وقياس 
من خالل متغيرات الدراسة وهي ظروف العمل، االستقرار الوظيفي، العالقة بين الرؤساء الرضا الوظيفي للعاملين في الجامعات 

والمرؤوسين والراتب والحوافز، وذلك وفقًا لمتغيرات الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، عدد األبناء، سنوات الخبرة. ومتغيرات اخرى 
( موظف وموظفة في أربعة جامعات وهي األزهر، اإلسالمية، 1673)بيئية كطبيعة العمل ومكان العمل. وقد بلغ مجتمع الدراسة 

(. توصلت الدراسة إلى ان 325واإلداريين، وتم اختيار عينة مكونة من ) ناألكاديميياألقصى والقدس المفتوحة، حيث اشتملت على 
روف الشهري وأقلها في تحقيق الرضا ظيليها الراتب  الوظيفي،أكثر عناصر الرضا أهمية للعاملين هو الشعور باألمن واالستقرار 

العمل. كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغير العمر، عدد األبناء، طبيعة العمل، المؤهل العلمي 
نوية، كما والمع وسنوات الخبرة. أوصت الدراسة بضرورة تفعيل نظام الحوافز الموجود في الجامعات وذلك باالهتمام بالحوافز المادية

 أوصت بإعادة النظر في سلم الرواتب والعمل على تحسين مستوى الرواتب بحيث تتفق مع متطلبات الحياة المعيشية.

 / منهجــــية البحـــــــث:3

( محطة بحوث زراعية 27بهيئة البحوث الزراعية في السودان، بمحطاتها المختلفة وهي ) الموظفين والعماليتمثل مجتمع البحث في 
( من المراكز البحثية المختلفة موزعة في العديد من مناطق السودان حسب بيئاتها ونظمها الزراعية المختلفة، وتشمل تلك الفئات 14و)

التقنيين، و مساعد باحث، و باحث، و أستاذ باحث مساعد، و ذ باحث مشارك، أستاو أستاذ باحث،  المختلفة وهيالباحثين بدرجاتهم العلمية 
(. تم استخدام 3350الموظفين والعمال، العدد الكلي للعاملين بهيئة البحوث الزراعية في السودان بمختلف شرائحهم هو )و الفنيين، و 

مكونة من  فا. تم اختيار عينة عشوائية طبقيةالمنهج الوصفي التحليلي الذي يصف موضوع الدراسة ويعبر عنه بكل دقة كمًا وكي

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر التاسعالعدد 

 م 2020 – أيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

263 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

تمثلت األداة و . (%100.0وقد تم استعادتها بنسبة )، (1750الموظفين والعمال والبالغ إجمالي عددهم )( مبحوثًا من 134)
بهيئة البحوث الزراعية  عينة الموظفين والعمال ُصممت لجمع المعلومات من استبانةالمستخدمة في جمع المعلومات األولية في 

 العلميؤهل على الم الوظيفية واشتملتالبيانات  ، وكذلكوالنوع مثل العمرالديموغرافية  الجوانب على . واحتوت االستبانةبالسودان
ول ألحيث كان محورها ا محاور أساسية يدور حولها موضوع البحث. وشمل الجزء األخير من االستبيان على والوظيفة وسنوات الخبرة

عناصر ث على احتوى المحور الثاني والثالبهيئة البحوث الزراعية، و الوظيفي للموظفين والعمال رضا وهو مدى ال يتعلق بالمتغير التابع
تم إجراء صدق تحكيمي إلستمارة االستقصاء عن طريق عرضها وللتأكد من مصداقيتها  في العوامل المادية ، المتمثلة الوظيفي الرضا

 معو  ببعض الجامعات السودانيةن المختصين وذوي الخبرات بهيئة البحوث الزراعية وبعض أساتذة اإلدارة واإلحصاء علي مجموعة م
ما فيما يتعلق أ الحذف والتعديل واإلضافة في االستبانة خرجت بصورتها النهائية متوافقة مع فرضيات البحث.ب تضمين المالحظات

( كأداة بغرض قياس االتساق الداخلي ألسئلة االستبيان لمعرفة درجة ثبات (Alpha Cronbachبثبات المقياس فقد أعتمد على 
وتم توزيع  .0,60وهي نسبة أعلى من قيمة الحدود الدنيا والتي تبلغ  0.92استجابات المبحوثين، وقد بلغت قيمة ألفا كورنباخ 

لي كيفية اختيار الشرائح والطريقة التي يتم بها ملء االستبانات بواسطة ستة وعشرون من المرشدين الزراعيين بعد تدريبهم ع
( للحصول على نتائج يمكن من SPSSتم معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )و االستبانات. 

ية بينها تم د وجود عالقة معنو متغيرات البحث لتحدي االرتباطية بينخاللها التحقق من صحة الفرضيات المختلفة. ولدراسة العالقات 
 (.Chi-squareاستخدام اختبار )

 ( تحسب من خالل المعادلة:²*إحصائية كا تربيع )

 ( =²                                                                                                                            )                                                          

 بحيث:    

  c=Orc والعمودr التكرار المشاهد في الصف

 c  =Ercوالعمود  r التكرار المتوقع في الصف

 .%.05ونرفض فرض العدم القائل بعدم وجود عالقة بين المتغيرين إذا كان مستوى المعنوية أقل من 

بينما تم جمع البيانات الثانوية للدراسة من مصادر تمثلت في المراجع، المصادر، األوراق العلمية، منشورات هيئة البحوث الزراعية، 
 الدوريات، التقارير والشبكة العنكبوتية الدولية.البحوث والدراسات السابقة، 
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 / عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: 4

في هذا الجزء من البحث سيتم إجراء تحليل مفصل للبيانات الخاصة بالموظفين والعمال بهيئة البحوث الزراعية بحسب إفاداتهم، وذلك 
 من خالل المعالجات اإلحصائية التي تم إجراؤها ومن ثم مناقشة النتائج وتحديد مدى الداللة اإلحصائية. 

 نة الموظفين والعمال:وصف وتحليل البيانات الديمغرافية لعي 4/1

 والفنيين عينة التقنيينل ( التوزيع الديمغرافي1) جدول

 النسبة % التكرار فئات المتغير المتغير

 

 النوع

 42.5 57 ذكر 

 57.5 77 أنثى

 100.0 134 المجموع

 

 العمر

 6.7 9 30قل من أ

30 – 49 82 61.2 

 32.1 43 50أكبر من 

 100.0 134 المجموع

 

 المؤهل العلمي

 3.7 5 أمي

 17.2 23 أساس

 38.8 52 ثانوي

 39.6 53 جامعي

 0.7 1 فوق الجامعي

 100.0 134 المجموع

 

 سنوات الخبرة

 16.4 22 سنه 5قل من أ

 18.7 25 سنه 10سنه الى  5من 

 26.9 36 سنه 15الى سنه  10من 
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 39.8 51 سنه15كثر من أ

 100.0 134 المجموع

 (.2020، )الميداني جمعت وحسبت من نتائجالمصدر:     

 %42.5يمثل الذكور نسبة بينما ث، اإلنا من %57.5الدراسة وبنسبة  أن أكثر من نصف المبحوثين من عينة (1من جدول ) يتضح
 .ةالبحوث الزراعي ئةأن النسب متقاربة في توظيف الذكور واإلناث من الموظفين والعمال في هي على من عينة الدراسة مما يدلل

نسبة قليلة  وهي ( سنة30من الموظفين والعمال أعمارهم أقل من )من عينة الدراسة  %6.7 ( أن نسبة1من جدول ) يتضحكذلك 
أعمارهم فوق من عينة الدراسة  %32.1بينما نسبة سنة،  49 – 30أعمارهم من  %61.2وبنسبة  جدًا، بينما أغلبية المبحوثين

 سنة.     (49 – 30الخمسين عامًا. كما ُيالحظ أن أغلبية المبحوثين هم من الفئات العمرية المتوسطة من )

الموظفين بينما من لديهم مؤهل ثانوي من مؤهل جامعي،  لديهم %39.6وبنسبة  أفراد العينة غالبيةأن  يضاً ( أ1ُيالحظ من الجدول )
بينما بلغت نسبة من لديهم مؤهل  .من العينة من حملة مؤهل مرحلة األساس %17.2وكانت نسبة . %38.8بلغت نسبتهم والعمال 

وهي  %78.4بنسبة  جامعيثانوي و تعليمهم  والعمال أغلب الموظفين أن وهي ضئيلة جدا. ويمكن مالحظة %0.7فوق الجامعي 
ملون مؤهل فوق الجامعي ويتمثل في فرد واحد فقط من الغالبية العظمى من عينة الدراسة. كذلك يمكن مالحظة ضآلة نسبة من يح

تعليمهم فوق الجامعي وجزء منهم تعليمهم ثانوي. أما جميع العمال تعليمهم ثانوي وأساس والقليل منهم  قليلة جدا وأقليةعينة الدراسة. 
 منهم أمي.

من أصحاب الخبرة ألكثر من خمسة عشر  (%39.8) عينة الدراسةالنسبة األكبر من  ( يمكن مالحظة أن1جدول ) استنادا على
 مكن أنالهيئة المختلفة، األمر الذي يطويلة في مجال  عامًا يعملون بالمحطات المختلفة لهيئة البحوث الزراعية، مما يدل بأن لهم خبرة

ل من خمسة ت إلى أقنسبة خبرة المبحوثين من عشر سنوا من ثم تأتييؤثر في زيادة عالوتهم السنوية وبالتالي رضاهم الوظيفي. 
ثم . %18.7والذين بلغت نسبتهم وثين من خمسة سنوات إلى أقل من عشر سنوات ح. ثم تليها خبرة المب%26.9وبنسبة  عشر سنة

 أن هيئة البحوث الزراعية ذلك ، ويعني%16.4والذين بلغت نسبتهم أقل من خمسة سنوات  المبحوثين ممن همخبرة  تأتي أخيرا نسبة
من طاقاتهم للنهوض بالمجال البحثي والزراعي محليًا وإقليميًا. وكذلك  لالستفادةلى توظيف الكوادر الشابة بالمؤسسة تسعى دومًا إ

 تستفيد الهيئة من المبحوثين ذوي الخبرة الطويلة في مجال العمل.
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 للموظفين والعمال:مدى الرضا الوظيفي  4/2

ناول العوامل ت باإلضافة إلى للموظفين والعمالفي هذا الجزء سيتم تناول محاور الدراسة األساسية المتمثلة في مدى الرضا الوظيفي 
 (Likert Scale) الخماسي مقياس ليكرتإذ تم استخدام ، مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسةثم من المادية بكل متغيراتها. 

 .من الموظفين والعمال التوجه العام الستجابات عينة الدراسة لتحديد

 حول مدى الرضا الوظيفي من الموظفين والعمال ( آراء أفراد العينة2جدول رقم )

 العبارة

   مستوى الرضا

غير راضي  غير راضي محايد راضي راضي جدا

 إطالقا

الوسط 

 الحسابي

االتجاه العام 

 للرضا

 راضي 3.87 %9.0 %6.7 %9.7 %38.1 %36.6 وظيفتك عموما   1

 راضي 3.96 %4.5 %6.0 %11.9 %44.0 %33.6 طبيعة عملك 2

3 
تناسب مؤهلك العلمي مع 

 طبيعة عملك
 محايد 3.28 12.7% 24.6% 9.0% 29.9% 23.9%

 (.2019، )الميداني جمعت وحسبت من نتائجالمصدر: 

أن ف ،هم عن الوظيفة التي يشغلونها حالياً مدى رضا عن الموظفين والعمالآراء أفراد العينة من ( والمتعلق ب2يتضح من الجدول )
من كانوا على  أما نسبةالسؤال.  نفسبعدم الموافقة عند سؤالهم أجابوا  %15.7 أن في حين. من عينة الدراسة أجابوا بالرضا 74.7%
وكان  3.87ط الحسابي بالنسبة لسؤال مستوى الرضا عن وظيفتك قد بلغ نجد أن الوس. كما %9.7بلغت  من عينة الدراسة الحياد

 التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا المحور الرضا.

بلغت نسبة غير الراضيين على  بالرضا، بينما %77.6فقد أجاب  ،عن مستوى الرضا عن طبيعة عملك مبحوثينسؤال عينة ال كما تم
هو  الثاني وعليه فإن التوجه العام للمحور 3.96. كما بلغ الوسط الحسابي أجابوا بمحايد %11.9. في حين أن %10.5السؤال  ذات

 الرضا.

كانت  %53.8أن مؤهلك العلمي يتناسب مع طبيعة عملك فإن  مستوى الرضا عن األخير وهو عنالثالث و  فيما يتعلق بالسؤال
أن أفراد العينة التزموا  . في حيندراسةمن عينة ال %37.3نفس السؤال لنسبة من أجابوا بعدم الموافقة  الموافقة. في حين بلغت إجابتهم

. وقد بلغ الوسط الحسابي لهذا السؤال %9بنسبة بلغت  جانب الحياد فيما يخص تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة عمل المبحوثين
 وباتجاه عام وهو الحياد. 3.28
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أن أهم عبارة من حيث المتوسط الحسابي هي مدى الرضا عن طبيعة عمل المبحوثين من الموظفين والعمال، تليها  كما يمكن مالحظة
اسب المؤهل العلمي مع طبيعة عمل نمن حيث األهمية العبارة المتعلقة بت، أخيرًا في األهمية عبارة الرضا عن الوظيفة عموماً 

 على التوالي. 3.28و ،3.87، 3.96، وذلك بمتوسطات بلغت المبحوثين

 )كاي تربيع( للعالقة بين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للموظفين والعمال 𝒙𝟐( اختبار3جدول )        

 المعنوية )كاي تربيع( 𝑥2قيمة   البيان الرقم  

 0.114 7.457 وظيفتك عموما   1

 0.399 4.054 طبيعة عملك 2

 0.016 12.129 عملكتناسب مؤهلك العلمي مع طبيعة  3

 (.2019، )الميداني جمعت وحسبت من نتائجالمصدر: 

، حول مدى الرضا الوظيفي موظفين والعمالآراء أفراد العينة من الب( والخاص 2لمزيد من تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول )ل
ن مع عمل عينة المبحوثين من التقنيين والفنيي بين مكونات طبيعة مدى وجود عالقةوفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على 

تناسب  :سنتطرق في هذا الجزء إلى اختبار العالقة االرتباطية بين متغيرات الفرضية األولى، والتي تنص على. مستوى الرضا الوظيفي
  .موظفين والعماللل المؤهل العلمي مع طبيعة العمل يؤدي إلى الرضا الوظيفي

( ²ع )تم استخدام إحصائية كاي تربي،  موظفين والعمالبين طبيعة العمل ومستوى الرضا الوظيفي الاطية  لتوضيح العالقة االرتب
األول، والثاني،  للسؤال 12.129، و4.054، و7.457أن قيمة كاي تربيع  (3من جدول ) ( حيث يتضح3كما هو موضح في جدول )

وتشير دالالت النتائج اإلحصائية على التوالي  0.016و، 0.399و، 0.114مستوى الداللة اإلحصائية و وكانت  التوالي،والثالث على 
، مالوالرضا الوظيفي للموظفين والعإلى وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بين تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة العمل 

. أما الوظيفة عمومًا وطبيعة العمل ليست لها عالقة ذات داللة ) α=  (0.05أقل من  وهو 0.016حيث كانت معنوية االختبار
عليه يمكن استنتاج . ) α=  (0.05أكبر من على التوالي وهي  0.399و، 0.114ت معنوية االختبارنإحصائية مع الرضا، حيث كا

برضاهم الوظيفي. بينما تناسب المؤهل أن الموظفين والعمال راضون عن طبيعة عملهم ووظيفتهم عمومًا ولكن ليست لها عالقة 
 العلمي مع طبيعة عملهم لها عالقة برضاهم الوظيفي.

التقنيين والفنيين غير راضين عن تناسب المؤهل  ( حيث توصلوا إلى أن2019وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه )إدريس وآخرون، 
طبيعة  راضون عن الوظيفة عمومًا وعنالتقنيين والفنيين أي أن  في.العلمي مع طبيعة عملهم، وهذا العنصر له عالقة برضاهم الوظي

( 2019عملهم ولكنهم غير راضين عن تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة عملهم. كذلك تتفق مع ما توصل إليه )البشير وآخرون، 
عة ذات داللة إحصائية بين طبي غالبية المبحوثين من الباحثين راضون عن طبيعة عملهم، وأنه توجد عالقةحيث توصلوا إلى أن 
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( والتي توصلت إلى وجود عالقة إيجابية 2017)عثمان،  دراسة معهذه النتيجة  كذلك تتفق العمل ومستوى الرضا الوظيفي للباحثين.
 ة مع دراسةأيضا تتفق هذه النتيج .عالقة بين تحسين بيئة العمل وأداء العاملينبين الحوافز المادية وأداء العاملين، وكذلك وجود 

إلى وجود عالقة دالة بين تأمين بيئة العمل، والرضا الوظيفي ببعديه، الرضا عن  توصلت نتائجها( والتي 2014وعجرمة ، )إبراهيم
( والتي توصلت إلى أن أفراد البحث راضيين إلى 2012مع دراسة )عوض هللا،  وتتفق هذه النتيجةالعمل والرضا عن عالقات العمل. 

هذه  فقلم تت كما ة العمل الوظيفي وأن هناك عالقة ارتباطية بين الحوافز المادية والمعنوية والرضا عن بيئة العمل.حد ما عن بيئ
 ( التي توصلت إلى عدم رضا هيئة التدريس بجامعة األنبار عن ظروف وبيئة العمل.2011مع دراسة )حمدي وحمداوي،  الخالصة

( التي توصلت إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن ظروف العمل مثل 2011)حمداوي وبخوش،  وكذلك لم تتفق مع نتائج دراسة
( التي توصلت إلى عدم الرضا عن بيئة العمل من 2006وجلعود،  )المحتسبدراسة  إضافة إلى عدم اتفاقها مع المرافق الضرورية.

 حيث إجراءات السالمة ومكان العمل. 

 :الموظفين والعمالالمادية ورضا  دراسة العالقة بين العوامل 4/3

 لىعلى المبحوثين تحتوي ع أسئلةطرح تم بهيئة البحوث الزراعية،  الموظفين والعماللدراسة العالقة بين العوامل المادية ورضا 
حليل األجور والمرتبات والحوافز، كما تم ت العمل، نظامقياس ليكرت الخماسي وتتمثل هذه العبارات في مكونات بيئة مبارات حسب ع

هذه العبارات عن طريق التحليل الوصفي باستخدام الجداول التكرارية والنسب المئوية، واختبارات الفروض عن طريق اختبار كاي 
 .كما سيرد في هذا الجزء من الدراسةتربيع 

 بيئة العمل:   4/3/1

المادية بالنسبة للموظفين والعمال ومدى رضاهم عن هذا العنصر، وتحتوي بيئة العمل على بعض المكونات المتمثلة سوف تناول هذا العنصر بتحليل بيئة العمل 
توفر التقنيات الالزمة ألداء و  في التهوية واإلضاءة في مكان العمل، إجراءات األمن والسالمة، إجراءات األمن والسالمة والرعاية الصحية المقدمة للعاملين،

 انسياب المعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية.العمل، و 
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 ( آراء أفراد العينة من الموظفين والعمال حول بيئة العمل4جدول رقم )

 العبارة

   مستوى الرضا

غير راضي  غير راضي محايد راضي راضي جدا

 إطالقا

الوسط 

 الحسابي

االتجاه 

العام 

 للرضا

1 
 راضي 3.43 %12.7 %20.9 %7.5 %28.4 %30.6 التهوية في مكان العمل

2 
 راضي 3.57 %12.7 %15.7 %5.2 35.1 %31.3 اإلضاءة في مكان العمل

إجراءات األمن والسالمة  3

 في مكان العمل
 محايد 3.16 14.9% 20.1% 17.2% 29.1% 18.7%

الرعاية الصحية المقدمة  4

 للعاملين بالهيئة
 غير راضي 2.30 27.6% 38.8% 14.2% 14.9% 4.5%

توفر التقنيات الالزمة ألداء  5

 عملك
 محايد 2.96 15.7% 26.1% 19.4% 24.6% 14.2%

انسياب المعلومات داخل  6

 هيئة البحوث الزراعية
 محايد 2.77 14.2% 31.3% 26.1% 20.1% 8.2%

 (.2019، )الميداني جمعت وحسبت من نتائجالمصدر: 

من عينة الدراسة  %59أن  من التقنيين والفنيين حول بيئة العمل يمكن مالحظةآراء أفراد العينة ب ( والخاص4من خالل الجدول )
بعدم الموافقة على نفس السؤال. بينما من كانوا على الحياد بلغت  %33.6بينما أجاب  أجابوا بالرضا عن التهوية في مكان العمل.

وكان التوجه  3.43قد بلغ  التهوية في مكان العملنجد أن الوسط الحسابي بالنسبة لسؤال مستوى الرضا عن . كما %7.5نسبتهم 
 .رضاالعام آلراء عينة الدراسة لهذا المحور ال

بالموافقة، بينما بلغت نسبة غير  %66.4، فقد أجاب عن مستوى الرضا عن اإلضاءة في مكان العمل دراسةوعند سؤال عينة ال
وعليه فإن التوجه العام  3.57كما بلغ الوسط الحسابي  بمحايد.أجابوا  %5.2. في حين أن %28.4الموافقين على نفس السؤال 

 .الرضاللمحور هو 

أجابوا  %47.8فإن  إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل مستوى الرضا عن عن الموظفين والعمال أما فيما يتعلق بسؤال
بينما من كانوا على الحياد بلغت من عينة البحث.  %35 على ذات السؤالنسبة من أجابوا بعدم الموافقة  بالموافقة. في حين بلغت

 .3.16الحياد بوسط حسابي مقداره . وعليه فقد كان التوجه العام آلراء عينة الدراسة في هذا المحور هو %17.2نسبتهم 
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بالموافقة، بينما  %19.4أجاب  ، فقدخدمات الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالهيئة مستوى الرضا عن عن المبحوثينعند سؤال و 
الوسط الحسابي إلجابات عينة  . وقد كان%14.2من أجابوا بالحياد كانت نسبتهم  . في حين أن%66.4نسبة غير الموافقين  كان

 وبتوجه عام غير راضي. 2.30البحث 

بوا بالموافقة في مقابل أجا %38.8، فإن نسبة توفر التقنيات الالزمة ألداء عملك كما وعند سؤال عينة البحث عن مدى الرضا عن
وباتجاه  2.96وقد بلغ الوسط الحسابي لهذا السؤال  .%19.4بينما من كانوا على الحياد بلغت نسبتهم أجابوا بعدم الموافقة.  41.8%

 .الحيادعام هو 

انسياب  مدى رضاهم عن ، تم سؤال عينة البحث عنآراء أفراد العينة من التقنيين والفنيين حول بيئة العملبوأخيرا في هذا المحور 
من كانوا على الحياد  بينمابعدم الموافقة،  %45.5أجابوا بالموافقة، بينما أجاب  %28.3، فإن المعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية

ة ئانسياب المعلومات داخل هيعن نجد أن الوسط الحسابي بالنسبة لسؤال مستوى الرضا . كما %26.1السؤال كانت نسبتهم ذاتحيال 
 وكان التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا المحور الحياد. 2.77قد بلغ  البحوث الزراعية

حول بيئة العمل يمكن  الموظفين والعمالآراء أفراد العينة من ب ( والخاص4الجدول )من خالل ما سبق من تحليل لنتائج ويتضح 
إجراءات األمن  ولكنهم محايدين تجاه كل من ة في مكان العمل،راضون عن التهوية واإلضاء العينةأن المبحوثين من  مالحظة

توفر التقنيات الالزمة ألداء عملهم وعن انسياب المعلومات داخل هيئة البحوث  ، وكذلك محايدين تجاهوالسالمة في مكان العمل
 .أن الموظفين والعمال غير راضين عن الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالهيئة كما يالحظ الزراعية.

من الموظفين والعمال راضون عن التهوية واإلضاءة في مكان العمل، وراضون بدرجة أقل عن إجراءات األمن والسالمة في  مبحوثينال
الصحية المقدمة للعاملين بالهيئة، وغير راضين بدرجة أقل  حظ أن الموظفين والعمال غير راضين عن الرعايةيالوكذلك  مكان العمل.

وعليه يمكن أن نلخص عن أن هناك  عن توفر التقنيات الالزمة ألداء عملهم وعن انسياب المعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية.
 ات توجه عينة الدراسة قد بلغعدم رضا عن بيئة العمل من قبل الموظفين والعمال بهيئة البحوث الزراعية، إذ أن متوسط متوسط

 وهو حياد مما يمكن القول إنه أقرب إلى حالة عدم الرضا الوظيفي للموظفين والعمال بالهيئة. 3.03

 )كاي تربيع( للعالقة بين بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للموظفين والعمال 𝑥2( اختبار5جدول )

 المعنوية )كا تربيع( 𝑥2قيمة  البيان الرقم  

 0.509 3.301 التهوية في مكان العمل 1

 0.872 1.237 اإلضاءة في مكان العمل 2

 0.574 2.906 إجراءات األمن والسالمة في مكان العمل 3
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 0.600 2.755 الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالهيئة 4

 0.066 8.796 توفر التقنيات الالزمة ألداء عملك 5

 0.050 9.498 هيئة البحوث الزراعيةانسياب المعلومات داخل  6

 (.2019، )الميداني جمعت وحسبت من نتائجالمصدر: 

، وفيما يتعلق حول بيئة العمل الموظفين والعمالآراء أفراد العينة من ب( والخاص 4لمزيد من تأكيد صحة النتائج التي وردت بجدول )ل
ن هذه سيتم في هذا الجزء اختبار العالقة االرتباطية بي. موظفين والعمالبين بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي لل مدى وجود عالقةب

هيئة ب فين والعمالموظالعوامل المادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي لل: أن المتغيرات المتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة، والتي تنص على
 . البحوث الزراعية

( كما ²) تم استخدام إحصائية كاي تربيع، لموظفين والعمالتوى الرضا الوظيفي لبين بيئة العمل ومسلتوضيح العالقة االرتباطية  
ألسئلة  9.498، و 8.796 ، و2.755، و2.906، و 1.237، و3.301( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 5هو موضح في جدول )

، و 0.509مستوى الداللة اإلحصائية و ( األول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس على التوالي ، وكانت 5جدول )
وتشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى عدم وجود عالقة ارتباطية قوية على التوالي  0.050، 0.066، و 0.600، و0.574، و 0.872

يث في هيئة البحوث الزراعية في السودان، ح موظفين والعمالبين كل من بيئة العمل ومستوى الرضا الوظيفي للذات داللة إحصائية 
إلى وجود  النتيجةعدا انسياب المعلومات داخل الهيئة حيث أشارت ، ) α=  (0.05الداللة  مستوى  كانت معنوية االختبار أكبر من

تستنتج الدراسة أن كل  .(0.05)ر يفي للموظفين والعمال، حيث كانت معنوية االختباعالقة ذات داللة إحصائية بينها والرضا الوظ
مكونات بيئة العمل ليس لها عالقة بالرضا الوظيفي للموظفين والعمال عدا انسياب المعلومات داخل الهيئة له عالقة بالرضا، واستنادا 

غير راضين عن عنصر بيئة العمل ولكنها ال تؤثر على رضاهم الوظيفي ألنه ال  والعمال ينموظفأن العلى ذلك يمكن الخلوص إلى 
 .موظفين والعمالتوجد عالقة بين عنصر بيئة العمل ورضا ال

فق تت. كما أن الفنيين غير راضين عن عنصر بيئة العمل( والتي توصلت إلى 2019وتتفق هذه النتيجة مع دراسة إدريس وآخرون )
( والتي توصلت إلى أن هناك عدم رضا من الباحثين عن بيئة العمل. كذلك تتفق مع 2019سة البشير وآخرون )هذه النتيجة مع درا

ذلك كهيئة التدريس بجامعة األنبار عن ظروف وبيئة العمل. و أعضاء  عدم رضا التي توصلت إلىو ( 2011وحمدان )حمداوي دراسة 
 .إلى عدم رضا األستاذ الجامعي عن ظروف العمل مثل المرافق الضرورية( التي توصلت 2011وبخوش )دراسة حمداوي لم تتفق مع 
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 الموظفين والعمال: ورضا األجور والحوافز والمرتبات   4/3/2

وضح هذا الجانب أولويات الحاجات التي تحقق اإلشباع، وُطرحت بعض األسئلة المبحوثين من الموظفين والعمال حول العوامل 
ما ك ت المادية، ومعرفة مدى رضا أو عدم رضا الموظفين والعمال عنهاآوالمرتبات والحوافز المادية والمكافالمادية للرضا كاألجور 

 سيرد تباعا في هذا الجزء من الدراسة.

 أفراد العينة من الموظفين والعمال حول نظام األجور والمرتبات والحوافز ( آراء6جدول رقم )    

 العبارة

   مستوى الرضا

راضي 

 جدا

غير راضي  غير راضي محايد راضي

 إطالقا

الوسط 

 الحسابي

االتجاه 

العام 

 للرضا

1 
تناسب مقدار راتبك الشهري مع حجم 

 عملك
5.2% 12.7% 11.2% 33.6% 37.3% 2.15 

غير 

 راضي

 2.51 %29.1 %31.3 %6.0 %26.9 %6.7 انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري 2
غير 

 راضي

3 
مع حجم تناسب المكافآت المالية 

 أدائك
6.7% 12.7% 11.2% 33.6% 35.8% 2.21 

غير 

 راضي

 2.13 %36.6 %32.8 %15.7 %11.2 %3.7 توزيع المكافآت المالية بصورة عادلة 4
غير 

 راضي

5 
تناسب المرتب مع مرتبات العاملين 

 بالمؤسسات الشبيهة
7.5% 17.2% 14.2% 30.6% 30.6% 2.40 

غير 

 راضي

 (.2019، )الميداني نتائججمعت وحسبت من المصدر: 

 منهم %17.9حيث أجاب نسبة حول نظام األجور والمرتبات والحوافز،  المبحوثين من الموظفين والعمال يوضح آراء( 6جدول )
قة الموافبلغت نسبة من أجابوا بعدم  . بينماالعمل عن تناسب مقدار الراتب الشهري مع حجم مدى الرضا سؤال لىبالموافقة ع

وبتوجه عام غير  2.15الوسط الحسابي إلجابات عينة البحث  وقد كان. %11.2من كانوا على الحياد بلغت نسبة . بينما 70.9%
 راضي.

بينما بلغت نسبة غير الموافقين على  ،راتب الشهري الانتظام مواعيد صرف عن من عينة الدراسة بالرضا  %33.6كما أجاب نسبة 
رضا قد كان التوجه العام آلراء عينة الدراسة في هذا المحور هو عدم الو  أجابوا بمحايد. %6. في حين أن %60.4نفس السؤال 

 .2.51بوسط حسابي مقداره 
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نسبة  أجابوا بالموافقة. في حين بلغت %19.4فإن  األداءتناسب المكافآت المالية مع حجم مدى  عينة الدراسة عن فيما يتعلق بسؤال
الوسط الحسابي بالنسبة  . كان%11.2بينما من كانوا على الحياد بلغت نسبتهم ن عينة البحث. م %69.4من أجابوا بعدم الموافقة 
وكان التوجه العام آلراء عينة الدراسة لهذا المحور هو  2.21قد بلغ  تناسب المكافآت المالية مع حجم أدائك لسؤال مستوى الرضا عن

  عدم الرضا.

بالموافقة، بينما بلغت نسبة  %14.9والعمال عن مدى عدالة توزيع المكافآت المالية، فقد أجاب وعند سؤال عينة الدراسة من الموظفين 
بتوجه عام غير  2.13. كما بلغ الوسط الحسابي %15.7. في حين نسبة من كانوا على الحياد بلغت %69.4من أبدوا عدم الموافقة 

 راضي.

بالموافقة، بينما  %24.7أجاب  فقد ،مرتبات العاملين بالمؤسسات الشبيهة تناسب المرتب مععند سؤال عينة البحث عن مدى  وأخيرا
الوسط الحسابي إلجابات عينة البحث  أجابوا بالحياد. بلغ %14.2. في حين أن %61.2بلغت نسبة غير الموافقين على نفس السؤال 

 وبتوجه عام غير راضي. 2.40

الموظفين والعمال غير راضين عن كل مكونات عنصر األجور والمرتبات المبحوثين من يتضح أن ( 6)من خالل تحليل جدول 
والحوافز والمتمثلة في تناسب مقدار الراتب مع حجم العمل، انتظام مواعيد صرف الراتب، تناسب المكافئات المالية مع حجم العمل 

يل بما سيرد يمكن تدعيم ما سبق من تحلكما  بيهة.وتوزيعها بصورة عادلة وأخيرًا تناسب مرتباتهم مع مرتبات العاملين بالمؤسسات الش
 (.7من نتائج وتحليل للجدول )

 المادية للرضا الوظيفي للموظفين والعمال  ( العوامل7جدول رقم )

 النسبة% التكرار اإلجابة  السؤال

تحقق العوامل المادية كاألجور  / هل1

والمرتبات والمكافآت المادية فقط اإلشباع 

 والعمال؟الكامل للموظفين 

 11.2 15 نعم

 77.6 104 ال

 11.2 15 نوعاً ما

 100.0 134 المجموع

أو نوعاً  ال،( 1كانت إجابة السؤال ) / إذا2 

 راضي؟ما هل أنت 

 

 21.0 25 نعم

 69.8 83 ال

 9.2 11 نوعاً ما

 100.0 119 المجموع
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 (.2019، )الميداني جمعت وحسبت من نتائجالمصدر: 

أن األجور والمرتبات والحوافز والمكافآت  ن يرو  %77.6وبنسبة  المبحوثين من الموظفين والعمال غالبيةال( أن 7يالحظ من الجدول )
وأنهم غير راضين عن ذلك. وهذا يعني أن العوامل المادية لوحدها قد تحقق اإلشباع ولكن عوامل  المادية فقط ال تحقق اإلشباع الكامل

عند ممن أجابوا بال أو نوعا ما  %79الرضا المعنوية ال تقل عن العوامل المادية من حيث القدرة على تحقيق االشباع. كما يالحظ أن 
بال عند  ، قد أجابوا مرة أخرى تبات والمكافآت المادية فقط اإلشباع الكامل للفنيين؟سؤالهم عن هل تحقق العوامل المادية كاألجور والمر 

 سؤالهم عن رضاهم عن العوامل المادية للرضا. وهذه النتيجة تدلل على أن الموظفين والعمال غير راضين عن العوامل المادية. 

 )كاي تربيع( للعالقة بين األجور والمرتبات والحوافز ومستوى الرضا الوظيفي للموظفين والعمال  𝑥2( اختبار8جدول رقم )         

 المعنوية )كا تربيع( 𝑥2قيمة  البيان الرقم  

 0.015 12.276 تناسب مقدار راتبك الشهري مع حجم عملك 1

 0.001 19.105 انتظام مواعيد صرف راتبك الشهري 2

 0.006 14.455 المالية مع حجم أدائكتناسب المكافآت  3

 0.001 18.234 توزيع المكافآت المالية بصورة عادلة 4

تناسب المرتب مع مرتبات العاملين بالمؤسسات  5

 الشبيهة
17.166 0.002 

 (.2019، )الميداني جمعت وحسبت من نتائجالمصدر:          

حول نظام األجور  موظفين والعماللاعينة آراء بوالخاص ( 7( وجدول )6صحة النتائج التي وردت بجدول )لمزيد من تأكيد ول
ة بين األجور والرواتب والحوافز ألفراد عين مدى وجود عالقةوفيما يتعلق بالعناصر الهامة والتي تدلل على  ،والحوافزوالمرتبات 

رات زء اختبار العالقة االرتباطية بين هذه المتغيسيتم في هذا الج. موظفين والعمالمع مستوى الرضا الوظيفي لل موظفين والعماللا
المؤسسات ب موظفين والعمالالعوامل المادية تؤدي إلى الرضا الوظيفي لل: أن المتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة، والتي تنص على

 البحثية. 

م استخدام إحصائية كاي تبين األجور والرواتب والحوافز للفنيين ومستوى الرضا الوظيفي لفئتي الفنيين، لتوضيح العالقة االرتباطية  
و  18.234و ،14.455، و19.105، و12.276( حيث يتضح أن قيمة كاي تربيع 8( كما هو موضح في جدول )²تربيع )

، و 0.015مستوى الداللة اإلحصائية و على التوالي، وكانت  والخامس والثالث، والرابع( األول، والثاني، 8ألسئلة جدول )17.166
حيث تشير دالالت النتائج اإلحصائية إلى وجود عالقة ارتباطية قوية ذات داللة على التوالي  0.002و 0.001و ،0.006و  0.001

د الراتب الشهري وتناسبه مع مرتبات العاملين بالمؤسسات إحصائية بين كل من تناسب الراتب الشهري مع حجم العمل، انتظام مواعي
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الشبيهة، وتناسب المكافآت المالية مع حجم العمل، وتوزيعها بصورة عادلة، مع الرضا، حيث كانت معنوية االختبار أقل من أو تساوي 
والمكافآت المتبع، وأن الرواتب عن نظام األجور والمرتبات  الموظفين والعمال غير راضينتستنتج الدراسة أن عليه  (.0.05)

والمكافآت المالية ال تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به وأنه ليس هناك عدالة في توزيعها. كما إنهم غير راضين عن تأخر 
ضا الوظيفي. ر . وكل هذه العوامل المادية لها عالقة بالالمؤسسات الشبيهةب مرتبات العاملين راتبهم الشهري الذي ال يتناسب مقداره مع

 ية للدراسة.وبذلك تقبل الفرضية الثان أن هناك عالقة ارتباطية قوية بين العوامل المادية ورضا الموظفين والعمال. الدراسة تستنتجلذا 

أن هناك عدم رضا من غالبية المبحوثين من الفنيين عن ( والتي توصلت إلى 2019وتتفق هذه النتيجة مع دراسة إدريس وآخرون )
األجور والمرتبات والمكافآت المتبع، وأن الرواتب والمكافآت المالية ال تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به. وال تتناسب  نظام

 مرتباتهم مع مرتبات المؤسسات الشبيهة.

ة البحوث قبل الباحثين بهيئهناك عدم رضا من  ( والتي توصلت إلى أن2019كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة البشير وآخرون )
األجور والمرتبات والمكافآت، وأن الرواتب والمكافآت المالية ال تتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به. نجد أنها  تناسبعن  الزراعية

من ( التي توصلت إلى وجود عدم رضا 2011) وبخوش حمداوي ( ودراسة 2012) الطاهرودراسة ( 2016) اتفقت مع دراسة شبات
( 2011ي )و دراسة حمدي وحمدا. كذلك تتفق مع ن المردود المالي ومناسبته لألعباء األكاديمية الملقاة على عاتقهماألكاديميين عقبل 

( التي 2004) التي بينت وجود انخفاض نسبي في مستوى الرضا فيما يخص األجور والحوافز. كما اختلفت مع دراسة أبو سمرة
 إن أغلبف لحوافز لدى المشرفيين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة. وعليهتوصلت إلى مستوى عالي من الرضا عن الرواتب وا

  .مقابل الجهد المبذول المالية والمكافآتهيكل األجور، المرتبات، الحوافز المادية  الدراسات توصلت إلى عدم رضا العاملين عن

 / الخاتمة والتوصـــيات:5

 النتائج: 5/1

 بهيئة البحوث الزراعية في اآلتي: لموظفين والعماللاسة بصورة عامة تمثلت نتائج الدر 

 الموظفون والعمال راضون عن الوظيفة عموما وعن طبيعة العمل.  .1
عن بيئة العمل في هيئة البحوث الزراعية بالسودان، لكن ال توجد عالقة بين عنصر بيئة العمل  الموظفون والعمال غير راضين .2

 ورضا الموظفين والعمال.
الرواتب والمكافآت المالية ال تتناسب مع حجم ، وإن عن نظام األجور والمرتبات والمكافآت المتبع والعمال غير راضينالموظفون  .3

 .العمل الذي يقومون به
 المؤسسات الشبيهة. رواتب ومكافآت نظرائهم في عدم تناسب رواتب ومكافآت موظفي وعمال هيئة البحوث الزراعية مع .4
 إلى الرضا الوظيفي للموظفين والعمال بالمؤسسات البحثية. العوامل المادية تؤديإن  .5
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 التوصيات: 5/2

تحسين هيكل الرواتب وذلك بزيادة األجور والرواتب والمكافآت المادية للعاملين بهيئة البحوث الزراعية وضرورة تناسب الراتب  .1
 العمل الذي يقومون به، وانتظام مواعيد صرفه. كافة العاملين بالهيئة مع حجملموظفين والعمال و الشهري والمكافآت المالية ل

، بهيئة البحوث الزراعية وذلك بزيادة تفعيل البرامج التدريبية داخل البالد وخارجها العاملينكافة الموظفين والعمال و تطوير وتأهيل  .2
 مج التدريب.ين في وضع وتنفيذ براوحضور الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل والزيارات الميدانية، وإشراك الفني

كافة العاملين بهيئة البحوث الزراعية، وذلك بتحسين بعض العوامل لموظفين والعمال و تحسين مستويات الرضا الوظيفي ل .3
والعناصر التي تؤدي إلى تحقيق الرضا التام عن الوظيفة، الشيء الذي يخلق انتماء العاملين للمؤسسة ووالئهم للوظيفة مما 

 هم متمسكين بها راضين عنها.يجعل
تحسين بيئة العمل المتمثلة في التهوية واإلضاءة، إجراءات األمن والسالمة، وتوفير التقنيات الالزمة ألداء العمل، وتسهيل  .4

 انسياب المعلومات داخل هيئة البحوث الزراعية.  
 افة العاملين بالهيئة.كلموظفين والعمال و توفير الرعاية الصحية من قبل هيئة البحوث الزراعية ل .5
التوصية بإجراء دراسات وبحوث الحقة في مجال الرضا الوظيفي تتناول مختلف العناصر والعوامل المحفزة والتي قد تحقق الرضا  .6

 الوظيفي للعاملين بالمؤسسات المختلفة.

 قائمة المصادر المراجع

 والمراجع:الكتب  :أوالا     

 الخرطوم. التنظيمي. منشورات جامعة السودان المفتوحة،(: السلوك 2005إسماعيل، زكي محمد، )
الشركة العربية المتحدة للتسويق  (: السلوك التنظيمي.2010) حنان،، مروة والظاهر، وأحمدهنطش، أحمد  وأبوالخضرا، بشير 

 والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس، القدس.
 ، السودان.ة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم(: إدارة األفراد، شرك2005المقلي، عمر أحمد عثمان، )

 (: إدارة الموارد البشرية، منشورات جامعة السودان المفتوحة، الطبعة األولى، الخرطوم، السودان.2006) حسن،محمد  حافظ،
الخرطوم، وحدة الطبع  القاهرة فرع(: إدارة سلوكيات األفراد في المنظمات، كلية التجارة، جامعة 1989عبد الغفار، السيد محمد، )

 والتصوير.
 الرضا الوظيفي. الدار الجامعية، اإلسكندرية. على(: دوافع واحتياجات العمل وأثرها 2011غازي، وليد حليم، )

 ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2(، إدارة المنظمات: منظور كلي، ط 2010حريم، حسين محمد، )
  المحلية والعربية:ثانياا: البحوث 

والتعليمية وعالقة ذلك بالرضا الوظيفي للباحثين  (: تأمين بيئة العمل للمنشآت البحثية2014)المحيي، فاطمة عبد  إبراهيم، سحر حسن وعجرمة،
  .46 – 37(، 2015المجلة الدولية للتنمية، المجلد الرابع، العدد األول ): العاملين بهذه المنشآت

 كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوريا. الوظيفي،(: الرضا 2010ق، )أبو جديع، فارو  
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غزة، الجامعة اإلسالمية، غزة، الفلسطينية: قطاع (: قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في الجامعات 2004أبو رمضان، نجوى نعيم، )
  http://hdl.handle.net/20.500.12358/19647.فلسطين

(: الرضا الوظيفي لدى المشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة: المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن 2004أبو سمرة، محمود أحمد، )
 بعد، جامعة القدس المفتوحة، المجلد األول، العدد األول.

(، دور العوامل المادية في 2019وعلي، إشراقة زين العابدين محمد، وشكرت هللا، أمل بشير ) أبو سفيان محمد، ،إدريس، الفاضل تيمان، والبشير
 (، األردن.1(، العدد )7) السودان، المجلة العالمية لالقتصاد واألعمال، مجلد-في هيئة البحوث الزراعيةللفنيين  الرضا الوظيفي

(، دور العوامل المادية في 2019ضل تيمان، وعلي، إشراقة زين العابدين محمد، وشكرت هللا، أمل بشير )البشير، أبو سفيان محمد، وإدريس، الفا
 .(، األردن1(، العدد )6السودان، المجلة العالمية لالقتصاد واألعمال، مجلد )-الرضا الوظيفي للباحثين في هيئة البحوث الزراعية

لوظيفي للموظفات اإلداريات في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن وعالقته ببعض المتغيرات (: "مستوى الرضا ا2014البلهيد، نوره محمد، )
 (.10، )، العدد(3، )، المجلدالتربوية المتخصصةالمجلة الدولية  :الديموغرافية"

عن الخدمات المقدمة لهم من وزارة التربية (: درجة رضا العاملين اإلداريين في مديريات التربية والتعليم 2010حجازين، نايل والقبيالت، محمد، )
 والتعليم: قسم البحث التربوي، إدارة البحث والتطوير التربوي، وزارة التربية والتعليم، المملكة األردنية الهاشمية.

 (، علم النفس الصناعي والتنظيمي، الطبعة األولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن.2013حلمي، فارس، )
(: دور الرضا الوظيفي في تحقيق أهداف المؤسسة الجامعية: جامعة قاصدي مرباح ورقلة، والية خنشلة، 2011، أحمد، )وبخوشعمر  حمداوي،
 الجزائر.

(: الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس: دراسة تطبيقية، جامعة األنبار، مجلة جامعة 2011، عبيد منصور، )وحمدانحمدي، إسماعيل أحمد  
 ، الفلوجة، العراق.7، العدد 4ار للعلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد األنب

(، 20في المملكة العربية السعودية، مجلة المنارة، المجلد، ) مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة الملك فيصل(، 2014الخزاعلة، محمد، )
 (، جامعة آل البيت، األردن.1العدد، )

دراسة حالة بنك أم درمان الوطني، كوستي وربك في الفترة  -أداء العاملين الرضا الوظيفي في دور :(2017) يوسف،دراسة عثمان، الطيب بابكر 
 ، قسم إدارة األعمال، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اإلمام المهدي، السودان.2016إلى  2013

 ئةهيبحث تطبيقي في  ،ثير الرضا الوظيفي في نجاح المنظماتتأ (،2015)رفش، شهاب الدين محمد والربيعي، محمد عباس خليل، 
(، 7، مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية، جامعة بابل، المجلد )كاتب تحقيقات الفرات األوسط، مالنزاهة

 (.2العدد )

استطالعية على عينة من المدراء في مصرف  دراسة-تحويلية في األداء المنظمي (، تأثير الذكاء الشعوري والقيادة ال2010الزبيدي، بالل كامل، )
 بغداد، رسالة ماجستير في إدارة األعمال غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد. /الرافدين 

 االبتكار للنشر والتوزيع، عمان، األردن.(، سيكولوجية نظم الحوافز التربوية، الطبعة األولى، دار 2013السامرائي، طارق عبد الحميد، )
المرتبطة بالتقاعد ونهاية الخدمة: حالة  (: مدى رضا العاملين في مؤسسات القطاع العام في قطاع غزة عن نظام المزايا2010السقا، شفا سالم، )

 .، "رسالة ماجستير"ندراسية، وزارة الشئون االجتماعية، قطاع غزة، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمية، فلسطي
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Abstract 

The study examined the role of material factors in the job satisfaction of employees and workers in the Agricultural 

Research Authority in Sudan. The study aimed to identify the extent of job satisfaction for employees and workers in 

research institutions, in addition to identifying the role of material satisfaction elements in achieving satisfaction for 

employees and workers in research institutions. An analytical descriptive approach was followed. A random sample of 134 

respondents was selected from the study population of1750 employees and workers. The data was 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 found were, employees and workers are satisfied with the job and the nature of their work. 

The study also found that respondents are not satisfied with the work environment, but there is no relationship between the 

work environment component and employee and worker satisfaction. The study also found that respondents are not 

satisfied with wages, salaries, and material incentives, and that salaries and financial rewards are not commensurate with 

the amount of work they do. In addition, material factors lead to job satisfaction for employees and workers in research 

institutions. Based on the results of the study, recommendations were made, the most important of which are improving the 

salary and wage structure, also, improving levels of job satisfaction for employees and workers in the Agricultural 

Research Authority, as well as, providing health care by the Agricultural Research Authority to employees and workers 

and all job categories in the institution. Finally, to conduct further researches in the field of job satisfaction and its impact 

on job performance for different job categories in research institutions. 
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