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ظ�فيدرجة وأهم�ة الكفا�ات اإلدار�ة في تحقی� الرضا الو   

لد� موظفي اإلدارة الر�اض�ة لوال�ة المیلة   
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  :الملخص
تهدف الدراسة الحال>ة إلى معرفة أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا الوظ>في ،  

.أداة Pحث استمارة استب>ان>ه على ش.ل مق>اس و ألجل الوقوف على ذلك استعملنا 
احتوت ثالثة جوانب خصص الجانب األول للب>انات شخص>ة لعینة الدراسة والجانب 
الثاني للكفا>ات اإلدار�ة في حین جاء الجانب الثالث مخصص للرضا الوظ>في  و 

لPس>طة، و نم اخت>ارهم Pالطر�قة العشوائ>ة ا:) عامال 60اشتملت عینة الدراسة  على ( 
.ان من بین أهم ما خلصت إل>ه الدراسة أن العاملین Pاإلدارة الر�اض>ة >متلكون درجة 
عال>ة للكفا>ات اإلدار�ة و مست̀و الرضا متوسطًا .ما خلصنا إلى هناك أهم>ة  الكفا>ات 
اإلدار�ة في تحقی< مست̀و الرضا الوظ>في لموظفي  اإلدارة الر�اض>ة ودرجة عال>ة من 

توجد فروق دالة إحصائ>ة بین إجاPات أفراد عینة  اإلدار�ة .ذلك وجدنا انه الكفا>ات
الPحث على .ل من مجال الكفا>ات اإلدار�ة و مجال  لمست̀و الرضا الوظ>في تع̀ز 

   لمتغیر المؤهل العلمي

  موظفین - الكفا>ات اإلدار�ة –الكلمات األساس>ة:الرضا الوظ>في 
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Title of the research: The degree and importance of administrative 

competencies in achieving job satisfaction among the staff of the sports 

administration 
Astract: 

 The present study aims to know the importance of managerial competencies to 

achieve job satisfaction, and to stand on that we used as a research tool form 

questionnaire on a scale form contained three aspects devoted the first aspect of 

personal study sample and the second aspect of administrative efficiencies of data 

came while a dedicated job satisfaction third side and included a sample study (60) 

factor: name chosen randomly simple, and was among the most important findings 

of the study that sports management personnel have a high degree of managerial 

competencies and the average level of satisfaction as we have concluded there are 

important competencies equal Confidentiality in achieving the level of job 

satisfaction for staff sports management and a high degree of managerial skills also 

found that there were statistically significant differences between the answers to the 

research sample on both the field and the field of administrative skills to the level of 

job satisfaction attributed to the educational qualification variable.  

 Key words: job satisfaction- administrative competencies - sports administration 

staff.. 

 

 
Titre de Recherche: le degré et l'importance des compétences de gestion dans la 

réalisation du personnel de gestion du sport satisfaction professionnelle 
 

Résumé :  
 Cette étude a pour but de connaître l'importance des compétences de gestion pour 

obtenir la satisfaction au travail, et de se tenir debout sur ce que nous avons utilisé 

comme un questionnaire sous forme d'outil de recherche sur une forme d'échelle 

contient trois aspects consacré le premier aspect de l'échantillon de l'étude 

personnelle et le second aspect de l'efficacité administrative de données est venu en 

une satisfaction professionnelle dédiée troisième côté et inclus un facteur étude de 

l'échantillon (60): nom choisi au hasard simple, et a été parmi les résultats les plus 

importants de l'étude que le personnel de gestion du sport ont un degré élevé de 

compétences de gestion et le niveau moyen de satisfaction que nous avons conclu 

qu'il ya des compétences importantes EQU La confidentialité pour atteindre le 

niveau de satisfaction au travail pour la gestion sportive du personnel et un degré 

élevé de compétences de gestion a également constaté qu'il y avait des différences 

statistiquement significatives entre les réponses à l'échantillon de recherche à la fois 

sur le terrain et le domaine des compétences administratives au niveau de 

satisfaction au travail attribué à la variable de qualification pédagogique 

 Mots clés: satisfaction au travail - compétences du personnel 
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  مقدمة: 
دا الذf >عرفه المجال اإلدارf من عمال المؤسسات الر�اض>ة جهو  إن التطور

جPارة, خاصة مع ظهور المؤسسات والمنظمات المعاصرة, وأصPح هدف .ل منها هو 
الPحث عن المیزة التنافس>ة التي تم.نها من الPقاء واالستمرار�ة والنجاح وتحقی< الرضا 

  الوظ>في في ظل هذه التحد>ات.
إن ذلك .له یدفعها حتما إلى االهتمام والتر.یز على الفرد Pأن >.ون ملتزما 

ؤسسته أو منظمته ومهتما Pأن یتبنى و>ساهم في تحقی< أهدافها لذلك أصPحت Pم
المؤسسات والمنظمات تر.ز على إیجاد  ثقافة تنظ>م>ة خاصة تتبناها وتلتزم بها من 
أجل تحقی< أهدافها , هذا االلتزام قد یولد ضغو1 مختلفة المصادر متفاوتة الدرجات, 

في أداء المهام تتأثر من جهة Pالثقافة  أf أن محاولة الوصول إلى أعلى .فاءة
التنظ>م>ة  للعمال ومن جهة أخ̀ر بتعرضهم للضغو1 ومحاولتهم لتحقی< الرضا 
الوظ>في, وPاعتPار أن المؤسسات الر�اض>ة ذات طاPع إدارf الحتوائها على طاقم 

ملین إدارf >سهر على تسییرها وتحقی< أهدافها تنPع أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة  لد` العا
في المؤسسات الر�اض>ة من أنها تش.ل عناصر أساس>ة في النظام العام للمنظمات. 
حیث تؤثر مخرجاتها سلPا أو إیجاPا على شعور العاملین والقادة Pااللتزام والرضا 

  والتعاون والتضامن.
إن العمل اإلدارf في المؤسسات الر�اض>ة >ستلزم دراسة جیدة وعنا>ة .بیرة 

..فا>ة إدار�ة Pغ>ة الوصول إلى أعلى .فاءة في أداء المهام لتحقی< Pعنصر التنظ>م 
األهداف المسطرة, في حین أظهرت دراسات أخ̀ر أن قطاعات .بیرة من العاملین في 
المؤسسات المختلفة العامة منها والخاصة >عانون من اإلجهاد النفسي و�تعرضون إلى 

عمال ومن هنا حاولنا الPحث عن قدر .بیر من الضغو1 لتحسین أدائهم في إنجاز األ
أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا الوظ>في من جهة ومن جهة أخ̀ر حاولنا 
معرفة درجة هذه الكفا>ات  هل هناك فروق دالة تع̀ز لمتغیر المؤهل العلمي وهذا ما 

  سنراه من خالل هذه الدراسة
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 المش(لة: 

ا عمل>ة توج>ه وتنسی< لجهود األفراد لتحقی< عرف علماء اإلدارة العمل>ة اإلدار�ة Pأنه
األهداف الموضوعة في اقصر وقت وPأقل تكلفة مال>ة ، .ما ارجعوا نجاح العمل>ة 
اإلدار�ة إلى توافر أرlعة شرو1 وهي وجود أهداف واضحة وتنظ>م واضح للمؤسسة و 

                              نوع>ة جیدة من األفراد المنفذین و وجود ق>ادات فاعلة ومؤثرة .         
وعل>ه فان اإلدارf الناجح الذf یتولى إدارة مؤسسة معینة ینPغي أن >.ون قادرًا       

على الق>ام بوظائف العمل>ة اإلدار�ة بدقة ومهارة >حق< من خاللها أهداف المؤسسة و 
1 >ستط>ع النهوض بها على النحو األفضل ، و >عتبر نجاح وفشل أ>ة مؤسسة منو 

مPاشرة بنجاح إدارتها في تحقی< الوظائف اإلدار�ة أو عجزها على تحق>قها وعلى هذا 
 fمارسه المدیرون الذین >قفون على قمة الهرم اإلدار< fالذ fالق>اد nفان  النم
للمؤسسة یلعب دورا هاما في تحقی< تلك الوظائف وتبرز أهم>ة اكتساب المدیر�ن 

مؤهالت العلم>ة و الكفا>ات اإلدار�ة والتدرب المهني الذین >شغلون المناصب العل>ا Pال
في إنجاح العمل اإلدارf ورفع م.انة المدیر�ن من مدیر�ن عادیین إلى مدیر�ن 

  ) .   5،  2001ناجحین متفوقین في إدارتهم ( علي خالد،
وهناك مجموعة من الصفات یجب أن یتسم بها .ل من یتصدر لق>ادة العمل   

موح والقدرة على التراnP مع العاملین و التمتع Pمهارات االتصال اإلدارf أهمها الط
والعدالة والتفهم الكامل ألهداف ونظام اللوائح وقوانین المؤسسة التي >قودها ولقدرات 

 .ل شخص >عمل معه .
 

و  وٕابداعه وابتكاره Pف.ره >صل إدارf  رجل علیها >قوم أن الواع>ة لإلدارة والبد
 التي الفن>ة المهارات مثل متعددة مهارات في ادارf وذلك یتمثل قائد مرتPة إلىا P.فا>اته
 قدرة تع.س التي اإلنسان>ة والمهارات األش>اء مع التعامل في اإلدارf  قدرة تع.س

 fمد` تتعل< و الف.ر�ة المهارات ثم الناس مع التعامل في اإلدارP المدیر وٕادراك فهم 
 وفاعل>ة P.فا>ة األهداف هذه لتحقی< دادهاستع ومد` ف>ه >عمل الذf التنظ>م ألهداف
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 أو قوة مد` في المتح.مة العوامل أهم  من المدیر وشخص>ة المؤسسة حجم أن معتبًرا
 المع>ار وأن بPعض Pعضها  یرتnP المهارات هذه وٕان المهارات هذه من .ل ضعف

 أن الظروف .ما من ظرف أf تحت الكفء العمل >.ون  أن یجب مهارة أل>ة األساسي
 إن)  4،  1987( بدوf،  .العمل في نجاحه شرو1 من شر1 اإلدارة رجل في توافرها
 الرضا دراسة طر�< فعن لإلدارة .بیرة PالنسPة أهم>ة ذو الوظ>في الرضا  لدراسة

 العمل>ة جوانب مختلف نحو واتجاهاتهم المتعددة األفراد مشاعر على تتعرف الوظ>في
 معرفة أ>ضاً  و�تم .ومحاولة تالفیها القصور انبجو  على التعرف بذلك و�تم اإلدار�ة،

العاملین لوضع حلول مناسPة التي تكفل للمنظمة التقدم والز�ادة  تهم التي المش.الت
  اإلنتاج>ة.

>عد الرضا الوظ>في من الموضوعات التي ینPغي موضع للPحث والدراسة بین فترة 
P في العمل وذلك وأخ̀ر عند القادة والمشرفین على اإلدارات والمهتمین fالتطو�ر اإلدار

ألسPاب متعددة فما یرضى عنه الفرد حال>ا قد ال یرضى عنه مستقPال  وأ>ضا لتأثر 
 (رضا الفرد Pالتغیر في مراحل ح>اته ف>ما ال >عد مرض>ا حال>ا أو مستقPال.

  ومن خالل ما سب< أثیر لدf اإلش.ال التالي: )23, 2002السلوم,
  هم>ة في تحقی< الرضا الوظ>في؟هل للكفا>ات اإلدار�ة أ  

  األسئلة: 

ما درجة الكفا>ات اإلدار�ة التي >متلكها الموظف في ظل تحقی< الرضا  - 
  الوظ>في؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائ>ة بین إجاPات أفراد العینة تع̀ز لمتغیر  - 
  المؤهل العلمي؟ 

  األهداف: 

 لوظ>في ؟التعرف على أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا ا - 
التعرف على درجة الكفا>ات اإلدار�ة التي >متلكها الموظف في ظل تحقی<  - 

 الرضا الوظ>في
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التعرف على الفروق اإلحصائ>ة بین إجاPات أفراد العینة التي تع̀ز لمتغیر  - 
 المؤهل العلمي

  الفرض�ات: 

  الفرض�ة العامة:

 للكفا>ات اإلدار�ة أهم>ة في تحقی< الرضا الوظ>في . - 
    الجزئ�ة: الفرض�ات

>متلك الموظفون درجة عال>ة  من الكفا>ات اإلدار�ة في ظل تحقی< الرضا  - 
 الوظ>في 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ>ة بین إجاPات أفراد العینة تع̀ز لمتغیر  - 
 المؤهل العلمي

 
  المصطلحات الواردة في ال1حث:

ات والقدرات الالزمة تتمثل في امتالك الشخص المعلومات والمهار الكفا�ات اإلدار�ة: 
لتحقی< مست̀و مقبول من ،األداء ، وهي Pاختصار تعبیر عن مد` مناسPة الشخص بهذه 

   )277، 1987اإلم.انات للق>ام Pالمهمة المطلوPة ( الطوlجي ،

هي قدرات إطارات اإلدارة الر�اض>ة على ممارسة العمل>ات الكفا�ة اإلدار�ة " إجرائ�ا" : 
ر�< استثمار الموارد الPشر�ة والماد>ة المتاحة وPمست̀و معین من اإلدار�ة Pفاعل>ة عن ط

  األداء الفعال الذf >م.نهم من تحقی< األفاق المنشودة.
:الشعور النفسي Pالقناعة واالرت>اح والسعادة إلشPاع الرغPات والحاجات الرضا الوظ�في  

االنتماء للعمل ومع والتوقعات مع العمل نفسه ومحت̀و بیئة العمل ومع الثقة والوالء و 
  ). 21، 1981العوامل والمؤشرات األخ̀ر ذات العالقة (العدیلي،

هي فن تنسی< عناصر العمل والمنتج الر�اضي في الهیئات الر�اض>ة  إدارة الر�اض�ة : 
، وٕاخراجه Pصورة منظمة من اجل تحقی< هذه الهیئات وتعرف أ>ضا : "توج>ه .افة 

  ) 17، 1999تحقی< أهدافها ( مفتي ، الجهود داخل اله>أة الر�اض>ة ل
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  الدراسات المشابهة: 

) "الكفا>ات اإلدار�ة المتوافرة ومع>قات  2001على خالد یوسف الحداد رسالة ( - 1
  تطو�رها لد` مدیرf الدوائر الح.وم>ة في وزارات     السلطة الوطن>ة الفلسطین>ة"

اإلدار�ة لد` مدیرات معاهد  : واقع الكفا>ات2002فوز�ة بنت حبیب بن عبد الرشید - 2- 
  الترl>ة الخاصة للبنات المملكة العرl>ة السعود>ة.                 

) "فاعل>ة دور مشرفي اإلدارة المدرس>ة في تطو�ر 2003احمد بن محمد بن یوسف ( -3
 الكفا>ات اإلدار�ة

فن>ة الكفا>ات اإلدار�ة وال Pعنوان")   2007 - فهد عبد الرحمن بن علي المالكي -4
المتوافرة لد` مدیرf المدارس الثانو>ة Pمدینة الطائف من وجهة نظر المدیر�ن و 

  المعلمین" 
5-  ) fالصراع التنظ>مي" ) " عالقة الرضا2007المطیرP 5الوظ>في 

6 -  fالرضا الوظ>في ودافع>ة االنجاز لد` 2008حسن بن حسین بن عطاس الخیر "
 عینة من المرشدین المدرسیین"

" بناء نموذج للكفا>ات اإلدار�ة الالزمة لمدیرf  ) 2008لف عط>ة الجنابي (رعد خ - 7
  ومدیرات معاهد المعلمین والمعلمات في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة

) "الكفا>ات اإلدار�ة لمدیرf المدارس األساس>ة محافظة  2010هدیل محمد عودة  (  -8
  .ماد>ا و عالقتها Pالروح المعنو>ة"

  
  الدراسات السا1قة:تحلیل 

من خالل الدراسات الساPقة ن̀ر أن هناك .فا>ات .ثیرة على مست̀و اإلدارات لكن ما 
>عی< تنفیذها هو  الصراعات و.ذا المسؤولین  وأ>ضا ما >الحz في الدراسات الساPقة أن 
هناك عالقة بین .ل من الصراع التنظ>مي ودافع>ة االنجاز Pالرضا الوظ>في هذا ما جعلنا 

  .Pحث عن العالقة بین الكفا>ات اإلدار�ة والرضا الوظ>فين
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  منهج�ة ال1حث واإلجراءات المیدان�ة: 

لقد استعملنا منهجین في هذه الدراسة منهج وصفي لمعرفة أهم>ة   المنهج المت1ع:
الكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا الوظ>في , ومنهج شPه تجر�بي لمعرفة درجة الكفا>ات 

  اإلجاPات  والفروق بین

   لوال>ة المسیلة : یتكون من موظفي وٕاطارات اإلدارة الر�اض>ةمجتمع الدراسة

  فرد من مجتمع الدراسة 60لقد اخترنا العینة Pطر�قة عشوائ>ة حیث تمثل عینة الدراسة: 
استعملنا في هذه الدراسة استب>ان على ش.ل مق>اس مقسم إلى ثالث محاور الدراسة:  أداة

ئلة الشخص>ة , محور خاص Pالكفا>ات اإلدار�ة ومحور خاص Pالرضا محور خاص Pاألس
  الوظ>في.

لقد تم استعمال .ل من المتوسn الحسابي, االنحراف المع>ارf ,  الوسائل االحصائ�ة:
  والرتPة

  عرض النتائج: 

:  >متلك الموظفون درجة عال>ة  من الكفا>ات اإلدار�ة في ظل تحقی<  فرض�ة األولي - 
  الرضا الوظ>في
  یبین الدرجة والرت1ة المع�ار�ة لتوافر الكفا�ات اإلدار�ة إلطارات   )1(الجدول

  اإلدارة الر�اض�ة مرت1ة تنازل�ا

الرقم   

       

       

المتوسG  الكفا�ات االدار�ة

 الحسابي

 االنحراف 

 المع�ار% 

الرت1ة   

  

درجة توافر 

الكفا�ات 

 االدار�ة

فعةمرت 1 0.44 3.56 .فا>ات االتصال 5  
 مرتفعة 2 0.42 3.53 .فا>ات التقو>م 4
 مرتفعة 3 0.42 3.46 .فا>ات التنظ>م 3
1 n<مرتفعة 3 0.42 3.46 .فا>ات التخط 
ت.فا>ات إدارة الوقت واالجتماعا 2  مرتفعة 5 0.50 3.28 

 مرتفعة  0.44 3.45 الدرجة الكل�ة 
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اإلدار�ة إلطارات أن  درجة توافر الكفا>ات - 1- نالحz من الجدول قراءة :   
 nاإلدارة الر�اض>ة من وجهة نظر المنتسبین إلیها .انت مرتفعة ، إذ بلغ المتوس

  0.44) واالنحراف المع>ارf  3.45الحساب (
)  أظهرت النتائج أن درجة توافر الكفا>ات  01من خالل الجدول ( تحلیل :      

نت مرتفعة ، إذ بلغ متوسطها اإلدار�ة إلطارات اإلدارة الر�اض>ة في وال>ة المسیلة .ا
  ) وlدرجة مرتفعة .0.44) وانحراف مع>ارf (3.45الحسابي (

فغالب>ة العاملین Pاإلدارة الر�اض>ة من أفراد عینة الدراسة  أن إلى ذلك >عز̀  وقد
یدر.ون إن إطارات اإلدارة الر�اض>ة یتمتعون بدرجة مرتفعة من الكفا>ات اإلدار�ة ، 

النتیجة  هذه جاءت وق>امهم Pالعمل>ة اإلدار�ة ورlما لو.>ة،ممارساتهم الس خالل من
Pأن إطاراتهم یدر.ون أهم>ة الكفا>ات اإلدار�ة  الدراسة عینة أفراد من اعتقادا المرتفعة 

 أ>ضا النتیجة لغرض تطو�ر جم>ع العناصر المرتPطة ببیئة المؤسسة ، وقد تع̀ز هذه
دور الذf یؤدونه وٕادراكهم ألهم>ة هذه إلى وعي إطارات اإلدارة الر�اض>ة Pأهم>ة ال

 الكفا>ات للق>ام Pأعمالهم Pفاعل>ة .
  : رGJ النتائج 1الدراسات النظر�ة

التي أظهرت نتائجها أن درجة وه.ذا اتفقت هذه النتیجة مع ما توصلت إل>ه دراسة 
لدوائر الح.وم>ة في وزارات السلطة الوطن>ة الكفا>ات اإلدار�ة المتوفرة لد` مدیرf ا

  .انت .بیرة حیث وصلت النسPة
  79.2المئو>ة لالستجاPة  

التي أظهرت نتائجها أن فوز�ة بنت حبیب وقد اتفقت هذه النتیجة مع ما توصلت إل>ه 
لد` المدیرات .انت عال>ة  –تقی>م  - إتصال -تخط>n - تنظ>م–الكفا>ات اإلدار�ة 
نتائج المتحصل علیها من أفراد عینة الدراسة وlناءا على ما هو ومن خالل هده ال

مطروح في الخلف>ة النظر�ة للكفا>ات اإلدار�ة في الدراسة الحال>ة ، ی̀ر الطالب أن 
الطارت اإلدارة الر�اض>ة بوال>ة المسیلة تتوفر فیهم معاییر تحقی< الكفا>ات اإلدار�ة 

  ن أهم هذه المعاییر  :، وم). 1987( الجالل ، التي أشار إلیها 
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 العمل . طب>عة فهم -
 والمتاPعة . التخط>n على القدرة -
 المناسPة . القرارات اتخاذ على والقدرة السرعة  -
 واالختصاصات .  المسئول>ات توز�ع على القدرة -

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ>ة بین إجاPات أفراد العینة  الفرض�ة الثان�ة: - 
 يتع̀ز لمتغیر المؤهل العلم

 ) :02الجدول (

یبین تحلیل الت1این األحاد% للفروق لدرجة توافر الكفا�ات اإلدار�ة إلطارات اإلدارة 

  الر�اض�ة ونتائج الت1این األحاد% الستخراج الفروق ت1عا لمتغیر المؤهل العلمي

نمصدر التPای المجال درجة  مجموع المرlعات 
 الحر�ة

 nمتوس
 المرlعات

مست̀و  Fق>مة 
 الداللة

تخط>nال بین  
 المجموعات

4,407 3 1,469 ,094 ,963 

داخل 
 المجموعات

871,243 56 15,558  
 

  59 875,650 المجموع
ادارة الوقت 
 واالجتماعات 

بین 
 المجموعات

23,144 3 7,715 ,355 ,786 

داخل 
 المجموعات

1217,839 56 21,747  
 

  59 1240,983 المجموع
بین  التنظ>م  

 المجموعات
12,866 3 4,289 ,363 ,780 

داخل 
 المجموعات

661,317 56 11,809  
 

  59 674,183 المجموع
 814, 315, 4,817 3 14,451بین  التقو>م 
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 المجموعات
داخل 
 المجموعات

855,149 56 15,271  
 

  59 869,600 المجموع
بین  االتصال

 المجموعات
16,271 3 5,424 ,558 ,645 

داخل 
اتالمجموع  

544,313 56 9,720  
 

  59 560,583 المجموع
بین  المجموع

 المجموعات
113,407 3 37,802 ,185 ,906 

داخل 
 المجموعات

11415,993 56 203,857  

  59 11529,400 المجموع

 

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ>ة قي 02أظهرت نتائج الجدول (.. القراءة:
درجة توافر الكفا>ات اإلدار�ة إلطارات اإلدارة الر�اض>ة تع̀ز إجاPات أفراد عینة الPحث ل

المحسوPة ) fلمتغیر المؤهل العلمي في الدرجة الكل>ة للكفا>ات إذ بلغت ق>مة ( 
  2.75المجدولة   )f) وهي اقل من ق>مة ( 0.185(

Pما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائ>ة في اجاPة أفراد العینة لدرجة  التحلیل: 
افر الكفا>ات تع̀ز لمتغیر المؤهل العلمي هذا >فسر ارتفاع درجة الكفا>ات اإلدار�ة ال تو 

  یرجع للمؤهل العلمي بل للممارسة .
من خالل عرض Pعض الدراسات التي أشارت إلى  الخلف�ة النظر�ة للدراسة :

ن Pعض الكفا>ات توضح لنا أن ارتفاع هذه الكفا>ات ال >ع̀ز لمتغیر المؤهل العلمي وم
  هذه الدراسات نذ.ر:
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الواجب توافرها في إطارات المؤسسة في مجال  ) الكفا>ات 193، 1997( حجي، ی̀ر  
یؤمن Pضرورة االتصال Pاآلخر�ن, .ما >سعى إلى أن تكون هناك طرق ، االتصال 

متعددة لالتصال الداخلي والخارجي, >متلك مهارة االتصال, >عمل على إزالة عمل>ة 
ى تحقی< أهداف عمل>ة االتصال له ولآلخر�ن, >عمل على فتح Pاب , >سعى إلاالتصال

  .م.تPه لمن یر�د مقابلته
الواجب توافرها في إطارات المؤسسة ) الكفا>ات  301،  1996( صا>غ ، بینما ی̀ر  

  في مجال التقو>م من أهم هذه الواجPات :
  وضع المعاییر الالزمة لتحقی< األهداف 

  ست̀و تنفیذها في ضوء األهداف المخطn لهامراجعة الخطn ومتاPعة م - 
  - تقو>م أداء العاملین وتشج>عهم 

اتخاذ المواقف الحازمة مع من یثبت أو یتكرر تهاونهم في أداء عملهم على الوجه  - 
  المطلوب

( حجي ، ) الكفا>ات الواجب  132،  1991) و ( الهدهود ، 387، 1997و ی̀ر
  التنظ>م من أهم هذه الواجPات :توافرها في إطارات المؤسسة في مجال 

  إعطاء الجانبین اإلدارf والفني من عمله اهتماما متكافئا
  تحدید المهام التي تتف< مع العاملین Pالمؤسسة وٕام.اناتهم 

  یوزع المسؤول>ات على األعضاء Pعدالة
  ینس< العمل بین األفراد والجماعات

في إطارات المؤسسة في مجال )أن الكفا>ات الواجب توافرها P2010 ،195الل خلف ، 
  إدارة الوقت واالجتماعات من أهم هذه الواجPات :
  المقدرة على إدارة الوقت الشخصي ووقت اآلخر�ن

  مناقشة األولو>ات واخت>ار التدر�ب الذاتي
  ضnP االعتراضات

 التأكد على فاعل>ة الوقت مقابل .فاءته
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 االستنتاجات:

  عرض النتائج ومناقشتها وجدنا : Pعد
  هناك أهم>ة للكفا>ات اإلدار�ة في تحقی< الرضا الوظ>في  - 
درجة امتالك الموظفین للكفا>ات اإلدار�ة .انت بنسب مرتفعة فأهم هذه الكفا>ات  - 

هي .فا>ات االتصال ,..فا>ات التقو>م, .فا>ات التنظ>م , .فا>ات التخط>n, .فا>ات 
  إدارة الوقت واالجتماعات 

روق تع̀ز لمتغیر المؤهل العلمي بین إجاPات أفراد .ما استنتجنا عدم وجود ف - 
  العینة.
  
   اقتراحات:

ومن هنا نوصي المسؤولین على اإلدارات Pصفة عامة واإلدارة الر�اض>ة Pصفة خاصة 
على اإلكثار في استعمال واستخدام .ل من .فا>ات االتصال بین الموظفین و.فا>ات 

  التنظ>م 
هذا من جهة ومن  لوقت واالجتماعات و.فا>ات التقو>م.التخط>n و.فا>ات إدارة ا و.فا>ات.

جهة أخ̀ر نPحث عن الرضا الوظ>في للموظفین من أجل تحسین خدمات اإلدارة 
الر�اض>ة نوصي أ>ضا الPاحثین الPحث في هذا المجال للرفع من مست̀و اإلدارة الر�اض>ة 

 لما ال الر�اضة Pصفة عامة 
  

  المراجع:

 دار إح>اء التراث .القاهرة ,  ,عرب, الجزء الثاني : لسان ال)1988(إبن منظور .1

:أساس>ات في علم إدارة الق>ادة , عمان, دار الف.ر )2002(البدرf طارق   .2
  للطPاعة والنشر.

: األسالیب الق>اد>ة و اإلدار�ة في المؤسسات التعل>م>ة , )  (2005البدرf طارق  .3
 .األردن دار الف.ر للنشر والتوز�ع عمان
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),الكو�ت, 1: دراسات في الفروق في الرضا المهني (1(1992) المشعان عو�د .4
 .دار القلم

: الكفا>ات في التعل>م من اجل تأس>س علمي للمناهج  ) (2005الدر�ج محمد .5
 المندمج,المغرب, دار العلوم للتحقی< والطPاعة والنشر الدار الب>ضاء . 

في أقطار العرl>ة  :مدخل إلى دراسة النظام الترlوf )  (1987الجالل عبد العز�ز .6
 المنتجة للنفn الكو�ت, دار المعرفة. 

: المدخل إلى الPحث في العلوم السلو.>ة, )1995(العساف حمد بن صالح .7
 السعود>ة, م.تPة العب>.ان للنشر.

),األردن, 3: السلوك التنظ>مي في منظمات األعمال (20051العم>ان محمود  .8
 دار وائل للنشر والتوز�ع.

:ىس>.ولوج>ة اإلدارة, اإلس.ندر�ة, الدارة الجامع>ة  )1999حمانالع>سوf عبد الر  .9
                              للنشر,.

: المهارات اإلدار�ة والق>اد>ة للمدیر المتفوق, القاهرة, دار )1989(السلمي علي  .10
 غر�ب. 

 : اإلدارة الرائدة ,عمان, دار الصفاء للنشر و التوز�ع.  )2003 (الصیرفي محمد .11

: التدر�ب اإلدارf المعاصر, عمان , دار المسیرة  (2007)عاني حسن احمدالط .12
 .للنشر و التوز�ع 

: التنظ>م واإلدارة في الترl>ة الر�اض>ة, القاهرة, دار الثقافة )1987(بدوf عصام .13
 العرl>ة.

), عمان, دار 1:الق>ادة اإلدار�ة الفعالة, (P(2010) 1الل خلف الس.ارنة .14
 �ع والطPاعة .المسیرة للنشر والتوز 

: إدارة  الموارد الPشر�ة, مصر, دار الجامعة الجدیدة )P)2004الل محمد .15
 للنشر.
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: الكفا>ات التعل>م>ة في الق>اس  ) الســـــــــــالم(2001جامل عبد الرحمان عبد  .16
 التقی>م واكتسابها Pالتعلم الذاتي, األردن, دار المناهج للنشر والتوز�ع.

:اإلدارة المعاصرة, ترجمة رفاعي وعبد  )1997(دا>فز برانت و ال>سون لیندا  .17
 المتعالي محمد, المملكة السعود>ة, دار المر�خ للنشر.

:اإلدارة العامة, الكو�ت, الناشر و.الت )1991(هاشم ز.ي محمود  .18
 المطبوعات.

  القاهرة, مطاPع أمون.  ,تطب>قات اإلدارة الر�اض>ة(1999) : مفتي إبراه>م .19

اه>م اإلدار�ة الحدیثة, األردن, مر.ز الكتب :المف )1994(سالم فؤاد وآخرون  .20
. fاإلدار 

: إدارة الق̀و العاملة , األسس السلو.>ة وأدوات )1983(عاشور احمد صقر .21
 الPحث التطب>قي بیروت, دار النهضة.

  ثالثا : المجالت والدور�ات 

:الرضا الوظ>في لد` عینة من مدیرf )2002(األغبرf عبد الصمد قائد محمد - 1
مجلة دراسات الخلیج  ,>م العام Pالمنطقة الشرق>ة في المملكة السعود>ةمدارس التعل

  .109و الجز�رة العرl>ة, العدد
: الرضا الوظ>في والق>ادة الفّعالة,  مجلة عالم السعود>ة, )2007(البدیوf محمود - 2

 بدون طPعة, بدون عدد.
تنم>ة الكفا>ات الالزمة ألعضاء هیئة  :)2001الحلي حسان وسالمة مر�م - 3

لتدر�س في ضوء معاییر الجودة الشاملة, Pحث مقدم في ورشة عمل طرق تفعیل ا
  وث>قة اآلراء, جامعة الملك عبد العز�ز, الر�اض, السعود>ة .

:اإلدارة التعل>م>ة على مست̀و المناط< في ) 1989(المPعوث محمد حسن - 4
دد, بدون عالمملكة العرl>ة السعود>ة, مجلة م.تPة الملك عبد العز�ز العامة, 

  السعود>ة .
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: الكفا>ات اإلدار�ة األساس>ة لمدیر المدرسة ) 1991(الهدهود دالل عبد الواحد - 5
 , الكو�ت.37العدد 7في التعل>م العام, دراسات ترlوf, المجلة 

  
  را1عا: الرسائل و األطروحات

: األمن النفسي و عالقته Pالتوجه الزمني لد` )2004(البدراني جالل عبد العز�ز - 1
  رسالة ماجستیر غیر منشورة, .ل>ة الترl>ة, العراق.  ,ة الموصلطلPة جامع

دراسة تحلیل>ة للرضا الوظ>في لد` :  )2000(الحن>طي إ>مان محمد علي  - 2
العاملین لد` أعضاء ه>أة التدر�س في .ل>ة الترl>ة الر�اض>ة في الجامعات 

  ة األردن>ة.األردن>ة, رسالة ماجستیر غیر منشورة, .ل>ة الدراسات العل>ا, الجامع
:الرضا الوظ>في لد` العاملین في )2005الحیدر عبد المحسن وlن طالب إبراه>م - 3

القطاع الصحي في مدینة الر�اض ،Pحث میداني, معهد اإلدارة العامة, بدون 
  طPعة, بدون دار نشر, الر�اض.

 مدارس, التعل>م ومدیرات مدیرf  لد` الوظ>في : الرضا  )2001 (الرو�لي نواف - 4
 غیر ماجستیر رسالة, میدان>ة دراسة الشمال>ة الحدود Pمنطقة ح.وميال العام

  الملك سعود. جامعة, الترl>ة والتخط>n،.ل>ة الترlو>ة اإلدارة منشورة قسم
عوامل ضغو1 العمل التنظ>م>ة وعالقتها Pالرضا الوظ>في  :)2(002السلوم سعاد - 5

رة الترlو>ة, .ل>ة للمشرفات اإلدار�ات, رسالة ماجستیر غیر منشورة, قسم اإلدا
  الترl>ة, جامعة الملك سعود, الر�اض.

 التنظ>مي Pااللتزام وعالقته الوظ>في : الرضا)2008(فلمPان  تواوf  فؤاد إیناس - 6
رسالة  ,م.ة الم.رمة Pمدینة الترlو>ات والمشرفات الترlو�ین المشرفین لد`

  ماجستیر, قسم إدارة األعمال, الجامعة اإلسالم>ة غزة ، فلسطین .
: اثر الرضا الوظ>في على الوالء التنظ>مي لد` )2008(إیهاب احمد عو>ضة  - 7

قسم إدارة األعمال, الجامعة العاملین في المنظمات األهل>ة, رسالة ماجستیر, 
  اإلسالم>ة غزة, فلسطین. 
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الكفا>ات اإلدار�ة الالزمة لمعلمي اللغة العرl>ة في ): 2000(هالل علي محمد  - 8
lناء برنامج تدر�بي في دولة الPحر�ن, أطروحة د.توراه, ضوء التقی>م البدیل و 
 جامعة Pغداد, العراق. 

: فاعل>ة دور مشرفي اإلدارة المدرس>ة في ) 2003(محمد بن احمد بن حسن - 9
تطو�ر الكفا>ات اإلدار�ة والفن>ة لمدیرf الدارس االبتدائ>ة Pمحافظة الطائف, 

n<و>ة والتخطlجامعة أم الق̀ر , السعود>ة. رسالة ماجستیر, قسم اإلدارة التر , 
الوظ>في  الرضا تحقی< في ودوره : التحفیز )2007(الجر�د ماطل بن عارف - 10

الجوف,  رسالة ماجستیر, قسم العلوم اإلدار�ة,  منطقة Pشرطة العاملین لد`
  جامعة نایف العرl>ة للعلوم األمن>ة, السعود>ة.

المتوافرة ومع>قات  الكفا>ات اإلدار�ة:  )2001 (على خالد یوسف الحداد -11
, تطو�رها لد` مدیرf الدوائر الح.وم>ة في وزارات السلطة الوطن>ة الفلسطین>ة

 رسالة ماجستیر, .ل>ة الدراسات العل>ا, جامعة النجاح الوطن>ة في نابلس, فلسطین 

: الكفا>ات اإلدار�ة والفن>ة المتوافرة  )2007(فهد عبد الرحمن بن علي المالكي - 12
رس الثانو>ة Pمدینة الطائف من وجهة نظر المدیر�ن والمعلمین, لد` مدیرf المدا
,السعود>ة. رسالة ماجستیر,   قسم اإلدارة الترlو>ة والتخط>n, جامعة أم الق̀ر

 الترl>ة معاهد مدیرات لد` اإلدار�ة الكفا>ات واقع: 2001حبیب بنت فوز�ة -13
قسم اإلدارة  العرl>ة السعود>ة ، رسالة ماجستیر ، المملكة في للبنات الخاصة

  الترlو>ة و التخط>n، جامعة ام الق̀ر  السعود>ة 

: بناء نموذج للكفا>ات اإلدار�ة الالزمة لمدیرf 2008الجنابي عط>ة رعد خلف - 14
ومدیرات معاهد المعلمین والمعلمات في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة، 

 .  د.توراه ،.ل>ة الترl>ة ، جامعة Pغداد ، العراق أطروحة
المدرسة  لمدیرة الق>ادf النمn :أثر1995محمد  أحمد مواهب صا>غ، -  15
.ل>ة  .ة منشور غیر ماجستیر المدرسي , رسالة المناخ على ومساعدتها الثانو>ة
 .م.ة الم.رمة  القر̀  أم جامعة .الترl>ة


