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 الشكر والتقدير

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أحمد هللا وأشكره على توفيقه وفضله العظيم وبعد

أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور محمد عبد القادر الذي تفضل باْلشراف على رسالتي إذ بفضل 

شيدة وآرائه السديدة خرجت هذه الرسالة بهذه الصورة، إذ أنه هللا تعالى، ثم بفضل توجيهاته الر

 لم يدخر جهداً أو علماً أو وقتاً فله كل اْلحترام والتقدير.

كما أتوجه بالشكر الجزيل ألساتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشة الدكتور محمد أبو قلة والدكتور 

هم هللا عني خير الجزاء، كما أتقدم غسان عيسى العمري على ما قدموه من مالحظات سديدة فجزا

 بالشكر الجزيل لجامعة اْلسراء ولكل من ساعدني ْلنجاز هذا العمل.

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 

 الباحث                                                                         
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 اْلهداء

العزيز؛ قطــــــــرإلى وطني   

 إلى من سهرت على راحتي ومنحتني الثقة واألمل بالمستقبل، والدتي حفظها هللا

 إلى اْلنسان الذي علمني كيف يكون الصبر طريقاً للنجاح، والدي حفظه هللا

 إلى الذكريات وأحالم الطفولة الجميلة أهديهم محبتي وإخالصي ووفائي

 أشقائي وشقيقاتي

واألصدقاء إلى جميع األحبة  

وإلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة في إنجاز هذه الرسالة 
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 ألنماط القيادية السائدة في جامعة قطر وأثرها على الرضا الوظيفيا

 إعداد 

 الدوسري  ثقل منصور ناصر

 إشراف

 د. محمد عبد القادر

 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األنماط القيادية السائدة في جامعة قطر وأثرها على 

الرضا الوظيفي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء 

الدراسة واختبار فرضيات الدراسة باستخدام المصادر الثانوية التي تتضمن األدبيات المتعلقة 

الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين من إداريين وأكاديميين في جامعة بموضوع 

إداري وأكاديمي وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الموارد البشرية في الجامعة،  700قطر والبالغ عددهم 

موظف لتوزيع استبانة الدراسة عليهم، وقد تم  350وقد تم سحب عينة عشوائية بسيطة مؤلفة من 

% من عينة الدراسة. وقد توصلت 85.7استبانة صالحة للتحليل تمثل ما نسبته  300استرداد 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية السائدة في الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: 

معة تبين أن النمط الحر هو أكثر األنماط استخداما في جا جامعة قطر وبين الرضا الوظيفي، كما

قطر و يليه النمط الديموقراطي و أخيرا النمط األوتوقراطي. كما أظهرت الدراسة أن هناك ارتفاع 

، أما استخدام النمط 3.92مستوى استخدام النمط الديموقراطي في جامعة قطر بمتوسط عام بلغ 

حر فقد ، وبالنسبة الستخدام النمط ال2.85األوتوقراطي فقط بلغ مستوى متوسط بمتوسط عام بلغ 

 3.99، كما تبين أن المتوسط العام البالغ 4.07ظهر بمستوى مرتفع حيث بلغ المتوسط العام 

 يعكس مستوى مرتفع من الرضا الوظيفي لدى العاملين في جامعة قطر.



 س
 

عقد دورات تدريبية متخصـــــــصـــــــة في مجال القيادة  وتقدم الباحث بعدة توصـــــــيات أبرزها:

للمديرين، لما لها من أثر فعال في تبني األنماط القيادية المناســــــــــــــبة لطبيعة العمل. كما ان على 

المديرين العمل بجدية من أجل زيادة مســــتوى الرضــــا الوظيفي لدى العاملين في جامعة قطر، من 

رة االهتمام بتحقيق العدالة و المســــاواة بين العاملين خالل تنويع الحوافز المقدمة للعاملين. وضــــرو 

 في الجامعة وبما يحقق مستوى رضا مرتفع لديهم.

: النمط القيـــادي، النمط الحر، النمط الـــديموقراطي، النمط األوتوقراطي ، الرضـــــــــــــــــا كلمــات دالــة
 الوظيفي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


