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 المستخلص

والتـأثیر بـین مكانـة القائـد  اإلرتبـاطعالقات  واكتشاف وصف و تشخیص الى الدراسة هدفت هذه    

  .التأثیر أسالیبوبین  ساساألالرسمیة وغیر الرسمیة عبر متغیراتها 

فــي مركــز مدیریــة بلــدیات  ) مبحــوث100مكونــة مــن ( ولقــد طبقــت الدراســة علــى عینــة عشــوائیة   

  .محافظة نینوى

 هــل تتــوافر فــي المنظمــة المبحوثــة المتغیــرات االســاسكمــا انطلقــت الدراســة مــن مشــكلة مفادهــا     

ـــــازات الرســـــمیةل ـــــوظیفي، االمتی ـــــد الرســـــمیة(المركز ال ـــــة القائ ـــــرة) مكان ـــــة، الخب ، االســـــبقیة فـــــي الوظیف

عجاب الشخصـي، تنـوع المـد العالقـاتي، التواصـل والمتغیرات االساس لمكانة القائد غیـر الرسـمیة(اال

مــع اصــحاب النفــوذ، امــتالك الثــروة) وهــل لهــا دور فــي تحدیــد اســالیب التــأثیر فــي العــاملین(االطراء، 

  االقناع العقالني، المناشدة الروحیة، المناشدة الشخصیة)؟

االسـتبانة كـأداة رئیسـة فـي جمـع  اعتمـدتبهـا المیـداني و فـي جان ت الدراسة المنهج الوصفيوتبن     

  .البیانات المتعلقة بالموضوع قید الدراسة

اسـتمارة ) فقـرة شـملتها 63التـأثیر عبـر ( أسـالیبلمكانـة القائـد و  ساساألتم تغطیة المتغیرات قد و     

الختبـار عـدد مـن  سـعتالتـي  یكرت الخماسي في دراستها الحالیةاالستبانة ووظفت الباحثة مقیاس ل

وصـف وتشـخیص  إلـى واسـتناداً  )SPSS Ver. 25(الفرضـیات عبـر اسـتخدام البرنـامج االحصـائي 

اختبـار عالقـة  عـن التـأثیر فضـالً  أسـالیب أنـواعلمكانـة القائـد و  سـاساألمتغیرات الدراسـة والمتغیـرات 

  .واالثر بین تلك المتغیرات اإلرتباط

  : أبرزها نظریة ومیدانیة نتائججملة  إلى قد توصلت الدراسة الحالیةو     

بدراســـة مكانــــة القائــــد الرســـمیة علــــى مســــتوى  هتمــــاماالوجـــود توجــــه محــــدود النطـــاق بشــــان  - 

تجاهل مكانة القائد غیر الرسمیة و من قبل الباحثین في المجال التنظیمي  األعمالمنظمات 

ها ال تشكل قیمة على أنع المكانة على نحو عام على مستوى الكتابات التي عالجت موضو 

 .فعلیة في المجال التنظیمي 

وعلــى النحــو  األعمــالالتأثیریــة التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل القــادة فــي مجــال  ســالیبتعــدد األ - 

القیـادة الختیـار انسـبها ومـع مـا یتماشـى مـع  أمـامر تنوعهـا وبالتـالي اتاحـة الفرصـة الذي اشـ

مــدى ســعیهم إلقــرار حــاالت  كثــراألو  ،ســالیبتوجهــاتهم الفكریــة ومســتوى احــاطتهم بهــذه األ

 التأثیر من عدمه.

لمكانــة القائـد غیـر الرسـمیة علــى مسـتوى المنظمـة المبحوثـة قیاســًا  سـاساألبـروز المتغیـرات  - 

 لها. ساساألبالمتغیرات 



 ب 

بدراسـة مكانـة القائـد  هتمـاماال: ضـرورة أبرزهاواختتمت الدراسة مسعاها بعدٍد من التوصیات كان     

ـــر الرســـمیة علـــى مســـتوى المنظمـــ ـــة مـــن  هـــااعتماد یـــةأهمفضـــًال عـــن  ة المبحوثـــةالرســـمیة وغی جمل

التأثیریــة التــي یمكــن ان یعتمــدها القائــد  ســالیبالعمــل علــى اثــراء األو لهــا  المفســرة ســاساألالمتغیــرات 

 أسـالیبمـن  أسـلوبویة لردود فعـل العـاملین باتجـاه كـل األولفي میدان العمل و التأكید على اعطاء 

بحیث تتاح الفرصة للعاملین  أسلوبالفوائد والمنافع وحتى المخاطر المالزمة لكل  إطارالتأثیر وفي 

 للتقدم

ــات ا ــد الرســمیة الكلم ــد لمفتاحیــة: مكانــة القائ ــأثیر أســالیب، غیــر الرســمیة، مكانــة القائ فــي  الت

 . العاملین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


