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يعد النمط القيادي متغيرًا مهمًا في الفكر اإلداري والتنظيمي والسيما في مجال القيادة التي بدأت أىميتها 
باالزدياد بسبب تغيرات البيئة واضطراباتها .وأصبح النمط القيادي التحويلي أحد األنماط التي تهدف اإلدارة 

 لها بدالً م  النمط التقليدي المتملل بنمط القيادة التبادلية .تأكيدىا في مسار عمل القيادات اإلدارية وإحال
وأستهدف البحث التلبت م  فرضيتان مفادىما توجد عالقة ذات داللة معنوية بي  نمط القيادة التحويلية    

تغيرات وبي  متغيرات تطوير رأس المال الفكري وتوجد عالقة ذات داللة معنوية بي  نمط القيادة التبادلية وبي  م
تطوير رأس المال الفكري ، فضاًل ع  فرضيتان أخرى مفادىما يوجد أثر بي  نمط القيادة التحويلية في تطوير 
رأس المال الفكري ويوجد أثر بي  نمط القيادة التبادلية في تطوير رأس المال الفكري.وجمعت البيانات م  

ركة العامة لتجارة المواد الغذائية،الشركة العامة ( موظف في ثالث شركات تابعة لوزارة التجارة وىي)الش951)
 لتجارة الحبوب والشركة
 العامة لتصنيع الحبوب (.

وأعتمد الباحث أساليب إحصائية المعلمية الختبار الفرضيات تمللت معامل ارتباط سبيرمان،معامل األرتباط      
االنحدار المتعدد،طريقة الخطوات المتسلسلة  البسيط،معامل األرتباط المتعدد،معادلة االنحدار البسيط، معادلة

 وأسلوب تحليل المسار.
توصلت نتائج التحديد والتفسير واختبار الفرضيات إلى أن اختالف في النمط القيادي يمك  يقود إلى     

 اختالف في مستوى تطوير رأس المال الفكري ،فقد كان النمط القيادي التحويلي أكلر أرتباطًا وأكلر تأثيراً 
 بمستوى رأس المال الفكري المرتفع مما ىو عليو م  النمط القيادي التبادلي .

وأخيرًا انتهى البحث الى ضرورة مواصلة الحركة البحلية باتجاه اختيار دور القيادة والنمط القيادي المالئم     
 للمنظمات .

الكارزمية ،رأس المال الفكري ، التأثير القيادة التحويلية ،القيادة التبادلية ، القيادة :المصطلحات المستخدمة
الملالي والدور النموذجي للقائد، دافعيو اإللهام وحفز الطموحات لدى المرؤوسي  ،االستلارة الفكرية واالىتمام 

 بالفرد المرؤوس ، االعتبارات اإلنسانية ، المكافأة المشروطة ،األدارة 
ت الحماسية ، التقويم العادل والغربلة ، عصف األفكار ، وزيادة باالستلناء ، أدارة المصارحة باألرقام ، الجماعا

 التحديات في العمل .
 


