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 فيلبليك وموتون  القيادية حسب نموذج شبكة القيادة األنماط ثرأ
 *يةردندراسة ميدانية على شركات التأمين األ : عمالاأل استراتيجياتاختيار 

 غازي فرحان أبو زيتون د. 
 بقسم إدارة األعمال أستاذ مساعد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 جامعة البترا

 المملكة األردنية الهاشمية

 خالد محمد كايد حياصات. د
 زائر أستاذ مساعد

 إدارة الموارد البشرية
 جامعة أبو ظبي

 اإلمارات العربية المتحدة

 خير الدين أحمدموسى د. 
 بقسم إدارة األعمال أستاذ مساعد

 كلية العلوم اإلدارية والمالية
 جامعة البترا

 المملكة األردنية الهاشمية
 ملخص:

القياديدددة  سدددج نمددوذل شدددباة القيدددادة الدديك ودددور   ددد  مدد  بليددد  ومو دددو   نمددا علددد  أادددر األالتعددر   إلددد  هددد ا الدراسدددة
((Blake & Mouton ,1978 نمددا إدارة الطددادك و  ،القيددادك المعتدددلو القيددادك المتشدددد، و  ،الددطما القيددادك المتسدداه  :وهددي

مي   سددج  يددطيي مايادد  أ ددي شددر ات التددالمتبعددة  عمددال ددي ايتيددار اسددترا يليات األوذلدد   – ونمددا إدارة اليريدد  ،يجتمدداعاال
يلية اسدترا و اسدترا يلية التمدا، ، و ، بالتكليدةقيادة الاسترا يلية  :االث استرا يليات هي إل  ( اليك صطيهاPorter, 1985بور ر )

 79 وقددد  ددم اسددترداد ويددةأردنشددر ة  ددأمي  مددد،ر  100 ددم  يددوير اسددتبانة وزعددا علدد  عيطددة مدد  ، التر يدد و ولتحقيدد  هدديا الهددد 
 :التالية طتائجلل  وصلا الدراسة ،ئي الالزم ياالتحلي  اإل إجراءوبعد  (%79بطسبة استرداد = ) استبانة صالحة

 الدراسة أظهرت  يث ،بالتكلية القيادة را يليةاست ايتيار  ي ومو و   بلي  نموذل  سج القيادية لألنما  أار وجود عدم -1
 ،كليددةتال را يليةاسدت ايتيددار  دي اليريدد  قيدادة ونمددا االجتمداعي والددطما دلالمعتد والددطما المتسداه  للددطما أادر وجددود عددم

 وبالتكلية القيادة را يليةاست ايتيار  ي المتشدد للطما – حسج  –أاًرا  وأظهرت

 أادر وجدود الدراسدة أظهدرت  يدث ،التمدا،  را يليةاسدت ايتيدار  دي ومو و   بلي  نموذل  سج القيادية لألنما  أار وجود -2
 أاددر يظهددر لددم بيطمددا التمددا، ، را يليةاسددت ايتيددار  ددي اليريدد  قيددادة ونمددا االجتمدداعي المعتدددل، المتسدداه ، قيددادكال للددطما
 والتما،  را يليةاست ايتيار  ي المتشدد للطما

 هديا وجدود الدراسدة أظهدرت  يدث ،التر يد  را يليةاسدت ايتيار  ي مو و   بلي  نموذل  سج القيادية لألنما  أار وجود  -3
 والتر ي  را يليةاست ايتيار  ي اليري  وقيادة ،االجتماعيو  ،المعتدلو  المتشدد، :القيادية لألنما  اراأل

 :مقدمة الدراسة
إ  نلاح أو  ش  مطظمات األعمال  ي بيئة األعمال الراهطة التي  قوم عل  التطا سية العالية عل  المسدتويات المحليدة 

ية قيادا ها اإلداريةو وللتدلي  علد  ذلد   دم  ملدرد اإلعدال  عد   عيدي  أ دد الر سداء ما يعود إل   ياءة و اعل اوالعالمية غالبً 
وقبد  أ   ،عملد  اليعلدياالر يدا  قبد  أ  ،بددأ الدرئي   دي  بددأ  ها دم  قيمدة أسدهم ،ا إل دى الشر اتمد،رً  (CEO)التطييي،ي  

ا مدد  ا واسددعً را يلية اهتماًمددسددتالخيدارات االو وقددد أيدي مو ددو  القيددادة ودورهددا  ددي (Lepsinger, 2006) ظهدر نتددائج عملدد  

                                                 
 و2011وُقب  للطشر  ي أبري   ،2011،طا،ر  م  سلم البحث  ي  *
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أ  وجددود قيددادات  عالددة  (O'Regan & Ghobadian, 2004) قددد أو ددحا دراسددة  ،را يليةسددتالبددا ني   ددي اإلدارة اال
لبيئددة العمددد  الدايليددة والخارجيدددة  كددو  قدددادرة بالتأكيددد علددد   را يليات المالئمدددةسددتللمطظمددات  عمدد  علددد   يددوير و يبيددد  اال

( أ  بيئدة األعمدال  دي وقتطدا الحا در (Bennis, 2001ويدرى داء مطظما هم و حسي  نوعية األداء و حقيد  التميد و  يوير أ
أداء المطظمددة أصددب   أ االبتكددارات وااليتراعددات،  مددا أو  سددواء  ددي بطدداء المعر ددة ، ددي أدوار القيددادة أصددبحا  تيلددج  حددوالً 

 ئي  اإلداركوالر  يمارس ،تأار بشا   بير بالطما القيادك اليك 
 اإلقبدال يدث ازداد  لدم  ،اا  بيدرً ي  وسدعً ردنداأل د أ د القياعات الخدمية  دي االقتيدا األردنيلقد شهد قيا  التأمي  

إلد   ،لكترونديي لشر ات التأمي   ي موقع  اإلردنءات اال حاد األإ ياو شير  و طوعا وبيعة الخدمات المقدمة  ي و ،ي عل
مليددو  د،طددار  ددي  220 ددوالي  إلدد  ،1997مليددو  د،طددار أردنددي  ددي  90 وسددعا مدد   ددوالي   ردأقسددا  التددأمي   ددي األ أ 

قيدادات  إلد    هيا القيا  الواعد والمتطدامي بحاجدةمليا   ،(2003 الشلة،) 2009مليو   ي نهاية  365ل   والي إو  2005
 ي  يوير أداء هي  الشر ات و ع يد  مراك هدا و بطي استرا يليات أعمال  ساهم  وإر ائهمإدارية قادرة عل  استيعاب ال بائ  

م  هطا جاءت هي  الورقة بهد  التعر  عل  األنمدا  القياديدة السدائدة  دي شدر ات التدأمي  األردنيدة و دأايرات  د   والتطا سية
 را يليات قيادة التكلية والتما،  والتر ي واستوياصة  ،را يليات األعمالاستمطها  ي ايتيار 

  :مشكلة الدراسة
المؤسسدات  إقبدالزيدادة  إلد  مطظمدات األعمدال  دي المملكدة األردنيدة الهاشدمية والعدالم  واجد د ع  طدامي المخداور التدي 

االسدددترا يليات المباشدددرة  دددي معاللدددة هدددي   ى ددددم و واألشدددخال علددد  شدددر ات التدددأمي   مدددالذ امددد  لممتلكدددا هم الرأسدددمالية 
علد  يدددمات التدأمي  بأنواعهددا  اإلقبدالالدديك سداهم  دي ازديدداد  األمدر مي ،أشددر ات التد إلد   حويد  هددي  المخداورو  ،المخداور

 ،%15.1بطسددبة  2007و 1997مي  البحددرك بددي  عددامي أعلدد  التدد اإلقبددال قددد زادت نسددبة  ،المختليددةو وعلدد  سددبي  المنددال
 ،%28.9 بطسدددبةالحريدد    دددأمي وزادت نسددبة ، %33بطسددبة نيسدددها الحددوادث العامدددة لليتددرة   ددأمي علددد   اإلقبددالوزادت نسددبة 

وقدددد أدى هددديا  و(تددأمي ي لشدددر ات الردندداال حددداد األ) %31.1بطسددبة لليتدددرة نيسدددها السدديارات  دددأمي علدد   قبدددالوزادت نسددبة اإل
وذلد  بسدبج المبدالل المد وعدة  أقسدا   ،زيادة  لم االسدتنمارات الرأسدمالية  دي هديا القيدا  إل  المت ا،د عل  التأمي  قبالاإل

 و(1) مؤسسات، أو مبالل التعويضات المد وعة م  شر ات التأمي   ما يظهر  ي اللدول رقمم  قب  األشخال أو ال
 (1) جدول رقم
 2009 – 2004 للفترة ما بين ردننسبة النمو في قطاع التأمين في األ 

 نسبة نمو تعويضات التأمين% نمو أقساط التأمين % السنة
2004 11.6 14.3 
2005 14.5 15.6 
2006 17.7 22 
2007 12.7 19 
2008 14.3 5.5 
2009 9.6 18.8 

 يولكتروناإل  الميدر: إ يائيات اال حاد األردني لشر ات التأمي  مطقولة ع  موقع

الحاجة لوجود قيادات إدارية قادرة عل   لقد أدى هيا التوسع والطمو الهائ   ي  لم االستنمارات  ي قيا  التأمي  إل 
بحيدددث  كدددو  قدددادرة علددد   حقيددد  أهددددا ها و لبيدددة التوقعدددات  ،رة علددد   يدددوير و وسددديع يددددما هاأعمدددال قددداد سدددترا يلياتبلدددورة ا

 المختلية ألصحاب الميال  بم   يهم العمالءو
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ومدد  هطددا بددرزت  ددي أذهددا  البددا ني  ملموعددة مدد  األسددئلة يمادد  مدد  ياللهددا التعددر  علدد  مشددالة البحددث  ددي قيددا  
 و ما ،لي:  ،التأمي   ي األرد 

 وشر ات التأمي   ي المملكة األردنية الهاشمية؟ إداراتالقيادية الموجودة  ي  ما نما هي األ -1
 والمتبعة  ي هي  الشر ات؟ عمالما هي استرا يليات األ -2

 و؟عمالالقيادية الموجودة  ي ايتيار استرا يليات األ نما ما هو أار األ -3

 أهمية الدراسة:
  :   التالية األمورمية الدراسة م   تبع أه

مدد   اوا دددً  –ذلدد   ددي مقدمددة الدراسددة  إلدد  اإلشددارة ا مدد  مددا –يددة القيددا  المبحددوث،  يددث أصددب  قيددا  التددأمي  أهم -1
عطد  هيا القيا  ،دو ر بياندات  ع دراسات بحنية  إعداد  مبالتالي  ، و رد  ي األ مهمةالقياعات االقتيادية الخدمية ال

 وأدائ القرار قد  ساهم  ي  يوير  و حسي   أصحاب أمام
للتأكدد مد  وجددود  ،اهددام جددً  عمدالمطظمدات األ إدارةالقياديددة  دي  نمدا  يددث أصدب  االهتمدام باأل ،هميدة مو دو  البحدثأ  -2

االقتيداد العدالمي  داهمدااالقتيدادية التدي  األزمدة ادارامواجهدة مند   ،ية قادرة عل  مواكبة التغيدرات البيئيدةإدار قيادات 
يدة قدادرة علدد  دار اإلقيددادات وهدي  ال ،عيدة التدي  سددتهد  المطيقدة العربيدةمندد  التغيدرات االجتما وأيًضدا، 2008 دي نهايدة 

 والراهطة عمالالطمو واالزدهار  ي بيئة األ عل  تأمي  ساعد شر ات ال بطي استرا يليات أعمال 

 نتددائج و قدددم  وصدديات يمادد  االسددتيادة إلدد   يددث ،توقددع مدد  هددي  الدراسددة أ   يدد  ،البحددث مدد أهميددة الطتددائج المتوقعددة  -3
 وتأمي ية  ي قيا  الدار مطها م  قب  القيادات اإل

 الدراسة:هداف أ
( Blake and Mouton, 1978ليد  ومو دو  )ب يطيي نمدوذل  سج  القيادية نما األ قياس أار إل  هد ا الدراسة

 ددددي ايتيددددار  إدارة اليريدددد االجتمدددداعي ونمددددا  إدارة الطددددادك ،القيددددادك المعتدددددل ،القيددددادك المتسدددداه  ،القيددددادك المتشدددددد :هدددديو 
 ( الديك صدطيهاMichel Porter, 1985 سدج  يدطيي ماياد  بدور ر ) تدأمي المتبعدة  دي شدر ات ال عمدالاسدترا يليات األ

 استرا يلية التر ي وو استرا يلية التما، ، و ، بالتكليةقيادة الاسترا يلية  :االث استرا يليات هي إل 
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  :نموذج الدراسةأ

      
 والدراسة أدبياتهيا الطموذل م  قب  البا ني  بعد االوال  عل   إعداد م  :الميدر

 الدراسة أنموذج (1)شكل رقم 
 فرضيات الدراسة 

H01 :ة األولىرئيسالفرضية ال: 

( لألنمدا  القياديدة  سدج نمدوذل بليد  ومو دو   دي  α = 0.05عطدد مسدتوى داللدة )ئية إ يداذو داللدة  أادرال ،وجدد 
 و ي شر ات التأمي  األردنية بالتكليةاسترا يلية القيادة  ايتبار

  :ة الير يات اليرعية التاليةرئيسوقد انبن  ع  هي  الير ية ال

H011 : ال ،وجددد أاددر ذو داللددة إ يددائية عطددد مسددتوى داللددةα = 0.05   را يلية اسددتللددطما القيددادك المتسدداه  علدد   بطددي
 ردنيةو  ي شر ات التأمي  األ بالتكليةقيادة ال

H012 : ال ،وجد أار ذو داللة إ يائية عطد مستوى داللةα = 0.05   قيدادة الرا يلية اسدتللطما القيادك المتشدد عل   بطي
  ي شر ات التأمي  األردنيةو  بالتكلية

H013 : ال ،وجد أار ذو داللة إ يائية عطد مستوى داللةα = 0.05   قيدادة اللية را ياستللطما القيادك المعتدل عل   بطي
 و بالتكلية

H014 : ال ،وجدد أادر ذو داللدة إ يدائية عطدد مسدتوى داللدةα = 0.05   را يلية اسدتللدطما القيدادك االجتمداعي علد   بطدي
  ي شر ات التأمي  األردنيةو  بالتكليةقيادة ال

H015 : ال ،وجدد أادر ذو داللددة إ يدائية عطددد مسدتوى داللددةα = 0.05    قيددادة الرا يلية اسدت بطددي لددطما قيدادة اليريدد  علد
  ي شر ات التأمي  األردنيةو  بالتكلية

 راتيجية  استراتيجية      استراتيجية        است

 التمايز         التركيز           بالتكلفةقيادة ال

 المتغير التابع
 المتغيرات المستقلة

 القيادية  نماطاأل
 

 النمط المتشدد

 

 النمط المتساهل 

 

 النمط المعتدل
 

  دارة النادي االجتماعينمط إ

 

 نمط إدارة الفريق

 

 

 

 عمالاستراتيجيات األ
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H02: ة الثانيةرئيسالفرضية ال:  

( لألنمدا  القياديدة  سدج نمدوذل بليد  ومو دو   دي  α = 0.05عطدد مسدتوى داللدة )ئية إ يداذو داللدة  أادرال ،وجدد 
 ويةردناسترا يلية التما،   ي شر ات التأمي  األ ايتيار

  :ة الير يات اليرعية التاليةرئيسهي  الير ية ال وقد انبن  ع 

H021 : ال ،وجدد أادر ذو داللدة إ يدائية عطدد مسدتوى داللدةα = 0.05   اسددترا يلية  ايتيدارللدطما القيدادك المتسداه  علد
 ويةردنالتما،   ي شر ات التأمي  األ

H022 : ال ،وجددد أاددر ذو داللددة إ يددائية عطددد مسددتوى داللددةα = 0.05 اسددترا يلية  ايتيددارقيددادك المتشدددد علدد  للددطما ال
 .يةردنالتما،   ي شر ات التأمي  األ

H023 : ال ،وجددد أاددر ذو داللددة إ يددائية عطددد مسددتوى داللددةα = 0.05   را يلية اسددت ايتيددارللددطما القيددادك المعتدددل علدد
 .التما،   ي شر ات التأمي  األردنية

H024 :اللدة ال ،وجدد أادر ذو داللدة إ يدائية عطدد مسدتوى دα = 0.05   اسدترا يلية  ايتيدارللدطما القيدادك االجتمداعي علد
 يةوردنالتما،   ي شر ات التأمي  األ

H025 : ال ،وجدد أادر ذو داللدة إ يدائية عطدد مسدتوى داللدةα = 0.05   را يلية اسدت ايتيدارللدطما القيدادك االجتمداعي علد
 .التما،   ي شر ات التأمي  األردنية

H03 الثالثة: ة رئيسالفرضية ال 

( لألنمدا  القياديدة  سدج نمدوذل بليد  ومو دو   دي  α = 0.05عطدد مسدتوى داللدة )ئية إ يداذو داللدة  أادرال ،وجدد 
 ويةردناسترا يلية التر ي   ي شر ات التأمي  األ ايتيار

  :ة الير يات اليرعية التاليةرئيسوقد انبن  ع  هي  الير ية ال

H031 :عطدد مسدتوى داللدة  ال ،وجدد أادر ذو داللدة إ يدائيةα = 0.05  را يلية اسددتللدطما القيدادك المتسداه  علد  ايتيدار
 التر ي   ي شر ات التأمي  األردنيةو 

H032 : ال ،وجددد أاددر ذو داللددة إ يددائية عطددد مسددتوى داللددةα = 0.05  را يلية اسددتللددطما القيددادك المتشدددد علدد  ايتيددار
 التر ي   ي شر ات التأمي  األردنيةو 

H033 : وجددد أاددر ذو داللددة إ يددائية عطددد مسددتوى داللددة ال،α = 0.05  را يلية اسددتللددطما القيددادك المعتدددل علدد  ايتيددار
 التر ي   ي شر ات التأمي  األردنيةو 

H034 : ال ،وجدد أادر ذو داللدة إ يدائية عطدد مسدتوى داللدةα = 0.05  را يلية اسدتللدطما القيدادك االجتمداعي علد  ايتيدار
 وتأمي  األردنيةالتر ي   ي شر ات ال

H035 :ال ،وجد أار ذو داللة إ يائية عطد مسدتوى داللدة α = 0.05   را يلية التر يد  اسدتلدطما قيدادة اليريد  علد  ايتيدار
 . ي شر ات التأمي  األردنية



 أثر األنماط القيادية حسب نموذج شبكة القيادة...

-198- 

  :حدود الدراسة
 والهاشمية األردنيةالمملكة  :الحدود الماانية -1

 واألردنية تأمي الحدود المو وعية: شر ات ال -2

  و2011دود ال مطية: الح -3

 لألسددئلةهددا علدد  درجددة مو ددوعية ودقددة اسددتلابة المبحددواي  إليالحدددود المطهليددة:  قتيددر دقددة الطتددائج التددي  ددم التوصدد   -4
 واإل يائيةوالبيانات الكمية التي  م  قديمها لغايات عم  الدراسة  األرقامودقة  ،جمع البيانات أداة الواردة  ي 

 :سابقةوالدراسات ال النظري  اإلطار
 :اإلطار النظري 
 :مفهوم القيادة

 القيدادة بأنهدا القددرة  دي التدأاير علد  ابيدري  با لدا   حقيد  أهددا  المطظمدةو وعر هدا (Daft, 2006)دا دا عدر  
جد   سدج  عداونهم للعمد  أملموعة م  األشخال و دوجيههم مد  أو  قدرة اليرد  ي التأاير عل  شخص( ب2004)المغربي، 

 إلد  ك مد   تداب وبدا ني دار اليكدر اإل أهد المرجدوةو وقدد ذهدج  نيدر مد   هدا كياية  ي سبي   حقي  األدرجة م  ال بأعل 
(و وقددد ذ ددر 2002 دارك )كطعددا ،إيددة والمعيددار التددي يحدددد علدد   ددوئ  نلدداح أك  طظدديم دار اعتبددار القيددادة جددوهر العمليددة اإل

  :وهي ،يةدار اإلة لتحد،د قوة  اعلية القيادة رئيساالاة عطاصر  (2001 )دوي ،
 :نتدال والعمد  ومضداعية اللهدود مند وسي  والتدي يسدتخدمها لحيد هم علد  اإلءعملية التأاير التي يمارسها القائد عل  مر  -1

 وك دار الخبرة الشخيية للقائد اإلو  ،مرجعية أس  إيلادو  ،اإلكرا  و ، الماا آت قديم 
 و يددد جهددود العدداملي  معدد   علدد القائددد علدد  قدر دد   يددث ،توقددي الكنيددر مدد  نلدداح  ،وسددي  و و يددد جهددودهمء وجيدد  المر  -2

ليد  والتغلدج علد  اليدعوبات التدي  واجهد   دي سدبي  ذلد  إو طظيم جهودهم و وجيهها نحو الهد  المشترك اليك يسع  
 واومتعاونً  اا مطسلمً جراء ايتال  اقا ة العاملي  وظرو هم الطيسية واالجتماعية لياو  مطهم  ريقً 

وهدو  ،المطظمدة التدي ،دد،رها أهددا عملية  وجي  يقوم بها القائدد هدو  حقيد   ةألي رئي الهد  ال أل ي  حقي  الهد  الوظيي -3
 و(Daft, 2006) المد،ر اليعال اليك ،و ر عطاصر القوة لمطظمت  هو بالتأكيد قائد  وهد  مشترك مرغوب

 :الفرق بين القيادة واإلدارة

ا  ي ا مهمً دورً  ،لعبو   –هم المدراء   ما –دور القيادك للمدراءو  القادة لقد  يرقا العد،د م  الدراسات الحد،نة  ول ال
أ  المددراء اليعدالو  هدم بالتأكيدد قدادة ألنهدم ،دو رو  العد،دد مد  إلد   و و شدير األدبيدات ذات اليدلةنلاح المطظمات أو  شلها

 ، دداإلدارة  حدا ل علد  اسدتقرار المطظمددة ،لقيدادةالرئيسدة بدي  اإلدارة وا يددرو  ا هطداك العد،دد مد  النقدا  القدوة لمطظمدا همو عموًمدد
و تبطدد  التغييددر  ،و شددلع اإلبدددا  ، حد،ددد الر يددة لدد ع و حدد  المشدداالت دايدد  التطظدديم، بيطمددا  عمدد  القيددادة ،و يدددر األوامددر

 و(Daft, 2006) و ع جد،د إل  را يليةو بمعط  اير ،هتم المد،ر بما هو موجود، بيطما ،طق  القائد المطظمةاستك
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  :يةدار نظريات القيادة اإل

 إلد  –  دي مو دو  القيدادة وبداأليص –ة دار ية والرسائ  والبحوث  ي ملدال اإلدار العد،د م  المراجع والكتج اإل أشار
 إلد  واسدتطادا و(2011،عيشدا ة )الدار القيادية ومددى  ياء هدا و اعليتهدا  دي اإل نما التي  يسر األ وابراءالعد،د م  المياهيم 

  :(2001 ،ية )شبييةدار  ي  يسير القيادة اإل أساسية رت االث نظريات ا قد  و  ،والمراجع بياتاألدهي  

 حد،دد ييدائص القيدادة الطاجحدة،  إلد  التدي سدعا األولد هدي مد  الطظريدات  :"Traits Theory"نظرية السمات  -أولا 
مستوى  :م  هي  السمات وعل  القيادة  كو  لدي  القدرة  رت  ي  رد معي االتي إذا ما  و وهي ملموعة م  السمات 

 ر الددا ع ا دو و  ،الطضدول العقلدي والعداوييو  ،األ كدارالتعبير ع   ل القدرة عو  ،العم  بأمورواالوال   اإللمامو  ،الي اء
يدة دار  ر المهدارات اإلاوسدي  و دو ءواالجتماعيدة  دي التعامد  مدع المر  اإلنسدانيةوجدود المهدارات  ،نلازاإل اليا ي لتحقي 

  و(2001 ،عبد الباقي)المهارات اليطية  من 

ًًً الرجدددال العظدددام ،ولددددو  وال  أ هدددي  الطظريدددة  أصدددحاب،دددرى  :"Great Man Theoryنظريًًًة الرجًًًل العظًًًيم " -اثانيا
ويملكو  سمات وراايدة  لعد  مدطهم  ،ويبرزو   ي الملتمع لما ،تمتعو  ب  م  قدرات ومواهج غير مألو ة ،ييطعو  

ويتمتعو  بالقدرة عل  رسم مسارات التاريخ الحاليدة والمسدتقبلية مد  يدالل  ،الميلقة اإلرادةرية يمتلكو    ألنهم ،قادة
  و(2002العميا ، )بما ،طسلم مع ر يتهم  األزماتويتمتعو  بقدرة السييرة عل   ،كيا هم

و ددعوا  الددي،   أ ددد هدي  االنتقددادات أوقددد  ددا   ،انتقددادات عد،ددة إلدد  وقدد  عر ددا نظريتددي السددمات والرجد  العظدديم
 إلد  أ   دريم وأشدار ،(2001 رهدا  دي القائدد )زويلدي، اهي  الطظرية لم ،تيقوا عل  نما مطس  للسمات التي يلدج  و 

 القريدو ي أشدار ما  و(1997، ر  ي القائد ال  ضم  الطلاح بيورة ميلقة ) ريماتو   أ السمات المي ورة التي يلج 
يدة ية الموقيعد  هدي  الطظريدات  لاهلدا اليبأو  ،(2004نسدبي )القريدو ي، مسألة قياس هي  السمات هو  ار   إل  أ 

  و(2001 ،للقيادة )عبد الباقي

وسددلو   مدد   ،ودوا عدد  ، دددور هددي  الطظريددات  ددول معر ددة اليددرد :"Behavioral Theories" النظريًًات السًًلوكية -اثالثا 
 إلدد  (Robbins, 2007) أشددار( وقددد 2005أجدد  يلدد  مطدداي ودك يحقدد  الكيدداءة والياعليددة  ددي العمدد  )الرشدديدك، 

  ول الطظريات السلو ية هي:  أساسيةوجود االث دراسات 
هيالددددة المهدددددام  :ك همدددددادار لتحد،ددددد سدددددلوك القائددددد اإل ي يأساسدددداعتمددددددت علدددد  بعدددددد،   :وهًًًًايوأجامعًًًًًة  دراسًًًًات -أ

(Initiating Structure)، نحدو  حقيد  أهددا  وهدو ذلد  الطدو  مد  السدلوك الموجد  نحدو األداء و وجيد  العداملي  
 هدو ذلد  الطدو  مد   ،(Consideration Structureاالهتمام بمشاعر ابيري  )المطظمةو  أما البعد الناني وهو  

، يحترم أ كارهم ومشاعرهم ويعم  عل   ع ي  النقة المتبادلة معهدمو   لمرءوسيا السلوك اليك ياو   ي  القائد  ساسً 
    وةدار القيادية  ي اإل نما وعة م  األملمانبنقا هي،  البعد،  لنتيلة و 

 – Employee وج  القائد نحو العاملي  ) :هما ي يأساسبعد،   أيًضا هي  ددتوقد  :ناشغتجامعة مي دراسات  -ب

Centered Leaders  لإلنتدال( و وجد  القائدد (Job – Centered Leaders وانبند  عد  ذلد )  ملموعدة أيًضدا
 والقيادية نما م  األ
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مد  جامعدة  كسداس  دي   Blake & Moutonو دع  د   :The Leadership Grid  بكة القيًادةشًنظريًة  -ل
عدددد،  همدددا االهتمدددام بدددداأل راد الواليدددات المتحددددة هدددي  الطظريدددة التددددي ا تر دددا  يهدددا أ  اهتمامدددات القدددادة  طحيددددر  دددي بُ 

علد  درجدات متياو دة  إلداريدةالشدباة ا و عتمدد و اتشدغيمو أوهدا،و  تيدراسدات جدامع بد  توهيا يشب  ما جداء، باإلنتالو 
أربعدة مطهدا علد  زوايدا  ،علد  يمسدة نمداذل قياديدة اأكدد (Blake & Mouton)  لكد ،مد  االهتمدام باإلنتدال واأل دراد

 وBlake & Mouton( ،و   أنما  القيادة  ما جاء بها 2شا  )(و 2005)اليراونة،  ووا دة  ي الوسا ،الشباة

شددير إلدد  أدندد  اهتمددام بالعدداملي  واإلنتددال، وهدديا الطددو  مدد  القددادة لديدد  الشددعور ي(: لمتسًًاهلةا القيًًادة) 1-1الًًنم   -
سدي ، ويماد  وصدي  بأند  رءو مدا يادو  لديد  ا يدال  دعيي بالم ا، لكطد  انسدحابي وعدديم التددي ، وغالًبداباون  قائدً 

 وغير مهتم، وغير ملت م، ومتيمر، وغير مبال  

هتمام القائد باإلنتال لياو  بأ ضد  صدورة مدع أ  اهتمامد  يادو  بأقد  يشير إل  ا  المتسلطة(: القيادة) 9-1النم   -
صورة بالطسبة لأل راد، إذ ،تم الطظر إل  الموظيي  عل  أنهم أدوات لتحقي  األهدا ، وال ،تم التواص  مع التدابعي  

ات لتحقيددد  إال بهدددد  إعيددداء  عليمدددات عددد  أداء العمددد ، وهددديا األسدددلوب مدددد و  بالطتدددائج، ويطظدددر للمدددوظيي   دددأدو 
  وقياد   صعبة، ويستخدم السلية بشا  مير والميالج، الطتائج، القائد  ي هيا الطما متحام و نير 

بيطمددا يخيددص أدندد   يشددير إلدد  اهتمددام القائددد بالعدداملي  بددأعل  صددورة،  النًًادي الجتمًًاعي(: إدارة) 1-9الًًنم   -
عال بالعالقات بي  األشخال، و ي ظ  عدم االهتمام  قلي  بتحقي  المهام، مع اهتمام اهتماماهتمام لإلنتال، لدي  

بالعمدد  ،ر دد  القائددد علدد  ا لاهددات المددوظيي  ومشدداعرهم، و لبيددة  اجددا هم الشخيددية واالجتماعيددة، وهددم يحدداولو  
 إيلاد مطاي إيلابي م  يالل  بطي مبدأ الموا قة مع ابيري  ومساعد هم والعم  عل  را تهمو

ًًًنم   - ويسدددود المطظمدددة النقدددة والدددروح المعطويدددة  ،يشدددير إلددد  أقيددد  اهتمدددام بالعددداملي  واإلنتدددال الفريًًً (: إدارة) 9-9ال
العالية،القائدددد لديددد   ر يددد  قدددوك علددد   ددد  مددد  العمددد  والعالقدددات بدددي  المدددوظيي ، وهدددو يشدددلع وجدددود درجدددة عاليدددة مددد  

ي عملهددم ويلت مددوا بدد ،  دديشددار وا لالمشددار ة والعمدد   يريدد   ددي المطظمددة، ويلبددي الحاجددات األساسددية لدددى المددوظيي  
وا دحة،  وليداتوالقائد  ي هديا الطدو  يحيد  علد  المشدار ة، ،تيدر  بحد م، ييدرح القضدايا للطقدا  الميتدوح، يلعد  األ

 ،تير  بعق  مطيت ، يستمتع بالعم و

ًًًنم    - ًًًة) 5-5ال ًًًادة المعتدل ،  يسدددع  إلددد   حقيددد  ر دددا معتددددل لددددى ،دددواز  القائدددد بدددي  اإلنتدددال والعددداملي  (:القي
القائددد  املي ، ويعمدد  علدد  التو يدد  بددي  مدد  لددد،هم اهتمددام متوسددا بالعمدد ، والددي،  ،ددؤدو  عملهددم باهتمددام شددد،د،العدد

،تلطدددج اليدددرا ، ويؤ دددد علددد  مسدددتويات أداء وعالقدددات بدددي  المدددوظيي  متوسدددية، ييضددد  القائدددد عددددم االيدددتال ، 
شددباة طمددوذل ل االقياديددة الخمسددة و ًقدد،و دد  األنمددا   (2)رقددم  الشددا و ويتلاهدد  قطاعا دد  مدد  أجدد   حقيدد  التقدددمو 

 وBlake and Mouton ما ،راها القيادة 
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  (1-9نمط إدارة النادي االجتماعي )                        (9-9نمط إدارة الفريق )

9-9        9-1 9 

         8 

         7 

         6 

 5    نمط القيادة المعتدل(5،5)   

         4 

         3         

         2 

1-9        1-1 1 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  (1-1)النمط القيادي المتساهل                                                                     (9-1) القيادة المتسلطةنمط 

 منخفض                    مام باإلنتاجاالهت                                 عال                  

 (Managerial Grid from R. Blake & J. Mouton, "Daft, Richard, 2006:رالميد

 شبكة القيادة نموذج ل ااألنماط القيادية الخمسة وفقا ( 3) شكل رقمال

مدا سدلوك القائدد  دي موقدي محددد وظدائي القيدادة ون أ ؤداهدا م قدوم هدي  الطظريدات علد   لسدية  النظريًات الموقفيًة: -ارابعا 
 ،ومدد  الطظريددات الموقييددة ،المواقددي لميددعمندد  ييددل  لأقيددادك  أسددلوب أوندد  ال ،وجددد نمددا أو  ،هددي بحددد ذا هددا قيددادة

 Hersey and Blanchard's تشداردننظريدة هيرسدي وبالو  ،Fiedler's Contingency Theory نظريدة  يددلر

Situational Theory،  ونظرية مسار الهد Path-Goal Theory و(2008 يوالبة،الروبرت هاوس )ل  

  :عمالاأل ستراتيجياتا
غايددات الشددر ة  إلدد  ة بهددد  الوصددولدار التددي  مارسددها اإل واأل عددالملموعددة القددرارات  أنهدداعلدد   سددترا يلية عددر  اال

ا االسدترا يلي الديك مرا د  التخيدي ى ددإو يدوير االسدترا يلية هدي  ،(Heizer and Render, 2006ا لرسدالتها )و حقيًقد
  وة االسترا يليةدار مرا   اإل ى دإيعتبر 

 إلد  أ  ( وايدرو  2002 ،لقيدامي )ا ،(Wleelen and Hunger ,2000) ،(Jones, 2004 د  مد  ) أشداروقدد 
 :ةرئيسالخيا االسترا يلية  قع  ي االاة مستويات 

 عال
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 :(Corporate level Strategyالستراتيجية على مستوى الشركة ) -أولا 

  :م  االسترا يليات أنوا تضم  االاة  و  ،قرارات  قوم بتوجي  الشر ة نحو  حقي  رسالتهاو  أ عال تضم  ملموعة 
عدد  وريقددة  بطددي اسددترا يلية  مدداإ ،عمددال تضددم  التوسددع  ددي ممارسددة األ : Growth Strategyاسددترا يلية الطمددو  -أ

 األ قدديالتكامدد  أو  ،(Vertical Integration) وذلدد  عدد  وريدد  التكامدد  الرأسددي ،(Focus Strategy) التر يدد 
(Horizontal Integration)، و عد  وريقدة اسدترا يلية التطدو أ ( Diversification Strategy)، عد  وريد  التطدو   مداإ

 (وUnrelated Diversification) ع  وري  التطو  غير المر باأو  ،(Related Diversification)المر با 
 تضم  االنتظار والمحا ظة عل  الو ع القائم بانتظار التغيدرات القادمدة  :(Stability Strategyبات )را يلية الناست  -ب

اسدترا يلية عددم التغييدر أو  (Pause Strategyوذل  ع  وري  استخدام استرا يلية الحير ) ،التي ستحي   ي البيئة
(No Change Strategy)و 

اليدعوبات والتهد،دددات بعد  تضدم  عمدد   راجدع  دي مواجهدة  و  :(Retrenchment Strategyرا يلية التراجدع )اسدت -ل
اسددددترا يلية التخطددددد  أو  ،(Turnaround Strategyوذلدددد  باسددددتخدام اسددددترا يلية المراو ددددة ) ،الموجددددودة  ددددي البيئددددة

(Captive Strategy)،  استرا يلية التخلص م  أو(Sell-out Strategyو) 

 : Business Level Strategies مالعالستراتيجية على مستوى األ -اثانيا 
( اددددالث Mickle Porter,1985)وقددددد  ددددد  ،البحددددث  دددي هددددي  الدراسددددةهددديا المسددددتوى االسددددترا يلي هدددو مو ددددو  

  :عمالاسترا يليات عل  مستوى األ
ات والعمليد األنشديةو ر د  هدي  االسدترا يلية علد   خلديص  : Cost Leadership Strategy بالتكليدةاسدترا يلية القيدادة  -أ

الدديك يسدداعدها  ددي  األمددر كليتهددا الطهائيددة، لتددالي مدد   قليدد  و ددتما  با ،التددي ال  ضدديي قيمددة لل بددو   اإل ددا ية ةكليددتمدد  ال
 أق  لبيع المطتلاتو أسعار حقي   ترة  طا سية  تيو  بها عل  المطا سي   ي  قديم 

ة علدد  التر يدد  علدد  جددودة المطددتج ور ددع  ر دد  هددي  االسددترا يلي :Differentiation Strategyاسددترا يلية التمددا،    -ب
بحيددث  ،بمددا يمادد  الشددر ة مدد   حقيدد  ميدد ة  طا سددية  مي هددا عدد  مطا سدديها ،سددمعة الشددر ة واليددورة اليهبيددة عدد  المطددتج

السدعر أو  ال بدائ  علد  المطدتج بسدبج  مدا،   مد   يدث اللدودة إقبدالم  المطا سي  نتيلدة  أعل  أرباح تما  م   حقي  
   وبعد البيعوأو يدمات ما قب

شددريحة معيطددة مدد  أو  ،سددو  معددي أو  ،ر دد  علدد  مطددتج معددي هددي  االسددترا يلية   : Focus Strategyاسددترا يلية التر يدد   -ل
 دي  حقيد   لدم الشدريحة بمدا يسداعد أو   ي  قديم المطتج اليك ،لبي  اجدة هديا السدو   واإلبدا  ماطها م  التخيص  ،ال بائ 

 ووبالتالي  حقي  رب  مرض   ، ي هيا السو  و أ مبيعات  بير م  هيا المطتج 

 : Operational Level Strategyة على المستوى التشغيلي يالستراتيج -اثالثا 
 ،علدد  مدددى قيددير ومتوسددا،  ددي موقددع عملهددم أ عددالو قددرارات اء  ددي المسددتوى التشددغيلي با خدداذ  ددي هدديا المسددتوى يقددوم المدددر 

 هددددا لأل وصدددولالبهدددد   ،لخإووو دددي التسدددوي  والمبيعددداتأو  ،المشدددتريات مدددنالً أو  اليددديانةأو  اإلنتدددالبهدددد  برملدددة العمددد   دددي 
  واالسترا يليات  سج الموقع التشغيلي ووبيعت  أنوا و ختلي  وعمالمستوى األأو  المرسومة  ي المستوى الوظييي
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 :األردنية تأميننبذه عن تطور شركات ال

مدد  أعمالهددا  (ميددرية اللطسددية) عطدددما باشددرت شددر ة الشددر  للتددأمي  ،1946عددام بدددأت مسدديرة قيددا  الدددتأمي  األردنددي مطددي 
ادم باشدرت الشدر ة األمريايدة للتدأمي  علد   ،1951 دي عدام ادم  بعتهدا بعدد ذلد  شدر ة التدأمي  العربيدة  "،يالل ماتج  منيلدي "و الدة

عطددددما أسسددا شددر ة التددأمي  األردنيدددة  1951 ات التدددأمي  األردنيددة  قددد ابتدددأ أمدددا التأسددي  اليعلددي لشددر  ،1958الحيدداة عملهددا  ددي 
أك )عشدر سدطوات عدد ب بعتهدا شدر ة الشدر  األوسدا للتدأمي و  ،  لها  رو  وو داالت يدارل المملكدةوأصب ، ي عما  رئي مر  ها ال

و بعتهدددا بعدددد ذلددد   ،1972ر ة المتحددددة للتدددأمي   دددي ات عطددددما  أسسددا الشددديالحدددال  ددديل   تددد  أوائددد  السدددبعيط يوبقددد ،(1961عددام 
وهاددديا  ،( و الدددة أجطبيدددة11ا ة إلددد  )إ ددد ،( شدددر ة ووطيدددة22) 1985عدددددها عدددام ات التدددأمي  األردنيدددة األيدددرى التدددي أصدددب  شدددر 

السدو  ولعددم اسدتيعاب  ،لتدأمي   دي األرد   ا،د عدد شدر ات او ونتيلة ( شر ة33)   التأمي  األردنيأصب  عدد الشر ات  ي سو 
أعمدال ( مد  قدانو  مراقبدة 61بو دع قدانو  صددر باالسدتطاد إلد  أ ادام المدادة ) األردنيدةقامدا الحاومدة  ،هديا العددد الكبيدراألردني 

التدي يقدد  رأس  وعلد  الشددر ات ،ألدي د،طددار 600بحدد أدندد   الدديك  ددد رأس مددال شدر ات التددأمي  ،1984( لسدطة 30) التدأمي  رقددم
بقددي و  ،( شددر ة  قددا17عدددد الشددر ات ) يدديلة ذلدد  أ  أصددب    ددا و  ،أو دداعها عدد  وريدد  االندددمال   يددحي مالهددا عدد  ذلدد  

وبطدداء علدد  قددرار مللدد  الددوزراء بتدداريخ  ،( مدد  الدسددتور31وبمقتضدد  المددادة )، 1995 تدد  عليدد  هددو  و ددع الشددر ات علدد  مددا
 يددث  ددم بموجبدد  ر ددع  و1/10/1995 دداريخ  4072والمطشددور باللريدددة الرسددمية رقددم  ، ددم و ددع نظددام شددر ات التددأمي  5/9/1995

د،ددة بدرأس مدال قددر  مليوندا وعلي  ييب  باإلمادا   أسدي  شدر ات  دأمي  ج ،مليوني د،طار  حد أدن  إل  التأمي رأس مال شر ات 
وبهديا  وا لهيا الطظام يالل سطتي  مد   داريخ نشدر   دي اللريددة الرسدميةو قً  ،العاملة أ   قوم بتعد،  أو اعها وعل  الشر ات ،د،طار

لتدأمي  لدم ،تلداوز  مارس جميدع أندوا  ا عدد الشر ات التي ، لك 2011شر ة مع نهاية  28  إل ار يع عدد شر ات التأمي  األردنية
 و(2003 الشلة،) ( شر ة  قا16)

 :الدراسات السابقة
 :الدراسات العربية -أولا 

ة الوقدا وعالقتهدا بياعليد شباة القيادةطظرية ل اهد ا إل  التعر  عل  األنما  القيادية و قً  التي (2003) عبيداتدراسة  -1
مدد  وجهددة نظددر مددد،رك ومددد،رات المدددارس النانويددة العامددة  ددي األرد و  مددا هددد ا إلدد  بيددا  أاددر  دد  مدد  متغيددرات اللددط  
والمؤهدد  العلمددي علدد   اعليددة إدارة الوقدداو وقددد  كددو  ملتمددع الدراسددة مدد  مددد،رك ومددد،رات المدددارس النانويددة العامددة  ددي 

و ددا   ،ومددد،رة ا( مددد،رً 283عيطددة وبقيددة عشددوائية اشددتملا علدد  ) و ددم ايتيددار ،،ةومددد،ر  ا( مددد،رً 926األرد  والبددالل عددددهم )
وجدود  درو  ذات داللدة إلد  وقدد أشدارت نتدائج الدراسدة  و%89 = ( اسدتبانة بطسدبة اسدترداد253عدد االستبانات المسدتردة )

 طظرية الشباة اإلداريةول اإ يائية  ي  اعلية الوقا بايتال  األنما  اإلدارية و قً 

إلد  التعدر  علد  دور القيدادات اإلداريدة و حد،دد أهدم المعوقدات التدي  قلد  مد  جهودهدا هدد ا التدي ( 2001دراسة تبًو  ) -2
 ددي التيددوير التطظيمددي  ددي الهيئددات والمؤسسددات العامددة  ددي سددليطة عمددا و وقددد  ددم إجددراء دراسددة مسددحية شدداملة علدد  ملتمددع 

الطتددائج علدد  عدددم ايددتال  دور القيددادات اإلداريددة  ددي التيددوير التطظيمددي أهددم  ا مددا دلددا، ( إدارًيدد214الدراسددة والماددو  مدد  )
  بايتال     م  )اللط ، والعمر، والمؤه  العلمي، والخبرة( بيطما  ختلي بايتال  المستوى الوظيييو
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بيددة الدايليددة  ددي وزارة التر  وهددد ا إلدد  التعددر  علدد  األنمددا  القياديددة السددائدة التددي يمارسددها مددد،ر التددي ( 2001دراسًًة شًًبيطة ) -3
محا ظات شمال  لسيي  م  وجهة نظر مدوظيي الدوزارةو وبيدا  أادر متغيدرات اللدط  والخبدرة والمؤهد  العلمدي  دي الدطما القيدادكو 
وأجريددا الدراسددة علدد  عيطددة مدد  مددوظيي الدايليددة مددوزعي  علدد  سددا مددد،ريات  ددي يمدد  محا ظددات شددمال  لسدديي ، وقددد بلددل 

ئج الدراسددة علدد   ددرورة االهتمددام بتيددوير  يدداءة مددوظيي الددوزارة أصددحاب الخبددرة البسدديية مدد  و ودلددا نتدداا( موظًيدد120 لمهددا )
يددالل الدددورات التدريبيددة و ددرورة  ددت  قطددوات اال يددال بددي  مددوظيي هددي  الدراسددةو  مددا دلددا علدد  أ  الددطما القيددادك السددائد مدد  

 عل  التواليو وجهة نظر موظيي وزارة الدايلية هو الديمقراوي، الد تا ورك، التسيبي 

التحقدد  مدد  وجددود عالقددة بددي  األسدداليج القياديددة لمددد،رك المدددارس  إلدد  هددد ا الدراسددةالتددي  (1999دراسًًة حسًًين ) -4
كدد  مدد  نمددوذل القيددادة الموقييددة ونظريددة هيرزبيددرلو ايتيددرت العيطددة ل اوأارهددا  ددي مسددتوى الر ددا الددوظييي لمعلمدديهم و ًقدد

ومعلمددةو ودلددا نتددائج الدراسددة علدد  وجددود عالقددة بددي  األسدداليج  ا( معلًمدد268و ضددمطا ) ،باليريقددة العشددوائية اليبقيددة
 القيادية للمد،ري  ومستوى ر ا العاملي  معهمو  

 :الدراسات الجنبية -ثانياا
 و دي  الددور الديك  لعبد  أنمدا  إلد  هدد ا و ، Duygulu, Ethem & Ciraklar, Nurkan (2009)دراسًة  -1

بانة علدد  اددالث اسددتمدد   ددي المطظمددات غيددر الربحيددةو ولتحقيدد  هددي  الغايددة،  ددم  وزيددع القيددادة علدد   اعليددة أداء  ددر  الع
ولدراسددة هددي  العالقددة   ددم اسددتخدام المددطهج التلريبددي بددي  هددي،  المتغيددري و وقددد  وصددلا  وامطظمددات ناجحددة  ددي  ر يدد

طداء  ريد  العمد  وبدي   اعليدة وجدود عالقدة قويدة وذات داللدة إ يدائية بدي  الددور الديك  لعبد  القيدادة  دي ب  إل  الدراسة
ا لك  أعضاء اليري  بغ  الطظر ع   ياءة ومؤهالت  د  وا دد ا هامً   إدارة التطو   ي  ر  العم   عد متغيرً أو  ،اليري 
لهددا  ددأاير علدد  أمددور  –وأ  اال يددال اليعددال وبطدداء اإلجمددا  والتيددوي  اليعددال للسددلية والماا ددأة بطدداء علدد  األداء  ،مطدد 

 طيي  أكنر م  العاملي  غير المهطيي و العاملي  المه

معر دة  ددأاير نمدا القيدادة المتبدع  دي المطظمدات علد   إلد  التدي  مدا  دي مالي يدا، Idris & Anuar (2008) دراسًة -2
  األداء أو  ،أ  هطالدد  عالقدة قويددة بددي  نمدا اإلدارة التحويليددة واألداء المددالي للمطظمددة إلدد  أدائهداو وقددد  وصددلا الدراسدة

 دارة ،لعج  دور المتغير الوسيا بي  نما القيادة وأداء الشر ةوالليد لإل

و المختليدة وإدارة المعر دة  دي اسدتراليا هد ا إلد  التعدر  علد  العالقدة بدي  أسداليج القيدادةالتي  Polities (2001)دراسة  -3
سدتة االسدتبانة   د  ددت  هي( إلدارة اليات، وق1987الموجودة  ي استبانة "هان  وسيم  ) وقد  م استخدام معا،ير القياس

مراقبدددة الددديات، و حد،دددد األهددددا ، و قويدددة الددديات، والطقدددد الشخيدددي،  هدددي: أبعددداد لقيددداس مسدددتوى  شدددليع أسددداليج القيدددادة
وبلدل  ،والتوقعات اإليلابية والقيام بالتلاربو وقد  م ايتيار العيطدة مد  العداملي   دي الميدانع  بيدرة الحلدم  دي مد،طدة سددني

الدراسددة أ  القيددادة  ددي إدارة   %و وأو ددحا نتددائج81أك بطسددبة  ا،( موظًيدد227ظددي واسددتلاب مددطهم )( مو 280 لمهددا )
 علدد الحيددول علدد  المعر ددةو  دديل   ددم  القدددرة القياديددة علدد  لهددا عالقددة مباشددرة مددع القدددرة   Self-managementالديات 

وأ  القائدد الديك ،تحلد  بالمعر دة  ،لد  المعر دة أسي  وإدارة الهياكد  اإلداريدة لهدا عالقدة سدلبية مدع بعد  أبعداد الحيدول ع
   را يلية بي  الحيول عل  المعر ة وأساليج العم  وأبعاد وست،تيهم العالقة اال
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را يلية  دي يلد  سدتهدد ا إلد  التعدر  علد  أهميدة القيدادة االأجريا الدراسة  ي  طداو و التي  ،Rowe (2001)دراسة  -4
را يلية  دؤدك سدت  القيدادة االإو  ،يل  النروات  ي المؤسسات هدي عمليدة معقددةعملية الرب  و   يث إ النروة للمؤسسةو 

را يلية  ختلدي عدد  القيددادة اإلداريددة سددتإلد  يلدد  النددروات وار يددا  عائدد االسددتنمارات، باإل ددا ة إلدد  ذلد   ددم  القيددادة اال
مطظمددات التددي  هددتم إدار هددا بتددو ير ا والمخدداورة أقدد و واسددتطتلا الدراسددة أ  الالتددي ياددو  العائددد المددالي للهدددها متوسدديً 

نتددائج مؤسسدددية وماليدددة أ ضدد  ممدددا  حققددد    حقددد  –را يلية و ددديل  الطظددرة المسدددتقبلية  دددي أدائهددا ألعمالهدددا سدددتالقيددادة اال
 والقيادات التقليدية المؤسسية

المهدارات  التعدر  علد  مددى قددرة دي أمريادا إلد  أجريدا هدد ا الدراسدة التدي و ، Petrick, et, al. (1999)دراسًة  -5
لكدي  يد  مطظمدات  أند إلد  وقدد  وصدلا الدراسدة القيادية  موارد غير ملموسة  دي  حقيد  الميد ة التطا سدية المسدتدامةو 

المطا سددة  علدد وأ  قدددرة المطظمددات  ة،كليددة مماطدد  ددو ر بضددائعها بددأعل  نوعيددة وأقدد   عليهددا أ   ،العالميددة إلدد  األعمددال
الرب   قا دو  االهتمام بالشهرة العالمية والبيئة المحييدة إ  ر  ت عل   حقي   اليعالة  ي بيئة اليوم المعقدة ستضعي

بهدداو  مدددا أشدددارت إلددد  بعددد  األمنلدددة التدددي  يدددور أهميددة ا بدددا  أسدددلوب قيدددادك عدددالمي لتحسدددي  الندددروة غيدددر الملموسدددة 
 (Optimums) و ريدددد  قيددددادة (Coca-cola)مندددد  شددددر ة  ،والسددددمعة )الشددددهرة( التددددي  سدددداعد علدددد  المطا سددددة العالميددددة

أو دحا نتدائج الدراسدة أ   دأاير القيدادات التدي  دؤدك كما للحاسج اإللكتروني والموز  الرسمي لمطتلدات ماياروسدو او
بالتددالي  ددم  و إلدد   غييددر األداء لأل ضدد  ال  طيبدد  دائمددا علدد  الشددر ات التددي  وظددي السددالالت ابسدديوية والشر سدديةو 

ا  ددي األمدور الطظريدة وأ   أيددي باالعتبدار اال لاهدات النقا يددة لدج أ   كددو  أكندر  وسدعً اإلداريدة ي األبحداث المتعلقدة بالقيددادات
 والقيم األيالقيةو

  :الدراسة عن الدراسات السابقةهذه ميز يما 
 يدث  دم بيدا  مدا يميد  هدي  الدراسدة عد  الدراسدات السدابقة  ،م  بعم  مقارنة بي  األدبيات السدابقة ودراسدتهو قام البا ن

 و4رقم  للدولم  يالل ا

 4جدول رقم 
 نيثمقارنة بين األدبيات السابقة ودراسة الباح

 التسلسل األدبيات السابقة مقارنة بين األدبيات السابقة والدراسة الحالية
 األنمدا  أادرعل  الدراسة الحالية عل  التعر   ر  ت

 واسترا يليات األعمالالقيادية عل  
األنمددا   ر دد ت بعدد  الدراسددات السددابقة علدد  دراسددة

دارة المعر دددددددددة القياديدددددددددة وعالقتهدددددددددا بدددددددددمدارة الوقدددددددددا وإ
 ووالتيوير التطظيمي

1 

اسدددددترا يليات ر ددددد ت الدراسدددددة الحاليدددددة علددددد  معر دددددة 
 وللقادة اإلداريي  و قا للطما القيادك المتبع األعمال

ر دددد ت بعدددد  الدراسددددات السددددابقة علدددد  دراسددددة األنمددددا  
ندروة للمؤسسدة القيادية وعالقتها بالر ا الوظييي ويلد  ال

 وواألداء اليردك لأل راد واإلبدا 
2 

 ي شر ات  تأمي وبقا الدراسة الحالية عل  قيا  ال
 ويةردناأل تأمي ال

أجريدددددددا الدراسدددددددة  دددددددي قياعدددددددات اليدددددددطاعة والقيدددددددا  
 3 والحاومي ووزارة التربية األردنية وقيا  البطوك
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 منهجية الدراسة:
 مجتمع الدراسة وعينتها:

ءات الموقدددع إ يددداعدددداد هدددي  الدراسدددة  سدددج إ يدددة الهاشدددمية وقدددا ردنالتدددأمي  العاملدددة  دددي المملكدددة األبلدددل عددددد شدددر ات 
ندوا  التدأمي  لهدي  الدراسدة ويبلدل عدددها أ جميدعوقد  م اعتمداد الشدر ات التدي  قددم  ،شر ة 28ي ال حاد شر ات التأمي  لكتروناإل
وقدد  دم اال يدال بالشدر ات السدا  ،شدر ة 12أمي  والبدالل عدددها ندوا  التدأ م استبعاد الشر ات التي  مارس بعد  و  ،شر ة 16
يدة إدار  مشداالت عداني مد   ألنهدا ، دم اسدتنطاء ادالث شدر ات ولكد  ،لتحد،د عدد المدراء  ي    شر ة م  هدي  الشدر ات ة،عشر 

 قدد  دم اجدراء الدراسدة علد  وعليد   ،لدم  تعداو  معطدا  دي جمدع البياندات شدر تا   هطداك إ مدا  ومالية  سج البيانات المقدمة لطدا،
تكدو  مد  جميدع المددراء العداملي   دي شدر ات ،  ملتمدع الدراسدة موعلي    والمتبقية ةعشر  ى دإلالمدراء العاملي   ي الشر ات ا

 137، والبددالل عددددهم وقددا اعددداد الدراسددة هددي  الدراسددة إلجددراءو عاونددا  تددأمي نددوا  الأ جميددع قددديم  ددي التددأمي  التددي  خييددا 
 عدددادألوذلدد  لضددما  عدالددة  وزيددع العيطددة والتمنيدد  الطسددبي  ،، وقددد  ددم ايتيددار عيطددة عشددوائية وبقيددة مدد  بددي  هددي  الشددر اتامددد،رً 

   لدم العيطدة م(  (Uma Sekran ,2007وبحسج جدول ايتيار  لم العيطة م  ملتمع معلوم والمدراء  ي الشر ات المختلية
 ةاسددتبان 79مددا ملموعددة وقددد  ددم اسددترداد عهم  ددي العيطددة العشددوائية اليبقيددةو وقددد  ددم  ددوزي ،مددد،ر 100لملتمددع دراسددتطا يسدداوك 

 و(5 ما هو مو    ي جدول رقم )% 79 سبة استرداد =بطأك  ،صالحة
 5جدول رقم 

 تحديد عناصر العينة العشوائية الطبقية

عدد المدراء في   اسم الشركة التسلسل
 المجتمع

نسبة المدراء 
 في  المجتمع

في المدراء  عدد
 العينة

عضاء العينة أ
 المستجيبين

 6 10 %10 14 ية ردنشر ة التأمي  األ 1
 9 10 %10 14 شر ة التأمي  العامة العربية 2
 9 13 %13 17 الشر ة العربية االلمانية 3
 7 7 %7 10 الشر ة المتحدة للتأمي   4
 7 7 %7 10 شر ة دلتا للتأمي   5
 5 8 %8 11 شر ة التأمي  االسالمية  6
 9 12 %12 16 شر ة القدس للتأمي  7
 7 10 %10 14 شر ة الطسر للتأمي   8
 6 8 %8 10 للتأمي  ةاإلمارا يية ردنالشر ة األ 9
 5 5 %5 7 ول  للتأمي  الشر ة األ 10
 9 10 %10 14 شر ة الشر  االوسا للتأمي  11

 79 100 %100 137 المجموع
  و6 ي جدول رقم المو حة  ظهرت ييائص عيطة الدراسة، ة الدراسةيي لعيطصء الو  ياجراء اإلإوبعد 

 6رقم جدول 
 خصائص عينة الدراسة

 النسبة المئوية التكرار المتغير

 اللط 
 67.1 53 ذ ر
 32.9 26 انن 

 %100 79 الملمو 
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 خصائص عينة الدراسة: -6تابع جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المتغير

 العمر

 7.6 6  أق سطة  25
 19.5 15 سطة  26-30
 17.7 14 سطة 35 – 31
 20.3 16 سطة 40 – 36

 8.9 7 سطة 41-45
 26.6 21 سطة 45م  أكنر 

 %100 79 الملمو 

 الخبرات العلمية

 17.7 14 سطوات 5
 20.3 16 سطوات 10 – 6

 16.5 13 سطة 15 – 11
 45.6 36  أكنرسطة  16

 %100 79 الملمو 

 الحالة االجتماعية

 21.5 17 أع ب
 75.9 60 مت ول
 20.5 2 أرم 
 0.0 0 ميل 
 %100 79 الملمو 

 المستوى التعليمي

 3.8 3 النانوية العامة  أق 
 49.4 39 الدرجة اللامعية االول 

 32.9 26 دبلوم عال  
 13.9 11 ماجستير
 0.0 0 د تورا  
 %100 79 الملمو 

 يييالموقع الوظ

 7.6 6 مد،ر عام
 38.5 30 مد،ر دائرة
 25.3 20 رئي  قسم
 13.9 11 رئي  شعبة
 15.2 12 غير ذل 
 %100 79 الملمو 

 :جمع البيانات أداة
  :هي  الدراسة إل مامنوعي  م  ميادر البيانات  عل  الدراسة اعتمدت

 ،بحدداث المطشددورة وغيددر المطشددورةاألو ات، يالدددور و ت، المطشددوراو الكتددج،  علدد الميددادر النانويددة: اعتمدددت هددي  الميددادر  -1
اللانددج الطظددرك واالوددال  وذلدد  بهددد  استكشددا  مشددالة الدراسددة و تابددة  ،تددأمي ال حدداد شددر ات الي لكترونددالموقددع اإلو 

 وعل  الدراسات السابقة
ئي  يددداالتحليددد  اإل جدددراءإلوليدددة الالزمدددة جمدددع البياندددات والمعلومدددات األ اسدددتخدما هدددي  الميدددادر بهدددد وليدددة: الميدددادر األ -2

 :ج اءأاالاة تتكو  م  ل )*(استبانة ريام  يو  ولهي  الغاية  قد ،وايتيار الير يات
 وعل  التعاو   ي م ء االستبانةلمستلبي  ا لحث اييابً  ،تضم  :ولالل ء األ -

                                                 
 الرجو  إلدارة المللةو لالوال  عل  استبانة الدراسة، يما  )*(
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 ،العمرو  ، الطو من :  ،العيطة  رادأل (الخيائص الديموغرا ية،تضم  المعلومات االساسية ) :الل ء الناني -
 ولحالة االجتماعيةوا ،سطوات الخبرةو المستوى التعليمي، و 

 نما وهي المعا،ير التي  م استخدامها بهد  قياس المتغيرات المستقلة )األ ،الدراسة اسئلة  ضم الل ء النالث:  -
    و7ظهر  ي جدول رقمي(  ما عمال)استرا يليات األ ةالتابع اتالقيادية( والمتغير 

 7جدول رقم 
 اسئلة المتغير المستقل

 السئلة المتغير
  32  - 1 المتغيرات المستقلة 

 7  – 1 الطما القيادك المتساه  
  14 – 8 المتشدد الطما القيادك 

  19 – 15 الطما القيادك المعتدل 
  25 – 20 االجتماعي  نما إدارة الطادك

  32 – 26 ة اليري إدار نما 
  48 – 33 المتغيرات التابعة 

  37 – 33 كلية تاسترا يلية قيادة ال
  43 – 38 استرا يلية التما،ي  

  48 – 44 التر ي   را يليةاست

 قياس ليارت الخماسي عل  الطحو التالي:  سججابات وقد  م اعتماد اإل
 مواف  بشدة غير غير مواف  متأكد غير مواف  مواف  بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الوزن 

 : Validityاسةالدر صدق أداة 
 مدددا  ددم اال يدددال  ،هددائغطاإ بهددد   وابراءو بددادل اال كدددار  ياندددات بتيددوير أداة جمددع الل اجتمدددا  كندددر مدد  أ عقددد البددا نو  

 مدا  دم عدرض هدي  االسدتبانة علد  ملموعدة مد   ،األسدئلةية للتأكد م  و وح ردنبملموعة م  المد،ري   ي شر ات التأمي  األ
 وداة  ي المستوى المالئم لقياس متغيرات الدراسة ت   كو  هي  األ ، كاديمييواألي  م  ذوك الخبرة مالمحا

 :Reliabilityداة الدراسة  أثبات 
 و8رقم وقد جاءت الطتائج  ما  ي جدول   Chronback Alphaليا أداة الدراسة باستخدام مقياس  رونباي أ م قياس ابات 

 8جدول رقم 
 قياس ثبات الدراسة

 لفاأ كرونباخ سئلةاأل
Q1-------Q48 0.84 

 و(0.84جمع البيانات ) ألداة ظهرت نتيلة االيتبار وجود مستوى ابات مر يع أوقد 
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 :ئي واختبار الفرضياتحصاالتحليل اإل
وايتبددار ئي  يدداالتحليدد  اإل جددراءإ ددي  SPSSئية للعلددوم االجتماعيددة  يدداباسددتخدام برنددامج الح مددة اإل البددا نو   قددام

 الطحو التالي: ر يات الدراسة علي 

  :تحليل التوزيع الطبيعي للبيانات
  K-S ( Kolmogrov Smirnovباسددتخدام ايتبددار ) لبياندداتل اليبيعددي توزيددعال مدددىمعر ددة  إلدد  ،هددد  هدديا التحليدد 

 و9 ي جدول رقم اليك هو الطتائج عل  الطحو و انا 
 9 جدول رقم

 قياس التوزيع الطبيعي للبيانات
 K-S p-value البيانات

 0.626 0.751 الطما القيادك المتساه  
 0.409 0.888 الطما القيادك المتشدد
 0.231 1.038 الطما القيادك المعتدل

 0.274 0.996 الطما القيادك االجتماعي
 0.814 0.636 نما قيادة اليري 

 0.157 1.127 بالتكليةاسترا يلية القيادة 
 0.561 0.790 استرا يلية التما، 

 0.326 0.951 ة التر ي  استرا يلي
  أوهديا دليد  علدد   ،050ومد  أكبدرللميددع المتغيدرات   P-value  قيمدة مو مدا يظهدر  دي جددول التوزيدع اليبيعدي  دد

 اووبيعيً البيانات  ي عيطة الدراسة موزعة 

 :اختبار الفرضيات
القيادية عل  ايتيدار  نما األ أار قي   م  التابعة لها  والتيوالير يات الخ  1H0ول  األة رئيسايتبار الير ية ال  -أولا 

للير دية  Multiple Regression المتعًدد باستخدام النحدار  وقد  م اجراء االيتبار وبالتكليةاسترا يلية القيادة 
موجدودة  دي جددول و اندا الطتدائج  مدا هدي  ،للفرضيات الفرعية Simple Regression والنحدار البسي ة رئيسال

                                   :عل  الطحو التالي للير يات اليرعية 11 وجدول رقم ،ةرئيسالللير ية  10رقم 

ية القيددادة اسددترا يلايتيددار  ددي  ملتمعددةالقياديددة  نمددا لأل أاددرالتددي  قددول بعدددم وجددود  H01 ولدد األة رئيسددقبددول الير ددية ال -1
  نتيلدة االيتبدار أوهديا يعطدي  f-tabulated = 3.99 قد  مد أوهدي   f-calculated = 1.223 يث  اندا قيمدة  ،بالتكلية

=  0.05مد  مسدتوى الداللدة  أكبدروهدي  P-value =.307ويؤ دد هدي  الطتيلدة قيمدة  و قدع  دي مطيقدة قبدول الير دية اليديرية
α،  وبالتكليةالقيادية عل  استرا يلية القيادة  نما وجود أار لألوهيا يعطي قبول الير ية التي  قول بعدم   

 10دول رقم ج
 الثالثة رئيسال اتنتائج اختبار النحدار المتعدد لختبار الفرضي

 R R2 F P-value الفرضية رقم الفرضية

H01 0.307 1.223 0.077 0.278 وبالتكليةالقيادية عل  استرا يلية القيادة  نما أار األ 
H02 0.003 4.08 0.218 0.467 والقيدية عل  استرا يلية التما،  نما أار األ 
H03 0.000 6.119 0.295 0.543 والقيدية عل  استرا يلية التر ي  نما أار األ 

α = 0.05, f –tabulated=3.99, df = 78                                                         
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-tصددددددغر مددددددد   أوهددددددي  وt-calculated =1.376  أظهددددددرت أالطتددددددائج  أل  ،H011قبددددددول الير ددددددية اليرعيددددددة  -2

tabulated=1.665،  0.173وهددديا مدددا  ؤ دددد  قيمدددة   ، قدددع دايددد  مطيقدددة قبدددول الير دددية اليددديرية  منهددداوبالتدددالي=P-

value 0.05مددد   أكبدددر ألنهددا =α    للدددطما  أادددرعلدد   قبدددول الير دددية اليدديرية التدددي  قدددول بعدددم وجدددود  وهدديا دليددد  ادددا
 وبالتكليةالقيادك المتساه   ي ايتيار استرا يلية القيادة 

-tمددددددد   أكبدددددددروهدددددددي  وt-calculated =2.006 أظهدددددددرت أ   الطتدددددددائج أل ،H012  الير دددددددية اليرعيدددددددة ر ددددددد -3

tabulated=1.665 0.048وهيا ما  ؤ د  قيمدة  ، قع يارل مطيقة قبول الير ية الييرية  منها وبالتالي =P-value 
 أاددروجددود ب التددي  قددولالبد،لددة وقبددول الير ددية  الير ددية اليدديرية علدد  ر دد  دليدد  اددا   وهدديا  α= 0.05مدد  أقدد   ألنهددا

 وبالتكلية ي ايتيار استرا يلية القيادة  المتشدد للطما القيادك
-tمددددددد  صدددددددغر أوهدددددددي  وt-calculated =1.542 أظهدددددددرت أ الطتدددددددائج  أل  ،H013قبدددددددول الير دددددددية اليرعيدددددددة  -4

tabulated=1.665 0.127 مةقيوهيا ما  ؤ د   ، قع داي  مطيقة قبول الير ية الييرية  منها وبالتالي= P-value 
المعتددل للطما القيادك  أارالير ية الييرية التي  قول بعدم وجود  عل  قبول دلي  اا   وهيا  α= 0.05م   أكبر ألنها
 وبالتكليةايتيار استرا يلية القيادة   ي

-tمددددددد   أصدددددددغرو وهدددددددي t-calculated =1.627 أظهدددددددرت أ الطتدددددددائج  أل  ،H014قبدددددددول الير دددددددية اليرعيدددددددة  -5

tabulated=1.665 0.108قيمدة وهديا مدا  ؤ دد   ، قع داي  مطيقة قبول الير ية اليديرية  منها وبالتالي=P-value 
للدددطما القيدددادك  أادددرالير دددية اليددديرية التدددي  قدددول بعددددم وجدددود  علددد  قبدددول دليددد  ادددا   وهددديا  α= 0.05مددد   أكبدددر ألنهدددا

 وبالتكليةاالجتماعي  ي ايتيار استرا يلية القيادة 
 t-tabulated=1.665مددد   أصدددغرو وهدددي t-calculated =0.767 أظهدددرت أ الطتددائج  أل  ،H015ليرعيدددة قبددول الير دددية ا -6

وهديا  α= 0.05مد   أكبدر ألنهدا P-value =0.446وهيا مدا  ؤ دد  قيمدة  ، قع داي  مطيقة قبول الير ية الييرية  منها وبالتالي
                                                وبالتكليةا يلية القيادة  ي ايتيار استر  يري ال ةلطما قياد أارالير ية الييرية التي  قول بعدم وجود  عل  قبول دلي  اا   

 11جدول رقم 
 H01ة رئيسالتابعة للفرضية ال فرضيات الفرعية الخمسلل النحدار البسي  اختبارنتائج 

 R R2 β t P-value الفرضية

 0.173 1.376 0.137 0.024 0.155 الطما القيادك المتساه  أار
 0.048 2.006 0.234 0.05 0.223 الطما القيادك المتشدد
 0.127 1.542 0.145 0.03 0.173 الطما القيادك المعتدل

 0.108 1.627 0.191 0.033 0.182 الطما القيادك االجتماعي
 0.446 0.767 0.084 0.008 0.087 نما قيادة اليري 

µ= 3.5, α = 0.05, df = 78,t-tabulated =1.665 

ًً القياديددة علدد  ايتيددار  نمددا األ أاددروالير دديات الخمدد  التابعددة لهددا والتددي  قددي  H02  نانيددةة الرئيسددايتبددار الير ددية ال -اثانيا
واالنحددددار  ةرئيسدددلير ددية الا اليتبدددار Multiple Regression اسددترا يلية التمدددا، :  ددم اسدددتخدام االنحدددار المتعددددد

 10رقددم  و انددا الطتددائج  مددا هددي موجددودة  ددي جدددول  ،اليتبددار الير دديات اليرعيددة Simple Regressionالبسدديا 
 : تاليعل  الطحو الللير يات اليرعية  12ة واللدول رقم رئيسللير ية ال
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القيادية عل  ايتيار اسدترا يلية التمدا، ،  نما لأل أارالتي  طص عل  عدم وجود  H02النانية ة رئيسر   الير ية  ال -1
 f-tabulatedمدد  قيمددة  أكبددرهددي  f-calculated =4.08  قيمددة أنتيلددة ايتبددار االنحدددار المتعدددد  هددرتأظ يددث 

 p-value =0.003  نتيلدة االيتبددار  قدع يددارل مطيقدة قبددول الير دية اليديرية وهدديا مدا  ؤ ددد  قيمدة أأك  ، 3.99=
 أادددربوجددود  دددية البد،لددة التددي  قددول نددر   الير ددية اليدديرية ونقبدد  الير   منطددداوعليدد   ،α= 0.05مدد  قيمددة أقدد   وهددي
 القيادية عل  ايتيار استرا يلية التميي و نما لأل

-tمدددد    أصددددغر وهددددي  وt-calculated =0.167 أظهددددرت أ الطتددددائج  أل  ،H021قبددددول الير ددددية اليرعيددددة  -2

tabulated=1.665   0.867وهدديا مددا  ؤ ددد  قيمددة  ، قددع دايدد  مطيقددة قبددول الير ددية اليدديرية  منهدداوبالتددالي  =P-

value 0.05مددد   أكبدددر ألنهددا =α  للدددطما  أادددرعلدد   قبدددول الير دددية اليدديرية التدددي  قدددول بعدددم وجدددود  دليددد  ادددا   وهدديا
 القيادك المتساه    ي ايتيار استرا يلية التما، و

-tمددددد    أكبدددددروهدددددي  وt-calculated =2.275 أظهدددددرت أ الطتدددددائج  أل  ،H022ر ددددد  الير دددددية اليرعيدددددة  -3

tabulated=1.665  0.026وهددديا مدددا  ؤ دددد  قيمدددة  ، قدددع يدددارل مطيقدددة قبدددول الير دددية اليددديرية  منهددداالتدددالي وب =P-

value 0.05مدد  أقدد   ألنهددا =α  علدد   ر دد  الير ددية اليدديرية وقبددول الير ددية البد،لددة التددي   قددول  دليدد  اددا   وهدديا
 للطما القيادك المتشدد  ي ايتيار استرا يلية التما، و أاربوجود 

-tمددددددد    أصددددددغرو وهددددددي t-calculated =0.961 أظهددددددرت أ   الطتددددددائج أل ،H023رعيددددددة قبددددددول الير ددددددية الي -4

tabulated=1.665 ، 0.339وهددديا مدددا  ؤ دددد  قيمدددة   ، قدددع دايددد  مطيقدددة قبدددول الير دددية اليددديرية  منهددداوبالتدددالي=P-

value 0.05مددد   أكبدددر ألنهددا =α  للدددطما  رأادددعلدد   قبدددول الير دددية اليدديرية التدددي  قدددول بعدددم وجدددود  دليددد  ادددا   وهدديا
 والتما، القيادك المعتدل   ي ايتيار استرا يلية 

-tمددددد    أكبدددددروهدددددي  وt-calculated =2.104 أظهدددددرت أ   الطتدددددائج أل ،H024ر ددددد  الير دددددية اليرعيدددددة  -5

tabulated=1.665  0.039وهيا ما  ؤ د  قيمدة  ، قع يارل مطيقة قبول الير ية الييرية  منهاوبالتالي =P-value 
 أادرعلد   ر د  الير دية اليديرية وقبدول الير دية البد،لدة التدي   قدول بوجدود  دلي  ادا   وهيا  α= 0.05م  أق   ألنها

 للطما القيادك االجتماعي  ي ايتيار استرا يلية التما، و
-tمددددد    أكبدددددروهدددددي  وt-calculated =3.913 أظهدددددرت أ الطتدددددائج  أل  ،H025ر ددددد  الير دددددية اليرعيدددددة  -6

tabulated=1.665   0.00وهيا ما  ؤ د  قيمة  ، قع يارل مطيقة قبول الير ية الييرية  منهاوبالتالي =P-value  
 أادرعلد   ر د  الير دية اليديرية وقبدول الير دية البد،لدة التدي   قدول بوجدود  دلي  ادا   وهيا  α= 0.05م  أق   ألنها

  يلية التما، ولطما قيادة اليري   ي ايتيار استرا

 12جدول رقم 
  H02 ة رئيسفرضيات الفرعية الخمسة التابعة للفرضية اللل ي النحدار البس اختبار

 R R2 β T P-value النم 

 0.867 -0.167 -0.015 0.00 0.019 الطما القيادك المتساه 
 0.0262 2.275 0.233 0.063 0.251 الطما القيادك المتشدد
 0.339 0.961 0.081 0.012 0.109 الطما القيادك المعتدل

 0.039 2.104 0.216 0.54 0.233 االجتماعي الطما القيادك
 0.00 3.913 0.348 0.166 0.407 نما قيادة اليري 
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القياديددة  ددي  نمددا األ أاددروالير دديات اليرعيدة الخمسددة التابعددة لهددا والتددي  قدي   H03 ة النالنددةرئيسددايتبددار الير دية ال -اثالثاًً
اليتبدار الير دية  Multiple Regressionحددار المتعددد يتيار استرا يلية التر يد و وقدد  دم اسدتخدام ايتبدار االنا
و اندا الطتدائج  مدا هدي موجددودة ’ اليتبددار الير ديات اليرعيدة  Simple Regressionة واالنحددار البسديا رئيسدال

 ي:  التالطحو ال اليرعية عل للير يات  13ة وجدول رقم رئيسللير ية ال 10رقم  ي جدول 
القيادية عل  ايتيار اسدترا يلية التر يد ،  نما لأل أاروالتي  طص عل  عدم وجود H03  نالنةة الرئيسر   الير ية ال -1

 f-tabulatedمد  قيمدة  أكبدروهدي =f-calculated   6.119نتيلدة ايتبدار االنحددار المتعددد ا  قيمدة أظهدرت يدث 

 وهدي p-value=0.000مدة أك ا  نتيلة االيتبار  قع يارل مطيقة قبول الير ية الييرية وهيا مدا  ؤ دد  قي  3.99=
 نمدا لأل أادرندر   الير دية اليديرية ونقبد  الير دية البد،لدة التدي  قدول بوجدود   منطداوعليد   ،α= 0.05م  قيمدة  أق  

 القيادية عل  ايتيار استرا يلية التر ي و

-tمددددد    صدددددغرو وهدددددي أt-calculated =1.653 أظهدددددرت أ الطتدددددائج  أل  ،H031قبدددددول الير دددددية اليرعيدددددة  -2

tabulated=1.665   0.102وهديا مددا  ؤ دد  قيمددة  ، قدع دايدد  مطيقدة قبددول الير دية اليدديرية  منهدداوبالتدالي =P-

value 0.05مدد   أكبددر ألنهددا =α  للددطما  أاددرعلدد   قبددول الير ددية اليدديرية التددي  قددول بعدددم وجددود  دليدد  اددا   وهدديا
 القيادك المتساه    ي ايتيار استرا يلية التر ي و

-tمدددد    أكبددددروهددددي  و t-calculated =4.478 أظهددددرت أ الطتددددائج  أل  ،H032ة ر دددد  الير ددددية اليرعيدددد -3

tabulated=1.665   0.00وهددديا مدددا  ؤ دددد  قيمدددة  ، قدددع يدددارل مطيقدددة قبدددول الير دددية اليددديرية  منهددداوبالتدددالي  =P-

value 0.05مدد  أقدد   ألنهددا =α  قددول   علدد   ر دد  الير ددية اليدديرية وقبددول الير ددية البد،لددة التددي دليدد  اددا   وهدديا 
 للطما القيادك المتشدد  ي ايتيار استرا يلية التر ي و أاربوجود 

-tمدددددد    أكبددددددروهددددددي  وt-calculated =1.83 أظهددددددرت أ الطتددددددائج  أل  ،H033ر دددددد  الير ددددددية اليرعيددددددة  -4

tabulated=1.665   0.041وهيا ما  ؤ د  قيمة ، قع يارل مطيقة قبول الير ية الييرية  منهاوبالتالي =P-value 
 أادرعلد   ر د  الير دية اليديرية وقبدول الير دية البد،لدة التدي   قدول بوجدود  دلي  ادا   وهيا  α= 0.05م  أق   هاألن

 للطما القيادك المعتدل  ي ايتيار استرا يلية التر ي و
-tمددددد    أكبدددددروهدددددي  وt-calculated =3.311 أظهدددددرت أ الطتدددددائج  أل  ،H034ر ددددد  الير دددددية اليرعيدددددة  -5

tabulated=1.665  0.001وهيا ما  ؤ د  قيمة ، قع يارل مطيقة قبول الير ية الييرية  منهالتالي وبا =P-value 
 أادر قدول بوجدود علد   ر د  الير دية اليديرية وقبدول الير دية البد،لدة التدي   دلي  ادا   وهيا  α= 0.05م  أق   ألنها

  ي ايتيار استرا يلية التر ي و للطما القيادك االجتماعي
-tمددددد    أكبدددددروهدددددي  و t-calculated =2.786 أظهدددددرت أ الطتدددددائج  أل  ،H035عيدددددة ر ددددد  الير دددددية الير  -6

tabulated=1.665   0.007 وهددديا مدددا  ؤ دددد  قيمدددة ، قدددع يدددارل مطيقدددة قبدددول الير دددية اليددديرية  منهددداوبالتدددالي =P-

value  0.05مدد  أقدد   ألنهددا =α  لتددي   قددول علدد   ر دد  الير ددية اليدديرية وقبددول الير ددية البد،لددة ا دليدد  اددا   وهدديا
  ي ايتيار استرا يلية التر ي و طما قيادة اليري ل أاروجود ب
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  13جدول رقم  
  H03 ة رئيسلفرضيات الفرعية الخمس التابعة للفرضية الل النحدار البسي  اختبار

 R R2 β t P-value النم 

 0.102 1.653 0.204 0.034 0.185 الطما القيادك المتساه 
 0.000 4.478 0.595 0.207 0.4550 دالطما القيادك المتشد
 0.041 1.83 0.213 0.042 0.204 الطما القيادك المعتدل

 0.001 3.311 0.461 0.125 0.353 الطما القيادك االجتماعي
 0.007 2.760 0.364 0.092 0.303 نما قيادة اليري 

     µ= 3.5, α = 0.05, df = 78,t-tabulated=1.665       

 ر النتائج:مناقشة وتفسي
 أظهرت الدراسة الطتائج التالية:

الدراسة  أظهرت يث  ،بالتكليةالقيادية  سج نموذل بلي  ومو و   ي ايتيار استرا يلية القيادة  نما دم وجود أار لألع -1
 ،ةكليددتعددم وجددود أادر للددطما المتسداه  والددطما المعتددل والددطما االجتمداعي ونمددا قيدادة اليريدد   دي ايتيددار اسدترا يلية ال

مددع مددا  تيدد  هددي  الطتيلددة ويددرى البددا نو  أ   وبالتكليددةللددطما المتشدددد  ددي ايتيددار اسددترا يلية القيددادة  اأاددرً  قددا  وأظهددرت
"  را يلية قيددادة التكليددةاسددتالمطظمددات التددي  تبطدد   أ  مدد ( 2010)القريددو ي، أدبيددات اإلدارة والتطظدديم  غالبيددةجدداءت بدد  

التطظيمدات التدي  عتمدد درجدة عاليدة  ،طاسدبها – لتكداليي ل يدادة  يدتها السدوقية"التدي  ر د  علد   دبا الطيقدات و قليد  ا
واالسددتيادة مدد  و ددورات اإلنتددال الكبيددر  ،مدد  المر  يددة والرسددمية  والرقابددة المحامددة وإجددراءات الحددد مدد  الطيقددات اإلداريددة

(Economies of Scale)را يلية للتطدا   سدتتبدع هدي  االولع  الشر ات اليابانيدة التدي  عمد   دي صدطاعة السديارات   و
ا علد  قيدا  التدأمي  بسبج المطا سدة العاليدة  دي هديا القيدا  مد  اليدطاعةو وهديا مدا ،طيبد  أيًضدمع الشر ات العالمية 

 ،ممدا ،تيلدج  درورة  دبا نيقدات التشدغي  ،اا عالًيدونمدوً  يث يشهد هيا القيا  درجة عالية مد  التطا سدية  ، ي األرد 
 قيادة مر  ية ودرجة عالية م  الرسمية والرقابة المحامةو ل إوبالتالي الحاجة 

الدراسدة وجدود أادر  أظهدرت يدث  ،القيادية  سج نموذل بلي  ومو و   دي ايتيدار اسدترا يلية التمدا،  نما لأل أاروجود  -2
يطمدا لدم يظهدر أادر االجتماعي ونما قيدادة اليريد   دي ايتيدار اسدترا يلية التمدا، ، بو المعتدل، و للطما القيادك المتساه ، 

 للطما المتشدد  ي ايتيار استرا يلية التما، و

را يلية التمدددا،   عتمدددد علددد  قيدددام المطظمدددة بمنتدددال و سدددوي  مطدددتج مميددد  ومختلدددي عمدددا  طتلددد  المطظمدددات اسدددت  يدددث إ و 
مددد   أكبدددرالمطا سدددة مددد   يدددث اللدددودة والمواصددديات وأسدددلوب  قدددديم الخدمدددة مددد  أجددد  الحيدددول علددد   يدددة سدددوقية 

ا مد  السدليات  دي ا خداذ القدرار، و شدليعهم  ي القيدادة، و يدوي  العداملي  م يددً  سي ،  م  التوج  نحو الالمر  ية المطا
و يهددم  اجددا هم و ع يدد  العالقددات االجتماعيددة والالرسددمية  يمددا بيددطهم   و حييدد هم  بهددم واالهتمددامعلدد  اإلبدددا  واالبتكددار 

 وهددديا مدددا ،طيبددد  علددد   ددد  مددد  الدددطما القيدددادك والتميددد وبدددروح اليريددد  سدددي يد مددد  والئهدددم للمطظمدددة ويطمدددي لدددد،هم العمددد  
ونمدا را يلية، اسدتالمتساه  اليك ييب  بشا  واسع  ي مؤسسات البحث العلمي التي  تبط  اإلبدا  والبحث والتيوير  
عها، ونمددا قيددادة إدارة الطددادك االجتمدداعي الدديك يعتمددد أسددلوب العالقددات اإلنسددانية واالهتمددام بددتيهم  اجددات اليددرد وإشددبا
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وبالتددالي ر ددع رو هددم المعطويددة وزيددادة والئهددم للتطظدديم، والقيددادة  ، ددي ا خدداذ القددرار  سدديرءو اليريدد  الدديك يعتمددد مشددار ة الم
 المعتدلة التي  هتم بالعم  واإلنتال واليرد عل   د سواءو 

الدراسدة وجدود هديا  أظهدرت يدث  ، يد القيادية  سج نمدوذل بليد  مو دو   دي ايتيدار اسدترا يلية التر  نما وجود أار لأل -3
ويدرى البدا نو   وقيدادة اليريد   دي ايتيدار اسدترا يلية التر يد و ،االجتمداعيو  ،المعتددلو المتشدد،  :القيادية نما لأل اراأل

 ،طاسدبهاالتر يد   را يليةاسدتمد  أ   (2010ي، الدراسدات السدابقة )القريدو  غالبيدةأ  هي  الطتيلة  تي  مع مدا جداءت بد  
نلداز إالقدرارات و  ال خداذو يويضدهم السدليات المطاسدبة   سديرءو الديك يقدوم علد  مشدار ة الم ما الالمر  ك  دي القيدادةالط

 و وأل  نتيلددة را يلية التمددا،  أو التر يدداسددتقيددادة التكليددة  وال ،الئددم را يلية اسددتنمددا القيددادة المتشدددد ،الئددم العمدد ، بيطمددا 
 الدراسة والبحثوم  م يد  إل  ر  القريو ي، ،رى البا نو  أ  هيا بحاجةهي  الدراسة ياليا  ي ج ء مطها ما ذ 

  :التوصيات
العداملي  ومسداعد هم علد  االبتكدار  وإماانداتاليريد  لمدا لد  مد  أادر  دي  طميدة قددرات  إدارة وصي الدراسة بتع ي  نما  -1

رة هديا الدطما علد  التدأاير  دي ايتيدار نتائج الدراسة قد أظهرتوقد  وم  جهة والقدرة عل  يدمة ال بائ  م  جهة أيرى 
  واسترا يليتي التما،  والتر ي 

  بددا  شددر ات التددأمي ا، ،وصددي البددا نو  بضددرورة بالتكليددةنمددا اليريدد  لددي  لدد  أاددر  ددي ايتيددار اسددترا يلية القيددادة  أل  -2
 ماي  العاملي  عد  وريد  مراعاة مع  ا با  الطما المتشدد،م   لطما إدارة اليري  )ليوائد  اإلدارية الكبيرة( بدالً  األردنية

اليتيددددار  االيريدددد  مطاسددددبً  إدارة دددددريبهم و حييدددد هم ومددددطحهم صددددال يات ا خدددداذ القددددرار  ددددي مددددواقعهم  تدددد  ييددددب  نمددددا 
  واالسترا يليات النالث  سج الظرو  البيئية

، علدد   ددد سددواءالعدداملي  و بالعمدد   عددال اهتمددامإعيدداء  بددا  نمددا قيددادة اليريدد  يعطددي ام   دد ،مو ددو  و  طمددوذل بليدد ل اوو ًقدد
الكيددداءة  ،( علدد  شدددباة القيددادة اإلداريددةو وهددديا يعطددي مدد  جهدددة االهتمددام باإلنتاجيددة9،9 يددث يحتدد  هدديا الدددطما الطقيددة)

 ،ند  ،هددتم بالعداملي  ويسدع  إلد   حييد هم وإر ددائهمم  أيدرى والياعليدة  دي العمد  لتحقيد  أعلد  إنتددال مماد ، ومد  جهدة 
املي  و دو ير مطداي عمد  يسداهم  دي ابتكدار يددمات جد،ددة  قددم لعمدالء شدر ات التدأمي و وهيا يعطي إودال  واقدات العد

   يدوير أداء العداملي  و مايدطهم سيسداعد  دي مواجهدة هدي  الظدرو  موألنطا نعيش  ي بيئة د،طامياية متحر ة ومعقدة،  د
را يليتي اسدتألند  مد  جهدة ،طاسدج  ،اليريد وهديا مدا يميد  نمدا قيدادة ،باالهتمام باإلنتال والكياءة  ي األداء ظمع اال تيا

ند  سيسدداعد مدع الوقدا علدد  زيدادة إقبدال العمددالء م  أيدرى التمدا،  والتر يد   مدا ظهددر  دي نتدائج هددي  الدراسدة ومد  جهددة 
وهديا سدي يد مد   لدم العمد  ويوصد  إلد  اقتيدادات التشدغي  التدي  سداعد المطظمدة  ،عل  يددمات التدأمي   دي الشدر ة

 ووزيادة  يتها السوقية بالتكليةرا يلية القيادة استلخدمات و بطي سعر اعل   خيي  
باألنمدا   األعمدال الدنالث را يلية مد  اسدترا يلياتاسدتجراء أبحداث مسدتقبلية لدراسدة عالقدة  د  مبد البا نو  وصي ،كما  -3

وبالتحد،دد دراسدة  ،ى األيدر  القيدادة نمداذلم   أك سج  مأ ،و    سج نموذل بلي  ومو ذل  كا  أسواء  ،القيادية السائدة
 بسبج ايتال  نتائج هي  الدراسة عما ورد  ي أدبيات القيادةوالتر ي   را يليةاست ايتيارأار األنما  القيادية  ي 
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 المراجًًًع
 باللغة العربية:راجع م -أولا 
 وعما : اال حاد، ي األردنالتأمين ف واتفاقيات قراراتو  تعليماتو  أنظمةو  موسوعة قوانين ،ال حاد األردني لشر ات التأمي ا 

 دار اليكر لليباعة والطشر والتوزيعو :عما  و3   والتربوي  واإلشرافة التربوية والمدرسية دار أسس اإل و(2001) والدوي ،  يسير 

 ة اللدددودة الشددداملة  دددي القيدددا  الحادددومي  دددي المملكدددة العربيدددة إدار القياديدددة علددد   يبيددد   نمدددا (و أادددر األ2005) والرشددديدك، سدددالم
 ورد عما ، األ يةوردن، اللامعة األرسالة ماجستير غير منشورةلسعودية، ا

 ( و 1999السالم، مؤيدد)دراسدة ميدانيدة  دي مطشدأة صدطاعية عراقيدة :لعمد  والسدلوك اإلبدداعي للعداملي "العالقدة بدي  أبعداد  يدميم ا" ،
 و1  ، 26 ، المللددراسات

  يبيدد  ميدديو ة " و(2003)و الشددلة، مطدد GE بتحسددي   لتخيدديا االسددترا يلي علدد  شددر ات التددأمي  األردنيددة وعالقتهددا ددي عمليددة ا
 و، األرد ، جامعة عما  العربيةرسالة ماجستير غير منشورة ،"األداء

  وسوريا (،سلسلة الر ا للمعلومات)و 1ل  وإدارة اإلبداع والبتكار و(2000) والير ، رعد  س 

 القياديددة للمددد،ري  علدد  ر ددا العدداملي  وإبددداعا هم اإلداريددة: دراسددة استكشددا ية  ددي  "أاددر األنمددا  و(2000) واليحددا ، عبددد الددرزا  أ مددد
  ، جامعة اليرموكو رسالة ماجستيرالشر ات اليطاعية المساهمة األردنية"و 

 شًورةرسًالة دكتًوراه غيًر منة اليدرا  التطظيمدي لددى المدد،ري ، إدار القياديدة علد   نمدا أادر األ و(2008) واليوالبة،  و يد   امدد، 
 ورد كاديمية العربية للعلوم المالية والمير ية، عما ، األاأل

  طروحة دكتوراه غيًر منشًورةأ ،ة التغيير التطظيمييالقيادية  ي استرا يل نما أار األ و(2011) والسطوسي عبد الر م  ،العيشا، 
 ورد األ ،عما  ،جامعة العلوم المالية والمير ية

  ودار وائ  للطشر والتوزيع :عما  وعمال  التنظيمي في منظمات األالسلو (و 2002) والعميا ، ر ي  
 ، سددي   ددي القيددا  الميددر ي التلددارك رءو أاددر الددطما القيددادك لر سدداء األقسددام علدد  السددلوك اإلبددداعي للم و(2005)و محمددود  حريددر القددا

 بية للدراسات العلياوجامعة عما  العر  ،رسالة ماجستير غير منشورة الخال  ي المملكة األردنية الهاشمية،

 دار وائ  للطشر والتوزيعو: األرد  و عما ،4   ونظرية المنظمة والتنظيم(و 2010) والقريو ي، محمد قاسم 

 األرد : دار وائ  للطشر والتوزيعو  عما ،و 2  و مبادئ اإلدارة: النظريات والعمليات والوظائف(و 2004) والقريو ي، محمد قاسم 

 ودار ملدالوك للطشر والتوزيع :عما ، األرد و مفاهيم وحالت تطبيقية :ة الستراتيجيةدار اإل و(2002) والقيامي ، أ مد 

 دار األرد : عمددا ،  والسًًلو  التنظيمًًي: مفًًاهيم وأسًًس سًًلو  الفًًرد والجماعًًة فًًي التنظًًيم و(2004) والمغربددي،  امدد  محمددد
 اليرقا  للطشر والتوزيعو

  لقيادات اإلدارية  ي التيوير التطظيمي: دراسة اسدتيالعية للهيئدات والمؤسسدات العامدة  دي "دور ا و(2001) و بوك، سالم ب  سهي
 ، اللامعة األردنيةورسالة ماجستيرسليطة عما "و 

 (  2004 بتدددور، عبدددد الع يددد  صدددال)دار المسددديرة للطشدددر ، األرد : و عمدددا راتيجية: إدارة جديًًًدة فًًًي عًًًالم متغيًًًرسًًًتاإلدارة ال و
 والتوزيعو 

 ،ودار زهرا  للطشر والتوزيع األرد : عما ، وفراد في المنظماتسلو  األ :السلو  التنظيمي و(1997)و  سي   ريم 

 ماتبة وميبعة االشعا  اليطيةو القاهرةو محاضرات في السلو  التنظيمي(و 2002)و أبو قحيعبد السالم و  ؛ طيي، عبد الغيار : 

  األرد : دار اليكر لليباعةو عما ، و دئاإلدارة نظريات ومبا(و 2001) وزويلي، مهدك  س 
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  أنما  القيادة اإلدارية السائدة لدى مد،رك الدايلية م  وجهة نظر مدوظيي وزارة الدايليدة وموظيا هدا  دي  و(2001) وشبيية، مها  و ي"
 و ،  لسيي و جامعة الطلاح الووطيةرسالة ماجستيرمحا ظة شمال  لسيي  وعالقة ذل  بياعلية العم  لد،هم"و 

 المجلًًة ، "يددة  ددي  ددوء قدديمهم النقا يددةردناأل عمددالقيددادة المددد،ري   ددي مؤسسددات األ أنمددا " و(2010) والقددادر عبددد ةصددبرك، هالدد
 و4 عدد، 6 مللد، عمالة األإدار ية في ردناأل 

 وزيعوالدار اللامعية لليباعة والطشر والت :اإلساطدرية والسلو  التنظيمي و(2001)و محمدصالح الد،   ،عبد الباقي 
 األنما  اإلدارية و   نظريدة الشدباة اإلداريدة وعالقتهدا بياعليدة إدارة الوقدا لددى مدد،رك ومدد،رات  و(2003) وعبيدات، سهي  أ مد"

 و رد األ ،عما  ،جامعة عما  العربية وغير منشورة أطروحة دكتوراهالمدارس النانوية العامة  ي األرد  م  وجهة نظرهم"و 

 (و األنمددا  القياديددة لمددد،رك المدددارس النانويددة وعالقتهددا بدا عيددة المعلمددي  نحددو مهطددتهم  معلمددي   ددي 2003) وعياصددرة، علددي أ مددد
 و األرد : جامعة عما  العربية للدراسات العلياو أطروحة دكتوراهوزارة التربية والتعليم  ي األرد و 

  لطشر والتوزيعودار النقا ة ل األرد : عما ، ويةدار القيادة اإل و(2002) وكطعا ، نوا 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the impact of the leadership styles according to the 

two-dimensional leadership theory called the Leadership Grid Model of Blake and Mouton 

that built on five management styles which are (Impoverished, Authority –Compliance, 

Middle-of-the-Road, Country Club and Team Management Style) on the selection of business 

strategies at the Jordanian insurance companies. For the purpose of this study, a questionnaire 

has been developed and distributed to 100 managers from the Jordanian insurance companies, 

79 acceptable questionnaires have been received back at a percentage of 79%. Following to 

data analysis and hypothesis testing, conclusions summarizing the most important findings 

have been presented as follows: 

1- There is no significant impact of leadership styles according to Blake & Mouton model on 

the adoption of the cost leadership strategy. Meanwhile the study revealed that is no 

impact of the impoverished style, middle of the road style, country club style, and team 

management style on the cost leadership strategy, it revealed a significant impact of the 

authority compliance leadership style on this strategy. 

2- There is a significant impact of leadership styles according to Blake & Mouton model on 

the adoption of the differentiation strategy. Meanwhile the study revealed an impact of the 

impoverished style, middle of the road style, country club style, and team management 

style on the differentiation strategy, it revealed no significant impact of the authority 

compliance leadership style on this strategy. 

3- There is a significant impact of leadership styles according to Blake & Mouton model on 

the adoption of the focus strategy. The study revealed an impact of the authority 

compliance leadership style, middle of the road style, country club style, and team 

management style on the focus strategy. 


