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سالمية العاملة في إلسالمي على فاعلية األداء في المصارف اإلاالنمط القيادي استخدام تأثير 
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 2010جامعة فيالدلفيا، 
 

 مستخلص
استهدفت الدراسة التعرف على تأثير استخدام النمط القيادي اإلسالمي على فاعلية األداء في المصارف       

، فيمةا الشورى، والعدل، وحريةة الكرةرمن خالل: اإلسالمية العاملة في األردن، وتناولت الدراسة النمط القيادي اإلسالمي 
( فرعةةات تمثةةل 48تناولةةت فاعليةةة األداء مةةن خةةالل: اللقةةاء، والنمةةو، ور ةةا العةةاملين، ور ةةا المتعةةاملين  شةةملت الدراسةةة  

لجمة    واسةتخخدممت االسةتلانة رةأدا  عينة طلقية/عشوائية تم اختيارها من فروع اللنوك االسالمية العاملةة فةي مدينةة عمةان
 الليانات من المديرين التنكيذيين في تلك الكروع 

اسةتخدام الةنمط ( لةين 0.93وجةودخ عالةةة ارتلةاط ةويةة   توصلت الدراسةخ إلى مجموعٍة مةن النتةائ ، مةن زلر:هةا:
، ءالعمةةالالقيةةادي االسةةالمي وفاعليةةة األداء فةةي اللنةةوك االسةةالمية، ورةةان زرثةةر ماشةةرات فاعليةةة األداء إيجاليةةة هةةو ر ةةا 

 فالنمو  ،يليه ر ا العاملين، ثم اللقاء
التةة:ام المصةةارف االسةةالمية    ةةرور  :منهةةالنةةوك االسةةالمية، خلصةةت الدراسةةةخ إلةةى مجموعةةٍة مةةن التوصةةيات لل

في تلك المصارف، وفقات لملادئ الشريعة االسالمية، خاصة فيما يتعلة  لممارسةة  لدى العاملين ةلتطوير المهارات القيادي
وجةو  الر ةا لةدى العةاملين، وشةعورهم لأهميةة مشةاررتهم فةي صةن  القةرار، ورةذلك العةدل فةي التعامةل مة   الشورى، رأحةد

عطةةاء العةاملين الحريةةة الراملةة فةةي إلةداء  رائهةةم دون زن يتعر ةوا ألي نةةوع مةن العقةةاة  رمةا زوصةةت الدراسةةة  الجمية ، واع
القيادية التي ينلغي توفرها في العاملين لالمستويات  السماتلتطوير والمحافظة على ل رور  الت:ام المصارف االسالمية 

 القيادية المتقدمة في تلك المصارف، ألهمية هذا اللعد في تحسين النظر  المجتمعية لتلك المصارف 
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Abstract 
      This Study aimed to identifying the impact of using the Islamic leadership stule on the performance 

effectiveness on Islamic banks operating in Jordan, the study examined the Islamic leadership style through: 

Shura, justice, and freedom of thought, and examined performance effective through: survival, growth, 

employees satisfaction, and customer satisfaction. The study Included (48) branch represents a stratified 

sample/ random that selected from Islamic banks branches operating in Amman city. Questionnaire using as 

a tool to collect data from the executive managers in those branches. 

      The study found a set of results, notably: the existence of a strong correlation (0.93) between the use of 

Islamic leadership style and performance effectiveness in Islamic banks, and the most positive indicators of 

the performance effectiveness is customer satisfaction, followed by the employees satisfaction, then the 

survival, then the growth. 

      The study found a set of recommendations to Islamic banks, including: the need commitment of Islamic 

banks to develop leadership skills among workers in those banks, in accordance with the Islamic principles 

law, particularly with regard to the exercise of the Shura, as one of the faces of satisfaction among workers, 

and their sense of the importance of their participation in decision-making, as well as Justice in dealing with 

everyone, and to give workers full freedom to express their opinions without being subjected to any kind of 

punishment. The study also recommended the need for the commitment of Islamic banks to develop and 

maintain the leadership trait that should be provided in employee of leadership developed level in those 

banks, the importance of this dimension to improving the community outlook for those banks. 


