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 "لتحليل البيئي وأثره في تحديد انماط القيادة في بنك االسكان " ا
 اعداد

 قصي النهار
 اشراف

 محمد ابو قلة الدكتور 
 باللغة العربية الملخص

 وفرصال   و عفال قاط  والقوة قاط ) بابعادأ ال حليل البي يأ ر تحددد هدفت الدراسة  لع 
كافة العاملين تكّون مج مع الدراسة من حيث  بنال ا س ان  ي األ ماط القيادية ف ىلع (اتل هدددا  

 في حدة ال حليل تمثلت    مج مع الدراسةوىروائية من ىينة  ت  سحب و بنال ا س ان  في 
   اس  دابحو اً ( م153) للغ تعداده   في مددنة ىمان الكبرى   رؤساء األقساا  وابه  المددرين 

تكو ت  من افراد ىينة الدراسة حيث المنهج الوصفي ال حليليو  طورت اس با ة كأداة لجمع البيا ات
الحسابيةو  ا  ساطالعددد من األساليب اإلحصائية منها:  الباحث  اس  دا فقرة( 44من )

ن من بين كا    دريجي ال و  تحليل ا  حدار الم عددمس قلةلعينة  t ا  حرافات المعياريةو  ا  بار 
 و قاط القوة) بابعادأ لل حليل البي ي ا ر دا  احصائيا جود اه  الن ائج ال ي توصلت اليها الدراسة 

لل حليل ا ر دا  احصائيا و   جود تحددد ا  ماط القياديةفي   ال هدددات( وفرصال   و عفال قاط 
لنمط القيادي الديمقراطي افي  ( ال هدددات وفرصال   و عفال قاط  و قاط القوة) بابعادأ البي ي

 زاا بال حليل البي ي بابعادأ الم  لفة لو  قد ا صت الدراسة ب ر رة ا بنال ا س ان  في  ال سلطي 
 ل وظيف النمط القيادي المناسب في بنال ا س ان

 اإلسكانبنك ، االنماط القيادية، التحليل البيئي :ةالكلمات المفتاحي
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The Abstract 

This study aimed to measure of environmental analysis (Strength, weakness, 
opportunity and threat) on identifying leadership styles at the Housing Bank in Jordan 
The population of the study consisted of all Employees Working in the Housing Bank 
in Jordan The population represented the sample of the study and the analysis unit 
was (153) managers The reaserhe employed descriptive analytical approach used, 
and the questionnaire was developed as a study tool consisting of (44) statement 
Many of statistical methods were used such as the means, standard deviation, one 
sample T Test and multiple and stepwise regression analysis Accorting to data 
analysis, the most important results reached in this study is there is a statistically 
significant impact of environmental analysis which consist (Strength, weakness, 
opportunity and threat) on identifying leadership styles at Housing Bank in Jordan In 
addition, there is a statistically significant impact of of environmental analysis 
(Strength, weakness, opportunity and threat) on democratic and authoritarian pattern 
of leadership in the Housing Bank in JordanThe study recomanded the necessity of 
applying environmental analysis in its various dimensions in order to employ the 
appropriate leadership style in the Housing Bank 
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