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Abstract 

The purpose of this research is to look at the strategic leadership 

styles (transformational, transactional, and charismatic) in terms 

of: the different leadership styles, and knowing how they affect 

the performance of employees, along with the mediation effect of 

knowledge sharing in Dubai, Abu Dhabi and Ajman Municipality, 

a good leader motivates employees, and does not Motivation 

depends only on improving job performance and their 

commitment within the organization to it; It also bypasses job 

requirements and enhances overall organization performance and 

profit Quantitative research technique was used A survey 

questionnaire with structured questions was created and evaluated 

using the five-point Likert scale 335 people participated in the 

questionnaire and analyzed using Smart-PLS software , The 

structural equation modeling was also used to test path analysis 

and hypotheses, and three main independent variables were built: 

transformational leadership, transactional leadership, and 

charismatic leadership, in addition to a dependent variable: 

employee performance that was built in a theoretical framework 

in this study. Strategic leadership has a significant impact on the 

performance of employees, through knowledge sharing, and 

according to the results of the study, it is likely that municipal 

leaders who apply strategic leadership - effectively - to increase 

employee performance significantly, and the researcher presented 

a number of recommendations that are considered useful in 

Search scope. 
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  د.حارث ياس البياتي* 
  ملخص
نماط القيادة اإلستراتيجية ألالغرُض من هذا البحث، النظر 

(التحويلية، والمعامالت، والكاريزمية) من حيث: أنماط القيادة 

المختلفة، ومعرفة كيفية تأثيرها على أداء الموظفين، جنًبا إلى 

جنب مع تأثير الوساطة لتبادُل المعرفة في بلدية دبي وأبو ظبي 

تحفيز فقط وعجمان يَُحّفِز القائد الجيد الموظفين، وال يتوقف ال

إنه ؛ بل به الوظيفي والتزامهم داخل المنظمة ءدااألعلى تحسين 

ز األداء العام للمؤسسة يتخطى كذلك  ُمتطلبات الوظيفة، ويُعّزِ

تم استخدام تقنية البحث الكمي، وتم إنشاء استبيان  ، وقدوربحها

المكون  Likertمسح بأسئلة منظمة، وتقييمه باستخدام مقياس 

تم شخًصا في االستبيان، و 335شارك قد ومن خمس نقاط، 

استخدام ، كذلك تم Smart-PLSبرنامج التحليل باستخدام 

نمذجة المعادلة الهيكلية الختبار تحليل المسار والفرضيات، 

وكشفت نتائج الدراسة أن أنماط القيادة اإلستراتيجية لها تأثير 

ا كبير على أداء الموظفين، من خالل مشاركة المعرفة، ووفًق 

ح أن يؤدَي قادة البلديات الذين فلنتائج الدراسة،  من الُمرجَّ

إلى زيادة أداء  -بشكٍل فاعل-يُطبقون القيادة اإلستراتيجية 

، وقد قام الباحث بتقديم جملة من التوصيات الموظفين بشكل كبير

 التي تعتبر نافعة في نطاق البحث.

القيادة التحويلية،  الكلمات المفتاحية: أسلوب القيادة اإلستراتيجية،

  قيادة المعامالت، القيادة الكاريزمية، البلدية، تبادل المعرفة. 
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