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 الملخص

أثر السلون الجمعً على استراتٌحٌات تمكٌن فرق العمل 

"أمانة عمان الكبرى أنموذجا"  

 إعداد الطالب

عبدهللا سلٌمان الحراسٌس 

 إشراف

 األستاذ الدكتور نعمه الخفاجً

هدفت الدراسة الحالٌة إلى التعرف على مدى توافر السلون الجمعً لدى موظفً أمانة 

عمان الكبرى، ومدىتوافر أبعاد استراتٌجٌات تمكٌن فرق العمل فً أمانة عمان الكبرى من وجهة 

نظر موظفٌها ودرجة رضاهم عنها، وتحدٌد أثر السلون الجمعً بؤبعاده عند مستوى ذو داللة 

 .على استراتٌجٌات تمكٌن فرق العمل بؤبعادها فً أمانة عمان الكبرى (α≤0.05)إحصابٌة 

 على المنهج الوصفً التحلٌلً، للتعامل مع البٌانات وتصنٌفها،  الحالٌة الدراسةأعتمدت

( 23829)والبالغ عددهم الموظفٌنالعاملٌن فً امانة عمان الكبرى،تكّون مجتمع الدراسة من جمٌع و

ة بطرٌمة العٌنة  من مجتمع الدراسموظفتم اختٌارهم( 425) من تتكونموظف، أما عٌنة الدراسة 

العشوابٌة،وأستخدمت األستبانه كؤداة للدراسة، كما تم إستخداماألسالٌب المبلبمة لئلجابة عن اإلسبلة 

 .SPSSوإختبار الفرضٌات من خبلل برمجٌة 

توصلت الدراسة إلى عدد من النتابج أبرزها أن متغٌر السلون الجمعً لد حصل على درجة 

متوسطة، وأن متغٌر استراتٌجٌات تمكٌن فرق العمل أٌضا لد حصل على درجة متوسطة، وجود 

للسلون الجمعً بؤبعاده على استراتٌجٌات تمكٌن  (α≤0.05)أثر ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة 

الرأي )حٌث جاء أكثر األبعاد تؤثٌرا ومعنوٌاً بُعد . فرق العمل بؤبعادها فً أمانة عمان الكبرى

 (.اإلشاعات)، أما أللها تؤثٌراً وغٌر معنوي جاء بُعد (العام

وأوصت الدراسة بالعمل على االهتمام بالمكافآت والحوافز من أجل تشجٌع فرق العمل، 

 .والعمل على زٌادة الدورات التدرٌبٌة المتعلمة بموضوع تمكٌن فرق العمل

  

 .السلون الجمعً، استراتٌجٌة، تمكٌن، فرق العمل:الكلمات المفتاحٌه

  



 ي
 

Abstract 

The impact of collective behavior on strategies for empowering teams 

"Greater Amman Municipality is a model" 

Prepared by 

Abdullah SulaimanHarasees 

Supervised by 

Prof. Neamah Abbas Al-Khafaji 

This study aimed to identify the availability of the dimensions of the strategies of 

empowering the work teams in the Greater Amman Municipality from the point of view 

of their employees and their degree of satisfaction with them, and to indicate the 

availability of collective behavior among the staff of the Greater Amman Municipality, 

and to determine the effect of the collective behavior at its dimensions at a statistically 

significant level (α≤0.05) On the strategies of empowering the task forces with their 

dimensions in the Greater Amman Municipality. 

  The sample of the study consisted of (412) employees who were selected from 

the study community in a random sampling method. The study sample consisted of (412) 

The questionnaire was used as a tool for study, and appropriate methods were used to 

answer questions and test hypotheses through Spss software. 

The study found a number of results, the most prominent of which was that the 

collective behavior variable obtained a medium degree, and that the variable of the 

strategies of empowering the work teams also obtained a medium degree and a 

statistically significant effect at the level of α≤ 0.05 Empowerment of the task forces in 

the Greater Amman Municipality. Where the most influential and moral dimension after 

(public opinion), the least influential and insignificant came after (rumors). 

The study recommended working on incentives and incentives to encourage the 

work teams and work on increasing the training courses related to empowering the work 

teams. 
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