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 اإلهداء 

 ......ل الثالثة وعشرون سنةاطو إلى الرجل الذي كان بظهري 

 العظيم أبي.إلى     لى من دعمني بكل ما يملك من قوةإ

 .......إلى من علمتني كتابة الحروف وزرعت لي أول بذرة علم

 .الغالية ُأمي إلى    وتفوقي سبب نجاحي  الصالةإلى من كانت تمتمتها في 

 .......حياتي إلى من وثقوا بي دائمًا وكانوا بجانبي في كل لحظة من

 أخواني.   نائي في الوجود وسندي وعوني بعد هللا إلى أغلى ثُ 

 .أخواتي    القلب والروحإلى أجمل عطايا القدر وحبيبات 

 ترة جامعة اإلسراء. ادك    الذين تعلمت منهم الكثير الكرام ومنارات العلماألساتذة إلى 

 واحدة. ل شخص أثر بي بشكل إيجابي ودعمني ولو بكلمةإلى كُ 

 .إليكم جمعيًا أهدي هذه الرسالة المتواضعة

 طالبه من المولى عز وجل التوفيق لي ولكم.

 

 

 

 

 .حمد عبدربهانقاء عبدربه الباحثة:  
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 الشكر  

 

  ِبْسِم اللَّـِه الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيمِ 

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَّللاَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم ََل َتْعَلُموَن  ﴿        َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ
 النحل  78﴾ َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  َواأْلَْفِئَدةَ 

الـَحْمُد للـِه الَِّذي ِبِنْعَمتِه َتِتمُّ  :)َأَتاُه األْمُر َيُسرُُّه، َقالإَذا  صلى هللا عليه وسلم َكانَ )      
اِلـَحاتُ   .الصَّ

ن اتقدم بأجمل عبارات الشكر شرفني أنه ليسعدني ويُ لمولى عز وجل ابعد الشكر والحمد ل       
والتقدير لكل من مد لي يد العون في مشواري الدراسي خصوصًا في كتابة رسالة الماجستير وأخذ 

 نصيحة وأخص بالذكر:البيدي نحو الصواب وقدم لي 

 

 بمناقشتي مشروع يوس في مرحلة البكالور  لم انسى تطوعك :زكريا الدوري  /األستاذ الدكتور
ي سمحت لي لمناقشات في تلك الفترة, ولحسن حظلغاء اولكن لم تتم بسبب إالتخرج 
 واَلمتنان لك مني كل الشكر والتقديربأن تكون مشرف رسالة الماجستير ف مجدداً  الفرصة

 قام بتوجيهي ومساندتي ومساعدتي بصدر رحب, شكرًا لك من أعماق قلبي.كنت خير من 
 

 على قبولهم اَلطالع  ضاء لجنة المناقشة المحترمينم بجزيل الشكر والتقدير ألعكما اتقد
 .على رسالتي ومناقشتها

 
  المحترمون عامة وقسم إدارة األعمال خاصة على وَل انسى أساتذة ودكاترة جامعة اإلسراء

 جهدهم ودعمهم المتواصل.
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 ة الخادمة على البراعة التنظيمية في أمانة عمان الكبرى"أثر القياد"

 إعداد 

 نقاء عبدربه احمد عبدربه

 إشراف

 أ.د زكريا مطلك الدوري 

 ملخص 

       على البراعة التنظيمية في أمانة عمان  أثر القيادة الخادمةإلى التعرف على  هدفت الدراسة

المديرين ونوابهم ن مجتمع الدراسة من حيث تكو  ي أمانة عمان, الكبرى من وجهة نظر العاملين ف

وتكونت ( فرد, 420ورؤساء األقسام ومساعديهم العاملين في أمانة عمان الكبرى والبالغ عددهم )

 ورؤساء األقسام ومساعديهم العاملين في أمانة عمان الكبرى المديرين ونوابهم  عينة الدراسة من

 في التحليلي(, ولتحقيق أهداف)الوصالمنهج  دم في الدراسة, وإسُتخاً ( فرد200) والبالغ عددهم

معامل , أنموذج المعادلة الهيكلية :العديد من األساليب اإلحصائية أبرزها الدراسة استخدمت الباحثة

 بين المتغيرات المستقلة.التباين المسموح للتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط و تضخم التباين 

ألبعاد القيادة يوجد أثر ذو دَللة إحصائية  :أبرزهاصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وقد تو       
بأمانة عمان  في البراعة التنظيميةاإللتزام بتطور المجتمع(  ق,التصرف بأخال ن,)التمكي الخادمة

 ألبعاد القيادة الخادمةيوجد أثر ذو دَللة إحصائية و  (.  0.05) الكبرى عند مستوى دَللة
اإللتزام بتطور المجتمع( في براعة اإلستغالل بأمانة عمان الكبرى عند , التصرف بأخالق ,التمكين)

, )التمكين ألبعاد القيادة الخادمةيوجد أثر ذو دَللة إحصائية و  (.  0.05) مستوى دَللة
 (.  0.05) التصرف بأخالق( في براعة اإلستكشاف بأمانة عمان الكبرى عند مستوى دَللة

العمـــل علـــى توعيـــة العـــاملين فـــي أمانـــة عمـــان الكبـــرى بأهميـــة العمـــل  :توصـــيات الدراســـة       

 الفاعلة في األنشطة المجتمعية بنشاطات تطوير المجتمع وحثهم على المشاركة
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استكشاف األفكار و  اإلبداععلى  موظفيهاتشجيع ب قيام أمانة عمان الكبرى  ضرورةباإلضافة إلى 
 خدمات جديدة.بة عمليات جديدة وتطوير حاولة تجر الجديدة وم
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ABSTRACT

The study aimed to identify the impact of servant ledership on 

organizational Ambidexterity in the greater amman municipality from the 

point of view of workers in the municipality of amman, Where the study 

community consisted of the managers, their deputies, heads of departments 

and their assistants working in the Greater Amman Municipality, which 

numbered (420) individuals.The sample of the study consisted of the 

managers, their deputies, heads of departments and their assistants working 

in the Greater Amman Municipality,which numbered (200) individuals. 

The study used the quantitative method (Descriptive analytical). To achieve 

the goals of the study, the researcher used many statistical methods Most 

notable: Structural Equation Modeling (SEM), Variance Inflation Factor, 

Tolerance To ensure that there is No Multi-linear correlation between the 

independent variables. 

The study reached a number of results, most notably: There is a statistically 

significant effect of the dimensions of servant leadership (Empowering, 

Behaving ethically, Commitment to develop the community) on 

Organizational Ambidexterity in the Greater Amman Municipality at the 

level of significance (  0.05). There is a statistically significant effect of 

the dimensions of servant leadership (Empowering, Behaving Ethically, 

Commitment to develop the community) on Exploration Ambidexterity in 

the Greater Amman Municipality at the level of significance (  0.05). 

There is a statistically significant effect of the dimensions of servant 
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leadership (Empowering, Behaving Ethically) on Exploitation 

Ambidexterity in the Greater Amman Municipality at the level of 

significance (  0.05). 
the recommendations of the study are: Work to educate workers in the 

Greater Amman Municipality of the importance of working with 

community development activities and urging them to actively participate 

in community activities, In addition to the necessity for the Greater Amman 

Municipality to encourage its employees to be creative, to explore new 

ideas and to try new operations and develop new services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


