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 الملخص باللغة العربية

 االجتماعياألداء تحقيق على  ةاالستراتيج ةالرقابأثر 

 (عمان الكب ى  ةامان)دراسة تطبيقية ع ى                    

 العجالين سالمه علي مامت: ةإعــداد الطالب

 ةبالل خلف السكارنالدكتور إشراف: 

في  ع ى تحقيق االدا  االجتماعي ةاالسللللللللللللت اتيجي ةال قاب  ثع ى ا ل تع   الدراسللللللللللللةهدفت 

 ، المعايي  تحديدث ة في )مالمت ةاالسللللللللللت اتيجي ةال قاب، كما بينت الدراسللللللللللة أبعاد عمان الكب ى  ةامان

المتمث ة في  االجتماعي األدا أبعاد  إلى إضللللللللافة ،(االسللللللللت اتيجي االدا  ،تقييم الفع ي االدا  قياس

  (84) من مهونة عشللوائية عينة ختيارا وتم، (الخدم  مت قي العم   العمل، بي ة،  نيالعام  تمهين)

 .امان  عمان الكب ى في  الوسللللللللللللللطى والدنياو  الع يا اتالعام ين في اإلدار  من ان موظفيوثمان اربع 

 ةال قابواسللتخدمت الدراسللة المنهج الوصللفي التح ي ي، وتوصلل ت إلى مجموعة من النتائج مفادها أن 

بأبعاد  جا   االجتماعيبأبعادها جا ت بدرجة م تفعة، كما بينت النتائج أن األدا   ةاالسللللللللللللللت اتيج

وجود أث  ذو داللة احصللللائية عند مسللللتوى الداللة بدرجة م تفعة، أما فيما يتصللللل بالف ضلللليات تبين 

(0.05)  ةال قابأبعاد ، وبينت النتائج أن االجتماعي األدا  بأبعادها ع ى ةاالسللت اتيجي ةال قابل 

 مسللللللتوى  عند عمان الكب ى ة امان في النسللللللبية األهمية من يا  و امتسلللللل مقدارا   تشللللللهلال  ةاالسللللللت اتيجي

(0.05).   ةال قابليات آل عمان الكب ى  ةامان اكتسلللللللللابوبنا   ع ي  أوصلللللللللت الدراسلللللللللة بضللللللللل ور 

العام ين،وقياس االدا  وتمهين  ،تحديد المعايي و  الجود ، مسلللتوى  تحسلللين منط ق من ،ةاالسلللت اتيجي

 .الف عي  في االدا  االجتماعي

 .عمان الكب ى  ةامان – االجتماعي األدا  – ةاالست اتيجيبة ال قا: ال ئيسية الك مات
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ABSTRACT 

The Impact of Strategic Control on Achieving Social Performance 

(An Applied Study on the Greater Amman Municipality) 

Prepared by 

Tamam Ali Salameh AL-Ajalin 

Supervisor 

Dr.Belal Khalaf AL Sakarneh 

     The study aimed to identify the effect of strategic control on the achieving social 

performance of the Greater Amman Municipality, and the study also showed the 

dimensions of strategic control represented in (Setting standards, measuring actual 

performance, evaluating strategic performance), In addition to the achieving social 

performance dimensions represented in (Empowering the workers, the work 

environment, the customers receiving the service ( and a random sample consisting of 

(84) of employees working in the upper, middle and lower departments of the Greater 

Amman Municipality was chosen. The study used the descriptive-analytical method, and 

reached a set of results that the strategic control with its combined dimensions came with 

a high degree, as the results showed that the achieving social performance with its 

combined dimensions came with a high degree, while in relation to the hypotheses it was 

found that there was a statistically impact at the level of significance )0.05) to strategic 

control with their dimensions on achieving social performance, The results showed that 

the dimensions of achieving social performance do not constitute an equal amount of 

relative importance in the Greater Amman Municipality at the level )0.05). ). 

Accordingly, the study recommended the necessity for the Greater Amman Municipality 

to acquire strategic control mechanisms, with a view to improving quality, setting 

standards, empowering workers, and measuring operational performance in social 

performance. 

Keywords: Strategic Control - Social Performance - Greater Amman Municipality. 
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