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   دار�ةتوجهات النخ�ة األردن�ة نحو متطل�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإل
  *دراسة تحلیل�ة میدان�ة على األردن :المترت�ة علیها اآلثارو 

  سعید" الش�اب أحمد "محمدد.  أ.
  قسم إدارة األعمال

  سم�ة للتكنولوج�ااألمیرة جامعة 
  المملكة األردن�ة الهاشم�ة

   :        الملخــص

ّ  التعــّرف    إلــى              هــدفت الدراســة                                   المترت�ــة علــى تطب�قهــا مــن وجهــة نظــر        اآلثــار                                       متطل�ــات نجــاح تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة و      علــى      
   ، )    0.05≤�              مسـتو� الداللـة (    عنـد        النخ�ـة                 مـن وجهـة نظـر تلـك                                                                  النخ�ة الس�اس�ة واإلدار�ـة األردن�ـة، ومعرفـة مـا إذا �انـت هنـاك فـروق 

                        مفـردة مـن النخ�ـة اإلدار�ـة    )236                           وقد تكونـت عینـة الدراسـة مـن (   .                نتماء لحزب س�اسي                          متغیر� الوظ�فة الحال�ة واال     إلى             وذلك �النظر
             ٕ                      تطبیـــ� األداة وٕاجـــراء التحلیـــل اإلحصـــائي        قـــد تـــم  و    ،                       االســـت�انة لجمـــع المعلومـــات                                  ولتحقیـــ� أهـــداف الدراســـة، أعـــد ال�احـــث   .          والس�اســـ�ة

   .                        واخت�ار االرت�ا� المحور�    ،(ANOVA)        واخت�ار    ،                        ات المع�ار�ة، واخت�ار"ت"     نحراف                               المناسب �المتوسطات الحساب�ة واال

ــ     وقــد                                                                        بدرجــة �بیــرة بــین توجهــات أفــراد النخ�ــة نحــو متطل�ــات تطبیــ� الالمر�ز�ــة �متوســ�    ا                          ً بینــت النتــائج أن هنــاك اتفاًق
                                                                                 االستعانة �آراء المتخصصین فـي اإلدارة العامـة واإلدارة المحل�ـة" �المرت�ـة األولـى، بینمـا  "            وجاء متطلب    )،3.93 (    لغ       حسابي ب

                                  والنصـف اآلخـر �عـود لـإلدارة المر�ز�ـة"    ،                                                              تخص�ص نصف اإلیرادات التـي یـتم تحصـیلها فـي المحافظـة للمحافظـة ذاتهـا "     جاء
ٍ  �متوسـ� حســابٍي   ،      �بیـرة   ت                                       المترت�ــة مـن تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة �انـ       اآلثـار        مسـتو�     ّ أنّ                                   �المرت�ـة األخیـرة، �مـا بینـت النتـائج             

ّ  وأّن                              الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة فـي األردن،                                               )، مما �شیر إلى وجود اتجاهات إیجاب�ة نحـو تطبیـ�     3.93 (      وقدره                 تخفیـف العـبء عـن  "  
                  فـي المرت�ـة األولـى،     جـاء   "                          السـتراتیج�ات العامـة للدولـة                                                                 اإلدارة المر�ز�ة للتفرغ ألداء المهام األكثر أهم�ة في رسم الس�اسـات وا

   فر  ا   تــو                                وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة فــي    عــدم                    وقــد أظهــرت النتــائج   .              المرت�ــة األخیــرة   فــي     جــاء                     تضــخ�م جهــاز الدولــة" "      وعــدم
          وجـود فـروق     عـدم         ، و�ـذلك                                    الوظ�فة الحال�ة واالنتماء لحـزب س�اسـي                                                       متطل�ات نجاح تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة تعز� إلى متغیر� 

ــة            لمتغیــر�           أن تعــز�           التــي �م�ــن                                      المترت�ــة مــن تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة       اآلثــار     نحــو              توجهــات النخ�ــة             إحصــائ�ة فــي         ذات دالل
       اآلثـار                                              عالقـة ارت�اط�ـة بـین متطل�ـات الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة و              لنتـائج وجـود               ، بینمـا أظهـرت ا                                   الوظ�فة الحال�ة واالنتمـاء لحـزب س�اسـي

   مـن                الدراسـة مجموعـة    ت   قـدم                                        فـي ضـوء النتـائج التـي تمخضـت عنهـا الدراسـة،   و    .                  ا لوجهة نظـر النخ�ـة   ً وفقً                       المترت�ة على تطب�قها
         ، منها:        التوص�ات

  .                                                         االستعانة �آراء المتخصصین في اإلدارة العامة واإلدارة المحل�ة - 1

  .                       تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة   مع                                     العمل على تعدیل القوانین �ما یتناسب  - 2
             ل�ة تطب�قها. آ                                                                            عقد الدورات التدر�ب�ة والتأهیل�ة لموظفي الدولة عن موضوع الالمر�ز�ة اإلدار�ة و  - 3

                            یجاب�ات الالمر�ز�ة اإلدار�ة. إ                                             تفعیل دور اإلعالم لنشر الوعي بین المواطنین حول  - 4
																																																											

   .   201 5       برایر ف    ُ            ، وقُبل للنشر في    201 4       كتوبر أ                 تم تسلم البحث في      *
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          المقدمة:

       هتمام                         تستدعي النظر والدراسة واال                 ، بل أص�حت ضرورة  ا     ً إدار�ً    ا                                                 ً لم تعد مسألة الالمر�ز�ة في الح�م اإلدار� المحلي ترفً 
                                    فــي هــذا الشــأن بــین العــاملین فــي األجهــزة                       والتناقضــات التــي تبــرز    ات         عــن االختالفــ   ا    ً �عیــدً    ،                         تطب�قهــا، �شــ�ل هــادف ومــدروس ب

                                                                            والمنظمات والهیئات األهل�ة واألحزاب الوطن�ة و�ل مؤسسات المجتمع المدني األخر�.

ّ                                     إّن الر�� المنظم بین مفاه�م التخط�� وال                                     عالقة م�اشرة بترشـید الح�ـم، والمشـار�ة    و                                 المر�ز�ة والتنم�ة وما ینبث� عنها ذ 
                                           ات، وتعز�ـز الد�مقراط�ـة، وتكـافؤ حقـوق اإلنسـان      نجـاز                                                              في صناعة القرار، والتطو�ر، والتحدیث، وجلـب االسـتثمار، وتعظـ�م اإل

                                          دان النام�ـة لتنفیـذ المشـروعات التـي تضـمنتها                                                         األسلوب العملي المطلوب للمنهج اإلدار� المنتج في مختلف البلـ   ُ  �ُعد          أو غیرها
                           خط� التطو�ر لتلك البلدان.

ّ  إّن            ودفعـه نحـو    ،         سـي إیجـابي  �ا   ي س      اجتمـاع        اث حـراك  د   بإح   ،                                  المتعاق�ة نحو إطالق القدرات الكفیلة        األردن�ة                 تجاهات الح�ومات  ا 
                   التغلـــب علـــى المشـــ�الت             أمـــور تســـتدعي   –                                                                             النمـــاء والتقـــدم القـــائم علـــى حر�ـــة نشـــطة فـــي االســـتثمار، وتعظـــ�م اإلنتاج�ـــة، والمنافســـة

                                           الــدخول، واســتح�ام األســالیب النمط�ــة التقلید�ــة                         الفقـر، وال�طالــة، وتــدني       مشــ�الت            وفــي مقــدمتها    ،                              المستعصـ�ة التــي یواجههــا المجتمــع
                 الســ�اق فــإن تطبیــ�         ضــمن هــذا   و                      ، واإلبــداع، واالبتكــار،                   والتــي تحــارب التمیــز   ،                        المقاومــة للتغییــر المنشــود                   ن اإلدارات المختلفــة     شــئو    فــي 

    مثــل                                     فــي تعز�ــز قــدرة الدولــة علــى التعامــل مــع        تســاهم                  ل�ــات التــي �م�ــن أن  آل        الســبل وا        ن �شــ�ل أ                   إلدارة المحل�ــة �م�ــن               الالمر�ز�ــة فــي ا
                                 التـــي تلبـــي طمـــوح المـــواطن والمجتمـــع،             ا مـــع األهـــداف                                  ً ن ��ـــون التطبیـــ� لهـــذا المشـــروع منســـجمً  أ       یتطلـــب                    هـــذه المشـــ�الت، وهـــو مـــا 

        توافق�ــة             مــن خــالل رؤ�ــة    ،                     لمرتكــزات ثابتــة ومحــددة     ً   اســتناًدا                        ، �مــا ین�غــي أن یــتم ذلــك                            �ــة فــي نمــ� اإلدارة فــي المملكــة              وتحــدث نقلــة نوع
          متكاملة.

         الكفــاءات       السـ�ما                فـي المؤسسـات، و     ین      العـامل    ین      الـوطنی       اعلین                              لالمر�ز�ـة �ـل الـدعم مـن مختلــف الفـ     نهـج ا       ن یلقـى  أ      وال بـد 
                                                                      ن تكون هذه الدعوة �مثا�ة المحك العملي لمختلف الـرؤ� واألف�ـار علـى امتـداد  أ            وال�حث�ة، و                               العاملة في المؤسسات األكاد�م�ة 

                                  شارك فیها القطاعان العام والخاص. ت                          رقعة الوطن والتي تحتم أن ی

                                               على اإلدارة المر�ز�ة التنازل عن �ثیر من وظائفها       �فرض  –                                                   تعز�ز مفاه�م الالمر�ز�ة والشفاف�ة والمشار�ة الشعب�ة     ّ إنّ 
ـــ   ،                             تقلید�ـــة لصـــالح الوحـــدات المحل�ـــة  ال ــین المر�ز�ـــة والمحل�ـــة لتســـر�ع االســـتجا�ة لالحت�اجـــات    ا               ً ممـــا یتطلـــب تعاوًن                                                          بـــین اإلدارتـ

                      التقســ�مات اإلدار�ــة علــى                        و�غــض النظــر عــن جغراف�ــة                                                   والعمــل علــى تحســین نوع�ــة الخــدمات المقدمــة للمــواطنین.   ،       المحل�ــة
ّ                                                                     فإّن لكـل واحـدة منهـا حاجاتهـا الخاصـة وأول�اتهـا التـي تجعـل مـن الصـعو�ة �م�ـان    ،                           مساحة �ل منها أو عدد س�انها       اختالف   

                 تطبی� المر�ز�ة.

ّ                                            إّن التحـــول نحـــو الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة ضـــرورة تقتضـــیها      وذلـــك    ،                      اإلدارة العامـــة فـــي األردن      إلیهـــا                        روف المترد�ـــة التـــي آلـــت   الظـــ   
             ة في األردن.      جتماع�      �ة واال     قتصاد          س�اس�ة واال                  و�ذلك المتطل�ات ال   ،       المحل�ة                 لة إلدارة الوحدات      مسئو      �ة ال     ستقالل                  لتوفیر المرونة واال

       اآلثـــار                            ح تطبیـــ� الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة و            متطل�ـــات نجـــا    علـــى        الضـــوء   ي                         فقـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة لتلقـــ          لمـــا ســـب�،     ً   اســـتناًدا 
   .                  واألكاد�م�ة األردن�ة                                  النخ�ة الس�اس�ة واإلدار�ة واإلعالم�ة                                           المترت�ة على تطب�قها في األردن من وجهة نظر 
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                مش�لة الدراسة:

                                     فرهــا لتطبیــ� نهــج الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة فــي  ا                                                                    تبــرز مشــ�لة الدراســة مــن عــدم المعرفــة �المتطل�ــات والعوامــل التــي ین�غــي تو 
                                                                     التي �م�ن أن تترتب علـى تطبیـ� هـذا الـنهج علـى مجمـل قـدرة الوحـدات المحل�ـة        اآلثار                           المحل�ة، و�ذلك عدم اإللمام �        اإلدارة

                                                                                                         األردن�ــة علــى تلب�ــة احت�اجــات المــواطنین والتجــاوب مــع الغا�ــات والخصوصــ�ات المحل�ــة والتنمو�ــة لكــل منطقــة مــن منــاط� 
    وهـو           المنـاحي،      جم�ـع               �ـة اإلدار�ـة وفـي                                ستمرار التطبیـ� التقلیـد� للمر�ز                                ذلك الت�عات السلب�ة المتراكمة ال     إلى      �ضاف  ،        المملكة

                                   نـدرة الدراسـات المنشـورة التـي تناولـت         ّ �مـا إنّ                                                           ضرر �بیر فـي المجتمعـات المحل�ـة خـارج نطـاق العاصـمة �التحدیـد.  ل     مسبب   ال
                                                                              إضـافة إلـى تـزامن هـذه الدراسـة مـع مسـاعي الح�ومـة إلنجـاز التشـر�عات واللـوائح الناظمـة    ،  �ـة   ردن  األ          فـي البیئـة              هذا الموضوع

  ل  ثـ    وتتم    ي.   ردنـ  األ                 وتنمو�ـة للمجتمـع                ٕ       مـع حاجـات �حث�ـة وٕادار�ـة    ا                           ً مـن هـذا المسـعى ال�حثـي متجاوً�ـ      یجعـل  –                 لتطبی� الالمر�ز�ة 
   ؟                    المترت�ة على تطب�قها       اآلثار  و    ،                 الالمر�ز�ة اإلدار�ة         اح تطبی�           متطل�ات نج       ما هي   :               ل ال�حثي التالي     السؤا   في               مش�لة الدراسة 

   :             أهداف الدراسة

                              تهدف هذه الدراسة إلى ما یلي:

                                                        متطل�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ما یراها الممستجیبون.                                 تحلیل توجهات النخ�ة األردن�ة نحو - 1

   .                                                          تحدید اآلثار المتوقعة من تطبی� الالمر�ز�ة من وجهة نظر النخ�ة - 2

                                         متطل�ــات تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة فــي األردن                               م اخــتالف فــي توجهــات النخ�ــة نحــو أ      اتفــاق          �ــان هنــاك     إذا           نحدیــد مــا - 3
                                                                            تعز� إلى متغیر� الوظ�فة الحال�ة واالنتماء لحزب س�اسي من وجهة نظر المستجیبن.

ّ   التعــّرف  - 4    مــن                                                                                   المترت�ــة علــى تطبیــ� الالمر�ز�ــة تعــز� إلــى متغیــر� الوظ�فــة الحال�ــة واالنتمــاء لحــزب س�اســي           علــى اآلثــار    
  .                  وجهة نظر الم�حوثین

                      المترت�ة على تطب�قها.                                  ت تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة واآلثار      متطل�ا                    استقصاء العالقة بین - 5

                            توصل إلیها الدراسة الحال�ة.                                                                الخروج بتوص�ات وحلول واقع�ة للحالة األردن�ة في ضوء النتائج التي ت - 6

   :             أهم�ة الدراسة

                                                    خر عملي، و�م�ن أن نجمل أهم�ة هذه الدراسة في الجوانـب                               عت�ار�ن اثنین، أحدهما علمي واآل  ا                       تن�ع أهم�ة الدراسة من 
                  الرئ�سة التال�ة:

               وتتمثل �اآلتي:                 األهم�ة النظر�ة،  - أ

ّ               الالمر�ز�ة اإلدار�ة، من حیث التعّرف على متطل�ات                           من الموضوعات اإلدار�ة وهو   ا    ً ومهمً    ا    ً حیو�ً    ا ّ                ً إّنها تتناول موضوعً                                
        إن نــدرة      �مــا                                                      اإلیجاب�ــة المترت�ــة علــى تطب�قهــا مــن وجهــة نظــر الم�حــوثین.                               المر�ز�ــة اإلدرا�ــة، وتحدیــد اآلثــار ل            نجــاح تطبیــ� ا

                                                                                                          الدراســات المنشــورة حــول متطل�ــات نجــاح الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة تجعــل مــن هــذه الدراســة إضــافة ومســاهمة علم�ــة ترفــد الم�ت�ــة 
                                                       األردن�ة، وتؤسس لمز�د من الدراسات المستقبلة ذات الصلة.
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ــة،  - ب ــة العمل� ــة التطب�ق� ــذ                                                       هــذه الدراســة مواك�ــة لجهــود الح�ومــة نحــو تفعیــل الالمر�ز�ــة،                           األهم�     هــا       ن نتائج  فــإ    لك  ل
                                                              تهیئة الظروف المناس�ة والمتطل�ات الالزمة لتطبی� منهج الالمر�ز�ـة     على         المعني          نع القرار  ا  وص   ل     مسئو   ال       تساعد    سوف 

   ره  ی                                                                                                      في اإلدارة المحل�ـة، والوقـوف علـى اتجاهـات وتطلعـات النخ�ـة الس�اسـ�ة واإلدار�ـة األردن�ـة نحـو مـا ین�غـي عملـه وتـوف
                                                                          یتوقعونه من نتائج وثمار �م�ن أن �ع�سها هذا النهج على ح�اة المواطن األردني.                      لتطبی� الالمر�ز�ة، وما 

               أسئلة الدراسة:

   :                     لین ال�حثیین التالیین  ؤا   الس   عن       جا�ة  اإل    إلى                  تسعى هذه الدراسة 

         األردن�ة؟            واألكاد�م�ة         واإلعالم�ة         اإلدار�ة  و                        تراها النخ�ة الس�اس�ة                                             ما متطل�ات نجاح تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ما - 1

  ؟       األردن�ة                                                                                                     اإلیجاب�ة المترت�ة على تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ما تراها النخ�ة الس�اس�ة واإلدار�ة واإلعالم�ة واألكاد�م�ة           ما اآلثار -  2

                 فرض�ات الدراسة:

                                         متطل�ات تطبی� الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة فـي األردن  ل                   في تقدیر الم�حوثین   )     0.05   ≤ �                              ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة ( - 1
                     االنتماء لحزب س�اسي.  و                                  تعز� إلى متغیر� الوظ�فة الحال�ة، 

                                     المترت�ـة علـى تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة      ثـار  لآل                     ) في تقدیر الم�حـوثین     0.05   ≤ �                              ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة ( - 2
       س�اسي.             االنتماء لحزب   و                                  تعز� إلى متغیر� الوظ�فة الحال�ة، 

                                  ت تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة واآلثـار          بـین متطل�ـا  )     0.05   ≤ � (                                                ال توجد عالقة ارت�ا� ذات داللة إحصائ�ة عند مسـتو�  - 3
  .                    المترت�ة على تطب�قها

   :              منهج�ة الدراسة

                                                      عـن أسـئلة الدراسـة التـي بـدأت بوصـف مجتمـع الدراسـة، وطر�قـة       جا�ـة                   لإلجراءات المت�عـة لإل   ا                   ً یتضمن هذا الجزء وصفً 
                                                                                                             اخت�ار العینة، وخطوات بناء أداة الدراسة، ووصف لإلجراءات التي ات�عت للتأكد مـن دالالت الصـدق والث�ـات ألداة الدراسـة، 

           الب�انات.                             اإلحصائ�ة المستخدمة في معالجة          الطرائ�                �اإلضافة إلى عرض    ،                               و��ف�ة تطب�قها على أفراد العینة

   :             تصم�م الدراسة

                                                              وذلــك مــن خــالل الرجــوع إلــى األدب النظــر� والدراســات الســا�قة المتعلقــة                                      ســتخدم ال�احــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي،  ا
                                        وهو منهج مالئم لدراسة الظواهر االجتماع�ة.   ،              �موضوع الدراسة

                        مجتمع الدراسة وعینتها:

ّ                                            تكــّون مجتمــع الدراســة مــن النخ�ــة الس�اســ�ة واإلدار�ــة            عینــة قصــد�ة                                            واإلعالم�ــة واألكاد�م�ــة األردن�ــة، حیــث تــم اخت�ــار    
                واألمنــاء العــامون    ،                           الــوزراء الحــالیون والســا�قون    :     ومــنهم                   �قضــا�ا الشــأن العــام                 مثلــت المهتمیــین   ،                       اختیــرت مــن مجتمــع الدراســة

ــون فــــي العلــــوم اإلدار�ــــة والس�اســــ�ة، والصــــحفیون  ص خ ت                  ســــاتذة الجامعــــات الم أ                  لألحــــزاب الساســــ�ة، و                  (�تــــاب األعمــــدة فــــي                                            صــ
         متصرف).    ن/ ی            نواب المحافظ            المحافظون/   :                 والح�ام اإلدار�ون                         و�عض المسؤلین الح�ومین،    ،                          الصحافة)، والنواب، واألع�ان
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   :            أداة الدراسة

                                                                    عن متغیر الدراسة (الالمر�ز�ة اإلدار�ة) من خالل مجالین على النحو اآلتي:                               م است�انة لغا�ات جمع الب�انات    تصم� ّ  تّم 

                      ال�احـث مـن األدب النظـر�         اسـتفاد      ، حیـث  ة      ) فقـر   23 (   لـه        وخصصـت                                            مجال متطل�ات تطو�ر تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ـة:  - 1
                                    والدراسات السا�قة لبناء هذه األداة.

                     ســـتفاد ال�احـــث مـــن األدب  ا    حیـــث        فقـــرة،  )   17 (   لـــه        وخصصــت                                      المترت�ـــة علـــى تطبیـــ� الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة:        اآلثـــار     مجــال  - 2
   .                       السا�قة لبناء هذه األداة                 النظر� والدراسات 

          ) الخماســي Likert       ل��ــرت (                                                                     اســتخدام أســلوب األســئلة المغلقــة فــي صــ�اغة فقــرات االســت�انة �اســتخدام مق�ــاس        �مــا تــم
                         وتعتبـر درجـة الموافقـة لكـل     ). 1 (                 )، ال أوافـ� �شـدة 2         ال أوافـ� (    )، 3                متوسـ� الموافقـة (    )، 4       أوافـ� (    )، 5            أواف� �شدة (   :       المتدرج

-    2.33    (مــن               ، والمتوســطات                   ) موافــ� بدرجــة قلیلــة    2.33   مــن      أقــل (           المتوســطات                         ��ــل حســب المع�ــار التــالي:               فقــرة أو للمجــال 
   .                   ) مواف� بدرجة �بیرة    3.66        (أكثر من              ، والمتوسطات                    ) مواف� بدرجة متوسطة    3.66

   :         صدق األداة

                                                                       ال�احـث �عرضــها علـى ســتة مـن المح�مــین مـن أعضــاء هیئـة التــدر�س فـي قســمي اإلدارة      قــام                        للتحقـ� مــن أداة الدراسـة، 
     بهـدف                 ن مـن المسـتهدفین  ی            و�عـض المتخصصـ        ٕ                                                              العامة وٕادراة األعمـال فـي �ل�ـة االقتصـاد والعلـوم اإلدار�ـة فـي جامعـة الیرمـوك 

        ومــا إذا    ،                    ق�ــاس متغیــرات الدراســة                   مــن حیــث قــدرتها علــى   ،                                ووجهــات نظــرهم تجــاه فقــرات االســت�انة    هــم ئ   آرا                تح��مهــا واســتطالع 
                    مــن أجــل تحقیــ� األغــراض    ،                ٕ                                          األخــذ �مالحظــاتهم وٕاجــراء التعــد�الت المطلو�ــة لرفــع ســو�ة االســت�انة     وتــم   ،                 �انــت تحقــ� أهــدافها

           المطلو�ة.

             ث�ات األداة:

        الدراسـة                     تسـاق الـداخلي لمجـاالت     ) لال(Cronbach Alpha                                                 تـم اسـتخراج ق�مـة الث�ـات مـن خـالل معامـل �رون�ـاخ ألفـا 
   .          ولألداة ��ل

                ئ�ة المستخدمة:   حصا                    األسالیب التحلیل�ة اإل

              ال�احـــث بترمیـــز              أســـئلتها قـــام   عـــن       جا�ـــة                                                                مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى نتـــائج الدراســـة المختلفـــة والتحقـــ� مـــن فرضـــ�اتها ولإل
          المتوسـطات        السـتخراج  SPSS)    �ـة (     جتماع                                   ام برنـامج الحزمـة اإلحصـائ�ة للعلـوم اال     اسـتخد ٕ                     وٕادخالهـا إلـى الحاسـوب �        سـت�انة  اال

  :       التال�ة         اإلحصائ�ة        األسالیب        استخدام   تم     وقد           وفقراتها،        الدراسة       لمجاالت          المع�ار�ة   ات     نحراف   واال         الحساب�ة

 أفـراد عینـة         السـتجا�ات             ات المع�ار�ـة     نحرافـ            الحسـاب�ة واال          المتوسـطات        اسـتخدام   ً تـمً    ،       والثـاني     األول       السـؤال   عـن     جا�ة  لإل           

         الدراسة.
 فرضیتي الدراسة األولى والثان�ة، تّم استخدام اخت�ار (       خت�ار ال                  ّ                                 (Tواخت�ار       . (ANOVA) 

 المترت�ـــة مـــن        اآلثـــار                                 متطل�ـــات نجـــاح الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة و                                         فرضـــ�ة الدراســـة حـــول العالقـــة االرت�اط�ـــة بـــین       خت�ـــار ال            
         المحور�.       رت�ا�         اخت�ار اال   ّ          ، تّم استخدام                        تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة
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   :             اإلطار النظر� 

   :                       مفهوم الالمر�ز�ة اإلدار�ة

                                                                                                            قبــل التطــرق إلــى الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة، البــد مــن تعر�ــف المر�ز�ــة اإلدار�ــة، فالمر�ز�ــة اإلدار�ــة تعنــي حصــر الوظ�فــة اإلدار�ــة 
ـــف ال ـــولى الح�ومـــة المر�ز�ـــة مهمـــة إصـــدار القـــرارات النهائ�ـــة فـــي مختل ـــة ضـــمن          موضـــوعات                                                                                      �الح�ومـــة المر�ز�ـــة، حیـــث تت             الداخل

ّ            أّمـا الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة ف�عّرفهـا (ال�ـاز:   .                                          ا، وال �شار�ها في ذلك أ�ة هیئة إدار�ة أخـر�          اختصاصاته     ّ                    ) �أّنهـا: "أسـلوب أو طر�ـ�     2000 ّ                        
                                                                                                                  من طرق اإلدارة �قضي بتوز�ع الوظائف اإلدار�ة في الدولـة بـین الح�ومـة التـي تمثـل السـلطة المر�ز�ـة وهیئـات عامـة أخـر� (محل�ـة 

                   للوصا�ة اإلدار�ة".   أ�                                                           ، على أن تخضع تصرفات هذه الهیئات لرقا�ة السلطة المر�ز�ة، ا   ً ون�ً                           أو مرفق�ه) مستقلة عنها قان

ّ     وعّرفها    (Eaton, 2008)  وعّرفهـا                                                                   توز�ع االختصاصات اإلدار�ة المر�ز�ـة علـى هیئـات محل�ـة مسـتقلة ومنتخ�ـة.   :  ّ   �أّنها     ّ   
  ّ                                                                                   �أّنهــا: "وضــع ســلطات القــرار فــي یــد هیئــات أخــر� غیــر ممثلــي الســلطة المر�ز�ــة، هیئــات غیــر خاضــعة    )    2009   ،     (محمــد

       ً                                منتخ�ًة بواسطة المواطنین ذو� المصلحة".   ا                                           ً لواجب الطاعة للسلطة الرئاس�ة، وأن تكون غال�ً 

ّ                                                                   و�ر� ال�احـث أّن الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة تهـتم بتوسـ�ع صـالح�ات السـلطات المحل�ـة علـى حسـاب السـ                   لطة المر�ز�ـة، ومـن              
ّ                              ً جهة أخر� فإّن الالمر�ز�ة اإلدار�ة تعد انع�اسً                                     من خالل توس�ع الصالح�ات اإلدار�ة سواء                           لمبدأ الد�مقراط�ة اإلدار�ة    ا    ً عمل�ً    ا           

   .                       مقتض�ات الحاجة على األرض ل   ا        ً وذلك وفقً    ،                                   القرار على مستو� األقال�م والمحافظات       اتخاذ              في التخط�� أو 

   :       اإلدار�ة                أش�ال الالمر�ز�ة 

     تي:      )، �اآل    2009  ،                    ن، یذ�رهما (الخالیلة ی                                       تندرج الالمر�ز�ة اإلدار�ة تحت ش�لین أساسی

      تمـارس      �حیـث                                                   ق�ـام هیئـات مسـتقلة تحـدد اختصاصـاتها علـى أسـاس موضـوعي    :                                   الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة المصـلح�ة المرفق�ـة - 1
                                           والالمر�ز�ـة اإلدار�ـة المصـلح�ة هـي ��ـان تنظ�مـي                                                          اختصاصاتها على مستو� منطقة واحدة أو عدة مناط� فـي الدولـة، 

    ته    �فاء                                          وتخضعه للرقا�ة التنفیذ�ة والتشر�ع�ة لضمان    ا       ً أو جزئ�ً    ا                                                    ً عام مستقل عن جهاز الدولة التقلید�، وتملكه الدولة �ل�ً 
   .                                              وفاعلیته في استخدام األموال العامة للصالح العام

                                                                ختصاصات بین األجهزة اإلدار�ة المر�ز�ة وهیئـات مسـتقلة تعمـل فـي وحـدات                  توز�ع السلطات واال   :   م�ة   قل�                    الالمر�ز�ة اإلدار�ة اإل -  2
                                                   م�ـة محـددة، تقـوم علـى إدارة �ـل وحـدة منهـا هیئـة مسـتقلة     إقل�                   م الدولـة إلـى وحـدات     إقلـ�                               م�ة، و�قتضي هذا األسلوب أن �قسـم     إقل�

                                                وفــي حــدود مــا یخــول لهــا مــن ســلطات واختصاصــات، علــى أن    ،   م�ــة   قل�                 فــي نطــاق رقعتهــا اإل   ،                          عــن الجهــاز الح�ــومي المر�ــز� 
ٍ                                                     ترت�� هذه الهیئات �الح�ومة المر�ز�ة �قدٍر من العالقات التي تكفل وحدة الدولة الس�اس�ة واإلدار�ة.                                         

ـــع �الهمـــا �الشخصـــ�ة اال ــتند إلـــى تمّت ــوعي الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة �سـ ّ                                                        ّ                    و�ـــر� ال�احـــث أّن القاســـم المشـــترك بـــین نـ ـــة                       عت�ار�
             ٕ                       إلى رقا�ة وٕاشراف السلطات المر�ز�ة.          وخضوعهما

   :                               متطل�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة

ٍ                     إّن نجاح تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة مقترن �شروٍ� موضوع�ة، البد من تو                                           ّ                               نسـ�اب�ة تطبیـ� النظـام الالمر�ـز�  ا                  فرها لضمان نجـاح و  ا 
    تي: آل   ) ا    2007        الرشید،   ؛     2005             یذ�ر (عثمان،                                                                      في إدارة األقال�م ووحداتها اإلدار�ة الصغر�، ومن هذه المتطل�ات والشرو�، 
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ّ           عتراف بوجود مصالح محل�ة أو خاصة متمیزة: وهي الف�رة األساس�ة لق�ام الالمر�ز�ة اإلدار�ة، فعلى المّشرع الوطني   اال - 1                                                                                             
ّ                    �عتـــرف �ـــأّن هنـــاك مصـــالح محل�ـــة ال   أن                                                                         بـــد للهیئـــات المحل�ـــة المعن�ـــة أن ت�اشـــر الق�ـــام بإدارتهـــا، وأن تتفـــرغ الح�ومـــة           

                                      المر�ز�ة إلدارة المراف� القوم�ة وحدها.

                                                                         وجــود هیئــة تســتقل بــإدارة هــذه المصــالح المحل�ــة، ولهــا شخصــ�ة معنو�ــة وذمــة مال�ــة    أ�                            وجــود هیئــات منتخ�ــة مســتقلة: - 2
         المحلي.       ستقالل           في تحقی� اال       تساهم              االنتخاب وسیلة              خاصة، إذ �عد 

                                                                            إعـداد الكـوادر ذات المهـارات التـي تؤهلهـا لفهـم اإلدارة الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة، والتـي    أ�                                   إعداد الكوادر والمهـارات اإلدار�ـة: - 3
                    النظـام الالمر�ـز� علـى           حیـث �عتمـد                                                                    ٍ         تستوعب وتفهم نظام الالمر�ز�ة اإلدار�ـة ولـدیها القـدرة علـى تطب�قهـا ��فـاءٍة عال�ـة، 

ّ                              ) من النظام المر�ز�، ألّن الحاجة إلى هـذه الكـوادر تبـدأ Skill Labor Intensive                                    �ثافة أكبر للكوادر اإلدار�ة المؤهلة (                       
                                                        إلى اإلدارات األعلى ضمن اله��ل التنظ�مي لإلدارة المر�ز�ة.   ا                                 ً من البلد�ات واإلدارات المحل�ة صعودً 

                لین اإلدار�ـین فـي      مسـئو                                                                         المعلومات: وهذا �عني توفیر قاعدة واسعة للب�انات والمعلومـات لغـرض إلمـام ال                             توفیر قاعدة واسعة للب�انات و  -  4
                                                  و�ــذلك المــوارد المتاحــة والكامنــة التــي �م�ــن اســتغاللها    ،                                                                 األقــال�م واإلدارات المحل�ــة والبلــد�ات بواقــع منــاطقهم فــي مختلــف المجــاالت

                                      وتلب�ة حاجاتها من المستلزمات الحدیثة.   ،                    وز�ادة �فاءة اإلدارات   ،           سین نوعیتها   وتح   ،                                     لز�ادة حجم الخدمات المقدمة إلى الس�ان

  :                                           التحد�ات التي تواجه تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة
ً                      عمل�ــــة الالمر�ز�ــــة اإلدار�ــــة فــــي دولــــة مــــا بنــــاًء علــــى الظــــروف الس�اســــ�ة       تطبیــــ�                         یختلــــف مــــد� فعال�ــــة وتقیــــ�م                                        

ــة لهــذه الدولــة، و�شــ�ٍل أساســي هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تــؤثر فــي فعال�ــة عمــل المجــالس  ٍ                                                            واالقتصــاد�ة والتار�خ�                                        
            افة إلــى قلــة                                                                                  : المــوارد المحــدودة، وضــعف القــدرة المؤسســ�ة، وعــدم �فا�ــة آل�ــات المســاءلة والمحاســ�ة، إضــ   مثــل        المحل�ــة 

  (Devas, 2005; Enikolopov & Zhuravskaya, 2003)   .            فر المعلومات ا   تو 
   :(Limited Resources)                 الموارد المحدودة  - 1

                                                                        م�ـة المـوارد التـي تسـاعدها علـى تغط�ـة التكـالیف المال�ـة الملقـاة علـى عاتقهـا،    قل�          الوحـدات اإل   في            أغلب الدول          ال تمتلك
                              م �أسـلوب لتحقیـ� اإلیـرادات لهـذه    قلـ�                                                 التشـر�ع�ة التـي تخولهـا فـرض ضـرائب معینـة علـى سـ�ان اإل                  هـا ال تمتلـك السـلطة       ّ �ما إنّ 

                                                                                                        المجــالس المحل�ــة، ممــا یــدفعها إلــى االعتمــاد علــى المر�ــز فــي التمو�ــل، ممــا �ضــعف موقــف أعضــاء المجــالس المحل�ــة أمــام 
                                                    ناخبیهم، �اعت�ارهم مستهلكین للموارد ول�سوا منتجین.

   :(Lack of Institutional Ability)    س�ة                 ضعف القدرة المؤس - 2
                                                                                                       نــدرج تحــت مفهــوم القــدرة المؤسســ�ة مجموعــة المهــارات التقن�ــة واإلدار�ــة والمال�ــة الالزمــة لتحقیــ� األهــداف المطلو�ــة  ت

                                 ، وذلـك �سـبب نقـص الخبـرات الوظ�ف�ـة   مـة ئ  مال                                             مـا تكـون القـدرة المؤسسـ�ة للح�ومـات المحل�ـة غیـر    ا          ً م�ة، وغال�ً    قل�          للوحدات اإل
                                                                                                             التــدر�ب للمــوظفین الح�ــومیین فــي هــذا المجــال، والــذ� �عــز� إلــى نقــص المــوارد المال�ــة لتصــم�م وتنفیــذ البــرامج التدر�ب�ـــة   و 

                                                                            على ضعف عمل�ة صنع القرار، وآل�ات المساءلة ألعضاء المجالس المحل�ة المنتخبین.   ا                           ً المناس�ة، �ما ینع�س ذلك سل�ً 
   :(Lack of Accountibility & Auditing)                                            عدم �فا�ة آل�ات المساءلة والمحاس�ة والتدقی�  - 3

                                  �ــذلك محاســ�ة أعضــاء المجــالس المحل�ــة   و           عــن الشــعب،          �ممثلــین                                       عمل�ــة المســاءلة محاســ�ة األعضــاء المنتخبــین    ي   تعنــ
          حــول ��ف�ــة        لناخــب         ثقــة لــد� ا                                                                               المعینــین مــن قبــل الح�ومــة، و�تطلــب نظــام المحاســ�ة والتــدقی� وضــع إجــراءات عادلــة تخلــ�

                                                                                 م، �مـا یجـب أن یتضـمن نظـام المحاسـ�ة إجـراءات شـفافة توضـح لجم�ـع أطـراف عمل�ـة الالمر�ز�ـة    قل�                     استخدام الموارد في اإل
                                  توز�ع الموارد المال�ة وتفص�التها.       عمل�ة  –                                                          اإلدار�ة، والمواطنین، واألعضاء المنتخبین، واألعضاء المعینین
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  :(Unavailability of Information)          المعلومات    فر  ا       قلة تو  - 4

                                                                                            علـى حجـم المعلومـات المتاحـة للمـواطنین ومـد� التفصـ�الت الموجـودة عـن ��ف�ـة اسـتخدام وتوز�ـع المـوارد،    ا                  ً تعتمد المساءلة أ�ًض 
      ل�ة.                                                                                                            �ما تتطلب عمل�ة الالمر�ز�ة اإلدار�ة وجود مجتمع فاعل قادر على المشار�ة في جم�ع القضا�ا التي تطرحها المجالس المح

   :                                        إیجاب�ات وسلب�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة

ــة مــن خــالل تجــارب �عــض الــدول، فیــذ�ر          ) أهم�ــة     2010           ؛ المعــاني،     2007         الر��عــي(                                                           تتضــح مزا�ــا الالمر�ز�ــة اإلدار�
                                            نهم واالســتفادة مــن مــواردهم فــي تنم�ــة مجتمعــاتهم     شــئو                ٕ                     تعز�ــز االنتمــاء وٕاحســاس النــاس فــي إدارة                     الح�ــم المحلــي مــن خــالل 

ـــدرات اإلدار�ـــة والمؤسســـ�ة، وحـــل المشـــ�الت فـــي المجتمـــع �صـــورٍة أســـرع وأدق، حیـــث إّن اإلدارة  ـــاء الق ـــز بن ّ         المحل�ـــة، وتعز�                   ٍ                                                                           
   .                                                                                      األفضل للح�م تتمثل في إعطاء األقال�م أو المحافظات سلطات أوسع تتناسب وخصائصها واحت�اجاتها

   :       تكمن في                                ومزا�ا تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة             أهم إیجاب�ات    أن   ) Sorribas, 2004; Bardhan, 2002 (       و�ضیف

ّ                                                        إّن العمل بنظام الالمر�ز�ة اإلدار�ة �عـد ضـرورة د�مقراط�ـة، بـل  -  1                    أجـوف إذا لـم تصـحبها    اّ                                ً ّن الد�مقراط�ـة الس�اسـ�ة تصـ�ح نظاًمـ إ 
ّ                    المر�ز�ــة إدار�ــة، ألّن اهتمــام المــواطن �ال                      الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة هــي               مــه، ولهــذا فــإن     إقل�  ن     شــئو          اهتمامــه �          ینبثــ� عــن          ن العامــة،     شــئو                  

           ن العامة.    شئو                                                                                                  �مثا�ة مدرسة عامة للناخبین واألعضاء �مارسون فیها المسائل المحل�ة ثم �ستمدون من ذلك خبرة لمعالجة ال
ّ                                                                                                               إّن نظــام الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة �عــد اســتجا�ة لمتطل�ــات الدولــة الحدیثــة التــي أصــ�حت �قــدر أو �ــآخر دولــة متدخلــة وتعــددت وتنوعــت  -  2  

   .     نفسها                 الكفاءة العال�ة �                               واج�ات اإلدارة على مستو� الدولة       جم�ع                                                  دارة فیها، �حیث �صعب ق�ام اإلدارة المر�ز�ة �ممارسة   اإل       واج�ات 
ّ                                                                                                  إّن األخـــذ بنظـــام الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة �عـــد مـــن م�ـــاد� اإلدارة الرشـــیدة، وذلـــك مـــن خـــالل تقر�ـــب المســـافات بـــین المر�ـــز  - 3  

                                          لقرب الهیئات الالمر�ز�ة اإلدار�ة مـن المصـالح    ا   ً نظرً    ،                          ین والسرعة في اتخاذ القرار             عت�ارات الروت  ا               ّ       والفروع، والتغّلب على 
                 األعمال اإلدار�ة.       إنجاز        في سرعة        �ساهم                           ومن ثم ت�س�� اإلجراءات، مما    ،       المحل�ة

ّ     تحق� الالمر�ز�ة اإلدار�ة اعت�ارات العدالـة بـین مـواطني أقـال�م الدولـة المختلفـة، وذلـك ألّن �ـل  -  4                            م فـي الدولـة �سـتط�ع عـن طر�ـ�     إقلـ�                                                                                 
                                                          م في الدولة من موارد الدولة �قدر تحمله ألع�ائها الضر�ب�ة.    إقل�                                            ن �حق� احت�اجاته ومتطل�اته، و�ذلك �ستفید �ل  أ                  الالمر�ز�ة اإلدار�ة 

ّ                                                                               إّن العمل بنظام الالمر�ز�ة اإلدار�ة �حق� فوائد جمة في أوقات األزمات الكبر� التي تواج - 5          ت الحروب                 الدولة، ففي أوقا   ه 
  م     إقلـ�              فإنهـا تم�ـن �ـل    ،                                                   ّ                    یختل النظام في العاصمة حتى ینفـر� عقـد الدولـة �لهـا، أّمـا الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة       فعندما          والثورات 

            نه الخاصة.    شئو                                لما �عتاده من استغالل في ممارسة                              من الصمود ���ان قائم �مفرده

   :                              سلب�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة

ّ                            أّن هنـاك �عـض اإلنتقـادات الموجـه )(Rusten & Sedra, 2004; Onyach-Olaa, 2003)     2001  ،              یـذ�ر (النهـر�   
    �مـا                                                                      تغلیب الهیئـات الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة للمصـالح المحل�ـة علـى المصـالح القوم�ـة،                                       إلى نظام الالمر�ز�ة اإلدار�ة ومن أهمها، 

                       نظام الالمر�ز�ة اإلدار�ـة               �عض ال�احثین                                              لكثرة األجهزة القائمة �الوظائف اإلدار�ة، وانتقد    ا          ً العامة نظرً          للخز�نة          نظام م�لف   ه   إن
         أو بینهــا       �عضــا  ّ                                                                                         �أّنــه قــد یــؤد� إلــى �ثــرة النزاعــات والصــراعات علــى اإلختصاصــات بــین الهیئــات الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة �عضــها 

ـــة، فضـــ ـــین الســـلطات المر�ز� ـــى ف�ـــرة االنتخـــاب فــــ      اعتماد   عــــن    ً الً                          و� ـــات الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة اإل                     هـــا عل     م�ــــة    قل�                                    ي تشـــ�یل الهیئ
                                                             تأتي �عناصر ال تتوافر لدیها الخبرة والدرا�ة والكفا�ة الفن�ة.    قد           واالنتخا�ات 

   إال                    ستمرار لفتـرة طو�لـة   اال  ّ             فإّنها ال تستط�ع    ،                 الالمر�ز�ة اإلدار�ة          إیجاب�ات   من  ّ          أّنه �الرغم  �  )     2010  ،     نوار     أبو(          �ما یدلي
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      تحدیـد    أ�    ،        �ـل منهمـا                                  مما �قتضي وضع حد فاصـل بـین م�ـادین   ،      األخر�     من                          �أصل، و�ذلك تحد �ل منهما               بجوار المر�ز�ة 
                                        ٍ                          ، فهناك �عض المرافـ� التـي تهـم الدولـة �وحـدٍة شـاملة أو التـي تحتـاج إلـى  ا                     ً وتلك التي تدار المر�ز�ً    ا                       ً المراف� التي تدار مر�ز�ً 

                                                                                          فــي جم�ــع أجــزاء الدولــة، �مرفــ� الــدفاع المــدني ومرفــ� البر�ــد ومرفــ� األمــن العــام، فمثــل هــذه المرافــ�        ً وأداءً    ً الً   شــ�      نســجام   اال
           ً                                                                               ن تكـــون قوم�ـــًة تـــدار �األســـلوب المر�ـــز�، و�ـــذلك حـــ� الح�ومـــة المر�ز�ـــة فـــي الرقا�ـــة علـــى أعمـــال الهیئـــات  أ           وغیرهـــا یجـــب 

                                                    �غیـــر رقا�ـــة)، والرقا�ـــة المقصـــودة هنـــا هـــي رقا�ـــة الح�ومـــة                               مـــع قاعـــدة (ال اســـتقالل فـــي اإلدارة   ا                        ً الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة، تماشـــ�ً 
   .                                                                 المر�ز�ة على أعمال الهیئات الالمر�ز�ة اإلدار�ة �أشخاص القانون العام

   :                الدراسات السا�قة

ٍ       ٍ   فــي هــذا الجــزء مجموعــة مــن الدراســات الســا�قة ذات العالقــة التــي تناولــت موضــوع الالمر�ز�ــة �طــرٍق مختلفــٍة،        یتنــاول                                                                                    
                                   منها حسب الترتیب الزمني، �ما یلي:            یتم عرض �عض       �حیث

   :                الدراسات العر��ة  - أ

                            ، حیــث جــاءت هــذه الدراســة بهــدف                                              دراســة حــول تطــو�ر قطــاع المجــالس المحل�ــة فــي األردن  )     2002  ،                   أجــر� (البنــك الــدولي
   ،                        لمر�ز�ــة والمجــالس المحل�ــة                              علــى طب�عــة العالقــة بــین الح�ومــة ا                                                         إجــراء تقیــ�م اإلدارة المحل�ــة فــي األردن، وذلــك مــن خــالل التر�یــز

                                                                                                                     وعلى الجانب المالي للبلد�ات. وقد توصلت الدراسة إلى محدود�ة سلطة المجالس المحل�ـة البلد�ـة فـي صـنع القـرار، وغ�ـاب التعـاون 
                                                                                                          بین البلد�ات الصغیرة، وعدم �فا�ة تفو�ض صالح�ة تقد�م الخدمات، وضعف التنسی� بین المستو�ات اإلدار�ة المختلفة.

ّ            التعـّرف علـى واقـع     إلـى   "                    دراسـة حالـة البلـد�ات    ..                   إصـالح الح�ـم فـي األردن          ) �عنـوان "    2002  ،        المـومني (            وهدفت دراسة      
ّ                                                                                  الح�م المحلي، والتعّرف علـى معوقـات الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة علـى عمـل المجـالس المحل�ـة. وخلصـت الدراسـة إلـى ضـعف فـي                     

                                             ّ    �ة المجـالس المحل�ـة عـن الح�ومـة المر�ز�ـة، �مـا بّینـت       اسـتقالل     وعدم                                                 المشار�ة الشعب�ة، وضعف تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة، 
ّ                                    ٍ                                                                      النتائج أّن المجال التنظ�مي للبلد�ات یتسم بدرجٍة عال�ة من الرسم�ة والشعب�ة والهرم�ة والتخصص�ة والرقا�ة والبیروقراط�ة.            

                  دراسـة تطب�ق�ـة علـى    ..               �األداء الوظ�في                                  "عالقة المر�ز�ة والالمر�ز�ة اإلدار�ة       ً         ) دراسًة �عنـوان     2002  ،              وأجر� (العساف
ّ                                                                      مراكز الشرطة �مدینة الر�اض، بهدف التعّرف على مستو� المر�ز�ة والالمر�ز�ة اإلدار�ة في شرطة مدینـة الر�ـاض، ومعرفـة                                       

   فـــي       خـــتالف  لال    أثـــر                                                                                         عالقــة المر�ز�ـــة والالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة �ـــاألداء الــوظ�في فـــي شـــرطة مدینـــة الر�ـــاض، ومــا إذا �ـــان هنـــاك
                                                                       علــى االتجــاه نحــو عالقــة المر�ز�ــة والالمر�ز�ــة اإلدار�ــة �ــاألداء الــوظ�في فــي شــرطة                 للعینــة الم�حوثــة               صــائص الشخصــ�ة   الخ

ّ                                              مدینة الر�اض، والتعّرف على معوقات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة في شرطة          مدینة.  ال                   

ّ                                                     ّ وقد أظهرت النتائج أّن نظام العمل في مراكز الشرطة �مدینـة الر�ـاض مر�ـز�، و�یّ                                 نـت النتـائج وجـود عالقـة سـلب�ة بـین                    
                                             هنـاك عالقـة إیجاب�ـة بـین الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة و�ـین                                الشـرطة، وأشـارت النتـائج إلـى أن                                   المر�ز�ـة و�ـین األداء الـوظ�في لضـ�ا�

   �ـة                                            بـین الم�حـوثین تتعلـ� �اتجاهـاتهم نحـو الالمر�ز    ا                               ّ                                ً األداء الوظ�في لضا�� الشرطة، و�ّینت النتائج وجود فـروق دالـة إحصـائ�ً 
ّ                        اإلدار�ة �اختالف العمر والرت�ة وعـدد سـنوات الخبـرة فـي الموقـع اإلشـرافي، �مـا أظهـرت النتـائج أّن مـن أكثـر المعوقـات التـي                                                                                       
                                                                                                           تواجه الالمر�ز�ة اإلدار�ة عدم وجود مراكز التدر�ب اإلدار� الكافي لألفراد، �اإلضـافة إلـى ضـعف الـوعي اإلدار� فـي أهم�ـة 

               العاملین معهم.                             التفو�ض وعدم ثقة الرؤساء في
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                                                       اســـتعراض وتحلیـــل التجر�ـــة األردن�ـــة فـــي مجـــال التخطـــ�� التنمـــو�     إلـــى                     ) بإعـــداد دراســـة هـــدفت     2002           وقـــام غنـــ�م (
                                              حـد الشـرو� األول�ـة األساسـ�ة لتطبیـ� ونجـاح مثـل هـذا  أ                                                   ، وذلك ضمن إطار مـنهج الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة، التـي تعتبـر        اإلقل�مي

    هـذه     لكـن                                                                               وقد بینـت الدراسـة أن األردن قـد قطـع خطـوات مهمـة علـى صـعید تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة،                   النوع من التخط��.
       ت التـي                                                                                    غیر �اف�ة إلیجاد تخط�� إقل�مي فاعل ومؤثر، فقد أوضحت الدراسة أن هناك العدید مـن المشـ�ال       ال تزال          الخطوات

                                                                                                        یواجهها التخط�� اإلقل�مي الالمر�ز� في األردن، على الـرغم مـن وضـوح األهـداف التـي �حـاول هـذا التخطـ�� تحق�قهـا، وقـد 
                                                                                                             نجمت هذه المش�الت نتیجة العالقة القائمة بـین أ�عـاد عمل�ـة اإلدارة الالمر�ز�ـة مـن جهـة، و�ـین مسـتو�اتها التـي تراوحـت مـا 

                                                    التوجهـات الرسـم�ة الهادفـة إلـى تطبیـ� المز�ـد مـن س�اسـات    مـن     رغم    �ـال  و                 ة من جهة أخر�.                           بین المر�ز�ة ضع�فة إلى متوسط
               �مـا بـین ال�احـث                                    ولم یجد طر�قه �عد إلى أرض الواقـع.   ا    ً نظر�ً        ال یزال                 من هذه اإلجراءات    ا    ً �بیرً    ا   ً جزءً     لكن         اإلدار�ة          الالمر�ز�ة 

                                                        اإلقل�م�ـة فـي ح�ـاة السـ�ان فـي منـاط� المملكـة المختلفـة، لـذلك                   التخطـ�� والتنم�ـة                                     أن تطبی� الالمر�ز�ة لـه تـأثیر فاعـل علـى 
                                                                             في تطبی� المز�د من الخطوات واإلجـراءات اإلدار�ـة الالمر�ز�ـة، علـى أن ��ـون ذلـك �شـ�ل    ا                        ً فإن من الضرور� المضي قدمً 

                                                          آثار سلب�ة قد تنجم عن تطبی� مثل هذا النوع من نظم اإلدارة.   أ�                                 تدر�جي مستمر لضمان الس�طرة على

                                                                      "المر�ز�ــة والالمر�ز�ـة اإلدار�ــة فــي اإلدارة التر�و�ـة فــي فلســطین مـن وجهــة نظــر          ) �عنـوان     2004  ،                   وهـدفت دراسـة (منصــور
ّ                              التعــّرف علــى وجهــة نظــر مــدیر� ومــدیرات     إلــى    "،                                                                مــدیر� ومــدیرات المــدارس الح�وم�ــة فــي محافظــات شــمال الضــفة الفلســطین�ة     

              �عـض المتغیـرات     أثـر                                                     طین�ة حول نمطي المر�ز�ة والالمر�ز�ـة اإلدار�ـة، وتحدیـد                                            المدارس الح�وم�ة في محافظات شمال الضفة الفلس
ـــة                            ومســـتو� المدرســـة والمدیر�ـــة)   ،      والجـــنس   ،                     وســـنوات الخبـــرة اإلدار�ـــة   ،                والمؤهـــل التر�ـــو�    ،                       المســـتقلة (المؤهـــل العلمـــي               علـــى الالمر�ز�

ّ                             . وقـــد توصـــلت الدارســـة إلـــى أّن توجـــه مـــدیر� ومـــدیرات المـــدارس        اإلدار�ـــة                                             الح�وم�ـــة هـــو توجـــه المر�ـــز� لصـــالح مســـتو� المدرســـة                          
       ّ                                                ، �مــا بّینــت النتــائج وجــود فــروق دالــة تعــز� لمتغیــرات المؤهــل  ا                                                             ً والمدیر�ــة، و�ــذلك ��ــون الــنم� الالمر�ــز� فــي اإلدارة التر�و�ــة مرتفًعــ

                 � لمتغیر المؤهل.                                                                                         العلمي وسنوات الخبرة اإلدار�ة والجنس ومستو� المدرسة والمدیر�ة، بینما ال توجد فروق دالة تعز 

       اآلثـار                بهـدف تحدیـد أبـرز                                               "مشروع الح�ومة المحل�ـة: نظـام الح�ـم الالمر�ـز�"      َ         ) دراسَة �عنوان     2005  ،             وأجر� (عثمان
ّ                       المترت�ــة علــى تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة فــي العــراق، وقــد أظهــرت النتــائج أّن مــن أبــرز هــذه اإلیجاب�ــات                 نشــر الد�مقراط�ــة    :                                                                   

                                                                                    تـوازن بـین المصـلحة العامـة ومصـلحة المجموعـات العرق�ـة والدین�ـة، و�ـذلك التـوازن بـین مصـلحة                        وحقوق اإلنسان، وتحقیـ� ال
                              ستغالل األمثل للوحدات المحل�ة.                                  الدولة ومصلحة الوحدات المحل�ة، واال

                                                                  مر�ز�ة الالمر�ز�ة اإلدار�ة في الوحدات اإلدار�ة ومر�ز�ة تهمـ�ش المـرأة                       ) بإجراء دراسة �عنوان "    2006  ،     سقاف      وقام (
ّ       لتقیــ�م واقــع تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة لــد� الوحــدات اإلدار�ــة ال�من�ــة، وقــد بّینــت النتــائج أّن شــعار                       فــي المر�ــز والمحل�ــات"              ّ                                                                      

                                                                          من أش�ال إعادة إنتاج المر�ز�ة في الالمر�ز�ة اإلدار�ة المسموح بهـا فـي الوحـدات    ً الً      إال ش�                               لالمر�ز�ة اإلدار�ة والمال�ة ل�س ا
                                                                       ضوع الوحدات اإلدار�ة للرقا�ة المال�ة واإلدار�ة من قبل السلطات المر�ز�ة.    عن خ   ً الً     ، فض ة      اإلدار�

                استعراض التجارب      إلى                        المحل�ة �الدول العر��ة"       دارة                        "الالمر�ز�ة اإلدار�ة في اإل         ) �عنوان     2009  ،                    وهدفت دراسة (النع�م
                            ، ودول منطقـة الخلـیج العر�ـي،        إفر�ق�ا                                                                               الواقع�ة لالمر�ز�ة في اإلدارة المحل�ة ل�عض الدول العر��ة، لدول الخلیج، ودول شمال 

ّ                               والتجر�ة العراق�ة، والتجر�ة األردن�ـة، و�عـد اسـتعراض تجـارب تلـك الـدول، بـّین ال�احـث أّن الـدول العر��ـة تأخـذ علـى اخـتالف             ّ                                                                    
                                                                                                      بدأ الالمر�ز�ة اإلدار�ة في اإلدارة المحل�ـة، �مـا أكـدت الدراسـة عـدم وجـود نمـوذج مثـالي بـین الـدول العر��ـة �م�ـن           أنظمتها �م
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ّ                                                     سائر األنظمة األخر�، �ما أشارت الدراسـة إلـى أّن مـن أبـرز المتطل�ـات الواجـب توافرهـا هـي إعـادة النظـر فـي     لى        تفضیله ع                                           
    علــى                                      ٕ                          نظــر فـي األسـس القانو�نـة لبنـاء الدولــة، وٕاعـادة تفـو�ض الصـالح�ات مـن األ                                 ٕ        اله��ـل التنظ�مـي واإلدار� للدولـة، وٕاعـادة ال

                                                 كوادر والمهارات اإلدار�ة، وتوفیر قواعد الب�انات. ل   ٕ       ، وٕاعداد ا   سفل      إلى األ

                                                                            نتقال من المر�ز�ة اإلدار�ة إلى نظـام اإلدارة المحل�ـة (الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة) فـي ظـل             ) �عنوان "اال    2011  ،               مقالة (ال�ابور
                                               فـي لیب�ـا، ومـا ارتـ�� �ـه مـن مر�ز�ـة إدار�ـة مرت�طـة    ا                                                             ً ولة الواحـدة". تناولـت المقالـة هـاجس الح�ـم المر�ـز� الـذ� �ـان سـائدً    الد

                   أن لیب�ــا �حاجــة إلــى         ال�احــث     و�ــر�    .            مــوارد الدولــة   ُ                                                             بــُنظم الح�ــم المســتبدة التــي تعتمــد �شــ�ل �بیــر علــى الــتح�م المر�ــز� فــي
                                                          �ونفیــدرالي ( متحــالف ) تكــون الالمر�ز�ــة المرت�طــة بهمــا س�اســ�ة            تحــاد�) أو ا                                       المر�ز�ــة إدار�ــة ولــ�س تبنــي نظــام فیــدرالي (

                                                                                الالمر�ز�ة اإلدار�ة سوف تحد من قدرات السلطة المر�ز�ة في التح�م فـي الوحـدات المحل�ـة     أن             ورأ� ال�احث   ،            ول�ست إدار�ة
          نتقـــال مـــن                الكاتـــب �ضـــرورة اال      أوصـــى  و    ،                                                      ت فاعل�ـــة أكبـــر للمـــواطنین فـــي الس�اســـات المحل�ـــة فـــي منـــاطقهم  ذا              وتتـــ�ح مشـــار�ة

                تحـاد� للیب�ـا بـل  ا                                         وهـو یـر� أن الحـل ال ��مـن فـي ال�حـث عـن نظـام   ،                 مر�ز� �ش�ل تدر�جي ال                              المر�ز�ة اإلدار�ة إلى النظام ال
   .                                              قد ��ون الحل في ش�ل الدول ال�س�طة غیر المر�ز�ة

                          " دراســـة مقارنـــة مـــع الدســـتور     2005                  دســـتور العـــراق لعـــام  ل   ا          ً  ختصاصـــات وفًقـــ        توز�ـــع اال          ) �عنـــوان "    2012  ،       �راو�           دراســـة (الشـــ
                                                                                                                السو�سر� واإلماراتي. یر� ال�احث أنه مـن األهم�ـة معرفـة ��ف�ـة توز�ـع االختصاصـات بـین الح�ومـات المحل�ـة والح�ومـة االتحاد�ـة 

                علـى تجـارب الـدول      طـالع  اال       یتوجـب                    ولتعز�ز تلك المعرفـة    .             في هذا المجال        وجدیدة                               وذلك لكونه سیخوض تجر�ة حق�ق�ة   ،         في العراق
                و�ـر� ال�احـث أنـه    .                                                  ألجـل المقارنـة وتعز�ـز الفهـم وتحدیـد مـد� تلـك االختصاصـات     �ـذلك   و    ،                                  األخر� المتعلقة �مجالس الح�ـم المحلـي

   ة      اتحاد�ـ             وخاصـة �تجر�ـة    ،                       العر��ـة الوحیـدة الناجحـة           هـا التجر�ـة       حیـث إن   ،               العر��ـة المتحـدة  ت                  تجر�ـة دولـة اإلمـارا            التعرف علـى       البد من 
                                             كونهـا مـن أقـدم التجـارب الناجحـة فـي هـذا الصـدد، ل                        تنـاول التجر�ـة السو�سـر�ة    ً  أ�ًضـا          مـن المهـم    أن             یر� ال�احـث     �ما   .              فیدرال�ة ناجحة

                       ح�ـم المحلـي مـع الدسـتور                                    أهم�ة مالحظة انسجام اختصاصات مجـالس ال             و�ر� ال�احث   ، د                                    ستفادة منها في التطبی� العراقي الجدی  اال  و 
   .                                         ینسحب على القوانین المنظمة لتلك االختصاصات     نفسه                                       النافذ للدولة وعدم تخطي أح�امه. واألمر 

   :                الدراسات األجنب�ة - ب

                                      تقیـ�م وضـع الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة فـي النظـام      إلـى   "                                     الالمر�ز�ة اإلدار�ـة فـي التعلـ�م �ال�ا�ـان        �عنوان "  (Muta, 2000)           هدفت دراسة 
ّ         وقــد بــین ال�احــث أّن ال�ا�ــان     ّ                                                   وقــد بّینــت النتــائج وجــود مســتو� مرتفــع مــن الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة،                     التعل�مــي ال�ا�ــاني.                 فــي القــرن التاســع       ر�ــزت                  

                                 العشــر�ن علــى دورهــا التنافســي �قائــد                                                                            مؤسســاتها لتلحــ� بر�ــب الــدول الصــناع�ة الغر��ــة، هــذا وقــد حافظــت ال�ا�ــان فــي القــرن     علــى     عشــر 
   . ا   ً أ�ًض                                                                                                       للعالم في عمل�ة العولمة االقتصاد�ة، حیث قامت ال�ا�ان �سلسلة من اإلصالحات �اتجاه المر�ز�ة النظام التر�و� 

ــى اال               دراســة �عنــوان "  (Albert, 2000)      وأجــر�  ــاإلجراءات الرســم�ة عل ــة والتمســك � ــر المر�ز� ــزام                                              أث ــوظ�في فــي شــر�ات        لت                  ال
                وجـود عالقـة سـلب�ة     إلـى                            الـوظ�في. وقـد توصـلت الدراسـة        لتـزام                                                   " لمعرفـة العالقـة بـین المر�ز�ـة والالمر�ز�ـة اإلدار�ـة واال        في مالطا         التصدیر

                                     الالمر�ز�ة اإلدار�ة وااللتزام الوظ�في.                �ة إیجاب�ة بین      ارت�اط                                          الوظ�في والمر�ز�ة والحجم، و�ذلك وجود عالقة        لتزام           بین سلوك اال

ّ   التعــّرف      إلــى      هــدفت  "                           التحــد�ات الس�اســ�ة لالمر�ز�ــة                     بــإجراء دراســة �عنــوان "  (Linder, 2002)     وقــام           التحــد�ات      علــى    
                  اإلیجاب�ــة مــن تطبیــ�        اآلثـار                                                                                     الس�اسـ�ة التــي تواجــه تطبیـ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة فـي الوال�ــات المتحــدة األمر���ـة، و�ــذلك تحدیــد 

ّ          الالمر�ز�ة اإلدار�ة. وقد بّینت النتائج أّن التمییـز                                                     سـبب رئـ�س فـي ضـعف تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة فـي الوال�ـات           العنصـر�                          ّ            
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ّ                                   أّن تحسین عمل�ة صنع القرار من أبرز اال    إلى             ، �ما أشارت  ة      إفر�ق�                          ذات أغلب�ة الس�ان من أصول                          نع�اسات اإلیجاب�ة لعمل�ة  
        فعالة.                                      حت�اجات وأول�ات المجتمع المحلي �صورة ا         ، وتلب�ة  ة        الالمر�ز�

ّ   التعــّرف     إلـى   "                           " تحــد�ات الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة         ) �عنــوان  (Devas, 2005          هـدفت دراســة  و                             لـى أبــرز المعوقـات التــي تحــول  ع    
                                    واإلیجاب�ات المترت�ة من تطب�قهـا. وقـد        اآلثار         عن تحدید    ً الً                                                              دون تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة في الوحدات المحل�ة في انجلترا، فض

ّ                          ً بّینت النتائج أّن هذه العمل�ة قد تواجه عددً                                                     تتمثل في مد� فعال�ة عمل�ة نقل هذه السـلطة مـن المر�ـز    ،                     من المعوقات والتحد�ات   ا  ّ            
                                                                                                                إلى الوحـدات المحل�ـة ومـن أبرزهـا نقـص الخبـرات الوظ�ف�ـة والتـدر�ب للمـوظفین الح�ـومیین، وتفشـي الفسـاد المـالي فـي المجـالس 

ّ            المحل�ـــة، �مـــا أشـــارت النتـــائج أّن مـــن أبـــرز اإل ـــار          یجاب�ـــات و                              ـــ          المترت�ـــة ع       اآلث ـــة وضـــع المؤسســـات    ى ل                                      تطبیـــ� الالمر�ز�ـــة اإلدار�
                                     على أداء المسئولین في خدمة التنم�ة.   ا                         ً وهذه المراق�ة تنع�س إیجا�ً    ،                                                    الح�وم�ة تحت الرقا�ة الم�اشرة من قبل الس�ان المحلیین

        . و�ینـت  "                                                  " تحد�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ـة فـي الـدول المتحولـة             دراسة �عنـوان   (Dable-Norris, 2002)      وأجرت 
      كـالیف    الت             م�ـة هـي تغط�ـة    قل�ّ                                                                            ّن مـن أكثـر التحـد�ات التـي تواجـه تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة فـي الوحـدات المحل�ـة واإل أ        الدراسة 

ـــة والتـــدر�ب  ـــة، ونقـــص الخبـــرات الوظ�ف� ــعف آل�ـــات المســـاءلة ألعضـــاء المجـــالس المحل� ـــاة علـــى عاتقهـــا، وضـ ـــة الملق                                                                                                       المال�
ّ                                    ً أّن تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة یــؤثر إیجاً�ــ    إلــى        لنتــائج                                للمــوظفین الح�ــومیین، �مــا أشــارت ا                             علــى الســرعة فــي اتخــاذ القــرار،    ا 

                                                                                                   عت�ارات الروتین والبیروقراط�ة، وتعز�ز بناء القدرات اإلدار�ة والمؤسس�ة للموظفین في الوحدات المحل�ة.  ا      ّ       والتغّلب على 

ّ   التعــّرف     إلـــى   "   ســا              اإلدار�ـــة فــي فرن                        مواجهـــة تحــد�ات الالمر�ز�ــة            ) �عنــوان " (Jamet, 2007            وهــدفت دراســة         لــى أهـــم  ع    
                                                                                                                    التحد�ات التي تواجه البلد�ات وتحول دون تفعیل وممارسة مبدأ الالمر�ز�ة اإلدار�ة بدرجة عال�ة في فرنسـا، وقـد أظهـرت النتـائج 

ّ          أّن مـــن أبـــرز     إلـــى                                                                                  وجـــود مســـتو� مرتفـــع مـــن تطبیـــ� الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة فـــي البلـــد�ات فـــي فرنســـا، وأشـــارت الدراســـة            المتطل�ـــات  
ّ                   المـوظفین الح�ـومیین فـي البلـد�ات، وأّن مـن أبـرز التحـد�ات      لـد�                                                        األساس�ة لتطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة تعز�ز القـدرات المؤسسـ�ة                                    

        نع�اسـات  ا                                              د�ات �قضـا�ا الفسـاد اإلدار�، وأكـدت النتـائج وجـود  لـ                                        مما یؤد� إلى وجود مشـ�الت مال�ـة فـي تلـك الب   ،             غ�اب الشفاف�ة
   .                                                          تفعیل المساءلة الشعب�ة لمجلس البلد�ة، وتحسین األداء اإلدار�           تتمثل في                   الالمر�ز�ة اإلدار�ة                  إیجاب�ة من تطبی�

                                           موقع الدراسة الحال�ة من الدراسات السا�قة:

ّ                         مــن خـــالل اســتعراض الدراســـات الســـا�قة یتضــح أّن الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة مــن ال                          والضــرور�ة فـــي علـــم اإلدارة،         المهمـــة         موضـــوعات                                      
                                                إلـى جنــب مـع المر�ز�ـة اإلدار�ــة وعـدم التر�یــز اإلدار�    ا                                                                 ً حیـث حـاول ال�ــاحثون ب�ـان أهمیتهـا فــي تحسـین نوع�ـة العمــل إلـى األفضــل جنً�ـ

                 ا و�ناء أداتها.                           ّ                                                                                من خالل المشار�ة الشعب�ة الفّعالة، �ما أفادت هذه الدراسات في تكو�ن اإلطار النظر� للدراسة الحال�ة وتحدید أهدافه

        ؛ ســـقاف،     2002         (العســـاف،                                                                     قـــد حاولـــت �عـــض الدراســـات ال�حـــث فـــي موضـــوع مســـتو� الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة �دراســـة   و 
         �دراسـات                   الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة                         الدراسـات األجنب�ـة تحـد�ات        غالب�ـة               ، في حین عالجـت Muta, 2000) ؛      2009       النع�م،   ؛    2006

;Linder, 2004)  Devas, 2005 ; Dable-Norris, 2006;  Jamet, 2007( .   

            التعــرف علـــى                                       ســـتعداد لتطبیــ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة مـــن خــالل              دراســة درجــة اال ب                     ّ  هتمــت دراســات محـــدودة جــدّا   ا   ،  ا     ً وأخیــرً 
ـــات تطب�قهـــا، �دراســـة  ـــة فتختلـــف عـــن     ).    2009         والنعـــ�م (  )     2009                   ن البلد�ـــة األردن�ـــة،     شـــئو          (وزارة ال                        متطل� ـــا الدراســـة الحال�  ّ                             أّم

                متطل�ـات تطب�قــات             التعـرف علــى     إلــى      تهـدف                                                                    الدراسـات السـا�قة فــي �ونهـا تعــد أول دراسـة فـي األردن فــي حـدود علــم ال�احـث 
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                    ، وقــد تفــردت الدراســة                                 مــن وجهــة نظــر أفــرد العینــة الم�حوثــة                     المترت�ــة علــى تطب�قهــا        اآلثــار            و�ــذلك تحدیــد    ،                 الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة
                                                                   �اخت�ار متغیر�ن اثنین هما: (الوظ�فة الحال�ة، االنتماء لحزب س�اسي).         الحال�ة

   :                              تحلیل ب�انات الدراسة ومناقشتها

                                    عن أسئلة الدراسة واخت�ار الفرض�ات.       جا�ات                                     �عرض هذ الجزء خصائص عینة الدراسة، واإل

  :                      وصف خصائص عینة الدراسة
  )1جدول (
  متغیرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئو�ة

 النس�ة التكرار الفئات  
  الوظ�فة الحال�ة

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 4. 1 رـوز�
 3.8 9 عین
 15.3 36 نائب

 7.6 18 أمین عام
 12.3  29 مدیر عام
 8. 2 محاف�

 1.3 3 رئ�س بلد�ة
 3.8 9 أمین عام حزب س�اسي

 21.6 51 أستاذ جامعي
 16.9 40 صحفي

 3.4 8 نائب محاف�/ متصرف
 12.7 30 أخر� 

  هل انت منتم
  لحزب س�اسي

 14.0 33 نعم
 86.0 203 ال

 100.0 236 المجموع  

                               �ما هو مبین في الجدول التالي:   ،            أر�ع مجموعات     إلى                                  هذا وقد تم تجم�ع الوظ�فة الحال�ة

  )2جدول (
  تجم�ع الوظائف الحال�ة 

 النس�ة التكرار الفئات
 23.3 55 س�اسیون 

 38.1 90 دار�ون إ
 16.9 40 یون إعالم

 21.6 51 أكاد�میون 
 100.0 236 المجموع

          )، فــي حــین  %(38.1                        )، والنخ�ــة مــن اإلدار�ــین %23.3                              بلغــت نســ�ة النخ�ــة مــن الس�اســین (       الســاب�               مــن خــالل الجــدول 
  . ) %21.6 (             واألكاد�میین   )،  %16.9     یین (   عالم            بلغت نس�ة اإل
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                      تحلیل أسئلة الدراسة:

   " ؟                                                                 متطل�ات نجاح تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ما تراها أفراد عینة الدراسة   ما               السؤال األول: "

                              لمتطل�ــات نجـاح تطبیـ� الالمر�ز�ــة               ات المع�ار�ـة     نحرافـ                                               عـن هـذا الســؤال تـم اسـتخراج المتوســطات الحسـاب�ة واال      جا�ـة  لإل
           یوضح ذلك.       التالي                                ها أفراد عینة الدراسة، والجدول   آ               اإلدار�ة �ما ر 

  )3جدول (
  الالمر�ز�ة اإلدار�ة  نجاح تطبی�ات المع�ار�ة لفقرات متطل�ات نحرافالحساب�ة واال  المتوسطات

  حسب المتوسطات الحساب�ة ا                               ً أفراد عینة الدراسة مرت�ة تنازل�   هاآر �ما 

الرت�ة
*  

 الرقم
المتوس�   الفقرات  **

  الحسابي
 نحرافاال 

  الدرجة  المع�ار� 

 �بیرة 74. 4.39                        العامة واإلدارة المحل�ة                                   االستعانة �آراء المتخصصین في اإلدارة   20  1
 �بیرة 81. 4.35                                                                توفر شرو� ومعاییر تتعل� �مؤهالت وخبرات المرشحین لمجالس المحافظة  1  2
 �بیرة 77. 4.28                                                                         فر الوعي بین المواطنین حول أهم�ة ودور الالمر�ز�ة اإلدار�ة عبر وسائل اإلعالم ا   تو   3  3
 �بیرة 84. 4.27                                            االستقالل�ة لمجلس المحافظة لممارسة اختصاصاته                   فر القدر الكافي من  ا   تو   2  4
 �بیرة 84. 4.25                                                          تفو�ض الصالح�ات الالزمة للمحاف� لخدمة س�ان المحافظة ��فاءة  4  5

                                                                        إعادة النظر في تر�ی�ـة المجلسـین التنفیـذ� واالستشـار� للمحافظـة مـن حیـث العـدد   13  5
 �بیرة 79. 4.25                                  وأسلوب االخت�ار والمهام والواج�ات

ـــة، التعلـــــ�م،   10  7 ـــس المحافظـــــة مـــــن قطاعـــــات متنوعـــــة (�الزراعــ ـــاب أعضـــــاء مجلــ                                                                 انتخــ
 �بیرة 92. 4.16                                     والصحة، والتجارة، والصناعة، وغیرها)

 �بیرة 88. 4.15                                       ٕ      خضوع مجلس المحافظة إلى رقا�ة المر�ز وٕاشرافه  8  8

                       الح�وم�ــة والمــواطنین مــن                                                   شــمول التعیــین فــي مراكــز الــوزارات والــدوائر والمؤسســات   7  9
 �بیرة 95. 4.14                جم�ع المحافظات

 �بیرة 90. 4.07                                     تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ش�ل تدر�جي  11  10
 �بیرة 92. 4.06                                                     إجراء تغییرات إدار�ة وه��ل�ة في مختلف مؤسسات الدولة  9  11
 �بیرة 1.11 4.05               ٕ                                  إنفاق عوائد وٕایرادات المحافظة في المحافظة ذاتها  14  12

                                                                         دخول موازنـة المحافظـة �عـد إقرارهـا مـن مجلسـها فـي عـداد مشـروع الموازنـة العامـة   6  13
 �بیرة 91. 4.04                            للدولة والمقدمة لمجلس األمة

 �بیرة 92. 3.99                                           استخدام التوقیت المالئم في تطبی� الالمر�ز�ة  15  14
 �بیرة 1.06 3.98                                  اف� من �ونه أمن�ا إلى دور تنمو�                         العمل على تغییر دور المح  5  15
 �بیرة 1.07 3.92                                                               إعداد موازنة من قبل مجلس المحافظة ول�س من قبل الجهات المر�ز�ة  12  16
 �بیرة 1.12 3.78                                                  أن ��ون هناك تمثیل نسائي في اخت�ار مجلس المحافظة  17  17
 �بیرة 1.17 3.70                                                                            أن ��ون رئ�س المجلس التنفیذ� معینا من قبل المر�ز ومسئوال أمام مجلس المحافظة  16  18
 متوسطة 1.17 3.57                                                                           عدم اقتصار تعیین الموظفین في دوائر ومراكز المحافظة على قاطني المحافظة فق�  18  19

         منتخبــین                                                            أن ��ــون تعیــین المحــاف� مــن قبــل الح�ومــة فــي المر�ــز و��ــون األعضــاء   22  20
 متوسطة 1.30 3.39              من المواطنین

 متوسطة 1.42 3.36                    من مواطني المحافظة   ا          ً عاما م�اشرً                                أن ��ون المحاف� منتخ�ا انتخا�ا   21  21
 متوسطة 1.39 3.25                                    نه من صالح�ات مجلس المحافظة المنتخب ی                          أن ��ون عزل المحاف� أو تعی  19  22

                                                                 أن تخصــص نصــف اإلیــرادات التــي یــتم تحصــیلها فــي المحافظــة للمحافظــة ذاتهــا   23  23
متوسط 1.21 2.97                                  والنصف اآلخر �عود لإلدارة المر�ز�ة

 ة
 �بیرة  3.93  ��ل متطل�ات نجاح تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة

   .      ست�انة                            �ع�س تسلسل ورود الفقرة في اال    **     .                                               * �ع�س ترتیب الفقرة المعن�ة حسب المتوس� الحسابي
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     عینــة        أفــراد                                                                 ) أن جم�ــع الفقــرات التال�ــة علــى الترتیــب حصــلت علــى درجــة �بیــرة مــن قبــل  3                      و�تبــین مــن الجــدول رقــم (
  ،  9  ،  7  ،   10  ،  8  ،  4  ،   13  ،  3  ،  2  ،     20،1             وهـي الفقـرات:    ،     درا�ـة                   لتطبی� الالمر�ز�ـة اإل        المهمة                  أنها من المتطل�ات    أ�           الدراسة،

6  ،  11   ،  14   ،  5  ،  15   ،  12   ،  17   ،  16  .   

                                المحل�ـة ف�مـا یتعلـ� بتطـو�ر تطبیـ�       دارة          العامـة واإل      دارة                                                    العینة أنـه مـن الضـرور� االسـتعانة �ـآراء المتخصصـین فـي اإل       أفراد      اعتبر 
                   هـذه النتیجـة متوقعـة   و   (74.)         مع�ـار�         انحراف �ـ  و     )،  39 . 4                                                    ة، فقد حصلت هذه الفقرة على أعلـى متوسـ� حسـابي مقـداره (    دار�            الالمر�ز�ة اإل

ــدیهم المعرفــة �ح�ــم تخصصــهم فــي مجــال اإلدارة العا      دارة                 ن المتخصصــین فــي اإل أ                          إذا مــا أخــذنا �عــین االعت�ــار          حیــث إن    مــة،                                                     العامــة ل
                                                       و�لیهــا الفقــرة المتعلقــة �ضــرورة تــوافر شــرو� ومعــاییر تتعلــ�                          وفــ� الفئــة البیروقراط�ــة،     ون    زالــ ی                   العامــة فــي الدولــة ال       دارة             معظــم شــاغلي اإل

   .(81.)       مع�ار�         انحراف �  و     ).  35 . 4                              وحصلت على متوس� حسابي مقداره (   ،                                      �مؤهالت وخبرات المرشحین لمجالس المحافطة

ـــة  ـــر� أفـــراد العین ـــو       ضـــرورة                      �مـــا ی ـــس المحافظـــة ا   ت ــتم�ن مـــن ممارســـة    ،                                           فر القـــدر الكـــافي مـــن االســـتقالل�ة لمجل ـــى یـ                     حت
             من المتطل�ـات      عالم              ة عبر وسائل اإل    دار�                                                  فر الوعي بین المواطنین حول أهم�ة ودور الالمر�ز�ة اإل ا         ضرورة تو   و            اختصاصاته، 

    ة.    دار�                   لتحقی� الالمر�ز�ة اإل        المهمة

       أســلوب                                                                                 ســة أهم�ــة إعــادة النظــر فــي تر�ی�ــة المجلــس التنفیــذ� واالستشــار� للمحافظــة مــن حیــث العــدد و               �مــا بینــت الدرا
                                                                تفــو�ض الصــالح�ات الالزمــة للمحــاف� لخدمــة ســ�ان المحافظــة ��فــاءة، وحصــلت            إضــافة إلــى                           االخت�ــار والمهــام والواج�ــات، 

   .(84.)       مع�ار�         انحراف �  و    ، )  25 . 4 ( و  (79.)       مع�ار�         انحراف �  و    ، )4.25                                   هاتان الفقرتان على متوسطات حساب�ة (

                                   فقــد حظیـت هــذه الفقـرة بدرجــة �بیـرة مــن    ،                                                                     أمـا ف�مـا یتعلــ� �موضـوع الرقا�ــة علـى أعمــال المجـالس المحل�ــة مـن قبــل المر�ـز
                       �مــا وافقــت عینــة الدراســة   (88.)       مع�ــار�         انحــراف  و    ،(4.15)                                   عینــة الدراســة وحصــلت علــى متوســ� حســابي        أفــراد             الموافقــة لــد� 

         التجـــارة،   و        الصـــحة،   و          التعلـــ�م،   و                                                                               بدرجـــة �بیـــرة علـــى أن یـــتم انتخـــاب أعضـــاء المجلـــس المحلـــي مـــن قطاعـــات متنوعـــة (�الزراعـــة، 
                        ، وأن تشــمل التعیینـــات فـــي (92.)         مع�ـــار�         انحــراف  و    ،(4.16)                                  وحصــلت هـــذه الفقــرة علـــى متوســ� حســـابي   ،               الصــناعة وغیرهـــا)  و 

                                   ن ��ون للعنصـر النسـائي نصـیب فـي مجلـس  أ                                                  والمؤسسات الح�وم�ة المواطنین من جم�ع المحافظات، و                          مراكز الوزارات والدوائر
   ،(3.78)            متوســـ� حســـابي   و   (95.)       مع�ـــار�         انحـــراف  و    ،(4.14)                                         وحصـــلت هاتـــان الفقرتـــان علـــى متوســـطات حســـاب�ة   .        المحافظـــة

                تطبیــ� الالمر�ز�ــة        ضــرورة       العینــة        أفــراد           ة، فقــد رأ�     دار�ــ                                       و�النســ�ة لوقــت و��ف�ــة تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإل   .(1.12)       مع�ــار�         انحــراف  و 
                                    �ش�ل تدر�جي و�التوقیت المالئم لذلك.

    )،  12  ،   14  ،  6                                                                      فقــد حظــي بدرجــة موافقــة �بیــرة مــن أفــراد العینــة، وذلــك ف�مــا یتعلــ� �ــالفقرات (   ،             الجانــب المــالي     إلــى             أمــا �النســ�ة
     عـداد   إ             مـة، وأن یـتم                                               مشـروع الموازنـة العامـة للدولـة والمقدمـة لمجلـس األ       إعـداد                    قرارها من مجلسـها فـي  إ                         تدخل موازنة المحافظة �عد    أ� 

                                    یرادات المحافظة في المحافظة ذاتها. ٕ إ                     ن یتم إنفاق عوائد و  أ                                                             الموازنة من قبل مجلس المحافظة ول�س من قبل الجهات المر�ز�ة، و 

ـــة ـــات التـــي أكـــدت عینـــة الدراســـة علـــى ضـــرورة وجودهـــا عنـــد تطبیـــ� الالمر�ز�          المتعلقـــة         جـــراءات     ة، اإل    دار�ـــ  اإل                                                                           ومـــن المتطل�
    دور      إلــى               �الدرجــة األولــى   ا    ً أمنً�ــ   ا   ً دورً                              ن یتغیــر دور المحــاف� مــن �ونــه أ                                      ة واله��ل�ــة فــي مختلــف مؤسســات الدولــة، و     دار�ــ             �ــالتغییرات اإل

     لة.                                   دوار الوظ�ف�ة في مختلف مؤسسات الدو                                                                        تنمو�، وهذه الفقرات تتعل� بإجراء �عض التغییرات في اله�اكل التنظ�م�ة واأل

       أفــراد      آراء                     ) علــى درجــة متوســطة مــن   23  ،   19  ،   22  ،   21  ،   18                                              و�عــد اســتخراج المتوســطات الحســاب�ة حصــلت الفقــرات (
    ).  57 . 3  –    97 . 2                                  عینة الدراسة، والتي تراوحت مابین (
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   خـر          والنصـف اآل   ،                                              ات التـي یـتم تحصـیلها فـي المحافظـة للمحافظـة ذاتهـا    یـراد                                     وحصلت الفقرة التـي تتعلـ� بتخصـ�ص نصـف اإل
                                   . وهـذا یـدل علـى نـوع مـن الـوعي �أهم�ـة (1.21)       مع�ـار�         انحـراف  و    ،2.97) (                                     المر�ز�ة على أقل متوسـ� حسـابي مقـداره      دارة  لإل     �عود 

                                ا بــین متطل�ــات الالمر�ز�ــة والتمســك                              ً األمــر الــذ� �عنــي أن هنــاك انســجامً    ،                                             عــدم بــروز نزعــة انفصــال�ة لــد� المحافظــة عــن المر�ــز
ّ                                     ممـا تـدل علـى أّن هنـاك ضـرورة ملّحـة لتـوفیر تلـك المتطل�ـات لتحقیـ� تطبیـ�           بـدیل عنـه،                                      �أهم�ة الدولة �مر�ـز أساسـي لد�ـه دور ال                ّ              

ّ                   لالمر�ز�ـة فــي األردن. فوجــود درجـة عال�ــة مــن هـذه المتطل�ــات �شـیر إلــى أّن درجــة الجاهز�ـة واال                  ذ� �فـاءة وفعال�ــة        ال تــزال         ســتعداد                                                               
ـــه ســـ�ق                                                لل مـــن هـــذه المتطل�ـــات فـــي المراحـــل الالحقـــة مـــن تطبیـــ�                                                           فـــي مســـتو�اتها األول�ـــة، فاإلعـــداد والتحضـــیر الجیـــد والمخطـــ� ل

                                                                                    هــذه الدراســة مــع معظــم الدراســات الســا�قة التــي رأت وجــوب تــوافر تلــك المتطل�ــات �ضــرورة حتم�ــة        اتفقــت                       الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة. �مــا 
    ).    2009         والنع�م،   ؛     2009                   ن البلد�ة األردن�ة،     شئو         وزارة ال   ؛(Jamet, 2007                                     قبیل تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة �دراسة

   " ؟                                              الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ما تراها أفراد عینة الدراسة           على تطبی�                یجاب�ة المترت�ة   اإل       اآلثار   ما                 السؤال الثاني: "

           علـى تطبیـ�                یجاب�ة المترت�ة                      ات المع�ار�ة لآلثار اإل     نحراف                                               عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحساب�ة واال      جا�ة  لإل
           یوضح ذلك.        التالي                                                        الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ما تراها أفراد عینة الدراسة، والجدول 

   )4جدول (
  الالمر�ز�ة اإلدار�ة  على تطبی�یجاب�ة المترت�ة اإل اآلثارات المع�ار�ة لفقرات نحرافالمتوسطات الحساب�ة واال 

  حسب المتوسطات الحساب�ة ا      ً تنازل�   الدراسة مرت�ة�ما تراها أفراد عینة 

الر  الرت�ة
المتوس�   الفقرات  قم

  الحسابي
 نحرافاال 

  الدرجة  المع�ار� 

                                                                     تخفیــف العــبء عــن اإلدارة المر�ز�ــة للتفــرغ ألداء المهــام األكثــر أهم�ــة فــي رســم   1  1
 �بیرة 75. 4.37                                      الس�اسات واالستراتیج�ات العامة للدولة

 �بیرة 81. 4.31                          ومراعاتها للظروف المح�طة                                 تحسین أول�ات التنم�ة في المحافظة   4  2

                                                 اإلدار�ــة �ـالروتین وتـأخیر المعــامالت واتخـاذ القــرارات        مشـ�الت             حـل �ثیـر مــن ال  3  3
 �بیرة 86. 4.29                                          اإلدار�ة وسوء فهم احت�اجات المجتمع المحلي

 �بیرة 91. 4.28                                     سرعة في األداء خاصة في مواجهة األزمات  5  4

                                         بدرجـــة أعلـــى مـــن الدقـــة مـــن قبـــل مجلـــس المحافظـــة                       تحدیـــد حاجـــات المحافظـــة  2  5
 �بیرة 79. 4.27                            لمعرفتهم �األول�ات المطلو�ة

 �بیرة 81. 4.24                              تحسین الخدمات والبنى التحت�ة  10  6
 �بیرة 85. 4.22                                             تحسین األداء اإلدار� في دوائر ومراكز المحافظة  7  7
 �بیرة 86. 4.17                                    استغالل الموارد المتاحة في المحافظة        م�انات ٕ إ             ز�ادة فرص و   8  8
 �بیرة 98. 4.11                                                                    زد�اد المساءلة الشعب�ة لمجلس المحافظة في حالة انتخا�ه من المواطنین ا  6  9
 �بیرة 1.05 4.03                                          تعز�ز المشار�ة الشعب�ة في اتخاذ القرارات  9  10
 �بیرة 1.04 3.96                         ز�ادة في جذب االستثمارات  11  11
 �بیرة 95. 3.91                                   تحدیث رؤ�ة الدولة للس�اسة العامة   14  12
 �بیرة 1.07 3.78                      تقلیل الفقر وال�طالة  13  13
 متوسطة 1.20 3.64                       تحسین دور مجلس النواب  16  14

                          خـــالص أكثـــر مـــن األشـــخاص اآلخـــر�ن  ا                               مجلـــس المحافظـــة ســـ��ون لد�ـــه والء و   12  15
 متوسطة 1.25 3.48                             الذین ال ینتمون إلى المحافظة

 متوسطة 1.38 2.92                                              تعز�ز الروح العشائر�ة والنزعات بین المحافظات ل  ال   15  16
 متوسطة 1.28 2.83               م جهاز الدولة �   تضخ ل  ال   17  17
 �بیرة  3.93 ��ل المترت�ة على تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة اآلثار

        ست�انة            الفقرة في اال                   ** �ع�س تسلسل ورود                                                      * �ع�س ترتیب الفقرة المعن�ة حسب المتوس� الحسابي
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ّ  أّن   )  4             یبــین الجــدول (        ) التـــي  1                       ، حیــث جــاءت الفقــرة رقــم ( )    4.37-    2.83     بــین (                                 المتوســطات الحســاب�ة قــد تراوحــت مـــا 
                                                                                            تخفیــف العــبء عــن اإلدارة المر�ز�ــة للتفــرغ ألداء المهــام األكثــر أهم�ــة فــي رســم الس�اســات واالســتراتیج�ات  "         تــنص علــى

       �متوســـ�       هم�ـــة            و�لیهــا فـــي األ  (75.)       مع�ـــار�         انحـــراف    ، و  )4.37                   و�متوســـ� حســابي بلـــغ (                   " فـــي المرت�ــة األولـــى              العامـــة للدولـــة
              ول�ات التنم�ة  أ                 ة تعمل على تحسین     دار�                                 الفقرة التي تتضمن أن الالمر�ز�ة اإل  (81.)       مع�ار�         انحراف    ) و   31 . 4              حسابي مقداره (

                                       في المحافظة ومراعاتها للظروف المح�طة.

                           ة �ــالروتین وتــأخیر المعــامالت     دار�ــ  اإل       مشــ�الت       ا مــن ال    ً �ثیــرً      �حــل  ة     درا�ــ                            العینــة أن تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإل       أفــراد        �مــا یــر� 
                                      ة، وسوء فهم احت�اجات المجتمع المحلي.    دار�                  واتخاذ القرارات اإل

                                                                        ة فــإن تحدیــد حاجــات المحافظــة یــتم بدرجــة أعلــى مــن الدقــة مــن قبــل مجلــس المحافظــة     دار�ــ                       وعنــد تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإل
     داء                      زمـــات، �مـــا ســـوف یتحســـن األ                 خاصـــة فـــي مواجهـــة األ     داء                                      ول�ـــات المطلو�ـــة. وســـتكون هنـــاك ســـرعة فـــي األ            لمعـــرفتهم �األ

                                                          في دوائر ومراكز المحافظة، وتتحسن الخدمات والبنى التحت�ة.       دار�   اإل

        �عنــي أن              العینــة، وهــذا        أفــراد                               ) علــى درجــة �بیــرة مــن متوســ� آراء   13  ،   14  ،   11  ،  9  ،  6  ،  8 (        الفقــرات    ً  أ�ًضــا       وحصــلت 
                                                                  م�ان�ــات اسـتغالل المــوارد المتاحـة فــي المحافظـة، وز�ــادة جـذب االســتثمارات  ٕ إ                         ة ســتعمل علـى ز�ــادة فـرص و     دار�ـ            الالمر�ز�ـة اإل

                                                                               ازد�اد المسـاءلة الشـعب�ة لمجلـس المحافظـة فـي حالـة انتخا�ـه مـن المـواطنین، وتعمـل علـى            إضافة إلى                       وتقلیل الفقر وال�طالة، 
                                               على تعز�ز المشار�ة الشعب�ة في اتخاذ القرارات.   ً  أ�ًضا               العامة، وتعمل                           تحدیث رؤ�ة الدولة للس�اسة 

                     العینــــة الــــذین یــــرون أن        أفــــراد      آراء                              ) فقــــد حصــــلت علــــى درجــــة متوســــطة مــــن   15  ،   17  ،   12  ،   16 (                 أمــــا �ــــاقي الفقــــرات 
             ه الفقـرة علـى                                                                               ة تعمل على تعز�ز الروح العشـائر�ة والنزعـات بـین المحافظـات بدرجـة متوسـطة، وحصـلت هـذ    دار�            الالمر�ز�ة اإل
         المترت�ة        اآلثار                                  ة �النس�ة ل�اقي الفقرات المتعلقة �    خیر   األ            في المرت�ة      وجاءت    ،(1.38)       مع�ار�          وانحراف  (2.92)              متوس� مقداره

                        �المرت�ـة األخیـرة و�متوسـ�                 م جهـاز الدولـة" �   تضـخ ل  ال  "         ) ونصـها  17 (                    حیث جاءت الفقـرة رقـم     ة.    دار�                      على تطبی� الالمر�ز�ة اإل
                                           آلثــار المترت�ــة علــى تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة ل                      و�لــغ المتوســ� الحســابي   ،(1.28)       مع�ــار�         انحــراف    . و  )    2.83           حســابي بلــغ (

                                               إیجاب�ة �بیرة في حال تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة.   ا   ً ثارً  آ                یدل على أن هناك      مما    ).    3.93     ��ل (

    �ــات     األول       وتشــعب   ،    2013      نها�ــة     فــي              ) ملیــون نســمة  5. 6       حــوالي (     إلــى    صــل      حتــى و      ردن                  ازد�ــاد عــدد ســ�ان األ         لــذا فــإن
                      القـــرارات التـــي تخـــص تلـــك        اتخــاذ                                 ول�ـــات الوطن�ـــة والقضـــا�ا الجوهر�ـــة �            المر�ز�ــة �األ      دارة         انشـــغال اإل      و�ـــذلك                 و�ثــرة التحـــد�ات، 

                تـدع�م الالمر�ز�ـة       أهم�ـة                   مـن األمـور التـي تبـین   –                                                       مع مقولة رائدة في التراث الشعبي"أهل م�ـة أدر� �شـعابها"   ا      ً انسجامً       دارة  اإل
                      قــــانون اإلدارة المحل�ــــة.     فــــي                تعــــد�الت الجذر�ــــة  ال                                                         ٕ      اإلدار�ــــة والمال�ــــة فــــي اإلدارة المحل�ــــة، وذلــــك مــــن خــــالل التشــــر�ع وٕاجــــراء 

         ومسـاهمة                     نهم ومـرافقهم المحل�ـة    شـئو                                               الد�مقراط�ـة، وتفعیـل مشـار�ة المـواطنین فـي إدارة                                   فالالمر�ز�ة اإلدار�ة تعمل علـى تعمیـ�
                 السلطة المر�ز�ـة     على            الوقت نفسه            فاعل�ة، وفي                           المحل�ة الملحة �صورة أكثر       مش�الت                  في حل العدید من ال                 السلطات المحل�ة

                مـن البیروقراط�ـة             السـبل للحـد      جم�ـع      تخـاذ ا   ا                                                              ً الفرصة والوقت للتفرغ للقضا�ا األكثر أهم�ـة علـى األجنـدة الوطن�ـة مًعـ         أن تعطى
                                               وت�ســیر عمل�ــات المحاســ�ة علــى المســئولین ورفــع درجــة        الملحــة           المــواطنین       مشــ�الت                              وســرعة إنجــاز األعمــال واالســتجا�ة ل

            عطاء مؤسسات   إ      إلى                                                                 األمثل للموارد المحل�ة، ورفع مستو� جودة الخدمات األساس�ة، �اإلضافة                          المساءلة الشعب�ة واالستغالل
                          للمنـاط� والشـرائح السـ�ان�ة                                          ها التنمو�ـة �الحاجـات المتعـددة والمتناقضـة         ومشـروعات                                        التخط�� المحل�ة القدرة علـى ر�ـ� برامجهـا

  .                                     خط� التنم�ة الوطن�ة حس�ما هو مخط� لها       أهداف                    و�التالي �ضمن تحقی�    ،        المختلفة
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  ة  �ـ                          مؤسسـات جدیـدة هـي نتیجـة طب�ع   أو              فنشوء هیئات   ،                  تضخ�م جهاز الدولة) ل   (ال               والمتمثلة بـ       األخیرة                    أما �النس�ة للفقرة 
ّ  تشــیر هــذه النتجــة إلــى أّن     �مــا    ،   ردن                              ى تقــدم مســیرة الد�مقراط�ــة فــي األ            وهــذا مؤشــر علــ   ،                                للمشــار�ة الشــعب�ة فــي اتخــاذ القــرار                      

                                                             یجاب�ــة، فوجــود توقعــات عال�ــة لــدیهم �شــیر إلــى رغبــتهم الحق�ق�ــة فــي  إ                                              اتجاهــات الم�حــوثین نحــو تطبیــ� الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة 
                                     الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة �ثیــرة ومتعــددة تجعــل                          یجاب�ــة المترت�ــة مــن تطبیــ�   اإل       اآلثــار                                      تطب�قهــا فــي الوحــدات المحل�ــة فــي األردن، ف

         الدراسـات         غالب�ـة                             هذه الدراسة مـع مـا انتهـت ال�ـه        اتفقت                                            �ه من جانب الح�ومة المر�ز�ة والمواطنین. وقد    ا     ً مرغو�ً    ا           ً تطب�قها أمرً 
ّ                         الســا�قة التــي رأت أّن الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة تعــد حــ                  یجاب�ــة مترت�ــة مــن  إ    ثــار  آ                                  لمختلــف المشــ�الت اإلدار�ــة لمــا لهــا مــن    ً الً  ّ  فّعــا   ً الً                   

   .Devas, 2005; Dable-Norris, 2006)  ؛    2005  ،      عثمان   ؛Linder, 2004 (        �دراسة         تطب�قها

                       تحلیل فرض�ات الدراسة:

                                         ) فـي درجـة تقـدیر الم�حـوثین �متطل�ـات تطبیـ�     α  ≥   0.05                                              الفرض�ة األولى: "ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائ�ة (
   .                                                                   الالمر�ز�ة اإلدار�ة تعز� لمتغیر� الوظ�فة الحال�ة واالنتماء لحزب س�اسي"

                      لدرجـــة تقــدیر الم�حـــوثین               ات المع�ار�ــة     نحرافــ                                 تـــم اســتخراج المتوســطات الحســـاب�ة واال                           للتحقــ� مــن صـــحة هــذه الفرضــ�ة
                              ، ولب�ان داللة الفـروق اإلحصـائ�ة                                              ا لمتغیر� الوظ�فة الحال�ة واالنتماء لحزب س�اسي  ً �عً                                   �متطل�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة ت

          وضح ذلك. ی   ) 5    رقم(         والجدول  ،                                تم استخدام تحلیل الت�این األحاد�   ،                      بین المتوسطات الحساب�ة

   )5جدول (
  لمتغیر� الوظ�فة الحال�ة  ا                                      ً ات المع�ار�ة وتحلیل الت�این األحاد� ت�ع  نحرافالمتوسطات الحساب�ة واال 

  واالنتماء الس�اسي على درجة تقدیر الم�حوثین �متطل�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة

 اإلحصائ�ة الداللة ق�مة ف المع�ار�  نحرافاال  المتوس� الحسابي  العدد  
 206. 1.534 40. 3.95 55 س�اسیون  الوظ�فة

   40. 3.93 90 إدار�ون 
   36. 4.02 40 إعالمیون 
   38. 3.84 51 أكاد�میون 

 االنتماء 
 الس�اسي

 522. 412. 41. 3.89 33 نعم
   39. 3.94 203 ال

         تعــز� ألثــر     أو  ،                 تعــز� ألثــر الوظ�فــة   )    α  ≥   0.05 (                           وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة     عــدم    ) 5                 یتبــین مــن الجــدول (  
ّ  . وهـــذا �عنـــي أّن                االنتمـــاء الس�اســـي    ا                                                  ً أفـــراد عینـــة الدراســـة فـــي توجهـــاتهم نحـــو هـــذا المحـــور، ت�ًعـــ        ســـتجا�ات  ا       ا بـــین     ً تقارً�ـــ      هنـــاك             

                                      ئ�ة للمتوسـطات الحسـاب�ة لمتغیـر الوظ�فـة    حصـا                            حیـث بلغـت ق�مـة داللـة الفـروق اإل                                      لمتغیر� الوظ�فة واالنتماء لحزب س�اسي،
                         العینــة علــى اخــتالف وظــائفهم        أفــراد        إجا�ــات                                                            )، مــن غیــر أن تكــون ذات داللــة إحصــائ�ة، �معنــى أن هنــاك تقار�ــا فــي 206. (

    ة.    دار�                                         �النس�ة لمتطل�ات تطو�ر تطبی� الالمر�ز�ة اإل

ـــاین األ ـــار تحلیـــل الت� ـــر االنتمـــاء الس�اســـي، فتبـــین مـــن اخت� ــة الفـــروق اإل أ     حـــاد�                                                                     أمـــا �النســـ�ة لمتغی     ئ�ة    حصـــا                     ن ق�مـــة داللـ
     وهـي.)    522(      تسـاو�    ،                 منتمـین لحـزب س�اسـي  ال    غیـر        و�ـذالك                            العینة المنتمین لحـزب س�اسـي        أفراد       جا�ات                    للمتوسطات الحساب�ة إل

                       غیـر منتمـین. ونتـائج هـذا    أو                       وا منتمین لحزب س�اسـي         سواء أكان   ،      العینة       أفراد        إجا�ات     ا في             ً ن هناك تقار�ً  أ   أ�    ، ا  ً ئ�ً     إحصا         غیر دالة 
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        ثین نحـو                       ئ�ة فـي اتجاهـات الم�حـو     إحصـا                                                         قبول فرض�ة الدراسة التي تنص على أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة      إلى              االخت�ار تشیر
�                                             ة تعز� للمتغیرات الد�مغراف�ة عند مستو� داللة (    دار�                                   فر متطل�ات تطو�ر تطبی� الالمر�ز�ة اإل ا         مستو� تو   ≥   0.05    .(    

                                              ) في تقدیر الم�حوثین لآلثار المترت�ة علـى تطبیـ�     α  ≥   0.05                             التوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة (                  الفرض�ة الثان�ة:
  .                                                                   الالمر�ز�ة اإلدار�ة تعز� لمتغیر� الوظ�فة الحال�ة واالنتماء لحزب س�اسي"

      لآلثـار                      لتقـدیر عینـة الدراسـة              ات المع�ار�ـة     نحرافـ                                 تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـاب�ة واال                           للتحق� من صحة هـذه الفرضـ�ة
ـــ                   المترت�ـــة علـــى تطبیـــ�  ـــة الفـــروق                                              ا لمتغیـــر� الوظ�فـــة الحال�ـــة واالنتمـــاء لحـــزب س�اســـي                    ً  الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة ت�ًع                      ، ولب�ـــان دالل

      ذلك.   ) 6     رقم (               حیث یوضح جدول   ،                                                               اإلحصائ�ة بین المتوسطات الحساب�ة تم استخدام تحلیل الت�این األحاد�

  )6جدول (
  لمتغیر� الوظ�فة الحال�ة  ا          ً األحاد� ت�ع  ات المع�ار�ة وتحلیل الت�این نحرافالمتوسطات الحساب�ة واال 

  واالنتماء الس�اسي على تقدیر الم�حوثین لآلثار المترت�ة على تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة.

 ئ�ةحصاالداللة اإل ق�مة ف المع�ار�  نحرافاال  المتوس� الحسابي  العدد  
 510. 773. 59. 3.92 55 س�اسیون  الوظ�فة

   50. 3.87 90 إدار�ون 
   48. 4.03 40 إعالمیون 
   66. 3.96 51 أكاد�میون 

 االنتماء 
 الس�اسي

 551. 356. 70. 3.88 33 نعم
   53. 3.94 203 ال

                      ة تعـز� لمتغیـر الوظ�فـة     دار�ـ                               المترت�ة على تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإل       اآلثار                   نه ال توجد عالقة بین  أ  (6)            الجدول رقم      یوضح
                         العینـة وعالقتهـا �انع�اسـات        أفـراد                                  ئ�ة بـین المتوسـطات الحسـاب�ة لوظـائف    حصـا         الفروق اإل          بلغت داللة     حیث         العینة،        أفراد    لد� 

    ثـــار                                    العینــة علــى اخــتالف وظــائفهم �النســ�ة لآل       أفــراد        إجا�ــات   فــي    ا            ً ن هنــاك تقارً�ــ أ             )، وهــذا �عنــي      0.510                 تطبیــ� الالمر�ز�ــة (
    ة.    دار�                               المترت�ة على تطبی� الالمر�ز�ة اإل

        ئ�ة بــین    حصــا                           حــاد� أن ق�مــة داللــة الفــروق اإل                                            لحــزب س�اســي، فبینــت مــن اخت�ــار تحلیــل الت�ــاین األ                          مــا �النســ�ة لمتغیــر االنتمــاء  أ
ـــات                    المتوســـطات الحســـاب�ة إل ـــى          المنتمـــین      شـــخاص  األ       جا� ـــ�        اآلثـــار                                 حـــزب س�اســـي وغیـــر المنتمـــین ف�مـــا یخـــص      إل ـــى تطبی ـــة عل                    المترت�

    حـزب      إلـى                 العینـة المنتمـین       أفـراد        إجا�ـات     ا فـي             ً ن هنـاك تقارً�ـ أ   أ�    ، ا  ً ئ�ً     إحصـا                     وهـذه الق�مـة غیـر دالـة    ، )     0.551         ة تساو� (    دار�            الالمر�ز�ة اإل
                  عـدم وجـود فـروق ذات     علـى                                    ة. لذا نقبل فرضـ�ة الدراسـة التـي تـنص     دار�                                                       س�اسي وغیر المنتمین �النس�ة النع�اسات تطبی� الالمر�ز�ة اإل

�                     ز�ة عند مستو� داللة (    مر� ال                                                            ئ�ة في اتجاهات الم�حوثین نحو االنع�اسات المترت�ة على تطبی� ال    إحصا     داللة   ≥   0.05    .(    

                                      ) بـین متطل�ـات تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة     α  ≥   0.05                                  وجد عالقة ارت�ا� ذات داللة إحصـائ�ة ( ت                   الفرض�ة الثالثة:"ال 
                        المترت�ة على تطب�قها".       اآلثار  و 

                  الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة                   بـین متطل�ـات تطبیـ�        للعالقـة                                                          للتحق� من صحة هـذه الفرضـ�ة تـم اسـتخراج معامـل ارت�ـا� بیرسـون 
            ) یوضح ذلك. 7           ، والجدول (                    المترت�ة على تطب�قها       اآلثار  و 
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   )7جدول (
  المترت�ة على تطب�قها اآلثارمعامل ارت�ا� بیرسون بین متطل�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة و 

 اإلدار�ة الالمر�ز�ة تطبی� على المترت�ة اآلثار  المجال
 (**)543. )ر(معامل االرت�ا�   تطبی� تطو�ر متطل�ات

 000. الداللة اإلحصائ�ة اإلدار�ة الالمر�ز�ة 
 236  العدد  
    ).    0.05                  عند مستو� الداللة (     ً  حصائً�ا       دالة إ    **

       ة و�ــین     دار�ــ                              بــین متطل�ــات تطــو�ر الالمر�ز�ــة اإل   ة      إحصــائ�   لــة  ال د     ذات   �ــة      إیجاب             أن هنــاك عالقــة   (7)          مــن الجــدول        یتبــین
                          )، هــذا �عنــي أنــه �لمــا �انــت      0.543                                                             �ــة المترت�ــة علــى تطب�قهــا، حیــث بلغــت ق�مــة معامــل االرت�ــا� بیرســون (    یجاب  اإل       اآلثــار

                     �ـة المنع�سـة عـن تطبیـ�     یجاب  اإل       اآلثـار                 مـن االسـت�انة زادت        األولـى           فـي الفقـرات       إلیهـا      شـیر أ                                متطل�ات الالمر�ز�ة متوافرة والتي 
     زادت    ،                                    فرت متطل�ـــات تطـــو�ر الالمر�ز�ـــة االدارا�ـــة ا        �لمـــا تـــو          الفرضـــ�ة "              العینـــة، فتكـــون        أفـــراد          ة حســـب رأ�     دار�ـــ            الالمر�ز�ـــة اإل
ً                     و�ناًء عل�ه ال تقبل الفرض�ة   ة"     دار�                                  �ة المترت�ة على تطبی� الالمر�ز�ة اإل    یجاب            االنع�اسات اإل     .   

                          یجب أن تكون الح�ومة جاهزة                �ة من التحول،     إیجاب                                          نه حتى تكون الالمر�ز�ة ناجحة، ولضمان نتائج  أ              نستنتج من ذلك 
    م�ـن  �                                                          كون لدیها ف�رة واضحة وصورة متوقعة للنتـائج المسـتقبل�ة التـي  ت                     تطبی� الالمر�ز�ة، وأن    في                           �القدر الكافي قبل أن تبدأ 

     ثنــاء  أ          ن تواجههـا  أ                                      تكــون جـاهزة لحـل المشـ�الت التـي مـن المم�ـن              إضـافة إلـى أن    ة،     دار�ـ                              أن تحـدث �عـد تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإل
                             دراسات مسح�ة حول الالمر�ز�ة.       إجراء                              و�عد التطبی�، وهذا یتم من خالل 

ّ                                                                                             و�ر� ال�احث أّن هذه النتیجة منطق�ة للغا�ة، فاالستعانة �آراء المتخصصین في اإلدارة العامة واإلدارة المحل�ـة، وتـو     فر  ا             
                             بــین المــواطنین حــول أهم�ــة ودور           فر الــوعي ا                                                               شــرو� ومعــاییر تتعلــ� �مــؤهالت وخبــرات المرشــحین لمجــالس المحافظــة، وتــو 

     تعد  –                                           االستقالل�ة لمجلس المحافظة لممارسة اختصاصاته                     فر القدر الكافي من ا                                       الالمر�ز�ة اإلدار�ة عبر وسائل اإلعالم، وتو 
                    توع�ـة المجتمعـات حـول      علـى  –      �بیـر       ٍ و�شـ�لٍ   –                 ، وانطالقهـا �سـاعد                                                    أهم متطل�ـات تطبیـ� الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة والبن�ـة التحت�ـة

                                       ســتغالل هــذه العوامــل �عوامــل مســاعدة لتطبیــ�  ا                                                                رة الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة، والم�ــاد� واألســس التــي تقــوم علیهــا، ولــذلك یجــب   ف�ــ
      فتقـــار  ا                                                                            ســـتفادة مـــن إیجاب�اتهـــا لتفعیـــل دور المجتمـــع فـــي صـــنع القـــرار، والع�ـــس مـــن ذلـــك صـــح�ح، ف                     الالمر�ز�ـــة اإلدار�ـــة واال

         و�التالي    ،             لعدم جاهز�تها   ا   ً نظرً    ،                                        لن �حق� لها فرصة تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة                                           المحافظات والوحدات المحل�ة لتلك المتطل�ات
                          �ة المترت�ة على تطب�قها.    یجاب  اال       اآلثار          ستفادة من              تفو�ت فرصة اال

  :                 النتائج والتوص�ات

                                                                                          یتضمن هذا الجزء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحال�ة والتوص�ات والمقترحات على ضوئها.

          النتائج:  - ً الً    أو 

                              �ــة المترت�ــة علــى تطب�قهــا، وعلــى     یجاب          نع�اســات اإل   واال       اآلثــار                                 متطل�ــات نجــاح الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة و               بنــاء علــى عــرض
                                              ّ                               التحلیل الساب� لألسئلة وفرض�ات الدراسة، فقد تّم التوصل إلى مجموعة من النتائج:

   . )3.93                    �متوس� حسابي وقدره (        �بیرة،                                                  فر متطل�ات نجاح تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ان بدرجة  ا   تو         مستو�     ّ إنّ  - 1
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   . )3.93                    �متوس� حسابي وقدره (  ،  ا                                                     ً اإلیجاب�ة المترت�ة من تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ان عال�ً        اآلثار        مستو�     ّ إنّ  - 2
                    وثین �متطل�ـــات تطبیـــ�  حـــ                    ) فـــي درجـــة تقـــدیر الم�    α  ≥   0.05                       فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ة (                        أظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود - 3

   .                                              ز� لمتغیر� الوظ�فة الحال�ة واالنتماء لحزب س�اسي                    الالمر�ز�ة اإلدار�ة تع
                                              ) فـي تقـدیر الم�حـوثین لآلثـار المترت�ـة علـى تطبیـ�     α  ≥   0.05                                عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائ�ة (               أظهـرت النتـائج - 4

                                                                     الالمر�ز�ة اإلدار�ة تعز� لمتغیر� الوظ�فة الحال�ة واالنتماء لحزب س�اسي.

                            اإلیجاب�ـة المترت�ــة علــى تطبیــ�        اآلثــار                                                    عالقـة ارت�اط�ــة موج�ــة بــین متطل�ـات الالمر�ز�ــة اإلدار�ــة و                     أظهـرت النتــائج وجــود - 5
                    الالمر�ز�ة اإلدار�ة.

   :        التوص�ات

  ّ                               ّن الدراسة الحال�ة توصي �ما یلي: إ                                 في ضوء نتائج الدراسة المیدان�ة، ف

                              المشــاورات والمشــروعات التــي تخــص       جم�ــع   فــي                                اإلدارة العامــة واإلدارة المحل�ــة    علــم                             االســتعانة �ــآراء المتخصصــین فــي  - 1
  . ً الً                                           موضوع الالمر�ز�ة وتخط� الح�ومة إلطالقها مستق�

           �حیث �شمل:                          تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة،   مع                               على تعدیل القوانین �ما یتناسب        العمل - 2
                                                    فر شرو� ومؤهالت للمرشحین للمجالس المحل�ة في األقال�م. ا   تو  -
                           الناح�ة المال�ة والرقاب�ة.                               ب�ان عالقة المر�ز �المحافظات من  -
                                                                              ل�ة المال�ة واإلدار�ة في المجالس اإلدار�ة لتم�نها من العمل ��فاءة وفاعل�ة أكبر. ال                           توفیر القدر الكافي من االستق -
                                                                                                 تعدیل اله��ل اإلدار� التنظ�مي لمجالس المحافظات من حیث عدد األعضاء وأسلوب االخت�ـار والمهـام والواج�ـات  -

               المو�لة الیهم.
          النسائ�ة.   ا            من خالل الكوت                 المجالس المحل�ة                              ح� المرأة في المشار�ة في مجلس       ضمان -
ـــي  - ـــات المحل�ـــة �خطـــوة أول�ـــة لتبن ــمان جـــاهز�تهم لالنتخا� ـــي لز�ـــادة مشـــار�ة المـــواطنین وضـ                                                                                                 تأهیـــل المجتمـــع المحل

                                               الالمر�ز�ة اإلدار�ة في المجالس المحل�ة األردن�ة.
             ل�ة تطب�قها. آ                                             ظفي الدولة �ما یخص موضوع الالمر�ز�ة اإلدار�ة و                                        تكثیف الدورات التدر�ب�ة والتأهیل�ة لمو  - 3
                              الالمر�ز�ـة اإلدار�ـة ضـمن المنـاهج          موضـوعات                                                       ٕ      تعز�ز التوع�ة ألفراد المجتمع المحلي من خالل وسائل اإلعالم وٕادخـال  - 4

                     المدرس�ة والجامع�ة.
                                         تطبی� الالمر�ز�ة �ش�ل تدر�جي على مرحلتین: - 5

                                                                  أعضــاء المجلــس المحلــي مــن أفــراد مــؤهلین ومــدر�ین وذو� خبــرة والنصــف االخــر                          المرحلــة األولــى: تعیــین نصــف  -
                                               والغا�ة من ذلك تدر�ب وتأهیل األفراد المنتخبین.    ا،     ً م�اشرً   و    ا   ً سر�ً   و    ا   ً عامً    ا            ً ینتخب انتخا�ً 

ــتبدال األع - ــمن اسـ ـــة الثان�ـــة: تتضـ ـــین �أعضـــاء جـــدد منتخبـــین                                  المرحل                         (عـــن طر�ـــ� االنتخـــاب النصـــفي                                  ضـــاء المعین
       ل�ة).            للمجالس المح

                                                                                               تحسین الخدمات والبنى التحت�ة لجذب االستثمارات الخاصة الداخل�ة والخارج�ة لز�ادة موارد المحافظات. - 6
ـــة و  - 7 ــوع الالمر�ز� ـــة �مـــا یخـــص موضـ ـــدرات المؤسســـ�ة لمـــوظفي الدول ـــاء الق ـــة والتأهیل�ـــة و�ن ـــدورات التدر�ب� ـــة  آ                                                                                                  تكثیـــف ال     ل�

    .       تطب�قها

                                  وخاصة الالمر�ز�ة اإلدار�ة المال�ة.   ،                               والتقار�ر حول الالمر�ز�ة اإلدار�ة                       إجراء الدراسات وال�حوث    في          االستمرار  - 8
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  است�انة الدراسة
              اســتاذ جــامعي                      أمــین عـام حــزب س�اسـي             رئــ�س بلد�ـة       محـاف�           مــدیر عــام             أمــین عـام       نائـب      عــین     وز�ــر         الحال�ــة:        الوظ�فـة 

  صحفي       نائب       محاف�/ متصرف               االنتماء الى حزب س�اسي:   -                                             أخر�                           نعم         ال     

                                 متطل�ات تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة

أواف�  الفقرات  الرقم
متوس�  أواف� �شدة

  الموافقة
ال 
  أواف�

ال أواف� 
  �شدة

       فر شرو� ومعاییر تتعل� �مؤهالت وخبرات المرشحین لمجالس المحافظة.اتو  .1
       فر القدر الكافي من االستقالل�ة لمجلس المحافظة لممارسة اختصاصاته.اتو  .2
        اإلدار�ة عبر وسائل اإلعالم.فر الوعي بین المواطنین حول أهم�ة ودور الالمر�ز�ة اتو  .3
                                                              ٍ  تفو�ض الصالح�ات الالزمة للمحاف� لخدمة س�ان المحافظة ��فاءة . .4
       ا الى دور تنمو�                                         ً العمل على تغییر دور المحاف� من �ونه أمن�   .5
         .العامة للدولة دخول موازنة المحافظة �عد إقرارها من مجلسها في عداد مشروع الموازنة .6
       شمول التعیین في مراكز الوزارات والمؤسسات الح�وم�ة المواطنین من جم�ع المحافظات. .7
      .شرافه ٕ ا  خضوع مجلس المحافظة إلى رقا�ة المر�ز و  .8
        إجراء تغییرات إدار�ة وه��ل�ة في مختلف مؤسسات الدولة. .9

        انتخاب أعضاء مجلس المحافظة من قطاعات متنوعة. .10
.تطبی�  .11 ٍ  الالمر�ز�ة اإلدار�ة �ش�ل  تدر�جي         ٍ                             
       إعداد الموازنة من قبل مجلس المحافظة ول�س من قبل الجهات المر�ز�ة. .12
       اخت�ار.و عدد ذ� واالستشار� للمحافظة من حیث إعادة النظر في تر�ی�ة المجلسین التنفی .13
یرادات المحافظة في المحافظة ذاتها  .14        .             ٕ                                   إنفاق عوائد وا 
       في تطبی� الالمر�ز�ة.استخدام التوقیت المالئم  .15
          .من قبل المر�ز ومسئوال أمام مجلس المحافظة ا                                 ً أن ��ون رئ�س المجلس التنفیذ� معین   .16
       .أن ��ون هناك تمثیل نسائي في إخت�ار مجلس المحافظة .17
       .المحافظة فق� يعدم اقتصار تعیین الموظفین في دوائر ومراكز المحافظة على قاطن .18
       .نه من صالح�ات مجلس المحافظة المنتخبیأن ��ون عزل المحاف� أو تعی .19
       ستعانة �آراء المتخصصین في اإلدارة العامة واإلدارة المحل�ة.اال .20
       .من مواطني المحافظة ا       ً ا م�اشر       ً ا عام          ً ا انتخا�                       ً أن ��ون المحاف� منتخ�   .21
       ن من المواطنین.یالمحاف� من قبل الح�ومة في المر�ز و��ون األعضاء منتخبأن ��ون تعیین  .22
       .أن تخصص نصف اإلیرادات للمحافظة ذاتها والنصف اآلخر �عود لإلدارة المر�ز�ة .23

                                           اآلثار المترت�ة على تطبی� الالمر�ز�ة اإلدار�ة
       لدولةاس�اسات اء مهام أكثر أهم�ة في رسم تخفیف العبء عن اإلدارة المر�ز�ة للتفرغ ألد   .1
        .من الدقة من قبل مجلس المحافظة تحدید حاجات المحافظة بدرجة أعلى  .2
        اإلدار�ة �الروتین وتأخیر المعامالت واتخاذ القرارات اإلدار�ة. المش�التحل �ثیر من   .3
        المح�طة.تحسین أول�ات التنم�ة في المحافظة ومراعاتها للظروف   .4
       سرعة في األداء خاصة في مواجهة أالزمات.  .5
       إزد�اد المساءلة الشعب�ة لمجلس المحافظة في حالة انتخا�ه من المواطنین.  .6
        .تحسین األداء اإلدار� في دوائر ومراكز المحافظة  .7
م�انات استغالل الموارد المتاحة في المحافظة.  .8                    ٕ                                           ز�ادة فرص وا 
       تعز�ز المشار�ة الشعب�ة في اتخاذ القرار.  .9
       ُ                            ت حسین الخدمات والبنى التحت�ة  .10
        ز�ادة في جذب االستثمارات   .11
       .خالص أكثر من الذین ال ینتمون إلى المحافظة ٕ ا  مجلس المحافظة س��ون لد�ه والء و   .12
       .تقلیل الفقر وال�طالة  .13
        العامة.تحدیث رؤ�ة الدولة للس�اسة   .14
       .تعز�ز الروح العشائر�ة والنزعات المحافظ�ةلال   .15
ین دور مجلس النواب  .16 ّ                   تحس    .       
        م جهاز الدولة.�تضخلال   .17
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Managerial Decentralization and its Impact: Analytical Field Study 
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Abstract 
This study aims at identifying the requirements for the success of the application of 

managerial decentralization and the effects of its application from the perspective of the 
Jordanian Jordanian elite; managerial academic political and public, to detrmine if there were 
significant statistical differences in the requirements for that tartgeted success, taking in 
consideration all the variables related to the members of the specimen such as the current 
position of the respondent as well as his political party affiliation. The specimen consisted of 
236 respondents. 

In order to achieve the purpose of the study, the researcher has prepared a questionnaire. 
He implemented the instrument of the study, applying the appropriate statistical analysis as 
Means, standard deviations, (T) test, ANOVA test, and correlation. It was found that the level 
of "The requirements for the success of the application of managerial decentralization" was 
high with a mean of (3.93), the statement of “seeking the expertise of the local and public 
administration specialists topped the lists of these requirements, while the statement of 
appropriationg half of governorate's revenues to itself, and the rest to be transferred to the 
central administration" came last in the list. 

It was also found that the level of the effects of decentralization was high with a mean of 
(3. 93.) In the other list of the effect of Application of Managerial Decentralization, the 
question, about decreasing the load on central administration to perform the most significant 
tasks occupied the fist place. 

The findings indicated that, there weren't significant statistical differences in the 
requirements for success of the application of decentralization, irrespective of the nature of 
the variable, whether it is the current position of the respondent; or his political party 
affiliation. The findings showed that there was positive correlation between the requirements 
for success of the application of decentralization and its effects in Jordan  

According to the results of the study, the study recommended the following: 

 Seeking help and advice from professional in public administration and local 
government. 

 Adjusting laws to fit the application of decentralization. 
 Conducting training courses to employees about the decentralization and its 

mechanism to apply. 
 Activating the role of media to spread the awareness about the advantages of 

decentralization among citizens. 
Key words: Decentralization, the Requirements of the Application of Decentralization, 

Effects, Managerial and Political Elite, Jordan.	


