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ن في أنظمة العمل اإلداري، ويفضل البعض أحددمم  ين مستخدميتظل المركزية والالمركزية أسلوب
"تختلددا الدددو  فددي انتا سادد  ادسددلول اإلداري الددحي  ومددل مشدد لوا  ومشدد ل   ددعوبا ، علددا ار،ددر، و

انددد   فبشدددعل عددد   و  قتشددد د ة والفم  جدددة والت ريخجدددة، والمتن سدددع مددده  روفاددد  السج سدددجة وا ستم  جدددة وا
 (1).أسلوب ن رئجس ن نجدمم  مطبمين في معظم دو  الع لم ادسلول المركزي وادسلول الالمركزي"

دد  الالمركزيددة اإلداريددة مددن المفدد رجم اإلداريددة مو ددوع   دوتعدد  ،فددي العمددل اإلداري  شددعل عدد    وتطبجم 
العمدددل اإلداري الود فدددة والمتعلمدددة تو جفدددة التنظدددجم اإلداري فدددي وفدددل أسددد ليع  ،والوعدددومي  شدددعل ،ددد  

الاجعددل التنظجمددي وتفددويض السددلط ل ومددن  الشددالحج ل مددن المسددتوي ل اإلداريددة العلجدد   لددا السددلط ل 
   داريددة أرفددر  تفددرا المسددتوي ل العلجدد  نوددو ماددا لدد  وصددو    ،  اددنددا فددي التسلسددل الارمددي للعمددل والمادد

 .تهوأساز  في العمل اإلداري في مختلا دوائر العمل الوعومي أممجة وأعلا مستوى 

" كم  أنه تدون تطبيل سلجم لالمركزية    معن المدو   ممع نجدة توميدل التنمجدة المولجدة المسدتدامة، 
  سجم  في  ل عجز الوعومة المركزيدة عدن الوفد ك  ع فدة احتج سد ل المجتمده و، صدة مده تند مي عددد 

وبدددون تلددد   ،ة أو سددوك اسدددتلال  المددوارد الطبجبجددة والبشدددرية مددن ن حجددة أ،دددرى وندددر  ،السددع ن مددن ن حجدددة
 (2).الود ث عن الد ممراطجة  أ ع لا  المختلفة و، صة السج سجة واإلدارية"  الالمركزية    معن أ ض  

قتضدددا العمدددل  مبددددأ الالمركزيدددة اإلداريدددة والم لجدددة وفمددد   لمددد نون السدددلطة اوفدددي الجماوريدددة الجمنجدددة "
ادمددر الددحي  فددرا عليادد  تبنددي  ؛ولجددة  حدددال نملددة نو جددة وواسددعة فددي نادد  أساددزة اإلدارة الوعومجددةالم

علجده فدي  دل المركزيدة ، صدة مده تدروج دور أسادزة  اعتد دلأس ليع ووس ئل عمل سد دة ومختلفة عم  
مدد نون  ممتضددا ال ا عتب ريددةالسددلطة المولجددة فددي الوحدددال اإلداريددة للجماوريددة التددي منودد  الشخشددجة 

                                                           
()   قسممإدارة ادةمالممكلدة الممادةت  ةعممك دةتعالممكد ك عمماد  لدداأمددين مومددد عبددد الملدد  حمددود مددحا الدراسددة تمددد  تادد  الب حددث

ةتجزيرادتاحصمللداامددر  مادةتلك سمفلرددمردارة ادةمالمكلدإداصم دارة ادوالمكلودتقم دد للمندتجةمادةتلةكق ماد

 حلم دو ملنددو،دتر/رةخالًمكدإ ةكقً مكد حل دطكهردصمكت و،دتر/دك  لك ةكقً كدخإداب دةتاهدااردةتقرشرتةتح إد ندو.ر/د

  لفكز.تق د ة دةتبكحثدر  ادةتلك سفلردةفق يردد  ردًكد سكا ًةوإةتحللريد،دتر/داارد حل دو  ردًكد ئلسلًكةتهلكمدإ
د.1د:صد،2102، س معة أتوبعر تلم  د  تلمس ن، يررس لة م سست ،مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم اإلداري الجزائري ، علي مومددو1إ

د.3،   2112، دار الناضة العربجة  الم مرة ،اإلدارة بالشفافية الطريق للتنمية واإلصالح اإلداري ، س مي الطو،يدو2إ
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   تجزأ من سلط ل الدولة، كمد   اعتبر كل من الوحدال اإلدارية والمج لس المولجة المنتخبة سزك  ا الحي 
لنظ   السلطة المولجة الحي  مو  علا مبددأ   عتبر ادسازة التنفيح ة في الوحدة اإلدارية أسازة مولجة وفم  ا 

الشدعبجة فدي اتخد ل المدرار وةدارة الشدأن المولدي  الالمركزية اإلدارية والم لجة وعلا أس س توسجه المش ركة
 (1).في مج  ل التنمجة ا قتش د ة وا ستم  جة والفم  جة"

د  مدن أنمد ا التنظدجم اإلداري مرتبط د  ا  نمط دوصدف"ومعحا  نظر لإلدارة المولجدة ت   لالمركزيدة   أس س 
وميئددد ل منتخبدددة مولجدددة تب  دددر  اإلداريدددة وبوصدددا أناددد  توجيددده للو جفدددة اإلداريدددة تدددين السدددلطة المركزيدددة

 (2).ا،تش ص تا  تو    راف السلطة الالمركزية ورق تتا "

مو دددول البودددث الوددد لي  تنددد و  البودددث عدددن مددددى تدددوافر متطلبددد ل تطبيدددل الالمركزيدددة  ِفدددِمن  ومنددده 
 اإلدارية في مج   الشوة الع مة والسع ن في الجماورية الجمنجة.

، علدددا المسدددتوى  ومجتمبج ددد  ، فرد  ددد وم د  ددد   ئ  مدددة رة فدددي العمدددل اإلداري  شدددري  الالمركزيدددة لاددد  نتددد
دد ا طدد ر   – مدد  تمنودده مددن صددالحج ل أوسدده للايئدد ل المولجددة –"تمفددل الالمركزيددة الخد   والعدد  ، و   مالئم 

ي ، كمدد  تسددام الالمركزيددة فددتادد ومت  ع م ولجددة فددي تخطددجت تنميتادد  الحاتجددة وتنفيددحمإل ددرا  المجتمعدد ل ال
ادمدر الدحي  سدام فدي   جد د توجيده  ؛…نمويدةتنشر الد ممراطجة ومش ركة مختلا الفد علين فدي العملجدة ال

 (3)." ستفم رال والموارد دا،ل الدولةلسلطة صنه المرار وا  ع د  نسبج  

 ويثمن ا لتزام ل والمتطلب ل   او"لعل التطور الحي ص حع الدولة الود فة قد و ه عليا  كفير  
عدن سمجده مجريد ل ادمدور التدي  لرئجس اإلداري  مو   أعم   كفيرة دا،ل  دارته وأصدب  مسدةو   صب  اأ

 (4).للتنظجم والمتع ملين معه" اادمر الحي  ودل  رر   ؛…تتم دا،ل اإلدارة

 لدا الالمركزيدة اإلداريدة فدي الجماوريدة  وا نتمد  س كل اإلدارة المولجة تنفيحَا لتل  الرغبدة من  م و 
لمرفدددل صدددوي فدددي  حددددى المدددد ري ل فمدددد  دددعر توسدددود  عدددض أوسددده  اودن الب حدددث  عمدددل مدددد ر   ؛ةالجمنجددد

 دسلول الالمركزية اإلدارية. يلعتطبيل الفا الل المشور التي توو  دون الوصو  

امددة للمددواطنين، ومددي  و سددة مة الجددللد  أن الشددوة الع مددة والسددع ن مددن  ددمن المط عدد ل الخدمو 
والفم فددة  ،وف علددة، ريددر أن نظددم العمددل الو لجددة ةشددل  دده  لددا مسددتوي ل مددة ر  لددا تطبيددل أسددلول ندد س   

والضددب تجة المعر جددة حددو  تطبيددل مددد،ل الالمركزيددة  ،الع مددة والسددع نمع تددع ومرافددل الشددوة السدد ئدة  

                                                           
د.http://www.sabanews.net، 2112-2-2، وك لة ادنب ك الجمنجة سبأ، خمسة أعوام من نجاح التجربة المحلية، أحمد الجبردو1إ
د.1اارد حل ،د ر عدعكةق،دص:دو2إ
د.2112، معاد اإلم   الشيراجي للدراس لموقه   وا نطن، الالمركزية اإلدارية ومساهمتها في التنمية المحلية، سلجم ن ح مدون دو3إ
لمض رف، س معة ور ة عمل تطبيل   مركزية العمل اإلداري والم لي  ج معة ا، مفاهيم حول المركزية والالمركزية اإلدارية، فرح  س فرحدو4إ

د.9  ،  2102-9المض رف، 

http://www.sabanews.net/
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ادمر الحي  وتم  رورة البوث عن مدى توافر متطلب ل تطبيدل  ؛تود من ف عليته وبروج أ را ،اإلدارية
 ،ل في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن في الجماورية الجمنجة.محا المد

تلد  المتطلبد ل الدالج  توافرمد  لتطبيدل  ومن  م فمن محا الجادد البوفدي العلمدي سدجعمل علدا و ده
   وبن ك  علا م  تمد   معن صج رة مشعلة الدراسة في السةا  الرئجس ارتيفي دائرة الضوك اإلدارية الالمركزية 

ى توافر متطلب ل تطبيل الالمركزية اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسدع ن فدي م  مد
 الجماورية الجمنجة؟

   علا النوو ارتيتفرل من محا السةا  عدة أسئلة فر جة يو 

مدد  مدددى تددوافر المتطلبدد ل التشددريبجة لتطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فددي مع تددع ومرافددل الشددوة الع مددة  -1
 وساة نظر مد ري مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن؟والسع ن من 

مددد  مددددى تدددوافر المتطلبددد ل اإلداريدددة لتطبيدددل الالمركزيدددة اإلداريدددة فدددي مع تدددع ومرافدددل الشدددوة الع مدددة  -2
 والسع ن من وساة نظر مد ري مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن؟

اإلداريددة فددي مع تدددع ومرافددل الشدددوة  مدد  مدددى تدددوافر المتطلبدد ل البشددرية والم لجدددة لتطبيددل الالمركزيدددة -3
 الع مة والسع ن من وساة نظر مد ري مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن؟

 من وساة نظر مد ري مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن؟ ام  المتطلب ل ادرفر توافر   -4

  ارتي اسة علا النوو لإلح طة  أسئلة الدراسة وتوميل أمدافا   معن و ه فر ج ل الدر 

تتدوافر المتطلبدد ل )التشدريبجة، اإلداريددة، البشددرية والم لجدة( الالجمددة لتطبيددل الالمركزيدة اإلداريددة فددي 
مع تدددع ومرافدددل الشدددوة الع مدددة والسدددع ن تدرسدددة ع لجدددة، ويتفدددرل عدددن مدددحا الفر دددجة الفر دددج ل الفر جدددة 

 ارتجة 

شددريبجة الالجمددة لتطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فددي مع تددع ومرافددل الشددوة الع مددة تتددوافر المتطلبدد ل الت -1
 والسع ن تدرسة ع لجة.

تتدددوافر المتطلبددد ل اإلداريدددة الالجمدددة لتطبيدددل الالمركزيدددة اإلداريدددة فدددي مع تدددع ومرافدددل الشدددوة الع مدددة  -2
 والسع ن تدرسة ع لجة.

مركزيدددة اإلداريدددة فدددي مع تدددع ومرافدددل الشدددوة تتدددوافر المتطلبددد ل البشدددرية والم لجدددة الالجمدددة لتطبيدددل الال -3
 الع مة والسع ن تدرسة ع لجة.
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  توسد فروق سومرية في آراك عينة الدراسدة حدو  تدوفر متطلبد ل تطبيدل الالمركزيدة اإلداريدة فدي 
 للمتليرال الد ملرا جة.  مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

 جة الفر ج ل الفر جة ارتجة  ويتفرل من الفر 

  توسددد فددروق لال د لددة  حشدد ئجة تددين آراك عينددة الدراسددة حددو  تددوافر متطلبدد ل تطبيددل الالمركزيددة  -1
 لمتلير النول.  اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

بيددل الالمركزيددة   توسددد فددروق لال د لددة  حشدد ئجة تددين آراك عينددة الدراسددة حددو  تددوافر متطلبدد ل تط -2
 لمتلير عدد سنوال الخبرة.  اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

  توسددد فددروق لال د لددة  حشدد ئجة تددين آراك عينددة الدراسددة حددو  تددوافر متطلبدد ل تطبيددل الالمركزيددة  -3
 لمتلير المستوى اإلداري.  اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

  توسددد فددروق لال د لددة  حشدد ئجة تددين آراك عينددة الدراسددة حددو  تددوافر متطلبدد ل تطبيددل الالمركزيددة  -4
 لمتلير المةمل العلمي.  اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن تبع  

 من ،ال  اإلسراكال المناججة تسعا محا الدراسة  لا توميل ادمداف ارتجة  

تطبيدل الالمركزيدة الالجمة ل والم لجة(، اإلدارية، البشرية )التشريبجةمتطلب ل العلا مدى توافر التعرف  -1
 اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن في الجماورية الجمنجة.

 دارال مع تدددع ومرافدددل  فددديالتعدددرف علدددا الفدددروق الفرد دددة فدددي متطلبددد ل تطبيدددل الالمركزيدددة اإلداريدددة  -2
، عدددددد سددددنوال الخبددددرة، المسددددتوى اإلداري، المةمددددل )النددددولال لمتليددددر  تعددددزاوالسددددع ن  الشددددوة الع مددددة

 .العلمي(

التوصددل  لددا ممترحدد ل تعددزج تطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فددي مع تددع ومرافددل الشددوة الع مددة والسددع ن  -3
 في الجماورية الجمنجة.

 

   من ،ال  ادممجة النظرية لاحا الدراسةتتض  

تطبيدل التشدريبجة واإلداريدة والبشدرية والم لجدة الالجمدة لمتطلب ل  لمو ولة و ه  ط ر نظري لإلح طة   -1
وكددحل  اإلح طددة  ددأمم المعوقدد ل التددي توددد مددن تطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فددي  الالمركزيددة اإلداريددة
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د  لالمركزيدة اإلداريدة فدي  دل " تزا دد امتمد   البد حفين وصد نعي المدرار  تدد    تا المنظم ل و،شوص 
 (1).  مر العولمة واتج ا الدو  نوو تبني مف رجم ع لمجة،   سجم  الالمركزية اإلدارية"

للبدددد حفين لل جدددد   تدراسدددد ل مسددددتمبلجة لال صددددلة  مو ددددول تطبيددددل   مرسبج دددد اتددددوفر مددددحا الدراسددددة  طدددد ر   -2
 .الالمركزية اإلدارية إل رائه

    فة لمردود البوث العلمي. -3

قطد ل الشدوة الع مدة والسدع ن تطبيل الالمركزيدة اإلداريدة فدي في نمص الدراس ل التي تن ول    وأ ض   -4
  وسع علم الب حث. ومع تبه

 

 ارتي  في تتمفل ادممجة التطبج جة لاحا الدراسة 

د نمد  مند   فدي النظد   الشدوي تي  تراسده ا متمد     لالمركزيدة اإلداريدة فدي المطد ل العد   و،شوص 
"اتج ا العد د من الدو  الن مجدة نودو مزيدد مدن الالمركزيدة، وةعطد ك دور أربدر للوحددال المولجدة والمطد ل 
الخددد   والمجتمددده المددددني لتوميدددل التنمجدددة، توصدددفا   دددرورة تفر دددا  التليدددرال الت نولوسجدددة والسج سدددجة 

 (2).ة علا وسه الخشو "وا قتش د ة علا مستوى الع لم  شفة ع مة، وعلا مستوى الدو  الن مج

توميدددل  فددديعيدددنام  أن مدددحا البودددث سدددجفيد متخدددحي المدددرار فدددي ترسدددجا  م فدددة الالمركزيدددة اإلداريدددة  مددد   -
ادمددداف، ووعدديام   لمشددعالل المرتبطددة تددو جفتام وةرسدد تام المادد رال وا تج مدد ل الالجمددة لل جدد   

مامدة عدن متطلبد ل تطبيدل الالمركزيدة اإلداريدة فدي    لدور المنوا تام، وأنا  ستمد  لادم معلومد ل
  م   عفل ال ج   تدورمم في  ل سج سة الدولة في الالمركزية اإلدارية. ،مع تبا 

أن البوث في الالمركزية اإلدارية وتطبيل محا النظ   اإلداري  تشدا   لودا دة وا سدتمرارية والد مومدة  -
دة أنظمدة ودو  وحعومد ل ومنظمد ل ومةسسد ل في الو  ر والمستمبل وله تجد رل ن سودة فدي عد

مولجددة وةقلجمجددة ودولجددة. ويأمددل الب حددث أن  سددام مددحا البوددث فددي جيدد دة معرفتدده النظريددة والتطبج جددة 
 وة راك معلوم ته في محا المج   المام من مج  ل اإلدارة.

راسعدددة للدراسددد ل النظريدددة الدراسدددة المدددنا  الوصدددفي التوليلدددي الدددحي  مدددو  علدددا أسددد س الماتبعددد  
وصددج رتا  فددي صددورة  مدد والدراسدد ل السدد  مة التددي تتعلددل  مشددعلة البوددث وتود ددد أسددب ل المشددعلة وأ ع د

                                                           
د.2100، س معة ق صدي مرب ح  وقلة، رس لة م سستير، الالمركزية اإلدارية في الدول المغاربية، عتجمةكلةشرددو1إ
س معة ، رس لة م سستير، الية في الدول النامية ومتطلبات التطبيق في مصرالتحول نحو الالمركزية الم، الشوري من   السيد عبد العظجم دو2إ

د.2119 ،الم مرة
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  إل  فة  لا استخدا  ادسد ليع  م الالمركزية اإلدارية وتفسير  ومتطلب ل(، )أ ع دللبوث، وتوليل  أسئلة
 اإلحش ئجة لتفسير نت ئ  الجزك الميداني.

 22الشددوة الع مددة والسددع ن فددي الجماوريددة البدد ل  عددددم  ومرافددل  شددمل مجتمدده الدراسددة مع تددع 
دد  معتب دد التددي لادد  ارتبدد ا  مو ددول البوددث فددي تطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة لعددد  قدددرة الب حددث علددا   ومرفم 

 التطبيل في كل مع تع الجماورية الجمنجة  سبع ادو  ل التي تمر تا  البلد.

من معتع الشوة الع مة والسع ن  أم نة الع صمة ومعتع الشدوة الع مدة والسدع ن  تم ا،تج ر كل   
 مو فظددة لمدد ر ومعتددع الشددوة الع مددة والسددع ن  مو فظددة  ل وعدددد مددن المرافددل والمةسسدد ل الشددوجة 

الدراسدددة  أسدددلول  تدددم ا،تجددد ر عيندددةوقدددد  مرافدددل،( 3( مع تدددع و)3 مو فظدددة  ل عيندددة  معوندددة مدددن عددددد )
مو فظددد ل الالشدددوة الع مدددة والسدددع ن فدددي ومرافدددل مدددن مجمدددول مدددد ري مع تدددع  قشدددد ة()عيندددة عمددددي 

 المخت رة. 

 مع تع ومرافل الشوة الع مة في الجماورية الجمنجة. المع نجة الودود  -

  .2112 – 2112الزم نجة  الودود  -

ري مع تدددع ومرافدددل الشدددوة الع مدددة والسدددع ن فدددي مو فظددد ل العيندددة المختددد رة مدددن مدددد  البشدددرية الوددددود  -
 في الجماورية الجمنجة.  ل( لم ر، الع صمة، )أم نة

الدراسة علا أداة ا ستب نة  شدورة رئجسدة توصدفا  ادنسدع لمفدل مدحا الندول مدن الدراسد ل اعتمدل 
ال جة علا عينة الدراسة ومن المراسه ا  من ،ال   سراك دراسة استطئفي سمه معلوم ل ا ستب نة وبن 

والدراس ل الس  مة لال الشلة وسيتم توليدل وتفسدير وة اد ر النتد ئ    سدتخدا  أسد ليع وطدرق  حشد ئجة 
 مالئمة.

لمركزية والالمركزية اإلداريدة وتدم تم  مراسعة عدد من ال تع والبوول المتعلمة   إلدارة وأس ليع ا
استخال  مجموعة من ادف  ر الع مة التي تمدو  علياد  اإلدارة المركزيدة واإلدارة الالمركزيدة فدي المطد ل 

دد مجموعددة المتطلبدد ل الالجمدة لتطبيددل الالمركزيددة اإلداريددة فيادد  وتشددنجفا    العد   والمطدد ل الخدد  ، وأ ض 
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طلب ل وفل ،ش ئص المتطلع ونول مج له، وتدم تمسدجم المتطلبد ل  لا مج  ل متعددة تجتمه فيا  المت
وبم   توافدل مده ( متطلب ل ق نونجة، متطلب ل  دارية، متطلب ل معر جة، متطلب ل فنجة) تدا ة  لا مو ور

أمداف الدراسة وفل الما   اإلدارية تدنمت اإلدارة الالمركزيدة فدي مجد   الشدوة الع مدة والسدع ن والخدرو  
 ( فمرة موجعة علا محا المو ور. 92فة من ) م ئمة مةل

  ارتي ت ون  ا ستب نة النا ئجة من 

 المسم ادو   البج ن ل ادس سجة دفراد عينة البوث.
المسم الف ني  ويتضمن متطلب ل تطبيل الالمركزية اإلدارية في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسدع ن  

 ( مج  ل )التشريبجة، اإلدارية، البشرية والم د ة(3تتوجل علا )  فر ج    ( متطلب  91من )ويت ون 

   تم ا،تب ر اددوال  طريمتين، مم 

ررونبدد    سددتب نة المتطلبدد ل وللدد    لنسددبة  قدد   الب حددث  وسدد ل مع مددل  بدد ل ألف   بدد ل ألف ررونبدد   -1
جدد  ل وتبددين أن سمجدده معدد مالل الفبدد ل ألف ررونبدد   ع لجددة لمجمددل المتطلبدد ل ول ددل مجدد   مددن الم

 . وممبولة  حش ئج  

تدددم التأردددد مدددن اسدددتمرار الددددرس ل فدددي اددوال،  وسددد ل معددد مالل الفبددد ل   الفبددد ل   لتجزئدددة النشددد جة -2
 طريمة التجزئة النش جة لبنود استب نة المتطلب ل، ولل  عن طريل معرفة مدى ا رتبد ا تدين البندود 

 Guttman( وبلدد  مع مددل ا رتبدد ا سوتمدد ن 31والبنددود الزوسجددة وعددددم  )( 31وعددددم  ) الفرد ددة

Split-Half Coefficient (0.99 ) فددي م جدد س تطبيددل المتطلبدد ل، وفددي مددحا الو لددة تبددين أن
ا رتبددد ا تدددين البندددود الفرد دددة والزوسجدددة   جددد تي وقدددوي، ومدددن  دددم فدددمن ادداة حممددد  الفبددد ل   لتجزئدددة 

 النش جة. 

م  و ع  ل ج سه، وتومل محا النول من الشدق من ،ال   أي أن ت جس ادداة فعال    صدق الموتوى  -1
سددراا الب حددث علددا كددل مددن اسددتب نة المتطلبدد ل قبددل تجريبدده، تددم عر ددا  علددا عدددد أالتوعددجم الددحي 

ومددى من سددبتا   ( مدن ادسد تحة الموعمددين إلتدداك رأ اددم فياد  مددن حيدث من سددبة الببد رة للموتددوى 11)
للموور والمج   الحي تنتمي  لجه، ومدى و وح صدج رتا ، وقدد سد كل معظدم آراك الموعمدين تةكدد 
صالحجة وسودة و دمو  ا سدتب نة وف عليتاد  فدي توميدل أمدداف الدراسدة، وقدد أفد د  عدض الموعمدين 

مددددحا   مالحظدددد ل تتعلددددل تتعددددد ل  عددددض الفمددددرال، وة دددد فة  عددددض الفمددددرال، وتددددم التعددددد ل  موسددددع
 التوصج ل.
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تدم الوشدو  علجده مدن ،دال  حسدد ل مدجم معد مالل ا رتبد ا تدين الدرسدة ال لجدة ل ددل   الشددق البنيدوي  -2
المتعلل   لمتطلب ل الفر جة  شعل ع   وتبين  ةموور من المو ور الفر جة مه الدرسة ال جة لالستب ن

دالددددة  سددددتب نة لجددددة لالأن معدددد مالل ا رتبدددد ا تددددين كددددل موددددور مددددن مودددد ور ا سددددتب نة مدددده الدرسددددة ال
(، ومددن  ددم فددمن ا سددتب نة تتشددا تدرسددة ع لجددة مددن ا تسدد ق 0.01عنددد مسددتوى الد لددة )   حشدد ئج  

علدددا أن كدددل مودددور  نسدددجم مددده مددد    جسددده  االددددا،لي مددد   دددد  علدددا صددددقا  البنيدددوي ويعطدددي مة دددر  
كزيدة اإلداريدة ا ستب نة  شعل عد  ، ومدحا  عندي صددق الببد رال التدي تععدس متطلبد ل تطبيدل الالمر 

 في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن.

وبرند م  اإلحشد ك  SPSS 14.0 ا ستم  جدةعولجد  النتد ئ  توسد طة الرجمدة اإلحشد ئجة للعلدو  
  ارتجة   ستخدا  الموانين  MS. Excelالمعتبي والري  ي 

 .Static Frequencyالت رار اإلحش ئي  -

 .Meanتوست الوس تي الم -

 .Standard Deviationالمبج ري  ا نوراف -

  one sample testلو لة عينة واحدة  Tا،تب ر  -

 . test-Tا،تب ر توليل مجمة  -

 .ANOVA Analysisتوليل التب  ن ادح دي أنوف   -

 ( لمعرفة اسب ل وسود الفروق اإلحش ئجة.LSD )Least square deferenceتوليل  -

 يرسون.مع مل ارتب ا ت -

 .Percentageالنسبة المئوية  -

الدراسدة  معدن عدرا أمدم ا سدتنت س ل لمختلدا تلد    لجوفر في  وك نت ئ  التوليل لمتليرال 
 المتطلب ل وعرا التوصج ل لال الشلة علا النوو ارتي 

فدددي الجماوريدددة الجمنجدددة أن متطلبددد ل تطبيدددل الالمركزيدددة اإلداريدددة فدددي مع تدددع الشدددوة العددد   والسدددع ن  -1
متددوفرة تدرسددة متوسددطة أي دون المسددتوى المفتددرا وللدد   سددبع رجمنددة السددلطة المركزيددة وحشددر 

 تفويض السلطة في ما   تخششجة موددة.

أن أحد متطلب ل تطبيل الالمركزية اإلدارية فدي مع تدع الشدوة العد   والسدع ن فدي الجماوريدة الجمنجدة  -2
 متوسطة.تدرسة كبيرة وب جة المتطلب ل متوفرة تدرسة  امتوفر   ومو متطلع التدريع اإلداري ك ن

توسدددد فدددروق لال د لدددة  حشددد ئجة تدددين متوسدددط ل  س  ددد ل أفدددراد عيندددة الدراسدددة حدددو  تدددوفر متطلبددد ل  -3
 (  شعل ع  .α ≤0.05مع تع الشوة الع مة والسع ن عند مستوى د لة )تطبيل الالمركزية اإلدارية في 
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 ئجة تدددين متوسدددط ل  س  ددد ل أفدددراد عيندددة الدراسدددة حدددو  تدددوفر متطلبددد ل توسدددد فدددروق لال د لدددة  حشددد -4
دα ≤0.05تطبيل الالمركزية اإلدارية فدي مع تدع الشدوة الع مدة والسدع ن عندد مسدتوى د لدة )   ( تبع 

لمتليددر الجددنس فددي متطلددع المددوانين واللددوائ  ومتطلددع المشدد ركة المجتمبجددة ومتطلددع المعرفددة مددن 
لددع الرق  ددة مددن المتطلبدد ل اإلداريددة ومتطلددع التدددريع اإلداري ومتطلددع المتطلبدد ل التشددريبجة ومتط

 ا تش   اإلداري وفرق العمل من المتطلب ل البشرية والم لجة.

عد  وسود فروق لال د لة  حش ئجة تين متوسط ل  س   ل أفراد عينة الدراسدة حدو  تدوفر متطلبد ل  -5
دα ≤0.05والسدع ن عندد مسدتوى د لدة )تطبيل الالمركزية اإلدارية فدي مع تدع الشدوة الع مدة    ( تبع 

 متطلع اتخ ل المرار من المتطلب ل.لمتلير الجنس في متطلع التخطجت والمتطلب ل التنظجمجة و 

تنددد ك علدددا النتددد ئ  التدددي توصدددل   لياددد  الدراسدددة  معدددن و ددده تشدددور لمجموعدددة مدددن التوصدددج ل 
ب ل تطبيل الالمركزية اإلدارية فدي مع تدع ومرافدل الشدوة الممترحة لتوميل مستوى ع    من توفر متطل

 الع مة والسع ن في الجماورية الجمنجة التي  معن   ج جم  علا النوو ارتي 

 ددرورة  صدددار قددرارال وتعدد مجم تعمددل علددا رفدده مسددتوى الددوعي عددن اسددتمال  مع تددع ومرافددل الشددوة  -
تملة  توصدددددفا  سادددددة  رسدددددمجة  تتمتددددده الع مدددددة والسدددددع ن ومع ملتاددددد  توصدددددفا   خشدددددجة  اعتب ريدددددة  مسددددد
   لشالحج ل الواسعة في نط ق ا،تش صا  الماني والجلرافي.

 أن  تم من  السلط ل المولجة صالحج ل واسعة في  صدار المرارال اإلدارية. -

الشوة الع مة والسع ن تتو ج  ادمداف المو وعة وسبل تو جما  وتشججه المش ركة في و عا  أن تمو  وجارة  -
 تو جما  مه توفير اإلرادة والرغبة الوا وة لتطبيل الالمركزية اإلدارية في النظ   الشوي.وسبل 

دددد - لددددالجدوا    و ددده توصددددج  من سدددع لمادددد   المدددوارد البشددددرية  مددد   ددددتالك  مددده الالمركزيددددة اإلداريدددة منع 
 والتض رل في العمل، وبم   ومل الت  مل والتواجن تين السلطة والمسةولجة.

تدددزا  تتنفيدددح المدددرارال الجم  جدددة المتخدددحة، مددده احتدددرا  رأي ادقلجدددة توصدددفا  وسادددة نظدددر ترسدددجا مبددددأ ا ل -
 دصو تا ، مه التركيز علا رفه مستوى ما رال المد رين وقدراتام علا اتخ ل المرار.

   لمو ور ارتجة  الب حث ال ج    مسراك المزيد من الدراس ل واد و ل  جم   تعلل  ويمترح

 العالق ل اإلنس نجة دا،ل الاجعل اإلداري والتنظجمي. -

 الخدم ل الشوجة وةدارتا  من وساة نظر المو فين في مع تع ومرافل الشوة الع مة والسع ن. تنظجم  -

 المشعالل التنظجمجة المتشلة   دداك الو جفي وتنظجم المستوي ل اإلدارية الشوجة. -

 إلداري.وريرم  من البوول التي تتعلل   لمج   ا -
 


