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  ملخص البحث
  وصـعوبات  ،الالمركزيـة  تفعيـل  تعوق التي التحديات على التعرفاستهدف هذا البحث    

 اإلدارة نظـام   كل مـن   على التعرفوأيضا  ،  بريف محافظة المنيا   المحلية الوحدات فى تطبيقها
 مفهـوم  وتحليل دراسة،  اعليه التغلب لياتآو وأساليب، اتواجه التي والمشاكل، مصر في المحلية

  .تطبيقها وسلبيات ايجابيات أهم على والوقوف، المختلفة بإبعادها الالمركزية
لدارسة على عينة مـن     أجريت هذه ا  أتبعت الدراسة أسلوب البحث الوصفى التحليلى، وقد        

 منمبحوثا   )٦٠ (متض،  موزعة جغرافيا  المنيا بمحافظة قروية محلية وحدات )٦(المبحوثين فى   
  وركزت الدراسـة    تم اختيارهم عشوائيا،   ،ون لهم  والجهاز المعا   القروية  المحلية ترؤساء الوحدا 

تخاذ القرار بالنسبة   لمستوى اإلداري المرغوب فيه، وذلك إل     لالمركزية ل فى ا على ثالث مجاالت    
 -٢ . إدارة الوحدة المحلية   -١: م وذلك فى  ية والجهاز المعاون له   لمحلية القرو الرؤساء الوحدات   

 الوحـدة المحليـة     تاعتبروقد   ، . الشئون المالية للوحدة المحلية    -٣ .تراتيجيه الوحدة المحلية  اس
كال من المركز والمحافظـة     كما اعتبر   ، تطبيق الالمركزية ل المستوى المرغوب فيه     القروية هى 

   .بيق المركزيةلتط فيهلمستوى المرغوب ا
وللتحليل اإلحصائى للبيانات تم معالجتها كميا لتصلح ألغراض التحليل بأستخدام برنـامج            

SPSS      كما تـم   ،  لوصف البيانات   توالتكراراالنسب المئوية   ت  استخدمعلى الحاسب اآللى، وقد
قـوف علـى    للومـستقلتين  لعينتين ) ت( الختبار البديل االختبار هو نىوت – مان اختباراستخدم 

كما استخدم أيضا معامـل     ، ون المركزية يرغب الالمركزية ومن     بين من يرغبون   معنوية الفروق 
 المتغيـرات  ، وبـين المستوى اإلدارى المرغوب فيه التخاذ القرار البسيط لبيرسون بين    االرتباط  

-Step ، كما استخدم التحليل اإلرتباطى اإلنحدارى المتعدد المتدرج الـصاعد         المستقلة المدروسة 
wiseلتفسير التباين الكلى للتغير فى رؤية المبحوثين فى مجاالت الالمركزية المدروسة ، .  

  المشاركة المجتمعية ، الالمركزية، االدارة المحلية : كلمات دالة  
  -: ويتضح من نتائج تحليل البيانات ما يلى

  وصف البيانات: أوال
 القرية يمثله  والذى دارة الوحدة المحلية  إ فى الالمركزية نظام يفضلون منبلغت نسبة    -١

 ٥٨،٣ والمحافظـة  المركز يمثله  والذى ،المركزية نظام يفضلون منبلغت نسبة    بينما،  ٪ ٤١،٧
  .المبحوثين  من٪ 

 فى، ٪٩١،٧ إستراتيجية الوحدة المحلية   فى الالمركزية نظام يفضلون منبلغت نسبة    -٢
  .المبحوثين من٪  ٨،٣١ نسبتهم كانت المركزية نظام يفضلون من حين

 نـسبتهم  كانت الشئون المالية للوحدة المحلية القروية  فى الالمركزية نظام يفضلون من -٣
  .المبحوثين اجمالى من ٪ ٤١،٧ نسبتهم كانت يفضلون من حين فى،  ٪٥٨،٣
بإستخدام اختبار مان وتنى تبين معنويـة        :الفروق بين المبحوثين فى مجاالت الالمركزية      :ثانيا

ـ         ٠،٠١صائيا عند مستوى    الفروق وهى دالة اح    ون  بين من يرغبون المركزية وبين مـن يرغب
 واسـتراتيجية الوحـدة المحليـة،      إدارة الوحدة المحليـة،    :الالمركزية من المبحوثين وذلك فى    

  .والشئون المالية



  
 ٢٠١٦ واخرینمحمد جمال الدین راشد 

 106 

د عالقـات  وجـو بإستخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون : العالقات اإلرتباطية المعنوية  :ثالثا
   :متغيرات المستقلة وبين كل منبين كل من فئات المعنوية ارتباطية 

وذلك للـسن   ٠،٠٥المستوى المرغوب فيه إلدارة الوحدة المحلية عند مستوى معنوية           -١
  .والحالة الزواجية وحجم األسرة والمعوقات المالية

وذلـك  ٠،٠٥معنوية  المستوى المرغوب فيه إلستراتيجية الوحدة المحلية عند مستوى          -٢
 وذلك لمتغيرات السن    ٠،٠١لمتغيرى الحالة الزواجية والمعوقات اإلدارية، وعند مستوى معنوية         

  .والمعوقات التنظيمية وأهمية الالمركزية 
 وذلـك لمتغيـرات     ٠،٠٥  المستوى المرغوب فيه للشئون المالية عند مستوى معنوية        -٣

وذلك لمتغيرى   ٠،٠١لتنظيمية، وعند مستوى معنوية     السن والحالة الزواجية والدخل والمعوقات ا     
  .خبرة العمل وأهمية الالمركزية

  :التباين الكلى للتغير فى مجاالت الالمركزية :رابعا 
 وأتضح أن متغيرات الدخل واالنفتاح والمعوقات التنظيمية ذات العالقات االرتباطيـة            -١

مستوى المرغوب فيه إلدارة الوحدة المحليـة       المعنوية تسهم فى تفسير التباين الكلى للتغير فى ال        
  . ودال احصائيا٠،٠٥وهذا التباين معنوى عند مستوى % ١٦،٨بنسبة 

 وأتضح أن متغيرى السن والدخل ذا عالقات ارتباطية معنوية تسهم فى تفسير التبـاين     -٢
ذا التباين  وه% ٢٢،٨الكلى للتغير فى المستوى المرغوب فيه إلستراتيجية الوحدة المحلية بنسبة           

  . ودال احصائيا٠،٠١معنوى عند مستوى 
 وأتضح أن متغيرى السن وعالقة الوحدة المحلية بالمنظمـات األخـرى ذا عالقـات               -٣

ارتباطية معنوية تسهم فى تفسير التباين الكلى للتغير فى المستوى المرغوب فيه إلتخاذ قـرارات          
  . ودال احصائيا٠،٠١عند مستوى وهذا التباين معنوى % ٢٢،٨فى الشئون المالية بنسبة 

   : مجموعة من التوصيات من أهمهاالدراسةوقد تضمنت 
  .الالمركزية إلى التحول وتدعم للتطبيق قابلة تشريعية بنية وجود  ضرورة-١
 من بدال الالمركزية وتطبيق يتفق بما المحلية لإلدارة جديد قانون إصدار على العمل  -٢
   .١٩٧٩ لسنة ٤٣ رقم الحالى القانون

 المحليـة  للوحـدات  الممنوحـة  واالختصاصات الصالحيات فى النظر أعادة ضرورة -٣
  .بالقرية العامة المرافق إدارة على قدرتها يعزز بما القروية

 محليـة  تنمية إلى للوصول القروية المحلية للوحدات المالية الموارد زيادة العمل على     -٤
  شاملة

 للقيام مؤهلة بشرية كوادر وإعداد دارىإلا الجهاز ءةكفا رفع االستمرار فى محاوالت     -٥
  .وجهة أكمل على  بأسلوب الالمركزيةدارىإلا بالعمل

  

  لمقدمة والمشكلة ا
 قراره اتخاذ فى راكهشإ و المواطن، من السلطة تقريب إلى اأساس المحلي النظام هدفستي

 كما حددها قـانون     ،ى مصر النظام المحلى ف  مؤسسات   واإلدارة المحلية هى احد      إرادته، ضبمح
حد أفـرع   والوحدات المحلية القروية هى أ    ،  وتعديالته ١٩٧٩ لسنة   ٤٣نظام اإلدارة المحلية رقم     

م التحول من المركزية فى إدارة الحك     كان البد من    ولتقريب السلطة من المواطن     ، اإلدارة المحلية 
  .وصا إلى الالمركزية خص القرويةوالوحدات المحليةواإلدارة المحلية  ،المحلى عموما
 تمكـين  خاللهـا  مـن  يمكـن  التي النظم أهم حدأ) ١: ٢٠١١الطوخى،( الالمركزيةوتعد  

 العامـة  الـشئون  إدارة فيوذلك   ،والحقيقية الفعالة المشاركة من ،المحلى المجتمع فى المواطنين
 بإمكانيـة  القـول  ال يمكـن   لالمركزية سليم تطبيق بدونو بها، يعيشون التى للمجتمعات المحلية
 بكافـة  الوفـاء  عـن  المركزية الحكومة عجز ظل فى السيما المستدامة، المحلية التنمية تحقيق

 المـوارد  اسـتغالل  سوء أو وندرة ناحية من السكان عدد تنامي مع وخاصة ،المجتمع احتياجات
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 عـن  الحـديث  أيـضا  ال يمكـن   الالمركزية تلك وبدون،  أخرى ناحية من والبشرية ،الطبيعية
  .واإلدارية السياسية وخاصة ؟،المختلفة بأشكالها يمقراطيةالد

      
 منحتهـا  للدولة العام من النظام  جزء بأنها  ")٩: ٢٠٠٣،الطعامنة(  اإلدارة المحلية  عرفوت
 بهيئة ممثلة المحلي مجتمعها احتياجات تلبية أجل من وجدت معنوية، شخصية المركزية الحكومة
 ٢٠٠٥،الطعامنـة  (المحلية اإلدارة تتميزو ".المركزية السلطة فوإشرا رقابة تحت تعمل منتخبة،

 إلـي  تصل يجعلها األفراد من قربها: أهمها من المركزية اإلدارة عن بها تنفرد بخصائص )٢٢:
 معيـشة  للفـرد  لتوفر المحلية المجتمعات تنمية هدفهمست ،االقتصاديةو ،االجتماعية حياتهم أعماق
 ة،اإلدار مـع  ليتكيفـوا  همتطـويع  دون األفـراد  مئليال اإلداري امالنظ تكييف علي تعملو ل،أفض

 حاجـاتهم  معرفـة  علي أقدر األفراد ألن ؛المحلية األهمية ذات األمور إدارة في األفراد اشتراكو
 إلعـداد  لألفـراد  الـسياسية  للتربية مدرسة  اإلدارة المحليةتعتبرو  ،االحتياجات هذه تلبية وكيفية

 أسـباب لهم  روتوف ،المحلية المجتمعات أبناء بين االجتماعية الروابط متدع  كما ،ةالصالح القيادات
 الشعور ضعف من السكان فيها يعاني التي المدينة مجتمعات في وخاصة السليمة االجتماعية التنمية

 سالحما إثارة، واألفراد بين االجتماعية العالقات أنماط تغيير إلي باإلضافة ،المجتمع إلي باالنتماء
 معتمدين بمجتمعاتهم النهوض من قدر أكبر لتحقيق المختلفة المحلية المجتمعات أفراد بين والتنافس

   .الذاتية جهودهم علي ذلك في
عمومـا  ) ١١: ٢٠١٢أديـب، (و )٢٧٧: ٢٠١٢عبـدالوهاب، ( تواجـه اإلدارة المحليـة  و

  :ها مثلمشاكل تعوق عملتحديات و حدات المحلية القروية خصوصا لواو
  المحلية للوحدات الذاتية المالية الموارد دودية مح-١
  والشعبية التنفيذية األجهزة بين االختصاصات  تضارب-٢
  المحلية  والقيادات بالمحافظين الخاصة والصالحيات السلطات نقص -٣
   التبعية المزدوجة لمديريات الخدمات -٤
  محلية ادة التنمية االقتصادية ال غياب دور اإلدارة المحلية في قي-٥
  .غياب التنسيق بين أجهزة الدولة التنفيذية المركزية وفروعها وبين الوحدات المحلية -٦
   . غياب الوعى المجتمعي بالشأن المحلي وأهـمية المشاركة المجتمعية فيه-٧

 وللتغلب على هذه المشاكل وغيرها كان البد من التوجه إلى تطبيق النظام الالمركـزى فـى                 -
  .لمختلفةها اع وفرواإلدارة المحلية

 بنقـل  الحكومـة  قيـام  دارياإل منظـور ال من ) (Rodinelli, 1986ةتعنى الالمركزي و
 الوحـدات  إلـى اإلدارى  المركز من وتخصيصها ،وإدارة الموارد التخطيط شئون في صالحياتها

 وظيفـة ال توزيع أساليب من أسلوبا فإنها ) ٥: ٢٠٠٣الطعامنه،(  آخروبمعنى .الميدان في المحلية
 .منهمـا  أو مزيجـا  معينـة  أو منتخبة تكون قد محلية هيئات وبين ،زيةكالمر الحكومة بين اإلدارية
ويقتصر هـذا البحـث علـى       واقتصادية ،   ، وإدارية، ومالية، ةسياسي: اأبعادالمركزية  وتأخذ ال 

 ريـة الالمركزيـة اإلدا حيـث تهـتم    ية اإلدارية والالمركزية الماليـة، دراسة كال من الالمركز   
والمسئولية والموارد الماليـة لتقـديم الخـدمات        ،  بإعادة توزيع السلطة   )٧: ٢٠١٢عبدالوهاب،(

وتتضمن نقل مسؤولية التخطيط والتمويل واإلدارة لوظائف       . العامة بين مستويات الحكم المختلفة    
و عامة محددة من الحكومة المركزية وهيئاتها لفروع الهيئات الحكوميـة والوحـدات التابعـة أ              

فى حين  . ديات على مستوى إقليمى أووظيفى    مستويات الحكم والهيئات العامة شبة المستقلة أو البل       
ـ  إلى إعادة تخـصيص المـوارد مـن       ) ٣٦: ٢٠١٣الشيخ، (المالية الالمركزيةتشير   ستوى  الم

، تقوم المحليات باالضطالع بمهام المركزية على نحو فعـال        ول، المركزى إلى المستوى المحلى   
  .طة اتخاذ القرارات بشان النفقاتفضال عن سلكافيه، يرادات يكون لها  ايجب أن 
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 بـدون  إذ الالمركزيـة،  أنـواع  أهـم  )٨: ٢٠١٢عبـدالوهاب، ( الالمركزية المالية    تعدو
بقـدرة   الالمركزيـة  الترتيبـات  من النوع هذا ويتعلق ،إداري استقالل ال يوجد  المالي االستقالل
 هـذه  ماليـة عـن    عوائد تحصيل علىوأيضا   الخدمات، تقدم لتيا األجهزة أو المحلية السلطات
 طريـق  مباشـرعن  غيـر  بـشكل  أو المـستفيدين  المواطنين من مباشر بشكل سواء الخدمات،

التمويـل   :أشـكال  عـدة  المالية الالمركزية وتأخذ ،المركزية من الحكومة  المحولة المخصصات
 مـع  بالتعـاون  التمويـل المـشترك   ، و اطنينالمو إلى تقدمها التي الخدمات ثمن تلقي أو الذاتي

 مـن  المالي المردود زيادة، و عليها يحصلون التي مقابالً عينياً للخدمات   يقدمون الذين المستفيدين
الـسلطة   قبـل  مـن  الـضرائب  تحويالت، وأيضا من خالل      فيها تجارواإل العقارات خالل تملك 

  .الخاصة أو منها سواء الحكومية لمنحوا القروض، وأخيرا من المحلية الهيئات لحساب المركزية
من خالل توسـيع    وذلك    فى الحد من الفساد    )٤٧: ٢٠١٢عبدالوهاب، (وتسهم الالمركزية 
الخطة والموازنة  (ازنة على المستوى المحلى     فى إعداد الخطة والمو   و ،فرص مشاركة المواطنين  

ة ويـوفر آليـات الـشفافي     ، ية مما يجعلهما أكثر تعبيراَ عن الرغبات والمطالب الشعب        ،)التشاركية
  .المالية داخل الوحدات المحلية

 المـواطن  بمـستوى  االرتقـاء  على قادرة المركزية لم تعد    أن الحكومة  مما سبق يالحظ  
 المحليـة  الوحـدات  نأ مراقـب  ألي ويبدو،  له التنمية معدالت من مناسب قدر وتحقيق ،المحلى
 مـدى  اخـذ  قد المركزي فالتدخل ،المركزية ةلإلدار تابعة إدارة كأى إدارية وحدات عن عبارة
 االقتـصادية  أو السياسية بالوسائل سواء المحلية المجتمعات وظائف تنظيم على التأثير من واسعا

 تطبيـق  أصـبح  لذلك مركزيا األمر إدارة الصعوبة من جعل مما،   الفكرية االتجاهات وحتى بل
   . يمكن األستغناء عنه ال احداو طريقا المجتمع شئون إدارة فى الالمركزى األسلوب

  المشكلة البحثية
 وسياسـة  لنظـام  الـسليم  التطبيـق  عـدم  فى الدراسة هذه في األساسية المشكلةتتحدد  و 

 اإلدارة فـي  منهاجا الالمركزية من جعلت ،قوانينو دستورية تشريعات وجود رغم ؛الالمركزية
 مـشاكل و،  صحيحاَ والتوسع فى تطبيقهـا     قاَبأشكالها المتعددة تطبي  ها  حيث يواجه تطبيق   ،المحلية

 ، وجود وحدات محلية ذات شخـصية اعتباريـة        مما يحول دون  ، وصعوبات وتحديات ومعوقات 
تنمية محلية شاملة فى المجتمع المحلى اجتماعيا       تحقيق مشاركة شعبية إلحداث      يمكن من خاللها  

  . ومستوى معيشى مرتفع ألفراد المجتمع المحلى،واقتصاديا
  : تسعى الدراسة لتحقيق عدة أهداف هىالدراسة مشكلة ضوء في :لبحثأهداف ا
 لياتوآ وأساليب، اتواجه التي والمشاكل، مصر في المحلية اإلدارة نظام على التعرف -١
 .عليها التغلب

الوحدات المحليـة بمحافظـة      في الالمركزية تفعيل تعوق التي التحديات على التعرف -٢
  .المنيا

  .الوحدات المحلية القروية في الالمركزية تفعيل آلياتو أساليب تحديد -٣
 مـن  المحلية اإلدارة نظام إلصالح هام كبعد المجتمعية المشاركة أهميةالتعرف على    -٤

  .المحلية اإلدارة في الالمركزية نظام تفعيل خالل
   :فى ضوء مشكلة وأهداف الدارسة تم صياغة الفروض البحثية التالية   :الفروض البحثية

ـ ير مـن  بين  دالة إحصائيا  ق معنوية و فر توجد -١ ـ  ونغب ـ ير ومـن  ةالالمركزي  ونغب
للمـستوى المرغـوب فيـه     وذلك  لهم، رؤساء الوحدات المحلية والجهاز المعاون   من ،المركزية

  .لشئون المالية للوحدة المحلية القرويةلو ستراتيجيتها، إل، و القروية المحليةإلدارة الوحدات
 كـل مـن     وبين المتغيرات المستقلة :ت معنوية دالة احصائيا بين كال من       توجد إرتباطا  -٢

 وإلستراتيجيتها، وللشئون المالية لتلـك      ،المستوى المرغوب فيه إلدارة الوحدات المحلية  القروية       
  .الوحدات المحلية  القروية
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الكلـى  سير التبـاين   فى تف المعنويةرتباطيةإل المتغيرات المستقلة ذات العالقات ا    تسهم -٣
 وإلسـتراتيجيتها، وللـشئون الماليـة    ،إلدارة الوحدات المحليةالمرغوب فيه  لمستوى  اللتغير فى   

  .للوحدات  المحلية  القروية
  الطريقة البحثية وعينة الدراسة

 )٦(وأختيـر   ، محافظة المنيا قرى   ب انتهجت الدراسة منهجا بحثيا وصفيا تحليليا، وأجريت      
 التى وقـع  مراكز ةثالثالكل مركز من بواقع وحدتان محليتان من جغرافيا، وحدات محلية قروية    

) ٦٠(وملوى وقد بلغ حجم عينة الدراسة        مطاى، والمنيا، :  مراكز   هى عشوائية و   عليها راالختيا
كمـا يتـضح مـن      وأفراد من الجهاز المعاون لهم       المحلية القروية    تمبحوثا هم رؤساء الوحدا   

  : التالى الجدول
  

الوحدات المحليـة القرويـة محـل الدراسـة         لتوزيع العددى عينة الدراسة و    ا:)١( جدول رقم 
  والمراكز التابع لها

  عدد القرى التوابع  موقعها من المركز  الوحدة المحلية القروية  المركز  م
  مطاى  ١  ٥  شرق  أبو عزيز
  ٦  غرب  بردنوها

  المنيا  ٢  ٨  شرق  بني محمد سلطان
  ٣  غرب  بني احمد الغربية

  ملوي  ٣  ٤  شرق  الروضة
  ٩  غرب  دروة

   ٢٠١٥،محافظة المنيا ،مركز المعلومات وعم اتخاذ القرار:         المصدر
  

 لتحقيق أهداف الدراسة عن     ، أعدت استخدم فى جمع بيانات هذه الدراسة إستمارة إستبيان       و
ل شهر  تم جمع بيانات هذه الدراسة خال     و ،ار صالحيتها ختب، وذلك بعد أ   طريق المقابلة الشخصية  

  .٢٠١٥عامأغسطس 
  :وقد تضمنت استمارة االستبيان البيانات التالية: المتغيرات

تتألف المتغيرات البحثية المستقلة بالنسبة لرؤسـاء الوحـدات          :المتغيرات المستقلة  :والأ
ـ   الدراسة من ثمانية عشر متغيرا يفترض أن       م، فى تلك  لمحلية القروية والجهاز المعاون له      ؤثرت

  : تطبيق الالمركزية وهىعلى  درجة
   النوع-٢       السن                                     -١
   الحالة الوظيفية -٤         الحالة الزواجية                        -٣
   محل لميالد-٦         محل اإلقامة                            -٥
   حجم األسرة-٨          المستوى التعليمى                     -٧
   خبرة العمل-١٠         الدخل الشهرى                        -٩

   العضوية فى المنظمات-١٢                          ة الدورات التدريبي-١١
  إلدارة المحليةا درجة وضوح قانون -١٤          االنفتاح الثقافى                     -١٣
   عالقة الوحدة المحلية بالمنظمات األخرى-١٦د واألهداف الواردة بالقانون   تطبيق قواع-١٥
   معوقات وتحديات تطبيق الالمركزية-١٨          أهمية تطبيق الالمركزية           -١٧

المستوى اإلداري المرغوب فيه التخاذ القرار بالنـسبة لرؤسـاء          وهو :المتغير التابع :ثانيا
: ه من خالل ثالث متغيرات فرعية هى      تم قياس م، و لهية والجهاز المعاون    لمحلية القرو ا الوحدات

وقد تـم   ، هذا   الشئون المالية للوحدة المحلية   وسراتيجية الوحدة المحلية،    او ،إدارة الوحدة المحلية  
 وذلـك  ،حـده  من خالل عمل مقياس لكل متغير علـى     ؛قياس المتغيرات الفرعية الثالث السابقة    
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 وى الالمركزى وتمثله القرية أعطى وزنـا      المست؛ ف دارى مرغوب فيه  توى إ بإعطاء وزنا لكل مس   
  . درجة واحدة، بينما المستوى المركزي ويمثله كال من المركز والمحافظة أعطى وزنادرجتان

  : فى ضوء مشكلة وأهداف الدارسة تم صياغة الفروض البحثية التالية : الفروض اإلحصائية
ـ ير ومن ةالالمركزي ونغبير من بين الة إحصائية ق معنوية ذات د   و فر ال توجد  -١  ونغب
 وذلك للمـستوى المرغـوب فيـه     لهم، رؤساء الوحدات المحلية والجهاز المعاون   من ،المركزية

  .إلستراتيجيتها،  وللشئون المالية للوحدة المحلية القروية، وإلدارة الوحدات المحلية القروية
 المتغيرات المـستقلة وبـين  : بين كال منصائية ذات دالة إح معنويةارتباطات ال توجد    -٢
 وإلستراتيجيتها، وللشئون المالية    ، المستوى المرغوب فيه إلدارة الوحدات المحلية القروية       كل من 

  .لتلك الوحدات المحلية القروية
 ال تسهم المتغيرات المستقلة ذات العالقات اإلرتباطية المعنوية فى تفسير التباين الكلى             -٣

 ،لمـستوى المرغـوب فيـه إلدارة الوحـدات المحليـة القرويـة             رؤية المبحوثين با   للتغير فى 
  .وإلستراتيجيتها، وللشئون المالية للوحدات المحلية القروية

  نتائج الدراسة ومناقشاتها
بعد تحليل البيانات وجدولتها فى جداول أعدت لهذا الغرض، تقدم الصفحات التالية عرضا             

  : قشاتها من خالل الصفحات التاليةوافيا لنتائج الدراسة ومنا
  : والفروق بين المبحوثين فى مجاالت الالمركزيةوصف البيانات: أوال
  :الفروق بين المبحوثين فى مجاالت الالمركزية: ثانيا

  :الفروق بين المبحوثين فى إدارة الوحدات المحلية المركزياالوصف و -١
  

  المحلية والجهاز   لرؤساء الوحدات  ىنتو مان ر واختبا  التوزيع العددى والنسبى   :)٢(قم  جدول ر 
تجاه المبحوثين للمستوى المرغـوب فيـه إدارة الوحـدة المحليـة            المعاون لهم طبقا إل   

  القروية
 الداللة "Z" اختبار مان وتنى  ٪ التكرار إدارة الوحدة المحلية

 ٤١،٧ ٢٥ )القرية (ال مركزية
 ٥٨،٣ ٣٥ ) المحافظة –المركز  (مركزية

 ١٠٠ ٦٠ االجمالى
 دال **٦،٦٦٨

   ٠،٠١ عند مستوى معنوية دال**                         استمارة اآلستبيان: مصدر البيانات        
  

 إدارة الوحدة المحلية   فى الالمركزية نظام يفضلون من أن )٢( رقم   الجدول من نتائج  تبيني
 دارةإ فـى  المركزيـة  نظام يفضلون منأن   حين فى، ٪ ٤١،٧ نسبتهمبلغت   ةالقري مثلهت التىو

ـ والمحافظة المركزكال من    يمثله  والذى ،الوحدة المحلية   اجمـالى  مـن  ٪٥٨،٣ نـسبتهم  ت بلغ
  على أن اتجاه المبحوثين فيما يخص إدارة الوحدة المحلية القرويـة اتجـاه             يدل ذلك و، المبحوثين

فـروق معنويـة ذات     تبين وجود   ي) ٢( الجدول رقم     نتائج ومن .يغلب عليه الميل نحو المركزية    
 ،البديل الفرض لوقب و ،العدم فرض رفضأمكن  لذلك .٠،٠١ عند مستوى معنوية داللة احصائية

 ،المركزية ونغبير ومن ةالالمركزي ونغبير من بين إحصائياً   معنويةق  وفر وجودب يرى الذيو
  إلدارة الوحدات وب فيه    للمستوى المرغ  وذلك  لهم،  رؤساء الوحدات المحلية والجهاز المعاون     من

  .المحلية  القروية
  : المركزيا إستراتيجية الوحدة المحليةالفروق بين المبحوثين فىالوصف و -٢

 المحلية والجهاز    لرؤساء الوحدات  ىنتو مان  واختبار التوزيع العددى والنسبى   :)٣(قم  جدول ر 
ة الوحـدة المحليـة     ستراتيجيإلتجاه المبحوثين للمستوى المرغوب فيه      إلالمعاون طبقا   

  القروية
 الداللة "Z" اختبار مان وتنى  ٪ التكرار إستراتيجية الوحدة المحلية
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 ٩١،٧ ٥٥ )القرية (ال مركزية
 ٨،٣ ٥ ) المحافظة –المركز  ( مركزية

 ١٠٠ ٦٠ االجمالى
 دال **٣،٨٠٨

  ٠،٠١ عند مستوى معنوية الد**                             استمارة اآلستبيان:    مصدر البيانات 
  
إستراتيجية الوحدة   فى الالمركزية نظام يفضلون من أن )٣( رقم   الجدول  نتائج من ضحتي
إسـتراتيجية الوحـدة     فى المركزية نظام يفضلون من حين فى، ٪ ٩١،٧ نسبتهم ، بلغت المحلية

لمبحـوثين فيمـا     على أن اتجاه ا     ذلك يدلو، المبحوثين اجمالى من ٪٨،٣ نسبتهمالمحلية، بلغت   
 كما يتضح وجود فـروق      .قوى نحو الالمركزية  يخص إستراتيجية الوحدة المحلية القروية اتجاه       

 الفـرض  نقبل و العدم فرض نرفض لذلك ، ذات داللة احصائية ٠،٠١عند مستوى معنوية معنوية
ـ  ونغبير من بين ، إحصائياً معنويةفروق   وجودب يرى الذي البديل ـ ير ومـن  ةالالمركزي  نوغب

 للمـستوى المرغـوب فيـه     لهـم،  رؤساء الوحدات المحلية والجهـاز المعـاون    من ،المركزية
  .ستراتيجية الوحدة  المحلية  القرويةإل

  : المركزيا الشئون الماليةالفروق بين المبحوثين فىالوصف والفروق  -٣
  

لية والجهاز   المح  لرؤساء الوحدات  ىنتو مان  واختبار التوزيع العددى والنسبى   :)٤(قم  جدول ر 
  المالية للوحدة  تجاه المبحوثين للمستوى المرغوب فيه الشئونالمعاون طبقا إل

 الداللة "Z" اختبار مان وتنى  ٪ التكرار الشئون المالية

 ٥٨،٣ ٣٥ )القرية  ( ال مركزية
 ٤١،٧ ٢٥ ) المحافظة –المركز  ( مركزية

 ١٠٠ ٦٠ االجمالى
 دال **٦،٦٠٥

  ٠,٠١  عند مستوى معنويةدال**                             استمارة اآلستبيان: اناتمصدر البي      
الشئون المالية للوحـدة     فى الالمركزية نظام يفضلون من أن )٤( رقم   الجدولتشير نتائج   

 المركزيـة  نظام يفضلون من حين فى، ٪٥٨،٣ نسبتهم، بلغت   القرية مثلهت التى و المحلية القروية 
 مـن  ٪ ٤١،٧ نـسبتهم  بلغت والمحافظة المركز يمثله  والذى ، الوحدة المحلية  الماليةالشئون   فى

 ٠،٠١  عند مستوى معنويـة أيضا إلى وجود فروق معنويةنتائج ال  وتشير تلك .المبحوثين اجمالى
فـروق   وجـود ب يـرى  الذي البديل الفرض نقبل و العدم فرض نرفض لذلك، ذات داللة احصائية

 رؤسـاء الوحـدات     مـن  المركزية ونغبير ومن ةالالمركزي ونغبير من ينب ً، إحصائيا معنوية
  .لشئون المالية للوحدة  المحلية  القروية لهم، للمستوى المرغوب فيه لالمحلية والجهاز المعاون

  
  :المتغيرات المستقلة المدروسةالعالقات االرتباطية بين مجاالت الالمركزية وبين :ثانيا

                    المـستوى اإلدارى  درجـات   االرتبـاط البـسيط لبيرسـون بـين          قيم معامـل     :)٥(جدول    
  درجات المتغيرات المستقلة المدروسة إلتخاذ القرار وبين المرغوب فيه

 الشئون المالية  الوحدةإستراتيجية  الوحدةإدارة  المتغيرات المستقلة
 *٠،٢٧٥ **٠،٣٤٦ *٠،٢٩٥ السن

 *٠،٢٩٢- *٠،٢٧١- *٠،٢٦٩- الحالة الزواجية
 ― ― *٠،٢٩٥ األسرةحجم 
 *٠،٣٠٩ ― ― الدخل

  **٠،٣٤٤- ― ― خبرة العمل
 **٠،٣٨٨- **٠،٣٥٠- ―  الالمركزيةأهمية إجمالى

 ― *٠،٢٦٠ ― اإلداريةمعوقات ال 
 ― ― *٠،٣٠٤ معوقات الماليةال
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 *٠،٢٨٨ **٠،٣٥٢ ― ةالتنظيميمعوقات ال 
  

توضـح  :تخاذ القرار الخاص بإدارة الوحدة المحلية      المستوى اإلدارى المرغوب فيه ال     -١
 طردية ومعنوية إحصائياً عند مستوى      ارتباطيهوجود عالقة    ) ٥( النتائج الواردة فى جدول رقم      

رغوب  وبين المستوى اإلدارى الم    ،، والمعوقات المالية  ، وحجم األسرة   ، بين كل من السن     ٠،٠٥
 ، مما يدل على أن أصحاب الفئة العمرية األكبـر   محليةدارة الوحدة ال  إلفيه التخاذ القرار الخاص     

 وكذلك القادة ذو حجم أسر      ،)٪ من إجمالى العينة   ٥٨،٣الذين يمثلون نحو    والفئة الثالثة والرابعة    (
مما باإلضافة إلى كل    ، و )٪ من إجمالى العينة   ٦٨،٣الذين يمثلون نحو    والفئة الثالة والرابعة    (أكبر

يكـون لـديهم    ) ٪من إجمالى العينة  ٧٣،٣التى تمثل   والفئة الثالثة   (رة  كبيمعوقات مالية   من  لديهم  
  .مركزية فى القرارات الخاصة بإدارة الوحدة المحلية  الال يغلب عليه الميل نحواتجاه

 ومعنويـة   ، عكـسية   ارتباطيـه   من نفس الجدول السابق وجود عالقـة        يتضح أيضا  كما 
 وبين المستوى اإلدارى المرغوب فيه التخـاذ        ،ةبين الحالة الزواجي   ٠،٠٥إحصائياً عند مستوى    

٪ مـن   ٩٠ المتزوجين الذين يمثلون نحو أن، مما يشير إلى رار الخاص بإدارة الوحدة المحلية الق
  .ات الخاصة بإدارة الوحدة المحلية المركزية فى القرارإلى، يميلون إجمالى العينة

 :ص باسراتيجية الوحـدة المحليـة    المستوى اإلدارى المرغوب فيه التخاذ القرار الخا –٢
ية ومعنوية إحـصائياً عنـد    طردارتباطيهوجود عالقة  ) ٥(  النتائج الواردة فى جدول رقم    بينت

ن المـستوى    وبـي  ،ةالتنظيمي، والمعوقات   داريةوالمعوقات اإل ،  ، بين كل من السن    ٠،٠١مستوى  
، ممـا يـدل علـى أن         المحلية  الوحدة  بإستراتيجية تخاذ القرار الخاص  اإلدارى المرغوب فيه إل   

٪ مـن إجمـالى   ٥٨،٣الفئة الثالثة والرابعة الذين يمثلـون نحـو      (أصحاب الفئة العمرية األكبر   
٪مـن إجمـالي   ٦٣،٣الفئة الثالثة التـى تمثـل   (كبيرة  إدارية مما لديهم معوقات    وكذلك ،)العينة
٪مـن  ٦١،٧ة الثالثة التى تمثل     الفئ(كبيرة   تنظيميةمما لديهم معوقات    باإلضافة إلى كل    ، و )العينة

  .الالمركزية فى القرارات الخاصة بإدارة الوحدة المحلية ب ارتباطكون لديهم قد ت )إجمالى العينة
 ،  ٠،٠١عنـد مـستوى     ة ومعنوية إحصائياً     عكسي ارتباطيه وجود عالقة    يتبين أيضا كما  

ى اإلدارى المرغـوب فيـه   ن المستو  وبي ، وأهمية الالمركزية  ، الحالة الزواجية   كل من  بينوذلك  
يمثلـون  ن الـذين    أن المتزوجي ، مما يشير إلى      الوحدة المحلية   بإستراتيجية تخاذ القرار الخاص  إل

 والذين   من وجهة نظرهم،   كبيرةاللالمركزية   ا  أهمية باإلضافة إلى  و ،٪ من إجمالى العينة   ٩٠نحو  
  .الوحدة المحليةإستراتيجية  بمركزية فى القرارات الخاصةال اللون نحويمي، ٪٩١،٧يمثلون نحو 

 المستوى اإلداري المرغوب فيه التخاذ القرار الخاص بالشئون المالية الوحدة المحليـة   –٣
ية ومعنوية إحصائياً عند     طرد ارتباطيهوجود عالقة   ) ٥(جدول رقم   ال النتائج الواردة فى     ظهرت :

ـ ، والمعوقـات  والدخل، ن السن ، بين كل م   ٠،٠٥مستوى   ـ ،ةالتنظيمي  اإلداريين المـستوى   وب
، مما يدل على أن أصـحاب       الوحدة المحلية ب  بالشئون المالية  تخاذ القرار الخاص  المرغوب فيه إل  

  وكذلك ،)٪ من إجمالى العينة   ٥٨،٣الفئة الثالثة والرابعة الذين يمثلون نحو        (الفئة العمرية األكبر  
باإلضـافة  ، و )٪من إجمالى العينة  ٢٨،٣الفئة الثالثة والرابعة التى تمثل      (أصحاب الدخل المرتفع    

 ) ٪من إجمالى العينـة   ٦١،٧الفئة الثالثة التى تمثل      ( التى يواجهونها  كبيرةال تنظيميةمعوقات  ال إلى
  .الوحدة المحليةب الشئون الماليةمركزية فى القرارات الخاصة ب الالميل كبير تجاهكون لديهم فقد ت

 عكسية ومعنوية إحـصائياً عنـد       ارتباطيهكما تبين من نفس الجدول السابق وجود عالقة         
 وبين المستوى   ، وأهمية الالمركزية  ، وخبرة العمل  ، الحالة الزواجية   كل من  بين،   ٠،٠١مستوى  
أن ، مما يشير إلـى      لوحدة المحلية  بالشئون المالية ل   تخاذ القرار الخاص   المرغوب فيه إل   اإلداري
من لديهم خبرة فى العمل أكثر من        وأيضا   ،ن إجمالى العينة  ٪ م ٩٠والذين يمثلون نحو  ن  المتزوجي

 والذين  الالمركزية من وجهة نظرهم،   أهمية  باإلضافة إلى    و ،٪٣٥ والذين يمثلون نحو     ؟، عام ١٦
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الوحـدة   بإسـتراتيجية   مركزية فى القـرارات الخاصـة     الالب لديهم ارتباط ، ٪٩١،٧يمثلون نحو   
  .المحلية

إلرتباطية المعنوية وبين رؤية المبحـوثين فـى      بين المتغيرات ا   االنحداريةالعالقات  : ثالثا
يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضاً للنتائج المتعلقة بتحديد درجة إسـهام            : مجاالت الالمركزية 

 المرغوب  اإلداريالمتغيرات المستقلة المدروسة  في تفسير درجة رؤية المبحوثين فى المستوى            
  :كما يلىينة الدراسة فيه التخاذ قرار المركزية أو الالمركزية بع

رؤية المبحـوثين فـى     التباين الكلى ل  إسهام المتغيرات المستقلة المدروسة  في تفسير         -١
  : إدارة الوحدة المحليةالمستوى اإلدارى المرغوب فيه التخاذ قرار
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 نتائج التحليل اإلرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الـصاعد للعالقـة بـين             :)٦( رقم جدول
 المرغوب فيه التخاذ قرار إدارة الوحدة المحلية وبـين       اإلداريجات المستوى    در إجمالي
   درجات بعض المتغيرات المستقلة المدروسةإجمالي
  المتغير المستقل

   الداخل
 في التحليل

 قيمة الثابت
معامل االنحدار 

 الجزئي
) ت(قيمة 

 المحسوبة
 معامل التحديد

) ف(قيمة 
 المحسوبة

 *٢،٠١ ٠،٥١ الدخل
 *٢،٠٣- ٠،٩٦٥- االنفتاح

 المعوقات التنظيمية
١٠،١١ 

٢،٦١ ٠،٧٢٦* 
٣،٧٨ ٪١٦،٨* 

  
 باستخدام نموذج التحليـل االنحـداري المتعـدد    )٦( من النتائج الواردة بالجدول رقم     تبين
 الـدخل،    متغيـرات  أن أكثر المتغيرات تأثيراً على المتغير التـابع هـم         ) Step-wise(الصاعد  

 ٠,٠٥ وجود عالقة انحدارية طردية موجبة معنوية عند مستوى          ،عوقات التنظيمية واالنفتاح، والم 
 اإلداريبين كل من الدخل، والمعوقات التنظيمية كمتغيرات مستقلة، وبـين درجـة المـستوى               

، أى أن كلما ارتفع مـستوى دخـل   )متغير تابع(المرغوب فيه التخاذ قرار إدارة الوحدة المحلية        
لى ارتفاع مستوى المعوقات التنظيمية لديهم ، كلما كان لهم اتجاه قوى نحـو              األفراد، باإلضافة إ  

  بين االنفتاح  ٠,٠٥وجود عالقة انحدارية عكسية معنوية عند مستوى          أيضا  ويتضح ،الالمركزية
  المرغوب فيه التخاذ قرار إدارة الوحدة المحليـة        اإلداريكمتغير مستقل، وبين درجة المستوى      

، كلما كان لهم اتجـاه      الثقافيى أن كلما انخفض اتجاه المبحوثين نحو االنفتاح         متغير تابع، بمعن  ك
  % .١٦،٨وتسهم تلك المتغيرات فى تفسير التباين الكلى بنسبة ، قوى نحو المركزية 

 نتائج التحليل اإلرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الـصاعد للعالقـة بـين             :)٧(رقم  جدول  
إستراتيجية الوحدة المحليـة   داري المرغوب فيه التخاذ قرارإجمالى درجات المستوى اإل   

  وبين إجمالى درجات بعض المتغيرات المستقلة المدروسة
  المتغير المستقل

   الداخل
 في التحليل

 قيمة الثابت
معامل االنحدار 

 الجزئي
) ت(قيمة 

 المحسوبة
 معامل التحديد

) ف(قيمة 
 المحسوبة

 **٢،٨٩ ٠،٤٣٤ السن
 المعوقات التنظيمية

٧،٥٩ 
٢،٧٢ ٠،٧٣** 

٨،٤٣ ٪٢٢،٨** 
  

(  المتعـدد الـصاعد   االنحـدار  باستخدام نموذج التحليـل  )٧(أظهرت نتائج الجدول رقم   
Step-wise (         أن أكثر المتغيرات تأثيراً على المتغير التابع هما)     السن، والمعوقات التنظيميـة (
 بين كل من السن،     ٠،٠١ عند مستوى     وجود عالقة انحدارية طردية موجبة معنوية      كما أظهرت 

 المرغوب فيه التخاذ قرار     اإلدارةوالمعوقات التنظيمية كمتغيرات مستقلة، وبين درجة المستوى        
 كما تسهم تلك المتغيرات فى تفسير التباين الكلى لرؤيـة  ،)متغير تابع(إستراتيجية الوحدة المحلية  

 إستراتيجية الوحدة المحليـة    ه التخاذ قرار   درجات المستوى اإلداري المرغوب في     المبحوثين فى 
 أن كلما ارتفع سن األفراد، باإلضافة إلى ارتفاع مـستوى المعوقـات             أي %٢٢،٨وذلك بنسبة   

  .التنظيمية لديهم ، كلما كان لهم اتجاه قوى نحو الالمركزية 
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قـة بـين     نتائج التحليل اإلرتباطي واالنحداري المتعدد المتدرج الـصاعد للعال         :)٨(رقمجدول  
 إجمالي المرغوب فيه التخاذ قرار الشئون المالية وبين         اإلداري درجات المستوى    إجمالي

  درجات بعض المتغيرات المستقلة المدروسة
  ة المستقلاتالمتغير
 في التحليل ة الداخل

 قيمة الثابت
معامل االنحدار 

 الجزئي
) ت(قيمة 

 المحسوبة
 معامل التحديد

) ف(قيمة 
 المحسوبة

 *٢،٥٦ ٠،٧٣٦ السن
عالقة الوحدة المحلية 

 القروية بالمنظمات األخرى 
-٢،٠٢٨- ٢،٨٤* 

 المعوقات التنظيمية

١٨،٧٥ 

٢،٠٧ ١،٠٢١* 

٤،٧١ ٪٢٠،١** 

 المتعـدد  االنحـداري  باستخدام نموذج التحليل )٨(يتضح من النتائج الواردة بالجدول رقم       
السن ، وعالقة الوحدة    (على المتغير التابع هما     أن أكثر المتغيرات تأثيراً     ) Step-wise(الصاعد  

 وجود عالقـة انحداريـة      كما يتضح المحلية القروية بالمنظمات األخرى ، والمعوقات التنظيمية        
 بين كل من السن، والمعوقات التنظيميـة كمتغيـرات          ٠،٠٥طردية موجبة معنوية عند مستوى      

متغير (تخاذ قرار الشئون الوحدة المحلية      مستقلة، وبين درجة المستوى اإلدارى المرغوب فيه ال       
، أى أن كلما ارتفع سن األفراد ، باإلضافة إلى ارتفاع مستوى المعوقات التنظيمية لـديهم ،              )تابع

، وجـود عالقـة      كما يضح من نتائج الجدول السابق      .كلما كان لهم اتجاه قوى  نحو الالمركزية       
قة الوحـدة المحليـة القرويـة بالمنظمـات      بين عال٠،٠٥انحدارية عكسية معنوية عند مستوى      

تخـاذ قـرار الـشئون    إل المرغوب فيه    اإلداري، وبين درجة المستوى     )كمتغير مستقل (األخرى  
، بمعنى أن كلما انخفض اتجاه المبحوثين نحو عالقة الوحـدة           )متغير تابع (المالية الوحدة المحلية    

وتـسهم تلـك    ، جاه قوى نحو المركزيـة      المحلية القروية بالمنظمات األخرى ، كلما كان لهم ات        
  %.٢٠،١المتغيرات فى تفسي التباين بنسبة 

  نتائج الدراسة
  :برز النتائج التى توصلت إليها الدراسةأ

لوحـدة المحليـة   ة ا فى إدارلالمركزيةا نيرغبو ٪٤١،٧ أن اقل من نصف المبحوثين  -١
  .  إدارة الوحدة المحلية القرويةون المركزية فى يرغبالمبحوثين جمالىأ من ٪٥٨،٣  وأنالقروية

يفضلون الالمركزيـة فـى إسـتراتيجية         ٪٩١،٧ أن الغالبية العظمى من المبحوثين       -٢
 يفضلون المركزيـة فـى إسـتراتيجية        المبحوثين جمالىأ من٪  ٨،٣ وأن   لوحدة المحلية القروية  ا

  .الوحدة المحلية القروية
الماليـة  لالمركزية فـى الـشئون      ون ا يرغب  ٪ ٥٨،٣ أن أكثر من نصف المبحوثين       -٣

ون المركزية فى الشئون المالية      يرغب المبحوثين جمالىأ من٪  ٤١،٧ وأن   للوحدة المحلية القروية  
  .الوحدة المحلية القروية

ـ ير ومـن  ةالالمركزي ونغبير من بين إحصائياً   معنويةق  وفرو اختالف وجود -٤  ونغب
بالنسبة للمستوى المرغوب فيـه إدارة       المعاون رؤساء الوحدات المحلية والجهاز      من  ،المركزية

  .الوحدة  المحلية  القروية
ـ ير ومـن  ةالالمركزي ونغبير من بين إحصائياً   معنويةق  وفرو اختالف وجود -٥  ونغب
بالنـسبة للمـستوى المرغـوب فيـه          رؤساء الوحدات المحلية والجهاز المعاون     من  ،المركزية

  .إستراتيجية الوحدة  المحلية  القروية
ـ ير ومـن  ةالالمركزي ونغبير من بين إحصائياً   معنويةق  وفرو اختالف وجود -٦  ونغب
بالنسبة للمـستوى المرغـوب فيهـا         رؤساء الوحدات المحلية والجهاز المعاون     من  ،المركزية

  .الشئون المالية للوحدة  المحلية  القروية
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، بين كل من السن ،    ٪  ٥ طردية ومعنوية إحصائياً عند مستوى       ارتباطيهوجود عالقة    -٧
وحجم األسرة ، والمعوقات المالية وبين المستوى اإلدارى المرغوب فيه التخاذ القرار الخـاص              

  .بإدارة الوحدة المحلية
بين الحالة الزواجية    ٪٥ عكسية ومعنوية إحصائياً عند مستوى        ارتباطيه  وجود عالقة  -٨

  .اص بإدارة الوحدة المحليةوبين المستوى اإلدارى المرغوب فيه التخاذ القرار الخ
، بين كل من    %١و٪  ٥ طردية ومعنوية إحصائياً عند مستوى       ارتباطيهوجود عالقة     -٩
 وبين المستوى اإلدارى المرغوب فيه التخـاذ  ةالتنظيمي ، والمعوقات   والمعوقات اإلدارية السن ،   

  . الوحدة المحلية بإستراتيجيةالقرار الخاص
  كل مـن    بين .٪١و٪  ٥ية ومعنوية إحصائياً عند مستوى       عكس ارتباطيه وجود عالقة    -٩

الخـاص   وبين المستوى اإلدارى المرغوب فيه التخاذ القرار       وأهمية الالمركزية  الحالة الزواجية 
  . الوحدة المحليةبإستراتيجية
٪ ، بين كل من السن      ٥ طردية ومعنوية إحصائياً عند مستوى       ارتباطيهوجود عالقة    -١٠

  وبين المستوى اإلدارى المرغوب فيه التخاذ القـرار الخـاص          ةالتنظيميقات  ، والمعو والدخل،  
  . الوحدة المحليةبالشئون المالية

 الحالة   كل من  ٪  بين  ١ عكسية ومعنوية إحصائياً عند مستوى       ارتباطيه وجود عالقة    -١١
القـرار   وبين المستوى اإلدارى المرغوب فيه التخاذ         وخبرة العمل وأهمية الالمركزية    الزواجية

  .لوحدة المحليةالخاص بالشئون المالية ل
  الملخص والتوصيات

 الـصورة   فالمحليـات هـى   ،  النظام المحلى  تعد الالمركزية احد األدوات واآلليات إلدارة     
 والثقـافى والـسياسى     سيد للواقع االقتـصادى واالجتمـاعى     هى تج المصغرة من الدولة ككل و    

 وأيضا وسيلة لتحقيق    ،ال هاما فى تطوير ونمو المجتمع     وبالتالى فحسن إدارتها يعد مدخ    ، للمجتمع
وعلى الرغم من الجهود المبذول لتطوير نظـام اإلدارة         ، المشاركة المجتمعية فى التنمية المحلية    

 القصور مما يحد من قدرته على تطوير وتشجيع         زال يعانى من أوجه   ي ال فأنه، ية فى مصر  المحل
  . اطية التى تحث على المشاركة المجتمعية والممارسة الديمقر،تطبيق الالمركزية

 ،الالمركزية وسياسة لنظام السليم التطبيق عدم فى الدراسة هذهل األساسية المشكلةتتبلور  و
 فـي  منهاجـا  الالمركزية من جعلت التيو ؛والقوانين الدستورية التشريعات وجود من بالرغمو

 هـذه  تحـاول  الـذي  الرئيسي الهدف إن جليا يبدو، الدراسة مشكلة ضوء وفي،  المحلية اإلدارة
 ؟ المحليـة  اإلدارة فـي  الالمركزية لنظام السليم التطبيق يتم ال لماذا :هو عليه اإلجابة الدراسة

 التعامـل  أساس هو الالمركزية نظام من تجعل التي والقوانين الدستورية التشريعات وجود رغم
  .المحليين والمسئولين المركزية الحكومة بين

  :تى فى األتتركزليها الدراسة رز النتائج التى توصلت إبولعل أ
 الالمركزية ضرورية للحد من البيروقراطية والروتين الحكومى والعمل على اطـالع            -١

حيث إن توزيع   ، كافة المديرين والموظفين بمهامهم بما يضمن الشعور بقدرتهم على صنع القرار          
ية محاسبة وتحديد المـسئولية عنـد وقـوع          االختصاصات بين األصل والفروع يؤدى إلى أمكان      

  .األخطاء
 الالمركزية تقود إلى مزيد من تحقيق الشفافية فى اإلدارة المحلية وزيـادة المـشاركة               -٢

  .المجتمعية وبالتالى قدرتها على مكافحة الفساد
 الالمركزية تساعد على رفع كفاءة وأداء المحليات وقدرتها على توافق التخطيط مـع              -٣

  . نيات والتمويل المحلى وبالتالى يكون التخطيط واقعيااإلمكا
وألنها تخلق قيـادات  ،  الالمركزية هى أساس التنمية ألنها تعطى الثقة للقيادات المحلية        -٤

  .محلية متفهمة للواقع المحيط بها سواء كان واقعا سياسيا او اجتماعيا أو اقتصاديا
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ابة الحتياجات المواطنين وتقديمها بـشكل    الالمركزية وسيلة لجعل الحكومة أكثر استج      -٥
  .أكثر كفاءة

  :بناء على النتائج السابقة أمكن التوصية ب: توصيات الدراسة
  . وجود بنية تشريعية قابلة للتطبيق وتدعم التحول إلى الالمركزية-١
نون تطبيق الالمركزية بدال من القايتوائم مع  العمل على إصدار قانون جديد لإلدارة المحلية -٢

  .١٩٧٩ لسنة ٤٣الحالى رقم 
 أعادة النظر فى الصالحيات واالختصاصات الممنوحة للوحدات المحلية القروية بما يعزز -٣

  .قدرتها على إدارة المرافق العامة بالقرية
  . زيادة الموارد المالية للوحدات المحلية القروية للوصول إلى تنمية محلية شاملة-٤
 فى الالمركزيةرى وإعداد كوادر بشرية مؤهلة للقيام بالعمل االدارى  رفع كفاءة الجهاز االدا-٥

  .على أكمل وجهة
 صنع القرار التنموي على  فيالمجتمعيةترسيخ مبدأ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة  -٦

  المستوى المحلي
  عالمراج 
، مبررات التغير    النظام المحلى فى مصر الواقع الحالى اإلشكاالت و        ): ٢٠١٢( ناهد،  أديب -١

  . مارس٣٠-٢٨ السخنة نمؤتمر العي
، كلية االقتـصاد والعلـوم الـسياسية      ،  اإلدارة المحلية فى مصر      ):٢٠١٣( صالح  ،  الشيخ -٢

  .جامعة القاهرة
 ،)المفهـوم والفلـسفة واألهـداف     ( ية   نظم اإلدارة المحل   ):٢٠٠٣( محمد محمود ،  الطعامنة -٣

  .سلطنة عمان، صاللة، بى األولالملتقى  العر، اإلدارية ةمؤتمر المنظمة العربية للتنمي
ـ   ): ٢٠٠٥( د محمود و سمير محمد عبد الوهاب      محم،  الطعامنة -٤ ى الـوطن   الحكم المحلى ف

  .بحوث المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،العربى واتجاهات التطوير
،  والتنمية المـستدامة  مدخل التمكين  الالمركزية المجتمعية     ):٢٠١١( سامى محمد ،  الطوخى -٥

  . ، القاهرةمنشورات مركز شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب
كلية القتـصاد والعلـوم      ،الالمركزية والحكم المحلى   ): ٢٠١٢( سمير محمد ،   عبد الوهاب  -٦

  .جامعة القاهرة، السياسية 
7- Rodinelli, Dennis A. (1986): Extending Urban Services In Developing 

Countries, Public Administration and Development, 1986.                      
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Abstract 

This research has been conducted to identify the challenges that hinder 
applying decentralization in local units of rural Minya Governorate. In addition, 
the study defines different types of local administration systems in Egypt in 
terms of the problems they face and mechanisms to overcome such problems. 
Moreover, the study analyzes various dimensions of decentralization and 
distinguishes between advantages and disadvantages of its application. 

The study has applied the descriptive analytical research method. A sample 
of 60 respondents was randomly chosen from six village local units of Minya       
Governorate. Respondents of study are heads and/or associates of village local 
units. 

The statistical analysis of data has been processed using SPSS. Percentages 
and frequencies have been used for descriptive analysis. Mann-Whitney test has 
also been used to check the significance differences between those who tend to 
accept decentralization and those who want centralization. Pearson simple 
correlation coefficient and Step-wise analysis were used to explain the 
discrepancy in the three investigated aspects of decentralization.  
Followings are the important findings of study: 

1. The percentage of respondents who prefer the decentralized management 
system at village local unit is 41.7% against 58.3 percent prefer centralization. 

2. The most majority of respondents (91.7%) prefer the decentralized 
strategy of village local units. 

3. Financial decentralization of village local units is the preferred option by 
58.3% of total respondents. 

4. Using the Mann-Whitney test shows statistically significant differences 
at 0.01 level between those who want to apply centralization and those who tend 
to decentralization of the respondents in terms of management strategy and 
financial affairs of village local units. 

It is concluded that the heads of village local units and associates prefer 
decentralization both in terms of the development of the local unit strategy and 
management of financial affairs while more than half of them prefer 
centralization in local administration. 

Using Pearson simple correlation coefficient shows significant correlation 
relationships between the independent variables and the followings: 

1. Desired management of the local unit at 0.05 level of significance in 
terms of the variables of age, marital status, family size and financial constraints. 

2. Desired strategy of the local unit at 0.05 level of significance in terms of 
the variables of marital status and administrative obstacles, and at 0.01 level of 
significance in terms of the variables of age, the importance of decentralization 
and organizational obstacles. 
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3. Desired financial affairs at 0.05 level of significance for the variables of 
age, marital status, income and organizational obstacles, and at 0.01 level of 
significance in terms of the variables of work experience and the importance of 
decentralization. 

To interpret the total variation of respondents’ viewpoints towards 
decentralization, Step-wiseanalys is proves that: 

1. Significantly correlated variables of income, openness and organizational 
constraints help explain 16.8% of total disparity of change in the desired level of 
management at 0.05 level of significance. 

2. The variables of age and income that are significantly correlated help 
explain 22.8% of the disparity of change in strategy of local unit at 0.01 level of 
significance. 

3. The variables of age and the relationship of the local unit to other 
organizations help explain 22.8% of the disparity of change in decision making 
on financial affairs at 0.01 level of significance. 
Followings are some of recommendations by study: 

1. It is necessary to have a viable legislative structure that supports 
decentralization. 

2. The current Law No. 43 of 1979 should be replaced by new one to be in 
line with desired decentralization. 

3- Authorities granted to village local units need to be reconsidered in order 
to enhance their ability to manage public facilities in rural areas. 

4. Much work should be devoted to increase the financial resources of 
village local units to achieve sustainable development. 

5- It is important to enrich the administrative efficiency and prepare 
qualified human resources to carry out administrative work in decentralized 
manner. 


