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 الملخص
الدراسة إلى التعرف إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم هدفت هذه 

الفروق في إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو  ألدوارهم في األنشطة الرئيسية. كما وهدفت الدراسة إلى التعرف على
ة الرئيسية تعزى للمتغيرات الديمغرافية )الجنس، وسنوات الخدمة(، ولتحقيق أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشط

. ومن من موظفين محكمة بلدية السلط الكبرى ( 26أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ، وقد تكون عينة الدراسة من )
برى على أن أعضاء المجلس البلدي يقومون بممارسة اتفاق موظفي محكمة بلدية السلط الك أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إتجاهات موظفي محكمةأدوارهم في األنشطة الرئيسية كانت مرتفعة.كما وتوصلت النتائج الى أنه 
لصالح أفراد ر سنوات الخدمة، و بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتغي

إتجاهات موظفي في عاما، واخيرا توصلت النتائج الى وجود  فروق ذات داللة إحصائية  15العينة من سنوات الخبرة التي تزيد عن 
ح أفراد لمحكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير الجنس، ولصا

 العينة من الذكور.

 إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى، أعضاء المجلس البلدي، ممارسة األدوار في األنشطة الرئيسية.الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة 
وانب جشهد العالم خالل األعوام القليلة حدوث طفرة كبيرة في مجال التنمية المحلية، كما وشهد تحوالت سريعة في كافة 

الحياة البشرية، وقد كان لهذه التغيرات أثر كبير على أعضاء المجلس البلدي في كافة دول العالم، وعليه فقد أضحت هذه المجالس 
تساهم في توفير كافة اإلجراءات والسبل من أجل توفير المال الالزم لتنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية المتنوعة في المجتمعات، 

قامت العديد من الدول في نقل جزء كبير من الصالحيات إلى الهيئات والمجالس البلدية، وبذلك أصبحت هذه المجالس هي وعليه فقد 
المسؤولة عن عملية تسيير شؤون المجتمع المحلي، ورفع درجة الوعي المحلي للمواطنين لتحقيق التعاون بينها، وبين السكان المحليين 

كما وساهم هذا التطور في إطار صالحيات وأهداف المجالس والهيئات المحلية إلى إبراز مفاهيم ورؤى في المدن والبلدات المختلفة. 
تنموية لهذه الهيئات المحلية من أجل تحقيق التنمية، السياسية واالجتماعية واالقتصادية ألفراد المجتمع، وهذا يتطلب تطوير الوعي 

شاركة في رسم السياسات المحلية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها الهيئات المحلية التنموي ألفراد المجتمع، وتحفيزهم من أجل الم
 (.2015المتعلقة )لدغش،

مــن أهــم الوســائل التنظيميـة التي تستخدم فـي تحقيـق أهـداف التنميـة وإدارة تنفيذهـا؛ وعليه فقد عملـت  كما وتعتبر تعــد المجالــس البلديــة
ات علــى دعــم وتعزيــز المجالــس البلديــة عبر تبنــي أســلوب ومنهــج اإلدارة المحليــة من خالل اتباع أسلوب العديد من الحكومـ

 ةالالمركزية؛ كما وأن المجالس البلدية تعتبر شـخصية معنويـة مسـتقلة تقوم على إدارة المرافـق العامـة من أجل تغزيز كفاءتها اإلداري
 (.2013ة وحبش، وتحقيق أهدافها)ربايع

ام ظوتعد المجالــس البلديــة نظاما إداريا، وأسلوبا تتبعه الدول بهدف تحقيق أهداف إدارية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، إذ يمارس ن
هيئات محلية و  المجالــس البلديــة الوظيفة التنفيذية، وتقوم هذه المجالس على توزيع الوظيفة اإلدارية للدولة بين الحكومة المركزية،
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وعليه وبسبب تزايد األعباء الملقاة على عاتق الحكومات المركزية، وضعف  .منتخبة، تعمل تحت إشراف الحكومة المركزية، ورقابتها
دارة إقدرتها على القيام بكافة األعمال المنوطة بها بكفاءة وفاعلية، ونظرًا لتزايد الوعي السياسي لدى المواطنين، ورغبتهم بالمشاركة في 
أنفسهم، فقد لجأت العديد من الدول إلى تطبيق نظام اإلدارة المحلية من خالل انتخاب أعضاء المجالــس البلديــة، من أجل تحقيق 

مصلحة الوطن والمواطن ، وتعتبر إدارة البلديات حق قانوني ودستوري، تؤكد النضج اإلداري واالجتماعي لمكونات المجتمع إذا ما 
 .(2010الموكلة بإدارة البلدية من إدارتها باقتدار )أبو فارس والخرابشة،  استطاعت الجهات

وقد أدركت األردن دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية الحضرية المحلية، وعليه فقد تم تفعيل ودعم دور المجالس البلدية المحلية 
 لية ، كما وتعتبر أداة رقابية لتقييم اداء الجهاز البلدي، كما وتعمللكي تصبح اداة من ادوات المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المح

 على دعم عملية التخطيط والتوجيه للتنمية في البيئة الحضرية.

وقد طبقت المملكة األردنية الهاشمية نظام اإلدارة المحلية من خالل إنشاء المجالس البلدية في كافة أنحاء المملكة، حتى يتسنى لهم 
اتها لهم، وتنظيم عملية إدارة المرافق العامة، وفق طريقه مدروسة، تتفق والتشريعات واألنظمة السائدة في الدولة، حيث يعود تقديم خدم

وعليه ونظرًا ألهمية الدور  عندما تم إنشاء أول مجلس بلدي في األردن. 1882تاريخ إنشاء المجالس المحلية في األردن إلى عام 
المجلس البلدي فقد جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الذي يقوم به أعضاء 

 الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية.

 مشكلة البحث وتساؤالته

بشكل  نحو التغيير في كافة المؤسسات بشكل عام وفي البلديات تعتبر اتجاهات الموظفين من أهم العوامل التنظيمية التي تدفع األفراد
خاص. كما وتعتبر االتجاهات إحدى العناصر الرئيسة الهامة والتي تؤثر في السلوك اإلنساني ودوافعه، وعليه  فأن دراسة اتجاهات 

سي ن االتجاهات تعتبر المحرك األساالعاملين في ي كافة المؤسسات بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص من أهم القضايا نظرًا أل
في دوافع الفرد في المؤسسات، وعليه فأنه يتوجب على إدارة كل مؤسسة أن تتعرف إلى االتجاهات المختلفة التي يكونها األفراد في 

مؤسسات من الكافة المؤسسات بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص سواء كانت هذه االتجاهات إيجابية أم سلبية، حتى تتمكن إدارة 
 تعزيز االتجاهات اإليجابية وتعديل االتجاهات السلبية. 

ومن ناحية أخرى ونظرًا للتوسع الكبير الذي تشهده المجالس البلدية والمحلية في األردن في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية 
ة د أعداد الموظفين فيها، فأصبح يتوجب على كافواالجتماعية والبيئية، وتوسع الصالحيات لرؤساء هذه المجالس وأعضائها وتزاي

المؤسسات بشكل عام وفي البلديات بشكل خاص دراسة أوضاعهم المختلفة بشكل عام، ودراسة اتجاهاتهم نحو قياداتها بشكل خاص، 
 وعليه فأن مشكلة الدراسة تتمحور في اإلجابة على األسئلة التالية: 
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إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في السؤال الرئيسي األول: ما هي 
 األنشطة الرئيسية؟

السؤال الرئيسي الثاني: هل هناك فروق في إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم 
وينبع عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة  ات الديمغرافية)الجنس، وسنوات الخدمة(؟ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى للمتغير 

 الفرعية التالية: 

  هل هناك فروق في إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة
 الرئيسية تعزى لمتغير الجنس؟

 في محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة هل هناك فروق في إتجاهات موظ
 الرئيسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة؟

 فرضيات البحث 
( في إتجاهات موظفي محكمة بلدية α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  فرضية البحث الرئيسية:

نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى للمتغيرات الديمغرافية)الجنس، وسنوات السلط الكبرى 
 وينبع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:  الخدمة(.

  معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق (0.05 ≥ α في )ة السلط الكبرى نحو إتجاهات موظفي محكمة بلدي
 أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير الجنس.

 ( 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ≥ α في إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو  )
 الرئيسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة 

 أهداف البحث 

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية: 

 التعرف على إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية.

ة السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في التعرف على الفروق في إتجاهات موظفي محكمة بلدي
 وينبع عن هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية:  األنشطة الرئيسية تعزى للمتغيرات الديمغرافية)الجنس، وسنوات الخدمة(؟

 س البلدي وممارستهم ألدوارهم في التعرف على الفروق في إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجل
 األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير الجنس.

  التعرف على الفروق في إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في
 األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
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 أهمية الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تقوم على استقراء وتشخيص إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء 
 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية، 

 أواًل: األهمية العلمية 

  الضوء على إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي جاءت أهمية هذه الدراسة من أهمية إلقاء
 وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية، ولذلك تعد هذه الدراسة إضافة جديدة لمكتبة الدراسات التي تتعلق بهذا الموضوع، نظراً 

الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم  من لندرة الدراسات التي تبحث في إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط
 في األنشطة الرئيسية على حد علم الباحث بسبب حداثة الموضوع.

  كما وأن تناول إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة
يات والمقترحات التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في البديات بشكل عام وفي الرئيسية سيساهم في تقديم العديد من التوص

 بلدية السلط الكبرى بشكل خاص.

 ثانيًا: األهمية العملية 

 القرار في البلديات الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة عن إتجاهات موظفي محكمة  لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن
كبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية، كما وستقدم مساعدة للمسؤولين بلدية السلط ال

والمعنيين وصناع القرارات في البلديات للتعرف على كيفية إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس 
 المناسبة. اإلجراءات اتخاذ في التالي تساعدهمالبلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية، وب

  كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في
لدية السلط محكمة بأبعاد وأماكن مختلفة ، وأن نتائج هذه الدراسة سوف تساعد في الخروج بتوصيات تبّين دور إتجاهات موظفي 

 الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 

الهيئات و تعتبر االتجاهات من أهم العناصر المؤثرة في السلوك اإلنساني ودوافعه، لذلك تعّد دراسة اتجاهات العاملين في المنظمات 
نظرًا ألن جميع األفراد في المؤسسة يكون لهم اتجاهات ووجهة نظر معينة نحو العمل ونحو الرؤساء  من القضايا المهمة واألساسية،

ونحو اإلدارة العليا في تنفيذها للمهمات الموكلة إليها فاالتجاهات هي محرك رئيس في دوافع الفرد في، المنظمة، وتتكون االتجاهات 
 (:2014أنماط )عبيد وآخرون،  من ثالثةتتكون 
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  عاطفي/ انفعالي: ويشير هذا الجانب من التجاه إلى ما نرغب أو ال نرغب، وإلى ما نحب وما ال نحب في الشيء أو الشخص
موضوع االتجاه ، أي أنه يتضمن مشاعر الفرد أو عاطفته حول الشيء ،سواء بشكل: إيجابي ،أم محايد أم سلبي، وقد حظي هذا 

 . لجانب باهتمام كبير في السلوك التنظيمي، خاصة فيما يتعلق بالرضا الوظيفيا

  ،الجانب المعرفي /ألمعلوماتي: وهذا يتعلق باعتقادات الفرد ومدركاته وآرائه التي يتبناها تجاه الشيء ،أو الشخص ،أو الحدث
 . ي للعالقات بينهاوتتكون تلك االعتقادات من األفكار والمعارف والمشاهدات والتفسير المنطق

  ،السلوك: ويطلق عليه البعص )النوايا السلوكية( ، وهو: ميل الفرد للسلوك بطريقة معينه نحو الشيء) صداقة، عدائية، ودية
 . مساندة( ، وهذه األفعال يمكن قياسها لفحص الجانب السلوكي في االتجاهات

ليب التي تتبعها في اختيار أعضاء المجالس المحلية، ومن أهم أساليب ومما يجدر اإلشارة إليه أن الدول تختلف في الطرق واألسا 
 (: 2010اختيار أعضاء المجالس المحلية المتبعة في شتى أنحاء العالم)أبو فارس والخرابشة، 

 ن يأسلوب االنتخاب المباشر: حيث يقوم سكان الوحدة المحلية بانتخاب أعضاء المجلس المحلي مباشرة، من بين األشخاص الذ
يعد المجلس الذي ينتخبه السكان المحليون مباشرة، أقرب صلة بهم، وأكثر  :رشحوا أنفسهم لها، ويحقق هذا األسلوب الفوائد اآلتية

تعبيرا عن إرادتهم، ومعرفة بأمورهم وحاجاتهم ، و درجة عالية من االستقالل في اتخاذ القرارات والمشاركة في صنعها من خالل 
والخبرة إلدارة الخدمات البلدية . كما وأن هذا األسلوب يدعم المفاهيم الديمقراطية، ويعزز المشاركة الشعبية إذ  اختيار ذوي الكفاءة

تعتبر المشاركة الشعبية عامال مهما في ترشيد القرار الحكومي فيما يحقق المصلحة األكبر للمواطن، كونها تجعله في موقع 
مما يزيد مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين، وإرساء مبادئ العدالة والتأكيد على المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية 

االنتخاب أكثر المرشحين شعبية، وليس بالضرورة أكثرهم كفاءة يفوز ويؤخذ على هذا األسلوب أنه . عامل الوالء واالنتماء للوطن
الدول النامية، بسبب نقص درجة الوعي، والثقافة بالعملية  كما وينجم عن هذا األسلوب مشكالت عديدة، وال سيما في .وفاعلية

 .الديمقراطية

 أسلوب التعيين: حيث تقوم الحكومة المركزية بتعيين أعضاء المجلس المحلي، ويحقق هذا األسلوب 
هي في غنى  لتيالفوائد اآلتية ضمان دخول أعضاء يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ويجنب الدولة كثيرًا من المشكالت، والتكاليف ا

اإلخالل في استقاللية المجالس المحلية، وحرمان السكان المحليين من المشاركة الشعبية  :لكن يؤخذ على هذا األسلوب .عنها
 .ومن سيادة المفاهيم الديمقراطية

 أسلوب المزج بين االنتخاب والتعيين: حيث ينتخب السكان المحليون مباشرة عددا من المرشحين، وتقوم 
مة المركزية بتعيين العدد المتبقي، وينبغي أن يكون عدد األعضاء المنتخبين أكثر من عدد األعضاء المعينين، وهذا الحكو 

 .األسلوب يضمن دخول عناصر كفؤه إلى المجلس البلدي، وفي الوقت نفسه يعزز المفاهيم الديمقراطية

ع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وتقوم محكمة بلدية السلط الكبرى وهي عبارة عن محكمة صلح من جمي
)قانون  تشكيل محاكم البلديات ( وأي قانون أخر معمول به، وتختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود 

م تقع ضمن حدود البلدية، ومن أهالبلدية  وأي تشريع آخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها احكامة والتي 
 :(2020إجراءات محكمة البلدية ما يلي)موقع بلدية السلط الكبرى، 
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 نقوم بإصدار براءة الذمة بناءً  على تسديد المخالف ) المشتكى عليه ( للقضايا المحكوم بها  أو قد ال يكون :  إصدار براءة الذمة
  .  لذمة بناءً  على طلبةالشخص عليه قضايا أصالً  نقوم باعطائة براءة ا

 في مثل هذه الحالة نقوم بإصدار مذكرة إحضار إلى التنفيذ القضائي المعني في هذه األمور بالنسبة إلى : مذكرات إحضار
األشخاص المطلوبين لدينا مثل أن يكون على شخص معين قضية ) مشتكى عليه (  صادره  بحقه ولم يأتي إلى حضور الجلسة 

   ي  في هذه الحالة نصدر بحقه مذكرة إحضار لجلبة إلى المحكمة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه.أو شاهد أو مشتك
 يصدر كف الطلب بناء على مذكرة اإلحضار الصادرة  بحق المخالف )المشتكى عليه أو شاهد أو مشتكي : إعطاء كف الطلب

المطلوب لدى المحكمة عن طريق التنفيذ القضائي تقوم كالً على حسب موضوعه في القضية( بعد أن يحضر الشخص المعني 
باعطائه كف الطلب بعد أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه مثل ان يسدد المبلغ المحكوم به أواستبدال عقوبة الحبس بالغرامة أو 

  .المقصود وهكذا ليس الشخص
 عند حضور مراجع إلى محكمة البلدية : لدية السلطإدخال واالستعالم عن المخالفات بكافة أنواعها ضمن اختصاص محكمة ب

ويريد أن يستعلم أن كان هناك  مخالفه صادرة بحقه أم ال  هناك جهاز يكون عليه جميع المخالفات نقوم بالتدقيق على اسمه 
جراءات لك نقوم باإلويتبين إلينا أن كان هناك مخالفة صادرة بحقه أم ال  مع إعطاء المراجع رقم مخالفته ونوعها   وبناء على ذ

  .القانونية الالزمة في حقه
 ومن ضمن :  استالم القضايا المتعلقة بمخالفات السير من مديرية شرطة محافظة السلط قسم السير ومركز امن المدينة

ة ومن ثم المديناختصاص محكمة البلدية النظر بقضايا السير الواردة من مديرية الشرطة محافظة السلط قسم السير أو مركز امن 
أعطاء صاحب القضية ) المشتكى عليه ( موعد جلسة لحضورها وبعد حضور الجلسة لدى المحكمة يقوم القاضي بمحاكمته 

ويكون قرار القاضي الصادر بحق المخالف ) المشتكى عليه ( أما إدانته وعليه يقوم بدفع قيمة المخالفة المترتبة عليه أو  يقضي 
  . ة المشتكى عليه أو عدم مسؤوليةبحبسه أو إعالن  براء

 حي يرد من القسم الص  -: استالم القضايا المتعلقة بمخالفات الصحة واألبنية من بلدية السلط الكبرى والمناطق التابعة لها
مخالفات متنوعة بحق المحاالت وأصحاب البسطات وأحيانا منازل حسب نوع الجرم المرتكب بحق المخالف نقوم بتبيلغ أصحاب 

القضايا بالحضور إلى المحكمة  لوجود جلسة بحقهم وعندها يقوم القاضي بالنظر  في القضايا وكما هو الحال عليه في مخالفات 
  .   السير من إجراءات قانونية  الزمة

  : االعتراض : يقوم المشتكى عليه باالعتراض على الحكم الصادر بحقه  وذلك األسباب منها

 صورة قانونيةلم يتبلغ موعد الجلسة ب . 
  لديه بينات دفاعية حرم من تقديمها  للمحكمة .  
 أن العقوبة شديدة ال تتناسب مع الجرم  المسند .  

وعليه تقوم بتحديد موعد جلسة له ليقوم القاضي بدورة بنظر قضيته وبأسباب اعتراضه على الحكم الصادر بحقه  والسير باإلجراءات 
  . القانونية

استئناف القضية التي لم يعد للمشتكى عليه حق االعتراض عليها بعد دفع رسم االستئناف األسباب التي يقدمها يتم  االستئناف:
  . المستأنف بناءً  على االستدعاء تقدم لمحكمة االستئناف على قرار قاضي محكمة البلدية
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بليغ عتراض عليها  ضمن المدة القانونية عشرة ايام من تبدوره يقوم بتبيلغ المشتكى عليه لدفع قيمة المخالفة أو اال:  اإلعالم الجزائي
المشتكى عليه بالذات في حاله عدم حضوره إلى المحكمة نصدر مذكرة إحضار بحقه  وإرسالها إلى التنفيذ القضائي  لتعميم عليه 

ر محكمة بلدية السلط الكبرى يعتب ضمن حدود المملكة األردنية الهاشمية والمراكز الحدودية  وجلبه للمحكمة علماً  بان قرار قاضي
 . قطعي بعد مرور المدة القانونية في حاله عدم حضور المشتكى عليه

إدخال مخالفات السير لدى قسم سيرالسلط بواسطة مدخل بيانات من محكمة بلدية السلط الكبرى على نظام :  نظام مخالفات السير
  .أمانة عمان الكبرى 

المحاسبة بتحصيل قيمة المخالفة من المشتكى عليه بعد أن يكون القاضي قد اصدر حكمه في  ويكون دور قسم:  قسم المحاسبة
القضية  بدفع قيمة المخالفة المحكوم بها المشتكى عليه أو أن يكون الحكم بالحبس حينها يستبدل قيمة الحبس بالغرامة المالية بعد 

وقع ومختوم بختم قسم المحاسبة يشعر بأنه قد دفع ما ترتب عليه من موافقة القاضي على ذلك وأعطائة بناء على ذلك وصل مالي م
 مستحقات مالية.  

 ثانيًا: الدراسات السابقة

( إلى التعرف على اتجاهات اعضاء المجلس البلدي باتجاه ممارستهم ألدوارهم في أنشطة 2017هدفت دراسة )العلوان،
(. 343بعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة الدراسة من )الجهاز البلدي في المملكة العربية السعودية، وقد ات

وتوصلت نتائج الدراسة أن مستوى أداء عضو المجلس البلدي بشكل عام مستوى متوسط، كما وأظهرت ان ممارسة عضو المجلس 
ارسة كما وتوصلت الدراسة إلى أن مدى ممالبلدي لدوره بشكل عام متوسطة وضعيفة على معظم االنشطة الرئيسية في الجهاز البلدي، 

عضو المجلس البلدي لدوره الرقابي متوسط ، ومدى ممارسته لدوره االستشاري وابداء الرأي في بعض الموضوعات والقضايا البلدية 
ريري على قالرئيسية ضعيف. وأوصت الدراسة بأهمية تمكين عضو المجلس البلدي لكي يكون قادرا على ممارسة دوره الرقابي والت

 االنشطة الرئيسية في الجهاز البلدي.

( فقد هدفت إلى التعرف على إتجاهات موظفي أعضاء المجلس البلدي في قضايا الحكم المحلي. Taurai et al., 2016أما دراسة )
ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن إتجاهات موظفي أعضاء 

ونقص االهتمام العام ، ونقص التعاون بسبب الجهل بعمليات الحكومة المجلس البلدي في الحكم المحلي قد تأثرت بالتدخل السياسي ، 
المحلية. توصي الدراسة بضرورة إشراك الجمعيات المقيمة في تثقيف السكان حول عمليات وإجراءات الحكومة المحلية حتى يتمكنوا 

 من المشاركة بثقة. 

ي البلديات نحو أعضاء المجالس البلدية المنتخبة في محافظة ( إلى التعرف على اتجاهات موظف2014وهدفت دراسة )عبيد وآخرون، 
(  فقرة بهدف قياس 46جنين. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، من خالل تصميم استبانة تكّونت من) 

( موظفًا 346بلغ حجمها) ( ، وقد ُوزِّعت على عينة 0.88اتجاهات الموظفين، حيث تمتعت بدرجة صدق عالية، وبدرجة ثبات)
ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن اتجاهات موظفي البلديات  .( من كامل مجتمع الدراسة%49وموظفة ،أي ما نسبته) 

نحو أعضاء المجالس كانت سلبية،  وأن عدم قيام أعضاء المجلس البلدي بمكافأة الموظف المتميز. كما توصلت الدراسة إلى وجود 
( ، بين متوسطات إجابات الموظفين فيما يتعلق باتجاهاتهم نحو أعضاء α=  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) فروق 
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المجالس البلدية المنتخبة، وذلك حسب كل من متغير الجنس، وسنوات الخبرة للموظف، في حين تبين عدم وجود فروق حسب كل من 
الشهري،  والموقع الوظيفي للموظف،  وأوصت الدراسة بضرورة اتباع المجالس البلدية لسياسية متغير المؤهل العلمي، ومتوسط الدخل 
 واضحة وعادلة في الترقيات للموظفين.

( فقد هدفت إلى معرفة دور المشاركة الشعبية في المشاريع التي نفذتها المجالس البلدية المنتخبة في 2013أما دراسة )ربايعة وحبش، 
ذلك من وجهة نظر أعضاء المجالس البلدية المنتخبة في هذه المحافظة، ومعرفة درجة اختالف آرائهم باختالف كل محافظة جنين، و 

من متغير الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والموقع اإلداري لعضو المجلس البلدي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي 
لت لها الدراسة أن الدرجة الكلية لمشاركة أفراد المجتمع المحلي في المشاريع التي نفذتها المجالس التحليلي، ومن أهم النتائج التي توص

البلدية المنتخبة في محافظة جنين من وجهة نظر أعضاء المجالس البلدية المنتخبة كانت دون المتوسط، كما أظهرت الدراسة أن 
كما وأشارت نتائج  .التي نفذتها المجالس البلدية كانت دون المتوسط أيضاً  الدرجة الكلية لدور هذه المشاركة في إنجاح المشاريع

الدراسة إلى أنه ال يوجد فروق إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات، الجنس والعمر والمؤهل العلمي والموقع 
وموجبة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية  اإلداري لعضو المجلس البلدي، بينما أظهرت الدراسة وجود عالقة خطية قوية

(a=0.05  بين درجة مشاركة أفراد المجتمع المحلي في المشاريع التي نفذتها المجالس، وبين درجة دور هذه المشاركة في إنجاح )
 المشاريع المنفذة، وذلك من وجهة نظر أعضاء المجالس.

( إلى البحث في دراسة الخصائص السائدة للمواقف العامة تجاه الحكومة المحلية Kosecik & Sagbas, 2004بينما هدفت دراسة )
في تركيا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة  أن مستوى المعرفة 

حكومة المحلية على الرغم من انخفاض مستوى الرضا. االعتقاد العامة بالحكومة المحلية منخفض وأن الناس ال يشتكون من خدمات ال
بأن الشكاوى لن يكون لها أي تأثير هو السبب الرئيسي لعدم الشكوى. يتم أيًضا تقييم تأثير الجنس ، والعمر ، والتعليم ، والدخل ، 

جاه الحكومة المحلية. من بين هذه المتغيرات ، وطول اإلقامة في المنطقة ، وحيازة اإلسكان ، والرأي السياسي على المواقف العامة ت
 تم العثور على العمر والتعليم ومستويات الدخل لتكون مهمة.

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة 

تناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق إتجاهات موظفي البلديات نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة 
سية، أثر هذه المتغيرات على متغيرات متنوعة، كما درست بعض العوامل والمتغيرات التي تؤثر عليها، وتختلف الدراسة الحالية الرئي

عن الدراسات السابقة في تناولها إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في 
 الدراسة والتي تكونت من موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى.األنشطة الرئيسية في عينة 
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 منهجية البحث 

تم تطبيق المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة ويعزى السبب في ذلك إلى طبيعة موضوع الدراسة والتي تدرس إتجاهات موظفي 
محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية، ومن أهم ما يتميز به هذا المنهج: 

من  الباحثون  حتى يتسنى وكيفي؛ كميبشكل والتي يتم التعبير عنها  ظاهرة محددة،على دراسة ووصف أنه يقوم بشكل أساسي 
وتطويره الذي يحيط بالظاهرة   لفهم الواقع ستنتاجاتعدد من اال  مما يساعدهم إلى التوصل إلى الظاهرة انتشار التعرف درجة

 (.2011)الجديلي، 

 للمعلومات وهما:استخدمت هذه الدراسة مصدرين و 

 المصادر الثانوية: من خالل مراجعة الدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة. -

  المصادر األولية: وهي المصادر التي تم من خاللها معالجة الجوانب التحليلية للدراسة، إذ تم جمع البيانات األولية للدراسة من
ت أداًة رئيسًة لهذه الدراسة من قسمين بحيث يتكون القسم األول من العوامل خالل استبانة الدراسة، وقد تكونت االستبانة التي اُعد  

عبارة تهدف إلى معرفة إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء  15الديموغرافية، أما القسم الثاني فيتكون من 
 عتماد على الدراسات السابقة.المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية وتم تصميمهما باال

 أواًل: مجتمع الدراسة  وعينه
 مجتمع الدراسة

 يشمل مجتمع الدراسة على موظفين محكمة بلدية السلط الكبرى ويعزى السبب في ذلك إلى طبيعة عمل الباحث في محكمة البلدية.

 عينة الدراسة
السلط الكبرى وذلك نظرًا لصعوبة حصر المجتمع كاماًل. إذ تتكون عينة الدراسة من عينة عشوائية من موظفين محكمة بلدية 

( استبيان، وبعد فحص االستبانات 26( استبيان على موظفين محكمة بلدية السلط الكبرى ، وتم استعادة )30قام الباحث بتوزيع )
دية السلط الكبرى. وقد بلغت عينة ( استبيان من موظفين محكمة بل26ومدى صالحيتها للتحليل بلغت عينة الدراسة القابلة للتحليل )

 ( يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة.1( من المستجيبين لالستبانة. والجدول رقم )26الدراسة النهائية التي تم تحليلها )

 أفراد عينة الدراسة : خصائص(1الجدول )
 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم

 الجنس 1
 %61.5 16 ذكر
 38.5 10 أنثى

 %100 26 المجموع
 %7.7 2 سنوات 5أقل من  سنوات الخدمة 2

 %23.1 6 سنوات 10 -5
 %19.2 5 سنة 15 -11
 %50 13 سنة 15 من أكثر

 %100 26 المجموع

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثامن والعشرون

 م 2021 –شباط  – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

561 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 على( من موظفين محكمة بلدية السلط الكبرى، حيث اشتملت عينة الدراسة 26( أن عينة الدراسة تكونت من )1ويتضح من الجدول )
غلب أفراد العينة في أل سنوات الخدمةوكانت (. 38.5أي بنسبة )%10(، ومن العامالت من األناث 61.5من الذكور وبنسبة )( 16)

 6( سنوات بلغ عددهم 10-5بين ) دمتهمخأما األفراد اللذين تتراوح  (%50وبنسبة ) 13 مشاركبواقع  سنة 15العمل أكثر من 
مشاركة ( مشاركا و 2سنوات ) 5أقل من  الخدمةمن ذوي  األفراد من عينة الدراسة، وبلغ عدد (%23.1، وبنسبة )ا ومشاركةمشارك

( من %19.2( مشاركا ومشاركة أي بنسبة )5سنة فقد بلغ عددهم )15-11، أما ذوي الخدمة عينة الدراسة أفرادمن  (%7.7وبنسبة )
 عينة الدراسة.

 أساليب المعالجة اإلحصائيةثانيًا 
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات والحصول على ( SPSSال )لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج 

اختبار كرونباخ ألفا تم استخدام عدد من االختبارات االحصائية لإلجابة على اسئلة وفرضيات البحث وهي: النتائج حيث 
(Cronbach’s Alpha)  ( 0.83البحث وقد بلغت )الداخلي بين فقرات االستبانة المستخدمة في قياس متغيرات  االتساقلقياس درجة

إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس لقياس بذلك تعكس مدى اتساق العبارات المتعلقة وهي بذلك تعكس 
نسب المئوية لوتم حساب ا وهذا يشير الى درجة ثبات ممتازة لألداة، البحثفي أداة  ممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسيةالبلدي و 

االنحراف و  ،الوسط الحسابي، و التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة وإجاباتهم على فقرات االستبانة من أجل قياس
على  الديموغرافي )الجنس( متغيرالالختبار تأثير  T-testال، واختبار إلجابات عن قيم وسطها الحسابيالمعياري لقياس مدى تشتت ا

تحليل تبار (، واخإتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية)
إتجاهات موظفي محكمة بلدية )على  الديموغرافي )سنوات الخدمة( متغيرالالختبار تأثير  ONE WAY ANOVA األحاديالتباين 

 (.السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية

 صياتها نتائج الدراسة وتو 
الدراسة   لها توصلتالتي  ومن أهم النتائج (،SPSS)من خالل برنامج إحصائيًا  معالجتها والتي تم عملية جمع البياناتبعد 

 ما يلي: 

 الدراسة  أسئلة عنالنتائج المتعلقة باإلجابة 
ي ف ألدوارهمممارستهم و مة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي كتجاهات موظفي محالسؤال الرئيسي األول: ما هي إ

 األنشطة الرئيسية؟

قد تم فستجابات المبحَوثين إَولتقدير  ،من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسةالمتَوسطات الحسابية َواالنحرافات المعيارية تم استخدام 
 المعيار اآلتي: إستخدام
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مة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي كتجاهات موظفي محإ استجابات المبحَوثين على(: معيار تقدير 2جدَول)
 األنشطة الرئيسيةفي  ألدوارهمممارستهم و 

 تقدير تَوافق أفراد العينة المتَوسط الحسابي

 ضعيفة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.66

 مرتفعة 3.67-5

 كما يلي: النتائج جاءت، اسئلة الدراسة عنوفي إطار اإلجابة 

 األنشطة الرئيسيةفي  ألدوارهمممارستهم و مة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي كتجاهات موظفي محإأواًل:  

تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات إتجاهات موظفي محكمة بلدية  ذلك لمعرفة
 .تلك النتائج يبين( 3)رقم  جدول، والالسلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية 

 مة بلدية السلطكتجاهات موظفي محإحرفات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المتعلقة المتوسطات الحسابية واالن(: 3الجدول )
 األنشطة الرئيسيةفي  ألدوارهمممارستهم و الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي 

 االنحراف المعياري المتوسط الفقرة التسلسل

من تحقيق الدور المنوط بهم من وجهة نظر  أعضاء المجلس البلدييقوم  1
 مة بلدية السلط الكبرى كموظفي مح

3.71 

 

1.04 

 

بتحسين أداء عمل البلدية من وجهة نظر  أعضاء المجلس البلدييقوم  2
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي مح

4.17 

 

0.76 

 

الصالحيات الالزمة لتحسين أداء المجلس  أعضاء المجلس البلدييمتلك  3
 . الكبرى مة بلدية السلط كموظفي محمن وجهة نظر 

3.54 

 

1.25 

 

 بإجراء الزيارات الالزمة بهدف تعزيز أداء البلدية أعضاء المجلس البلدييقوم  4
 . مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محمن وجهة نظر 

3.67 

 

1.40 

 

باالطالع على التقارير الدورية التي تقدمها  أعضاء المجلس البلدييقوم  5
 .ى مة بلدية السلط الكبر كموظفي محالبلدية لتحسين أدائها من وجهة نظر 

3.25 

 

1.29 
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تقارير سير عمل المشروعات باالطالع على  أعضاء المجلس البلدييقوم  6
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محمن وجهة نظر  التي تنفذها البلدية

4.21 

 

1.06 

ة نظر من وجه برامج الخدمات البلدية بتنفيذ  أعضاء المجلس البلدييقوم  7
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي مح

3.67  

 

1.01 

ن وجهة م مشروعات المخططات الهيكليةبتنفيذ  أعضاء المجلس البلدييقوم  8
  .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محنظر 

3.71 

 

1.27 

الصحة العامة بلشروط والمعايير المتعلقة بتنفيذ ا البلدي أعضاء المجلسيقوم  9
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محفي المشاريع  من وجهة نظر 

3.42 

 

1.14 

من  ثماريةستالمشروعات التطويرية وابمتابعة ال أعضاء المجلس البلدييقوم  10
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محوجهة نظر 

3.71 

 

1.23 

ن وجهة م مشروعات التشغيل والصيانةبمتابعة  أعضاء المجلس البلدييقوم  11
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محنظر 

3.38 

 

1.41 

ها من تبرامج الخدمات البلدية ومشروعابمتابعة  أعضاء المجلس البلدييقوم  12
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محوجهة نظر 

3.96 

 

0.95 

ستخدمات اشروط وضوابط البناء ونظم بمتابعة  المجلس البلديأعضاء يقوم  13
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محاألراضي من وجهة نظر 

3.92 

 

1.02 

لمعتمدة في ا تنفيذ المشروعات البلديةبمتابعة  أعضاء المجلس البلدييقوم  14
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محالميزانية  من وجهة نظر 

3.88 

 

0.95 

ة  من نتنفيذ مشروعات التشغيل والصيابمتابعة  أعضاء المجلس البلدييقوم  15
 .مة بلدية السلط الكبرى كموظفي محوجهة نظر 

2.83 

 

1.37 

مة بلدية السللللللللى الكبرع احو    لللللللا  كتجاهات موظفي محإلالدرجة الكلية 
 األاشىة الرئيسيةفي  ألدوارهمممارستهم والمجلس البلدي 

 

3.71 1.27 

ومن خالل بيانات الجدول أعاله نرى بأن المتوسط الحسابي العام لكافة الفقرات التي تتعلق بإتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط 
(، مما يدل على مستوى اتفاق جيد بين 3.71الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية كاَن )

 .ظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسيةأفراد العينة إلتجاهات مو 
( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة. وبشكل عام، فقد 1.27وعالوة على ذلك، فإن قيمة االنحراف المعياري بلغت )
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من ذلك اتفاق عينة الدراسة على إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج 
َوالتي  6( للفقرة رقم 4.21. َوبلغ أعلى متَوسط حسابي )كانت مرتفعةأعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية 

مل المشروعات التي تنفذها البلدية من وجهة نظر موظفي يقوم أعضاء المجلس البلدي باالطالع على تقارير سير ع تنص على "
َوالتي تنص  15( لصالح الفقرة 2.83." َويعكس هذا درجة اتفاق قَوية، بينما َبلَغ أدنى ُمتَوسط حسابي )محكمة بلدية السلط الكبرى 

" .برى وظفي محكمة بلدية السلط الكيقوم أعضاء المجلس البلدي بمتابعة تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة  من وجهة نظر م على "
َوهذا يعكس درجة اتفاق جيدة. َوبشكل عام، فقد كان مَوقف العينة نحَو األسئلة إيجابيًا، َونستنتج من ذلك اتفاق موظفي محكمة بلدية 

 السلط الكبرى على أن أعضاء المجلس البلدي يقومون بممارسة أدوارهم في األنشطة الرئيسية كانت مرتفعة.

 ج اختبار فرضيات الدراسةنتائ

( في إتجاهات موظفي محكمة بلدية α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  فرضية البحث الرئيسية:
السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى للمتغيرات الديمغرافية)الجنس، وسنوات 

 .والختبار الفرضية الرئيسية للدراسة، تم اختبار الفرضيات الفرعية لها، وجاءت النتائج كالتالي الخدمة(.

 أواًل: نتائج إختبار الفرضية األولى:

إتجاهات موظفي محكمة ( في α ≤ 0.05) معنوية مستوى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  وتنص الفرضية الفرعية االولى  على أن " 
 مبلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير الجنس." ،والختبار هذه الفرضية ت

 (.4، وجاءت النتائج كما في الجدول رقم ) T-testإستخدام اختبار 
 

لكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وميزتهم ألمورهم في األنشطة إلتجاهات موظفي محمكة بلدية السلط ا (T-test)(: نتائج 4جدول )
 الرئيسة حسب متغير الجنس

الوسط  الجنس المحور
 العام

االنحراف 
 المعياري 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة Tقيمة 

إتجاهات موظفي محكمة 
بلدية السلط الكبرى نحو 
أعضاء المجلس البلدي 
وممارستهم ألدوارهم في 

 األنشطة الرئيسية 

 0.026 124.258 1.904 1 1.904 0.6660 4.47 ذكر
 0.379 25 122.658 0.6088 4.23 أنثى

124.561 26  

 ( *α ≤ 0.05عند مستوى )دال 
نتائج تحليل التباين األحادي إلتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي ( 4ويبين الجدول رقم )

( ومقارنتها t- testوممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية حسب متغير جنس العامل في المحكمة، ومن خالل اإلطالع على قيم )
( المحسوبة أكثر من القيمة الجدولية؛ T( ذات داللة حيث كانت قيمة )T( يتضح أن  قيم ) α ≤ 0.05بالقيمة الجدولية عند مستوى )
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وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية إلتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم 
 لين في وزارة الداخلية  في االمارات العربية المتحدة . ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير الجنس للعام

( أن  الفروق في جنس العاملين في محكمة بلدية السلط في إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو 4ويتضح من الجدول رقم ) 
م. من الذكور، وكان المتوسط الحسابي لصالحه أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية كانت لصالح أفراد العينة

 0.05) معنوية ستوى موعليه ترفض الفرضية الفرعية االولى وتقبل الفرضية الفرعية البديلة والتي تنص على " يوجد فروق ذات داللة إحصائية 
≥ α غير هم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتإتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوار ( في

 الجنس" .

 ثانيًا: نتائج أختبار الفرضية الفرعية الثانية:

(  في إتجاهات موظفي α ≤ 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) وتنص الفرضية الفرعية األولى على أن "
وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة." .  والختبار محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي 

 (.5هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، وجاءت النتائج كما في الجدول رقم )

البلدي وميزتهم ألمورهم في إلتجاهات موظفي بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس  (ONE WAY ANOVA)(: نتائج 5جدول )
 األنشطة الرئيسة بحسب متغير سنوان الخدمة

مصدر  المحور
 التباين

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات

إتجاهات موظفي محكمة 
بلدية السلط الكبرى نحو 
أعضاء المجلس البلدي 
وممارستهم ألدوارهم في 

 األنشطة الرئيسية

بين 
 المجموعات

13.867 5 2.773 8.017 0.000 

داخل 
 المجموعات

110.695 21 .346 

  26 124.561 الكلي
 ( *α ≤ 0.05عند مستوى )دال 

( نتائج تحليل التباين األحادي إلتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم 5ويبين الجدول رقم )
األنشطة الرئيسية حسب متغير سنوات الخبرة للعاملين في محكمة بلدية السلط الكبرى، ومن خالل اإلطالع على قيم )ف(  ألدوارهم في

( يتضح أن  قيم )ف( ذات داللة حيث كانت قيمة )ف( المحسوبة أكثر من  α ≤ 0.05المحسوبة ومقارنتها بالقيمة الجدولية عند مستوى )
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية إلتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي القيمة الجدولية؛ وهذا يشير 

 وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية حسب متغير سنوات الخبرة للعاملين في محكمة بلدية السلط الكبرى. 

 ( التالي يوضح هذا االختبار.6لجدول رقم )( واL.S.Dولمعرفة لصالح من هذه الفروق تم إجراء اختبار بعدي )
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موظفي بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وميزتهم ألمورهم في للفروق في محور إتجاهات  (L.S.D)(: أختبار 6جدول )
 األنشطة الرئيسة بحسب متغير سنوان الخدمة

المستوى  المحور
 التعليمي

المتوسط 
 الحسابي

أقل من 
5 

 سنوات

5- 
10 

 سنوات

11- 
15 
 سنة

 من أكثر
 سنة 15

إتجاهات موظفي محكمة 
بلدية السلط الكبرى نحو 
أعضاء المجلس البلدي 
وممارستهم ألدوارهم في 

 األنشطة الرئيسية

 5أقل من 
 سنوات

4.2969    * 

5- 10 
 سنوات

4.2170    * 

11- 15 
 سنة

4.2201    * 

 15 من أكثر
 سنة

4.4295 * * * * 

( أن  الفروق في سنوات الخبرة  للعاملين في في محكمة بلدية السلط الكبرى كانت لصالح أفراد العينة من سنوات 6ويتضح من الجدول رقم )
عاما، وكان المتوسط الحسابي في جميع المتغيرات السابقة لصالحهم. وعليه ترفض الفرضية الفرعية الثانية، وتقبل  15الخبرة التي تزيد عن 

(  في إتجاهات موظفي محكمة بلدية α ≤ 0.05رضية البديلة التي تنص على أنه" يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الف
 السلط الكبرى نحو أعضاء المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة."

 نتائج الدراسة ملخص

 باالستنتاجات التالية:خرجت الدراسة 

  انت كأدوارهم في األنشطة الرئيسية  ةممارسيقومون بأعضاء المجلس البلدي موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى على أن اتفاق
 مرتفعة.

 ( 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ≥ α في إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء  )
وات الخبرة التي من سن أفراد العينة، ولصالح المجلس البلدي وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير سنوات الخدمة

 عاما. 15تزيد عن 
  معنوية مستوى يوجد فروق ذات داللة إحصائية (0.05 ≥ α في ) إتجاهات موظفي محكمة بلدية السلط الكبرى نحو أعضاء

 من الذكور. أفراد العينة، ولصالح وممارستهم ألدوارهم في األنشطة الرئيسية تعزى لمتغير الجنسالمجلس البلدي 
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 التوصيات
 وصي بما يلي:ي وفي ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث

  ولة إليها بكل سهالمنوطـة  باألدوارعلـى القيـام  يكـون قـادراً المزيد من الصالحيات  حتى عضـو المجلـس البلـدي ضرورة إعطاء
 وفعالية.

  إليها لمنوطـة ا باألدوارعلـى القيـام  يكـون قـادراً كافة الموارد المالية، والبشرية، والتقنية حتى  عضـو المجلـس البلـديضرورة إعطاء
 بكل سهولة وفعالية.

 اركة بالــرأي فــي الموضوعــات والقضايــا البلديــة الرئيســة فــي الجهــاز البلــدي أن يكـون عضـو المجلـس البلـدي شـريك المشــ ال بد من
 لتعزيز عمل البلدية. بلدية السلط الكبرى فـي 

 المراجع 

 المراجع العربية
التعيين في (. اتجاهات موظفي بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو اإلنتخاب و 2010بو فارس، محمود ، والخرابشة، عمر. )أ

 – 31،  1,2, ع 21العلوم اإلدارية: جامعة الملك سعود، مج  -مجلة جامعة الملك سعود  .المجالس البلدية: دراسة ميدانية تحليلية
55. 
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Abstract 
This study aimed to identify the attitudes of the employees of the Greater Salt Municipal Court towards the members of the 

Municipal Council and the practice of their roles in the main activities. The study also aimed to identify the differences in 

the attitudes of the employees of the Greater Salt Municipal Court towards members of the Municipal Council and the 

practice of their roles in the main activities due to demographic variables (gender, and years of service). Of the employees 

of the Greater Salt Municipality Court. Among the most important findings of the study is the agreement of employees of 

the Greater Salt Municipal Court that members of the Municipal Council are exercising their roles in the main activities 

were high. The results also found that there are statistically significant differences in the attitudes of employees of the 

Greater Salt Municipal Court towards members of the Municipal Council and the exercise of their roles. In the main 

activities attributed to the variable of years of service, in favour of the sample members from years of experience of more 

than 15 years, and finally, the results found that there are statistically significant differences in the attitudes of the 

employees of the Greater Salt Municipality Court towards the members of the Municipal Council and the practice of their 

roles in the main activities due to the variable of sex, and in favour of Male sample members. 

Keywords: Attitudes of employees of the Greater Salt Municipal Court, Members of the Municipal Council, Playing 

roles in key activities. 
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