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 املقدمة: 

يكون  إن وجود السلطة جميعها في تصرف مستوى إداري واحد يتحكم باألمور كلها يشير إلى ما يطلق عليه باملركزية؛ أي أن هذا املستوى اإلداري  

إذ ال يمكن   ملختلف املستويات اإلدارية األخرى التصرف إال بتوجيه من ذلك هو املركز الوحيد الذي يصدر القوانين والتعليمات ويجب إطاعة أوامره، 

 (2004)املنديل،  .املستوى اإلداري األعلى أو بعد موافقته، فاملركزية يمكن قياسها في مدى درجة تركز السلطة في الهيكل اإلداري للمؤسسة

التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم اليوم ما يسمى بالالمركزية ومن األساليب الحديثة التي أصبحت تعتمد عليها املؤسسات املعاصرة ملواكبة  

املؤسسة، فالالمركزية تقوم على عكس ذلك من خالل اإلدارية في جميع مجاالت  الوظيفة  التي تقوم في أساسها على توحيد  املركزية  توزيع   وهي نقيض 

اإلدار  املركزية من جهة واألقسام  املختلفة من جهة أخرى، وهي أسلوب من أساليب تنظيم العمل حيث تمنح الوحدات الوظيفة اإلدارية بين اإلدارة  ية 

( التنظيم  في  األدنى  املستويات  إلى  واملسؤوليات  الصالحيات  أي منح  الذاتية،  اإلدارة   من 
ً
كبيرا  

ً
 ,Dardanelli, Kincaid, Fenna, Kaiserاملختلفة قدرا

Lecours, Singh, Mueller, & Vogel, 2018.) 

)و  ذكره  ملا   
ً
نظام  Bongwa, Kassahun, & van, 2011وفقا هناك  يكون  بحيث  السلطة  تنظيم  أو  هيكلة  إعادة  في  تتمثل  الالمركزية  فإن   )

 ملبدأ التبعية، وبالتالي زيادة الجودة والفعالية للمؤسسة بشكل عام، وا 
ً
ليست   لالمركزية هيللمسؤولية املشتركة بين األفراد العاملين في املؤسسات وفقا
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 :امللخص

للجمارك  االستراتيجية  الخطة  تطبيق  كفاءة  في  وأثرها  والالمركزية  اإلداري  التمكين  تطبيق  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

( بلغت  2019-2017األردنية  توزيعها على عينة  تم  استبانة  التحليلي، من خالل  الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت  في  ( من  346)(،  دائرة العاملين 

 ألردنية الشاغلين لوظائف دائمة ومصنفة وعقود شاملة. الجمارك ا 

لى وجود  إ لى تطبيق الالمركزية، كما توصلت  إ أن دائرة الجمارك تقوم بعمليات التمكين اإلداري وهي تتجه  لى نتائج أهمها  إ توصلت الدراسة   

الخطة   اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق  للتمكين  الخطة أهمية وأثر معنوي  املحددة في  األردنية وفي تحقيق األهداف  االستراتيجية للجمارك 

 (. 2019-2017االستراتيجية )

 وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بمعالجة نقاط الضعف في بعض املمارسات التي قد ال تتناسب مع التمكين اإلداري والالمركزية. 

 لجمارك األردنية. ا  ؛الالمركزية ؛: التمكين اإلداري الكلمات املفتاحية
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السبل والو  أكثر  املؤسسة من خالل تحليل  الفاعلة في  التكميلية للجهات  األدوار  ينبغي تحديد  إذ  أن كالهما مطلوب،  للمركزية، بل   
ً
سائل فعالية بديال

 لتحقيق األهداف املنشودة.

املسؤوليات والسلطة من   إلى نقل  اإلداري والذي يشير  التمكين  الالمركزية هو  أنشطة  أهم  أحد  للمشاركة في  إن  العاملين باملؤسسة  إلى  املديرين 

 عن جودة ما يقرره، والتمكين اإلداري هو  
ً
ن مسؤوال

َ
مك

ُ
تنظيمية ومهارة جديدة تهدف إلى إعطاء   استراتيجيهسلطة القرار، وفي التمكين يكون املرؤوس امل

 العاملين الصالحيات واملسؤوليات والحرية في أدائهم للعمل، دون تدخل مباشر من اإلدارة، وتوفير املوارد، وبيئة العمل املناسبة لتأهي
ً
 وسلوكيا

ً
لهم مهنيا

(Amaanda, 2011 .) 

التبادل االجتماعي، حيث يركز هـذا األسلوب على الظروف الهيكلية واالجتماعية التي ويعود أسلوب التمكين اإلداري إلى نظريات القوة االجتماعية و 

عن طريق زيادة طرق وأساليب الوصول    بـين الرئيس واملرؤوسين  تدعم التمكين في العمليات اإلدارية املختلفة، فالفكرة األساسية للتمكين هي املشاركة

والـدعم، واملوارد،  والفرص،  املعلومات،  على أ إذ    إلى  تشجع  التـي  اإلداريـة  والهياكـل  واملمارسات،  والعمليات،  السياسات،  توافر  ضرورة  على  يركز  نه 

 (. Weidenstedt, 2017ممارسات االندماج العالي من خالل مـشاركة العـاملين فـي القـوة، واملعرفـة واملعلومات واملكافآت )

سواًء على مستوى العاملين أو على    تفادة املنظمة من معرفة، وأفكار، وطاقة، وإبداع الجميعوهناك عدد من الدراسات التي أشارت إلى ضرورة اس

امل وهناك عدد من  املعقدة،  التكنولوجيا  العالية، عالوة على  الزبائن  وتوقعات  العامليـة،  األعمـال  بيئـة  املدراء ألجل مواجهـة  تبنت مستوى  التي  نظمات 

 ألن    بعض األنواع من مبادرات التمكين 
ً
تسعى إلى تسخير أفكار ومقترحات موظفيها لالستفادة منها، فمن  املنظمات  على األقل في جزء من أعمالها، نظرا

 مليزة تنافسية مميزة )
ً
 (.Anderson ,Potočnik,& Zhou, 2014البديهي أن تصبح عملية توليد األفكار وتنفيذها مصدرا

 و 
ُ
حيث تنقل هذه املرحلة االستراتيجية إلى خطوات تنفيذية ، كما أن عملية التطبيق   مراحل االستراتيجيةعد مرحلة تطبيق االستراتيجية من أهم ت

 (. 2014االستراتيجية ) بن حبتور، تعكس مدى كفاءة اإلدارة العليا في تحديد رسالة املنظمة، وأهدافها، وقدرتها على ممارسة األنشطة الخاصة بالرقابة

 مشكلة الدراسة:

سسات الجهود واإلمكانات املادية والبشرية من أجل إعداد االستراتيجية متبعة في ذلك الخطوات املنهجية وتستعين بالوسائل واألساليب تبذل املؤ 

)   ومتغيرات تعصف بجهودهاإلى أن مواقع التطبيق تحكمه عوامل ذلك املتاحة إلعداد تلك االستراتيجية، إال أنها تفشل عند التطبيق، والسبب قد يعود 

 (. 2010محمد والغيثي،

الخارجية   للبيئة  ومستفيضة  مركزة  دراسة  على  مبنية  فاعلة،  برؤية  وتتميز  االستراتيجي  التخطيط  على  القدرة  تمتلك  الناجحة  املؤسسات  إن 

أهداف وغايات  للمنظمةوالداخلية   استنباط  التي يمكن من خاللها  الناجحة  املؤسسات    (2017جعفر،)وبحسب    االستراتيجية،  املنظمة ، والرؤية  فإن 

مة من خالل  الناجحة تسعى للتجديد املستمر في األساليب والتقنيات وبتغيير آليات التخطيط التقليدي وتبني حل شامل ومتكامل باتخاذ القرارات الالز 

 بحسب املستجدات الخارجية والداخلية.  اتيجيهاستر خطط 
ً
 فاعلة يتم تحديثها دوريا

لعقود طويلة    ةالباحث  توقد الحظ لبقائها  نتيجة  إدارية عديدة  بشكل واضح من معوقات وسلبيات  تعاني  الحكومية  املؤسسات  العديد من  أن 

إضافة إلى سوء التقدير إلمكاناتها املادية والبشرية خطوط االتصال الرسمية،  أسيرة املركزية الشديدة، وهرمية املستويات اإلدارية، وتعدديتها، وطول  

 أمام الطموحات  والروتين في أسلوب تطبيق الخطة االستراتيجية، ووضع أهداف وبرامج ال تتناسب وإمكاناتها املادية والبشرية،  
ً
والذي أصبح اليوم عائقا

 الحكومية في اململكة.  التنموية واإلصالحية وجهود تحسين مستوى الخدمات

 ,Faguet,&Pöschlوفي دائرة الجمارك األردنية فقد ازدادت تلك املشكالت مع تطور حجم العمل وتزايد حجم املتطلبات وااللتزامات، فبحسب )

أل2015) الذي  األمر  وااللتزامات،  املتطلبات  الكثير من  الحديثة قد وضع على مؤسساتها  الدول  الذي صاحب  التطور  فإن   على عاتق ، 
ً
ثقيال  

ً
قى عبئا

 املدراء.

يتطلب تهيئة املوظفين وتأهيلهم للمهام والسلطات التي ستوكل إليهم مما يجعل حاجتها إلى والتمكين اإلداري  وترى الباحثة إن تحقيق الالمركزية  

 
ً
( 2019-2017مع الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية )رفع األداء الوظيفي للعاملين حاجة ملحة، لتحقيق الفاعلية والقدرة على األداء الفاعل تماشيا

 أن ترفع كفاءة دائرة الجمارك في الخدمة واملساهمة في االقتصاد الوطني. من شأنها استراتيجيهوأهداف  التي تسعى إلى تحقيق أهداف مؤسسية

في  وأثرها  والالمركزية  اإلداري  التمكين  مستوى  على  للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت  االسترات  لذلك  الخطة  تطبيق  األردنية كفاءة  للجمارك  يجية 

(2017-2019   .) 

 لذا فإنه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية: 

 ما مستوى تمكين املوظفين في دائرة الجمارك األردنية؟ .1

 مستوى توجه دائرة الجمارك األردنية إلى تطبيق الالمركزية؟ ما .2

 (؟2019-2017) كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية  والالمركزية في اإلداري ما أثر التمكين  .3
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 : أهمية الدراسة

 وهي على النحو اآلتي:  تنبع أهمية هذه الدراسة
ً
 وتطبيقيـا

ً
 من اإلسهامات املتوقع أن تقدمها نـظريا

للدراسة النظرية  للدراسة  :األهمية  النظرية  األهمية  وأهم من    تكمن  أحدث  من  والالمركزية  اإلداري  التمكين  ُيعد  حيث  موضوعها  املداخل   أهمية 

املتمكنة، كما تسهم هذه الدراسة في   باملنظمة  يسمى  ما  إلى  واألوامر  التحكم  نموذج منظمة من  بعد تحول االهتمام  املتقدمة  الدول   لإلصالح في  الرئيسية

الالمركزية من خالل مرا  لعملية  املعرفي  الصلةاإلثراء  ذات  السابقة  والدراسات  واملؤلفات  املراجع  العديد من  بيانات    .جعة  الدراسة  توفر هذه  كذلك 

 ملساعدة الباحثين والدارسين في هذا املجال. 

خطة االستراتيجية تكمن األهمية التطبيقية للدراسة من أهمية إيجاد الطرق واإلجراءات اإلدارية األكثر فاعلية في تنفيذ ال :األهمية التطبيقية للدراسة

فيد اإلدارات في الجمارك األردنية واملؤسسات الحكومية األردنية بشكل عام في تحديد أهمية التمكين ية، فمن شأن الدراسة الحالية أن تُ للجمارك األردن

 ة للجمارك األردنية.اإلداري والالمركزية في العمل اإلداري الحديث وفي بيان األثر املتوقع في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجي

 : أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

 دائرة الجمارك األردنية في تطبيق الالمركزية. الكشف عن مستوى  .1

 الكشف عن مستوى تمكين املوظفين في دائرة الجمارك األردنية. .2

 (.2019-2017طة االستراتيجية للجمارك األردنية )لتمكين اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق الخ التعرف على أثرا  .3

 اإلطار املفاهيمي: 

مصطلح    يشير مفهوم التمكين من الناحية اللغوية إلى االستطاعة والقدرة على الش يء، وهو مصدر الفعل مكن أي جعل له منزلة ومكانة، ويعتبر

ويركز مفهوم    ي،التمكين من املصطلحات الحديثة في علم اإلدارة التي حظيت باهتمام املدراء واملنظمات وهو من أبرز املفاهيم املعاصرة في الفكر اإلدار 

م وتحفيزهم على صنع واتخاذ التمكين اإلداري على عملية منح األفراد القوة والسلطة واألوسع في تحمل املسؤولية واستخدام قدراتهم من خالل تشجيعه

قرارات القرارات، وحثهم على تحمل املسؤولية الشخصية في سبيل تطوير الطريقة التي يقومون بها عملهم عن طريق تفويض السلطة الالزمة التخاذ ال

 (2018)العبد هللا،  .على املستوى األدنى

ارة األفراد يسمح ألعضاء الفرق أن يمارسوا صنع القرار فيما يتعلق بشؤونهم  ( التمكين اإلداري بأنه منهج وأسلوب إلدLaverack, 2006وعًرف )

رات لتنمية اليومية في العمل، وهو عملية اكتساب القوة في اتخاذ القرارات ومنح العاملين الثقة مما يساعد على وضع الخطط والبرامج، وإعداد التصو 

وتوظيف هذه   املنظمات،  داخل  القيادية  األفراد  ويكمن قدرات  املنظمة،  إنتاجية  زيادة  أجل  وتطير سلوكياتهم من  لديهم،  األداء  تحسين  في  القرارات 

 جوهر التمكين في أنه ال يمكن أن يمنح لآلخرين ولكن يجب أن يكتسبه من يسعى إليه. 

أن الالمركزية الدولة، وقد تعتمد  وجه من أوجه التنهي "   والتمكين اإلداري هو من متطلبات تطبيق الالمركزية بشكل كفؤ حيث  اإلداري في  ظيم 

املطلقة أو الوزارية( أو الدولة في تخطيط سياستها اإلدارية، نظام الالمركزية اإلدارية أو نظام املركزية اإلدارية، سواء في صورة التركيز اإلداري )املركزية  

 . تي ترى فيها األسلوب األفضل واألكثر فاعلية في تنظيم جهاز الدولة اإلداري"عدم التركيز اإلداري )املركزية النسبية الالوزارية( أو غير ذلك من األنظمة ال

 (. 2013)الطراونة، 

آخر إلى فرد  املسؤول  يمنحهـا  التـي  الـصالحيات  في  تتمثل  السلطة وهي  تفويض  في  بشكل مباشر  الالمركزية  الهرم    وترتبط  األدنى من  املستوى  في 

 أمام من فوض إليه الصالحيات"اإلداري ليصبح هذا الفرد 
َ
 ( Faguet,&Pöschl, 2015). مسؤوال

نها تتمحور وترى الباحثة أن التمكين اإلداري بما أنه أحد متطلبات الالمركزية فال بد أن يحظى باالهتمام الحثيث لتطبيق الالمركزية على اعتبار أ 

لديه ألفراد  التفويض  ذلك  يكون  أن  من  بد  فال  الصالحيات  تفويض  املؤسسة  في  وأهداف  بخطط  والعميقة  الكاملة  واملعرفة  والقدرات  املهارات  م 

 التنظيمية واالستراتيجية. 

( األردنية  للجمارك  االستراتيجية  الخطة  بإعداد  األردنية  الجمارك  قامت  وأهداف 2019-2017وقد  مؤسساتية  أهداف  تحقيق  إلى  تهدف  التي   )

أن    استراتيجيه الخطة في  تلك  تتمثل رؤية  أمنحيث   في 
ً
األردنية،    يكون "األردن من أفضل عشرين دولة عامليا الحدود" )الجمارك  التجارة عبر  وتسهيل 

 ( 2019-2017) .الخطة االستراتيجية
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 الدراسات السابقة:

 :
ً
 الدراسات العربية: أوال

هدفت هذه الدراسة  :الحكومية بغزة في ضوء إدارة التميز"( بعنوان: "متطلبات التمكين اإلداري ملديري املدارس الثانوية 2016دراسة سالم ) •

ر التمكين إلى التعرف على األطر النظرية للتمكين اإلداري في ضوء الفكر اإلداري املعاصر والتعرف على كيفية االستفادة من إدارة التميز في تطوي

جميع مديري املدارس الثانوية الحكومية بمديريات التربية والتعليم بغزة   اإلداري ملديري املدارس الثانوية الحكومية بغزة. تألفت عينة الدراسة من

املنهج الوصفي وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى 133وعددهم ) الدراسة على   ومديرة. اعتمدت 
ً
( مديرا

املدارس ملديري  الكلية  التقدير  درجة  أن  أهمها  النتائج  جاءت    عدد من  التميز  إدارة  في ضوء  اإلداري  التمكين  ملتطلبات  بمحافظات غزة  الثانوية 

 بدرجة قليلة حيث جاء املجال الثالث االتصال وتدفق املعلومات في املرتبة األولى. 

  :"ردنية: دراسة حالةأثر التمكين الوظيفي في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة األ "  ( بعنوان: 2016دراسة محمدية ) •

من    هدفت هذه الدراسة تحديد أثر التمكين الوظيفي في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة األردنية. تكون مجتمع الدراسة

. اعتمدت الدراسة على االستبانة ك 65العاملين في هيئة تنشيط السياحة األردنية، بينما شملت عينة الدراسة )
ً
أداة لجمع البيانات،وتوصلت  ( فردا

ال القرار، والتحفيز  اتخاذ  الصالحية، واملشاركة في  بأبعاده )تفويض  الوظيفي  التمكين  أن مستوى  أهمها  النتائج كان  إلى عدد من  ذاتي، الدراسة 

 .
ً
 وبيئة العمل وبناء الثقة( لدى العاملين في هيئة تنشيط السياحة األردنية كان مستواه مرتفعا

 :
ً
 الدراسات األجنبية:ثانيا

• ( "  Zon, Pavlova, & Groot, 2019دراسة  بعنوان:   .)Decentralization and health resources transfer to local governments in 

Burkina Faso: A SWOT analysis among health care decision makers  ."   الالمركزية مستوى  استكشاف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

القوة والضعف والفرص والتهديدات )والتعر  أفريقيا، من وجهة SWOTف على مواطن  الصحية في دولة بوركينا فاسو في  املوارد  بنقل  املرتبطة   )

( الدراسة من  بينما تكونت عينة  الرئيسية في دولة بوركينا فاسو،  القرار  اتخاذ  الدراسة من مجموعات  القرار. تكون مجتمع  ( من  17نظر صناع 

وعات اتخاذ القرار الرئيسية. استخدمت الدراسة منهج البحث النوعي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن القوة تمثلت في ممثلي مجم

 فرصة لتعزيز الشراكة والتعاون الالمركزي.
ً
 تحسين التمكين والحكم املحلي، مما يخلق أيضا

•  ( " Hanaysha,& Tahir, 2016دراسة  بعنوان:   .)Examining the effects of employee empowerment, teamwork, and employee 

training on job satisfaction   ."   هدفت هذه الدراسة إلى اختبار آثار التمكين اإلداري والعمل الجماعي وتدريب املوظفين على الرضا الوظيفي في

الج الدراسة من موظفي  تكون مجتمع  ماليزيا.  في  العالي  التعليم  )قطاع  الدراسة من  تكونت عينة  بينما  ماليزيا  في شمال  الحكومية  ( 242امعات 

يجابي  موظف. اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن تمكين املوظف له تأثير إ 

 كبير على الرضا الوظيفي.

 منهج البحث:

 املنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة كما يلي: اعتمدت الباحثة 

 تم اعتماد املنهج الوصفي في وصف أبعاد متغيرات البحث واملتمثلة في التمكين اإلداري والالمركزية.  .1

في .2 وأثرها  والالمركزية  اإلداري  التمكين  مستوى  تحليل  بغرض  التحليلي  املنهج  اعتماد  لل  تم  االستراتيجية  الخطة  تطبيق  األردنية  كفاءة  جمارك 

(2017-2019 .) 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

( موظف 3006دائرة الجمارك األردنية الشاغلين لوظائف دائمة ومصنفة وعقود شاملة والبالغ عددهم )يشمل مجتمع البحث كافة العاملين في  

كافة مفرداته تم االعتماد على إلى  الوصول  الدراسة وصعوبة   على كبر حجم مجتمع 
ً
العشوائية. وبحسب  وبناءا العينة   ,Sekaran&Bougie) أسلوب 

 ( فرد من املجتمع.346( فإن حجم العينة يبلغ )0.05ونسبة الخطأ املعياري )  (2014

لعدم جدية اإلجابات   استبيانات(  6)  إهمال( استبانة، وبعد التدقيق تم  299( فرد من املجتمع وقد تم استرداد )346تم توزيع أداة الدراسة على )

 ( استبانة.293الصالحة للتحليل ) االستبياناتفي بعضها وعدم استكمال اإلجابات في بعضها اآلخر وعليه بلغ عدد 
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افية(:وصف خصائص عينة الد  راسة )الخصائص الديموغر

الدراسة، وهي:   الديموغرافية ألفراد عينة  املتغيرات  الدراسة جملة من  واملستقاة من  تناولت  الوظيفة.  العمل،  في مجال  الخبرة  العمر،  الجنس، 

 على
ً
التي تضمنتها االستبانة، واستنادا العامة  النحو    املعلومات  املئوية، وذلك على  التكرارات والنسب  الدراسة، وذلك من خالل  ذلك تم وصف عينة 

 التالي: 

افية ألفراد الدراسة: (1جدول )  توزع عينة الدراسة وفق املتغيرات الديموغر

 املتغير  املستوى/الفئة  التكرار  النسبة املئوية% 

 الجنس  ذكر 191 65.2

 أنثى  102 34.8

 املجموع  293 % 100

 العمر  سنة   25أقل من  31 10.6

 سنة   25-35 194 66.2

 سنة   36-45 65 22.2

 سنة فأكثر  46 3 1.0

 املجموع  293 % 100

 الخبرة في مجال العمل  سنوات فأقل  5 79 27.0

 سنوات  6-10 168 57.3

 سنة   11-15 40 13.7

 سنة فأكثر  16 6 2.0

 املجموع  293 % 100

 الوظيفة  مدير/ مساعد 71 24.2

 مدير دائرة/ مساعد  108 36.9

 موظف  114 38.9

 املجموع  293 % 100

( مما يشير إلى أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة كانت %65.2( إلى أن نسبة الذكور كانت أعلى من نسبة اإلناث حيث بلغت )1يشير الجدول )

 من الذكور.

( أي أكثر من نصف أفراد %66.2سنة( بنسبة بلغت )  35-25نسبة أعمار ألفراد عينة الدراسة كانت ملن هم بعمر )كما يشير الجدول إلى أن أعلى  

(، وكانت أقل %10.6سنة( بنسبة بلغت )  25(، وجاء بعدها من هم بعمر )أقل من  %22.2سنة( بنسبة بلغت )  45-36عينة الدراسة، تالها من هم بعمر )

 سنة فأكثر( من أفراد عينة الدراسة.  46ر )( ملن هم بعم%1نسبة بلغت )

( الخبرة  جاءت  فقد  العمل،  مجال  في  بالخبرة  يتعلق  )10-6وفيما  بلغت  بنسبة  الدراسة  عينة  ألفراد  نسبة  أعلى  خبرة  %57.3سنوات(  تالها   ،)

بلغت )5) )  15-11(، وجاء بعدها خبرة )%27سنوات فأقل( بنسبة  بلغت  الخبرة )%13.7سنة( بنسبة  املرتبة األخيرة كانت   سنة فأكثر( بنسبة   16(، وفي 

 ( من أفراد عينة الدراسة. %2بلغت )

(، وفي األخير كان املدراء/  %36.9( تالها مدراء الدائرة/ املساعدين بنسبة بلغت )%38.9أما الوظيفة فكانت النسبة األكبر للموظفين بنسبة بلغت )

 ( من أفراد عينة الدراسة. %24.2املساعدين بنسبة بلغت )

 مصادر جمع البيانات: 

 لى مصدرين لجمع البيانات املتعلقة بالبحث:تم االعتماد ع

 مصادر ثانوية: وذلك باالعتماد على الكتب، الدوريات، ومواقع االنترنت، فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة.  .1

 . الدراسةمصادر أولية: تم االعتماد على االستبانة تم إعدادها لغرض الحصول على آراء العاملين عن أبعاد ومتغيرات  .2

 ة: أداة الدراس

 تمثلت أداة الدراسة باستبانة تم بناءها وتصميمها بحيث تشمل األجزاء التالية: 

 الجزء األول: ويهدف إلى التعرف على العوامل الديموغرافية للمستجيبين من حيث الجنس، العمر، الخبرة في مجال العمل، الوظيفة. .1

 . التمكين اإلداري، وفقرات متعلقة بالالمركزيةالجزء الثاني: يشمل فقرات التي تغطي متغيرات الدراسة املستقلة واملتمثلة في متغيرات  .2
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باملتغير   .3 تتعلق  فقرات  يشمل  الثالث:  )التابع  الجزء  األردنية  للجمارك  االستراتيجية  الخطة  تطبيق  األهداف 2019-2017كفاءة  حيث  من   )

 . ة واألهداف االستراتيجيةالتنظيمي

بشدة( موافق  )غير  موافق(،  )غير  )محايد(،  )موافق(،  بشدة(،  )موافق  الخماس ي:  ليكرت  مقياس  استخدام  عينة    وعليه  وتم  إجابات  ترميز  تم 

 الدراسة بما يتفق مع ذلك املقياس. 

االستبانة وعلى كل مجال من مجاالتها؛ فقد تم احتساب  ولتفسير املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات  

 لذلك تم اعتماد املعيار التالي: درجة املوافقة قليلة  1.33( = طول الفئة )3( / عدد الفئات )1الحد األدنى )-(  5املعادلة التالية: )الحد األعلى )
ً
(( واستنادا

 ( يبين ذلك:2، والجدول )5-3.67ة من ، والدرجة املرتفع3.67-2.34، والدرجة املتوسطة من 2.33-1من

 املعيار اإلحصائي لتفسير املتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة ومتغيراتها : (2جدول )

افقة  املتوسط الحسابي  درجة املو

 قليلة 2.34أقل من  – 1.00من 

 متوسطة  3.67أقل من  – 2.34من 

 مرتفعة  5.00  – 3.67من 

 صدق األداة وثباتها:

إعداد   .1 في  بآرائهم  األخذ  تم  حيث  واملتخصصين  املحكمين  من  مجموعة  على  عرضها  خالل  من  الدراسة  أداة  صدق  من  بالتحقق  الباحثة  قامت 

 املقياس.

 بهدف التحقق من االتساق الداخلي     Cronbach- (Alpha)واملتمثل في حساب معامل كرونباخ ألفا  (Reliability Test):إجراء اختبار الثبات    تم  .2

 ( يوضح النتائج: 3للمجاالت التي تتضمنها االستبانة كأداة للقياس، والجدول )

 معامالت ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ولألداة ككل : (3جدول )

 معامل ثبات االتساق الداخلي )كرونباخ ألفا( عدد الفقرات  املجال 

 % 85.5 17 التمكين اإلداري 

 % 72 10 الالمركزية 

 % 77.6 10 كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية 

 % 84.9 37 األداة ككل

مما يدل على أنه يوجد اتساق داخلي بين فقرات كل  (%60)( أن معامالت الثبات لجميع محاور الدراسة كانت أكبر من 3نالحظ من خالل الجدول )

(، مما يشير إلى وجود اتساق داخلي بين فقرات املجال، %84.9املجاالت، كما نالحظ من خالل الجدول أن معامل الثبات لألداة ككل كانت )مجال من  

 فيؤكد على صالحية ومدلولية االستبانة في اختبار تساؤالت الدراسة. 

 األساليب اإلحصائية:

 االختبارات التالية:( تم إجراء SPSSباالعتماد على برنامج )

الوصفي:  اإلحصاء  متغيرات   مقاييس  وترتيب  والتكرارات،  املئوية  النسب  على  باالعتماد  خصائصها،  وتحديد  وعينتها  الدراسة  مجتمع  لوصف  وذلك 

 على قيم الوسط الحسابي واالنحرافات املعيارية. 
ً
 الدراسة حسب أهميتها النسبية اعتمادا

 (. REGRESSIONر فرضيات البحث حيث تم اعتماد تحليل االنحدار الختبار )بغرض اختبا اإلحصاء التحليلي:

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها: ما مستوى تمكين املوظفين في دائرة الجمارك األردنية؟  

 ( يوضح ذلك. 4لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتمكين اإلداري، والجدول )
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افات املعيارية املتعلقة بفقرات التمكين اإلداري املتوسطات : (4جدول )  الحسابية واالنحر

 درجة التقدير  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم الرتبة 

 مرتفعة  1.103 4.185 تقوم اإلدارة بعمل دورات نوعية بشكل دوري للموظفين عند توكيلهم بمهام جديدة.  1 2

 مرتفعة  1.177 4.075 التدريبية التي تعقدها دائرة الجمارك مناسبة وتتناسب مع طبيعة العمل. نوعية البرامج  2 6

البرامج التدريبية ذات فاعلية في تطوير أساليب ومهارات موظفي دائرة الجمارك وتكسبهم املهارات   3 10

 املطلوبة. 

 مرتفعة  1.085 3.877

 مرتفعة  1.199 3.679 فاعلة. يتمتع املدربون بمهارات تدريبية  4 11

 متوسطة  1.179 3.581 تتسم الدورات التي تعقدها دائرة الجمارك ببرامجها املتطورة واملواكبة للمستجدات  5 12

باملهام  6 1 للقيام  تأهيلهم  درجة  من  للتأكد  خاصة  الختبارات  الجمارك  دائرة  موظفي  إخضاع  يتم 

 املوكلة إليهم. 

 مرتفعة  0.989 4.277

 متوسطة  1.165 3.476 يتم تأهيل موظفي دائرة الجمارك على األعمال الجديدة قبل البدء بها.  7 13

 مرتفعة  1.102 4.052 يتم تطوير املستوى التعليمي ملوظفي دائرة الجمارك لتمكينهم من القيام بمهام جديدة.  8 7

 مرتفعة  1.091 4.113 للقيام بمهام إدارية جديدة. املؤهل العلمي يعتبر من أسس اختيار موظفي دائرة الجمارك  9 4

 متوسطة  0.845 3.372 ُتظهر دائرة الجمارك االهتمام والتقدير بموظفيها.  10 14

 مرتفعة  0.975 4.120 تدعم دائرة الجمارك قدرات ومهارات موظفيها.  11 3

 مرتفعة  1.005 4.000 للتمكين. توفر دائرة الجمارك املوارد الكافية واملناخ املناسب  12 9

 متوسطة  0.697 3.123 هناك تحول في دور املديرين من التحكم والتوجيه إلى الثقة والتفويض. 13 17

 متوسطة  0.784 3.191 توفر دائرة الجمارك معايير لتحفيز املوظفين وتمكينهم للوصول إلى أقص ى طاقاتهم.  14 16

 وتثق فيهم. تهتم دائرة الجمارك  15 8
ً
 ومعرفيا

ً
 مرتفعة  1.059 4.024 بتأهيل موظفيها فنيا

 متوسطة  0.965 3.347 يتم توفير املعرفة واملعلومات للموظفين بهدف املشاركة في اتخاذ القرار.  16 15

 مرتفعة  1.066 4.080 . يوجد قنوات اتصال واضحة بين املستويات اإلدارية في دائرة الجمارك 17 5

 مرتفعة 1.029 3.798 التمكين اإلداري 

(، كذلك نالحظ أن  3.798( مستوى مرتفع من األهمية لبعد التمكين اإلداري، حيث بلغ املتوسط الحسابي للبعد)4يتبين من خالل قراءة جدول )

أف الحسابية آلراء  املتوسطات  أنَّ  الجدول  ويالحظ من  الدراسة،  أفراد عينة  إجابات  في  تشتت  يدل على عدم وجود  للبعد  املعياري  ينة راد عاالنحراف 

 ( وبدرجة تقدير تراوحت ما بين املتوسطة واملرتفعة. 4.277 –3.123الدراسة حول فقرات البعد تراوحت بين )

( والتي نصت على "يتم إخضاع موظفي دائرة الجمارك الختبارات خاصة للتأكد من درجة تأهيلهم للقيام باملهام 6كما يشير الجدول إلى أن الفقرة )

 ( وبدرجة مرتفعة من التقدير.4.277لى مستوى من التقدير بمتوسط حسابي بلغ )املوكلة إليهم" كانت أع

( والتي نصت على "هناك تحول في دور املديرين من التحكم والتوجيه إلى الثقة والتفويض" حصلت على أقل 13كما يشير الجدول إلى أن الفقرة )

 ن التقدير.( وبدرجة متوسطة م3.123مستوى من التقدير بمتوسط حسابي بلغ )

 ما مستوى توجه دائرة الجمارك األردنية إلى تطبيق الالمركزية؟ النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها: 

 ( يوضح ذلك.5لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لالمركزية )تفويض السلطة(، والجدول )

افات املعيارية املتعلقة بفقرات الالمركزية )تفويض السلطة(: (5جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التقدير  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم الرتبة 

 مرتفعة  1.025 4.103 يقوم املدير بتفويض املوظفين للقيام بأعمال إدارية مما يساهم في كفاءة وسرعة العمل. 18 3

10 20  .
ُ
 متوسطة  1.179 3.430 يحدد املدير السلطة التي يفوضها للموظفين كتابيا

 مرتفعة  0.867 4.457 يقوم املدير بتفويض السلطة بصورة مؤقتة للموظفين.  20 1

 مرتفعة  0.934 4.282 يتابع املدير أداء املوظفين املفوضين.  21 2

 متوسطة  1.065 3.474 إليه السلطة الكافية إلنجاز العمل.يمنح املدير للموظف املفوض  22 8

 متوسطة  1.015 3.583 يقوم املدير بتفويض الُسلطة بناء على مهارات املوظفين وقدراتهم  23 7

 مرتفعة  0.919 3.833 يقوم املدير بتحفيز املوظف على تحمل املسؤولية.  24 5

 متوسطة  1.070 3.661 العمل فيما يتعلق باملهام املوكلة إليهم. على تعاون زمالء دائرة الجمارك تشجع  25 6

 متوسطة  1.123 3.473 تعمل دائرة الجمارك على بناء العالقات التعاونية في اتخاذ القرارات.  26 9

 مرتفعة  0.825 3.932 على بناء العالقات التعاونية بين املدير واملرؤوس.  دائرة الجماركتعمل  27 4

 مرتفعة  1.002  3.832 الالمركزية )تفويض السلطة(

( الجدول  للبعد)5يتبين من خالل قراءة  الحسابي  املتوسط  بلغ  السلطة(، حيث  الالمركزية )تفويض  لبعد  األهمية  (، 3.823( مستوى مرتفع من 

الح املتوسطات  أنَّ  الجدول  الدراسة، ويالحظ من  أفراد عينة  إجابات  للبعد يدل على عدم وجود تشتت في  املعياري  االنحراف  أن  سابية كذلك نالحظ 

 ( وبدرجة تقدير تراوحت ما بين املتوسطة واملرتفعة. 4.457 –3.430راء أفراد عينة الدراسة حول فقرات البعد تراوحت بين )آل 
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" كانت أعلى مستوى من التقدير  يقوم املدير بتفويض السلطة بصورة مؤقتة للموظفين( والتي نصت على "20كما يشير الجدول إلى أن الفقرة )

( وبدرجة مرتفعة من التقدير وبرأي الباحثة فإن هذا ُيشير إلى وجود كفاءة في تفويض السلطات مع بقائها تحت إشراف 4.457بلغ )بمتوسط حسابي  

 ورقابة املدير.

" حصلت على أقل مستوى من ال19كما يشير الجدول إلى أن الفقرة ) 
ُ
تقدير ( والتي نصت على "يحدد املدير السلطة التي يفوضها للموظفين كتابيا

( وبدرجة متوسطة من التقدير. وترى الباحثة أن عدم تحديد تلك السلطات بشكل مكتوب يؤدي إلى تدني مستوى األداء في  3.430بمتوسط حسابي بلغ )

 إرباكا في العمل.  حدثإلى مهام أخرى لم يفوض بها األمر الذي يُ  العمل بسبب عدم تأكد املوظف من املهام املطلوبة أو أن يقوم املوظف بتعدي هذه املهام

 (:  2019-2017تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية ) كفاءة

املؤسسية، واألهداف االستراتيجية(، و  البعد من متغيرين )األهداف  ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  6يوضح الجدول )ويتكون هذا 

 ، وكانت النتائج على النحو اآلتي: (2019-2017كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية )ملتغير 

 ( 2019-2017متغيرات كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية ): (6جدول )

 الرتبة االنحراف املعياري  الحسابياملتوسط  املحور 

 مرتفعة  0.990 3.695 األهداف املؤسسية 

 مرتفعة  0.904 3.849 األهداف االستراتيجية 

اتيجية للجمارك األردنية )  مرتفعة 0.947 3.772 (2019-2017كفاءة تطبيق الخطة االستر

( الجدول  ملتغيرات  6يوضح  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  )  كفاءة (  األردنية  للجمارك  االستراتيجية  الخطة  ، (2019-2017تطبيق 

 (. 3.772بمتوسط حسابي بلغ )(2019-2017تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية ) كفاءة ويشير الجدول إلى وجود درجة تقدير مرتفعة ل

)ويو  بلغ  حسابي  وبمتوسط  األولى  الرتبة  في  كان  االستراتيجية  األهداف  ُبعد  أن  الجدول  )3.849ضح  معياري  وبانحراف  بعد  0.904(  تالها   ،)

 (، حيث كان كال البعدين على درجة مرتفعة من األهمية. 0.990( وبانحراف معياري )3.695األهداف املؤسسية بمتوسط حسابي بلغ )

ما أثر التمكين اإلداري والالمركزية وأثرها في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك   :ومناقشتها  لث املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاالنتائج  

 (؟2019-2017األردنية )

ري والالمركزية وأثرها في كفاءة  والختبار سؤال الدراسة تم إجراء اختبار االنحدار املتعدد لبيان مدى وجود أثر ذو داللة إحصائية التمكين اإلدا 

 (α≤ 0.05( عند مستوى داللة )2019-2017تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية )

 التمكين اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية   نتائج تحليل االنحدار ألثر  :(7جدول)
Model Sum of Squares df Mean Square R R Square F Sig. 

 Regression 15.144 2 7.572 .416a .173 30.289 .000b 

Residual 72.500 290 .250     

Total 87.644 292      

( اإلداري والالمركزية  7يوضح جدول  التمكين  للنموذج  التفسيرية  القوة  التعرف على  إلى  التباين والذي يهدف  الخطة ( تحليل  على كفاءة تطبيق 

 (.Fعن طريق تحليل إحصائي ) (2019-2017االستراتيجية للجمارك األردنية )

 بلـــغ (2R) ـ التحديــد معامــل قيمــة وبلغــت موضــح، هـــو كمــا (،0.416) بلغــت التــابع غيــرواملت املســتقل املتغيـــر بــين االرتبــاط معامــل قيمــة إن الجــدول  يشــير

   التابع.  املتغير  في الحاصلة التغيرات من (%17.3) تفسر  أنَّ  استطاعت املستقلة  املتغيرات  فإن وعليه (،0.173)

(، وبمستوى داللة 2.19( وهي أعلى من قيمتها الجدولية )30.289( مقدرة بـ )Fومن خالل ما يبينه الجدول فإنه يتضح وجود داللة معنوية الختبار)

درت بـ )
ُ
 (. α≤ 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )Sig = 0.00ق

للمتغيرات  تأثير  )يوجد  االنحدار معنوي  نموذج  أنَّ  تنص على  والتي  الصفرية  الفرضية  مع رفض  البديلة  الفرضية  قبول  يتم  املنطلق   ومن هذا 

التابع( وعليه فإنه املتغير  املستقلة ما مقداره    املستقلة على  املتغيرات  إذ فسرت  التابع،  املتغير  املستقلة على  للمتغيرات  أثر  املتغير   (%17.3)يوجد  من 

 التابع. 

 (. 2019-2017يوجد أثر للتمكين اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية )نه: أأي 

 :االنحدار املتعدداختبار معنوية معامالت معادلة 

 كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك. ( أثر املتغيرات املستقلة )الالمركزية والتمكين اإلداري(على املتغير التابع8يبين الجدول )
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 ( Coefficientsاختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار املتعدد ) :(8جدول )
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 2.733 .241  11.326 .000 
اإلداري  التمكين   0.960 .132 1.001 7.264 0.000 

 0.000 7.779 1.072 158. 1.231 الالمركزية 

a. Dependent Variable:  الخطة 

( الجدول  قراءة  خالل  داللة  8من  ذو  أثر  وجود  يتبين  )  إحصائية(  الداللة  مستوى  الخطة α≤ 0.05عند  تطبيق  كفاءة  في  اإلداري  للتمكين   )

 (. α≤ 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.000( على مستوى داللة )7.264) (t)(، حيث بلغت قيمة 2019-2017االستراتيجية للجمارك األردنية )

داللة   ذو  أثر  وجود  يتبين  )  إحصائية كما  الداللة  مستوى  تطبيقα≤ 0.05عند  كفاءة  في  لالمركزية   )  ( األردنية  للجمارك  االستراتيجية  -2017الخطة 

 (. α≤ 0.05( وهي أقل من مستوى الداللة )0.000( على مستوى داللة )7.779) (t)(، حيث بلغت قيمة 2019

 لالمركزية األثر األكبر في كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية.  أن ( Bومن خالل قراءة املعامالت غير القياسية يالحظ من خالل قيمة )

 مناقشة النتائج: 

األردنية وفي الخطة االستراتيجية للجمارك  اإلداري والالمركزية في كفاءة تطبيق  للتمكين  أهمية وأثر معنوي  النتائج وجود  تحقيق    تبين من خالل 

االستر  واألهداف  املؤسسية  )األهداف  االستراتيجية  الخطة  في  املحددة  دراسة 2019-2017اتيجية  منها  الدراسات  من  العديد  مع  تتفق  نتائج  وهي   ،)

املبيضين، والطراونة )2016محمدية ) املبيضين، 2011( ودراسة  بينت دراسة  اإلبداعي، وقد  السلوك  الوظيفي في  للتمكين  أثر هام  أظهرتا وجود  التي   )

تمكين العاملين األكثر أهمية تتمثل في )تفويض الصالحيات، املشاركة في اتخاذ القرارات، تطبيق إدارة عمل الفريق، إيجاد  ل ( أن عوام2011والطراونة )

( دراسة  توصلت  كما  وتعليمهم(،  العاملين  تدريب  الداعمة،  يخلق   ( Zon, et al., 2019الثقافة  املحلي  والحكم  التمكين  تحسين  أن  لتعزيز   إلى  فرصة 

 ( فقد بينت وجود عالقة ثابتة بين التمكين اإلداري وااللتزام التنظيمي. Mattar,&Atteia, 2015دراسة ) الشراكة والتعاون الالمركزي، أما

أن   تطبيق الالمركزية بشكل جيد على املستوى العام، إال  وقد تبين من خالل النتائج أن دائرة الجمارك تقوم بعمليات التمكين اإلداري وتتجه إلى

من  مستوى  أعلى  لتحقيق  املطلوب  املستوى  وعلى  هام  بشكل  تطبيقها  يتم  ال  والالمركزية  اإلداري  التمكين  عناصر  بعض  هناك  أن  وجدت  الدراسة 

 الكفاءة.

 التوصيات: 

 على ضوء النتائج توص ي الدراسة بما يلي:

 في دور املديرين من  .1
ً
 التحكم والتوجيه إلى الثقة والتفويض. أن يكون هناك تحول بشكل أكبر وأكثر وضوحا

 أن توفر دائرة الجمارك معايير لتحفيز املوظفين أكثر كفاءة لتمكينهم للوصول إلى أقص ى طاقاتهم.  .2

 زيادة االهتمام بتوفير املعرفة واملعلومات للموظفين وإتاحة الفرصة لهم في املشاركة في اتخاذ القرار. .3

 دائرة الجمارك االهتمام والتقدير بموظفيها بشكل أكبر. ضرورة العمل على أن ُتظهر  .4

 . أن يتم تأهيل موظفي دائرة الجمارك على األعمال الجديدة بشكل مناسب وكفؤ قبل البدء بها لتمكينهم في أداءها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية .5

 كبة للمستجدات. على الجمارك األردنية أن تقوم بدورات تتسم بالحداثة وفي برامجها املتطورة واملوا  .6

الزمة  ال بد من أن يقوم املدير بتفويض الُسلطة بناء على مهارات املوظفين وقدراتهم التي يجب تحديدها بدقة وتحديد االحتياجات التدريبية ال .7

 لصقل مهارات العاملين في تنفيذ املهام الجديدة. 

أ  .8  مما يوضح للموظف املهام الجديدة وتساهم في تحمله من الضرورة أن تكون عمليات التفويض التي يفوضها املدير للموظفين 
ُ
ن تكون كتابيا

 مسؤولية القيام بها بالشكل الصحيح والكفؤ. 

 على اإلدارات في دائرة الجمارك منح املدير للموظف املفوض إليه السلطة الكافية التي تمكنه من إنجاز العمل.  .9

 ونية بين أفرادها في اتخاذ القرارات.ضرورة أن تعمل دائرة الجمارك على بناء العالقات التعا .10

 املراجع: 

    :
ً
 املراجع العربيةأوال

مجلة    ". أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات: دراسة تطبيقية املؤسسات العامة في منطقة ضواحي القدس"(.  2017)  .جعفر، يونس إبراهيم  .1

 .  324-293 :(1)21 :جامعة األقص ى )سلسلة العلوم اإلنسانية(

 األردن. .عمان. الطبعة األولى، دار املسيرة للنشر والتوزيع ." اإلدارة االستراتيجية: إدارة جديدة في عالم متغير"(. 2014) .بن حبتور، عبد العزيز .2
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Abstract: This study aims to identify the extent of the application of administrative empowerment and 
decentralization and its impact on the efficiency of the implementation of the Jordanian Customs Strategic 
Plan (2017-2019). The study followed the descriptive analytical approach, through a questionnaire was 
distributed to a sample of (346) employees of the Jordanian Customs Department who hold permanent and 
classified jobs and comprehensive contracts.  
The study concluded that the most important results are that the Customs Department is conducting 
administrative empowerment operations and is moving towards decentralization. It also found a significant 
and significant impact of administrative empowerment and decentralization in the efficiency of the 
implementation of the strategic plan of Jordanian Customs and in achieving the objectives set in the strategic 
plan (2017-2019). 
In view of the results, the study recommended improving weaknesses points in some practices that may not 
be appropriate for administrative empowerment and decentralization should be addressed. 

Keywords: Administrative Empowerment; Decentralization; Jordanian Customs. 
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 استبانة 

 السيد / ة .............................................. تحية طيبة  

 ("2019-2017ألردنية )تهدف الباحثة إلى القيام بدراسة بعنوان " مستوى التمكين اإلداري والالمركزية وأثرها على كفاءة تطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك ا

،  تحتاج الباحثة إلى بعض  
ً
 أن هذه اإلجابات ستعامل بسرية وسوف تستخدم ألغراض البحث العلمي حصرا

ً
البيانات من خالل إجاباتكم على فقرات االستبيان علما

 لذا نرجو التكرم باإلجابة بدقة وموضوعية. 

 حسن تعاونكم 
ً
 شاكرا

 

 القسم األول : املتغيرات الشخصية والوظيفية . 

 .قابل لإلجابة التي تراها مناسبة( في الفراغ املXيرجى وضع أشارة )

 

 :  الجنس .      1

 ذكر                                                   أنثى                                                  

 

 :   العمر .     2 

 سنة 35-25من                             سنة                                      25اقل من                          

 فأكثر  46سنة                                                                           45-36من                             

 

 :  الخبرة في مجال العمل .    3 

 سنوات  10ـــ  6سنوات  فأقل                                                                     5                        

 سنه فأكثر  16                                                                       سنه   15ـــ   1                         

 

 : الوظيفة.     4

 مدير دائرة/ مساعد                                                              مدير/ مساعد                         

 موظف                                                                                                                                  
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 القسم الثاني: متغيرات الدراسة. 

 2019 -2017( على الخيار الذي يعكس اإلجراءات التي تتم لتطبيق الخطة االستراتيجية للجمارك األردنية Xيرجى وضع أشارة )
 

ــرات           ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الفقــ

افق   أو

 
ً
 تماما

افق  افق  محايد أو افق   ال أو ال أو

 
ً
 تمامــا

 التمكين اإلداري 
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      مناسبة وتتناسب مع طبيعة العمل. نوعية البرامج التدريبية التي تعقدها دائرة الجمارك   .2

      البرامج التدريبية ذات فاعلية في تطوير أساليب ومهارات موظفي دائرة الجمارك وتكسبهم املهارات املطلوبة.  .3

      يتمتع املدربون بمهارات تدريبية فاعلة.   .4
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      يتم إخضاع موظفي دائرة الجمارك الختبارات خاصة للتأكد من درجة تأهيلهم للقيام باملهام املوكلة إليهم.  .6

      يتم تأهيل موظفي دائرة الجمارك على األعمال الجديدة قبل البدء بها.   .7
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      املؤهل العلمي يعتبر من أسس اختيار موظفي دائرة الجمارك للقيام بمهام إدارية جديدة.   .9

      ُتظهر دائرة الجمارك االهتمام والتقدير بموظفيها.    .10

      تدعم دائرة الجمارك قدرات ومهارات موظفيها.   .11

      الجمارك املوارد الكافية واملناخ املناسب للتمكين. توفر دائرة   .12

      هناك تحول في دور املديرين من التحكم والتوجيه إلى الثقة والتفويض.  .13

      توفر دائرة الجمارك معايير لتحفيز املوظفين وتمكينهم للوصول إلى أقص ى طاقاتهم.   .14

15.   
ً
 وتثق فيهم. تهتم دائرة الجمارك بتأهيل موظفيها فنيا

ً
      ومعرفيا

      يتم توفير املعرفة واملعلومات للموظفين بهدف املشاركة في اتخاذ القرار.   .16

      . يوجد قنوات اتصال واضحة بين املستويات اإلدارية في دائرة الجمارك  .17

 الالمركزية

      يقوم املدير بتفويض املوظفين للقيام بأعمال إدارية مما يساهم في كفاءة وسرعة العمل.    .18

19.   .
ُ
      يحدد املدير السلطة التي يفوضها للموظفين كتابيا

      يقوم املدير بتفويض السلطة بصورة مؤقتة للموظفين.   .20

      يتابع املدير أداء املوظفين املفوضين.    .21
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