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 شروط النشر يف جملة جامعة البحر املتوسط الدولية

اخلط العريب نوع العريب  ، على ان يكونA4أال يقل البحث عن عشر ورقات، وأال يزيد عن عشرين ورقة فلسكاب  .1
 .11وحجمه  Traditional Arabic. ىالتقليد

مئة على أن ال يقل عن تقبل البحوث باللغة العربية يف العموم واإلجنليزية تأليفا وترمجة، وأن يقدم الباحث هلا ملخصاً بالعربية  .2
 .كلمة   ومخسني

 .البحوث املقدمة للمجلة ختضع للتقييم من قبل متخصصني .3
أو يكون . أو مستاًل من أطروحة دكتوراه أو ماجستري. اال يكون البحث قد سبق نشره يف إحدى اجملالت الوطنية وغريها .1

 .الباحث قد تناوله بعنوان آخر يف وسيلة نشر أخري
. نججية، وتوييق املصادر واملراجع، وتدوين التواري،، ومقابلة اسأاما  بارحر  الالتيييراعي يف البحث الشكلية الفنية وامل .5

 .والتنصيص على النصوص وغريها مع تدوين جريدة املراجع باخر البحث
 .بعد التقييم. تلتزم اجمللة بإشعار الباحث بقبول حبثه ان كان مقبوالً للنشر أو قابالً للتعديل .6
 .ما مل يكن قد قرر نشره فعلياً أو نشر( مقبول للنشر)أو إفادة  ال تقدم اجمللة شجادة .7
 .البحوث املقدمة للمجلة ال تعاد سأصحاهبا سوا  نشرت او مل تنشر .8
وإن تعدد الباحثون فيكتفي . اسم الباحث، وختصصه، وجمال عمله واهلاتف، والربيد االلكرتوين إن وجد. أن يتضمن البحث .9

 .بأحدهم
العدد املنشور فيجا حبثه إن كانت اجمللة ورقية، وإذا كانت الكرتونية حيق له سحب ذلك من موقع  حيق للباحث نسخة من .11

اجلامعة املنشورة عليه بعد اشعاره بصدور العدد، فإن مل يتمكن فيمكن حينئذ ارسال نسخة علي بريده االلكرتوين او الفايرب 
 .إن كان له ذلك

ه للتصحيح او االضافة أو التعديل، أن يقوم الباحث بتزويد اجمللة بنسخة من بعد اشعار الباحث بقبول حبثه وارجاعه ل .11
 .يدوياً أو إرساله علي بريد اجمللة أو علي بريد املندوبني CDالبحث يف صورته النجائية علي قرص مدمج 

طباعتجا يف حبويجم لعدم  وابطريقة القص ، أن يعيد( النت )يستعملون بعض االقتباسات من  الذين تنبيه على البحاث .12
 . يف اخراج اجمللة تكيفجا فنيا 
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 كلمة العدد 
رسول اهلل صلي اهلل عليه وآله  والصالة على 19اسأنفال ((  اْلَفْتحُ  َجا ُكمُ  فَ َقدْ  َتْستَ ْفِتُحواْ  ِإن))بعد استجاللنا بقوله تعايل 
عجا معة البحر املتوسط الدولية ، وفر م ، جمللة جا 2116لعام  صدار عددنا اسأولمستعني به على إوسلم ، نستفتح متكلني عليه و 

 . بإسطنبول

، وتصدر بالعلوم اإلنسانية والتطبيقية  أن تكون جملة علمية حمكمة ، تعىن على نفسجاجملة البحر املتوسط  آلت  فقد
وحتقيق  ،معربة عن آمال وطموحات جامعة البحر املتوسط الدولية  يف توسيع دائرة أفقجا الثقايف. باللغتني العربية واإلجنليزية 

رسالتجا العلمية التخصصية والعامة من خالل ما ينشر فيجا من حبوث يف شىت فروع املعرفة اإلنسانية ، ومؤسسة لرسالتجا جتاه 
لتأخذ قالم اجلادة ، سأية إليه واملنتمي اليجا أساتذة وطالبا وموظفني ، فاحتة الباب مشرعا أمام العقول النرية الرصينة وااجملتمع املنتم

لعلمية والوظيفية كما يفرضه إليه من طموحات علمية من خالل ما ينشر فيجا حتت مظلة النخبة ا طريقجا يف حتقيق ما تصبو
 . ملتعار  عليه ، ويتبع شروط النشر املعلن عنجامي العلمي الدقيق والسري االتقو 

أهدافجا حتقيق رغبة قطاع كبري من أعضا  هيأة التدريس واملتخصصني علميا ووظيفيا ، اليت ظلت املؤسسات  ضمن واضعة
 . أو عدمت كلية موصدة أمامجاالبحثية وأدواهتا 

رافعة لوا  ًا هلذا التخصص أو ذاك ، تصدر اجمللة يمنتم وأحتديد للكاتب أن يكون من هذه الشرحية أو تلك ، غري يف 
 . الصدق واملوضوعية يف عملجا ، قابلة برحابة صدر النقد اهلاد  البنا  الذي يدفعنا اىل مزيد من التقدم والنجاح

كله إليه ، وهذا  جلجد املبذول قد حقق بعض ما نصبو آملني أن حيظى عددنا البكر باهتمامكم ، حىت يشعرنا بأن هذا ا
 . تكم الفاعلةكسينمو بفضل تشجيعكم ومشار 

 ولكم التقدير

 التحرير   رئيس
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 حبث بعنوان
 املضامني الدستورية للنظام املايل يف الدولة الليبية وسبل تطويره

 دراسة حالة القانون املايل للدولة واللوائح املكملة له
 الدكتور بو بكر فرج شريعة

 كلية االقتصاد –جامعة بنغازي 

ص
ّ
 امللخ

هذه الورقة إىل إبراز أهم املضامني اليت قد تكون هناك ضرورة إلبرازها بالدستور اللييب اجلديد، وذلك فيما يتعل ق  تهدف
يف بالنظام املايل للدولة الليبية ارحديثة، و استطالع الدور الذي تلعبه التشريعات املالية يف تسيري القطاعات املختلف ة يف ليبي ا س وا  

تقبل، م  ع الرتكي  ز عل  ى تقي  يم ومراجع  ة الق  انون امل  ايل للدول  ة والئحت  ه التنفيذي  ة، وم  ن   الوق  و  عل  ى أوج  ه الوق  ت ارحاض  ر أو املس  
العجز والقصور يف هذه التشريعات والقوانني واللوائح املالية كخطوة أوىل يف طريق وضع املقرتحات الالزم ة لتطويره ا أو تع ديلجا أو 

ي    دة تواك    ب التغ    ريات السياس    ية ال    يت ح    ديت يف ال    بالد   وذل    ك لك    ي تص    بح مواكب    ة اس    تبداهلا إذا ل    زم اسأم    ر بتش    ريعات جد
الستحقاقات املرحلة القادمة للتحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف ليبيا ارحديثة، وأخرياً وضع التوصيات الالزمة يف هذا 

 .لة القادمةاخلصوص ملتخذي القرارات للوصول اىل املستوى الذي هتد  اليه املرح

لغرض حتقيق هد  الدراسة فإنه مت االعتماد على استعراض القوانني والتشريعات السالف اإلشارة إليجا وانتقادها انتقاداً 
علمي  ا م  ن الن  واحي املالي  ة، وك  ذلك االسرتش  اد ب  بعض الدس  اتري ل  بعض ال  دول ذات الص  فات املش  اهبة للحال  ة الليبي  ة وذل  ك إلي  را  

ه  ذا املوض  وع اهل  ام ، ويف ه  ذا اإلط  ار تك  ون ه  ذه الدراس  ة ق  د اعتم  دت عل  ى انتق  اد م  ا ه  و ق  ائم م  ن ه  ذه  النق  او وارح  وار ح  ول
التش  ريعات، وبالت  ايل ف  إن مجم  ة وض  ع تش  ريعات جدي  دة أو انتق  اد ط  رق الص  ياغة أو معاجل  ة النص  وص القانوني  ة ال ي  دخل ض  من 

 .حدود هذه الدراسة وأهدافجا املشار إليجا آنفا

راس ة ه ذه التش ريعات أن الف رتة الطويل ة ال يت م رت عل ى إص دارها ضع ل م ن الض رورة لك ان إع ادة النظ ر لقد أوض حت د
فيجا وتطويرها وتعديلجا أو استبداهلا لكي تكون يف مستوى االستحقاقات القانونية للتحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 

واالقتصادية اليت متت يف تركيِب وعدِد اهلياكل  السياسية واالجتماعيةللتغرياَت  قاً وذلك سأن االستحقاقات القانونية يتم حتديدها وف
للدولة الليبية ارحديثة، وذل ك ح ىت ال ينتف ي ال دور اسأساس ي للتش ريعات املالي ة أو تص بح متث ل قي داً عل ى اجلج ات التنفيذي ة   اإلدارية

 .كالوزارات واهليئات ارحكومية يف ليبيا

تعت  رب نقط  ة إن  ذار للمجتم  ني هب  ذا اجمل  ال لب  د  العم  ل لتط  وير ه  ذه ارحزم  ة م  ن التش  ريعات اس  تجابة هل  ذه إن ه  ذه الدراس  ة 
 .االستحقاقات اهلامة للنجوض بالدولة الليبية ارحديثة

 
 

                                                           
أستاذ المحاسبة المشارك بقسم المحاسبة بكلية االقتصاد بجامعة بنغازي . 
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 مقدمة
وجود القوانني والتشريعات هو أمر ضروري رحياة اإلنسان، حيث إهنا متثل اسأساس الذي بناً  علي ه ي تم تقي يم اسأم ور  إن

ارحياتية املختلف ة، وب دون ش ك م ن ب ني ه ذه التش ريعات والق وانني تل ك ال يت ت نظم اسأم ور املالي ة يف أي جتم ع إنس اين يف اجملتمع ات 
نامي  ة، إن ظ  اهرة الف  رار التش ريعي أو القص  ور ب  ه أو معارض  ته مل ا ورد بالدس  تور يف أي جان  ب م  ن املختلف ة س  وا  كان  ت متقدم ة أو 

جوانب ارحياة اإلنسانية هي ظاهرة غري مقبولة ويرتتب عليجا الكثري من املش اكل والنزاع ات ال يت تتن ا  م ع ق يم العدال ة االجتماعي ة 
 .والسياسية واالقتصادية

لتش  ريع م  ن أج  ل س  د أي ف  رار ل  يس غاي  ة يف ح  د ذات  ه، فق  د يعرق  ل ه  ذا التش  ريع اسأم  ور عل  ى ذل  ك ف  إن وج  ود ا عالالالوة
ارحياتية إذا ما كان منافيا للناموس الطبيعي الذي بي علي ه أي جمتم ع م ن اجملتمع ات، وبالت ايل ق د ي نجح يف م ل  الف رار التش ريعي، 

لي  ة يف اجملتم  ع، وه  ذا بالتأكي  د يقودن  ا إىل اجل  زم ب  أن تب  ي أي ولكن  ه يف الوق  ت نفس  ه يص  بح عائق  ا أم  ام الكث  ري م  ن اإلج  را ات العم
تش  ريع ن  اجح يف جمتم  ع م  ا ونقل  ه بالكام  ل إىل جمتم  ع آخ  ر اتل  ف اختالف  ا ج  ذريا يف قيم  ه االجتماعي  ة والثقافي  ة والسياس  ية س  و  

 .صليةيكون أمرا منافيا لقيم العدالة ، و سيجانبه الصواب ولن يكون ناجحا كما كان يف بيئته اسأ

االس    تفادة م    ن جت    ارب ال    دول اسأخ    رى س    و  يك    ون مفي    دا يف حال    ة اسأخ    ذ يف االعتب    ار مجي    ع الظ    رو  والقي    ود  إن
عليج  ا تع  ديل ه  ذا النظ  ام حبي  ث يعك  س ه  ذه الظ  رو  البيئي  ة وبالت  ايل  بن  ا االجتماعي  ة والثقافي  ة والسياس  ية واالقتص  ادية وال  يت ي  تم 

 .رائهينجح يف حتقيق اسأهدا  املرجوة من و 

ه  ذه الورق  ة إىل اس  تطالع ال  دور ال  ذي تلعب  ه التش  ريعات املالي  ة يف تس  يري القطاع  ات املختلف  ة يف ليبي  ا س  وا  يف  تهالالدف
الوق  ت ارحاض  ر أو املس  تقبل، م  ع الرتكي  ز عل  ى تقي  يم ومراجع  ة الق  انون امل  ايل للدول  ة والئحت  ه التنفيذي  ة، وم  ن   الوق  و  عل  ى أوج  ه 

شريعات والقوانني واللوائح املالية كخطوة أوىل يف طريق وضع املقرتحات الالزم ة لتطويره ا أو تع ديلجا أو العجز والقصور يف هذه الت
استبداهلا إذا لزم اسأمر بتشريعات جديدة تواكب التغريات السياسية اليت حديت يف البالد وذلك لكي تصبح مواكبة الستحقاقات 

ي  ة واالقتص  ادية يف ليبي  ا ارحديث  ة، وأخ  ريا وض  ع التوص  يات الالزم  ة يف ه  ذا اخلص  وص املرحل  ة القادم  ة للتح  والت السياس  ية واالجتماع
 .ملتخذي القرارات للوصول إىل املستوى الذي هتد  إليه املرحلة القادمة

الوص  ول إىل حتقي  ق ه  د  ه  ذه الدراس  ة فإن  ه س  و  ي  تم االعتم  اد عل  ى اس  تعراض الق  وانني والتش  ريعات الس  الف  لغالالر 
 .انتقادها انتقادا علميا من النواحي املالية   وذلك إليرا  النقاو وارحوار حول هذا املوضوع اهلاماإلشارة إليجا و 

 القانون المالي للدولة والئحته التنفيذية
 21هجري  ة املواف  ق  1387رج  ب / 21لوج  ب مرس  وم ملك  ي بت  اري،  1967ص  در الق  انون امل  ايل للدول  ة الليبي  ة س  نة 

، كم ا ص درت الئحت ه ( 1967القانون امل ايل للدول ة، ) 1967لسنة  11ريدة الرامية بالعدد رقم ونشر باجل 1967أكتوبر سنة 
، ويعت  رب ه  ذان التش  ريعان م  ن أه  م التش  ريعات ال  يت ت  نظم ( 1968الئح  ة امليزاني  ة وارحس  ابات واملخ  ازن، ) 1968التنفيذي  ة س  نة

الدولة الليبية منذ ذلك ارحني إىل وقتنا ارحاضر، كما أهنما ميثالن املعيار  وحتكم اسأنظمة املالية واحملاسبية للوحدات اإلدارية العامة يف
ة الذي ميثل العملية الرقابية اليت متارس جا كاف ة اسأجج زة الرقابي ة يف ليبي ا، وبالت ايل فق د بين ت ه ذه الق وانني والل وائح اختصاص ات وزار 

ت العام  ة، وك  ذلك دراس  ة مش  روع املوازن  ة العام  ة والرقاب  ة عل  ى عملي  ة اخلزان  ة وال  يت متثل  ت يف اإلش  را  عل  ى أم  وال الدول  ة وارحس  ابا
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واملؤسسات املختلفة ومكونات حسابات ارحكومة املختلفة ومكونات ارحساب  اهليئاتالصر  بالوحدات اإلدارية العامة، وكذلك 
 .مادة 37اخلتامي للدولة وغريها من اسأمور الواردة يف املواد املكونة هلذا القانون وعددها 

ع  ام نالح    أن الق انون ويف مجي  ع م واده يك  رس املركزي  ة فيم ا يتعل  ق ب اسأمور املالي  ة وحي  ث ق ام برتكي  ز معظمج  ا  و بشالكل
ل  دى وزي  ر اخلزان  ة، اسأم  ر ال  ذي أص  بح ايفن غ  ري مقب  وال يف ظ  ل التغ  ريات السياس  ية ارحالي  ة ومل يع  د يف  ي باالس  تحقاقات املس  تقبلية 

 .للدولة الليبية ارحديثة

 :وجه القصور في التشريعات والقوانين الماليةأ
الفرتة اليت مرت منذ تاري، إصدار القانون املايل للدولة يف النصف الثاين من القرن املاض ي ليس ت بالقليل ة وخاص ة  تعتبر

العومل ة حبي ث أص بح الث ورة ال يت ح ديت يف ع امل االتص االت ، وم ا م ر ب ه الع امل م ن ع دة ظ واهر كظ اهرة  إذا ما أخذ بعني االعتبار
ان ب العامل كله قرية صغرية من قرى العامل القدمي، إن هذا التغري الكبري أير تأيريا بالغا على مجي ع من احي ارحي اة البش رية ل ا فيج ا اجلو 

 .التشريعية يف هذه اجملتمعات وبالتأكيد من ضمن هذه التشريعات اليت تأيرت هبذا التغيري هي التشريعات املالية

ارة املالي  ة مت  ارس املركزي  ة فيم  ا يتعل  ق باجلباي  ة والص  ر  والتعاق  د وغريه  ا م  ن املع  امالت املالي  ة اسأخ  رى، وق  د كان  ت وز  إن
الوحدات اإلدارية العامة حمدودة الع دد، ولك ن م ع م رور ال زمن تع ددت ه ذه الوح دات وزاد ع ددها وبالت ايل ك ان لزاًم ا عل ى الدول ة 

رية على اهلياكل اإلدارية ومسمياهتا، وبالتايل توسعت أنشطة الدولة بشكل أدى إىل عدم ق درة إدخال العديد من التعديالت اجلوه
على الرغم من صدور العديد من التعديالت على  التشريعات املالية القائمة على جماراة التطورات املتالحقة للجياكل اإلدارية القائمة

ع دم : تغ ريات ال يت ح ديت ، وبالت ايل ب رزت جمموع ة م ن أوج ه القص ور مث لهذه التشريعات إال أهنا ظل ت يف مس توى ال يواك ب ال
متشي القانون املايل للدولة مع اهلياكل اإلدارية القائمة حاليا وخاصة فيما يتعل ق باملس ميات والص الحيات واالختصاص ات، وأيض ا 

ايل للدول  ة رقم  ا متواض  عا ج  دا مقارن  ة حبج  م ب  رز وبش  كل واض  ح ج  دا ح  دود اإلذن بالتج  اوز حبي  ث أص  بح ال  رقم ال  وارد بالق  انون امل  
يلة امليزانية املعتمدة يف الوقت ارحايل، باإلضافة إىل ذلك مل يرد يف القانون أي نص يتعلق باملراجعة الداخلية أو الرقابة الداخلية كوس

امل  ايل للدول  ة والئحت  ه  م  ن وس  ائل التقي  يم، وع  الوة عل  ى ك  ل م  ا ذك  ر فق  د وج  دت العدي  د م  ن التناقض  ات م  ا ب  ني نص  وص الق  انون
م  ن ( 161)بالق  انون امل  ايل وامل  ادة ( 7)التنفيذي  ة ، ون  ذكر هن  ا عل  ى س  بيل املث  ال ال ارحص  ر م  ا ورد م  ن تن  اقض م  ا ب  ني امل  ادة رق  م 

امل  ايل  الئحت  ه التنفيذي  ة ، وذل  ك فيم  ا يتعل  ق باالعتم  ادات امللغ  اة واالعتم  ادات املرحل  ة يف هناي  ة الس  نة املالي  ة، حي  ث ورد بالق  انون
ة للدولة لادته السابعة بأنه ضب إلغا  االعتمادات املدرجة يف امليزانية أو االعتمادات اإلضافية اليت مل تصر  إىل آخ ر الس نة املالي 
ىت أما االعتمادات اخلاصة باسأعمال اجلدي دة ال يت ال يكتم ل تنفي ذها خ الل الس نة املالي ة فرتح ل بواقيج ا إىل ميزاني ة الس نة التالي ة ح 

نص ت ( الئح ة ارحس ابات)من الالئح ة التنفيذي ة  161يتم اجناز العمل يف حدود التكاليف الكلية املعتمدة هلا، يف حني أن املادة 
 .على إلغا  اذونات الصر  اليت مل تصر  قيمتجا حىت هناية السنة املالية

ايل بالوح  دات اإلداري  ة العام  ة، بع  ض القص  ور املص  احب للنظ  ام امل  ( 1993الس  حريي، )إح  دى الدراس  ات  أيبت  ت وقالالد
حي   ث وص   فت اجلم   ود يف ه   ذا النظ   ام م   ن خ   الل بق   ا  الق   وانني والل   وائح املالي   ة لف   رتات طويل   ة دون إح   داث أي   ة تغ   ريات ملواكب   ة 

ة، أن ع  دم وج ود معلوم ات وبيان ات يف التق ارير املقدم ة م ن وزارة املالي  ( 1998)التط ورات املتالحق ة، كم ا بين ت دراس ة الك يالين 
تس  اعد عل  ى تقي  يم أدا  الوح  دات العام  ة بص  ورة مناس  بة، ق  د ي  ؤدي إىل االس  تمرار يف اإلس  را  يف اس  تخدام امل  وارد املتاح  ة وع  دم 

 .العامة للمجتمع االسرتاتيجيةحتقيق اسأهدا  
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إلي رادات، وبالت ايل مل إىل ذلك مل يراِع القانون املايل للدولة ما ورد يف مادته الرابعة فيم ا يتعل ق بتك اليف حتص يل ا إضافة
يأخذ باالعتبار قاعدة التكلفة واملنفعة الختاذ القرار الرشيد بشان اجلباية، حيث نصت املادة الرابعة منه بأن تق در اإلي رادات كامل ة 

 .دون أن تستنزل منجا مصروفات حتصيلجا

مش  روع امليزاني  ة واعتماده  ا تعت  رب غ  ري   املالح    أيض  ا أن امل  دد ال  يت ح  ددهتا امل  ادة اخلامس  ة م  ن الق  انون لغ  رض إع  داد مالالن
كافي ة يف الوق ت ارح ايل   بس بب التغ ريات الكب رية ال يت ح ديت يف اهلياك ل اإلداري ة للدول ة، ي ا جع ل التقي د هب ذه امل دد م ن الناحي ة 

 .املرحلة القادمة العملية أمراً صعباً إن مل يكن مستحيال يف بعض اسأحيان ويكرس املفجوم املركزي الذي أصبح غري مقبوال يف

ع دم إمكاني ة تق  دمي مش روع امليزاني  ة حس ب اجل  دول احمل دد يف امل ادة اخلامس  ة دف ع باملش  رع يف امل ادة الثامن  ة ب ان يض  ع  إن
من  12خمرجا هلذا اسأمر وهو بان نصت املادة الثامنة على أنه يف حالة تأخر اعتماد امليزانية فان الصر  يتم على أساس جز  من 

السنة السابقة اسأمر الذي أصبح سياقا عاما وليس استثناً  يا أدى إىل تقليص عدد اسأشجر اليت سو  تنف ذ فيج ا ه ذه اعتمادات 
 امليزانية واليت بنيت على أساس أهنا ايي عشر شجرا، حبيث أصبح الزمن املتاح لتنفيذ امليزانية أقل من سنة اسأمر الذي يقلل من أمهية

 .ختاذ القرارات ويكر س املركزية املطلقة يف هذا االجتاههذه اخلطة يف الرقابة وا

السادسة أكدت عل ى أن تع د امليزاني ة وفق ا لنظ ام اسأب واب والبن ود وه و نظ ام ق دمي اعتم ده ص ندوق النق د ال دويل  المادة
الل يف س   نة وفرض   ه عل   ى ال   دول ال   يت تتلق   ى دعم   اً م   ن ه   ذا الص   ندوق، وليبي   ا كان   ت م   ن ض   من ه   ذه ال   دول من   ذ ت   اري، االس   تق

حيث صنفت ضمن أفقر دول العامل ، وبذلك كانت حتظى ب دعم ص ندوق النق د ال دويل وف رض عليج ا ه ذا النظ ام كغريه ا 1951
م  ن ال  دول الفق  رية اسأخ  رى املدعوم  ة م  ن ه  ذا الص  ندوق، وه  ذا النظ  ام وض  ع حبي  ث يعط  ي مجم  ة التخط  يط والرقاب  ة لص  ندوق النق  د 

وي  ل، وك  ذلك لوج  ود نس  ب الفس  اد اإلداري وامل  ايل العالي  ة يف مث  ل ه  ذه ال  دول، ولك  ن بع  د ال  دويل عل  ى اعتب  ار أن  ه ص  احب التم
اكتش  ا  ال   نفط يف منتص   ف الس   تينيات م   ن الق   رن املاض   ي أص   بحت ليبي  ا م   ن ال   دول الغني   ة   بس   بب ه   ذه الث   روة ،وأص   بح ل   يس 

ن   اك أنواع   اً أخ   رى م   ن اسأا   اط واسأش   كال ارحديث   ة بالض   رورة االس   تمرار يف التقي   د هب   ذا ال   نمط إلع   داد امليزاني   ة عل   ى اعتب   ار أن ه
 .للميزانيات العامة واليت تعترب أكثر جدوى وفائدة نتطرق إليجا فيما يلي

 (4002الحجاوي، )أنواع أخرى ألشكال الميزانيات العامة 
 :موازنة البرامج واألداء-1

املشاكل الناجتة عن تطبيق املوازنة التقليدية وتوفري موازنة عامة للدولة مصنفة بشكل ميك ن اإلدارة املالي ة للدول ة  لمعالجة
 .من حتقيق أهدافجا يتطلب اسأمر تطوير املوازنة العامة للدولة إلعدادها وفقا للربامج واسأدا 

للدولة على أساس حتليل برامج الوحدات اإلدارية ارحكومية من موازنة الربامج واسأدا  يتم إعداد املوازنة العامة  و بموجب
حيث كفا هتا وفعاليتجا وآيارها االجتماعية والسياسية على اجملتمع، لذلك فإن موازنة الربامج واسأدا  هتد  إىل التأكد من الكفا ة 

 :إلجابة عن جمموعة من التساؤالت منجاوالفعالية يف إجناز اسأنشطة والربامج ارحكومية، وكذلك متكن اإلدارة العامة من ا
 ما هي برامج الوحدة اإلدارية؟ 
 ما مقدار ما مت أداؤه من هذه الربامج؟ 
 ما هي خطة الوحدة اإلدارية سأدا  الربامج؟ 
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 ما هي خطة الوحدة اإلدارية الستكمال أدا  الربامج؟ 
 ما هي أقل تكلفة يكنة للربامج؟ 
 ج هبا؟ما هي التكلفة اليت مت أدا  الربام 

 :المقومات األساسية لموازنة البرامج واألداء
 تقدير النفقات على أساس الربامج واسأنشطة لكل وحدة من الوحدات العامة. 
 تقدير اإليرادات العامة على أساس مصدر اإليراد. 
 تصنيف وعرض البيانات بشكل ميكن السلطة التشريعية من فجمجا وإقرارها ومراقبتجا. 

 :برامج واألداء بما يليوتمتاز موازنة ال
 متكن موازنة الربامج واسأدا  من التأكد من حتقيق الكفا ة والفعالية يف إجناز الربامج واسأنشطة العامة. 
  متك  ن موازن  ة ال  ربامج واسأدا  م  ن إج  را  مقارن  ة ب  ني مش  روعات املوازن  ات الفرعي  ة اخلاص  ة بالوح  دات العام  ة ومقارن  ة

 .الربامج مع التكاليف املعيارية هلاالتكاليف الفعلية سأدا  
  ت    وفر موازن    ة ال    ربامج واسأدا  البيان    ات واملعلوم    ات الالزم    ة لقي    اس اسأدا  للوح    دات ارحكومي    ة حي    ث حتت    وي عل    ى

 .املشروعات واسأنشطة واسأموال الالزمة إلجناز هذه املشروعات واسأنشطة
 واملش اريع ارحكومي ة ال يت يتوج ب عل ى الوح دات ارحكومي ة  توفر موازنة ال ربامج واسأدا  البيان ات، حي ث تظج ر ال ربامج

 .اجنازها
  متكن موازن ة ال ربامج واسأدا  م ن اس تخدام امل وارد املالي ة للدول ة بص ورة عادل ة تنس جم م ع ال ربامج واملش اريع للوح دات

 .العامة، وتقضي على أسلوب املساومة التقليدي يف حصول الوحدات العامة على املوارد املالية
 توفر موازنة الربامج واسأدا  البيانات واملعلومات الالزمة للسلطة التشريعية لسجولة التصديق عليجا ومراقبتجا. 

 :أما المآخذ على موازنة البرامج واألداء فهي
  إن تطبي   ق موازن    ة ال    ربامج واسأدا  حيت   اج إىل م    وظفني م    ؤهلني علمي   ا وعملي    ا، وغالب    ا ال يت   وفر يف الوح    دات العام    ة

 .ظفون املؤهلون لذلكاملو 
  إن تطبي  ق موازن  ة ال  ربامج واسأدا  يتطل  ب التع   اون والتنس  يق ب  ني الوح  دات العام  ة م   ن جج  ة و وزارة املالي  ة م  ن جج   ة

 .أخرى، وغالبا ما يكون التعاون والتنسيق ضعيفا يف بعض الدول
  بة يف التحلي ل وك ذلك تقي يم صعوبة القياس الكمي لنتائج بعض املشاريع والربامج ، وم ا يرتت ب عل ى ذل ك م ن ص عو

 .اسأدا  الفعلي

 :تصنيف موازنة البرامج واألداء
 :حدد الكتاب الصادر عن هيأة اسأمم املتحدة اخلاص لوازنة الربامج واسأدا  تصنيف هذه املوازنة إىل املكونات التالية

 ة، وم  ن املف  روض أن يوض  ح وه  ي جمموع  ة عريض  ة للعملي  ات ال  يت توج  ه ض  و إجن  از الغ  رض الرئيس  ي للدول   :الوظالالائف
 .التبويب الوظيفي عمليات إنفاق اخلدمات العامة اليت تقدمجا الدولة كل على حده
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 وهي القطاعات الرئيسية داخل الوظيفة ال يت حت دد املنتج ات النجائي ة للوح دة الرئيس ية، أي أن الربن امج ه و : البرامج
 .جز  من وظيفة

 الربنامج ويستخدم يف إدارة العمليات لتحقيق هد  الربنامجميثل النشاط جزً ا من عمل : األنشطة. 

 :موازنة التخطيط والبرمجة -4
موازن ة التخط  يط والربجم ة عل ى أهن ا املوازن  ة ال يت ترك ز أساس  ا عل ى التخط يط الش  امل املتكام ل، وتك اليف املج  ام أو  تعالرف

كلي  ة للمجم  ة املعني  ة بغ  ض النظ  ر ع  ن الوح  دات ال  يت ق  د اسأنش  طة، وم  دخل موازن  ة ال  ربامج يس  توجب التحدي  د املس  بق للتكلف  ة ال
هب  د  معاجل  ة  1961تس  تخدم لتنفي  ذ ه  ذه ال  ربامج ، ولق  د ب  دأ تطبي  ق موازن  ة التخط  يط والربجم  ة يف وزارة ال  دفاع اسأمريكي  ة س  نة 
  ت  وفري معي  ار رئيس  ي املش  اكل ال  يت كان  ت تواج  ه ه  ذه ال  وزارة يف إع  داد املوازن  ة، وب  ذلك ص  ممت موازن  ة التخط  يط والربجم  ة هب  د

لتحديد وتقييم التكلفة وتوفري البيانات واملعلومات الالزمة لتحليل السياسة املالي ة العام ة، وربطج ا بالسياس ة االقتص ادية للدول ة م ن 
 .وترمجتجا أو برجمتجا إىل مراحل العمل الالزمة لذلك االسرتاتيجيةخالل التخطيط لتحقيق اسأهدا  

 :التخطيط والبرمجة بما يليوتمتاز موازنة 
 متكن من حتديد معيار مناسب لتقييم التكلفة. 
 متكن من تعريف اسأهدا  بصورة أكثر دقة وبالتايل تفجم املشاكل والبدائل املتاحة. 
  متكن من توفري البيانات واملعلومات الالزمة إلجرا  التحليل يف عملية اختاذ القرارات الالزمة لتحقيق اسأهدا. 
 ن توفري البيانات واملعلومات املتعلقة باملدخالت واملخرجات للربامج ومدى ارتباطجا باسأهدا متكن م. 
  متكن موازنة التخطيط والربجمة من قياس اجنازات الربامج وتقييم اسأدا. 
 أدت إىل زيادة االهتمام بالتحليل وضرورة الرجوع إىل التحليالت قبل اختاذ القرارات. 
 م املس  تويات اإلداري  ة العلي  ا يف الوح  دات العام  ة باملوازن  ة واملش  اركة يف إع  دادها لرتمج  ة الق  رارات أدت إىل زي  ادة اهتم  ا

 .املتعلقة بوحداهتم يف املوازنة

 :أما المآخذ على موازنة التخطيط والبرمجة فهي
 لوح   دات العام    ة تطبي   ق موازن   ة التخط    يط والربجم   ة حيت    اج إىل م   وظفني م    ؤهلني علمي   ا وعملي    ا، وغالب   ا ال يت    وفر يف ا

 .املوظفون املؤهلون لذلك
  صعوبة قياس إجناز بعض اسأهدا. 
  تركز موازنة التخطيط والربجمة على حتديد التكلفة وفقا للقرارات اليت اختذت يف حني أن هناك جمموعة من البدائل يف

 .الواقع العملي
 ن من التقييم املستمر للربامج املستمرةتركز موازنة التخطيط والربجمة على الربامج اجلديدة وزيادهتا وال متك. 
 ال متكن موازنة التخطيط والربجمة من تقييم اير متويل الربامج املختلفة. 

 :الموازنة الصفرية -3
أس  لوب يع  د لوجب  ه مش  روع املوازن  ة العام  ة يف ص  يغته النجائي  ة عل  ى أس  اس التقي  يم جلمي  ع )املوازن  ة الص  فرية بأهن  ا  تعالالرف

واسأنش   طة ال   واردة فيج   ا، س   وا  أكان   ت ه   ذه املوازن   ة تش   تمل عل   ى ب   رامج مش   روعات ونش   اطات جدي   دة أم  ال   ربامج واملش   روعات
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يف الوالي  ات املتح  دة اسأمريكي  ة يف القط  اع  1969، ولق  د ب  دأ تطبي  ق املوازن  ة الص  فرية يف ع  ام (مش  روعات ونش  اطات قائم  ة فع  ال
 .1973اخلاص، بينما بدأ تطبيقجا يف القطاع العام يف عام 

 :إعداد الموازنة الصفرية يتم من خالل الخطوات الرئيسية التالية
 حتديد البدائل املتعلقة باملشروعات واسأنشطة. 
  استبعاد البدائل اليت ليس هلا مستوى أدا  معني، أي اليت ال يتوفر فيجا ارحد اسأدىن لألدا. 
 املفاضلة بني البدائل واختيار اسأفضل وفقا للتكلفة واملنفعة. 

 :وتمتاز الموازنة الصفرية بما يلي
 تساهم يف تطوير اخلطط واملوازنات اخلاصة بالوحدات العامة. 
  متكن من قياس الكفا ة يف اجناز اسأنشطة واملشاريع وتقييم اسأدا. 
 تساهم يف زيادة املعرفة العلمية لدى املستويات اإلدارية املختلفة من خالل تطوير فريق اإلدارة. 

 :على الموازنة الصفرية فهيأما المآخذ 
  تطبي   ق املوازن   ة الص   فرية حيت   اج إىل م   وظفني م   ؤهلني علمي   ا وعملي   ا، وغالب   ا ال يت   وفر يف الوح   دات العام   ة املوظف   ون

 .املؤهلون لذلك
 صعوبة أدارة وتفجم املوازنة الصفرية من قبل اجلجاز املكلف بتنفيذها. 
 إلدارية الدنياتعتمد على افرتاضات يصعب تفجمجا من املستويات ا. 
  حتت   اج إىل ف   رتة طويل   ة إلع   دادها، حي   ث يس   تغرق إع   دادها وقت   ا أط   ول م   ن الوق   ت ال   ذي يس   تغرقه إع   داد املوازن   ات

 .اسأخرى

 :أوجه القصور في الئحة الميزانية والحسابات والمخازن
ومن هذه  اليت وردت يف القانون، كان للقانون املايل للدولة أوجه قصور يف الئحته التنفيذية ال تقل أمهية عن مثيلتجا  كما

العي   وب أو القص   ور يف الالئح   ة عل   ى س   بيل املث   ال ال ارحص   ر ع   دم وج   ود نص   وص ص   رحية تل   زم الوح   دات اإلداري   ة العام   ة بإمس   اك 
استخدام وضياع الكثري منجا، باإلضافة إىل اخللل املوجود يف  سو سجالت أو بطاقات إليبات ومتابعة حركة اسأصول يا سبب يف 

ال  دورة املس  تندية وال  دفاتر والس  جالت والتق  ارير وع  دم وج  ود نظ   ام حماس  يب متكام  ل يتض  من املكون  ات املتع  ار  عليج  ا م  ن دلي   ل 
 .تامي وأسس الرقابة الداخليةللحسابات ووصف شامل ودقيق للدورات املستندية والسجالت وااذج القيود والتقارير وارحساب اخل

م  ن املالح    أن الالئح  ة مل تتن  اول ص  راحة اسأس  اس احملاس  يب الواج  ب إتباع  ه ملعاجل  ة النفق  ات وامل  وارد، م  ع ع  دم  كالالذل 
 وجود معايري وضوابط حمددة حتك م اس تقاللية املراق ب امل ايل، حبي ث مل ي رد يف الالئح ة أي إمكاني ة مل نح املراق ب امل ايل ع الوة طبيع ة
عمل، محاية له من التأيريات اجلانبية كما هو معمول به يف اجلجات الرقابية، عالوة على ذلك مل تتطرق الالئحة إىل احملظورات اليت 

 .يتعني على املراقبني املاليني عدم القيام هبا، ومل حتدد هذا الالئحة صراحة من له ارحق يف اعتماد إذن الصر 
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م   ن الالئح   ة أك   دت عل   ى ض   رورة الفص   ل ب   ني (  96، 65)اص   ات جن   د أن امل   واديتعل   ق بالفص   ل ب   ني االختص وفيمالالالا
االختصاصات إلحكام الرقابة، ولكن استثنت اجلمع بني االختصاصات يف حال ع دم وج ود ع دد ك ا  م ن امل وظفني، ي ا س اهم 

ع  دم اجلم  ع ب  ني الوظ  ائف يف اس  تغالل ه  ذه الفق  رة يف إض  عا  عملي  ة الرقاب  ة عل  ى اعتب  ار أن عملي  ة الفص  ل يف االختصاص  ات و 
إىل  91،  93،  92املتعارضة يعترب من مقومات أي نظام فعال للرقابة الداخلية، باإلضافة إىل ذلك مل ُتشرْي الالئحة يف مواده ا 

 .التناوب بني املوظفني حيث أن ذلك أيضا يعترب من مقومات نظم الرقابة الداخلية

بامليزاني   ة خت   ص س   نة امليزاني   ة وال ض   وز ب   أي ح   ال م   ن اسأح   وال أن جت   اوز  أن االعتم   ادات املدرج   ة 13ورد بامل   ادة  كمالالالا
االرتباطات اليت جتري خالل السنة املالية االعتمادات املقررة ، وهذا ضعل كل ما يتم تبويبه يالئم فقط التخطيط قصري اسأجل، أما 

يزاني  ة ي  ا ي  ؤير س  لبا عل  ى عملي  ة التخط  يط والرقاب  ة املش  روعات طويل  ة اسأج  ل فس  و  ي  تم جتزئتج  ا إىل م  دد قص  رية لغ  رض تبوي  ب امل
 .واختاذ القرارات

عالوة على كل ما سبق فإن مجيع نصوص القانون حتتاج إىل تعديل من الناحية املصطلحية حبيث تراعي التطورات التقنية 
 .اجملالاليت طرأت على اسأمور املالية واحملاسبية مثل استخدام تقنيات ارحاسوب بشكل كبري يف هذا 

 :المضامين الدستورية
النظ  ام امل  ايل للدول  ة الليبي  ة  إىل 1963واملع  دل يف س  نة  1951أكت  وبر م  ن س  نة  7الدس  تور اللي  يب الص  ادر يف  تطالالرق

م ادة تناول ت امليزاني ة العام ة للدول ة وش كلجا  11أي ( 172)إىل ( 159)يف م واده( 19. ، ص1963دستور اململكة الليبي ة ، )
 .ا واجلجات اليت تقوم بتنفيذها ومراقبتجا وكيفية فرض الضرائب والرسوم وغريها من اسأمور ذات العالقةوإقرارها ومدهت

ب  أن امليزاني  ة تق  ر باب  اً، باب  اً، يف إش  ارة واض  حة لتب  ي الش  كل التقلي  دي هل  ا ( 159)أش  ار الدس  تور اللي  يب يف مادت  ه رق  م 
ستمرار فيه  نظرا للتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الراهنة يا حي تم حسب اسأبواب والبنود وهو ما مل يعد هناك مربراً لال

التغري إىل احد اسأشكال ارحديثة للتصنيف والسابق اإلشارة إليجا ملواكبة االستحقاقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بعد يورة 
 .فرباير اجمليدة 17

تطرق   ت يف الدس   تور اخل   اص هب   ا إىل ض   رورة ( ، اسأردن، تايالن   د ، اس   بانيامص   ر، ت   ونس) أغل   ب دس   اتري دول الع   امل  إن
اعتم اد امليزاني  ة بوق ت ك  ا ب قب ل بداي  ة الس نة املالي  ة للدول  ة، وك ذلك تطرق  ت إىل ط رق الرقاب  ة عليج ا ولكنج  ا ترك ت اسأم  ور الش  كلية 

 للقائمني بالعمل يف هذا اجملال ملواكبة التطورات اسأخرى ملا يصار من تشريعات تنظم هذه املوضوعات، وبالتايل أعطت جماال أكرب
ال  يت حت  دث عل  ى ص  عيد اجلوان  ب الفني  ة، واسأخ  ذ هب  ا دوا  ا ارحاج  ة إىل التع  ديل يف الدس  تور لك  ي ال توص  ف بع  دم الدس  تورية ، إن 

وتط ويره وفق ا مل ا حي دث يف البيئ ة اكتفا  الدستور بالعموميات فيما يتعلق بالنظام املايل للدولة سو  يتيح اجملال لتنقيح هذا النظام 
 .ارحالة الراهنة يف أي وقت من اسأوقات تفتضيهاحمليطة، وبالتايل االستفادة من التطورات التقنية والفنية حسب ما 

اغلب الدساتري على ذكر اجلجة اليت تقوم لراقبة تنفيذ امليزانية كديوان احملاسبة مثال دوا ا التط رق إىل التفاص يل  اقتصرت
 .لفنية يف هذا اخلصوص ، حبيث ترتك هذه اسأمور إىل املختصني ملعاجلتجا واالستفادة من البدائل املتاحة واختيار اسأنسب منجاا
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 :اخلالصة
يف ه   ذه الورق   ة إىل أن التش   ريعات املالي   ة املطبق   ة ايفن يف الدول   ة الليبي   ة ل   ن تك   ون مواكب   ة للتح   والت السياس   ية  خلصالالالنا

واالقتصادية واالجتماعية يا ضعلجا متثل قيداً على أدا  السلطة التنفيذية املتمثلة يف ارحكومة ، إن هذه التشريعات بعد أن مر على 
الض    رورة لك    ان إع     ادة النظ    ر فيج    ا وتطويره    ا وتع    ديلجا أو اس    تبداهلا لك    ي تك    ون يف مس     توى إص    دارها ف    رتة طويل    ة ضع    ل م    ن 

 االس   تحقاقات القانوني   ة للتح   والت السياس   ية واالقتص   ادية واالجتماعي   ة، وذل   ك سأن االس   تحقاقات القانوني   ة ي   تم حتدي   دها وفق   اً 
للدولة الليبية ارحديثة، وذلك ح ىت ال ينتف ي  وعدِد اهلياكل اإلداريةللتغرياَت السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت متت يف تركيِب 

 .الدور اسأساسي للتشريعات املالية أو تصبح متثل قيدا على اجلجات التنفيذية كالوزارات واهليئات ارحكومية يف ليبيا

م ن التش ريعات اس تجابة هل ذه  هذه الدراس ة تعت رب كنقط ة إن ذار للمجتم ني هب ذا اجمل ال لب د  العم ل لتط وير ه ذه ارحزم ة إن
االستحقاقات، بداية من النظام املايل حسب ما سو  يتطرق إليه دستور البالد اجلديد، اسأمر الذي يتطلب بذل املزيد من اجلجد 

فيجا  لتحسني هذه التشريعات يف البالد، وذلك من خالل القيام لراجعة وتقييم هذه القوانني واللوائح ومعرفة نقاط القوة والضعف
 وحماولة تبي اوذج حديث إلعداد املوازنة بدال من الشكل التقليدي القدمي املتمثل يف موازنة اسأبواب والبنود، وهذا اسأمر يقودنا إىل
ض رورة تط  وير الربن امج التعليم  ي واملج ي للمحاس  بة يف اجلامع ات واملعاه  د ومراك ز الت  دريب املختلف ة ح  ىت يواك ب ه  ذا التغ ري ويس  د 

الذي قد يظجر يف الكوادر الفنية املطلوبة لتب ي النظ ام اجلدي د، وب ذلك ض ب تش جيع الش ركات والوح دات االقتص ادية عل ى  العجز
 .املرحلة القادمة هتطوير نظمجا احملاسبية القائمة وإضافة أي جديد تتطلب

 املراجع
ة العام  ة يف ليبي  ا، رس  الة ماجس  تري غ  ري منش  ورة، امح  د العبي  دي، إمكاني  ة تطبي  ق موازن  ة ال  ربامج واسأدا  يف الوح  دات اإلداري   [.1]

 .2112كلية االقتصاد، قسم احملاسبة،  جامعة بنغازي،
امحد بيت املال، خالد كاجيجي، الرقابة على العائد و اسأفاق العام يف الوحدات اإلداري ة العام ة، حب ث مق دم مل ؤمتر اإلدارة  [.2]

 . 2113، " الواقع والطموحات" العامة يف ليبيا 
 .2112امحد فرج باخلري ، أنواع امليزانيات يف ليبيا وكيفية إعدادها، املعجد الوطي لإلدارة ،  [.3]
 .1963املعدل يف سنة  1951الدولة الليبية، دستور اململكة الليبية لسنة  [.1]
 .1967لسنة  11العدد رقم  الدولة الليبية، القانون املايل للدولة، اجلريدة الرامية، [.5]
ج از اإلداري ارحك ومي والنظ ام احملاس يب ال ذي حيكم ه وإمكاني ة تط ويره صمجوري ة مص ر العربي ة، اجملل ة الفت علي مندور، اجل [.6]

 .1991املصرية للدراسات التجارية، جامعة املنصورة، اجمللد الثامن عشر، العدد الرابع 
لبحوث االقتص ادية، مرك ز حب وث العل وم الكيالين عبد الكرمي الكيالين، حاضر ومستقبل تقارير اسأدا  املالية يف ليبيا، جملة ا [.7]

 .1998االقتصادية، 
، 1993اهلادي حمم د الس حريي، تقي يم نظ ام امليزاني ة العام ة للدول ة يف ليبي ا، دراس ات يف امل ال واسأعم ال، الع دد الثال ث،  [.8]

 .17ص 
 .2111دن، حسام أبو علي ارحجاوي، اسأصول العلمية والعملية يف احملاسبة ارحكومية ، دار ارحامد، اسأر  [.9]
 .1983عادل امحد حشيش، اقتصاديات املالية العامة، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة اجلامعية،  [.11]
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 :ث بعنوانحب
 االحتياجات التدريبية ملعلمي الرتبية املهنية يف حمافظة عجلون األردنية 

 وعالقته مبتغريي اخلربة واملؤهل العلمي
The training needs for vocational education teachers in Jordanian governorate of 

Ajloun and it's relationship with the variables of experience and educational 

qualification 

 ماجستري مناهج وأساليب الرتبية املهنية:  حممد عمر املومني -1:إعداد الباحثان
 ماجستري مناهج وأساليب الرتبية املهنية:  معايل مفلح املزاري -2

 :ملخص الدراسة
، و البيئ  ة الص  في ة، اإلدارة الص  فية، و ت  دريسلتخط  يط للا)ه  دفت ه  ذه الدراس  ة إىل التع  ر  عل  ى االحتياج  ات التدريبي  ة 

معلمي و معلمات مادة الرتبية املجنية يف مديرية الرتبية والتعليم حملافظة عجلون يف  لدى( هتوظيف اسرتاتيجياتو  بنا  أدوات التقوميو 
معلم ا ومعلم ة ( 82)اململكة اسأردنية اهلامشية وعالقته ببعض املتغريات كاملؤه ل العلم ي واخل ربة ، حي ث تكون ت عين ة الدراس ة م ن 

-2111)ة وذل  ك للفص  ل الدراس  ي الث  اين م  ن الع  ام الدراس  ي معلم  ة م  ن معلم  ي م  ادة الرتبي  ة املجني  ( 72)معلم  ني و( 11)م  نجم 
، حيث توص لت الدراس ة بع د إج را  (2117العبد اهلل،)،وقد قام الباحثان بتبي مقياس االحتياجات التدريبية من إعداد (2115

 :املعاجلة اإلحصائية الالزمة إىل النتائج التالية
ية والتعليم حملافظة عجلون، ينظرون بأهنم حباجة إىل التدريب على كل مجارة يف مديرية الرتبأن معلمي مادة الرتبية املجنية  -1

 ، و البيئ  ة الص  في ة، واإلدارة الص  فية، و لتخط  يط للت  دريسا: م  ن املج  ارات ال  يت مت دراس  تجا يف ه  ذه الدراس  ة وه  ي مج  ارات
 هتوظيف اسرتاتيجياتو  بنا  أدوات التقومي

يف مديري ة الرتبي ة والتعل يم حملافظ ة عجل ون يف مادة الرتبية املجنية ة لدى معلمي يف االحتياجات التدريبيال يوجد اختال   -2
كل مجارة من مجارات التخطيط للت دريس، واإلدارة الص فية، والبيئ ة الص فية، وبن ا  أدوات التق ومي وتوظي ف اس رتاتيجياته 

 .واليت تعزى ملتغري املؤهل العلمي
يف مديري ة الرتبي ة والتعل يم حملافظ ة عجل ون يف مادة الرتبية املجنية يف االحتياجات التدريبية لدى معلمي ال يوجد اختال   -3

كل مجارة من مجارات التخطيط للت دريس، واإلدارة الص فية، والبيئ ة الص فية، وبن ا  أدوات التق ومي وتوظي ف اس رتاتيجياته 
 .واليت تعزى ملتغري اخلربة 

 .حتياجات التدريبية ، معلمي التربية المهنيةاال: الكلمات المفتاحية
The summary: 

This study aimed to identify the training needs (planning for teaching, classroom 

management, classroom environment and building assessment tools and recruitment it's 
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strategies) among the vocational education teachers in the directorate of Jordan and it's 

relationship with some variables such as educational qualification and experience, where the 

study sample consisted of (82) teachers including (10) teachers of males and (72) teachers of 

females of the vocational education teachers for the second semester of the academic year 

2014-2015, where the researcher adopted the scale of training needs prepared by (Al-

Abdullah, 2007). The study concluded after conducting the necessary statistically treatment to 

the following results: 

1- The vocational education teachers in the directorate of education of the provice of 

Ajloun look that they need training of all skills which have studied at this study and 

they are (planning for teaching, classroom management, classroom environment 

and building assessment tools and recruitment it's strategies). 

2- There is no difference in the training needs among the vocational education 

teachers in the directorate of education of the province of Ajloun in each skills of 

planning for teaching, classroom management, classroom environment and building 

assessment tools and recruitment it's strategies) which are attributed to the 

educational qualification variable. 

3- There is no difference in the training needs among the vocational education 

teachers in the directorate of education of the province of Ajloun in each skills of 

(planning for teaching, classroom management, classroom environment and 

building assessment tools and recruitment it's strategies) which are attributed to the 

variable of experience. 

Key words: Training needs, vocational education teachers. 

 :النظري واإلطارمقدمة الدراسة 
 زو د قد تعاىل اهلل أن ورغم العبادة واإلعمار، هبد  اسأرض يف اخلالفة بأمر واختصاصه اإلنسان خلق اإلهلية املشيئة قضت

 إليه اهلل بعث فقد الدنيا، يف وشأنه ترتكه فلم اإلنسان مشلت قد عناية اهلل أن إال   الكون، يف ما كل له وسخ ر بالعقل، اإلنسان
 هذه ارحياة ينظم لا حياته، أمور سائر يف واإلرشاد اهلداية سبيل له تبني   وأيضاً  خبالقه، تصله الكتب اليت عليه وأنزل الرسل

 ازدادت قد أمهيتجا فإن املعروفة، أمهيتجا للرتبية كان وإذا.وجه خري على واإلعمار االستخال  تلجما يقوم ضعله الذي بالشكل
 عن أهنا املسؤولة اجلميع أدرك بعدما العامل، شعوب لكل مجمة إسرتاتيجية متثل اليوم الرتبية حيث أصبحت اسأخرية، ايفونة يف

 (2113،668ارحديدي ودمهش،).والعلمية واالقتصادية االجتماعية والتنمية والتحضر التقدم حتقيق
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 العلمية املعرفة يف والكيفي السريع الكمي بالتغري يتسم والذي ارحايل العصر به يتميز الذي اهلائل املعريف للتقدم كان لقد
 يتطلب يا ارحديثة، التقنيات واستخدام العلمية املستمرة لألحباث نتيجة تطور من الرتبية جمال يف حيدث ما خاصة وتطبيقاهتا
 وملواججة التدريس، وأساليب طرق يف ارحديثة واالجتاهات واملجارات واخلربات املعلومات من متجدد مستوى على املعلم حمافظة
 جديد كل مالحقة ميكنه حىت املجنية حياته خالل مستمرة تدريب مرحله يف يكون أن على املعلم ضب فانه الكبري التحدي هذا
 (2111،6بركات،)أدائه لستوى االرتقا    عمله ومن جمال يف

 واملعلم إال   أسلوب أو طريقة فما من وأساليبجا، وطرقجا وأشكاهلا صورها بكل التعليمية العملية يف أساسي ركن املعلم إن
 أو سأججزته جمجز أو للربنامج كواضع أساسي دور املعلم فدور اسأساليب الذاتية، تسمى اليت اسأساليب تلك حىت ودعامته ركيزته
 يصلح ال اوذج خاص إنه واخللقية، والثقافية واملجنية والرتبوية العلمية التعليمية الكفايات من جمموعة وموجه، واملعلم ومرشد ناصح
 وأولته باملعلم الدول اهتمت لذلك املجن  بالكثري من القيام يستطيع قد أنه أو كثرية أخرى ملجن يصلح هو بينما غريه، للتعليم
 واملشيد الباين إنه قواعدها، لرتسي، وتطورها وتقدمجا حضاراهتا ستبي اسأجيال اليت بنا  عن املسؤول سأنه واهتمامجا  عنايتجا
 (.2116 ، أبو اهليجا) واملجارية والوجدانية والثقافية املعرفية اجملاالت كل وإاا العلمية اجملاالت يف ليس واملؤسس

 يا ارحاضر عصرنا يف التطور أهم امات من املعريف االنفجار يعد إذ والتغري التطور بسرعة فيه نعيش الذي العصر ميتاز
 ارحاجة فإن لذا ويقايف  علمي تقدم من عليه طرأ وما الزمن بتطور الرتبية والتعليم سأساليب حدث الذي الكبري التطور إىل أدى
 الطريقة اتار الناجح الذي املعلم دور يأيت وهنا ومشاركني، منتجني طلبة بتنشئة والكفيلة اجليدة التدريس أساليب إتباع إىل ملحة

 املعلم لدى املجي للنمو مطلباً مجماً  اخلدمة أينا  يعد التدريب لذا الطلبة  اهتمامات مع واملتوافقة الدرس لطبيعة املناسبة والوسيلة
ارحديدي ).التجديد ومفتاح التطوير وسيلة التغري أداة هو املعلم أن حيث التطور الرتبوي حتقيق ضو الفعالة الوسيلة وهو

 (.2113،669ودمهش،

 حتقيق ميكنه الصحيح حبيث االجتاه ضو التدريب يوجه الذي املؤشر لثابة تعترب التدريبية االحتياجات حتديد عملية إن
 الرتبوية واحتياجاته اجملتمع واجتاهات لا يتفق وعقائدهم تفكريهم وتوجيه وسلوكجم لجاراهتم واالرتقا  املعلمني أدا  وحسن كفا ة

 أي جناح سأن معلمني، أو مديرين كانوا سوا  للمتدربني االحتياجات التدريبية حتديد أمهية على الرتبويني من الكثري شدد وقد .
 سقيا على يؤسس ال برنامج أي أن كما وجتميعجا، وحصرها التدريبية إىل االحتياجات التعر  لدى يقاس إاا تدرييب برنامج
 (1983شريف وعيسى،)منه جدوى ال ججدا التدرييب الربنامج من ضعل ومجارة بدقه لالحتياجات التدريبية علمي

التدريبية هو نقطة االنطالق املوضوعية يف إعداد خطة تدريبية ، لذا فقد أكد الكثري من  تحصر االحتياجاويعترب 
  ، وحصرها وجتميعجا بيةيالتدر الرتبويني على أمهية ذلك   حيث أن جناح أي برنامج تدرييب يقاس لدى التعر  على االحتياجات 

ه  1113شريف وسلطان ، ) علمي لالحتياجات التدريبية سأن الربنامج ال يؤدي دوره بشكل مناسب ما مل يؤسس على قياس 
 ( . 191ص
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 أساسا تعتمد وتنفيذها وتقوميجا وتصميمجا التدريبية الربامج ختطيط فعالية أن مفادها التدريب جمال يف يابتة حقيقة هناك
 من املطلوب النوع تقرير عليجا التدريبية يرتتب االحتياجات حتديد عملية أن حيث ، التدريبية االحتياجات حتديد عملية على

 (1988ياغي،)املطلوب اخلربة ومستوى إليه حيتاج ومن التدريب

 بدنياً، سوا  كانشخصية الطالب  جوانب خمتلف يف تؤير واليت الرتبوية العملية يف مجم جز  املجنية الرتبية مادةأن  ولا
 متطورة ومجارات كفايات املعلم ميتلك أن إىل حيتاج لذلك ومجارية، وعملية نظرية طبيعة ذات وأهنا وعقلياً، واجتماعياً، ونفسياً،
 ومجمات لتواكب وظائف من هبا يتصل وما املجنية والتعليم املجي الرتبية ميدان على طرأت اليت العصر مع مستجدات لتتال م
 .خاص بشكل التدريس وأساليبوطرق  عام بشكل املجنية  الرتبية ميدان يف حدث الذي والسريع اهلائل العلمي التقدم

 أفضل لتوفري اجلجد ويبذل وأساليب متنوعة، طرقاً  العمليو  النظري تدريسه يف يستخدم الناجح املجنية الرتبية معلم إن
 وهذا بنجاح، التعليم يارسة على وقدرته أدائه مستوى وتقييم وإيرائجا وجتديدها، معلوماته لتنمية حباجة فجو لذا للتعليم  الظرو 

 بكثري اكرب املسرية الرتبوية يف املجنية الرتبية مدرس دور ويعد .وايفخر ارحني بني بالتدريس لفاعليته شامل بإجرا  تقييم إال يتحقق ال
 لزايا املجنية الرتبية معلم حيظى أن ضب لذا اسأمور، وأوليا  عالقاته بالطلبة خالل من اسأخرى املواد مدرسي يؤديجا اليت اسأدوار من

 .إليه وكلت اليت لألدوار تأهيالً  وأكثر كفا ة أكثرجتعله  عديدة وصفات

 :التدريبية االحتياجات تصنيف

 :كالتايل   1992 )اسأسعد،) هي رئيسية جمموعات يالث إىل التدريبية االحتياجات تصنف

 القدرات دعم على وتعمل ملعتادة، ا الكفا ة لعدالت االستمرار يف التنظيم تساعد اليت اسأهدا  وهي :الروتينية األهداف .1
 متكني إىل ترمي عادية غري جماالت أو أعلى آفاق إىل املجارات أو القدرات أو الكفا ة هبذه االنطالق حتقيق دون املتاحة واملجارات
 .استمراريتجا على احملافظة وبالتايل املقدرة، اسأدا  أااط حدود ويف املعتادة باسأساليب نشاطجا يف االستمرار من املؤسسة أو املنظمة

 وبالتايل ودوافعجا أسباهبا حتليل   املنظمة، منجا تعاين حمددة مشكالت عن الكشف هو الرئيس وهدفجا :المشكالت حل .2
 .هلا حلول إضاد وحماولة املشكالت على للتغلب املناسبة الظرو  توفري بقصد التدريبية العملية وتنفيذ وتصميم ختطيط

 يسبق مل وآفاق جماالت ضو التنظيم يف اسأدا  لستوى ترفع ومبتكرة عادية غري نتائج حتقيق إىل وهتد  :ابتكاريه أهداف.3
 .املنافسة أو املمايلة اسأخرى للتنظيمات بالقياس التنظيم موقف يف متيزا بذلك وحتقق ا، إليه التوصل

 :التدريبية االحتياجات تحديد أساليب

 االحتياجات حتديد يف استخدامه ميكن اليت اسأساليب من العديد هناك أن على التدريب بعمليات املجتمني من الكثري ضمع
 :يلي فيما(  1977 ،عبد املقصود   1987 حممد،   1995 الدين، شر  ( اسأساليب هذه أهم وتتمثل ، التدريبية
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 و واختصاصاهتا ووظائفجا، املنظمة، أهدا  مثل إدارية تنظيمية  جوانب عدة فحص التنظيم بتحليل يقصد: التنظيم تحليل. 1
 فيجا يكون اليت التنظيمية املواقع حتديد هبد  عالقاهتا يف السائد واملناخ ، البشرية ومصادرها وكفا اهتا، ولوائحجا، سياساهتا،
 موقعه ويعني بدقة يعر  التدرييب االحتياج فإن  التدريب نقص  كذلك اسأمر كان فإذا املطلوب، التدريب ونوع ضروريا، التنظيم
 .ملقابلته الالزم التدريب نوع ويتحدد التنظيمي اهليكل على

 حمتويات وحتليل ، املنظمة هبا تقوم اليت املختلفة اسأعمال أو املجام دراسة إىل العمليات حتليل يجد  :العمليات تحليل. 2
 املجارات عن معلومات جتمع كما ا، به احمليطة والظرو  ومسؤولياهتا وواجباهتا الوظيفة عن معلومات فتجمع ، املختلفة الوظائف

 املعلومات و

 واملعلومات املجارات نوع وتقرير ، املطلوب التدريب نوع حتديد هبد  وذلك هلا، املقبولة واملستويات سأدائجا الضرورية والقدرات
 شاغل يفعله أن ضب ما أساس على التدريب حمتويات حتديد يف يساعد املعلومات حتليل أن أي . العمل سأدا  املطلوبة والصفات
 التدرييب الربنامج لدخول الشخص يف توافرها الواجب الشروط حتدد فإهنا وكذلك ، فعالة بطريقة العمل أو املجمة سأدا  الوظيفة

 .املالئم

 من وذلك أدائجا، يف جناحه مدا وحتديد ارحالية وظيفته يف الوظيفة شاغل أدا  قياس خالل من ذلك ويتم األفراد تحليل. 3
 اليت واالجتاهات واملعار  املجارات مع املنظمة يف الفرد ميثلجا اليت واسأفكار واالجتاهات واملعار  املجارات بني املقارنة خالل
 .مستقبلية أخرى وظائف وسأدا  ارحالية، وظيفته سأدا  توافرها يفرتض

 :التدريبية االحتياجات تحديد عملية في تستخدم التي األدوات

 الدين، شر 1997 ، والرداح اخلطيب) التدريبية االحتياجات وحتديد حصر يف تستخدم اليت اسأدوات أهم تتمثل
 :يلي فيما(  1991 اجلرب،   1995

 املتدربون يراها اليت املوضوعات املقابالت هذه خالل من ُيَستشف حيث تدريبجا، املراد للفئات تعقد اليت تلك :المقابالت .1
 يرونه ما إىل للتعر  والرؤسا ، واملشرفني اإلداريني القادة وبني التدريب مسئويل بني املقابالت هذه تتم أن ميكن كما ، هلم مناسبة
 .معجم العاملة للفئات تدريبيا احتياجا

 عليجا، املعلمني تدريب وضب مجمة الرتبويون املسؤولني يراها اليت املوضوعات متضمنة االستبانات توزع حيث :االستبانات .2
 للرؤسا  االستبانات توجيه ميكن كما ، هلم بالنسبة وأمهيتجا أولوياهتا وفق املوضوعات هذه برتتيب املستجيبون يقوم حيث

 حتديد على لقدرهتم نظرا التدريبية االحتياجات حتديد يف كبرية أمهية متثل واليت العاملني أدا  يف آرائجم إىل للتعر  املباشرين
 .بالتدريب عالججا ميكن واليت العاملون يواجججا اليت واملشكالت والقوة الضعف جوانب
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 توضح الدراسة هذه ضو  وعلى للمتدربني بالنسبة اخلاصة اسأمهية ذات املوضوعات تدرس اليت تلك :التربوية اللجان طريقة .3
 .التدريبية االحتياجات وحتدد

 بطريقة إعدادها مت ما إذا للمعلمني التدريبية االحتياجات تقدير مصادر أهم من تعترب حيث :الدورية المعلمين كفاءة تقارير .1
 اليت اجلوانب حتديد وبالتايل واجتاهاهتم، وسلوكجم املعلمني خلربات حقيقة صورة تعكس حبيث ، املديرين من وباهتمام صحيحة
 .التدريب خالل من عالججا ميكن

 االحتياجات إىل الوصول هبد  التدريب عن املسؤولني أو الرؤسا  إليجا يلجأ حتريرية أو شفوية تكون أن إما وهي :االختبارات.5
 .للعاملني التدريبية

 ، للمشكلة ارحقيقي السبب ومعرفة اإلنتاج أو العمل مشكالت حتليل التدريب جناح وسائل أهم من :المشكالت تحليل .6
 حتليل عملية إجرا  وعند ة،بكفا  املشكالت هذه عالج يف التدريب يساهم ما وغالبا

 وكيفية أسباهبا يف آرائجم ودراسة املعنيني اسأفراد مع املشكالت فيه نتجت اليت العمل خطوات تتبع يتم أن ضب املشكالت
 .رحلجا الالزمة اإلجرا ات حتديد مع عالججا

 :مشكلة الدراسة
 أي يف الزاوية سأنه حجر .وتدريبا وأعدادا، اختيارا باملعلم، يبدأ أن بد ال وتطويره اسأردن يف التعليم نظام إصالح إن
 التطوير إىل لفردها تؤدي أن ميكن ومناهججا ال بأهدافجا التعليمية النظم فلسفة على العناية يف الرتكيز وسأن تطوير، أو إصالح

 جناح من (% 60 ) أن الدراسات أيبتت وقد .املتميز واسأدا  اجليد العالية الكفا ة ذي املقتدر املعلم غياب يف املنشود واإلصالح
 والكتب واملناهج كاإلدارة جمتمعة كلجا اسأخرى اسأبعاد تشكل فيما لفرده، عاتق املعلم على يقع أبعادها كل يف الرتبوية العملية
 (1996 الفرا،( الرتبوية العملية جناح من (% 40 ) املدرسة املتعلمني وإمكانيات وظرو 

وتتحدد مشكلة الدراسة ارحالية يف أن يارسات معلمي ومعلمات مادة الرتبية املجنية يف املدارس التابعة ملديرية الرتبية 
 والتعليم حملافظة عجلون تتنوع بتنوع مؤهالهتم العلمية، وختتلف باختال  خرباهتم العملية، وهذا ما ضعل انتقال أير التدريس إىل
ضو الطلبة يف الغرفة الصفية خمتلفاً، ولذلك فإن تدريب املعلمني املستمر أينا  اخلدمة صار أمراً ضرورياً ومجمًا بأمهية تطوير التعليم 

 .االقتصاد املعريف يف عصر العوملة، وتفجر املعرفة، وتطور االتصاالت، وتنوع متطلبات سوق العمل
ما االحتياجات التدريبية ملعلمي الرتبية املجنية : راسة يف السؤال الرئيس وهو ومن خالل ما سبق ميكن حتديد مشكلة الد

 .وعالقته لتغريي اخلربة واملؤهل العلمي اسأردنيةيف حمافظة عجلون 
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 :أسئلة الدراسة 
 :التالية األسئلةعن  اإلجابة إلىتسعى الدراسة الحالية 

 مجاراتكل مجارة من   يف املجنية يف مديرية الرتبية والتعليم حملافظة عجلون إىل تدريبهل حيتاج معلمي ومعلمات مادة الرتبية . 1 
 ؟هتوظيف اسرتاتيجياتو  بنا  أدوات التقومي البيئة الصفي ة، و اإلدارة الصفية، و، و التخطيط للتدريس

كل   يفهل ختتلف االحتياجات التدريبية لدى معلمي ومعلمات مادة الرتبية املجنية يف مديرية الرتبية والتعليم حملافظة عجلون .2
مجارات التخطيط للتدريس، واإلدارة الصفية، والبيئة الصفية، وبنا  أدوات التقومي وتوظيف اسرتاتيجياته باختال  املؤهل مجارة من 
 العلمي؟

كل   يفف االحتياجات التدريبية لدى معلمي ومعلمات مادة الرتبية املجنية يف مديرية الرتبية والتعليم حملافظة عجلون هل ختتل .3
مجارات التخطيط للتدريس، واإلدارة الصفية، والبيئة الصفية، وبنا  أدوات التقومي وتوظيف اسرتاتيجياته باختال  اخلربة مجارة من 
 التدريسية؟

 
 :أهداف الدراسة

بنا  أدوات  ، و البيئة الصفي ة، واإلدارة الصفية، و لتخطيط للتدريسا)هتد  هذه الدراسة إىل التعر  على االحتياجات التدريبية 
معلمي و معلمات مادة الرتبية املجنية يف مديرية الرتبية والتعليم حملافظة عجلون يف اململكة  لدى( هتوظيف اسرتاتيجياتو  التقومي
 .اهلامشية وعالقته ببعض املتغريات كاملؤهل العلمي واخلربة اسأردنية

 
 :مصطلحات الدراسة

 :االحتياجات التدريبية -1
 لرفع وسلوكجم، العاملني ومجارهتم معلومات يف إحدايجا املطلوبة التغريات جمموعة بأهنا هي( 2118،35)يعرفجا اخلطيب والعنزي

 تطوير يف ويسجم املنظمة، يف العمل سري تعرتض اليت على املشكالت التغلب يف يساعد لا العمل، ملتطلبات وفقا كفا اهتم،
 .عام بشكل اخلدمات واالرتقا  لستوى اسأدا 

يف معلومات العاملني ومجاراهتم واجتاهاهتم بقصد  إحدايجابأهنا جمموعة التغريات والتطورات املطلوب ( 1993،11)ويعرفجا ياغي
 .ملساعدهتم يف حل بعض املشكالت وجتنب خلق مشاكل جديدة اسأفرادالتغلب على املشكالت اليت يتطلبجا 

يف مجارات املعلمني لتجعلجم قادرين  إحدايجابأهنا جمموعة التغريات والتطورات املطلوب ( 2111،395)ويعرفجا القباطي وعلي
 .اسأكملمجامجم على الوجه  أدا  على

وسلوكه واجتاهاته  وأدائهيف الفرد واملتعلقة لعلوماته وخرباته  إحدايجابأهنا جمموعة التغريات املطلوب ( 2112،29)ويعرفجا الطعاين
 .اختصاصات وواجبات وظيفية حالية بكفا ة عالية وأدا جلعله مناسبا لشغل وظيفة 

 ضب ما بني وما والنوع الكم حيث من  الفرد قبل من الفعلي بني اسأدا  ما الفجوة بأهنا حجم( 2116،297)ويعرفجا العبادي 
 .املعتمدة واخلطط واسأهدا  واملقاييس للمعايري وفقا املستجد  أو املطلوب عليه اسأدا  يكون أن
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 ما جمموعة يف أو يف شخص تنميتجا يراد اليت واالجتاهات واملجارات بأهنا املعلومات( 2113،672)ويعرفجا ارحديدي ودمهش
 ومواججة العمل متطلبات تلبية أجل من اسأفراد اجتاهات مجارات أو أو معار  أو معلومات يف إحدايجا الواجب التغريات وهي

 .فيه حتدث اليت املشكالت

 :معلمي ومعلمات مادة التربية المهنية -4
الرتبية املجنية من الصف اسأول اسأساسي وحىت الصف العاشر اسأساسي يف هم مجيع املعلمني واملعلمات الذين يدرسون مادة 

 .م2115-2111املدارس التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة عجلون للعام الدراسي 
 

 :الدراسات السابقة
 : العديد من الدراسات واملصادر واملراجع اليت حتديت عن موضوع الدراسة ارحالية وجد الباحث الدراسات التالية إىلبعد الرجوع 

 
 ( Carter, 1990)كارتر دراسة -1

 عينة وقد تكونت واشنطن، والية يف الصغرية املناطق يف التعليم ملراقيب املستقبلية التدريبية االحتياجات حتديد إىلواليت هدفت 
 املجارات أن وجد وقد باالختال ، ات سمت التدريبية االحتياجات أن نتائج الدراسة حيث أظجرت .مراقبا(  ٠١٢ ( من الدراسة

 حيتاجه أن ميكن لا عالقة اليت هلا الفنية واملجارات املعرفة، لستوى املتعلقة املجارات هي املراقبني قبل من تكراراً  كان هلا أير اليت
 التدريب بضرورة املراقبون شعر فقد املالية، باسأمور عالقة هلا املجارات اليت اسأمهية يف ذلك وتال .العمل إلجناز حاضراً  املراقب
 .عليجا

 (Saleh,1991)صالح   دراسة -4

 ارحاجات تقييم إىل كما هدفت ،املاليزية الثانوية املدارس ملعلمي اخلدمة أينا  يف التدريبية التعر  على ارحاجات إىلواليت هدفت 
وقد  ومعلمة، معلم ) ٨٢٥ ( على وطب قجا االستبانة ومت تطوير واالستبانة املقابلة وقد استخدم املدارس الثانوية، ملعلمي التدريبية

 التقومي الصفي، التعليم اإلدارة الصفية، املادة، لحتوى املعلم معرفة :التالية اسأربعة املوضوعات على االستبانة بنا  يف ركز الباحث
 مرتبة ايفتية اسأربعة اجملاالت يف الثانوية املدارس ملعلمي حاجات تدريبية هناك أن الدراسة نتائج حيث أظجرت املتعلم، إلجنازات
 بالتقومي املتعلقة املفاهيم املساعدة، التعليمية املواد تطوير التعليمية، واخلطط باملنجاج املعرفة الدراسية، العلمية باملادة املعرفة :تنازلياً 
 .عام بشكل

  (De Remer, 1994) ريمير دراسة دي -3

وقد  اسأمريكية، الشمالية داكوتا والية يف الثانوية ارحكومية املدارس يف العلوم ملعلمي التدريبية ارحاجات حتديد إىلواليت هدفت 
 حيث أظجرت الثانوية، للمرحلة ملادة العلوم معلما (711)من  الدراسة عينة وتكونت ، كأداة للدراسة االستبانة الباحث استخدم
 التعليم مجارات من املزيد ومعرفة املختلفة، العلمية باملوضوعات املرتبطة التكنولوجيا معرفة :هي املعلمني حاجات أقوى أن النتائج
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 إىل تعزى إحصائية داللة ذاتفروق  وجود عدم وأظجرت للتعليم، الطلبة دافعية إيارة طرق من املزيد ومعرفة املشكالت، وحل
 .املعلم ختصص متغري

 :) 1992 ( سالمة دراسة -2

 املدارس ومديرو الرتبويون املشرفون كما يراها املجنية الرتبية ملعلمي التدريبية التعر  على ارحاجات إىلواليت هدفت 
 مديراً  ) ١٥٢ (و ومعلمة، معلماً  ) ٠١٢ ( منجم ) ٩١٤ ( من عينة الدراسة حيث تكونت اسأردن، يف أنفسجم واملعلمون
 أهم أن إىل الدراسة حيث أظجرت كأداة للدراسة، االستبانة الباحث وقد استخدم تربويًا ومشرفة، مشرفاً   (٠٢ (و ومديرة،
 وتنظيم والتعلم،للتعليم  التخطيط التقومي، :جماالت الرتبويني املشرفني نظر وججة من املجنية الرتبية لدى معلمي التدريبية ارحاجات
 مشغل استخدام التعلمية، التعليمية الوسائل والتعلم، التقومي، التعليم تنظيم :املدارس مديري نظر وججة من أما .والتعلم التعليم
 التقومي، والتعلم، التعليم تنظيم :أنفسجم املعلمني نظر وججة من التدريبية أهم ارحاجات أما فيه، النظام وحف  املجنية الرتبية

 ذات فروق وجود الدراسة أظجرت كما .املجي واإلرشاد التوجيه وإيراؤه، املنجاج فيه، النظام وحف  املجنية الرتبية استخدام مشغل
 متوسط بني فروق توجد كما اإلناث، ولصاحل اجلنس تعزى ملتغري التدريبية ارحاجات املعلمني حتديد درجة يف إحصائية داللة

 .معاً  الثماين الكلية الدرجات واملديرين على املعلمني من كل إجابات

 (٥٩٩١ ( الشاللفة دراسة -5

 واملشرفون املتدربون املعلمون يراها كما اسأوىل املرحلة اسأساسية ملعلمي التدريبية التعر  على االحتياجات إىلواليت هدفت 
اسأربعة  الصفو  يدرسون الذين من ومعلمة معلماً  ) ٨٨٢ ( من الدراسة عينة وقد تكونت عمان الثانية، مديرية يف املدربون
 بدرجة التالية كانت التدريبية الدراسة جملاالت املعلمني احتياج درجة أن الدراسة نتائج وأظجرت ،تربويني مشرفني (7) و ،اسأوىل

 وجمال والتقومي، القياس وجمال االتصال، وجمال مجارات املنجاج، جمال   ومن التخطيط، الصفية، اإلدارة جمال وهي متوسطة
 .املجي النمو جمال   التعليم، تفريد جمال   التعلم، التعليمية وتكنولوجيا الوسائل جمال   التدريس، أساليب

  (Okorfor, 1998) دراسة اوكورفور  -6

 لوضع وذلك نيجرييا، يف رميو والية يف اسأساسية املدارس يف الرياضيات ملعلمي التدريبية ارحاجات تقومي إىلواليت هدفت 
 املدارس يف التدريبية ملعلمي ارحاجات ما :التايل السؤال عن اإلجابة الدراسة حاولت حيث الوالية، يف للمعلمني تدريبية برامج

مقابلة  متت كما معلماً، ) ١٥٩ ( على بتوزيعجا وقام إستبانة الباحث طور ذلك أجل ؟ومن بنيجرييا رميو والية يف اسأساسية
 واملفاهيم املجارات إتقان :اجملاالت التالية يف للتدريب حباجة املعلمني أن إىل الدراسة خلصت النتائج حتليل وبعد معلما،( 22)

 القرارات وحتديد الرياضيات، لتعليم الالزمة التعليمية املواد للقياس، وإعداد قابلة واقعية أهدا  صياغة أو الرياضيات يف اسأساسية
 .الرياضيات تعليم يف تؤير اليت واملصادر
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 (Billingsly & Cross, 2001) وجروس بيلنغسلي دراسة -7

 ( 82 ) من مكونة االبتدائية الرتبية معلمي من عينة لدى التدريبية االحتياجات أمهية التعر  على  إىل واليت هدفت
 على تساعدهم متخصصة تدريبية برامج إىل حيتاجون املعلمون هؤال  نصف من أكثر أن الدراسة نتائج وقد بينت . ومعلمة معلًما
 تبًعا االحتياجات التدريبية سأمهية إدراكجم يف املعلمني بني إحصائية دالة فروق وجود عدم النتائج بينت كما التعليم، مجنة يارسة
 .العلمي واملؤهل والتخصص اجلنس ملتغريات

  ( 2004 ) رفاع دراسة -8

 يراها كما السعودية اململكة يف اسأساسية املرحلة يف ملعلمي العلوم التدريبية االحتياجات أهم على التعر  إىل واليت هدفت
 حماور أربعة حتت موزعة تدريبية حاجة ( 44 ) على تشتمل الدراسة خاصة هبذه استبانه تصميم مت وقد . أنفسجم املعلمون
وقد  . ومعلمة معلًما ( 86 ) على االستبانة هذه توزيع ومت .( والقيم واملجارات ،املعار ، التنفيذ التخطيط، ): هي ، رئيسية
 لالحتياجات بالنسبة أما العينة، أفراد يراه كما اسأوىل املرتبة يف جا  املعلم ومجارات معار  حمور تطوير أن نتائج الدراسة أظجرت

 يف ارحاسب ايفيل استخدام على التدريب" املعلمني رأي يف املقدمة يف جا  وقد ، تدريبية احتياجات ( 10 ) أهم فقد حددت
 اجلنس ملتغريات تبًعا هذه االحتياجات أمهية يف املعلمون آرا  بني إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج بينت كما ،" التعليم
 .اخلربة ملتغري تبًعا فروق وجود عدم بينما النظرية، وذوي التخصصات املنخفضة الدرجات وذوي اإلناث لصاحل والتخصص واملؤهل

  (Sormunen & Chaiupa, 2004 )وجيوبا  سورميونن دراسة -9

 هذه وقد أجريت. التدريبية لالحتياجات اهلند يف اسأساسية املدارس معلمي من مستوى إدراكات التحقق إىلواليت هدفت 
 متثلت للمعلمني بالنسبة اسأمهية اسأكثر التدريبية االحتياجات أن نتائج الدراسة أظجرت وقد ،(ومعلمة معلم ( 200 على الدراسة

 يف بني املعلمني إحصائية دالة فروق وجود عدم أيًضا النتائج وأظجرت . التعليمية التقنيات وتقييم والتطبيق التخطيط : عمليات يف
 .العلمي واملؤهل التخصص ملتغريات تبًعا التدريبية االحتياجات سأمهية إدراكجم

  ) 4006 ( حمدان دراسة -10

 الرتبية وزارة يف املجي التعليم ملشريف ارحاجات التدريبية ضو  يف الكفايات على قائم تدرييب برنامج بنا  إىل الدراسة هدفت
      على موزعة فقرة ) 91 ( من اسأداة وتكونت للدراسة، كأداة االستبانة مته، وقد استخدمت مال مدة وقياس اسأردنية والتعليم

 ومت .املجي والتعلم، والنمو والتعليم واملناهج، اإلشرافية، والقيادة املجي، واإلنتاج املجنية، والتوعية التخطيط،:هي جماالت (7( 
 املجي، للتعليم مشرفاً  ) 19 ( من تكونت عينة االستبانة على توزيع ومت .االختبار وإعادة االختبار بطريقة اسأداة يبات من التحقق

 املرتبة احتل قد املجي النمو جمال أن الدراسة نتائج وب ينت .العشوائية الطريقة الطبقية باستخدام اختيارهم مت معلماً  ) 137 (و
 التوعية جمال جمال التخطيط، اإلشرافية، القيادة جمال املناهج، جمال   والتعلم، التعليم جمال يليه التدريبية، يف االحتياجات اسأوىل
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 فتبني املعلمني نظر وججة من أما املشرفني، نظر وججة من االحتياجات التدريبية يف اجملاالت أقل املجي اإلنتاج الجم وجا  املجنية،
 جمال القيادة املناهج، جمال   املجي، النمو جمال يليه التدريبية، االحتياجات يف اسأوىل املرتبة قد احتل والتعليم التعلم جمال أن

 وأظجرت .التدريبية االحتياجات يف أقل اجملاالت املجي اإلنتاج جمال وجا  التخطيط، وجمال املجنية، التوعية وجمال اإلشرافية،
 جماالت مجيع على للمعلمني التقديرية املتوسطات للمشرفني، التقديرية بني املتوسطات إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج

 ) ٩٤ ( يتناول برنامج تدرييب، بنا  إىل الباحث توصل السابقة النتائج على وبنا ً  .املعلمني لصاحل وكانت ككل، الدراسة واسأداة
 .إشرافية كفاية

  ) 4007 ( نغوي دراسة -11

 استخدام ومت اسأردن، يف والتعليم الرتبية وزارة يف اإلدارة املعلوماتية ملعلمي التدريبية ارحاجات على التعر  إىل هدفت واليت
اسأداة  جماالت مجيع يف املعلمون إليجا أشار كبرية كما بدرجة تدريبية حاجات وجود النتائج وقد أظجرت للدراسة، كأداة االستبانة

 التعليمية، باملادة املعريف اجلانب التقومي، الصفي، التفاعل الصف، إدارة التدريس، أساليب( نظرهم وججة حسب تنازلياً  مرتبة وهي
 مرتبة وهي اسأداة جماالت مجيع يف كبرية بدرجة املعلمني لدى تدريبية توجود حاجا الرتبويون املشرفون وأظجر (للتعليم التخطيط
 باملادة املعريف اجلانب الصفي، التفاعل الصف، إدارة للتعليم، التخطيط التقومي، التدريس، أساليب( نظرهم وججة حسب تنازلياً 
 ارحاجات حتديد يف الرتبويني ومشرفيجم املعلوماتية اإلدارة نظر معلمي وججيت بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنه (العلمية
 .التدريبية

 (4007) العبد اهللدراسة  -14

التعر  على االحتياجات التدريبية ملعلمي الصف      و  الثالية اسأوىل يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة إربد  إىلواليت هدفت 
يف مديرية  أن أبرز االحتياجات التدريبية لدى معلمي الصفو  الثالية اسأوىل إىل، وقد توصلت الدراسة الثالثة ووسائل تلبيتج           ا

بنا   ، و البيئة الصفي ة، واإلدارة الصفية، و التخطيط للتدريسأربعة جماالت هي  قة إربد الثالثة تقع ضمن الرتبية والتعليم ملنط
وبعد تنفيذ اخلطة اإلشرافية اليت تضمنت جمموعة من اإلجرا ات، واسأساليب اإلشرافية ومن  .هتوظيف اسرتاتيجياتو  أدوات التقومي

 .  التخطيط، ووعيجم بالبيئة الصفية، وأساليب التقومي قد حتسن، وتطور بصورة إضابيةخالل املتابعة وجد أن أدا  املعلمني يف 

 Johnston, 2007) ) جونستون  دراسة -13

 ( 122 ) من مكونة عينة لدى اسأساسية املرحلة ملعلمي الالزمة التدريبية االحتياجات على التعر  إىلواليت هدفت 
 باستخدام اخلاصة اجملاالت يف التدريبية االحتياجات هلذه كبرية ضرورة هناك أن الدراسةنتائج  أظجرت حيث.ومعلمة معلًما

 يف املعلمني بني إحصائية دالة فروق وجود أيضا النتائج أظجرت كما .االحتياجات بقية يف متوسطة وحاجة والوسائط، التقنيات
اجلنس  ملتغريات تبًعا فروق وجود عدم بينما اسأدبية، التخصصات من املعلمني ولصاحل التخصص ملتغري تبًعا االحتياجات هذه أمهية

 .واخلربة العلمي واملؤهل
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 ( 4010)دراسة بركات  -12
 هلذاو الدنيا، التعليمية اسأساسية املرحلة يف الصف ملعلم الالزمة التدريبية االحتياجات حتديد إىل التعر واليت هدفت 

 الرتبوية،( جماالت أربعة إىل موزعة بند32 ) )من مكونة التدريبية االحتياجات هذه لقياس إعدادها مت إستبانة تطبيق مت الغرض
 ميثلون وهم ومعلمة معلًما ( 165 ) من مكونة عينة على) التكنولوجية التقنيات واستخدام واسأنشطة، واسأساليب واالجتماعية،

 الصف حىت اسأول الصف من الدنيا اسأساسية التعليم مرحلة لعلمي الدراسة واحملدد هلذه اسأصلي اجملتمع من (% 20 ) نسبته ما
 النتائج الدراسة أظجرت الالزمة البيانات حتليل وبعد .بفلسطني طولكرم حمافظة يف ارحكومية املدارس يف اسأساسي الرابع
 الدنيا اسأساسية التعليم مرحلة يف الصف ملعلم الالزمة لالحتياجات التدريبية املعلمني تقديرات يف إحصائيا دالة فروق وجود:ايفتية
سنوات  ذوي واملعلمني املتوسط الدبلوم درجة حيملون الذين املعلمني لصاحل وذلك اخلربة، العلمي وسنوات املؤهل : ملتغريات تبًعا
 الصف يف ملعلم الزمةال التدريبية لالحتياجات املعلمني تقديرات يف إحصائيا دالة فروق وجود وعدم.الرتتيب على الطويلة اخلربة
 .والتخصص اجلنس :ملتغريات تبًعا الدنيا اسأساسية التعليم مرحلة

 
 ( 4013)دراسة الحديدي ودهمش  -15

 وججة من اسأردنية العليا املدارس اسأساسية يف الرياضية الرتبية ملعلمات التدريبية ارحاجات إىل التعر  الدراسة هذه واليت هدفت
 عشوائية طبقية عينة على الدراسة عينة اقتصرت .املشرفة والسلطة ملتغريي اخلربة تبعاً  التدريبية ارحاجات يف الفروق وكذلك نظرهن،
 على يتوزعن عمان، حمافظة يف يدرسن اللوايت املعلمات من ) ٢٢٢ ( أفرادها عدد ووصل الدراسة، من جمتمع %  )٢٥ ( بنسبة

 من معلمة (151)والثالث، املديريات من معلمة( 151)منجن اخلاص، التعليم ومديرية والرابعة، والثانية، اسأوىل، :عمان مديريات
 سبعة حتت صنفت فقرة ) ٩٤ ( من تكونت وتطويرها التدريبية بارحاجات إستبانة بإعداد الباحثان وقام .اخلاص التعليم مديرية

 الصفي املوقف وإدارة وأساليب التدريس، املجي، والنمو الفي، املجاري واجلانب املعريف، واجلانب للتعليم، التخطيط( :جماالت هي
 العليا اسأساسية املدارس يف الرياضية الرتبية ملعلمات التدريبية أن ارحاجات الدراسة نتائج وأظجرت (الطلبة وتقومي النظام، وحف 
 ارحاجات يف الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود وإىل اجملاالت، مجيع وعلى جا ت متوسطة ككل اسأداة على

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود وإىل والتعليم، التخطيط سنوات يف جمال ٨ من أقل الفئة ولصاحل اخلربة ملتغري تعزى التدريبية
 .اخلاصة املدارس ولصاحل اخلاصة واملدارس ارحكومية املدارس بني( ٢.٢٨ ( الداللة مستوى

 :الدراسات السابقةالتعليق على 

دراسة تناولت االحتياجات التدريبية لدى معلمي الرتبية املجنية بشكل عام على  أية ماوعلى حد علمج انمل ضد الباحث -1
اهلامشية ويف حمافظة عجلون بشكل خاص ،حيث حتديت  مجيع الدراسات عن معلمي املواد الدراسية  اسأردنيةمستوى اململكة 

 .اسأخرى

 .الدراسة ارحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث استخدام االستبانة كأداة للدراسةاتفقت  -2

 .اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة من حيث استخدام اجلنس واخلربة كمتغريات للدراسة -3
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ة التعليمية وقد حتديت بعض الدراسات هذه املرحل سأمهيةوذلك  اسأساسيةتناولت الدراسة معلمي الرتبية املجنية للصفو   -1
 .السابقة عن هذه املرحلة اهلامة

 .للدراسة اسأصلياختلفت الدراسة ارحالية مع الدراسات السابقة بعدد عينة الدراسة وذلك حسب اختال  اجملتمع  -5

 
 :الدراسة إجراءات

 

 :أداة الدراسة -1
تتكون من يالية  إستبانةوهو عبارة عن ( 2117) العبد اهلل إعدادبتبي مقياس االحتياجات التدريبية من  انقام الباحث

التخطيط أربعة جماالت هي  على  أشتملاملعلمة، واجلز  الثاين  أوأجزا    اجلز  اسأول وحيتوي على معلومات أساسية عن املعلم 
ه، واجلز  الثالث جا  مفتوحاً ليكتب املعلم اسرتاتيجياتتوظيف و  بنا  أدوات التقومي ، و البيئة الصفي ة، واإلدارة الصفية، و للتدريس

 .املعلمة فيه املجارة اليت يرى أنه حباجة إىل التدرب عليجا ومل تكن واردة يف اجلز  الثاين أو
 
 :الصدق والثبات لألداة -4

احملكمني ويبلغ  اسأساتذةبعرض االستبانة على عدد من  انالدراسة املستخدمة قام الباحث أداةللتأكد من صدق  :الصدق
( 5)منجم  أبداحيث  الرتبوية، واإلدارةحمكمني من كلية الرتبية يف جامعة الريموك من قسمي املناهج والتدريس ( 6)عددهم 

الدراسة ارحالية وبذلك مت اعتماد  إجرا من العدد الكلي للمحكمني لناسبة االستبانة لغايات %( 91)حمكمني ولا نسبته 
 .الدراسة إجرا لغايات  االستبانة

بتطبيق االستبانة مرتني على جمموعة من نفس جمتمع الدراسة ومن خارج  انالباحثللتأكد من يبات اسأداة قام  :الثبات
عينة الدراسة وحتمل نفس صفات عينة الدراسة ولدة أسبوعني كفاصل زمي بني التطبيقني ،   مت حساب معامل االرتباط بني 

 .ات االداهوبذلك أعترب هذا االرتباط مناسبا وداال على يب%( 87)التطبيقني اسأول والثاين فبلغ 
 
 :وعينة الدراسةمجتمع  -3

خالل وذلك  عجلون حملافظةيف مديرية الرتبية والتعليم  مادة الرتبية املجنيةمن مجيع معلمي ومعلمات  الدراسةتكون جمتمع  
( 121)معلماً و( 19) معلماً ومعلمة  منجم( 140) والبالغ عددهم 2115 -2111 من العام الدراسي الثاينالفصل الدراسي 

 .نيمعلم( 10)معلمة و( 72)منجم معلماً ومعلمة ( 82) حيث تكونت عينة الدراسة من .معلمة
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 :نتائج الدراسة وتفسريها
 :لإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على. 1

 هل يحتاج معلمو ومعلمات مادة التربية المهنية في مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلالون إلالى تالدريب
توظيالف و  بنالاء أدوات التقالويم البيئالة الصالفي،ة، و الصالفية، و اإلدارةو ، التخطاليط للتالدريس مهارات كل من؛في

 :قام الباحثان لا يأيت؟هاستراتيجيات

ال /  حتاجمجعت البيانات، وصنفت وفق درجيت تقدير ارحاجة الواردة يف االستبانة  أ يف جانب التخطيط للتدريس -1
 .يبني ذلك( 1)  حسبت التكرارات والنسب املئوية واجلدول رقم  أحتاج

 (1)جدول رقم 
 .ال احتاج/ يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات المعلمين وفق مهارة التخطيط للتدريس، ودرجة الحاجة احتاج

 النسبة المئوية التكرار الموقف

 %56 46 احت  اج

 %44 36 ال احت اج
 %100 82 اجملموع

أن جمموع اس تجابات املعلم ني ال ذين حيت اجون إىل ت دريب عل ى التخط يط للت دريس ( 1)يتضح من اجلدول السابق رقم 
يف , م ن نس بة اس تجابات املعلم ني يف عين ة الدراس ة كك ل%( 56)وه ذا اجملم وع ميث ل م ا نس بته , (تكرارا)استجابة ( 46)قد بلغ 

وب  ذلك تك  ون %( 44)وه  ذا اجملم  وع ميث  ل م  ا نس  بته ( 36)ال  ذين ال حيت  اجون إىل ت  دريب ح  ني بل  غ جمم  وع اس  تجابات املعلم  ني 
 .نسبة إجابات املعلمني الذين حيتاجون إىل تدريب على مجارة التخطيط للتدريس أكثر من الذين ال حيتاجون إليه

ال احتاج،واجل  دول رق  م / ويف جان ب اإلدارة الص  فية حس  بت التك رارات والنس  ب املئوي  ة وف ق درج  يت ارحاج  ة احت اج -2
 .يوضح ذلك( 2)

 ( 2)جدول رقم
 .ال احتاج/ يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات المعلمين وفق مهارة اإلدارة الصفية، ودرجة الحاجة احتاج

 النسبة المئوية التكرار الموقف

 %56 46 احت  اج
 %44 36 ال احت اج
 %100 82 اجملموع
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أن جمموع استجابات املعلمني الذين حيتاجون إىل تدريب عل ى مج ارة اإلدارة الصفي   ة ( 2)السابق رقم يتبني من اجلدول 
يف , من نسب      ة استجابات املعلم ني يف عين ة الدراس ة كك ل%( 56)وهذا اجملموع ميثل ما نسبته , (تكرارا)استجاب  ة ( 46)قد بلغ 

وب  ذلك تك  ون %( 44)وه  ذا اجملم  وع ميث  ل م  ا نس  بته ( 36)حيت  اجون إىل ت  دريب ح  ني بل  غ جمم  وع اس  تجابات املعلم  ني ال  ذين ال 
 .نسبة استجابات املعلمني الذين حيتاجون إىل تدريب على مجارة التخطيط للتدريس أكثر من الذين ال حيتاجون إليه

 ال احت  اج،/ اجويف جان  ب مج  ارة تنظ  يم البيئ  ة الص  فية حس  بت التك  رارات والنس  ب املئوي  ة وف  ق درج  يت ارحاج  ة احت   -3
 .يوضح ذلك( 3)واجلدول رقم

 ( 3)جدول رقم
 .ال احتاج/ يوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات المعلمين وفق مهارة البيئة الصفية ، ودرجة الحاجة احتاج

 النسبة المئوية التكرار الموقف

 %61 50 احت  اج

 %39 32 ال احت اج

 %100 82 اجملموع

ق د بل غ  البيئ ة الص فيةأن جمموع استجابات املعلمني الذين حيتاجون إىل ت دريب عل ى ( 3)السابق رقم يتبني من اجلدول 
يف ح ني بل غ , من نسبة استجابات املعلمني يف عينة الدراسة ككل%( 61)وهذا اجملموع ميثل ما نسبته , (تكرارا)استجابة ( 50)

وب   ذلك تك   ون نس   بة %( 39)وه   ذا اجملم   وع ميث   ل م   ا نس   بته ( 32)جمم   وع اس   تجابات املعلم   ني ال   ذين ال حيت   اجون إىل ت   دريب 
 .أكثر من الذين ال حيتاجون إليه البيئة الصفية البيئة الصفيةاستجابات املعلمني الذين حيتاجون إىل تدريب على مجارة 

يت ارحاج ة ويف جانب مجارة بنا  أدوات التقومي وتوظيف اس رتاتيجياته حس بت التك رارات والنس ب املئوي ة وف ق درج  -1
 .يوضح ذلك( 4)واجلدول رقم ال احتاج،/ احتاج

 ( 4)جدول رقم
وضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات المعلمين وفق مهارة بناء أدوات التقويم وتوظيف استراتيجياته، ودرجة ي

 .ال احتاج/ الحاجة احتاج

 النسبة المئوية التكرار الموقف

 %74 61 احت  اج

 %26 21 ال احت اج

 %100 82 اجملموع
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أن جمم وع اس تجابات املعلم ني ال ذين حيت اجون إىل ت دريب عل ى بن ا  أدوات التق ومي ( 4)يتضح من اجلدول الس ابق رق م 
م ن نس بة اس تجابات املعلم ني يف %( 74)وه ذا اجملم وع ميث ل م ا نس بته , (تك رارا)اس تجابة ( 61)وتوظيف اس رتاتيجياته، ق د بل غ 

وه  ذا اجملم  وع ميث  ل م  ا نس  بته ( 21)يف ح  ني بل  غ جمم  وع اس  تجابات املعلم  ني ال  ذين ال حيت  اجون إىل ت  دريب  ,عين  ة الدراس  ة كك  ل
وبذلك تكون نسبة استجابات املعلمني الذين حيتاجون إىل تدريب على مجارة بنا  أدوات التقومي وتوظيف اسرتاتيجياته، %( 26)

 .أكثر من الذين ال حيتاجون إليه

يف مديري ة الرتبي ة والتعل يم حملافظ ة عجل ون، يق درون أهن م ه ذه النت ائج أن معلم ي م ادة الرتبي ة املجني ة وملخص الك الم يف 
 بنا  أدوات التق ومي ، و البيئة الصفي ة، واإلدارة الصفية، و لتخطيط للتدريسحباجة إىل تدريب على كل مجارة من املجارات اسأربع  ا

أن املعلمني يف ظرو  تطوير مناهج الرتبية املجنية وما تبعجا من تدريب للمعلمني الذين ه، وقد يعزى ذلك إىل توظيف اسرتاتيجياتو 
يدرس   وهنا، وم   ا جتم   ع ل   ديجم م   ن خ   ربات يف ض   و  التح   ول م   ن املدرس   ة الس   لوكية إىل املدرس   ة املعرفي   ة، وا   و ال   وعي ل   ديجم بأمهي   ة 

ملس تدامة وح واراهتم م  ع زمالئج م يف ه ذه املوض وعات خلخ ل قناع  اهتم، الت دريب أين ا  اخلدم ة يف التغي ري والتط  وير، والتنمي ة املجني ة ا
 .وبدا ذلك من خالل هذه النتيجة على الرغم يا يعاين منه املعلم من ضيق يف التدريب

 :ولإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على -4
مديرية التربية والتعليم لمحافظالة  هل تختلف االحتياجات التدريبية لدى معلمي ومعلمات مادة التربية المهنية في

عجلالالون علالالى مهالالارات التخطالاليط للتالالدريس، واإلدارة الصالالفية، والبيئالالة الصالالفية، وبنالالاء أدوات التقالالويم وتوظيالالف اسالالتراتيجياته 
؟ حيث قام الباحثان حبساب النس بة املئوي ة وف ق ك ل مج ارة م ن املج ارات اسأرب ع، ووف ق ك ل مس توى م ن باختالف المؤهل العلمي

 .يوضح ذلك( 5)ات املؤهل العلمي الثالية، واجلدول رقممستوي

 ( 5)جدول رقم 
 يوضح النسب المئوية وفق المؤهل العلمي، ومهارات التدريب األربع

 المؤهل دبلوم بكالوريوس دراسات عليا

 المهارة احتاج الحتاج جمموع احتاج الحتاج جمموع احتاج الحتاج جمموع
 التخطيط للتدريس 58.8% 41.2% 100% 54.4% 45.6% 100% 100% 0% 100%
 اإلدارة الصفية 64.7% 35.3% 100% 54.6% 45.6% 100% 66.7% 33.3% 100%
 البيئة الصفي،ة 52.9% 47.1% 100% 64.9% 35.1% 100% 100% 0% 100%
 بناء أدوات 76.5% 23.5% 100% 75.4% 24.6% 100% 100% 0% 100%
 المجموع 63.3% 36.7% 100% 62.3% 37.7% 100% 91% 9% 100%

يتضح أن نسبة املعلم ني ( 5)يف جانب مجارة التخطيط للتدريس ودرجة الدبلوم، وبالنظر إىل اجلدول السابق رقم  -1
، وم   ن محل   ة %58.8ال   ذين حيت   اجون إىل ت   دريب عل   ى مج   ارة التخط   يط للت   دريس م   ن محل   ة ال   دبلوم ق   د بلغ   ت 

 %.100محل   ة الدراسات العليا بلغت، ومن %54.4البكالوريوس بلغت
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يتض ح أن نس بة املعلم ني ال  ذين ( 5)ويف جان ب مج ارة اإلدارة الص فية، وال دبلوم، وب النظر إىل اجل دول الس ابق رق م  -2
، وم  ن محل  ة البك  الوريوس %64.7حيت  اجون إىل ت  دريب عل  ى مج  ارة اإلدارة الص  فية م  ن محل  ة ال  دبلوم ق  د بلغ  ت 

 %.66.7سات العليا قد بلغتومن محلة الدرا% 54.4بلغت
يتض  ح أن نس  بة املعلم  ني ( 5)ويف جان  ب مج  ارة تنظ  يم البيئ    ة الص  فية، وال  دبلوم، وب  النظر إىل اجل  دول الس  ابق رق  م  -3

، ومن محلة البكالوريوس %52.9الذين حيتاجون إىل تدريب على مجارة البيئة الصفية من محلة الدبلوم قد بلغت 
 %.100العليا قد بلغت ومن محلة الدراسات% 64.9بلغت

يتض  ح أن نس  بة املعلم  ني ( 5)ويف جان  ب مج  ارة بن  ا  أدوات التق  ومي، وال  دبلوم، وب  النظر إىل اجل  دول الس  ابق رق  م  -1
، وم   ن محل   ة %76.5ال   ذين حيت   اجون إىل ت   دريب عل   ى مج   ارة بن   ا  أدوات التق   ومي، م   ن محل   ة ال   دبلوم ق   د بلغ   ت 

 %.100ت العليا قد بلغتومن محلة الدراسا. % 75.4البكالوريوس بلغت
، ويف مس    توى %63.3وبل    غ متوس    ط النس    ب املئوي        ة يف مس    توى ال    دبلوم عل    ى مس    توى املج    ارات اسأرب    ع كك    ل -5

وحبس  اب معام  ل ارتب  اط بريس  ون %. 100، وم  ن محل  ة الدراس  ات العلي  ا ق  د بلغ  ت %75.4البك  الوريوس بلغ  ت 
ك   ن اإلجاب   ة ع   ن الس   ؤال الث   اين الس   ابق ذك   ره ب   أن ب   ني ه   ذه اسأوس   اط تب   ني أن   ه ال يوج   د اخ   تال ، وبالت   ايل مي

االحتياجات التدريبية لدى معلمي ومعلمات مادة الرتبية املجنية يف مديرية الرتبية والتعليم حملافظة عجلون على كل 
ته مجارة من مجارات  التخطيط للتدريس، واإلدارة الصفية، والبيئة الصفية، وبنا  أدوات التقومي وتوظيف اسرتاتيجيا

ال ختتل   ف ب   اختال  املؤه   ل العلم   ي، وه   ذه النتيج   ة مش   اهبة للنتيج   ة يف الس   ؤال اسأول  ف   املعلمني عل   ى اخ   تال  
 .مؤهالهتم العلمية حباجة إىل تدريب على كافة املجارات

 :ولإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على. 3
ة المهنية في مديرية التربية والتعليم لمحافظالة هل تختلف االحتياجات التدريبية لدى معلمي ومعلمات مادة التربي

مهالالارات التخطالاليط للتالالدريس، واإلدارة الصالالفية، والبيئالالة الصالالفية، وبنالالاء أدوات التقالالويم وتوظيالالف كالالل مهالالارة مالالن   فالاليعجلالالون 
مس توى ؟ حيث مت حساب النسب املئوية وفق كل مجارة من املجارات اسأربع، ووفق ك ل استراتيجياته باختالف الخبرة التدريسية

 .يوضح ذلك( 6)من مستويات سنوات اخلربة الثالية، واجلدول التايل رقم 

 ( 6)جدول رقم 
 يوضح النسب المئوية وفق مستويات سنوات الخبرة الثالث، ومهارات التدريب األربع

 سنوات فأكثر10 سنوات10-5 سنوات 5أقل من  مستويات الخبرة

 احتاج المهارة
% 

 ال احتاج
% 

 اجملموع
% 

 احتاج
% 

ال 
 %احتاج

 اجملموع
% 

 احتاج
% 

 ال احتاج
% 

 اجملموع
% 

 100 46.2 53.8 100 37.0 63.0 100 48.3 51.7 التخطيط للتدريس
 100 73.1 26.9 100 55.6 44.4 100 41.4 58.6 اإلدارة الصفية
 100 50.0 50.0 100 44.4 55.6 100 24.1 75.9 البيئة الصفية

 100 26.9 73.1 100 25.9 74.1 100 24.1 75.9 بناء أدوات اختباريه
 100 49.1 51.0 100 40.7 59.3 100 34.5 65.5 المجموع
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وب النظر إىل اجل دول ( س نوات5أق ل م ن )يف جانب التخطيط للتدريس ويف املستوى اسأول من مستوي  ات س نوات اخل ربة 
، ويف %63.0، ويف املس توى الث اين بلغ ت %51.7بلغ تيتض ح أن نس بة املعلم ني ال ذين حيت اجون إىل ت دريب ( 6)السابق رق م 

 %.26.9املستوى الثالث بلغت

وب   النظر إىل اجل   دول ( س   نوات5أق   ل م   ن )ويف جان   ب اإلدارة الصفي     ة ويف املس   توى اسأول م   ن مس   تويات س   نوات اخل   ربة
، % 44.4ى الثاين بلغت بلغت، ويف املستو %58.6يتضح أن نسبة املعلمني الذين حيتاجون إىل تدريب بلغت( 6)السابق رقم 

 %.26.9ويف املستوى الثالث بلغت

وبالنظر إىل اجلدول السابق ( سنوات5أقل من )ويف جانب البيئة الصفية ويف املستوى اسأول من مستويات سنوات اخلربة 
، ويف % 55.6، ويف املس  توى الث  اين بلغ  ت بلغ  ت%75.9يتض  ح أن نس  بة املعلم  ني ال  ذين حيت  اجون إىل ت  دريب بلغ  ت( 6)رق  م 

 %. 50املستوى الثالث بلغت

وب   النظر إىل اجل   دول ( س   نوات5أق   ل م   ن )ويف جان   ب أدوات التق   ومي ويف املس   توى اسأول م   ن مس   تويات س   نوات اخل   ربة 
، ويف % 74.1، ويف املس توى الث اين بلغ ت %75.9يتضح أن نسبة املعلمني الذين حيت اجون إىل ت دريب بلغ ت( 6)السابق رقم 

 %. 73.1املستوى الثالث بلغت

عل ى مس توى املج ارات اسأرب ع  ( س نوات5أق ل م ن )وبلغ متوسط النسب املئوي      ة يف املس توى اسأول م ن مستوي   ات اخل ربة 
وحبس  اب %. 51( س  نوات ف  أكثر10) ، ويف املس  توى الثال  ث %59.3( س  نوات10-5)، ويف املس  توى الث  اين %65.5كك  ل

بريسون بني هذه اسأوساط تب ني ان ه ال يوج د اخ تال ، وبالت ايل ميك ن اإلجاب ة ع ن الس ؤال الثال ث ب ان االحتياج ات معامل ارتباط 
التدريبية لدى معلمي ومعلمات مادة الرتبية املجنية يف مديرية الرتبية والتعليم حملافظة عجلون على كل مجارة من مجارات  التخطيط 

وهب  ذه . ة الص  فية، وبن  ا  أدوات التق  ومي وتوظي  ف اس  رتاتيجياته ال ختتل  ف ب  اختال  س  نوات اخل  ربةللت  دريس، واإلدارة الص  فية، والبيئ  
 .بأن املعلمني على اختال  خرباهتم التدريسية حباجة إىل تدريب على كافة املجارات: النتيجة ميكن القول

 :التوصيات
 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي

 .من الدراسات املشاهبة للكشف عن احتياجات املعلمني التدريبية، ووضع خطط إجرائية مساندة إجرا  املزيد -1
إجرا  دراسات تناول موضوع الدراسة ارحالية وهو ارحاجات التدريبية على معلمي ومعلمات املواد الدراسية اسأخرى  -2

 .ويف مواقع جغرافية أخرى
 .تذة اجلامعات اسأردنية والعربيةعمل دراسات تتناول ارحاجات التدريبية لدى أسا -3
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  :املراجعاملصادر و

 المراجع العربية :أوال

 العليا اسأساسية املدارس يف الرياضية الرتبية ملعلمات التدريبية ارحاجات (.2113.)ليندا حممود ودمهش، ارحديدي، .1
 .712-667(.3)،العدد(27)،اجمللد(اإلنسانيةالعلوم )جملة جامعة النجاح لألحباث.وججة نظرهن من اسأردنية

االحتياجات التدريبية ملعلمي الصف      و  الثالية اسأوىل يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة  (.2117.)د، حممو العبد اهلل .2
 .اجلامعة العربية املفتوحة مشروع خترج، .إربد الثالثة ووسائل تلبيتج           ا

 .عمان .دار املناهج .والطلبة الرتبويون املشرفني عمل دليل امليدانية الرتبية(.2116.)فؤاد اهليجا ، أبو .3
 معلمي نظر وججة الدنيا من اسأساسية املرحلة يف الصف ملعلم الالزمة التدريبية االحتياجات(. 2111.)زياد بركات، .1
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 حبث بعنوان
 (األردن) مديرات املدارس يف لواء قصبة اربدعالقة ضغط العمل بالقيادة الرتبوية لدى 

The relationship of work pressure with the educational leadership among the 

directorates of school in the district of stubble of irbid 
 الرتبوية اإلدارةماجستري ، ابتسام حممد املومني: إعداد الباحثان                             

 ماجستري مناهج وأساليب تدريس الرتبية املهنية، حممد عمر املومني

done by:- 

1- ebtesam Mohammad al-momani, ministry of education – Jordan 

2- Mohammad Omar al-momani, Toledo college – Jordan 
 -:امللخص 

بني ضغط العم ل بالقي ادة الرتبوي ة ل دى م ديرات امل دارس يف ل وا  قص بة هدفت هذه الدراسة إىل التعر  على العالقة ما 
مديرة من مديرات امل دارس يف الل وا ، حي ث ق ام الباحث ان ( 96)حيث تكونت عينة الدراسة من  اربد يف اململكة اسأردنية اهلامشية،

، وق   د ( 1998مرس   ي،)ي   ة م   ن إع   داد ومقي   اس اختب   ار القي   ادة الرتبو ( 2111ياركن   دي،)بتب   ي مقي   اس ض   غط العم   ل م   ن إع   داد 
م ن أف راد العين ة يع انون م ن ض غوط العم ل،  %( 36.5)توصلت الدراسة بعد املعاجلة اإلحصائية إىل جمموعة م ن النت ائج وه ي أن 

ال توج د ه باإلضافة إىل ان , من أفراد العينة تعاين من عدم قدرهتن على استخدام جوانب القيادة الرتبوية %( 79)كما بينت النتائج أن 
كم ا اطج  رت النت ائج ان  ه ال توج د ف  روق ذات دالل ة إحص  ائية يف  ,عالق ة ذات دالل ة إحص  ائية ب ني ض  غوط العم ل والقي  ادة الرتبوي ة

 .املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلدمة، واملرحلة التعليمية : درجات ضغوط العمل والقيادة الرتبوية وفقاً للمتغريات املوضوعة وهي 

 .ضغط العمل، القيادة التربوية -:تاحيةالكلمات المف
Abstract:- 

The study aimed to identify the relationship between the work pressure with the 

educational leadership among the directorates of school in the district of stubble of irbid at 

kingdom of Jordan, where the study sample consisted of (96) directorate of the departments of 

the school in the district. Where the researchers adapted the scale of work pressure by 

(yarkindy,2001) and scale test of educational leadership by (morsi,1998), the study was 

concluded after statistic treatment to a set of rules, which is that (36.5%) members of the 

sample suffered from the pressure of work, as also shown that (79%) members of the sample 

suffer from their inability to use aspects of educational leadership in addition to that there are 

no statistically significant relationship between the pressure of work and educational 

leadership. The result also showed that there were no statistically signify can't differences in 
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the degree of work pressures and educational leadership according to change sets a 

qualification, the number of years of experience, and educational stage. 

The keywords: work pressure, educational leadership. 

 :مشكلة الدراسة
تعترب املدرسة مؤسسة تعليمية تربوية هامة، ونظام اً متك اماًل تض م جمموع ة م ن اسأعض ا  ت ربطجم عالق ات محيم ة، حبي ث 

إن تع  رض أي ف  رد يف املؤسس  ة لظ  رو  غ  ري مناس  بة، أو سأي اض  طراب س  و  ميث  ل ي  ؤير ك  ل م  نجم يف ايفخ  ر ويت  أير هب  م، ل  ذلك ف  
مصدر ضغط لبقية أفراد املدرسة سوا  بصورة مباشرة أو غري مباش رة ، حي ث يعت رب م دير املدرس ة م ن عناص ر اإلدارة الفاعل ة، فج و 

كم ا أن علي ه أن يرش دهم  املراح ل احمل ددة هل ا، الذي يقود اسأفراد الذين يقومون بتنفيذ اخلطة حسب اسأهدا  املنشودة، ويف ضو 
 (2111ياركندي،.)ويوجججم، وهذا يتطلب أن يكون قائداً تربويًّا 

أن كث  رياً م  ن علم  ا  اإلدارة ي  ذهبون إىل الق  ول ب  أن القي  ادة ه  ي ( 1986" )حس  ن حس  ان، عب  د الع  اطي الص  ياد"وي  رى 
تج  ا ودوره  ا ن  ابع م  ن كوهن  ا تق  وم ب  دور أساس  ي ي  ؤير يف ك  ل جوان  ب العملي  ة ج وهر العملي  ة اإلداري  ة وقلبج  ا الن  ابض، وأن أمهي  ة مكان

 .اإلدارية، فتجعل اإلدارة أكثر ديناميكية وفعالية، وتعمل كأداة حمركة لتحقيق أهدافجا، والتغلب على املشكالت اليت تواجججا 

ملطال ب ارحي اة يف ع امل الي وم املعق د  أن املش كالت ال يت يص ادفجا الف رد يف مواججت ه( Isabel   1687" )إيزابيل"تذكر 
يقوده لإلحساس بالضغط النفسي وإدارة املدرسة من املجن اليت تتطلب أن يكون من يعم ل هب ا لدي ه ق درة كب رية عل ى التكي ف م ع 

عل  ي "  وي  رى. ومواجج  ة ض  غوطجا، وه  ذا ه  و الس  بيل اجلي  د لرف  ع مس  توى اإلنتاجي  ة يف املدرس  ة  مس  ؤولياهتا، والتواف  ق م  ع أعماهل  ا
 أن زي ادة الض غوط وع دم الق درة عل ى مواججتج ا يص ل ب الفرد إىل حال ة م ن االح رتاق النفس ي( 1997" )عسكر، وأمحد عب د اهلل 

ال  ذي ي  ؤدي إىل مس  تويات مرتفع  ة م  ن الالمب  االة ، وقل  ة الدافعي  ة، وفق  دان الق  درة عل  ى االبتك  ار، والتص  ر  عل  ى ض  و آيل مفتق  ر 
 .لالندماج الذايت يف العمل 

يتضح يا سبق أن ضغوط العمل حتدث آياراً سلبية يف أدا  الفرد ونوعيته، وال ميكن اعتبار هذه ايفي ار س لبية دائم اً، ب ل إن 
أن كمية الضغط تعترب مطلباً وشرطاً أساس يًّا لإلجن از، ( 1991" )عبد الرمحن الطريري"ايفيار من املمكن أن تكون إضابية، كما يذكر 

الفرد بدون ضغط تكون يلة وراكدة، فدور الضغط هو حتريك الدافعية ل دى الف رد م ن أج ل أن يب ذل النش اط، وم ن   ذلك أن حياة 
ينجز مجمته ، هذا إذا كان الضغط يف املستوى املعتدل حيث يولد الطاقة عند الفرد وحيرك ه م ن أج ل اإلجن از، أم ا املس توى الع ايل م ن 

 .م بل و الفشل الذريع يف إجناز املجمة اليت يوكل للفرد القيام هباالضغط فيتسبب يف حالة اإلخفاق التا

أن مصطلح الضغوط يف جمال العمل يستخدم للداللة على حالتني خمتلفتني، فارحالة " Baron   1986بارون "كما يرى 
ق على هذا مصادر الض غوط، أم ا ارحال ة اسأوىل تشري إىل الظرو  البيئية اليت حتيط بالفرد يف بيئة العمل وتسبب له الضيق والتوتر ويطل

الثاني ة فإهن ا تش ري إىل ردود الفع  ل الداخلي ة ال يت حت دث بس  بب ه ذه املص ادر واملتمثل  ة يف الش عور غ ري الس ار ال  ذي ينت اب الف رد، وي  رى 
غوط إىل أن مص  ادر الض  غط ال تتوق  ف عل  ى الظ  رو  البيئي  ة فق  ط ولك  ن تع  ود بع  ض الض  ( 161   1991" )عب  د ال  رمحن الطري  ري"

 .بعض املواصفات اخلفية وبعض عوامل النمو والتطور لدى الفرد أي إىل نوع الشخصية 



 6102سبتمرب    –ة       العدد األول ـــــط الدوليـــة البحر املتوســـــة جامعــجمل
 

41 
 

يتض  ح ي  ا س  بق أن م  ن املتغ  ريات امل  ؤيرة يف س  لوك اسأف  راد وبالت  ايل هل  ا دور كب  ري وم  ؤير يف العملي  ة الرتبوي  ة التعليمي  ة وه  ي 
ه  ذه املتغ  ريات ل  دى م  ديرات امل  دارس وحماول  ة التع  ر  إىل  ىل دراس  ةإل  ذلك فق  د ارت  أى الباحث  ان  ض  غوط العم  ل، والقي  ادة الرتبوي  ة،

 :ويا سبق فقد متثلت مشكلة الدراسة باسأسئلة التالية طبيعة العالقة بينجما باإلضافة إىل عالقة تلك املتغريات ببعض العوامل،
 ما درجة ضغوط العمل لدى مديرات املدارس يف لوا  قصبة اربد؟ -1
 القيادة الرتبوية لدى مديرات املدارس يف لوا  قصبة اربد؟ما مدى توافر  -2
هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة ضغوط العمل بالقيادة الرتبوية لدى مديرات املدارس يف لوا  قصبة  -3

 اربد؟
ت اخلدم ة، املرحل ة املؤهل العملي، س نوا: للعوامل التاليةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات ضغوط العمل وفقاً  -1

 التعليمية؟
املؤه  ل العلم  ي، س  نوات : ه  ل توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية يف درج  ات القي  ادة الرتبوي  ة وفق  اً للعوام  ل التالي  ة -5

 ؟، املرحلة التعليميةاخلدمة

 :أهداف الدراسة
 :هدفت هذه الدراسة إىل التعر  على

 .اربدمستوى ضغوط العمل لدى مديرات املدارس يف لوا  قصبة  -1
 .مستوى القيادة الرتبوية لدى مديرات املدارس يف لوا  قصبة اربد -4
 .عالقة ضغوط العمل بالقيادة الرتبوية لدى مديرات املدارس يف لوا  قصبة اربد -3
ع   دد س   نوات  املؤه   ل العمل   ي،: الف   روق يف درج   ات ك   ل م   ن ض   غوط العم   ل، والقي   ادة الرتبوي   ة ب   اختال  العوام   ل التالي   ة -2

 . املرحلة التعليمية ،اخلدمة

 :أهمية الدراسة 
ترج  ع أمهي  ة الدراس  ة إىل إلق  ا  الض  و  عل  ى موض  وع ض  غوط العم  ل والتع  ر  عل  ى مص  ادر ه  ذه الض  غوط ل  دى م  ديرات 
املدارس يف لوا  قصبة اربد، حيث مل ضد الباحثان ويف حدود علمجما أية دراسات حتديت عن هذا املوضوع خاصة ضمن املنطقة 

 .يت مت دراستجا يف الدراسة ارحالية أال وهي لوا  قصبة اربد يف اململكة اسأردنية اهلامشيةاجلغرافية ال

إن دراسة الضغوط قد توجه أنظار املسؤولني للتعام ل معج ا وعالجج ا وحماول ة التغل ب عليج ا لزي ادة فاعلي ة اخل دمات ال يت 
 .تؤديجا املديرات

بوية قد تساعد يف وضع معايري وأساليب الختيار مديرات املدارس، سأنه كما أن دراسة الضغوط يف عالقتجا بالقيادة الرت 
من املجم جدًّا أن حيسن اختيار هذه الفئة م ن القائ دات الرتبوي ات ال اليت يتع املن مباش رة م ع أغل ى م ا ميلك ه اجملتم ع وه ن أمج ات 

 .(2111ياركندي،.)املستقبل 
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 :اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 :العملضغوط 

تعترب ضغوط العمل من املوضوعات ارحديثة اليت تطورت يف اجملتمعات الغربية والعربية ونأمل أن تأخذ دورها من البح ث 
( ت. د " )جم د ال دين الف ريوز أب ادي"والدراسة يف اجملتمع السعودي ، وكلمة الض غط م ن الكلم ات املعروف ة يف اللغ ة العربي ة وذك ر 

ي ، ومنه ض غط الق رب، والض اغط الرقي ب، والض غطة بالض م الض يق واإلك راه والش دة والض غوط أيض اً عصره وغمره إىل ش( ضغطه)
أهنا غري مفجومة ويصعب الوص ول (  Yates   1979" )ياتس"من الكلمات الشائعة يف اللغة اإلجنليزية، وبالرغم من ذلك يرى 

 .إليجا بسرعة 

الضغط بأنه أي ( Selye   1956" )سيلي"تعر   منجاوقد ذكر بعض علما  النفس تعريفات هلذا املصطلح 
 sutcliffe    Kyriacou   1978)وس  وتكليف -مط  ب يوض  ع الف  رد حتت  ه كنتيج  ة لق  وة مباش  رة علي  ه ووض  ع كريي  اكو

and ) تعريفًا للضغوط يف ضو  تعريف س يلي بأهن ا االس تجابة لزم رة انفع االت س لبية كالغض ب والقل ق واالكتئ اب وال يت
تغ ريات فس يولوجية كزي ادة ض ربات القل ب وزي ادة نس بة بع ض اهلرمون ات يف ال دم ك رد فع ل للض غوط ال يت يصاحبجا عادة 

وقد يشكل ذلك هتديداً لذاته أو ضعله يشعر بالسعادة فينخفض التجديد املدرك  يتعرض هلا املعلم وكنتيجة ملتطلبات املجنة
إدراك الف  رد لع  دم قدرت  ه عل  ى ح  دوث اس  تجابة  إىل الض  غوط بأهن  ا( Mcgraph    1979" )م  اكجرا "كم  ا يش  ري . 

 .ذلك مظاهر سلبية تكون مؤشراً هلذا اإلدراك  مجام ويصاحبمناسبة ملطلب أو 

الضغوط بأهنا ارحالة الناجتة عن عدم توازن بني مطالب املوقف وق درة اس تجابة الف رد ( Daly   1979" )دايل"ويعر  
 .هلذا املوقف 

 :مصادر ضغوط العمل
إن مص   ادر الض   غوط يف حي   اة الف   رد متع   ددة وميك   ن تص   نيفجا إىل مص   ادر داخلي   ة وأخ   رى ( 2111ياركن   دي،)وت   ذكر 

القيم والعادات، الدوافع واالجتاهات،   فاملصادر الداخلية تتمثل يف ذاتية الفرد أو التكوين النفسي له مثل اط الشخصية،. خارجية
الشخص  ية ككي   ان منط   و عل  ى ام   ات ورايي   ة وأخ  رى مكتس   بة تش   كل يف ف كم  ا ق   د ترج  ع إىل طريق   ة إدراك   ه للظ  رو  م   ن حول   ه 

 .جمموعجا اإلطار املرجعي الذي يؤير يف سلوك الفرد يف املواقف املختلفة 

اخلارجي ة تتمث ل يف الض غوط اسأس رية مث ل الع ب  اسأس ري الزائ د، وع دم التواف ق النفس ي ب ني ال زوجني، ومش اكل : القيادة
ل يف الض  غوط البيئي  ة ال  يت تتس  بب يف إح  داث القل  ق والت  وتر واالكتئ  اب وت  ؤدي إىل مزي  د م  ن الض  غوط اسأطف  ال، وغريه  ا كم  ا تتمث  

اسأخب  ار ارحزين  ة والس  يئة والك  وارث، وم  ن املص  ادر اخلارجي  ة ض  غوط العم  ل ال  يت ختتل  ف ب  اختال  املج  ن، فالوظ  ائف اإلداري  ة : مث  ل
ركزت معظم الدراسات ال يت  ، والصعوبات يف حتقيق معايري اجلودةالقيادية تعاين من مستوى عالب من الضغط بسبب ضغط الوقت

تناولت ضغط العمل على العوامل اخلاصة بالعمل ملا ميثل ه العم ل م ن أمهي ة، وسأن ه ذه العوام ل ميك ن تغيريه ا لص احل اسأف راد إذا م ا 
 .توافر اإلخالص وروح اجلماعة يف تنظيمات العمل من الرؤسا  واملرؤوسني
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 :الضغوطمستويات 
 -:مستويات الضغوط كالتايل( 2111ياركندي،)وتذكر 

 :المستوى األمثل للضغوط 
بع   ض العلم   ا  ينظ   رون إىل الض   غط باعتب   اره هب   ارات ارحي   اة حي   ث ميك   ن أن ينظ   ر إىل الف   رد ال   ذي يتمي   ز لس   توى تواف   ق 

فج  و يؤك  د ن  وع الض  غوط اإلضابي  ة أو شخص  ي مرتف  ع ب  أن لدي  ه الق  درة عل  ى مواجج  ة الض  غط الع  ادي ب  ل وق  د يتمت  ع ب  ه، وب  ذلك 
الضغوط املفيدة ، وهذا النوع من الضغوط يعطي إحساساً بالقدرة على إجناز اسأعمال السريعة وارحاامة فجي لثابة حوافز إضابية ملا 

بالتايل فجي ليست هلا هلا من تأيري نفسي وإضايب عند شعور الفرد باإلجناز، وما ضلبه ذلك من شعور بالسعادة والغبطة والسرور، و 
 .أضرار على صحة الفرد، بل إن كمية من الضغط يعترب مطلباً وشرطاً أساسيًّا لإلجناز 

 :المستوى المرتفع أو المنخفض من الضغط 
وه  و ذو انعكاس  ات س  لبية عل  ى ص  حة الف  رد النفس  ية والبدني  ة، وتن  تج ع  ن العوام  ل والظ  رو  اخلارجي  ة، والش  عور بع  دم 

 .ة على التكيف مع الظرو  والعواملار، يا يؤدي إىل االضطراب، ويدل ذلك على عدم القدر الراحة واالستقر 

- (:1986)الصياد :حسان الديمقراطيةحسن :القيادة 
ي  رى كث  ري م  ن علم  ا  اإلدارة أن القي  ادة ه  ي ج  وهر العملي  ة اإلداري  ة وقلبج  ا الن  ابض، وأهن  ا مفت  اح اإلدارة، فب  دون القي  ادة 

م أمور املؤسسة وال تستطيع أن حتق ق أه دافجا املنش ودة، وق د ص نفت القي ادة م ن حي ث أس لوب وهن ج القائ د يف ارحكيمة ال تستقي
 :يالتعامل مع املرؤوسني إىل ما يل

 :القيادة الديمقراطية 
م   ن أه   م اخلص   ائص سأس   لوب القي   ادة الدميقراطي   ة أهن   ا تعتم   د عل   ى العالق   ات اإلنس   انية الس   ليمة، واملش   اركة، وتف   ويض 

لصالحيات، والتعاون مع ايفخرين ومشاركتجم يف صنع القرار وتنفيذه، والقائد ال ينفرد بأي قرار بنفسه بل يطلب إسجام ايفخرين ا
 .يف ذلك

 :القيادة األوتوقراطية
وض  غط عل  ى وه  ي اسأس  اليب التس  لطية ال  يت يتبعج  ا القائ  د يف قيادت  ه لألف  راد، وتتمث  ل يف أن  ه يتخ  ذ م  ن س  لطته الرامي  ة أداة حتك  م 

د، وال مرؤوس  يه إلجب  ارهم عل  ى إجن  از العم  ل، كم  ا أن  ه يتقي  د بالتعليم  ات حرفيًّ  ا ويس  ري العم  ل س  رياً روتينيًّ  ا، ويت  دخل يف تفاص  يل أعم  ال اسأف  را
 .يجتم بآرا  ايفخرين 

 :القيادة الترسلية 
اإلج  را ات ال  يت يروهن  ا مالئم  ة إلجن  از العم  ل، ترك  ز ه  ذه القي  ادة اهتمامج  ا عل  ى حري  ة اسأف  راد يف يارس  ة أعم  اهلم، وإتب  اع 

 .وتفويض الصالحيات للمرؤوسني على أوسع نطاق ويتصف ايفخذون هبا بأهنم يتجربون من املتابعة وحتمل املسؤولية 

لدي ه الق درة عل ى االن دماج  املن تج وتك ونبع ض أا اط القائ د اإلداري مث ل القائ د ( 1983" )عزت ج رادات"وقد حدد 
املؤسسة، والقائد الفعال وتكون لديه القدرة على التأيري املس تمر يف معاجل ة املش كالت، وك ذلك القائ د الن اجح وال ذي  مع أهدا 
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 .تكون لديه القدرة على حل املشكالت والتغيري يف السلوك اإلداري

 :القيادة التربوية 
، وتف  رض القي  ادة الرتبوي  ة نفس  جا موض  وعاً للبح  ث تتج  ه اجلج  ود ض  و التنمي  ة اإلداري  ة للع  املني يف مي  دان الرتبي  ة والتعل  يم

يف والدراسة، وذل ك سأمهي ة القائ د الرتب وي يف هتيئ ة الظ رو  املناس بة واإلمكان ات املادي ة والبش رية الالزم ة للعملي ة اإلداري ة، وللت أيري 
 .نشاط اسأفراد واجلماعات، ورفع كفاية أدا  املعلمني وزيادة إنتاججم

 -:مصطلحات الدراسة
 :ضغط العمل -1

بأنه املوقف الذي يكون فيه عدم املالئمة بني الفرد و مجنته يا ( 1991اندرو دي سيزالقي ومارك جي واالس ،)يعرفه 
 .حيدث تأيري داخلي الق حالة من عدم التوازن النفسي أو اجلسمي داخل الفرد

ئ د يف العم ل وك ذلك بع د املوظ ف ع ن ال نمط بأنه الشعور بع دم الراح ة نتيج ة الع ب  الزا( 1995الشريف،)كما تعرفه 
 .االعتيادي الذي يرغب بالعمل به

بأن   ه الض   غط ال   ذي يش   كل حال   ة م   ن الت   وتر ال   ذي يتع   رض هل   ا اسأف   راد ال   ذين ( Shermerhon)  ،1996ويعرف   ه
 .يواججون قيوداً أو متطلبات ملحة يف وظيفتجم

اليت تفرضجا ظرو  العمل واليت جتعل الفرد يشعر بالتوتر  بأنه رد فعل نفسي للمتطلبات( 2111جاد اهلل، )كما تعرفه 
 .أو القلق 

 :التعريف اإلجرائي للضغط 
مواق ف ومش كالت بيئي ة حم ددة " -:وهو( 2111ياركندي،)يتبىن الباحثان التعريف اإلجرائي للضغط كما ذكرته 

الضغط الذي يؤدي إىل الشعور بالقلق والضيق،  تواجه مديرة املدرسة يف جمال العمل واسأسرة وتسبب هلا املستوى املرتفع من
 " .ضغوط العمل"وهي الدرجة اليت حتصل عليجا مديرة املدرسة يف مقياس " وعدم الراحة واالستقرار

 :القيادة التربوية -4
ي بأهن   ا جمموع   ة م   ن العملي   ات القيادي   ة والتنفيذي   ة والفني   ة ال   يت ت   تم ع   ن طري   ق العم   ل اجلم   اع( 2111الب   دري،)يعرفج   ا 

التعاوين الساعي على الدوام إىل توفري املن اخ الفك ري والنفس ي وامل ادي املناس ب ال ذي حيف ز اهلم م ويبع ث الرغب ة يف العم ل الف ردي 
 .واجلماعي املنظم من اجل حتقيق اسأهدا  الرتبوية احملددة للمجتمع

أما ، .و حتقيق غايات وأهدا  املنظمةبأهنا عملية التأيري يف ايفخرين وتوجيه ججودهم ض( 2112العميان،)كما عرفجا 
 .املجام احملددة هلم بكل محس وإخالص إلجنازفعرفوها بأهنا فن التأيري يف املرؤوسني ( 2112حنفي وأبو قحف وبالل،)

يتبىن الباحثان التعريف اإلجرائ ي للقي ادة الرتبوي ة كم ا ذكرت ه  :والتعريف اإلجرائي للقيادة الرتبوية يف هذه الدراسة هي
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املوض وعية، :ق درة م ديرة املدرس ة عل ى القي ادة الرتبوي ة باس تخدام املع ايري اسأكث ر ش يوعاً للقي ادة وه ي "  :وهو( 2111ياركندي،)
استخدام السلطة، املرونة، فجم ايفخرين، معرف ة مب ادا االتص ال، وه ي الدرج ة ال يت حتص ل عليج ا م ديرة املدرس ة يف اختب ار القي ادة 

 ."الرتبوية

 :السابقة الدراسات 
 :1972دراسة ساراسون

هدفت هذه الدراسة إىل التع ر  عل ى العالق ة ب ني ض غط املعل م وبع ض املتغ ريات، حي ث توص لت نت ائج الدراس ة إىل أن 
املعلم كلما طال عجده لمارسة مجنة التدريس أصبح أقل تأيراً وحيوية واستجابة مل ا حي يط ب ه م ن م ؤيرات فيم ا يتعل ق بال دور ال ذي 

ب ه، وق د أرج  ع ذل ك إىل أن زي ادة اخل  ربة رل ا ت ؤدي إىل اإلحس اس بالس  أم والض جر، وبالت ايل فزي  ادة اخل ربة ت ؤدي إىل ا ف  اض يق وم 
 .الدافعية للعمل، وتؤدي إىل زيادة مستوى الضغط لديه 

 :1987دراسة كرياكو
إجنل  رتا، وأمريك  ا : رتق ب  ني ي  الث دوله  دفت ه  ذه الدراس  ة إىل إج  را  مقارن  ة عاملي  ة للعوام  ل امل  ؤيرة يف ض  غوط املعل  م احمل  

املعلم الذي حيض ر درسه حتضرياً جيداً، ويقابل ذلك بالالمباالة واإلمه ال م ن  نال نتائج الدراسةالشمالية، واسرتاليا ، وقد توصلت 
جانب التالميذ، قد ي ؤدي إىل اإلحب اط هل ذا امل درس، كم ا وج د بع ض العواط ف غ ري الس ارة مث ل الت وتر والغض ب، وفس ر ح دوث 

 .ذ جتاه العمل املدرسي اإلحباط نتيجة للعامل اسأساسي الذي ظجر من املقارنات وهو ضعف اجتاهات التالمي

 :1990دراسة حمدي علي الفرماوي 
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مستوى ضغط املعلم وعالقته باملرحلة التعليمية اليت يعمل هبا وعدد سنوات اخلربة، حيث 

باضرا  معياري  171.33كما بينت أن متوسط ضغط املعلم بالنسبة لكل أفراد العينة . مصدراً للضغط (  11)أظجرت النتائج 
، كما تبني أن مستوى الضغط يقل بزيادة سنوات اخل ربة، 226وأعلى درجة  98يف حني كانت أقل درجة للضغط هي  29.65

 .ويقل عند الرتبويني 

 :1990دراسة مشيرة اليوسفي 
املتزوج   ات وغ   ري ه   دفت ه   ذه الدراس   ة إىل معرف   ة العالق   ة ب   ني ض   غط املعل   م والتواف   ق باإلض   افة إىل دراس   ة الف   روق ب   ني 

س نوات واملعلم ات ح ديثات التخ رج يف درج ة الض غط ، حي ث أظج رت نت  ائج (  5)املتزوج ات، واملعلم ات ذوات اخل ربة أكث ر م ن 
الدراس   ة أن الزي   ادة يف درج   ة ض   غط املعلم   ة يقابلج   ا نقص   ان يف درج   ة التواف   ق، كم   ا وج   دت فروقً   ا دال   ة ب   ني متوس   طات درج   ات 

كم ا وج دت فروق اً يف تل ك املتغ ريات  علمات غري املتزوجات يف الض غوط والتواف ق لص احل اجملموع ة اسأوىل،املعلمات املتزوجات، وامل
 .لصاحل املعلمات ذوات اخلربة

 :1993دراسة هانم ياركندي 
هدفت هذه الدراسة إىل التعر  على مدى وجود عالقة بني مستوى ضغط املعلمة وبني الطمأنينة النفسية، كما هدفت 

تع  ر  عل  ى الف  روق يف درج  ة الض  غط يف ض  و  جمموع  ة م  ن املتغ  ريات ،حي  ث توص  لت نت  ائج الدراس  ة إىل وج  ود عالق  ة دال  ة إىل ال
ب  ني درج  ات أف  راد العين  ة يف مقي  اس ض  غط املعلم  ة ومقي  اس الطمأنين  ة النفس  ية، ال توج  د ف  روق دال  ة  1.11إحص ائيًّا عن  د مس  توى 
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توج د ف روق دال ة إحص ائيًّا يف مس توى . ريي اخلربة بالتدريس، والتخصص الدراسي إحصائيًّا يف مستوى ضغط املعلمة يف ضو  متغ
. بتدائية وغري املؤهالت تربويًّايف ضو  متغريي املرحلة التعليمية، واملؤهل الرتبوي لصاحل املرحلة اال 1.11ضغط املعلمة عند مستوى 

 .يف ضو  متغري ارحالة االجتماعية لصاحل املتزوجات  1.15توجد فروق دالة إحصائيًّا يف مستوى ضغط املعلمة عند مستوى 

 :1992دراسة لطفي إبراهيم 
ه    دفت ه    ذه الدراس    ة إىل اكتش    ا  عملي    ات حتم    ل الض    غوط ودراس    ة عالقتج    ا بع    دد م    ن متغ    ريات الشخص    ية ملعرف    ة 

دال لعمليات التحمل ضو املشكلة اخلصائص النفسية املميزة لألفراد املقاومني للضغط، حيث أسفرت نتائج الدراسة إىل وجود أير 
وأوض  حت النت  ائج أيض  اً وج  ود عالق  ة دال  ة ب  ني ع  دد م  ن متغ  ريات الشخص  ية ،كم  ا تب  ني أن اسأف  راد املق  اومني " املوق  ف الض  اغط"

 .لضغوط ارحياة لديجم اعتقاد بأهنم يستطيعون التأيري يف جمريات حياهتم، فجم داخليو التوجه، مرتفعو الثقة بالنفس 

 :1997فوزي عزت ونور جالل دراسة 
ه  دفت ه   ذه الدراس  ة إىل معرف   ة العالق   ة ب  ني الض   غوط النفس   ية للمعلم  ني باملرحل   ة االبتدائي   ة وعالقتج  ا ب   بعض املتغ   ريات 

وأظجرت النتائج إىل عدم وجود عالقة دالة بني الضغط النفس ي وب ني اخل ربة التدريس ية والعم ر  الشخصية اليت تتعلق بالسن واخلربة،
 . الزمي

 : 1997دراسة حمدي الفرماوي 
الض  غوط النفس  ية يف جم  ال العم  ل بص  فة عام  ة، وب  رامج الت  دريب بص  فة خاص  ة،  عل  ى دوره  دفت الدراس  ة إىل التع  ر  

 .أشارت النتائج إىل تعرض أفراد العينة إىل مصادر الضغوط النفسية املتسببة عن ظرو  العمل ومتطلباته 

 :1212ة محمد الصائغ وياسين قنديل دراس
ه  دفت ه  ذه الدراس  ة إىل التع  ر  عل  ى العالق  ة ب  ني ق  درة م  ديري امل  دارس يف مدين  ة الري  اض عل  ى القي  ادة الرتبوي  ة وب  ني 
جمموعة من املتغريات حيث أظجرت النتائج إن مستوى القدرة على القيادة الرتبوية لدى مديري املدارس لنطقة الرياض مل يصل إىل 

عالق ة ارتباطي ة ب ني الق درة عل ى القي ادة الرتبوي ة ل دى عين ة البح ث وك ل م ن م دة العم ل بالت دريس، وم دة ال توج د  املستوى اجليد،
العم   ل يف إدارة امل   دارس، وم   دة الت   دريب، توج   د عالق   ة ارتباطي   ة عكس   ية ب   ني الق   درة عل   ى القي   ادة الرتبوي   ة وب   ني ك   ل م   ن املؤه   ل 

ا ق  درة عل  ى التنب  ؤ بالقي  ادة الرتبوي  ة م  ن املتغ  ريات ال  يت مت  ت معاجلتج  ا يف ه  ذه اسأك  ادميي، واملرحل  ة التعليمي  ة، ال توج  د متغ  ريات هل  
 .الدراسة 

 : 1209دراسة ليلى القرشي 
عن مستوى املجارات القيادية املمارسة فعاًل ل دى بع ض م ديرات امل دارس االبتدائي ة للبن ات  إىل الكشفهدفت الدراسة 

أن ه تت وافر مجي ع أن واع املج ارات  لكة من وجج ة نظ ر املعلم ات واملوجج ات م ن خ الل ع د م ن اسأبع اد حي ث أظج رت النت ائج عل ى،
 .ملعلمات واملشرفات الرتبويات من وججة نظر ا% 71لدى مديرات املدارس ويف معظم العبارات بنسبة 

 (:4001) دراسة هانم ياركندي
هدفت هذه الدراسة على التعر  على طبيعة العالقة بني جمموعة من املتغريات اهلامة اليت هلا دور كبري وم ؤير يف العملي ة 
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( 96)حي ث تكون ت العين ة م ن  ضغوط العم ل، والقي ادة الرتبوي ة، ووجج ة الض بط ل دى م ديرات امل دارس: الرتبوية والتعليمية وهي 
مقي  اس ض  غوط العم  ل م  ن إع  داد : م  ديرة م  ن م  ديرات امل  دارس االبتدائي  ة واملتوس  طة والثانوي  ة واس  تخدمت الباحث  ة اسأدوات التالي  ة

وق د توص  لت . ،مقي اس وجج ة الض بط م  ن إع داد ع ال  ال دين كف ايف .إع داد حمم  د من ري مرس ي : الباحث ة ، اختب ار القي ادة الرتبوي ة 
م ن أف راد العين ة م ن ع دم ق درهتن عل ى % 79تع اين  م ن أف راد العين ة م ن ض غوط العم ل،% 36.5لدراسة إىل النتائج التالي ة ،تع اين ا

من أفراد العينة بوججة الضغوط اخلارجية ،ال توج د عالق ة ذات دالل ة إحص ائية ب ني %  15تتميز استخدام جوانب القيادة الرتبوية ،
بوية ،توجد عالقة ذات دالل ة إحص ائية موجب ة ب ني ض غوط العم ل ووجج ة الض بط ،ال توج د ف روق ذات ضغوط العمل والقيادة الرت 

املرحل   ة التعليمي   ة، املؤه   ل : دالل   ة إحص   ائية يف درج   ات ض   غوط العم   ل، والقي   ادة الرتبوي   ة ووجج   ة الض   بط وفق   اً للمتغ   ريات التالي   ة 
ة يف جج  ة الض  بط ب  ني الع  امالت يف املرحل  ة االبتدائي  ة، واملرحل   ة العلم  ي، ع  دد س  نوات اخلدم  ة ،توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائي

 .الثانوية لصاحل اسأخرية 

 :التعليق على الدراسات السابقة 
تناول  ت الدراس  ات الس  ابقة الض  غط النفس  ي ل  دى املعلم  ني وبع  ض فئ  ات أخ  رى م  ن الع  املني ولك  ن ال توج  د أي دراس  ة يف ح  دود عل  م  -1

 .واليت أجريت يف اململكة العربية السعودية ( 2111) الضغط النفسي لدى مديرات املدارس سوا  دراسة ياركندي تالباحثان تناول
توجد عالقة دالة إحصائيًّا بني الضغط النفسي وبعض املتغريات مثل اخلربة التدريسية، والعم ر ال زمي، ون وع املؤه ل   -4

م، ف وزي 1993م، ه امن ياركن دي   1991م اوي   م، مح دي الفر 1972ساراس ون   : )كم ا يف دراس ة ك ل م ن 
 ( .2111م،ياركندي 1997عزت وآخر   

توجد عالقة ارتباطية عكسية بني القيادة الرتبوية وكل من املؤهل اسأكادميي، واملرحلة التعليمية بينما ال توجد عالقة  -3
 ( .ه 1111" )ايغ، يسن قنديلحممد الص"بني القيادة الرتبوية ومدة العمل يف إدارة املدارس كما يف دراسة 

ت   وافر مجي   ع أن   واع املج   ارات الالزم   ة للقي   ادة ل   دى م   ديرات امل   دارس بنس   بة ( 1119ليل   ى القرش   ي )أيبت   ت دراس   ة  -2
 .يف معظم العبارات % 71

( ه  1111" )ال توجد دراسة تناولت القيادة الرتبوي ة وعالقتج ا بالض غط بينم ا دراس ة حمم د الص ايغ وياس ني قن ديل -5
 .عالقة القيادة الرتبوية ببعض امات الشخصية تناولت 

 :فروض الدراسة 
 :بنا  على مشكلة الدراسة ونتائج الدراسات السابقة فإن الباحثان يضعان الفروض التالية 

 
 .ة كبرية بنا  على الدرجة التائيةال تعاين مديرات املدارس يف لوا  قصبة اربد من ضغوط العمل بدرج -1
الرتبوي   ة ل   دى م   ديرات امل   دارس يف ل   وا  قص   بة ارب   د إىل املس   توى املمت   از بن   اً  عل   ى مس   تويات ال تص   ل القي   ادة  -4

 .االختبار
ال توج   د عالق   ة ذات دالل   ة إحص   ائية ب   ني درج   ات ض   غوط العم   ل ل   دى م   ديرات امل   دارس يف حمافظ   ة بالقي   ادة  -3

 .الرتبوية
نوات املؤه  ل العلم  ي، وس  : للعوام  ل التالي  ة ال توج د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية يف درج  ات ض  غوط العم  ل وفق  اً  -2

 .اخلدمة، واملرحلة التعليمية
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املؤه  ل العلم  ي، س  نوات : ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية يف درج  ات القي  ادة الرتبوي  ة وفق  اً للعوام  ل التالي  ة  -5
 .اخلدمة، واملرحلة التعليمية

 
 -:إجراءات الدراسة

 :املرحلة التعليمية  -1
 .املرحلة االبتدائية، واسأساسية، والثانوية : يت تسبق املرحلة اجلامعية وهي يقصد هبا املراحل ال

 :املؤهل العلمي  -2
 (.دراسات عليا بكالوريوس، دبلوم،)يقصد به نوع الشجادة اليت حصلت عليجا املديرة 

 :عدد سنوات اخلدمة  -3
 ( .،ومديرةمساعدة مديرة )واملقصود به عدد سنوات اخلدمة يف اإلدارة املدرسية 

 
 :عينة الدراسة 

مديرة حيث مت ( 96)تكونت عينة الدراسة من مجيع مديرات املدارس يف لوا  قصبة اربد وجلميع املراحل يف والبالغ عددهن 
 .يوضح ذلك ( 1)واجلدول ( 2115 – 2111)تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي اسأول من العام الدراسي 

 

 ( 1) جدول رقم 
 :أفراد العينة يوضح عدد 

 المرحلة
 عدد االستبانات

 النسبة المئوية
 العائدة الموزعة

 % 111 31 31 االبتدائية
 % 111 36 36 اسأساسية
 % 111 31 31 الثانوية
 % 111 96 96 اجملموع
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 .عدد أفراد العينة تبعاً ملتغريات البحث( 2)كما يوضح اجلدول 

 ( 4) جدول رقم 
 عينة البحثيوضح توزيع أفراد 

 المجموع النسبة العدد توضحيها المتغيرات

املرحلة اليت تعمل هبا 
 املديرة

 االبتدائية
 اسأساسية
 الثانوية

31 
36 
31 

28.8 
37.32 
28.8 

96 

 املؤهل العملي
 دبلوم

 بكالوريوس
 دراسات عليا

17 
16 
33 

16.32 
11.16 
31.68 

96 

 عدد سنوات اخلدمة
 5-1من 
 11-6من 
 فأكثر -11من 

12 
19 
65 

11.52 
18.21 
62.1 

96 

 

 :أدوات الدراسة 
 

 ( :4001)مقياس ضغوط العمل من إعداد ياركندي -1
يج د  ه  ذا املقي  اس إىل تق دير إدراك م  ديرة املدرسة    يف مراح ل التعل  يم الع  ام   للمواق  ف الض اغطة يف جم  ال العم  ل، وم  ا 

اخل وختتل ف درج ة ه ذه ايفي ار م ن .. والت وتر، واالس تيا ، والتع ب، واإلره اق حيديه هذا املوقف من آيار سلبية عليج ا مث ل الض يق، 
عبارة مقسمه إىل عدة حم اور وه ي الض غوط الشخص ية، ض غوط العالق ات،  18وهو عبارة عن مقياس حيتوي على . فرد إىل آخر 

ة العم ل املادي ة، حي ث مت حتدي د أربع ة ضغوط النظام، عب  العمل، اإلشرا  الرتبوي، تنوع وتعدد اسأدوار، ضغوط الطالبات، بيئ 
: مستويات لإلجابات املمكنة وهي تقيس درجة استجابة املديرة لآليار السلبية اليت تسببجا املواقف الضاغطة وهذه املستويات ه ي

 .حيدث هذا بدرجة كبرية، حيدث هذا بدرجة متوسطة، حيدث هذا بدرجة قليلة، ال حيدث هذا

- :الصدق والثبات للمقياس
  مت حساب الثبات بإضاد معامل ألفا(Alpha ) 1.918والذي بلغ . 
  احملكم  ني م  ن قس  مي املن  اهج والت  دريس وعل  م  اسأس  اتذةمت التأك  د م  ن ص  دق املقي  اس وذل  ك بعرض  ه عل  ى ع  دد م  ن

 .النفس الرتبوي يف جامعة الريموك حيث امجعوا مجيعا على مناسبة املقياس سأغراض الدراسة ارحالية

- (:1998)القيادة التربوية من إعداد مرسياختبار  -4
ل   يت يؤك   دها دارس   و  ة ا ا الرئيس    ة لكوناهت    ادة الرتبوي    لقي    نن يج   د  إىل قي   اس ا ار موض   وعي مق    ب    وه   و اخت
لتعليمية واملشتغلون ببحويجا ويتكون االختبار من مخسني سؤااًل موزعًا على مخسة أجزا ، كل جز  منجا  اإلدارة ا
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ل لتالية وهييقيس جانبًا من جوانب ا لقيادة الرتبوية ا استخدام السلطة، املرونة ،،فجم ايفخرين  ،املوضوعية :قدرة على ا
 .،معرفة مبادا االتصال

- :الصدق والثبات للمقياس
 1.119( Alpha)مت حساب الثبات للمقياس حيث بلغ معامل يبات ألفا 

  م  ني م  ن قس  مي املن  اهج والت  دريس وعل  م احملك اسأس  اتذةمت التأك  د م  ن ص  دق املقي  اس وذل  ك بعرض  ه عل  ى ع  دد م  ن
 .على مناسبة املقياس سأغراض الدراسة ارحالية اكدواالنفس الرتبوي يف جامعة الريموك والذين 

 :األساليب اإلحصائية املستخدمة 
 :ارحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية مت استخدام اسأساليب اإلحصائية التالية (  Spss)باستخدام برنامج 

 .املتوسطات واالضرافات املعيارية حساب  -1
 .حساب التكرارات للدرجات اخلام، والنسب املئوية هلا  -2
 .حساب التكرار اجملتمع النازل، والنسب املئوية هلا  -3
 :مت حتويل الدرجات اخلام ملقياس ضغوط العمل إىل الدرجة التائية باستخدام املعادلة التالية  -1

 =التائية  الدرجة
 ملتوسطا –الدرجة اخلام 

 ×11  +51 
 االضرا  املعياري

 "(317 - 1991"فاروق عبد السالم وآخرون )

س  يتم تفس  ري ال  درجات اخل  ام للعين  ة الكلي  ة عل  ى أس  اس أن هن  اك خط  ني مي  ثالن الدرج  ة التائي  ة املرتفع  ة واملنخفض  ة، أم  ا 
 .فما فوق فجو دليل على شدة الضغوط لديجا  71تقع درجتجا  ذلك ومنوما فوق، واملنخفضة هي ما دون  51املرتفعة هي 

 .حساب معامل ارتباط بريسون بني درجات ضغوط العمل والقيادة الرتبوية -5
: حس  اب حتلي  ل التب  اين ملتوس  طات درج  ات أف  راد العين  ة يف ض  غوط العم  ل والقي  ادة الرتبوي  ة حس  ب املتغ  ريات التالي  ة -6

 .سنوات اخلدمة املرحلة التعليمية، املؤهل العلمي، 

 -:نتائج الدراسة
ض  غوط : املتوس  طات واالضراف  ات املعياري  ة لك  ل م  ن( 3)قب  ل ع  رض نت  ائج الف  روض الس  ابقة ال  ذكر يوض  ح اجل  دول رق  م 

 .العمل والقيادة الرتبوية
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 ( 3) جدول رقم 
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية للمتغيرات

 االضرافات املتوسطات املتغريات

 27.98 83.177 العملضغوط 
 3.95 31.99 القيادة الرتبوية

 نتائج الفر  األول
كب  رية بن  ا  عل  ى الدرج  ة   ال تع  اين م  ديرات امل  دارس يف ل  وا  قص  بة ارب  د م  ن ض  غوط العم  ل بدرج  ة" :ي  نص الف  رض عل  ى

 .لدرجات أفراد العينة التكرارات والنسب املئوية والدرجات التائية ( 1)للتحقق من صحة الفرض يوضح اجلدول . "التائية

 ( 2) جدول 
 (96)التكرارات والنسب المئوية لدرجات ضغوط العمل ن 

الدرجة 
 التكرار الخام

النسبة 
 المئوية

التكرار 
المتجمع 
 النازل

النسبة 
 المئوية

 الدرجة
 التائية

الدرجة 
 التكرار الخام

النسبة 
 المئوي

التكرار 
المتجمع 
 النازل

النسبة 
 المئوي

 الدرجة
 التائية

12 
15 
21 
33 
36 
38 
13 
15 
18 
19 
51 
56 
57 
59 
61 
62 
63 
66 
69 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
2.1 
3.1 
1.1 
2.1 
1.1 
2.1 
1.1 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
2.1 

96 
95 
91 
93 
92 
91 
89 
87 
81 
83 
81 
81 
78 
77 
76 
75 
71 
73 
72 

111 
98.9 
97.9 
96.8 
95.8 
93.7 
92.7 
91.6 
78.5 
86.5 
81.1 
83.3 
81.3 
81.2 
79.2 
78.1 
77.1 
76.1 
75 

21.56 
25.61 
27.79 
32 
33 
31 
36 
36 
37 
38 
38.5 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
11 
15 

86 
89 
91 
91 
92 
93 
91 
95 
96 
99 
111 
111 
113 
115 
116 
117 
118 
119 
111 

3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 

3.1 
1.2 
1.1 
1.1 
2.1 
1.1 
1.1 
3.1 
1.1 
1.1 
1.1 
3.1 
2.1 
2.1 
3.1 
3.1 
1.1 
1.1 
1.1 

18 
15 
11 
11 
39 
37 
36 
35 
32 
31 
31 
29 
26 
21 
22 
21 
17 
11 
13 

51.1 
16.8 
12.7 
11.7 
11.6 
38.5 
37.5 
36.5 
33.3 
32.3 
31.3 
31.2 
71.1 
25 
22.9 
21.8 
17.7 
11.6 
13.5 

51 
52 
52 
53 
53 
53.5 
53.5 
51 
55 
55.6 
56 
56 
57 
58 
58 
58.5 
59 
59 
61 
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الدرجة 
 الخام

 التكرار
النسبة 
 المئوية

التكرار 
المتجمع 
 النازل

النسبة 
 المئوية

 الدرجة
 التائية

الدرجة 
 الخام

 التكرار
النسبة 
 المئوي

التكرار 
المتجمع 
 النازل

النسبة 
 المئوي

 الدرجة
 التائية

71 
73 
71 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
81 

3 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 

3.1 
2.1 
1.1 
3.1 
2.1 
1.1 
2.1 
1.1 
3.1 
2.1 
2.1 

71 
76 
65 
61 
61 
59 
58 
56 
55 
52 
51 

72.9 
69.8 
67.7 
66.7 
63.5 
61.5 
61.1 
58.3 
57.3 
51.1 
52.1 

16 
16 
17 
17 
17 
18 
18.5 
19 
19.5 
51 
51 

111 
115 
119 
121 
121 
121 
126 
129 
133 
111 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1.1 
1.1 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
21.1 

12 
11 
11 
9 
7 
6 
5 
1 
3 
2 

12.5 
11.5 
11.1 
9.1 
7.3 
6.3 
5.2 
1.2 
3.1 
2.18 

61 
61 
63 
63 
63 
61 
65 
66 
68 
71 

ش عور امل ديرات بض غوط العم ل تقابلج ا الدرج ة واليت تشري إىل ( 51)يتضح من اجلدول السابق أن الدرجة التائية 
وال يت تش ري إىل ( 71)م ن العين ة الكلي ة، بينم ا الدرج ة التائي ة % 36.5بنس بة ( 35)والتكرار املتجم ع الن ازل ( 95)اخلام 

 .من العينة الكلية % 2.18فقط ونسبتجا ( 2)بتكرار ( 111)شدة ضغوط العمل لدى املديرات تقابلجا الدرجة اخلام 

مديرات املدارس من ضغوط العمل يا يعي عدم حتقق الفرض اسأول ، تتفق هذه النتيجة  على معاناةوتدل هذه النتيجة 
،ودراس    ة ياركن    دي ( 1991)، ودراس    ة مح    دي الفرم    اوي (1987)، ودراس    ة كري    اكو (1972)م    ع دراس    ة ك    ل م    ن ساراس    ون 

 .غوط اليت توصلت إىل معاناة املعلمني واملعلمات من الض(2111)

وق   د تع   ود معان   اة م   ديرات امل   دارس م   ن ض   غوط العم   ل إىل املن   اخ التنظيم   ي الس   ائد يف جم   ال التعل   يم مث   ل قل   ة 
املش    اركة يف اخت    اذ الق    رارات، وع    دم إعط    ا  ص    الحيات تس    اعد عل    ى تس    يري أم    ور العم    ل، وكث    رة الس    جالت واسأعم    ال 

توتر ي    ا يعك    س آي    اره عل    ى م    ديرة املدرس    ة يف البيئ    ة الكتابي    ة، ك    ل تل    ك اسأم    ور تك    ون س    ببًا مباش    راً يف الش    عور ب    ال
 (2111ياركندي،)املدرسية

أظجر عب د  والتجوية حيثكما قد ترجع املعاناة إىل البيئة العامة للعمل وما تتمتع به من كفا ة أو ضعف يف التججيزات 
له أن الض غط ال ذي يعاني ه املوظف ون يع ود يف دراسة له أن تلك اسأمور تؤير يف مستوى الضغط إذ تبني ( 1991)الرمحن الطريري 

يف أساسه إىل الشروط البيئية يف العمل ،وكذلك فإن تعرض املديرة لبعض املواقف الصعبة واحملبطة قد تسبب هل ا انفع االت ش ديدة 
وق  ف مث  ل الغض  ب خاص  ة عن  دما تواج  ه بع  ض املمارس  ات اخلاطئ  ة م  ن الطالب  ات أو املعلم  ات أو عن  دما تعج  ز ع  ن مواجج  ة أي م

 .حمبط وبالتايل فإن تلك العوامل متجد ملعاناة املديرة من ضغوط العمل 

وامل  ديرة بص  فة خاص  ة ق  د ي  ؤير فيج  ا ت  أيرياً س  لبياً ي  ا ضعلج  ا  باإلض  افة إىل أن ازدواجي  ة ال  دور ال  ذي تق  وم ب  ه امل  رأة عموم  اً 
 .ي يف بيئة املدرسة العمل اسأسرى وواقعجاعرضة لصعوبات يف التوفيق بني كل من متطلبات واقعجا 
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 :نتائج الفر  الثاني 
ال تصل القي ادة الرتبوي ة ل دى م ديرات امل دارس إىل املس توى املمت از بن اً  عل ى مس تويات ":ينص الفرض الثاين على 

 .التكرارات والنسب املئوية سأفراد العينة يف القيادة الرتبوية ( 5)للتحقق من صحة الفرض يوضح اجلدول  ".االختبار

 ( 5)جدول 
 (96)التكرارات والنسب المئوية لدرجات القيادة التربوية ألفراد العينة ن 

 النسبة المئوية التكرار الدرجة الخام النسبة المئوية التكرار الدرجة الخام
11 1 1.1 32 15 15.6 
22 2 2.1 33 8 8.3 
23 2 2.1 31 7 7.3 
25 2 2.1 35 6 6.3 
26 2 2.1 36 1 1.2 
27 11 11.1 37 1 1.1 
28 1 1.1 38 2 2.1 
29 5 5.2 39 1 1 
31 8 8.3 11 1 1 
31 18 18.8    

وتقاب  ل ه  ذه الدرج  ة حس  ب مس  تويات االختب  ار مس  توى ( 11)ويتض  ح م  ن اجل  دول الس  ابق أن أعل  ى درج  ة ه  ي 
ا)  .يتاز يا حيقق صحة الفرض الثاين فقط وهذا يعي أنه مل حتصل أي من أفراد العينة على درجة ( 1)وتكرارها ( جيًدا جدًّ

كم  ا ميك  ن أن يس  تخلص م  ن اجل  دول الس  ابق ع  دد امل  ديرات يف ك  ل مس  توى م  ن مس  تويات الق  درة عل  ى القي  ادة الرتبوي  ة 
 .تلك اسأعداد ( 6)ويوضح اجلدول

 (6)جدول 
 ( 96)توزيع المديرات على مستويات القيادة التربوية ن 

 النسبة المئوية التكرار الدرجة الخام التقدير

 1 1 51-15 يتاز
ا  1.11 1 11-11 جيد جدًّ
 11.58 11 39-35 جيد
 79.1 76 31-25 مقبول
 1.17 1 21-21 ضعيف

ا  1.11 1 21أقل من  ضعيف جدًّ
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بينم  ا  م  ن أف  راد العين  ة% 79أن التق  دير الش  ائع ه  و درج  ة املقب  ول حي  ث حص  لت علي  ه ( 6)ويتض  ح م  ن اجل  دول رق  م 
وه ذا يع ي أن م ديرات امل دارس يع انني م ن ع دم ق درهتن عل ى اس تخدام % 1وعلى جي د ج دًّا % 11.5درجة جيد حصلن على 

 .جوانب القيادة الرتبوية 

ب أن مس توى القي ادة ( 2111)،ودراس ة ياركن دي(1111" )قن ديل الصايغ وياسنيحممد "وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 .املستوى اجليد الرتبوية لدى مديري املدارس مل يصل إىل

وه ذا يعت  رب مؤش راً خط  رياً نظ راً سأمهي  ة ال دور الرتب  وي ال ذي تقدم  ه م ديرة املدرس  ة وماهل ا م  ن فعالي ات يف ختط  يط وتنظ يم وتنس  يق 
وتوجي  ه ومتابع  ة ك  ل نش  اط تق  وم ب  ه ك  ل الع  امالت يف املدرس  ة فج  ي املش  رفة واملقيم  ة داخ  ل املدرس  ة وه  ي املس  ؤولة ع  ن توجي  ه املعلم  ات 

وال ميكن أن يقوم هبذا الدور الرتب وي الفع ال إال م ن  واإلشرا  عليجن ومراقبة أدائجن والتأكد من أهنا تتفق مع اسأهدا  املطلوب حتقيقجا
يف دراس تجم ب أن وظيف ة ( 1976)تتوافر فيه صفات تؤهله للقيام هبذه اسأعبا  داخل املدرسة، حي ث وص ف زي دان حس ني وحمم د منص ور

 "عترب من أهم وأخطر الوظائف يف السلم التعليمي، حيث أهنا كلجا عنا  وججد وشقا مدير املدرسة ت

 :الفر  الثالث 
ال توج د عالق ة ذات دالل ة إحص ائية ب ني درج ة الض غط ل دى م ديرات امل دارس يف ل وا  قص بة ارب د :"ينص الف رض عل ى 

 :رتباط لتلك العالقات معامالت اال( 7)للتحقق من صحة الفرض يوضح اجلدول  .والقيادة الرتبوية

 
 (7)جدول 

 (96) قة ضغوط العمل بالقيادة التربويةعال

 مستوى الداللة معامالت االرتباط المتغيرات
 غري دالة 1.18 القيادة الرتبوية

الرتبوية يتضح من اجلدول السابق أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني شعور املديرة بالضغط وقدرهتا على القيادة 
 .وبذلك يتفق هذا الفرض

 :الفر  الرابع
ال توجد فروق ذات داللة إحص ائية يف درج ات ض غوط العم ل ل دى م ديرات امل دارس يف "  :ينص الفرض على

للتحق ق م ن ه  ذا ". املرحل ة ال يت تعم  ل هب ا امل ديرة، املؤه ل العلم ي، س نوات اخلدم ة: ل وا  قص بة ارب د وفق ًا للعوام ل التالي ة
 .نتائج حتليل التباين( 8)يوضح اجلدول الفرض 
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 (8)جدول 
 لدرجات أفراد العينة في ضغوط العمل( ف )تحليل التباين وقيمة 

 متوسط المربعات مجموع المربعات درجة الحرية مصدر التباين المتغيرات
قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

املرحلة اليت تعمل 
 هبا املديرة

 بني اجملموعات
داخل اجملموعات 

 اجملموع

2 
93 
95 

1118.21 
73271.719 
71379.99 

551.121 
787.868 1.73    

 املؤهل العلمي
 بني اجملموعات

داخل اجملموعات 
 اجملموع

3 
91 
91 

1518.67 
69721.18 
71231.117 

1127.17 
771.681 1.15    

 عدد سنوات اخلدمة
 بني اجملموعات

داخل اجملموعات 
 اجملموع

2 
93 
95 

1358.72 
73121.27 
71379.99 

152.91 
793.71 

1.57
1    

 .أنه ال توجد فروق يف درجات الضغوط وفقاً للعوامل املوضحة وهذا يتفق مع الفرض( 8)يتضح من اجلدول رقم 

 الفر  الخامس
ال  يت املرحل  ة ": توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية يف درج  ات القي  ادة الرتبوي  ة وفق  اً للعوام  ل التالي  ة: "ي  نص الف  رض عل  ى 

 .نتائج حتليل التباين ( 9)تعمل هبا املديرة، املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلدمة، للتحقق من الفرض يوضح اجلدول 

 (9)جدول رقم 
 لدرجة أفراد العينة في القيادة التربوية( ف)تحليل التباين وقيمة

 مصدر التباين المتغيرات
درجة 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 املرحلة التعليمية
 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

 اجملموع

2 
93 
95 

31.77 
1151.22 
1182.99 

15.89 
15.61 1.12    

 املؤهل العلمي
 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

 اجملموع

3 
92 
95 

89.68 
1392.278 
1118.958 

22.12 
15.17 1.15    

عدد سنوات 
 اخلدمة

 بني اجملموعات
 داخل اجملموعات

 اجملموع

2 
93 
95 

16.71 
1136.29 
1182.99 

15.57 
15.61 1.99    

 .يتضح من اجلدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات القيادة الرتبوية وفقاً للعوامل املوضحة
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 :ملخص النتائج 

  من أفراد العينة من ضغط العمل %  36.5تعاين. 
  العينة من عدم قدرهتن على استخدام جوانب القيادة الرتبوية وُحصلن على تقدير مقبول من أفراد %  79تعاين. 
  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ضغوط العمل والقيادة الرتبوية. 
  املرحل  ة : ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية يف درج  ات ض  غوط العم  ل، والقي  ادة الرتبوي  ة وفق  اً للمتغ  ريات التالي  ة

 .ليمية، املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلدمة التع

 :التوصيات 
االهتمام بتحديث نظم اإلدارة املدرسية يف امل دارس، حبي ث تعط ي ص الحيات إىل م ديرة املدرس ة متكنج ا م ن إض اد  -1

 .مناخ عمل جيد، وتؤدي إىل إزالة أو ختفيض ما تعانيه من ضغوط العمل 
 .الضغوط ارحياتية و ضغوط العمل  توعية مديرات املدارس بكيفية التعايش مع -2
 .تنظيم دورات تدريبية ملديرات املدارس عن أساليب القيادة الرتبوية  -3
إعادة النظر بطرق اختيار املديرات، وذلك بوضع معايري حمددة عند إجرا  عمليات الرتش يح لالختي ار، ح ىت ميك ن  -1

 .للقيام بدور مديرة املدرسة ارحصول على الفئة املناسبة اليت تتوافر فيجا مجيع املواصفات 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6102سبتمرب    –ة       العدد األول ـــــط الدوليـــة البحر املتوســـــة جامعــجمل
 

56 
 

 :املراجع العربية
 

 .دار اجليل: بريوت. القاموس احمليط (. غري معرو .)آبادي، جمد الدين الفريوز -1
عملي ات حتم ل الض  غوط يف عالقتج ا بع دد م  ن املتغ ريات النفس ية ل  دى (. م1991.) إب راهيم، لطف ي عب د الباس  ط -4

 .البحوث الرتبوية، العدد اخلامسجملة مركز : قطر. املعلمني 
، ترمج   ة جعف    ر أب   و القاس    م أمح    د الس   لوك التنظيم    ي واسأدا (. 1991.)ان   درو دي س    يزالقي وم   ارك ج    ي واالس -3

 (.1991معجد اإلدارة العامة، : اململكة العربية السعودية)
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، اسأوىل، الطبعة .االجتاهات ارحديثة لإلدارة املدرسية(.2111.)طارق البدري، -1
دراسة حتليليه لضغوط العم ل ل دى امل رأة املص رية ب التطبيق عل ى دي وان ع ام هيئ ة  (. 2111.)جاد اهلل، فاطمة على -5

 8-6كجربا  مصر ، مؤمتر اإلبداع والتجديد يف اإلدارة العربية يف مواججة حتديات الق رن ارح ادي والعش رين ، م ن 
 .نوفمرب، القاهرة 

 .11رسالة املعلم، وزارة الرتبية اسأردنية، . القيادة يف اإلدارة الرتبوية ( م1983.) ، عزتجرادات -6
البن   ا  الع   املي سأا   اط القي   ادة الرتبوي   ة (. 1986.) حس   ان، حس   ن حمم   د إب   راهيم و الص   ياد، عب   د الع   اطي أمح   د -7

: الري  اض.الس  عودية  ة املتوس  طةوعالق  ة ه  ذه اسأا  اط بالرض  ا ال  وظيفي للمعل  م وبع  ض املتغ  ريات اسأخ  رى يف املدرس  
 .، السنة السادسة17مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، ع

: الق   اهرة.ملدرس   ية واإلش   را  الف   ي س   يكولوجية اإلدارة ا(. 1976.) حس   ني، زي   دان و منص   ور، حمم   د مص   طفى -8
 .مكتبة غريب

الطبع  ة  .لس  لوك التنظيم  يحماض  رات يف ا(.2112.)حمم  د عب  د الس  الم وب  الل، عب  د الغف  ار وأب  و قح  ف، حنف  ي، -9
 .القاهرة :اسأوىل، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية

اجملل  ة . مرك  ز الض  بط وعالقت  ه بالتحص  يل اسأك  ادميي للطال  ب، وجنس  ه وختصص  ه ( م1987.)دروزة، أفن  ان نظ  ري  -10
 . 91/.88اجلامعة التونسية، العدد : التونسية للعلوم االجتماعية، تونس 

االجتاه  ات النفس  ية والس  لوكيات االضابي  ة والس  لبية يف بيئ  ة العم  ل اإلداري ، (.1995. )الش  ريف، بلق  يس ناص  ر -11
 .، العدد اسأول ، الرياض 235معجد اإلدارة العامة اجمللد 

قي  اس الق  درة عل  ى القي  ادة الرتبوي  ة ل  دى بع  ض (.ه1111.)حمم  د حس  ن ، و قن  ديل، ياس  ني عب  د ال  رمحن الص  ائغ، -14
سلسلة البحوث الرتبوية والنفس ية الع دد : وعالقتجا ببعض املتغريات، مكة املكرمة مديرات املدارس لنطقة الرياض 

(28. ) 
الضغط النفسي مفجومه، تشخيصه، طرق عالج ه ومقاومت ه الري اض، (.م 1991. )الطريري، عبد الرمحن سليمان -13
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 :حبث بعنوان 

 التعليم االلكرتوني يف التدريس  اسرتاتيجيةالصعوبات التي تواجه تطبيق 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة بنغازي

 :  مريفت مخيس عبد القادر بوبكر التارقي. د :إعداد
  حماضر بقسم الرتبية و علم النفس

 كلية اآلداب  -جامعة بنغازي                                                                
 :امللخص

التدريس من وججة نظ ر أعض ا  يجد  هذا البحث إىل الكشف عن الصعوبات اليت تواجه تطبيق التعليم االلكرتوين يف 
عضو هيئة ( 211) هيئة التدريس صامعة بنغازي و فروعجا وقد مت استخدام املنجج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة البحث من 

وللتحق ق م ن ه د  البح  ث مت .  2116 -2115ت دريس ب درجات علمي ة خمتلف ة مت اختي ارهم بطريق ة عش  وائية، للع ام اجل امعي 
فقرة موزعة على مخس جماالت رئيسية، وقد مت التحقق من ص دقجا و يباهت ا، وأش ارت النت ائج إىل ( 51)مكون من  تطوير استبيان

أن مجيع فقرات االستبيان متثل صعوبات تواجه تطبيق التعليم اإللكرتوين يف التدريس باجلامعات الليبي ة، حي ث احتل ت الص عوبات 
ا ت الص   عوبات املتعلق   ة بالطلب   ة بالرتتي   ب الث   اين ، تليج   ا الص   عوبات املتعلق   ة ب   اإلدارة املتعلق   ة ب   املنجج الرتتي   ب اسأول، يف ح   ني ج   

 .اجلامعية ،   الصعوبات املتعلقة باخلربة يف جمال التعليم اإللكرتوين ، وأخري الصعوبات املتعلقة بالبنية التحتية 

The difficulties faced in the application of e-learning strategy in teaching from 

the perspective of faculty members at the University of Benghazi 

Abstract: this research aims at exposing the difficulties which faces the application of 

e-learning in teaching from the viewpoint of faculty members at the University of Benghazi 

and its branches, and the descriptive and analytical approach was used, and the research 

sample was formed of 200 faculty members with different scientific degrees and were chosen 

randomly, for the academic year 2015-2016. And in verifying the aim of the research, a 

questionnaire was developed which was composed of 50 article distributed on five major 

fields, and their reliability and constancy was confirmed. The results showed that all 

questionnaire articles represent difficulties facing the e-learning application in teaching in the 

Libyan Universities, where curriculum related difficulties came in the first place, whereas 

difficulties related to students came in the second place, followed by difficulties related to the 

University Administration, and then difficulties related to experience in the field of e-

learning, and finally difficulties related to infrastructure. 
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 :املقدمة

يشجد العص ر ارح ايل تغ ريات س ريعة و متالحق ة وانفج اراً تقني اً ويقافي اً يف رض أعب ا  ومتطلب ات كث رية س وا  عل ى مس توى 
أنفسجم أو على مستوى الدولة يف نش ر يقاف ة التعل يم كح ق للجمي ع وأص بح للتكنولوجي ا دوراً مجم ا يف مجي ع ن واحي اسأفراد لتنمية 

ارحي اة، فق  د س  اعدت عل  ى إح داث نقل  ة حض  ارية كب  رية ، فأص  بح البعي د قريب  اً ، ومل تع  د هن  اك ح واجز مكاني  ة أو زماني  ة ب  ني أف  راد 
بح العامل قرية صغرية حيث يستطيع أي إنسان التعر  إىل كل م ا فيج ا ، وانعك س ذل ك اجملتمع الواحد، أو بني جمتمع وآخر، وأص

التطور اهلائل على منظومة التعليم إذ حبث الرتبويون عن طرق واسرتاتيجيات وأساليب وتقنيات وا اذج جدي دة ملواجج ة التح ديات 
وال ذي يعتم د عل ى اس تخدام أدوات االتص ال E-Learningاليت تواجه العملية التعليمية ، فظج ر م ا يس مى ب التعليم اإللك رتوين

 .ارحديثة ، وذلك للوصول إىل أفضل النتائج التعليمية 

فل  م تع  د اسأس  اليب التعليمي  ة القدمي  ة كافي  ة للتعل  يم يف عص  ر الكمبي  وتر واالنرتن  ت ب  ل أص  بح التعام  ل م  ع املس  تحديات 
ويعت رب املعل م ه و . أساس يا م ن عوام ل حتقي ق اجل ودة يف املؤسس ات التعليمي ةالتكنولوجية وتوظيفجا يف التعليم ض رورة ملح ة وع امال 

العنص ر الفع  ال ال  ذي يق  ع عل  ى عاتق  ه الع  ب  اسأك  رب يف توظي  ف التعل يم االلك  رتوين ، وذل  ك ل  ا يت  وافر لدي  ه م  ن مج  ارات وق  درات 
ات باستخدام الوسائل التقليدية ، وإاا عليه تعريف متكنه من استخدام التعليم االلكرتوين فلم تعد مجمته قاصرة على تقدمي املعلوم

املتعلم بأدوات العصر اليت ت وفر ل ه ف رص ارحص ول عل ى املعرف ة م ن مص ادرها املختلف ة والتواص ل م ع ايفخ رين ي ا ضع ل ال تعلم ش يق 
 .ويتع، ويتحقق بأعلى كفا ة، وبأقل جمجود، و  أقل وقت

دة حىت وصل إىل ما هو عليه ايفن ، ومن خالل االطالع على اسأدبيات اخلاصة وقد مر التعليم االلكرتوين لراحل متعد
 :مر بأربع مراحل هي  التعليم قدلوضوع التعليم االلكرتوين وجد أن هذا النوع من 

إن حي ث  مل يكن له ظجور واضح يف هذه الفرتة بالرغم من وجود أججزة كمبيوتر يف تلك الفرتة1983قبل عام:  المرحلة األولى
 .املوقف التعليمي كان عبارة عن اتصال بني معلم وطالب داخل حجرة الدراسة

ب دأ يف ه ذه املرحل ة تط ور واض ح واس تخدام ل بعض الوس ائط اخلاص ة باس تخدام الون دوز وب دأ 1993 -1981:  المرحلة الثانيالة
 االهتمام اجلزئي هبذا النوع من التعليم

الكرتوني ة متخصص ة وب د  اس تعمال الربي د االلك رتوين والش بكة العنكبوتي ة أدى  ظجرت ب رامج2111 -1993:  المرحلة الثالثة
إىل تطور ملحوظ يف هذه املرحلة حيث مت توظيف الكمبيوتر و االتصاالت يف العملية التعليمية و  هذه الفرتة مت تطوير 

 .أول برنامج لتصفح املعلومات من خالل شبكات االنرتنت 
ح   ىت الوق   ت ارحاض   ر حي   ث ظج   رت طف   رة واض   حة يف ه   ذه الف   رتة وتط   ور اسأم   ر إىل تص   ميم مواق   ع  -2111:  المرحلالالالة الرابعالالالة

الكرتوني  ة وأص  بح ال  بعض يعتم  د عل  ى ه  ذا الن  وع م  ن التعل  يم اعتم  ادا كلي  ا حي  ث يلتق  ي املعل  م بالطال  ب ع  ن طري  ق ه  ذه 
ب االلكرتوني   ة حي   ث يس   تطيع امل   تعلم املواق   ع والربي   د االلك   رتوين وب   ذلك مت التغل   ب عل   ى بع   د املس   افة كم   ا ظج   رت الكت   

ارحصول عليجا ملتابعة تعلمه دون ارحاجة إىل السفر إليجا كذلك اتس ع مفج وم التعل يم االلك رتوين ليك ون لثاب ة مظل ة تق ع 
. حتتج    ا مف    اهيم تربوي    ة معاص    رة مث    ل التعل    يم الف    ردي، اإلرش    ادي ، التعل    يم الربن    اجمي مث    ل ال    تعلم لس    اعدة الكمبي    وتر

 .( 4002عن سالم، 4014ودة،العوا)
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استخدام هذا النوع من  إنحيث  االلكرتوينمن مراحل التعليم  اسأوىلمازال يقف عند املرحلة  اللييباجملتمع  أنوترى الباحثة    
تعتمد عليه اعتماد   أصبحت واسأجنبيةمن الدول العربية  اً كثري   أنحني  يفمرحلة من مراحل التعليم  أي يف أساسيايعترب  التعليم ال
، سلطنة عمان ، فلسطني ، اليابان ، الواليات املتحدة  اإلمارات :مجيع مراحل التعليم ومن هذه الدول يفتدريسجا  يفكليا 

، كذلك فإن إن كثرياً من الدول العربية تعدت مرحلة البحث يف املعوقات اليت تواجه هذا النوع من ، اسرتاليا ، ماليزيا  اسأمريكية
تعليم باستخدام الدراسات الوصفية التحليلية لتأخذ الدراسات التجريبية مكاهنا وتتعر  على فاعلية هذا النوع من التعليم على ال

اخل، و  جمتمعات أخرى ظجر االهتمام بكيفية استخدام ...... جوانب متعددة منجا التفكري ما ورا  املعريف ، التفكري أالبتكاري 
 اسأفراد تفكري يف تغيريًا يتطلب اسأمر فإن ذلك ضقق ولكي.مع ذوى الفئات اخلاصة لتسجيل عملية تعلمجم  هذا النوع من التعليم

 العملية املناهج وحوسبة رحوسبة بداية تعد واليت ،( املعلم حوسبة)ذلك  نسمي أن ميكن فإننا التعبري وإن صح ، التعليم وسياسات
 . القضية جممل يف واسأساس اسأصل هو فاملعلم ، برمتجا التعليمية

 

من  جمزيادة فاعلية املتعلمني ، وميكن يفتساهم  اليت يف التدريس و ارحديثة اسأساليبمن  االلكرتوينويعترب أسلوب التعليم     
اكتساب مجارات عالية ، هذا وقد أكدت العديد من و االكتشا  و التحليل و الرتكيب  على ساعدهمي سأنه ةاملسؤوليحتمل 
 اسأهدا حتقيق  يفالعملية التعليمية ، ويسجم  إيرا جمال التعليم يساعد على  يفااللكرتونية  اسأججزةراسات على أن استخدام الد

واالنرتنت بيئة الكرتونية قائمة على التفاعل ، لتعلم و اكتساب بعض املجارات وهناك يالث اسرتاجتيات  بويوفر ارحاسو  .املنشودة
 :رئيسية لتكامل التعليم مع مظاهر تكنولوجيا املعلومات ، وهى 

مثل برامج الرسم ، ومعاجلة الكلمات و اجلداول اإللكرتونية، وقواعد : استخدام ارحاسوب داخل الفصل الدراسي  -1
 .البيانات 

يكمن استخدام االنرتنت للقي ام بأعم ال تعاوني ة و أنش طة م ع ط الب آخ رين ع رب : استخدام االنرتنت يف التعليم  -2
 .االنرتنت كما ميكن استخدامه لتحميل الربامج الدراسية ، وخطط الدروس 

ه  و كت  اب حمم  ل بلغ  ة العص  ر ، فج  و ل  يس مكتوب  ا عل  ى ال  ورق وإا  ا ميك  ن فتح  ه : اس  تخدام الكت  اب اإللك  رتوين  -3
ف  أهم م  ا ميي  زه ص  غر . بواس  طة ارحاس  وب وق  را ة حمتويات  ه م  ن خ  الل الشاش  ة ارحاس  وبية مجم  ا بل  غ حج  م الكت  اب 

 ( 4008عبد الكريم ، ) . دةحجمه و سعته وإمكانية البحث عن أي كلمة أو موضوع يف خالل يواين معدو 

وقد ظجرت مرتادفات كثرية استخدمت للداللة على التعليم االلكرتوين اسأمر الذي جعل من الصعب تطوير تعريف حمدد 
ة ، التعلم املوزع ، التعلم الشبكي ، التعلم االتصايل، التعلم االفرتاضي ، التعلم لساعد باسأنرتنتالتعلم : له ، ومن هذه املرتادفات 

ومجي ع ه ذه املف ردات تتض من وج ود امل تعلم بعي دا ع ن املعل م ، ويس تخدم نوع ا م ن التقني ة وع ادة م ا . ارحاسوب ، ال تعلم ع ن بع د 
 .يكون ارحاسوب للوصول إىل املادة التعليمية 

تكنولوجيا الوسائط  ويقصد بالتعلم اإللكرتوين أن تتم عملية التعلم عن طريق استخدام أججزة إلكرتونية، ومستحديات  
املتعددة لعزل عن ظريف الزمان واملكان، حيث يتم االتصال بني الدارسني واملعلمني عرب وسائل اتصال عديدة، وتتم عملية التعليم 

 ىعل يقوم تعليميًا نظاًما نبي ولكي .وفًقا لظرو  املتعلم واستعداداته وقدراته، وتقع مسئولية التعلم بصفة أساسية على عاتقه 
مع  يتناسب لا تقدميجا طريقة تعديل إيل باإلضافة ، التعليمية واملقررات املواد تصميم إعادة يتطلب ذلك فإن االلكرتوين التعلم
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 وموجه التعليمية للمواد مصمم للمعرفة إىل ناقل من دوره سيتغري الذي املعلم دور يف تعديال اسأمر يتطلب كما ، اجلديد اسأسلوب
 :التعريفات اليت قدمت ملفجوم التعليم اإللكرتوين ومن . ومرشد 

 

  بأن ه أس لوب تعليم ي يعتم د عل ى اس تخدام التقني ات ارحديث ة للحاس ب والش بكة العاملي ة ( 2118)عرفه عبد الكرمي
 للمعلومات ووس ائطجا املتع ددة، مث ل اسأق راص املدجم ة، والربجمي ات التعليمي ة، و الربي د اإللك رتوين، و س احات ارح وار

 .والنقاو
  بأن   ه تعل   يم م   رن ومفت   وح ويس   تخدم التقني   ة صمي   ع أنواعج   ا م   ن خ   الل توظي   ف وس   ائط (  2112)ويعرف   ه الع   واودة

 .متعددة وذلك إليصال املعلومة للطلبة ملراعاة الفروق الفردية بينجم بأقصر وقت وأقل ججد 
 يمية تفاعلي ة متع ددة املص ادر تعتم د عل ى بأنه ذلك النظام التعليمي الذي يقدم بيئة تعل( 2113) يويعرفه الساعد

 .ارحاسوب وملحقاته وشبكة االنرتنت يا يتيح الفرصة للمعلم مساعدة املتعلم يف أي وقت 

بالنظر اىل التعريفات السابقة جن د إن هن اك تع دداً وتنوع اً يف التعريف ات ال يت ق دمت للتعل يم اإللك رتوين ف البعض ي رى ان ه 
احملتوى إىل املتعلم باالعتماد على الوس ائط املتع ددة ع رب الوس ائط االلكرتوني ة مث ل تعري ف ك ال م ن عب د الك رمي طريقة تدريس لنقل 

أنه نظ ام ل ه مدخالت ه وعمليات ه وخمرجات ه ويرج ع ه ذا االخ تال  ( 2113) يالساعد حني يرى يف( 2112)العواودة ( 2118)
نولوجي   ا التعل  يم ، واالخ   تال  يف ترمج  ة املص   طلح وتع  دد التس   ميات ، وع   دم إىل حداي  ة مص   طلح التعل  يم اإللك   رتوين وارتباط  ه بتك

 .االتفاق على أدوات التعليم اإللكرتوين 

وخالص  ة الق  ول ميك  ن الق  ول إن  ه م  ازال هن  اك خ  ال  ح  ول مس  ألة حتدي  د مص  طلح ش  امل ملفج  وم التعل  يم االلك  رتوين ، 
فاملتخصصون يف النواحي الفنية والتقنية . يق على زاوية ختصصه واهتمامهويغلب على معظم االجتجادات يف هذا اجملال تركيز كل فر 

يجتمون باسأججزة وال ربامج، بينم ا يج تم الرتبوي ون بايفي ار التعليمي ة والعالق ات الرتبوي ة ، ورك ز علم ا  االجتم اع وعلم ا  ال نفس عل ى 
كم  ا يج  تم رج  ال اسأعم  ال بالعائ  د  ن  ا  وتك  وين جمتم  ع املدرس  ة،ت  أيري ه  ذه التقني  ات يف بيئ  ة التعل  يم وم  دى ارتباطج  ا س  لباً وإضاب  اً بب

املتوق  ع م  ن ه  ذا النش  اط س  واً  أك  ان نش  اطاً جتاري  اً ض  من ف  روع التج  ارة االلكرتوني  ة أو كأس  لوب جدي  د لت  دريب وتعل  يم امل  وظفني 
 إلكساهبم مجارة جديدة بأقل كلفة يكنة

وين جند أن الباحثني تناولوه بطرق خمتلفة وما يجمنا يف هذا اجملال هو و بالنظر إىل اسأدب الرتبوي ملوضوع التعليم اإللكرت 
 :الدراسات اليت تناولت الصعوبات اليت تواجه تطبيق التعليم اإللكرتوين ومن هذه الدراسات

ه  دفت إىل الكش  ف ع  ن معوق  ات اس  تخدام منظوم  ة التعل  يم اإللك  رتوين م  ن وجج  ة ( 2111)دراس  ة ال  دهون و آخ  رون 
فق  رة موزع  ة عل  ى أربع  ة ( 36)املرحل  ة الثانوي  ة يف ل  وا  الك  ورة ، ولتحقي  ق ه  ذا اهل  د  مت تط  وير اس  تبيان مك  ون م  ن  نظ  ر معلم  ي

معل  م مت اختي  ارهم بطريق  ة عش  وائية وأش  ارت النت  ائج إىل أن املعوق  ات ( 17) معلم  ة و( 58)جم  االت وتكون  ت عين  ة الدراس  ة م  ن 
تلتجا املعوقات املتعلقة باإلدارة ،   املعوقات املتعلقة بالبني ة التحتي ة والتججي زات ، وج ا ت  املتعلقة باملعلمني احتلت املرتبة اسأوىل،

 .املعوقات املرتبطة بالطالب يف املرتبة اسأخرية

إىل الكش ف ع ن معوق ات اس  تخدام ال تع لم اإللك رتوين م ن وجج ة نظ ر أعض ا  اهليئ  ة ( 2111)وه دفت دراس ة ارحوام دة 
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البلقا  التطبيقية، والتعر  على اير التخصص اسأكادميي وارحصول على الرخصة الدولي ة يف ه ذه املعوق ات ومت التدريسية يف جامعة 
عضو من أعضا  هيئة التدريس باجلامعة وتوصلت النتائج إىل أن املعوقات املتعلقة ( 96)إعداد استبيان وتكونت عينة الدراسة من 

ه التعل   يم اإللك   رتوين ك   ذلك ال توج   د ف   روق يف ه   ذه املعوق   ات تع   زى للتخص   ص باجلان   ب اإلداري ه   ي أه   م العقب   ات ال   يت تواج   
 .اسأكادميي والرخصة الدولية لقيادة ارحاسب ايفيل 

إىل التع   ر  عل  ى معوق   ات اس  تخدام التعل   يم اإللك  رتوين ال   يت يواججج  ا املعلم   ون (  2111)وه  دفت دراس  ة ب   ي ياس  ني 
ربد اسأوىل واير كال من اجلنس واخلربة واملؤهل العلمي يف ذلك ، وتكونت عينة الدراسة م ن لدارس مديرية الرتبية و التعليم ملنطقة ا

فق رة وأظج رت النت ائج ( 28) معلم و معلمة مت اختيارهم بطريقة عشوائية وجلمع البيانات مت استخدام اس تبيان مك ون م ن( 186)
أظج رت النت ائج وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية يف املعوق ات أن مجيع فقرات االستبيان شكلت معوقات للتعل يم اإللك رتوين كم ا 

 .تعزى ملتغري اجلنس   حني مل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريي سنوات اخلربة و املؤهل العلمي 

إىل التع  ر  عل  ى التح  ديات ال  يت تواج  ه التعل  يم اإللك  رتوين صامع  ة كيني  ا ، Tarus  (2015  )ك  ذلك ه  دفت دراس  ة
واس  تخدمت الدراس  ة اس  تبيان جلم  ع البيان  ات وتوص  لت . عض  و هيئ  ة ت  دريس باجلامع  ات الكيني  ة (  118) غ  ت عين  ة الدراس  ة وبل

) الدراس  ة إىل أن الص  عوبات املتعلق   ة بالبني  ة التحتي   ة ه  ي العام   ل اسأساس  ي و اسأول ال  ذي يعي   ق تطبي  ق التعل   يم اإللك  رتوين بنس   بة 
كذلك افتقار املعلم ملجارات التعليم الك رتوين وع دم وج ود الوق ت % (  78) بة الثانية بنسبةيف حني جا ت امليزانية املرت% ( 92

 .الكايف لذلك 

هدفت هذه الدراس ة اىل حتدي د الص عوبات ال يت تواج ه تطبي ق التعل يم اإللك رتوين Kisanga (2115 )وهدفت دراسة 
ا ، واستخدم الباحث سلسلة من املقابالت الشخصية شبه منظمة ، يف مؤسسات التعليم العايل بتنزانيا، وأفضل االسرتاجتيات رحلج

وتوصلت الدراسة إىل وجود مخسة صعوبات رئيسية أوهلا البنية التحتية الفقرية ،   القيود املالية أي عدم كفاية الدعم ، ونق ص يف 
 .التعليم اإللكرتوين وعدم رغبة املعلمني   التغيري  معرفة

 الشوبك لوا  يف والتعليم الرتبية مديرية ومعلمات معلمي من عينة معرفة مدى على التعر  إىل فتهد( 2111)دراسة مراد 
 وكذلك يدرسوهنا، اليت املواد يف هلا وتوظيفجم استخدامجم ومدى واالتصال، املعلومات لتكنولوجيا اسأساسية والربجميات للتطبيقات
 اسأدب على االطالع بعد الباحث، صم م الدراسة، أسئلة على ولإلجابة .هلا استخدامجم دون حتول اليت العوائق على التعر 
 النتائج كشفت.  عشوائياً  اختيارهم مت واملعلمات، املعلمني من ( 101 ) من  ةعينة الدراس تكونت حيث الدراسة، أداة الرتبوي،

 التججيزات توافر عدم أمهجا من كان التدريس  يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدامجم تعيق اليت العوائق بعض وجود عن
 .التدريس يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا توظيف كيفية يف التدريب بضعف مرتبط وبعضجا الالزمة، التحتية والبىن

 
هدفت إىل التعر  على واقع التعليم اإللكرتوين يف مدارس اململكة اسأهلية لدينة الرياض ، وكذلك ( 2118) دراسة عبد الكرمي 

معلمة ، ( 112)معلم و ( 91)منجم ( 212)التعر  على العوائق اليت تواجه التعليم اإللكرتوين ، وتكونت عينة الدراسة من 
و كثافة املادة العلمية كانت من أهم  .ايفيل ارحاسب أججزة تأمني دون حتول املالية خصصاتامل قلةوتوصلت الدراسة إىل إن  

 . العوائق اليت تعوق استخدام التعليم اإللكرتوين
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هدفت هذه الدراسة اىل تقييم مدى استفادة املعلمني لؤسسات التعليم العايل يف نيجرييا من   Leonard(  2113)  دراسة 
وقد استخدمت . التعليم اإللكرتوين يف التدريس ، كذلك معرفة الصعوبات اليت تواجججم أينا  استخدامجم هذا النوع من التعليم 

ىل أن املعلمني يف نيجرييا يستخدمون التعليم اإللكرتوين أينا  تدريسجم، الدراسة االستبيان لإلجابة عن أسئلة الدراسة ، وتوصلت إ
لكن هناك جمموعة من العقبات تواجججم منجا عدم وجود البنية التحتية الكافية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، كذلك قلة 

 .اسأموال ، وعدم وجود الدعم الفي من املجنيني
 

 البيانات،املناسب ملعاجلة  اإلحصائي اسأسلوبو  البحث،اختيار منجج  يفالدراسات السابقة وقد استفادت الباحثة من    
مع  ارحايلكذلك اتفق البحث   .ونوعجاكذلك اختيار عينة البحث املناسبة   الفقرات،واختيار  املناسبة،البحث  أداة وإعداد
العينة املختارة والبيئة  يفاالختال  يكمن  إن إال البيانات،مجع  يفاملستخدمة  اسأداةهد  البحث وكذلك  يفالسابقة  تالدارسا
 .الدراسةفيجا  أجريت اليت

 

 :مشكلة البحث
 

 هذا يف النجاح من متكنجم إمكاناهتمو   راهتمقد أن طاملا للجميع التعليم إتاحة على اإللكرتوين التعليم فلسفة قومت    
 أو العرق أو اجلنس بني التفرقة دون املتعلمني مجيع بني التعليمية الفرص تكافؤ مبدأ حتقيق على للعمل وذلك ، التعليم من النمط
 التعليمي املكان إىل االنتقال أو السري من ظروفجم متكنجم وال نائية مناطق يف يعيشون الذين الطالب إىل والوصول ، اللغة أو النوع
 ، أماكنجم يف وهم تعليمية فرص على بارحصول اخلاصة االحتياجات يذو  أو القادرين الغري للطالب السماح أجل من وأيضا ،

 .حدة على طالب لكل املناسب الفرد عدلمل وفقا سةاالدر  يف التقدم على الطلبة مساعدة من النظام هذا يتيحه ما إىل إضافة هذا
 ( 2112العواودة، ) 

 ,اإللكرتوين التعلم أمهية من الرغم علىيف انه Lockias( 2008 ) و(  2111)وتتفق الباحثة مع كلب من بسام وآخرون       
 نطاق على شارهانت من حتد اليت والتحديات العقبات من العديد تواججه ميالتعل من النوع هذا انف جناحه أيبتت اليت والنتائج
 التعلم من النمط هذا أمهية االعتبار بعني ُأخذ ما إذا سبيان قليلة العربية خاصة الدول يف أجريت اليت الدراسات أن كذلك  .واسع
  .التعليمية العملية يف الفاعل أيره و

متخصصني وباحثني أن نلفت انتباه القائمني على املؤسسات التعليمية بأمهية مثل هذا النوع بوصفنا لذلك وجب علينا    
 يف االلكرتوينحىت نواكب مستجدات الساحة البد من توظيف التعليم و . التعلمعملية  إينا من التعليم وما يوفره من وقت وججد 

 دجمهبل  التقليدي التعليمعن  التخليهذا  وال يعىن .املرحلة اجلامعية إىلبد ا من املرحلة االبتدائية ووصوال  التعليمخمتلف مراحل 
 .التقنية اسأدواتباستخدام  االلكرتوينمع التعليم 

بل اهلد   الدراسيمن قيمة وجود مؤسسات تعليمية وال وجود متعلمني ومعلمني داخل الفصل  والباحثة هبذا ال تقلل  
املعلومة للمتعلم بأقصر وقت و أقل ججد خاصة وأن كثري من الدراسات  إيصال اجل من أنواعجاهو استخدام التقنية صميع 

ة تفاعلية جتذب اهتمام بيئة تعليمي إلضادائل و التقنيات التعلم عرب الشبكة االلكرتونية يوفر أفضل الطرق و الوس إن إىلتوصلت 
  .املتعلمني
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بل أن نفكر يف إدخال هذا النمط اجلديد من التعلم سوا  يف جمال التعليم أو التدريب علينا إعداد فريق من معدي وق  
اخلربات الفنية القادرة على دعم هذا التحول حىت يؤتى مثاره ، وحىت ميكننا  وجود من دكالتأ ذلككو  عليجا، والقائمنيالربامج 

وقبل هذا وذاك علينا أن ننشر يقافة التعليم املستمر و االعتماد على الذات فجو الركيزة اسأساسية للتعليم . مواكبة عصر املعرفة 
  .االلكرتوين
 
 والزمان، املكان قيود ومنجا ، التقليدية التعلم بيئات عيوب من لعديدا عاجلت قد اإللكرتوين التعلم بيئة أن من وبالرغم  

 التفاعل عملية اإللكرتوين التعلم يعوق حيث حتقيقجا، اإللكرتوين التعلم يستطع مل التقليدية بالطريقة للتعلم زاتيي هناك أن إال
 ودعم مساندة وفقد ايفخرين، مع والتنافس االتصال من النابعة والدافعية التقليدية التعلم بيئات جاذبية ويضعف االجتماعي،

 تركيز عن ناهيك البعض، بعضجم يعرفون ال واملتعلمني املعلم سأن هذا ،إبداعاتهو   دوره وتقليص املواقف بعض يف املباشرة املعلم
 .ياملجار  باجلانب االهتمام من أكثر املعريف اجلانب على اإللكرتوين التعلم

كذلك فإن اجملتمع اللييب قد مر بظرو  حرب أدت إىل إيقا  الدراسة ملدة سنة كاملة ومل توجد أمامه أي وسيلة    
و  ظل هذا الوضع ظجرت حاجتنا املاسة إىل هذا النوع من  دملواصلة الدراسة يف ظل ظرو  ارحرب ، والطالب هو املتضرر الوحي

الوسيلة الوحيدة إلمتام العملية التعليمية ، وكحل هلذه اسأزمة مت توزيع طلبة اجلامعة يف مدينة  باعتباره(  التعليم االلكرتوين) التعليم 
بنغازي على املدارس املختلفة ولكن قدرة استيعاب هذه املدارس بسيطة جدا سأهنا مصممة الستيعاب عدد قليل من الطالب ، 

ل بديل لذهاب املتعلم إىل املؤسسة التعليمية ، ولكن هذا ال يعىن كح. ومن هنا ظجرت حاجتنا املاسة إىل التعليم االلكرتوين 
االعتماد عليه كوسيلة وحيدة للتعليم اجلامعي بل اعتباره مكمال للتعليم التقليدي العادي وبالتايل ضب على اجلامعات الليبية أن 

يم العايل وجتاوز العقبات و املشاكل اليت حتسن توظيفه ودجمه يف أساليب التعليم ، الن ذلك من شانه أن يرفع مستوى التعل
يف أن حمور جناح التعليم االلكرتوين تتوقف على انتقا  نوع التعليم (  2111) تواججه ، وتتفق الباحثة مع خلف وآخرون 

غاية يف حد ذاهتا االلكرتوين املناسب ، ومراعاة الضوابط واملعايري يف نظام التعليم املختار إذ أن استخدام التقنية ليست هدفا أو 
 .بل وسيلة لتحقيق أهدا  التعليم

الباحثة ضرورة التعر  عن الصعوبات اليت تواجه تطبيق التعليم اإللكرتوين يف جامعة بنغازي و هذا املنطلق رأت  من
، نظرا رحاجتنا املاسة إليه العملية التعليمية أساسباعتبارهم  أرائجممن خالل استقصا   سفروعجا من وججة نظر أعضا  هيئة التدري

 : يف ظل هذه الظرو  اليت يعيشجا اجملتمع اللييب ، وبذلك تتحدد مشكلة البحث يف اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل 

 ما هي صعوبات توظيف التعليم االلكرتوين صامعة بنغازي من وججة نظر أعضا  هيئة التدريس ؟ : س
 

  :أهداف البحث
بشكل أساس ي إىل الكش ف ع ن ص عوبات توظي ف التعل يم اإللك رتوين م ن وجج ة نظ ر أعض ا  هيئ ة يجد  هذا البحث 
 .التدريس صامعة بنغازي وفروعجا

 :أهمية البحث
تأتى أمهية هذا البحث من أمهي ة موض وع البح ث التعل يم اإللك رتوين ج ا  ذل ك يف توص ية الدراس ات الس ابقة مث ل  -1

بأمهية االهتمام لثل هذا النوع م ن التعل يم لرف ع كف ا ة  (  2112) وة أبو خط(  2112) دراسات كال من أمحد 
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 .كال من املعلم والطالب
ق د تش جع نت  ائج ه ذه الدراس  ة ب احثني آخ  رين لتن اول املوض وع م  ن زواي ا أخ  رى وبالت ايل اعتم  اده كطريق ة مجم  ة يف  -2

د تك  ون ه  ذه الدراس  ة الوحي  دة ال  يت و يف ح  دود عل  م الباحث  ة ق  . الت  دريس ب  التعليم اجل  امعي أس  وة بال  دول اسأخ  رى
 .أجريت يف البيئة الليبية للكشف عن صعوبات تطبيق التعليم اإللكرتوين يف التدريس باجلامعات الليبية

ك ذلك إن ه  ذا البح  ث يق  دم ص  ورة واقعي  ة ع  ن الص  عوبات ال  يت تعي  ق أعض  ا  هيئ  ة الت  دريس اجلامع  ات الليبي  ة ع  ن  -3
 .الذي قد يلفت انتباه املسئولني عن التعليم العايل للتغلب عليجا أو التقليل منجااستخدام التعليم االلكرتوين اسأمر 

كذلك تأمل الباحثة أن يشجع هذا البح ث املس ئولني عل ى قب ول توظي ف التعل يم اإللك رتوين يف الت دريس اجل امعي  -1
 .أسوة بباقي الدول

بدايت   ه، وه   و حباج   ة إىل املزي   د م   ن التج   ارب و ت   أتى أمهي   ة ه   ذا البح   ث يف ك   ون إن التعل   يم اإللك   رتوين م   ازال يف  -5
 .البحث و الدراسة بصورة مكثفة ومستمرة من اجل تطويره

 :مصطلحات البحث
 :مت تعريف مصطلحات البحث إجرائيا على النحو التايل

  جمموعة املشكالت اليت تؤير سلبا على توظيف التعليم اإللكرتوين يف التدريس باجلامعات الليبية :الصعوبات. 
  يقص  د ب  ه يف ه  ذا البح  ث اس  تخدام التقني  ة صمي  ع أنواعج  ا م  ن حاس  ب إىل وش  بكاته ووس  ائطه : التعل  يم اإللك  رتوين

املتع   ددة والي   ات حب   ث ومكتب   ات الكرتوني   ة وانرتن   ت يف إيص   ال املعلوم   ة للم   تعلم بأقص   ر وق   ت وأق   ل جج   د وك   ذلك 
رة الدراسة متضمنا مفجوم التعلم داخل املؤسسة التعليمية اللقا ات املباشرة و املتكررة بني املعلم و املتعلم داخل حج

 ( .اجلامعة ) 

 :حدود البحث
 :يتحدد البحث ارحايل يف

 أقتص   ر البح   ث ارح   ايل عل   ى التع   ر  عل   ى الص   عوبات ال   يت تواج   ه تطبي   ق التعل   يم اإللك   رتوين يف : ارح   دود املوض   وعية
 .التدريس صامعة بنغازي من وججة نظر أعضا  هيئة التدريس

  2115 -2111مت تطبيق أداة البحث يف العام الدراسي : ارحدود الزمانية . 
 يقتصر هذا البحث على أعضا  هيئة التدريس صامعة بنغازي وفروعجا: ارحدود املكانية. 

 :منهج البحث 
وحتلي ل  اتبعت الباحثة يف هذا البحث املنجج الوصفي التحليلي الذي حياول م ن خالل ه وص ف الظ اهرة موض وع الدارس ة

 .بياناته للوصول إىل نتائج علمية تبىن على أساسجا حلول جذرية 

 : جمتمع البحث وعينته 
-2111وعج   ا للفص   ل الدراس   ي تك   ون اجملتم   ع اسأص   لي للبح   ث م   ن مجي   ع أعض   ا  هيئ   ة الت   دريس صامع   ة بنغ   ازي وفر 
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 :وقد مت اشتقاق عينتني للبحث. 2115

مت اختي  ار عين  ة عش  وائية اس  تطالعية لغ  رض تطبي  ق أداة البح  ث عل  يجم والتأك  د م  ن  :عينالالة البحالالث االسالالتطالعية . أ
 .عضو هيئة تدريس(  51) صدقجا ويباهتا وقد بلغت عينة الدراسة االستطالعية 

يوض ح توزي  ع ( 1)عض  و هيئ ة ت دريس واجل  دول ( 211)مت اختي ار عين  ة عش وائية بلغ ت  :عينالة البحالث األساسالالية . ب
 .سية حسب النوع اسأساأفراد عينة الدراسة 

 (1)الجدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب النوع

 الجامعة
 النوع

 المجموع
 أنثى ذكر

 211 131 69 جامعة بنغازي و فروعجا

 :أدوات البحث
 :مت إعداد استبيان وفق اخلطوات التالية للتحقق من اهلد  اسأساسي للبحث

   س م   ا ه   ي الص   عوبات ال   يت تواج   ه توظي   ف التعل   يم : هيئ   ة الت   دريس ي   نص عل   ىتوزي   ع س   ؤال مفت   وح عل   ى أعض   ا
اإللك  رتوين صامع  ة بنغ  ازي وفروعج  ا ؟ وق  د مت إج  را  مق  ابالت شخص  ية م  ع أعض  ا  هيئ  ة الت  دريس ملناقش  ة موض  وع 

 .البحث واإلجابة عن السؤال املفتوح
    افة إىل الص   عوبات املطروح   ة يف اسأدبي   ات جتمي   ع وجج   ات النظ   ر املختلف   ة م   ن قب   ل أعض   ا  هيئ   ة الت   دريس ، باإلض

اخلاصة لوض وع البح ث ، لتك وين فق رات االس تبيان املغل ق ، بع د ذل ك مت حتدي د مخ س جم االت رئيس ة لالس تبيان ، 
فق   رة ، وق   د مت ع   رض االس   تبيان بص   ورته املبدئي   ة عل   ى جمموع   ة م   ن ( 51)وتك   ون املقي   اس يف ص   ورته املبدئي   ة م   ن 

  التع  ديالت الالزم  ة حس  ب توجيج  اهتم م  ن ح  ذ  ل  بعض الفق  رات وتع  ديل ال  بعض ايفخ  ر املتخصص  ني ، ومت إج  را
: فقرة موزعة على مخس جم االت ه ي (  51) وإعادة صياغة ، إىل أن ظجر االستبيان يف صورته النجائية مكون من 

صعوبات تتعلق باخلربة يف  :فقرات، اجملال الثاين(  11) صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعية ويتكون من : اجملال اسأول 
( 9) صعوبات تتعلق بالبني ة التحتي ة وتتك ون م ن : فقرات ، اجملال الثاين( 9) جمال التعليم اإللكرتوين و تتكون من 

ص  عوبات تتعل  ق ب  املنجج : فق  رة، اجمل  ال اخل  امس( 11)ص  عوبات تتعل  ق بالطلب  ة وتتك  ون م  ن : فق  رات، اجمل  ال الراب  ع
درج  ات للخي  ار ( 5)ق  د مت اعتم  اد أس  لوب ليك  رت للت  درج اخلماس  ي ،حي  ث أعطي  ت فق  رة ، و ( 11)وتتك  ون م  ن 
للخيار متدنية ( 1)للخيار متدنية ، ( 2)درجات للخيار متوسطة ، ( 3)درجات للخيار عالية ، ( 1)عالية جدا ، 

ل عل  ى ج  دا وذل  ك للكش  ف عل  ى الص  عوبة اسأكث  ر ش  دة م  ن أج  ل ض  رورة التوص  ل رحلج  ا ، أم  ا الص  عوبة ال  يت تتحص  
درجة عالية يتم تسليط الضو  عليجا وحماولة حلجا ، واليت تتحصل على درجة متوسطة من أج ل معرف ة وفج م طبيع ة 
ه  ذه املعوق   ات ، وم   ن   الكش   ف ع   ن أمهي   ة الص   عوبات وتص  نيفجا حس   ب أمهيتج   ا وتأيريه   ا عل   ى املعلم   ني ، ووفق   ا 

 .حسب كل جمال يوضح فقرات االستبيان( 2) واجلدول . سأسلوب ليكرت أعطيت
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 ( 4) الجدول 

 .فقرات االستبيان حسب كل مجال

 عدد الفقرات اجملال

 11 صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعية: اجملال اسأول
 9 صعوبات تتعلق باخلربة يف جمال التعليم اإللكرتوين: اجملال الثاين

 9 صعوبات تعلق بالبنية التحتية: اجملال الثالث 
 11 صعوبات تتعلق بالطلبة: اجملال الرابع

 11 باملنجج :اجملال اخلامس
 فقرة 51 اجملموع

وقد أبدى السادة احملكمون موافقتجم عل ى فق رات االس تبيان بع د إج را  التع ديالت الالزم ة، وب ذلك اعت ربت الباحث ة إن 
 .أرا  احملكمني وتعديالهتم داللة صدق كافية سأغراض البحث

 :ثبات االستبيان
عض و هيئ ة ت دريس ، ( 51)التأكد من يبات االستبيان مت تطبيقه على عينة الدراسة االستطالعية البالغ عددهم لغرض 

وبعد مرور أسبوعني من التطبيق اسأول مت إعادة تطبيق االستبيان وحساب معامل االرتباط بني التطبيق ني اسأول و الث اين لالس تبيان 
 .ح معامالت االرتباط الكلى لالستبيان وكل بعد من أبعاده يوض( 3)ككل وكل بعد من إبعاده واجلدول 

 ( 3)الجدول 
 .معامالت االرتباط الكلي لالستبيان وكل بعد من أبعاده

 الثبات المجاالت
 1,85 اجملال اسأول
 1,81 اجملال الثاين
 1,76 اجملال الثالث
 1,92 اجملال الرابع

 1,87 اجملال اخلامس
 1,91 الدرجة الكلية

لك ل (  1.87/  1.92/  1.76/  1.81/  1.85) و ( 1,91)إن معامل االرتباط للدرجة الكلية ( 3)يالح  من اجلدول 
بعد من اسأبعاد على التوايل ، وهى معامالت يبات مقبول تدل على إن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثب ات ويص لح للتطبي ق 

 .على أفراد عينة الدراسة اسأساسية 
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 :املعاجلة اإلحصائية للبيانات 
( spss)بعد تطبيق االستبيان على أفراد العينة اسأساسية و جتميع بيانات البحث مت استخدام برنامج التحليلي اإلحصائي

حي  ث مت حس  اب النس  ب املئوي  ة واملتوس  طات ارحس  ابية واالضراف  ات املعياري  ة وال  وزن النس  يب للتحق  ق م  ن اهل  د   لتحلي  ل البيان  ات،
 .ساسي للبحث ، كما مت حساب معامالت االرتباط للتحقق من يبات االستبيان اسأ

 :نتائج البحث و مناقشتها
  ينص السؤال الرئيسي على :النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيسي للبحث: 

 ما الصعوبات التي تواجه توظيف التعلاليم اإللكترونالي فالي التالدريس بالجامعالات الليبيالة مالن وجهالة نظالر أعضالاء: س
 هيئة التدريس ؟ 

ولإلجاب  ة ع   ن ه   ذا الس  ؤال قام   ت الباحث   ة باس  تخدام التك   رارات والنس   ب املئوي  ة واملتوس   طات ارحس   ابية لك  ل جم   ال م   ن 
 :جماالت االستبيان كال على حدة واجلداول التالية توضح ذلك

 ( 2)جدول 
 (صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية )لفقرات المجال األولت المعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافا

رقم 
 الفقرة

غير موافق 
 بشدة

موافق  موافق محايد غير موافق
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

1 24 29 20 104 23 3.37 1.22 67.3 7 
2 36 37 39 60 28 3.04 1.33 60.7 9 
3 20 19 25 107 29 3.53 1.16 70.6 5 
1 30 22 27 91 30 3.35 1.29 66.9 10 
5 28 25 8 103 36 3.47 1.31 69.4 6 
6 22 23 15 94 46 3.60 1.26 71.9 4 
7 34 31 26 70 39 3.25 1.38 64.9 8 
8 19 13 19 111 38 3.68 1.14 73.6 2 
9 7 6 12 144 31 3.93 0.81 78.6 1 
11 17 17 26 98 42 3.66 1.15 73.1 3 

حتص لت (قلة اإلمكانات املادية لتمويل التعليم اإللكرتوين ) واليت تنص على ( 9)إن الفقرة رقم ( 1)يتضح من اجلدول 
نظ  ام اإلدارة يعت  رب إن ) وال  يت ت  نص عل  ى ( 8)، يف ح  ني حتص  لت الفق  رة رق  م (  78.6)عل  ى الرتتي  ب اسأول بنس  بة مئوي  ة ق  درها 

 ( . 73.6)على الرتتيب الثاين بنسبة مئوية قدرها ( يانويا  التعليم اإللكرتوين أمرا

 ( 5)جدول 
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 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني
 (مجال التعليم االلكتروني  فيصعوبات تتعلق بالخبرة ) 

 رقم الفقرة
غري موافق 
 بشدة

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق
املتوسط 
 ارحسايب

 االضرا  املعياري
اسأمهية 
 النسبية

 الرتتيب

1 17 23 42 81 37 3.49 1.17 69.8 8 
2 18 22 38 79 43 3.54 1.20 70.7 7 
3 12 13 28 93 54 3.82 1.09 76.4 3 
1 21 17 27 93 42 3.59 1.21 71.8 6 
          5 7 12 24 86 71 4.01 1.02 80.2 1 
6 22 20 30 95 33 3.49 1.20 69.7 9 
7 14 9 18 105 54 3.88 1.08 77.6 2 
8 17 4 14 132 33 3.80 1.02 76 5 
9 9 13 11 140 27 3.82 .91 76.3 4 

حتص لت ( عدم توافر خدمة االنرتنت يف مكان الس كن ) واليت تنص على (  5) إن الفقرة رقم ( 5)يتضح من اجلدول 
كث  رة أع  داد الطلب  ة ال )وال  يت ت  نص عل  ى ( 7)، يف ح  ني حتص  لت الفق  رة رق  م%( 81.2) بنس  بة مئوي  ة ق  درها عل  ى الرتتي  ب اسأول 

 % ( .77.6) على الرتتيب الثاين بنسبة مئوية قدرها ( يسمح بإتباع هذا النوع من التعليم 

 (6)جدول 
 (صعوبات تتعلق بالبنية التحتية ) ات المجال الثالث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقر 

رقم 
 الفقرة

غير موافق 
 بشدة

 موافق محايد غير موافق
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

1 16 20 21 111 32 3.62 1.11 72.3 5 
2 24 28 20 79 49 3.51 1.32 70.1 7 
3 14 14 27 98 47 3.75 1.11 75 3 
1 26 23 16 118 17 3.39 1.19 67.7 9 
5 28 18 24 74 56 3.56 1.35 71.2 6 
6 16 7 13 116 48 3.87 1.07 77.3 1 
7 18 17 22 90 53 3.72 1.20 74.3 4 
8 20 16 16 87 61 3.77 1.25 75.3 2 
9 32 18 16 89 45 3.49 1.36 69.7 8 

ع دم وج ود ذوى اخل ربة والفني ني رح ل املش كالت املتعلق ة )واليت تنص عل ى (  6) إن الفقرة رقم ( 6)يتضح من اجلدول 
وال يت (  8) ، يف ح ني حتص لت الفق رة رق م ( 77.3) حتصلت عل ى الرتتي ب اسأول بنس بة مئوي ة ق درها ( بتقنية التعليم اإللكرتوين 
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) عل  ى الرتتي  ب الث  اين بنس  بة مئوي  ة ق  درها ( اجلامع  ة كالقاع  ات واملخت  ربات اجملج  زة ع  دم وج  ود أم  اكن خمصص  ة داخ  ل )ت  نص عل  ى 
75.3 .) 

 ( 7)جدول 
 (صعوبات تتعلق بالطلبة ) التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع 

رقم 
 الفقرة

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 الترتيب النسبية

1 13 16 15 112 44 3.79 1.08 75.8 9 
2 17 9 9 127 38 3.80 1.07 76 8 
3 9 14 11 120 46 3.90 .98 78 4 
1 19 13 14 101 53 3.78 1.19 75.6 10 
5 13 13 25 105 44 3.77 1.07 75.4 11 
6 9 13 21 96 61 3.94 1.04 78.7 3 
7 13 15 10 109 53 3.87 1.09 77.4 6 
8 10 19 26 83 62 3.84 1.12 76.8 7 
9 12 14 14 91 69 3.96 1.11 79.1 2 
11 13 10 11 94 72 4.01 1.10 80.2 1 
11 9 12 16 120 43 3.88 .96 77.6 5 

حتص لت ( عدم وعى الطالب بأمهية التعليم اإللك رتوين) واليت تنص على (  11) إن الفقرة رقم ( 7)يتضح من اجلدول 
ع دم تقب ل الطلب ة لفك رة )وال يت ت نص عل ى (  9) ، يف حني حتصلت الفقرة رقم ( 81.2) على الرتتيب اسأول بنسبة مئوية قدرها 

 % (.79.1)على الرتتيب الثاين بنسبة مئوية قدرها ( التعليم االلكرتوين

 ( 8)جدول 
صعوبات تتعلق )لمعيارية لفقرات المجال الخامس المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات االتكرارات والنسب 

 (بالمنهج 

 رقم الفقرة
غري موافق 
 بشدة

 موافق بشدة موافق حمايد غري موافق
املتوسط 
 ارحسايب

االضرا  
 املعياري

االمهية 
 النسبية

 الرتتيب

1 16 13 17 98 56 3.83 1.15 76.5 11 
2 11 17 12 111 49 3.85 1.06 77 9 
3 3 8 18 129 42 4.00 .77 79.9 6 

غري موافق  رقم الفقرة
 بشدة

املتوسط  موافق بشدة موافق حمايد غري موافق
 ارحسايب

االضرا  
 املعياري

االمهية 
 النسبية

 الرتتيب

1 12 10 19 117 42 3.84 1.01 76.7 10 
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5 6 5 12 134 43 4.02 .80 80.3 4 
6 3 2 19 122 54 4.11 .73 82.2 1 
7 4 6 12 142 36 4.00 .74 80 5 
8 4 13 7 139 37 3.96 .81 79.2 8 
9 4 6 16 123 51 4.06 .80 81.1 3 
11 3 6 7 140 44 4.08 .71 81.6 2 
11 10 11 17 99 63 3.97 1.04 79.4 7 

( اجلامعية واعتمادها على اسأسلوب التقليديضعف املناهج )واليت تنص على (6)إن الفقرة رقم ( 8)يتضح من اجلدول 
ك رب حج م )وال يت ت نص عل ى (  11) ، يف ح ني حتص لت الفق رة رق م %(82.2)حتصلت على الرتتيب اسأول بنسبة مئوي ة ق درها 
الباحثة  وسأمجايل النتائج قامت%(. 81.6)على الرتتيب الثاين بنسبة مئوية قدرها ( املنجج ضعل تطبيق التعليم اإللكرتوين صعب 

حبساب التكرارات والنس ب املئوي ة واملتوس طات ارحس ابية و االضراف ات املعياري ة لك ل جم ال م ن جم االت االس تبيان وترتيبج ا كم ا ه و 
 (.9)واضح باجلدول 

 (9)الجدول 
 وترتيبهاالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت االستبيان 

عدد  اجملاالت
 الفقرات

جمموع 
 االستجابات

املتوسط 
 ارحسايب

االضرا  
 املعياري

اسأمهية 
 النسبية

 الرتتيب

 3 70 0.35 3.49 1324 10 صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعية: اجملال اسأول
صعوبات تتعلق باخلربة يف جمال : اجملال الثاين 

 4 74 0.41 3.71 1298 9 التعليم االلكرتوين

 5 73 0.43 3.63 1270 9 صعوبات تعلق بالبنية التحتية: اجملال الثالث 
 2 77 0.33 3.87 1743 11 صعوبات تتعلق بالطلبة: اجملال الرابع

 1 79 0.24 3.97 1871 11 باملنجج:اجملال اخلامس
 

 قدره نسيب بوزن اسأوىل املرتبة حصل على قد(   اجلامعي باملنجاج تتعلق صعوبات ) اخلامس اجملال أن (9)اجلدول من يتضح   
 اسأول اجملال ، وحصل% ( 77)  قدره نسيب بوزن الثانية رتتيبال على( بالطلبة  تتعلق صعوبات)الرابع  اجملال وحصل ،(  %79)
 صعوبات) الثاين اجملال حصل يف حني ، % ( 71)  قدره نسيب بوزن الثالث رتتيبال على(  اجلامعية باإلدارة تتعلق صعوبات) 

صعوبات ) ، و حصل اجملال الثالث % ( 71)قدره  نسيب بوزن الرابع  رتتيبال على ( اإللكرتوينجمال التعليم  يفباخلربة  تتعلق
  .  % ( 73) اخلامس بوزن نسىب قدره  رتتيبعلى ال( تتعلق بالبنية التحتية 
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 :مناقشة النتائج
النسبية لكل جمال من جماالت االستبيان اخلمسة شكلت صعوبة فق د تع دت النس بة يتضح من نتائج البحث إن اسأمهية 

وهذا يعىن وج ود ص عوبة يف مجي ع اجمل االت املتعلق ة بتطبي ق التعل يم (  9) يف كل اجملاالت كما هو واضح باجلدول %( 71)املئوية 
( 2111) ارحوامدة (  2111)دراسة بي ياسني وآخرون اإللكرتوين يف اجلامعات الليبية ، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 

وق  د يرج  ع ذل  ك إىل حداي  ة ه  ذا الن  وع م  ن التعل  يم يف البيئ  ة الليبي  ة ، ي  ا ترت  ب علي  ه ع  دم وع  ى الطلب  ة و املس  ئولني ( 2111)م  راد 
 .بأمهية هذا النوع من التعليم 

لجال املنجج اجلامعي حتصلت على الرتتيب اسأول،  ولو نظرنا إىل كل جمال على حدة فإننا سنجد إن الصعوبات املتعلقة
والص  عوبات املتعلق  ة بالطلب  ة حتص  لت عل  ى الرتتي  ب الث  اين ، والص  عوبات املتعلق  ة ب  اإلدارة اجلامعي  ة حتص  لت عل  ى الرتتي  ب الثال  ث ، 

لت الص عوبات املتعلق  ة بالبني  ة والص عوبات املتعلق  ة ب اخلربة يف جم  ال التعل يم اإللك  رتوين حتص لت عل  ى الرتتي ب الراب  ع ، يف ح ني حتص  
وميكن تفسري هذه النتائج بان ضعف املن اهج الدراس ية وك رب حجمج ا م ن أه م الص عوبات ال يت تواج ه . التحتية على املرتبة اسأخرية 

املن اهج تطبيق التعليم اإللكرتوين ، لذا ضب على أعضا  هيئة التدريس مراعاة ذل ك وحماول ة اخل روج م ن الط ابع التقلي دي يف وض ع 
وتتف ق ه ذه النتيج ة م ع م ا توص لت .والرتكيز أكثر على اجلانب التطبيقي سوا  على مستوى الكلي ات العلمي ة أو الكلي ات اسأدبي ة 

 ( . 2118)إليه دراسة عبد الكرمي 

كم  ا جن  د أن الص  عوبات املتعلق  ة بالطلب  ة ج  ا ت يف الرتتي  ب الث  اين ، حي  ث إن ع  دم وع  ى الطال  ب وك  ذلك ع  دم تقبل  ه 
للتعليم اإللكرتوين كنمط حديث يف التدريس اجلامعي يشكل عائقا كبري أمام تطبيق هذا النوع من التعليم ، لذا وجب على املعل م 
توعية الطالب بأمهية التعليم اإللكرتوين بالنسبة للمتعلم والفائدة اليت ستعود عليه لو اعتمد على هذا النوع م ن التعل يم يف ارحص ول 

 (. 2112) وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة العواودة .ختلفة على املعرفة امل

ك  ذلك جن  د أن الص  عوبات املتعلق  ة ب  اإلدارة اجلامعي  ة ج  ا ت يف الرتتي  ب الثال  ث ، حي  ث إن ض  عف اإلمكان  ات املالي  ة ، 
اإللك رتوين  تواج ه التعل يمالصعوبات ال يت وعدم اهتمام املسئولني بالتعليم اإللكرتوين واعتباره أمرا يانويا شكل عبئا أخر يضا  إىل 

وما ميكن قوله يف هذا الشأن إن التعليم اإللكرتوين أصبح واقعا ، وأصبحت ارحاجة له ماسة ،وبالتايل ضب على جامع ة . يف ليبيا 
املش  اكل ال  يت  أس  اليب ال  تعلم ، سأن ذل  ك م  ن ش  أنه رف  ع مس  توى التعل  يم وجت  اوز العقب  ات و دجم  ه يفحتس  ن توظيف  ه و  بنغ  ازي أن

وتتف ق ه ذه النتيج ة بش كل جزئ ي م ع م ا توص لت إلي ه دراس ات  . تواججه مثل قلة املوارد املالي ة وض عف اإلمكان ات و التججي زات 
 (.2118)عبد الكرمي ( 2112)الزاحى (  2111) ياسني وآخرون (  2112) كال من العواودة 

ليم احتلت الرتتيب الرابع ، حيث إن عدم توافر خدمة االنرتنت بشكل أما بالنسبة للصعوبات املتعلقة باخلربة يف جمال التع
 يف إن(  2113) وتتفق الباحثة مع رأى بو الفلفل . دائم وكذلك كثرة عدد الطالب شكل عبئا يف تطبيق التعليم اإللكرتوين 

 التكنولوجية، الوسائط فيجا تستخدم تدريسال يف كطريقة االلكرتوين التعليم مفجوم يدركون الليبية تعضا  هيئة التدريس باجلامعاأ
 ال لكن التعليم، من النوع هذا يف والطالب اسأستاذ دور متس اليت التحوالت يدركون كما .سلبياهتا و ييزاهتا فوائدها، أمهيتجا، هلا
   .االلكرتوين للتعلم التحتية البىن لنقص رأيجم حسب راجع هذا و الستخدامه املرور خص فيما الرتدد بعض لديجم يزال
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وأخريا جا ت الصعوبات املتعلقة بالبنية التحتية يف آخر قائمة الصعوبات حيث إن عدم وجود فنيني ومتخصصني ملعاجلة 
مشكالت التعليم االلكرتوين أي نقص الدعم الفىت و املجي ، باإلضافة إىل عدم وجود اسأماكن والقاعات اجملجزة ملثل هذا النوع 

بو Kisanga  (2115  )وTarus  (2115  )مع ما توصلت إليه دراسات كال من من التعليم واختلفت هذه النتيجة 
حيث توصلت إىل إن الصعوبات اليت تتعلق  Leonard Lockias (2008)(  2113( )  2113) الفلفل و آخرون 

 . بالبنية التحتية هي من أهم و أول الصعوبات اليت تواجه تطبيق نظام التعليم اإللكرتوين باجلامعات 
 

 يفليبيا  هبا متر اليت القاسية الظرو  أملتجا عميقة أزمة من يعاين يف ليبياالتعليم  إنومن خالل ما سبق ميكن القول    
 قطاعي الرتبية ومنجا ارحياة ميادين كافة على السلبية آيارها تركت اقتصادية وأزمات سياسية وهزات حروب نارحاضر مالوقت 
 ووسائله التعليمي واملناهج الدراسية والنظام والطالب اسأستاذ تشمل اليت التعليم مقومات كل ارحادة اسأزمة هذه وتشمل  .والتعليم

 عن االنقطاع بسبب الكوادر التدريسية تأهيل ضعف  :اسأزمة هذه مظاهر من إن حيث اإلدارية، والنظم الدراسية واملستلزمات
 الطالب مؤهالت ضعف التعليمية ارحديثة، واسأساليب والنظم نولوجياوالتك العلم مستجدات مع التواصل وضعف اخلارجي العامل

 واضح ختطيط غياب بسبب للتعلم وغياب ارحافز ججة من والثانوي االبتدائي التعليم يف الواضح اخللل بسبب أصال اجلامعي
 ومواكبة التحديث عن بعيدة عامة بصورة املناهج الدراسية فجي أما التخرج، بعد العمل ميادين يف اخلرضني وإشراكجم لتوظيف

 مبدأ على أساسية بصورة قائم التعليمي اجملتمع، والنظام وحاجات العمل سوق متطلبات ومسايرة العلم يف املستجدات آخر
 وسائل على االعتماد مع املتعلم رغبة واستثارة ارحوار والنقاو يف إشراكجم دون الطلبة أذهان يف املعلومات وتكديس التلقني
 النظم أما وغريها، تعليمية ووسائل وأججزة و خمتربات من أبنية الدراسية املستلزمات يف واضح نقص وهناك فعالة، غري تعليمية
 من الكثري إىل باإلضافة .العامة املصلحة على القرار سأصحاب الشخصية وغلبة املصلحة واالرجتال التخبط فيسودها اإلدارية

 حلول إضاد من فالبد بلدنا يف العايل التعليم ينجض ولكي وتفاصيلجا، عنه جزئياهتا ارحديث يطول اليت واملعوقات السلبيات
 التعليم مستوى على وليس الوطي الصعيد على اجلجود كل تضافر و السلبية واملعوقات واملظاهر اسأسباب لكل وجدية جذرية
 .فحسب العايل

 
بناً  على نتائج الدراسة ميكن القول إن التعليم االلكرتوين يف ليبيا بات مطلبا ضروريا :  توصيات و مقرتحات البحث 

 :متليه متطلبات العوملة املختلفة لذلك فان الباحثة توصى بااليت 

 بني قليل اهلوةوت اهلائلني والتقي املعريف التقدم ملواكبة جامعتنا يف املتعددة اإللكرتوين التعليم وتقنيات وسائل اعتماد ضرورة .1
 .العاملية واجلامعات ة بنغازيجامع

عملية  يف اإللكرتوينتوظيف تكنولوجيا التعليم  يفدورات تدريبية متخصصة  يفعضو هيئة التدريس  إشراكالبد من  .2
 .التدريس 

تدرس للطلبة حبيث يتم وضعجا لا يتناسب مع الوقت الالزم لتوظيف  اليتاملناهج و املقررات الدراسية  يفالنظر  إعادة .3
 . اإللكرتوينتكنولوجيا التعليم 

 .التعليمنشر الثقافة االلكرتونية بني الطلبة لتحقيق اكرب قدر يكن من التفاعل مع مثل هذا النوع من  .1
توفري بيئة تعليمية مناسبة ملثل هذا النوع من  يفاجلامعية  اإلدارةتواجه  اليت الصعوباتدراسات ميدانية ملعاجلة  إجرا  .5

 .التعليم
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 .  اإللكرتوينجمال التعليم  يفو الدراسات  اسأحباثدعم  .6
 من فيه لا االعتبار الواقع بعني تأخذ حبيث جامعة بنغازي يف االلكرتوين بالتعلم النجوض أجل من وطنية إسرتاتيجية وضع .7

  .وإضابيات سلبيات
 

 
 قائمة املراجع

 :المراجع العربية: أوال
. معايري اجلودة يف توظيف أعض ا  هيئ ة الت دريس للتعل يم االلك رتوين "  2112" أبو خطوة ، السيد عبد املوىل السيد  -1

 . 28-1، ص 11اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامع ، ع
اجمللة . معايري اجلودة يف العملية التعليمية توظيف التعليم االلكرتوين لتحقيق "  2112" أمحد ، ريجام مصطفى حممد  -2

 . 21-1، ص 9العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي ، ع
معوقات استخدام التعليم االلك رتوين ال يت تواج ه املعلم ني يف " 2111" بي ياسني ، بسام حممود و حممد أمني ملحم  -3

 .136-115، ص 5، ع 3سطينية للرتبية املفتوحة عن بعد ، ماجمللة الفل. مديرية الرتبية و التعليم ملنطقة اربد اسأوىل 
معوق ات اس تخدام التعل يم االلك رتوين ال يت تواج ه املعلم ني ( .  2111)بي ياسني ، بسام حممود و ملحم أم ني حمم د  -1

 -115، ص  5، ع3اجملل  ة الفلس  طينية للرتبي  ة املفتوح  ة ع  ن بع  د ، م. يف مديري  ة الرتبي  ة و التعل  يم ملنطق  ة ارب  د اسأوىل
136 . 

دراس ة . واقع التعليم االلكرتوين يف اجلامعة اجلزائرية دراسة ميداني ة ( .  2113) بو الفلفل ، إبراهيم و عادل شجيب  -5
 .مقدمة للمؤمتر الدويل الثالث حول التعليم االلكرتوين و التعليم عن بعد، اململكة العربية السعودية، الرياض

معوقات استخدام التعليم االلكرتوين من وججة نظر أعضا  هيئة التدريس يف جامع ة  . 2111"ارحوامدة ، حممد فؤاد  -6
 .831-813،ص1،2،ع27جملة جامعة دمشق ،م. البلقا  التطبيقية

تص در ع ن  سلس ة يقاف ة جامعي ة. جوان ب م ن التعل يم االلك رتوين( .  2111) خلف ، زينب هادى و هاجر حمم ود  -7
 . 39-3، ص 1، ع2، جامعة بغداد، ممركز التطوير و التعليم املستمر 

تصور مقرتح لتطبيق اإلشرا  الرتب وي اإللك رتوين عل ى الطلب ة املعلم ني بكلي ة ( .  2111) خلف اهلل، حممود إبراهيم  -8
 .315-287،ص2،ع18سلسلة العلوم اإلنسانية م" جملة جامعة اسأقصى . جامعة اسأقصى  -الرتبية 

معوقات استخدام منظوم ة ال تعلم اإللك رتوين م ن وجج ة نظ ر " 2111"د مفلح الدهون ، مأمون و عايد اهلرو و حمم -9
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رس    الة . التعل    يم اإللك    رتوين باجلامع    ة اجلزائري    ة مقوم    ات التجس    يد وعوائ    ق التطبي    ق( .  2112)، حليم    ة  يالزاح     -11
 .قسنطينة – يماجستري ، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ، جامعة منتور 

متطلبات التعليم االلك رتوين يف كلي ات جامع ة ميس ان م ن وجج ة نظ ر أعض ا   2113عمار طعمه جاسم  ،يالساعد -11
 .مارس 27-25  الفرتة من حبث مقدم إىل املؤمتر اإلقليمي الثاين للتعليم االلكرتوين ، الكويت . اهليئة التدريسية 

اسأهلية لدينة الرياض  واقع استخدام التعليم االلكرتوين يف مدارس اململكة( 2118)عبد الكرمي، مشاعل عبد العزيز  -12
 .رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.
ص عوبات توظي  ف التعل  يم االلك  رتوين يف اجلامع ات الفلس  طينية بغ  زة كم  ا ( 2112)الع واودة ، ط  ارق حس  ني فرح  ان  -13
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 .رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ، جامعة اسأزهر ، غزة . يراها املعلمون و الطلبة 
ق اس   تخدامجا يف واق   ع اس   تخدام تكنولوجي   ا املعلوم   ات و االتص   ال و عوائ   ( 2113) م   راد ، ع   ودة س   ليمان ع   ودة  -11

 17جمل  ة البلق  ا  للبح  وث و الدراس  ات ، م . اسأردن / الت  دريس ل  دى معلم  ي و معلم  ات م  دارس تربي  ة ل  وا  الش  وبك 
 . 138-117،ص 1،ع

واق   ع اس   تخدام تكنولوجي   ا املعلوم   ات و االتص   ال و عوائ   ق اس   تخدامجا يف (. 2111)م   راد، ع   ودة س   ليمان ع   ودة  -15
جمل      ة البلق      ا  للبح      وث و الدراس      ات ، . اسأردن/رس تربي      ة ل      وا  الش      وبكالت      دريس ل      دى معلم      ي و معلم      ات م      دا

 .138-117،ص1،ع17م
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 حبث بعنوان
 اإلجراءات احلكومية االنفرادية السالبة للملكية األجنبية

:  "قانون العالقات االقتصادية الدولية"بــاحث دكتوراه  بلحسان هواري
 أستـــاذ متعاقد وعضو مبخرب القانون الدويل للتنمية املستدامة

 -والعلوم السياسية جامعة عبد احلميد ابن باديس  بكلية احلقوق
 – اجلزائر –مستغانــــم 

 :امللخــص
يف إطار يارسة الدولة لسيادهتا الوطنية، تقوم أحيانا بإجرا ات تشريعية وتنظيمية من أج ل توجي ه االس تثمارات اسأجنبي ة 
املباشرة، ومن شأن هذه اإلجرا ات أنه ال ميكن للمستثمر التنبؤ هب ا وال يس تطيع القي ام ب أي ش ي  ملواجج ة ه ذا ارح دث ال ذي م ن 

يرتتب عنه حرمان املستثمر اسأجنيب من حقوقه اجلوهرية على استثماره، وتتخذ هذه اإلج را ات الس البة للملكي ة اسأجنبي ة شأنه أن 
إما بطريقة مباشرة منج ا الت أميم ن زع امللكي ة للمنفع ة العام ة واملص ادرة، وف رض ارحراس ة واالس تيال  اجل ربي، وإم ا بطريق ة غ ري مباش رة  

 .يبية والنقديةكالقيود القانونية الضر 

 :الكلمات المفتاحية
 .القيود الضريبية –القيود النقدية  –املصادرة -نزع امللكية –التأميم  –امللكية اسأجنبية 

abstract: 

In the exercise of the state of its national sovereignty, it is sometimes legislative and 

regulatory measures to guide foreign direct investment, and such measures can not be for the 

investor to predict and can not do anything to counter this event which would entail about the 

foreign investor a denial of fundamental rights on invest it, and take the negative actions of 

foreign ownership either directly, including nationalization, expropriation for public interest 

and confiscation, and forced the imposition of the guard and grab, either indirectly fiscal and 

monetary legal Kagayood. 

Key words: 

Foreign ownership - nationalization - and expropriation - Almassadrh- cash constraints 

- fiscal constraints. 
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 :املقدمـة
متل   ك الدول   ة ارح   ق يف تنظ   يم ملكي   ة اسأجان   ب لألم   وال وحيازهت   ا واس   تثمارها يف القطاع   ات االقتص   ادية املختلف   ة داخ   ل 

ارسة هذه ارحقوق داخل اختصاصجا اإلقليمي، ومع إقليمجا، كما أن هلا ارحق كذلك يف منع اسأجانب بشكل كلي أو جزئي من ي
ذلك فإن الدولة ق د تس مح لألجان ب بتمل ك اسأم وال واس تثمارها بطري ق ق انوين يف إقليمج ا، م ن هن ا فإن ه يتع ني أال يس تحوذ عل ى 

اح  رتام "ا يع  ر  لب  دأ ه  ذه اسأم  وال إال بص  ورة أص  ولية مس  ببة وبإتب  اع اإلج  را ات القانوني  ة ال  يت ينظمج  ا الق  انون ال  داخلي، وه  ذا م  
 .املستقرة يف القانون الدويل املبادا، وهو أحد "ارحقوق املكتسبة

بي  د أن مب  دأ اح  رتام ارحق  وق املكتس  بة، ال يرت  ب للمس  تثمر اسأجن  يب حق  ا مطلق  ا، إذ ض  وز للدول  ة طبق  ا لقواع  د الق  انون 
نظم واسأدوات القانوني   ة م   ا حيق   ق منفعتج   ا العام   ة ال   دويل أن حت   دد حبري   ة هيكلج   ا االقتص   ادي واالجتم   اعي، وأن تس   تعمل م   ن ال   

 .ومصارحجا الوطنية

ويعر  القانون املقارن منذ أقدم العصور ص ورا خمتلف ة لت دخل الدول ة يف تنظ يم امللكي ة، ع ن طري ق جتري د اسأش خاص م ن 
ن     زع "اص     طالح  حق     وقجم عل     ى اسأش     يا  لقتض     ي س     لطتجا العام     ة، ويطل     ق الفق     ه عل     ى مجي     ع ص     ور الت     دخل يف ه     ذا اجمل     ال

 . L’expropriation" امللكية

وأيا كان النظ ام الق انوين ال ذي ي تم لقتض اه ن زع امللكي ة، فإن ه ميث ل يف تص ورنا عائق ا يف وج ه االس تثمار اسأجن يب املباش ر، 
مي  س ب  اسأمالك  ذل  ك أن  ه ق  د ي  ؤدي يف النتيج  ة إىل حرم  ان املس  تثمر حرمان  ا كلي  ا م  ن اس  تثمار أموال  ه ، وه  ذا ارحرم  ان م  ن ش  أنه أن

 .والفوائد الناجتة عن هذا االستثمار

م  ا ه  ي اإلج  را ات القانوني  ة ال  يت تتخ  ذها الدول  ة يف : وم  ن ه  ذا املنطل  ق تتض  ح إش  كالية حبثن  ا يف التس  اؤل الرئيس  ي الت  ايل
 مواججة املستثمرين اسأجانب، و اليت من شأهنا أن تكون سالبة مللكيتجم؟

 :اخلطة التالية وملعاجلة هذه اإلشكالية اقرتحنا

 .مقدمة
 .اإلجرا ات ارحكومية االنفرادية السالبة للملكية اسأجنبية بطريقة مباشرة :المبحث األول

 .التأميم :المطلب األول
 .نشأة ظاهرة التأميم وتطورها :الفرع األول
 .تعريف التأميم: الفرع الثاني
 .القيمة القانونية لقرار التأميم :الفرع الثالث

 .آيار التأميم :الرابعالفرع 
 .نزع امللكية للمنفعة العامة :المطلب الثاني

 .تعريف نزع امللكية للمنفعة العامة :الفرع األول
 .خصائص نزع امللكية: الفرع الثاني
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 .املص ادرة :المطلب الثالث
 .مفجوم املصادرة :الفرع األول
 .تقسيمات املصادرة :الفرع الثاني

 .ارحكومية االنفرادية السالبة للملكية اسأجنبية بطريقة غري مباشرة اإلجرا ات :المبحث الثاني
 .القيود القانونية الضريبية :المطلب األول
 .اسأساس القانوين خلضوع املستثمر اسأجنيب للتشريعات الضريبية يف الدولة املستقطبة لالستثمار :األول الفرع

 .القواعد واإلجرا ات الضريبية العائقة لالستثمار اسأجنيب املباشر :الفرع الثاني
– خماطر العجز عن حتويل العملة  –القيود القانونية النقدية  :المطلب الثاني

 .التأصيل القانوين للقيود املفروضة على النقد اسأجنيب :الفرع األول
 .تعريف خماطر العجز عن حتويل العملة :الفرع الثاني

 .صور العجز عن حتويل العملة :الثالثالفرع 
 .ايفيار القانونية للقيود النقدية على االستثمار اسأجنيب املباشر :الفرع الرابع

 
 .ةالالالالالالالالالالالالالالالخاتم

وهند  من خالل هذا البحث، تبيان أهم اإلجرا ات اليت تتخذها حكومة الدولة املستقطبة لالستثمار، واليت من شأهنا 
مر اسأجنيب من مباشرة مشروعه االستثماري، وهي متثل يف الوقت نفسه حقا من حقوقجا السيادية، أقرها هلا الق انون أن حترم املستث

 .الدويل

 .اإلجراءات الحكومية االنفرادية السالبة للملكية األجنبية بطريقة مباشرة: المبحث األول
لالس  تثمار بص  فة مباش  رة، وذل  ك هب  د  تنظ  يم امللكي  ة داخ  ل تتمث  ل اإلج  را ات االنفرادي  ة ال  يت تتخ  ذها الدول  ة املض  يفة 

إقليمج  ا، م   ن خ  الل الت   أميم، ون  زع امللكي   ة للمنفع  ة العام   ة، واملص  ادرة، واالس   تيال  اجل  ربي وف   رض ارحراس  ة، باعتب   ار أن مث  ل ه   ذه 
 .اإلجرا ات، من شأهنا إعاقة تدفق االستثمارات اسأجنبية املباشرة إىل هذه الدول

 :ة كل من هذه اإلجرا ات، وفق املطالب التالية على النحو ايفيتسنقوم بدراس

 .التأميم: المطلب األول
بداي  ة نتن  اول الت  أميم، باعتب  اره إج  راً  إنفرادي  اً تتخ  ذه ال  دول املض  يفة يف مواجج  ة االس  تثمارات اسأجنبي  ة املباش  رة، بإرادهت  ا 

 :املنفردة، وفق الفروع التالية

 
 
 
 



 6102سبتمرب    –ة       العدد األول ـــــط الدوليـــة البحر املتوســـــة جامعــجمل
 

81 
 

 
 .ظاهرة التأميم وتطورهانشأة : الفرع األول

، حي   ث ج   ا  ال   نص عل   ى ه   ذا النظ   ام سأول م   رة يف الدس   تور (1)الت   أميم ظ   اهرة قانوني   ة ظج   رت يف مطل   ع الق   رن العش   رين
مق  ررا ح  ق الدول  ة يف ف  رض قي  ود عل  ى امللكي  ة اخلاص  ة للص  احل الع  ام،   ت  ال ذل  ك بش  جور التأميم  ات ( 2)1917املكس  يكي لع  ام 

 .1917اإلنتاج سوا  اململوكة للوطنيني أم اسأجانب، على أير قيام الثورة البلشفية يف أكتوبر جلميع وسائل (3)الروسية

بع   دها توال   ت حرك   ة التأميم   ات يف دول عدي   دة خاص   ة ال   دول االش   رتاكية، وال   دول اسأس   يوية واإلفريقي   ة، ودول أمريك   ا 
أن كثري من الدول النامية أقدمت على حركة التأميمات واسعة  الالتينية رغبة منجا يف السيطرة على وسائل اإلنتاج يف أقاليمجا، كما

 .لكثري من اسأموال اسأجنبية عقب حصول تلك الدول على استقالهلا السياسي، وذلك لتأكيد سيطرهتا على مواردها االقتصادية

ىل ت   أميم العدي   د م   ن كم   ا جل   أت بع   ض دول أوروب   ا الغربي   ة ذاهت   ا وال   يت تعتن   ق الرأامالي   ة وتق   دس ح   ق امللكي   ة الفردي   ة إ
 .املشروعات ارحيوية فيجا، مثل اجنلرتا وفرنسا وإيطاليا والسويد

وق  د أص  بح اللج  و  إىل الت  أميم ظ  اهرة ش  ائعة يف ك  ل ال  دول رغ  م اخ  تال  نظمج  ا االقتص  ادية والسياس  ية واالجتماعي  ة، 
االقتص  ادي واالجتم  اعي، وبالت  ايل حريتج  ا يف ومس  تندا إىل العدي  د م  ن اسأس  س، أمهج  ا حري  ة الدول  ة يف اختي  ار نظامج  ا السياس  ي و 

السماح بوجود أو عدم وجود أموال يلوكة لألجانب فوق إقليمجا، ومبدأ السيادة الدائمة لكل دولة على مواردها الطبيعية وحريتجا 
 .يف التصر  فيجا

 .تعريف التأميم: الفرع الثاني
ي   ث أص   بحت م   ن الكث   رة ال يتس   ع اجمل   ال ل   ذكرها مجيع   ا، لق   د تع   ددت وتنوع   ت تعريف   ات الت   أميم يف كت   ب الق   انون، حب

فالبعض اعتمد يف تعريفه للتأميم على الدافع أو اسأهدا  املرجوة من ورا  قرار التأميم وهي حتقيق النفع العام، بينما استند البعض 
 :كايفيتل بعض هذه التعريفات  ايفخر على مدى اإلجرا  وحمله، أي اسأموال واملمتلكات اليت يرد عليجا التأميم، وسو  نتناو 

إج را  يقص د ب ه نق  ل ملكي ة جمموع ة م  ن اسأم وال ال يت تك ون يف ص  ورة مش روع إىل اسأم ة، إم  ا : "كم ا يع ر  الت أميم بأن  ه
، أو جملرد  التأميم اسأيديولوجيهبد  القضا  الشامل على كافة مظاهر امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج، تالفيا لالستغالل، ويسمي 

تأميمات النمو ، وهناك (4)بالتأميم اإلصالحيالقضا  على سيطرة رؤوس اسأموال اسأجنبية على االقتصاد الوطي ويسمي هذا النوع 
وهي تلك اليت تتم يف دولة من دول الع امل الثال ث اس تجابة ل دوافع وطني ة وقومي ة م ن أج ل الس يطرة عل ى امل وارد احمللي ة  االقتصادي

                                                           
 .41، ص 2118ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي، الطبعة األولي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، عمر هاشم محمد صدقة، -1

على أحقية الدولة في التأميم مقابل تعريض عااد،، وذلا   31/1/1917بدأت التجربة المكسيكية أولى مراحلها بالنص في الدستور الصادر بتاريخ  -2

ملكية األرض والمياه داخل الحدود اإلقليمية للدولة تعود في أصلها إلى األمة التي لهاا وال يالا، : "تنص في فقرتها األولى على انهالتي  27في المادة 

، فالملكية بمقتضاى هاذا الانص لام تعاد ذلا  الحاق المقاد  المطلاق "حق التصرف بها ونقلها إلى األفراد، وعلى هذا النحو يجري خلق الملكية الخاصة

صاادرة عان د، بل أنها حق لألمة التي يمكنها أن تتناز، عنها إلى األفراد في شكل الملكية الخاصة، ومن ثم فإن النظرة المكسايكية للتاأميم لام تكان للفر

قتصاادي للاب د، أيديولوجية معادية للملكية الفردية بذاتها، وإنما اتسمت بطابع قومي يجعلها موجهة ضد النفوذ األجنباي مان أجال تحقياق االساتق ، اال

، 18/12/1938عنادما تام تاأميم الصاناعات البترولياة فاي المكساي  بموجان القاانون الصاادر فاي  1938وقد أتات هاذه المحااوالت أولاى ثمارهاا عاا  

مي، ماادا التاالا  األصااو، االجتماعيااة والسياسااية واالقتصااادية للتااأميم، الطبيعااة القانونيااة ل جاارا  ألتااأمي"عاااد، ساايد فهاايم، نظريااة التااأميم : أنظاار

 .71 -69، ص 1966،دار القومية، القاهرة، "المشروعات المؤممة بأدا  ديونها

 ترجع التأميمات الروسية إلى وصو، الثورة البلشفية إلى الحكم، وقيا  معتقادات أيديولوجياة بضارورة االساتي   دون تعاويض علاى جمياع وساا ل -3

  اإلنتاج، سوا  كانت مملوكة لوطنيين أو أجانن

 .41 -39عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  -4
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الستقالل االقتصادي، إن هذا النوع من التأميم ال يقضي على مبدأ امللكية الفردية كالتأميم اإليديولوجي، كما أنه يتضمن وحتقيق ا
تعويض املالكني السابقني، ومثاله التأميمات اليت متت يف معظم الدول النامية إبان حتقيق االس تقالل السياس ي، كم ا ه و ارح ال يف 

 .(5)مصر والعراق

نزع ملكية ذو نطاق واس ع ووزن م ايل خ اص، حي ث ينس حب عل ى قطاع ات  : "بعض إىل تعريف التأميم بأنهويذهب ال
 .(6)"كاملة من االقتصاد القومي وينقلجا من القطاع اخلاص إىل القطاع العام

لي ة تتص ل ه و عم: "ولعال خري تعريف للتأميم هو ذلك التعريف الذي يقدمه معجد القانون الدويل، ومقتضاه أن التأميم
بالسياسة العليا تقوم هبا الدول ة م ن أج ل تغي ري بنائج ا االقتص ادي تغي ريا كلي ا أو جزئي ا، حبي ث تك ف ي د القط اع اخل اص ع ن بع ض 

 .(7)"املشروعات الصناعية أو الزراعية ذات اسأمهية، لتضمجا إىل القطاع العام خدمة ملصاحل اسأمة

 .أميمالقيمة القانونية لقرار الت: الفرع الثالث
يُثار التساؤل عل ى ص عيد الفق ه والقض ا  ع ن م دى حجي ة ق رارات الت أميم ال يت تتخ ذ يف دول ة معين ة، وي راد التمس ك هب ا 
واالحتج اج بآياره  ا القانوني  ة يف مواجج ة ال  دول اسأخ  رى، فج ل يك  ون ق  رار الت أميم ذا أي  ر إقليم  ي فحس ب، إذ يرت  ب أي  اره القانوني  ة 

 قليم الدولة املؤية فقط أم أن تلك ايفيار ترتتب على الصعيد الدويل أيضا؟على املشروعات القائمة يف إ

الواقع من اسأمر أن الفقه والقضا  مل يتفقا على تصور مع ني هب ذا الص دد، ب ل إهنم ا انقس ما إىل اجت اهني رئيس يني، نت وىل 
 :حبثجما وفق العناصر التالية

 .قرار التأميم غير ذي قيمة قانونية: أوال
بعض الفقه إىل أن قرار التأميم غري قابل لرتتيب أي أير قانوين، إقليميا أو دوليا، ملخالفته للمبادا املعرت  هبا يف يذهب 
، وقد تبلور هذا االجتاه يف معرض إجرا ات التأميم السوفيتية، حيث اختذت الدول الغربية موقفا عدائيا من تلك (8)الدول املتمدينة

 مش  روع يف ذات  ه، وب  اطال م  ن وجج  ة النظ  ر القانوني  ة، وال يرت  ب أي  ة آي  ار قانوني  ة ح  ىت بالنس  بة إىل اإلج  را ات بوص  فجا تص  ر  غ  ري
 .املشروعات اليت تقع إقليميا يف حدود االحتاد السوفييت واسأموال اخلاضعة لسيادته

ا عل  ى ال  نظم القانوني  ة وس  ار القض  ا  يف ال  دول الغربي  ة آن  ذاك عل  ى االجت  اه ذات  ه، إذ تق  رر أحكام  ه أن الت  أميم يع  د خروج  
ن املعروفة يف العامل املتمدن، ومن   ال يتصور أن يقوم بشأنه تنازع القوانني وأن تعتد به أو بآياره القانونية حمكم ة أجنبي ة، ولع ل م 

، Bounatism C. stéoptorgأب رز التطبيق ات القض ائية هل ذا االجت اه، ه و م ا ذهب ت إلي ه حمكم ة الس ني املدني ة يف قض ية 
 .(9)يث وصفت قرارات التأميم السوفيتية بأهنا عمل من أعمال االغتصاب والعنف، استكملت كافة عناصر جرمية السرقةح

                                                           
، 2112، الطبعة األولاى، مركال دراساات الوحادة العربياة، بياروت، "المعوقات والضمانات القانونية"االستثمار األجنبي  دريد محمود السامرا ي، -5

 .114 -113ص 

 .137، ص 1976، لشهر سبتمبر و أكتوبر 8و  7مجلة المحاماة، العدد محمد فتحي حمودة، أضوا  على التأميم ومسؤولية الدولة المؤممة،  -6

 .113دريد محمود السامرا ي، المرجع السابق، ص  -7

 .1921وقد تقرر هذا االتجاه، في مؤتمر الخبرا  القانونيين المنعقد في بروكسل في شهر أكتوبر لسنة  -8

عمل من أعما، : "، الذي جا  فيه133، ص 1924لسنة  Clunetمنشور في  ،1923ديسمبر  12قرار محكمة السين الصادر في : أنظر -9

من قانون  379، المنصوص عليها في المادة رقم (اخت   ما، منقو، مملوك للغير)االغتصاب والعنف استكملت كافة عناصر جريمة السرقة 

 ".العقوبات
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ين  اير  26وتأك د ه ذا االجت اه يف قض ا  حمكم ة ال نقض الفرنس ية، حي ث تقض ي احملكم ة امل ذكورة ب أن املرس وم الص ادر يف 
حينذاك يف مينا  أوديسا، يعد سببا لكسب امللكية ال ميكن للمحاكم الفرنسية بتأميم اسأسطول التجاري الروسي املوجود  1918

 .(10)أن تعرت  به

 .قرار التأميم ذو قيمة قانونية: ثانيا
 :لقرار التأميم، قيمة قانونية إقليمية، وأخرى دولية، نتناوهلما وفق النقاط التالية

 (ليمي لقرار التأميماألثر اإلق: )قرار التأميم ذو قيمة قانونية إقليمية -1
يذهب اجتاه ياين يف الفقه والقضا  إىل أن قرار التأميم يكون ذا أير قانوين إقليمي، أي أنه ينتج آياره يف مواججة اسأموال 

 .واملمتلكات املوجودة يف إقليم الدولة اليت أصدرت قرار التأميم

قرار التأميم، إذ يستند بعضجم إىل فكرة القوانني السياسية  بيد أن أنصار هذا الرأي اختلفوا يف التأصيل القانوين إلقليمية
(Les loispolitiques)(11) ال  يت تقض  ي ب  أن ارحق  وق ال  يت تنش  ئجا ق  وانني ذات مص  لحة أو أه  دا  سياس  ية ليس  ت هل  ا وال ،

، اليت (12)ية قرار الدولةضب أن تكون هلا آيار تتعدى حدود الدولة اليت أصدرت تلك القوانني، بينما يستند البعض ايفخر إىل نظر 
مقتضيات ارحياة  تقوم يف أساسجا على ضرورة االعرتا  لا تتخذه الدولة اسأجنبية من قرارات، باعتبار أن ذلك واجب قانوين متليه

الدولية واجملاملة بني الدول، بيد أن هذا االعرتا  حمدود ل ا تتخ ذه الدول ة اسأجنبي ة م ن ق رارات داخ ل إقليمج ا بالنس بة إىل اسأم وال 
ودة املوجودة حينذاك حتت سيادهتا، وبالتايل فإن مثل هذه القرارات عاجزة حبكم طبيعتجا عن ترتيب آيار قانونية تتناول أموال موج

 .(13)يف اخلارج

 :قرار التأميم ذو قيمة قانونية دولية -4
ي  ذهب بع  ض الفق  ه إىل أن الدول  ة متل  ك عموم  ا ارح  ق يف ت  أميم اسأم  وال ال  يت توج  د خ  ارج ح  دودها اإلقليمي  ة اس  تنادا إىل 

نظري ة سأم وال الدول ة ه ي يف املس تقرة يف الق انون ال دويل، لك ن ارحص انة ال يت تقرره ا ه ذه ال" حصانة يتلك ات وأم وال ال دول"نظرية 
 .(14)الواقع حصانة مقيدة وفقا للرأي الراجح يف الفقه، والسيما وأن اسأعمال التجارية اليت متارسجا الدولة ال تتمتع هبذه ارحصانة

ذل ك ، "االع رتا  بالدول ة"لذلك يربر البعض ايفخر من الفقه امتداد أير التأميم خارج حدود الدولة باالستناد إىل فكرة 
 .(15)أن هذا االعرتا  يعي يف واقع اسأمر االعرتا  بالنظام القانوين للدولة وكذلك بالتشريعات اليت تصدرها

 

                                                           
نسبة إلى الشركة مالكة السفن المؤمماة ropitL’Affaireفي قضية 1928 مار  15وهذا ما جا  في قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في  -10

 .التي أوقعت حجلا على هذه السفن، وطالبت باستردادها عقن وصولها إلى مينا  مرسيليا الفرنسي

بأغلبياة مطلقاة المشارو   1954وقد اندثرت نظرية القوانين السياسية بشكل نها ي، عندما رفض معهاد القاانون الادولي فاي دورتاه المنعقادة عاا   -11

 .1931لتقنين الفكرة التي كان قد نادا بها منذ عا  " أرمينجون"الذي تقد  به الفقيه 

 .، التي تتعلق بتأميم الحكومة السوفيتية آنذاك لألسطو، التجاري الروسي"لوثر ساغور"فقد استند إليها القضا  اإلنكليلي في قضية  -12

 .117إلى ص  115جع السابق، من ص دريد محمود السامرا ي، المر -13

، بادون دار النشار، القااهرة، "دراساة فاي القاانون الادولي للتنمياة االقتصاادية"حسن عطية هللا، سيادة الدولة النامية على موارد األرض الطبيعياة  -14

 .179، ص 1978

 .121دريد محمود السامرا ي، المرجع السابق، ص  -15
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وأيا كان اسأمر، فإن جانبا كبريا من القضا  والفقه املقارن يذهب إىل أن قرار الت أميم م ن ش أنه أن يرت ب آي ار قانوني ة يف 
 .(16)حكام القانون الدويلمواججة الدول اسأخرى مىت كان موافقا سأ

 .آثار التأميم: الفرع الرابع
بعد التطرق إىل حتديد مفجوم التأميم باعتباره نظام قانوين مشروع تتخذه الدولة املضيفة لالستثمارات اسأجنبية املباشرة يف 

حتدي د ايفي ار ال يت ينش ئجا ه ذا النظ ام، مواججة ملكية اسأجانب، وبع د دراس ة القيم ة القانوني ة هل ذا النظ ام الق انوين، ا ر مباش رة إىل 
 :وهذا على النحو التايل بيانه

 .آثار التأميم بالنسبة إلى الشخصية القانونية للمشروع المؤمم: أوال
التأميم، كما هو واضح من مفجومه القانوين، إاا يرد على املشروع بوص فه وح دة قانوني ة متمي زة تتمت ع بشخص ية معنوي ة 

يؤدي إىل انتق ال الذم ة املالي ة للمش روع ل ا تتض منه م ن حق وق والتزام ات إىل الدول ة، فم ن الطبيع ي أن حيك م مستقلة، وحيث أنه 
هي اليت حتدد مصري الشخصية املعنوي ة القدمي ة ( قانون التأميم)هذا االنتقال قانون الدولة املؤية، فالنصوص الواردة يف هذا القانون 

شخص قانوين جديد حيل حملج ا، كم ا حت دد مص ري ف روع املش روع ووليدات ه ومكاتب ه املوج ودة  من حيث بقاؤها أو انقضائجا وإنشا 
 .(17)يف اخلارج

 .آثار التأميم بالنسبة إلى األموال: ثانيا
يف  رق الفق  ه والقض  ا ، بالنس  بة سأم  وال املش  روع امل  ؤمم ب  ني ط  ائفتني م  ن اسأم  وال، تل  ك ال  يت توج  د وق  ت الت  أميم يف إقل  يم 

 .واسأموال املوجودة يف اخلارج حينذاكالدولة، 

 :وايز كل طائفة يف عنصر مستقل عن ايفخر، وهذا وفقا ملا يأيت

 :آثار التأميم بالنسبة إلى األموال الموجودة في إقليم الدولة وقت التأميم -1
تطبيق ا لقاع دة خض وع امل ال إن اسأموال املوجودة يف إقليم الدول ة وق ت الت أميم، فإهن ا مش مولة ب إجرا ات الت أميم وآي اره، 

لقانون موقعه، ح ىت ول و مت نقلج ا أو نق ل مثاره ا إىل اخل ارج بع د الت أميم، وم ع ذل ك ف إن بع ض الفق ه ي ذهب إىل أن اسأم وال املؤي ة 
 .تظل على الصعيد الدويل يلوكة للمالك اسأصلي الذي يستطيع أن يسرتدها لجرد خروججا من الدولة املؤية إىل دولة أخرى

غ  ري أن ه  ذا ال  رأي يتن  ا  م  ع املنط  ق الق  انوين ويتجاه  ل يف الوق  ت ذات  ه تط  ور فك  رة الت  أميم واس  تقرارها يف الق  انون ال  دويل  
 .كنظام قانوين متميز، ولذلك فقد انتقده اجلانب اسأكرب من الفقه وأنكره القضا  املقارن يف أحكامه املختلفة

                                                           
قارار التاأميم لكاي يكاون موافقاا لقواعاد القاانون الادولي، أن يتضامن تعاويض ماالكي المشارو  الماؤمم أو وعادا  يستلل  بعض الفقه والقضا  فاي -16

ال بتعويضاهم، وأن ال ينطااوي علاى اإلخاا ، بمباادأ المسااواة فااي معاملااة األجانان، عاان طريااق التفرقاة فااي معاااملتهم تفرقاة ال تبررهااا الظااروف، وأن 

القشايري أحماد صاادد، التاأميم فاي : باه الدولاة بمقتضاى معاهادة أو اتفااد ماع دولاة أخارا، أنظار فاي هاذا الشاأنيتضمن مخالفة التلا  دولاي تعهادت 

 . 312 -281، ص 1969، جانفي 1، العدد11القانون الدولي الخاص، مجلة العلو  القانونية واالقتصادية، السنة 

 .121 -119، ص1967، 11، العدد 3، السنة " ليةالسياسة الدو"القشيري أحمد صادد، التأميم في الدو، النامية  -17

شااطها والجدير بالذكر، أن القضا  االنجليلي كان يقرر هو األخر استمرار فرو  ومكاتن الشركات والبناوك الروساية التاي تام تأميمهاا فاي ملاولاة ن

المشار  الساوفييتي آناذاك إرادة االحتفااش للشاركات  من خ ، تفسير نصوص القوانين السوفيتية تفسايرا مغااير للحقيقاة، حياب نسان هاذا القضاا  إلاى

مان قاانون الشاركات االنجليالي،  338عندما تدخل المشر  لتعديل المادة رقم  1929القديمة بشخصيتها القانونية، إال أنه تراجع عن هذا الموقف عا  

 .عند تأميم األصل في الخارجبما يجعل من الممكن تصفية فرو  الشركات األجنبية التي تلاو، نشاطها في انجلترا 
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 :ارج إقليم الدولة وقت التأميمأثار التأميم بالنسبة لألموال الموجودة خ -4
الواقع من اسأم ر أن ق رار الت أميم ي دخل يف إط ار الق وانني ذات التطبي ق الف وري، حبي ث يك ون املش رع ال ذي أص در ال نص 
على التأميم املختص بتحديد نطاق آياره، واملشرع يف استعماله هذه السلطة قد يضع من القواعد القانوني ة م ا يقي د لقتض اها أي ار 
التأميم يف إطار اسأموال املوجودة داخل حدود الدولة، وقد ينص على أن الت أميم يش مل ك ل اسأم وال اململوك ة للمش روع امل ؤمم ول و  

 .كانت موجودة يف اخلارج

 .نزع الملكية للمنفعة العامة: المطلب الثاني
 :نتناول نزع امللكية، من خالل العناصر التالية

 (.18)كية للمنفعة العامةتعريف نزع المل: الفرع األول
اإلج  را  ال  ذي تتخ  ذه الدول  ة أو إح  دى هيئاهت  ا العام  ة لن  زع ملكي  ة أم  وال : "ي  ذهب ال  بعض إىل تعري  ف ن  زع امللكي  ة بأن  ه

 .(19)عقارية يلوكة سأشخاص خاصة، حتقيقا لدواعي الصاحل العام، لوجب قرارب إداري يصدر عن اجلجة املختصة

، كم ا (20)يف معناه ا الواس ع ه و أن تأخ ذ ارحكوم ة املمتلك ات م ن أج ل اس تعماهلا اخل اصب ان ن زع امللكي ة " رود"ويقول 
 .يطلق مصطلح نزع امللكية عادة على اإلجرا ات اليت تتخذ يف قضايا اسأفراد

حرمان مالك العقار من ملكه جربا عنه للمنفع ة العام ة مقاب ل تعويض ه عم ا نال ه : "ويعر  كذلك إجرا  نزع امللكية بأنه
 .(21)"من الضرر بسبب هذا ارحرمان

وت  دخل الس  لطة العام  ة يف الدول  ة لن  زع امللكي  ة اخلاص  ة أو تقي  دها، ل  يس إج  را ا ح  ديثا فق  د عرفت  ه ك  ل اسأنظم  ة القانوني  ة 
العرتا  القدمية وارحديثة، بل أن اسأفكار الرأامالية القائمة على تقديس امللكية الفردية بوصفجا حقا طبيعيا لإلنسان، مل حتل دون ا

 .(22)للدولة مع ذلك بالقدرة على نزع امللكية اخلاصة بصفة هنائية يف حاالت معينة لدواعي الصاحل العام

 .خصائص نزع الملكية: الفرع الثاني
 :ومن بني هذه التعريفات يتبني أن إجرا  نزع امللكية للمنفعة العامة يتميز بعدة خصائص منجا

 .داريأنه إجراء يتم بموجب قرار إ: أوال
إن إجرا  نزع امللكية للمنفعة العامة يتم لوجب قرار إداري يصدر عن اجلج ة املختص ة يف الدول ة وفق ا لنص وص الق انون، 
ويعد هذا القرار من إجرا ات السيادة اليت تباشرها السلطة العامة يف حدود اختصاصجا اإلقليمي، ومن   فجو ينطبق على كل من 

 .الوطنيني واسأجانب
                                                           

المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بنل  الملكية من  1991أفريل  27المؤرخ في  91/11نظم المشر  الجلا ري نل  الملكية بموجن القانون رقم  -18

 .18/15/1991الصادرة بتاريخ  21ج عدد .ج.ر.أجل المنفعة العمومية ج

 .42، ص 1988، دار النهضة العربية، "دراسة تأصيلية مقارنة"للمنفعة العامة محمد عبد اللطيف، نل  الملكية  -19

20- Leslie L. Rood. "compensation for take over in Africa " journal of international Law and Econmics Vol. 11 

(1997), p 526. 

من منظور االقتصاد اإلس مي واألنظماة االقتصاادية "تعجيل النمو االقتصادي دور حوافل االستثمار في إبراهيم متولي إبراهيم حسن المغربي،  -21

 .315، ص 2111، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، "المعاصرة

 .33عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  -22
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 .أنه إجراء يرد على العقارات :ثانيا
إن احملل الذي يرد عليه قرار ن زع امللكي ة ه و العق ارات دائم ا، أم ا املنق والت ال ميك ن أن تن زع ملكيتج ا، وإا ا تك ون حم ال 

 .لالستيال 

 .أنه إجراء يستلزم أداء التعويض: ثالثا
لكيت  ه عل  ى النح  و ال  ذي ح  دده التش  ريع،وهذا إن الدول  ة ال  يت يص  در عنج  ا إج  را  ن  زع امللكي  ة تق  وم بتع  ويض م  ن نزع  ت م

التعويض ضب أن يكون كامال جابرا لكل الضرر الناشئ عن حرمان املال ك م ن ملك ه وه و امل وازي للقيم ة ارحقيقي ة للم ال املنزوع ة 
ذا التعويض يكون ملكيته على النحو يستطيع معه من نزعت ملكيته أن يقتي بالتعويض ماال يايال متاما للمال الذي أخذ منه، وه

 .على أساس القيمة السوقية للعقار

 .أن يكون إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة: رابعا
يقال إن املصلحة العامة كالضرورة اخلاصة، لع ىن أن املص احل العام ة مقدم ة عل ى املص احل اخلاص ة، وإج را  ن زع امللكي ة ال 

 .(23)قدميجا على مصلحة اخلصوص، حبيث ال يلحق باخلصوص مضرةيتخذ إال للضرورة استجابة لتحقيق مصلحة اجلميع وت

 .المصالادرة: المطلب الثالث
 :نتناول املصادرة وفق العناصر التالية

 .مفهوم المصادرة: الفرع األول
نتناول مفجوم املصادرة، من خالل تطرقنا للتعريف اللغوي يف العنصر اسأول،   التعريف االصطالحي يف العنصر الث اين، 

 :وهذا على النحو التايل بيانه

 .التعريف اللغوي للمصادرة: أوال
طالب  ه ب  ه، لك  ن ه  ذه : ، وتطل  ق عل  ى املطالب  ة، يق  ال ص  ادره عل  ى ك  ذا(24)املص  ادرة يف اللغ  ة تطل  ق عل  ى أخ  ذ امل  ال قس  را

 .(25)املطالبة فيجا معىن ارحرمان، يقال صدر فالن العامل على مال يؤديه، أي فرق على مال ضمنه

 .التعريف االصطالحي للمصادرة: ثانيا
املص  ادرة إج  را  تتخ  ذه الس  لطة العام  ة يف الدول  ة وتس  تويل لقتض  اه عل  ى ملكي  ة ك  ل أو بع  ض اسأم  وال أو ارحق  وق املالي  ة 

 .اململوكة سأحد اسأشخاص وذلك دون أدا  أي مقابل

ة ب دون تع ويض، مجم ا يك ن ش كل ذل ك أخذ املمتلكات اخلاصة م ن قب ل الدول " :كما عر  بعض الفقه املصادرة بأهنا
 .(26)"ولوجب أي اسم ينفذ

                                                           
 .325 -315إبراهيم متولي إبراهيم حسن المغربي، المرجع السابق، ص  -23

 . 329، مكتبة الحياة، بيروت، ص 3مرتضي اللبيدي، تاج العرو  من جواهر القامو ، مادة صدر، ح محمد -24

 .، مادة صدر4/189تهذين اللغة لألزهري ج -، مادة صدر4/447لسان العرب البن منظور، ح -25

 .36عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  -26
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وتعترب املصادرة إجراً  مشروعاً وذات طابع جزائي يتم لوجبه حتويل جز  من أمالك أحد اخلواص إىل الدولة عل ى أس اس 
تعل ق اسأم ر ب اسأمالك اسأجنبي ة عقوبة يانوية أو تكميلية، فمن الناحي ة القانوني ة تعت رب املص ادرة عقوب ة جزائي ة خط رية خاص ة عن دما ي

ذا اخلاصة، وبالتايل فإن الدولة ملزمة بتربير مثل هذا اإلجرا ، ما ض ب القي ام باملص ادرة يف إط ار االح رتام الت ام للقواع د القانوني ة وك 
 .(27)اإلجرا ات املعمول هبا يف هذا اجملال، وهذه اإلجرا ات ضب أن تتم حتت سلطة ورقابة اهليئات القضائية

 .تقسيمات المصادرة: الفرع الثاني
املصادرة من حيث إجرا اهتا تنقسم إىل املصادرة اجلنائية وال يت ت تم ع ن طري ق الس لطة القض ائية، واملص ادرة اإلداري ة وال يت 
ت   تم ع   ن طري   ق الس   لطة التنفيذي   ة ه   ذا م   ن جج   ة، وم   ن جج   ة أخ   رى تنقس   م املص   ادرة م   ن حي   ث مش   روعيتجا إىل املص   ادرة العام   ة 

 :صادرة اخلاصة، ونتوىل دراسة كل تقسيم على حدى وفق اخلطة التاليةوامل

 .المصادرة من حيث إجراءاتها: أوال
تنقسم املصادرة من حيث إجرا اهتا كما سبق وأن أشرنا، إىل املصادرة اجلنائية واملصادرة اإلدارية، ونتوىل حبث كال منجما 

 :وفق النقاط التالية

 :المصادرة الجنائية -1
إض   افة م   ال ميلك   ه اجل   اين إىل مل   ك الدول   ة دون مقاب   ل وتتق   رر لقتض   ى حك   م قض   ائي، : " بأهن   ا (28)عرفج   ا ال   بعضق   د 

ويستوي يف ذلك أن يص در ه ذا ارحك م ع ن احمل اكم العادي ة كعقوب ة تبعي ة إلح دى اجل رائم اجلنائي ة املنص وص عليج ا يف الق انون، أو 
كتجريد أعدا  النظام ارحاكم من أمواهلم ملنعجم من استخدامجا لقلب نظام ارحكم، عن احملاكم االستثنائية ملواججة ظرو  سياسية  

 .أو للقصاص منجم ملا ارتكبوه من جرائم سياسية سابقة

 :المصادرة اإلدارية -4
ي ة إن املصادرة اإلدارية هي إجرا  وقائي تقتضيه اعتبارات اسأمن والسالمة والصحة وايفداب العام ة، كقي ام الس لطة اإلدار 

 .لصادرة اسأغذية الفاسدة مثال، أو اسأفالم أو اسأشرطة السينمائية املخلة بايفداب العامة

كم  ا أن املص  ادرة اإلداري  ة ق  د ت  تم يف أعق  اب الث  ورات االجتماعي  ة أو التغ  ريات السياس  ية، أو يف أعق  اب ارح  روب هب  د  
وض ب عل ى الس لطة املختص ة أن حت رتم الق انون عن د اخت اذ ه ذا تصفية بعض الطبقات أو توقيع اجلزا  على من تعاونوا مع اسأعدا ، 

 .اإلجرا ، وال يلزم صدور حكم قضائي ملباشرته

 .المصادرة من حيث مشروعيتها: ثانيا
تنقسم املصادرة من حيث مشروعيتجا، إىل املصادرة العامة واملصادرة اخلاصة، ونتوىل حبث كل واحدة منجما على النح و 

 :التايل

 

                                                           
 .181، ص 2112في القانون الجلا ري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجلا ر، سنة عيبوط محند وعلي، االستثمارات األجنبية  -27

 .1995، الجامعة األردنية، األردن، "دراسة مقارنة"المصادرة الجنا ية : علي أحمد عيد اللعبي، في كتابه: عرفها  -28
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 :درة العامةالمصا -1
املصادرة العامة هي حمظورة وغري مشروعة سوا  على الصعيد الداخلي أو الدويل، وأغل ب الدس اتري ال يت جتي ز ن زع امللكي ة 

 .والتأميم، تنص على حظر املصادرة العامة، وذلك حرصا من الدساتري على صون امللكية اخلاصة ومحايتجا

 :المصادرة الخاصة -4
جائزة، ولكنجا ال تصح إال لوجب حك م قض ائي طبق ا ل نص عق ايب، لوجبج ا تنتق ل للحكوم ة اسأش يا  املصادرة اخلاصة 

املتحص  ل عليج  ا م  ن جرمي  ة معين  ة، مث  ل املص  ادرة كعق  اب عل  ى التجري  ب اجلمرك  ي أو مص  ادرة س  لع معين  ة سأس  باب تتعل  ق بالص  حة 
اجلرمي  ة وطني  ا أو أجنبي  ا، وذل  ك سأن نص  وص الق  انون اجلن  ائي  العام  ة، أو رحماي  ة النظ  ام الع  ام وايفداب العام  ة س  وا  ك  ان مرتك  ب

متعلقة بالنظام العام وسيادة الدولة، ومن   اض ع هل ا املخ اطبون بأحكامج ا دون نظ ر جلنس ياهتم، وم ن   ال ض وز سأي منش أة أو 
رم أن تتذرع بالنص وص ال واردة يف ق وانني شركة استثمارية إذا ارتكبت فعال جمرما يستوجب مصادرة اسأموال املتعلقة بذلك الفعل اجمل

 .(29)االستثمار، والقاضية بعدم جواز املصادرة

 .اإلجراءات الحكومية االنفرادية السالبة للملكية األجنبية بطريقة غير مباشرة: المبحث الثاني
 :العناصر التاليةنتناول اإلجرا ات ارحكومية االنفرادية السالبة للملكية اسأجنبية بطريقة مباشرة، من خالل 

 .القيود القانونية الضريبية: المطلب األول
إن السياسة الضريبية اليت تنتجججا الدولة املس تقطبة لالس تثمار يف مواجج ة االس تثمار اسأجن يب املباش ر، ميكنج ا أن تك ون 

ك ون عائق ا حي ول دون ت دفق رأس سالحا ذا حدين، فقد تكون حافزا يشجع االستثمار اسأجنيب املباشر على الوفود إليج ا، أو ق د ت
 .(30(املال اسأجنيب إىل تلك الدولة

ويرجع هذا أو ذاك، إىل املعيار القانوين الذي تأخذ به الدولة يف فرض الضريبة على النشاط االس تثماري اسأجن يب، ون وع 
 .الضريبة املستحقة ومعدهلا وطريقة تقديرها وجبايتجا، وحاالت اإلعفا  منجا ومدته

يف ص   دد دراس   ة القواع   د القانوني   ة الض   ريبية بوص   فجا عائق   ا لالس   تثمار اسأجن   يب املباش   ر، فإنن   ا نتن   اول ذل   ك يف  ومل   ا كن   ا
 :عنصرين اينني، وهذا على النحو ايفيت بيانه

 .األساس القانوني لخضوع المستثمر األجنبي للتشريعات الضريبية في الدولة المستقطبة لالستثمار: الفرع األول
ون ال دويل حب ق ك  ل دول ة ذات س يادة يف ف رض الض رائب والرس  وم عل ى اسأش خاص واسأم وال املوج ودة داخ  ل يع رت  الق ان

إقليمجا، يستوي يف ذلك أن يكون املكلف وطنيا أو أجنبيا، مقيم ا أو غ ري مق يم، م ا دام ت هن اك ص لة وييق ة ب ني املكل ف ووع ا  
ن  ب ال  ذين يقيم  ون يف إقليمج  ا، وعل  ى يتلك  اهتم الكائن  ة في  ه، وعل  ى الض  ريبة، فالدول  ة متل  ك يف الواق  ع س  لطات واس  عة عل  ى اسأجا

                                                           
 .38 -37عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص  -29

، الطبعاة األولاى، دار الفكار الجاامعي، "القانون الواجن التطبيق عليه وتسوية المنازعات التي قد تثور بشاأنه"مان االستثمار هشا  خالد، عقد ض -30

 .187إلى ص  182، من ص  2117اإلسكندرية، ، 
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ال    دخول النابع    ة م    ن م    وارد يف اختصاص    جا، وميكنج    ا انطالق    ا م    ن س    يادهتا اإلقليمي    ة أن تل    زمجم ب    دفع الض    رائب واسأعب    ا  املالي    ة 
 .(31)اسأخرى

اسأجنيب مسئول باملساواة "بأن  «Ex parte HeikichiTerui»فقد قضت احملكمة العليا يف كاليفورنيا يف قضية 
ويؤس  س بع  ض الفق  ه ح  ق الدول  ة يف ف  رض الض  رائب عل  ى اسأجان  ب واسأم  وال .(32)"م  ع ال  وطي ع  ن ك  ل أن  واع الض  رائب املفروض  ة

وال  دخول النابع  ة م  ن م  وارد يف إقليمج  ا، بأهن  ا تتحم  ل أعب  ا  مالي  ة كث  رية يف تأديتج  ا لوظائفج  ا املختلف  ة، وعلي  ه فإن  ه يق  ع عل  ى ع  اتق 
اسأشخاص واسأموال اليت تتمتع بارحماية اليت توفرها الدول ة املس امهة يف ه ذه اسأعب ا ، ل ذلك يلت زم اسأجان ب ب دفع م ا تفرض ه الدول ة 

 .(33)عليجم أو على أمواهلم من ضرائب

أن  بينم  ا ي  ذهب جان  ب آخ  ر م  ن الفق  ه إىل أن الت  زام اسأجان  ب ب  دفع الض  رائب ال  يت تفرض  جا الدول  ة يرج  ع يف الواق  ع إىل
، (34)خضوع الفرد للضريبة ال يقوم على فكرة تبعيته هلا من الناحية السياسية بقدر ما يق وم عل ى تبعيت ه هل ا م ن الناحي ة االقتص ادية

بعبارة أخرى فإن االلتزام بأدا  الضريبة ال يستند إىل جنسية الشخص، بل إىل إقامته يف الدولة أو متلكه ماال أو قيامه بعمل قانوين 
 .(35)فيجا

ومتل  ك الدول  ة املس  تقطبة لالس  تثمار م  ن حي  ث اسأص  ل حري  ة واس  عة يف ف  رض الض  رائب املختلف  ة عل  ى اسأجان  ب ال  ذين 
ميارس  ون نش  اطا اس  تثماريا يف إقليمج  ا، ب  ل أن هل  ا أن تف  رض عل  يجم أعب  ا  مالي  ة تف  وق تل  ك املفروض  ة عل  ى ال  وطنيني، بش  رط ع  دم 

 .(36)منجا يف استعمال ارحقاتسامجا بطابع املصادرة، وإال عد ذلك تعسفا 

 .القواعد واإلجراءات الضريبية العائقة لالستثمار األجنبي المباشر: الفرع الثاني
ميكن للقواعد واإلجرا ات الضريبية اليت تطبقجا الدولة املستقطبة لرأس املال أن تكون عائق ا لالس تثمار اسأجن يب املباش ر، 

 :وذلك وفقا للحاالت التالية

 .ج الضريبالالياالزدوا : أوال
نتن  اول االزدواج الض  رييب يف يالي  ة فق  رات متتالي  ة  ص  ص أوهل  ا لتعريف  ه ويانيج  ا سأنواع  ه، ونبح  ث يف يالثج  ا آي  ار االزدواج 

 :الضرييب على تدفق االستثمار اسأجنيب املباشر، وهذا وفقا ملا يأيت

 

                                                           
 .111، ص 1972العربية، القاهرة، بسيم، النظا  القانوني ل ستثمارات األجنبية الخاصة في الدو، اآلخذة في النمو، دار النهضة  عصا  الدين-31

 : ، المنشور في12/19/1921قرار المحكمة العليا في كاليفورنيا، المؤرخ في -32

Annual Digest of International public Law Cases, vol (11), Case no (1), p 02. 

، .321 -321، ص 1954القاوانين، دار النهضاة المصارية، القااهرة، أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص في الجنسية ومراكل األجانان وتنااز   -33

، الطبعااة الثانيااة، مؤسسااة الثقافااة "الجنسااية، المااوطن، مركاال األجاناان، مااادة التناااز "محمااد كمااا، فهمااي، أصااو، القااانون الاادولي الخاااص : وكااذل 

 .294، ص 1978الجامعية، اإلسكندرية،

شام  الادين : وكاذل . 375، ص 1969الادولي الخااص، الجال  األو،، دار النهضاة العربياة، بياروت،  فؤاد عبد المنعم رياض، مبااد  القاانون -34

 .411 -411، ص 1964الوكيل، الموجل في الجنسية ومركل األجانن، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

في الجنساية : ، الجل  األو،1986لعامة للكتاب، القاهرة،، الهيئة المصرية ا11عل الدين عبد هللا، القانون الدولي الخاص، الجل  الثاني، الطبعة  -35

 .631 -631، ص (مركل األجانن)والموطن وتمتع األجانن بالحقود 

 .11عصا  الدين بسيم، النظا  القانوني ل ستثمارات األجنبية الخاصة في الدو، النامية، المرجع السابق، ص  -36
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 :تعريف االزدواج الضريبي -1
الضريبة نفسجا أكثر من مرة على الشخص ذاته بالنسبة إىل املال نفسه، ويف املدة يقصد باالزدواج الضرييب عموما فرض 

، (38)وح دة الش خص املكل ف ب أدا  الض ريبة: ، ومعىن ذلك أنه يشرتط لتحقيق االزدواج الضرييب توافر ش روط أربع ة ه ي(37)نفسجا
 .املفروضة ، ووحدة الضريبة)39(ووحدة املال اخلاضع للضريبة، ووحدة الواقعة املنشئة له

 :أنواع االزدواج الضريبي -4
ينقسم االزدواج الضرييب إىل ازدواج ضرييب حملي وايفخر دويل، كما جند االزدواج الضرييب املقصود، وايفخر غري مقص ود، 

 :ونتناول هذه التقسيمات، من خالل النقاط التالية

 (:الداخلي)االزدواج الضريبي المحلي  -أ
حمللي أو باسأحرى الداخلي عندما تتوافر الشروط السالفة الذكر يف دخل تفرض علي ه أكث ر م ن حيدث االزدواج الضرييب ا
 .ضريبة وطنية داخل حدود الدولة

 :االزدواج الضريبي الدولي -ب
، (40)حيدث االزدواج الضرييب الدويل عندما تتوافر تلك الش روط يف دخ ل تف رض علي ه الض ريبة يف أكث ر م ن دول ة واح دة

أن تفرض الضريبة على دخل املستثمر اسأجنيب يف كل من الدولة اليت حيمل جنسيتجا والدولة اليت يقيم فيجا، أو الدولة  فمن املمكن
 .الكائنة أمواله هبا، أو تلك اليت ينبع دخله من مصادر يف إقليمجا

من السيادة اليت تتمتع هبا كل فكل ما تقدم يعد أمرا جائزا من الناحية القانونية طاملا أن فرض الضريبة هو حقق مستمد 
دولة على مواطنيجا وعلى الرعايا اسأجانب الذين يقيمون يف إقليمجا، واسأموال املوجودة يف اختصاصجا والدخول النابعة من مصادر 

 .(41)فيجا

 :االزدواج الضريبي المقصود -ج
لدولة لزيادة حص يلة الض رائب أو إلخف ا  االزدواج الضرييب املقصود هو ذلك الذي يتعمد املشرع حتقيقه وحدويه داخل ا

كف  رض ض  ريبة : ارتف  اع س  عر الض  ريبة، أو للتميي  ز ب  ني ال  دخول تبع  ا ملص  ادرها، أو لتحقي  ق أه  دا  اجتماعي  ة أو اقتص  ادية معين  ة

                                                           
 .224 -221، ص 1962ضة، القاهرة، محمد حلمي مراد، مالية الدولة، مكتبة النه -37

تظهر أهمية هذا الشرط في الواقع بالنسبة إلى األشخاص المعنويين بشكل خااص، فلاو فرضات ضاريبة األربااح التجارياة والصاناعية ماث  علاى  -38

ة على المسااهمين فيهاا، فا  نكاون أرباح شركة مساهمة، ثم فرضت بعد ذل  ضريبة القيم المنقولة أو ضريبة الدخل على األرباح التي وزعتها الشرك

ثانياة أما  ازدواج ضريبي من الناحية القانونياة، ألن الضاريبة األولاى فرضات علاى الشاركة بوصافها كا ناا قانونياا مساتق ، بينماا فرضات الضاريبة ال

قتصاادي، ذلا  أن المسااهم يتحمال الضاريبة على المساهمين الذين يتمتعون بشخصية قانونية مستقلة، بيد أننا نكاون فاي الواقاع أماا  ازدواج ضاريبي ا

محماد حلماي ماراد، المرجاع الساابق، : مرتين عن أرباحه في المشرو ، مرة عند تحققها لدا الشركة، ومرة ثانية عناد توزيعهاا علياه، أنظار فاي ذلا 

 .221ص 

ات نتيجة لتكرار واقعة توزيع األربااح أكثار مان مارة فاي فقيا  المساهم في شركة المساهمة، مث  بدفع الضريبة على إيراد القيم المنقولة عدة مر -39

 ع الساانة الواحاادة، ال يجعلااه أمااا  ازدواج ضااريبي، ألن الضااريبة الواحاادة وإن تعااددت حاااالت دفعهااا لاام تاادفع عاان واقعااة واحاادة، وإنمااا عاان عاادة وقااا

 . متكررة، وإن كانت متشابهة

 .336 -335، ص 1968، الجل  الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، "إليرادات العامةالنفقات العامة وا"رفعت المحجوب، المالية العامة  -40

 .115عصا  الدين بسيم، النظا  القانوني ل ستثمارات األجنبية الخاصة في الدو، النامية، المرجع السابق، ص  -41
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ص د دع م خاصة مثال على جمموع املبيعات اليت تزيد على حد معني إىل جانب الضريبة على اسأرباح التجارية والصناعية، وذلك بق
 .(42)املشروعات الصغرية ومتكينجا من االستمرار يف مزاولة نشاطجا التجاري واالقتصادي جنبا إىل جنب مع املشروعات الكبرية

 :االزدواج الضريبي غير المقصود -د
، إذ إن االزدواج الض  رييب غ  ري املقص  ود، حيص  ل بغ  ري تعم  د م  ن املش  رع، ويالح    ذل  ك غالب  ا يف االزدواج الض  رييب ال  دويل

تضع كل دولة تشريعجا الضرييب وفقا لظروفجا اخلاصة، ومن دون مراعاة للتشريعات الض ريبية يف ال دول اسأخ رى، فض ال ع ن غي اب 
 .سلطة دولية عليا هتيمن على تشريعات الدول املختلفة

 

 :آثار االزدواج الضريبي على االستثمار األجنبي المباشر -3
الضرييب الدويل هو عم ل مش روع م ن وجج ة النظ ر القانوني ة، طامل ا أن ه يس تمد مش روعيته م ن على الرغم من أن االزدواج 

ح  ق الس  يادة ال  ذي تتمت  ع ب  ه ك  ل دول  ة عل  ى مواطنيج  ا وعل  ى اسأجان  ب املقيم  ني يف إقليمج  ا، وعل  ى اسأم  وال وال  دخول الناجت  ة م  ن 
 .مصادر فيجا

مل  ال اسأجن  يب إىل ال  دول املختلف  ة لالس  تثمار فيج  ا، ب  ل إن  ه ميث  ل بي  د أن  ه ميث  ل يف الواق  ع عقب  ة مجم  ة أم  ام اس  تقطاب رأس ا
عقبة يف سبيل التجارة الدولية عموما، والعلة يف ذلك تكمن يف أن هذا االزدواج الضرييب يؤدي إىل تراكم الضرائب على الدخل أو 

ج ة أخ رى إىل تقل يص العوائ د ال يت ك ان املال نفسه نظرا لتعدد الدول اليت تدعي اختصاصجا بفرض الض ريبة، كم ا أن ه ي ؤدي م ن ج
املستثمر اسأجنيب يأمل يف حتقيقجا من ورا  نشاطه االستثماري، ومن   فإن هذا االزدواج يف الضريبة ميثل عائقا كبري أمام انس ياب 

 .رؤوس اسأموال اسأجنبية إىل الدول املختلفة

 .التمييز في فر  الضريبة: ثانيا
كما أوضحنا آنفا، حرية واسعة يف فرض الضرائب بأنواعجا املختلفة باملعدالت اليت تراها متلك الدولة من حيث اسأصل،  

عل  ى ال  وطنيني أو اسأجان  ب وعل  ى أم  واهلم ودخ  وهلم، ب  ل إهن  ا متل  ك ك  ذلك ارح  ق يف ف  رض الض  رائب عام  ة وموح  دة عل  ى اسأجان  ب 
 .تفوق تلك املفروضة على الوطنيني

الوطنيني واسأجانب، وإن كان عمال مشروعا من وججة النظر القانونية، إال أن ه ق د بيد أن التمييز يف فرض الضرائب بني 
يع  وق ت  دفق االس  تثمار اسأجن  يب املباش  ر إىل ال  دول املس  تقبلة ل  رأس امل  ال ال  يت تتض  من تش  ريعاهتا الض  ريبية مث  ل ه  ذا التميي  ز، وذل  ك 

 .(43)خشية حتمل أعبا  مالية كبرية قد ترتبجا تلك الضرائب

ضرائب املميزة وحدها هي اليت تشكل عائقا يف سبيل جذب رؤوس اسأموال اسأجنبي ة، ب ل إن الض رائب العام ة وليست ال
قد تكون هي اسأخرى ذات أير سليب على التجارة الدولية واالستثمار اسأجنيب، وذلك عندما ترى الدول ة أن ه م ن الض روري اللج و  

كات عموم   ا، فمث   ل ه   ذه الض   رائب ت   ؤدي إىل إع   راض املنتج   ني ع   ن زي   ادة إىل الض   رائب التص   اعدية ال   يت تف   رض عل   ى أرب   اح الش   ر 
 .إنتاججم حىت ال ختضع هذه الزيادة لضريبة تصاعدية مرتفعة وبالتايل ا فاض مقدار أرباحجم

                                                           
 .225محمد حلمي مراد، مالية الدولة، المرجع السابق، ص  -42

 .128-127مرا ي، المرجع السابق، ص دريد محمود السا -43
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وقد تؤدي تلك الضرائب يف اسأمد الطويل إىل خروج بعض املشروعات من إطار النشاط التجاري الذي تزاوله، أو حتوهلا 
فروع إنتاجية أخرى تكون الضرائب املفروضة عليجا أقل وطأة، فضال عن أهنا قد متن ع املش روعات اجلدي دة م ن الول وج إىل ه ذا إىل 

 .(44)امليدان االقتصادي

 .اإلجراءات واألعباء الضريبية المبالغ فيها: ثالثا
أو املعق  د للنظ  ام الض  رييب داخ  ل الدول  ة إن اإلف  راط يف ف  رض الض  رائب وع  دم اس  تقرارها مل  دة معقول  ة، أو التطبي  ق املعي  ب 

 .املستقطبة لالستثمار قد يشكل عائقا مينع أو يقلل من انسياب رأس املال اسأجنيب إىل هذه الدولة

فقد تتسم نظم الضرائب يف الدولة بعدم االستقرار وكثرة التعديالت ال يت ت رد عليج ا، ي ا ضع ل اإلمل ام هب ا أم را عس را عل ى 
 . بل وعلى العاملني يف امليدان الضرييب يف الدولةاملستثمر اسأجنيب

فض  ال ع  ن ذل  ك ف  إن تع  دد الض  رائب م  ا ب  ني مركزي  ة وحملي  ة وب  ني أص  لية وإض  افية وتع  ددها تبع  ا سأغراض  جا، ب  ل وتع  ددها 
 .للغرض نفسه، يشكل كله يف الواقع عوائق مجمة يف سبيل انسياب رؤوس اسأموال اسأجنبية إىل الدولة

ق  دم، ف  إن كف  ا ة اإلدارة الض  ريبية وخربهت  ا العلمي  ة والعملي  ة وص  الحيتجا سأدا  املجم  ة امللق  اة عل  ى عاتقج  ا يض  ا  إىل م  ا ت
تش  كل الس  بيل اسأمث  ل لنج  اح النظ  ام الض  رييب يف حتقي  ق أهداف  ه وغايات  ه، إذ أن اإلدارة الكف  و ة ق  ادرة عل  ى ت  اليف بع  ض جوان  ب 

حيان  ا، ليس  مو يف النجاي  ة عل  ى تش  ريع متكام  ل وض  ع يف أي  دي إدارة أق  ل ق  درة ال  نقص والقص  ور ال  يت ق  د تش  وب التش  ريع الض  رييب أ
وكف  ا ة، وبالت  ايل ف  إن ع  دم كف  ا ة اإلدارة الض  ريبية ونق  ص اخل  ربة العلمي  ة والعملي  ة ل  ديجا م  ن ش  أنه أن ي  ؤدي إىل تعقي  د اإلج  را ات 

 .وق يف النتيجة انساب رأس املال اسأجنيب إىل الدولةالضريبية، يا ال بثقة املستثمر اسأجنيب ويقلل من درجة اطمئنانه وقد يع

– مخاطر العجز عن تحويل العملة  –القيود القانونية النقدية : المطلب الثاني
 :نتناول القيود القانونية النقدية، من خالل العناصر التالية

 .التأصيل القانوني للقيود المفروضة على النقد األجنبي: الفرع األول
ة يف الواقع باالختصاص الشامل يف تنظيم ش ؤوهنا النقدي ة، باعتب اره ص فة م ن ص فات س يادهتا اإلقليمي ة، وال تتمتع الدول

، وإذا كانت قواعد Ses obligations internationalesحيد من سلطاهنا يف هذا الشأن سوى التزاماهتا الدولية التعاقدية 
ق، ف إن أحك ام القض ا  ق د ت واترت عل ى ذل ك أيض ا، إذ تقض ي حمكم ة الع دل القانون العام مستقرة على االعرتا  للدولة هب ذا ارح 

من املبادا املعرت  هبا أن الدولة متلك : "بأن serbian and brazilian loansالدولية يف قضية القروض الصربية والربازيلية 
عات ال  يت ض  ب اعتباره  ا بص  فة أساس  ية يف ارح ق يف تنظ  يم نق  دها، فالنق  د مث  ل الرس وم أو الض  رائب أو قب  ول اسأجان  ب، م  ن املوض و 

االختصاص الداخلي للدولة، وإن الدولة اليت تغيري، أو بصفة خاصة ختفض قيم ة نق دها، أو تقي د قابليت ه للتحوي ل إىل اخل ارج، أو 
عن ه خ  ارج  تتخ ذ إج را ات أخ  رى ت ؤير يف ال دائنني اسأجان  ب ال تك ون طبق ا لقواع  د الق انون ال دويل ق  د ارتكب ت خط أ دولي  ا تس أل

 ".حيز االلتزامات التعاقدية

                                                           
 .114 -111، ص 1973زين العابدين ناصر، مذكرات في اقتصاديات المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -44
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كما يقر القضا  الوطي يف الدول عموما قواعد الرقابة على الصر  اسأجنيب يف الدول اسأخرى، إذ تقضي احملكمة العليا 
ضب االعرتا  :"، بأنه ».in reclam by helbert W.A.G.G and co. L.T.D»يف إنكلرتا يف إحدى القضايا 

عل  ى النق  د اسأجن  يب عن  دما يك  ون ق  انون الدول  ة اسأجنبي  ة ه  و الق  انون الص  حيح للعق  د، أو تك  ون املنق  والت موج  ودة بقواع  د الرقاب  ة 
 .(45)"داخل اختصاصجا اإلقليمي بشرط أن يكون القانون قد شرع رحماية اقتصادها الوطي

 
 .تعريف مخاطر العجز عن تحويل العملة: الفرع الثاني

القانونية اليت تفرضجا الدولة املستقطبة لالستثمار على املدفوعات الدولية، كالقيود املفروضة يقصد بذلك جمموعة القيود 
عل ى حري  ة دخ ول وخ  روج رأس امل ال أو قابليت  ه للتحوي ل، بعب  ارة أخ  رى ف إن أي ت  دخل م ن قب  ل الدول ة يف حري  ة حتوي ل عمل  ة دول  ة 

 .(46)معينة إىل عملة دولة أخرى يعد رقابة على الصر  اسأجنيب

 .صور العجز عن تحويل العملة: الفرع الثالث
 :ومن خالل ما تقدم بيانه ميكن خلطر العجز عن حتويل العملة أن يتخذ الصور التالية

 .الصورة األولى: أوال
قد يتجسد خطر العجز عن حتويل العملة يف رفض الس لطات العام ة يف القط ر املض يف حتوي ل مس تحقات املس تثمر م ن 

إخل، وال يج م ش كل ال رفض هن ا، فق د ...إىل اخلارج بعملة قابلة للتحويل أيا ما كان نوعج ا، فق د تك ون دوالر أمريكي االعملة احمللية 
 .يكون صرحيا وقد يكون ضمنيا، وعلى أي حال فاخلطر ينشأ من اليوم الذي يتم فيه الرفض

 .الصورة الثانية: ثانيا
لى حتويل العملة احمللية املستحقة للمستثمر إىل اخلارج لا يتع دى ف رتة قد يتحقق هذا اخلطر يف حالة التأخر يف املوافقة ع

 .معقولة

وال شك أن اشرتاط مدة أطول يف حالة التأخر يف املوافقة عل ى التحوي ل أم ر م ربر، حي ث يرج ع ذل ك الت أخري يف غالبي ة 
 .ف، أو لعدم توافر العمالت القابلة للتحويل لديجااسأحوال إىل أسباب تتعلق بالبريوقراطية وسو  اإلدارة ارحكومية يف القطر املضي

 .الصورة الثالثة: ثالثا
يف هذه ارحالة، يكون خطر العجز عن حتويل العملة م ن خ الل ف رض الس لطات العام ة يف الدول ة املض يفة عن د التحوي ل 

 .سعر صر  مييز ضد املستثمر متييزا واضحا

بالنس  بة سأي ي  وم الس  عر الرام  ي املعتم  د م  ن املص  ر  املرك  زي يف القط  ر املض  يف :"ويقص  د بس  عر الص  ر  املع  ي ه  و أن  ه 
والذي ينطبق على حتويالت املستثمرين اسأجانب فيما يتعلق بالعائد على استثماراهتم، وإذا تعدد سعر الصر  املشار إلي ه أو تغ ري 

                                                           
 .133-128دريد محمود السامرا ي، المرجع السابق، من ص  -45

 .351 -351، ص 1961ية، القاهرة، محمد لبين شقير، الع قات االقتصادية الدولية، دار النهضة العرب -46
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ص  ر  املطبق  ة ل  دى املص  ار  الرئيس  ية يف القط  ر املض  يف، وإذا تع  ذر الكش  ف ع  ن س  عر يف نف  س الي  وم يؤخ  ذ لتوس  ط أس  عار ال
 .(47)الصر  املذكور يف اليوم املعي تطبق القواعد سالفة الذكر يف أقرب يوم سابق يتاح فيه تطبيقجا

 .اآلثار القانونية للقيود النقدية على االستثمار األجنبي المباشر: الفرع الرابع
ابة القانونية على الصر  اليت تفرضجا الدولة املستقطبة لالس تثمار حتق ق بالنس بة إليج ا أه دافا معين ة تتمث ل إذا كانت الرق

 .عموما يف ايفيار اإلضابية اليت حتديجا هذه الرقابة على اقتصادها الوطي وخطة التنمية االقتصادية فيجا

املال اسأجنيب، ويتجسد هذا العائق بصفة عامة عندما تفرض  فإن تلك الرقابة قد متثل أحيانا عائقا مجما أمام حركة رأس
الدولة قي ودا قانوني ة ش ديدة عل ى حري ة حتوي ل رأس امل ال املس تثمر وعوائ ده ومرتب ات ومكاف آت العم ال واملس تخدمني اسأجان ب إىل 

املعقول  ة ال  يت متكن  ه م  ن إع  ادة رأامال  ه اخل  ارج بعمل  ة قابل  ة للتحوي  ل، إذ أن املس  تثمر اسأجن  يب يعت  رب أن وج  ود التس  جيالت القانوني  ة 
املس  تثمر يف الدول  ة املس  تقطبة إىل وطن  ه اسأص  لي، وحتوي  ل العوائ  د والفوائ  د ون  اتج تص  فية مش  روعاته يف الدول  ة ومرتب  ات مس  تخدميه 

وال  ه فيج  ا، ب  ل ق  د وعمال  ه اسأجان  ب إىل اخل  ارج بعمل  ة قابل  ة للتحوي  ل، أم  را حيوي  ا وجوهري  ا الختي  ار الدول  ة ال  يت يوظ  ف ويس  تثمر أم
 .(48)يكون حجم التسجيالت القانونية املتاحة يف هذا اخلصوص أحد العوامل اجلوهرية يف تفضيل دولة معينة على الدول اسأخرى

 :اخلامتة
 .النتائج: أوال

 إن مب  دأ اح  رتام ارحق  وق املكتس  بة، ال يرت  ب للمس  تثمر اسأجن  يب حق  ا مطلق  ا، إذ ض  وز للدول  ة طبق  ا لقواع  د الق  انون -1
ال   دويل أن حت   دد حبري   ة هيكلج   ا االقتص   ادي واالجتم   اعي، وأن تس   تعمل م   ن ال   نظم واسأدوات القانوني   ة م   ا حيق   ق 

 منفعتجا العامة ومصارحجا الوطنية
تواج  ه االس  تثمارات اسأجنبي  ة املباش  رة يف أق  اليم ال  دول املض  يفة هل  ا، العدي  د م  ن املخ  اطر احملتمل  ة الوق  وع، لع  ي أن  -2

املباشر كونه رأاماال خارجيا وافدا إىل الدولة املستقطبة له، فإنه اضع للقواعد القانوني ة الس ارية  االستثمار اسأجنيب
 .فيجا، سوا  من حيث تنظيم امللكية ومدى تدخل الدولة فيجا، أو من حيث القيود النقدية والضريبية املطبقة فيجا

يارستجا لسيادهتا الوطني ة، ال ميك ن للمس تثمر التنب ؤ هب ا اإلجرا ات االنفرادية اليت تتخذها الدولة املضيفة يف إطار  -3
وال يس  تطيع القي  ام ب  أي ش  ي  ملواجج  ة ه  ذا ارح  دث ال  ذي م  ن ش  أنه أن يرتت  ب عن  ه حرم  ان املس  تثمر اسأجن  يب م  ن 

 .حقوقه اجلوهرية على استثماره
ار اسأجن  يب املباش  ر، ميكنج  ا أن إنالسياس  ة الض  ريبية ال  يت تنتججج  ا الدول  ة املس  تقطبة لالس  تثمار يف مواجج  ة االس  تثم -1

تكون سالحا ذو حدين، فقد تكون حافزا يشجع االستثمار اسأجنيب املباشر على الوفود إليجا، أو قد تكون عائقا 
 .حيول دون تدفق رأس املال اسأجنيب إىل تلك الدولة

مظ  اهر س  يادهتا الوطني  ة وحق  ا إن مث  ل ه  ذه اإلج  را ات ال  يت تق  وم هب  ا الدول  ة املس  تقطبة لالس  تثمار متث  ل مظج  را م  ن  -5
 .مشروعا من حقوقجا القانونية

                                                           
 .198 -197هشا  خالد، عقد ضمان االستثمار، المرجع السابق، ص  -47

 48. 133-131دريد محمود السامرا ي، المرجع السابق، من ص  -43
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إن مث  ل ه  ذه اإلج  را ات ال  يت تتخ  ذها الدول  ة يف مواجج  ة امللكي  ة اسأجنبي  ة، تش  كل يف الوق  ت ذات  ه معوق  ات أم  ام  -6
 .استقطاب االستثمار اسأجنيب املباشر، قد تدفعه إىل اهلروب والبحث عن أماكن أخرى آمنة لالستثمار فيجا

 .التوصيات: ثانيا
يف إطار يارسة الدولة لسيادهتا الوطنية، تق وم أحيان ا ب إجرا ات تش ريعية وتنظيمي ة م ن أج ل توجي ه االس تثمارات  -1

اسأجنبية خلدمة أهدافجا التنموية، ويكون هلذه الدولة ارحق يف تنظيم ملكية اسأجانب لألموال وحيازهتا واستثمارها 
فة داخل إقليمج ا، م ن هن ا فإن ه يتع ني أال يس تحوذ عل ى ه ذه اسأم وال إال بص ورة يف القطاعات االقتصادية املختل

اح رتام ارحق وق "أصولية مس ببة وبإتب اع اإلج را ات القانوني ة ال يت ينظمج ا الق انون ال داخلي، وه ذا م ا يع ر  لب دأ 
 .، وهو أحد املبادا املستقرة يف القانون الدويل"املكتسبة

أميم االستثمار أمر يوج ب اس تحقاق التع ويض، إذا م ا أدى ذل ك إىل حرم ان املس تثمر إن قيام الدولة املضيفة بت -2
 .اسأجنيب من حقوقه اجلوهرية على االستثمار للمدة املعينة

ض  رورة الت  زام الدول  ة ال  يت يص  در عنج  ا إج  را  ن  زع امللكي  ة ،بتع  ويض م  ن نزع  ت ملكيت  ه عل  ى النح  و ال  ذي ح  دده  -3
 .كون كامال جابر لكل الضرر الناشئ عن حرمان املالك من ملكهالتشريع، وهذا التعويض ضب أن ي

 .ضب على السلطة املختصة أن حترتم القانون عند اختاذ إجرا  املصادرة اإلدارية -1
ض  رورة جتن  ب الدول  ة املس  تقطبة لالس  تثمار سياس  ة االزدواج الض  رييب، باعتب  اره إج  را  انف  رادي غ  ري مباش  ر س  الب  -5

 .زدواج يف الضريبة ميثل عائقا كبري أمام انسياب رؤوس اسأموال اسأجنبية إىل هذه الدولللملكية اسأجنبية، سأن اال

 :قائمة املراجع
 .الكتـب: أوال
 :كتب اللغة  -أ

 .، مادة صدر1/189هتذيب اللغة لألزهري ج -، مادة صدر1/117، حالبن منظورلسان العرب  -1
 .، مكتبة ارحياة، بريوت3مادة صدر، ح، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضي الزبيدي -2

 :الكتب العامة -ب
من منظور االقتصاد "، دور حوافز االستثمار يف تعجيل النمو االقتصادي إبراهيم متولي إبراهيم حسن المغربي -3

 .2111، الطبعة اسأوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، "اإلسالمي واسأنظمة االقتصادية املعاصرة
القانون الدويل اخلاص يف اجلنسية ومراكز اسأجانب وتنازع القوانني، دار النجضة املصرية، الق اهرة، ، أحمد مسلم -1

1951. 
دراس     ة يف الق     انون ال     دويل للتنمي     ة "، س     يادة الدول     ة النامي     ة عل     ى م     وارد اسأرض الطبيعي     ة حسالالالالالن عطيالالالالالة اهلل -5

 .19789، بدون دار النشر، القاهرة، "االقتصادية
، اجلز  الثاين، دار النجض ة العربي ة، الق اهرة، "النفقات العامة واإليرادات العامة"لية العامة ، املارفعت المحجوب -6

1968. 
 .1973، مذكرات يف اقتصاديات املالية العامة، دار النجضة العربية، القاهرة، زين العابدين ناصر -7
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 .1961كندرية، ، املوجز يف اجلنسية ومركز اسأجانب، منشأة املعار ، اإلسشمس الدين الوكيل -8
، اهليئ ة املص رية العام ة للكت اب، الق اهرة، ، 11، القانون الدويل اخلاص، اجلز  الث اين، الطبع ة عز الدين عبد اهلل -9

 (.مركز اسأجانب)يف اجلنسية واملوطن ومتتع اسأجانب بارحقوق : ، اجلز  اسأول1986
ة يف ال  دول ايفخ  ذة يف النم  و، دار النجض  ة ، النظ  ام الق  انوين لالس  تثمارات اسأجنبي  ة اخلاص  عصالالام الالالدين بسالاليم -11

 .1972العربية، القاهرة، 
ض   مانات االس   تثمارات اسأجنبي   ة يف الق   انون ال   دويل، الطبع   ة اسأويل، دار الفك   ر .  عمالالالر هاشالالالم محمالالالد صالالالدقة -11

 .2118اجلامعي، اإلسكندرية، ، 
باع  ة والنش  ر والتوزي  ع، اجلزائ  ر، ، االس  تثمارات اسأجنبي  ة يف الق  انون اجلزائ  ري، دار هوم  ة للطعيبالالوط محنالالد وعلالالي -12

 .2112سنة 
 .1969، مبادا القانون الدويل اخلاص، اجلز  اسأول، دار النجضة العربية، بريوت، فؤاد عبد المنعم ريا  -13
 .1962، مالية الدولة، مكتبة النجضة، القاهرة، محمد حلمي مراد -11
، الطبع  ة "مرك  ز اسأجان  ب، م  ادة التن  ازعاجلنس  ية، امل  وطن، "، أص  ول الق  انون ال  دويل اخل  اص محمالالد كمالالال فهمالالي -15

 .1978الثانية، مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية ، 
 .1961، العالقات االقتصادية الدولية، دار النجضة العربية، القاهرة، محمد لبيب شقير -16
، "بش  أنه الق  انون الواج  ب التطبي  ق علي  ه وتس  وية املنازع  ات ال  يت ق  د تث  ور"، عق  د ض  مان االس  تثمار هشالالام خالالالد -17

 .2117الطبعة اسأوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،

 :الكتب الخاصة -ج
، الطبع  ة اسأوىل، مرك  ز دراس  ات "املعوق  ات والض  مانات القانوني  ة"، االس  تثمار اسأجن  يب دريالالد محمالالود السالالامرائي -18

 . 2112الوحدة العربية، بريوت، 
والسياسية واالقتصادية للت أميم، الطبيع ة القانوني ة لإلج را  اسأصول االجتماعية "، نظرية التأميم عادل سيد فهيم -19

 .1966،دار القومية، القاهرة، "ألتأميمي، مدى التزام املشروعات املؤية بأدا  ديوهنا
 ،1988، دار النجضة العربية، "دراسة تأصيلية مقارنة"، نزع امللكية للمنفعة العامة محمد عبد اللطيف -21

 .اجملالت: ثانيا
 .1967، 11، العدد 3، السنة " السياسة الدولية"، التأميم يف الدول النامية أحمد صادقالقشيري  -21
، 11، الت   أميم يف الق   انون ال   دويل اخل   اص، جمل   ة العل   وم القانوني   ة واالقتص   ادية، الس   نة القشالالاليري أحمالالالد صالالالادق -22

 .1969، جانفي 1العدد
، لش جر س بتمرب 8و  7املؤي ة، جمل ة احملام اة، الع دد ، أضوا  على التأميم ومسؤولية الدول ة محمد فتحي حمودة -23

 .1976و أكتوبر 
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 حبث بعنوان

 2116الصادرة عن جلنة العمل الثانية لسنة  حقوق املرأة يف مسودة مشروع الدستور
 للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ةوالتابع

أسـتاذ ، صليحة علي صداقة. د :  إعداد
كليــة ، املشــار القــانون الــدويل العــام 

       جامعة عمر املختار -درنة/ القانون 
             

 .تقديـــم 
بأن كل جناح البد أن تسبقه صعوبات، وال يت تعتربه ا فرص اً إليب ات ذاهت ا وق دراهتا عل ى النج اح  مع إيمان المرأة الليبية

إشراكجا يف ارحراك السياسي واالجتماعي واالقتص ادي  وتريةيف الوقت ذاته ، إىل دعم جمتمعجا ، برفع  وليست عوائق ، فجي حتتاج
والتنموي بصفة عامة ، ومنحجا الفرصة لتكون عنصراً فعااًل يف صنع السالم وبنا  جمتمعجا ووطنجا ، وأمهية االس تفادة، ك ذلك م ن 

 .الكفا ات والكوادر املؤهلة للعمل يف التنمية والتطور 

تأيري واضح يف وترية العمل يف القطاعات كافة بعد أن جنحت بتقلد دور ب ارز عل ى  ية، بات للمرأة الليب وبمرور الوقت
 .صعيد التطوير ورفع كفا ة جودة خمتلف اسأنشطة واخلدمات

حضوراً الفتاً يف فرتات زمنية من تاري، بالدها ، جياًل بعد جيل ، وحظيت لكانة خاص ة ،  وقد سجلت المرأة الليبية
من ارحقوق واملميزات ،ورغم ذلك جا ت مسودة مشروع الدس تور قاص رة م ن حي ث االع رتا  ب بعض  حيث حصلت على العديد

 .ومساواهتا بالرجل يف مباشرهتا ؟ ارحقوق للمرأة

فرباي  ر  3 أص  درت جلن  ة العم  ل الثاني  ة باهليئ  ة التأسيس  ية لص  ياغة مس  ودة مش  روع الدس  تور بت  اري،وفالالي هالالذا السالالياق ، 
بشكل عام ، موججة لليبيني بصيغ وبدأت المسودة . 1مادة220و ملشروع الدستور ، تتألف من ديباجة، املسودة الثانية 2016

، تُعىن و لالستغراب يف مثل هك  ذا وييقةاسأمر الذي يدع.. مواطن ومواطنة ، ومواطن فقط ، وإنسان ، والليبيني : خمتلفة ، ما بني 
 –ومقارنتج ا  وبمراجعالة فقالرات وبنالود المسالودة .يف خماطب ة الليبي ني كاف ة ، حيث كان ينبغ ي توحي د املص طلحات 2بالشأن اللييب

، وبع  ض الق  وانني ، واملوايي  ق الدولي  ة ذات العالق  ة ، 1 2111،واملص  ري لس  نة  493 2111بالدس  تورين التونس  ي لس  نة -حتدي  داً 

                                                           
0

 - vl/item/Libya-Draft-Constitution-Feb-2016 
2
الااذكر ) علااى المفهااومين  -كقاعاادة عامااة  –الااخ ، تااد، داللااة واضااحة .. مااواطن  –ليبااي  -إنسااان : علماااب بااأن هااذه المصااطلحات وغيرهااا ، مثاال  -- 

ي ورغم ذل  فإن المشر  الدستوري في هذه الوثيقة أراد التفرقة أو التمييل في تناوله للعديد مان الحقاود وخاص بهاا الاذكر دون األنثاى ، وفا( واألنثى

 .بعض منها ساوا فيها بين الجنسين 
3
موقااااااع المجلاااااا  الااااااوطني : أنظاااااار بالخصااااااوص . فصاااااا ب  149أبااااااواب و  11فااااااي  2114. 1.  26صاااااادر الدسااااااتور التونسااااااي فااااااي  - 

 .(www.anc.tn)التأسيسي
4
، السانة 2014.ينااير .  9جريدة األهرا  الصادرة في :، راجع ( مادة  247) أبواب و  6، واحتوا  2114.  1.  18صدر الدستور المصري في - 

 :، على الموقع  46421، العدد  138
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املسودة من الناحية الشكلية يف الصياغة ، كل ذلك ميكن من خالله عرض ومناقشة  رإىل قصو تتبني العديد من املفارقات ، إضافة 
 :بعض ارحقوق اجلوهرية واليت لن مُتكن املرأة من يارستجا يف بلدها ليبيا ، وذلك وفقاً للمطالب التالي   ة 

 .ارحقوق السياسية /  المطلب األول
 .وظائف العامة املساواة أمام القانون وتويل ال/  المطلب الثاني
 .حول دعم حقوق املرأة "  58" إشكالية املادة /  المطلب الثالث
 .حق املواطن   ة وارحق يف اجلنسية /  المطلب الرابع

 .ارحق يف التعليم وارحق يف العمل /  المطلب الخامس

  5 الحقوق السياسية: المطلب األول
عل ى يارس ة ه ذا  زال نص ب الرتكيحيث ب دأ حق التصويت والترشح، من مشروع مسودة الدستور إىل  18أشارت املادة 

حق التصويت يف االستفتا ات والتصويت والرتشح يف انتخابات حرة ونزيجة وشفافة لكل مواطن :" للمواطنني فقط ةالنسبب  ارحق
فق  د ج  ا ت بداي  ة ، جمل  س الن  واب  ةالرتش  ح لعض  ويم  ا م  ا يتعل  ق حب  ق أ...م  ن ذوي اسأهلي  ة  ويحظالالر حرمالالان المالالواطنين ..وعادل  ة

وإذا رجعنا إىل تشكيلة جملس النواب يف .. أن يكون ليبياً مسلماً يشرتط يف املرت شح : "وفقاً ملا يلي "  79"الصياغة يف نص املادة 
: ، بعنوان  من املسودة"  215" لنص املادة  ووفقاً .. اسأعضا تشكيل اجمللس من عدد من : اليت أشارت إىل "  78" نص املادة 

امل رأة ه ذه النس بة ُتمالنح من جمموع مقاعد اجمل الس املنتخب ة ، فكي ف %  25حكم خاص باملرأة ، فقد جا  خمصصاً للمرأة بنسبة 
 منجا يف اجملالس التشريعية ؟وًتحرم يف اهليآت التنفيذية ، 

رأة يف التمثي ل الع ادل الختي ار أعض ا  ، لوج دنا ترس يخا رح ق امل  2115لس نة   6 ولو أشرنا إىل االتفاق السياسي اللي يب
 .ارحكومة ، على صعيد النص فقط 

 .تتبع رئاسة الوزرا  " وحدة دعم ومتكني املرأة " من االتفاق ذاته ، على عاتقجا تشكيل "  11" ووضعت املادة 
،  2111نس ى واملص ري لس نة ب ني حق وق امل رأة يف مش روع مس ودة الدس تور ، وحقوقج ا يف الدس تورين التو وإذا ما تمت المقارنالة 

 :لوجدنا إنصافاً للمرأة ، حيث 

                                                           
5
فعلاى المساتوا . ونظراب ألهميتها فقد تناولها العديد من االتفاقيات والمعاهادات الدولياة والدسااتير. تعتبر الحقود السياسية من أرقى حقود اإلنسان - 

يكاون لكال ( " 25)مان الماادة ( أ، ب،ج ) ، الحقود السياسية فاي الفقارات  1966الدولي تناو، العهد الدولي الخاص بالحقود المدنية والسياسية لسنة 

أن يشاارك فاي إدارة  -أ: مواطن ، دون أي وجه من وجوه التمييال الحقاود التالياة ، التاي يجان أن تتااح لاه فرصاة التمتاع بهاا دون قياود غيار معقولاة 

وريااب بااالقترا  العاا  أن ينتخان ويننتخان ، فاي انتخاباات نليهاة تجارا د -ب. الشؤون العامة ، إما مباشارة وإماا بواساطة ممثلاين يختاارون فاي حرياة

أن تتاح له ، علاى قاد  المسااواة عموماا ماع ساواه ،  -وعلى قد  المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ج 

 ." فرصة تقلد الوشا ف العامة في بلده 

لكل شاخص  " :والتي أشارت إلى أن ( 1/  21)د السياسية في نص المادة وعلى ممارسة الحق 1948كما نص اإلع ن العالمي لحقود اإلنسان لسنة 

 " .ين يختارون بنلاهة وحريةحق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثل
6
) ماادة ، وأحكاا  إضاافية  67كاون مان ، وحرر في مدينة الصاخيرات بالمملكاة المغربياة ، ويت 2115.  11.  8صدر االتفاد السياسي الليبي في  - 

يدخل هذا االتفاد حيل التنفيذ فور قياا  أطاراف الحاوار السياساي " : منه على أن "  67" نصت المادة وقد . م حق  6، وكذل  (  15 – 1المواد من 

 " .الليبي بإقراره واعتماده كام ب وتوقيعه 
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 بضمان الكفيلة التدابري اختاذ على الدولة وتعمل - 2: " على أن  من الدستور المصري"  3و  4/  11" نصت مادة    
 الوظائف تويل   حقجا للمرأة تكفل كما القانون ، حيدده الذى النحو على ، النيابية المجالس فى مناسباً  تمثيالً  المرأة تمثيل
 .ضدها متييز دون ، القضائية اجلجات و اهليآت يف والتعيني الدولة   العليا اإلدارة ووظائف العامة
 اسأسرة واجبات بني التوفيق من 7المرأة تمكين وتكفل ، العنف أشكال كل ضد المرأة بحماية الدولة وتلتزم / 3ف 

 . "احتياجاً  اسأشد والنسا  واملسنة املعيلة واملرأة والطفولة لألمومة الرعاية وارحماية بتوفري تلتزم ، كما العمل ومتطلبات

. "ية املرأة يف اجملالس املنتخبة تعمل الدولة على ضمان متثيل: " ، أشارت إىل أن من الدستور التونسي "  3/  32" والمادة 
 . "أة والرجل يف اجملالس املنتخبة ىل حتقيق اإلنصا  بني املر تسعى الدولة إ"  : على أن "  3/  16" وأكدت املادة 

 منذ اجلنسية تونسي ناخب أو ناخبة لكل حق اجلمجورية رئيس ملنصب الترشح:من الدستور التونسي ، بأن  71ة وتؤكد املاد  
وهكذا ، يتبني وضوح النصوص الدستورية يف ترسي، ارحقوق السياسية ، كحق االنتخاب والرتشح ،  .اإلسالم  دينه الوالدة ،

 .اسأمر الذي افتقدناه يف مشروع مسودة الدستور 

 املطلب الثاني

 وتويل الوظائف العامة 8املساواة أمام القانون

 املساواة يف القانون استخدم املشرع الدستوري لف  املواطنون واملواطنات يف اإلشارة إىل    

 :واليت نصت على أن "  9" وأمامه استناداً إىل حق املواطنة املشار إليه يف املادة 

 " املواطنون واملواطنات سوا  يف القانون وأمامه ال متييز بينجم نقصاناً أو تقييداً أو حرماناً ، وفق أحكام هذا الدستور "   

: على أن"  11" يث نصت املادة يف اإلشارة إىل واجب الدفاع عن الوطن ، ح( طنات املواطنون واملوا) وورد اللف  ذاته   
 " . ومواطنة ته واستقالله واجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن ووحد"

                                                           
7
 فالمؤسسات السياسات ، ووضع القرار صنع في تؤثر والمراكل التي القرار ، صنع مراكل إلى بشكل أو بآخر ، يقصد بتمكين المرأة ، وصولها - 

 القرار إذ صنع في المتفردة الوحيدة ليست فهي الدو، ، في السياسات ورسم القرار صناعة في األجهلة المشاركة أهم من هي كانت وإن البرلمانية

 اعتمد وقد .فيها تؤثر أو القرارات صنع في دوراب مهماب  تؤدي واالقتصادية واالجتماعية لثقافيةوا القانونية كالمؤسسات أخرا مؤسسات إن هناك

أنظر . البرلمان  مقاعد في النسا  حصة على اعتماداب  وذل  السياسية في المرأة مشاركة المرأة ليقي  لتمكين مقياساب  اإلنما ي المتحدة األمم برنامج

 :بالخصوص 

 ل نما  االقتصادي العربي والصندود اإلنما ي المتحدة األمم برنامج ،القادمة لألجيا، فرص خلق ، 2002 للعا  اإلنسانية التنمية تقرير -

 . 26ص  واالجتماعي ،
8
، وجعله متصدرا مواده المعنية  1948بل أخذ به اإلع ن العالمي لحقود اإلنسان . مبدأ تعتمده األنظمة السياسية لجميع الدو،: مبدأ المساواة  -

 : منه على أنه ( 1)بالحقود والواجبات التي تنظم الع قة بين الفرد والدولة في المجا، الحقوقي ، فقد نصت المادة 

النا  جميعا سوا  أما  القانون ، وهم “: من اإلع ن ذاته بالقو، ( 7)وتابعتها المادة ” ا  أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقود يولد جميع الن“  

ض على يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييل ، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييل ينته  هذا اإلع ن ومن أي تحري

لكل “: من اإلع ن لم تكن بمنأا بعيد عن تقرير حق التساوي في الجانن القضا ي بين النا  إذ نصت على ( 11)كما أن المادة ” هذا التمييل  مثل

لاماته لتإنسان على قد  المساواة التامة مع اآلخرين ، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظرا منصفا وعلنيا ، للفصل في حقوقه وا

 . ”وفي أية تهمة جلا ية توجه إليه 
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 . وتعمل الدولة على اختاذ التدابري الالزمة لتحقيق ذلك  للمواطنين والمواطنات 9تكافؤ الفرص : " ما نصه :  21باملادة  وورد
ورغم أن ، الفرصة ال ترقى إىل مرتبة ارحق ، فإن نظرة واضعي املسودة كانت ضيقة خبصوص مبدأ املساواة أمام القانون ، والذي    

 .. كان ينبغي أن يشمل كافة ارحقوق وارحريات اليت تستحقجا املرأة كإنسان 
من اإلعالن "  6" املادة  وقد جاء نص ، " أمام القانون " فال ضرورة له باملقارنة لصطلح " يف القانون  "أما مصطلح   

الليبيون سوا  أمام القانون ، ومتساوون يف التمتع بارحقوق املدنية والسياسية ، ويف تكافؤ :" ، ليؤكد بأن  2111الدستوري لسنة 
ين أو املذهب أو اللغة أو الثروة أو اجلنس أو الفرص ، وفيما عليجم من الواجبات واملس ؤوليات العامة ، ال متييز بينجم بسبب الدِّ

 .11"النسب أو ايفرا  السياسية أو الوضع االجتماعي أو االنتما  القبلي أو اجلجوي أو اسأسرى 

 : من اإلعالن ذاته على أن "  8" كذلك نصت املادة   

مل على توفري املستوي املعيشي الالئق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان ، وتع تكافؤ الفرصتضمن الدولة "    
، كما تكفل حق امللكية الفردية واخلاصة ، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بني املواطنني وبني  لكل مواطناالجتماعي 

 " .خمتلف مدن ومناطق الدولة 
 :، إىل أن  الدستور التونسيمن  4/  26وقد أشارت المادة    
 .اجملاالت  مجيع ويف املسؤوليات خمتلف حتمل يف واملرأة الرجل بني الفرص تكافؤ الدولة تضمن/  4ف 

 : من الدستور المصري  1/  11وأوضحت المادة 
 والثقافية واالجتماعية واالقتصادية املدنية والسياسية ارحقوق مجيع   والرجل المرأة بين المساواة تحقيق الدولة تكفل/  1ف   

 .الدستور سأحكام وفقا
، حيث نصت املادة  كافة الليبينيجا  نص املشرع الدستوري  باملسودة عامًا يف خماطبة  تولي الوظائف العامة  وفيما يخص   
 .وفق معايري االستحقاق واجلدارة كافة الليبيين يكون تويل الوظائف العامة بني : " على أن  22
 " . وفق ضوابط الكفا ة واملسؤولية والتدرج الوظيفي ومتطلبات ارحياة الكرمية  الموظفينوحيدد القانون مرتبات   

 
 املطلب الثالث

 حول دعم حقوق املرأة"  58" إشكالية املادة 
 : من مسودة مشروع الدستور معيباً من عدة نواح ، أمهجا "  58" جا  نص املادة      

                                                           
9
 والحقود اإلنسانية ، الكرامة في متساويان والمرأة الرجل. 3: " على أن  2114من الميثاد العربي لحقود اإلنسان لسنة  3/  3نصت المادة  - 

 وتتعهد .المرأة لصالح النافذة والمواثيق والتشريعات األخرا السماوية والشرا ع اإلس مية أقرته الشريعة الذي اإليجابي التمييل شل في والواجبات ،

 في الواردة بجميع الحقود التمتع في والرجا، النسا  بين الفعلية والمساواة الفرص تكافؤ لتأمين ال زمة التدابير كافة باتخاذ طرف كل دولة لذل  تبعا

 ." الميثاد  هذا
11
 : لمليد من المعلومات ، راجع  - 

 للنشر أيلة ، دار  الدساتير العربية وبعض الدولية المواثيق في األساسية وحريات اإلنسان حقود الدريدي ، على حسين الطا ي ، الرحيم عبد كريم -

 . 175 ص ، 2010 والتوزيع ، األردن  ،

 .  349، ص  1984بيروت ،  الجامعية ، السياسية ، الدار النظم هللا ، عبد بسيوني الغني عبد -
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يف صياغة الدساتري ال جمال لتحديد طبيعة عالقة املرأة بالرجل ، هذا ...  11النسا  شقائق الرجال: بعبارة أو لفظة بدأ النص .  1
من ناحية ، ومن ناحية أخرى وردت هذه اللفظة على ألسنة العلما  واملفكرين والباحثني و تفيد تساوي الرجل واملرأة يف التكليف 

 .الشرعي 
 . بدعم ورعاية املرأة ، قبل دعمجا ورعايتجا ينبغي االعرتا  حبقوقجا ومحايتجا  –يف هذا النص  - جا  التزام الدولة.  2

مبدأ " فكيف يتحقق ذلك إن مل يكن له سند من الدستور ، وفقًا الحرتام .. فيما يتعلق بسن القوانني اليت تكفل محايتجا .  3
ال ميكن التعويل عليه ، كما سبق أن نوهنا ، بأن الفرصة ال ترقى إىل مرتبة كما أن ما يتعلق بإتاحة الفرص ، " التدرج التشريعي 

 . ارحق ، وبالتايل قلما تلعب الفرص دوراً يف مباشرة ارحق 

وبالنسبة الختاذ التدابري الالزمة لدعم حقوق املرأة ، نشري إىل أن التدابري تعي اإلجرا ات ، أو الشكليات اليت ينبغي اختاذها .  1
 . الة وجود ارحق أو ارحقوق ، بصفة عامة ، عن طريق ترسيخجا واالعرتا  هبا ، ومن   اتباع أية تدابري بشأن تفعيلجا يف ح

 ارحقوق حبماية الدولة تلتزم/ 1:"، أشار إىل أن 1/ 46 ، وجدنا نص املادة  2111وإذا رجعنا إىل الدستور التونسي لسنة   
 ." وتطويرها  دعمجا على وتعمل للمرأة املكتسبة

 املطلب الرابع
 واحلق يف اجلنسية 12املواطنـــة

 "حق المواطنة"وهذا هو العالقة القانونية والسياسية اليت تربط املواطن بدولة أو بوطن معني ،  تُعرف الجنسية بأنها.   1 
لة بني الوطن أو الدولة ومواطنيجا ، عن وترتتب على هذه العالقة الوييقة بني املواطن ووطنه واجبات وحقوق قانونية وسياسية متباد

 .قيم المواطنة طريق ترسي، 

وحتديد اسأشخاص الذين يتمتعون صنسيتجا  طرق اكتساب جنسيتهابأن للدولة ارحق يف تنظيم  إن القانون الدولي يعترف.   4 
 .، وفقاً ملا تقتضيه سيادهتا ومصارحجا الوطنية13اسأصلية أو التبعية

 

                                                           
11
، وأبو داود  115برقم ، والترمذي في كتاب الطهارة ،   5869أخرجه اإلما  أحمد في باقي مسند األنصار من حديب أ  سليم بنت ملحان برقم   - 

 : ، أنظر موقع  214برقم  في كتاب الطهارة ،

http://www.binbaz.org.sa/mat/3427 
12
 البريطانية المعارف دا رة ، وتعرف وطن أو أمة إلى االنتما  إلى يشير اصط ح: بأنها  المواطنة تعرف ، العالمية العربية الموسوعة في - 

Encyclopedia Britannica وواجبات حقود من الع قة تل  تتضمنه وبما الدولة ، تل  قانون يحددها كما فرد ودولة بين ع قة:بأنها  المواطنة 

 :الدولة ، راجع بالخصوص  تل  في

 . 311، ص  1996الرياض ،  ،  والتوزيع للنشر الموسوعة أعما، ، مؤسسة العالمية  العربية الموسوعة -

 . 11، ص  2117تورية ، القاهرة ، سعيد عبد الحافظ ، المواطنة حقود وواجبات ، مركل ماعت للدراسات الحقوقية والدس -
01

حق الفرد منذ إما أن تثبت للفرد منذ لحظة مي ده ، وتعرف بالجنسية األصلية ، وإما أن تتم بصفة عرضية أي أن جنسية الدولة ال تل: الجنسية  - 

 : أنظر . لحظة مي ده ، بل تطرأ عليه خ ، حياته وتعرف بالجنسية المكتسبة أو الطار ة 

 .  34، ص  1988، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  5فؤاد عبد المنعم رياض ، الوسيط في الجنسية ومركل األجانن ، ط -

 .  64، ص 1986، دار النهضة المصرية،  8، ط  1ج  ،ة والموطن وتمتع األجانن بالحقودالجنسيفي : عل الدين عبد هللا ، القانون الدولي الخاص -

http://www.nafsany.cc/nafsany.php?url=%61%48%52%30%63%44%6f%76%4c%33%64%33%64%79%35%69%61%57%35%69%59%58%6f%75%62%33%4a%6e%4c%6e%4e%68%4c%32%31%68%64%43%38%7a%4e%44%49%33
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أن لكل شخص في الدولة الحق منه على "  1/ 15" ، يؤكد يف املادة  11 1918 العاملي رحقوق اإلنسان لسنةولكن اإلعالن 
" 21/3"، حيدد هذا ارحق يف املادة  151966كما أن امليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة  .في ان تكون له جنسية 
ويؤكد امليثاق  ".د في الدولة الحق في الحصول على الجنسية أن يكون لكل طفل يولضب : " وذلك بالنص على أنه 

، منه الرجوع إىل ما نص عليه اإلعالن العاملي أو امليثاق الدويل  1/  21، يف املادة  16 1969اسأمريكي رحقوق اإلنسان لسنة 
  .رحقوق اإلنسان ، والذي أشار إىل أن لكل شخص ارحق يف أن تكون له جنسية

، هو التأكيد على أن ال حيرم أي شخص يولد يف دولة ما من  هذه األحكام في الوثائق الحقوقية الدولية والغر  من . 3 
جنسية هذه الدولة أو جنسية الدولة اليت حيملجا والد هذا املولود ، وذلك للتأكد م ن أن ال يولد شخص على أرض ما أو يف 

 .إقليم دولة ما ، دون أن تكون له جنسية

ن الدويل ال يقر حاالت تواجد أشخاص يف دولة ما دون أن حيملوا أية جنسية ما ، وبذلك يصبحون أشخاصا بال إن القانو   
 " Stateless Persons" جنسية 

، حول  11و  13و  12: ) يف نصوص املواد" اجلنسية " وردت اإلشارة إىل ،  4016وفي مشروع مسودة الدستور  . 2 
 (.خبصوص اجلنسية  216واملادة .. وإسقاط اجلنسية وسحبجا اجلنسية ، واكتساب اجلنسية ، 

هذه املواد تثري العديد من اإلشكاليات على رأسجا الصياغة الشكلية وكذلك املوضوعية ما بني التداخل والتناقض ، والذي نعول   
 :ما تعلق صنسية أبنا  الليبيات من غري الليبيني ، فمثالً  –هنا  –عليه 

من املادة ذاهتا اجلنسية الليبية  3سأوالد الليبيات ، بينما منحت الفقرة " شروط تفضيلية " لصطلح  1/  13ادة جا ت امل. أ   
 .. لألجنيب املتزوج من ليبية ، واسأجنبية املتزوجة من لييب 

بعيدًا عن املفاهيم "  شروط تفضيلية" أن متنح اجلنسية سأوالد الليبية بداًل من التعويل على ألفاظ فضفاضة  فكان اسأوىل  
 .، واليت ال يرتتب عليجا اكتساب ارحقوق القانونية

، أجازت ازدواج اجلنسية ، وذلك باجلمع بني اجلنسية الليبية وأي جنسية أخرى ، دون أن تراعي ما  3/  12املادة  كما أن  
 .. يرتتب على ذلك من آيار 

بكافة ارحقوق  يتمتع أوالد الليبيات اسأجانبفيما عدا ارحقوق السياسية ، : " اليت أشارت إىل أن  ه "  6/  59" ولراجعة املادة    
ة ليبية هلم لكي فكيف سيتمتع هؤال  بذات ارحقوق اليت يتمتع هبا الليبيون ، وهم أجانب ال جنسي" .يت يتمتع هبا املواطن اللييب ال

، جنده قد أعطى ارحق يف اكتساب اجلنسية لعدة أشخاص من  17 1951 الدستور اللييب لسنة وإذا رجعنا إلى .ا ؟ يتمتعوا هب

                                                           
01

 :    ، جامعة منيسوتا ، مكتبة حقود اإلنسان ، على الموقع  1948.  12.  11صدر اإلع ن العالمي لحقود اإلنسان في  - 

https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html 
15
 :، جامعة منيسوتا ، مكتبة حقود اإلنسان ، أنظر موقع  1966.  12.  16صدر هذا الميثاد في  - 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html 
16
جامعة منيسوتا ، مكتبة حقود اإلنسان ، على : أنظر ( .. مادة  82) ، ويتضمن إحدا عشر فص ب  1969.  11.  22صدر هذا الميثاد في  - 

 : الموقع 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.html    
17
 :، على موقع  1951المملكـة الليـبـية المتـحدة الصـادر عـا  دستـور : أنظر  - 

http://www.mediafire.com/?6zkto1bkhrkcfah 

https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.html
http://www.mediafire.com/?6zkto1bkhrkcfah


 6102سبتمرب    –ة       العدد األول ـــــط الدوليـــة البحر املتوســـــة جامعــجمل
 

112 
 

إقامة عادية  وألبناء األقطار العربية ولألجانب الذين أقاموا في ليبيااملغرتبون الذين هم من أصل لييب ، وسأوالدهم ، : بينجم 
 .18ملدة ال تقل عن عشر سنوات عند العمل هبذا الدستور

 :هذا املوضوع يف إطار النصوص التالي  ة   19 2111لسنة   21قانون اجلنسية اللييب رقم بينما نظم    

  إقامة عادية ليبيا يف مقيما كان شخص كل السابقة املادة سأحكام وفقا ليبيا ، يعد/ "  4مادة    

 :ايفتية  الشروط أحد فيه توافرت إذا أجنبية ، رعوية أو جنسية له تكن ، ومل 1951.  11.  7يف  

 .ليبيا يف ولد قد ليبيا يكون أن .أ

 .فيجا ولد قد أبويه أحد وكان ليبيا ، خارج ولد قد يكون أن .ب

 مسيحي  1951.  11.  7 متتالية قبل سنوات عشر عن ال تقل ملدة عادية إقامة فيجا وأقام ليبيا ، خارج ولد قد يكون أن .ت

 :يعد ليبيا :  من القانون ذاته ، لتشير إلى أنه ( بفقرتيها ت و ث )  3وجاءت المادة 

 .اسأبوين  جمجول كان أو له ، جنسية ال أو اجلنسية جمجول وأب ليبية ألم ليبيا يف ولد من كل.ت

 .21املادة هذه بتنفيذ املتعلقة الضوابط التنفيذية الالئحة وحتدد .ث

 : من القانون ذاته ، ما نصه  11وتضمنت المادة  
 لتنفيذ الالزمة التنفيذية الضوابط الالئحة وحتدد الليبية ، اجلنسية اللبيبني غري من املتزوجات الليبيات املواطنات أوالد منح ضوز"   

 ."املادة  هذه
                                                           

01
 .1951من دستور  9نص المادة  - 
19
 18القانون رقم ، كما أنلغي 1954/ 17الليبي رقم  ، وبصدوره أنلغي قانون الجنسية"مادة  19" ، وتضمن 2111.  1.  28صدر هذا القانون في  -

 . 2111/  24من القانون  19نص المادة : ، أنظر   ، بشأن أحكا  قانون الجنسية 1981لسنة 
21
الليبيات المتلوجات من غير الليبيين الجنسية يجوز منح أوالد المواطنات : " إلى أنه "  6" أشارت ال  حة التنفيذية للقانون في نص المادة  - 

 :الليبية وفق الشروط التالية 

 .أن يكون بالغاب سن الرشد وكامل األهلية .أ 

 :أن يتقد  بطلن مرفقاب به المستندات التالية .ب 

 .موافقة الجهة المختصة بقطا  الشؤون االجتماعية على اللواج . 1

 .موافقة الوالدين . 2

 . ية األ  شهادة جنس. 3

 .شهادة مي د وإقامة . 4

 .شهادة الحالة الجنا ية . 5

 " . شهادة صحية . 6

يجوز منح الجنسية ألوالد المواطنات الليبيات المتلوجات من غير الليبيين ممن هم دون سن : " من ال  حة ذاتها ما نصه "  7" وتضمنت المادة 

 :بحكم قضا ي على أن يرفق طلن منح الجنسية الليبية بالمستندات التالية الرشد ، وذل  في حالة وفاة األب أو ثبوت فقده 

 . إفادة بموافقة الولي أو القيم على حصو، الطالن على الجنسية الليبية .أ 

 .وثيقة اللواج .ب 

 .شهادة جنسية األ  . ج 

 .شهادة صحية . د 

ال  حة التنفيذية لقانون : أنظر " . ات الليبيات المتلوجات من فلسطيني الجنسية وفي جميع األحوا، ال يجوز منح الجنسية الليبية ألبنا  المواطن

 . 2111لسنة  594، والصادرة بموجن القرار رقم  2111/  24الجنسية رقم 
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 : ليقر بأن  6، جا   نص املادة  4012الدستور المصري لسنة ولراجعة 

 حق الشخصية ، بياناته تثبت رامية أوراقاً  به ومنحه القانوين واالعرتا  مصرية ، سأم أو مصرى سأب يولد ملن حق الجنسية" 
 .وينظمه  القانون يكفله

لسنة  15وعلى سبيل املثال  وبشي  من التفصيل أشار قانون اجلنسية الكوييت رقم ."اجلنسية  اكتساب شروط القانون وحيدد  
 : إىل أنه "  5" يف مادته  1959

   :ملن يأيت -بنا  على عرض وزير الداخلية  -ضوز منح اجلنسية الكويتية لرسوم "    
   .من أدى للبالد خدمات جليلة - أوالً 

اف  على اإلقامة فيجا حىت بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه اسأجنىب أسريا أو طلق أمه طالقا بائنا ، احمل المولود من أم كويتية - ثانيا
   .أو تويف عنجا

 .21" ..وضوز بقرار من وزير الداخلية معاملة ال ُقَصر ين تتوافر فيجم هذه الشروط معاملة الكويتيني رحني بلوغجم سن الرشد   

 

 املطلب اخلامس
 واحلق يف العمل 22التعليماحلق يف 

 
يشغل التعليم مكانًا مركزيًا يف جمال حقوق اإلنسان ويُعترب أمراً أساسيًا لضمان يارسة حقوق اإلنسان اسأخرى ، ويعزز   

 .التعليم ارحريات والقدرات الفردية ، ويعود بفوائد إاائية مجمة

حتدد الويائق الدولية االلتزامات القانونية الدولية املتعلقة بارحق يف التعليم ، وتعزز هذه الويائق وتطور حق كل كما    
 . شخص يف االنتفاع بتعليم جيد النوعية ، بدون متييز أو استبعاد

تعليم للجميع يتسم باجلودة ، وأن على ارحكومات أن تفي بالتزاماهتا القانونية والسياسية على السوا  فيما يتعلق بتوفري   
 .وأن تقوم بتنفيذ ومراقبة اإلسرتاتيجيات التعليمية على ضو أكثر فعالية

                                                           
60

المعلومات القانونية شبكة : أنظر . مادة  24، ويتضمن  1959/  15بقانون الجنسية الكويتية رقم  1959لسنة  15صدر مرسو  أميري رقم  -

 :لدو، مجل  التعاون الخليجي ، على موقع 

history.net/vb/showthread.php?p=3372-http://kuwait 
22
لتأثيره   التعليم ، هو من الحقود األساسية البالغة األهمية ، ، بينما الحق في يعني الحق قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير و يكفل حمايتها  -

وألهمية النتا ج المترتبة عنه في التطور والنما  االقتصادي واالجتماعي ومن ثم أنعاكسه على الدولة ،  البالغ في إعما، حقود اإلنسان األخرا ،

 .للمر  المطالبة بحقوقه وحمايتها والحق بالتعليم مرتبط بكثير من الحقود االخرا التي من خ له يمكن

عملية منظمة يتم من خ لها إكساب المتعلم األس  العامة للمعرفة بطريقة مقصودة ومنظمة ومحددة األهداف ، : ويمكن تعريف التعليم بانـه   

ا به  ويتمثل التعلُّم في أن هناك مجموعة من المعارف والمهارات تنقد  للمتعلم ،  : أنظر   .أو كسبها دف تعلمها ،ويبذ، المتعلم جهدب

 :عيسى المرازيق ، مفهو  التعليم في القانون الدولي والتشريعات الوطنية ، على موقع  -

http://www.addustour.com/17009 

http://kuwait-history.net/vb/showthread.php?p=3372
http://www.addustour.com/17009
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 : من مسودة مشروع الدستور على أن "  61" وقد نصت املادة   
حق مصون ، تلتزم الدولة برفع قيمته وبتوفريه وفق القدرات العقلية والعلمية دون متييز ، وهو إلزامي حىت سن الثامنة  23التعليم" 

يف كافة مراحله يف املؤسسات التعليمية العامة ووفق ما حيدده القانون لألجانب املقيمني ، وتدعم  للمواطنينعشر ة  وجماين 
 " .امه بسياستجا التعليمية ، كما تضمن الدولة حرمة املؤسسات التعليمية  الدولة التعليم اخلاص وتضمن التز 

ارحق يف العمل ، وتعمل الدولة على أن يكون  مواطنلكل : " اإلشارة إىل ارحق يف العمل ، بنصجا "  66" بينما تضمنت املادة 
ن ارحقوق النقابية ، وحترص الدولة على رفع ارحق يف اختيار نوعه وعدالة شروطه ، مع ضما وللعامليف ظرو  آمنة والئقة ، 

 " . قيمته وفتح فرصه للباحثني عنه 

لكل شخص ارحق يف العمل ، : " ، على أن  1918من اإلعالن العاملي رحقوق اإلنسان  1/  23وقد نصت املادة    
 .21.. "وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق ارحماية من البطالة 

مقو م ارحياة وعنصر الت نمية اإلنسانية الر ئيسي ، عالوة عن كونه حقا أساسي ا معرت  به ، وعامال  ذا ، يعترب العمل وهك   
معرفة مدى ما تتيحه الدولة املعنية من فرص  :حمددا هلوي ة اإلنسان يعطي رحياته معىن وكرامة ، وهو يطرح تساؤالت عديدة أمه جا 

بذله من ججود لتعزيز قدراهتم على اال راط يف العمل ، وما يتيحه ذلك من إمكانات هلؤال  قصد عمل أمام مواطنيجا ، وما ت
حتسني ظرو  حياهتم املعيشي ة ،    معرفة مدى توف ر تشريعات

وآليات مؤس ساتي ة تتيح للقو ة العاملة الد فاع عن حقوقجا ،  25
 .د ظرو  حياهتم حاضرا ومستقبالً وإمكاني ة تطويرها ، واملشاركة يف القرارات اليت حتد  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

23
لكل شخص الحق في التعلم ، ويجن أن يكون التعليم في : " على أنه ،  1948من اإلع ن العالمي لحقود اإلنسان لسنة  1/  26نصت المادة  -

القبو، للتعليم مراحله األولى واألساسية على األقل بالمجان ، وأن يكون التعليم األولي إللامياب وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني ، وأن ييسر 

 :أنظر ، موقع .. " .  العالي على قد  المساواة التامة للجميع وعلى أسا  الكفا ة

http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop  
24
 :على الموقع السابق ذكره ‘  1/  23نص المادة : أنظر  - 

.org/ar/documents/udhr/#atophttp://www.un 
62

لقد مرت تشريعات العمل في ليبيا بعدة مراحل  تبعا لما أحاط بها من معـطيات وعـوامل سياسية واقتصادية في كل مرحلة ، فإلى عهد قرين  -

ألغيت تل  القوانين ، وحل محلهما قانون وال حته التنفيذية ، وقد  1976لسنة  55، وقانون الخدمة المدنية رقم  1971لسنة  58كان قانون العمل رقم 

   .  2111لسنة  12ع قات العمل رقم 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop
http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop
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 اخلامتـــة

مل  يف غفلة أو قصد منجا، أن املسودة .. يتبني يا سبق ، يف هذه الورقة، حول حقوق املرأة يف مسودة مشروع الدستور 
 :تكن عادلة وال منصفة حبق املرأة ، خاصة فيما يتعلق 

 ( .جملس النواب ) حقجا يف التمثيل السياسي، وحتديدا تغييبجا ، أو عدم متثيلجا يف اهليأة التشريعية /  أوالً 

 .عدم دسرتة هيأة عليا ، أو جملس أعلى هلا يكون ضامناً لكفالة محاية حقوقجا /  ثانياً 

 .عدم االعرتا  حبقوقجا اسأساسية وترسيخجا قبل دعمجا ورعايتجا/  ثالثاً 

املرأة  قالدستور حبقو م ، بصدور مسودة مشروع 2116لقارنة حقوق املرأة الليبية نفسجا بعد الثورة ، ويف العام /  رابعاً 
 ،إنس  اناً تتس  اوى في  ه كاف  ة النس  ا  حال  ة كوهن  ا -كقاع  دة عام  ة   –م ، ال جن  د فروق  اً 2111واملص  ري لس  نة  يالدس  تورين التونس  يف 

 ..واليت ال تتساوى فيجا مع حقوق غريها من النسا  لكن الفرق يكمن يف إنكار بعض حقوقجا 

إن ما يجم ويش غل امل رأة الي وم وص وهلا إىل مرك ز الئ ق هب ا ، ل يس س عياً إىل تغي ري طبيعتج ا ، أو قل ب : ومع ذلك ، نقول 
إليه هو االع رتا   فلله ارحمد مل جتد من اسأحكام ما حيملجا على التذمر والشكوى ، بل كل ما تسعى -ال سامح اهلل  –الشريعة 

، اخل.. قوقجا كذوي احتياجات خاصة برتسي، حقوقجا يف الدستور ، خاصة السياسية منجا ، وحقجا يف صناعة وبنا  السالم ، وح
 .وذلك حبسن تطبيق القوانني ، ولا يُطابق غرض الشارع وحكمه 
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