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 علي أبوالجي عبدالرزاق

  االزدواج اللغوي وانعكاساته على التعليم العريب يف نيجرييا
  

 
   نيجرييا-جامعة والية كوغي -قسم الدراسات العربية واإلسالمية 
  

Q   
يهدف هذا البحث إىل وصف واقع تعليم اللغة العربية يف نيجرييا، وتسليط الضوء على انعكاس ظاهرة االزدواج 

ذا الواقع بوصفها أحد أبرز العوامل الكامنة وراء مجود هذا التعليم، ويتم ذلك من خالل تناول مفهوم اللغوي على ه
االزدواج اللغوي، وأثره على تعليم اللغة العربية يف املدارس النيجريية من جانب، وعلى تعليم اللغة العربية يف اجلامعات 

وية عن أثر هذه الظاهرة يف عربية النيجرييني، بعد التمهيد بتعريف النيجريية من جانب آخر، مث االختتام بعرض شواهد لغ
علّنا بذلك نتوصل إىل تقدمي صورة واضحة عن انعكاسات غياب الدراسات . مقتضب عن نيجرييا وتاريخ العربية فيها

 الباحث أن يكون هلا إسهام اللسانية االجتماعية على واقع تعليم اللغة العربية يف نيجرييا، ومن مثّ التقدم مبقترحات يتوقع
 .مثمر يف تطوير تعليم اللغة العربية يف نيجرييا

  
   االزدواج اللغوي، اللغة العربية، نيجرييا، انعكاسات: املفتاحيةالكلمات

  
A  

 مكانة مرموقة -وال تزال-كانت للغة العربية 
وانتشار واسع يف اتمع النيجريي املسلم منذ دخول 

الد؛ فقد انتشرت يف مناطقها اإلسالم إىل هذه الب
املختلفة ما يربو على مخسة آالف مدرسة إسالمية 
عربية ابتدائية ومتوسطة وثانوية، وأُنشئَت يف أكثر من 

وحدات للدراسات  عشرين جامعة فيها أقسام أو
تدرس فيها اللغة العربية إىل مرحلة  العربية واإلسالمية

 شعرية، الدكتوراه؛ فأنتج بعض علمائها دواوين
وألّف بعضهم يف اآلونة األخرية قصصا وروايات 
ومسرحيات باللغة العربية، إضافة إىل أن العربية 
الفصحى أضحت هي لغة املعاملة يف بعض املدارس 

العربية تعد ) شوا(اإلسالمية األهلية، كما أن هلجة 
إحدى اللهجات احمللية يف شرق مشال نيجرييا وحتديدا 

  . برنويف والية 

    البحثمشكلة
على الرغم من انتشار اللغة العربية وتقادم 
عهدها يف نيجرييا كما أسلفنا، فإن واقع تعليم هذه 

يف ) العامة واجلامعية(اللغة يف خمتلف مراحل التعليم 
نيجرييا ال يزال دون املستوى املأمول، ومن هنا كان 

  .ال بد من حبث العوامل املؤدية إىل هذا الواقع
   البحثدافأه

انطالقًا مما سبق يسعى البحث لتحقيق األهداف 
  :اآلتية

تسليط الضوء على واقع تعليم اللغة العربية  -١
يف ) العامة واجلامعية(مبراحله التعليمية املختلفة 

 .نيجرييا
حبث مدى انعكاس ظاهرة االزدواج اللغوي  -٢

 .على تعليم اللغة العربية يف نيجرييا
ثري ظاهرة االزدواج اقتراح آليات للحد من تأ -٣

١٦٥٨ - ٦٠٥٠: ردمد  abolaji1978@yahoo.com: البرید االلكتروني  
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 االزدواج اللغوي وانعكاساته على التعليم العريب يف نيجرييا

 .اللغوي على تعليم اللغة العربية يف نيجرييا
  التمهيد

  : واللغة العربيةنيجرييا 
تقع مجهورية نيجرييا يف غرب القارة اإلفريقية، 
وحيدها مجهورية بنني غربا، ومجهورية النيجر مشاالً، 
ومجهورية كامريون شرقًا، واحمليط األطلسي جنوبا، 

 %. ٦٠سلمني فيها عن وال تقلّ نسبة امل
بدأ انتشار اللغة العربية يف نيجرييا مع دخول 
اإلسالم خالل القرن السادس عشر امليالدي عن 
طريق دولة مايل اليت بفضلها انتشرت الثقافة العربية 
اإلسالمية يف مملكة برنو مرورا بواليات اهلوسا إىل 
بالد يوربا؛ فاعتىن امللوك واألمراء بشأن التعليم، 

استعانوا بالعلماء يف تعليم أمور الدين، وتطبيق و
الشريعة، واضطر العلماء إىل التعمق يف قواعد اللغة 
وآداا، ويف أصول الشريعة وفروعها؛ فقصدوا بالد 
العرب ااورة هلم لالستفادة، واستقدموا إىل بالدهم 

 وبلغ من انتشار العربية يف هذه البالد ١العلماء العرب،
 أنتجوا بالعربية جمموعة من الدواوين أن علماءها

الشعرية واملؤلفات العلمية اليت ال يستهان بقيمتها 
العلمية إىل اليوم يف شتى جماالت املعرفة، وكانت 
اللغات احمللية للقبائل املسلمة آنذاك تكتب باحلروف 

 ا االستعمار الربيطاين يستبدلالعربية قبل أن 
ماء يطلقون على كتابة  وكان العل،احلروف الالتينية

  اللغات احمللية باحلروف العربية مصطلح
  ٢).األعجمي(

                                                
 ،قـسم الـشعر   :  األدب لبـاب  عبد اهللا اإللوري،     آدم )١
, )م١٩٨٠, ٢ ط  أغيغى، سالمية،مطبعة الثقافة اإل  : الغوس(

  .٥٢ص
دار : بريوت (، تاريخ نيجرييا  موجز عبد اهللا اإللوري،     آدم )٢

  ١٤٣، ص)م١٩٦٥مكتبة احلياة، 

تااستمراللغة العربية حمتفظة بشيء من كيا   
 ٣،)م١٩٦٠-١٩٠٣(طيلة فترة االستعمار الربيطاين 

حيث انتشرت مدارس إسالمية عربية نظامية على 
 الكتاتيبغرار املدارس احلكومية جنبا إىل جنب مع 

يدية اليت ال تزال منتشرة يف مجيع مناطق نيجرييا التقل
إىل اليوم، كما أنشئت بعد االستقالل أقسام 
للدراسات العربية واإلسالمية يف بعض اجلامعات 
النيجريية تدرس فيها العربية إىل مرحلة الدكتوراه، 
ناهيك عن نظائر هذه األقسام العربية واإلسالمية فيما 

ات املعلمني واملعاهد كلي يربو على مخس مئة من
  .العالية

  االزدواج اللغويمفهوم .١
 اللغوية اليت تعيشها وضعياتتصنيف ال ميكن

 على حسب طبيعة التكوين املختلفةاتمعات البشرية 
يلاألصناف األربعة اآلتيةإىللكل جمتمع  القَب :  

، )Unilingualism ( اللغويالتفرد وضعية .١
د لغة واحدة  ذلك حني يستعمل أهل البليكونو

للتعبري عن جتارم العلمية والعملية والوجدانية يف 
األكثر  الوضعيةُ اللسانيةُ ومتثّلخمتلف ااالت، 

 أا تستجيب أكثر من غريها لفطرة حبكم ؛طبعيةً
 الذين جبِلوا على التواصل الضطرارهم ،األفراد

إىل التجاور والتشارك، وعلى االقتصاد يف اجلهد، 
وهذه الوضعية نادرة  ٤ة،باللغة الواحدفاستغنوا 

الوجود بل شبه مستحيلة ذا الشكل الصارم إذا 

                                                
 اللغة العربيـة وآداـا يف       حركة أمحد غالدنثي،    شيخو )٣

، ٢شركة العيبكـان للطبـع والنـشر، ط       : الرياض(نيجرييا  
  .٧٥، ص)م١٩٩٣

ه على النـسيج     اللغوي انعكاسات  التعدد حممد األوراغي،    )٤
، ١منـشورات كليـة اآلداب، ط  : الربـاط  (،االجتمـاعي 

  .٩، ص)م٢٠٠٢
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 علي أبوالجي عبدالرزاق

 .وضعنا الوضعية التالية يف احلسبان
 بأن تتميز ،)Diglossia(  اللغويالتفرع وضعية .٢

يتواجد يف البلد الواحد لغة ما إىل جانب اللهجة 
أو اللهجات املنحدرة منها، كما هو الوضع يف 

الوطن العريب، ورمبا أيضا يف مجيع مجيع أقطار 
 ظاهرة مالزمة هجية اللالتغريات إذ إن العامل؛أحناء 

 ختلو عشرية لغوية من فال ؛للغات البشرية
استعماالت اكتسبت املعيارية بارتفاع درجة 

 مجيع أفراد اتمع اللغوي وبقوة بني ٥مقبوليتها
 حني متثّل اللغة، يف ستعماالت وهذه اال،التدوين

ا املعيارية اخنفاض تظهر استعماالت أخرى أفقد
 يف الغالب قتصارها إىل اافة إضمقبوليتها،درجة 

على األداء الشفوي، وهذا الضرب األخري يشكل 
 ٦.اللهجة

) Bilingualism ( اللغوياالزدواج وضعية .٣
 بتعايش لغتني من منطني خمتلفني كالفرنسية وتتميز

يب، حيث والعربية يف بعض دول املغرب العر
 للتعبري عن ا نسبيلطالقةتستعمل اللغتان بنفس ا

 لكن هذه ٧التجربة الشخصية للناطقني ما،
الوضعية يف الواقع عبارة عن عدد من الوضعيات 
اللغوية ختتلف وتتفاوت حسب تفاوت درجات 

 واحمللية، ومن ةاللغتني املتعايشتني من حيث العاملي
تمع املعين؛  الوضعية يف اتقبلحيث درجة 

فوضعية االزدواج اللغوي بني الفرنسية والعربية يف 
املغرب األقصى مثالً ختتلف عن وضعية االزدواج 

                                                
 املعينـة  اللغة ناطقي تقبل مدى) املقبولية (مبصطلح يقصد )٥

  .معني لغوي الستعمال
  .١٠ص نفسه، املرجع األوراغي، )٦
  .١١ ص، اللغويالتعدد األوراغي، )٧

 ٨اإليبواللغوي بني اإلجنليزية واهلوسا أو اليوربا أو 
يف خمتلف مناطق نيجرييا، حيث تعترب اللغتان يف 

 بنسبة يمالوضعية األوىل عامليتني وصاحلتني للتعل
بينما إحدى اللغتني عاملية وصاحلة للتعليم معينة، 

واألخرى جمرد لغة حملية تدرس يف املدارس كمقرر 
وال تستعمل يف التعليم يف الوضعية األخرية، 
وختتلف الوضعيتان عن وضعية االزدواج اللغوي 
بني اإلجنليزية والعربية يف بلدان املشرق العريب، 
 حيث تتذبذب درجة استعمال اإلجنليزية لغةً

 وضعية أن على. للتعليم بني القبول والرفض عمليا
االزدواج اللغوي بني العربية وإحدى اللغات 

 أو بني ،احمللية يف املدارس اإلسالمية التقليدية
اإلجنليزية والعربية يف املدارس اإلسالمية النموذجية 

 آخر من صنف نيجرييا يفويف اجلامعات احلكومية 
تشبه نظريا بني وضعيات االزدواج اللغوي 

اإلجنليزية والعربية يف بعض دول املشرق العريب 
 .كاململكة العربية السعودية

 ،)Multilingualism ( اللغويالتعدد وضعية .٤
 سواء ، تتعايش لغات متباينة يف البلد الواحدحيث

كانت اللغات مجيعها عاملية مثل وضعية األملانية 
فدرالية والفرنسية واإليطالية يف اجلمهورية ال

                                                
 الثالث رئيسيةال القبائل لغات هي واإليبو واليوربا اهلوسا )٨
 جتمعـات ) هلجات ال (لغات جانبها إىل وتوجد نيجرييا، يف

 بعـض  يف مئـة  أربـع  عـن  تقـل  ال صغرية أخرى قبلية
 مشال يف املسلمة األغلبية ذات اهلوسا قبيلة تعيش اإلحصاءات،

 جنـوب  يف املسلمني من% ٥٠ نسبة ذات واليوربا نيجرييا،
 شـرق  يف يحيةاملـس  األغلبيـة  ذات واإليبو نيجرييا، غرب

 العربية يف ظل    اللغة إشوال عبد الرحيم،     محزة: انظر. نيجرييا
جملة منظمة معلمـي    (الصراعات اللغوية والثقافية يف نيجرييا      

الدراسات العربية واإلسالمية بنيجرييا، الد التاسـع، عـام         
  .٩١، ص)م٢٠٠٦
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 االزدواج اللغوي وانعكاساته على التعليم العريب يف نيجرييا

 أو تتفاضل من حيث العاملية مثل ٩السويسرية،
وضعية اإلجنليزية واهلوسا واليوربا واإليبو وغريها 

وينبغي أن نأخذ يف االعتبار أن وضعية . يف نيجرييا
التعدد اللغوي وإن كانت موجودة بالفعل يف 
بعض اتمعات، فنجد بعض أفرادها يتقنون 

لوضع يف بعض  اواحلديث بأكثر من لغتني كما ه
 بسبب تداخل القبائل يف هذه يامناطق مشال نيجري

املناطق، إال أن احلقيقة أن القول بأن دولة معينة 
ذات تعددية لغوية ال يعين بالضرورة أن كل 

، فقد يعود بلغتني أو أكثرأفرادها يتقنون احلديث 
التعدد اللغوي يف الدولة إىل تعدد القبائل 

 قبيلة بلغتها كما ومناطقها؛ حيث تتمسك كل
 يربر ألخرية النقطة اذهو.  الوضع يف نيجريياوه

 اللغة تعليمالباحث تركيز البحث على واقع 
العربية يف نيجرييا إزاء وضعية االزدواج اللغوي ال 

 نيجرييا أكثر من أربع يفالتعدد اللغوي، رغم أن 
 مئة لغة حملية مستقلة تتكلمها قبائل خمتلفة اختريت

منها لتكون لغات رئيسية لكثرة عدد ثالث 
 وكون أغلب أفراد الشعب النيجريي ،الناطقني ا

يتقن إحداها على األقل، وهي لغات اهلوسا يف 
الشمال واليوربا يف اجلنوب الغريب واإليبو يف 

 انطالقًا من حديد كما ميكن تربير هذا الت،الشرق
 ازدواج اللغة العربية مع غريها يف وضعيةأن 
 يف الغالب عن إحدى جليم النيجريي ال خترالتع

أن تزدوج مع إحدى  إما: عن إحدى حالتني
اللغات احمللية يف املدارس اإلسالمية العربية 
التقليدية، وإما مع اإلجنليزية يف املدارس احلكومية 

                                                
  .١١ ص، اللغويالتعدد األوراغي، )٩

واإلسالمية األهلية النموذجية واجلامعات كما 
 وال أقصد بذلك أن ، الالحقةالفقرات يفسريد 

للغات احمللية اليت يتعرض هلا الطالب خارج البيئة ا
املدرسية ال يكون هلا تأثري ما على اللغة العربية يف 

 .هذا الصدد
 العربية يف املدارس النيجريية وقضية ة اللغتعليم .٢

  االزدواج اللغوي
 أوضاع تعليم اللغة العربية يف مراحل ختتلف 

 ومدارس دية، تقليعربية العام ما بني مدارس عليمالت
  . منوذجيةعربية
ـ   العربية .٢,١  يف املـدارس    وي واالزدواج اللغ

  :التقليديةالعربية 
 ذا النوع تلك املدارس النظامية يف أقصد 

الشكل؛ من حيث اشتماهلا على الفصول الدراسية 
والبزات املدرسية والسبورات واملقاعد والطوابري 
الصباحية وغريها من شكليات املدرسة النظامية 
احلديثة، لكنها تقليدية يف اجلوهر؛ الفتقارها إىل 
املقومات التربوية والتقنية والعلمية ملفهوم املدرسة 
النظامية احلديثة، فمناهجها ما بني أجنبية مستوردة 

 حملية يقبع وراءها أو ١٠،من إحدى الدول العربية
 كما تنقص ،جهد فردي ملدير املدرسة أو مؤسسها

 اإلدارية، ويفتقر أكثر معلميها أغلب مديريها الكفاءة
 فيها إضافة إىل أن اإلعداد ،١١إىل اإلعداد التربوي

 يف مرحلة التلميذديين حمض يف أساسه، وال يؤهل 
                                                

تاريخ :  اإلسالمي يف نيجرييا   التعليم سراج الدين بالل،     )١٠
 جامعـة   ، للدراسات العربية واإلسالمية   غباجملة أني (وعقبات  

  .١٢٨، ص)م٢٠٠٩، ١/والية كوغي، الد الرابع، ع
 مفاهيم حول التعليم    تصحيح علي أبوالجي عبدالرزاق،     )١١

جملة العربية والترمجة، املنظمـة     (اإلسالمي العريب يف نيجرييا     
، )م٢٠١٢، صـيف    ١٠/ لبنان، ع  -بريوتالعربية للترمجة،   

  .١٥-١٤ص
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 علي أبوالجي عبدالرزاق

التعليم اجلامعي إال لدراسة اللغة العربية أو الدراسات 
 أن هذه املدارس مبا. اإلسالمية والتربوية باللغة العربية

 ها العربية يف مرحلتلغةم التقليدية كما أسلفنا فتعلي
 على طريقة يتم واملتوسطة يف الغالب االبتدائية

 كما أن مقررات املواد الدينية أيضا ،القواعد والترمجة
تترجم إىل اللغات احمللية للتالميذ، فكأين بالعربية هنا 

لتمعاملة اللغات الكالسيكية من حيث االهتمام عام 
وسا حق مهاريت مبهاريت القراءة والكتابة مبخ

 فقد ثبت علميا أن اللغة تتعلم ١٢؛االستماع واحملادثة
عن طريق اللغة نفسها، إال إذا كان اهلدف جمرد 

 من هلدف وال أعتقد أن هذا هو ا١٣التعلم عن اللغة،
أما يف املرحلة الثانوية، . تعليم العربية يف هذه املدارس

ربية فهنا يبدأ املتحمسون من املعلمني بتدريس الع
واملواد الدينية باللغة العربية على استحياء، مع إمهال 
جانب املمارسة اليومية للغة مع التالميذ، متناسني أن 
مهاريت االستماع واحملادثة ال ميكن تعليمهما داخل 

 فبخلق بيئة اصطناعية ملمارسة ١٤جدران الفصول،
هذه اللغة مع التالميذ، يتمكنون من اكتساب أكرب ما 

   ١٥. الطالقة فيها استماعا وحتدثًاميكن من
 عن هذا الصنف من وضعية االزدواج ينتج 

اللغوي مع اللغة العربية ختريج تالميذ يعرفون الكثري 
عن اللغة العربية حبكم أم تعلموا عنها بلغام األم 

                                                
 التكاملية يف تـدريس اللغـات       النظرية هكتر هامريل،    )١٢

 ترمجة راشد بـن عبـدالرمحن الـدويش،         ،ونتائجها العملية 
  .٧٧-٧٥، ص)م١٩٩٤جامعة امللك سعود، : الرياض(

13) R.O.Y Opega, Language Arts Methods: 
An Introduction, (Aboki Publisher, 2008), 
p.38 

:  اللغة الثانية  اكتسابجاس والري سلينكر،    .  سوزان م  )١٤
جامعـة امللـك    : الرياض( ترمجة ماجد احلمد،     ،مقدمة عامة 

  .٤٨٢، ص)م٢٠٠٩سعود، 
15) Opega, Ibid, p.47 

اليت يتقنوا، لكنهم عند املمارسة العملية هلذه اللغة 
 العسر(ـراغي ب هو ما مساه األووهذاقاصرون، 

 إىل أن مستواهم االستيعايب إضافة ١٦،)اللغوي
 كما أثبتت ،سيكون أعلى من مستواهم اإلنتاجي

 تطغى على ة القرائييةالتجربة أن قدرم االستيعاب
 ية وتطغى قدرم اإلنتاجة، السمعييةقدرم االستيعاب

 مما جيعل ة؛ الشفهياإلنتاجية على قدرم ةالكتابي
 على عكس احلالة تعلمني هذه الفئة من املالعربية عند

 .الطبيعية
 ملـدارس  واالزدواج اللغـوي يف ا     العربية: ٢,٢

  :العربية النموذجية
 ما يوصف به إطالق صفة النموذجية على أقلّ 

هذا الصنف من املدارس اإلسالمية العربية األهلية يف 
 لتمييز باحثنيجرييا أنه إطالق جمازي استأنس به ال

ف عن الصنف السابق، حيث إنه أكثر هذا الصن
تنظيما من سابقه، كما يشتمل على بعض املقومات 
التربوية والتقنية اليت تنقص الصنف السابق، مثل كون 
املديرين أفضل تأهيالً، واملعلّمني أكثر إعدادا، والتعليم 
أكثر تنظيما وأقرب إىل احلداثة من احلالة السابقة؛ 

سن بعض الشيء هلذا فالوضع االقتصادي املتح
الصنف من املدارس مع الطبيعة الراقية لطبقة آباء 

 يتابعون ئولني إليه يف الغالب جيعل املسنتمنيالتالميذ امل
املعلّمني عن كثب، ويولون املناهج واألدوات 

 مما يف الصنف السابق على لالتعليمية عناية أفض
مع األقل، إضافة إىل متيز هذا الصنف من املدارس باجل

بني التعليمني اإلسالمي العريب واملدين الغريب يف آن 
  .واحد

                                                
  .٥٩ص اللغوي، التعدد األوراغي، )١٦



  
  

  ٦ )م٢٠١٤ يناير(هـ ١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 االزدواج اللغوي وانعكاساته على التعليم العريب يف نيجرييا

 تعليم املواد اإلسالمية والعربية يف هذه يتم 
املدارس باللغة العربية، واملواد املدنية العلمية واألدبية 

 كما ال يسمح النظام ،والتجارية باللغة اإلجنليزية
سي الصارم فيها أن يتحدث التالميذ داخل احلرم املدر

بغري اللغة العربية واإلجنليزية، مما خلق حالة من 
االزدواج اللغوي، أو بعبارة أخرى الصراع اللغوي 
بني اللغتني كانت الغلبة فيها بطبيعة احلال للغة 
اإلجنليزية؛ كون األخرية مدعومة مبجموعة من 

  :العوامل أخلّص أمهها فيما يلي
 السياسي، حيث إن وقوع نيجرييا حتت العامل .١

قل عن ستني سنة تاالستعمار الربيطاين لفترة ما ال 
تقريبا، وكون اتمع النيجريي ذا تعددية لغوية 
اقتضيا اختاذ اللغة اإلجنليزية لغة رمسية يف الدولة، 
وال يعترف بغريها يف املعامالت الرمسية، ومن مثّ 
فمن الطبيعي أن يكون حرص التالميذ على إتقان 

 . على إتقان العربيةاإلجنليزية أشد منه
 االجتماعي الثقايف، حيث بات من العامل .٢

املسلمات يف اتمع النيجريي حبكم العامل السابق 
أن أي فرد ال يتقن اإلجنليزية يعد أُميا وإن كان 
هذا الفرد حيمل الدكتوراه يف أي ختصص كان؛ 
فإلتقان اإلجنليزية نصيب األسد من املعايري الثقافية 

 . النيجرييتمع يف ااحلديثة
 البيئي، لقد أسلفت أن اللغة بوصفها العامل .٣

استعماالً ال تتعلم داخل جدران الفصل، فانتشار 
اللغة اإلجنليزية يف البيئة النيجريية مبرافقها ووسائل 
إعالمها املختلفة يرجح كفتها على نظريا العربية 

 .يف هذه احلالة
ا مبدى املهنية  املنهجي، ويتعلق األمر هنالعامل .٤

التربوية لدى أغلب معلمي اإلجنليزية على عكس 

معلمي العربية، وبدرجة اجلودة املنهجية ملقررات 
تعليم اللغة اإلجنليزية املواكبة للعصر على طريف 
نقيض مع مقررات تعليم اللغة العربية ذات الطابع 

 ١٧.الكالسيكي
 اللغوي، وأقصد بذلك الوضع الراهن لكل العامل .٥

للغتني من حيث درجتها من االنتشار العاملي، من ا
ونسبة توظيفها يف اكتساب العلوم النظرية 

 .والتطبيقية
 تثبتها كما- اإلقرار يمنة اللغة اإلجنليزية مع
 يف هذه احلالة من االزدواج اللغوي، فقد -التجربة

 تالميذ أقدر يف اجلانب ختريجنتج عن هذه احلالة 
 االستيعايب، وأمكن يف اإلنتاجي منهم يف اجلانب

اإلنتاج الشفوي منهم يف اإلنتاج الكتايب، ويف 
 منهم يف االستيعاب القرائي؛ عياالستيعايب السم

  : هذه النتيجة إىل السببني اآلتينيدوتعو
 االستيعابية من اللغة تابعة للمستوى املعريف امللكة .١

 والتعليم عن العربية بالعربية ،عن اللغة مدا وجزرا
 يف هذه احلالة حيول دون إتقان التالميذ نفسها

 املعريف عن اللغة، حيث يكون التعليم يف للجانب
 عنهم ال حيسنون الفهم ا أجنبيةهذه احلالة بلغة 

بلغام احمللية أو اإلجنليزية اليت بلغت  يفهمون كما
من االنتشار عندهم درجة جعلتها قريبة من 

 وقد أطلق قان،تمستوى اللغات احمللية يف درجة اإل
التباس املفاهيم (األوراغي على هذه احلالة 

أما امللكة اإلنتاجية فهي  ١٨).وغموض التصورات
تابعة للممارسة الدائمة، والتمكن منها ال يستلزم 

                                                
 مفاهيم حول التعليم اإلسـالمي      تصحيح عبد الرزاق،    )١٧

  .٢٠-١٩ ص،العريب يف نيجرييا
  .٦٠ص اللغوي، التعدد األوراغي، )١٨
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 علي أبوالجي عبدالرزاق

بالضرورة التمكن من امللكة االستيعابية؛ حيث 
تساعد آلية التفادي واالختيار يف حالة اإلنتاج، 

 .ستيعابويستحيل ذلك يف حالة اال
 تابعتان للمستوى املعريف والكتابة القراءة مهارتا .٢

عن اللغة أيضا مدا وجزرا، ومبا أن احلصيلة 
املعرفية للتلميذ يف هذه احلالة أقلّ مما ميكن حتقيقها 
يف حالة التعلم باللغة احمللية أو اإلجنليزية املنتشرة 

 عن ذلك كون التالميذ أقدر نتج قديف البيئة، ف
الستيعاب السمعي منهم على االستيعاب على ا

القرائي، وعلى اإلنتاج الشفوي أكثر منهم على 
 وهنا يتحدث األوراغي عن ،اإلنتاج الكتايب

 ١٩).حمدودية القراءة وضعف مردودية الكتاب(
 اللغة العربية يف اجلامعـات النيجرييـة        تعليم .٣

 وقضية االزدواج اللغوي
اجلامعات  تصنيف تعليم اللغة العربية يف ميكن

 املنشأ، استشراقيأحدمها : النيجريية إىل صنفني
 على أن الصنفني يشمالن ،واآلخر شرقي التوجه

  ٢٠. يف كليات التربية النيجرييةعريبالتعليم ال
 األقـسام   يفالعربية واالزدواج اللغـوي     : ١،٣

  :اجلامعية االستشراقية املنشأ
 قسم الدراسات العربية واإلسالمية يف أنشئ 

 اجلنوب الغريب يف) جامعة إبادن(امعة نيجريية أول ج
 له أدىن مساس خبدمة يكون أن دونمن البالد، 

 فقد مت افتتاح هذا القسم على أيدي بعض ؛اإلسالم
املستشرقني ذوي االهتمام بتاريخ منطقة غرب 

                                                
  .٦٢ص نفسه، )١٩
علي أبوالجي عبـدالرزاق،    :  راجع عن الصنفني مفصالً    )٢٠
: نيجرييـا  (، تطوير التعليم العريب يف اجلامعات النيجريية      حنو

  ).م١٢١١، ٥/ والية نسراوى، عمعةجملة اإلشراق، جا

إفريقيا، ومبا أن املراجع التارخيية املتوافرة آنذاك لتوثيق 
باللغة العربية اليت سبقت هذا التاريخ العريق مؤلفة 

اإلجنليزيةَ إىل البالد بأكثر من قرن، مل جيد هؤالء 
املؤرخون بدا من افتتاح هذا القسم خدمة للتاريخ ال 

وال تزال إىل  (ه الدراسة فيتلإلسالم، ومن مث سار
ولكن بعد افتتاح . على املنهج االستشراقي) اليوم

لشماليون بدا أكثر من جامعة يف مشال نيجرييا مل جيد ا
من جتنب هذا املنهج االستشراقي الذي ال يقدم كثريا 
يف خدمة اإلسالم، فقد رفضوا اقتراح بعض 
املستشرقني التابعني لوزارة التعليم يف عهد االستعمار 
بضم مدرسة العلوم العربية الكربى بكنو إىل جامعة 

   ٢١.إبادن
 مقتضيات أهداف املستشرقني من إنشاء هذا من

م وغريه من األقسام املماثلة أن يكون التعليم عن القس
 اإلجنليزية، األمر الذي أنتج حالة من لغةالعربية بال

االزدواج اللغوي شبيهة حبالته يف املدارس اإلسالمية 
العربية األهلية التقليدية، فاحلالتان متشاتان يف 

 هذهاملخرجات التعليمية بفارق أن اللغة املسيطرة يف 
 أضف إىل حمللية،ي اللغة اإلجنليزية ال اللغة ا هاحلالة

ذلك أن املستوى االستيعايب الذي ميكن حتقيقه يف 
 كان معذورا يف حالة مرحلة التعليم إذاهذه احلالة 
 مقنع بالنسبة إىل املتخصص يف التعليم غريالعام فهو 

 - املاجستري-البكالوريوس(اجلامعي مبراحله الثالث 
إن   املنهج االستشراقيذا ه حيث إن،)الدكتوراه

كانت له مربراته أيام االستعمار فال يشك الباحث يف 
عدم جدواه اليوم، وإال فليسأل القائمون على هذه 
األقسام أنفسهم عن هدف تعليم اللغة العربية عندهم، 

                                                
 ،جرييـا  اللغة العربيـة وآداـا يف ني       حركة غالدنثي،   )٢١
  .١٠٢ص
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 االزدواج اللغوي وانعكاساته على التعليم العريب يف نيجرييا

أهو جمرد أن يلم الطالب مبعلومات سطحية عن اللغة 
يتخرج هذا العربية ال تسمن وال تغين من جوع، مث 

الطالب حاملًا لدرجة الدكتوراه يف اللغة العربية وهو 
باملتخصص يف اللغة اإلجنليزية أشبه منه باملتخصص 
يف اللغة العربية، حيث يكون وفاضه العلمي خاليا من 

قد . كل ما له صلة بالعربية حتدثًا وكتابةً بشكل سليم
للغة  بوصفها ازيةأحدهم بأن إتقان اللغة اإلجنلي حيتج

الرمسية يف الدولة أهم لطالم وأنسب لبيئتهم من 
إتقان اللغة العربية اليت ال متس احلاجة الستعماهلا إال 

 دحض هذه سهلوي. يف ظروف نادرة قلّما تتكرر
 يف هذه األقسام على ئولني املسرص حأنالدعوى ب

إتقان خرجييهم للغة اإلجنليزية ال ينبغي أن يكون عائقًا 
قيق اهلدف األساسي من تعليم اللغة العربية دون حت

وهو خدمة الدراسات اإلسالمية اليت ال تستغين بأي 
 ٢٢ عن التبحر يف علوم اللغة العربية،األحوالحال من 

 أن يتم - قدر اهللاال–وإال فال يتوقع يف املستقبل 
التفكري يف االستغناء عن هذه األقسام اليت تعبر 

  .اصلمخرجاا عن حتصيل ح
 واالزدواج اللغـوي يف األقـسام       العربية: ٢،٣

  :اجلامعية الشرقية التوجه
 هذا النظام على كثري من أقسام الدراسات ينطبق
 يف اجلامعات والكليات التربوية يف سالميةالعربية واإل

مشال نيجرييا، وخاصة يف جامعيت بايرو بكنو وعثمان 
قات بن فوديو بصكتو، فقد أقامت هذه األقسام عال

ن اجلامعات العربية يف مصر، والسودان مع عدد م

                                                
22) Abdulganiy o. Oloruntele: reliance on 
translated islamic sources from arabic to other 
languages: a critique, (al-lisan journal of the 
nigeria association of teachers of arabic in 
colleges of education and allied institutions 
(natacedai), 3rd edition, 2005), p. 8. 

والسعودية، واستفادت من هذه العالقات يف وضع 
مناهجها واستقطاب علماء من هذه البلدان العربية 
للتدريس، مما أسهم يف ختريج أجيال ال يقلّون علما 
عن نظرائهم الدارسني يف اجلامعات العربية، رغم عدم 

افة العربية، ففي ظل توافر البيئة املالئمة لتشجيع الثق
هذا النظام درس بعض أبناء البالد حىت وصلوا إىل 

 العلمية حمليا نتهممرحلة األستاذية وكانت هلم مكا
 العلوم العربية واألدبية يف تدرسو. وإقليميا وعامليا

هذه األقسام باللغة العربية، جنبا إىل جنب مع بعض 
 تدرس يتعارة المقررات اإلعداد العام واملقررات املست

  .باللغة اإلجنليزية
 العربية مع اإلجنليزية يف هذه احلالة ال ازدواجية

تكمن يف مقررات اإلعداد العام أو املقررات املستعارة 
من األقسام األخرى، واليت تكون باللغة اإلجنليزية، 

 اإلجنليزية هي لغة املعامالت أنبقدر ما تكمن يف 
م اجلامعي مبا يف ذلك اليومية واإلدارية داخل احلر

قسم اللغة العربية ذاته، وأن دور اللغة العربية يف 
الغالب ال يتجاوز حدود القاعة الدراسية، األمر الذي 
فوت على دارسي العربية يف هذه األقسام فرصتهم 
الذهبية إلثراء رصيدهم اللغوي بكم هائل من 
املفردات والتراكيب واملصطلحات املعبرة عن شتى 

 والعلمية اليت ال غىن اإلداريةنب احلياة اليومية وجوا
عنها للمتخصص يف اللغة بوصفها لغة معاصرة وحية، 

 لغة كالسيكية ميتة ال يعدو دورها ممارسة الشعائر ال
 والسنسكريتية ٢٣الدينية اإلسالمية، شأن الالتينية

 هذا الوضع ىفوالعربانية القدمية وغريها؛ فتخرج 

                                                
 ترمجـة يوسـف بـن    ، اللغة التطبيقيعلم قاي كوك،    )٢٣

جامعـة امللـك سـعود،      : الرياض(عبدالرمحن الشميمري،   
  .٤٠، ص)م٢٠٠٨
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دكاترة يف اللغة العربية جتدهم دكاترة وأساتذة 
فصحاء عند إلقاء احملاضرات يف القاعات الدراسية 
وامللتقيات والندوات واملؤمترات العلمية، لكنك 
حتسبهم مبتدئني يف تعلم العربية حني تتجاذب معهم 
أطراف احلديث عن الشؤون اليومية أو القضايا 
الفكرية العامة خارج التخصص، الفتقارهم إىل 

  .ردات والتراكيب واملصطلحات يف هذا الشأناملف
 اللغوي على دواج لغوية على انعكاس االزشواهد

 التعليم العريب يف نيجرييا
 اختذ الباحث مسرحيتني مكتوبتني بالعربية يف 

 برصد قام االستشهاد، حيث ذانيجرييا منوذجني هل
متثّل انعكاسات   املسرحيتنيمنبعض األمثلة 

  .جه أو بآخراالزدواج اللغوي بو
  : املعتمدتان مهاواملسرحيتان

حوار بني :  البحث عن اإلنسانرحلة (مسرحية .١
لكاتبها كمال الدين بالوغن، ) السائل واملسؤول

وهو أستاذ دكتور يف اللغة العربية جبامعة 
والنسخة املعتمدة . أوالبيسي أونابنجو يف نيجرييا

من املسرحية يف هذه املقالة من منشورات املركز 
 .م٢٠٠٩النيجريي للبحوث العربية سنة 

مسرحية عربية :  املغترالطالب (مسرحية .٢
 أمني، وهو حماضر ريي لكاتبها إبراهيم ل)نيجريية

بقسم الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة إبادن 
والنسخة املعتمدة من املسرحية من . نيجرييا

 .م٢٠٠٩منشورات املركز نفسه سنة 
) ر(سرحية األوىل بالرمز  املى اإلحالة علوسيتم

مقرونا برقم الصفحة املنقول منها، وعلى املسرحية 
. مقرونا برقم الصفحة املنقول منها) ط(الثانية بالرمز 

 ة من خالل هذه الشواهد مدى تأثري ظاهروسنرى
 للوحدات ريينياالزدواج اللغوي يف استعمال النيج

ذه  فقد حالت ه؛املعجمية على سبيل املثال ال احلصر
الظاهرة بأشكاهلا املختلفة دون تعرض دارسي العربية 

 رصيدهم إثراءيف نيجرييا للمواقف اليت من شأا 
اللغوي بكم هائل من املفردات والتراكيب 

 احلياة اليومية انبواملصطلحات املعبرة عن شتى جو
واإلدارية والعلمية اليت ال غىن عنها للمتخصص يف 

 الشواهد إليكمو.  وحيةاللغة بوصفها لغة معاصرة
  :املختارة

 يف )Ritual killing( شعائري قتل حدث .١
 أحد الفالحني يف طريقه إىل حقله عثر.. .ناقريت

على جثة امرأة، وبعد التفحيص الدقيق ظهر أا 
 حيث إا مفقودة الرأس ، شعائريقتيل

 ).٤٨ر... (والثديني
،  يوجد الطعام يف املدينة بسبب ارتفاع األسعارال .٢

 العجنيفكيس األرز يباع خبمسة عشر ألف نريا، و
 ).٥٠ر ( تناول أيدي الفقراء ليس يف

 كمدا أو  بنفسيألنتحرنّ إن مل حتذرها فتنته، واهللا .٣
 ).١٨ط... (أمسم نفسي

...  سيارتان فوق جسر نيجر أمسليلة تصادمت .٤
 ).٣٥ر(

 بطاقة إيلّ قائمة املشتريات ومل تظهر يل قدمت .٥
 ).١٩ط(ي  املاضاالمتحان

 معجمية يف بفجوة) ١( الكاتب يف الشاهد شعر
 للقيام بترمجة مباشرة للعبارة اضطرتهاللغة العربية 

 الكاتب أوضحهاإلجنليزية املعبرة عن قصده كما 
 االزدواج حالة غري األفضل يف رمبا و،بنفسه يف املثال
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 االزدواج اللغوي وانعكاساته على التعليم العريب يف نيجرييا

اللغوي الذي حال دون االنغماس يف التواصل بالعربية 
 ، الشعيب املعاصر والقدميريب التراث الع إىلالرجوع

 على عبارة عربية أصيلة هلذا املدلول الثقايف يعثر هعلّ
 أن يكون له وجود على يستبعدواألمين الذي ال 

 رمجةاألقل يف املوروث الشعيب بدل اللجوء إىل هذه الت
  . من طابع العجمةفيهااملباشرة اليت ال خيفى ما 

 املعجمية فيه أهون فجوةلفأمر ا) ٢ (شاهد الأما
 لو جعل الكاتب يف حسبانه أن نوعية همن سابق

وجد ال تقد) العجني( عنها بكلمة رالغذاء اليت عب 
 مسحوق جاف اليوربا فهي عند ،لدى العرب أصالً

 ملعاجلات) Cassava (الكسافاناتج عن إخضاع 
هامعينة، ابتداء من قشرها، فنيف املاء لبضعة أيام قْع 

نتقع، مث تجفَّف وتطْحن بطرق معينة، وتحمص حىت ت
 GARIبعد ذلك لينتج ذلك املسحوق املسمى بـ 

ناوليف لغة اليوربا، ويتا هذا األخري مثرودا أو معجون 
- لفظ العجني عليه القولعلّ إط. ءبالفول أو باملا

 ؛)معجونا باملاء( أتى من إحدى طرق تناوله -خطأً
الطحني : العجني" مثال ورد أن ففي املعجم الوسيط

 ويبدو أن منح العربية شيئًا من ٢٤".املعجون باملاء
االستعمال اليومي يف غري حالة االزدواج اللغوي قد 

  .يكفي الكاتب مؤونة الوقوع يف مثل هذا اخلطأ
 فجوة معجمية يف اللغة توجد) ٣( الشاهد ويف

  متيز هذه اللغة بني، حيث ال)ورباالي(األم للكاتب 
 إىل تلجأاالنتحار والقتل العام بلفظتني خمتلفتني، بل 

 عن تعبرف) القتل(مع لفظة ) النفس(تركيب لفظة 
 )Pipa ara eniبِيبا أَرا أَينِي ( االنتحار بقتل النفس 

 مل ترد فيه لفظة الذي بذلك لألسلوب القرآين موافقة
                                                

، ٢ط (، الوسـيط  املعجـم  اللغة العربية بالقاهرة،     جممع )٢٤
  .٦١٥ مادة ع ج ن، ص،)م١٩٧٢

 اللفظة األخرية فيما يبدو اشتقاق وهذهاالنتحار، 
 معرفته رغم–ذا املدلول، ولعلّ الكاتب حديث هل

 باالستعمال ا مل يزل متأثر-بلفظة االنتحار فيما أظن
 يضيف لفظة النفس كما أناحمللي يف لغته، فأىب إال 

  . شاهديف ال
 شاهد نفسها حصلت يف الاملعجمية والفجوة

، حيث مل تكن يف لغة اليوربا لفظة مفردة للتعبري )٤(
 اللغة العربية، وهي حسب يف) البارحة(عن مدلول 
 فاملقابل ٢٥،"أقرب ليلة مضت: "يطاملعجم الوس

مركب من لفظتني )  ألَي أناAle ana (اوياليورب
اتركيبوالعبارة األخرية تعين يف )ليلة أمس (ا إضافي ،

 ظن الباحث على يغلبالعربية الليلة قبل البارحة، و
  ).حةالبار(أن الكاتب مل يقصد بعبارته إال مدلول 

 من ا حتميل املعاجم الثنائية اللغة بعضوميكن
 فكلمة ،)٥ (شاهد اخللط الواقع يف السؤوليةم
)Card ( اإلجنليزية إذا وردت جمردة من اإلضافة

البطاقة والكشف (تقابل عادة بإحدى كلمات 
العربية، واالستعمال العريب املعاصر خيصص ) والسجلّ

ورقة املقواة أو الكلمة األوىل للداللة على تلك ال
البالستيك املكتوب عليه البيانات الشخصية لشخص 

 وخاصة بتركيبها إضافيا أو ،معني ولغرض معني
 ،)شخصيةبطاقة - الشخصيةبطاقة(وصفيا مع كلمة 

يف حني متيزت الكلمتان األخريان بالداللة على 
 أو ،البيانات الدراسية والعالمات املتحصل عليها

ريض حسب الكلمة املركبة معها بيانات حالة امل
الكشف (، أو وصفيا )كشف الدرجات(إضافيا 

ويبدو أن ). السجل الطيب-السجل األكادميي-الطيب

                                                
  .٦٧ مادة ب رح، ص، الوسيطاملعجم )٢٥
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 يف اللغة ا أو وصفيياالفجوة املعجمية املسدودة إضاف
 School card, I.D Card, Hospital(اإلجنليزية 

card e.t.c (ملشار هي اليت أوقعت الكاتب يف اخللط ا
  .إليه

 الشواهد السابقة بفجواا املعجمية مدى تؤكد
انعكاس ظاهرة االزدواج اللغوي على التعليم العريب 
يف نيجرييا، من حيث قلّة تعرض الدارسني لالستعمال 

  . اليومي للغة العربية
  اخلامتة

 توصل الباحث إىل أن وضعية االزدواج لقد 
لعربية يف نيجرييا اللغوي ضرورية يف حالة تعليم اللغة ا

مبرحليت التعليم العام والتعليم اجلامعي، وأن هذه 
الوضعية ختتلف بطبيعتها ونتائجها من حالة ألخرى، 
فهي يف حالة املدارس اإلسالمية العربية األهلية 
التقليدية غريها يف حالة املدارس اإلسالمية العربية 

م األهلية النموذجية، كما خيتلف األمر يف حالة أقسا
 عنه يف حالة هذه رقياللغة العربية ذات التوجه الش

األقسام االستشراقية املنشأ يف اجلامعات النيجريية، 
وأثبت الباحث أن لكل حالة من هذه األحوال 

 اللغة العربية عليماألربع انعكاساا السلبية على واقع ت
 من مبجموعة الباحث تقدم ذلك يوعلىيف نيجرييا، 

 بكل حالة؛ لتحسني الوضع أكثر املقترحات اخلاصة
 مث خيتم مبجموعة أخرى من املقترحات ، كانمما

  . العامة
  املقترحات

  : العربية التقليديةملدارسيف شأن ا: أوال
 الباحث على هذا الصنف من املدارس إذا يقترح

آثرت االحتفاظ بطابعها الديين اخلالص دون فسح 

 القيام ٢٦ذ،اال للنصيب الدنيوي من إعداد التالمي
 تتم مجيع سيخبلق بيئة اصطناعية داخل احلرم املدر

املعامالت اليومية فيها باللغة العربية، حىت ولو بقي 
تعليم املواد غري اللغوية داخل الفصول باللغة احمللية؛ ملا 
يستفاد من ذلك من استيعاب مضامني الدروس أكثر 
ا من حالة ما لو كان باللغة العربية اليت ال حيسنه

أغلب املعلمني إنتاجا شفويا، وال يتقنها معظم 
ا، على أن يا مسعيمالتالميذ استيعاباجلانب اللغوي طع 

من املنهج مبقررات ذات طبيعة إنتاجية أكثر منها 
استيعابية، ومعاصرة أكثر منها كالسيكية، وأقصد 
بذلك مقررات تستخدم فيها القصص والروايات 

سلسالت والقنوات واملسرحيات والصحف وامل
الفضائية العربية؛ فسيجد التلميذ من خالل هذه 
الوسائط التعليمية احلديثة ما يدعم طالقته يف التعبري 

 صحىبالعربية املعاصرة بدل االنزواء يف أكواخ ف
  .التراث

  : العربية النموذجيةملدارسيف شأن ا: ثانيا
 يف الباحث لتحسني وضع اللغة العربية يقترح

نف من االزدواج اللغوي ألّا يتقيد املعلمون  الصهذا
حرفيا بإلقاء الدروس باللغة العربية، بل عليهم 
االستعانة باللغة احمللية أو اإلجنليزية عند الضرورة؛ 

 على أن تكون الدروس،لتحقيق درجة أعلى من فهم 
الصرامة يف مسألة لغة التعامل اليومي داخل احلرم 

األسبوع مقسمة بني اللغتني املدرسي، وأن تكون أيام 
 يكون وأنيف املمارسة اليومية داخل احلرم املدرسي، 

نصيب العربية أعلى، حيث إن اإلجنليزية مدعومة 

                                                
اته اخلاصة حول جدوى هذا النوع مـن         حتفظ للباحث )٢٦

التعليم الديين الصريف يف دولة علمانية مثـل نيجرييـا ولـو            
  %.٦٠جتاوزت نسبة املسلمني فيها 
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 االزدواج اللغوي وانعكاساته على التعليم العريب يف نيجرييا

. بالعوامل املذكورة سابقًا خارج احلرم املدرسي
 راتوينبغي أن يؤخذ يف احلسبان تطعيم املنهج باملقر

 الصنف ذات الطبيعة اإلنتاجية املشار إليها يف حالة
  .السابق من املدارس

  : اجلامعيةاألقساميف شأن : ثالثًا
 وضع العربية إزاء االزدواجية مع ولتحسني 

 تطعيم املنهج الباحثاإلجنليزية يف هذه احلالة، يقترح 
باملقررات ذات الطابع التعبريي مبواصفاته املشار إليها 
يف شأن املدارس اإلسالمية العربية األهلية التقليدية، 

 بيئة اصطناعية ملمارسة اللغة العربية يف حدود وخلق
القسم على األقل، حيث ال يتحدث احملاضرون مع 
الطالب بغري العربية داخل القاعات الدراسية 

 ولعل مما حيقق هذا اهلدف أن يوجد يف ا،وخارجه
 واحد على حماضركل قسم عريب باجلامعات النيجريية 

غة العربية، إذا تعذّر  باللاألصليني ناطقنياألقل من ال
 مع جامعات الدول العربية يتم مبوجبها القاتإقامة ع

قضاء الطالب فصلًا دراسيا واحدا على األقل بني 
الناطقني األصليني باللغة يف كل مرحلة من مراحل 

 - املاجستري-البكالوريوس(التعليم اجلامعي الثالث 
  ).الدكتوراه
 احلاالتن  لكل حالة مخلاصة املقترحات ابعد

اليت رصدها الباحث لوضعية االزدواج اللغوي مع 
اللغة العربية يف نيجرييا، يتقدم الباحث مبجموعة من 
املقترحات العامة اليت يتوقع أن يكون هلا إسهام يف 
حتسني واقع تعليم اللغة العربية يف نيجرييا على النحو 

  :اآليت
غة  جلان من اخلرباء لتطوير مناهج تعليم اللتكوين .١

العربية وتوحيدها يف املدارس اإلسالمية العربية 
 الدراسية ذات الطابع املقررات ووضع ،النيجريية

 .احمللي للمدارس
 جمال تعليم العربية لغري يف املدارس معلمي تدريب .٢

 .الناطقني ا
 عالقات ثقافية مع أقسام اللغة العربية يف إقامة .٣

تطوير اجلامعات العربية لالستعانة خبرباا يف 
مناهج الدراسات العربية يف اجلامعات النيجريية 

 .ولو عن طريق التفرغ العلمي
 ملواصلة دراسام العليا اخلرجيني املتميزين من بعث .٤

 .يف اجلامعات العربية
 الطالب على إجراء البحوث اللسانية تشجيع .٥

 .التطبيقية، والسيما االجتماعية والتعليمية منها
اطقني األصليني بالعربية  جمموعة من الناستقدام .٦

 .األقسام هذهللتدريس يف 
تفرغهم العلمي يف   أعضاء هيئة التدريسقضاء .٧

 .اجلامعات العربية
 جمال االنفتاح أكثر على الدراسات اللسانية إتاحة .٨

 التركيز املفرط واململّ على لالنظرية والتطبيقية بد
 .الدراسات األدبية

ة وآداا يف  دور مجعية معلمي اللغة العربيتفعيل .٩
وتكثيف أنشطتها وطلب دعمها ) نتال(نيجرييا 
 .حكوميا

 احلكومة الفيدرالية بسن قانون حيظر مطالبة .١٠
توظيف من ال يتقن العربية يف ااالت اليت 
تتطلب إتقان العربية، كالتوظيف يف السفارات 

 احلج، ئونالنيجريية بالبلدان العربية، ويف إدارة ش
 .وغري ذلك

  . احلمد من قبل ومن بعد وهللاهذا،
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 االزدواج اللغوي وانعكاساته على التعليم العريب يف نيجرييا

Bilingualism and its Reflections on the Arabic Education in Nigeria  
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Department of Arabic and Islamic Studies, Kogi State University Nigeria 

 
Abstract 

 
This Paper aims to shed light on the Reflections of Bilingualism on the situation of Arabic 
Education in Nigeria as one of the major Factors behind the Inactivity of this type of 
Education in Nigeria. The Study is going to be carried out through three subtitles: (the 
Concept of Bilingualism, teaching of Arabic Language in Nigerian Schools and the Issue 
of Bilingualism, Teaching of Arabic Language in Nigerian Universities and the Issue of 
Bilingualism), after a Preamble in which the Writer will briefly introduce the History of 
Arabic Language in Nigeria, and the Importance of Sociolinguistics in the context of 
teaching any Foreign Language. 
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 الودعاينإدريس علي سلمان 

خماطر السيول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكة العربية 
  )منظور جيومورفولوجي(السعودية 

    
 

  . اململكة العربية السعودية-  وزارة التربية والتعليم-  العارضة-جازان 
 

 Q  
 جريان مائي مؤقت عاصف حيتوى بأاهم املشكالت البيئية ىف منطقة جازان، وتعرف السيول أ تعترب السيول من 

 هاملفاجئ وسرعة جريان هىف الوادى أو ارى ويتميز بظهور هارتفاع منسوب امليا إىل على الكثري من املواد الصلبة، يؤدي
ثر كل من اخلصائص اجليولوجية والطبوغرافية وتوزيع املطر على أ الدراسة أبرزت وقد .السريع كماً وسرعة همث تناقص
ثر أ على الوسط البيئي، حيث مت دراسة خصائص أحواض التصريف باملنطقة ووتأثريهااملشكلة ىف منطقة جازان هذه ظهور 

 اخلصائص اجليومورفومترية والشكلية ألحواض وشبكة التصريف ىف وإبرازالتباينات املكانية ىف نظام اجلريان السطحى 
 وتعرضت الدراسة لبيان أثر التغريات املناخية على . املائيةجمموعة اارى بهاملنطقة وكذلك الشكل العام الذى تظهر 

 االرتباطية بني اخلصائص املورفومترية واهليدرولوجية ومدى تأثريها العالقة، ومت دراسة لألحواضاخلصائص اهليدرولوجية 
سطة  ومتوةشديدة اخلطور إىل حواض حسب درجة خطورابتصنيف األ  وقد قامت الدراسة.على حدوث السيول

حواض أحواض ذات سيول ضعيفة وأ إىل حتمالية حدوث السيول تبعاً الاألوديةكما مت تصنيف . ة وقليلة اخلطورةاخلطور
 مياهألكرب لوجود احواض ذات الفرصة حتديد األ إىل ضافةإحواض ذات احتمالية سيول متوسطة أذات سيول عالية و

 دراسة املشكالت النامجة عن حدوث السيول مبنطقة الدراسة وأثرها وقد بينت ال.جوفية ىف التكوينات الىت تغطى سطحها
 وجوانبها، كما أوضحت الدراسة بعض السلوكيات الىت األوديةبار وبطون على كل من املباىن والزراعة والطرق واآل

 وبعض خطار السيولأخطار السيول، وختمت الدراسة ببيان بعض الطرق والوسائل ملواجهة أتسهم ىف تفاقم مشكلة 
  .ضرارهاأاملقترحات املناسبة للحد من 

 
  . منط التصريف-كمية التصريف- كثافة التصريف -حوض التصريف - السيول:الكلمات املفتاحية

 
A  

 من أبرز معامل األوديةتعد أحواض تصريف 
النطاق الشرقى من منطقة جازان حيث توجد شبكة 

 التصريف، تغطى املنطقة من أحواضكثيفة من 
هذه الشمال وميثل اجلريان السيلى يف  إىل باجلنو

حد مشكالت البيئة احمللية الىت تؤثر على أ األودية
عملية التنمية وتعوق حركتها فأغلب عمليات اجلريان 
السيلى ينتج عنها أضرار كلية أو جزئية سواء على 

لسكان خاصة مع انتشار شبكات االطرق أو املباىن أو 
عبدة وبعض املساكن ىف ملعبدة وغري املامن الطرق 

 وقد زاد من خطورة األوديةهذه أحواض وخمارج 
املشكلة حدوث السيول بصورة فجائية وغري هذه 

مكانية التنبؤ حبدوثها نظراً إعدم  إىل منتظمة إضافة
لقلة حمطات الرصد وعدم توفر وسائل إنذار مبكر 

نتشار العمران العشوائى وغري املخطط  إىل اإضافة
 املختلفة عند خمارج دامات األرضاستخومظاهر 
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

 يف زيادة تأثري أسهم وىف جماريها الدنيا مما األودية
  .السيول وتفاقم خطورا

  :وتتمثل مشكلة السيول ىف منطقة الدراسة ىف جانبني
 إىل لىت تنصرفا هملياا يتمثل ىف ضياع وهلماأ

ما اجلانب الثاىن وهو البحر دون االستفادة منها أ
البحث فيتمثل ىف خطر السيول الذى موضوع اهتمام 

 األوديةاملدن الواقعة على أحواض  هتتعرض ل
عند  وبالقرب من مصباا وكذلك القرى الواقعة

خمارجها وذلك عقب العواصف املطرية الشديدة مما 
نشطة عرقلة حركة النقل وتعطيل األ إىل يؤدى

السكانية األخرى وقد حدث ذلك بالفعل عام 
 قرية أصبحت ١٦ يقارب من ن ماإم حيث ٢٠٠٤

لىت اتعيش ىف عزلة تامة عما جاورها بسبب السيول 
ول  ربيع األ٢ربعاء  يف يوم األةجتاحت املنطقا

غالق إتوقف الدراسة و إىل حيث أدت ـه١٤٢٥
نقطاع الطرق املناطق نظراً الهذه املراكز الصحية ىف 

وتعد الدراسات اجليومورفولوجية . ليهاإاملؤدية 
 إحدى اجلوانب اهلامة والرئيسية ألوديةاألحواض 

لتحديد كمية السيول وأخطارها كما تعد القياسات 
املورفومترية قاعدة البيانات الكمية الضرورية ألى 
دراسة متعلقة بالسيول كما أن دقة التحليل 
املورفومتري تساعد ىف استقصاء العديد من البيانات 

لتصريف حواض ااجليومورفولوجية واهليدرولوجية أل
عطاء داللة كمية متعلقة بعناصر الشبكة املائية إو

  .املختلفة وتقييم أخطارها
  :هداف الدراسةأ

إبراز تأثري كل من اخلصائص  إىل دف الدراسة -١
ملطر ااجليولوجية والطبوغرافية للمنطقة وتوزيع 

على ظهور مشكلة السيول ىف منطقة جازان 
  .وتأثريها على الوسط البيئي

 ىف املنطقة حسب درجة ديةاألوتصنيف  -٢
 اخلطورة ذات األوديةخطورا والتعرف على 

 .الشديدة باملنطقة وبالتاىل املناطق املعرضة للخطر
تقييم خماطر السيول ىف منطقة جازان من منظور   -٣

جيومورفولوجى وحتديد اخلطر الناتج منها على 
 .ووضع احللول املناسبة هلا مظاهر احلياة املختلفة

 مواجهة خماطر السيول ىف املنطقة حتديد سبل -٤
 من مياهها بشكل مباشر أو ةوإمكانية االستفاد

اخلصائص  غري مباشر من خالل دراسة
 القادمة لألحواض املورفومترية واهليدرولوجية

 .منها
حماولة إجياد ختطيط بيئي سليم وتقدمي مقترحات  -٥

سهام ىف حتقيق التنمية املستدامة للمنطقة لإل
ملية ملشكلة السيول الىت تعد من جياد حلول عإو
 . املنطقة ههم املشكالت الىت تواجهأ

  :سباب اختيار املوضوعأ
 ىف السنوات ةتفاقم مشكلة السيول ىف املنطق -١

املشكلة هذه  مما دفع الباحث لدراسة ةخرياأل
قتراحات وحلول ا جيومورفولوجية وإجياد ةدراس

 .املشكلةهذه مبنية على حقائق علمية حلل 
ىف موامسها مما ة ملشكلاذه يشة الباحث هل معا -٢

سهل على الباحث الكثري من العمل امليداىن 
لتركيز على بعض املناطق لدراستها او املكثف

  .نظراً لكرب مساحة أحواضها
  :حواضحتديد األ 

 الىت تعد خمارجها ةودي حوضا لأل١٧مت اختيار 
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 ةنشطة البشرية املختلفعلى األة  عاليةذات خطور
 كطرق ةتهى مصباا مبنشات بشرية متعددحيث تن

و مدن كما ىف وادى جازان ووادى بيش أة هام
خلب -لية-تعشر-ابن عبداهللا(  ىفةودياألهذه وتتمثل 

-بيش-صبيا-ضمد-جازان-مقاب-ملحأ-اخلمس-
هذه وتتباين  )رمي-عتود-رمالن-السر–شهدان-خنالن

تباين  إىل ةإلضافا ىف خصائصها الطبوغرافية بةودياأل
اخلصائص الليثولوجية والبيدولوجية وتباين الغطاء 

  .النباتى وظروف املناخ الفصلى هلا
  :مصادر البحث

 وميكن حتديد أهم ةاخلرائط والصور اجلوي: والًأ
  :مصادر الدراسة فيما يلي

  :اخلرائط والصور اجلوية: أ
اعتمد الباحث على عدد من اخلرائط والصور اجلوية 

  :التالية
  طبوغرافية اخلرائط ال -١

ـ ١٤١٩ ( وزارة البترول والثروة املعدنيـة     - ) ـه
مقياس  و٢٥,٠٠٠ :١غرافية مقياس وخرائط طب

  . الرياض- ٥٠,٠٠٠ :١
 طبوغرافية ملنطقة   ةخريط )ـه١٤١٧( الفارسي -

  .٥٠,٠٠٠: ١جازان مقياس 
   : اخلرائط اجليولوجية-٢

ـ ١٤١٩ ( وزارة البترول والثروة املعدنيـة     - ) ـه
ـ    - ٢٥,٠٠٠ :١مقيـاس    ةخرائط جيولوجي

  .الرياض
ـ ١٤١٩ (وزارة املالية واالقتصاد الوطين    - -)ـه

املديرية العامة لشئون الزيت واملعادن اخلريطـة       
ــة ــسري (اجليولوجي ــة ع ــاس ) لوح  :١مقي

٥٠٠,٠٠٠.  
   اخلرائط الكنتورية -٣

 خريطة كنتورية ) م١٩٧٠ (املساحة اجلوية   إدارة -
 ٥٠,٠٠٠ :١مقيـاس   و ٢٥,٠٠٠ :١مقياس  
  .الرياض

   الصور اجلوية -٤
 صـور جويـة   ) م١٩٧٠ (املساحة اجلوية   إدارة -

 ٥٠,٠٠٠ :١ مقياس   و ٤٠,٠٠٠ :١مقياس  
   الرياض

   البيانات املناخية :ب
يف الفتـرة مـن      يـاه بيانات وزارة الزراعة وامل    -

  .م٢٠٠٠ - م١٩٧٥
رصاد ومحاية البيئة يف الفترة     بيانات مصلحة األ   -

  . م٢٠٠٣ - ١٩٨٠من 
  : امليدانيةةالدراس :ياًثان

عتمد الباحث على عملية املسح امليداىن      احيث  
 لألحـواض  وذلك دف دراسة السمات الطبيعيـة     

 ىف أحواض   األرض ومسح أشكال استخدام     ةاملختار
 وعند خمارجها وبالقرب من مصباا كما مت        األودية

ـ اخالل املسح تتبع حركة اجلريان و      لكـل   هجتاهات
دروسة وذلك من خالل تتبع     ألحواض امل احوض من   

آثار اارى وعمليات اجلريان وذلك دف الوقوف       
 وتفهم آثارها ىف الواقع امليداىن،      ةعلى حجم املشكل  

كما مت خالل    )ـه١٤٢٦(وقد مت ذلك خالل عام      
ودية أالدراسة امليدانية يف قياس حوضني داخلني من        

 واستكمال بعض القياسات اخلاصـة ببـاقى        ةاملنطق
واض ورفعها على خرائط األساس وعمل بعض       حاأل

القطاعات هلا والتأكد من بعض البيانات والقياسات       
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لتقاط صور ابعاد وأخذ عينات حصوية ورسوبية وواأل
 الىت تـربز مـدى   ةلبعض املشاهد املتنوع ة  فوتوغرافي

خطورة املشكلة والقيام بعملية اسـتطالع ميـداىن        
  .ةللمناطق املتضرر

  :راسةمنهج وأساليب الد
عتمد الباحث على املنهج الوصـفي وذلـك        ا

 وحتديد مواقعها ووصف املـشاكل      ةلوصف الظاهر 
املختلفة املرتبطة ا يف منطقة الدراسة وحتليل اخلرائط     

ستخدم املنهج التحليلي يف    اكما  . والصور اجلوية هلا  
   .حتليل طبيعة املشكلة والعالقة اليت حتكمها

األساليب الكمية   من   اًوقد اتبعت الدراسة عدد   
  :والكارتوجرافية لتحقيق أهدافها ومنها

  .ى األسلوب االستقرائي االستنتاج-١
نتائج  إىل   وذلك لعرض البيانات مث التوصل منها     

واستقراء الظاهرات اجليومورفولوجية والتطورية    
  .واخلروج باستنتاجات منها

   األسلوب الكمي -٢
 بعض  وذلك ملعاجلة البيانات إحصائيا واستخدام    

لقوانني يف ذلك مث حتليلها واستخالص      اأملقاييس و 
   .النتائج منها

  :الدراسات السابقة
تعددت الدراسات اجليومورفولوجية الىت تناولت 
آثار السيول واملشكالت النامجة عنها ىف الوطن العريب 

الدراسات مازالت قليلة على مستوى هذه ىف حني أن 
  :ات ما يلىالدراسهذه مناطق اململكة ومن بني 

) م٢٠٠٥(  دراسة فاطمة السيد حممد عـوض اهللا       -
خـضر ىف   عن املشكالت البيئية ىف منطقة اجلبل األ      

مشكلة خمـاطر    إىل    حيث تعرضت الدراسة   .ليبيا

قامـت بدراسـة     و خضرالسيول مبنطقة اجلبل األ   
حـواض  الضوابط املورفومترية واهليدرولوجيـة أل    

ة السيل وشبكات التصريف وأثرها ىف حتديد خطور  
 ومؤشر اخلطورة ا،    األوديةومن مث درجة خطورة     

وخلصت الدراسة مبقترحات وأساليب ملواجهـة      
  .خماطر السيول ىف املنطقة

عـن  ) م٢٠٠٤(  دراسة سعيد حممـود النجـار      -
 .خطار اجليومورفولوجية على ساحل مريـوط     األ

حيث ناقشت الدراسة أخطـار الـسيول ضـمن     
املنطقة وقد بينـت    خطار اجليومورفولوجية ىف    األ

الدراسة حمددات أخطار الـسيول، ومت تـصنيف        
أحواض التصريف على ساحل مريـوط حـسب        

 ومتوسـطة وخطـرية     ةضعيف إىل   درجة خطورا 
لدراسة لألخطار النامجة عن السيول يف      اوتعرضت  

 .املنطقة وسبل مواجهتها
عن النظم البيئية على    ) م٢٠٠٢( دراسة أمحد حمرم     -

سيناء حيث تناولـت الدراسـة      الساحل الشرقي ل  
ودية اجلافة ومت دراسة خـصائص      النظام البيئي لأل  

أحواض وشبكات التصريف باسـتخدام تقنيـة        
 ىف األرضعن بعد مث دراسة اسـتخدام      االستشعار

 وأثر السيول على ختطيط وتنمية املنطقة من ،املنطقة
خالل تصنيف األحواض ىف املنطقة حسب درجة       

اقـع املناسـبة للـسياحة      خطورا وحتديـد املو   
  .ستثمار هروباً من خماطر السيولاالو

أما عن املنطقة فال توجد دراسة معنية مبـشكلة       
السيول واملخاطر الىت تـسببها متناولـة ألحـواض     
التصريف ىف املنطقـة وخصائـصها املورفومتريـة        

 ومعظـم   .واهليدرولوجية يف حدود علم الباحـث     
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عينـة مت  الدراسات على قلتها تناولـت أحـواض م      
جية مبينة خصائـصها    ودراستها دراسة جيومورفول  

  : ومنهااملورفومترية
عـن  ) م٢٠٠٠( هعـالم عبـد     دراسة عبـداهللا   -

جيومورفولوجية حوض وادي ناسب جبنوب غرب      
 اململكة الذى يصب عند بلدة رمالن على البحـر        
األمحر حيث مت دراسة اخلـصائص اجليولوجيـة        

ورفومتريـة  مث اخلـصائص امل    واملناخية للحـوض  
ــصريف  ــسية ودراســة شــبكات الت والتضاري
والظاهرات اجليومورفولوجية للقطـاع الطـوىل      
والعرضي للوادي كما مت دراسة خصائص املراوح       
الفيضية والعالقة االرتباطية بني خصائص حـوض       

  .التصريف وخصائص شبكة التصريف
عـن  ) م٢٠٠٢ ( دراسة حممد فـضيل بوروبـة      -

ض وادي عركان ووادي اخلصائص املورفومترية حلو
رافدي وادى بيش دراسة تطبيقية مقارنـة        خيرف

 حيث تعرضت الدراسة للتحليل الكمى املقـارن       
برزت الدراسة  أللمتغريات املورفومترية باحلوضني و   

عدت تباينات مكانية هامة لنظام اجلريان السطحى       
إمكانيات وضـوابط كـل      كما أظهرت الدراسة  

جاريـة   ميـاه ىل   إ مطاراأل مياهحوض ىف حتويل    
 منها وميكن اإلفادة مـن      ةميكن االستفاد  سطحية

الدراسة ىف حتليل ومقارنة املتغريات املورفومترية بني  
  .األحواض املدروسة

الدراسة ضـمن الدراسـات الـىت      هذه  وتأتى  
ا تركز بشكل   أال  إاهتمت مبوضوع مشكلة السيول     

ثرها علـى   أساسي على منطقة جازان وتم ببيان       أ
هـم  أشطة البشرية املختلفة من خالل دراسـة        ناأل

حواض التصريف ىف املنطقـة وبيـان خصائـصها       أ
ومن مث حتديـد درجـة       املورفومترية واهليدرولوجية 

  .خطورا وآثارها وسبل مواجهتها
  منطقة الدراسة

تقع منطقة جازان يف اجلزء اجلنويب الغريب مـن         
بني خطي طـول  ) ١شكل(اململكة العربية السعودية    

 ١٧ و ١٦ درجة شرقا وبني دائرتى عرض       ٥٢ و ٤٣
درجة مشاال وحيدها من اجلنوب اليمن ومن الشمال        
منطقة عسري ومن الشرق منطقة عسري واليمن وغربا        

ويتبع للمنطقة عـدة    ) كم٢٠٠( البحر األمحر بطول  
وميتاز موقع  . جزر يف البحر األمحر أمهها جزر فرسان      

ء اجلنويب الغـريب    ا منفذ اجلز  إاملنطقة بأمهية، حيث    
من اململكة على البحر األمحر لوجود أكرب مينـاء يف          
املنطقة ا ومتتاز املنطقة بالتنوع التضاريسي الفريد ما   
بني اجلزر البحرية واملناطق الساحلية الـيت تـشغل         

من مساحة املنطقة ويف الشرق متتد سلسلة من % ٨٤
من مساحة املنطقـة يتـراوح      % ١٦اجلبال تشكل   

وتبلـغ مـساحة    ) م١٨٠٠ إىل ٩٠٠(عها من   ارتفا
  . كلم مربع١٤,٠٠٠املنطقة 

س و اليت تنحدر من رؤ    األوديةوتكثر يف املنطقة    
وادياً الـيت   ٢٥اجلبال الشرقية الىت يزيد عددها عن       

ساعدت على تركز العمران حوهلا ومتتاز بأحواضها       
   .الطميية العميقة

  ملنطقة الدراسةة اخلصائص اجليولوجي
 ىف منطقة جـازان مـن       ةجلبال الشرقي تتكون ا 

جمموعات غري متناسـقة مـن النجـود واألغـوار          
 الرئيـسي   االـدام نكسارية اليت رافقت عملية     اال

) وذلك منذ عصر األيوسـني    (ألمحر   ا وتكوين البحر 
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 عالية مثل جبل هروب الذي يرتفع إىل      جباالً  وتضم  
فوق مستوى سطح البحر وقد ساعدت      ) متر٢٩٢(

 األوديةليت قطعت السالسل اجلبلية اضية الصدوع العر
على حتديد جماريها وبروز القمم والضلوع اجلبليـة        

 اليت ساعدت يف تكوا األمطار      األوديةكما عملت   
الغزيرة على نقل فتات الصخور القدميـة وإعـادة         

   .إرساا على السهل الساحلي
وتعد التكوينات الشستية األكثـر شـيوعاً يف        

حلجر الشـسيت   احلجر األخضر و  ايف  املنطقة وتتمثل   
ردواز والكوارتزيت الرمادي القامت ومتتد يف بعض واإل

 األجزاء تكوينات اجلرانيـت واجلرانـد يورايـت       
granodorite      احملتوية على الكوارتز والـديورايت
 خريطـة   ،هـ١٤١٩ ،وزارة املالية  (واملايكا البيضاء 

   .)٥٠ .٠٠٠ :١جيولوجية مقياس 
سهل الــساحلي فخــالل أمــا بالنــسبة للــ

الباليستوسني تعرض ساحل البحر األمحر حلركـات       
رفع اقترنت باخنفاض منسوب سطح البحـر وألن        
املنطقة كانت متر بفترة مطرية فقد زادت قوة جريان         

زيـادة   إىل   الوديان املنحدرة من اجلبـال ممـا أدى       
 ،الرويثـي  (تكوينات رسوبية على طول الـساحل     

حظ زيـادة عظـم     من املال و. )٤٢١ ص ،م٢٠٠٠
جتهنا حنو البحـر    االتكوينات الطميية والغرينية كلما     

 إىل  ويدل على ذلك عمق الطبقة الطينية حيث وصل       
 يف حني   ،متر يف القسم األدىن من وادي اخلمس      ٢٣٢

 تكوينات احلصى األوديةيغلب على األجزاء العليا من 
  . والرمل اخلشن

ركية القدميـة   ويتكون السهل من الصخور األ    
ـ      إىل   باإلضافة ة سطح ترسيب مرجاين منخفض تغطي

ويتـدرج  ) ٢شكل(رواسب ساحلية وهوائية حديثة     
ـ        إىل  هيف االرتفاع ناحية الشرق حبيث يصل ارتفاع

 كلـم مـن     ٣٥م فقط يف أيب عريش اليت تبعد        ٧٠
الغرب حيث يصري سطحاً حتاتياً أو بدمنتاً        إىل   الشرق

 كما  .ريبمنحوتاً داخل الصخور األساسية للدرع الع     
 ىف اجلزء الغـريب     ةألكثر حداث ا ةتوجد الكثبان الرملي  

  ).٢١٦م، ص١٩٩٧الوليعي،(ة من
  :ة للمنطقالطبوغرافيةاملالمح 

   :ما يلي) ١(يتضح من اخلريطة 
 يصل التباين التضاريسي العام مبنطقة الدراسة إىل

وهو الفارق بني منسوب أعلـى نقطـة        ) م٢٢٠٠(
فـوق  ) م٢٢٠٠(بنطاق املرتفعات حيث بلغـت       

مستوى سطح البحر ومنسوب أدىن نقطـة علـى         
عند مدينة جازان يف حني ميثل       )صفر(الساحل وهي   

. م خط احلافة الرئيسية يف املنطقـة  ٦٠٠خط الكنتور 
كما يالحظ تقارب خطوط الكنتـور يف األجـزاء         
الشرقية والشمالية الشرقية من منطقة الدراسة وهذا       

ية والشمالية الشرقية وجود املرتفعات الشرق إىل  يرجع
 يف حني يالحظ تباعـد      ،نكساريةاليت متثل احلافة اال   

 هغرباً لوجود السهل شب    خطوط الكنتور كلما اجتهنا   
الدور يف تكـوين الكثبـان       هاملستوى الذي كان ل   

الرملية والسبخات الشاطئية بالقرب من الساحل يف       
  . سهل البيدمنت عند أقدام اجلبالحني تكون
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   التباين التضاريسي يف منطقة الدراسة:)١(جدول 
االرتفاع فوق مستوى 

  اموع   متر٨٩٠أكثر من    متر٨٩٠-٥٠٠  متر٥٠٠-٣٥٠  متر٣٥٠-١٥٠  متر١٥٠أقل من   سطح البحر

  ١٤٠٠٠  ٢٥٠٠  ١٤٠٠  ٣٨٠٠  ٢٦٠٠  ٣٧٠٠   ٢املساحة كلم
  %١٠٠  ١٧,٨  ١٠   %٢٧,٣  %١٨,٥  %٢٦,٤  من مجلة املساحة % 

  __  تضاريس جبلية عالية  أكثر تقطع   أقل تقطع   )سهلي(ريس منخفضة تضا  نوعية التضاريس 
    )هضيب( االرتفاعتضاريس متوسطة   

  وقياس املساحات من حساب الباحث) م١٩٩٥الفارسي (   عناالرتفاعفئات / املصدر
  

والشكل ) ١( ويتضح من دراسة بيانات اجلدول    
من مساحة املنطقـة ال     % ٧٢أن أكثر من  ) ٣(رقم  
هـذه  م حيـث تتركـز   ٥٠٠رتفاعها عن   از  يتجاو

املساحة يف السهل الساحلي ومتثل املساحة احملصورة       
 فوق مستوى سـطح     ٦٠٠،  ٢٠٠بني خط كنتور    

م ١٧٠٠البحر أكرب املساحات وميثل خط الكنتـور        
مناطق التغذية العليا لألودية اجلافة اليت تتقارب فيها        

خنفاض مساحة  اويعزى  ). ٤شكل( خطوط الكنتور 
املناطق لشدة االحندار وتقارب خطوط الكنتور       هذه

 وهو  ٢٢٠٠وهلذا فإن التضرس النسيب للمنطقة يبلغ       
حمصلة الفارق بني أدىن نقطة وأعلى نقطة اليت توجد         

  . األوديةشدة احندار  إىل  مما يشري،يف جبال احلشر
 التضرس ةويتسم النطاق األوسط واهلضيب بسياد  

م وهـو نفـس     ٣٠٠ة  النسيب والذي يبلغ متوسـط    
رتفاع السهل الساحلي ويتضمن هذا     املتوسط العام ال  

النطاق نطاق التالل املنتشرة بالسهل الساحلي الـيت        
حركة الرياح يف حني يتعرض النطاق   اجتاهتتحكم يف   

الغريب والذي يتسم بالتضرس البسيط للفيـضانات       
الغطائية وذلك أثناء حدوث السيول وكذلك زحف       

  .الرمال
 ين يف التضاريس النسبية يف املنطقة     ويرجع التبا 

طبيعة البناء اجليولوجي للمنطقة ونوع احلركات      إىل  

  . اليت أثرت يف تكوينها
صغر مساحة  إىل ويدل تقعر املنحين اهلبسومتري   

 إىل  ويرجع ذلك ) %١٧,٨( املناطق العليا من املنطقة   
 حندارات مما يعطي نطاقات كنتورية ضيقة أو      شدة اال 

طق املرتفعة تشهد حالة تراجع بفعـل       كون املنا إىل  
إزالة كميـة    إىل   عمليات التعرية املختلفة مما يؤدي    

  . كبرية من املواد السطحية ا
  املنحىن اهلبسومتري ملنطقة الدراسة ) ٥(شكل 

  
   الباحثإعداد: املصدر

وقد قام الباحث باستخدام معادلة ونتـويرث       
Wentworth      الستخراج زوايا االحنـدار إلعـداد  

خريطة كورو بليث االحندار لتوزيع املنـاطق الـىت         
تتشابه ىف درجة احندار سطحها وتتم هذه املعادلـة         

   -:باستخدام اخلطوتني التاليتني
  = حساب ظل زاوية االحندار من املعادلة ) ١

  
  الفاصل الرأسي× متوسطة عدد خطوط الكنتور 

 )ثابت (٣٣٦١
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

مت قياس املنحىن اهلبسومترى من اخلرائط الطبوغرافية       
 ,Strahlerا لطريقـة وتـصنيف    وفق٥٠,٠٠٠:١

A.N.,1952,pp.1128-1129) Strahler(  
حساب زاوية االحندار من خالل جدول الظالل       ) ٢

). ٩٧-٩٦م، ص   ١٩٨٤جـاد،   (آللة احلاسبة   اأو  
وقد اعتمد الباحث يف دارسة االحندار على اخلـرائط    

 بعد تقسيم كـل     ٥٠,٠٠٠: ١الطبوغرافية مقاس   
وقد قام الباحث بتقسيم لوحة إىل شبكة من املربعات   

  . Young),1971(اخلريطة إىل فئات حسب تقسيم 
اتضحت النتـائج   ) ٦(وبعد إنشاء الشكل رقم     

  : التالية عن االحندار مبنطقة الدراسة
ـ ٤٥أعلى من ( تتركز مناطق اجلروف     - ىف ) ة درج

نطاقات متفرقة من سفوح اجلبال الصدعية الشرقية       
لغـامق  الـبىن   اون  للاوهو ما مييزها على اخلريطة      

وتتميز هذه املناطق بالتباين الكبري للمناسيب احمللية       
م لـذلك  ٤٠٠ا حيث يزيد ىف بعض املناطق عن       

  .فهى مناطق غري صاحلة لالستقرار البشرى
 ١٩مـن   ( تشكل املنـاطق شـديدة االحنـدار         -

الصفة الرئيسية للنطـاق الـشرقى      ) درجة٤٥ْاىل
اجلبال الـشرقية   للمنطقة املتمثل على طول امتداد      

ويظهر ىف هذه املناطق الصعود املفاجئ من قيعـان        
األودية إىل القمم اجلبلية ونظراً لوعورا فهي خالية     
من العمران وكثري ما تنـشط يف هـذه املنـاطق           
االيارات األرضية وميكن توظيف ظروف بيئـة        
املكان ىف النشاط السياحى نظراً ملا حتويه من مجال         

  . هذا االطبيعى يساعد ىف
، ) ْ ٥-٣(  أن مناطق االحندار اخلفيف واملتوسـط      -

تشغل أغلب جهات املنطقة، ويعد هذا      )  ْ ١٨-٦(

النطاق مركز النشاط البشري حيث توجـد بـه         
املدرجات الزراعية، وغالباً مـا تكـون معرضـة         
ملشكالت السيول اليت كثرياً ما تؤثر على النـشاط   

 هذه املنـاطق ال     الزراعي والعمراين، إضافة إىل أن    
يوجد ا صرف حقلي لألراضي الزراعية وغالباً ما        
يكون التصريف داخلياً وهلذا فكثرياً ما يؤدي املاء        

  . ذلك إىل ارتفاع نسبة امللوحة ا
 املستوية يف األجزاء القريبة من  ه تنتشر األراضي شب   -

وهي نطاقات ذات تركـز     )  ْ ٢ -صفر(الساحل  
صبيا (ظم املدن الساحلية    سكاين كبري تتمثل ىف مع    

ويسود فيهـا   )  جازان - صامطة   - أبو عريش    –
إال أن هـذا  . النشاط التجاري والعمراين والزراعى  

النطاق يساعد على امتداد وزيادة نـشاط حتـرك         
الكثبان الرملية الساحلية اليت متتـد إىل مـسافات         

تساع األراضـي ذات    كبرية باالجتاه شرقاً نتيجة ال    
ـ     االحندار شبة ا   ق وملستوى وعدم وجود عوائق تع

  .حتركها
وتتدفق من أعايل اجلبال األوديـة متجهـة إىل         
الغرب يف جماري شديدة االحندار ضيقة ارى جتري        
ملسافات قصرية، وتتسم عوامل التحكم بعمليـات       
النحت واإلرساب يف هذه املصارف بالتعقيد فالرفع       
املستمر حلافات املرتفعات الـشرفية حيـدث حنتـاً         

  . متواصالً
وقد ساعد وقوع السفوح الغربية من اجلبال يف        
مواجهة الرياح املومسية اجلنوبية الغربية املمطـرة إىل        
زيادة شدة جريان األودية من مياه األمطار وغناهـا         
الواضح بأشكال التصريف املائي واجلريان السطحي      
وإن كانت مياه اجلريان السطحي يف أغلب األحيان        
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 إىل البحـر فتـضيع دونـه يف         تعجز عن الوصول  
  . اإلرسابات السطحية بسهل امة

ما بني املوسـم  ) كلم٢٧٠(وميتد السهل بطول  
جنوباً والدرب مشاالً وأقصى اتساع له يف اجلنـوب         

ما بني جـازان غربـاً      )  كلم ٤٥ إىل   ٤٠(فيما بني   
والعارضة شرقاً يف حني ال يزيد اتساعه يف الـشمال          

لسهل كلما اجتهنا غرباً يف  كلم ويقل احندار ا   ٢٥عن  
منطقة املسطحات امللحية الرملية السبخية املوازيـة       

م، ١٩٩٥الـسرسي والعريـشي،     . (لشاطئ البحر 
  ). ١٣ص

وتعترب أراضي السهل القاعدة االقتصادية للنشاط 
السكاين الذي يرتكز علية االستيطان الريفي كمـا        
تضم منطقة السهل الساحلي ملراكز احلضرية الكربى       

املنطقة مثل مدينة جازان وصبيا أبو عريش وصامطة        ب
  . وبيش

ومعظم أجزاء السهل مغطى باإلرسابات الرملية      
اليت جلبتها األودية وكان هذا سـبباً يف ضـحولة          
األجزاء الدنيا من جماري هذه األودية وانتشار الطمي        

  . فيها ىف شكل طبقات رقيقة
يب  غرباً بدورها يف ترس    ةوتقوم الوديان املتجه  

الرمال اليت كثرياً ما تظهر يف شكل كثبان سـاحلية          
Coastal Dunes  ــى ــال عل ــة مث ــسهل ام  ل

األشكال الرملية الكثيبية يف منطقـة الـشاطئ    .ذلك
اخللفي لساحل الشقيق واملنطقة احملصورة بني جازان       
وصبيا اليت جلبتها األودية من املرتفعـات الـشرقية         

م، ١٩٩٩حمـسوب وآخـرون،   (ومنها وادي ضلع   
  ). ٢٤ص

وتبىن األودية يف الشريط الساحلى املطل علـى        

البحر من منطقة الساحل أحواض رسـوبية وداالت        
تتقدم باجتاه خط الشاطئ وحتتوي يف مواقع أخـرى         
على سباخ جافة وأخرى رطبة يف حني يغطي بعض         
مواقعها التالل العالية والكثبان الرملية والترسـبات       

  . اجلريية وامللحية
 يف املنطقة الداخلية من السهل املـراوح        وتنتشر

الفيضية حيث تتمثل يف مصبات األودية أو اجلداول        
لقت حبمولتها بعد انقطاع اـرى      أملليئة باملياه اليت    ا

وترسبت أسفل املرتفعات على شكل مراوح مليئـة        
بالرسوبيات الفتاتية املختلفة األحجام، ومعظم أجزاء      

ت يتكون من مفتتات    اهلضاب الداخلية عبارة عن خب    
لعشبية امفككة يغلب عليها الرمل وقد ثبتتها النباتات 

املتفرقة بفعل الرطوبة ويظهر يف هذا النطاق بعـض         
املسكوبات البازلتية وتشمل خماريط بركانية علـى       
شكل بقع متفرقة وحتتل مـسافة واسـعة يف وادي          

  . جازان
  :لألمطارالتباين املكاىن والشهرى 

ثر العناصر املناخيـة أمهيـة يف       تعد األمطار أك  
منطقة الدراسة وعلى الرغم من أمهيتـها يف جمـال          
الزراعة وتوفري املياه إال أنة ينتج عنها السيول الـيت          
تؤدي يف كثرية من األحيان إىل جرف التربة وديد         
املزارع وتدمري الكثري من القرى املوجـودة علـى          

  .ضفاف األودية
  :ما يلى) ٢(وتوضح بيانات اجلدول رقم 

أن األمطار تقل بدرجة واضحة يف املناطق الساحلية   -
وتأخذ يف الزيادة كلما اجتهنا إىل الداخل وتـدل         
البيانات على أن متوسط كمية األمطار السنوية ىف        

سنوياً حبيث  ) ملم١٥٠(املناطق الساحلية أقل من     
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يصبح مناخها جافاً حيث وصل يف كل من صـبيا          
ــازان   ــدرب وجـ  - ٨٤,٦ - ٨٣,٩(والـ

يف حني يزداد معـدل     . على التوايل ) ملم١٥٢,٤
 اهلـضبة الداخليـة   جتاهالتساقط كلما اجتهنا شرقاً     

حيث وصل يف كل من اخلوبة والريث ومالكـي         
ــا  ــم ٢٣٩,٢- ٤٠٧,٩- ٣٢٣,٢(وفيف - مل
  .على التوايل) ٤٣٠,٨

ملليمتر يف الفترة من املتوسط الشهري والسنوي لألمطار يف بعض حمطات منطقة الدراسة با: )٢( جدول
  م٢٠٠٠ إىل ١٩٧٠

   الشهر

  احملطة
املتوسط   ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فرباير  يناير

  السنوي
  ١٥٢,٤  ١٧,٩  ١٧,٠  ٢٢,٢  ١٣,٩  ١٩,٧  ١٢,١  ١,٤  ١١,٦  ١٣,٩٨  ٧,٠  ٥,٤  ١٠,٣  جازان
  ٨٣,٩  ٧,٨  ٤,١  ١٣,٢  ٩,٦  ٧,٠  ١٣,٢  ٠,٠٢  ٦,٧  ٦,٢  ٤,٩  ٤,٥  ٤,٦  صبيا

  ٢٣٩,٢  ٤,٧  ١٨,٢  ٣٣,٩  ٣٨,٥  ٣٨,٩  ٢٩,٠  ٤,٩  ١٣,٣  ١١,٣  ٩,٨  ٢٦,٣  ١٠,٤  مالكي 
  ٨٤,٦  ٧,٩  ٦,٤  ٩,٤  ٨,١  ١٠,٦  ١٠,٠  ٠,٢  ٤,٢  ٨,٢  ٦,٠  ٢,٣  ١٠,٦  الدرب
  ١٢٨,٠  ٥,٦  ١٥,٥  ١٥,٣  ١٨,٢  ١١,٦  ٩,٩  ٨,٩  ١٥,٧  ٥,٧  ٨,٣  ١,٢  ١٢,٠  صامطة
  ٣٢٣,٢  ١٠,٠  ١٨,٥  ٢٩,٢  ٥٧,٤  ٥٩,٠  ٣٧,٧  ٣٩,٤  ٤٦,٣  ١١,٨  ٨,٨  ١,٣  ٤,٠  اخلوبة
  ٤٠٧,٩  ٤٨,١  ٤٨,٢  ٢٩,٨  ١٨,١  ٤٠,٠  ١٢,٩  ١٦,٦  ٤٢,٢  ٥٤,٣  ٣٩,٩  ٢١,٥  ٣٦,٣  الريث
  ٤٣٠,٨  ٢٠,٨  ٢٢,٦  ١٩,٣  ٤١,٤  ٨٦,٦  ٤٢,٠  ٣٤,٢  ٥١,٥  ٥٦,٦  ٢٢,٨  ١١,٩  ٢٠,٧  فيفا

   وزارة الزراعة واملياه-مصلحة األرصاد اجلوية / املصدر 
  

لشرقية بالوفرة النسبية يف كميـة   تتميز املرتفعات ا   -
األمطار حيث وصل املعـدل الـسنوي يف فيفـا          

إال أا تتميز بالتذبـذب الواضـح       ) ملم٤٣٠,٨(
ومـن  . وعدم االنتظام يف كمية سقوط األمطـار      

ن أاألمثلة اليت تؤكد تذبذب األمطار يف املنطقـة         
كمية األمطار الساقطة على جبل فيفا خالل عـام         

ملم يف حني وصـلت     ٨٢٢,٠م بلغت حنو    ١٩٨٢
ــام   ــة ع ــت ٦٣,٥ إىل م١٩٨٨الكمي  وبلغ

 ومل يسقط على منطقة     .م١٩٩٢ملم عام   ٧٤٤,٥
 ١٩٨٢ ملـم عـام   ٤٨١,٧صبيا السهلية سوى    

م يف حـني    ١٩٨٨ملـم عـام     ٣٠٧وبلغت حنو   
 م١٩٩١ملـم عـام     ٢٨يل حنو   إاخنفضت الكمية   

  ).١ملحق رقم (
مطار أن هناك مومسية لسقوط األ إىل   تشري البيانات  -

 األوىل يف شهر مارس حىت مايو والثانية من يوليـو        
أن أدىن معدل سـنوي      إىل   سبتمرب كما تشري  إىل  

الدرب مبعـدل    هملم يلي ٨٣,٩سجل يف صبيا بلغ     
ملم وسجل شهر أغسطس أعلى معـدالت       ٨٤,٦

لألمطار يف حمطات منطقة الدراسة حيث بلغ نسبة        
يف كل من   )  ملم ٣٨,٩ - ٥٩,٥ - ٨٦,٦ (املطر
 .شهر سبتمرب هومالكي على التوايل يلية ا واخلوبفيف

يف حني سجل شهر يناير أدىن املعدالت يف الكثري          
من احملطات حيث بلغ يف كل من مالكي وصـبيا          

علــى ) ملـم ١٠,٦ - ٤,٦- ١٠,١( والـدرب 
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  .التوايل
ونظراً ملوقع املنطقة الفلكي فهي تتبـع النظـام         

 فصلي  املومسي يف سقوط األمطار فمعظم األمطار يف      
الصيف واخلريف يف حني تتأثر املنـاطق الـشمالية         

رتفاع نـسبة   ابالرياح الشمالية الغربية مما يؤثر على       
ويعد فصل الصيف موسم سقوط     , األمطار ا شتاء    

األمطار يف املنطقة وذلك هلبوب الريـاح املومسيـة         
. اجلنوبية الغربية اليت ب يف فصلي الصيف واخلريف      

 همطار من مكان آلخر حسب اجتا     وتتقارب كمية األ  
التضاريس واالرتفاع وبالتايل مبواجهتـها للريـاح       
 املمطرة ففي حني بلغت األمطار الـسنوية يف فيفـا         

يف كـل مـن     ) ٤٠٧,٩ (مل تتجاوز ) ملم٤٣٠,٨(
واحلشر رغم ارتفاعها أكثر من فيفا      ة  الريث والربوع 

نظراً لعدم مواجهتها للرياح واعتراض حواجز جبلية       
  .للرياح جتعلها بعيدة عن مسارهاأخرى 

خنفاض التضاريس كلما   اوتتناقص األمطار مع    
الغرب ففـي    إىل   ساحل البحر من الشرق    إىل   جتهناا

حني تصل كمية األمطار السنوية الـساقطة علـى         
بلغت يف جازان   ) ملم٢٣٩,٢( مالكى الواقعة شرقاً  

  ).ملم١٥٢,٤( الواقعة يف أقصى الغرب
  :ارمطالتذبذب السنوى لأل

على الرغم من أن منطقة جازان تستقبل كميات 
كبرية من األمطار السنوية إال أن التذبذب الـسنوي         
لألمطار من مسات التساقط يف املنطقة األمر الـذي         
يشكل بعض الصعوبات خاصة املتعلقـة بالنـشاط        

ستثمارات هروب الكثري من اال    إىل   الزراعي مما يؤدي  
الوتردد املشاركة فيها يف هذا ا .  

وعلى سبيل املثال بلغت كمية األمطار الساقطة       
على مدينة اخلشل الواقعـة يف اجلنـوب الـشرقي          

ملم يف حني وصلت الكمية     ٠,٦٩١م حنو   ١٩٩٢عام
ملم يف املنطقة نفـسها ومل      ٠,٤٢٢ إىل   م١٩٩٦عام  

قـصي الـشرق   أيسقط يف جبل سـال الواقـع يف        
ملم يف حني وصلت كمية ٠,٤٣٥م سوى   ١٩٩٢عام

ملم ٥,٥٦٦ إىل م١٩٩٥يف املنطقة نفسها عام اراألمط
  .ملم٠,١٤٣ إىل م١٩٩٨كما اخنفض املعدل عام 

وتتناقص األمطار مع اخنفاض التضاريس فمثالً      
 م ويـسقط ـا    ٢٢٣ع العارضة علي منـسوب    قت
سنوياً بينما منطقة مالكي الواقعة علـى       ) ملم٥١٠(

م يـسقط ـا     ٢٠٠وادي جازان يقل ارتفاعها عن    
بأن هنـاك تناقـصا   وياًً وتشري البيانات  ملم سن ٣٢٤

يف معدل سقوط األمطار على املنطقة وبلغ        ملحوظًا
  .م١٩٩١عام  ههذا التناقص أقصا

ونتج عن التذبذب يف كمية األمطار وتنـاقص        
سيادة اجلفـاف يف   إىل يف سنوات متتابعة   ياهكمية امل 

خاصة يف املناطق اجلبلية     ياهكثري من املناطق ونقص امل    
من مجلة عدد سكان املنطقة،     % ٣ يعيش فيها    حيث

م ١٩٩٤ -م  ١٩٩١وأكثر فترات اجلفاف كانت بني    
من سـكان املنـاطق   % ٤٧ضطر ما ال يقل عن   امما  

  .اهلجرة حبثاً عن املاء إىل اجلبلية
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-١٤٠١ (منة ىف الفترة على بعض حمطات منطقة الدراسة  الساقطاألمطارالتذبذب ىف كمية ) ٧(شكل 

  ) ٦ (املصدر ملحق رقم     )م٢٠٠٤ -١٩٨٠) (ـه١٤٢٥
اسـتقرارهم   إىل وقد أدى ذلك يف اية املطاف    

يف النطاق السهلي وهجر منازهلم ومزارعهم يف اجلبال 
فتدهورت األراضي الزراعية يف القطاع اجلبلي وهذا       
ما حدث بالفعل يف جبال سال والعبادل يف السنوات         

وإذا كان حدوث اجلفاف ناتج عن نقص        .ةاملذكور
اهلطول فإن زيادة حجم السكان واستهالكهم يزيد       

ما يتبع اجلفاف من إاك      إىل   من حدة اجلفاف إضافة   
ن تتـابع سـنوات   أللمراعي وقطع األشجار كمـا    

  .تراجع الغطاء الغايب والعشيب إىل اجلفاف يؤدى
يـة  ختالف ملعدل كماملعياري ومعامل اال   االحنراف

 األمطار السنوية
  :املعياري االحنراف )١

املعياري يف معرفة مدى التبـاين       االحنرافيفيد  
 هبني مفردات الظاهرة املدروسة، وميكن احلصول علي      

حنرافات القيم عن وسطها احلسايب وقسمتها      ابتربيع  
  .القيم، مث إجياد اجلذر التربيعي للتباينهذه على 

 لكمية األمطار  املعياري االحنرافوميكن توضيح   

السنوية يف منطقة الدراسة وبعد تطبيق املعادلة علـى    
احلصول علـى اجلـدول      مت) ٣(بيانات امللحق رقم    

  :التايل
كمية األمطار  املعياري ملعدل االحنراف :)٣( جدول

  م٢٠٠٠ –م ١٩٧٠السنوية يف منطقة الدراسة 
  فيفا  الريث  مالكى  الدرب  صامطة  صبيا  جازان  احملطة
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 االحنرافوتطبيق معادلة ) ٣( عمل الباحث من بيانات امللحق/املصدر
  املعيارى

ويتضح من بيانات اجلدول مدى التذبذب يف 
كمية األمطار الساقطة من منطقة ألخرى حيث جند 

  -:ما يلي
  طقة الدراسة املعيارى يف من االحنرافن أعلي قيم أ

 .)ملم٢٧٤,٦٩ (سجلت يف حمطة فيفا حيث بلغت
  املعيارى لكمية األمطار  االحنرافن ادىن قيم أ

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

135791113151719212325

جازان
صبیا

طةصام
الدرب
مالكي

الریث
فیف



  
  

  )م٢٠١٤ ايرين( هـ١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ٢٧
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 السنوية سجلت يف حمطة جازان حيث بلغت
 .)ملم٤٣,٢٥(
   املعيارى يف املناطق الساحلية  االحنرافتقل قيم

وتزداد كلما اجتهنا شرقاً حنو الداخل ففي حني 
 عياري يف صبياامل االحنرافسجلت قيم 

 ١٣٥,٠٤( بلغت يف مالكي شرقاً) ملم٤٣,١٨(
 ووصلت يف الريث يف اجلبال الشرقية) ملم

 .)ملم١٥٨,٥٧(
 املعياري بني  االحنرافن معدل التباين يف درجة أ

احملطات الساحلية قليل ففي حني سجلت درجة 
وصلت ) ملم٤٣,٢٥( املعيارى يف جازان االحنراف
 .)ملم ٤٤,٠٥( الدرب ويف) ملم٤٣,١٨ (يف صبيا

 املعيارى بني  االحنرافن معدل التباين يف درجة أ
احملطات اجلبلية واهلضبية كبري ففي حني وصلت 

املعيارى يف مالكي الواقعة يف  االحنرافدرجة 
 وصلت يف فيفا إيل) ملم١٣٥,٠٤( اهلضبة الداخلية

ومما سبق يتضح التذبذب يف كمية ) ملم٢٧٤,٦٩(
 منطقة الدراسة من مكان آلخر األمطار السنوية يف

ومن سنة ألخرى مما كان لذلك مشكلة كبرية يف 
 .كافة األنشطة البشرية وخاصة النشاط الزراعي

  :االختالفمعامل ) ٢
  من أهم مقاييس التشتت اليت االختالفيعد معامل 

تعرب عن مدي تبعثر البيانات أو انتشارها حول 
لي ع حسابهويعتمد يف . متوسطها احلسايب

وذلك حسب  حسابهاملعيارى الذى سبق  االحنراف
 :املعادلة التالية

  
  االختالفمعامل = خ   ن إحيث 

  املعياري االحنراف= ع 
املتوسط احلسايب= س  

وبتطبيق املعادلة السابق مت استخالص النتائج املوضحة 
  :يف اجلدول التايل

 ملعدل كمية الفاالختمعامل : )٤( جدول رقم
األمطار السنوية يف بعض حمطات منطقة الدراسة 

   م٢٠٠٠ –م ١٩٧٠
  فيفا  الريث  مالكي  الدرب  صامطة  صبيا  جازان  احملطة

مل 
معا

الف
الخت

ا
  

٦٨
,٥٢

  ٥١
,٣٩

  ٨١
,٧٩

  ٥٣
,٨٨

  ٨١
,٤٧

  ٥٣
,٣٣

  ٦٢
,٤٨

  

 واجلدول )٢ (من عمل الباحث اعتماداً علي بيانات امللحق/املصدر
  .االختالفة معامل وبتطبيق معادل )٣(

  :ويتضح من بيانات اجلدول السابق اآليت
 امطار السنوية يف كمية األ أن هناك اختالفًا واضح

تبعاً الختالف املنسوب واالرتفاع عن سطح البحر 
 ىف النطاق االختالفحيث ارتفعت قيم معامل 

ىف حني )  مالكي- صامطة(اهلضيب واملتمثل ىف 
الريث ( النطاق اجلبلىتقل قيم معامل االختالف ىف 

وبشكل عام )  الدرب-جازان ( ، والسهلي) فيفا-
   -:ميكن استنتاج احلقائق التالية

 مرتفعة بصفة عامة يف االختالف قيم معامل أن 
مجيع احملطات مما يدل علي شدة تذبذب األمطار 

 .يف منطقة الدراسة
 سجلت يف صامطة االختالف أعلى قيمة ملعامل أن 

قل قيمة سجلت كانت يف أو) %٨١,٧ (بنسبة
 % ). ٥١,٣٩(صبيا بنسبة  حمطة

 صبيا (  املناطق الشمالية من منطقة الدراسةأن- 
سجلت ا اقل معامالت ) الريث - الدرب

  ١٠٠ × ع= خ 
س  
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ختالف مقارنة باألجزاء اجلنوبية من منطقة اال
-٥١,٣٩(يل إوصلت النسبة حيث الدراسة 
 .علي التوايل) ٥٣,٣٣-٥٣,٨٨

 ا نسب معامل ن املنطقة اهلضبية تأ االختالفرتفع 
بعكس املناطق الشرقية والغربية حيث سجلت 

) %٨١,٧٩(وصامطة %) ٨١,٤٧ (مالكي
 لكمية األمطار االختالفكأعلى نسب يف معامل 

 .السنوية علي مستوى املنطقة
  يتضح من العرض السابق مدى التغري يف مستوى

األمطار الساقطة يف حمطات منطقة الدراسة مما جيعل 
من تذبذب األمطار مشكلة حقيقية يف منطقة 

  .الدراسة
التوزيع اجلغرايف ألحواض التصريف مبنطقة . أ

  .جازان
تعد منطقة جازان أكثر مناطق اململكة حظاً من 

متالكها لشبكة كبرية من أمناط أحواض احيث 
   :عاملني أساسيني إىل التصريف املائي ويرجع ذلك

لالحندار ظروف السطح السائدة حيث كان . ١
األمحر  الشديد للجبال الشرقية غرباً صوب البحر

األثر الواضح يف تعدد األحواض النهرية وزيادة 
 شدة االحندار على تعامد تكثافتها وقد ساعد

ومل تتمكن  . النهرية مع خط الساحلاألوديةأغلبية 
 رغم نشاط النحت الرأسي وعمليات األوديةهذه 

من أسر  ياهغناها بامل إىل التعرية األخرى باإلضافة
بعضها بعضاً ولذلك بقيت على شكل جمموعات 
متوازية ومتقاربة من بعضها تفصل بني مصباا 

 .كيلو متر١٥مسافات قصرية تبلغ يف املتوسط حنو 
  ).٦٤م، ص ١٩٨٤الشريف، (
الظروف املناخية السائدة حيث تستقبل املنطقة . ٢

 أصبحت األمطار وبذلك مياهكمية كبرية نسبياً من 
أودية املنطقة تتميز بغناها الواضح يف مواردها املائية 
مقارنة باملناطق األخرى حيث وصل معدل األمطار 

ما يزيد علي  إىل الساقطة على بعض حمطات املنطقة
ملم ٣٩٢( ملم يف فصل الشتاء كما يف الريث٣٥٦

يف أشهر الصيف  هومل يقل املعدل نفس) م١٩٩٢عام
بيانات مصلحة ( ملم٢٥٥يف بعض احملطات عن

سنوات  ، وزارة الزراعة واملياه- األرصاد اجلوية
  .)خمتلفة

) ٨شكل(حوضاً تصريفياً ١٧وتضم املنطقة 
   :تشترك يف جمموعة من اخلصائص العامة أمهها

 جتانس التكوينات اجليولوجية اليت متتد عربها -
 نسبياً فقد نتجت أنظمة األوديةأحواض تصريف 
ادام  إىل ة عن احلركة اليت أدتالتصريف يف املنطق

منطقة البحر األمحر حيث نشط النحت املتراجع 
جرف القدمي ومتثل حافة اهلضبة اري التصريف لل

 خط تقسيم - Scarpement fault نكساريةاال
   .املياه

تساعها كلما اجتهنا ا تتميز أودية املنطقة بزيادة -
لتايل صوب املصب وذلك لزيادة أعداد الروافد وبا

زيادة مساحة أحواض التصريف وزيادة كمية 
تساع عرض للمجرى االتصريف ويصاحب ذلك 

وقلة أحجام الرواسب وضعف احندار  هوزيادة عمق
وعادة ما متتلئ . القطاع الطويل للمجري الرئيسي

املسيالت املائية يف حوض التصريف يف أعايل 
احلجم ة الوادي السيلي باجلالميد والتكوينات كبري

حترك تلك  إىل والرواسب احلصوية مما قد يؤدي
السيول يف حني يتميز قاع احلوض  مياهالكتل مع 

الرئيسية بالعمق واالستقرار وتأخذ شكل ة أو القنا
 وتسود عمليات النحت الرأسي وإن Vحرف 

 اجلالميد والتكوينات اخلشنةة كانت تتراكم يف قاع
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  ).١٢٢ ص،م١٩٩٦ ،الوليعي(
 على اختالف رتبها األوديةليت ترفد  كثرة ااري ا-

طبيعة التكوين الصخري ملناطق  إىل ويرجع ذلك
األحواض الغنية بالشقوق والفواصل حيث تعمل 

األمطار فيتكون عدد  مياهكمسارات عند جتمع 
كبري من الروافد تتجمع فيها كميات كبرية من 

حتمالية اارى تزيد من  إىل وعند وصوهلا ياهامل
  .ولحدوث السي

ا ويعد النظام البيئي الفيضي يف منطقة الدراسة ذ
أمهية مكانية وبيئية فهو النظام البيئي املستقبل للسكان 

 وعلى منحدراا األوديةواألنشطة البشرية يف بطون 
جنراف يعرض السكان واألنشطة البشرية لالمما 

ورغم متيز هذا النظام عن باقي النظم البيئية . والتدمري
الكبرية لوظائف  هإال أن هذا ال ينفي تبعيتة ااور

 هالنظم البيئية األخرى يف الغرب والشرق وتشترك مع
  .يف التأثري يف النظام البيئي الشاطئي

ومثة عوامل جغرافية تقف وراء التركز البشري 
يف هذا النظام من أمهها توفر املكان املناسب 

رى لالستقرار البشري عن باقي األنظمة البيئية األخ
وميتد هذا ة باألراضي اخلصب همتيز إىل يف املنطقة إضافة

احلدود  إىل النطاق ملسافة طويلة من الدرب مشاالً
جلبال شرقاً اجلنوبية جنوباً يف حني ميتد من أقدام ا

م ٥٥٠من ة  ويتراوح منسوب،كلم غربا٣٣ً ملسافة
% ٤٥حوايل  هم غرباً وتبلغ مساحت١٥٠ إىل شرقاً

   .من مساحة املنطقة
وتتصف أودية املنطقة بأا وديان خمتلفة الطول 

وتتكون سبعة أودية منها من ة وبشكل عام قصري
خلب ( لتقاء عدد من الروافد اهلامة وهي من اجلنوبا

وتعترب )  عتود-بيش  - صبيا - ضمد - جازان -

اليت جتري فيها  ياهأغىن وديان اململكة بكمية امل
 يف املنطقة األوديةمتتد وة واملخزونة ىف تربتها الطميي

الشمال وميكن  إىل شرقي غريب من اجلنوب هيف اجتا
  : جمموعات على النحو التاىل٣ إىل تقسيمها

من مجلة % ٣٠ ومتثل :أودية النطاق اجلنويب) ١
مساحة األحواض يف املنطقة وتتراوح مساحة 

 يف وادي ابن ٢كلم٩٥٠األحواض فيها ما بني 
 اخلمس وتشمل  يف وادي٢كلم٣١و اهللا عبد

 -ة  لي- تعشر - اهللا ابن عبد( أودية هذا النطاق
)  مقاب- أملح - الفجا - اخلمس -خلب 

 من األراضي اليمنية األوديةهذه وتأيت منابع 
 بقصرها النسيب وتعتمد يف األوديةهذه وتتميز 

تغذيتها على سلسلة املرتفعات الشرقية وتتميز 
  .سطبأحواض متوسطة مقارنة بالنطاق األو

 ة ويضم هذا النطاق ست:أودية النطاق األوسط) ٢
من مجلة مساحة األحواض يف % ٦٠أودية متثل 

 - خنالن - صبيا - ضمد -جازان  (هي املنطقة
وميثل هذا النطاق أكرب شبكة )  بيش-شهران 
هذه  النهرية يف منطقة جازان وأشهر األودية
 وادي جازان ووادي بيش حيث تبلغ األودية

 ١١٠٠( واض كل منهامساحة أح
على التوايل كما تتميز تلك  )٢كلم٥٥٤٧و

أمهها خنالن وقصي ة  بروافد متعدداألودية
وتتميز أودية هذا النطاق باألحواض . وشهدان

النهرية الكبرية وطول جماريها ويعد حوض وادي 
كلم ٢٠٠بيش أكرب األحواض النهرية ويبلغ طوله

ة شهدان الذي تصل مساح هومن أهم روافد
 وتتميز أحواض هذا النطاق ٢كلم٥٦٥ هحوض

باالستخدام البشري املكثف خاصة وادي جازان 
  .ووادي ضمد
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  أودية هي٥وتشمل : أودية النطاق الشمايل) ٣
وهي )  بيض- رمي - عتود - رمالن -السر(

 السابقة وقد ساعد األوديةأودية قصرية باملقارنة ب
ة على ذلك ضيق السهل الساحلي يف مشال املنطق

مقارنة باجلنوب وتتعرض وديان هذا القسم 
لفيضانات ذات أحجام متوسطة وصبيبها املائي 
أقل كمية من السابقة وأضعف تأثرياً على نشاط 
السكان وتتراوح مساحة أحواضها ما بني 

 يف وادي ٢كلم٥١٠ىلإ يف وادي السر ٢كلم٤١
من مجلة مساحة % ١٠ة رمالن ومتثل ما نسب
  .األحواض يف املنطقة

اخلصائص املورفومترية ألحواض وشبكات . ب
  .التصريف يف منطقة الدراسة

 morphometryيطلق مصطلح مورفومتري 
 األرضعلى عملية التحليل الرقمى لظاهرات سطح 

الىت ميكن ة من اخلرائط الطبوغرافية من بيانات مستقا
والقياسات ة والفضائية ن تشكل من الصور اجلويأ

  .ةاحلقلي
ألحواض ة اخلصائص املورفومتريوتفيد دراسة 

التصريف يف التعرف على اخلصائص اهليدرولوجية 
مدى خطورة ة يف حدوث السيول ومعرفة املؤثر

، ودرجات تأثريها على ألوان النشاط البشري األودية
 أخطارها ءلدرة مما يفيد يف عمل االحتياطات الالزم

  .واحلماية منها
  :خصائص أحواض التصريف

   : املساحة-
عد املساحة ذات أمهية بالغة يف دراسة السيول ت

اليت  ياهفكلما اتسعت مساحة احلوض زادت كمية امل
 ثبات بقية افتراضعلى  محولتهيستقبلها وزادت 

 وكمية واالحنداراملتغريات األخرى كنوع الصخر 
كما توجد عالقة طردية بني مساحة احلوض  ياهامل

ى حجم وكمية الفاقد حيث تؤثر مساحة احلوض عل
كلما زادت املساحة زادت الفترة فومقدار الفيضان 

 تكلما زادت املساحة قلوالزمنية لتصريف احلوض 
 تزداد Losses الفاقدنسبة ن إشدة الفيضان حيث 
  .كلما زادت املساحة

 يف منطقة األوديةمساحة أحواض  :)٥(جدول رقم 
  الدراسة

  ٢مساحة احلوض كلم  اسم الوادي  م
  ٩٥٠  ابن عبداهللا  ١
  ٥٠٥  تعثر  ٢
  ٥٥٠  ةلي  ٣
  ٤٥  خلب  ٤
  ٤٤  اخلمس  ٥
  ٣١  أملح  ٦
  ٨٥  مقاب  ٧
  ١١٠٠  جازان  ٨
  ٢٠٣٠  ضمد  ٩
  ٦٩٦  صبيا  ١٠
  ٥٥٤٧  بيش  ١١
  ٩٤  خنالن  ١٢
  ٥٦٥  شهران  ١٣
  ٥٥  السر  ١٤
  ٤١  رمالن  ١٥
  ٥١٠  عتود  ١٦
  ٥٠٠  رمي  ١٧
 من ١٤،١٥ رقم واألحواض ،)١٩٧ ص،م١٩٨٣ ،عثمان/ (املصدر
   .* الباحثقياس

ومن خالل اجلدول السابق ميكن تصنيف 
   :ثالث فئات كما يلي إىل أحواض التصريف

                                                
 ٥٠٠٠٠: ١اعتمد الباحث على اخلرائط الطبوغرافية مقياس  *

لقياس احلوضني عدة  )البالنيمتر( واستخدام جهاز قياس املساحات
 أخذ متوسط القياسات  مرات لكل منهما مث٣مرات بلغت 

  .لتحديد مساحة احلوضني بدقة أكرب
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 وتشمل ٢كلم٩٠٠أحواض تزيد مساحتها علي . ١
من مجلة مساحة % ٧٢,٧أربعة أحواض بنسبة 

 ابن - جازان - ضمد -بيش  (األحواض وهي
  ).اهللا عبد

، ٢كلم٤٠٠أحواض تتراوح مساحتها ما بني . ٢
% ٢٤,٣ وتشمل ستة أحواض بنسبة ٢كلم٩٠٠

 - عتود -رمي  (من مجلة مساحة األحواض وهي
  ). تعشر-ة  لي- صبيا -شهدان 

 وتشمل ٢كلم٤٠٠أحواض تقل مساحتها عن . ٣
من مجلة مساحة % ٢,٨باقي األحواض بنسبة 

  .األحواض
وكلما صغرت مساحة األحواض يقل الفاقد من 

ل يف أحواض مياهها وتصبح أشد خطراً وهذا ما يتمث
الفئة الثالثة يف حني تقل اخلطورة يف أحواض الفئة 
األوىل ىف حالة عدم تتابع العواصف املطرية عليها 

  .لكرب مساحتها وارتفاع قيمة الفاقد ا

  
  .األجزاء العليا من حوض وادى صبيا) ١ (صورة

  

  :أطوال األحواض ) ١
يلعب طول احلوض دوراً بارزاً يف حتديد 

حدوث السيول حيث تساعد األحواض ة احتمالي
القصرية على حدوث السيول نظراً لقلة الفاقد من 

.  زمن التصريفواخنفاض ،بالتبخر، والتسرب ياهامل
مواز  وميكن قياس طول احلوض عن طريق خط

 املصب أو من املصب إىل للمجرى الرئيسي من املنبع
 النقطة اليت تنصف حميط احلوضإىل 

)Maxwell,1960,p.16(  الباحث يف قياس اتبعوقد 
 اليت تتمثل Chorleyأطوال األحواض إحدى طرق

يف قياس طول اخلط الواصل بني نقطة املصب وأبعد 
) Schumm,1956,p.6(نقطة حلوض التصريف 

الطريقة أمكن تصنيف أحواض هذه وباستخدام 
   : إىلالتصريف باملنطقة حسب أطواهلا

سبعة  كلم وتضم ٣٠أحواض تقل أطواهلا عن. ١
من مجلة األحواض % ٤١ أحواض بنسبة
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 - ملحأ –  اخلمس- خلب-لية ( املدروسة هى
  ). رمالن-  عتود– مقاب

كلم وتشمل ٤٠، كلم٣٠ أحواض تتراوح أطواهلا. ٢
من مجلة األحواض % ٣٥,٥ ستة أحواض بنسبة

 - خنالن - تعشر- اهللا ابن عبد( املدروسة وهى
  .) رمي- السر-شهدان

كلم وتشمل أربعة ٤٠ طواهلا عليأحواض تزيد أ. ٣
من مجلة أحواض املنطقة % ٢٣,٥أحواض بنسبة 

  ). بيش-  صبيا-  ضمد- جازان( وهى
  :متوسط عرض األحواض) ٣

 اليت تتميز بزيادة طوهلا األوديةمن املعروف أن 
ارى الرئيسي إىل  ياهتتميز بوصول امل مقارنة بعرضها

يان ملدة أطول يف أوقات خمتلفة وبالتايل يستمر اجلر
وعدم  ياهخنفاض قيمة الفيضان نتيجة لتركز املامع 

  :تيةتبع الباحث الطريقة احلسابية اآلاتشتتها وقد 
  ÷٢مساحة احلوض كلم= متوسط عرض احلوض 

  كلم هطول
 يف األوديةاملعادلة على أحواض هذه وبتطبيق 

الدراسة أمكن تصنيف أحواض التصريف يف  منطقة
   :فئات كما يليثالث  إىل املنطقة

كلم وتضم ١٠أحواض يقل متوسط عرضها عن . ١
 أملح - اخلمس -خلب ( سبعة أحواض وتشمل

بنسبة )  رمالن- السر- خنالن - مقاب -
  .من مجلة األحواض املدروسة% ٤١,٢

 إىل كلم١٠أحواض يتراوح متوسط عرضها بني . ٢
ة  لي-تعشر ( كلم وتشمل مخسة أحواض هى٢٠
من % ٢٩,٤بنسبة  )رمي - شهدان - صبيا -

  .مجلة مساحة أحواض املنطقة

كلم ٢٠أحواض يزيد متوسط عرضها علي . ٣
 جازان - اهللا ابن عبد( وتضم مخسة أحواض هي

من % ٢٩,٤بنسبة )  عتود- بيش - ضمد -
   .حواض املنطقةأمجلة مساحة 

  حميط احلوض) ٤
 Water ياهيقصد مبحيط احلوض خط تقسيم امل

Divide Lineفصل بني حوض تصريف  الذي ي
 ويعد قياس حميط احلوض .الوادي واألحواض احمليطة

سواء  هيف قياسة من أيسر املتغريات املورفومتري
وبعد . dividerبواسطة عجلة القياس أو املقسم 

 األوديةدراسة حميطات األحواض مت تصنيف أحواض 
  :ثالث فئات كما يلي إىل يف املنطقة

لم وتضم سبعة ك٧٠أحواض يقل حميطها عن . ١
 -ة  لي- رمالن - اهللا ابن عبد( أحواض هي

  ). مقاب- أملح - اخلميس -خلب 
كلم ١٠٠ إىل كلم٧٠أحواض يتراوح حميطها بني .٢

 خنالن - صبيا -تعشر (وتضم سبعة أحواض هي 
  ). رمي- عتود - السر - شهران -

كلم وتشمل ١٠٠أحواض يزيد حميطها علي . ٣
  ).  بيش-مد  ض-جازان  (ثالث أحواض هي
كلما زادت تعرجات خط  هومن املعروف أن

زداد حميط احلوض طوالً، وكلما قلت ا ياهتقسيم امل
صغر حميط احلوض كما  ياهتعرجات خط تقسيم امل

أن صغر حميط احلوض جيعل الوادي أكثر خطورة 
وارتفاع صايف اجلريان  ياهنتيجة لقلة الفاقد من امل

 خذ ىف االعتباراألوتكرار حدوث السيول القوية مع 
دور ىف  لىت هلااكمية الغطاء النباتى ونوع الصخر و

  .التحكم يف كمية الفاقد



  
  

  )م٢٠١٤ ايرين( هـ١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ٣٣

  
  

 الودعاينإدريس علي سلمان 

  شكل احلوض ) ج
توجد معادالت كثرية ومتعددة لقياس شكل 

 إىل املعادالت يف املقام األولهذه احلوض ودف 
 يف اختاذ كل ةاجليومورفولوجيثر العمليات أإبراز 

خر، أي أننا آاذ شكل وعدم اختة حوض شكالً بعين
حناول الربط بني الظروف اجليولوجية واملناخية 
والتضاريسية داخل كل حوض من جهة ومدى 

تساق كل حوض مع أحد األشكال اهلندسية اتناسق و
  ).٨٤ ص ،م٢٠٠١ ،الصمد عبد(من جهة أخرى 

 هأن األحواض النهرية اليت تتشاببوميكن القول 
تماثل يف خصائصها بد أن ت يف خصائصها الشكلية ال

بد  ال التشابه ألن مثل هذا األخرىاجليومورفولوجية 
وفيما . نفس العمليات اجليومورفولوجيةة أن ينتج عن

يلي عرض لبعض املعامالت اخلاصة بدراسة شكل 
  .احلوض

   Circulation Rationمعامل االستدارة ) ١
تدل نسبة االستدارة على مدى تقارب شكل 

ائري املنتظم ويتم حساب هذا احلوض من الشكل الد
  ,miller, 1953(ة املعامل من خالل تطبيق معادل

p.p.4-9 (وهي:  

   
لواحد الصحيح دل اوكلما اقترب الناتج من 

على أن احلوض يقترب من الشكل الدائري على حني 
 إىل قربأ احلوض كلما اقترب من الصفر كانة أن

االستطالة ودل على عدم انتظام وتعرج خطوط 
حدوث عمليات  إىل وقد يؤدي ذلك ياهتقسيم امل

 يف املناطق املتجاورة river Capturerاألسر النهري

كذلك . أو املتداخلة بني أحواض التصريف املختلفة
فإن اقتراب شكل احلوض من الشكل املستدير يدل 

اليت مير ا الوادي  ةرفولوجياملوعلى تقدم املرحلة 
ن األار عادة ما تقوم حبفر وتعميق جماريها مث إحيث 

 ،م٢٠٠١ ،الصمد عبد( تبدأ بعد ذلك يف توسيعها
  ).٨٩ص 

كما أن األحواض املستديرة تتجمع فيها 
مصبات غالبية الروافد يف منطقة مركزية واحدة وإذا 

داد يصل يف وقت واحد وبالتايل يز هحدث جريان فإن
 خطر السيل وحيدث العكس يف األحواض اليت متيل

  .االستطالة حيث يكون اجلريان فيها أكثر انتظاماًإىل 
وبتطبيق املعادلة السابقة مت تصنيف أحواض 

  :قسمني كما يلي إىل التصريف يف املنطقة
وتشمل  ٠,٥٠أحواض يقل معامل استدارا عن . ١

 اخلمس -خلب ( أحد عشر حوضاً أحواض وهي
 - السر - خنالن - تعشر - مقاب - أملح -

  ). عتود- لية -شهدان  -رمالن 
 ٠,٥٠أحواض يزيد معامل استدارا علي . ٢

 اهللا  ابن عبد- جازان ( وهيستة أحواضوتشمل 
  ). رمي-  بيش- صبيا - ضمد -

وميكن القول أن أحواض الفئة الثانية أشد 
األحواض خطورة نظراً لكرب معامل استدارا 

املنطقة املركزية يف آن واحد  إىل وصول املاءو
  .وحدوث سيول فجائية

  ).Form Factor (معامل الشكل) ٢
هذا املعامل الذي ) Horton, 1932 (اقترح

يعطي مؤشر ملدى تناسق أجزاء احلوض ومدى انتظام 
) ٩٠م، ص٢٠٠١،عبد الصمد( هالشكل العام ل

  
 معامل االستدارة

  

  )٢مساحة احلوض كلم × ٢٢ (٤
       ٧  

  ٢)حميط احلوض (
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

  :اليةوميكن احلصول على هذا املعامل من العالقة الت

    
ويربز معامل شكل احلوض العالقة بني كل من        

 إىل  الطول والعرض يف احلوض وتشري القيم املنخفضة      
العالقة أي املـساحة    هذه   النسيب يف بسط     االخنفاض

 الطول النسيب ألحـد     ازديادبالنسبة للطول مما يعين     
ض على حساب اآلخر وبالتايل اقتـراب       بعدي احلو 

شكل احلوض من الشكل املثلث كما تـشري القـيم      
على ) مساحة احلوض (ارتفاع قيم البسط   إىل   املرتفعة

 شكل احلوض   اقترابوبالتايل  ) طول احلوض  (املقام
  .من الشكل املستطيل

وبتطبيق املعادلة السابقة على أحواض التصريف      
  :يتآلا إىل يف املنطقة مت تقسيمها

 وتضم ٠,٢٠أحواض يقل معامل شكلها عن . ١
 - أملح - اخلمس -خلب ( سبعة أحواض وهي

  ). رمالن- السر - خنالن -مقاب 
 إىل ٠,٢٠أحواض يتراوح معامل شكلها بني. ٢

 صبيا -تعشر (  وهيستة أحواض وتضم ٠,٧٠
  ). شهدان- ضمد - جازان -ة  لي-

 ٠,٧٠أحواض يبلغ معامل شكلها أكثر من . ٣
 بيش - اهللا ابن عبد (ربعة أحواض وهيأوتضم 

  ). رمي- عتود -
وتعد أحواض الفئـة األوىل أشـد األحـواض     

 قيمها عن نصف الواحد الصحيح      الخنفاضخطورة  
كما يدل على اقتراا من الشكل املثلث ويف هـذا          

ة يف منطقة املنبع لتشكل قمة سيلي ياهالشكل تتجمع امل
  . عارمةقوية يف منطقة املصب وسيول 

  

  Elongation Ratioمعامل االستطالة ) ٣
 هيدل معامل نسبة االستطالة على مدى التـشاب     

بني مساحة احلوض والشكل املستطيل ويتفق معظم       
الباحثني على أن هذا املعامل من أكثـر املعـامالت          
 املورفومترية دقة يف قياس أشكال األحواض التصريفية  

سب هذا وحي). ٣١٦م، ص ١٩٩١ ،عاشوروة جود(
 ,Strahler, 1964( املعامل من خالل تطبيق معادلة    

p.415( وهي على النحو التايل:  

   
ن قطر الدائرة اليت تتساوى مع مساحة احلوض إحيث 

  )٢٠٨ص، م١٩٩٧ ،حمسوب(    
ويتراوح ناتج املعادلة بني صفر وواحد صحيح 

الشكل املستطيل إذا ما  إىل ويكون احلوض أقرب
اقترب الرقم الناتج من صفر وقد مت تصنيف أحواض 

   :يتاآل إىل التصريف حسب هذا املعامل
 ة وتضم ست٢أحواض يقل معامل استطالتها عن . ١

يا  صب-ملح أ - اخلمس -خلب  (أحواض وهي
  ). خنالن- السر -

 ٣، ٢أحواض يتراوح معامل استطالتها بني . ٢
من مجلة % ٣٥,٢٩ بنسبة ستة أحواضوتضم 

 - مقاب -تعشر  (األحواض املدروسة وهي
  .) ضمد- جازان -ة  لي-شهدان 

 وتشمل ٣أحواض يزيد معامل استطالتها علي . ٣
من مجلة % ٢٩,٤١مخسة أحواض بنسبة 

حواض لألودية األحواض وتشمل باقي األ
  .املدروسة

  

  

  ٢٢ × احلوض مساحة  ٢ =
٧  

  

 قطر دائرة هلا نفس مساحة احلوض =ةلاطمعامل االست
  طول احلوض

  

  )٢احة احلوض كلممس( =الشكل معامل 
  )٢طول حميط احلوض كلم(
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 الودعاينإدريس علي سلمان 

  Compactness Factorمعامل االندماج ) ٤
مدى جتانس أو تناسق  إىل يشري هذا املعامل

ومدى انتظام وتعرج  هشكل حميط احلوض مع مساحت
ة جود( ومدى تباعدها عن املركز ياهخطوط تقسيم امل

ويستخرج هذا ). ٣٢٠م، ص١٩٩١ عاشور،و
   :ةاملعامل من خالل العالقة التالي

   
هذه وتدل القيم املرتفعة هلذا العامل على أن 

األحواض تتميز بكرب حميطها على حساب مساحتها 
الكلية أي تزيد تعرجات احمليط وتقل درجة انتظام 
شكل احلوض كما أن القيم املنخفضة هلذا املعامل 

 ،الصمد عبد( النهرية هاحلوض يف دورتتقدم  إىل تشري
وبتطبيق القانون السابق مت تصنيف ) ٩٠م، ص٢٠٠١

   :يتاآل إىل أحواض التصريف حسب هذا املعامل
 وتضم سبعة ١ أحواض يقل معامل اندماجها عن. ١

 مقاب - أملح - اخلمس -خلب  (أحواض هي
  ). رمالن- السر - خنالن -

 ٢ ،١بني أحواض يتراوح معامل اندماجها . ٢
  ).  جازان-ة  لي-تعشر  (وتضم ثالثة أحواض هي

 وتشمل ٢أحواض يزيد معامل اندماجها عن . ٣
 صبيا - ضمد - اهللا ابن عبد (سبعة أحواض وهي

  .) رمي- عتود - شهدان - بيش -
 Length / Widthالعـرض   إىل نسبة الطول) ٥

Ratio  
النسبة من أبسط املعامالت املورفومترية هذه تعد 

اصة بقياس مدى استطالة حوض التصريف ويدل اخل
اقتراب شكل احلوض من  إىل النسبةهذه رتفاع قيم ا

النسبة من املعادلة هذه  وميكن حساب .املستطيل
  :التالية

   
وبتطبيق املعادلة السابقة ميكن تصنيف أحواض 

  : ات التاليةالفئ إىل األودية
 وتشمل ٢أحواض تقل فيها نسبة املعامل عن . ١

 سبعة أحواض من عدد األحواض املدروسة وهي
 - شهدان - بيش - ضمد -ة  لي- اهللا ابن عبد(

  .) رمي-عتود 
 ٩ ،٢أحواض يتراوح فيها نسبة املعامل بني . ٢

 - جازان -تعشر  (ربعة أحواض وهيأوتشمل 
  ). رمالن-صبيا 

 وتشمل ٩يد فيها نسبة املعامل علي أحواض تز. ٣
 - أملح - اخلمس -خلب  (ستة أحواض وهي

  ). السر- خنالن -مقاب 
 إىل وتعين الزيادة اقتراب شكل احلوض

هذه االستطالة أكثر من االستدارة ويرجع السبب يف 
نكسارات الكبرية أنظمة الفواصل واال إىل الزيادات

ا أثر يف ، خاصة األحواض الشمالية ممضيف األحوا
  .وأطوال ااري املائية ا هاجتا
  :تضرس احلوض. د

هناك عالقة بني اجلريان السطحي وخصائص 
سطح احلوض وتربز أمهية دراسة تضرس األحواض 
كمحصلة لنشاط عمليات التعرية وقوا وأثر 

 والتكتونية على هذا النشاط *االختالفات الليثولوجية
اهلني تزداد ا وذلك ألن األحواض ذات االحندار 

                                                
  . اختالف صالبة التكوينات اجليولوجية*

  

  طول احلوض =نسبة الطول إىل العرض 
  عرض احلوض

  
 =االندماج معامل 

  

  مساحة احلوض × ٢٢ ٢
        ٧  

   حميط احلوض
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

التسرب يف بسبب عملييت التبخر و ياهفرصة ضياع امل
حندار الشديد تساعد حني أن األحواض ذات اال

ة سرعة اجلريان ا على تقليل الفاقد وذلك يف حال
  .ثبات العوامل األخرى

وتربز دراسة تضرس احلوض املرحلة اليت قطعها 
رس التحاتية ولدراسة تض هالنظام النهري يف رحلت

األحواض قام الباحث بدراسة جمموعة من املعامالت 
   :املورفومترية اليت تقيس خصائص التضرس كما يلي

   Maximum Reliefقصى التضرس األ )١
يطلق عليها املدى التضاريسي كما يطلق عليها 
 أحياناً تضرس حوض التصريف وقد اقترح

)Schumm. 1956. p.612 ( معادلة لقياس
وتعد من أبسط املعايري وتقدم التضاريس القصوى 

مباشرة عن مدى التغري يف االرتفاع واالخنفاض ة صور
  :على سطح احلوض وهي على النحو التايل

-منسوب أعلى نقطة يف احلوض = قصى التضرس األ
  . منسوب أدىن نقطة فيه-

 يف املنطقة وفقاً األوديةوقد مت تصنيف أحواض 
  : فئات كما يلي ثالث إىل هلذا العامل

هذه م وتشمل ٣٠٠أحواض يقل تضرسها عن . ١
 - رمالن - خنالن -تعشر  (األحواض كل من

  ) عتود-السر 
 - ٣٠٠قصى بني أحواض يتراوح تضرسها األ. ٢

 - اخلمس - خلب - عبد اهللابن (هي  وم٦٠٠
  ). رمي- شهدان - مقاب -املح 

م ٦٠٠أحواض تزيد تضاريسها القصوى علي . ٣
 - جازان -لية ( وتشمل مخسة أحواض هي

  ). بيش- صبيا -ضمد 

توجد عالقة طردية بني ة وينبغي مالحظة أن
حندار ومن مث شدة قصى ومعدل االالتضرس األ

خطورة احلوض من ناحية كمية املواد اروفة وشدة 
كما يظهر من التحليل أن األحواض . اجلريان السيلي

ذات املساحات الكبرية تتمتع باملدى التضاريسي 
  . كما تأخذ األحواض القزمية الوضع العكسياألكرب

  Relative Reliefالتضرس النسيب ) ٢
 النسبة العالقة بني املدى التضاريسيهذه توضح 

الفرق بني منسوب أعلى نقطة وأدىن نقطة داخل (
ومقدار حميط حوض التصريف يف ) حوض التصريف

درجة تضرس احلوض وحتسب  إىل صورة نسبية تشري
   :طبيق املعادلة التاليةالنسبة بتهذه 

   
وجود  )Schumm, 1954, 217 (وقد أكد

 سالبة بني التضرس النسيب ودرجة هرتباطياعالقة 
مقاومة الصخر لعوامل التعرية عند ثبات الظروف 

 إىل املناخية كما قسم أنواع التكوينات الصخرية
ة جود( ت متباينة يف درجة مقاومتها للتعريةجمموعا

وبتطبيق املعادلة ). ٣٢٤ ص،١٩٩١عاشور، و
 إىل السابقة على أحواض املنطقة مت تصنيف األحواض

   .ثالث فئات كما يلي
 وتشمل ٥٠أحواض تقل تضرسها النسيب عن . ١

 - بيش - مقاب -أملح  (أربعة أحواض هي
  .من مجلة األحواض% ٢٣,٥بنسبة ) السر

 ٨٠ ،٥٠بني  أحواض يتراوح تضرسها النسيب. ٢
 - خلب -تعشر ( وتشمل تسعة أحواض وهي

 - رمالن - شهدان - خنالن - ضمد -جازان 
  ).  رمي-عتود 

  

  )متر(التضرس االقصى  = التضرس النسيب
  ١٠× ) كلم(حميط احلوض 
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 وتشمل ٨٠أحواض تزيد تضرسها النسيب علي. ٣
ة  لي- عبد اهللا ابن -اخلمس ( ربعة أحواض وهيأ

وهي األحواض األشد خطورة نظراً )  صبيا-
  .لتضرس وسرعة اجلريان الشدة ا

كما يتضح أيضاً أن هناك عالقة عكسية بني 
القيم املنخفضة للتضاريس النسبية واألحواض ذات 

حنو  هجتاالاالكبرية حيث ترتفع القيم مع ة املساح
وتدل النسب العالية أيضاً على . صغر مساحة احلوض

 إىل شدة تضرس ووعورة السطح وميكن إرجاع ذلك
 وتراكيبها املعقدة حيث نالحظ زيادة طبيعة الصخور

واضحة يف كثافة االنكسارات والفوالق على معظم 
زيادة التضرس  إىل الصخور وهي من األسباب املؤدية

  .مع عدم إغفال عامل املساحة واستطالة احلوض
  Relief-Ratioمعدل التضرس ) ٣

يعرب هذا املعامل عن مدى تضرس احلوض 
درجة  إىل ورة مباشرةوهو يشري بص هبالنسبة لطول

 إىل احندار احلوض وتشري القيم املرتفعة ملعدل التضرس
زيادة خطورة حدوث السيول نتيجة لسرعة اجلريان 

يف حني أن اخنفاض معدل . واخنفاض مجلة الفاقد
أن احلوض استطاع أن يقطع شوطاً  إىل التضرس يشري

 هكبرياً يف دورة التعرية واستطاع أن خيفض من تضرس
 وكمية املطر Lithology أن نوع الصخركما 

واملرحلة اجليومورفولوجية اليت يعيشها احلوض من 
معدل تضرس ة العوامل اهلامة اليت تساعد على قل

  .احلوض
ويعترب معدل التضرس معامل يعكس مباشرة 
درجة احندار سطح احلوض وميكن حساب معدل 

  الدراسة من خالل تطبيق معادلةألحواضالتضرس 

)Strahler A, 1957, p.918 (وهي كما يلي:   

   
وبتطبيق املعادلة على أحواض منطقة الدراسة 

   :يتاآل إىل يتضح أن أحواض التصريف تنقسم
كلم /م١٠أحواض يقل معدل تضرسها عن . ١

   .ويتمثل يف حوض وادي أملح فقط
 إىل كلم/م١٠معدل تضرسها بنيأحواض يتراوح . ٢

من مجلة  ثالثة عشر حوضاكلم وتشمل /م٢٠
  .الفئةذه كلم هل/م١١,٥٥أحواض املنطقة مبتوسط 

كلم /م٢٠أحواض يزيد معدل تضرسها علي. ٣
 -ة  لي- عبد اهللابن  ( أحواض هيةوتشمل ثالث

  . الفئةذه كلم هل/م٢٣,٤مبتوسط ) رمالن
) الطبـوغرايف النسيج   (معدل النسيج احلوضي  ) ٤

Texture Ratio  
تزداد خطورة احلوض بزيادة قيمة معدل النسيج 

مدى تأثر احلوض بكمية  إىل احلوضي الذي يشري
األمطار الساقطة واجلريان السيلي كما يلعب النبات 

نوع  إىل الطبيعي والتكوين الصخري إضافة
التضاريس ودرجة التسرب دور كبري يف حساب هذا 

درجة تقطع احلوض  إىل هذا املعاملاملعامل كما يشري 
 بااري النهرية وميكن تطبيق املعادلة اليت اقترحها

)Smith 1950, p.57 (وفقاً هلذا املعامل وهي:   

  
وبتطبيق املعادلة السابقة على أحواض منطقة 

   :يتاآل  إىلالدراسة يتبني تقسيم األحواض
 ٢ أحواض يقل معدل نسيجها احلوضي عن. ١

 - جازان -مقاب  ( أحواض وهيةوتشمل ثالث
  .وتعترب أشد األحواض خطورة) شهدان

  

 جمموع أعداد ااري يف احلوض =معدل النسيج احلوضي
  كلم

  طول حميط احلوض

  

  التضرس االقصى =التضرس معدل 
  طول احلوض
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

 ٢أحواض يتراوح معدل النسيج احلوضي ا من . ٢
 عبد اهللابن  ( وتشمل تسعة أحواض وهي٤إىل 

 - ضمد - أملح - اخلمس - خلب - تعشر -
  ).ر الس- خنالن -بيش 

 ٤أحواض يزيد معدل النسيج احلوضي ا علي . ٣
 - صبيا -ة لي (وتشمل مخسة أحواض وهي

من مجلة % ٢٩,٤بنسبة )  رمي- عتود -رمالن 
  .األحواض

 Moresawa (وقد توصلت ماري موريساوا

1968, p.1,5, ( أربع فئات  إىل األوديةتصنيف إىل
حبسب معدل نسيجها الطبوغرايف حسب اجلدول 

   :التايل
   حسب معدل النسيج الطبوغرايف ملوريساوااألودية تصنيف :)٦(جدول رقم 

  خصائص احلوض  معدل النسيج الطبوغرايف  نوع النسيج الفئة
  صخور ذات نفاذية عالية مع وفرة يف النبات الطبيعي  كم/  جمرى ٨أقل من   خشن  األوىل
  لنباط الطبيعي وتساقط املطرنفاذية عالية مع وفرة يف ا  كم/  جمرى ٢٠-٨  متوسط  الثانية 
  صخور غري منفذة مع كمية مطر كبرية وقلة يف النبات الطبيعي   كم/  جمرى ٢٠٠-٢٠  ناعم   الثالثة
  صخور غري منفذة وعدم وجود نبات طبيعي مع وابل من املطر  كم /  جمرى ٢٠٠أكثر من   ناعم جداً   الرابعة

  ).١٧٩ ص- م ٢٠٠١ -الصمد  عبد (:املصدر
لغ متوسط معدل النسيج الطبوغرايف وقد ب

كلم وهذا يعين أن / جمرى٢٣ألحواض التصريف 
أغلب األحواض تقع يف الفئة الثالثة طبقاً لتصنيف 
موريساوا وهي فئة النسيج الناعم حيث الصخور غري 

  .املنفذة مع كمية مطر كبرية وقلة يف النبات الطبيعي
  Ruggedness Valueقيمة الوعورة . ٥

 الوعورة من أهم املقاييس تعد درجة
املورفومترية اليت تعاجل العالقة التبادلية املركبة بني 

 من  متغري فهو يقيس العالقة بني كلأكثر من
التضرس احلوضي وأطوال ااري واملساحة احلوضية 
أو بعبارة أخرى يعرب عن العالقة بني التضرس 

  .احلوضي وكثافة الشبكة التصريفية
رتفعة هلذا العامل طردياً مع وتتناسب القيم امل

ارتفاع قيم نسب تضرس حوض التصريف ومع زيادة 
  .أطوال ااري على حساب املساحة احلوضية

وقيمة الوعورة تنخفض يف أول مراحل الدورة 
 التحاتية للحوض مث تبدأ بالتزايد التدرجيي حىت تصل

حدها األقصى عند بداية مرحلة النضج مث تبدأ إىل 
الخنفاض مرة أخرى عند اية الدورة قيمها يف ا

وميكن إجياد ) Chorley,19,1,pp.53-56 (التحاتية
   :قيمة الوعورة باستخدام املعادلة التالية

   
أحواض  وبتطبيق املعادلة السابقة ميكن تصنيف

   :يتآلا إىل التصريف حسب معامل قيم الوعورة
أحواض تقل قيمة الوعورة ا وبالتاىل خطورا . ١

 عبد اهللابن (  وتضم تسعة أحواض هي٠,٢عن 
 - بيش - ضمد - مقاب -ة  لي- تعشر -

  .) رمي- عتود -شهدان 
إىل  ٠,٢أحواض تتراوح قيمة الوعورة ا بني . ٢

 - جازان -أملح (ربعة أحواض هي أ وتضم ٠,٤

  

  كثافة التصريف ×  األقصىالتضرس =قيمة الوعورة 
١٠٠٠  
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 الودعاينإدريس علي سلمان 

  .) خنالن-صبيا 
ض يزيد ا قيمة الوعورة وبالتاىل خطورا أحوا. ٣

 - خلب (ربعة أحواض وهيأ وتضم ٠,٤على 
  ). رمالن- السر -اخلمس 

ويتضح مما سبق أن القيمة مرتفعة يف أغلب 
األحواض وبالتقريب كانت تقترب من الواحد 
الصحيح مما يدل على أن أغلب األحواض إن مل يكن 

هذه  على أن مجيعها وعرة التضاريس كما تدل أيضاً
األحواض ما زالت يف اية مرحلة الشباب وبداية 
مرحلة النضج من دورة التعرية وميكن إرجاع ذلك 

 وتدل زيادة .طبيعة التكوينات الصخرية إىل أيضاً
 ه دورتإلمتاماملعدل على أن احلوض حيتاج لفترة زمنية 

التحاتية على عكس األحواض اليت يقل ا معدل 
  .الوعورة

  :تكامل اهلبسومتريال) ٦
هناك عالقة طردية بني قيم معامل التكامل 
اهلبسومتري والفترة الزمنية اليت قطعها حوض 
التصريف يف دورة التعرية والعكس صحيح وتشري 

زيادة مساحة أحواض  إىل القيم املرتفعة هلذا املعامل
 املدى التضاريسي هلا مبا يدل على واخنفاضالتصريف 

األحواض ويتم حساب التكامل ه ذالتقدم العمري هل
  : اهلبسومتري من املعادلة التالية

   
تشري زيادة قيم التكامل اهلبسومتري أيضاً على 

 قيم اخنفاض مع األوديةذه عظم الكثافة التصريفية هل
  .)٢١٧ص ،١٩٨٢ مصطفى، (تضاريسها احلوضية

يق املعادلة السابقة ميكن تصنيف أحواض وبتطب
  :ثالث فئات كما يلي إىل التصريف

أحواض يقل ا معامل التكامل اهلبسومتري .١
اخلمس ( وتشمل مخسة أحواض هي ٠,٢٠٠عن
  ). رمالن- السر - خنالن - أملح -

أحواض يتراوح ا التكامل اهلبسومتري بني . ٢
 -ة لي(ربعة أحواض وهي أ وتشمل ١ -٠,٢٠٠
  ). صبيا- مقاب -خلب 

 ا معامل التكامل اهلبسومتري علي أحواض يزيد. ٣
 - عبد اهللابن  ( وتشمل مثانية أحواض وهي١

 - شهدان - بيش - ضمد - جازان -تعشر 
  .) رمي-عتود 

وكلما اخنفضت قيم املعامل كلما كان احلوض 
أشد خطراً حيث ينخفض زمن التركيز والتصريف 

  .األحواضذه هل
  .خصائص شبكات التصريف - ه

تعد شبكة التصريف حمصلة ائية للظروف 
البنيوية والصخرية واملناخية ألي حوض تصريف كما 

 ذات تأثري كبري على ةاجليومورفولوجيأن املرحلة 
  .شبكة التصريف

الشكل العام الذي : ويقصد بشبكة التصريف
وتتوقف . جمموعة ااري املائية يف إقليم ما هتظهر ب

 هعة التصريف باملنطقة على نوع الصخر وخصائصطبي
حندار سطح امن حيث املسامية والنفاذية وطبيعة 

 وأثر احلركات التكتونية من حيث األرض
لتواءات والفواصل وحركات الااالنكسارات و

التصدع حيث هلا دور يف تعديل املظهر العام للشكل 
 إىل  باإلضافةاألوديةالتصريفي وجتديد نشاط جماري 

 هالظروف املناخية باملنطقة خاصة كمية املطر وفاعليت
   .وفصليته

  

  )٢كلم(مساحة حوض التصريف  =التكامل اهلبسومتري 
   باملتراألقصىالتضرس 
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

رسم شبكة التصريف  ووقد قام الباحث بتحديد
من خالل اخلرائط الطبوغرافية املتاحة ). ١٦شكل(

النقص يف  ه وللتغلب على أوج٥٠,٠٠٠ :١مقياس 
تبع الباحث أسلوباً كارتوجرافياً ااخلرائط الطبوغرافية 

تصريف خاصة يف أجزاء الستكمال خطوط ال
األحواض العليا وذلك بتتبع تعرجات خطوط الكنتور 
يف األجزاء اليت تتراجع منها حنو املنابع حىت تصل 

هذه وقد اتبع  ياهخطوط تقسيم امل إىل بااري
الطريقة األمريكيني على الرغم من اعتراض 

 ،م١٩٨٦عاشور، ( اجليومورفوجلني األوروبيني عليه
عداد الىت األهذه ن أبالذكر وجدير  ).١٠٨ص

حصل عليها الباحث ال تعرب عن العدد الفعلى حلجم 
 إىل شبكة التصريف ىف املنطقة والىت حتتاج

 ١٠٠,٠٠٠: ١ استخراجها من خرائط مقياس
والىت تعثر  ٤٠,٠٠٠: ١وصور جوية مقياس 

  .احلصول عليها
   :رتب ااري) ١

 اليت) Strahlerسترالر  (اتبع الباحث طريقة
تنطوي على حتديد الروافد العليا اليت ال تنتهي فيها 
روافد أخرى لتكون جماري املرتبة األوىل وعندما 
يلتقي رافدان من املرتبة األوىل يتكون جمرى مرتبة 
ثانية ويظهر جمرى املرتبة الثالثة إذا التقى جمريان من 

أما إذا التقى رافدان أحدمها من . املرتبة الثانية وهكذا
تبة األوىل واألخر من املرتبة الثانية فإن النهر حيتفظ املر

باملرتبة العليا وهي الثانية ويبقى كما هو وهكذا فإن 
جمرى املرتبة ة نضم إلياجمرى املرتبة الثالثة ال يتأثر إذا 

  .)١١٩ ص،م١٩٨٦عاشور،  (الثانية

ووفقاً ملا سبق مت تصنيف أحواض التصريف 
   : فئات كما يليربعأ إىل وفقاً لرتب ااري

 وىل وتتمثل ىف حوضني بنسبةحواض الرتبة األ أ.١
  .حواض املنطقةأمن  %١١,٧

 أحواض ةأحواض الرتبة الثانية وتتمثل يف ثالث. ٢
  .من أحواض املنطقة% ١٧,٦بنسبة 

أحواض الرتبة الثالثة وتضم سبعة أحواض بنسبة . ٣
٤١,٢%.   

ثل أحواض الرتبة الرابعة وتشمل مخسة أحواض مت.٤
كلما ة  ويالحظ أن.من أحواض املنطقة% ٢٩,٥

 هصغرت مساحة احلوض اخنفضت الرتب بوج
األحواض هذه خطورة ة شد إىل عام مما يشري

وزيادة احتمالية حدوث السيول ا كما يشتد 
 ياهاالرتباط بني املساحة والقدرة على محل امل

  .والرواسب
  Stream Numberعدد ااري ) ٢

 ٣٣٩د ااري ألحواض املنطقة بلغ جمموع أعدا
 جمرى حيث متثل عدد جماري الرتبة األوىل

من إمجايل عدد ااري % ٧١ هما نسبت) جمرى٢٤١(
ما  )جمرى٧٣( يف األحواض، وجماري الرتبة الثانية

 كما تشكل جماري الرتبة الثالثة% ٢١,٥ هنسبت
من إمجايل عدد % ٥,٨ هوهو ما نسبت) جمرى٢٠(

 تشكل جماري الرتبة الرابعةجماري األحواض و
من مجلة ااري مما % ١,٧ وهو ما نسبته) جماري٥(

 إىل يدل على زيادة أعداد ااري من الرتب األعلى
  .اجلدول التايل هالرتب األقل وهذا ما يوضح
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 الودعاينإدريس علي سلمان 

   أعداد ااري يف أحواض املنطقة :)٧(جدول 
  اكميةالنسبة التر  % النسبة املئوية  أعداد ااري   الرتبة

  ٧١  ٧١  ٢٤١  األوىل 
  ٩٢,٥  ٢١,٥  ٧٣  الثانية 
  ٩٨,٣  ٥,٨  ٢٠  الثالثة 
  ١٠٠  ١,٧  ٥  الرابعة

  ٥٠,٠٠٠ :١من حساب الباحث اعتماداً على اخلرائط الطبوغرافية /املصدر
وميكن تصنيف أحواض التصريف وفقاً ألعداد 

   : فئات كما يلي٣ إىل جماريها
 جمرى وتضم ١٥أحواض تقل أعداد جماريها عن . ١

من مجلة % ٥٨,٩بنسبة  أحواضٍعشرة 
  .األحواض

 ، جمرى١٥أحواض تتراوح أعداد جماريها بني . ٢
 - جازان ( جمرى وتضم أربعة أحواض هى٣٠

من مجلة % ٢٣,٥بنسبة )  رمي- عتود -شهدان 
  .األحواض

 وتضم ٣٠أحواض تزيد أعداد جماريها على . ٣
نسبة ب)  بيش- ضمد -صبيا  (ثالثة أحواض هي

  .من مجلة األحواض% ١٧,٦
 خطورة لصغر األوديةوتعترب الفئة األوىل أشد 

مساحتها وقلة أعداد جماريها وبالتايل اخنفاض زمن 
  .تصريف احلوض وحدوث سيولة قوية

   :أطوال ااري) ٣
قيست أطوال ااري من خريطة شبكة 
التصريف اليت مت رمسها من اخلرائط الطبوغرافية 

 اليت مت تصحيح شبكة التصريف ٥٠٠٠٠: ١مقياس
فيها عن طريق تتبع تعرجات خطوط الكنتور وقد 
استخدم الباحث أسلوب العينة لصعوبة احلصر 
الشامل خاصة يف الرتب العليا وجاءت نسبة العينة 

للرتب النهرية من األوىل وحىت ) ١٠-٢٠-٣٠-٤٠(
  .الرابعة على التوايل

ية ترتبط برتب ومن املعلوم أن أطوال ااري املائ
ارى ارتباطاً طردياً فمجاري الرتبة األوىل غالباً تعد 
أقصر ااري املائية طوالً وكلما تقدمت الرتبة كلما 

كما يؤدي أي تغري يف الظروف املناخية . زاد الطول
 ةاجليومورفولوجيأو املرحلة ة أو نوع الصخر وتركيب

ما إحداث تباينات يف نسبة الطول بني رتبة إىل 
  .والرتبة اليت تليها

قلة الفاقد  إىل ويؤدي قصر أطوال ااري
بالتبخر أو التسرب وزيادة احتمالية حدوث السيول 
حيث أن هناك عالقة عكسية بني أطوال ااري 
وصايف اجلريان ومن هنا مت تصنيف األحواض يف 

  : املنطقة وفقاً ألطوال جماريها كما يلي
كلم وتضم ١٠ا عن أحواض تقل أطوال جماريه. ١

 - خنالن - شهدان -السر (حواض هي أسبعة 
أعالها حوض )  خلب- اخلمس -ملح أ -مقاب 
حتمالية اوهي أشد خطورة يف ) كلم٩,٣ (خنالن

  .حدوث السيول
 إىل كلم١٠أحواض يتراوح أطول جماريها بني . ٢

 رمي -عتود  (ربعة أحواض هيأكلم وتشمل ٢٠
 عبد اهللا حوض ابن أعالها )اهللا  رمالن ابن عبد-
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

  .)كلم١٩,٧(
كلم وتشمل ٢٠أحواض يزيد أطول جماريها علي. ٣

 ضمد - جازان -ة  لي-تعثر ( ستة أحواض هي
  ). بيش- صبيا -

   متوسط أطوال ااري بأحواض منطقة الدراسة:)٨(جدول 
  اإلمجايل  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  الرتبة

  ٣٣١١,٢  ١٤٦٢,٤  ٩٥٩,٢  ٥٣٦,٤  ٣٥٣,٢  )كلم(الطول 
  %١٠٠  ٤٤,٢  ٢٨,٩  ١٦,٣  ١٠,٦  %النسبة املئوية

  من إعداد الباحث/ املصدر
طوال أومن اجلدول السابق يتضح أن متوسط 

 كلم بنسبة تبلغ حنو٣٥٣,٢ااري للرتبة األوىل
من إمجايل أطوال ااري يف حني بلغ % ١٠,٦

 ،٥٣٦,٤ متوسط أطوال جماري املرتبة الثانية والثالثة
 على التوايل يف ٢٨,٩ ،١٦,٣كلم بنسب ٩٥٩,٢

 حني وصل متوسط أطوال جماري املرتبة الرابعة
 أعلى نسبة وهذا ه مشكل٤٤,٢كلم بنسبة ١٤٦٢,٤

ما يفسر زيادة أطوال ااري الرئيسية عن باقي 
أطوال ااري األخرى كما يالحظ أن املتوسط يزيد 

  . النهريةهندسية تقريباً بزيادة الرتبةة مبتوالية شب
  Bifurcation Ratioمعدل التفرع ) ٤

يعرب معدل التفرع أو التشعب عن العالقة بني 
عدد ااري يف رتبة ما وعدد ااري يف الرتبة اليت 
تليها مباشرة لذلك حيسب معدل التفرع بقسمة 

 & Gregory( أعداد الرتبة األوىل على الثانية

Walling,  1979, p.54 (لتشعب وكلما قلت نسب ا
م أن ١٩٥٣زاد خطر الفيضان وقد ذكر هورتون 

العالقة بني عدد جماري رتبة معينة وعدد جماري الرتبة 
األعلى منها حتكمها متوالية هندسية معكوسة حدها 

سبة ثابتة ناألول هو عدد جماري أعلى رتبة وتزداد ب
-١٩٨ ص،م١٩٨٨ ،معتوق( هي نسبة التشعب

٢٠٢.(  
 إىل ع يف األحواضوتشري تقارب معدالت التفر

متاثل الظروف املناخية واملرحلة التطورية اليت مرت ا 
األحواض بينما ترجع االختالفات يف قيم معدالت 

 إىل االختالفات الليثلوجية مث إىل التفرع بني الرتب
  .أشكال األحواض

ووفقاً هلذا املعامل مت تصنيف أحواض التصريف 
   :ي فئات كما يل٣ إىل يف منطقة الدراسة

 وتضم ثالثة ٣أحواض تقل نسبة التفرع هلا عن . ١
  .) مقاب- خنالن -أملح  (أحواض هي

 وتضم ٥ إىل ٣أحواض يتراوح نسبة تفرعها بني . ٢
من مجلة األحواض %٧,٥اثنا عشر حوضاً بنسبة 

 -  اخلمس-  خلب-  لية- ابن عبداهللا(وهي 
 -  السر-  شهدان-  بيش-  صبيا- ضمد

  .)مي ر-  عتود-رمالن 
 وتشمل حوض ٥أحواض تزيد نسبة تفرعها على .٣

  .وادي تعشر وحوض وادى جازان
ن إ األوىل أشد خطورة حيث األوديةوتعد 

سرعة اجلريان وقلة  إىل اخنفاض نسبة التفرع يؤدي
واستمرارية تغذية الوادي  ياهالفاقد وعدم تشتت امل

  .وزيادة خطورة السيل ياهالرئيسي بامل
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 الودعاينإدريس علي سلمان 

  ط نسبة التشعب يف أحواض منطقة الدراسةمتوس :)٩(جدول 
  املتوسط العام للتشعب  الرابعة/ الثالثة   الثالثة/ الثانية   الثانية/ األوىل  الرتبة

  ٥,٥  ٨,٣  ٤,٠  ٤,٢  نسبة التشعب
   الباحثإعدادمن / املصدر 

ونالحظ من اجلدول السابق أن نسب التشعب 
حيث الرابعة /لرتب متقاربة عدا الرتبة الثالثةبني ا

 نظراً ٨,٣ترتفع فيها قيم متوسط التشعب بنسبة 
  .لزيادة أعداد جماري الرتبة الثالثة بالنسبة للرابعة

  Stream Freuencyتكرار ااري ) ٥
يقصد ا النسبة بني جمموع أعداد ااري 
واملساحة الكلية للحوض وتشري ألقيم املرتفعة هلذا 

ول وارتفاع زيادة احتمالية حدوث السي إىل املعامل
صايف اجلريان وحيسب معامل تكرار ااري عن ة قيم

   :طريق املعادلة التالية

   
املعادلة بلغ املتوسط العام لتكرار هذه وبتطبيق 

  .٢كلم/ جمرى٤,٦ااري يف أحواض املنطقة 
  Drainage-Densityكثافة التصريف ) ٦

تكمن أمهية حساب كثافة شبكة التصريف يف 
والتربة  هأا تعرب عن أثر كل من نوع الصخر ونظام

والتضاريس والغطاء النبايت كما تظهر أحياناً تأثري 
وتوجد عالقة . إلنسان على شبكة التصريف املائيا

عكسية بني املساحة وكثافة التصريف حيث تزداد مع 
  .صغر مساحة احلوض

يمة الكثافة التصريفية على كمية وتتوقف ق
 احلوض ومعدالت البخر قليمإاألمطار الساقطة على 

والتسرب والنفاذية وتعترب كثافة التصريف احملصلة 
  .النهائية للمطر

وميكن احلصول على كثافة التصريف من خالل 
  :املعادلة اليت اقترحها هورتون وهي

   
وبتطبيق املعادلة على أحواض التصريف باملنطقة 

 إىل )١٧( ميكن تصنيف األحواض كما ىف شكل
   :يتاآل
 ٠,٢٠٠أحواض تقل كثافتها التصريفية عن. ١

عبد ابن ( ربعة أحواض وهيأ وتضم ٢كلم/سم
  ). شهدان- بيش - تعشر - اهللا

 ٠,٢٠٠أحواض يتراوح كثافتها التصريفية بني. ٢
 وتضم مثانية أحواض ٢كلم/سم١ إىل ٢كلم/مس

 - جازان - خنالن - ضمد - مقاب -ة لي (وهي
  ). صبيا- رمي -عتود 

 ٢كلم/سم١ أحواض تزيد كثافتها التصريفية عن. ٣
 - اخلمس -خلب (وتضم مخسة أحواض وهي 

  ). رمالن- السر -أملح 
وتعد أحواض الفئة الثالثة أخطر األحواض 

 الشبكة يف تغذية وكفاءةجلريان الرتفاع قيمة صايف ا
  . ارى

 ،Smith and Strahlerمن  كلٌّوقد قاما 
فئات حسب نوع  إىل بتقسيم كثافة التصريف

  وقياساً على تقسيم معدل النسيج الطبوغرايف،الصخر
  :فئات كما يف اجلدول التايلإىل 

  

ااري يف احلوض إمجايل أطوال  = كثافة التصريف
  ٢حة احلوض كلممسا كلم

  

 مج أعداد ااري يف احلوض كلم= تكرار اارى
  ٢مساحة احلوض كلم
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

  تصنيف كثافة التصريف حسب نوع الصخر  :)١٠ (جدول رقم
  الوصف  ٢كم/ التصريف كمكثافة  النسيج
  مطر قليل+  منفذة هصخور  ٥أقل من   خشن
  مناطق رطبة  ١٣,٧-٥  متوسط
  ١٥٥,٣-١٣,٧  ناعم

  ١٥٥,٣أكثر من   ناعم جداً
  مناطق األراضي الوعرة

  ).١٨٥ص , م ٢٠٠١, الصمد  عبد (:املصدر
وال ميكن إغفال أثر عامل املناخ على كثافة 

يث عن أثر املناخ التصريف ولكن ال جيب عند احلد
وإغفال العناصر ة استخدام عنصر املطر مبفرد

 وقد ،مثل درجة احلرارة والتبخر والنتح, األخرى
اتضح أن كثافة التصريف تزيد بزيادة كثافة املطر 

  .وكذلك مع زيادة كثافة اجلريان السطحي
أن لظروف اجلفاف اليت تسود بوميكن القول 

اض كثافة التصريف من خنفايف  دورا كبريايف املنطقة 
 مل تكتمل بعد األوديةأن بعض  إىل خر إضافةعام آل

  .شبكة التصريف ا
   .حندار سطح أرض احلوضادرجة ) ٧

االحندار التدرجيي للمجرى الرئيسي يف  هيقصد ب
مناطق التجمع حىت منطقة التصريف وميكن حساب 

   :هذا املعامل من خالل تطبيق املعادلة التالية

   
ة وبتطبيق املعادلة على أحواض املنطقة جند أن

 األوديةحندار سطح جماري يبلغ املتوسط العام ال
كلم ووفقاً هلذا املعامل مت تصنيف أحواض /م٠,٠١٦

   : فئات كما يليثالث إىل التصريف يف املنطقة
كلم وتضم /م٠,٠١٥أحواض يقل احندارها عن . ١

 - أملح - خلب -تعشر  (ستة أحواض وهي

  ). السر- بيش -مقاب 
 كلم/م٠,٠١٥أحواض يتراوح احندارها بني . ٢

 كلم وتضم سبعة أحواض هي/م٠,٠٢٠و
 - شهدان - خنالن - صبيا - ضمد -اخلمس (

  ). رمي-عتود 
كلم وتضم /م٠,٠٢٠أحواض يزيد احندارها علي . ٣

 - جازان -ة  لي- عبد اهللابن  (ربعة أحواضأ
  ).رمالن

وتعد أودية الفئة الثالثة أشد األحواض خطورة 
زيادة  إىل حندار مما يؤديالانظراً الرتفاع قيم مؤشر 
خمرج احلوض مما إىل  ياهسرعة اجلريان وتدفق امل

يضاعف من قدرا على جرف املواد وبالتايل تفاقم 
  .حدة األخطار واألضرار يف حالة حدوث سيل

  :لألحواض صائص اهليدرولوجيةاخل) و
تؤثر اخلصائص اهليدرولوجية يف اجلريان 
السطحي ألحواض التصريف ونقصد باخلصائص 

 حجم - زمن التركيز -زمن التباطؤ  (اهليدرولوجية
 زمن تصريف احلوض - حجم السريان -التصريف 

وفيما يلي دراسة لكل خاصية )  سرعة اجلريان-
  :منها

  

  

  )متر(تضاريس احلوض  =درجة احندار أرض احلوض
  ١٠٠٠× طول احلوض كلم 
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 الودعاينإدريس علي سلمان 

  .زمن التباطؤ. ١
الوقت الفاصل بني بداية املطر وبداية  هونعين ب
وتفيد دراسة زمن التباطؤ يف التعرف . توالد اجلريان

على الوقت الالزم لبداية اجلريان السطحي بكل 
حساب فاقد التسرب خالل هذا  إىل حوض باإلضافة

الزمن مما يفيد أيضاً يف حساب مجلة الفاقد يف 
  .أحواض التصريف

تباطؤ من خالل املعادلة وميكن حساب زمن ال
   )TL=K A0..3 / Sa / Dd (التالية

معامل ثابت  = Ki, زمن التباطؤ = TLحيث 
 للسطوح ٠,٢٥ للسطوح اجلريية ٠,٤ هتبلغ قيمت

متوسط  = Sa, مساحة احلوض = A, الرملية
 ,Hichock, 1959( كثافة التصريف = Ddاالحندار 

p.610 (نقالً عن) ١٦٢ص , م ٢٠٠٤, النجار.(  
ويتراوح زمن التباطؤ ألحواض التصريف 

 عبد اهللا دقيقة حلوض ابن ٨,٦٤املدروسة بني 
وقد مت تصنيف .  دقيقة حلوض خلب١٠٩,٣٧و

 فئات ثالث إىل أحواض املنطقة وفقاً لزمن التباطؤ
   :كما يلي

 دقيقة ٢٥أحواض تصريف يقل زمن تباطؤها عن. ١
 - بيش - عبد اهللابن  (وتشمل ستة أحواض هي

وذلك بنسبة )  عتود- شهدان -ة  لي-عشر ت
  .من مجلة األحواض املدروسة % ٣٥,٢

أحواض تصريف يتراوح زمن تباطؤها بني . ٢
 دقيقة وتشمل سبعة أحواض هي٥٥, دقيقة٢٥

 - خنالن - صبيا - ضمد - جازان -مقاب (
من مجلة % ٤١,١وذلك بنسبة )  رمي-رمالن 

  .األحواض املدروسة
 د معدل تباطؤها عليأحواض تصريف يزي. ٣

 -خلب ( أحواض هي أربعةدقيقة وتشمل ٥٥
من % ٢٣,٥بنسبة )  السر- أملح -اخلمس 

  .مجلة األحواض املدروسة
 لألحواض ويرجع التباين يف نسب زمن التباطؤ

التباين يف مساحة األحواض واحنداراا الشديدة إىل 
مدى  إىل وارتفاع كثافة التصريف لبعضها مما يشري

  . خطورة األحواضارتفاع
  :زمن التركيز) ٢

يعرب هذا املعامل عن الوقت املستغرق للجريان 
وقد  هخمرج إىل السطحي من أبعد نقطة يف احلوض

ساعة ألحواض ١٠,٤بلغ املتوسط العام لزمن التركيز 
 مياهمنطقة الدراسة مما يدل على سرعة وصول 

 األوديةخمارج األحواض يف أغلب  إىل السيول
  .قلة إمكانية التنبؤ واإلنذار املبكر حبدوثهاوبالتايل 

وقد مت تصنيف أحواض التصريف باملنطقة وفقاً لزمن 
  : فئات هي كما يليثالث إىل التركيز

أحواض يقل زمن التركيز ا عن مخس ساعات . ١
من مجلة % ٤٧,٠وتضم مثانية أحواض بنسبة 

 - مقاب - خلب - عبد اهللابن  ( وهياألحواض
  ). رمالن- شهدان - خنالن -ح  مل-اخلمس 

ساعات ١٠, ٥أحواض يتراوح زمن تركيزها بني . ٢
من مجلة % ٢٣,٥ أحواض بنسبة أربعةوتضم 

  ). عتود- السر -ة  لي-تعشر  (األحواض وهي
أحواض يزيد زمن تركيزها عن عشرة ساعات . ٣

 وهي% ٢٩,٤وتضم مخسة أحواض بنسبة 
  ). رمي- صبيا - بيش - ضمد -جازان (

د مت حساب زمن التركيز من خالل املعادلة وق
  )Tc=L1.15/ 7700H0.38(  :التالية

طول ارى = L, زمن التركيز = Tc :حيث
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

 ،النجار (التضاريس القصوى= H ،الرئيسي باملتر
 عند أمهيةوميثل زمن التركيز ). ١٣١ ص،م٢٠٠٤

 إلقامة الىت تصلح األودية املبكر باإلنذار حمطات إقامة
 إىل ات حسب وقت وصول السيلاحملطهذه 

   .خمارجها
  :حجم التصريف) ٣

ملعامل من خالل املعادلة ميكن حساب هذا ا
  ٠,٩ س١,٥= ت :  التالية

= س , ثانية/ ٣معدل التصريف م= حيث ت 
  . ٢مساحة احلوض كم

وبتطبيق املعادلة السابقة على األحواض املدروسة 
 بلغ ضلألحوا تبني أن املتوسط العام ملعدل التصريف

ثالث  إىل ثانية وقد مت تصنيف األحواض/٥٥٦,٣٦
   .فئات حسب حجم التصريف كما يلي

ثانية /٣م١٠٠أحواض يقل معدل تصريفها عن . ١
 - اخلمس -خلب  (وتشمل سبعة أحواض هي

  ). رمالن- السر - خنالن - مقاب -أملح 
، ١٠٠أحواض يتراوح معدل تصريفها بني . ٢

 -ة  لي-شر تع (ث وتشمل مخسة هي/٣م٥٠٠
  ). رمي- عتود -شهدان 

ث /٣ م٥٠٠أحواض يزيد معدل تصريفها علي . ٣
 - عبد اهللابن  (وتشمل مخسة أحواض هي

  ). بيش- صبيا - ضمد -جازان 
  .حجم السريان) ٤

شبكة تصريف  تصرفهوهو الكمية اليت ميكن أن 
احلوض اجلاف خالل أودية تلك الشبكة وقد مت 

   :عادلة التاليةحساب هذا املعامل من امل
  ).١٣١ ص،م٢٠٠٤ ،النجار(           ٠,٨٥) ل ت(١,٥= ح 

جمموع =  ل ت ،حجم السريان= حيث ح 

  ).كلم (أطوال الروافد
وبتطبيق املعادلة بلغ املتوسط العام حلجم سريان 

 وقد مت ٣م١٠٠,٨٦حواض التصريف املدروسة أ
   : إىلتصنيف أحواض التصريف وفقاً هلذا املعامل

 ٣م٥٠واض يقل حجم السريان ا عن أح. ١
 - أملح -خلب ( وتشمل ستة أحواض هي

  ). رمالن- شهدان - خنالن -مقاب 
، ٥٠ يتراوح حجم السريان ا بني أحواض. ٢

 - عبد اهللابن  ( وتشمل ستة أحواض هي٣م١٠٠
  ). عتود- السر - اخلمس -ة  لي-تعشر 

 ٣م١٠٠أحواض يزيد حجم السريان ا علي . ٣
 - ضمد -جازان  (ل مخسة أحواض هيوتشم
  ). رمي- بيش -صبيا 

  :زمن تصريف احلوض) ٥
وهي الفترة الالزمة للحوض لتصريف كافة 

عند نقطة املصب  هوحىت خمرج منابعهمن  مياهه
   :وميكن حساب هذا املعامل من خالل املعادلة التالية

)H0.38( )L1.15( )0.00013 ( =d t  
.)٤٤ ص ١٩٨٩سالوي م نقالً عن ال٢٠٠٤النجار (  
طول  = L, زمن تصريف احلوض = tdحيث 

الفارق الرأسي باملتر وقد  = H ،ارى الرئيسي باملتر
بلغ املتوسط العام لزمن تصريف األحواض 

ساعة وميكن تصنيف أحواض املنطقة وفقاً هلذا ٩٢,٥
   : إىلاملعامل

 ساعة وتشمل ٥٠أحواض يقل زمن تصريفها عن. ١
 - أملح - اخلمس -خلب  (سبعة أحواض وهي

  ). رمالن- شهدان - خنالن -مقاب 
 ،٥٠أحواض يتراوح زمن تصريفها بني . ٢

عبد ابن  ( أحواض هيأربعةساعة وتشمل ١٠٠
  ). عتود- السر - تعشر - اهللا
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ساعة ١٠٠أحواض يزيد زمن تصريفها علي . ٣
 ضمد - جازان -ة لي (وتشمل ستة أحواض هي

  ). رمي- بيش - صبيا -
شدة خطورة  إىل  زمن التصريفاخنفاضري ويش

األحواض حيث تقل إمكانية مواجهة السيول أو 
  .التنبؤ ا يف األحواض اليت ينخفض زمن تصريفها

  .سرعة اجلريان) ٦
تفيد دراسة سرعة اجلريان يف حتديد درجة 
اخلطورة وميكن حساب هذا املعامل من خالل املعادلة 

   :التالية
 ،املسافة=  ف ،ياهاملسرعة = ن حيث س/ف= س 
  .زمن التركيز= ن 

وقد مت تصنيف األحواض املدروسة وفقاً هلذا 
   :ثالث فئات كما يلي إىل املعامل

ا بني  ياهأحواض نقل سرعة جريان امل. ١
 -السر  ( أحواض هيأربعةساعة وتشمل /كلم٥

  ). رمي- عتود -رمالن 
, ٥ا بني  ياهأحواض يتراوح سرعة جريان امل. ٢

ابن  (ساعة وتشمل ستة أحواض هي/كلم١٠
 - خنالن - أملح - اخلمس - تعشر - عبد اهللا
  ).شهدان

ا عن  ياهأحواض يزيد سرعة جريان امل.٣
 -لية (  هيأحواضساعة وتشمل سبعة /كلم١٠

 - صبيا – ضمد – جازان – مقاب -خلب 
  .)بيش

 املتغريات املناخية وأثرها على اخلصائص -ز
   :حواضلأل اهليدرولوجية

لعناصر املناخية املسامهة بشكل اهناك بعض 
 مباشر يف خفض أو رفع قمة منحىن التصرف الزمين

اخلاص باجلريان السيلي من خصائص ) اهليدروجراف(
   :أمطار وكميات تبخر وفيما يلي عرض لكل منها

  . األمطار.أ
تؤثر طبيعة األمطار وخصائصها على الصفات 

ة حيث تتميز أمطار املورفومترية ألحواض املنطق
املنطقة مبومسية واضحة ترتبط بفصلي الصيف 
واخلريف وتتركز بشكل يؤثر يف حدوث اجلريان 

  .السيلي خالل شهري أغسطس وسبتمرب
وقد تبني من خالل حتليل بيانات وزارة الزراعة 

أن متوسط أقصى كمية أمطار سقطت يف يوم  ياهوامل
  حملطةتمليمترا )٥٥-١٢٠-٩٥( واحد كانت

على التوايل وتتباين )  الريث- فيفا -سال (أرصاد 
كمية األمطار الساقطة يف منطقة الدراسة بشكل 
مكاين وزماين وقد سجل أكرب متوسط شهري لكمية 

شهر  يليهملم يف شهر إبريل ٥٦املطر يف حمطة فيفا 
 وأكرب كمية مطر يف يوم واحد كانت ٥,٥١ وماي

  . ملم١٦٥يف شهر أغسطس بلغت 
التغريات السنوية لألمطار يف املنطقة أن وتوضح 

كمية األمطار السنوية ختتلف باختالف االرتفاعات 
لتأثري اجلبال فتسقط األمطار بكمية أقل على املناطق 
الساحلية واملنخفضة، بينما تسقط بكميات كبرية 
على املناطق املرتفعة فبلغ متوسط املطر السنوي يف 

ملم ٢٢٣,٢ة خلوبملم يف حني بلغ يف ا٨٤,٦الدرب 
وتأخذ الصورة التوزيعية لألمطار يف منطقة الدراسة 

ما يسقط من أمطار قد  شكالً خاصاً من املومسية فكل
نتج عن بعض السويعات البسيطة خالل أحد 

  .العواصف املطرية
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  :نسبة التركز الفصلي للمطر. ب
هي عبارة عن ناتج قسمة الكمية اإلمجالية 

 وتصل ١٠٠×نوي للمطرلألمطار على املعدل الس
عندما تكون األمطار ) %١٠٠ (حدها األقصى

السنوية كلها مركزة يف شهر واحد بينما يصل حدها 
حينما تكون األمطار موزعة %) صفر( األدىن

بالتساوي على شهور السنة وهلذا فإن نسبة التركز 
الفصلي باملناطق اليت تتسم بتركز األمطار يف فصل 

ض يف املناطق ذات األمطار معني تكون كبرية وتنخف
( العشوائية اليت تكون األمطار موزعة على مدار السنة

  ).١٠ ص،م١٩٨٦ ،شحاتة
وتعد نسبة التركز الفصلي للمطر مرتفعة يف 

يف % ٨٥منطقة الدراسة بشكل عام حيث ال تقل عن
أغلب احملطات وهذا يدل على شدة تركز املطر يف 

  .شهر أو شهرين خالل السنة
  :األحوال اجلويةخصائص . ج

تسهم العواصف الرعدية اليت حتدث يف املنطقة 
اليت تكون مصحوبة باملنخفضات اجلوية واآلتية من 
الشمال بالتأثري على كمية املطر الساقطة ودرجة 
الغزارة بني وقت وأخر خاصة يف األجزاء الشمالية 

خر ومن  املطر من شهر آلغزارةمن املنطقة وختتلف 
ساعة ويف /ملم٢,٩٢ الً يف الريثعام ألخر تصل مث

ساعة ويالحظ أن درجة غزارة املطر /ملم٢,٤الدرب 
 اجتاهتزيد يف فصل الربيع وهذا يعطي مؤشراً على 
 إىل حترك العواصف الذي غالباً ما يكون من الشمال

أثناء  ياه وتقدر الفترة الزمنية لبقاء امل،اجلنوب الشرقي
تربة بثالث العواصف املطرية للطبقة السطحية لل

 وتعد قصور البيانات املناخية اخلاصة بقياس ،ساعات
السيول هلا أثر كبري يف بيان األثر املناخي على اجلريان 
السيلي حيث تنخفض كل من املتوسطات الشهرية 
والسنوية لألمطار وطبيعة األمطار الفجائية الغزيرة 
اليت يزيد إمجايل اليوم املطري منها عن املتوسط السنوي 

 فعلى سبيل املثال سجلت حمطة بيش .أضعافاً مضاعفة
ثالثة سيول نتيجة حلدوث عواصف مطرية ومنها 

م حيث ٢٠٠٤ أبريل عام ٢٢عاصفة يوم اخلميس 
شهدت عدم استقرار لألحوال اجلوية يف املنطقة مما 

 مخس قرى ووضعها يف عزلة نأكثر محجز  إىل أدى
 -حلوامضة ا (تامة نتيجة السيول اجلارفة ومنها قرى

  ). الدغارية-ة القعاد

النسبة املئوية ملتوسط حدوث العواصف الرعدية الشهرية والسنوية يف جازان يف الفترة : )١١(جدول 
  م٢٠٠٠-١٩٨٥ من

  السنوي  ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  بريلأ  مارس  فرباير  يناير  الشهر
  ٣,٢  ٠,٦  ٣  ٧,٥  ٩,١  ٩,٥  ٥,٣  ٢,٨  ٢,١  ١,٥  ٠,٤  -  -  النسبة

   اجلويةاألرصادعمل الباحث من بيانات مصلحة /املصدر
كرب نسبة أ: أنومن خالل اجلدول السابق جند 

حلدوث العواصف الرعدية كانت خالل شهور فصل 
 شهور اخلريف يف أكثريعد شهر سبتمرب  واخلريف

نسبة حدوث العواصف الرعدية حيث وصلت 
  مث نوفمرب بنسبأكتوبرر شه يليه% ٩,١ إىلالنسبة 

  .على التوايل) ٣ - ٧,٥(
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النسبة 0.5 -

  
 - ١٩٨٥النسب املئوية حلدوث العواصف الرعدية الشهرية يف جازان يف الفترة من : )٢٤ (شكل

  ).١١ (جدول/ املصدر                  م ٢٠٠٠

  .التبخر) د
احملدثة  ياهللتبخر دور كبري يف إنقاص كميات امل      

 ياه يف قلة كمية امل    للجريان السيلي وتؤثر عدة عوامل    
 وطبيعة  ،املتبخرة مثل كمية األمطار، وفترة سقوطها     

 وشدة االحندار، وطبيعة الصخور،     ،األحواض اجلافة 
  .كالغطاء النبايت ياهوقلة العوائق اليت حتتجز امل

ومن خالل دراسة التبخر يالحـظ أيـضاً أن         
مرتفعة بصفة عامة نظراً ملوقع املنطقة الفلكي      معدالته
 عالقة كبرية بني درجة احلرارة ومعدل التبخر   ووجود

فكلما ارتفعت درجة احلرارة زاد معـدل التبخـر         

والعكس ويصل أقصى معدل للتبخر خالل أشـهر        
الصيف حيث وصل يف شهر يونيو يف كل من مالكي 

على التوايل يف حني تعترب     ) ١١,٥ - ١٠,٦( وصبيا
يف شهور الشتاء أقل الشهور يف كمية التبخر وأقلها         

 - ٥,٧( شهر يناير حيث بلغ يف مالكـي وصـبيا        
  .على التوايل) ٥,٤

كما جند أن صبيا أقل يف معدالت التبخر مـن          
ارتفاع درجة احلرارة    إىل   مالكي األكثر بعداً إضافة   

كما تزيـد سـرعة     . ا لذا تنشط ا عملية التبخر     
  .الرياح الصيفية من عملية التبخر

  

شهر يف كل من صبيا ومالكي خالل الفترة من /السنوي للتبخر ملمالشهري و املتوسط: )١٢(جدول 
  م٢٠٠٠ - ١٩٧٥

الشهر 
  السنوي  ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمربأغسطس  يوليو  يونيو  مايو  أبريل  مارس  فرباير  يناير  احملطة

  ٧,٩  ٥,٩  ٦,٨  ٩  ٩,١  ٩,٦  ١٠,٥  ١٠,١  ١٠,٢  ٩,٣  ٧,٧  ٦,١  ٥,٧  مالكي 
  ٨,٦  ٥,٨  ٦,٣  ٨,٢  ٨,١  ١٠,٥  ١١,٤  ١٠,٣  ١٠,٤  ٩,١  ٨,١  ٦,٤  ٥,٤  صبيا

   مصلحة األرصاد اجلوية- ياهوزارة الزراعة وامل/ املصدر
  

نظراً الخنفاض درجة احلرارة وارتفاع معدل الرطوبة        نسب التبخر شتاء اخنفاض) ٧( ويوضح اجلدول
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  .النسبية يف اهلواء مما يقلل من عملية التبخر
ط اليومي  ونظراً لعدم وجود إحصائية عن املتوس     

للتبخر وبناء على املتوسط السنوي لعدد العواصـف        
 ميكن تطبيق العالقـة     ٣,٦ ـوالذي يقدر ب  ة  املطري

  :الرياضية التالية

   
  ).١٠١ ص،م١٩٩٤ ،زكي(

ومن خالل املعادلة الـسابقة ميكـن تقـسيم         
   :يتاآل  إىلاألحواض

 يـاه  أحواض منخفضة التبخر تقل كميـات امل       .١
ألف متر مكعب وتشمل    ٢٠٠املتبخرة منها عن    

 - أملـح  - اخلمس -خلب   ( أحواض هي  أربعة
  .ويعود ذلك لصغر مساحتها) رمالن

 يـاه أحواض متوسطة التبخر يتراوح إمجـايل امل      . ٢
 ألـف متـر مكعـب      ٤٠٠-٢٠٠املتبخرة بني   

 -ن   خنـال  -مقاب   (وتشمل ثالثة أحواض هي   
  ).السر

املتبخـرة   ياهأحواض عالية التبخر تزيد كمية امل     . ٣
 ألف متر مكعب سنوياً وتشمل      ٤٠٠منها علي   

  ).باقي األحواض (عشرة أحواض هي
أن التبخر هو ألعامل احملـدد      بوال ميكن القول    

للجريان ألن التفاوت يف كمية التبخر من يوم آلخر         
بالتذبذب يف   مقارنتهعلى مدار العام ليس كبرياً عند       

  .كمية التساقط
نوع : وال ميكن إغفال املتغريات األخرى اليت تشمل      

 ، ورطوبة التربة، وعمق التربة،الصخر، والغطاء النبايت
 وطبيعة الطبقة السطحية لقيعـان      ،ودرجة االحندار 

  . ودور ذلك يف إنقاص وزيادة اجلريان،األودية
ث من املطر الساقط فترة حدو    ) ملم١٠(وقد قدر أن    

حدوث سـيول أو  ة العاصفة املطرية عادة ما ينتج عن     
 ولسوء احلظ مل يـستطع الباحـث      .جريان سطحي 

احلصول على بيانات أو معلومات لدراسة املوازنـة        
يف نفس الوقت ميكن    ة   إال أن  لألحواض اهليدرولوجية

 ال تعد مؤثرا جيدا   أن األراضي اليت ا سيول      بالقول  
 املكـاين للتـساقط     ويرجع ذلك للتفـاوت   . للتنبؤ

  .تمعاتاوالتحكم اخلاص من قبل 
أن طاقة التشرب يتم ) Horton, 1945(وقد اقترح 

جتاوزها يف العواصف املمطرة بشدة وهي املـصدر         
   .األرضالرئيسي للتدفق املركز على سطح 

 ويالحظ أن بعض األحواض ذات التصريف األكـرب     
ية تتعرض لتغطية مطر) مثل وادي ضمد ووادي بيش(

يف حصى الوادي وبطئ     مياهجزئية وختزين ملموس لل   
  التدفق على مدار العام    استمراريف التدفقات املائية أو     

  .)١١٦ ص، املرجع السابق مباشرة،الوليعي(
ويالحظ أن أغلب الكوارث والفيضانات حتدث من       
الوديان املتوسطة والصغرية خاصة مع شدة سـقوط        

 تتـسم   األوديـة األمطار كما يالحظ أن الكثري من       
بقدرة عالية من حيث سعة االرتـشاح وإمكانيـة         

 يـاه يف حني أن حجـم امل      ياهعظيمة على ختزين امل   
 تعتمد على مدة التدفق وطول      االنتقالاملفقودة أثناء   

قاع ارى وذروة الـصرف     ة  ورطوب وعرضهارى  
  .وسلسلة الفيضانات املتتالية وخواص الرواسب

 ,Brunsden( وزمالئهوقد وفرت دراسة برنسدين     
et al., 1982 ( اليت أجريت على وادي ضمد بعض

أثناء اجلريان كمـا يف      ياهاملعلومات عن الفاقد من امل    
  :اجلدول التايل

  

  

  ٦١٠×مساحة احلوض×٤,١٥ =)٣م( املياه املتبخرة كمية
١٠٠٠  
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 الودعاينإدريس علي سلمان 

   معدالت النقل يف بعض أودية منطقة الدراسة:)١٣(جدول 
  ملحوظات  معدل الفاقد أثناء النقل  املوقع باململكة العربية السعودية

  )رمل وحصى(مضخة اختبار   ثانية/  سم ٠,٠٥٦ - ٠,٠٣٨  وادي جازان
  )رمل وحصى(مضخة اختبار   ثانية/  سم ٠,٠٠٦٢٥  وادي صبيا

  وادي ضمد

  ثانية/  سم ٠,٠٠٠٠٢٤
  ثانية/ سم ٠,٠٠٠١١
  ثانية/  سم ٠,٠٠٠٠٩٨
  ثانية/  سم ٠,٠٠٠٠٧٩
  ثانية/  سم ٠,٠٠٠١٦

  )غرين  (نقطة اختبار
  )غرين رملي  (نقطة اختبار

  )رمل غريين  (طة اختبارنق
  )رمل ناعم  (نقطة اختبار
  )رمل متوسط  (نقطة اختبار

  ).Brunsden,etal.,1982 نقالً عن ١١٩ ص،م١٩٩٤ ،الوليعي/املصدر(
العالقة االرتباطية بني اخلصائص املورفومتريـة      ) ح

   :واخلصائص اهليدرولوجية ألحواض التصريف
عرف علـى  تفيد دراسة العالقة االرتباطية يف الت     

درجة االرتباط والتأثري املتبـادل بـني اخلـصائص         
املورفومترية واهليدرولوجية ومدى تأثريهـا علـى       

العالقات باستخدام معامل هذه وقد مت حتليل . السيول
   :ارتباط اسبريمان وذلك باستخدام القانون التايل

   
د هذا القانون على إعطاء املتغريات رتبـاً        ويعتم

لتحل حمل القياس العددي ويلزمنا حلساب هذا املعامل 
الـصاحل  . (أن نرتب القيم ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً      

  ).٣٥٤ ص ،م٢٠٠٠والسرياين، 
 العالقـات هـذه   وقد نتج من دراسة وحتليل      

   :الذي يوضح اآليت) ١٤جدول (
 بعاد أحواض التصريفوجود ارتباط إجيايب بني أ  

زمـن  (و)  املـساحة  - احمليط   - العرض   -الطول  (
 زمن  - حجم السريان    - حجم التصريف    -التركيز  

  .)التصريف
العالقة االرتباطية بني اخلصائص املورفومترية واخلصائص اهليدرولوجية ألحواض التصريف : )١٤(جدول 

  مبنطقة الدراسة 
  سرعة اجلريان  زمن التصريف  م اجلريانحج  حجم التصريف  زمن التركيز  التباطؤ  

  ٠,٤٦  ٠,٧٦  ٠,٧٩  ٠,٩٩  ٠,٦٩  ٠,٧  املساحة
  ٠,٢٩  ٠,٦٢  ٠,٦٩  ٠,٧٦  ٠,٦١  ٠,٤٣  الطول
  ٠,٤٨  ٠,٧٣  ٠,٧٦  ٠,٩٢  ٠,٦٨  ٠,٩٨  العرض
  ٠,٦٣  ٠,٣١  ٠,٧٤  ٠,٦٨  ٠,٦٨  ٠,٣  احمليط

  ٠,٣٠  ٠,٥٨  ٠,٦١  ٠,٨١  ٠,٥٠  ٠,٨٥  االستدارة
  ٠,٤٣  ٠,٦٣  ٠,٦٦  ٠,٨٠  ٠,٥٩  ٠,٧٤  االستطالة

  ٠,٤٣  ٠,٦٣  ٠,٦٦  ٠,٨٠  ٠,٥٩  ٠,٧٤  معامل الشكل
  ٠,١٤  ٠,٣٠  ٠,١٣  ٠,٣٥  ٠,٢٣  ٠,٢٤  االحندار

  ٠,١٧  ٠,٦١  ٠,٦٣  ٠,٨٦  ٠,٥١  ٠,٤٩  التضاريس القصوى
  ٠,٧٠  ٠,٨٦  ٠,٨٩  ٠,٦٢  ٠,٩٠  ٠,٢١  عدد ااري
  ٠,٣١  ٠,٤٢  ٠,٣٦  ٠,٥٣  ٠,٤١  ٠,٣٢  نسبة التفرع

  ٠,٤٢  ٠,٤٦  ٠,٥٠  ٠,٨٦  ٠,٣٨  ٠,٩٤  كثافة التصريف
  ٠,٣٣  ٠,٥١  ٠,٥٩  ٠,٨٦  ٠,٥٠  ٠,٧٣  تكرار ااري

  إعداد الباحث/ املصدر

  

  ٢ فـ جم٦ -١= ر  =ر 
  )١ - ٢ن(ن 
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 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

, ٠,٣١( حيث تراوحت قيم االرتبـاط بـني      
مما يعين ارتفاع قيم اخلصائص اهليدرولوجية      ) ٠,٩٩

 املـساحة   اتـساع بارتفاع أبعاد احلوض فينتج عن      
الـساقطة   ياهاستقبال احلوض ألكرب قدر ممكن من امل      

ارتفاع حجم التصريف وقلة زمن التباطؤ وبالتـايل     و
شدة خطورة األحواض وارتفاع احتمالية حـدوث       

لزيـادة   وقتا كافيا السيول كما يتيح اتساع املساحة      
 التقاء اإلجراءاتزمن التصريف مما يساعد يف اختاذ       

يف حني أظهرت العالقة عالقة ارتباط      . خطر السيول 
عة اجلريـان وتبـاطؤ     جيابية بني أبعاد احلوض وسر    إ

  .)٠,٧, ٠,٤٦( األحواض تراوحت بني
جيابية بني خـصائص    إ أظهر اجلدول وجود عالقة      -

 - كثافة التصريف -نسبة التفرع ( شبكة التصريف
واخلصائص اهليدرولوجية ألحواض   ) تكرار ااري 

 - ٠,٣١( التصريف فقد تراوحت قيم العالقة بني     
وحجـم  حيث تنخفض قيم زمن التركيز      ) ٠,٨٦

التصريف وحجم السريان وزمن التـصريف ممـا        
يف  ياهسرعة حدوث اجلريان وفيضان امل     إىل   يؤدي

حني يرتبط عدد اـاري بأغلـب اخلـصائص         
 مـن  قيمتـه اهليدرولوجية ارتباطاً إجيابياً تتراوح     

 يـاه مما يدل على ارتفاع قيم امل     ) ٠,٩٠, ٠,٦٢(
مـة  املتجمعة بارتفاع قيم التكرار مما يزيد مـن قي        

 .صايف اجلريان ومن مث احتمالية حدوث الـسيول       
 كما يدل منط االرتباط اإلجيايب بني تكرار ااري       

خطورة حـدوث    إىل   )وسرعة اجلريان والتباطؤ  (
  .السيول يف حالة ارتفاع نسب تكرار ااري

 أظهر اجلدول وجود ارتباط إجيـايب أيـضاً بـني     -
 - االسـتطالة    -االسـتدارة   (اخلصائص الشكلية   

بعض اخلـصائص اهليدرولوجيـة     ) عامل الشكل 
 حجم السريان -زمن التركيز   ( ألحواض التصريف 

 فقد تراوحت قيم العالقة بـني     )  زمن التصريف  -
فكلما ارتفعت قيم اخلـصائص     ) ٠,٨١, ٠,٠١(

الشكلية زادت قيم اخلصائص اهليدرولوجية وبالتايل   
  .ارتفاع حجم التصريف وحدوث سيول قوية

اجلدول عالقـة عكـسية بـني       يف حني أظهر    
وهذا ) التباطؤ وسرعة اجلريان  (اخلصائص الشكلية و  
 قيم  ارتفاع يف حالة    لألحواض يوحي بكفاءة جتميعية  

اخلصائص الشكلية بالتايل احتمالية حدوث السيول      
  .وأخذ االحتياطات هلا

تصنيف أحواض التصريف حـسب درجـة       ) ط
   .اخلطورة

جة خطورة ميكن إجياد عدة تصنيفات لتحديد در
   :يلي التصنيفات ماهذه أحواض التصريف ومن أهم 

تصنيف األحواض حسب درجة خطورا وفقـاً    . أ
  .للتضرس األقصى

يرتبط التضرس األقصى طردياً بكميات املـواد       
املنقولة والرواسب ومن هنا مت تـصنيف أحـواض         

 ثالث فئـات   إىل   التصريف حسب درجة خطورا   
  : حيث يتضح ما يلي) ٢٥شكل(
وهي األحواض الـيت    :أحواض شديدة اخلطورة  . ١

وتـشمل   .م٤٠٠يزيد التضرس األقصى ا علي    
 - بيش- صبيا- ضمد-جازان( مثانية أحواض هى

% ٤١,١٧بنـسبة )  ليـة  - أملح   - خلب -رمي
األحواض يف حالة األمطار    هذه  وتكمن خطورة   

  .الغزيرة
يتـراوح التـضرس    : أحواض متوسطة اخلطورة  . ٢

م وتـضم أربعـة     ٤٠٠, ٣٠٠األقصى ا بني    
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 الودعاينإدريس علي سلمان 

 من مجلة األحواض وهي   % ٢٣,٥أحواض بنسبة   
  .) مقاب- شهدان - اخلمس - عبد اهللابن (

وهي اليت يقل ا التضرس     :أحواض قليلة اخلطورة  . ٣
 هـي   أحواضم وتشمل أربعة    ٣٠٠األقصى عن 

  ). خنالن- عتود – رمالن –السر  -تعشر(
تصنيف درجة خطورة األحواض تبعاً لسرعة      . ب

  .اجلريان
تتناسب درجة اخلطورة للجريان السيلي مـع       

والرواسب يف عالقة طردية وكلما      ياهسرعة تدفق امل  
زادت سرعة التدفق زادت القدرة على محل الرواسب 
وعلى النحت والتدمري ومن خالل حساب سـرعة        

 إىل   املدروسة ميكـن تقـسيمها     لألحواض اجلريان
  .الفئات التالية حسب خطورا

 وتشمل أربعة أحـواض     : قليلة اخلطورة  أحواض. ١
ساعة وترجع /  كلم ٥ إىل تصل سرعة اجلريان ا

السر  (ا وهي ياهاخنفاض كمية امل إىل   قلة السرعة 
  ). رمي- عتود - رمالن -

وتشمل ستة أحواض   :أحواض متوسطة اخلطورة  . ٢
) ساعة/كلم١٠, ٥( تتراوح سرعة اجلريان ا بني

ـ ابن ( األحواض هيهذه  و  - تعـشر  - د اهللاعب
  ). شهدان- خنالن - أملح -اخلمس 

كـرب  أ و أهموتشمل   :أحواض شديدة اخلطورة  . ٣
– مقـاب  -خلـب   (األحواض املدروسة وهي    

حيث تزيد )  لية- بيش - صبيا- ضمد   –جازان  
   .ساعة/ كلم١٠السرعة عن 

   وسرعة اجلرياناألقصى تبعاً للتضرس األحواضدرجة خطورة  :)١٥ (جدول رقم
  الةاحل  األحواضدرجة خطورة 

  تبعاً لسرعة اجلريان  األقصىتبعاً للتضرس 
   رمي- عتود - رمالن -السر    خنالن- عتود– رمالن –السر-تعشر   قليلة اخلطورةأحواض
  شهدان-خنالن- أملح-اخلمس-تعشر-عبداهللابن     مقاب- شهدان -  اخلمس - عبد اهللابن    متوسطة اخلطورةأحواض

  لية-صبيا بيش-ضمد–جازان– مقاب-خلب  لية-أملح-خلب-رمي-بيش-صبيا-ضمد-جازان  خلطورة شديد اأحواض
   الباحثإعداد/املصدر

  حسب املعـامالت   األحواضتصنيف خطورة   . ج
  .اجليومورفومترية

طريقة جديدة  ) م١٩٩٥إبراهيم الشامي    (اقترح
لتحديد احتمالية حدوث اجلريان الـسيلي وتعتمـد    

درولوجي للجريان السيلي على    منحنيات التقييم اهلي  
احتمالية جريان سـيلي     بهحتديد أي من األحواض     

شديد وأيها متوسط أو ضعيف من خالل متثيل قـيم   
كثافة التصريف مرة وتكرار ااري مرة أخرى على        
احملور الصادي النصف لوغاريتمي مع متثيل بيانـات        

قيم نسبة التفرع على احملور الـسيين الـصادي يف          
  .احلالتني

ومن الثابت أن كثافة التصريف ال تزيد إال وقد         
مساحة احلوض وكلما  إىل زادت نسبة أطوال ااري  

كانت نسبة الفواقد ضعيفة كلما ارتفعت نسبة أطوال 
مساحة احلوض كمـا ترتفـع       إىل   ااري وإعدادها 

  .نسبة تكرار ااري
وتقوم فكرة منحنيات التقييم اهليدرولوجي على      

 كل حوض تصريف من ثالث منـاطق        حتديد موقع 
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باملنحىن بعد التمثيل الكاتوجرايف حيث حتمل أحواض 
فوق املنحىن األيسر   ) A(التصريف اليت تقع باملنطقة     

ودرجات خطورة شديدة من حيث اجلريان السيلي       
اجلوفيـة   ياهواحتمالية ضعيفة يف وجود خمزون من امل      

 ةملنطقفيما حتمل مجيع أحواض التصريف اليت تقع يف ا 
درجات خطورة متوسطة من حيـث      ) B(الوسطى  

 مياهاجلريان السيلي واحتمالية متوسطة لوجود خمزون 
جوفية يف نفس الوقت يف حني تأخذ مجيع أحـواض         

احتماليـات  ) C(التصريف اليت تقع باملنطقة اليمىن      
ضعيفة يف حدوث جريان سيلي واحتماليات قويـة        

فية حيـث نـسبة     اجلو ياهجداً يف خمزون كبري من امل     
 ،الـشامي  (التسرب ومعدالت النفاذيـة العاليـة     

  .)٧٢ ص ،م١٩٩٥
يفيد هذا التـصنيف يف إعطـاء فكـرة عـن           
االحتمالية العالية حلدوث السيول أو املنخفضة الـيت       

جوفيـة يف    ميـاه تكون ذات فرصة أكرب لوجـود       
هـذه  التكوينات اليت تغطي سطح احلوض وتتمثـل      

   :املعامالت فيما يلي
 فعندما يكون عاليـاً فـإن هـذا    :عدل التفرع م. ١

ويعطي فرصة   سريانا سطحيا بطيئًا  احلوض يعطي   
  .أكرب للتسرب

فإذا كانت قيمة تكرار اـاري      :تكرار ااري  .٢
كـسريان   ياهعالية يدل ذلك على زيادة جتميع امل   

خارج احلوض ويزيد فرصة حدوث      إىل   سطحي
  .السيول والعكس

هناك احتمالية فإذا كانت عالية  ف:كثافة التصريف. ٣
  .حدوث سيول عالية والعكس

ومن دراسة  , وبعد وضع النتائج على النموذج      
الذي يـبني احتماليـة     )  ب ، أ -٢٦ (الشكل رقم 

اجلوفية حسب   ياهحدوث السيول وتغذية خزانات امل    
معدل التفرع وكثافة التصريف متكن الباحث مـن        

لني ومن دراسـة الـشك    ,)٢٨-٢٧الشكلني  (رسم  
ثالث فئات كما    إىل   أمكن تقسيم أحواض التصريف   

   :يلي
 مياهأحواض ذات سيول ضعيفة واحتماالت تواجد * 

السر ( ويتمثل ذلك يف أحواض      :)A(جوفية عالية   
  ). تعشر- رمالن - عتود -
جوفيـة   مياهأحواض ذات احتمالية سيول عالية و     * 

أملح  (ى وتضم مخسة أحواض وه    ):B(منخفضة  
  ). جازان-بيش  –د  ضم– خلب -
 مياهأحواض ذات احتمالية سيول متوسطة ووجود       * 

 -لية   ( وتشمل سبعة أحواض هي    ):C (جوفية ا 
 مقاب - شهدان -  صبيا- رمي - خنالن  -اخلمس  

  ).عبد اهللا ابن -
)  ب - ٢٦شكل (كما أمكن من خالل دراسة    

الذي يوضح احتمالية حـدوث الـسيول وتغذيـة         
ة حسب معدل التفرع وتكـرار      اجلوفي ياهخزانات امل 

ومن دراسة الـشكلني    , )٢٨شكل ( عمل -ااري  
 ميكن تصنيف أحواض التصريف   ) ٢٨,  ب - ٢٦(

   :ما يليإىل 
أحواض ذات احتمالية حدوث سـيول ضـعيفة        * 

ويتمثل ذلـك يف     ): A(جوفية عالية    مياهوتواجد  
ويتفـق  )  رمي - عتـود    - تعشر   -السر (أحواض

احلالة األوىل يف كثافـة     ن من األحواض مع     احوض
  .التصريف

 مياهأحواض ذات احتمالية سيول عالية واحتمالية       * 
  ويتمثل ذلك يف أحـواض     :)B(جوفية منخفضة   

 -  ضـمد  - جـازان    - خلب   -  مقاب -أملح  (
  ).بيش
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 ياهأحواض ذات احتمالية سيول متوسط ووجود امل      * 
 -شهدان  ( وتضم مخسة أحواض هي   ):C(اجلوفية  

 - رمالن   -خنالن  – لية   - اخلمس   - عبد اهللا ابن  
  ).صبيا

  ، وكثافة التصريفالتفرع تبعاً ملعدل األحواضدرجة خطورة :)١٦(جدول رقم
  .ومعدل التفرع وتكرار ااري

حسب معدل التفرع وكثافة   احلالة
  التصريف 

  احملصلة  حسب معدل التفرع وتكرار ااري

 ذات احتمالية أحواض
  سيول عالية

 –جازان -خلب-مقاب-أملح  جازان-بيش-دضم- خلب-أملح
  بيش-ضمد 

  ضمد- بيش–جازان - خلب-أملح

 ذات احتمالية أحواض
  سيول متوسطة

-صبيا-رمي- خنالن-اخلمس-لية
  ابن عبداهللا-مقاب- شهدان

-لية -اخلمس-ابن عبد اهللا- شهدان
  صبيا-رمالن-خنالن

-صبيا-ضمد-خنالن-ابن عبد اهللا
  رمالن-لية-اخلمس- شهدان

 احتمالية  ذاتأحواض
  سيول ضعيفة

  السر-عتود  رمي-عتود-تعشر-السر  تعشر-رمالن-عتود-السر

   الباحثإعداد/  املصدر

  
  ملعدل التفرع وكثافة التصريف لتحديد درجة خطورة األحواض التصريف وفقا ألحواضاجليومورفومتري نتائج التحليل ) أ(

  
   لتحديد درجة خطورة األحواضتكرار اارىملعدل التفرع قا  التصريف وفألحواضاجليومورفومتري نتائج التحليل ) أ(

  التصريف وفقا للمعامالت اجليومورفومتريةأحواض درجة خطورة :)٢٦(شكل 
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   :ويتبني من التحليل السابق ما يلي

وجود جمموعة من األحواض تقع يف احلـالتني يف         * 
األحواض احتمالية السيول ـا     هذه   و ):A(الفئة  

جوفية ا عالية    مياه واحتمالية وجود    ضعيفة جداً 
  ). السر-عتود (وهي أحواض 

وجود جمموعة من األحواض تقع يف احلـالتني يف         * 
ـ    ):C(احلقل    األحـواض  ذه   واحتمالية السيول

 خنالن  - عبداهللابن   (أحواض متوسطة وتتمثل يف  
 - ليـة    - اخلمـس    - شهدان - صبيا   - ضمد   -

  ).رمالن
حواض تقع يف احلـالتني يف      وجود جمموعة من األ   * 

واحتمالية السيول ا عاليـة ومتثلـها       ): B(احلقل
 - بـيش    - جـازان    - خلـب    -أملح (أحواض

  ).ضمد
ويتبني من خالل التعرف على موقف كل حوض من         
أحواض منطقة الدراسة بالنسبة الحتمالية حـدوث       

 ويتضح من دراسـة     ،اجلوفية ياهالسيول أو تواجد امل   
اض التصريف تنقسم حـسب    أن أحو ) ٢٩(الشكل  

   :ما يلي إىل درجة خطورا
الفئة جمموعة  هذه  ومتثل  :  أحواض شديدة اخلطورة   -

على النموذجني  ) B( األحواض اليت تقع يف احلقل    
 بيش  – جازان   - خلب   -أملح   (ومتثلها أحواض 

  ).  ضمد-
 وتشمل األحواض اليت    :أحواض متوسطة اخلطورة   -

 جني وتضم أحواض  على النموذ ) C (تقع يف احلقل  
 اخلمس  - شهدان - صبيا   -  خنالن - عبد اهللا ابن  (
 ). رمالن- لية -

 ومتثل األحواض اليت تقع     :أحواض قليلة اخلطورة   -

عتود ( على النموذجني وهي أحواض) A(يف احلقل 
 ). السر-

ومتثل األحواض اليت ختتلـف يف      : أحواض خطرة  -
لـى  فئاا بني كثافة التصريف وتكرار اـاري ع       

 - رمي-تعـشر  ( أحواض هي   ٣النموذجني وتضم   
 ).مقاب

املشكالت النامجة عن حدوث السيول مبنطقة               )   ي 
   :الدراسة

مـن   فيـه أن سهل امـة مبـا       بميكن القول   
مستوطنات بشرية وقرى ومراكز سياحية معرضـة       

النظام البيئي لألودية من جريان سيلي       يفرزهمجيعاً ملا   
من سيول % ٦٠ل حيث يقدر أن سيول جازان تشك

اململكة تدفع بكميات هائلة من السيول تزيد عـن         
وتتوقـف درجـة    ,  كل عـام   ٣م مليون) ١٢٥٠(

غزارة وفاعلية وشدة ومدة ( اخلطورة على كم وكيف
العواصف املطرية هذا    بهاألمطار وما تغذى     )سقوط

النظام ومدى تغطيتها ملساحات أحواض التـصريف       
 بشكل مهيأة ولوجيةاجليومورفوفالظروف اجليولوجية 

خطري حلدوث جريان سيل عارم حالة توافر املتغريات      
  .املناخية السابقة

وتتميز السيول عن أشـكال النحـت املـائي         
األخرى بالكميات الكبرية من اروفات واحلمولـة       
الصخرية حيث قدر أن نسبة املواد الصلبة يف ااري         

 حني أا يف% ١املائية الدائمة أو الفصلية ال تزيد على
فإن ة وعلي%) ٧٠، %١٠( يف السيول تتراوح ما بني

السيول خالل بعض ساعات من الزمن ميكنـها أن         
الف األمتار املكعبة مـن اجلزيئـات     آحتمل وجترف   
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ماليني  إىل   الصخرية خمتلفة األحجام بل تصل أحياناً     
األمتار املكعبة مما يؤثر على النظم الطبيعية والبشرية        

  .املتصلة ا
وتؤثر السيول على صور استخدام األراضي على 

ومراوحها وعلـى    )٣٠شكل (األوديةطول مناطق   
 وجوانبها، وفيما   األوديةحوافها كما تتأثر ا بطون      

اليت تعـرض خلطـر   ستخدامات  يلي عرض ألهم اال   
  .السيول يف منطقة الدراسة

  .تأثري السيول على املراكز العمرانية) ١
ة ونشاط ظاهرة التوسـع     نتيجة للزيادة السكاني  

العمراين وعمليات البناء والتشييد فقد أدى ذلك على  
 خاصـة وأن التركـز      األوديـة مناطق   إىل   االمتداد

السكاين أصالً كان على ضفافها كما زاد التركيـز         
 على املنحدرات ويف املراوح الفيضية وأدى هذا النمو       

تركز اتمعات السكنية يف شكل عمودي على       إىل  
 - بيش - ضمد -العارضة (  مثل قرىاألودية خمارج
القرى خلطر الـسيول ممـا   هذه وهلذا تتعرض   ) صبيا

تدمري املباين وإحداث عملية تقويض سفلى       إىل   يؤدي
  .ملبان أخرى نتيجة لعمليات النحت

 داخل املـدن مثـل   إىل وعادة ما تصل السيول   
) بـيش  - ضـمد  -  صبيا– أبو عريش -صامطة  (

لغة خاصـة أن نـسبة مـساحة        وتسبب أخطاراً با  
األسطح غري املنفذة بداخلها كثرية نظـراً لوجـود         
الشوارع املسفلتة واألبنية الكثيفة ممـا يزيـد مـن          
معدالت اجلريان السطحي ويسبب مشاكل داخـل       

يف املناطق السهلية الحظ الباحث أثناء      ة  املدن كما أن  
الدراسة امليدانية انتشار ظاهرة اقتطاع الثنيات مـن        

 ل عملية التكسية اخلرسانية حيـث أدى ذلـك        خال

زيادة التدفق املائي وحدوث الفيـضانات      إىل   هبدور
خاصة مع التعديات السافرة على حرمـة الـوادي         

  .وتضييقه
وختتلف أخطار السيول وكمية اخلسائر املسببة      
هلا من منطقة ألخرى حـسب الطبيعـة اجلغرافيـة        

ثها وقد  والتوزيع السكاين والعمراين ىف مناطق حدو     
قدرت اخلسائر والوفيات البشرية الناجتة عن السيول       

ـ ( هـ١٤٢٥إىل   هـ١٣٩١ىف املنطقة من عام     ـب
 سنوات  ،ياهبيانات وزارة الزراعة وامل   ) (اً شخص ٧٣

  ). خمتلفة
 من املنـاطق    وتعترب مدينتا جازان وأيب عريش    

هـذه  املعرضة دائماً خلطر السيول ألن أغلب قـرى   
 خاصـة وادي جـازان      ألوديةااملدن تقع يف بطون     

 وكثرياً ما تتعرض حمافظة أيب عريش رغم وجود السد 
جرف املناطق السكنية والزراعية اليت أمامها كما       إىل  

تتعرض قرى بيش خلطر السيول ومن ذلك ما هطل         
ـ ٧/١٤١٢ /٩ إىل ٧ من أمطار مـن    حيـث   هـ

حاصرت عدة من القرى منها قرية العالية وبيش العليا 
مغادرا  إىل    املنازل مما اضطر أهلها    ودخلت السيول 

وقطعت الطرق وألغيت امتحانات الطالب ليـومي       
  .ثننياألحد واإل

ومما زاد من مشكلة السيول أن سكان املنـاطق      
السهلية كثرياً ما تناسوا الفيضانات السيلية نتيجة لقلة 
 أو ندرة األمطار يف سنوات عديدة متأخرة فأخـذوا        

ؤقت بل إن الكثري منـهم      يتعايشون مع وضع بيئي م    
يشيدون منازهلم يف مناطق أخطار حمتملة بعضها لعدم 

  .شي متدنيلدراية وبعضها ملستوى معا
كما تتعرض األسواق الواقعة علـى ضـفاف        
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مثل سوق  ( الغرق إىل    أو بالقرب من جماريها    األودية
انقطاع السوق   إىل   فكثرياً ما تؤدي السيول   ). الدائر

سوق الثالثاء يف صبيا فهـو      ليوم أو يومني وكذلك     
ورغم صدور القرارات بإزالة    . يقع يف جمرى الوادي   

 بعض القرى ونقلها نتيجة مواقعها اخلطرية كقريـة       
اليت دائماً ما تتعرض كـل منـها        ) اجلهو واحلرجة (

ويـشري الـدفاع    . اآلنللسيول إال أا مل تنفذ حىت       
قرية على ضفاف   ) ٢٠٠(وجود أكثر من     إىل   املدين
 يف منطقة الدراسة مت السماح لسكاا بالبناء        ديةاألو

ومت إيصال التيار الكهربائي إليها مما شجع أهليها على 
التوسع كمـا يف وادي صـبيا حيـث يقـوم اآلن        
استحداث وبناء وإنشاء حمالت جتارية وحمطات وقود       

لكـربي  ة  ومعارض سيارات يف جمرى السيل وحماذي     
  .الوادي

  .راعةتأثري السيول على الز) ٢
تنتشر األراضي الزراعية يف منطقـة الدراسـة        

 ويف مراوحهـا    األوديـة بشكل كبري على ضفاف     
 وجوانبـها يف    األوديـة بطـون    إىل   الفيضية إضافة 
مـا   على أراضٍ  كما توجد الزراعة     ،قطاعات خمتلفة 

 ويظهر أثر السيول يف جتريـف التربـة         األوديةبني  
   موع اجلذري الزراعية وإزالة التكوينات اليت تغطي ا

 األراضـي لألشجار وفقدان خصوبة التربة وتعـد       
 اجلـزء الزراعية الواقعة بالقرب وعلى ضفاف أودية       

األوسط من املنطقة أشد املنـاطق املتـأثرة بعمليـة          
 املائي بسبب شدة احندار احلافات وجماري       االجنراف

  .بعض أودية القطاع الشمايل إىل ،إضافةاألودية
 العناصر الـيت تفقـدها    كثرأويعترب النيتروجني   

البوتاسـيوم مث    يليـه التربة بسبب االجنراف املائي     

الفوسفور، حيث تؤثر الـسيول علـى التركيـب         
  اليت تتعرض ملرور السيول    فاألراضيالكيميائي للتربة   

كما ينقص ا البوتاسـيوم      تقل ا نسبة الصوديوم   
الصاحل لالمتصاص نظرا النتقال تلـك احملتويـات        

اجلارية، حيث يتم ترسيبها بعد تبخر  ياه ىف املوذوباا
  ). ٩٨م، ص١٩٩٩ ،قاسم( ياهتلك امل

وتقوم السيول جبرف العقوم الترابية اليت تقـوم        
 إىل   مما يعرض األراضي الزراعية    األوديةعلى جماري   

أن يتم   إىل   حالة من اجلفاف قد تستمر عدة سنوات      
  .خرآخر وإىل أن حيدث فيضان آإنشاء سد ترايب 

تعرية السفوح ممـا   إىل وكثرياً ما تؤدي السيول  
كبرية باملدرجات الزراعية األمر الذي      يلحق أضرارا 

أخطار كثرية كـاجنراف     إىل   يعرض الوضع الزراعي  
التربة، ودم حواجز املدرجات، كما تعمل السيول       

مفتتات التربة من   من   على نقل كميات كبرية      أيضاً
خرى متفرقة مما يعرض    أماكن أ  إىل   أماكنها األصلية 

األراضي الزراعية للتعرية وختدد التربة كما تعمـل         
السيول على حنت األراضـي الزراعيـة املالصـقة         

 مما يؤثر بشكل واضـح      األوديةللجوانب املقعرة من    
تربة رملية  إىل األراضي من تربة طينية   هذه  على تغيري   

وحصوية وتصبح يف النهاية جزءاً من أراضي الوادي        
 - خلـب    -تعشر   ( كوادي األودية أغلب   كما يف 

  ).بيش
   .تأثري السيول على الطرق) ٣

تكمن مشكلة السيول على الطرق يف أا حتدث   
 ال توجد كبارٍ  ة  أن إىل   فجأة يف غالب األحيان إضافة    

 مما  تربط بني ضفيت الوادي يف كثري من أودية املنطقة        
جريدة عكـاظ يف    ( يعرقل حركة النقل وقد نشرت    
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 ١٦أن هناك   ). ٣٠ ص ،م٢٠٠٤ ،١٣٧٥٣عددها  
 ٣٤,١٢( قرية يف جنوب املنطقة بدءاً من قرية القفل       

) درجة شرقاً ٣٤,٥٥(  قرية اخلضرية  إىل )درجة شرقاً 

ما جاورها نتيجة السيول اليت     تعيش يف عزلة تامة ع    
 هحدثت ذلك اليوم حيث قطع وادي تعشر وروافـد   

   .القرىهذه  إىل الطرق مما حد من الوصول

  
  )م٢٢/١٢/٢٠٠٥(السيول وتتسبب ىف عرقلة السري  هالرئيسي حتاصر طريق بيش) ٢ (صورة

  :ما يلي ومن كوارث السيول يف املنطقة
 سيول قرية احلقلة إحدى قـرى صـامطة عـام          -

 طالبة خصوصاً وأن ١٤ذهب ضحيتها    هـ١٤١٨
ملدارس ا ه جزء يف الشمال بجزأينالقرية تتكون من 
كثافـة سـكانية     ه اجلنوب ب  ىفواملستشفى وجزء   

 ليـومني أو    اجلزأينوكثرياً ما تقوم السيول بفصل      
وكـثرياً مـا    . تعطيل اخلدمات  إىل   أكثر مما يؤدي  

تسبب السيول بعد ايتها يف ظهور املستنقعات اليت 
  .لألمراض البعوض الناقلة وأمههاتكثر ا احلشرات 

 -الكرمـي   ( ن قـرى  دامهت سيول وادي شهدا    -
 - أبو السلع    - أم السعد    - أبو القعايد    -مشلحة  
 - النبـوع    - حملـة غـوان      - امللحاء   -القضب  

تـدمري   إىل   أدت)  أم القحفة  - الشافر   -املخالف  
يوم األحد   بعض املنازل وقطع الطريق الرئيسي يف     

 .م٢٠٠٤يناير 

دامهت السيول   هـ٨/٦/١٤٢٤يف يوم األربعاء     -
عض قراها وجنم عن ذلك حـسب       مدينة بيش وب  

تقرير جلنة احلصر تدمري عدد من الطرق الرئيـسية         
وعزل املدينة والقرى املتضررة عن باقي حمافظـات     

 كمـا تـسببت     .املنطقة وسجلت حاالت غرق   
يار عدد من اجلـسور واملـصدات       االسيول يف   

الصناعية والترابية مما ضاعف من معاناة األهـايل        
أسرة ترك منـازهلم    ) ٤٠٠( ضطر أكثر من  احيث  

 والنوم يف العراء كما حجزت السيول ما يربو عن        
 ميـاه وطوقتـهم   ة  من قرية العش   )شخص٦٠٠(

السيول وجرفت الطرقات املؤدية إليهم وأتلفـت       
 مساجد وأحلقت ضـرراً     ٧ مرتل و  ٤٠٤حمتويات  

 ٣ سيارة وتلـف  ٢٤ حمالً جتارياً وجرفت     ٢٥٦ـب
   .مزارع
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ثناء السيل أ ىف بىن مالك وقطع الوادي هلا األوديةانتشار الطرق يف أحواض أحد  :)٣ (صورة

 )م١٢/٧/٢٠٠٥(
قرى حمافظة صبيا    هـ١٤٢٥دامهت سيول عام  

وبعض قرى بين مالك اجلبلية حيث وصل منـسوب       
أشخاص ومت  ٨ أمتار وجنم عن ذلك غرق    ٧ إىل ياهامل

من املنازل يف   مواطن ومقيم وتدمري عدد     ١٣٧ إنقاذ

 ااورة وجرف ما يقارب مـن       والقرىلطفرة  اقرية  
 التيار الكهربائي كما أغلقت    وانقطاعمخس سيارات   

 طرق أل حيىي يف بين مالك ومنعت وصول املساعدات
  .املتضررينإىل 

  .لفةاخلسائر البشرية الناجتة من جراء السيول اليت دامهت منطقة الدراسة يف سنوات خمت :)١٨(جدول رقم
  ـه٢٠/٦/١٤٢٥  ـه١٥/٢/١٤٢٥  ـه٨/٦/١٤٢٤  ـه١٠/٥/١٤١٩  ـه١٠/١١/١٤١٨  السنوات

  ١٥  ٦  ٨  ١  ١٠  اخلسائر البشرية
  ). سنوات خمتلفة،ياهبيانات وزارة الزراعة وامل (املصدر

الخسائر البشریة
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اخلسائر البشرية الناجتة من جراء السيول  :)٣١(شكل

  .اليت دامهت منطقة الدراسة يف سنوات خمتلفة
  .)١٨ (جدول رقماملصدر 

تعترب الطرق اجلبلية أكثر الطرق تعرضاً ألخطار       
السيول حيث كثرياً ما ينقطع سكان املناطق اجلبليـة    
نتيجة حلدوث السيول وتساقط الصخور يف الطـرق    
 ومن ذلك ما حدث من انقطاع لطريق جبل سال عام

ـ     هـ١٤٢٥  إىل  أدتة  نتيجة حلدوث سيول جارف
  عطل أكثـر مـن     تساقط صخور سدت الطريق مما    

 .مدارس وتوقف خدمة الرعاية الصحية٩
تقوم السيول بتغيري مالمح الطرق خاصة الترابية       
منها اليت جترفها السيول دون أن يتم تعبيدها إال بعد          
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شهور متوالية ومطالبات اجلهات املختصة حىت يـتم        
خرى وإزالة ما ا من مفتتات ورمـال  أمتهيدها مرة   

نزالق السيارات وتزحلقهـا    ا إىل   وغرين اليت تؤدي  
 .وحدوث الكثري من احلوادث بسببها

الطرق هذه  تكمن خطورة الطرق يف أن أغلب       
وطريـق  ) وادي الـدحن  (ة  كطريق القصبة العارض  

وطريق صـبيا بـيش     ) وادي خلب  (اخلشل األحد 
 أو تتقـاطع  األوديةتتعامد على جماري  ) وادي صبيا (

ة لألودية  معها كما أن هناك بعض الطرق تسري حماذي       

أو على جوانبها وموازية اريها ومنها طريق العارضة 
 وطريق العيـدايب صـبيا     )وادي جازان ( أبوعريش

ونظراً لتواجد العمـران يف منـاطق       ) وادي قصي (
تـدمري أو   إىل    فإن أي جريان سيلي يـؤدي      األودية

عرقلة ألشكال احلياة املختلفة ومن خالل الدراسـة        
على ة  أن بعض العبارات املقام   امليدانية تبني للباحث    

 قد أدت التجمعـات     األوديةبعض الطرق يف مناطق     
سدها وال توجد أعمال دورية إلزالتها مما        إىل   الرملية

  .املتدفقة ياه لكمية املاالستيعابية كفاءايقلل من 

  
  ).م٢٠٠٥(ازدحام نتيجة لعرقلة السيول لطريق صبيا بيش  :)٤ (صورة

  .تأثري السيول على آبار املياه) ٤
 األوديةكثرياً ما حتفر اآلبار واخلزانات يف قيعان        

أو على ضفافها أو عند حضيض املنحدرات كما يف         
وادي احملاطة رافد وادي جازان وكما يف وادي خلب 

 إىل   وعند حدوث السيول يؤدي    األوديةوغريها من   
روفات اليت تأيت   اآلبار لإلطماء بسبب ا   هذه  تعرض  

ا السيول كما أن كثري من السيول تؤدي على تدمري 

وذكر أهايل قرية . األسقف واحلوائط اخلرسانية لآلبار
أن السيول تـسببت يف تـدمري       ) ٢٠٠٥( احلوامضة
لفترة طويلة عن    ياهمما تسبب يف قطع امل     ياهمواسري امل 

  .القرية
  :ا وجوانبهاألوديةتأثري السيول على بطون ) ٥

ــح   ــن املالم ــثري م ــسيول الك ــشكل ال ت
الشقوق الطينية  ( األوديةاجليومورفولوجية يف بطون    
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هذه ويرجع وجود )  احلفر الوعائية- نقط التجديد -
 الطوليـة مـن   األوديةاختالف قطاعات  إىل   املالمح

 انتـشار ويـؤدي    حيث العمق واالتساع واالحندار   
فعـل   ب األوديةالكتل الصخرية الساقطة على قيعان      

إعاقة عملية اجلريان وتشعب القنـوات       إىل   السيول
خلفها وتؤدي السيول القوية على حفـر قنـوات         

 وبالقرب من جوانبـها     األوديةواضحة على قيعان    
 إىل  وكثرياً ما تؤدي الرواسب املنقولة بفعل السيول      

 كما تعمل على    األوديةزيادة طاقة التسرب يف قيعان      
يول الضعيفة كما تساهم يف الس  هإعاقة اجلريان وتشتت  

 اجلافـة وتراجـع     األوديةالسيول يف تعميق جماري     
  .جوانبها

  
 الطريق الرئيسي فوق إيل ارتفاع السيول ودخوهلا إيلتراكم الطمي ومنو األشجار يؤدي  :)٥ (صورة

  ).م٢٠٠٥( عريش صبيا أبوالكباري املعدة ملرور السيارات طريق 
 الفواصـل   اتـساع مل السيول على زيادة     وتع

ـ     األوديةوالشقوق على جوانب     ة  مما جيعلـها عرض
للسقوط وتعترب اخلوانق النهرية ظاهرة من الظاهرات       
املميزة لألودية اجلافة يف املنطقـة خاصـة يف وادي          

وتتسم جوانب مواقع اخلوانق بشدة      وروافدهجازان  
  .واضعاالحندار حىت تكاد تكون عمودية يف معظم امل

  .تأثري السيول على حبرية السد) ٦
الشرق من مدينة جازان ونتجت  إىل تقع البحرية

يف البحرية   ياهومصدر امل . عن إقامة سد وادي جازان    
 ياهوحيدث مل . السيول اآلتية من الوادي    مياهنتج من   

البحرية تغريات فيزيائية وكيميائية وحيويـة نتيجـة        
احململـة   يـاه  امل  التربة إليها بسبب جريـان     اجنراف

ويعد املناخ العامل الرئيـسي املـؤثر يف        . باملفتتات
خصائص الرواسب يف البحرية كما يتحكم يف كمية        
هطول األمطار وكمية التبخر وطبيعة التربة يف منطقة       

كمـا تـؤثر    . نوعية منو النباتات   إىل   التجمع إضافة 
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التذبذبات الفصلية يف تصريف األار علـى كميـة     
  .فتاتية يف حوض البحريةالرواسب ال

وتتكون رواسب البحرية من رواسب ناعمـة       
التتابع الرسـويب    يشبهاحلبيبات وذات تطبق مترقق     

 ،تتابع رواسب شاطئ البحر املتراجـع      البحريي ا 
رواسـب   إىل   وتقل رواسب البحرية بشكل جـانيب     

الشمالية واجلنوبية بينما تتـدرج      خاصة يف اجلهات  
 قليلة العمق  مياهد من رواسب    واح هاجتاالرواسب يف   

  .أعمق فأعمق مياهرواسب إىل 
بداية إنشاء الـسد     إىل   ويرجع تكوين البحرية  

 طولـه الذي يبلـغ     م على وادي جازان   ١٩٧٠عام
 مـساحته وتقـدر    م١٤ إىلة  كلم ويصل عرض  ٣٠

كيلو متر مربع ويعترب السد     ٤٣٠٠٠اإلمجالية حبوايل   
م فوق  ٤٢,٦ من أهم السدود يف اململكة ويرتفع إىل      

) م فوق سطح الـوادي    ٣٥( أعمق مستوى لألساس  
وميكن أن يغطي حوض     م٣٣٦ويبلغ طول السد حنو     

 هكتار بسعة ختزينية قـدرها    ١٤٠٩ التخزين مساحة 
 ،وزارة الزراعـة وامليـاه     ( مليون متر مكعـب    ٧١

   ).٦ص ،ـه١٤١٥
وتقع حبرية السد يف األجزاء الدنيا من الـوادي         

ائية يف فيها مع الرواسـب      وتتداخل الرواسب الكيمي  
وعمليـة  ) معادن الكربون ومعادن البخـر     (الفتاتية

التبخر أعلى من كمية هطول األمطار لظروف املناخ        
السائدة ويظهر من الشكل أن رواسب البحرية تتكون 

حزام رملي مث    يتبعهمن حزام خارجي من حصبات      
حزام داخلي من طني وغرين رملي ويعتمد التكوين        

 ملاء البحرية بشكل أساسي علـى املـواد         الكيميائي
 ويترسب العديد .البحرية إىل  الذائبة املعلقة اليت تساق   

من األمالح نتيجة العمليات الكيميائية واحليوية اليت       
كلسيت (حتدث يف البحرية ومن أهم األمالح املترسبة 

. ) وغريهـا  - جـبس    - دلوميت   - أرجوانيت   -
  ).٤٢٥ ص ،م١٩٨٧ ،مشرف(

رية سد وادي جازان من أهم وأكـرب        وتعترب حب 
البحريات يف املنطقة وهي حتتوي على مـا يقـارب          

 وتشكل أحد العوامل الرئيسية *مليون متر مكعب٥٠
لتكاثر وتوالد البعوض املسبب لألمراض وقد الحظ       
املسح امليداين آلثار مرض محى الوادي املتصدع الذي       

ـ    لألرصـاد الرئاسة العامة    هقامت ب  ة  ومحايـة البيئ
وجود الكثري من بقايا أعمال الرش       إىل   )ـه١٤٢٣(

السد ال يتم    مياه وتبني أيضاً أن     .باملبيدات الكيماوية 
 منها خوفاً من أن تنقل بدورها نواقل        الكثريتصريف  

املرض من بويضات البعوض وغريها وكذلك ختوفـاً     
من نقلها لبقايا وترسبات الكيماويـات واملبيـدات        

 هذه  حتتويهلواقعة أسفل السد مبا     املناطق ا  إىل   السامة
 ميـاه املناطق من مزارع ومشاريع زراعية وتنموية و      

 باجتـاه امتداد البحرية    إىل   جوفية وسطحية مما أدى   
 الطريق الذى يربط بني أىب     إىل   ووصوهلا مشاىل جنوىب 

  .هعريش والعارضة مما يهدد بإغالق
وهناك مشكلة أخرى وهي ترسيب كميـات       

 هتراكمة يف قاع حبرية السد مما ينتج عنالطمي اهلائلة امل
 . مستوى األعماق ا نظراً لكثرة الطمـي        اخنفاض

وتعمل البحرية كخزان مائي أو حمبس جيتمع يف قاعها 
                                                

 B × H × 5 - 0=  لتقدير السعة التخزينية أمام السد       - *
 ×L   حيث B       عرض الوادي عند موقع السد  ,H   ارتفـاع 

 طول املسافة من السد إىل النقطة الـيت يـساوي           L, السد  
   ا صفراً عند احلد اخلارجي لبحرية السد على        منسوب املياة

  .طول جمرى الوادي
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 وخالفاً ة والكيماويات العامة بشكل متناماملواد العالق
 ،لألودية فاملاء يف البحرية قليل اجلريان والتغري النسيب       

كن أن تتجدد خالل عدة أيـام أو         مي األودية مياهيف  
  .عقود إىل أسابيع لكنها يف البحرية قد متتد

مشكلة                  ة  د يا ز يف  تسهم  ليت  ا كيات  لسلو ا بعض 
  .أخطار السيول يف منطقة الدراسة

 يعترب تعامل أهل القرى الريفية داخـل أحـواض          -
دور كبري يف حدوث الفيضانات نتيجة  لهالتصريف 

ار واقتالعها وإحالل   من إزالة األشج   بهملا يقومون   
 حشائش املراعي أو احملاصيل الزراعية مكاا إضافة      

زيادة التدفق املائي    إىل   حفر املصارف مما يؤدي   إىل  
حنو القنوات الرئيسية والفرعية مما يزيد من فرصـة        

  .حدوث الفيضان
 يعد جهل السكان بطبيعة النحت واإلرسـاب يف         -

ر مشكلة   من أسباب التدهور البيئي وظهو     األودية
حيـث يقـوم     خطورته لهالسيول كعامل طبيعي    

السكان يف األحواض اإلرسابية لألودية بإحـداث       
) احلفـر  (تغيري هلا عن طريق عمليات التجريـف      

العشوائي وكثرياً ما تتسم عمليات     ) الدفن (والردم
 لتزويـد   األوديةالتجريف ألخذ التربة من بطون      

  .ورمالمن حصى  حتتاجهاإلنشاءات احلديثة مبا 
 األوديـة مناطق   إىل    يؤدي زحف العمران املستمر    -

 دائـرة  تساعا إىل العذبة ياهاخلصبة وامل حيث التربة
اخلسائر كما أن إلقاء خملفات وأنقاض املبـاين يف         

ضيق ارى  إىل  وعلى جوانبها يؤدياألوديةجماري 
لكميـات التـساقط وحـدوث       استيعابهوعدم  

  .فيضانات تدمر كل ما متر به
 تؤدي إقامة احلواجز اخلرسانية والترابية والعقوم من -

 إىل  بطرق عشوائيةاألوديةقبل السكان على جماري  
ارتفاع املنسوب وغمر املباين واملزارع وحـدوث       

حيث ) قرى وطهمز( اخسائر ومن أمثلة ذلك عقم
حتويل  إىل   العقوم املقامة يف وادي بيش    هذه  تؤدي  

لدراسـة أن العقـوم     القرى وقد أثبتت ا   إىل   ياهامل
الصغرية ال تسبب مشاكل وهي موجودة من زمن        

 األخرية أصبح بعض العقوم يزيـد     اآلونةيف  ة  إال أن 
أمتار مما يسبب حجز كميات ٨ أو ٧ارتفاعها على 

وإحداث اجنراف كبري أثناء حدوث      ياهكبرية من امل  
  .السيول

 يف مواسـم  األوديةيف بطون  ه تؤدي عمليات الترت  -
  أثناء هطول األمطار   األوديةوحماولة اجتياز   األمطار  

  .تعرض الكثريين للوفاةإىل 
 يؤدي اجلهل خبطورة السيول ووجود فترات زمنية        -

عدم أخـذ االحتـرازات    إىل  ال حتدث فيها سيول   
واالعتبارات عند البناء والتخطيط ويؤدي ذلك يف       

املناطق ألخطـار الـسيول     هذه  تعرض   إىل   النهاية
عدم  سببه البناء العشوائي الذى     نإوتدمريها حيث   

ازدياد  إىل   أدىوجود خمططات من قبل البلديات      
  .املشكلةهذه 

 إىل  األوديةيؤدي إلقاء النفايات عشوائياً يف جماري       -
ما حدث يف وادي بيش ومن      ة  احنراف السيول ومن  

منـاطق ذات االسـتقرار البـشري        إىل   مث نقلها 
   .وإحداث أضرار ا

 الطرق يف مسارات الـسيول       يؤدي رفع منسوب   -
خاصة ىف املناطق القريبة من خمـارج        وحول املباين 

تكوين حاجز للسيل فريتفع منـسوب       إىل   األودية
القرى واملـستوطنات فتـدمر      إىل   ا وترجع  ياهامل
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  .املباين واملنشآت
  :طرق ووسائل مواجهة أخطار السيول) ك

هناك عدة طرق متبعة يف املنطقة ملواجهة أخطار        
   :سيول ومنهاال
 يقوم السكان بعمل مصدات للسيول وذلك بإقامة        -

تالل طولية من الرواسب املتباينة األحجام أو مـن         
 حماور الطـرق علـى      ةاألحجار واحلصى يف موازا   

م من الطريق وتعـد     ٢٠-١٥مسافات تتراوح من    
مبثابة سدود وإعاقة حلماية الطرق مـن أخطـار         

  .اجلريان
انب التكنولوجي وذلك    هناك طرق تعتمد على اجل     -

بإقامة املنشآت املقاومة للـسيول مثـل الـسدود      
ىل تـاليف أخطـار     إواجلسور وغريها مما يـؤدي      

  .السيول
 تكسية جوانـب الطـرق وخلفهـا باخلرسـانة      -

 مياهواألحجار واألمسنت حىت ميكن مقاومة اندفاع       
األحجار عند خمارج   هذه  وضع   إىل   السيول إضافة 

النحت التراجعي خلفها ومن العبارات لضمان عدم  
ى طريق العيدايب الدائر    التكسيات ما يوجد عل   هذه  

متر وطريق العيـدايب    ٣,٥متر وعرض   ٥٠٠بطول  
صبيا كما تنتشر العبارات على طريـق العارضـة         

متـر  ٣ض   عريش بعر  اخلشل وطرق العارضة أىب   
 على  ةخراساني كما تقام حاميات     .متر٥٤وطول  

مبنـاطق سـكنية     اليت متـر     األوديةبعض ضفاف   
  . عليهااًوتشكل خطر

 تقوم بعض البلديات بتنظيف الطرق مـن بقايـا          -
اروفات السيلية عقب انتهاء السيل وهي طريقـة   

  .غري مكلفة وتوفر األمان ملستخدمي الطريق

ومنشآت ومزارع يف    إقامة مبان  جيرى حالياً منع     -
 وال ميكن إغفـال     ضفافها أو على    األوديةجماري  

د يف حجز السيول الـشديدة وكبحهـا        دور الس 
من املـدن مثـل      هوالتخفيف منها ومحاية ما وراء    

 همدينة أيب عريش وجازان وإن كان ميثل هو بنفس        
  . خطراً عليهااآلن

  .مقترحات للحد من أخطار السيول) ل
تعترب السيول أحد أهم حمددات التنمية يف منطقة     

بار املشكلة بعني االعت  هذه  الدراسة حيث جيب وضع     
عند إقامة املشاريع واحملددات اهلندسية والتـصميمية       
وذلك للتمكن من استغالل املوارد املتاحة بأسـلوب       
حيقق األهداف املرجوة للتنمية وهلذا توجـد بعـض         

   :املقترحات للحد من أخطارها تتمثل يف
 اسـتخدامات األرض  التركيز على ختطـيط      -١

اين للمناطق املعرضة للسيول وحظر االمتداد العمر     
  .يف املناطق املهددة بالسيول

إجالء السكان واملنشآت ومراكز اإلنتاج من       -٢
أماكن أخرى أكثـر     إىل   املواضع املهددة بالسيول  

 .أمناً
إقامة السدود وعمل اخلزانات وحفر القنوات       -٣

يف أماكن يتم حتديدها بدقة حىت ال دد التجمـع     
السيول وعدم   مياهالعمراين وحماولة االستفادة من     

ال فائدة وإقامة نظام ري خاص الستغالل بياعها ض
 وينبغي قبـل إقامـة      .املتجمعة أمام السدود   ياهامل

السدود أن يسبقها إقامة جمموعة مـن الـسدود         
من أودية املنطقة تعمـل علـى    بكل واداحلجرية  
وتنقيتها من الرواسب اخلشنة ودئة      ياهترشيح امل 

 .وعدم إضرار السيل بالسدود ياهامل
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وسع يف إقامة العبارات والكباري خاصـة       الت -٤
 وذلك  األوديةعلى الطرق اليت تتقاطع عمودياً مع       

السيول تفادياً لتدمري الطرق وجيب      مياهلتصريف  
 وسعتها وطاقتها التصريفية مع     أقطارها تتالءمأن  

كمية وطاقة اجلريان العابر هلا وتعهدها بالـصيانة        
 إىل  تؤديمن الترسبات والنباتات واحلشائش اليت      

 .انسدادها
األمطـار   ميـاه لتـصريف   وإقامة جمارٍتنفيذ   -٥

والسيول خاصة يف املـدن املكتظـة بـالعمران         
 .والسكان

منع رمي خملفات املباين واملنشآت والنفايات يف  -٦
 . وتنظيفها باستمراراألوديةجماري 

ميكن استخدام تقنية االستشعار عن بعـد أو         -٧
املبكر للسكان  الرادارات ووسائل اإلنذار السريع و    

من خطر السيول وذلك بإنشاء شـبكات إنـذار    
وتنبؤ حديثة ومتطورة للتنبؤ حبدوث العواصـف       

إرسـال   إىل الرعدية وحدوث أمطار غزيرة إضافة 
حد معـني   إىل   ياه مستوى امل  ارتفاع عند   إشارات

 .حىت يتم إغالق الطرق وتفادي السيول
جيب عمل الفتات ولوحات حتذيرية ملرتـادي      -٨

 إىل   للتذكري خبطر الـسيول وإرشـادهم      يةاألود
 إىل  األماكن املخصصة لالحتماء ا ممـا يـؤدي       

 . التقليل من األخطار
السيول يف   مياهميكن إقامة سدود للتحكم يف       -٩

املنابع العليا لألودية مما يوفر مساحات متزايدة من        
 مياهاألراضي والتربة وعدم حرمان املنابع العليا من  

ويـضمن يف النهايـة      يـاه يار امل األمطار ودئة ت  
السيطرة الكاملة على مجيـع أجـزاء أحـواض         

 .التصريف
االهتمام باحلواجز والعقوم الترابية اليت تساعد       -١٠

األمطار وحـسن اسـتغالهلا    مياهيف نشر وتوزيع  
 أمتارمخسة  إىل أربعةوعدم رفعها حبيث تكون من  

ومنع اجنـراف   ياه مما يقلل من سرعة امل     أقصىحبد  
 كانت تتواىل علـى مـساحات       إذاخاصة   بةالتر

 .متقاربة
  النتائج 

مشكلة الـسيول ىف منطقـة       تناولت الدراسة 
مث ة  ىف املنطق ة  الطبيعية   ببيان ملالمح البيئ   ابتداًءجازان  
وتوزيعها وبيـان   ة   التصريف باملنطق  أحواضدراسة  

وخصائص شبكات التصريف ة خصائصها املورفومتري
 واآلثار املترتبة عليها  ألحواضل ةواملالمح اهليدرولوجي 

وإظهار اجلوانب السلبية واإلجيابية لإلنسان يف البيئة       
  .املشكلةهذه وتقدمي عدة مقترحات للحد من أخطار 

وقد اعتمدت الدراسة على اخلرائط اجليولوجية      
والطبوغرافية املتاحة عن املنطقة يف حدود ما استطاع        

مليدانيـة  كما اعتمدت على الدراسة ا     هالباحث مجع 
مـا   إىل   الدراسةهذه  وقد توصل الباحث من خالل      

  :يلي
 تبني من دراسة اخلصائص املورفومترية أن مساحة        -

 ٢كـم ٥٥٤٧ و ٢كم٥ األحواض تتراوح بني  هذه  
كـم وتتـراوح    ٧١كم و ١٥وتتراوح أطواهلا بني  

كم أما معامل الـشكل   ١٤٤ و كم٥٩ حميطاا بني 
راسة الدهذه   وتفيد   ٠,٩٥ - ٠,٠١فيتراوح بني   

 حـدوث   احتماليةيف إعطاء داللة واضحة ملؤشر      
  .السيول

 تبني من دراسة خصائص التضرس أن األحـواض         -
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م ٩٨٥م و ٢٦٥  بـني  األقـصى يتراوح تضرسها   
م وقيمـة   ٢٤,٨ و م٨,٤٨ومعدل تضرسها بـني     

  .٠,٦١٨ و٠,٠٥٥الوعورة بني 
 تبني من التحليل املورفومتري أن أطوال اـاري         -

كم أما معـدل التفـرع    ٦٤٩كم و ٢٢تتراوح بني 
 يف حني يتراوح تكـرار  ٥,١٤ و٢,٣فيتراوح بني  
 وتتراوح كثافة التصريف    ٩,٩ و ٠,٥ااري بني   

   .٤,٤ و٠,٠٧٢بني 
 تبني  لألحواض ومن دراسة اخلصائص اهليدولوجية    -

 ١٠٩,٣٧ و ٨,٦٤أن زمن التباطؤ يتـراوح بـني      
سـاعة  ١٠,٤ وزمن التركيز يبلغ املتوسط العام له     

 لألحـواض  بلغ متوسط حجم التـصريف    بينما  
ثانية ويتراوح حجـم الـسريان بـني        /١٥٦,٣٦
وزمن التـصريف    مترا مكعبا٢٥٦,٦٦ و ٢٠,٢٦

   .ساعة٨٦٢,٠ و٢١,٥٥بني 
وبدراسة العالقة االرتباطيـة بـني اخلـصائص         -

 تـبني أن    لألحـواض  املورفومترية واهليدرولوجية 
لى العالقات موجبة ىف مجيع القيم وتدل مجيعها ع       

 حـدوث الـسيول وخطـورة       احتماليـة مؤشر  
   .األحواض

 يف  األرضأوضحت الدراسة بعض أمناط استخدام       -
 وتتمثل أمناط االستخدام يف املبـاين       األوديةجماري  

 يـاه  الزراعية وآبار امل   واألراضيواملنشآت والطرق   
 وقد مت تصنيف األحواض حسب درجة خطورـا   

 :إىل
 -أملـح    (وتـشمل  أحواض شديدة اخلطورة   *

 .) مقاب- ضمد - بيش - جازان -خلب 
 عبد اهللا ابن   ( وتشمل اخلطورةأحواض متوسطة    *

 - شـهدان - اخلمس-رمالن - صبيا- خنالن -
  .)ليه

 - السر -عتود   (أحواض قليلة اخلطورة وتشمل    *
  .)تعشر

وتبني من دراسة خماطر السيول آثارها اخلطرية على  -
 يـاه  وآبـار امل املباين واملنشآت والطرق الزراعيـة    

وتعرضت الدراسة لسبل مواجهتـها واالسـتفادة       
 .منها

  التوصيات 
من خالل الدراسـة يـضع الباحـث بعـض        

يف منطقة الدراسة   ة  املشكلهذه  التوصيات للحد من    
وحماولة للمحافظة على البيئة وتنميتها وقـد أتـت         

  :التوصيات على النحو التايل
اس كمية  إنشاء شبكة كافية من حمطات الرصد وقي-

 الرياح وذلك للحصول على بيانات واجتاهاتاملطر 
كافية عن العناصر املناخية واألمطار بصفة خاصـة    

  حىت ميكـن اعتمادهـا     األوديةاجلارية يف    ياهوامل
   .لدراسة أي مشروع مستقبلى ىف املنطقة

 حىت األودية إنشاء جمموعة من السدود على جماري -
 منـها ودرء    لالسـتفادة  يـاه املهذه  ميكن حجز   

 جماري ومـصارف ومـسارات      وإنشاءأخطارها  
للسيول حول مراكز االسـتقرار فـوق املـراوح         

   .الفيضية لتوفري احلماية هلا
 ضرورة تقييم أعمال احلماية من أخطار الـسيول         -

املوجودة يف املنطقة وحتديد الوسائل غري الفعالـة        
   .منها

نية لسكاار مبكر ىف كل التجمعات ذإنشاء شبكة إن -
بالعواصف الرعديـة قبـل      أثناء األمطار لإلعالم  
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خذ احليطة واحلذر مـن قبـل       أحدوثها حىت يتم    
   .وتالىف خطرها السكان

وذلـك   األوديـة  وقف النمو العمراين يف خمارج       -
 واإلشرافبإصدار القوانني الصارمة اخلاصة بذلك      

  .املستمر للتأكد من تنفيذها
أن بعـضها    تعميق قنوات خمرات السيول خاصة       -

تتواىل ا اإلرسابات الفيضية سنويا مما يؤثر علـى         
ضحالة عمقها كما جيب الصيانة الدورية هلا حىت        

 الفيضانات  أثناء تستوعب أحجام التصريف الكبرية   
  .العالية

 وتدمري الغابات األشجارعدم قطع  إىل بشدة ه التنبي-
 جزء امتصاصا تساعد يف إمن قبل السكان حيث 

 والتقليل من جريان السيول     األمطار مياهكبري من   
  . التربةواجنراف

 ينبغى إقامة دورات تثقيفية للمجتمـع يف املـدن          -
وسبل  األوديةوالقرى لبيان طرق التعامل مع بيئة       

لسيول ا، خاصة وأن املنطقة     االتعايش مع خماطر    
 ختترقها من الشرق األوديةتتميز مبجموعة كبرية من 

  . على ضفافهاواألنشطةاملدن الغرب وتتركز إىل 
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  خصائص أحواض التصريف: )١(ملحق 
  احمليط كم  متوسط العرض  الطول كم  ٢املساحة كم   اسم احلوض  م
  ٦٢  ٢٩,٦٩  ٣٢  ٩٥٠  ابن عبد اهللا  ١
  ٧٣  ١٤,٠٣  ٣٦  ٥٠٥  تعشر  ٢
  ٦٧  ١٩,٦٤  ٢٨  ٥٥٠  ةلي  ٣
  ٤٤  ٠,٢٣  ٢٢  ٥  خلب  ٤
  ٥١  ١,٦٩  ٢٦  ٤٤  اخلمس  ٥
  ٥٧  ١,٢٤  ٢٥  ٣١  ملحأ  ٦
  ٦٨  ٣,٠٤  ٢٨  ٨٥  مقاب  ٧
  ١٢٦  ٢٢,٤٥  ٤٩  ١١٠٠  جازان  ٨
  ١٤٤  ٣٦,٢٥  ٥٦  ٢٠٣٠  ضمد  ٩
  ٩٢  ١٣,٦٥  ٥١  ٦٩٦  صبيا  ١٠
  ٢٤٧  ٧٨,١٣  ٧١  ٥٥٤٧  بيش  ١١
  ٧٥  ٣,١٣  ٣٠  ٩٤  خنالء  ١٢
  ٧٩  ١٨,٢٣  ٣١  ٥٦٥  شهدان  ١٣
  ٩٤  ١,٦٧  ٣٣  ٥٥  السر  ١٤
  ٥٩  ٢,٧٣  ١٥  ٤١  رمالن  ١٥
  ٧١  ٢٠,٤  ٢٥  ٥١٠  عتود  ١٦
  ٧٣  ٢١,٧٤  ٣٣  ٥٠٠  رمي  ١٧

  من إعداد الباحث/ املصدر 
  معامالت شكل احلوض: )٢(ملحق 

معامل   اسم احلوض  م
معامل   معامل الشكل   االستدارة 

نسبة الطول إىل   معامل االندماج   االستطالة 
  العرض 

  ١,٠٨  ٣,٥٣  ٠,٩  ٠,٩٣  ٠,٥١  ابن عبد اهللا  ١
  ٢,٧٥  ١,١٨  ٠,٣  ٠,٣٩  ٠,٤٩  تعشر  ٢
  ١,٤٣  ١,٢٤  ٠,٢  ٠,٧٠  ٠,٣٤  ةلي  ٣
  ٩٦,٨  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٠١  ٠,٠٣  خلب  ٤
  ١٥,٣٦  ٠,٩٢  ٠,٩٠  ٠,٠٧  ٠,٢١  اخلمس  ٥
  ٩,٢٢  ٠,٦٩  ٠,٧٩  ٠,٠٥  ٠,٠١  ملحأ  ٦
  ٩,٢٢  ٠,٩٦  ٠,٢  ٠,١١  ٠,٢٣  مقاب  ٧
  ٢,١٨  ١,٨٧   ٠,٤  ٠,٤٦  ٠,٥٧  جازان  ٨
  ١,٥٤  ٢,٢٢  ٠,٤  ٠,٦٥  ٠,٧٣  ضمد  ٩

  ٣,٧٤  ٢,٠٣  ٠,٨٣  ٠,٢٧  ٠,٦٣  صبيا  ١٠
  ٠,٩١  ٢,١٤  ٠,٩  ١,١٠  ٠,٨٨  بيش  ١١
  ٩,٥٧  ٠,٩٢  ٠,٧٩  ٠,١١  ٠,٢١  خنالن  ١٢
  ١,٧٠  ٢,١٣  ٠,٥  ٠,٥٩  ٠,١٤  شهدان  ١٣
  ١٩,٨  ٠,٥٦  ٠,٨٢  ٠,٠٥  ٠,٠٨  السر  ١٤
  ٥,٤٩  ٠,٧٧  ٠,٦  ٠,١٨  ٠,١٥  رمالن  ١٥
  ١,٢٢  ٢,٢٦  ٠,٦  ٠,٨٢  ٠,٤٧  عتود  ١٦
  ١,٠٦  ٢,١٧  ٠,٨  ٠,٩٥  ٠,٦٨  رمي  ١٧

  باحثمن إعداد ال/ املصدر 



  
  

  )م٢٠١٤ ايرين( هـ١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ٧١

  
  

 الودعاينإدريس علي سلمان 

  خصائص شبكة التصريف : )٣(ملحق 
إمجايل أطوال   اسم احلوض  م

  ااري كم
نسبة 

كثافة تكرار ااري   التفرغ 
  التصريف 

درجة احندار سطح 
  أرض احلوض

  كمية املياه
  ٣املتبخرة م

  ٣,٩٤٢,٠٠٠  ٠,٠٢٤  ٠,٠٧٢  ٣,٠  ٣,٧  ٦٨  ابن عبد اهللا  ١
  ٢,٠٩٥,٠٠٠  ٠,٠١١  ٠,١٦٨  ٨,٠  ٥,٩  ٨٥  تعشر  ٢
  ٢,٢٨٢,٠٠٠  ٠,٠٢٣  ٠,٢٤  ٩,٩  ٤,٢  ١٣٢  ةلي  ٣
  ٢٠,٧٥٠  ٠,٠١١  ٤,٤  ٤,٠  ٣,٨  ٢٢  خلب  ٤
  ١٨٢,٦٠٠  ٠,٠١٦  ١,٥  ٦,٨  ٤,٧  ٦٦  اخلمس  ٥
  ١٢٨,٦٥٠  ٠,٠٠٨  ١,٧٤٢  ٩,٧  ٢,٧  ٥٤  ملحأ  ٦
  ٣٥٢,٧٥٠  ٠,٠١٢  ٠,٤٣٥  ٢,٤  ٢,٣  ٣٧  مقاب  ٧
  ٤,٥٦٥,٠٠  ٠,٠٢٠  ٠,٢٦٧  ٠,٥  ٥,١٤  ٢٩٤  جازان  ٨
  ٨,٤٢٤,٠٠٠  ٠,٠١٥  ٠,٢٠٩  ٤,٠  ٣,٨٧  ٤٢٤  ضمد  ٩

  ٢,٨٨٨,٠٠٠  ٠,٠١٦  ٠,٢٨٤  ١,٣  ٣,٤٥  ١٩٨  صبيا  ١٠
  ٢٣,٠٢٠,٠٠٠  ٠,٠١٤  ٠,١١٧  ٢,٠  ٤,٩  ٦٤٩  بيش  ١١
  ٣٩٠,٠٠٠  ٠,٠١٩  ٠,٦٣٨  ٣,٢  ٢,٥  ٦٠  حنالن  ١٢
  ٢,٣٤٤,٠٠٠  ٠,٠١٨  ٠,١٠١  ٠,٥  ٣,٧٤  ٥٧  شهدان  ١٣
  ٢٢٨,٢٥٠  ٠,٠١١  ١,٦٧٣  ٧,٣  ٣,٧٦  ٩٢  السر  ١٤
  ١٧٠,١٥٠  ٠,٠٢٥  ١,٠٩٨  ٩,٢  ٤,١٩  ٥٤  رمالن  ١٥
  ٢,١١٦,٠٠٠  ٠,٠١٦  ٠,٢  ١,٢  ٤,٨٢  ١٠٢  عتود  ١٦
  ٢,٠٧٥,٠٠٠  ٠,٠١٨  ٠,٣٥  ١,٨  ٤,٥٤  ١٧٥  رمي  ١٧

  من إعداد الباحث/ املصدر 
  تضاريس األحواض: )٤(ملحق 

التضرس   اسم احلوض  م
   م األقصى

التضاريس 
  النسبية 

معدل 
  التضرس

معدل النسيج 
 التكامل  قيمة الوعورة   احلوضي

  يبسومترياهل

  ١,٢٤٦  ٠,٠٥٥  ٢,٤  ٢٣,٨  ١٢٢,٣  ٣٦٢  ابن عبد اهللا  ١
  ١,٣٤٠  ٠,٠٦٣  ٢,٧٥  ١٠,٤٧  ٥٢,٠  ٢٧٧  تعشر  ٢
  ٠,٨٦٨  ٠,١٥٢  ٤,٥  ٢٢,٦٤  ٩٥,٠  ٦٣٤  ةلي  ٣
  ٠,٠٢  ١,١  ٢,٢٥  ١١,٣٦  ٥٧,٠  ٤٥٠  خلب  ٤
  ٠,١٠٧  ٠,٦١٨  ٢,٩٥  ١٥,٨٥  ٨١,٠  ٣١٢  اخلمس  ٥
  ٠,١٤٦  ٠,٣٦٩   ٢,٦٥  ٨,٤٨  ٣٧,٢  ٤١٢  ملحأ  ٦
  ٠,٢٥٦  ٠,١٤٤  ١,٤٥  ١١,٨٦  ٤٩,٠  ٣٣٢  ابمق  ٧
  ١,١٤٠  ٠,٢٥٨  ٠,٤  ١٩,٦٩  ٧٧,١  ٩٦٥  جازان  ٨
  ٢,٣٨٣  ٠,١٧٨    ٢,٨  ١٥,٢١  ٥٩,٢  ٨٥٢  ضمد  ٩

  ٠,٨٤٨  ٠,٢٣٣  ٤,٩  ١٦,١٠  ٨٩,١  ٨٢١  صبيا  ١٠
  ٥,٦٣١  ٠,١١٥  ٢,٥٥  ١٣,٨٧  ٤٠,٠  ٩٨٥  بيش  ١١
  ٠,١٦٦  ٠,٣٦٢  ٢  ١٨,٩  ٧٦,٠  ٢٦٧  خنالن  ١٢
  ١,٠٣٩  ٠,٠٥٥  ١,٩  ١٧,٥٥  ٦٩,٠  ٣٤٤  شهدان  ١٣
  ٠,١٥١  ٠,٦١١  ٢,١٥  ١١,٠٦  ٣٩,٠  ٢٦٥  السر  ١٤
  ٠,١١٠  ٠,٤٠٨  ٤,٢٥  ٢٤,٨  ٦٣,٠  ٢٧٢  رمالن  ١٥
  ١,٢٩٨  ٠,٠٧٩  ٤,٢٥  ١٥,٧٢  ٥٥,٠  ٢٩٣  عتود  ١٦
  ١,٢٣٥  ٠,١٤٢  ٦,١٥  ١٧,٦١  ٥٦,٠  ٤٠٥  رمي  ١٧

   الباحثإعدادمن / املصدر 



  
  

  ٧٢ )م٢٠١٤ يناير( هـ١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

  اخلصائص اهليدرولوجية لألحواض: )٥(ملحق 
   اجلريان سرعة  زمن تصريف احلوض  حجم السريان  حجم التصريف  زمن التركيز  باطؤزمن الت  م

٨,٥١  ٥٨,٤٠  ٥٤,١٧  ٧١٧,٨٦  ٣,٧٦  ٨,٦٤  ١  
٥,٦٦  ٥٧,٧٨  ٦٥,٤٨  ٤٠٦,٤٩  ٦,٣٦  ١٦,٦٧  ٢  
١٠,٢٣  ١١٦,٧٨  ٩٥,١٩  ٤٣٨,٩٥  ٨,٦٦  ٢٤,٤٤  ٣  
١٢,٠  ١٠,٤٤  ٢٠,٧٦  ٦,٣٩  ١,٥٧  ١٠٩,٣٧  ٤  
٥,٦٥  ٤٤,٦٧  ٥٢,٨١  ٤٥,٢١  ٤,٦٠  ٧١,٦٠  ٥  
٥,٣١  ٢٧,٥٥  ٤٤,٥٣  ٣٢,٩٩  ٤,٧٠  ٧٤,٨٥  ٦  
١٠,٩٣  ٢١,٥٥  ٣٢,٢٩  ٨١,٧٧  ٢,٦٥  ٢٥,٣٠  ٧  
١١,٦٤  ٣٤٤,٠  ١٨٨,٠١  ٨١٩,١١  ١٨,٥٣  ٣٣,٤٧  ٨  
١٠,٨٩  ٥٠٠,٠  ٢٥٦,٦٦  ١٤٢١,٨٠  ٢٩,٦١  ٣١,٤٩  ٩  

١١,٢٦  ٢٠٥,٣  ١٣٤,٣٦  ٥٤٢,٥٥  ٢٢,٥١  ٣١,٠٤  ١٠  
١٢,٠٥  ٨٦٢,٠  ٣٦٨,٥٥  ٣٥١٣,٥٣  ٥,٧٢  ٢٣,٨٣  ١١  
٨,٢١  ٤٥,٢٠  ٤٨,٧٠  ٨٩,٥٢  ٣,٦٥  ٣٨,٣٠  ١٢  
٨,٨٨  ٤١,٩٥  ٤٦,٦٢  ٤٤٩,٧١  ٣,٤٩  ١٠,٣٧  ١٣  
٤,٦٨  ٦٢,٥١  ٧٠,٠٣  ٣٦,٨٤  ٧,٠٥  ٨٥,٣٨  ١٤  
٤,٨٧  ٢٧,٦٦  ٣٨,١٣  ٤٢,٤٢  ٣,٠٨  ٥١,٣١  ١٥  
٣,٢٣  ٧٣,٢٩  ٧٦,٤٥  ٤١٠,١١  ٧,٧٢  ١٩,١٩  ١٦  
٢,٣٢  ١٣٦,٢٢  ١٢٠,٩٧  ٤٠٢,٨٧  ٤,٢٠  ٣٤,٦٣  ١٧  

  من عمل الباحث/ املصدر 
  م٢٠٠٠–١٩٧٥كمية املطر السنوي الساقطة على بعض حمطات الدراسة خالل الفترة من  :)٦(ملحق 

  احملطة
  فيف  الريث  مالكي  الدرب  طةصام  صبيا  جازان  السنة

٧٢٦,٦  ٢١٠,١  ٣٠٢,٥  ٧٢,٠  ٤٩,٠  ١١١,٩  ٢٣,٥  ١٩٧٥  
٣١٠,٥  ١٥٩,٣  ١٧٨,٩  ٨١,٦  ٣٦,٠  ١٣٥,٣  ٣١,٦  ١٩٧٦  
٣٢٠,٥  ١٤٨,٤  ٣٤٤,٨  ١٢٧,٥  ٦١,٨  ١٠٢,٩  ٤٥,٣  ١٩٧٧  
٤٥,٨  ٢٣٨,٨  ٣٩٧,٢  ١١١,٠  ٦٦,٠  ١٦٠,٦  ٢٩,٢  ١٩٧٨  
٣٤١,٠  ٢١٠,١  ٣٧٩  ٢٠٩,٤  ٣٤,٠  ٩٧,٨  ٢٩,٠  ١٩٧٩  
٢٤٢٤,٨  ٣٥,٥  ٣٦٣,٥  ٤٤,٠  ٣١,٠  ٤٠,١  ١٩,١  ١٩٨٠  
٦١٦,١  ٤٩٠  ٢٥٠  ١٣,٨  ٣٢,٠  ٩٠,٦  ٣٩,١  ١٩٨١  
٨٢٢,١  ٤٨١,٧  ٣٥٣,٢  ١٧,٤  ٣٦٦,٣  ١٣١,٣  ٣٢,٢  ١٩٨٢  
٢٨٧,٧  ٤٣٩,٠  ١٦٨,٠  ٦١,٠  ١٧١,٧  ٧١  ٢٩,٢  ١٩٨٣  
٨٢,٥  ٤٠١,٤  ٨٦,٣  ٤٣,٠  ٤٨,٥  ٧٦,٨  ١١,٠  ١٩٨٤  
١٩٣,٧  ٥٠٢,٠  ١٣٣,٢  ١٣٤,٥  ١٢٣,٣  ٩٤  ٤٥,٠  ١٩٨٥  
٢٠٣,٢  ٤٠٥,٥  ١٧٠,٦  ٤٤,٠  ٩٧,٥  ٩١,٦  ٨٥,٠  ١٩٨٦  
٢٤٥,٤  ٥٠٩,٠  ١٥٠,٣  ٧٣,٥  ٥٢,٧  ٦٣,٨  ٤٥,٠  ١٩٨٧  
٦٣,٥  ٣٠٧,٠  ١٥,٣  ٧٥,٠  ٣٥,٥  ٣,٢  ٣٠,٠  ١٩٨٨  
١٢٠,٥  ٥٥٢,٠  ١٥١  ٦٦,٠  ٦٨  ٤٤  ٥٠,٠  ١٩٨٩  
٢٩٨,٢  ١٩٣,٠  ٣٧,٧  ١١٥,٠  ١٤٩,٠  ٢٤,٦  ٥٠,٠  ١٩٩٠  
٢٦٢,٥  ٢٨,٠  ١٤,٣  ٢٦,٠  ١٣٤,٠  ٦,٥  ٢٢,٠  ١٩٩١  
٧٤٤,٥  ٤٧٣,٠  ١٣٠,٠  ٨٨,٠  ٢٣٤,٠  ١٤٥,٠  ١١٥,٠  ١٩٩٢  



  
  

  )م٢٠١٤ ايرين( هـ١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ٧٣

  
  

 الودعاينإدريس علي سلمان 

٦٣٣,٠  ٣٥٣,٠  ٢٨٨,٦  ١١٧,٠  ٢٠٤,٠  ١٩٩,٦  ١١٧,٠  ١٩٩٣  
٦٨١,٠  ٢٥٢,٠  ١٥٠,٨  ٥٨,٠  ٣٠٢,٠  ١٦٥,٤  ١١٦,٠  ١٩٩٤  
١٠٦٩,٠  ٢٠٣,١  ٩٢,٢  ١١٩,٧  ١٥٦,٠  ٥٢  ١٣٧,٠  ١٩٩٥  
٨١١,٠  ١٠٢,٢  ١١٣,٣  ٢٥,٥  ٤١٩  ٦٧  ٣٦,٠  ١٩٩٦  
٦٨٠,٠  ١٩٨,٥  ١٤٢,١٠  ١١٠,٠  ١٢١,٠  ٥٤,٩  ٩٠,٠  ١٩٩٧  
٧٢٦,٠  .٢٣٧  ١٩٢,٢  ١٣٢,٥  ١٢٥,٠  ٥٦,٣  ٤٨,٠  ١٩٩٨  
٥٠٣,٩  ٣٨٥,٠  ٢١٣,١  ٩٣,٠  ١٤٧,٠  ٥٣,٨  ٦١,٦  ١٩٩٩  

  وية احلياألرصاد مصلحة –وزارة الزراعة املياه / املصدر 
  

  
   موقع  منطقة جازان بالنسبة للمملكة العربية السعودية:)١(شكل 



  
  

  ٧٤ )م٢٠١٤ يناير( هـ١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانیة–مجلة جامعة جازان 

  
 

 ........ول ىف منطقة جازان جنوب غريب اململكةخماطر السي

  هـ١٤١٩ املعادن وخرائط وزارة البترول والثروة املعدنية أطلسعلى   الباحث اعتماداًإعداد/املصدر    
   خريطة جيولوجية ملنطقة جازان :)٢(شكل 

 

  .٥٠،٠٠٠:١ الباحث اعتمادا على اخلرائط املساحية إعداد/ املصدر   
   التضاريس يف منطقة جازان:)٣(شكل 



  
  

  )م٢٠١٤ ايرين( هـ١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ٧٥

  
  

 الودعاينإدريس علي سلمان 

   اخلريطة الكنتورية املبسطة ملنطقة جازان:)٤(شكل   
 

  ٥٠،٠٠٠:١ الباحث بقياس االحندارات من اخلريطة الطبوغرافية مقياس إعداد/املصدر  
  خريطة كوروبلث االحندارات ملنطقة جازان ) ٦(شكل 
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   التصريف مبنطقة جازان وفقا للمساحة  أحواض تصنيف :)٩(شكل   
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   التصريف مبنطقة جازان أحواض أطوال :)١٠(شكل    
  

   التصريف مبنطقة جازانأحواض متوسط عرض :)١١(شكل    
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   التصريف مبنطقة جازانألحواض معامل االستطالة :)١٥(شكل    
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   منطقة جازانأحواضكثافة التصريف يف :)١٧(شكل    
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   التصريف مبنطقة جازان ألحواض زمن التباطؤ :)١٨(شكل  
  

    حواض التصريف مبنطقة جازان أ زمن تركيز :)١٩(شكل    
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    ازان  منطقة جألحواضحجم التصريف املائي : )٢١(شكل    
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   مبنطقة جازانلألحواض سريان اجلريان :)٢٢(شكل   
  

   مبنطقة جازاناألحواض زمن تصريف :)٢٣( شكل  
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   الباحثإعداد/املصدر  
   التصريف حسب درجة خطورا وفقاً للتضاريس القصوى مبنطقة جازان أحواضتصنيف : )٢٥(شكل 

  

   الباحثإعداد/املصدر  
  لسيول وتغذية خزانات املياه اجلوفية وفقا ملعدل التفرعاحتمالية حدوث ا: )٢٧(شكل 

  وكثافة التصريف بأودية منطقة جازان
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   الباحثإعداد/املصدر  
   احتمالية حدوث السيول وتغذية خزانات املياه اجلوفية وفقا ملعدل التفرع:)٢٨(شكل

  وتكرار ااري بأودية منطقة جازان
  

   الباحثإعداد/املصدر   
    التصريف حسب درجة خطوراأحواضيف  تصن:)٢٩(شكل

  وفقاً للمعامالت اجليومورفومترية مبنطقة جازان 
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   مبنطقة جازاناألودية بأحواض األرض استخدام :)٣٠(شكل  
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Floods Hazard in Jazan Region, South West of Saudi Arabia:  
A Geomorphological Perspective 

 
E. A. Alwadani 

Jazan –Al Aarda- Ministry of education - KSA 
 

Abstract 
 

Floods are usually considered to be one of the most important environmental issue in 
Jazan region. A Flood can be defined as a temporary but hazardous overflow of water 
which contains many solid substances, causing an increase in the level of water at the 
drainage basins and the valley, and is usually characterized by its unpredictable 
occurrence, high speed of its overflow and the simultaneous but sudden decrease in its 
amount of water. In the present study, the geological and typographical features of Jazan 
region together with the distribution of the rainfall have been studied for the purpose of 
demonstrating their effects on the occurrence of floods in this region and the effects of 
these floods on its ecology. In order to achieve this goal, the main features of the 
drainage basins in the region have been carefully studied by a means of exhibiting their 
geomorphometric characteristics and the variations of their places and how these factors 
are interrelated to (and with some effects on) the runoff channels of the floods. The 
present study also discusses the effects of climate changes on the hydrologic features of 
the drainage basins and how the interrelationship between the morophmetric and 
hyrologic features has an effect on the occurrence of the flood. In the present study, 
drainage basins have been classified according to the extent of their danger (high - 
moderate - low). In addition to determining the places in which groundwater can be 
found, the valleys in the region have also been classified in the present study according 
to the probability of flood occurrence in each of them (low possibility - moderate 
possibility - high possibility). The present study also discusses the problems inherited 
from the floods and their effects on the infrastructure of the region, and how the miscon-
ducts and misbehavior of the people may also contribute to the augmentation of flood 
hazard. The study then concludes by proposing and suggesting some of the possible 
means that might contribute in the reduction of flood hazard in the region. 

  
Keywords: Floods, drainage basins, intensity of drainage, amount of drainage, types of 

drainage basins.  
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  على معشي حممد بن 

 ىف Reidالقيمة التنبؤية ألساليب التعلم املفضلة وفقاً لنموذج ريد 
 طالب السنة التحضريية جبامعة جازان لدىالتحصيل األكادميى 

  متفاوتى الذكاء االجتماعى

 
  

  ١ السعودية اململكة العربية- جامعة جازان -  كلية التربية- قسم علم النفس
  ٢ اململكة العربية السعودية- جامعة جازان-  كلية التربية- قسم التربية اخلاصة 

  

Q  
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على الفروق ىف أساليب التعلم املفضلة لدى طالب السنة التحضريية جبامعة جازان 

ق ىف أساليب التعلم املفضلة لدى الطالب تبعاً مرتفعى ومتوسطى ومنخفضى الذكاء االجتماعى، وكذا الكشف عن الفرو
 إىل التعرف على العالقة بني أساليب التعلم املفضلة والتحصيل األكادميى باإلضافةللتخصص األكادميى ومكان اإلقامة، 

ىف للطالب مرتفعى ومتوسطى ومنخفضى الذكاء االجتماعى، وأخرياً الكشف عن اإلسهام النسىب ألساليب التعلم املفضلة 
طالباً من ) ١٨٠(وتكونت عينة الدراسة األساسية من .التنبؤ بالتحصيل األكادميى للطالب متفاوتى الذكاء االجتماعى

، من مجيع الشعب )هـ١٤٣٤ - ١٤٣٣(طالب السنة التحضريية جبامعة جازان باململكة العربية السعودية، للعام اجلامعى 
) ٢٠,٠٥(من الشعب العلمية وقد بلغ متوسط أعمارهم الزمنية ) ٩٤(بية ومن الشعب األد) ٨٦(األدبية والعلمية، منهم 

، والذكاء Reidوبتطبيق مقياسى أساليب التعلم املفضلة ىف ضوء منوذج ريد . سنة) ٠,٦٦(ي قدره رايواحنراف مع سنة
  : توصلت الدراسة إىل النتائج التاليةنياالجتماعى ومها من إعداد الباحث

إحصائياً ىف أساليب التعلم املفضلة العشر بني متوسطات درجات الطالب منخفضى عدم وجود فروق دالة  .١
 .ومتوسطى ومرتفعى الذكاء االجتماعى باملرحلة اجلامعية

 .عدم وجود فروق دالة إحصائياً ىف أساليب التعلم املفضلة تبعاً للتخصص األكادميى .٢
تبعاً ملكان اإلقامة ) يلى، االنغالقى، واالنطوائىالسمعى، التحل(وجود فروق دالة إحصائياً ىف أساليب التعلم  .٣

 .بينما مل توجد فروق دالة إحصائياً ىف باقى أساليب التعلم العشر
 .وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بني أساليب التعلم املفضلة والتحصيل األكادميى .٤
 .إمكانية التنبؤ بالتحصيل األكادميى من خالل أساليب التعلم املفضلة .٥
  .وب التعلم االنبساطى أكثر تنبؤاً من غريه من أساليب التعلم املفضلة األخرى بالتحصيل األكادميىأسل .٦
 

  الذكاء االجتماعى - التحصيل األكادميى  -  Reidمنوذج ريد  – القيمة التنبؤية :مفتاحية كلمات
 

 

A   
يسعى املتعلمون يف مجيع املراحل التعليمية 

رتفع من التحصيل املختلفة إىل حتقيق مستوى م
حيث ميثل اختالف مستويات التحصيل ؛ األكادميى

األكادميى بني املتعلمني مشكلة تستحوذ على اهتمام 
كما أصبح ، وحبوث مجيع املعنيني بالعملية التعليمية

التحصيل األكادميى اليوم الشغل الشاغل لكل ذى 
ذلك ألن التحصيل ، عالقة بالتعليم ىف كافة مراحله

١٦٥٨ - ٦٠٥٠: ردمد   dr.mmaashi222@hotmail.com :البرید االلكتروني 
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 يعد احملور األساسى للمستقبل العلمى األكادميى
، واالجتماعى لكل من ينخرط ىف سلك التعليم

فالقبول ىف املدارس واجلامعات يعتمد على معدالت 
كما أن نوع العمل الذى ميارسه ، التحصيل األكادميى

ه لى نوع الكلية والقسم الذى خترج فيالفرد يعتمد ع
دد يشري الصوىف هذا  ورمبا على معدل خترجه أيضاً

إىل أمهية التحصيل األكادميى ) ٢٠١٢(حممد فراج 
التعليم وال سيما  ختلف مراحللدى املتعلمني مب

حيث يتميز التعليم اجلامعى باعتماد ، لتعليم اجلامعىا
باإلضافة إىل حتمل املسئولية ، الطالب على نفسه

   .بشكل أكرب
التحصيل أن ) ٢٠٠١(إمام مصطفى ويذكر 

 حيث أبرز نتائج العملية التربوية  يعد مناألكادميى
ميكن من خالله احلكم على النتائج الكمية والكيفية 

وكذلك حتديد مستويات الطالب ، هلذه العملية
ولذلك يسعى الباحثون جادين من أجل . األكادميية

 حيقق هدف حتسني الذي االجتاه يفأن تسري حبوثهم 
 ىف وتنميته عن طريق البحث األكادمييالتحصيل 

  . تتنبأ بهاليتاملتغريات املعرفية وغري املعرفية املؤثرة فيه 
ومن مث فقد أصبح االهتمام باملتعلمني وتنمية 
قدرام ومستويام املعرفية واملهارية من أهم 

ويتم ، األهداف الىت تسعى التربية احلديثة لتحقيقها
واملناهج وطرق ، ذلك من خالل العملية التعليمية

جبانب االهتمام باملتغريات الىت تؤثر ، فةالتدريس املختل
والذكاء ، ىف عملية التعلم مثل أساليب التعلم املفضلة

ومن مث فإن دراسة هذين املتغريين اللذين . االجتماعى
األكادميي تكتسب أمهيتها التحصيل ميكن أن يؤثرا ىف 

  . األكادميي ذاتهالتحصيل من أمهية 

  : مشكلة الدراسـة
ألكادميى بالعديد من املتغريات يرتبط التحصيل ا

ومن أكثر متغريات األداء ، الىت تؤثر فيه وتتأثر به
العقلى املعرىف ارتباطاً بالتحصيل الدراسى هى الىت 
تتعلق باملتعلم نفسه كالطرق الشخصية الىت يتبعها ىف 
التعامل مع املعلومات أثناء تعلمه أو ما يطلق عليها 

  .Learning Stylesأساليب التعلم املفضلة 
نطالقاً من أمهية تعليم املتعلمني ىف ضوء أساليب او

حيث إا تعد مفتاح النجاح ىف ، تعلمهم املفضلة
ملا تستثمره من طاقات ىف حل املشكالت الىت ، احلياة

، وذلك من خالل تأثريها ىف دافعية املتعلمني، تواجهه
إضافة إىل أمهيتها الكبرية ىف تفسري بعض التغري الذى 

حيث تعد ، دث ىف التحصيل الدراسى للمتعلمنيحي
مذاهب عامة يستخدمها املتعلمون يف التعلم وحل 

وهى بذلك تعكس طرق التعلم الطبيعية ، املشكالت
فلكل فرد طرق يف ، االعتيادية املفضلة عند املتعلم

وعليه ، االستجابة للمثريات اليت تظهر يف سياق التعلم
 مبىن على جمموعة فإن أسلوب التعلم عند الفرد

معقدة من االستجابات وردود األفعال موعة من 
، واملعرفية، )االجتماعية/ البيئية(املثريات احلسية 

  . والشخصية
 ,.Villaverde et al)ويشري فيالفريد وآخرون 

 إىل أن أساليب التعلم تعترب أحد حمددات (2006
ذه كما أن ه، تشكيل اإلجناز األكادميى لدى املتعلمني

،  من تشكيل املتعلم الشخصىاًاألساليب متثل جزء
فهى تلخص احتياجاته ومشاعره ومعتقداته ومواقفه 

  .حول كيفية حدوث التعلم
كما تعد أساليب التعلم مبثابة القوى الىت متكن 
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  على معشي حممد بن 

املتعلمني من فهم املعلومات املعقدة واجلديدة فهماً 
كما أن هذه ، (Novak et al., 2006)كامالً 

ليب تساعد املتعلمني على إدارة مواقف التعلم األسا
 ,Sayer & Studd) .بشكل أكثر كفاءة وفعالية

2006)  
وهناك العديد من الدراسات والبحوث أجريت 

 والتحصيل أساليب التعلم املفضلة العالقة بني لبحث
، )١٩٨٨(حممود عوض اهللا : الدراسى منها دراسات

 Dunn et)ن يدن وآخر، )١٩٩٠(رمضان حممد 

al., 1990) ، جناة زكى ، )١٩٩٤(بسبوسة الغريب
 ,Davis)دافيس ، )١٩٩٨(الفضيل  ومدحية عبد

 ,.Thomas et al)توماس وآخرون ، (1999

إبراهيم أمحد ، (Russo, 2002)روسو ، (2000
وانج ، (Leavitt, 2004)ليفيت ، )٢٠٠٣(

(Wang, 2004) ، وعصام ، )٢٠٠٨(نصرة جلجل
 وجود  إىل نتائجهاارت الىت أش)٢٠١١(الطيب 

 والتحصيل عالقة دالة بني أساليب التعلم املفضلة
  .الدراسى

وهناك متغري آخر ال يقل ىف تأثريه على التحصيل 
وهذا املتغري هو ، األكادميى عن أساليب التعلم املفضلة

حيث . Social Intelligenceالذكاء االجتماعى 
متميزاً من وشكالً ، يعد جماالً هاماً للقدرات العقلية

ويتصل اتصاالً مباشراً حبياة الفرد ، أشكال الذكاء
فهو جمموعة ، وتوافقه مع نفسه وتفاعله مع اآلخرين

، من القدرات الىت متكن الفرد من التفاعل مع بيئته
 اًكما أنه يعد من األبعاد املهمة ىف الشخصية ونوع

 من أنواع الذكاء يرتبط بقدرة الفرد وكفاءته اًخاص
مما يساعد على تكوين ، تعامل وفهم اآلخرينعلى ال

تؤثر ىف توافقهم الدراسى وجناحهم ، عالقات ناجحة
وىف هذا الصدد يشري كل من مدحت . ىف دراستهم

وسامل الغرايبة وعدنان العتوم ، )٢٠٠٦(ألطاف 
إىل أن الذكاء االجتماعى له القدرة على ) ٢٠١٢(

،  وباآلخرينتقدمي نواتج إجيابية ىف عالقة الفرد بنفسه
وذلك من خالل التعرف على انفعاالت الفرد 

والنواتج اإلجيابية تشمل النجاح ، وانفعاالت اآلخرين
ويذكر عمر نصر اهللا . ىف الدراسة والعمل واحلياة

مية يأن سلوك املتعلم داخل املؤسسة التعل) ٢٠٠٤(
يتأثر بعوامل عديدة منها عالقاته مع اآلخرين داخل 

وهذا ما قد ، تأثريه وتأثره م ىهذه املؤسسة ومد
  .جياباً  أو سلباً  على حتصيله األكادميىإيؤثر 

 كما تشري نتائج العديد من الدراسات والبحوث 
 ,Snyder & Michael)سنايدر وميشيل : أمثال

 ,.Riggio et al)رجييو وآخرون ، (1983

 أمحد عبد، (Oliver, 1994)أوليفر ، (1991
إبراهيم املغازى ، )٢٠٠٢(يد احلم الرمحن وعزت عبد

 ,Abd -Elazem)العظيم  وعبد، )٢٠٠٣(

إىل وجود عالقة ) ٢٠١٠(والسيد سعد ، (2009
إجيابية وقوية بني الذكاء االجتماعي والتحصيل 

   .األكادميى
تلعب  أساليب التعلم املفضلة  أنيتضح مما سبق

 اتعد منبئومن مث ت األكادميىدوراً مهماً ىف التحصيل 
 إىل نيوهذا ما دعا الباحث، األكادميى للتحصيل ةجيد

 التنبؤ إمكانيةللتعرف على  تغريامل هذادراسة 
األكادميى من خالله لدى طالب املرحلة بالتحصيل 

أكثر قدرة على  األساليب وأى من هذه، اجلامعية
 ىف  الدراسةالتنبؤ بالتحصيل األكادميى لطالب عينة
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  .ضوء ذكائهم االجتماعى
لك ميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية وعلى ذ

  : ىف حماولة اإلجابة عن األسئلة التالية
هل ختتلف أساليب التعلم املفضلة لدى طالب املرحلة 
اجلامعية مرتفعى ومتوسطى ومنخفضى الذكاء 

 .االجتماعى؟
هل ختتلف أساليب التعلم املفضلة لدى طالب املرحلة 

 .؟)لمى ع- أدىب (اجلامعية باختالف التخصص 
هل ختتلف أساليب التعلم املفضلة لدى طالب املرحلة 

 - قرية (اجلامعية باختالف مكان اإلقامة 
 .؟)مدينة

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني أساليب 
والتحصيل ) كمتغري مستقل(التعلم املفضلة 

لدى طالب املرحلة ) كمتغري تابع(األكادميى 
منخفضى الذكاء اجلامعية مرتفعى ومتوسطى و

 .االجتماعى؟
هل خيتلف اإلسهام النسىب ألساليب التعلم املفضلة ىف 
التنبؤ بالتحصيل األكادميى لطالب املرحلة 
اجلامعية مرتفعى ومتوسطى ومنخفضى الذكاء 

 .االجتماعى؟
  : أهداف الدراسـة

  : يف ية احلالالدراسةف اهدأتمثل ت
لدى دراسة مدى اختالف أساليب التعلم املفضلة 

طالب املرحلة اجلامعية باختالف الذكاء 
 ). مرتفع-  متوسط - منخفض (االجتماعى 

اختالف أساليب التعلم املفضلة لدى  دراسة مدى
 أدىب (طالب املرحلة اجلامعية باختالف التخصص 

 ). علمى-

دراسة مدى اختالف أساليب التعلم املفضلة لدى 
امة طالب املرحلة اجلامعية باختالف مكان اإلق

 ). مدينة- قرية (
التعرف على العالقة بني أساليب التعلم املفضلة 
والتحصيل األكادميى لطالب املرحلة اجلامعية 
مرتفعى ومتوسطى ومنخفضى الذكاء 

 .االجتماعى
الكشف عن اإلسهام النسىب ألساليب التعلم املفضلة 

كادميى لطالب املرحلة ىف التنبؤ بالتحصيل األ
متوسطى ومنخفضى الذكاء اجلامعية مرتفعى و

 .االجتماعى
  : أمهية الدراسـة

تعد هذه الدراسة إضـافة جديـدة إىل التـراث       -١
السيكولوجي يف اتمع السعودى من حيث جدة       

 يف  - حيث تعد هذه الدراسـة      ،  وتعدد أهدافها 
 هي الدراسة األوىل يف     -الباحثني  اطالع  حدود  

 اململكة العربية السعودية اليت اهتمـت ببحـث       
أساليب التعلم املفضلة والذكاء االجتماعى الـىت       
تكون وحدة متكاملـة وضـرورية للتحـصيل        

ميكن أن تـسهم ىف تفريـد     كما أا   ،  األكادميى
، ونقل مسئولية التعلم إىل املتعلم نفـسه      ،  التعلم

 ختفيف العبء على املعلم مبا حيقق أفضل        وبالتايل
  .استثمار ممكن للمعلم وكذلك املتعلم

مـتغريات  الدراسات العربية الىت تناولـت      ندرة   -٢
األكـادميى   ىف التنبؤ بالتحصيل     الدراسة جمتمعة 

لدى طالب املرحلة اجلامعية متفـاوتى الـذكاء        
فهذه الدراسة قـد تـثري اهتمـام        . االجتماعى

الدارسني والباحثني إلجراء املزيد من الدراسات      
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ىف هذا اال بالقدر الذى يـؤدى إىل حتـسني          
 مؤسساتنا التربويـة  ملية التعليمية ىف    مستوى الع 

 .األكادميى لطالبنالرفع مستوى التحصيل 
 نتائج هذه الدراسة ىف توضـيح       تسهمميكن أن    -٣

أساليب التعلم املفضلة والذكاء االجتماعى     أمهية  
 للتحـصيل األكـادميى   بالنسبة  ة مهم اتكمتغري
قاعة الدراسة لدى طالب املرحلة اجلامعية      داخل  

 .اء االجتماعىمتفاوتى الذك
  : مصطلحات الدراسـة

-Learning Styl أساليب التعلم املفضلة - ١

es :  
طريقـة الفـرد   " بأا (Reid,1995)تعرفها ريد    

متـصاص املعلومـات    االطبيعية الفطرية املفضلة ىف     
واملهارات اجلديدة ومعاجلتها واالحتفاظ ا واإلبقاء      

 ". عليها
الية ىف ضوء منوذج    وتعرف إجرائياً يف الدراسة احل    

درجة املتعلم على مقياس " بأا (Reid, 1995)ريد 
أساليب التعلم املفضلة املستخدم الذي يتضمن عشرة       

 أسـلوب   - أسلوب التعلم السمعي    (: أساليب هي 
 أسلوب  -  أسلوب التعلم الفردي     - التعلم البصري   

 -  أسلوب الـتعلم التحليلـي       - التعلم اجلماعي   
 -  أسلوب التعلم االنفتاحي - الكلى أسلوب التعلم  

  أسلوب التعلم االنبساطي - أسلوب التعلم االنغالقي 
   ". أسلوب التعلم االنطوائي-
-Academic Achie  التحصيل األكادميى- ٢

vement :  
هو ما يكتسبه املتعلم من معارف ومهارات وقيم  "

بعد مروره باخلربات واملواقـف التعليميـة املعـدة         

  ".مسبقاً
هو كل ما حققـه     "ويعرفه الباحثان إجرائياً بأنه     

طالب وطالبات املرحلـة اجلامعيـة مـن معرفـة          
 ومبادئوما اكتسبوه من حقائق ومفاهيم      ،  ومهارات

علمية ىف مجيع املقررات الدراسية األكادميية والتربوية       
الىت قاموا بدراستها من خالل نتائج امتحانات الفصل 

  . م٢٠١٣- ٢٠١٢معى الدراسى األول للعام اجلا
  : Social Intelligence الذكاء االجتماعى - ٣

هو القدرة على التعامل مع املواقف االجتماعيـة        
اجلديدة والقدرة على التكيف االجتماعى وكـذلك       
القدرة على الفهم والتنبـؤ بـسلوكيات ومـشاعر         

 والقدرة على توقع السلوكيات واملـشاعر       اآلخرين
 اآلخـرين  تصدر عـن     أن  الىت ميكن  األفعالوردود  
 تقـع ىف املواقـف      أن الىت ميكـن     األحداثوتوقع  

عبد املنعم حـسيب ونبيلـة   ( .االجتماعية املختلفة
  .)٢٠٠٨، شراب

جمموعة من القدرات "ويعرفه الباحثان إجرائياً بأنه 
واملهارات االجتماعية الىت تسمح للمتعلم بإدارة نفسه 

ـ وقدرته علـى    ،  مع وعيه بوجود اآلخرين     دارإص
ملامـه  إاألحكام االجتماعية والتفاعل االجتمـاعى و     

  ".باملعتقدات االجتماعية
  : اإلطار النظري والدراسات السابقة

-Learning Styأساليب التعلم املفـضلة  : أوالً

les :  
، إن االهتمام بأساليب التعلم يعد أمراً ضـرورياً       

وذلك ملا هلا من أمهية كبرية يف العملية التعليمية ولعل     
أمهها هو أا تعكس بدرجة كبرية الفروق الفردية بني 
املتعلمني من حيث الطرق واألساليب اليت يفضلوا       
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  .يف التعامل مع املعلومات أثناء عملية التعلم
ومن هذا املنطلق ترى أمينة خمتار وحممود عوض        

بد أن تكون غنيـة      أن بيئة التعليم ال   ) ٢٠١٠(اهللا  
لتعليم فعاالً ومثرياً وتظهـر     باملثريات اليت جتعل هذا ا    

عـن  ،  نتائجه يف جوانب خمتلفة من شخصية املتعلم      
طريق البحث يف أفضل الطرق والوسائل اليت حتقـق         

  . أفضل بيئة تربوية لتعلم هؤالء املتعلمني
 ,Felder & Spurlin)ويعرف فيلدر وسبورلن 

 أساليب التعلم بأـا سـلوكيات معرفيـة       (2005
زة تعمل كمؤشرات ثابتة نسبياً     ووجدانية ونفسية ممي  

  .لكيفية إدراك وتفاعل واستجابة املتعلم لبيئة التعلم
إىل أساليب التعلم   ) ٢٠٠٨(وتنظر مىن أبوناشى    

باعتبارها متغريات وسـيطة تقـع بـني مـتغريات          
وتأتى هـذه املـتغريات     ،  املدخالت والنواتج للفرد  

الوسيطة نتيجة لتفاعالت شخصية وموقفية للمتعلم      
دد من خالهلا طريقته ىف التعامل مع املعلومـات         يتح

  . وىف اكتساا داخل حجرة الدراسة أو خارجها
أن ) ٢٠١٠، ٢٠٠٩(ويـرى وليـد القفــاص   

أساليب التعلم عبارة عن طرق شخصية ثابتة نـسبياً        
ميلكها املتعلمون عند مواجهة مهام الـتعلم متـأثرة         

   .بدوافعهم إلمتام العمل وتوجههم حنوه
 أساليب التعلم املفضلة يف الدراسة احلالية       وتتحدد

 بعشرة أساليب (Reid, 1995)يف ضوء منوذج ريد 
  : تعلم وهى

) االجتماعية/ البيئية  (أساليب التعلم احلسية    : أوالً
  :وتشتمل على

  :  أسلوب التعلم السمعي- ١
يفضل املتعلم ذو الرتعة السمعية االسـتماع إىل        

 طريق االستماع أكثر ويتعلم بشكل أفضل عن، املعلم
  . من القراءة أو املشاهدة

  :  أسلوب التعلم البصري- ٢
ويـتعلم  ، يفضل املتعلم ذو الرتعة البصرية القراءة    

  .بشكل أفضل عن طريق املشاهدة
  :  أسلوب التعلم الفردي- ٣

يفضل املتعلم ذو الرتعة الفردية العمل وحده وال        
  .يستمتع بالعمل مع اآلخرين

  : تعلم اجلماعي أسلوب ال- ٤
يفضل املتعلم ذو الرتعـة اجلماعيـة العمـل يف          

ويتعلم بشكل أفضل من خالل التفاعل مع       ،  جمموعة
  .اآلخرين

  : أساليب التعلم املعرفية وتشتمل على: ثانياً
  :  أسلوب التعلم التحليلي- ٥

يفضل املتعلم ذو الرتعة التحليلية طرقاً تعليميـة        
وحتليلها بطريقة منطقية تتضمن جتزيء املادة الدراسية 
  .للبحث عن التفاصيل الدقيقة

  :  أسلوب التعلم الكلى- ٦
يفضل املتعلم ذو الرتعة الكلية طرقـاً تعليميـة         
تتصف بالشمول مثل التخمني والـصورة الكليـة        

  .وجتاهل التفاصيل الدقيقة
  :  أسلوب التعلم االنفتاحي- ٧

ط ينظر املتعلم ذو الرتعة االنفتاحيـة إىل النـشا        
ويتقبـل  ،  املدرسي على أنه نوع من األلعاب املسلية      

الغموض يف املادة الدراسية وال يشعر بالقلق عندما ال        
  .يفهم كل شيء

  :  أسلوب التعلم االنغالقي- ٨
حيرص املتعلم ذو الرتعة االنغالقية على ختطيط ما        
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  .يدرسه بعناية وااللتزام باخلطط اليت يضعها
  : خصية وتشتمل علىأساليب التعلم الش: ثالثاً
  :  أسلوب التعلم االنبساطي- ٩

يفضل املتعلم ذو الرتعة االنبـساطية األنـشطة        
  .التفاعلية واحملادثات وتأدية األدوار

  :  أسلوب التعلم االنطوائي- ١٠
يفضل املتعلم ذو الرتعـة االنطوائيـة األنـشطة       

  .ويتصف باخلجل واالنعزالية، الفردية
دراسات والبحـوث   ولقد أجريت العديد من ال    

 والتحصيل  أساليب التعلم املفضلة   العالقة بني    لبحث
  : األكادميى منها

الىت هدفت إىل ) ١٩٨٨(دراسة حممود عوض اهللا     
الكشف عن عالقة أسـاليب الـتعلم بالتحـصيل         

من طالب ) ٣٤٤(وذلك لدى عينة قوامها ، الدراسى
جامعـة الزقـازيق   ، الفرقة الرابعة بكلية التربية ببنها   

شارت النتائج إىل أن مـستوى التحـصيل لـدى          أ
  .الطالب خيتلف باختالف أساليبهم املفضلة ىف التعلم

 (Dunn et al., 1990)ودراسة دن وآخرون 
الىت أجريت من أجل معرفة تأثري أسـلوب الـتعلم          

وذلك على عينة من  ،  املفضل على التحصيل الدراسى   
 وأظهرت،  التالميذ من الصفوف السادس إىل الثامن     

النتائج أن التالميذ حيصلون على مستوى عال مـن         
التحصيل الدراسى حينما يتناسب أسلوب تعلمهم مع 

  .طريقة التدريس أو التعلم
فقد أجريت ) ١٩٩٤(أما دراسة بسبوسة الغريب 

ساليب التعلم املميزة للمتفوقني    أدف التعرف على    
وتكونت ،  عقلياً وعالقتها بالتحصيل الدراسى لديهم    

طالباً وطالبة بالصف األول    ) ٦٥(الدراسة من   عينة  

وبتطبيق استبيان أساليب التعلم توصـلت      ،  الثانوى
النتائج إىل متيز الطالب ذوى املـستوى املرتفـع ىف          

  .التفوق العقلى أسلوب التعلم العميق
الىت هـدفت إىل    ) ١٩٩٦(ودراسة فاطمة فرير    

التعرف على ما إذا كانت هناك فروق يف أسـاليب          
م بني الطالب ترجع إىل اخـتالف التخـصص         التعل

الدراسي لطالب اجلامعة وذلك على عينـة قوامهـا     
ـ     ) ٤٢٠(  صـفوف   ةطالباً وطالبة موزعة على ثالث

) طالبـة ٨٠، طالبا٧٠ً(طالباً  ١٥٠: دراسية كما يلي  
) طالبـة ١١٣،  طالبا٥٧ً(طالباً  ١٧٠،  بالفرقة األوىل 
) بـة طال٧٤،  طالبـاً ٢٦(طالباً  ١٠٠،  بالفرقة الرابعة 

وباستخدام استبيان أساليب الـتعلم   ،  بدبلوم التخرج 
أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية        
بني طالب التخصصات العلمية وطالب التخصصات  
األدبية ىف أسلوب التعلم العميـق لـصاحل طـالب          

ووجود فـروق ذات داللـة      , التخصصات األدبية 
لسطحى إحصائية بينهما يف كل من أسلوب التعلم ا       

وأسلوب الـتعلم االسـتراتيجي لـصاحل طـالب         
  .التخصصات العلمية

دت ) ١٩٩٨(وىف دراسة أجراها حممد حسانني 
التعرف على مـدى االختالفـات بـني طـالب          
التخصصات الدراسية املختلفة بالنسبة لكـل مـن        

)  التحصيلى -  السطحي   - العميق  (أساليب التعلم   
وطالبة بالفرقة طالب ) ٣٠٠(وذلك على عينة قوامها 
 -  فيزيـاء    - رياضـيات   (الرابعة بالشعبة العلمية    

 - لغة عربية (والشعبة األدبية  ،  ) بيولوجي - كيمياء  
بكليـة  )  فلسفة اجتمـاع   -  لغة إجنليزية    - تاريخ  

وبتطبيق مقياس أساليب التعلم أظهرت     ،  التربية ببنها 
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني        مالنتائج عد 
يف أي مـن    ) علمـي ،  أديب(ت املختلفة   التخصصا

ــتعلم  ــاليب ال ــق (أس ــسطحي- العمي  -  ال
  ).االستراتيجي

) ١٩٩٨(الفضيل  وأجرت جناة زكى ومدحية عبد  
دراسة استهدفت التعرف على أساليب تعلم الطالب       

وذلك علـى   ،  املفضلة وعالقتها بالتحصيل الدراسى   
طالباً وطالبة مـن املراحـل      ) ١٢٠٠(عينة قوامها   

عليمية املختلفة من مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية الت
وباسـتخدام أربعـة    ،  ومن كلية التربية جامعة املنيا    

استبيانات لقياس أساليب تعلم الطـالب املفـضلة        
أسفرت النتائج عن وجود عالقات ارتباطية دالة بني        
بعض عناصر أساليب التعلم املفـضلة ىف املراحـل         

  . يل الدراسىالتعليمية املختلفة والتحص
 الىت هدفت (Davis, 1999)وىف دراسة دافيس 

إىل التعرف على مدى تأثري أساليب الـتعلم علـى          
وتكونت عينة الدراسـة مـن      ،  التحصيل األكادميى 

وتوصـلت  ،  من طالب وطالبات اجلامعـة    ) ١٤٠(
الدراسة إىل وجود تأثري دال إحصائياً ألساليب التعلم        

ىف حـني    . للطالب املفضلة على التحصيل األكادميى   
دراسة هـدفت إىل   ) ٢٠٠١(أجرت سبيكة اخلليفى    

تناول العالقة بني أساليب التعلم املفضلة والتحصيل       
من ) ٢١٠(وذلك على عينة مكونة من      ،  األكادميى

من طالبات جامعـة    ) ٢٤١(و،  طالبات جامعة قطر  
وتوصلت الدراسة إىل وجـود ارتبـاط       ،  اإلمارات

م والتحصيل األكادميى   موجب دال بني أساليب التعل    
  .ألفراد العينة

وأجرى رمضان حممـد وإبـراهيم الـصباطى        

دراسة استهدفت حبث الفروق بني طالب      ) ٢٠٠٢(
اجلامعة ذوى التخصص العلمى وذوى التخـصص       

وتكونت عينة الدراسة من    ،  األديب يف أساليب التعلم   
طالباً وطالبة من طالب الفرقة الثانية بكلية       ) ١١٩(

وباسـتخدام اسـتبيان    ،  معة امللك فيصل  التربية جا 
أساليب التعلم املعدل أسفرت نتائج الدراسـة عـن         
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت طالب 
التخصص العلمي والتخصص األديب يف أسلوب التعلم 

، العميق لصاحل جمموعة طالب التخـصص العلمـي       
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت طالب 

خصص العلمي والتخـصص األديب يف درجـات        الت
أسلوب التعلم السطحي لصاحل جمموعـة طـالب        

بينما ال توجد فروق ذات داللـة       ،  التخصص األديب 
إحصائية بني جمموعيت طالب التخـصص العلمـي        
والتخصص األديب يف درجـات أسـلوب الـتعلم         

  . االستراتيجي
فقد هدفت إىل   ) ٢٠٠٣(أما دراسة إبراهيم أمحد     

 على العالقة بني أبعـاد أسـاليب الـتعلم          التعرف
) ١٢٠(واشتملت العينة على    ،  والتحصيل األكادميى 

طالباً من طالب الفرقة الرابعة شعبة طبيعة وكيمياء         
من الذكور فقط بكلية التربية باملنـصورة جامعـة         

وبتطبيق مقياس أساليب التعلم أسـفرت      ،  املنصورة
دالـة بـني   النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة      

  .كادميى وأساليب التعلم املفضلةالتحصيل األ
هدفت  اليت   )٢٠٠٥(وىف دراسة جمدى مسيحة     

إىل التعرف على أساليب التعلم املفضلة وأثر املوقـع         
، الدقهليـة ،  الـشرقية ،  القاهرة الكـربى  (اجلغراىف  
وذلك لـدى   ،  على تفضيل هذه األساليب   ) وأسيوط
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 طالب الصف   طالب وطالبة من  ) ٩٩٠(عينة قوامها   
وبتطبيق مقيـاس أسـاليب الـتعلم       ،  األول الثانوى 

توصلت الدراسة إىل أنه ليس للموقع اجلغراىف أثـر         
  . على أساليب التعلم

 دراسـة   (Minotti,2005)وأجرى مينـوتى    
استهدفت التعرف على عالقـة أسـاليب الـتعلم         

وذلك علـى عينـة قوامهـا       ،  بالتحصيل األكادميى 
، عدادية مبدينة نيويـورك   طالب باملرحلة اإل  ) ٢٠٠(

وبتطبيق أدوات الدراسة أشـارت النتـائج إىل أن         
  .أساليب التعلم من العوامل املنبئة بالتحصيل

 & Wang)وىف نفس االجتاه قام وانج وإكسيو 

XU,2005)        بإجراء دراسة هـدفت إىل فحـص 
، العالقة بني أساليب التعلم والتحـصيل األكـادميى       

تلميـذ باملرحلـة    ) ٦٩٠(وذلك على عينة قوامها     
وباستخدام مقياس أساليب التعلم توصلت     ،  االبتدائية

النتائج إىل وجود عالقـة بـني أسـاليب الـتعلم           
وأنه ميكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى من      ،  والتحصيل

  . خالل أسلوب التعلم
 (Hsin,2006)وىف دراســة أجراهــا هــسن 

استهدفت حبث الفروق بني أساليب التعلم لدى عينة        
من طالب تايالند تراوحت أعمارهم     ) ٧٠٤(ها  قوام

وبتطبيق مقياس أساليب   ،  سنة) ١٢ -  ١١(ما بني   
التعلم أشارت النتائج إىل أن أساليب التعلم تـرتبط         

  . بالتحصيل
دراسـتها  ) ٢٠٠٨(كما أجرت نصرة جلجـل    

دف التعرف على العالقة بـني أسـاليب الـتعلم          
مهـا  وذلك علـى عينـة قوا    ،  والتحصيل األكادميى 

طالباً وطالبة من طالب الفرقة الرابعة بكلية       ) ٢٦٨(

وباستخدام مقياس أساليب ، التربية جبامعة كفر الشيخ
كادميى للطـالب   كذا درجات التحصيل األ   والتعلم  

توصلت الدراسة إىل وجود عالقة دالة وسالبة بـني         
  .أساليب التعلم والتحصيل األكادميى للطالب

) ٢٠١٠(كامـل   وىف دراسة قامت ا أمسـاء       
استهدفت التعرف على الفروق ىف أساليب التعلم تبعاً 

ـ ) ٢٢٠(وذلك على عينة قوامها     ،  للتخصص  اًطالب
وبتطبيـق مقيـاس    ،  وطالبة بكلية التربية بالسويس   

أساليب التعلم أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق        
ذات داللة إحصائية بني طالب التخصصات العلمية       

ية ىف أسلوىب التعلم العميق     وطالب التخصصات األدب  
  .والسطحى

بإجراء دراسة  ) ٢٠١١(وأخرياً قام عصام الطيب     
استهدفت معرفة اإلسهام النسىب لتفضيالت أساليب      

وتكونت عينـة   ،  كادميىالتعلم ىف التنبؤ باإلجناز األ    
طالباً وطالبة بكلية التربية بقنـا      ) ٢٩٦(الدراسة من   

أساليب التعلم  وبتطبيق قائمة   ،  جامعة جنوب الوادى  
توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطيـة دالـة         
إحصائياً بني اإلجناز األكادميى وتفضيالت أسـاليب       

   .التعلم
مما سبق يتضح الدور الكبري الذى تلعبه أسـاليب    
التعلم املفضلة يف تعليم وتعلم الطالب داخل حجرات 
الدراسة ومن مث التأثري اإلجياىب ىف تنمية التحـصيل         

  .كادميى لدى املتعلمنياأل
  : Social Intelligenceالذكاء االجتماعى : ثانياً

يعد مفهوم الذكاء االجتماعى من أهم املفاهيم ىف       
فهو من العوامل اهلامة ، حياتنا اليومية ونظمنا التعليمية

ىف الشخصية ألنه يرتبط بقدرة الفرد على التعامل مع      
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ة لـذلك   خرين وتكوين عالقات اجتماعية ناجح    اآل
 أمهية ىف اختيار الطالب ملعاهـد وكليـات         ايعترب ذ 

، حسني الدريىن .(اخلدمة االجتماعية وإعداد املعلمني   
١٠٤: ١٩٨٤ (  

للقدرات العقليـة    جتماعى جمال مهم  والذكاء اال 
 تتصل مباشرة   اليت   من أشكال الذكاء   وشكل متميز

خرين فهو جمموعة    مع اآل  هحبياة الفرد وتفاعله وتوافق   
لقدرات الىت تساعد الفرد على التفاعـل مـع         من ا 

 ,Taylor & Cadet).خرين ىف حمـيط بيئتـه  اآل
1989)  

على أن  ) ٣٧٦: ١٩٩٦( ويؤكد فؤاد أبو حطب   
الذكاء االجتماعى قدرة هلا أمهية قصوى عند أولئك        

ـ    الذين يتعاملون مباشرة مع اآل      نيخرين مثـل املعلم
 ورجال نيواألطباء واألخصائيني االجتماعيني والنفسي

  .عالن وغريهمالسياسة والدعاية واإل
إىل أن الذكاء   ) ٥٥: ١٩٩٥(ويشري نبيل الزهار    

خرين وهو  االجتماعى هو القدرة على التعامل مع اآل      
  .اًنشاط مركب ليس بسيط

 أن )Golman, 2006; 2008(ويرى جوملان 
 مركب مـن الـوعى      اًالذكاء االجتماعى هو مكون   

عـاطف واملعرفـة    متـضمنا ذلـك الت    (االجتماعى  
والرباعة االجتماعية  ،  )االجتماعية ومهارة االستماع  

 واالهتمـام ـم     اآلخرينمتضمنا ذلك التأثري ىف     (
  ). بصورة جيدةلآلخرينوالقدرة على تقدمي الذات 

يضاً عبد املنعم حسيب ونبيلة شـراب       أويعرفه  
نه القدرة على التعامل مع املواقـف       أعلى  ) ٢٠٠٨(

ة والقدرة على التكيف االجتماعى     االجتماعية اجلديد 
وكذلك القدرة على الفهـم والتنبـؤ بـسلوكيات         

 والقدرة على توقع الـسلوكيات      اآلخرينومشاعر  
 تـصدر عـن   أن الىت ميكن   األفعالواملشاعر وردود   

 تقـع ىف    أن الـىت ميكـن      األحداث وتوقع   اآلخرين
  .املواقف االجتماعية املختلفة

ـ       وث الـىت   وهناك عديد من الدراسـات والبح
 الذكاء االجتماعى لبعض املهن على    أمهية إىل أشارت

وجه اخلصوص كمهنة التدريس واخلدمة االجتماعية      
  :  النفسى منهاواإلرشاد

عـن الـذكاء    ) ١٩٩١(دراسة فاطمة الدماطى    
ومت تطبيـق   ،   بكفاءة التـدريس   وعالقتهاالجتماعى  

مقياس جورج واشنطون للذكاء االجتماعى وبطاقة      
ءة التدريس على عينة الدراسة الىت تكونت       تقومي كفا 

) ٥١(طالبة من دار معلمات العباسـية و        ) ٤٩(من  
 بـني   أعمارهم من دار معلمي السالم تتراوح       اًطالب

 وجود إىلوتوصلت نتائج الدراسة ،  سنة) ٢١- ١٩(
 بني الذكاء االجتمـاعى  إحصائياعالقة ارتباطية دالة   

ني وكذلك  وكفاءة التدريس لدى طالب دور املعلم     
 بـني الـذكاء     إحصائياوجود عالقة ارتباطية دالة     

االجتماعى وكفاءة التدريس لـدى طالبـات دور        
  .املعلمات

عن الكفاءة الذاتية   ) ١٩٩٣(ودراسة أمحد الغول    
والذكاء االجتماعى وعالقتـهما بـبعض العوامـل        
الوجدانية لدى املعلمني التربويني وغـري التربـويني        

ومت تطبيق مقياس الكفاءة    ،  مييكاداألجناز طالم   إو
الذاتية ومقياس الذكاء االجتماعى ومقيـاس اجتـاه        

بعـاد  املعلمني حنو املهنة ومقياس الدافعية املتعدد األ      
ومقياس مفهوم الذات واستمارة املستوى االجتماعى      
االقتصادى على عينة الدراسة الـىت تكونـت مـن        
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  على معشي حممد بن 

معلما ومعلمة من خرجيى كليـات التربيـة    ) ٣٦٠(
وتـشري  ،  )غري التربوية (زهرية  خرجيى الكليات األ  و

مهية لدى أن الذكاء االجتماعى له أىل إنتائج الدراسة   
داء أثنـاء   أو غري تربـويني     أاملعلمني سواء تربويني    

ن هناك عالقة   أىل  إيضاً الدراسة   أكما تشري   . عماهلمأ
داء املعلمني  أبني  ) ٠,٠١(ارتباطية دالة عند مستوى     

كاء االجتماعى واجتاهات املعلمني حنو على مقياس الذ
  .املهنة

الىت أشـارت  ) Oliver, 1994(ودراسة أوليفر 
 داخل حجرة الدراسة أمهية للذكاء االجتماعى    أنإىل  

 أمناط إرساءفهو يساعد على    ،  بني املعلمني والطالب  
  .السلوك التكيفى داخل حجرة الدراسة

) ١٩٩٦( حطـب   أبووىف هذا الصدد يرى فؤاد      
 قصوى عنـد    أمهيةدرات الذكاء االجتماعي هلا      ق أن

وخـص  ، اآلخرين الذين يتعاملون مباشرة مع  أولئك
 االجتمـاعيون   واألخـصائيون بالذكر املعلمـون    

  .والنفسيون
وهناك العديد من الدراسات والبحـوث الـىت        
تناولت العالقة بني الذكاء االجتماعى والتحـصيل       

ط بـني    وجود ارتبا  إىلالدراسى حيث أشار بعضها     
الذكاء االجتماعى والتحصيل الدراسى مثل دراسـة       

، )(Snyder & Michael, 1983سنايدر وميشيل 
أوليفـر  ، (Riggio et al., 1991)رجيو وآخرين 

(Oliver ,1994) ،كما ، )٢٠٠٣( املغازى إبراهيم
 وجود تـأثري   إىل بعض الدراسات والبحوث     أشارت

سى مثل  دال للذكاء االجتماعى على التحصيل الدرا     
أمحـد عثمـان   ، (Oliver, 1994)دراسة أوليفر 

كما ،  )٢٠٠٣(هبة حممد   ،  )٢٠٠٣(وعزت حسن   

 & Snyderأشارت دراسـة سـنايدر وميـشيل    

Michael,1983) (     إىل إمكانية التنبؤ بالتحـصيل
  .الدراسى من خالل الذكاء االجتماعى

مما سبق تتضح العالقة الوثيقـة بـني الـذكاء          
حيث إن الـذكاء    ،  األكادميىاالجتماعى والتحصيل   

جتماعى يعد من أهم القدرات والعوامل املؤثرة ىف        اال
. شخصية األفراد وسلوكيام ومجيع جوانب حيام     

جتماعى كعامل مؤثر ومن هنا تتجلى أمهية الذكاء اال   
  .ىف عملية التعليم والتعلم

  : فروض الدراسـة
ومن ،  يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وأمهيتها     

ل العرض السابق للدراسات والبحوث الـسابقة    خال
  : ميكن صياغة فروض الدراسة احلالية على النحو التايل

ال ختتلف أساليب التعلم املفضلة لـدى طـالب        -١
املرحلة اجلامعية باختالف املـستويات املتعـددة       

 -  متوسـط  - مـنخفض   (للذكاء االجتماعى   
 ).مرتفع

ـ       -٢ الب ال ختتلف أساليب التعلم املفضلة لـدى ط
 - أدىب  (املرحلة اجلامعية باختالف التخـصص      

 ).علمى
ال ختتلف أساليب التعلم املفضلة لـدى طـالب        -٣

 - قرية  (املرحلة اجلامعية باختالف مكان اإلقامة      
 ).مدينة

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني أسـاليب         -٤
والتحـصيل  ) كمتغري مـستقل  (التعلم املفضلة   

دى طـالب املرحلـة    ل) كمتغري تابع (األكادميى  
 .اجلامعية متفاوتى الذكاء االجتماعى

خيتلف اإلسهام النسىب ألساليب التعلم املفضلة ىف        -٥
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التنبؤ بالتحصيل األكـادميى لطـالب املرحلـة        
 .اجلامعية متفاوتى الذكاء االجتماعى

  : إجراءات الدراسـة
  : منهج الدراسـة - أ

 تستخدم الدراسة احلالية املنهج الوصفي التنبؤى      
مته لطبيعة وأهداف الدراسة الىت حتـاول       ءوذلك ملال 

الكشف عن أساليب التعلم املفضلة الىت يـستخدمها    
كل من طالب وطالبات اجلامعة مرتفعى ومتوسطى       

ومدى إسـهامها ىف    ،  ومنخفضى الذكاء االجتماعى  
  .التنبؤ بتحصيلهم األكادميى

  :  عينة الدراسـة- ب
  :  عينة الدراسة االستطالعية- ١

طالباً من  ) ٤٠(تطالعية  السا ينة الدراسة  ع لغتب
 جامعة جازان باململكـة     - طالب السنة التحضريية    

 ٢٠١٣ – ٢٠١٢(للعام اجلامعى   ،  العربية السعودية 
) ٢٠(منـهم  ، من مجيع الشعب األدبية والعلمية  ،  )م

من الشعب العلمية وقـد   ) ٢٠(من الشعب األدبية و   
واحنراف  سنة) ٢٠,١٠(بلغ متوسط أعمارهم الزمنية 

وذلك ـدف تقـنني    ،  سنة) ٠,٦٣(ي قدره   رايمع
أدوات الدراسة والوقوف على بعض الصعوبات الىت       

  .ميكن أن تظهر عند التطبيق النهائى للتغلب عليها
  :  عينة الدراسة األساسية- ٢

طالباً ) ١٨٠(تكونت عينة الدراسة األساسية من      
 جامعـة جـازان     - من طالب السنة التحـضريية      

 -  ٢٠١٢(للعام اجلامعى ، باململكة العربية السعودية 
منهم ،  من مجيع الشعب األدبية والعلمية    ،  ) م ٢٠١٣

من الشعب العلمية   ) ٩٤(من الشعب األدبية و   ) ٨٦(
 سـنة ) ٢٠,٠٥(وقد بلغ متوسط أعمارهم الزمنية      

  .سنة) ٠,٦٦(ي قدره رايواحنراف مع
  :  أدوات الدراسـة- ج
/ إعداد: علم املفضلة مقياس أساليب الت- ١

  الباحثني
م امت إعداد مقياس أساليب التعلم املفضلة بعد أن ق

على اُألطر النظرية والدراسـات     طالع  الباحثان باال 
، والبحوث اليت تناولت جمال أساليب التعلم املفضلة      

 االختبارات واملقـاييس    وكذلك بعد مراجعة بعض   
لـتعلم  أساليب ا العربية واألجنبية اليت هدفت لقياس      

حممـد  / مقياس أساليب التعلم إعداد   :  ومنها املفضلة
قائمة تفضيل أسـاليب الـتعلم      ،  )١٩٩٨(حسانني  

جندي /  ترمجة(Manson, 2003)مانسون / إعداد
أمحد / قائمة أساليب التعلم إعداد   ،  )٢٠٠٤(حبشي  

مقيـاس  ،  )٢٠٠٧( والسيد الفـضاىل     نعبد الرمح 
، )٢٠٠٧ (طلطفي عبد الباس  / أساليب التعلم إعداد  

 & Towler)وقائمة أساليب التعلم لتولري وديبوى 

Dipboye, 2003)٢٠١١(عصام الطيب /  ترمجة (
ىف ضوء ذلك اإلجراء تكون مقياس أساليب التعلم        و

مفردة موزعـة   ) ٨٠(املفضلة ىف صورته األولية من      
وأمام كل مفردة ثالث    ،  على عشرة أساليب للتعلم   

وتقدر ، )ونادراً،  أحياناً،  دائماً(: استجابات حمددة يف  
ــدرجات  ــاء ال ــفر، ١، ٢(بإعط ــة ) وص املقابل

ويتم التعامل مع   ،  لالستجابات السابقة على الترتيب   
 غريه من   ندرجات كل أسلوب بذاته أي منفصل ع      

. وذلك ألنه ليس للمقياس درجة كليـة      ،  األساليب
وتوضح أعلى درجة حيصل عليها املـتعلم يف أحـد          

سلوب هلذا املتعلم وبالتايل يعد     األساليب بأنه أكفأ أ   
  .هذا األسلوب هو أسلوب تعلمه املفضل
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  على معشي حممد بن 

  : اخلصائص السيكومترية للمقياس
 صدق املقياس :  
  :  صدق احملكّمني- ١

بعد أن مت صياغة فقرات املقياس مت عرض املقياس         
على جمموعة من السادة احملكمني من أعضاء هيئـة         

ي بكليات  التدريس املتخصصني يف علم النفس التربو     
) ١٠(التربية باجلامعات املصرية والسعودية وعددهم      

وذلك إلبداء آرائهم واحلكـم     ،  )١(حمكمني ملحق   
على مدى صدق مضمون العبارات ومدى فعالية ما        

ومت تعديل بعض العبارات وحذف     ،  وضعت لقياسه 
البعض اآلخر يف ضوء توجيهات السادة احملكمني ومت        

 حصلت على نسبة اتفاق     اإلبقاء على املفرادات الىت   

وذلك وفقاً ملا ذكره صالح مـراد   ،  فأكثر %) ٨٠(
من أنه جيب أالّ تقل درجة      ) ٢٠٠٥(وأمني سليمان   

أو نسبة االتفاق على كل مفردة من املفردات عـن          
ليصبح بعد هذا اإلجراء املقياس مكون من       %) ٨٠(
)٦٠.(  
  : )صدق التكوين الفرضي( الصدق البنائي - ٢

من الصدق البنائي من خـالل إجيـاد   مت التحقق  
الت االرتباط امن طريق حساب مع  ع،  جتانس املقياس 

بني درجة كل مفردة من مفردات املقياس والدرجة        
وذلك على أفراد   ،  الكلية لألسلوب الذي تنتمي إليه    

  . التايل ذلكدولويوضح اجل، العينة االستطالعية

مفردة والدرجة الكلية لألسلوب الذي تنتمي إليه يف تباط بني درجة كل رالا تالماعم قيم :)١ (لوجد
  مقياس أساليب التعلم املفضلة

  أرقام املفردات وقيم معامالت االرتباط  أساليب التعلم
  *٠,٧٢  *٠,٨٣  *٠,٨٨  *٠,٨٧  *٠,٨٣  *٠,٨٩  معامل االرتباط  السمعي  ٥١  ٤١  ٣١  ٢١  ١١  ١  رقم املفردة
  *٠,٥٦  *٠,٦٤  *٠,٥٩  *٠,٧١  *٠,٧١  *٠,٦٩  معامل االرتباط  البصري  ٥٢  ٤٢  ٣٢  ٢٢  ١٢  ٢  رقم املفردة
  *٠,٨٨  *٠,٧٢  *٠,٧٩  *٠,٨٢  *٠,٧١  *٠,٧٧  معامل االرتباط  الفردي  ٥٣  ٤٣  ٣٣  ٢٣  ١٣  ٣  رقم املفردة
  *٠,٨٥  *٠,٦٣  *٠,٧١  *٠,٨٤  *٠,٥٧  *٠,٨٥  معامل االرتباط  اجلماعي  ٥٤  ٤٤  ٣٤  ٢٤  ١٤  ٤  رقم املفردة
  *٠,٩١  *٠,٧٢  *٠,٨٢  *٠,٨٧  *٠,٩١  *٠,٨٢  معامل االرتباط  التحليلي  ٥٥  ٤٥  ٣٥  ٢٥  ١٥  ٥  رقم املفردة
  *٠,٦٢  *٠,٥٨  *٠,٦٤  *٠,٥٧  *٠,٦٩  *٠,٧١  معامل االرتباط  الكلى  ٥٦  ٤٦  ٣٦  ٢٦  ١٦  ٦  رقم املفردة
  *٠,٤١  *٠,٧٠  *٠,٧٠  *٠,٨٠  *٠,٧٦  *٠,٧٠  معامل االرتباط  االنفتاحي  ٥٧  ٤٧  ٣٧  ٢٧  ١٧  ٧  رقم املفردة
  *٠,٦٨  *٠,٨٤  *٠,٧٠  *٠,٦٥  *٠,٨٣  **٠,٣٨  معامل االرتباط  القياالنغ  ٥٨  ٤٨  ٣٨  ٢٨  ١٨  ٨  رقم املفردة
  *٠,٧٧  *٠,٦٦  *٠,٨٣  *٠,٥٣  *٠,٧٧  *٠,٧٧  معامل االرتباط  االنبساطي  ٥٩  ٤٩  ٣٩  ٢٩  ١٩  ٩  رقم املفردة
  *٠,٧٢  *٠,٨٣  *٠,٨٨  *٠,٨٧  *٠,٨٣  *٠,٨٩  معامل االرتباط  االنطوائي  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٣٠  ٢٠  ١٠  رقم املفردة

  )٠,٠٥(ى تو دالة عند مس** )٠,٠١(ى تو دالة عند مس*
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 .......القيمة التنبؤية ألساليب التعلم املفضلة وفقاً لنموذج ريد

يم معامالت ارتباط  قتضح من اجلدول السابق أني
لألسلوب الذي تنتمي    ةي الكل ةجردرجة املفردة بالد  

) ٨(عدا املفردة رقم    ) ٠,٠١(ى  تولة عند مس  داإليه  
  صدقىا يدل علمم) ٠,٠٥(ى تولة عند مسداكانت 

ام يف الدراسة خد صاحلاً لالستعلها جيمم، لمقياسلل عا
  .اليةاحل
  : )صدق احملك( الصدق التالزمي - ٣

مت حساب صدق احملك للمقياس احلايل من خالل        
حساب معامل االرتباط بني قائمة أساليب الـتعلم        

) ٢٠٠٧( والسيد الفضاىل    نأمحد عبد الرمح  / إعداد

ن طبقـا   يلذا،  ومقياس أساليب التعلم املفضلة احلايل    
وقد بلغت معامالت   ،  على أفراد العينة االستطالعية   

وهو معامل ارتباط دال عند    ) ٨٤,٠(االرتباط بينهما   
  ).٠١,٠(مستوى داللة 

 ثبات املقياس :  
قام الباحث حبساب ثبات املقياس بطريقة ألفـا        

وقد ،  وذلك على أفراد العينة االستطالعية    ،  كرونباخ
 هو موضح باجلـدول     بلغت قيمة معامل الثبات كما    

  : التايل

   قيم معامالت ثبات مقياس أساليب التعلم املفضلة:)٢(جدول 
  معامل ألفا كرونباخ  أساليب التعلم املفضلة  معامل ألفا كرونباخ  أساليب التعلم املفضلة

 ٠,٧٠ أسلوب التعلم الكلى ٠,٩٠  أسلوب التعلم السمعي
 ٠,٧٦ نفتاحيأسلوب التعلم اال ٠,٧٢ أسلوب التعلم البصري
 ٠,٧٥ أسلوب التعلم االنغالقي ٠,٨٧ أسلوب التعلم الفردي

 ٠,٨١ أسلوب التعلم االنبساطي ٠,٨٣ أسلوب التعلم اجلماعي
 ٠,٩٠ أسلوب التعلم االنطوائي ٠,٩٠ أسلوب التعلم التحليلي

ويتضح من اجلدول السابق أن معامالت الثبات        
ليب وذلك ألسـا ) ٠,٩٠، ٠,٧٠(قد احنصرت بني  

مما يشري إىل متتع املقيـاس بدرجـة        ،  التعلم املفضلة 
  .مناسبة من الثبات

ويتضح من اإلجراءات السابقة أن املقياس يتمتع       
بدرجة عالية من الصدق والثبات ليصبح بذلك عدد        

مفردة تقيس عشرة أسـاليب     ) ٦٠(عبارات املقياس   
  ).٢(تعلم خمتلفة كما هو يف صورته النهائية ملحق 

  الباحثني/ إعداد: س الذكاء االجتماعى مقيا- ٢
وفقاً الذكاء االجتماعى    ببناء مقياس    انقام الباحث 

  : للخطوات التالية
على اُألطـر النظريـة والدراسـات       طالع  اال - أ  

أبعاد ووالبحوث الىت تناولت اجلانب االجتماعى      

  .الذكاء االجتماعى
على االختبارات واملقاييس الىت هدفت     طالع  اال_ ب

اشتملت علـى    اليت   قياس الذكاء االجتماعى  إىل  
: أبعاد ومفردات مرتبطة باملقياس احلـاىل منـها       

) Riggio,1986(اختبار املهارات االجتماعيـة     
مقياس ، )١٩٩٢( للبيئة املصرية حممد السيد    أعده

، )٢٠٠٥(الذكاء االجتماعى إلبراهيم املغـازى      
الفتـاح   الذكاء االجتماعى لفوقية عبـد مقياس 

الذكاء االجتماعى جلني لوكا    مقياس  ،  )٢٠٠٧(
(Gianluca, 2006)املنعم حسيب  عبد/  ترمجة

مقيــاس ترمــسو ، )٢٠٠٨(ونبيلــة شــراب 
Tromso ٢٠٠٩(حسني طـاحون    /  ترمجة( ،

السيد سـعد   / اختبار املهارات االجتماعية إعداد   
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  على معشي حممد بن 

ومقياس سترينربج للذكاء االجتماعى    ،  )٢٠١٠(
(Sternbirg, 1984)لغرايبـة  سـامل ا /  ترمجة

 .)٢٠١٢(وعدنان العتوم 
ىف ضوء اإلطار النظرى والدراسات الـسابقة        - ج

 إىل حتديد   ان الباحث انتهىواملقاييس سالفة الذكر    
وصياغة أبعاد ومفردات الصورة األولية ملقيـاس       

 حبيث تكون جاهزة للعـرض      الذكاء االجتماعى 
  : على السادة احملكمني على النحو التاىل

وقد بلغت ) االهتمام االجتماعى( : البعد األول- 
  .مفردة) ١٢(عدد مفرداته 

وقد بلغت  ) املهارات االجتماعية (: البعد الثاىن  - 
  .مفردة) ١٢(عدد مفرداته 

وقد ) فعالية الذات االجتماعية  (:  البعد الثالث  - 
  .مفردة) ١٢(بلغت عدد مفرداته 

) مهارات التعاطف مع اآلخرين   (:  البعد الرابع  - 
  .مفردة) ١٢( عدد مفرداته وقد بلغت

وبذلك يصبح عدد عبارات املقياس ىف صـورته        
  .مفردة) ٤٨(األولية 

 مت حساب اخلصائص السيكومترية للمقياس      - د 
  : على النحو التايل

 صدق املقياس :  
مت التحقق من صدق املقياس باستخدام األساليب       

  : التالية

  :  صدق احملكّمني- ١
قيـاس وفحـصها يف   بعد أن مت صياغة فقرات امل 

 لـدى   الذكاء االجتمـاعى  ضوء التعريف اإلجرائي    
مت عرض املقيـاس   ،  اجلامعية املرحلة   طالب وطالبات 

من أعضاء هيئـة    * على جمموعة من السادة احملكمني    
التدريس املتخصصني يف علم النفس التربوى والصحة  

  والسعودية النفسية بكليات التربية باجلامعات املصرية    
وذلك إلبـداء   ،  )١(ني ملحق    حمكم )١٠(وعددهم  

آرائهم واحلكم على مدى صدق مضمون العبـارات   
ومت تعديل بعـض    ،  ومدى فعالية ما وضعت لقياسه    

ومت . العبارات ىف ضوء توجيهات السادة احملكمـني      
ات الىت حصلت على نسبة اتفاق      اإلبقاء على املفراد  

وذلك وفقاً ملا ذكره صالح مـراد       ،  فأكثر%) ٨٠(
 من أنه جيب أالّ تقل درجة      ) ٢٠٠٥(ليمان  وأمني س

 من املفردات عـن     أو نسبة االتفاق على كل مفردة     
)٨٠.(%  
  : )صدق التكوين الفرضي( الصدق البنائى - ٢

مت التحقق من الصدق البنائي من خـالل إجيـاد    
عن طريق حساب معامالت االرتباط   ،  جتانس املقياس 

رجة بني درجة كل مفردة من مفردات املقياس والد       
، ستطالعيةاالعينة أفراد الوذلك على ، الكلية للمقياس

  .ويوضح اجلدول التايل ذلك

  الذكاء االجتماعى مفردة والدرجة الكلية ملقياس ل قيم معامالت االرتباط بني درجة ك:)٣(جدول 
 معامالت االرتباط رقم املفردة معامالت االرتباط رقم املفردة معامالت االرتباط رقم املفردة

٠,٧٨ ٣٣  *٠,٧١ ١٧  *٠,٨١ ١*  
٠,٧٧ ٣٤  *٠,٨٢ ١٨  *٠,٧٥ ٢*  
٠٤,٠ ٣٥  ١٠,٠ ١٩  *٠,٨٧ ٣  
٢١,٠ ٣٦  *٠,٦٥ ٢٠  *٠,٧٧ ٤  
٠,٦٢ ٣٧  *٠,٧٤ ٢١  *٠,٧٨ ٥*  
٠,٨٨ ٣٨  *٠,٧٤ ٢٢  *٠,٧١ ٦*  
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٠,٧٨ ٣٩  *٠,٥٨ ٢٣  *٠,٨٧ ٧*  
٠,٧٧ ٤٠  ٠٦,٠ ٢٤  ١٨,٠ ٨*  
٠,٦٥ ٤١  *٠,٧٤ ٢٥  *٠,٦٢ ٩*  
٠,٨٨ ٤٢  ١١,٠ ٢٦  *٠,٦٢ ١٠*  
٠,٤١ ٤٣  *٠,٦٧ ٢٧  *٠,٦٥ ١١*  
٠,٨٧ ٤٤  *٠,٧٤ ٢٨  *٠,٤٨ ١٢*  
٠,٦٢ ٤٥  *٠,٨١ ٢٩  *٠,٤١ ١٣*  
٠,٧١ ٤٦  *٠,٧٥ ٣٠  *٠,٨٨ ١٤*  
٠,٤٨ ٤٧  ٠٩,٠ ٣١  *٠,٥٤ ١٥*  
٠,٧٥ ٤٨  *٠,٨٧ ٣٢  ٠٤,٠ ١٦*  

 أن قيم معامالت ارتباط السابقدول اجليتضح من 
درجة املفردة بالدرجة الكلية دالة عنـد مـستوى         

، ٢٤،  ١٩،  ١٦،  ٨: عدا املفردات أرقـام   ) ٠,٠١(
 وجيب حـذفها  دالة كانت غري  ٣٦،  ٣٥،  ٣١،  ٢٦

مفـردة  ) ٤٠ ( إىلبذلك عدد عبارات املقياس  لتصل  
  .)٣( ملحق كما هو ىف صورته النهائية

  : )صدق احملك(ق التالزمي  الصد- ٣
مت حساب صدق احملك للمقياس احلايل من خالل        

الـذكاء  مقيـاس   حساب معامل االرتبـاط بـني       
/  ترمجة(Gianluca, 2006)االجتماعى جلني لوكا 

ومقيـاس  ) ٢٠٠٨(املنعم حسيب ونبيلة شراب  عبد
اللذان طبقا علـى أفـراد   ، الذكاء االجتماعى احلايل  

وقد بلغت معامالت االرتبـاط     ،  العينة االستطالعية 
وهو معامل ارتباط دال عند مستوى      ) ٨٧,٠(بينهما  
  ).٠١,٠(داللة 
 ثبات املقياس :  

 ألفـا   ىت حبساب ثبات املقياس بطريق    انقام الباحث 
أفراد العينة   وذلك على    والتجزئة النصفية ،  كرونباخ

  بطريقة وقد بلغت قيمة معامل الثبات    ،  االستطالعية
  .معامل ثبات مرتفع ووه )٠,٩٢(ألفا كرونباخ 

ويتضح من اإلجراءات السابقة أن املقياس يتمتع       
بدرجة عالية من الصدق والثبات وميكن االعتمـاد        

 لدى أفـراد عينـة      الذكاء االجتماعى عليه يف قياس    
  .الدراسة احلالية

 معايري املقياس : 
 االجتماعى  لذكائهموفقاً   تصنيف الطالب    عتمدا

علـى  ) منخفض - متوسط   - مرتفع  (إىل مستوى   
حيث يصنف الطالـب ىف املـستوى       ؛  الرتب املئينية 

ه االجتماعى ئاملرتفع إذا كانت الدرجة املعربة عن ذكا
ويصنف ىف املستوى   ،  ٧٥أكرب من أو تساوى املئيىن      

، ٢٥املتوسط إذا كانت هذه الدرجة بـني املئـيىن          
ويصنف ىف املستوى املنخفض إذا كانت ، ٧٥واملئيىن 

   .٢٥لدرجة أقل من أو تساوى املئيىن هذه ا
  :  قوائم درجات التحصيل األكادميى للطالب- ٤

مت الرجوع إىل قوائم درجات التحصيل األكادميى       
ىف اية الفصل الدراسـى األول للعـام اجلـامعى          

ومت حتويل الدرجة الكليـة     ،  ) م ٢٠١٣ -  ٢٠١٢(
 للتحصيل األكادميى إىل نسبة مئوية لالعتماد عليها ىف
التحليل اإلحصائى للنتائج نظراً الختالف امـوع       

  .الكلى للدرجات من ختصص إىل آخر
  : نتائج الدراسـة وتفسريها

يقوم الباحثان بعرض النتائج اإلحصائية للدراسة      
 ر وتفسريها يف ضوء فروض الدراسة واإلطـا       ةاحلالي

النظري والدراسات والبحوث السابقة وذلك علـى       
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  على معشي حممد بن 

  : النحو التايل
  :  نتائج الفرض األول وتفسريها- ١

ال ختتلف أساليب   ": ينص الفرض األول على أنه    
التعلم املفضلة لدى طالب املرحلة اجلامعية باختالف       

 - منخفض  (املستويات املتعددة للذكاء االجتماعى     
  )". مرتفع- متوسط 

وللتحقق من صحة هذا الفرض فقد مت حـساب         
لم املفضلة لدى   حتليل التباين األحادى ألساليب التع    

 - منخفضى الذكاء االجتمـاعى   (اموعات الثالثة   
 مرتفعـى الـذكاء     - متوسطى الذكاء االجتماعى    

  : تبعاً ملا هو موضح باجلدول التايل) االجتماعى

   حتليل التباين األحادى بني أساليب التعلم املفضلة لدى خمتلفى الذكاء االجتماعى:)٤(جدول 
مستوى الداللة   "ف"قيمة   متوسط املربعات  درجة احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين  أساليب التعلم املفضلة

  ١٠,٦٨  ٢  ٢١,٣٦  بني اموعات
  السمعى  ١٠,١٥  ١٧٧  ١٧٩٨,٠٣  داخل اموعات

    ١٧٩  ١٨١٩,٣٩  اموع
  غري دالة ١,٠٥١

  ٨,٩٠  ٢  ١٧,٨١  بني اموعات
  البصرى  ٦,٥٢  ١٧٧  ١١٥٥,١٨  اتداخل اموع
    ١٧٩  ١١٧٣  اموع

  غري دالة ١,٣٦٥

  ١,٨٣  ٢  ٣,٦٧  بني اموعات
  الفردى  ٨,٤٥  ١٧٧  ١٤٩٧,٣٢  داخل اموعات

    ١٧٩  ١٥٠١  اموع
  غري دالة ٠,٢١٧

  ٤,٢٦  ٢  ٨,٥١  بني اموعات
  اجلماعى  ٨,٧٤  ١٧٧  ١٥٤٧,١٢  داخل اموعات

    ١٧٩  ١٥٥٥,٦٤  اموع  
  غري دالة ٠,٤٨٧

  ٥,١٧  ٢  ١٠,٤٣  بني اموعات
  التحليلى  ٩,٥٧  ١٧٧  ١٦٩٤,٤٦  داخل اموعات

    ١٧٩  ١٧٠٤,٨٠  اموع
  غري دالة ٠,٥٤٠

  ١,٠٣  ٢  ٢,٠٦  بني اموعات
  الكلى  ٨,٥٠  ١٧٧  ١٥٠٤,٨٥  داخل اموعات

    ١٧٩  ١٥٠٦,٩١  اموع
  غري دالة ٠,١٢١

  ١,٥٨  ٢  ٣,١٥  بني اموعات
  االنفتاحى  ٧,٩١  ١٧٧  ١٤٠٠,١٥  داخل اموعات

    ١٧٩  ١٤٠٣,٣١  اموع
  غري دالة ٠,٢٠٠

  ٦,٣٨  ٢  ١٢,٧٧  بني اموعات
  االنغالقى  ٦,٥٥  ١٧٧  ١١٥٩,٤٧  داخل اموعات

    ١٧٩  ١١٧٢,٢٤  اموع
  غري دالة ٠,٩٧٥

  ٣,٣٣  ٢  ٦,٦٦  بني اموعات
  االنبساطى  ٩,٩٥  ١٧٧  ١٧٦٢,٥٣  خل اموعاتدا

    ١٧٩  ١٧٦٩,٢٠  اموع
  غري دالة ٠,٣٣٥

  ٦,٣٨  ٢  ١٢,٧٦  بني اموعات
  االنطوائى  ١٠,٢٩  ١٧٧  ١٨٢٢,٠١  داخل اموعات

    ١٧٩  ١٨٣٤,٧٧  اموع
  غري دالة ٠,٦٢٠

فقـاً  اً ىف أساليب التعلم املفـضلة العـشر و     يحصائإيتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة        
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 .......القيمة التنبؤية ألساليب التعلم املفضلة وفقاً لنموذج ريد

 بني متوسطات درجات الطالب     Reidلنموذج ريد   
منخفضى ومتوسطى ومرتفعى الذكاء االجتمـاعى      

غـري  " ف"حيث كانت مجيع قيم    ،  باملرحلة اجلامعية 
   ).٠,٠١(دالة عند مستوى 

وميكن تفسري هذه النتيجة الىت تقضى بعدم وجود       
فروق ىف أساليب التعلم العشرة املدروسة ترجع إىل         

 -  متوسـط  - مرتفع (كاء االجتماعى  اختالف الذ 
لدى طالب اجلامعة ىف ضـوء أن نظـام         ) منخفض

القبول باجلامعة يقوم على اختيار وانتقاء الطـالب        
مرتفعى التحصيل مما قد جيعلهم على قدر من التشابه         
ىف االستعدادات والقدرات وامليول واالجتاهات حنـو       

ـ        ،  التعلم  ا فلعل ذلك جيعل الكيفية الىت يتـصرف
 تفضيلهم ألساليب التعلم بدرجة متشاة يفن واملتعلم

  .ومتقاربة بقدر اإلمكان
 استخدام وسائل تكنولوجيـة متعـددة       أنكما  

للتعلم ىف التدريس داخل قاعات الدراسة ومتشاة قد 
جيعل ذلك تفضيالت املتعلمني للكيفية الىت من خالهلا 
 يتعلمون بيسر وفاعلية من حيث اسـتقبال املـتعلم        
للمعلومات وجتهيزها ومعاجلتها بدرجة متشاة تقريباً 

األمر الذى يدعم وجود فروق ىف أسـاليب الـتعلم         
العشرة لدى طـالب اجلامعـة متفـاوتى الـذكاء      

  .االجتماعى
وأخرياً توافق عينة الدراسة ىف الثقافة والتنـشئة        
االجتماعية والعادات والتقاليد مما يعكس دور هـذه        

وهذا يعد  ،  الفرد ألسلوب التعلم  العوامل ىف تفضيل    
تأكيداً لدور العالقة بني التوجهات الثقافية وأساليب       

يورك : ويتفق هذا مع نتائج دراسات    . التعلم املفضلة 
(York, 2000) ، باول(Powel, 2007) ، سوزان

(Susan, 2009) ، ٢٠١١(وهالل النبهاىن.(   
  :  نتائج الفرض الثاين وتفسريها- ٢

ال ختتلف أسـاليب    "ين على أنه    ينص الفرض الثا  
التعلم املفضلة لدى طالب املرحلة اجلامعية باختالف       

  )". علمى- أدىب (التخصص 
حساب اختبار  وللتحقق من صحة هذا الفرض مت       

للكشف عن داللة الفروق بـني املتوسـطات        " ت"
واجلدول التايل يوضـح    ،  وحتديد اجتاه هذه الفروق   

  .نتائج هذا الفرض

لداللة الفروق بني متوسطات درجات الطالب " ت"توسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة  امل:)٥(جدول 
  .يف أساليب التعلم املفضلة)  علمى- أدىب(تبعاً لنوع التخصص 

  لداللة اإلحصائيةامستوى   "ت"قيمة  D.F  ع  م  ن  التخصص  أساليب التعلم املفضلة
  غري دالة  ٠,٢٦٥-  ١٧٨  ٣,١٦  ٨,٧٦  ٩٤  علمى  السمعى  ٣,٢٢  ٨,٦٣  ٨٦  أدىب
  غري دالة  ٠,٦٠١  ١٧٨  ٢,٥٥  ٧,٧٢  ٩٤  علمى  البصرى  ٢,٥٨  ٧,٩٥  ٨٦  أدىب
  غري دالة  ٠,٥٣١-  ١٧٨  ٢,٨٢  ٨,٢٧  ٩٤  علمى  الفردى  ٢,٩٧  ٨,٠٢  ٨٦  أدىب
  غري دالة  ٠,١٦٠  ١٧٨  ٢,٩٠  ٨,٠١  ٩٤  علمى  اجلماعى  ٣,٠١  ٨,٠٨  ٨٦  أدىب
  غري دالة  ٠,٠٤٢  ١٧٨  ٢,٩٦  ٩,٤٥  ٩٤  علمى  التحليلى  ٣,٢٣  ٩,٤٧  ٨٦  أدىب
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  على معشي حممد بن 

  غري دالة  ٠,٨٦٩  ١٧٨  ٢,٧٨  ٨,٢٩  ٩٤  علمى  الكلى  ٣,٠٢  ٨,٦٧  ٨٦  أدىب
  غري دالة  ٠,٣٤٦  ١٧٨  ٢,٦٢  ٨,٨٠  ٩٤  علمى  االنفتاحى  ٢,٩٨  ٨,٩٥  ٨٦  أدىب
  غري دالة  ٠,٤٦٤-  ١٧٨  ٢,٥٣  ٨,٣٤  ٩٤  علمى  االنغالقى  ٢,٥٩  ٨,١٦  ٨٦  أدىب
  غري دالة  ٠,٥٨٧  ١٧٨  ٢,٩٩  ٨,٤٦  ٩٤  علمى  نبساطىاال  ٣,٣١  ٨,٧٤  ٨٦  أدىب
  غري دالة  ٠,١٦٥  ١٧٨  ٣,١٢  ٩,٣٥  ٩٤  علمى  االنطوائى  ٣,٢٩  ٩,٤٣  ٨٦  أدىب

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة        
إحــصائياً بــني طــالب التخصــصات األدبيــة 

لة والتخصصات العلمية يف أساليب الـتعلم املفـض       
، اجلمـاعى ،  الفـردى ،  البصرى،  السمعى(العشرة  
، االنبساطى،  االنغالقى،  االنفتاحى،  الكلى،  التحليلى

غري دالـة  " ت"حيث كانت مجيع قيم     ،  )واالنطوائى
  ). ٠,٠١(عند مستوى 

وميكن تفسري هذه النتيجة ىف ضوء أن الطـالب         
ذوى التخصصات األدبية يكون كل اهتمامهم أثناء       
التعلم هو حماولة الوصول إىل أعلى حتصيل والظهور        

ىف . أفضل من اآلخرين بغض النظر عن إتقان التعلم       
حني أن الطالب ذوى التخصصات العلمية يكـون        

ن خـالل   تركيزهم ىف بذل جهد كبري أثناء التعلم م       
توجههم حنو اآلخرين والبحث عن املشكالت الـىت        

   .تتيح هلم العمل مع اآلخرين
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج العديد من الدراسات 

 ,Mellton)  ميلتـون : السابقة مثـل دراسـات  

خريى املغـازى   ،  )١٩٩٨(حممد حسانني   ،  (1990
، )٢٠٠٩(الوراث   لة متوىل ومسية عبد   ،  )٢٠٠٧(

توصـلت إىل عـدم      اليت   )٢٠١١(اهيم  وحممود إبر 
وجود فروق ىف أساليب التعلم املفضلة بني طـالب         

على حني  . التخصصات األدبية والتخصصات العلمية   

وتكـرت  : تتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسـات      
وتكـرت  ، (Wattkins & Hattie, 1981) وهاتى

(Wattkins, 1983) ، بيجـز (Biggs, 1985) ،
، )١٩٩٦(فاطمة فرير   ،  )١٩٨٦(حممود عوض اهللا    

عـادل  ،  )٢٠٠٢(رمضان حممد وإبراهيم الصباطى     
الرمحن والسيد الفضاىل    أمحد عبد ،  )٢٠٠٥(حسني  

ــاالبو ، )٢٠٠٧( ــران ، (Pallapu,2007)ب العم
(Alumran, 2008) ،  ٢٠٠٨(نصرة جلجـل( ،

أشارت إىل وجود فروق ىف      اليت   )٢٠٠٩(إهلام وقاد   
الب التخصصات األدبية أساليب التعلم املفضلة بني ط

ومن خالل النتائج الـسابقة     ،  والتخصصات العلمية 
تتحقق صحة الفرض الثاىن للدراسة بقبول الفـرض        

  . الصفرى ورفض الفرض البديل
  :  نتائج الفرض الثالث وتفسريها- ٣

ال ختتلف أساليب   " ينص الفرض الثالث على أنه      
تالف التعلم املفضلة لدى طالب املرحلة اجلامعية باخ      

  )". مدينة- قرية (مكان اإلقامة 
حساب اختبار  وللتحقق من صحة هذا الفرض مت       

للكشف عن داللة الفروق بـني املتوسـطات        " ت"
واجلدول التايل يوضـح    ،  وحتديد اجتاه هذه الفروق   

  .نتائج هذا الفرض
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 .......القيمة التنبؤية ألساليب التعلم املفضلة وفقاً لنموذج ريد

 درجات الطالب لداللة الفروق بني متوسطات" ت" املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة :)٦(جدول 
  .يف أساليب التعلم املفضلة)  مدينة-قرية (ملكان اإلقامة تبعاً 

التعلم  أساليب
مستوى الداللة   "ت"قيمة  D.F  ع  م  ن  مكان اإلقامة  املفضلة

  اإلحصائية
  دالة  ٣,٠٢٢  ١٧٨  ٣,٠٣  ٧,٩١  ٧٩  مدينة  السمعى  ٣,١٨  ٩,٣٢  ١٠١  قرية

٠,٠٥  
    ٢,٥٣  ٧,٩٧  ١٠١  قرية

  غري دالة  ٠,٨١١  ١٧٨  ٢,٥٩  ٧,٦٥  ٧٩  مدينة  البصرى
  غري دالة  ١,٧٨٣  ١٧٨  ٢,٧٣  ٧,٧٣  ٧٩  مدينة  الفردى  ٢,٩٨  ٨,٥٠  ١٠١  قرية
  اجلماعى  ٢,٩٥  ٨,٤١  ١٠١  قرية

  غري دالة  ١,٩٢٦  ١٧٨  ٢,٨٩  ٧,٥٦  ٧٩  مدينة  
  دالة  ٢,٣٥٩  ١٧٨  ٣,٠٣  ٨,٨٦  ٧٩  مدينة  التحليلى  ٣,٠٥  ٩,٩٤  ١٠١  قرية

٠,٠٥  
  غري دالة  ٠,٦٠٧  ١٧٨  ٢,٩٣  ٨,٣٢  ٧٩  مدينة  لكلىا  ٢,٨٨  ٨,٥٩  ١٠١  قرية
  غري دالة  ٠,٦٠٧  ١٧٨  ٢,٨١  ٨,٧٣  ٧٩  مدينة  االنفتاحى  ٢,٧٩  ٨,٩٩  ١٠١  قرية
  دالة  ٢,٤٥١  ١٧٨  ٢,٤٣  ٧,٧٣  ٧٩  مدينة  االنغالقى  ٢,٥٩  ٨,٦٦  ١٠١  قرية

٠,٠٥  
   دالةغري  ٠,٩٢٦  ١٧٨  ٣,١١  ٨,٣٥  ٧٩  مدينة  االنبساطى  ٣,١٦  ٨,٧٩  ١٠١  قرية
  دالة  ٢,٣٦٢  ١٧٨  ٣,١٤  ٨,٧٥  ٧٩  مدينة  االنطوائى  ٣,١٧  ٩,٨٨  ١٠١  قرية

٠,٠٥  
يتضح من اجلدول السابق وجود فـروق دالـة         
إحصائياً بني طالب اجلامعة أبناء القرى وأبناء املدن        

، التحليلى،  السمعى(يف أساليب التعلم املفضلة التالية      
" ت"حيث كانـت قـيم      ) واالنطوائى،  االنغالقى

بينما مل توجد ،  )٠,٠٥(املتعلقة ا دالة عند مستوى      
فروق دالة إحصائياً بني طالب اجلامعة أبناء القـرى         
وأبناء املدن يف أسـاليب الـتعلم املفـضلة التاليـة         

، االنفتـاحى ،  الكلى،  اجلماعى،  الفردى،  البصرى(
 ا غري   املتعلقة" ت"حيث كانت قيم    ) واالنبساطى

  ).٠,٠٥(دالة عند مستوى 
وميكن تفسري ذلك من خالل أن أسلوب التربية        
والتنشئة املتبع ىف القرية خيتلف عن أسلوب التربيـة         

والتنشئة املتبع ىف املدينة ىف تأثريه ىف أساليب الـتعلم          
، االنغالقـى ، التحليلـى ، الـسمعى (املفضلة التالية   

والتنشئة املتبع ىف   بيد أن أسلوب التربية     ،  )واالنطوائى
القرية ال يشكل فرقاً لدى أسلوب التربية والتنـشئة         
املتبع ىف املدينة ىف تأثريه ىف أساليب التعلم املفـضلة          

، الكلـى ،  اجلمـاعى ،  الفـردى ،  البصرى(التالية  
وبعد العودة للدراسـات    ). واالنبساطى،  االنفتاحى

  ىف- والبحوث السابقة املتوافرة مل تتناول أى دراسة 
 اخـتالف الطـالب ىف      - الباحثان  اطالع  حدود  

 قرية (أساليب التعلم املفضلة باختالف مكان إقامتهم       
 اليت )٢٠٠٥(سوى دراسة جمدى مسيحة   ،  ) مدينة -

تتفق جزئياً مع نتائج الدراسة احلالية من حيث عدم         
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  على معشي حممد بن 

وجود فروق دالة إحصائياً بني طالب املرحلة الثانوية        
،  ترجع للموقع اجلغـراىف    يف أساليب التعلم املفضلة   

ومن مث تعذر مقارنة نتيجة هـذا الفـرض بنتـائج           
لذلك فهناك حاجة   ،  دراسات وحبوث سابقة أخرى   

  .إلجراء دراسات تثرى هذا املوضوع
  :  نتائج الفرض الرابع وتفسريها- ٤

توجد عالقة ارتباطية "ينص الفرض الرابع على أنه 

كمـتغري  (ة  دالة إحصائياً بني أساليب التعلم املفضل     
لـدى  ) كمتغري تابع (والتحصيل األكادميى   ) مستقل

  ".طالب املرحلة اجلامعية متفاوتى الذكاء االجتماعى
مت حـساب   ،  وللتحقق من صحة هذا الفـرض     

معامل االرتباط بني درجات الطالب ىف التحـصيل        
األكادميى ودرجام ىف أساليب التعلم املفضلة كمـا   

  : هو مبني باجلدول التايل
أساليب التعلم  يوضح معامالت االرتباط بني درجات التحصيل األكادميى ودرجام ىف :)٧(ول جد

  لدى طالب املرحلة اجلامعية متفاوتى الذكاء االجتماعى املفضلة

  أساليب التعلم املفضلة

عى
سم

ال
رى  
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لفر

ا
عى  
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لداللة مستوى ا
  اإلحصائية

  ٠,٠١  ٠,٨٩  ٠,٩٩  ٠,٦٥  ٠,٨٤  ٠,٨٠  ٠,٨٨  ٠,٧٤  ٠,٦٦  ٠,٥٥  ٠,٦٨  كادميىالتحصيل األ
يتضح من اجلدول السابق أن هناك عالقة ارتباطية   

بني التحصيل األكـادميى  ) ٠,٠١(دالة عند مستوى    
وأساليب التعلم املفضلة لدى طالب املرحلة اجلامعية       

 حيث كانت معامالت    .متفاوتى الذكاء االجتماعى  
  .االرتباط دالة موجبة يف أساليب التعلم العشر

وميكن تفسري ذلك من خالل أن أساليب التعلم         
 -  عينـة الدراسـة      - الىت يفضلها طالب اجلامعة     

تساعدهم على التركيز ىف جتهيز ومعاجلة املعلومـات   
وتذكر املهارات واملعلومـات األكادمييـة الـصعبة        

ذه األساليب مؤثرة ىف املواقف     كما أن ه  ،  واجلديدة
التعليمية داخل قاعات الدراسة بالكليات ألا تدفع       
املتعلمني إىل التفاعل مع األقـران وأعـضاء هيئـة          
التدريس مما يؤثر باإلجيـاب ىف إجنـاز املقـررات          

وانـج  : وهذا يتفق مع نتائج دراسـات     . الدراسية
 ,Hsin)هسن ، (Wang & XU, 2005)وإكسيو 

 ,.Rayneri et al)نــر وآخــرين راي، (2006

، (Wang et al., 2006)ووانج وآخرين ، (2006
 )٢٠١١(وعصام الطيب ، (Chiou, 2008)تشيو 
أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية بني التحصيل       اليت  

  . األكادميى وأساليب التعلم املفضلة لدى املتعلمني
كما يفسر الباحثان أيضاً هذه النتيجة من خالل        

 كل املتعلمني ال يتعلمون بنفس الطريقـة        افتراض أن 
األمر الذى أدى ببعض القائمني على العملية التعليمية    
والتربويني للعمل على االعتماد على طرق تـدريس        
قائمة على أسلوب التعلم املفضل ويتفق مـع هـذا          

 ,.Dunn et al)االفتراض كل من دن وآخـرين  

ــنج ، (1995 ــيدى ، (King, 1999)كي كاس
(Cassidy, 2004) ،  ٢٠٠٦(جيهان العمـران( ،

وبنـدر الـشريف   ، (Helman, 2006)هيلمان 
)٢٠١١.(   

بينما تتعارض نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت        
، (Busato et a., 1998)بوسـاتو  : إليه دراسات
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 .......القيمة التنبؤية ألساليب التعلم املفضلة وفقاً لنموذج ريد

 ,Childress & Overbaugh)شيلدرس وأوفريبغ 

توصلت إىل   اليت   )٢٠٠٦(وإمساعيل الفقى   ،  (2001
ة ارتباطية بني التحصيل األكـادميى      عدم وجود عالق  
  .وأساليب التعلم

ومن خالل النتائج السابقة تتحقق صحة الفرض       
الرابع للدراسة بقبول الفرض البديل ورفض الفرض       

  . الصفرى
  :  نتائج الفرض اخلامس وتفسريها- ٥

خيتلف اإلسـهام   ": ينص فرض الدراسة على أنه    
ؤ بالتحـصيل   النسىب ألساليب التعلم املفضلة ىف التنب     

األكادميى لطالب املرحلة اجلامعية متفاوتى الـذكاء       

 ".االجتماعى
وللتحقق من صحة هذا الفرض إحـصائياً قـام         
الباحثان بإجراء حتليل االحندار املتعـدد التـدرجيى        

 Stepwise)بطريقة إضافة وحذف املتغريات تدرجيياً 

Regr -ession Analysis)   حيث يقـوم علـى 
متغرياً متغرياً ) أساليب التعلم املفضلة(إدخال املتغريات 

التحـصيل  (على أساس ارتباطها بـاملتغري التـابع        
حيث خيتار ىف كل خطوة أعلى املتغريات       ) كادميىاأل

املستقلة تأثرياً وارتباطاً باملتغري التابع بعد حذف أثـر        
ارتباطها باملتغريات املستقلة األخرى كمـا يوضـح        

  : اجلدول التايل
واملتغري ) أساليب التعلم املفضلة( املتعدد التدرجيى للمتغريات املستقلة االحندار يوضح حتليل :)٨(جدول 

  )التحصيل األكادميى(التابع 
املتغري 
  املستقل

قيمة 
 الثابت

معامل 
االرتباط 

 Rاملتعدد 

مربع معامل 
االرتباط 

 R²املتعدد 

التغري ىف مربع 
معامل االرتباط 

 R²املتعدد 

معامل 
 االحندار
 Bالعادى 

قيمة 
معامل 

 بيتا

  قيمة
"T " ملعامل

 االحندار

 النسبة قيمة
  "F" الفائية

  مستوى
الداللة 
  اإلحصائية

أسلوب 
التعلم 

  االنبساطى
٠,٠٠٠ ١٤٥٦٠,٤٩٠ ١٢٠,٦٦٧ ٠,٩٩٤ ٠,٩٨١ ٠,٩٩٨ ٠,٩٩٨ ٠,٩٩٤ ٠,١٠٥  

يتضح من نتائج حتليل االحندار املتعدد ىف اجلدول        
سهم ىف تباين املتغري التـابع      السابق أن املتغري الذى أ    

، هو أسلوب التعلم االنبساطى   ) التحصيل األكادميى (
 (R)حيث بلغت قيمة االرتباط املتعدد بني املتغريين        

وهو ميثـل إسـهام املـتغري       ) ٠,٩٩٤(مساوية لـ   
وقد أحدث أسلوب   ،  املستقل ىف التحصيل األكادميى   

 وقيمتـه   (R²)التعلم االنبساطى تباينـاً مقـداره       
%) ٩٩. ٨(وذلك بنسبة إسهام مقدارها     ) ٠,٩٩٨(

حيث بلغـت  ، )كادميىالتحصيل األ (ىف املتغري التابع    
 احملـسوبة لتحديـد داللـة       (F)قيمة النسبة الفائية    

وهي قيمة دالة إحـصائياً     ) ١٤٥٦٠,٤٩٠(االحندار  

وكذلك بلغت قيمة   ،  )٠,٠١(عند مستوي أقل من     
لة االحنـدار    احملسوبة لتحديد دال   (T)النسبة التائية   

وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي      ) ١٢٠,٦٦٧(
مما يؤكد قوة االرتباط بني أسلوب ،  )٠,٠١(أقل من   

التعلم االنبساطى والتحصيل األكادميى لدى طالب      
ومن مث ميكن التنبـؤ بالتحـصيل       ،  املرحلة اجلامعية 

األكادميى لديهم من خال درجام علـى أسـلوب         
حنداريـة  ون صيغة املعادلة اال   وتك،  التعلم االنبساطى 

  : التنبؤية الدالة على التنبؤ كالتاىل
) ٠,٩٨١ + (٠,١٠٥= التحصيل األكـادميى    
  أسلوب التعلم االنبساطى
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  على معشي حممد بن 

وتشري املعادلة السابقة إىل أنه كلما ارتفعت درجة 
املتعلم يف أسلوب التعلم االنبساطى ارتفعت درجته يف 

ـ  ،  التحصيل األكادميى والعكس   د أمهيـة   وهذا يؤك
أسلوب التعلم االنبساطى ومدى إسهامه ىف التحصيل   

  .كادميى والتنبؤ بهاأل
وميكن تفسري هذه النتيجـة ىف ضـوء تفـاوت          

مكانام وهـو مـا يـسمى     إاملتعلمني ىف قدرام و   
بالفروق الفردية هذا جعل طالب عينة الدراسة احلالية 
يفضلون أسلوب التعلم االنبساطى عن غـريه مـن         

  . خرى أثناء التعلم األاألساليب
إىل ) ٢٠١١(وىف هذا الصدد يشري عصام الطيب       

ساليب الىت يستخدمها الطـالب ىف الـتعلم        أن األ 
ويفضلوا جتعلهم أكثر مثابرة وإصراراً ىف تعلمهـم        

كمـا  ،  وتزيد من دافعيتهم للـتعلم    ،  داخل اجلامعة 
كثر كفـاءة   أجتعلهم يديرون مواقف التعلم بشكل      

وكل ذلك يـساعد     )أساليب التعلم (ية  وتأثرياً وفعال 
  .كادميى لدى املتعلمنيعلى زيادة التحصيل األ

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسـات        
والبحوث اليت أجريت يف نطاق أسـاليب الـتعلم         

، املفضلة وعالقتها بالتحصيل األكادميى بصفة عامـة   
وانج ، (Minotti, 2005)مينوتى : ومنها دراسات

مـصطفى  ، (Wang & XU, 2005)وإكـسيو  
وعصام ،  )٢٠١١(بندر الشريف   ،  )٢٠١٠(أبوزيد  
أشارت إىل إمكانيـة التنبـؤ       اليت   )٢٠١١(الطيب  

كادميى من خالل تفـضيالت أسـاليب       باإلجناز األ 
   .التعلم

أما عن باقى أساليب التعلم املفضلة التسع األخرى 
، التحليلـى ،  اجلماعى،  الفردى،  البصرى،  السمعى(

فهـم ال   ) واالنطوائى،  االنغالقى،  االنفتاحى،  الكلى
يشكلون تأثرياً داالً ىف التنبؤ بالتحصيل األكـادميى        

حيث بلغت قـيم النـسبة   ،  عينة الدراسة  لدى أفراد 
- ( احملسوبة لتحديد داللـة االحنـدار        (T)التائية  

١,٢٠٣- (،)١,٣٩٠- (      ،   )٠,٥٤٧(،) -
٠,٥١٨(،)٠,٣٠٧(،  )١,٠٠٩(،  )١,٦١٠(،) -
على الترتيب وهذا معناه أن     ) ١,٢٠٠(و،)١,١٠٤

أساليب التعلم املفضلة التسعة السابق ذكرها مل تصل        
  .إىل حد الداللة ىف التنبؤ بالتحصيل األكادميى

ومن خالل النتائج السابقة تتحقق صحة الفرض       
اخلامس للدراسة بقبول الفرض البديل ورفض الفرض  

  . الصفرى
  : التوصيات واملقترحات

  : لتوصياتا) أ(
يف ضوء نتائج الدراسة وتفسريها ميكـن تقـدمي         

  : جمموعة من التوصيات كما يلي
إعادة النظر يف السياسة التعليمية العربية وأهدافها        -١

من خالل تعديل يف املناهج وطرق التدريس ونظم 
التقومي واالمتحانات مبا يتالءم مع أساليب التعلم       

 .املفضلة لدى املتعلمني
ة وعى القائمني بالتدريس من أعضاء      احلاجة لزياد  -٢

هيئة تدريس باجلامعات بإبراز االختالفـات ىف       
الذكاء االجتمـاعى بـني الطـالب باجلامعـة         

 .ومساعدم على فهمها
إعداد وبناء الربامج التربوية والتعليمية ىف إطار ما         -٣

أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية وىف ضوء التأثري 
 التحصيل األكـادميى    الدال ألساليب التعلم على   

 .لدى طالب اجلامعة
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 .......القيمة التنبؤية ألساليب التعلم املفضلة وفقاً لنموذج ريد

  : مقترحات بإجراء حبوث مستقبلية) ب(
يف ضوء نتائج الدراسة وتفسريها ميكن اقتـراح        

  : جمموعة من البحوث كما يلي
منذجة العالقة السببية بني أساليب التعلم املفضلة        -١

ومكونات الذكاء االجتماعى لدى طالب املرحلة      
 .اجلامعية

دريىب لتنمية الذكاء االجتمـاعى     فعالية برنامج ت   -٢
 .وأثره ىف التحصيل األكادميى لدى طالب اجلامعة

أساليب التعلم املفضلة لدى طـالب اجلامعـة         -٣
 ".دراسة عرب ثقافية"املصريني والسعوديني 

  : املراجـــع
 : املراجع العربية: أوالً

توجهـات  : )٢٠٠٣(إبراهيم إبراهيم أمحـد      .١
تهما بالتحـصيل   اهلدف وأساليب التعلم ىف عالق    

دراسـة  "األكادميى لدى طالب كلية التربيـة       
، جامعة عـني مشـس  ، جملة كلية التربية ،  "تنبؤية
 .٨٥-٣٣:  ص،اجلزء الثالث، ٢٧العدد 

الـذكاء  : )٢٠٠٣(إبراهيم حممـد املغـازي       .٢
الدراسي  االجتماعي وعالقته باألصالة والتحصيل   

، جملة كلية التربية  ،  لدي طالبات املرحلة الثانوية   
-١٣٧:  ص ،٣٢العدد  ،  ١الد  ،  جامعة طنطا 

١٨٢. 
مقياس الذكاء  : )٢٠٠٥(إبراهيم حممد املغازي     .٣

جملـة  ،  االجتماعي بناؤه وخواصه السيكومترية   
، ١٥الـد   ،  جامعة اإلسـكندرية  ،  كلية التربية 

 .١٠٣-٤٢:  ص،١العدد 
وعزت عبد احلميـد    ،  أمحد عبد الرمحن عثمان    .٤

اعي وعالقتـه   الذكاء االجتم : )٢٠٠٣(حسن  

والـشجاعة  ،  واخلجل،  الدافعية للتعلم : بكل من 
والتحصيل الدراسي لدي طالب وطالبات كلية      

جامعة ،  جملة كلية التربية  ،  التربية جامعة الزقازيق  
 .٢٦١-١٩٢:  ص،٤٤العدد ، الزقازيق

 والسيد الفضاىل عبد  ،  أمحد عبد الرمحن عثمان    .٥
أساليب الـتعلم وأسـلوب     : )٢٠٠٧(املطلب  

كري االختبارى ىف ضوء كـل مـن اجلـنس       التف
والتخصص والتحصيل الدراسى لدى طالب كلية 

، ١٧الد  ،  جامعة بنها ،  جملة كلية التربية  ،  التربية
 .٢٠٩-١٦٨:  ص،أبريل، ٧٠العدد 

الكفاءة الذاتية : )١٩٩٣(أمحد عبد املنعم الغول  .٦
والذكاء االجتماعي وعالقتهما ببعض العوامـل      

علمني التربويني وغري التربويني    الوجدانية لدي امل  
رسالة دكتوراه غـري    ،  وإجناز طالم األكادميي  

 . جامعة أسيوط، كلية التربية، منشورة
أمناط السيادة : )٢٠١٠(اخلالق كامل  أمساء عبد .٧

النصفية للمخ وعالقتها بأساليب الـتعلم لـدى        
، رسالة ماجستري غري منشورة، طالب كلية التربية

 .جامعة قناة السويس، سويسكلية التربية بال
عالقة : )٢٠٠٦(الرؤوف الفقى    إمساعيل عبد  .٨

أسلوب التعلم والتخصص الدراسـى والنـوع       
بإدراك بيئة التعلم والتحصيل الدراسى وأسلوب      
التدريس لدى طالب كلية التربية جامعـة تعـز      

، جملة دراسات ىف املناهج وطرق التدريس، باليمن
ـ    : تصدرها اهج وطـرق   اجلمعية املـصرية للمن
 . ٥٨-٥٠:  ص،١١٥العدد ، التدريس

 العاملية املكونات: )٢٠١٠(السيد سعد حسني     .٩
 حطـب  أبو منوذجي إطار يف االجتماعي للذكاء
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طـالب   لدى الدراسي بالنجاح املنبئة وألربشت
كلية ، رسالة دكتوراه غري منشورة، كليات التربية

 .جامعة قناة السويس، التربية بالسويس
أساليب التفكري  : )٢٠٠٩(م وقاد   إهلام إبراهي .١٠

وعالقتها بأساليب التعلم وتوجهات اهلدف لدى      
، طالبات املرحلة اجلامعية مبدينة مكـة املكرمـة       

جامعة ،  كلية التربية ،  رسالة دكتوراه غري منشورة   
 .أم القرى

مدى فعالية تقييم : )٢٠٠١(إمام مصطفى سيد .١١
األداء باستخدام أنـشطة الـذكاءات املتعـددة        

دنر ىف اكتشاف املوهوبني من تالميذ املرحلة       جلار
جامعـة  ،  جملة كلية التربية بأسـيوط    ،  االبتدائية
-١٩٨:  ص ،يناير،  ١العدد  ،  ١٧الد  ،  أسيوط
٢٥٠. 

وحممـود عـوض اهللا سـامل    ، أمينة حممد خمتار  .١٢
اجتاهات حديثـة يف علـم الـنفس     : )٢٠١٠(
املكتبـة  : املنـصورة ،  ١ط  ،  )حبوث ودراسات (

 .شر والتوزيعالعصرية للن
أساليب التعلم : )١٩٩٤(بسبوسة أمحد الغريب .١٣

املميزة للمتفوقني عقلياً من طلبة املرحلة الثانويـة       
رسالة ، العامة وعالقتها بالتحصيل الدراسى لديهم

، كلية التربية بالزقـازيق   ،  ماجستري غري منشورة  
 .جامعة الزقازيق

عالقـة  : )٢٠١١(بندر بن عبداهللا الشريف      .١٤
تعلم املفضلة بالتحصيل الدراسى لدى     أساليب ال 

جملـة  ،  "دراسة تنبؤيـة  "ذوى صعوبات التعلم    
، ١٥الد ، دراسات عربية ىف التربية وعلم النفس

 .١٩٤-١٦٧:  ص،يوليو، ٣العدد 

أسـاليب  : )٢٠٠٦(جيهان عيسى العمـران     .١٥
التعلم وعالقتها باخلصائص السلوكية لصعوبات     

 من الطلبـة    التعلم والتحصيل الدراسى لدى عينة    
، الة التربوية، البحرينيني مبرحلة التعليم األساسى

:  ص ،مـارس ،  ٧٨العدد  ،  ٢٠الد  ،  الكويت
١١١-٧٥. 

الـذكاء  : )٢٠٠٩(حسني حـسن طـاحون      .١٦
االجتماعى وعالقته ببعض مـتغريات الـسلوك       

جملـة  ،  االجتماعى اإلجياىب لدى طالب اجلامعة    
بطـة  را: تصدرها، دراسات عربية ىف علم النفس 
، ٨الـد   ،  )رامن(األخصائيني النفسيني املصرية    

 .٥٣١-٤٦٩:  ص،يوليو، ٣العدد 
الـذكاء  : )١٩٨٤(حسني عبد العزيز الدريين   .١٧

، جملة التربية ،  االجتماعي وقياسه يف البيئة العربية    
، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلـوم      

 .١١٠-١٠٤:  ص،٦٤العدد ، قطر
تباين أساليب  : )٢٠٠٧(عجاج  خريى املغازى   .١٨

وراء املعرفيـة ىف     التعلم بتباين االستراتيجيات ما   
حل املشكالت وعالقتهما بالنوع والتخـصص      
ومستوى التحصيل الدراسى لدى طالب املرحلة      

كليـة  ،  جملة البحوث النفسية والتربوية   ،  الثانوية
 ،١العـدد   ،  جامعة املنوفية ،  التربية بشبني الكوم  

 .٢٥٦-١٩٣: ص
أثر تفاعـل   : )١٩٩٠(مضان حممد رمضان    ر.١٩

األسلوب املعرىف وأسـلوب    ،  أسلوب تعلم املعلم  
رسالة ، التعلم لدى املتعلم على التحصيل الدراسى

جامعة ،  كلية التربية ببنها  ،  دكتوراه غري منشورة  
 .الزقازيق
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رمضان حممد رمضان وإبـراهيم بـن سـامل         .٢٠
الفروق ىف أساليب التعلم    : )٢٠٠٢(الصباطى  

طالب اجلامعة ىف ضوء التخصص ومستوى      لدى  
الة العلمية جلامعة امللـك     ،  التحصيل الدراسى 

 .٢٢-١: ص،اململكة العربية السعودية، فيصل
عـدنان يوسـف العتـوم      ،  سامل على الغرايبة  .٢١

فعالية برنامج تـدريىب ىف كـشف       : )٢٠١٢(
العالقة بني الذكاء االجتماعى واالنفعاىل لـدى       

جملة العلوم التربوية ، ساسىطلبة الصف العاشر األ   
الـد  ،  جامعة البحرين ،  كلية التربية ،  والنفسية

 .٣٠٤-٢٧١:  ص،مارس، ١العدد ، ١٣
أسـاليب  : )٢٠٠١(سبيكة يوسف اخلليفـى     .٢٢

التعلم املفضلة وأبعـاد الشخـصية وعالقتـها        
، بالتحصيل الدراسى لدى عينتني قطرية وإماراتية     

، كلية التربية ،  جملة البحث ىف التربية وعلم النفس     
-٦٢:  ص ،١العـدد   ،  ١٥الد  ،  جامعة املنيا 

١٠٩. 
وأمـني علـي سـليمان    ، صالح أمحد مـراد  .٢٣

االختبارات واملقـاييس ىف العلـوم      : )٢٠٠٥(
، النفسية والتربوية خطوات إعدادها وخصائصها    

 .دار الكتاب احلديث: القاهرة، الطبعة الثانية
أساليب الـتعلم   : )٢٠٠٥(عادل أمحد حسني    .٢٤

ستخدام طالب املرحلة الثانوية ملهارات ما وراء    وا
الة املصرية للتقومي ، املعرفة ىف فهم املادة املقروءة   

 . ٧٩-١:  ص،١العدد ، ١٢الد ، التربوى
الرؤوف  ونبيلة عبد ،  املنعم عبداهللا حسيب   عبد.٢٥

العفـو وعالقتـه بالـضبط     : )٢٠٠٨(شراب  
ـ      ، ةاالنتباهى والذكاء االجتماعى لطالب اجلامع

: تـصدرها ،  الة املصرية للدراسات النفـسية    
، ١٨الـد   ،  اجلمعية املصرية للدراسات النفسية   

 .١٨١-١٣١:  ص،أبريل، ٥٩العدد 
اإلسهام النسىب  : )٢٠١١(عصام على الطيب    .٢٦

ألساليب التفكري وتوجهات أهـداف اإلجنـاز       
وتفضيالت أساليب التعلم ىف التنبـؤ باإلجنـاز        

الـة  ، ملرحلة اجلامعيـة األكادميى لدى طالب ا  
اجلمعيـة  : تصدرها،  املصرية للدراسات النفسية  
العـدد  ،  ٢١الد  ،  املصرية للدراسات النفسية  

 .٤٥٢-٣٥٢:  ص،أكتوبر، ٧٣
تـدىن  : )٢٠٠٤(عمر عبد الرحيم نصر اهللا      .٢٧

مستوى التحصيل واالجنـاز املدرسـى أسـبابه        
 .دار وائل للنشر والتوزيع: عمان، وعالجه

مـداخل  : )١٩٩٦(مى حسن فرير    فاطمة حل .٢٨
التعلم ىف ضوء نظرية بيجز وأسـاليب الكتابـة         
املميزة ملرتفعى ومنخفضي التحصيل الدراسى من      

العدد ، جملة كلية التربية بالزقازيق  ،  طالب اجلامعة 
 .٣٤-١:  ص،٢اجلزء ، ٢٧

الذكاء : )١٩٩١(فاطمة عبد السميع الدماطي   .٢٩
ي طلبـة   االجتماعي وعالقته بكفاءة التدريس لد    

كلية ،  رسالة ماجستري غري منشورة   ،  دور املعلمني 
 .جامعة عني مشس، التربية

فاعلية برنامج : )٢٠٠٧(الفتاح  فوقية أمحد عبد.٣٠
ىف تنمية الوعى بالتفكري وأثـره علـى الـذكاء          
الشخصى واالجتماعى لدى طالب الدراسـات      

: تصدرها، الة املصرية للدراسات النفسية، العليا
، ١٧الـد   ،  صرية للدراسات النفسية  اجلمعية امل 

 .٤٢٧-٣٤٧:  ص،أكتوبر، ٥٧العدد 
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: )١٩٩٦(فؤاد عبد اللطيف أبـو حطـب        .٣١
مكتبـة األجنلـو   : القاهرة،  ٥القدرات العقلية ط  

 .املصرية
قيـاس  : )٢٠٠٧(الباسط إبراهيم    لطفى عبد .٣٢

، جملة البحوث النفسية والتربوية   ،  أساليب التعلم 
السنة ،  جامعة املنوفية ،  كلية التربية بشبني الكوم   

 . ٨-١:  ص،٢العدد ، ٢٢
أساليب التعلم  : )٢٠٠٥(جمدى ماهر مسيحة    .٣٣

املفضلة لدى طلبة التعليم الثانوى وعالقته ببعض       
، القـاهرة ،  )حبث ميداىن (املتغريات الدميوجرافية   

مركـز  ، املركز القومى للبحوث التربوية والتنمية  
 . املعلومات والتوثيق ودعم القرار

اإلسهام النـسىب   : )٢٠١٢(مد أنور فراج    حم.٣٤
لتنظيم الذات واملثـابرة األكادمييـة ىف التنبـؤ         
بالتحصيل األكادميى لدى عينـة مـن طـالب         

، الة املـصرية للدراسـات النفـسية      ،  اجلامعة
، اجلمعية املصرية للدراسات النفـسية    : تصدرها

 .٥٣٢-٤٧١:  ص،يولية، ٧٦العدد ، ٢٢الد 
اختبـار  : )١٩٩٢(لـرمحن   حممد السيد عبد ا   .٣٥

كراسـة  , دليل االختبـار  (املهارات االجتماعية   
مكتبـة  : القاهرة،  )وكراسة األسئلة , التعليمات

 .األجنلو املصرية
دراسـة ألثـر    : )١٩٩٨(حممد حسانني حممد    .٣٦

اختالف التخصص الدراسي والسيادة النـصفية      
للمخ على بعض أساليب التعلم لدي عينة مـن         

، جملة كلية التربية ببنها   ،  بنهاطالب كلية التربية ب   
 .٦٢-٩:  ص،عدد أكتوبر، جامعة الزقازيق

أساليب التعلم : )١٩٨٨(حممود عوض اهللا سامل .٣٧

، لدى طلبة اجلامعة وعالقتها بتحصيلهم الدراسى     
السنة ، جامعة الزقازيق، جملة كلية التربية بالزقازيق

 . ١٦٨-١٣١ : ص،٦العدد ، ٣
البنية العامليـة    :)٢٠١١(حممود حممد إبراهيم    .٣٨

ألساليب التعلم لدى طالب الكليـات العمليـة        
والنظرية جبامعة السلطان قابوس وفق مستويام      

جملـة العلـوم    ،  "ريد"األكادميية ىف ضوء منوذج     
 .٦١-٤:  ص،أبريل، ٢اجلزء ، ٢العدد ، التربوية

فعالية برنامج  : )٢٠٠٦(مدحت ألطاف عباس    .٣٩
االجتمـاعى  إرشادى ىف تنمية مهارات الذكاء      

واملهارات االجتماعية لدى عينة مـن أطفـال        
جملة البحث ىف التربية وعلـم      ،  املرحلة االبتدائية 

، ٢٠الـد   ،  جامعة املنيا ،  كلية التربية ،  النفس
 .٢٥٩-٢٠٥:  ص،أكتوبر، ٢العدد 

أثر التفاعل : )٢٠١٠(زيد  مصطفى حسيب أبو.٤٠
بني الذكاءات املتعددة وأساليب التعلم املفـضلة       

كادميى لـدى تالميـذ املرحلـة       لى األداء األ  ع
جملـة  ،  االبتدائية ىف ضوء متغريى العمر واجلنس     

، ٢٦الد  ،  جامعة أسيوط ،  كلية التربية بأسيوط  
 .١٦٦-٣٢:  ص،يناير، ٢اجلزء ، ١د دالع

فعالية بعـض   : )٢٠٠٨(ناشى   مىن سعيد أبو  .٤١
استراتيجيات ما وراء املعرفة على أساليب التعلم       

الدراسى لدى طالبات الـصف األول  والتحصيل  
، الة املـصرية للدراسـات النفـسية      ،  الثانوى

، اجلمعية املصرية للدراسات النفـسية    : تصدرها
-٣٨٤:  ص ،أكتـوبر ،  ٦١العـدد   ،  ١٨الد  
٤١٥ . 

علم النفس  :  )١٩٩٥ (نبيل عيد رجب الزهار   .٤٢
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، ٥طـ ، املعاصر بني النظرية والتطبيق االجتماعي
 .عني مشسمكتبة : القاهرة

الفضيل  ومدحية عثمان عبد  ،  جناة زكى موسى  .٤٣
أساليب التعلم املفضلة لدى طـالب   : )١٩٩٨(

املراحل املختلفة وعالقتها بالتحصيل الدراسـى      
دراسة حتليلية ىف ضوء متغريى اجلنس والتخصص       

، جملة البحث ىف التربية وعلم الـنفس      ،  الدراسى
 ،٢عـدد   ال،  ١٢الد  ،  جامعة املنيا ،  كلية التربية 

 .١٦٧-١٠٧: ص
مهارات التعلم  : )٢٠٠٤(جندى ونيس حبشى    .٤٤

الذاتى وعالقتها بتفضيل أساليب الـتعلم لـدى        
جملة البحث  ،  تالميذ املرحلة اإلعدادية مبدينة املنيا    

:  ص،٤العدد ، ١٧الد ، ىف التربية وعلم النفس  
٢٨٧-٢٥١. 

أثر التفاعل بني   : )٢٠٠٨(نصرة حممد جلجل    .٤٥
ء املعرفة وأساليب التعلم علـى      مستويات ما ورا  

، التحصيل األكادميى لدى طالب كلية التربيـة      
: تـصدرها ،  الة املصرية للدراسات النفـسية    
، ١٨الـد   ،  اجلمعية املصرية للدراسات النفسية   

 .٣٤٨-٣٢٩:  ص،فرباير، ٥٨العدد 
 ثوسمية على عبد الـوار    ،  لة متويل السيد  .٤٦

 الـتعلم   بليالذكاءات املتعددة وأسا  : )٢٠٠٩(
املميزة لطالبات اجلامعة يف ضـوء التخـصص        

، الدراسي ومنط السيادة املخية ملعاجلة املعلومات     
:  ص ،٤٠العدد  ،  جامعة طنطا ،  جملة كلية التربية  

٣٠١-٢٦٥. 
دراسـة لـبعض    : )٢٠٠٣(هبة على فرحات    .٤٧

القدرات املرتبطة بالنجاح لدى طـالب كليـة        

، منـشورة رسالة ماجستري غري    ،  التعليم الصناعى 
 .جامعة قناة السويس، كلية التربية بالسويس

الفـروق ىف  : )٢٠١١(هالل بن زاهر النبهاىن    .٤٨
أساليب التعلم لدى طالب جامعـة الـسلطان        

جملـة العلـوم    ،  قابوس ىف ضوء بعض املتغريات    
 ،ينـاير ،  ٢اجلزء  ،  ١العدد  ،  ١٩الد  ،  التربوية

 . ١٨٢-١٥٢: ص
التعليم حتسني  : )٢٠٠٩(وليد كمال القفاص    .٤٩

، ١ط ، بني جتويد املعاجلات ومراعاة االستعدادات
 .املكتبة العصرية للنشر والتوزيع: املنصورة

أنثروبلوجيـا  : )٢٠١٠(وليد كمال القفاص    .٥٠
املكتبة العصرية للنـشر    : املنصورة،  ١ط  ،  التعلم

 .والتوزيع
  :املراجع األجنبية: ثانياً
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The Predicative Value of the Preferred Learning Style according to 
Reid’s Model for Measuring the Academic achievement 
among Students of Different Social Intelligence Enrolled 

in the Preparatory Year at Jazan University 
  

M. A. Maashi1 - S. Yousef 2 
Faculty of Education, physoiology Department, ,Jazan University,KSA1 

Faculty of Education, Special Education Department, Jazan University,KSA2 
 

Abstract 
 

The aim of the present study is to identify the differences between the preferred 
learning styles to which students of high, moderate and low social intelligence are 
exposed while studying in the preparatory year at Jazan University. The study also 
aims not only to determine the extent of differences between the preferred learning 
styles according to the academic field of the students and their places of residences, but 
also to identify the interrelationship between the preferred learning styles and the 
academic achievement of the students who are classified according to their level of 
social intelligence. Finally, the present study also aims to show the relative 
contribution of the preferred learning styles in the prediction of the academic 
achievement among students of variable social intelligence who are enrolled to study in 
the preparatory year at Jazan University in the academic year (1433 – 1434). 180 
students were selected as a sample of the study: 86 students from the Humanities 
departments and 94 students from the Scientific departments; the average of the age of 
the students was 20.05 years with 0.66 as a correlative deviation. In applying Reid’s 
model on the sample, the researchers have come out with the following results: 

1. No significant statistical differences have been found between students of vari-
able social intelligence who are exposed to the 10 types of the preferred learning 
styles while studying at the university level. 

2. No significant statistical differences have been found between the preferred 
learning styles with respect to academic specialization. 

3. Significant statistical differences have been found in the following learning styles 
and in accordance with the place of residence (auditory, analytical, intrapersonal 
and spatial) , while no significant statistical differences have been found in the 
remaining types of learning styles. 

4. A significant and positive interrelationship has been found between the preferred 
learning style and academic achievement. 

5. There is a possibility of predicting the amount of academic achievement via the 
preferred learning style. 

6. The flexibly learning style is more effective in its prediction of academic 
achievement than the other types of learning styles. 

 
Keywords: Predictive value, Reid’s model, academic achievement, social intelligence.  
 
 

 

١٦٥٨ - ٦٠٥٠: ردمد  dr.mmaashi222@hotmail.com :البرید االلكتروني 
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   فترة التحكيم علي أداة الدراسةء قائمة بأمساء السادة احملكمني ووظائفهم أثنا:)١(ملحق 
 الدرجـة العلمـية )١(االســـم م
  أستاذ القياس النفسى ورئيس قسم علم النفس التربوي  سليمان حممد سليمان/د.أ ١

 . جامعة بين سويف-كلية التربية 
  م النفس التربويأستاذ عل سهري أنور حمفوظ / د.أ ٢

 .عني مشس  جامعة- كلية التربية
أستاذ علم النفس التربوي ووكيل كلية التربيـة بـشبني           لطفي عبد الباسط إبراهيم/ د.أ ٣

 جامعة -"سابقاً"الكوم لشئون الدراسات العليا والبحوث   
 .املنوفية

  أستاذ علم النفس التربوي املساعد  السيد أمحد صقر/د .م.أ ٤
 . جامعة كفر الشيخ-بية كلية التر

  أستاذ علم النفس التربوى املساعد  حسام حسن حسن / د. م.أ  ٦
  . جامعة جازان-كلية التربية 

  أستاذ التربية اخلاصة املساعد  املقصود السواح  صاحل عبد/ د. م.أ  ٧
  . جامعة جازان-كلية التربية 

  أستاذ الصحة النفسية املساعد صالح الدين عراقى/ د.م.أ ٥
 . جامعة بنها- كلية التربية

  أستاذ علم النفس التربوى املساعد  حممد السيد منصور / د.أ  ٨
  . جامعة جازان-كلية التربية 

  أستاذ علم النفس التربوى املساعد  حممد غازى الدسوقى / د. م.أ  ٩
  . جامعة جازان-كلية التربية 

  ة املساعدأستاذ التربية اخلاص  حممد كمال أبو الفتوح / د. م.أ  ١٠
  . جامعة جازان-كلية التربية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .مت ترتيب األمساء وفقاً للدرجة العلمية والترتيب األجبدي) ١(
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   Reidىف ضوء منوذج ريد   مقياس أساليب التعلم املفضلة:)٢(ملحق 
   املرحلة اجلامعية بلدى طال

  )الصورة النهائية(
  

   دادـإع
   يوسـفدسـليمان عبد الواحـ/ الدكتور حممد بن على معشى/ الدكتور 

   جامعة جازان–كلية التربية 
 انات عامةبي :  

  
   ...................:التخصص.... ...............:الكليةاسم  .........................:الطالباسم 

   ...............:.سنال .................:.املستوى الدراسى .....................:.املعدل التراكمى

  
 تعليمات تطبيق املقياس :  

  : عزيزي الطالب
  كم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم علي

فيما يلي جمموعة من العبارات واملطلوب منك أن تقرأ هذه العبارات باهتمام وحتدد االختيار املناسب أمام كل       
حتت خانة ) √(فإذا كان مضمون العبارة ينطبق عليك فضع عالمة ، يف اخلانة املناسبة) √(عبارة بوضع عالمة  

وإذا ، حتت خانة تنطبق إىل حد ما) √( عليك إىل حد ما فضع عالمة     وإذا كان مضمون العبارة ينطبق    ،  تنطبق
  .حتت خانة ال تنطبق) √(كان مضمون العبارة ال ينطبق عليك فضع عالمة 

والحظ أنه ال توجد استجابات صحيحة وأخـرى        . أمام العبارة الواحدة  ) √(رجاًء ال تضع أكثر من عالمة       
  .فقط كن صادقاً يف اختياراتك؛ خاطئة

ولن تستخدم إال ألغراض البحـث      ،  العلم بأن مجيع استجاباتك سوف تكون سرية ولن يطّلع عليها أحد          مع  
  .العلمي فقط

  . لك حسن تعاونك ومشاركتكنوالباحثان يشكرا
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 نادراً أحياناً دائماً العبـــارات م
    .أتذكر املوضوعات اليت يناقشها األستاذ بصوت مرتفع داخل قاعة الدراسة ١
    .أتعلم بصورة أفضل من األستاذ الذي يضع العديد من الرسومات التوضيحية على السبورة ٢
    .املذاكرة وحدي تساعدين على التركيز بشكل أفضل ٣
    .أتعلم بشكل أفضل عندما أدرس مع جمموعة من زمالئي ٤
    .وضوع ككلامل) بنية(أميل إىل فهم تفاصيل املوضوع، ورمبا أكون غري مدرك لتركيب  ٥
    .املوضوع ككل، ورمبا أكون غري مدرك لتفاصيل املوضوع) بنية(أفضل فهم تركيب  ٦
    .أشعر بالضيق حينما يطلب مىن وضع قائمة باألعمال املطلوب قيامي ا ٧
    .عادة أقوم بعمل قائمة باألعمال اليت سوف أقوم ا ٨
    .لدى كثري من األصدقاء والزمالء ٩
    .أشعر بامللل عندما أجتمع مع عدد كبري من زمالئي ١٠
    .أتعلم بصورة أفضل حينما أستمع إىل شرح املوضوعات من زمالئي ١١
    . اهلامة عند قراءيت ملوضوع الدرسطأقوم بكتابة النقا ١٢
    .أتعلم بشكل أفضل عندما أدرس مبفردي ١٣
    . لدى من الدراسة وحديالدراسة مع أحد زمالئي أكثر تشويقاً ١٤
    .عندما أفهم أجزاء الدرس فإنين أفهم الدرس كله ١٥
    .عندما أفهم الدرس كله، فإنين أرى كيف أرتب أجزاءه ١٦
    .ال أشعر باخلجل عندما أغري رأيي ١٧
    .ألتزم باخلطط اليت أضعها لألعمال اليت سوف أقوم ا ١٨
    .صدقاء بسهولةلدى القدرة على تكوين أ ١٩
    ).كأعياد امليالد مثالً(أجتنب مشاركة زمالئي يف املناسبات االجتماعية  ٢٠
    .أحب أداء املهام اليت حتتاج إىل استخدام الكلمات واأللفاظ ٢١
    .رؤييت لألشكال والرسومات التوضيحية يف موضوع الدرس تسهل على فهمه ٢٢
    . من زمالئي مضيعة للوقتأشعر أن التعلم مع جمموعة ٢٣
    .ثنني أو ثالثة من زمالئيا دروسي برفقة ةأستمتع مبذاكر ٢٤
    .طوةخبعند حل املسائل احلسابية فإنين عادة أواصل عملي حنو احللول خطوة  ٢٥
    .عند حل املسائل احلسابية فإنين أدرك احللول الصحيحة مث أصف خطوات احلل بعد ذلك ٢٦
    .خص أتصرف بتلقائية وحريةأنا ش ٢٧
    .أشعر بعدم االرتياح حينما أعمل يف بيئة غري منظمة ٢٨
    .لتقى م ألول مرةأأستمتع بالتحدث إىل األشخاص الذين  ٢٩
    . ألول مرةملتقى أأشعر باحلرج عندما أتعامل مع أشخاص  ٣٠
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    ).األلفاظ(على الكالم عندما أفكر فيما فعلته باألمس فأنا أركز التفكري  ٣١
    .أفضل اكتساب معلومات جديدة عن طريق الصور واخلرائط ٣٢
    .أؤدي املهام اليت أكلف ا بطريقة جيدة عندما أعمل مبفردي ٣٣
    .أشعر بامللل عندما أذاكر مبفردي ٣٤
    .ذه األجزاءكتب أجزاء خمتلفة من املقالة مث أرتب هأعندما أكتب مقالة فإنين أفكر و ٣٥
    .عندما أكتب مقالة فإنين أفكر وأكتب بداية املقالة وتتابع األحداث مقدماً ٣٦
    .أنا ال أفضل التخطيط لألعمال اليت سوف أقوم ا ٣٧
    .أستمتع بعمل واجبايت الدراسية املكلف ا يف وقتها دون تأخري ٣٨
    .أحب أن أكون مرناً ٣٩
    .مت عندما أكون بني جمموعة كبرية من زمالئيأميل إىل الص ٤٠
    ).على التليفون مثالً(أستطيع فهم ما يقوله الناس بسهولة حىت وإن كنت ال أراهم  ٤١
    .أتعلم بشكل أفضل عندما يكتب املعلم املعلومات على السبورة ٤٢
    . زمالئيأشعر بالضيق وعدم االرتياح عندما أدرس مع زميل أو مع جمموعة من ٤٣
    .أؤدي املهام اليت أكلف ا بطريقة جيدة عندما أعمل مع اآلخرين ٤٤
    .أفضل جتزئة األفكار العامة إىل نقاط صغرية حمددة ٤٥
    . املفصلةتأفضل اإلجابات املختصرة على اإلجابا ٤٦
    ).متفتح العقل(أفضل أن أصف نفسي بأنين غري متعصب  ٤٧
    .اء احملددة واملُحكمةأفضل األشي ٤٨
    .أستطيع تذكر أمساء الناس بسهولة ٤٩
    .ال أشعر بالراحة النفسية عند تواجدي مع جمموعة من زمالئي أثناء الدراسة ٥٠
    .أتذكر وأفهم املعلومات اليت أمسعها يف الفصل أفضل من املعلومات اليت أقرؤها ٥١
    .ل أفضل عندما أقوم بكتابتهاأستطيع تذكر وفهم املعلومات بشك ٥٢
    .أتذكر املعلومات بصورة أفضل حينما أذاكرها وحدي ٥٣
    .أفضل االستذكار مع زمالئي يف الفصل ٥٤
    .عل تفاصيلهطالع ال أفضل قراءة األفكار الرئيسية ملوضوع الدرس دون اال ٥٥
    .ميكنين إعادة صياغة ما يقوله اآلخرون بسهولة ٥٦
    ).غري حمصور يف نقطة واحدة (اًأحب أن أكون متجدد ٥٧
    .أُكافح من أجل إتقان وضبط أعمايل ٥٨
    .أتناقش مع أساتذيت ملعرفة أكرب قدر من املعلومات واملعارف ٥٩
    .أعمل بصورة أفضل حينما أكون مستقالً عن اآلخرين ٦٠
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  على معشي حممد بن 

  رحلة اجلامعية  املبلدى طال مقياس الذكاء االجتماعى :)٣(ملحق 
  )الصورة النهائية(

  
   دادـإع

   يوسـفدسـليمان عبد الواحـ/ الدكتور حممد بن على معشى/ الدكتور 
   جامعة جازان–كلية التربية 

 بيانات عامة :  
  

   ...................:التخصص.... ...............:الكليةاسم  .........................:الطالباسم 

   ...............:.سنال .................:.املستوى الدراسى .....................:.كمىاملعدل الترا

  
 تعليمات تطبيق املقياس :  

  : عزيزي الطالب
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 واملطلوب منك أن تقرأ هـذه    ،   تشعر ا ىف مواقف احلياة اليومية      أنفيما يلي جمموعة من العبارات الىت ميكن        
فإذا كـان مـضمون     ،  يف اخلانة املناسبة  ) √(العبارات وحتدد االختيار املناسب أمام كل عبارة بوضع عالمة          

وإذا كان مضمون العبارة ينطبق عليـك  ، حتت خانة دائماً ) √(العبارة ينطبق عليك بشكل كبري فضع عالمة        
 ينطبق عليك بشكل قليل فضع      وإذا كان مضمون العبارة   ،  حتت خانة أحياناً  ) √(بشكل متوسط فضع عالمة     

  .حتت خانة نادراً) √(عالمة 
والحظ أنه ال توجد استجابات صحيحة وأخـرى        . أمام العبارة الواحدة  ) √(رجاًء ال تضع أكثر من عالمة       

  .فقط كن صادقاً يف اختياراتك؛ خاطئة
 ألغراض البحـث    ولن تستخدم إال  ،  مع العلم بأن مجيع استجاباتك سوف تكون سرية ولن يطّلع عليها أحد           

  .العلمي فقط
  . لك حسن تعاونك ومشاركتكنوالباحثان يشكرا
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 .......القيمة التنبؤية ألساليب التعلم املفضلة وفقاً لنموذج ريد

 نادراً أحياناً دائماً العبـــارات م

    .أستطيع استنباط ما يفكر فيه زمالئى ١

    .لدى القدرة على إقناع اآلخرين ٢

    . أثناء وجودى مع أصدقائىاًميكنىن جعل املناخ االجتماعى جيد ٣

    .ع حتفيز زمالئى ليقوموا بأفضل أداءأستطي ٤

    .أصمت إذا ما مسعت نكتة تستحق الضحك ٥

    .ال أضحك بصوت عالٍ ىف مواقف ال تستدعى الضحك ٦

    .الئقةالأجتنب التصرفات االجتماعية غري  ٧

    .ال أحتدث عن نفسى كثرياً ٨

    .أفضل األماكن الىت ا جتمعات ٩

    .ى اآلخرين ىف األنشطة اجلامعيةأشارك زمالئ ١٠

    .زمالئى يستشريوىن ويطلبون نصيحىت ىف كثري من األمور ١١

    .ال أفتعل املشاكل مع زمالئى ىف القاعة الدراسية وخارجها ١٢

    .ال أخشى مواجهة اآلخرين ١٣

    . لدى صداقة قوية مع كثري من زمالئى ١٤

    . جيب ملشاعرهمأتفهم أحاسيس اآلخرين وأست ١٥

    .عندما يقابل زمالئى مشكلة أقدم هلم احللول والبدائل حللها ١٦

    .أفهم ما بداخل أصدقائى من مشاعر وأحاسيس ١٧

    .لدى القدرة على التعامل مع اآلخرين بنجاح ١٨

    .عتبارىاأحب أن أعرف آراء اآلخرين يفَ وأضعها ىف  ١٩

    .ئى أكثر من جلوسى وحيداًستمتع بوجودى مع زمالأ ٢٠

    .أحتدث بثقة أمام أساتذتى وزمالئى ىف االحتفاالت واملناسبات ٢١

    .أستطيع التأثري ىف اآلخرين ٢٢

    .أحب املشاركة ىف األعمال التعاونية ٢٣

    .أفضل قضاء وقت فراغى مع جمموعة من أصدقائى ٢٤

    .الئىأفضل أن أكون قائداً موعة من زم ٢٥

    .أعطى إرشادات ونصائح لزمالئى الذين لديهم مشكالت تواجههم ٢٦
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  على معشي حممد بن 

    .أحب حضور املناسبات االجتماعية ٢٧

    .أستطيع التعامل مع الناس بسهولة ويسر  ٢٨

    .أحب املشاركة ىف األلعاب اجلماعية ٢٩

    .أفضل املناقشات اجلماعية عن األحاديث الفردية ٣٠

    .تعاطفاً واهتماماً باآلخرينأبدى  ٣١

    .أستطيع التعبري عن مشاعرى وأفكارى ٣٢

    .لدى القدرة على تكوين أصدقاء بسهولة ٣٣

    .أستطيع التحكم ىف مشاعرى وإدارا وضبطها ٣٤

    .لدى القدرة على التفاوض ٣٥

    .لدى القدرة على اختيار أنسب األوقات للتحدث ىف موضوع ما ٣٦

    .أستمتع بالتعامل مع الناس ٣٧

    .أستمتع بتعليم اآلخرين ٣٨

    .يطلب مىن أصدقائى التدخل حلل مشاكلهم ٣٩

    .أحب الذهاب للنوادى االجتماعية والتجمعات ٤٠
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 .......اختالف مدخل حتكم املتعلمأثر 

 زيادة -  Full Minusنقص املفصل (أثر اختالف مدخل حتكم املتعلم 
على التحصيل املعريف ومهارات تصميم واجهة ) Lean Plusاملوجز 

أعضاء هيئة عينة من لدى  تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين
  التدريس جبامعة القصيم

  

 

   جامعه القصيم–كلية التربية-قسم تقنيات التعليم 
  

Q  
 Lean زيادة املوجز -  Full Minusنقص املفصل ( أثر اختالف مدخل حتكم املتعلم قياسهدفت الدراسة احلالية إىل 

Plus ( على التحصيل املعريف ومهارات تصميم واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروىن لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة
  على عينة قصدية بلغت مثانية من أعضاء هيئة التدريس,يب وذلك ملناسبته ملوضوع الدراسةواستخدم املنهج التجري, القصيم

  :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية
مدخل نقص ( حتكم املتعلم باستخدام ىف التحصيل املعريف ألعضاء هيئة التدريس إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .١

ىف ) Lean Plusمدخل زيادة املوجز (ة التدريس باستخدام حتكم املتعلم ىف مقابل أعضاء هيئ) Full Minusاملفصل 
 .تصميم واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين

، مدخل زيادة املوجز Full Minusمدخل نقص املفصل (حصائية بني اموعتني التجريبيتني إتوجد فروق ذات داللة  .٢
Lean Plus(موعة التجريبية الثانيةمدخل زيادة املوجز ، لصاحل ا Lean Plus.  

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء أعضاء هيئة التدريس للمهارات األساسية على واجهة تفاعل برجميات التعلم  .٣
يف مقابل أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة ) Full Minusمدخل نقص املفصل (اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 

، لصاحل )Lean Plusمدخل زيادة املوجز (جميات التعلم اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم تصميم واجهة تفاعل بر
  ).Lean Plusمدخل زيادة املوجز (اموعة التجريبية الثانية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف النص على واجهة تفاعل برجميات التعلم  .٤
يف مقابل أداء أعضاء هيئة التدريس لنفس ) Full Minusمدخل نقص املفصل (باستخدام حتكم املتعلم اإللكتروين 

مدخل زيادة (لصاحل اموعة التجريبية الثانية , )Lean Plusمدخل زيادة املوجز (املهارة باستخدام حتكم املتعلم 
  ). Lean Plusاملوجز 

 هيئة التدريس ملهارة توظيف الرسوم والصور على واجهة تفاعل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء أعضاء .٥
يف مقابل أداء أعضاء هيئة ) Full Minusمدخل نقص املفصل (برجميات التعلم اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 

ة الثانية ، لصاحل اموعة التجريبي)Lean Plusمدخل زيادة املوجز (التدريس لنفس املهارة باستخدام حتكم املتعلم 
  ).Lean Plusمدخل زيادة املوجز (

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف أمناط التفاعل على واجهة تفاعل برجميات  .٦
يف مقابل أداء أعضاء هيئة التدريس ) Full Minusمدخل نقص املفصل (التعلم اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 

مدخل (، لصاحل اموعة التجريبية األوىل )Lean Plusمدخل زيادة املوجز (ملهارة باستخدام حتكم املتعلم لنفس ا
 ويف ضوء النتائج قدمت الدراسة عددا من التوصيات واملقترحات البحثية اليت ميكن ).Full Minusنقص املفصل 

 .اإلفادة منها
  

   برجميات التعلم- مهارات تصميم-عريفالتحصيل امل– مدخل حتكم املتعلم :مفتاحية كلمات
١٦٥٨ - ٦٠٥٠: ردمد   Amar448@yahoo.com :البرید االلكتروني 
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  حممد بن إبراهيم الشويعى

A    
يف توفري  E-learning يسهم التعلم اإللكتروين

بيئة تعليمية غنية ومتعددة املصادر، وتشجع على 
التواصل بني أطراف املنظومة التعليمية، كما يسهم يف 
إعداد جيل من املعلمني واملتعلمني قادرين على 

عصر، وعلى التعامل مع التقنية بأحدث مهارات ال
الرغم من أمهية املعلم يف العملية التعليمية بوجه عام، 
إال أن أمهيته تزداد وتصبح أكثر وضوحاً يف التعلم 

هذا النوع من التعلم ال حيتاج حيص إن اإللكتروين، 
إىل شيء بقدر حاجته إىل املعلم املاهر املتقن ألساليب 

دته واستراتيجيات التعلم اإللكتروين، املتمكن من ما
العلمية الراغب يف التزود بكل ما هو جديد يف جمال 
ختصصه، املؤمن برسالته أوالً مث بأمهية التعلم املستمر 

  ).٢٠٠٨الل، (
أن جناح أي جهد للتعلم ) ٢٠٠٥اهلادي، (يؤكد 

مني، أو اإللكتروين يعتمد على قدرة وكفاءة املعل
ط م تقدمي هذا النوع من وأعضاء هيئة التدريس املن

ويتوقف على درجة امتالك املعلم , لتعلم العصريا
للمعارف، واملهارات الستخدام أدواته وكيفية 

، ومن أهم )ـه١٤٢٩الغامدي، (التعامل معها 
املهارات اليت ينبغي على عضو هيئة التدريس اإلملام 
ا مهارة إعداد وتصميم برجميات التعلم اإللكتروين، 

له تقدمي فهي تشكل الوعاء الذي يتم من خال
املقررات الدراسية اإللكترونية، وهذه املقررات تتسم 
مبرونة فائقة يف قابليتها للنقل بواسطة نظم النقل 
اإللكترونية عرب الشبكات مثل الشبكة العاملية 

وبالتايل حتقق بيئة تعليمية جديدة ال ترتبط ) اإلنترنت(
 التعلم منها للمتعلمميكن  حبدود املكان أو الزمان، إذ

فرديا وذاتيا يف أي مكان وىف أي وقت وفقا لتحكمه 
وتفاعله يف اخلطو واالنسياب باستخدام الكمبيوتر 

طلبة، (، لذا يوصى )٢٠٠٩اجلزار، ومنصور، (
بضرورة تزويد املعلمني مبهارات التصميم ) ٢٠٠٥

التعليمي لربجميات التعلم اإللكتروين لتقليل التخبط 
 نشأ بني املعلمني نتيجةواالرجتالية والتوتر الذي قد ي

ألا ختتلف يف  الطرق التعليمية العشوائيةاتباع 
جوهرها عن الوسائط التعليمية األخرى يف كوا 

 ونتيجة هلذه ,وسيطا ذا اجتاهني أو وسيطا ديناميكيا
الديناميكية ظهرت العديد من التحديات اليت ال 
تواجه مصممي الوسائط التقليدية يف الغالب، بل 

 مصممي برجميات التعلم اإللكتروين منها على تواجه
 أعضاء هيئة سبيل املثال نقص خربات ومهارات

 القائمني على إنتاج برجميات التعلم التدريس
تعد أداة رئيسة لتصميم برجميات اليت اإللكتروين، 

فعالة تعليميا، ونقص توافر األحباث، والدراسات 
م وإنتاج الدقيقة اليت تعمل على حتليل عمليات تصمي

واستخدام مثل هذه الربجميات للوصول إىل حتقيق 
  .)٢٠٠١، عزمي(األهداف التعليمية املعدة هلا 

على الرغم من وجود مناذج متميزة للتعلم 
اإللكتروين على الشبكة العنكبوتية مثل جامعيت جونز 

، يف الواليات )Phinox(، وفينكس )Jones(العاملية 
العديد من مشاريع التعلم املتحدة األمريكية، إال أن 

للمعلومات،  اإللكتروين ليست أكثر من ضخ
 إلكتروين، وحماضرات تقليدية على الشبكة فوتصح

، ألن معظم أعضاء هيئة )٢٠٠٥الصاحل، (العنكبوتية 
التدريس ال ميتلكون مهارات تصميم مثل هذه 
الربجميات، وعلى الرغم من تسابق اجلهود، وإنشاء 
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 Authoringر نظم التأليف عدة مشروعات لتطوي

systems اليت تساعد وتعني املعلمني واألفراد غري 
 يف الربجمة على  كأعضاء هيئة التدريساملتخصصني

 - Course Lab)إعداد براجمهم بأنفسهم مثل

Stream Author - Flash - Reactivity)، إال 
 أن هناك مشاكل تظهر عند استخدامها وهى أا

تلك خربة يف انتقاء وعرض حتتاج إىل مستخدم مي
املادة التعليمية وعلى قدر عال من فهم التفاعالت 
التعليمية، واملشكلة التالية هلا هي عدم إملام املستخدم 
مبهارات التصميم التعليمي وىف مقدمتها مهارات 
تصميم واجهة التفاعل الالزمة إلنتاج برجميات التعلم 

  .اإللكتروين
قد مت إعدادهم وفق معظم أعضاء هيئة التدريس 

برامج ال تتناسب مع روح العصر ومتطلباته من 
ناحية، وضعف الربامج من ناحية أخرى، لذا تسعى 
كثري من الدول على اختالف فلسفتها وأهدافها 
ونظمها التعليمية إىل تدريب أعضاء هيئة التدريس 
أثناء اخلدمة لالرتقاء مبستواهم وفقا لالجتاهات 

 التعلم -حتاد األوريب تبنت مفهوم املعاصرة، فدول اال
جيعل الذي   Lifelong Learningمدى احلياة

، ومواكبا للعصر أدوارهاملعلم قادرا على أداء 
، واململكة )هـ١٤٢٩، اهللا بن عبيد(ومستجداته 

العربية السعودية ليست مبنأى عن هذا االهتمام إذ 
 هدفت منها إىل االرتقاء مبستوى ةبذلت جهودا كبري

، ومن ذلك إنشاء مركز وطين  هيئة التدريسعضو
لتوفري الدعم الفين واألدوات والوسائل الالزمة لتطوير 

مت إنشاء املركز الوطين للتعلم وقد احملتوى الرقمي، 
اإللكتروين والتعليم عن بعد استجابة لذلك 

كما بذلت وزارة التعليم ، )هـ١٤٣٠الشهراين، (
رات أعضاء العايل السعودية جهودا لتطوير مها

للتطوير إنشاء مراكز وعمادات التدريس فتم 
 التدريب ميتقدل يف خمتلف اجلامعات األكادميي

  . ومن يف حكمهمألعضاء هيئة التدريس
كما أن هناك معوقات عديدة تقف أمام تنفيذ 

 منها ما يتعلق  ألعضاء هيئة التدريسالربامج التدريبية
 عضو هيئة بالتنظيمات اإلدارية، وعدم مراعاة ظروف

وبعد  التدريس من حيث كثرة نصابه التدريسي،
 سكنه عن مواقع التدريب، وارتباطاته األسرية

، كما أن هناك معوقات أخرى تتعلق واالجتماعية
بالربامج التدريبية نفسها كإغفاهلا جانب التخطيط 

تباعها الطرق ااملبىن على حاجات املتدربني، و
زية قاعات التقليدية يف التدريب، وعدم جاه

 باإلضافة إىل أن .التدريب، وضعف احملتوى وغريها
تفريغ أعضاء هيئة التدريس التدريب يتطلب 

املستهدفني كليا أو جزئيا يف الفترة الصباحية أثناء 
يف الفترة املسائية بعد أو تدريبهم الدوام الرمسي، 
هذا يتطلب دفع مبالغ مالية لكل من والدوام الرمسي، 
 عبئا ماديا على  ذلكرب، ويشكلاملدرب واملتد

  .اجلامعة، وعبئا جسديا على املدرب واملتدرب
بناء على ما سبق تبني أسباب عزوف بعض 
أعضاء هيئة التدريس عن برامج التدريب أثناء 
اخلدمة، بل مقاومتهم للعمليات التدريبية اليت تظهر يف 
عدم رغبتهم يف التدريب، واجتاهام السلبية حنوها، 

ف على الواقع التربوي يلحظ أن الشكوى ومن يق
مستمرة ومشكالت التدريب تتزايد مع مرور الوقت 
لعدم زوال مسبباا، وعلى رأسها استمرار األساليب 
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أكدا العديد من اليت التقليدية القائمة يف التدريب 
 ،هــ، الشمري١٤٢٥ ،القرين(الدراسات مثل 

اسب ولذا من املن) هـ١٤٣٠ ،هـ، الشهراين١٤٢٨
أن نبحث عن بدائل ىف تقدمي الربامج التدريبية، ولعل 

نسبها وأقرا اللجوء الستخدام شبكة اإلنترنت أ
 أو غري متزامن مثل الدراسة اً متزامناًسواء كان تدريب

احلالية عن طريق توفري أداة مرجعية لعضو هيئة 
التدريس حتمل له على الشبكة يلجأ إليها يف أي وقت 

ك ملساعدته يف تعلم تصميم لوذ) زامنتدريب غري مت(
  .واجهات برجميات التعلم اإللكتروين

 Learner( حتكم املتعلم إستراتيجيةتعترب 

Control Strategy of ( من أهم االجتاهات
احلديثة اليت تستخدم يف التدريب على التصميم 
ويقصد ا كيفية حتكم املتعلم ىف خطوات وتعاقب 

 ,Behrend & Thompson( الربنامج التعليمي

، حيث يتعرف املتعلم على اخلطوات )2012
والعمليات الالزمة للتدفق األمثل ملعلومات الربنامج 

تعتمد دراسات حتكم املتعلم على مدخلني  و،التعليمي
 ,Schnackenberg & Sullivan( رئيسيني

  : مها،)1997
 Leanمدخل يعتمد على مصطلح زيادة املوجز  )١

Plus""دمي الربنامج األساسي فقط ، ويتم فيه تق
وعلى املتعلم أن يطلب معلومات إضافية مثل 

 .تعريفات، أمثلة، مفردات، تدريب، تغذية راجعة
 Full“مدخل يعتمد على مصطلح نقص املفصل  )٢

Minus" ويتم فيه تقدمي الربنامج وملحقاته 
كامالً مبجرد التعامل مع احلاسب ولكن يستطيع 

عناصر الربنامج املتعلم باختياره ختطى بعض 

  .الكلى
  :ويعترب الفرق بني املدخلني هاماً من حيث

عدد االختيارات املتاحة اليت حتدد النواتج أو  -١
 .النهايات اليت يريد الفرد أن يصل إليها

املدخل التعليمي الذى يتمكن من خالله املتعلم  -٢
أن يضيف بعض جزيئات التعليم قد يكون 

يات املعرفية جمموعة من القدرات العقلية والعمل
ختتلف عن املدخل التعليمي الذى يطلب من 

  .خالله املتعلم أن يتخطى بعض جزيئات التعليم
 حتكم املتعلم يف إستراتيجيةوتظهر أمهية تطبيقات 

 )CAI(التعليم والتدريب املعزز باحلاسب 
Computer Assisted Instruction احيث أ ،

وى تؤدى إىل حتسني طرق التعليم وحتسني مست
وذلك ألا تتناسب مع قدرات , حتصيل املتعلمني

 Behrend( املتعلمني وحاجام والسرعة اخلاصة م

& Thompson, 2012.(  
أن حتكم املتعلم يسمح ) Kutlu, 2012(يؤكد 

للمتعلمني أن يبحثوا وجيددوا تقدمهم من خالل 
الدرس وأيضا اختيار األنشطة التعليمية اليت تتوافق مع 

 ,Zeynab, et al)وترى, وقدرامحاجام 

أن السماح للمتعلمني بالتحكم يف اختاذ  (2011
 ويستثمر اً نشطاًالقرار من املمكن أن ينتج تعلم

 كثريا من اهود العقلي باإلضافة إىل أن املتعلمون
حتكم املتعلم من املمكن أن يعزز االستقالل وينمى 

  .العادات الدراسية بشكل أفضل
إىل أنه عندما يشعر ) Mahmut, 2012(يشري 

الفرد باالستقالل واالعتماد على النفس ينمو لديه 
اإلحساس باملسئولية يف عملية التعليم والتعلم ويدرك 
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العالقة بني سلوكه وما يرتبط به من النتائج اإلجيابية 
والسلبية فاملتعلم هو الذى يقرر مىت وأين يبدأ ومىت 

ار ومن مث يصبح ينتهى وأي الوسائل واألنشطة خيت
  .املسئول عن تعلمه وعن القرارات اليت يتخذها

  الدراسات السابقة
لقد أكدت العديد من الدراسات السابقة على 
أمهية تطوير العملية التعليمية باستخدام مدخل حتكم 

 زيادة املوجز - Full Minusنقص املفصل (املتعلم 
Lean Plus(، أشارت نتائج دراسة  حيث

)Hicken, Sullivan, & Klein, 1992 ( إىل أن
 عندما Full minusدرجات جمموعة نقص املفصل 

مير املتعلم باختياره على عناصر الربنامج التعليمي 
بدون تركيز كانت أقل من جمموعة زيادة املوجز 

Lean Plus  عندما خيري املتعلم إلضافة عناصر
وهي غري دالة ) ٠،٥٢(للربنامج األساسي بنسبة 

ل، وجمموعة نقص املفصل حدث لديها بفارق ضئي
 ومل يتطلب أفرادها  اآليلاجتاهات إجيابية حنو احلاسب

  .وقتا إضافيا
إىل قياس تأثري ) Wolf, 1995(وهدفت دراسة 

) التعلم التعاوين، والتعلم الفردي(طريقتني للتعلم 
، واألدىن Fullالكامل (املتعلم   من حتكمنيومستوي

يل الدراسي، وعلى على التحص) Lean) اجلزئي(
استخدام االختيارات يف الربنامج وعلى االجتاهات، 
وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات 
داللة إحصائية يف التحصيل سواء بني طرق التعلم 

أو بني مستويات التحكم يف ) التعاوين أو الفردي(
ولكن ) Lean، أو اجلزئي Fullكامل (الربنامج 

ربنامج الكامل اختاروا عددا أكرب لوحظ أن جمموعة ال

من الشاشات وقضوا وقتا أطول يف استخدام الربنامج 
  . الذين استخدموا الربنامج اجلزئياملتعلمنيمن 

دراسة هدفت ) Crooks, 1996(لقد أجرى 
تأثري و) والفردي التعاوين،(إىل قياس تأثري طرق التعلم 
 Fullمدخل نقص املفصل (أساليب التحكم التعليمي 

Minusومدخل زيادة املوجز  Lean Plus ( على
التحصيل الدراسي، وأكدت نتائج الدراسة على أنه 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على التحصيل 
الدراسي سواء بالنسبة لطريقة التعلم أو أسلوب 

مدخل (التحكم كما أن املتعلمني يف جمموعة برنامج 
يبات استخدموا املزيد من التدر) نقص املفصل

اإلضافية وقضوا وقتا أطول يف التدريب من املتعلمني 
  ).مدخل زيادة املوجز(يف برنامج 
بدراسة ) Schnackenberg, 1997(قام 

حتكم املتعلم (لقياس أثر نوع التحكم يف التدريس 
، حد Fullكاملة (ونوعية الربامج ) وحتكم الربنامج

على التحصيل الدراسي واستخدام ) Leanأدىن 
يار والوقت الذي يستغرقه الربنامج واجتاهات االخت

 املتعلمني أصحاب القدرات العالية واملنخفضة،
  :وجاءت النتائج كالتايل

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل  -١
الدراسي بني طالب جمموعة الربنامج الكامل 
وطالب جمموعة برنامج احلد األدىن يف االختبار 

 .امج الكاملالبعدي لصاحل جمموعة الربن
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل  -٢

الدراسي بني طالب القدرات العالية وطالب 
القدرات املنخفضة يف االختبار البعدي لصاحل 

 .طالب القدرات العالية
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كان للطالب اجتاهات تفضيل أكثر جتاه حتكم  -٣
  .املتعلم عن حتكم الربنامج

 ,Crooks, & Klein (ت دراسةأوضحلقد 

أثر التعليم التعاوين والفردي أثناء حتكم ) 1998
يف التعليم القائم على ) Learner Control(املتعلم 

احلاسب اآليل على حتصيل واجتاهات وسلوك 
 ، العينة إىل أربع جمموعاتمت تقسيماملتعلمني، و

تعليم تعاوين مع برنامج نقص املفصل واشتملت على 
)Full Minus(،مج زيادة  تعليم تعاوين مع برنا

 تعليم فردي مع برنامج نقص ،)Lean Plus(املوجز 
 وتعليم فردي مع برنامج ،)Full Minus(املفصل 

 وجاءت نتائج الدراسة ،)Lean Plus(زيادة املوجز 
  :كما يلي

 يظهر أي تأثري ملتغريات الطريقة التعليمية مل -١
واحلالة املزاجية للمتعلم املتحكم ) تعاوين، فردي(
على أداء املتعلمني ) وزيادة املوجزنقص املفصل (

يف االمتحان الالحق الذي يقيم تعلم املعلومات 
  .املقدمة من خالل احلاسب اآليل

تؤثر احلالة املزاجية للمتعلم املتحكم على عدد  -٢
االختيارات اليت خيتارها وليس على الوقت 

ن واملستغرق يف كل فقرة فيختار املتعلم
صل بشكل فعال املستخدمني لربنامج نقص املف

فقرات تدريبية أكثر من غريهم من املتعلمني 
املستخدمني لربنامج زيادة املوجز على الرغم من 

ام لكل ع بشكل  أطوالاأم مل يستغرقوا وقت
 . شاشة

تأثري  )Bachelder, 2007(بينت دراسة 
التحكم املتكيف للحاسب على التحصيل الدراسي يف 

لدراسة ملداخل تعلم اللغة األجنبية، وتعرضت ا
 Full and) الربنامج الكامل واجلزئي(التحكم 

Lean وأشارت النتائج إىل أن استخدام متعلمي اللغة 
لتحكم املتعلم املتكيف يزيد من تعلم اللغة بشكل 

  .أسرع وأفضل
إىل  (Steven, et al, 2010)وهدفت دراسة 

قياس أثر استخدام اخليارات املتاحة أثناء التدريس 
صيل الدراسي، وذلك من خالل حتكم على التح

أو عمل املتعلمني وحدهم أو مع شريك  املتعلم،
إلكمال وحدة يف مادة احلاسب اآليل الذي قدم 

مع خيار لتجاوز  Full بشكل برنامج كامل
مع خيار إضايف  Lean أو برنامج جزئي التعليمات

لتحديد التعليمات، وقد أكدت نتائج الدراسة أن 
كانوا  Full  يف الربنامج الكاملاملتعلمنيجمموعة 

أكثر تفاعال يف العناصر اليت حتتاج ممارسة بشكل 
  يف الربنامج اجلزئياملتعلمنيملحوظ، أما جمموعة 

Lean  فقد قضوا املزيد من الوقت ملمارسة تلك
العناصر ومع ذلك ال توجد فروق ذات داللة 

  .إحصائية يف التحصيل تعزى ملدخل حتكم املتعلم
من خالل العرض السابق للدراسات أا يتبني 

 إستراتيجيةطبيعة مداخل  اتباع تبنت ىف بناء براجمها
أو  ،الربنامج الكامل(حتكم املتعلم بعدة مسميات مثل 

أو الربنامج الكامل مع إمكانية  ،التحكم الكامل
احلذف، يف مقابل الربنامج اجلزئي، أو التحكم 

وهى ) انية اإلضافةأو الربنامج اجلزئي مع إمك ،اجلزئي
مدخل "مسميات متعددة ملعىن واحد، بينما يعىن 

الربنامج الكامل، أو التحكم الكامل، " (نقص املفصل
وهذا يعين ) أو الربنامج الكامل مع إمكانية احلذف
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تقدمي الربنامج كامال للمتعلم بكافة معلوماته 
وتدريباته وتعريفاته وأمثلته مع إمكانية أن يتخطى 

مدخل زيادة "بعضها أثناء تعلمه أما ) إن أراد(املتعلم 
الربنامج اجلزئي، أو التحكم اجلزئي، أو " (املوجز

فيعىن تقدمي ) الربنامج اجلزئي مع إمكانية اإلضافة
الربنامج األساسي فقط للمتعلم وعلى املتعلم أن 
يطلب املزيد من املعلومات حسب حاجته إليها سواء 

 .ري ذلككانت أمثلة أو تدريبات أو غ
  فروض الدراسة

حتاول الدراسة احلالية اختبار صحة الفرضني 
  :الرئيسيني التاليني

جد فروق ذات داللة إحصائية توال  ":الفرض األول
يف التحصيل املعريف ألعضاء هيئة التدريس باستخدام 

) Full Minusمدخل نقص املفصل (حتكم املتعلم 
 كم املتعلميف مقابل أعضاء هيئة التدريس باستخدام حت

يف تصميم ) Lean Plusمدخل زيادة املوجز (
  .واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ":الفرض الثاين
يف أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة تصميم واجهة 

اإللكتروين باستخدام التحكم  تفاعل برجميات التعلم
يف ) Full Minusمدخل نقص املفصل (التعليمي 

مقابل أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارات تصميم 
واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين باستخدام 

   .)Lean Plusمدخل زيادة املوجز(التحكم التعليمي 
  :ويتفرع من الفرض الثاين الفروض الفرعية التالية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء  -١
 للمهارات األساسية على أعضاء هيئة التدريس

واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين 

مدخل نقص املفصل (باستخدام حتكم املتعلم 
Full Minus ( يف مقابل أداء أعضاء هيئة

التدريس ملهارة تصميم واجهة تفاعل برجميات 
مدخل (التعلم اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 

 ). Lean Plusزيادة املوجز 
د فروق ذات داللة إحصائية يف أداء ال توج -٢

أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف النص على 
واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين 

مدخل نقص املفصل (باستخدام حتكم املتعلم 
Full Minus ( يف مقابل أداء أعضاء هيئة

التدريس ملهارة تصميم واجهة تفاعل برجميات 
مدخل (حتكم املتعلم التعلم اإللكتروين باستخدام 

 ). Lean Plusزيادة املوجز 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء  -٣

أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف الرسوم 
والصور على واجهة تفاعل برجميات التعلم 

مدخل نقص (اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 
يف مقابل أداء أعضاء ) Full Minusاملفصل 

ملهارة تصميم واجهة تفاعل هيئة التدريس 
برجميات التعلم اإللكتروين باستخدام حتكم 

 ).Lean Plusمدخل زيادة املوجز(املتعلم 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء  -٤

أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف الصوت 
على واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين 

فصل مدخل نقص امل(باستخدام حتكم املتعلم 
Full Minus ( يف مقابل أداء أعضاء هيئة

التدريس ملهارة تصميم واجهة تفاعل برجميات 
مدخل (التعلم اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 
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 ).Lean Plusزيادة املوجز 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء  -٥

أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف أمناط 
رجميات التعلم التفاعل على واجهة تفاعل ب

مدخل نقص (اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 
يف مقابل أداء أعضاء ) Full Minusاملفصل 

هيئة التدريس ملهارة تصميم واجهة تفاعل 
برجميات التعلم اإللكتروين باستخدام حتكم 

   ).Lean Plusمدخل زيادة املوجز (املتعلم 
  :مشكلة الدراسة

ات التعليم الباحث يف تقني من خالل ختصص
ط له املشاركة يف التدريس يف بعض الربامج وواملن

التدريبية والتطويرية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة 
القصيم واملعلمني يف التعليم العام، الحظ أن هناك 
إقباال شديدا من جانب أعضاء هيئة التدريس 
واملعلمني يف بداية كل برنامج تدرييب على تصميم 

نية، وبعد فترة من تعلمهم وجد أن املقررات اإللكترو
اإلقبال على التصميم يف تراجع متزايد من جانب 
بعض املشاركني وقد يرجع ذلك إىل ضعف حتصيلهم 

أو أن التصميم عملية متراكبة حتتاج إىل  بشكل عام،
وقت وجهد، أو عدم وفاء الربامج التدريبية مبتطلبام 

يل إ واونظرا حلماس بعضهم فقد اجته وقدرام،
استخدام الربامج التطبيقية، وتصفح اإلنترنت مما دفع 

 هدفت إىلالباحث إىل إجراء دراسة استطالعية 
التعرف على اجتاهات عينة عشوائية من أعضاء هيئة 
التدريس حول تصميم واجهة تفاعل برجميات التعلم 

  .اإللكتروين
لقد قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على 

عضوا ) ٢٣(ة التدريس بلغ عددهم عينة أعضاء هيئ
وجاءت نتائج , من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة

  :حتليل استجابات العينة كالتايل
من أعضاء هيئة التدريس أن عدم ) ١٢(يتفق  -١

فهمهم أثناء التدريب يؤدى إىل قلقهم 
  .كتروينواضطرام يف استخدام التعلم اإلل

فاعل معظم أعضاء هيئة التدريس يرغبون يف الت -٢
مع برجميات التعلم اإللكتروين وتصحيح خطئهم 
من خالهلا ويكون الرجوع إىل املعلم عند 

 .الضرورة
من أعضاء هيئة التدريس أم ) ١٩(اتفق  -٣

تنقصهم اخلربة يف تصميم الربجميات التعليمية 
وأم حباجة لربجميات توجههم وترشدهم أثناء 
عمليات تصميم وإنتاج برجميات التعلم 

تروين وتركز انتباههم على النواحي املعرفية اإللك
 .للتصميم التعليمي

نتيجة ملا سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف 
  : السؤال الرئيس التايل

نقص املفصل (ما أثر اختالف مدخل حتكم املتعلم "
Full Minus - زيادة املوجز Lean Plus ( على

ومهارات تصميم واجهة تفاعل  التحصيل املعريف
يات التعلم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس برجم

  "جبامعة القصيم
 عدد من األسئلة من السؤال الرئيسوتفرع 

   :وهي, الفرعية
 Fullنقص املفصل (ما أثر استخدام مدخل  -١

Minus ( مقابل مدخل) زيادة املوجزLean 

Plus ( على التحصيل املعريف ألعضاء هيئة
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 واجهة تفاعل التدريس جبامعة القصيم يف تصميم
  .برجميات التعلم اإللكتروين

 Fullنقص املفصل (ما أثر استخدام مدخل  -٢

Minus ( مقابل مدخل) زيادة املوجزLean 

Plus ( على إكساب أعضاء هيئة التدريس
جبامعة القصيم املهارات األساسية لواجهة تفاعل 

  .برجميات التعلم اإللكتروين
 Fullنقص املفصل (ما أثر استخدام مدخل  -٣

Minus ( مقابل مدخل) زيادة املوجزLean 

Plus ( على إكساب أعضاء هيئة التدريس
جبامعة القصيم مهارة توظيف النص لواجهة 

 .تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين
 Fullنقص املفصل (ما أثر استخدام مدخل  -٤

Minus ( مقابل مدخل) زيادة املوجزLean 

Plus ( على إكساب أعضاء هيئة التدريس
امعة القصيم مهارة توظيف الرسوم والصور جب

 .لواجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين
 Fullنقص املفصل (ما أثر استخدام مدخل  -٥

Minus ( مقابل مدخل) زيادة املوجزLean 

Plus ( على إكساب أعضاء هيئة التدريس
جبامعة القصيم مهارة توظيف الصوت لواجهة 

  .تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين
 Fullنقص املفصل (ما أثر استخدام مدخل  -٦

Minus ( مقابل مدخل) زيادة املوجزLean 

Plus ( على إكساب أعضاء هيئة التدريس
جبامعة القصيم مهارة توظيف أمناط التفاعل 

  .لواجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين
  

  أمهية الدراسة
  :ميكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة يف

 التحكم التعليمي املناسبة يةإستراتيجحتديد  -١
إلكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات تصميم 

  . واجهة التفاعل لربجميات التعلم اإللكتروين
طرح املواصفات التربوية والفنية ملدخلي التحكم  -٢

 زيادة - Full Minusنقص املفصل (التعليمي 
 ).Lean Plusاملوجز 

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على إنتاج برجميات -٣
 يفالتعلم اإللكتروين بأنفسهم ونشر الالمركزية 

 .اإلنتاج
تقدمي منوذجني لربجميات تعليمية قائمة على  -٤

التحكم التعليمي ملساعدة أعضاء هيئة التدريس 
  . برجميات التعلم اإللكتروينإنتاجخالل عملية 
  أهداف الدراسة

  : تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية
 أثر اختالف مدخل حتكم املتعلم التعرف على -١

 زيادة املوجز - Full Minusنقص املفصل (
Lean Plus ( على التحصيل املعريف ألعضاء

هيئة التدريس لتصميم واجهة تفاعل برجميات 
  .التعلم اإللكتروين

التعرف على أثر اختالف مدخل حتكم املتعلم  -٢
 زيادة املوجز - Full Minusنقص املفصل (

Lean Plus (ى إكساب أعضاء هيئة عل
التدريس مهارات تصميم واجهة تفاعل برجميات 

 .التعلم اإللكتروين
اليت معرفة األساليب احلديثة يف التحكم التعليمي  -٣

تناسب تعليم تصميم واجهة تفاعل برجميات 
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 .التعلم اإللكتروين
  حدود الدراسة

  :اقتصرت الدراسة احلالية على
يئة جمموعة جتريبية مقصودة من أعضاء ه -١

 .امعة القصيمجبالتدريس كلية اتمع 
 Fullمدخل نقص املفصل (مدخلي حتكم املتعلم  -٢

Minus( ،) مدخل زيادة املوجزLean Plus .( 
تدريس وحدة خاصة بتصميم واجهة تفاعل  -٣

 ). إعداد الباحث(برجميات التعلم اإللكتروين 
مهارات تصميم واجهة تفاعل برجميات التعلم  -٤

 مهارة توظيف -رات األساسية املها(اإللكتروين 
 مهارة - مهارة توظيف الرسوم والصور -النص 

)  مهارة توظيف أمناط التفاعل-توظيف الصوت 
 ).إعداد الباحث(

 منهج الدراسة
املنهج املستخدم يف الدراسة احلالية هو املنهج 

  . وذلك ملناسبته ملوضوع الدراسة،التجرييب
  أدوات الدراسة 

 :  بعدي يستخدم كالتايل-بلي اختبار حتصيلي ق -١
كاختبار للسلوك املدخلي ألعضاء هيئة  -أ

  . التدريس، للتأكد من جتانس اموعات التجريبية
كاختبار بعدى للتأكد من حتصيل أعضاء هيئة  -ب

  .التدريس للجانب املعريف من املهارة
 تقييم منتج ائي ألداء أعضاء هيئة  بطاقة-٢

واجهة تفاعل برجميات التدريس ملهارات تصميم 
التعلم اإللكتروين اليت قام أعضاء هيئة التدريس 
بتصميمها وإنتاجها وليس أثناء قيامهم بأداء 

 .وتنفيذ املهارة

  مصطلحات الدراسة
وردت يف الدراسة احلالية جمموعة من 
املصطلحات اليت ال بد من تعريفها ليتبني املقصود 

تعريفات  ويتبىن الباحث هذه التعريفات ك،منها
 : هي، وهذه املصطلحات،إجرائية للدراسة احلالية

  :حتكم املتعلم
  :بأنه Karin, et al, 2011)(يعرفه 

درجة السيطرة اليت تعطى للفرد للسيطرة على "
 واحملتوى، ،اخلصائص التعليمية اليت تؤثر على السرعة

  ."وبناء البيئة التعليمية
  :مدخل حتكم املتعلم

مدخل نقص  )Bachelder, 2007 (يعرف
بيئة التعلم اليت توفر ": على أنه Full Minus املفصل

للمتعلم مع النسخة الكاملة من الربنامج مع خيار 
  ."لتجاوز املعلومات اإلضافية

مدخل زيادة  )Bachelder, 2007 (يعرف
  :على أنه Lean Plusاملوجز 

بيئة التعلم اليت توفر للمتعلم النسخة األساسية من "
  " ع خيار إلضافة معلومات إضافيةالربنامج م

  :واجهة التفاعل
وضع ": على أا) ٢٠١٠ جودت،(يعرفها 

وتصميم إطارات إطار  كل يفلتحكم امفاتيح 
، من حيث صياغتها )شاشات العرض(الربنامج 

وأنواعها ومداها ومكوناا، وكذلك تصميم مجيع 
 تقدمي احملتوى من يفالوسائط التعليمية املستخدمة 

ابتة ومتحركة ورسوم متحركة ورسوم خطية صور ث
  ."ولغة منطوقة وموسيقى
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  إجراءات الدراسة
استعراض معظم الدراسات والبحوث السابقة : أوالً

ذات الصلة مبوضوع الدراسة واملتعلقة 
  : هي، وهذه املتغريات،مبتغرياا

 .حتكم املتعلم: املتغري املستقل  - أ
مهارات تصميم واجهة : املتغري التابع  - ب

   .فاعل برجميات التعلم اإللكتروينت
  :إعداد وإنتاج :ثانياً

  :يف هذه اخلطوة مت إعداد وإنتاج ما يلي
برجمية لتعليم تصميم واجهة التفاعل مبنية على  -١

 Fullمدخل نقص املفصل (حتكم املتعلم 

Minus) (إعداد الباحث.( 
برجمية لتعليم تصميم واجهة التفاعل مبنية على  -٢

) Lean Plusل زيادة املوجز مدخ(حتكم املتعلم 
  ).إعداد الباحث(
  : وتشمل ما يلي،إعداد واختيار أدوات الدراسة :ثالثاً

 .)من إعداد الباحث( االختبار التحصيلي -١
  .)من إعداد الباحث( بطاقة تقييم املنتج -٢

  :الصدق والثبات: رابعاً
مت عرض أدوات الدراسة وكذلك الربجميات على 

خصصني مث حساب صدقها جمموعة من احملكمني املت
  .وثباا

  :عينة الدراسة: خامساً
مت اختيار عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس 

 وبلغ عددهم مثانية بكلية اتمع بربيدة جبامعة القصيم
  .  جمموعتني متساويتنيإىل تقسيمهم  ومت،أعضاء
التطبيق امليداين وحتديد ( الدراسة التجريبية :سادساً

  :وفيها متت اخلطوات التالية) حصائيةاملعاجلة اإل

 ،االختبار التحصيلي(تطبيق أدوات الدراسة قبليا  -١
 .على اموعتني التجريبيتني) بطاقة تقييم املنتج

تدريس الوحدة اليت مت إعدادها باستخدام برجمية  -٢
لتعليم تصميم واجهة التفاعل مبنية على حتكم 

) Full Minusمدخل نقص املفصل (املتعلم 
جموعة التجريبية األوىل وتدريس الوحدة اليت للم

مت إعدادها باستخدام برجمية لتعليم تصميم واجهة 
مدخل زيادة (التفاعل مبنية على حتكم املتعلم 

للمجموعة التجريبية ) Lean Plusاملوجز 
  .الثانية

االختبار التحصيلي  (تطبيق أدوات الدراسة بعدياً -٣
تني على اموع)  بطاقة تقييم املنتج-

 .التجريبيتني
 .احلصول على الدرجات اخلام، وجدولتها -٤
التحليل اإلحصائي للدرجات اخلام، واستخالص  -٥

 . وتفسريها،النتائج
  النظريطار اإل

ملا كان موضوع التحكم التعليمي، وتصميم 
واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين مها احملورين 

النظري طار األساسيني هلذه الدراسة، لذا فقد اجته اإل
إىل توضيح مفهوم حتكم املتعلم، املداخل اليت يعتمد 
عليها، وأساليبه أو طرقه، مناذجه، عالقته باالجتاهات 
احلديثة، ومفهوم واجهة التفاعل، أنواع واجهات 

  .التفاعل، وأسس ومعايري تصميم واجهات التفاعل
  :Learner Controlحتكم املتعلم 

ث العلمي هو أحد املشاكل اليت أصابت البح
غموض املفاهيم املستخدمة لوصف الظاهرة التعليمية، 
فتحكم املتعلم يصف بعض الظروف التعليمية اخلاصة 
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ن ا يف املعىن واضطر معه باحثاًولكن هناك غموض
خمتلفني إىل استخدام عدة مصطلحات للتعبري عنه 
وحدث خلط بني هذه املصطلحات وغريها من 

تحكم الذايت، اخلطو ال: (مثل املصطلحات األخرى
الذايت، التعلم الذايت، احلرية التعليمية، التعليم املفرد، 

 )١٩٩٣الفرجاين، ( )١٩٩٨رايا، س( )حتكم املتعلم
)Karin, et al, 2011( ) ،١٩٩٧املوجي( 
)Behrend, & Thompson, 2012(.  

 Selfإىل أن التعلم الذايت ) ١٩٩٧املوجي، (تشري 

Learningيئة موا قف تعليمية للمتعلم، وهذه  يعترب
بد أن يراعى عند تصميمها أن  املواقف التعليمية ال

تكون ذات أهداف سلوكية حمددة وأن تتناسب مع 
قدرات املتعلم، وأن يوجه املتعلم خالهلا لكى يعلم 
نفسه بنفسه حسب سرعته وقدراته الذاتية، وأن يقوم 
 نتائج تعلمه وذلك من أجل حتقيق األهداف السلوكية

ويشار  اليت صممت من أجلها تلك املواقف التعليمية،
للتعليم الذايت مبسميات خمتلفة منها، الدراسة الذاتية 

Self Study االستقاليل، التعلم Autonomous 

Learningًالتعلم املنظم ذاتيا ، Self Regulated 

Learning، التدريس الذايت Self Teaching ،
   .Self Planned Learning والتعليم املخطط ذاتيا

يعترب التعلم الذايت هو جوهر عملية التعليم املفرد 
Individualized of Instruction وأحد 

دون انتظار حيث ميثل التعليم املفرد نظاما  مرتكزاته
تعليميا له مرتكزاته ومسلماته وإجراءاته ومن هذه 

 حيث يؤكد Self-Pacingاإلجراءات اخلطو الذايت 
املتعلم يتقدم بنفسه بعد  على أن) ١٩٩٣الفرجاين، (

كل خطوة إجناز يف الوحدة الدراسية، مبعىن أن التقدم 

يف خطوات لألمام هو قرار الدارس وحده، فاخلطو 
الذايت ميثل قرار املتعلم الذى لن خيدع نفسه أبدا، 

 شعر بالتحسن وكانت إجابته صحيحة إذاولكنه 
حب قرار  صاألنهوحتققه ملستوى اإلتقان املطلوب 

  .اخلطو لألمام
أن من هذه اإلجراءات ) ١٩٩٨سرايا، (ويضيف 

 ،Instructional Freedomاحلرية التعليمية 
جمموعة متنوعة من  واحلرية هنا تتمثل يف وجود

اخليارات واملواد التعليمية وعلى املتعلم أن خيتار من 
 ومن هذه اخليارات يف األنشطة ،بينها ما يناسبه

 – مشاهدة - استماع -ءة قرا(التعليمية 
 - أفالم متحركة(وىف املواد التعليمية ) ……مناقشة

 لقطات - آيل برامج حاسب -صور فوتوغرافية 
مناذج  – مواد مطبوعة - برامج فيديو -فيديو 
هو أحد ) التحكم الذايت(حتكم املتعلم ويعترب ) ……

  .استراتيجيات التعليم املفرد
) (Behrend, & Thompson 2012يوضح 

املقاالت والدراسات حول استقراء من خالل 
" Linear Control" "يالتحكم اخلط"مصطلح 

" Learner Control" "حتكم املتعلم"ومصطلح 
 فالتحكم اخلطى  بني املصطلحنياًتبني أن هناك خلط

أن املتعلم يتبع مسارا خطيا خالل الربنامج "يعىن 
الدرس فان   كل سؤال داخلعنوبعد اإلجابة 

إجابتك " يتلقون التغذية الراجعة فورا مثل تعلمنيامل
ومن مث االنتقال إىل اجلزئية التالية من " صحيحة

الربنامج وليست هناك اختيارات للتحكم يف التتابع أو 
 "اختاذ قرارات عالجية أو إمكانية إلعادة السؤال

 أما بالنسبة ملصطلح حتكم املتعلم) ٢٠٠٠ ،عزمي(
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ملختلفة لتحكم املتعلم لكى فسوف يتم عرض املعاين ا
  :يتم توضيحه

حتكم املتعلم  أنإىل ) Cameron, 2010 (يشري
,  خطوات وتعاقب الربنامج التعليمييعين حتكمه يف
 أن )Corbalan, & Van, 2009(كما يوضح 

السماح للمتعلمني أن يبحثوا حتكم املتعلم يعين 
وحيددوا تقدمهم من خالل الدرس وأيضا اختيار 

, التعليمية اليت تالئم حاجام وميوهلماألنشطة 
أن حتكم  على )Karin & et al, 2011(ويؤكد 

بيئة التعلم وفقا الحتياجاته لاملتعلم هو تطويع املتعلم 
 Contentعن طريق اختيار أنواع احملتوى 

Selectionوأمناط عرضه  Display Selection 
 ليحقق Timing of Learningوتوقيت التعلم

 أما حتكم املتعلم عند ،ى األداء املطلوببذلك مستو
)Zeynab, et al, 2011 (السماح لكل  يعيننهفإ 

متعلم باختاذ القرار الذى يتناسب مع احتياجاته 
عزمي، ( ويذكر ،واهتماماته والسرعة اخلاصة

 إعطاء احلق ملستخدم هوحتكم املتعلم أن ) ٢٠٠٠
م، برنامج احلاسب لكى حيدد الزمن الذى يكفيه للتعل

واختيار التتابع الذى يناسبه أثناء دراسته حملتوى 
الربنامج، وحتديد كم التدريب الذى يناسب مستوى 

, تقدمه باإلضافة إىل حتكمه يف طلب التغذية الراجعة
ومما سبق يستخلص الباحث التعريف التايل لتحكم 

  :املتعلم وبأنه
عبارة عن جمموعة من اخلطوات واإلجراءات 

اليت قوم ا املعلم أو مصمم الربنامج املنظمة اليت ي
للمتعلم بطريقة  تستهدف تدريس احملتوى التعليمي

جتعل املتعلم يتحكم يف خطوات وتعاقب الربنامج 

التعليمي، وذلك بإعطائه احلرية يف اختاذ قرار معدل 
" مدخل زيادة املوجز"تعلمه باختياره ألحد املدخلني 

"Lean Plus" مدخل نقص املفصل"، أو" "Full 

Minus" ويترتب على اختياره هلذا املدخل أن يسري ،
الربنامج تبعا الحتياجاته واهتماماته والسرعة اخلاصة 
به، وبذلك يصبح املتعلم متحكما يف بيئة التعلم 

  .وجعلها تتناسب مع قدراته اخلاصة
  املداخل اليت يعتمد عليها حتكم املتعلم

 موضوع أسلوب يتم به تنظيم عناصر"املدخل هو 
دراسي معني مث صياغته يف صورة وحدة تدريسية مت 

، ١٩٩٩قباين، (  "تدريسها بطريقة تدريس حمددة
  ).١١ص

لقد تنوعت الربامج التدريسية املستخدمة يف 
أحباث حتكم املتعلم وحول كمية التدريس املقدمة 

ليعين " Full"للمتعلمني، فاستخدم مصطلح املفصل 
وجيه املتعلمني إىل العمل مع املعاجلة اليت يتم فيها ت

كل عناصر الربنامج التعليمي، ومصطلح املوجز 
"Lean " ليقصد به أن يتعامل املتعلم مع الربنامج

األساسي فقط، ومع توسيع استخدام املصطلحني 
السابقني، ميكن اعتبارمها املدخلني الرئيسيني 

 ,Hannafinاملستخدمني يف دراسات حتكم املتعلم

& Sullivan, 1996) Bachelder, 2007,(، 
  : مها،نن املدخالاوهذ

 Lean"مدخل يعتمد على زيادة املوجز ) ١(

Plus:"  
حيتوى فيه الربنامج على املعلومات األساسية  

ملساعدة املتعلمني على تعلم موضوع الدرس وميكن 
هلم دراسة الربنامج األساسي فقط، وبالضغط على 



  
  

  )م٢٠١٤ يناير( ـه١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ١٤٣

  
  

  حممد بن إبراهيم الشويعى

ملعلومات ميكنهم إضافة بعض ا) add(الزر أضف 
تعريفات، (اليت يعتقدون أم يف حاجة إليها مثل 

   ).أمثلة، مفردات، تدريب، تغذية راجعة
 Full"ل يعتمد على مصطلح نقص املفصل خمد) ٢(

Minus"  
حيتوى هذا الربنامج على كافة املعلومات اليت 
تساعد املتعلمني على تعلم موضوع الدرس وميكن هلم 

ة معلوماته وأمثلته دراسة الربنامج كامال بكاف
) skip(وتدريباته ولكن عند الضغط على الزر ختطى 

ميكنهم جتاهل بعض التعليمات إذا اعتقدوا أم ليسوا 
 .حباجة إليها

واالجتاه احلايل لدراسات استراتيجية حتكم املتعلم 
يبحث عن أفضلية أحد املدخلني وهل من األفضل أن 

 نتـرك هلم نفرض على املتعلمني أحد املدخليـن أو
احلـرية يف اختـيار املدخل الذى يرون أنه يتناسب 

ويأمل الباحث  مع حاجام وتفضيالم الشخصية،
أن تصل نتائج الدراسة احلالية إىل تفسري هلذه 

حيث يبىن الباحث برنامج حيتوى على (االختالفات 
املدخلني ويترك ألعضاء هيئة التدريس حرية اختيار 

 ).  مع حاجام وميوهلماملدخل الذى يتناسب
 Learner Controlحتكم املتعلم) أساليب(طرق 

Methods   
إن هناك العديد من أساليب حتكم املتعلم لكل 
منها قاعدة قائمة على متغريات خمتلفة حبيث يستطيع 

احتياجاته اخلاصة  حسب املستخدم أن خيلط ويقارن
ل سوف جتعاليت وفيما يلى قائمة بأنواع حتكم املتعلم 

 حمصالت التدريس املرغوبة أقرب إىل التحقيق
)Karin et al, 2011 Kutlu, 2012,.(  

  ):املضمون(التحكم باحملتوى  -أ 
 الفرصة ود بتحكم املتعلم يف احملتوى بأنواملقص

املتاحة للمتعلم من أجل ترتيب األهداف داخل 
الربنامج التعليمي مبساعدة احلاسب اآليل، وبأي 

  .يهترتيب يرغب املتعلم ف
 ,Chung & Reigeluth, 1992(ويقدم 

Merrill, 1994 ( قائمة بالقواعد األساسية لتحكم
جتعل حمصالت التدريس املرغوبة أقرب اليت احملتوى 

  :إىل التحقق، وهى
أن يكون لدى املتعلمني معرفة سابقة ) ١-١(

وذلك ألن تقدمي مادة غري ) املضمون(باحملتوى 
ىل عدم جذم معروفة وغري متصلة م يؤدى إ

إليها، فإذا كان املتعلم ملما باملضمون، فإنه 
حيص سوف يستخدم االختيارات بشكل فعال، 

اختيار موضوع ما يعتمد على كفاءة املتعلم إن 
  .يف هذا املوضوع

يسمح للمتعلمني أن حيددوا أهدافهم ) ٢-١(
  .التعليمية

أن يكون املتعلمني يف املراحل املتوسطة ) ٣-١(
ن مثل هذه النوعية من املتعلمني ذلك ألوالعليا، 

تستطيع أن جتعل من اختيارات احملتوى 
  .قائمة على احتياجام) املضمون(

أن يكون هناك تغذية راجعة للمضمون ) ٤-١(
املختار حيث يستطيع املتعلمون أن يدركوا من 
خالل التغذية الراجعة أن النجاح حتت سيطرم 

  .ة نسبيةالشخصية وأنه حتت التحكم بصور
أن يستطيع املتعلمون أن يتعرفوا على الصلة ) ٥-١(

بني املعلومات املختلفة ويكونوا قادرين على 
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استعمال هذه املعلومات بشكل فعال وبطريقة 
جديدة أثناء تعلمهم االستراتيجيات املعرفية 

  .وحل املشكالت ذات الترتيب األعلى
ويستخلص من ذلك أنه ميكن تزويد املتعلمني 

ص أكثر لعمل اختيارات املضمون كلما تقدموا بفر
استراتيجية حتكم املتعلم يف  يف السن، وال تستعمل

إال عندما تكون كل التقدميات ) املضمون(احملتوى 
التدريسية مطلوبة لإلكمال الناجح للربنامج أو عندما 

  .يكون هناك ترتيب هرمي للمواد التعليمية
  :التحكم يف التسلسل  -ب 

 ,Chung & Reigeluth ( كل منيرى

1992, Bachelder, 2007 ( أن يزود املتعلم
  :بتحكم يف التسلسل يف احلاالت اآلتية

 ،يف الربامج التدريسية اليت ليس ا ترتيب) ١-٢(
 حتكم املتعلم يف التسلسل ميكن أن ألنذلك 

) الدافع(يساعد يف احلفاظ على احلافز 
  .واالهتمام

فون املوضوع عندما يكون املتعلمون يأل) ٢-٢(
وقادرين على عمل اختيارات تسلسل مالئمة 

  .وذات صله م
عندما يكون هناك احتمال متزايد لنجاح ) ٣-٢(

املتعلمني يف التحكم يف املضمون املختار 
ويدركون من خالل التغذية الراجعة أن 

  .املضمون حتت سيطرم الشخصية
عندما يكون لدى املتعلمني معرفة سابقة ) ٤-٢(

أو أم أصحاب قدرات ) املضمون(توى باحمل
عالية متكنهم من بناء خمططات تفيدهم يف عملية 

  .التعليم

عندما يتضمن نوع التعليم استراتيجيات ) ٥-٢(
حل مشكالت حيث يسمح التحكم  معرفية أو

يف التسلسل للمتعلمني أن يقوموا بعمل 
اختيارات ميكن أن تسهل التفكري املتجدد 

  .واملرن
دما تزداد الفرصة لدى املتعلمني لتسلسل عن) ٦-٢(

أهدافهم داخل أي مادة علمية يدرسوا بأي 
  .ترتيب إذا ما رغبوا يف ذلك

عندما يتم استخدام مواد تعليمية فردية ذاتية ) ٧-٢(
كتب حل التدريبات، وكتب (السرعة مثل 

  ).دراسية للنصوص
 أن يستخدموا معرفة ونعندما يستطيع املتعلم) ٨-٢(

  .ة لتحديد تسلسل التدريس اخلاص مسابق
ويستخلص من ذلك أنه ال يتم تزويد املتعلمني 
بتحكم يف التسلسل يف املواقف اليت تتطلب املواد 

ن التعليم قد يعاق إذا مل التعليمية ترتيبا معينا، ذلك أل
وال يستخدم حتكم التسلسل . يكن التسلسل سليما

قطع من (عندما تكون األهداف واملضمون مسلسلة 
كما يف نظم )  وحدات التدريس- الدرس -الدرس 

) احملاضرات، شرائط الفيديو، األفالم(التوصيل اخلطية 
) املضمون(جتعل إعادة التسجيل ملكونات احملتوى اليت 
  .صعبة

  :التحكم يف السرعة -ج 
السرعة هي متغري تعليمي آخر يرتبط بتحكم 

ه قد مت املتعلم، ومع ذلك فكما يف اختيار املنهج، فإن
اإلشارة إىل السرعة باستخدام أمساء أخرى مثل 
التدريس الفردي أو التعلم الذايت، أو التدريس املتقدم 
بشكل فردى دون استخدام مصطلح حتكم املتعلم 
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Karin, et al, 2011) Chung & Reigeluth, 
1992, Bachelder, 2007( ،د يوميكن تزو
  :املتعلمني بالتحكم يف السرعة عندما

يعطى التحكم مميزات كبرية للمتعلمني ) ١-٣(
وكذلك منحهم الرضا من خالل السماح هلم 
أن يقضوا وقتا أطول يف تلك املوضوعات اليت 

  .تتصل باحتياجام وأهدافهم الشخصية
 أن زيادة الوقت سوف يزيد ونيعتقد املتعلم) ٢-٣(

  .من فرص جناحهم
 أو يفردالتدريس ال ونيستخدم املتعلم) ٣-٣(

  .رعةتدريس ذايت السال
تفرض التغذية الراجعة قضاء وقت أطول يف ) ٤-٣(

ألولئك املتعلمني الذين مل (موضوعات معينة 
  ).حيققوا األهداف املطلوبة

 من الوقت اإلضايف من ونيستفيد املتعلم) ٥-٣(
أجل تكامل املعلومات اجلديدة مع املخططات 

  .سابقة البناء
تحكم يف وقت مييل املستوى املعتدل لل) ٦-٣(

  .التدريس إىل حتسني أداء املتعلم
حيقق التدريب على الدراسة ذاتية التوجه ) ٧-٣(

  .زيادة األداء والدافع ويقلل من وقت التدريس
ويستخلص من ذلك أن التحكم يف الوقت ال 

  .لذلك وأن يكون هناك معيارجيب أن يترك بال اية 
  ):اإلستراتيجية(التحكم بالعرض   -د 

دريسي هو عبارة عن تقدمي فكرة شاملة العرض الت
عن موضوع الدرس أو املوضوعات اليت حيتويها 
الربنامج، وميكن أن يتكون العرض من بيان عام مثل 
التعريفات، أو جمموعة من اخلطوات يف إجراء أو 

عرض السبب والنتيجة أو ميكن أن يتكون من مثال 
و حمدد أو جمموعة من األمثلة أو استعراض إلجراء أ

رسم توضيحي لبعض ظواهر السبب والنتيجة أو بيان 
عام بالقوانني أو املعادالت اليت حيتويها موضوع 

وهناك على األقل ثالثة . الدرس أو مستوى الصعوبة
أنواع من حتكم العرض وهى اختيار عدد العروض 
املطلوبة من أجل السيطرة اإلدراكية، والتحكم يف 

اختيار العروض األنواع املختلفة من العروض، و
وميكن ، (Milheim, Martin, 1991) املتنوعة

  :تزويد املتعلمني بالتحكم بالعرض عندما
مثال (يتم تقدمي فكرة فردية يف موضوع ما ) ١-٤(

  ).حمدد أو تعميم أو تغذية راجعة أو تدريب
يتم تزويد املتعلمني بآلية لالختيار والترتيب ) ٢-٤(

مطلوبة من أجل يشعرون أا اليت هلذه العروض 
  .فهم األهداف املعطاة

   حتكم املتعلمإلستراتيجيةمناذج تدريسية 
اهلدف من وضع مناذج تدريسية لتحكم املتعلم 
هو تدعيم اختاذ القرار من جانب املتعلم ىف العملية 
التعليمية وكذلك إلدارة العملية التدريسية بشكل 

  .كفأأ
 هندسةإعادة "يرى خرباء التعليم املهتمون بفكرة 

أن إعادة تركيب أو بناء التعليم يكون " التعليم
املتعلمني أي ) تفويض(ضروريا إذا ما أريد متكني 

احلصول على حتكم يف تعلمهم اخلاص، مبعىن آخر 
ن املتعلمني جيب أن يكونوا يف حمور العملية إف

التعليمية وىف ذات الوقت جيب أن يكون املعلمون 
ملتعلمني للوصول إىل على استعداد لتسهيل ومتكني ا

  ).Kutlu, 2012(التحكم يف تعليمهم 
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أربعة  (Chung & Davies, 1995) يقدم
ميكن من خالهلا اليت مناذج تدريسية لتحكم املتعلم 

جعل املتعلمني ومصممي الربامج التدريسية يفهمون 
 جيعل عملية إعطاء املتعلم حتكما يف يالسبب الذ

ثر أكهو ) أ( والنموذج العملية التعليمية أكثر فعالية،
هو أدىن النماذج ) د(ملتعلم ومنوذج اتحكم لالنماذج 

  .)١(، ويتضح ذلك يف الشكل ملتعلماتحكم ل
  األسلوب التدريسي

هناك ثالثة أساليب تدريسية متبعة يف هذه 
  :النماذج وهى

إعطاء املتعلم مقدمة حول كيفية حتكمه يف  -١
ربنامج الربنامج التعليمي بشكل فعال من خالل ال

 .املعطى
السماح للمتعلم باستخدام درجة ونوع من  -٢

  .اختيارات التحكم
 توفري استشارة أو حتكم تدريسي أثناء الربنامج،  -٣

تزويد املتعلمني باملشورة التدريسية حيص إن 
وحيسن من قدرة  يكون ضروريا لكى يسهل

  .املتعلم على اختاذ القرار
  املتغريات

ثر على عملية هناك ثالثة متغريات أساسية تؤ
  :يالتعلم وقرارات حتكم املتعلم وه

  :ي وه، متغريات الظروف-١
  ). اخلربة(املعرفة السابقة ) أ(
  ). Taskاملهمة(أمهية الواجب املعطى ) ب(

  .)حمصالت(متغريات تابعة -٢
  .)اإلستراتيجية(متغريات الطريقة -٣

 إىل ثالثة اإلستراتيجيةميكن تقسيم الطرق 
  : وهي،عناصر

  .حتكم املتعلم) أ(
ويقصد ا أدوار املتعلمني النشطة وميكن تقسيمها 

جدول ) ١(إىل أربعة أقسام للتحكم ويوضح شكل 
  : الستراتيجيات حتكم املتعلماًملخص

 .)احملتوى(حتكم املتعلم يف املضمون  -١
 .حتكم املتعلم يف التسلسل -٢
 .)إدارة الوقت(حتكم املتعلم يف اخلطو الذايت  -٣
  . العرض التدريسيحتكم املتعلم يف -٤
  .دور املعلمني) ب(
 .إعداد استراتيجية وراء معرفية للمتعلمني -١
  تقدمي املشورة واإلرشاد للمتعلمني -٢
  .درجة التحكم) ج(

أدىن حتكم ( تتراوح ما بني أقصى حتكم برنامج 
  .إىل أقصى حتكم متعلم) متعلم
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  جدول ملخص الستراتيجيات حتكم املتعلم: )١(شكل 
  أقصى حتكمأدىن حتكم
  مناذج استراتيجيات  )أ( منوذج  )ب( منوذج  )ج( منوذج  )د( منوذج

  مقدمة قبل التدريب  للبعض أقل أمهية  مهم  مهم  مهم
  أدىن حتكم متعلم

  للربنامج أقصى حتكم
  تقييد حتكم املتعلم

  حتكم حمتوى  أقصى حتكم متعلم  حتكم املتعلم  )حتكم الربنامج(
  أدىن حتكم متعلم

  )للربنامج أقصى حتكم(
  تقييد حتكم املتعلم

  حتكم تسلسل  أقصى حتكم متعلم  حتكم املتعلم  )حتكم الربنامج(
  حتكم خطو  حتكم املتعلم  حتكم املتعلم  حتكم املتعلم  حتكم متعلم
  تقييد حتكم

تقييد حتكم املتعلم   حتكم املتعلم  )حتكم برنامج(املتعلم 
  حتكم عرض  حتكم املتعلم  )نامجحتكم بر(

ات
تيار

اخ
 

كم
لتح

ا
  

املشورة ( اإلرشاد  مهم  مهم  مهم  مهم
  )التدريسية

  Chang & Davies, 1995) (منوذج
   حتكم املتعلم واالجتاهات احلديثةإستراتيجية

يعترب حتكم املتعلم باستخدام الوسائط 
 Learner Control and Hypermediaالفائقة

التدريس اليت من االجتاهات احلديثة لتطوير أدوات 
 ,Gorissen)حيث يؤكد , تدعم العملية التعليمية

et al, 2012) اذلكأنيأيت ملا تتميز به، حيث أ :  
متكن املعلم من الوصول إىل املعلومات بسهولة  -١

 .ويسر
 وميكن أن املوضوعمتكن املتعلم من التفاعل مع  -٢

 . اخلطوذايتيكون التعلم 
   .تعلمامللدافعية من الطرق املثرية  عتربت -٣

إىل أن ) Scheiter & Gerjets, 2007(يشري 
من أهم األساليب احلديثة اليت اتبعت يف تصميم 

 حتكم إستراتيجيةبرامج الوسائط الفائقة املبنية على 
ساعدت يف تنمية التحصيل واالجتاهات اليت املتعلم 

  : ما يأيت اآليلحنو التعلم باحلاسب
ائق آليا استخدام النصوص املتعددة وتوصيل الوث -١

 .مضافا إليها وسائط أخرى خمتلفة األشكال

استخدام األيقونات والصور اجلرافيكية يف  -٢
ملتعلم سهولة يف التجول اتصميم الربامج تعطى 

السريع للوصول إىل املعلومة وبالتايل تعطى 
 على ه من التحكم وليس اقتصاراًملتعلم مزيدا

االنتقال بني صفحات الربنامج صفحة تلو 
 .األخرى

املداخل االختيارية للنص من الصوت إىل الرسوم  -٣
 ميكن  اآليل احلاسب استخدام برامجمن خالل

أن خيلق بيئة تعليمية مفعمة بالوسائط أو املداخل 
 .احلسية من مجيع مداخلها

إتاحة معلومات وفرية عن موضوع الدرس وليس  -٤
اقتصار املعلومات على النص املكتوب ولكن 

 .م املتحركةالرسوومبصاحبة الصوت 
إتاحة فرصة الدخول إىل املعلومة من أبواب  -٥

متعددة وذلك من خالل تنظيم شاشات الربنامج 
  .بطريقة تسهل الوصول إىل املعلومة

العرض السابق ألهم االجتاهات احلديثة خالل من 
اليت استخدمت استراتيجية حتكم املتعلم يتضح أن 
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 هذه هناك عدة نقاط هامة ميكن أن يستفاد منها يف
  : وهي,الدراسة

أن حتكم املتعلم ما هو إال اختاذ قرار ولذلك جيب  -١
 .ذلكأن تم باملتغريات اليت ميكن أن تؤثر على 

ن إإذا مل يكن حتكم املتعلم يف حد ذاته كافيا ف -٢
دجمه مع املتغريات األخرى ميكن أن يوفر مفاتيح 

 .فعالية تعليمية أكثر
تدريس جيب أن نستخدم أكثر من أسلوب يف ال -٣

 مع أسلوب اً جيدفبعض املتعلمني حيققون أداًء
تدريسي معني يف حني أن متعلمني آخرين 

فضل مع أسلوب تدريسي آخر أحيققون أداء 
وذلك نتيجة الختالف كل متعلم عن اآلخر يف 

 .استعداده وخصائصه
أن يكون هناك ال نستخدم حتكم املتعلم رد  -٤

قصود بل جيب أن يكون مصمما بشكل م تفاعلٌ
داخل الربنامج التعليمي، حبيث ال تستخدم 

لتحكم يف التسلسل إذا كان املضمون حيتاج ا
ترتيب معني ألن هذا سيؤول إىل صعوبة يف فهم 

 .املضمون والتعلم قد يعاق بشكل واضح
جيب تقدمي تغذية راجعة كلما كان املتعلم يف  -٥

 .مرحلة اكتساب مهارة أو معرفة جديدة
أما " التفاعلية"و " التفاعل"أن املقصود بكلميت  -٦

، "حتكم املتعلم"نوع من التعامل التدريسي وهو 
ولذا فإن حتكم املتعلم ما هو إال تفاعل يهدف 

  .إىل حتقيق نتائج تعليمية مرجوة
  مفهوم تصميم واجهة التفاعل

 وضع مفاتيح ،يقصد بتصميم واجهة التفاعل
وهلذا مسيت واجهة تفاعل ألن إطار حتكم يف كل 

ملتعلم يتفاعل معها عن طريق هذه املفاتيح وتصميم ا
من حيث ) شاشات العرض(إطارات الربنامج 

صياغتها وأنواعها ومداها ومكوناا، وكذلك تصميم 
مجيع الوسائط التعليمية املستخدمة يف تقدمي احملتوى 
من صور ثابتة ومتحركة ورسوم متحركة ورسوم 

  .خطية ولغة منطوقة وموسيقى
  هات التفاعلأنواع واج

يرتبط مصطلح واجهة التفاعل مع املستخدم 
واجـهة : بالكثري من املصطلحات األخرى مثل

 Graphical Userالتفاعل الرسومية مع املستخدم 
Interface "GUI") Bishop, 2002( واجهة ،

تفاعل الوسائط املتعددة مع املستخدم 
Multimedia User Interface "MUI" ،

 Logicalنطقية مع املستخدم واجهة التفاعل امل

User Interface "LUI") UNESCO, 

، واجهة التفاعل املسموعة مع )1990
 "Auditory User Interface "AUIاملستخدم

)Winn, 1994 (…اخل .  
  أسس ومعايري تصميم واجهات التفاعل 

) ٢٠١٠، جودت، ٢٠٠١خاطر، (اتفق كل من 
وهي  ،على أسس ومعايري تصميم واجهات التفاعل

  : كالتايل
 لمث:  يف تصميم واجهات التفاعلةمبادئ عام -١

البساطة، اتزان عناصر االطار، استخدام أزرار (
مع حركة طار يف االطار، تنظيم حمتويات اإل

 ...........).العني،
عرض العناصر (مثل : تدريج بناء إطارات الربجمية -٢

باحملتوى السابق، طار داخل االطار، ربط اإل
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إطار  الطويلة، اإلشارة لبداية تقسيم النصوص
 ........).جديد،

ختري اللون (مثل : توظيف اللون يف الربنامج -٣
املناسب للهدف، جتنب األلوان الصارخة، جتنب 

 .........).األلوان املتعارضة،
شاشة الكمبيوتر (مثل : عرض النص املكتوب -٤

ليست كصفحة الكتاب، جتنب استخدام 
، ةلغرافية خمتصرالفقرات واستبدهلا بعبارات ت

استخدام سطور قصرية يف الفقرات، اجلمع بني 
 ....).طار،النص والصورة على نفس اإل

مثل : عرض الرسومات التعليمية والصور الثابتة -٥
الصور اليت تشتمل على تفاصيل كثرية ميكن أن (

تعلم، استخدام تؤدى إىل تشتت انتباه امل
بدء ظللة، استخدام، الاملغري الرسومات اخلطية 

 .........).من األكرب إىل األصغر،
التعبري عن (مثل : عرض الرسومات املتحركة -٦

املفاهيم اردة اليت ال ميكن متثيلها يف الواقع، 
 ......).جذب انتباه املتعلم حنو الربنامج،

إظهار األشياء اليت (مثل : عرض لقطات الفيديو -٧
ال يستطيع املتعلم أن يراها مباشرة وبطريقة 

ة، تستخدم يف الرجع التصحيحي طبيعي
Corrective Feedback،(........ 

تنبيه (مثل : توظيف الصوت يف الربامج التعليمية -٨
املستخدم ملوضوع هام، استخدام الصوت يف 

 ..........)الرجع،
القواعد العامة لدمج الوسائل يف واجهات  -٩

ال ينبغي إطالقا مجع وسيلتني (مثل : التفاعل
، ال اإلطاربالزمن يف نفس بصريتني مرتبطتني 

 .......).حظة،ل يف نفس الاً صوتياًتستخدم مؤثر
: العرضإطار بني العناصر البصرية يف الربط  -١٠

باستخدام طار ربط كتلة النص يف نفس اإل(مثل 
الرسم، ربط عناصر الرسوم بعضها إىل بعض 

 ......).باستخدام النص،
ت تكبري مكونا(مثل ): توجيه االنتباه( لتمييزا -١١

امة، اهلالعرض اهلامة، استبعاد العناصر غري 
  ......).االقتصاد يف التمييز،

تصميم واجهة تفاعل برجميات التعلم  مهارات
  اإللكتروين

القدرة على األداء بدرجة " :تعرف املهارة بأا
كبرية من الكفاية والدقة والسرعة، سواء كانت 

 اثنني  مناًمهارة حسية أو عقلية أو اجتماعية أو مزجي
ومن أهم ، )٣٤،ص١٩٩٩حسن، ( "أو ثالثة منها

املهارات الالزمة لتصميم برجميات التعلم اإللكتروين 
  :ما يلى

البساطة، االتزان، املنطقية، (مهارات أساسية مثل  -١
 ). مناطق وظيفيةإىلتقسيم الشاشة 

 .مهارات تصنيف الشاشات -٢
 .مهارات توظيف النص داخل الربجمية -٣
 .ن تبعا لكل شاشةمهارات توظيف اللو -٤
مهارات توظيف الرسوم والصور الثابتة  -٥

 .واملتحركة ولقطات الفيديو
 .مهارات توظيف الصوت داخل الربجمية -٦
 .مهارات توظيف أمناط التفاعل يف الربجمية -٧
  . مهارات دمج وربط الوسائل داخل الشاشة -٨

  اهلدف من جتربة الدراسة
  أثر مدخل حتكمقياسدف الدارسة احلالية إىل 
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 زيادة املوجز - Full Minusنقص املفصل (املتعلم 
Lean Plus ( على التحصيل املعريف ومهارات

تصميم واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين 
 جامعة القصيم، وهنا  يفألعضاء هيئة التدريس

وصف للطريقة واإلجراءات اليت اتبعت إلنتاج أدوات 
لية تطوير الدراسة، وأهم املراحل اليت مرت ا عم

هذه األدوات، واخلطوات اليت اتبعت للتحقق من 
  .صدقها وثباا، وحتديد عينة الدراسة

  إنتاج أدوات الدراسة: أوالً
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها، قام 

 ما  علىتشتملاليت الباحث بإعداد أدوات الدراسة 
  :يلي

 :بناء االختبار - أ
لي وهو قام الباحث بتصميم االختبار التحصي

فقرة من نوعى الصواب واخلطأ ) ٣٨(مكون من 
واالختيار من متعدد، ومت عرض االختبار على 
جمموعة من احملكمني ملعرفة آرائهم يف مفردات 
االختبار وىف ضوء ما اتفق علية احملكمون مت تعديل 

فقرة، مث مت ) ٣٤(االختبار ليصبح يف صورته النهائية 
وسط أقل وأكرب زمن تقدير زمن االختبار حبساب مت

استغرقه أعضاء هيئة التدريس يف التجربة االستطالعية 
، ولقياس ) د٣٥(ليصبح زمن االختبار النهائي هو 

درجة ثبات االختبار قام الباحث باستخدام معادلة 
، )٢٠٠٣عالم، (سبريمان وبراون للتجزئة النصفية 

وهو معامل ثبات ) ٠،٨٥(وكان معامل الثبات 
ل على صالحية االختبار، وحلساب مرتفع مما يد

صدق االختبار مت حساب اجلذر التربيعي ملعامل ثبات 
وهي ) ٠،٩٢(االختبار، وحصلت األداة على نسبة 

  .نسبة مرتفعة
 :بناء بطاقة تقييم املنتج النهائي  - ب

قام الباحث ببناء البطاقة واشتملت على املهارات 
  :التالية

بع مهارات واشتملت على أر: املهارات األساسية -١
 .فرعية

واشتملت على ثالث : مهارة توظيف النص -٢
 .مهارات فرعية

واشتملت على : مهارة توظيف الرسوم والصور -٣
 .أربع مهارات فرعية

واشتملت على ثالث : مهارة توظيف الصوت -٤
 .مهارات فرعية

واشتملت على : مهارة توظيف أمناط التفاعل -٥
  .ثالث مهارات فرعية

ملنتج النهائي فقد قام وحلساب صدق بطاقة تقييم ا
الباحث بعرض بطاقة تقييم املنتج النهائي على 

 وذلك دف التأكد من ،املختصني يف تقنيات التعليم
  :التايل
  مدى مشول العبارات ملهارات تصميم واجهة

  .تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين احملددة
  مدى انتماء املهارات الفرعية للمهارات األساسية

 .االتابعة هل
 مدى دقة صياغة عبارات املهارات . 

وبعد ذلك مت تعديل البطاقة يف ضوء آراء احملكمني 
 . ووضع البطاقة يف صورا النهائية

وللتأكد من ثبات بطاقة تقييم املنتج النهائي فقد 
قام الباحث حبساب ثبات البطاقة عن طريق تقييم 

 من إنتاج أعضاء هيئة تدريس باستخدام نيبرجميت
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قة باإلضافة إىل االستعانة باثنني من أعضاء هيئة البطا
 أيضا نيالتدريس حيث قام كل منهما بتقييم الربجميت

وقام أعضاء هيئة تدريس بإنتاجهما وذلك التقييم 
باستخدام معايري تقييم بطاقة املنتج النهائي وذلك 

  . للوصول إىل الصورة النهائية للبطاقة
اق بينهم من مث قام الباحث حبساب معامل االتف

  :خالل املعادلة التالية

    
وبالتعويض يف املعادلة لعدد مرات االتفاق وعدد 

  :مرات االختالف كانت النتائج كالتايل
  حساب معامل االتفاق: )١(جدول 

  توسطامل  لباحثا  ملالحظ الثاينا  ملالحظ األولا
٩٣,٦٦  %٩٣  %٩٧  %٩١%  

 أن متوسط معامل االتفاق )١ (يتضح من اجلدول
بني املالحظني ومن ضمنهم الباحث كانت 

وهذا يدل على درجة ثبات عالية مما %) ٩٣,٦٦(
 .يؤكد أن بطاقة تقييم املنتج صاحلة للقياس والتطبيق

  إنتاج برجميات الدراسة: ثانياً
لي قام الباحث بإنتاج برجميتني قائمتني على مدخ

) Full Minusنقص املفصل (حتكم املتعلم إحدامها 
ورفعها على ) Lean Plusزيادة املوجز (واألخرى 

نظام جسور حبيث تكون متاحة لعينة الدراسة، وقبل 
عملية اإلنتاج قام الباحث بإعداد حمتوى الربجمية من 
خالل مراجعة الكتب واألدبيات املرتبطة مبوضوع 

واجهات التفاعل ومت التعلم وهو مهارات تصميم 
 حسب هذه Moduleتقسيمه إىل عدة مناذج 

املهارات، ومت عرض احملتوى على جمموعة من 
احملكمني املتخصصني لقياس مدى كفاية احملتوى ومن 

  . مث إجراء التعديالت اليت أوصوا ا
   جتربة الدراسة:ثالثاً
  :إجراء التجربة االستطالعية -١

على عينة من قام الباحث بتجريب الربجميتني 
أعضاء هيئة التدريس وكان عددهم مثانية أعضاء من 
كلية اتمع بربيدة وهى جمموعة منتظمة ومقصودة 
حيث مت اختيارهم ممن تراوحت درجام بني صفر 

درجة كحد أقصى من جمموع ) ١٧(كحد أدىن و
 -سؤاالً هي عدد أسئلة االختبار املعريف القبلي ) ٣٤(

 قياس حتصيل األعضاء يهدف إىلالذى البعدي 
  .للمهارة

  :إجراءات التجربة األساسية -١
 :اختيار اموعات التجريبية

مت اختيار اموعات التجريبية من أعضاء هيئة 
 وكان عدد ،التدريس يف كلية اتمع جبامعة القصيم

أعضاء هيئة التدريس املمثلني للعينة أربعة أعضاء لكل 
ة ومقصودة حيث مت جمموعة وبالتايل فهي عينة منتظم

 :اختيارها وفقاً للشروط التالية
ممن هلم خربة سابقة باستخدام اإلنترنت ونظام  -أ

وقد مت التعرف على " جسور"إدارة التعلم 
اخلربات السابقة للمجموعتني التجريبيتني من 

 .خالل استمارة التعرف على اخلربات السابقة
ممن تراوحت دراجام بني صفر كحد أدىن  -ب

) ٣٤( كحد أقصى من جمموع ةدرج) ١٢(و
 هي مجلة عدد أسئلة االختبار املعريف سؤاالً
يهدف إىل قياس حتصيل الذى  البعدي -القبلي

 .األعضاء للمهارة
تقدمي اختبار السلوك املدخلي للتأكد من جتانس  -ج

  

  عدد مرات االتفاق=االتفاق معامل 
عدد مرات + مرات االتفاق عدد 

  االختالف
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  :اموعات التجريبية كما يلى
  :جتانس اموعات -١

ي كانت أكرب وبعد تطبيق اختبار السلوك املدخل
درجة حيصل عليها عضو هيئة التدريس يف االختبار 

درجة ) ١٦(، هي )للمهارة والتحصيل(املدخلي 
ضح تدرجات وي) ٧(وأقل درجة يف كل اموعات 

  :ذلك من اجلدول التايل

  درجات األعضاء يف اختبار السلوك املدخلي للمجموعتني التجريبيتني: )٢(جدول 
  أقل قيمة  قيمة أعلى  جمموع الرتب  سط الرتبمتو  العدد  منط التصميم

  ٣  ١,٥  ٤  Full Minusنقص املفصل 
  ٧  ١٦  ٣  ١,٥  ٤  Lean Plusزيادة املوجز 

مث استخدم الباحث اختبار ويلككسن ملعرفة 
الفروق بني رتب درجات القياس القبلي للمجموعتني 

  :التجريبيتني ويتضح ذلك من اجلدول التايل

  تبار ويلككسن للتحقق من جتانس اموعتني التجريبيتنينتائج اخ: )٣(جدول 
  أقل قيمة  قيمة أعلى  جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  منط التصميم

  ٣  ١,٥  ٤  Full Minusنقص املفصل 
  غري دالة  صفر  ٣  ١,٥  ٤  Lean Plusزيادة املوجز 

تساوى ) Z( أن قيمة )٣(يتضح من اجلدول 
ا يبني أن اموعتني صفر وهى غري دالة إحصائيا مم

التجريبيتني على مستوى واحد أي متجانسني يف 
  .حتصيلهم وأدائهم للمحتوى اخلاص بالدراسة احلالية

   تنفيذ التجربة -٢
قام الباحث بتوضيح كيفية التسجيل ألعضاء هيئة 

) نظام إدارة التعلم(التدريس من خالل نظام جسور 
وذلك دف حصول كل جمموعة على الربجمية 

تشرح مهارات تصميم واجهة اليت خلاصة ا ا
  .التفاعل

  :احلصول على نتائج التجربة -٢
  :قام الباحث بعد تنفيذ التجربة مبا يلى

تقييم أداء اموعات للمهارات املطلوبة بناء على -أ
إنتاج (درجام يف بطاقة تقييم املنتج النهائي 

  .)وحدة دراسية إلكترونيا

لجانب املعريف من تقييم حتصيل اموعات ل-ب
املهارات املطلوبة بناء على درجام يف االختبار 

  . البعدي-املعريف القبلي
إىل إجراء العمليات اإلحصائية الالزمة للوصول -ج

 SPSSنتائج التجريبية وذلك باستخدام برنامج 
  .)مان ويتىن(من خالل اختبار 
  :عرض نتائج الدراسة

 لدراسةل األول  الرئيسفرضاللتحقق من صحة ل
وجد فروق ذات داللة ت ال :ينص على أنهالذي 

إحصائية يف التحصيل املعريف ألعضاء هيئة التدريس 
 Fullمدخل نقص املفصل (باستخدام حتكم املتعلم 

Minus ( يف مقابل أعضاء هيئة التدريس باستخدام
يف ) Lean Plusمدخل زيادة املوجز (حتكم املتعلم 

  .التعلم اإللكتروينتصميم واجهة تفاعل برجميات 
مان  (يمت استخدام أسلوب اإلحصاء الالبارامتر
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نظرا لصغر حجم اموعة التجريبية وعدم ) ويتىن
اعتدال املنحىن التجرييب، وفيما يلى نتائج هذا 

مدخل (االختبار للفروق بني اموعتني التجريبيتني 
، مدخل زيادة املوجز Full Minusنقص املفصل 

Lean Plus ( القياس البعدي للتحصيل املعريف يف
لتصميم واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين، 

  :يوضح ذلك) ٣(جدول 

  داللة الفروق بني متوسط رتب درجات اموعتني التجريبيتني يف االختبار التحصيلي املعريف:)٤(جدول
  الداللة U قيمة  الرتب متوسط  العدد  منط التصميم  اموعة
  ٢٢,٢٦  ٤  Full Minusمدخل نقص املفصل   ١ التجريبية
  عند غري دالة  ٥٥,٥  ٢٧,٧٦  ٤  Lean Plusمدخل زيادة املوجز   ٢ التجريبية

  %٠,٠٥ مستوى
قد بلغت  )U( أن قيمة )٤ (يتضح من اجلدول

وهى قيمة غري داله إحصائيا، مما يعين عدم ) ٥٥,٥(
 بني اموعتني ة إحصائيةوجود فروق ذات دالل

ني يف االختبار التحصيلي املعريف وبالتايل التجريبيت
ميكن القول بوجود تكافؤ بني اموعتني التجريبيتني 
يف التحصيل املعريف لتصميم واجهة تفاعل برجميات 
التعلم اإللكتروين وبذلك يتحقق الفرض الرئيسي 

  .األول
 لدراسةل ثاين ال الرئيسفرضاللتحقق من صحة ل

فروق ذات داللة  ال توجد :ينص على أنهالذي 
إحصائية يف أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة تصميم 
واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين باستخدام 

) Full Minusمدخل نقص املفصل (حتكم املتعلم 
يف مقابل أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة تصميم 
واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين باستخدام 

  ).Lean Plusمدخل زيادة املوجز (م حتكم املتعل
مان  (يمت استخدام أسلوب اإلحصاء الالبارامتر

نظرا لصغر حجم اموعة التجريبية وعدم ) ويتىن
اعتدال املنحىن التجرييب، وفيما يلى نتائج هذا 

مدخل (االختبار للفروق بني اموعتني التجريبيتني 
، مدخل زيادة املوجز Full Minusنقص املفصل 
Lean Plus ( يف القياس البعدي ملهارات تصميم

) ٤( جدول ،واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين
  : يوضح ذلك

 مهارات تصميم واجهة تفاعل يفاختبار مان ويتىن ملعرفة الفروق بني اموعتني التجريبيتني : )٥(جدول 
  برجميات التعلم اإللكتروين

 متوسط  العدد  منط التصميم  املهارة
  الرتب

 جمموع
  الرتب

  قيمة
U 

  قيمة
W 

   قيمة
Z 

  الداللة

مدخل نقص املفصل 
Full Minus مهارات تصميم واجهة   ١٣  ٣,٢٥  ٤

تفاعل برجميات التعلم 
مدخل زيادة املوجز   اإللكتروين

Lean Plus ٢٣  ٥,٧٥  ٤  
١,٥١٧-  ١٣  ٣  

  عند دالة
  مستوى
٠,٠٥%  

 عدم حتقق الفرض الثاين) ٥(يتضح من اجلدول 
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني 

 Fullمدخل نقص املفصل (اموعتني التجريبيتني 

Minus مدخل زيادة املوجز ،Lean Plus( لصاحل ،
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 Leanاموعة التجريبية الثانية مدخل زيادة املوجز 

Plus.  
 ملعرفة )مان ويتىن(استخدم الباحث اختبار 

 على حده الفروق بني كل جمموعتني يف كل مهارة
  :كما يلى
 حلساب الفروق بني متوسط الرتب يف :أوالً

املهارات األساسية لواجهة تفاعل برجميات التعلم 

اإللكتروين لكل من أعضاء هيئة التدريس يف اموعة 
مدخل نقص (استخدم فيها اليت التجريبية األوىل 

، وأعضاء هيئة تدريس يف )Full Minusاملفصل 
مدخل (استخدم فيها اليت الثانية اموعة التجريبية 

استخدم الباحث اختبار ) Lean Plusزيادة املوجز 
  :تتضح نتائجه من اجلدول التايلالذى ) مان ويتىن(

  للمهارات األساسية) Z( ،)W(قيمة : )٦(جدول 
 متوسط  العدد  منط التصميم  املهارة

  الرتب
 جمموع
  الرتب

  قيمة
U 

  قيمة
W 

  قيمة
Z الداللة  

مدخل نقص املفصل 
Full Minus ١٢  ٣  ٤  

  مدخل زيادة املوجز  ألساسيةاملهارات ا
Lean Plus 

٢٤  ٦  ٤  
١,٧٧٥-  ١٢  ٢  

  عند دالة
  مستوى
٠,٠٥%  

        هي ) Z(أن قيمة ) ٦( يتضح من اجلدول
وهى دالة إحصائيا وبذلك يتبني عدم ) ١,٧٧٥-(

 من فروض املهارات )١(رقم   الفرعيحتقق الفرض
وجد فروق ذات داللة تال : ى أنهينص علالذى 
 يف أداء أعضاء هيئة التدريس للمهارات ةإحصائي

األساسية على واجهة تفاعل برجميات التعلم 
مدخل نقص (اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 

يف مقابل أداء أعضاء هيئة  ) Full Minusاملفصل 
التدريس ملهارة تصميم واجهة تفاعل برجميات التعلم 

مدخل زيادة (روين باستخدام حتكم املتعلم اإللكت
، حيث وجدت فروق ذات )Lean Plusاملوجز 

داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية الثانية 
  .)Lean Plusمدخل زيادة املوجز (

 حلساب الفروق بني متوسط الرتب يف :ثانياً
مهارة توظيف النص لواجهة تفاعل برجميات التعلم 

 أعضاء هيئة التدريس يف اموعة اإللكتروين لكل من
مدخل نقص (استخدم فيها اليت التجريبية األوىل 

تدريس يف ال، وأعضاء هيئة )Full Minusاملفصل 
مدخل (استخدم فيها اليت اموعة التجريبية الثانية 

استخدم الباحث اختبار ) Lean Plusزيادة املوجز 
  :)٧(تتضح نتائجه من اجلدول الذى ) مان ويتىن(

  ملهارة توظيف النص) Z( ،)W(قيمة : )٧(جدول 
 متوسط  العدد  منط التصميم  املهارة

  الرتب
 جمموع
  الرتب

  قيمة
U 

  قيمة
W 

  قيمة
Z 

  الداللة

مدخل نقص املفصل 
Full Minus ١٢,٥٠  ٣,١٣  ٤  

  مدخل زيادة املوجز  توظيف النص مهارة
Lean Plus 

٥,٨٨  ٥,٨٨  ٤  
١,٧٠٣-  ١٢,٥٠  ٢,٥٠  

  عند دالة
  مستوى
٠,٠٥%  
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  حممد بن إبراهيم الشويعى

       هي ) Z(أن قيمة ) ٧(يتضح من اجلدول 
وهى دالة إحصائيا وبذلك يتبني عدم ) ١,٧٠٣-(

 من فروض املهارات )٢(رقم   الفرعيحتقق الفرض
ال توجد فروق ذات داللة : ينص على أنهالذي 
 يف أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف ةإحصائي

 التعلم اإللكتروين النص على واجهة تفاعل برجميات
 Fullمدخل نقص املفصل (باستخدام حتكم املتعلم 

Minus ( يف مقابل أداء أعضاء هيئة التدريس لنفس
مدخل زيادة املوجز (املهارة باستخدام حتكم املتعلم 

Lean Plus ( حيث وجدت فروق ذات داللة
مدخل (إحصائية لصاحل اموعة التجريبية الثانية 

  .)Lean Plusزيادة املوجز 
 حلساب الفروق بني متوسط الرتب يف :ثالثاً

مهارة توظيف الرسوم والصور لواجهة تفاعل 
برجميات التعلم اإللكتروين لكل من أعضاء هيئة 

استخدم اليت التدريس يف اموعة التجريبية األوىل 
، وأعضاء )Full Minusمدخل نقص املفصل (فيها 

اليت  الثانية  اموعة التجريبية يفتدريسالهيئة 
) Lean Plusمدخل زيادة املوجز (استخدم فيها 

تتضح الذى ) مان ويتىن(استخدم الباحث اختبار 
  ): ٨(نتائجه من اجلدول 

  يف ملهارة توظيف الرسوم والصور) Z( ،)W( قيمة :)٨(جدول 
 متوسط  العدد  منط التصميم  املهارة

  الرتب
 جمموع
  الرتب

  قيمة
U 

  قيمة
W 

  قيمة
Z 

  الداللة

مدخل نقص املفصل 
Full Minus مهارة توظيف الرسوم   ١٥  ٣,٧٥  ٤

  مدخل زيادة املوجز  والصور
Lean Plus 

٥,٢٥  ٥,٢٥  ٤  
١,٠٠٠-  ١٥  ٥  

  عند دالة
  مستوى
٠,٠٥%  

       هي ) Z(أن قيمة ) ٨(يتضح من اجلدول 
وهى دالة إحصائيا وبذلك يتبني عدم ) ١,٠٠٠-(

 فروض املهارات  من)٣(رقم  الفرعيحتقق الفرض 
فروق ذات داللة  ال توجد: ينص على أنهالذي 
 يف أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف ةإحصائي

الرسوم والصور على واجهة تفاعل برجميات التعلم 
مدخل نقص (اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 

يف مقابل أداء أعضاء هيئة ) Full Minusاملفصل 
مدخل ( باستخدام حتكم املتعلم التدريس لنفس املهارة

، حيث وجدت فروق )Lean Plusزيادة املوجز 

ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية الثانية 
  ).Lean Plusمدخل زيادة املوجز (

 حلساب الفروق بني متوسط الرتب يف :رابعاً
مهارة توظيف الصوت لواجهة تفاعل برجميات التعلم 

ضاء هيئة التدريس يف اموعة اإللكتروين لكل من أع
مدخل نقص (استخدم فيها اليت التجريبية األوىل 

وأعضاء هيئة تدريس يف ) Full Minusاملفصل 
مدخل (استخدم فيها اليت اموعة التجريبية الثانية 

استخدم الباحث اختبار  )Lean Plusزيادة املوجز 
  ): ٩(تتضح نتائجه من اجلدول الذى ) مان ويتىن(
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 .......اختالف مدخل حتكم املتعلمأثر 

  مهارة توظيف الصوت) Z( ،)W(قيمة : )٩(جدول 
 متوسط  العدد  منط التصميم  املهارة

  الرتب
 جمموع
  الرتب

  قيمة
U 

  قيمة
W 

  قيمة
Z 

  الداللة

مدخل نقص املفصل 
Full Minus ١٨  ٤,٥  ٤  

  مدخل زيادة املوجز  الصوتمهارة توظيف 
Lean Plus 

١٨  ٤,٥  ٤  
٠,٠٠٠  ١٨  ٨  

  عند دالة
  مستوى
٠,٠٥%  

هي ) Z(أن قيمة ) ٩(ح من اجلدول يتض
غري دالة إحصائيا وبذلك يتحقق  وهى) ٠,٠٠٠(

الذي  من فروض املهارات )٤(رقم  الفرعيالفرض 
 ة إحصائيلة دال ذاتقووجد فرتال : ينص على أنه

يف أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف الصوت 
على واجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين 

 Fullمدخل نقص املفصل (حتكم املتعلم باستخدام 

Minus ( يف مقابل أداء أعضاء هيئة التدريس لنفس
مدخل زيادة املوجز (املهارة باستخدام حتكم املتعلم 

Lean Plus.(  

 حلساب الفروق بني متوسط الرتب يف :خامساً
مهارة توظيف أمناط التفاعل لواجهة تفاعل برجميات 

اء هيئة التدريس يف التعلم اإللكتروين لكل من أعض
مدخل (استخدم فيها اليت اموعة التجريبية األوىل 

وأعضاء هيئة التدريس ) Full Minusنقص املفصل 
مدخل (استخدم فيها اليت يف اموعة التجريبية الثانية 

استخدم الباحث اختبار ) Lean Plusزيادة املوجز 
  ): ١٠(تتضح نتائجه من اجلدول الذى ) مان ويتىن(

  ملهارة توظيف أمناط التفاعل) Z( ،)W( قيمة :)١٠(جدول 
 متوسط  العدد  منط التصميم  املهارة

  الرتب
 جمموع
  الرتب

  قيمة
U 

  قيمة
W 

  قيمة
Z الداللة  

مدخل نقص املفصل 
Full Minus مهارة توظيف أمناط   ٢٢,٥٠  ٥,٦٣  ٤

  مدخل زيادة املوجز  التفاعل
Lean Plus 

١٣,٥٠  ٣,٣٨  ٤  
١,٤٢٣  ١٣,٥٠  ٣,٥٠  

  عند دالة
  مستوى
٠,٠٥%  

      هي) Z(أن قيمة ) ١٠(يتضح من اجلدول 
وهى دالة إحصائيا وبذلك يتبني عدم ) ١,٤٢٣-(

 من فروض املهارات )٥(رقم  الفرعيحتقق الفرض 
 لة دال ذاتقووجد فرتال : ينص على أنهالذي 
 يف أداء أعضاء هيئة التدريس ملهارة توظيف ةإحصائي

 على واجهة تفاعل برجميات التعلم أمناط التفاعل
مدخل نقص (اإللكتروين باستخدام حتكم املتعلم 

يف مقابل أداء أعضاء هيئة ) Full Minusاملفصل 

مدخل (التدريس لنفس املهارة باستخدام حتكم املتعلم 
 حيث وجدت فروق ،)Lean Plusزيادة املوجز 

 ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية األوىل
  ).Full Minusمدخل نقص املفصل (

  تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها
 :التحصيل املعريف: أوالً

مدخل  (١ مما سبق يتضح أن اموعة التجريبية
 مع اموعة أتتكاف) Lean Plusزيادة املوجز 
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  حممد بن إبراهيم الشويعى

) Full Minusمدخل نقص املفصل  (٢ التجريبية
ت يف التحصيل املعريف لتصميم واجهة تفاعل برجميا

التعلم اإللكتروين، ويرى الباحث أن التكافؤ قد يرجع 
  :إىل األسباب التالية

أن اختيار عضو هيئة التدريس لنوع املدخل  -١
ته داالتعليمي الذى يتناسب مع ميوله واستعدا

سواء مدخل نقص املفصل أو زيادة املوجز ميكن 
 أثر إجيايب على التحصيل حيث  لهأن يكون

الذى اختاره هو الذى يعتقد العضو أن املدخل 
يتوافق مع ميوله وقدراته وخرباته السابقة وبالتايل 
يستطيع تكييف طريقة التعلم مبا يتناسب مع 

 .قدراته
أن استخدام عضو هيئة التدريس للمنظمات  -٢

التمهيدية يف بداية الربنامج واملتمثلة يف األهداف 
العامة واألهداف السلوكية ميكن أن يكون قد 

على التحصيل، حيث قد يتوقع عضو أثر إجيابيا 
هيئة التدريس أن تكون مهام التقومي مرتبطة 
بالقدرة على حتقيق هذه األهداف املنصوص 

 .عليها
أن اختيار عضو هيئة التدريس لنوع احملتوى  -٣

وأمناط عرضه متمثلة يف اختيار منط أو أكثر من 
 – األمثلة –القواعد (أمناط عرض احملتوى 

ن يكون قد أثر إجيابيا على ميكن أ) التدريبات
 .التحصيل

مع ظهور إطار أن عرض فكرة واحدة بكل  -٤
الرسوم املتحركة اخلاصة بتلك الفكرة يف اجلانب 
املقابل هلا على نفس الشاشة وترك الوقت الكايف 
للعضو بفحصها ودراستها وذلك من خالل 

عرض الصورة الواحدة أكثر من مرة ميكن أن 
 .ى التحصيليكون قد أثر إجيابيا عل

أن حرية اختيار عضو هيئة التدريس التحكم يف  -٥
ميكن أن يكون قد ) إدارة الوقت(سرعة التعلم 

أثر إجيابيا على التحصيل فليس كل األعضاء 
لديهم نفس القدرات مبعين أنه بدون توافر وقت 
كاف الستيعاب املعلومات فإن بطئ التعلم ال 

تعلم يكتسب إال القليل وعلى النقيض سريع ال
 .يشعر بامللل من بطئ سرعة التعلم

أن استخدام عضو هيئة التدريس للمساعدة يف  -٦
التوقيت الذى يناسبه ميكن أن يكون قد أثر 
إجيابيا على التحصيل فقد يكون احملتوى ليس 
مفهوماً بدرجة كبرية باإلضافة إىل استخدامه 
املعلومات اإلضافية اليت تساعده على فهم 

 .املوضوع
 إستراتيجيةالتفاعل اإلجيايب اليت توفرها أن فرصة  -٧

 من موضوعحتكم املتعلم يف التعامل مع كل 
خالل قيام العضو بتحديد متطلباته وطلب 
احتياجاته وتكرار أجزاء منها من املمكن أن خيلق 
جو تعليمي يساعد على الفهم والبعد عن احلفظ 

 .مما يؤدى بدوره إىل زيادة التحصيل
 الراجعة املعتمدة على أن استخدام التغذية -٨

الرجوع إىل الربنامج األصلي من شأا حتفيز 
األعضاء على تركيز انتباههم على أهم املعلومات 
اليت تتضمنها موضوعات الربنامج وبالتايل زيادة 
التحصيل فالفصل بني التغذية الراجعة والربنامج 
ممكن أن يؤدى إىل حفظ اإلجابات دون فهم 

 . متكاملةاملوضوع بصورة شاملة
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 .......اختالف مدخل حتكم املتعلمأثر 

 حتكم املتعلم تساعد على تبسيط إستراتيجيةأن  -٩
خطوات التعلم لكل األعضاء يف كال املدخلني 
بنفس الدرجة األمر الذى أدى إىل استخدامهم 
عمليات معرفية مشتركة يف معاجلة املعلومات 

 .وبالتايل تقارب حتصيلهم
ويرى الباحث أن هذه النتائج تتفق مع نتائج كل 

 (Crooks, 1996)، (Wolf, 1995)،من

(Crooks & Klein, 1998)، et al,) Steven 

 وختتلف مع نتائج كل من 2010) 
)Schnackenberg, & Sullivan 1997 

(Bachelder, 2007) ( حيث كان) مدخل زيادة
مدخل نقص (أعلى حتصيال من  )Lean Plusاملوجز 
  ).Full Minusاملفصل 

مهارات تصميم واجهة تفاعل برجميات التعلم : ثانيا
   :اإللكتروين

 Leanمدخل زيادة املوجز (مما سبق يتضح أن 

Plus ( أفضل من) مدخل نقص املفصلFull 

Minus .(كل من يف :  
إكساب أعضاء هيئة التدريس املهارات األساسية  -١

 .لواجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين
إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارة توظيف  -٢

 .النص لواجهة تفاعل برجميات التعلم اإللكتروين
إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارة توظيف  -٣

 التعلم الصور والرسوم لواجهة تفاعل برجميات
 .اإللكتروين

  :ويفسر الباحث هذه النتيجة بالتايل
يساعد ) Lean Plusزيادة املوجز (أن مدخل 

أعضاء هيئة التدريس على اكتساب املعلومات املعرفية 

الكافية والالزمة الكتسام املهارات األساسية 
لواجهة ) البساطة، االتزان، املنطقية، وتقسيم الشاشة(

هذه حيص إن لم اإللكتروين تفاعل برجميات التع
املهارات حيتاج فيها املتعلم إىل معلومات معرفية كثرية 

مدخل زيادة املوجز (لكى يتقن هذه املهارات، و
Lean Plus ( حيتوى فيه الربنامج على املعلومات

األساسية ملساعدة أعضاء هيئة التدريس على تعلم 
وضوع وميكن لألعضاء دراسة الربنامج األساسي امل
ميكنهم ) add(قط، وبالضغط على أزرار أضف ف

إضافة بعض املعلومات اليت يعتقدون أم يف حاجة 
تعريفات، أمثلة، مفردات، تدريب، تغذية (إليها مثل 

 ).راجعة
مدخل زيادة (أن طبيعة مستخدمي هذا املدخل 

يفضلون احلصول على ) Lean Plusاملوجز 
 املساعدة، املعلومات األساسية فقط وإضافة املعلومات

وهذا ساعدهم على اكتساب املعلومات الكافية حول 
مهارة معينة مثل مهارة توظيف النص ومهارة توظيف 

حتتاج معلومات متنوعة لكيفية اليت الصور والرسوم 
 .توظيفهم

وجد تال فأما بالنسبة ملهارة توظيف الصوت 
 ١لة إحصائية بني اموعة التجريبيةال د ذاتفروق

 Fullمدخل نقص املفصل (ـ اليت تدرس ب

Minus (موعة التجريبيةاليت تدرس بـ ٢وا 
ويرجع الباحث ) Lean Plusمدخل زيادة املوجز (

أن مهارة توظيف الصوت تعتمد على معايري ىل ذلك إ
أسس التزامن يف التعليق الصويت (ثابتة وواضحة مثل 

وعرض التعليق، واختيار املؤثرات الصوتية املناسبة، 
مما قد يسهل على جمموعيت ) كم يف الصوتوالتح
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  .مدخلي حتكم املتعلم إكساب هذه املهارة للمستخدم
وبالنسبة ملهارة توظيف أمناط التفاعل فقد وجدت 

مدخل (ة إحصائية لصاحل جمموعة لدالذات فروق 
 ويرجع الباحث ذلك إىل) Lean Plusزيادة املوجز 

لى يعتمد ع) Lean Plusزيادة املوجز (أن مدخل 
 وذلك عندما حيتاج عضو هيئة (add)أزرار اإلضافة 

التدريس إىل معلومات إضافية تضاف للمعلومات 
األساسية املقدمة، وهذا التفاعل بني املستخدم وبني 
املدخل قد يساعد املستخدم على تعلم املهارة 
وتصميمها وهذا قد يتناسب مع مهارة أمناط التفاعل 

دم أسس اختيار منط اليت حتتاج إىل إكساب املستخ
  . التفاعل املناسب، وتنسيق وتصميم مفاتيح التحكم

وعلى حدود علم الباحث ال توجد دراسات 
 حتكم املتعلم يف مهارات تصميم إستراتيجيةتناولت 

واجهة برجميات التعلم اإللكتروين إال نتائج الدراسات 
 ,Wolf, 1995) ( Crooks(السابقة التالية 

1996(, Crooks,& Klein, 1998(, 
Bachelder, 2007)(, )Steven, et al, 2010 (

)Schnackenberg, 1997(,) Behrend 

&Thompson, 2012(، )Kutlu, 2012( 
)Mahmut, 2012 ( ن أوهذه الدراسات تؤكد

 حتكم املتعلم هي األكثر فائدة أو كفاءة يف إستراتيجية
  اآليلالربامج الدراسية املقدمة مبساعدة احلاسب

ووصول املتعلمني من خالهلا إىل أعلى مستويات 
تفوق  - أيضا -كما تؤكد التحصيل واألداء، 

ء مدخل نقص املفصل أو مدخلي حتكم املتعلم سوا
زيادة املوجز باملقارنة باالستراتيجيات التعليمية 

   .األخرى

  :التوصيات والبحوث املقترحة
  :توصيات الدراسة: أوالً

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، 
  :يوصى الباحث مبا يلى

 حتكم املتعلم إستراتيجيةضرورة االهتمام بتطبيق  -١
زيادة الشرح  (،)فصلنقص الشرح امل(مبدخليها 

 حتكم املتعلم أفضل إستراتيجيةحيص إن ) املوجز
طرق التعلم إذا مت وضع ميول املتعلمني موضع 
االعتبار فيما يتصل باختيار املدخل املالئم هلم 

  .وهو ما أسفرت عنه الدراسة احلالية
أن التفرد اليت اختصت به الدراسة احلالية من  -٢

نقص (لم مبدخليها  حتكم املتعإستراتيجيةتطبيق 
يف ) زيادة الشرح املوجز(، )الشرح املفصل

برنامج واحد ميكن العمل مبقتضاها عند تطبيق 
حبيث ال نقتصر  االستراتيجيات التعليمية األخرى

 أو االقتصار اإلستراتيجيةعلى أسلوب واحد من 
حىت يفسح اال  - واحدة إستراتيجيةعلى 

ملختلفة داخل للمقارنة الفعلية بني األساليب ا
 إستراتيجية الواحدة أو املقارنة بني اإلستراتيجية

 .وغريها من االستراتيجيات
ضرورة أن يكون املتعلم هو حمور العملية  -٣

التعليمية من خالل استخدام برامج تعليمية قائمة 
على استراتيجيات تتيح للمتعلم اختاذ قرار ما 

  .يتعلمه
  البحوث املقترحة: ثانياً

ذه الدراسة يقترح الباحث بعض استكماال هل
  :الدراسات التالية
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 أداء أعضاء هيئة التدريس يف ظل حتكم مبا أن -١
كان أكثر ) مدخل زيادة الشرح املوجز(املتعلم 

تباينا ووضوحا عن أعضاء هيئة التدريس يف ضل 
فإن ) مدخل نقص الشرح املفصل(حتكم املتعلم 

ميكن أن يكون األساس للعديد من ذلك 
 .الدراسات

 حتكم إستراتيجيةدراسة مقارنة بني أثر تدريس  -٢
زيادة (، )نقص الشرح املفصل(املتعلم مبدخليها 
 حتكم الربنامج وإستراتيجية) الشرح املوجز

زيادة الشرح ( ،)نقص الشرح املفصل(مبدخليها 
من خالل برنامج واحد يتيح هلم حرية ) املوجز

 .االختيار
ثل م(أثر دراسة االستراتيجيات األخرى  -٣

على األداء يف )  التعلم املنتظم ذاتياإستراتيجية
 .حتكم املتعلم

 حتكم إستراتيجيةإجراء دراسات مماثلة لقياس أثر  -٤
رياضيات، كيمياء، (املتعلم على املواد األخرى 

 اإلستراتيجيةللوقوف على أمهية هذه ) ……
  . القوة والضعف اونواحي

  :املراجع
أثر  ")هـ١٤٢٩( عبيد اهللا، عبد القادربن  .١

برنامج إلكتروين مقترح لتدريب معلمي العلوم 
رسالة " على بعض استراتيجيات التدريس احلديثة

دكتوراه غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم 
 .القرى

علم النفس اإلحصائي  ")٢٠٠٥(، فؤاد يالبه .٢
 دار الفكر ،الطبعة الثانية. "وقياس العقل البشرى

 .مصر: وزيع للطباعة والنشر والتالعريب

 )٢٠٠٩( منصور ,نفني واجلزار، عبد اللطيف .٣
تطوير مقرر إلكتروين يف ضوء معايري "

ومواصفات التعلم اإللكتروين من بعد عرب 
اإلنترنت ودراسة أثره على التحصيل ومهارات 

املؤمتر " التعلم من بعد لدى طلبة الدبلوم املهنية
 العلمي الثاين عشر للجمعية املصرية لتكنولوجيا

 . أكتوبر٢٩-٢٨التعليم، يف الفترة من 
أسس تصميم  ")٢٠١٠(مصطفى , جودت .٤

". واجهات التفاعل يف برامج الوسائل املتعددة
-http://www.mostafa :متاح على الرابط

gawdat .net/index  
أهدافه، : التدريس ")١٩٩٩(  ريان,حسن .٥

الطبعة . "أسسه، أساليبه، تقومي نتائجه، تطبيقاته
  .مصر:  القاهرة، للنشرعامل الكتب ،الرابعة

تصميم وإنتاج  ")٢٠٠١(خاطر، سعيدة  .٦
برنامج كمبيوتر يلىب احتياجات طالب 
الدراسات العليا من شبكة املعلومات وقواعد 

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية " البيانات
  .التربية، جامعة حلوان

فاعلية استخدام  ")١٩٩٨(سرايا، عادل  .٧
تراتيجيات التعليم املفرد يف الكمبيوتر وبعض اس

تنمية التحصيل االبتكاري واالجتاه حنو مادة 
العلوم يف ضوء األسلوب املعريف لدى تالميذ 

رسالة دكتوراه غري منشورة، " املرحلة اإلعدادية
  .كلية التربية، جامعة طنطا

أمهية ومعوقات  ")١٤٢٨(فواز الشمري،  .٨
وجهة استخدام املعلمني للتعليم اإللكتروين من 

 رسالة ."نظر املشرفني التربويني مبحافظة جدة 
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ماجستري غري منشورة، كلية التربية جامعة أم 
  .القرى

مطالب استخدام  ")١٤٣٠(ناصر , الشهراين .٩
التعلیم اإللكتروين يف تدریس العلوم الطبيعية 

رسالة  ".من وجهة نظر املختصین بالتعليم العايل
مكة : ىدكتوراه غري منشورة جامعة أم القر

  .املكرمة
التعلم اإللكتروين  ")٢٠٠٥(الصاحل، بدر  .١٠

" شراكة من أجل اجلودة: والتصميم التعليمي
املؤمتر العلمي العاشر للجمعية املصرية لتكنولوجيا 

تكنولوجيا التعليم اإللكتروين ومتطلبات  :التعليم
  .اجلودة الشاملة، القاهرة

أثر اختالف كل  ")٢٠٠٥(طلبة عبد احلميد  .١١
النمط التعليمي والتخصص األكادميي على من 

اكتساب كفايات التصميم التعليمي لربجميات 
التعلم اإللكتروين لدى الطالب املعلمني بكلية 

 املؤمتر العلمي للجمعية املصرية "التربية
التعليم اإللكتروين "لتكنولوجيا التعليم بعنوان 

  .كلية البنات" ومعايري اجلودة
لتأثريات الفارقة ا ")٢٠٠٠(نبيل ، عزمي .١٢

 فاعلية عناصر تصميم برامج ألساليب التحكم يف
 غري رسالة دكتوراه "الكومبيوتر التعليمية

  .مصر:  كلية التربية، جامعة حلوان،منشورة
التصميم التعليمي  ")٢٠٠١(عزمي، نبيل  .١٣

 دار اهلدى ،الطبعة األوىل. "للوسائط املتعددة
  . مصر:للنشر والتوزيع املنيا

التحليل اإلحصائي  ")٢٠٠٣(اء عالم، رج .١٤
الطبعة . "SPSSللبيانات باستخدام برنامج 

  .مصر:  دار النشر للجامعات، القاهرة،األوىل
حتديد  ")هـ١٤٢٩(الغامدي، عبد الوهاب  .١٥

حاجات معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية 
رسالة ماجستري غري منشورة، " للتعليم اإللكتروين

  .القرىكلية التربية، جامعة أم 
تكنولوجيا  ")١٩٩٣( الفرجاين، عبد العظيم .١٦

  .مصر:  القاهرة، دار املعارف."تطوير التعليم
أثر استخدام مدخلني  ")١٩٩٩(قباين، منذر  .١٧

يف تدريس الرياضيات باستخدام الكمبيوتر على 
اإلعدادي واستبقاء  حتصيل تالميذ الصف األول

راه  رسالة دكتو."أثر تعلمهم هلا واجتاهام حنوها
غري منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة 

  .القاهرة
تقومي جتربة  ")هـ١٤٢٥( القرين، سعيد .١٨

 يف استخدام نظام  سعودجامعة امللك
WEBCTعرب الشبكة العاملية للمعلومات  

 رسالة ." يف مساندة التدريس)اإلنترنت(
ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة امللك 

 .سعود
ثقافة التعلم  ")٢٠٠٨(يا الل، زكر .١٩

 :)٣٧٩( العدد الة العربية، ."اإللكتروين
  .الرياض

مدى فعالية بعض  ")١٩٩٧(املوجى، أماين  .٢٠
طرق التعلم الذايت يف تدريس الكيمياء على 

" حتصيل طالب املرحلة الثانوية وتفكريهم العلمي
معهد الدراسات ،رسالة دكتوراه غري منشورة

  .مصر: عة القاهرةوالبحوث التربوية، جام
التعلم اإللكتروين  ")٢٠٠٥(اهلادي، حممد  .٢١
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Abstract 
 
This study aims to measure the difference in effect between the two learner control ap-
proaches (Lean-Plus and the Full-Minus) in the process of Knowledge acquirement and 
in the Skills of designing an interactive interface as a software for E-Learning Among a 
sample of Faculty Members at Al-Qassim University. Based on a sample of 8 faculty 
members at the university, the present study comes out with the following results: 

1. No significant statistical differences are found in the process of knowledge ac-
quirement between the group of the teaching staffs who used the Full Minus 
method of the Learner Control Approach and those who used the Lean Plus 
method in the design of an interactive interface software for electronic learning .  

2.  Significant statistical differences are found between the effectiveness of the 
two methods; the differences are in favor of the Lean Plus approach. 

3. Significant statistical differences are found between the teaching staffs in their 
performance of the basic skills while using the Interactive Interface software for 
electronic learning according to either the Full Minus Approach or the Lean 
Plus Approach; The differences are in favor of the second approach (the Lean 
Plus). 

4. Significant statistical differences between the teaching staffs in the their per-
formance and skills of manipulating the Text-Application while using the inter-
active interface software for electronic learning according to either the Full Mi-
nus approach or the Lean Plus. The differences are in favor of the second ap-
proach (the Lean Plus).  

5. Significant statistical differences between the teaching staffs in the their per-
formance and skills of manipulating drawings and pictures while using the in-
teractive interface software for electronic learning according to either the Full 
Minus approach or the Lean Plus. The differences are in favor of the second ap-
proach (the Lean Plus).  

6. Significant statistical differences between the teaching staffs in the their per-
formance and skills of manipulating the various types of interaction while using 
the interactive interface software for electronic learning according to either the 
Full Minus approach or the Lean Plus. The differences are in favor of the sec-
ond approach (the Lean Plus).  

 
Keywords: Learner control approach, Acquirement of knowledge, E-Learning Soft-

ware  
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  ........  بتطبيق حوكمة الشركات على جذبااللتزامثر أقياس 

 بتطبيق حوكمة الشركات على جذب االستثمارات االلتزام أثر قياس
  )ة األردنية ميدانية من البيئأدلة( األجنبية

  
 

  اململكة العربية السعودية- ز جامعة امللك عبد العزي-كلية األعمال برابغ 
  

Q  
ئ احلوكمة على استقطاب االستثمار األجنيب التزام الشركات األردنية بتطبيق مباد أثر هدفت هذه الدراسة إىل قياس

على تطور البيئة االستثمارية يف األردن من جهة، وعلى مدى التزام الشركات طالع املباشر، حيث سعى الباحث إىل اال
وقد .ذلك االلتزام على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر أثر األردنية مببادئ احلوكمة من جهة أخرى، ومن مث بيان

جيايب على االقتصاد احمللي ولكن إبأن االستثمار األجنيب، له وقع مؤثر و: صت الدراسة إىل عدد من النتائج كان أمههاخل
بشرط أن تكون البنية االقتصادية قد مت هيكلتها بشكل مالئم، كما وجد أن األردن قد بدأ بإعادة هيكلة بنيته االقتصادية 

ني اهلادفة إىل جذب االستثمارات األجنبية، ووجد كذلك أن الشركات األردنية من خالل العديد من التشريعات والقوان
باستقطاب  يسهم ن هذه االلتزامأوخصوصا املدرجة بالسوق املايل ملتزمة إىل حد كبري مببادئ حوكمة الشركات، و

لية للشركات امللتزمة مببادئ أن املستثمر يويل االهتمام بالقوائم املا:  كان من أمههاعديدةاالستثمار األجنيب ألسباب 
ن االلتزام مببادئ أاحلوكمة، حيث تولد لديه الثقة بعمليات الشركة وبالتايل تشجعه على جلب استثماراته لألردن، و

  . احلوكمة يضفي صفة الدولية على القوائم املالية للشركة وبالتايل متكنها من دخول األسواق اخلارجية واملنافسة
ضرورة حث املدققني على عدم التساهل يف تقاريرهم يف حال : عدد من التوصيات كان أمههاوقد أوصى الباحث ب

على واقع طالع عدم التزام الشركات املدقق على قوائمها املالية مببادئ احلوكمة، وضرورة حث املستثمرين على اال
رص االستثمارية املتاحة، وبالتايل تشجيعهم الشركات األردنية بشكل أعمق كي يطلعوا على بنيتها التحتية املهيأة وعلى الف

  .على االستثمار
  

  . االستقطاباملباشر حوكمة الشركات، االستثمار األجنيب ،االلتزام، الشركات األردنية أثر :الكلمات املفتاحية
  

  القسم األول
   للدراسةماإلطار العا

A: جنبية بنشأة ارتبطت االستثمارات األ
 انتشارها ىساعد علمما وتطور التجارة الدولية، و

وتزايد معدالا ثورة االتصاالت اليت جعلت من 
قل فيه االستثمارات بشكل تالعامل قرية صغرية تن

الشركات متعددة   أدى إىل ظهوراألمرمتسارع، 
اجلنسيات، وكذلك عمليات االندماج واحليازة مبا 

 للمؤسسات األجانبيف ذلك شراء املستثمرين 
  .صخصتهااحلكومية اليت مت خ

أمهية االستثمارات األجنبيـة يف     من هنا برزت    و
 حرصت معظـم    حيثمشاريع التنمية االقتصادية،    

من هذه االسـتثمارات     مزيددول العامل على جذب     
 من خالل   األجنيبعن طريق حتديث نظام االستثمار      

منح العديد من احلوافز واالمتيازات للمستثمر األجنيب 
ت اليت حتد منه، فعملـت      وتذليل الصعوبات واملعيقا  
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  خليل أبو سليم

 اإلطـار على إنشاء هيئات متخصصة تقوم بتـوفري        
إن فتح األسـواق احملليـة أمـام         ف التشريعي لذلك 

االستثمارات األجنبية عامة واملباشرة منـها خاصـة      
ستساهم وبشكل كبري يف حل الكثري من املـشاكل         

  .االقتصادية احمللية وخصوصا يف الدول النامية
 اليت حلت باقتـصاده  األزمةعد  باألردنوقد تنبه   

، فعمل علـى إنـشاء   األمر ا إىل هذ ١٩٨٩يف العام   
وحدة مستقلة لتشجيع االستثمار وهيئة للتخاصـية،       
كما سن العديد من القوانني والتشريعات الستقطاب       

 من اجل السيطرة على مـشاكله       األجنيباالستثمار  
االقتصادية املتمثلة بشكل رئيس يف مشكليت الفقـر        

  فإن الباحث يسعى إىل معرفـة على ذلكو .بطالةوال
االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات علـى       أثر  

 من خالل   األردين للسوق   األجنيبجذب االستثمار   
 األجنبيةاالستثمارات  عن أدبيات   والبحث  طالع  اال

والوقوف على أهم مبادئ حوكمـة الـشركات،        
ـ         تبانة واستنباط األثر املباشر هلا من خالل تنظيم اس

مـدققي احلـسابات    (متخصصة توزع على فئتني     
  ).واملستثمرين

ويعتقد الباحث أن نتائج هذه الدراسة ستـساهم    
بشكل مباشر يف تسليط الضوء على أمهيـة تطبيـق         
مبادئ حوكمة الشركات وأثرهـا يف اسـتقطاب        
االستثمار األجنيب، وستساهم التوصيات يف تـدعيم       

ت أكثـر جديـة     عل الشركا جتتلك األمهية اليت قد     
 أثـر   ومسئولية يف تبىن تطبيق تلك املبادئ، ملا هلا ما        

على الشركة بشكل خاص واالقتصاد بشكل      إجيايب  
  .عام
  

  :أمهية الدراسة
ميكن أن يقوم   الذي  تنبع أمهية الدراسة من الدور      

 إحداث ميكنمن خالله  والذي ،به االستثمار األجنيب
من خالل تدفق    االقتصاد احمللي    يف بنية  تغيري جوهري 

االستثمارات اخلارجية اليت ميكنها أن تساهم يف خلق        
 خفـض مـستويات     تساهم يف فرص عمل جديدة    

البطالة والفقر، وكـذلك رفـع مـستوى الرفـاه          
االجتماعي وختفيض األعباء امللقاة على كاهل الدولة، 
ناهيك عن تشجيع املنافسة بني القطاعات االقتصادية       

  .املختلفة
 أثر  الباحث سوف يسعى إىل قياس    ن  إومن هنا ف  

مبادئ حوكمة الشركات يف استقطاب االسـتثمار       
األجنيب، واليت قد توصل الباحث إىل نتائج مناسـبة         
متكنه من عمل التوصيات الالزمة الـيت تـسهم يف          

  .معاجلة اختالالت االقتصاد احمللي
  :مشكلة الدراسة

 مشكلتهاميكن صياغة نه إبناًء على أمهية الدراسة ف
االلتزام بتطبيـق مبـادئ      يسهم   هل "بالسؤال التايل 

"  األجنيب؟ االستثمارحوكمة الشركات يف استقطاب     
 مكونة من فئتني فيمكن صياغة      الدراسة أن عينة    مباو

  : بشكل أدق من خالل األسئلة التاليةالدراسةمشكلة 
االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة  يسهم هل .١

من (نيب؟ الشركات يف استقطاب االستثمار األج
  ).وجهة نظر املدققني

االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة  يسهم هل .٢
من (الشركات يف استقطاب االستثمار األجنيب؟ 

  ).وجهة نظر املستثمرين
االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة  يسهم هل .٣
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  ........  بتطبيق حوكمة الشركات على جذبااللتزامثر أقياس 

من (الشركات يف استقطاب االستثمار األجنيب؟ 
  ).وجهة نظر الفئتني معاً

  :أهداف الدراسة
  :لدراسة بشكل رئيس إىل ما يليدف هذه ا

إلقاء الضوء على أدبيات االستثمار بشكل عام  .١
  .واالستثمار األجنيب بشكل خاص

إلقاء الضوء على الواقع األردين خبصوص بنيته  .٢
 .التحتية الستقطاب االستثمار

إلقاء الضوء على واقع التزام الشركات املدرجة  .٣
 .مببادئ حوكمة الشركات

لتزام بتطبيق مبادئ معرفة مدى مسامهة اال .٤
ستثمار حوكمة الشركات على استقطاب اال

 من املدققني األجنيب من وجهيت نظر كل
 .واملستثمرين

 .اخلروج بنتائج مناسبة واقتراح التوصيات املالئمة .٥
  :منهجية الدراسة

سوف يسعى الباحث إىل حتقيق أهداف الدراسة من        
  :خالل وسيلتني رئيسيتني

على املراجع طالع  باالالدراسة النظرية، وذلك .١
  .املناسبة املتعلقة مبوضوع الدراسة

) املدققني واملستثمرين( وزعت على فئتني ةاستبان .٢
 يف اجلانب العملي من كما هو مبني الحقاً

 .الدراسة
  :فرضيات الدراسة
تقوم هذه الدراسة على فرضـية       :الفرضية الرئيسية 

  :رئيسة هي
ة الشركات  االلتزام بتطبيق مبادئ حوكم    يسهم   ال"

  ".يف استقطاب االستثمار األجنيب
  

  :الفرضيات الفرعية
االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة  يسهم ال" .١

الشركات يف استقطاب االستثمار األجنيب من 
  ".وجهة نظر املدققني

االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة  يسهم ال" .٢
الشركات يف استقطاب االستثمار األجنيب من 

 ".وجهة نظر املستثمرين
االلتزام ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية يف " .٣

 يعزى لفئيتبتطبيق مبادئ حوكمة الشركات 
  ). ، واملستثمرينمدققي احلسابات ("الدراسة

  القسم الثاين
  اإلطار النظري للدراسة

  احلاكمية املؤسسية : أوال
 مقدمة

على اهتمام احملاسـبني     مفهوم احلاكمية    استحوذ
ء، وذلك بـسبب ارتباطـه   واالقتصاديني على السوا 

مبجموعة من املفاهيم األساسية واألطر العامة الـيت        
تنظم الرقابة على املؤسسات وتنظم العالقة ما بـني         
ــصاحل   ــحاب املـ ــسامهني وأصـ اإلدارة واملـ

)Stakeholders (    املتعددين ومنـهم)  ،العمـالء
ن، شركات التـدقيق،    ون، املورد ون، الدائن واملوظف
، واليت  )اخل.... والسوق املايل ن،  ون، املشرع واملمول

دف إىل التأكد من سالمة إدارة املؤسسة وضـمان   
حتقيق أهدافها، وضمان االلتزام باملعايري األخالقيـة،       

 .والتوافق مع القوانني والتشريعات
 بأن مفهوم احلاكميـة     االعتقادعلى الرغم من    و

هو مفهوم ) Corporate Governance(املؤسسية 
ذا املفهوم كان معروفاً منذ القـرن       جديد، إال أن ه   
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  خليل أبو سليم

) آدم مسيث(الثامن عشر، حيث أشار إليه االقتصادي 
عندما أوضح أنه يتوجب على املدراء      ) ١٧٧٦(عام  

 يف الشركات عن إدارة أموال الغري بـذل         املسئولني
 وكان ذلك ناجتاً عن حتول املؤسسات ،العناية الالزمة

مهة العامة اليت   من امللكية الفردية إىل الشركات املسا     
 هلا رأس مال ومسامهني ويديرها مدراء غري مالكيها       

  .)٢٠٠٩مبيضني، (
  تعريف احلاكمية املؤسسية

 يوجد العديـد مـن التعريفـات للحوكمـة        
)Freeland,2007(،    ولكن أمشلها هـو تعريـف

منظمــة التعــاون االقتــصادي والتنميــة    
)Organization of Economic Cooperati-

on and Development, OECD ( الذي ينص
النظام الذي يتم من خاللـه     : "على أن احلاكمية هي   

توجيه وضبط املؤسسات، حيـث حيـدد هيكـل         
احلاكمية توزيع احلقوق واملسؤوليات على املشاركني      

جملـس اإلدارة، إدارة    : املختلفني يف املؤسسة مثـل    
 ،املؤسسة، املسامهني، وأصحاب املصاحل اآلخـرين     

اإلجراءات الختاذ القرارات حـول     وحيدد القواعد و  
املؤسسة ويعطي اهليكل املناسب الـذي يـؤدي إىل         
حتديد أهداف املؤسسة والوسائل الالزمة لتحقيقها،      

  ).OECD, 2004" (وآلية مراقبة األداء
   احلاكمية املؤسسيةأمهية

تنبع أمهية احلاكمية املؤسسية من خالل حتقيقهـا     
ثمر والدولـة   جمموعة من الفوائد للمؤسسة واملـست     

واالقتصاد بشكل عام، حيث ا يتم حماربة الفـساد         
وسوء اإلدارة، مما يؤدي إىل إصـالح املؤسـسات،         
وختفيض كلفة رأس املال، وجـذب االسـتثمارات        

األجنبية واحمللية واحلد من هروب رؤوس األموال إىل        
  .اخلارج، وضمان حتقيق عائد للمستثمرين

دئ احلاكميـة   كما يساعد التطبيق السليم ملبـا     
املؤسسية على حتقيق معدالت منو مرتفعة ومستدامة       

  :)٢٠٠٨الشرفاء، : (وتتسم بالعدالة ألا تؤدي إىل
تفعيل سوق املال وتعبئة املدخرات ورفع معدالت  .١

  .االستثمار
زيادة قدرة الشركات يف احلصول على التمويل،  .٢

ومن مث إمكانية زيادة فرص العمل وتشغيل العمالة 
تمعداخل ا. 

 .تشجيع منو القطاع اخلاص ودعم قدرته التنافسية .٣
 .محاية حقوق األقلية .٤
  .زيادة الثقة يف االقتصاد القومي .٥

  : تطور احلاكمية املؤسسية
 املفهوم بعد ايار السوق     ابدأت التطورات يف هذ   

، ١٩٣٢يف عـام  ) Wall Street Crash(املـايل  
 & Pear(حيث أشـار الباحثـان االقتـصاديان    

Mines (        يف نفس العام إىل ضرورة فصل امللكية عن
 قانون األوراق املالية    ١٩٣٣وصدر يف عام    . اإلدارة

، وتـاله يف عـام   )Securities Act(األمريكـي  
 قانون تبـادل األوراق املاليـة األمريكـي         ١٩٣٤

)Security Exchange Act( ١٩٣٨، ويف عام 
 صدرت أوىل التوصيات لتشكيل جلنة التدقيق التابعة      

 ،١٩٧٨لس اإلدارة، اليت مت بدء العمل ا عـام          
)Glasgow, 2002, p. 6.(  هذا وقد بدأ االهتمام

بوضع تشريعات ومعايري ألفضل املمارسات يف هذا       
يف ) Maxwell(اال بعد الفضائح املالية مثل قضية  

 تقريـر   ١٩٩٥وتـاله يف    . ١٩٩٠بريطانيا عـام    
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)Greenbury(      ومن مث تقريـر ،)Turnbull ( يف
يف ) Sarbanes Oxly Act(، ومن مث ١٩٩٩عام 

  .الواليات املتحدة األمريكية
  :خصائص احلاكمية املؤسسية وركائزها

سبعة ) Klapper And Love, 2002(أورد 
خصائص للحاكمية املؤسسية تتمثل يف كـل مـن         
االنضباط، الشفافية، االستقاللية، املسائلة، املسئولية،     

) ٢٠٠٥محاد،  (ويقول  . جتماعيالعدالة، والوعي اال  
إن احلاكمية املؤسسية تقوم على ثالث ركائز أساسية 
هي السلوك األخالقي، الرقابـة واملـسائلة، وإدارة        

  .املخاطر
  :احلاكمية املؤسسية مبادئ

توصـلت  مبادئ  يتم تطبيق احلوكمة وفق مخسة      
عـام  إليها منظمة التعاون االقتصادي والتنميـة يف        

 ٢٠٠٤ا تعـديال يف العـام        مث أصدرت هل   ١٩٩٩
ملزيـد مـن املعلومـات      : (وتتمثل تلك املبادئ يف   

  .)www.cipe.org(:نظرا
ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة  .١

جيب أن يتضمن إطار حوكمة : الشركات
الشركات كال من تعزيز شفافية األسواق 

سقا مع أحكام تناوكفاءا، كما جيب أن يكون م
غ بوضوح تقسيم املسئوليات والقانون، وأن يص

فيما بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية 
  .املختلفة

وتشمل نقل ملكية : حفظ حقوق مجيع املسامهني .٢
األسهم، واختيار جملس اإلدارة، واحلصول على 
عائد يف األرباح، ومراجعة القوائم املالية، وحق 

ملشاركة الفعالة يف اجتماعات املسامهني يف ا

  .اجلمعية العامة
وتعىن : املعاملة املتساوية بني مجيع املسامهني .٣

املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة، وحقهم 
يف الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت يف 
 اجلمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك

 دمج أو استحواذ عمليات أي محايتهم من

املعلومات  يف االجتار من أو فيها، مشكوك
على كافة طالع االيف  حقهم وكذلك الداخلية،

املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين 
 .التنفيذيني

دور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سلطات  .٤
وتشمل احترام حقوقهم : اإلدارة بالشركة

وق، القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلق
وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على 

. املطلوبة على املعلومات الشركة، وحصوهلم
ويقصد بأصحاب املصاحل البنوك والعاملني ومحلة 

 .السندات واملوردين والعمالء
وتتناول اإلفصاح عن : والشفافية اإلفصاح .٥

املعلومات اهلامة ودور مراقب احلسابات، 
نسبة العظمى من األسهم، واإلفصاح عن ملكية ال

واإلفصاح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين 
ويتم اإلفصاح عن كل تلك املعلومات . التنفيذيني

بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب 
 .املصاحل يف الوقت املناسب ودون تأخري

وتشمل هيكل جملس : مسئوليات جملس اإلدارة .٦
، وكيفية اختيار أعضائه اإلدارة وواجباته القانونية

ومهامه األساسية، ودوره يف اإلشراف على 
 .اإلدارة التنفيذية

ويرى الباحث أن تطبيق الشركات لتلك املبادئ  .٧
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بشكل فاعل وسليم سوف يعزز من قيمة 
االقتصاد احمللي الذي تعمل فيه، من خالل بث 

 يف نفوس املستثمرين مما يؤدي إىل ةالطمأنين
  . ار األجنيبضمان تدفق االستثم

 أهداف احلاكمية املؤسسية
تساعد احلاكمية اجليدة الشركات يف دعم األداء،       
وزيادة القدرات التنافسية، وجـذب االسـتثمارات       
للشركات، وحتسني االقتصاد بشكل عـام، وعلـى     

ن احلاكمية دف إىل حتقيق العديد من األمور إذلك ف
  :)Moureen, 2004( لعل أمهها

  .عة على األداءالرقابة واملتاب .١
 .حتسني كفاءة وفاعلية الشركات .٢
إجياد اهليكل املناسب الذي تتحدد من خالله  .٣

، وحتسني هاأهداف الشركة، ووسائل حتقيق
 .األداء

املراجعة والتعديل للقوانني احلاكمة ألداء  .٤
 .الشركات

التوضيح وعدم اخللط بني املهام واملسؤوليات  .٥
 جملس اإلدارة اخلاصة باملديرين التنفيذيني، ومهام

 .ومسؤوليات أعضائه
تقييم أداء اإلدارة العليا، وتعزيز املساءلة، ورفع  .٦

 .درجة الثقة
متكني الشركات من احلصول على متويل من  .٧

جانب عدد أكرب من املستثمرين احملليني 
واألجانب، وذلك من خالل بناء ورفع درجة 

 .الثقة يف الشركات
 والدائنني إمكانية مشاركة املسامهني واملوظفني .٨

واملقرضني، والقيام بدور املراقبني بالنسبة ألداء 
 .الشركات

جتنب حدوث مشاكل حماسبية ومالية، مبا يعمل  .٩
على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة 
باالقتصاد، ودرء حدوث ايارات باألجهزة 
املصرفية، أو أسواق املال احمللية والعاملية، 

مية واالستقرار االقتصادي واملساعدة يف حتقيق التن
 ).٢٠٠٣درويش، (
الكفاءة االقتصادية بشكل عام على املستوى  .١٠

 .اجلزئي والكلي
  آليات حوكمة الشركات 

تؤدي حوكمة الشركات دورا مهما يف معاجلـة        
املشكالت املتعددة اليت تعاين منها الشركات، وذلك       

 & Hess(، صنفها اآللياتمن خالل جمموعة من 

Impavido, 2003 (  إىل آليات داخلية وأخـرى
  :خارجية كما يلي

   اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات
تنصب آليات حوكمة الشركات الداخلية علـى       
أنشطة وفعاليات الشركة، واختاذ اإلجراءات الالزمة      
لتحقيق أهداف الشركة، وميكن تـصنيف آليـات        

  :حوكمة الشركات الداخلية إىل ما يأيت
لس اإلدارة أحسن أداة يعد جم: جملس اإلدارة -

نه حيمي رأس املال إملراقبة سلوك اإلدارة، إذ 
املستثمر يف الشركة من سوء االستعمال من قبل 
اإلدارة، وذلك من خالل صالحياته القانونية يف 
تعيني وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا كما يعترب 
جملس اإلدارة احملرك األساسي لنظام حوكمة 

ن جملس إدارة أي شركة يهتم الشركات باعتبار أ
أساساً برسم السياسات العليا ألنشطة الشركة، 
ومن مث محاية حقوق املسامهني، فمجلس اإلدارة 
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له السلطة العليا يف شكل وحمتوى وتفاصيل 
التقرير السنوي للشركة الذي كلما كان مفصالً 
زادت شفافية املعلومات عن الشركة، ومن مث زاد 

بثق من جملس اإلدارة عدة مستوى حوكمتها، وتن
جلنة التدقيق وجلنة التعيينات وجلنة (جلان أمهها 

 ).املكافآت والتعويضات
لقد حظيت جلنة التدقيق يف الوقت : جلنة التدقيق -

احلاضر باهتمام بالغ من قبل اهليئات العلمية 
وخباصة ، واحمللية املتخصصة والباحثني، الدولية

لية اليت حصلت بعد اإلخفاقات واالضطرابات املا
ويرجع هذا االهتمام للدور ، يف الشركات العاملية

الذي ميكن أن تؤديه جلنة التدقيق كأداة من 
أدوات حوكمة الشركات يف زيادة الثقة 
والشفافية يف املعلومات املالية اليت تفصح عنها 

وذلك من خالل دورها يف إعداد ، الشركات
لتدقيق التقارير املالية وإشرافها على وظيفة ا

وكذلك دورها يف دعم ، الداخلي يف الشركات
فضال ، هيئات التدقيق اخلارجي وزيادة استقالليتها

عن دورها يف التأكيد على االلتزام مببادئ حوكمة 
  .الشركات

يؤدي التدقيق الداخلي دوراً  :التدقيق الداخلي  -
حيوياً يف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، بل 

خلي يف حوكمة تسهم أجهزة التدقيق الدا
الشركات مبسؤوليات هامة من خالل التأكيد 
على كفاءة العمليات واإلذعان للقوانني واألنظمة 

  .وإضفاء الثقة على التقارير املالية
    حلوكمة الشركاتاخلارجيةاآلليات  .١

 ةتتمثل آليات حوكمة الشركات اخلارجية بالرقاب

ن على واليت ميارسها أصحاب املصاحل اخلارجي
والضغوط اليت متارسها املنظمات الدولية ، ةالشرك

حد أحيث يشكل هذا املصدر ، املهتمة ذا املوضوع
املصادر الكربى املولدة لضغط هائل من اجل تطبيق 

ومن األمثلة على هذه اآلليات ، قواعد احلوكمة
)Wikipedia, 2007(:  

وسوق العمل ) اخلدمات(منافسة سوق املنتجات 
  اإلداري 

احد ) أو اخلدمات(سوق املنتجات تعد منافسة 
ويؤكد على هذه ، اآلليات املهمة حلوكمة الشركات

وذلك ، )Hess & Impavido( األمهية كل من
بقوهلم إذا مل تقم اإلدارة بواجباا بالشكل الصحيح 

إا سوف تفشل يف منافسة ف، )أو إا غري مؤهلة(
وبالتايل ، الشركات اليت تعمل يف نفس حقل الصناعة

منافسة سوق املنتجات  حيث إن  ، تتعرض لإلفالس
وخباصة إذا ، ذب سلوك اإلدارة) أو اخلدمات(

 Laborكانت هناك سوق فعالة للعمل اإلداري 

Marketن إدارة الشركة أ وهذا يعين ا، لإلدارة العلي
 تأثري سيئ على ا حالة اإلفالس سوف يكون هليف

 غالبا ما إذ، مستقبل املدير وأعضاء جملس اإلدارة
 ال يتم إشغال بأنمة للتعيني ءحتدد اختبارات املال

مواقع املسؤولية من أعضاء جملس إدارة أو مديرين 
تنفيذيني سبق أن قادوا شركام إىل اإلفالس أو 

  .التصفية
  الندماجات واالكتسابات ا -

ن االندماجات واالكتسابات من أمما الشك فيه 
 يف قطاع الشركات األدوات التقليدية إلعادة اهليكلة

 & John, 2003(ويشري كل من ، يف أحناء العامل
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Kedia ( إىل وجود العديد من األدبيات واألدلة اليت
ن االكتساب آلية مهمة أتدعم وجهة النظر اليت ترى 

يف الواليات املتحدة األمريكية (من آليات احلوكمة 
وبدونه ال ميكن السيطرة على ، )على سبيل املثال

حيث غالبا ما يتم ، دارة بشكل فعالسلوك اإل
االستغناء عن خدمات اإلدارات ذات األداء املنخفض 

  .عندما حتصل عملية االكتساب أو االندماج
   ي التدقيق اخلارج-

ميثل التدقيق اخلارجي حجر الزاوية حلوكمة جيدة 
إذ يساعد ، اململوكة للدولةخصوصا تلك للشركات 

ت على حتقيق املدققون اخلارجيون هذه الشركا
ويغرسون ، املساءلة والرتاهة وحتسني العمليات فيها

، الثقة بني أصحاب املصاحل واملواطنني بشكل عام
ويؤكد معهد املدققني الداخليني يف الواليات املتحدة 

ن دور التدقيق أعلى ) IIA,2006(األمريكية 
اخلارجي يعزز مسؤوليات احلوكمة يف اإلشراف 

Oversight ،التبصرInsight  واحلكمة 
Foresight، ينصب اإلشراف على التحقق  حيث

مما إذا كانت الشركات اململوكة للدولة تعمل ما هو 
مفروض أن تعمله ويفيد يف اكتشاف ومنع الفساد 

أما التبصر فانه يساعد متخذي ، اإلداري واملايل
وذلك بتزويدهم بتقومي مستقل للربامج  القرارات

وأخريا حتدد احلكمة ، نتائجوالسياسات، العمليات وال
جناز وإل، االجتاهات والتحديات اليت تواجهها الشركة

كل دور من هذه األدوار يستخدم املدققون 
والتحقق ، وتدقيق األداء، اخلارجيون التدقيق املايل

  .واخلدمات االستشارية
 

   التشريع والقوانني -
 هذه اآلليات على التفاعالت اليت تؤثرغالبا ما 

 الفاعلني الذين يشتركون بشكل مباشر يف جتري بني
لقد أثرت بعض التشريعات على ، وعملية احلوكمة

ليس فيما ، الفاعلني األساسيني يف عملية احلوكمة
بل  فقط، يتصل بدورهم ووظيفتهم يف هذه العملية

فعلى سبيل  البعض، على كيفية تفاعلهم مع بعضهم
 Sarbanes-Oxly Actاملثال فرض قانون 

متطلبات جديدة على الشركات املسامهة ) (2002,
زيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة يف تتمثل ، العامة

وتقوية إشراف جلنة التدقيق على عملية ، املستقلني
والطلب من املدير التنفيذي ، إعداد التقارير املالية

)CEO ( ومدير الشؤون املالية)CFO ( الشهادة
، الرقابة الداخليةعلى صحة التقارير املالية وعلى نظام 

ووضع خطوط اتصال فعالة بني املدقق اخلارجي 
 يف الشركة على املسئولنيوجلنة التدقيق وحتديد قدرة 

، املصادقة على املعامالت اليت ختصهم يف الشركة
واليت قد تكون مضرة مبصاحل املالكني وأصحاب 

كما أناط مسؤولية ، املصاحل اآلخرين يف الشركة
دقق اخلارجي واملصادقة على تعيني وإعفاء امل

اخلدمات غري التدقيقية اليت ميكن أن تقدمها شركات 
  .التدقيق لزبائنها بلجنة التدقيق

دور حوكمة الـشركات يف اجتـذاب وتـدعيم         
  االستثمار

للحوكمة دور كبري يف تعزيز القدرة التنافسية 
لالقتصاد حيث تعمل على جذب االستثمارات ودعم 

لقدرة التنافسية على املدى الطويل األداء االقتصادي وا
سوليفان وآخرون،  (من خالل عدة طرق وأساليب



  
  

  ١٧٤ )م٢٠١٤ يناير( هـ١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانیة– جامعة جازان مجلة

  
 

  ........  بتطبيق حوكمة الشركات على جذبااللتزامثر أقياس 

  : أمهها)٢٠٠٣
التأكيد على الشفافية يف معامالت الشركة، ويف  .١

 حيث إن  إجراءات احملاسبة واملراجعة املالية، 
احلوكمة تقف يف مواجهة أحد طريف عالقة 
الفساد الذي يؤدي إىل استرتاف موارد الشركة 
وتآكل قدرا التنافسية وبالتايل انصراف 

 .املستثمرين عنها
إجراءات حوكمة الشركات تؤدي إىل حتسني  .٢

إدارة الشركة، مما يساعد على جذب 
االستثمارات بشروط جيدة وعلى حتسني كفاءة 

 .أداء الشركة
تبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين ومع  .٣

على تفادي املقرضني من املمكن أن يساعد 
 .حدوث األزمات املصرفية

ن تطبيق حوكمة الشركات يقوي ثقة اجلمهور أ .٤
يف عملية اخلصخصة ويساعد على ضمان حتقيق 
الدولة ألفضل عائد على استثماراا، وهذا بدوره 

   .يعزز من القدرة التنافسية للدولة
  :احلاكمية املؤسسية يف األردن

ليل خاص اهتمت العديد من دول العامل بإصدار د
ملبادئ احلاكمية املؤسسية ومن تلك الدول الواليات 

 أصدرت املثالاملتحدة، وبريطانيا، وعلى سبيل 
) ١/١٢/١٩٩٢(يف ) Cadbury(بريطانيا تقرير 

، "اجلوانب املالية يف احلاكمية املؤسسية ":بعنوان
 ,Hamble(وتقرير ) Bury,1995( وكذلك تقرير

 للحاكمية املؤسسية ، وأخرياً، الدليل العلمي)1998
  .٢٠٠٤عام 

وإدراكا ألمهية احلاكمية املؤسسية ودورها الفاعل 
يف جذب االستثمارات وحتقيق االستقرار والنمو يف 

ءت التشريعات جا، ةیمھأل هلذه ااًسنداالقتصاد، و
ت واألنظمة لشركان المتخصصة كقانواة ینردألا
 نقانووة یلمالوراق األن هيئة اقانو وھبموجبدرة لصاا
ع عمة لموضودان یلتأمل اعمان تنظيم أقانوك ولبنوا

اشتمل لتي ص النصوالك في ذتمثل و، احلوكمة
لحوكمة دئ التي تضمنت مبات الشركان اا قانویھعل
ة یصالحت لشركااقب ا مریھمُنح في لذالحد الى إ
لى ت إلشركان اقانوص لمخالفة لنصوالشركة احالة إ

محكمة لدفع لالى أو إحالتها إة یرإلجباالتصفية ا
. دارةإلاحل مجلس ن أو لقانواا ھرتبیلتي ت اماالغرا

لحوكمة اعد الة تتعلق بقورت ثالثة أدكما صد
 :يھو
جة رلمدت املسامهة الشركااعد حوكمة ال قویلد .١

، وذلك لتشجيع النمو )٢٠٠٧(ن صة عمارفي بو
املستدام من خالل زيادة الشفافية والعدل 

ة، مستندا يف ذلك واملساءلة واملسؤولية االجتماعي
إىل مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة 

 ).OECD(التعاون االقتصادي والتنمية 
ردن ألافي ك ة للبنویلمؤسساة یلحاكمال یلد .٢

دف توفري  )٢٠٠٧، البنك املركزي األردين(
معيار ألفضل املمارسات الدولية يف هذا اال، 

ؤسسية استناداً ملا جاء يف مبادئ احلاكمية امل
الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
واإلرشادات الصادرة عن جلنة بازل حول تعزيز 
احلاكمية املؤسسية يف البنوك، مما تطلب من كل 
بنك يف األردن أن يعد دليالً خاصاً وفقاً ملا يتطلبه 

شمل احلد األدىن من  تمن احتياجات وسياسات
 يف هذا الدليل، متطلبات البنك املركزي الواردة

 ).٣١/١٢/٢٠٠٧(ليصار إىل تطبيقه اعتبارا من 
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ن یلتأم ااتة لشركیلمؤسساة یلحاكمت امایتعل .٣
 .٢٠٠٦م لعاافي رت لتي صدا

خمسة الدليل، فهي ا ھلتي تضمندئ المباأما ا
ون االقتصادي لتعاا منظمة أورداكما دئ رئيسية مبا

مجلس مبسؤوليات لمتمثلة وا) OECD(والتنمية 
، نیمھلمساق اة حقویحمام، لعاار یلمدا/ دارة إلا
، ةیلشفافح واإلفصاا، نیمھللمسااملتساوية لمعاملة ا

  .لمصالحب اصحاق أة حقویحما
كذلك أصدرت مجعية البنوك يف األردن دليل 

، ٢٠٠٧ يف العام احلاكمية املؤسسية للبنوك األردنية
 :الذي يرتكز على املبادئ اإلرشادية األربعة التالية

  العدالة يف معاملة كافة اجلهات ذات العالقة
)stakeholders (املسامهني، املودعني، : مثل

 .الدائنني، موظفي البنك، السلطات الرقابية
  الشفافية واإلفصاح، بشكل ميكن اجلهات ذات

 .العالقة من تقييم وضعية البنك وأداؤه املايل
  املسائلة، يف العالقات بني إدارة البنك التنفيذية

وجملس اإلدارة، وبني جملس اإلدارة واملسامهني، 
وبني جملس اإلدارة واجلهات األخرى ذات 

 .العالقة
  املسؤولية، من حيث الفصل الواضح بني يف

 .املسؤوليات وتفويض الصالحيات
   األجنيب االستثمار: ثانيا

   :مقدمة
دوراً مهماً يف دعم  األجنيب االستثمار يلعب

لنامية، ويبدو ذلك جلياً من اقتصاديات معظم الدول ا
خالل الزيادة الكبرية اليت طرأت على حجم التدفقات 
االستثمارية بني الدول خالل العقدين املاضيني، 

اللذين شهدا زيادة كبرية يف حجم التدفقات 
وتفسر التغريات اليت طرأت على هيكل االستثمارية، 

و االجتاه حن :االقتصاد العاملي معظم تلك الزيادة وهي
فضالً واالستثمار، اقتصاد السوق وحترير نظم التجارة 

عن زيادة مسامهة هذه الدول يف التكامل االقتصادي 
  .العاملي

وقد أعطى االستثمار األجنيب دفعة هامة ملسرية 
 من خالل املسامهة يف ربط االجتماعيالتكامل 

جور أسواق رأس املال وأسواق العمل وزيادة األ
 ومع نشوء ، لهاملضيفةيف الدول وإنتاجية رأس املال 

زادت حركة ، شبكة عاملية من الروابط املتعددة
التجارة بشدة كما تبنت الشركات متعددة اجلنسيات 

 ذات طابع عاملي لالستفادة من استراتيجيات
  .الوفورات النامجة عن التخصص وتوزيع األنشطة

  :تعريف االستثمار األجنيب
يام شركة أو يعرف االستثمار األجنيب بأنه ق

منشأة ما باالستثمار يف مشروعات تقع خارج حدود 
الوطن األم وذلك دف ممارسة قدر من التأثري على 

 يتخذ االستثمار أنوميكن . عمليات تلك املشروعات
كإنشاء مشروع جديد , عديدة األجنيب أشكاالً

أو من خالل  بالكامل أو متلك أصول منشاة قائمة
ويعرف صندوق النقد  ،عمليات الدمج والتملك

لك مت نهأ ىاملباشر علالدويل االستثمار األجنيب 
 أو أكثر من أسهم رأمسال إحدى %١٠املستثمر 

 ة على أن ترتبط امللكية بالقدر،مؤسسات األعمال
وبذلك خيتلف عن ، على التأثري يف إدارة املؤسسة

االستثمار يف احملافظة والصناديق االستثمارية اليت تقوم 
أصول الشركات دف حتقيق عائد مادي دون بشراء 
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 .التحكم يف إدارا
 من اجلانب القانوين األجنيب املال رأسبينما يعرف 

 واآلالتوالتجارية  املالية واألوراق النقود :بأنه

 ال معنويني أو طبيعيني ألشخاص اململوكة املعنوية

ا التعريف أم، املضيف البلد جبنسية يتمتعون
 خارج املوجودة األموال كل :فهو االقتصادي،

 ملكيتها عن النظر احمللية بغض االقتصادية املنظومة

 ,Unctad( أجنبية أو وطنية ملكية كانت سواء

1997(.  
  : أمهية االستثمار األجنيب

عبد (و) ٢٠٠٨القشي، ( ومنهم يرى البعض
أن أمهية االستثمار األجنيب ) ،٢٠٠٢السالم، رضا، 

لدولة املضيفة له، حيث تبدو من خالل آثاره على ا
يوفر العديد من املزايا اليت ال ميكن للمصادر املالية 

  :الدولية األخرى توفريها مثل
أنه وسيلة أكثر أماناً للتمويل إذا ما قورنت  .١

  .بالقروض الثابتة
كما أنه ميثل أسهل وسيلة وطريقة أكثر فاعلية يف  .٢

 .احلصول على تكنولوجيا متقدمة
يفية ورفع مهارات  خلق فرص وظإىليؤدي  .٣

 .العمال وفتح أسواق جديدة للتصدير
يف مساعدة الشركات احمللية على تطوير  يسهم قد .٤

قدرا اإلنتاجية والدخول يف سوق املنافسة 
  .الدولية إذا ما يأت الظروف لتحقيق ذلك

 :أهداف ودوافع االستثمار األجنيب
على  األجنيب االستثمار ودوافع أهداف استحوذت

 اجلنسية متعددة الشركات وخرباء االقتصاديني اهتمام

 هناك أن إىل) ١٩٩٨بابكر، (على السواء، ويشري 

 ميدان دخول إىل بالشركات تدفع اليت األسباب بعض
  :أمهها األجنيب االستثمار

 أكرب اختراق حتقيق أو جديدة أسواق إىل لوصولا .١

 .القائمة األجنبية لألسواق
 تكاليف فاختال حيث إن  : األرباح تعظيم .٢

 أهم من تعترب واملضيفة املستثمرة الدولة بني اإلنتاج

 اليت النسبية للميزة تبعاً االستثمار لتوجيه العوامل

 .املضيفة الدولة يف تتوافر
 التجارة حركة تعترض اليت العوائق جتنب .٣

 أو الواردات على العالية الرسوم ومنها واالستثمار

 ةمكافح أجل من عليها جديدة رسوم فرض

  .اإلغراق
 بعض اليت تقوم ا الصناعات أنواع بعض طبيعة .٤

 االستخدام ذات الصناعات مثل الشركات

 ما استغالل للشركات ميكن اليت للتقنية الكثيف

 األسواق يف وإنتاجية تقنية مزايا من به تتمتع

 التكاليف ذات الصناعات جمال يف أو العاملية،
 ذات نتجاتامل ويفر، والتطوي البحوث يف العالية

 التواجد ضرورة يتطلب مما األقصر، احلياة دورات

  .الرئيسة العاملية األسواق يف
  :أشكال االستثمار األجنيب

 أشكال لعل من ةعد االستثمار األجنيب يأخذ
  :)١٩٩٩خربوش، (أمهها 

 : )االستثمار الثنائي(، ةمشروعات ملكيتها مشترك .١
امية، وهو من أكثر األشكال شيوعاً يف الدول الن"

 اخلاص أو –حيث يشارك املستثمر احمللي 
 املستثمر األجنيب من -احلكومي أو االثنني معاً

ملكية املشروعات االقتصادية املقامة على أراضيه، 
وبالتايل يشاركه يف قرارات اإلدارة، وعن طريق 
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هذه املشاركة ميكن تقليل املخاطر السياسية اليت 
ن تأميم قد يتعرض هلا املستثمر األجنيب م

ومصادره وخالفه، فضالً عن ختفيف األعباء املالية 
اليت يتحملها االقتصاد املضيف نتيجة مشاركة 

. املستثمر الوطين يف املشروع األجنيب املشترك
  .)٢٠٠٥حممد، (

مشروعات متلكها الشركات األجنبية بالكامل يف  .٢
وهذا الشكل من االستثمارات : االقتصاد املضيف
جنيب السيطرة الكاملة يف اختاذ يتيح للعنصر األ

وهلذا ال حتبذه الكثري من الدول املستثمر , القرار
خشية أن يؤدي إىل التبعية واهليمنة , فيها

 .االقتصادية من قبل املستثمر األجنيب
 :ةالشركات متعددة اجلنسي .٣

تعترب هذه الشركات من أهم أشكال هذا 
 اًهلا فروع حيث إن  االستثمار واملمول الرئيسي 

متعددة متتد إىل عدة دول خمتلفة، وتتميز بكرب 
حجم إنتاجها وتنوعه، وباحتكارها ألحدث 
أساليب التكنولوجيا العصرية، كما أا تدار 
مركزياً من مركزها الرئيسي يف الوطن األم 

  .)٢٠٠٥، حممد(
  : آثار االستثمار األجنيب

 االستثمارات أن )Streeten, 1972(يرى 

 النمو من ملزيد األسس وضع يف تسهم األجنبية

 احمللية، املدخرات وتوليد وخلق االقتصادي،

 األجنيب االستثمار أن يرى كما، األجنبية والعمالت

  :التالية املميزات من االستفادة املضيفة الدول مينح
 بني الفجوة تضييق من الدول هذه حكومات ميكن .١

 الوطين االستثمار ومتطلبات الوطنية املدخرات
  حتصلهااليت الضرائب بواسطة مباشر غري بطريق

  .املستثمرة الشركات من
 اليت املتقدمة والتقنية العالية املهارات من االستفادة .٢

 .املضيفة الدول إىل املستثمرة الشركات تنقلها
  واإلدارةاإلنتاج وطرق أساليب من االستفادة .٣

 .احلديثة
 يف مهاراا وتنمية الوطنية، العاملة األيدي تدريب .٤

 والتسويق واإلدارةاإلنتاج،  جماالت خمتلف

 .احلديثة
 إىل يؤدي الذي األمر احمللي السوق هيكل تغيري .٥

 .الوطين املستهلك خيدم فيما املنافسة زيادة
 مواطين يف االبتكار روح وخلق تنمية يف املساعدة .٦

 .املضيفة الدولة
 فرص من توفره مبا البطالة حدة خفض يف املسامهة .٧

 وغري مباشرة بطرق املضيفة لدولا ملواطين عمل
 .مباشرة

 الوطنية، املنتجات أمام العاملية األسواق فتح .٨

 األجنبية البنوك بني روابط إجياد يف واملسامهة

 .املضيفة والدولة العاملية املال وأسواق
  :االستثمار األجنيب يف األردن

األزمة االقتصادية اليت عاىن منها األردن  أثر على
 وإدراكا منه ألمهية ١٩٨٩ - ١٩٨٨خالل عامي 

االستثمار األجنيب، فقد بدأ بوضع العديد من اخلطط 
اهلادفة إىل جذب املزيد من االستثمارات األجنبية من 
خالل خصخصة العديد من الشركات واملؤسسات 
احلكومية، كما تبىن العديد من برامج التصحيح 
االقتصادي، ومتثلت مظاهر التصحيح االقتصادي يف 

  ):٢٠٠٨القشي، (ث نقاط رئيسة ثال
  .زيادة احلرية االقتصادية يف األردن .١
 .تطوير مناخ االستثمار يف األردن .٢
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ازدياد قدرة األردن يف استقطاب االستثمار  .٣
 .األجنيب املباشر

أما عن اإلجراءات اهلادفة إىل جذب االستثمارات 
األجنبية إىل األردن، فقد متثلت يف إنشاء مؤسسة 

 االستثمار، كما مت إصدار قانون مستقلة لتشجيع
  .للتخاصية
  :االستثمار تشجيع مؤسسة

أنشئت مؤسسة تشجيع االستثمار مبوجب قانون 
 ت وبدأ١٩٩٥ لسنة ١٦تشجيع االستثمار رقم 

، حيث تتمتع بشخصية اعتبارية ١٩٩٦عملها عام 
 . )٢٠٠٠وزارة املالية، ( ذات استقالل إداري ومايل

الثقة يف البيئة دف املؤسسة إىل تعزيز 
االستثمارية والتعريف بالفرص االستثمارية والترويج 
هلا وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع 
االستثمارية ومتابعتها، ومنح احلوافز اجلمركية 
والضريبية املنصوص عليها يف القانون وتقدمي املشورة 
وتوفري املعلومات والبيانات للمستثمرين ووضع برامج 

  .رويج االستثمار احمللي واألجنيب يف اململكةلت
  اهليئة التنفيذية للتخاصية

مت إنشاء اهليئة التنفيذية للتخاصية كهيئة مستقلة 
 لسنة ٢٥ماليا وإداريا مبوجب قانون التخاصية رقم 

 واملنشور يف اجلريدة الرمسية بتاريخ ٢٠٠٠
  :، وذلك لتحقيق األهداف التالية٢/٧/٢٠٠٠
شروعات وحتسني اإلنتاجية وزيادة رفع كفاءة امل .١

 .القدرة التنافسية
جذب املزيد من االستثمارات األجنبية من خالل  .٢

 .فتح األسواق وإلغاء احتكار الدولة
وقف نزف املال العام على شكل مساعدات أو  .٣

 .قروض ممنوحة للمشاريع اخلاسرة
احلد من اللجوء إىل االقتراض اخلارجي لغايات  .٤

ريع القائمة أو لتمويل تغطية عجوزات املشا
 .مشاريع جديدة

تعميق سوق راس املال احمللي وتوجيه املدخرات  .٥
 .اخلاصة حنو االستثمارات طويلة األمد

تسهيل احلصول على التكنولوجيا وأساليب  .٦
اإلدارة احلديثة الالزمة للمنافسة يف األسواق 

 .العاملية، والوصول إىل أسواق جديدة ومستقرة
  للتخاصيةاألساليب املتبعة 

ولتحقيق أهداف التخاصية، مت تبين العديد من 
  :األساليب من أمهها

حتويل ملكية املشروعات العامة إىل القطاع اخلاص 
 .جزئيا أو كليا

اتفاقيات االمتياز اليت متنح للمستثمرين ضمن  .١
 .شروط معينة

 .عقود التأجري .٢
 .عقود اإلدارة .٣
 استخدام أسلوب جيمع بني التمويل واإلدارة مع .٤

  .BOTإعادة امللكية يف النهاية إىل الدولة 
  : املشاريع املنجزة

بلغ عدد املشاريع اليت مت خصخصتها يف األردن 
 مؤسسة وشركة حكومية، حيث ٣٥ما يقرب من 

مبوجب قوانني التخاصية وتشجيع االستثمار مت 
التخلي عن كل أو جزء من هذه املشاريع لصاحل 

  :هذه املشاريعبرز أمستثمرين عرب وأجانب، ومن 
 .شركة االتصاالت األردنية .١
 .سلطة املياه .٢
 .مؤسسة النقل العام .٣



  
  

  )م٢٠١٤ يناير( ـه١٤٣٥ صفر ١ العدد ٣الد    فرع العلوم اإلنسانية–جملة جامعة جازان  ١٧٩

  
  

  خليل أبو سليم

 .شركة البوتاس األردنية .٤
 .ميناء احلاويات .٥
 .شركة مناجم الفوسفات األردنية .٦
 .شركة توليد الكهرباء املركزية .٧
 .شركة توزيع الكهرباء .٨
 .شركة الربيد األردين .٩

 .حمطة اخلربة السمراء .١٠
يع، ملزيد من التفاصيل وغريها العديد من املشار

 .www.epc(راجع موقع اهليئة التنفيذية للتخاصية 
gov.jo(.  

إىل أن ) ٢٠٠٩وزارة املالية، (وتشري بيانات 
 ٣١/١٢/٢٠٠٨عوائد التخاصية قد بلغت لغاية 

مليون دينار، أما عن واقع االستثمار ) ١٧٢٣،٢(
  :األجنيب يف األردن فيمكن تلخصيه باجلدول التايل

  )مليون دينار( االستثمار األجنيب  العام
٦٥١  ٢٠٠٤  
١٢٩١  ٢٠٠٥  
٢٦١٠  ٢٠٠٦  
١٨٢٥  ٢٠٠٧  
١٩٩٧  ٢٠٠٨  
١٦٧٢  ٢٠٠٩  
١١٨٨  ٢٠١٠  
١٠٦٣  ٢٠١١  

  القسم الثالث
  الدراسات السابقة

مت استعراض عدد من الدراسات العربية واألجنبية 
ذات الصلة والتركيز بشكل خاص على تلك اليت 

واليت تعمل من ة املؤسسية تناولت موضوع احلاكمي
خالل آلياا املختلفة على جذب االستثمارات 
األجنبية وفيما يلي استعراض ألهم الدراسات من 

  .وجهة نظر الباحث

  :الدراسات العربية
بعنوان "، )٢٠١٢، النعيمير والناص(دراسة  .١

دور حوكمة الشركات يف تطوير البيئة 
 يف إقليم االستثمارية واجتذاب االستثمار األجنيب

هدفت إىل بيان دور حوكمة . "كردستان العراق
الشركات يف جذب االستثمارات ودعم القرارات 
االستثمارية من خالل حتسني أداء الشركات 
وتعزيز اإلفصاح والشفافية وتوفري القوائم املالية 

وتوفري  املوثوق ا واخلالية من الغش واألخطاء
لوقت املناسب املعلومات الالزمة واملناسبة يف ا

، للمستثمرين وأصحاب املصاحل واتمع
ن االلتزام بتطبيق احلوكمة أإىل الدراسة وتوصلت 

حد املعايري األساسية اليت يضعها املستثمرون أيعد 
 .يف اعتبارهم عند القيام باختاذ قرارات االستثمار

دور مبادئ بعنوان " ،)٢٠١١،اجلميلي(دراسة  .٢
فصاح وجودة حوكمة الشركات يف تعزيز اإل

املعلومات احملاسبية وانعكاساا على القرارات 
 أن الدراسة إىل وتوصلت ".االستثمارية

 حيتاجون إىل ني واملرتقبنين احلاليياملستثمر
معلومات بصفة مستمرة لتمكنهم من تقييم فرص 
االستثمار املتاحة واملفاضلة بني البدائل 

وظيف االستثمارية واختاذ القرارات املتعلقة بت
مواردهم بصورة ناجحة، كما أم حيتاجون إىل 
املتابعة املستمرة وتقدير االحتماالت املستقبلية 
للشركة لتقييم وضع الشركة وحتديد ما إذا كان 
سوف يزيد من استثماراته أو خيفضها أو يتحول 

 اهلدف األساسي ألسواق إن. إىل شركة أخرى
من ذات طابع املستثمر هو محاية املستثمرين 

خالل توفري املعلومات يف الوقت املناسب 
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 يكون أنوجيب ، ومحايتهم من خالل املراقبة
اإلفصاح كافياً مبا يسمح للمستثمرين مقارنة 

 أوالشركات بعضها ببعض حبسب الصناعات 
 الشفافية يف القوائم املالية أناملكان، ويفترض 

واإلفصاح الكامل يشجع على اكتساب ثقة 
 .املستثمر

اإلفصاح عن  بعنوان  "،  )٢٠٠٩ ،خضري(دراسة   .٣
املعلومات احملاسبية ودورها يف حوكمة الشركات      

وتوصـلت إىل أن حوكمـة      . "وآلياا الداخلية 
الشركات تعمل على التحكم يف أداء الشركة من       
خالل املسامهة يف منع أو احلد مـن ارتكـاب          

قانونية عن طريـق    الاملخالفات والتصرفات غري    
القوانني واللوائح املنظمة ألعمال الشركة التزامها ب

والتزامها باملسؤولية األخالقية والبيئية، األمر الذي 
يزيد من درجة الثقة يف قوائمها املالية مبا يؤثر على 
سلوك قرارات االستثمار وبالتايل تداول أسهمها      
يف األسواق املالية، حيث تلعـب دورا هامـا يف     

ـ       ع العـاملني يف    توفري تأكيد مبدى التـزام مجي
الشركات باملسؤوليات األخالقية بشأن تطبيـق      

ملمـوس   أثر قواعدها، وما يترتب على ذلك من     
على مصداقية اإلفصاح احملاسيب وبالتـايل علـى        

 .تداول األسهم يف األسواق
دور مبادئ بعنوان "، )٢٠٠٨ ،العبيدي (دراسة .٤

التحكم املؤسسي يف ختفيض ممارسات احملاسبة 
قيق التوافق بني مصاحل أطراف اإلبداعية وحت

حيث أشارت إىل أمهية احلوكمة يف . "الوكالة
زيادة االستثمار من خالل مبادئها اليت من بينها 
توفري احلماية حلقوق املسامهني يف الشركات 
وحتديد احلقوق ألصحاب امللكية، وتظهر أمهيتها 
يف هذا اال يف تنمية وتشجيع االستثمار من 

واعد تؤدي بالنتيجة إىل زيادة ثقة خالل إرساء ق
املسامهني بالوحدة االقتصادية وتوصلت الدراسة 
إىل أن احلوكمة تسعى إىل تشجيع االستثمار يف 
األسواق املالية من خالل حتقيق أفضل مستويات 

مة ءاجلودة يف املعلومات احملاسبية من حيث املال
واملصداقية والقابلية للمقارنة وزيادة الفهم 

 .فسري يف ضوء احتياجات بيئة االستثماروالت
االستثمار "بعنوان ) ٢٠٠٢ ،مجيل(دراسة  .٥

 ." حجمه وحمدداته-األجنيب املباشر يف األردن 
حيث قام الباحث بإجراء دراسة إحصائية على 
العوامل املؤثرة على االستثمار األجنيب املباشر 
وجهود احلكومة األردنية يف جذب االستثمارات 

أن حجم االستثمار األجنيب وتوصل إىل ، األجنبية
ما زال قليالً وهذا يرجع إىل عدم استقرار 
الظروف السياسية واالقتصادية يف املنطقة وأن 
الناتج احمللي أكرب عامل يعمل على جذب 

 وأوصى الباحث بضرورة ،االستثمارات األجنبية
توفري الظروف السياسية واالقتصادية املناسبة 

 . املباشرألجنيبجلذب االستثمار ا
االستثمار "بعنوان ) ٢٠٠٢ ،اجلميل(دراسة  .٦

األجنيب املباشر يف الدول العربية وسباقات 
حيث قام الباحث يف هذه الدراسة ". املنافسة

بدراسة ظاهرة االستثمارات األجنبية املباشرة يف 
الدول العربية، وتقييم اآلثار اإلجيابية والسلبية هلذه 

املقومات اليت ترتكز إليها االستثمارات، وما هي 
الدول العربية من إجراءات وقوانني يف سياستها 
جلذب االستثمارات األجنبية، وذلك يف سباق 

االستثمارات، حيث قام  تنافسي فيما بينها جلذب
الباحث بتحديد مستويات السباق وترتيبها من 
خالل التحليل العنقودي، وتوصل إىل استنتاجات 
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صنيف الدول العربية إىل يف ت: خالصتها كانت
جماميع، وأكد الباحث على أمهية التكلفة املباشرة 
وغري املباشرة اليت تتعرض هلا دولة معينة، وخاصة 
يف جمال التلوث البيئي نتيجة لالستثمارات 

  .األجنبية
، مؤسسة تشجيع االستثمار يف األردن(دراسة  .٧

مناخ االستثمار يف األردن "بعنوان  )٢٠٠١
 مت استطالع آراء عينة عشوائية ، حيث"ومصر

مستثمراً ميدانياً ممن قاموا بتأسيس ) ٣٠(حجمها 
مشاريع استثمارية يف مصر، والتعرف على 

 أن ، كمااألسباب اليت دفعتهم لالستثمار فيها
من العينة أكدوا أنه ميكن تصنيف % ٦٦,٦

قوانني تشجيع االستثمار يف األردن ما بني ممتازة 
ت الدراسة أن من العوامل وجيدة، كما وأظهر

ارتفاع نسب : املثبطة لالستثمار يف األردن هي 
الضرائب، والرسوم اجلمركية، ووجود تعقيدات 
تتعلق باحلصول على تراخيص املشاريع، ووجود 
إجراءات مجركية معقدة، وقلة الشفافية، 
واإلجراءات اإلدارية املطولة واملكلفة، وارتفاع 

ءة األيدي العاملة، تكلفة التمويل، وعدم كفا
وأوصت الدراسة بضرورة تبسيط وحتسني نظامي 
اجلمارك، والضريبة، وحتسني أداء موظفي 

 التحتية الالزمة إلقامة البنيةاجلمارك وتوفري 
املشاريع وجتنب التغيري املستمر يف قوانني 

 .راالستثما
  :الدراسات األجنبية

 ،)(Thomas & Sorensen, 2005دراسة  .١
:  االستثمارات األجنبية املباشرةجذب" بعنوان

، قام الباحثان "الدور الكامن للثقافة الوطنية 

التحري يف اإلجراءات الواجب اختاذها من قبل ب
الدول النامية جلذب االستثمارات األجنبية 
املباشرة، ودور ثقافة وقيم اتمع ذا اخلصوص، 
وخلص الباحثان إىل أن الدول اليت تتمتع 

وعدم وجود سلطة القوة، واحملسوبية  ر،باالستقرا
هي األكثر قدرة على جذب االستثمارات 
األجنبية، كما خلص الباحثان أيضاً إىل أنه ليس 
من الضروري على الدول املضيفة العمل على 
تغيري ثقافتها، بل إن التطور االقتصادي سيؤدي 
إىل هذا التغري، وعلى حكومات الدول املضيفة أن 

   .االت املستثمرين وتوفريهتتعرف على تفضي
االستثمار "بعنوان ) (Georgis, 2005دراسة  .٢

 Digitalاألجنيب املباشر يف االقتصاديات الرقمية 
Economy" قام الباحث يف هذه الدراسة ،

بتحليل دور االستثمار األجنيب املباشر يف ظل 
ظهور وتطور االقتصاد الرقمي يف الدول اليت 

تحرير االقتصاد،  لقامت باختاذ إجراءات عدة
أن االستثمار األجنيب املباشر واستنتج الباحث 

عمل على إحالل االسترياد وأيضا دفع الشركات 
ن أعلى حتسني، وتطوير فاعلية، وكفاءة اإلدارة، و

إزالة املعوقات الداخلية، وحركة رأس املال 
ساعدت على التطور السريع يف املشاريع املتعددة 

 Multi National Establishmentsاجلنسية 
وأوصى بأن االقتصاد الرقمي جيب أن ال يكون 
حمصوراً باألعمال اإللكترونية أو التجارة 

  .طاإللكترونية فق
أثر "بعنوان ) (Metwally, 2004دراسة  .٣

االستثمارات األجنبية املباشرة لالحتاد األورويب يف 
، حيث قامت هذه الدراسة "دول الشرق األوسط

عالقة بني االستثمارات األجنبية، بتحليل طبيعة ال
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والنمو االقتصادي والتصدير على كل من األردن، 
مصر، وعمان، باعتبار أن معظم االستثمارات 
األجنبية هلذه الدول تأيت من دول االحتاد 

 ومت من خالل الدراسة التعرف على ،األورويب
مدى تأثري كل من معدل النمو االقتصادي، 

دفق االستثمارات ومعدالت الفوائد على ت
من خالل معادلة االحندار، واستنتجت  األجنبية

الدراسة بأن كالً من معدالت النمو، والفوائد، 
كان هلا األثر اإلجيايب على تدفق االستثمارات 
األجنبية، ولكن بدرجات متفاوتة، وأن زيادة 
تدفق رأس املال األجنيب يعمل على زيادة حجم 

 للدول املضيفة، الصادرات من السلع واخلدمات
وبالتايل زيادة الناتج القومي، وهذا يعين جذب 

  .ةاستثمارات أجنبية إضافي
 )(Gilmore & Others, 2003دراسة  .٤

العوامل املؤثرة على االستثمارات األجنبية "بعنوان 
، كانت هذه "املباشرة واالستثمارات املشتركة
الشمالية، أيرلندا دراسة مقارنة بني دولة البحرين و

للتعرف على احلوافز املقدمة ومستوى الرضا 
املرافق لالستثمارات األجنبية من وجهة نظر 
املديرين العامني، وأسباب تفضيل دولة على 
أخرى يف إقامة املشروعات، إن كان استثماراً 
أجنبياً كامالً أو مشتركاً، واستنتجت الدراسة، أن 
مجيع املشاريع يف دولة البحرين مشتركة أما يف 

فكان معظم املشاريع غري مشتركة امللكية يرلندا أ
ومن العوامل ، مشاريع كانت مشتركة" ٤"وفقط 

الرئيسية اليت تساعد على تدفق االستثمارات 
األجنبية هي معدالت الضرائب، والبنية التحتية، 
واالستقرار السياسي، واليت توفرت يف كلتا 
 الدولتني ولكن بأشكال متفاوتة، وتدين األجور مل

يكن من العوامل الرئيسية جلذب االستثمارات 
األجنبية، واملستوى الثقايف ليس ذا تأثري مهم يف 

  .ةجذب االستثمارات األجنبي
، (Klapper & Love, 2002)دراسة  .٥

 احلاكمية املؤسسية ومحاية املستثمر"بعنوان 
 هدفت الدراسة إىل ،"ةاألداء يف األسواق الناشئو

مستوى احلاكمية املؤسسية اختبار العالقة ما بني 
والبيئة القانونية يف األسواق الناشئة، واستخدمت 

 لتصنيف املؤسسات وفق (CLSA)منوذج 
احلاكمية املؤسسية، حيث استخدم النموذج سبعة 

النظام، : عوامل لقياس احلاكمية املؤسسية، هي
الشفافية، املساءلة، الوعي االجتماعي، املسؤولية، 

 وقامت هذه الدراسة ،الةاالستقاللية، والعد
وكانت .باختبار العالقة ما بني احلاكمية واألداء

أهم نتائج هذه الدراسة وجود تباين واسع يف 
مستوى احلاكمية املؤسسية عرب الدول يف عينة 

ن معدل احلاكمية املؤسسية منخفض أالدراسة، و
يف الدول ذات األنظمة القانونية الضعيفة، وأفضل 

تفعة مرتبطة بأفضل أداء حاكمية مؤسسية مر
  . تشغيلي وتقييم سوقي

بعنوان ) (Alvin & Densil, 2002دراسة  .٦
جذب االستثمارات األجنبية املباشرة للدول "

، قام الباحثان من خالل هذه الدراسة "النامية 
بالتعرف على اجلهود اليت تقوم ا الدول النامية 
لتطوير اقتصادياا دف جذب االستثمارات 

نبية، من خالل تبين جمموعة من اإلجراءات األج
والنشاطات التروجيية، حيث قام الباحثان ببناء 
منوذج إحصائي، يتكون من عدة عوامل تفسريية 
واليت تؤثر على تدفق االستثمارات األجنبية، مثل 
سعر الفائدة، معدل النمو يف الدولة، معدل دخل 
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  خليل أبو سليم

 الفرد، وضع ميزان املدفوعات للدولة املضيفة،
 الدراسة بأن معدل خلصتو، ومستوى الثقافة

 عن املسئولدخل الفرد يعترب العامل الرئيسي 
جذب االستثمارات األجنبية، باإلضافة إىل سعر 

  .الفائدة ومستوى الثقافة
 )(McDonald & Others, 2002دراسة .٧

االستثمارات األجنبية املباشرة والوظائف "بعنوان 
باحثون يف هذه ، حيث قام ال"يف الدول املضيفة

االستثمارات األجنبية  أثر الدراسة بالتحري يف
املباشرة يف توفري الوظائف يف االحتاد األورويب، إذ 
مت دراسة دور شركات تشجيع التصدير األملانية 
يف بريطانيا اليت كانت متثل احلجم األكرب من 

صل تواالستثمارات األجنبية األملانية يف بريطانيا، و
 نتيجة مفادها، أن هذا النوع من الباحثون إىل

االستثمار األجنيب عمل على توفري وظائف يف 
بريطانيا ولكن بشكل ضئيل، وأوضح الباحثون 
أن نتائج هذه الدراسة كانت حمدودة، بسبب 
صغر العينة، وعدم توفر املعلومات من قبل 
الشركة األم، وأوصى الباحثون بضرورة عمل 

  .عدراسة على عينة أكرب وأوس
  القسم الرابع

  الدراسة امليدانية
  :جمتمع الدراسة

، من ٥٢٨يتكون جمتمع الدراسة، والبالغ عدده 
  :الفئات التالية

املزاولون للمهنة مدققو احلسابات اخلارجيون  .١
املعتمدون من قبل مجعية احملاسبني القانونيني و

  . مدققا٣٥٣عددهم واألردنيني، 
لبحث  ومت اختيار مفردات عينة ااملستثمرون، .٢

منهم من بني املستثمرين من املؤسسات واملمثلني 

 شركة؛ ١٧٥بالشركات املسامهة البالغ عددها 
وذلك لضمان اختيار العينة املختصة وذات املعرفة 

  .مبوضوع الدراسة واحلصول على نتائج أكثر دقة
  :توزيع عينة الدراسة

 مفردة، ٢٦٤ مكونة من مت اختيار عينة عشوائية
% ٥٠، أي ما نسبته اً مستثمر٨٧ا و مدقق١٧٧منها 

توزيع  )١(رقم يبني اجلدول و .من جمتمع الدراسة
 بلغ عدد املستجيبني من املدققني عينة الدراسة، حيث

، %٧٦وبنسبة  مدققا ١٧٧من أصل  مدققا ١٣٥
من  فردا ٧٠ املستثمرينوبلغ عدد املستجيبني من 

، وبلغ عدد املستجيبني %٨٠وبنسبة  فردا ٨٧أصل 
% ٧٧,٦وبنسبة  ٢٦٤من أصل  أفراد ٢٠٥إلمجايل ا

 حجم العينة اإلمجايل، وبذلك تعد نسبة االستجابة من
  .نسبة جيدة

  توزيع عينة الدراسة): ١(جدول رقم 
  اموع  املستثمرين  املدققني  
  ٥٢٨  ١٧٥  ٣٥٣  اتمع
  %١٠٠  %٣٣,٢  %٦٦,٨  النسبة
  ٢٦٤  ٨٧  ١٧٧  العينة
  %١٠٠  %٥٠  %٥٠  النسبة

  ٢٠٥  ٧٠  ١٣٥  جيبنياملست
  %٧٧,٦  %٨٠   %٧٦  نسبة االستجابة

 املكون من مخس Likertمت اعتماد مقياس وقد 
درجات لتحديد درجة أمهية كل بند من بنود 

  ):٢(، وذلك كما هو موضح باجلدول رقم ستبانةاال
  مقياس حتديد األمهية النسبية: )٢(جدول رقم 

  األمهية  الدرجة
  دائما  ١
  غالبا  ٢
  ياناأح  ٣
  نادرا  ٤
  على حنو معدوم  ٥
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  ........  بتطبيق حوكمة الشركات على جذبااللتزامثر أقياس 

كما مت وضع مقياس ترتييب هلذه األرقام إلعطاء 
الوسط احلسايب مدلوالً باستخدام املقياس الترتييب 
لألمهية، وذلك لالستفادة منها فيما بعد عند حتليل 

  ):٣(النتائج، وذلك كما هو موضح باجلدول رقم 
ية مقياس حتديد األمهية النسب: )٣(جدول رقم 

  للوسط احلسايب
  األمهية  األمهية  الوسط احلسايب

  جداًأو مهم   دائماً  ١,٧٥من قل أ -١
  أو مهم  غالباً  ٢,٥من أقل  - ١,٧٥
  أو متوسط األمهية  أحياناً  ٣,٢٥من أقل  – ٢,٥

  أو قليل األمهية  راًناد  ٤من أقل  – ٣,٢٥
  أو عدمي األمهية  على حنو معدوم  ٥ – ٤

  :خصائص عينة الدراسة
 بأن املستوى نالحظ) ٤(من اجلدول رقم 

، اًيعد مرتفعواملستثمرين التعليمي ملدققي احلسابات، 
حيث كانت األكثرية ممن حيملون درجة البكالوريوس 

من إمجايل عينة مدققي احلسابات، % ٦٤ومبا نسبته 

 القول ميكننا، واملستثمرينمن إمجايل عينة % ٥٩و
ة بشكل إمجايل من عينة الدراس% ٩٥بأن أكثر من 

حيملون مؤهالت علمية عالية، وهذا يعين أن عينة 
القادرة على إجابة و اًالدراسة متثل الفئة املؤهلة علمي

  .ستبانةأسئلة اال
 نتائج الدراسة املتعلقة اًكما يظهر اجلدول أيض

بعدد سنوات اخلربة، وقد مت توزيع سنوات اخلربة إىل 
 ١٠هي إىل من سنة وتنتأقل أربع فئات تبدأ من 

للفئة % ٤٨حيث بلغت أعلى نسبة . سنوات فأكثر
 سنوات لفئة مدققي ١٠من أقل  -٥اليت تقع بني 

احلسابات اخلارجيني، يف حني بلغت أعلى نسبة 
 ١٠ أكثر من – ١٠للفئة اليت تقع بني % ٦٠

، مما يدل على أن أفراد عينة املستثمرينسنوات لفئة 
 اًسينعكس إجيابا وهذالدراسة يتمتعون خبربة جيدة، 

  .على نتائج الدراسة

  املؤهل العلمي وعدد سنوات اخلربة لعينة الدراسة: )٤(جدول 
  املستثمرين  املدققني  اخلاصية

  النسبة املئوية  التكرار  النسبة املئوية  التكرار  املؤهل العلمي. ١
  %١٠  ٧  %٢  ٣  دبلوم

  %٥٩  ٤١  %٦٤  ٨٦   بكالوريوس
  %١٧  ١٢  %١٣  ١٨  دراسات عليا

  %١٤  ١٠  %٢١  ٢٨  )شهادات مهنية(أخرى 
  %١٠٠  ٧٠  %١٠٠  ١٣٥  اموع

          سنوات اخلربة. ٢
  %٣  ٢  %٤  ٥  من سنةأقل 

  %١٣  ٩  %٢٣  ٣١   سنوات٥من أقل  – ١
  %٢٤  ١٧  %٤٨  ٦٥  سنوات١٠من أقل  – ٥

  %٦٠  ٤٢  %٢٥  ٣٤  سنوات١٠ أكثر من – ١٠
  %١٠٠  ٧٠  %١٠٠  ١٣٥  اموع

مبادئ تبين وتطبيق مدى قدرة للتعرف على و
على استقطاب االستثمار األجنيب، حوكمة الشركات 

مت تصنيف إجابات أفراد العينة يف مخسة بدائل 

 إىل على حنو معدوم، ويبني اجلدول اًتدرجت من دائم
مبادئ حوكمة مدى قدرة تبين وتطبيق ) ٥(رقم 

  :على استقطاب االستثمار األجنيب املباشرالشركات 
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  خليل أبو سليم

   الوسط احلسايب)٥(جدول رقم 
  الكل  املستثمرين  املدققني  الفقرة  الرقم  الوسط احلسايب

يف جلب االستثمارات    يسهم   إن وجود تشريعات ملزمة بتطبيق مبادئ احلوكمة        ١
  .األجنبية

١,٦٥  
  دائما

١,٧١  
  دائما

١,٦٨  
  دائما

إن التحكم املؤسسي يؤدي إىل حتقيق وظيفة اإلفصاح والشفافية بشكل أفـضل              ٢
  .لتايل املسامهة يف جذب االستثمارات األجنبيةوبا

١,٥٩  
  دائما

١,٦٢  
  دائما

١,٦  
  دائما

إن التحكم املؤسسي يؤدي إىل احلد من التالعب احملاسيب والفساد والغش ممـا               ٣
  .يعزز ثقة املستثمر األجنيب باالقتصاد احمللي

١,٥٤  
  دائما

١,٦  
  دائما

١,٥٧  
  دائما

 امللتزمة بتطبيق مبادئ احلوكمة ثقة لدى املـستثمر         تولد القوائم املالية للشركات     ٤
  .األجنيب

١,٨٥  
  غالبا

١,٨٧  
  غالبا

١,٨٦  
  غالبا

يتأكد املستثمر األجنيب من التزام الشركات بتطبيق مبادئ احلوكمة قبل جلـب              ٥
  .استثماراته للدولة

١,٧٩  
  غالبا

٢,٠٣  
  غالبا

١,٩١  
  غالبا

األسـواق العامليـة أمـام منتجـات        يساعد االلتزام مببادئ احلوكمة على فتح         ٦
  .الشركات األردنية

٢,١٦  
  غالبا

١,٩٧  
  غالبا

٢,٠٦  
  غالبا

  ١,٨٢  .تلتزم مجيع الشركات األردنية املدرجة يف السوق املايل بتطبيق مبادئ احلوكمة  ٧
  غالبا

١,٧٨  
  غالبا

١,٨  
  غالبا

ـ                 ٨ شركة عند تقدمي أي خدمة من قبل املدقق لشركة ما فإنه يتأكد من التـزام ال
  .بتطبيق مبادئ احلوكمة

١,٥٩  
  دائما

١,٨١  
  غالبا

١,٧  
   دائما

يساعد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة على متكني الشركات احمللية من االندماج             ٩
  .أو التحالف مع شركات أجنبية

١,٧٣  
  دائما

١,٩٩  
  غالبا

١,٨٦  
  غالبا

  ٢,٥٦  .ادرات األردنيةيساعد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة على زيادة قيمة الص  ١٠
  أحيانا

٢,٥٩  
  أحيانا

٢,٥٧  
  أحيانا

يساعد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة على إقناع املـستثمر األجـنيب جبلـب               ١١
  .التقنيات احلديثة للسوق احمللي

١,٨٥  
  غالبا

٢,٤٣  
  غالبا

٢,١٤  
   غالبا

١٢  
  

  ١,٨٦  .ليةيضيف االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة صفة الدولية على الشركات احمل
  غالبا

٢,٣٥  
  غالبا

٢,١  
  غالبا

يعد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة أحد األمور اجلوهرية املكملـة التفاقيـات              ١٣
  .التجارة احلرة مع دول العامل

١,٦٣  
  دائما

١,٧٢  
  دائما

١,٦٧  
  دائما

يعد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة آلية متبعة من قبـل شـركات دول العـامل       ١٤
  .املتقدم

١,٧٧  
  غالبا

١,٨٦  
  غالبا

١,٨١  
  غالبا

  ١,٥٥  .يساهم االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة يف جلب واستقطاب االستثمار األجنيب  ١٥
  دائما

١,٧٤  
  دائما

١,٦٤  
  دائما

  ١,٧٩  املتوسط احلسايب جلميع األسئلة
  غالبا

١,٩٣  
  غالبا

١,٨٦  
  غالبا

  فحص الفرضيات
  :العامة  الفرضية

 بتطبيق مبادئ حوكمة االلتزام يسهم ال"
  "الشركات يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر

وقد مت اختبار هذه الفرضية من خالل الفرضيات 
، ٣الفرعية التالية ومبتوسط حسايب مفترض يساوي 

 الذي حدد باستخدام طريقة العالمة الوسطى
 على تدريج )١٥٤، ص ٢٠٠٣الزعيب، عباس، (
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  ........  بتطبيق حوكمة الشركات على جذبااللتزامثر أقياس 

Likert اخلماسي :  
  :الفرعية األوىل الفرضية 

االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة  يسهم ال

 من الشركات يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر
  .وجهة نظر مدققي احلسابات اخلارجيني

  لفئة مدققي احلسابات واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري) T(نتائج اختبار : )١-٥ (جدول رقم
One-Sample Statistics 

Std. Error Mean Std. Deviation Mean N  
 املدققني 135 1.7978 84273. 07638.

One-Sample Test 
Test Value = 3 

95% Confidence 
Interval of the Difference  t df Sig Mean Differ-

ence Lower Upper 
 9415.- 1.1932- 1.0692- 000. 134 16.245- املدققني

ج املوضحة يف اجلدول رقم وجد من خالل النتائ
من أقل أن متوسط إجابات هذه الفئة ) ١-٥(

املتوسط احلسايب املفترض، حيث بلغ املتوسط 
، ٠,٨٤٢٧٣ باحنراف معياري ١,٧٩٧٨احلسايب 

، وهي ذات داللة ١٦,٢٤٥- tوقد بلغت قيمة 
، ومن مث نرفض ٠,٠٥من أقل إحصائية عند مستوى 

االلتزام بتطبيق م  يسه ال:القائلةالفرضية العدمية 
مبادئ حوكمة الشركات يف استقطاب االستثمار 

 من وجهة نظر مدققي احلسابات األجنيب املباشر
االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة اخلارجيني، أي أن 

يف استقطاب االستثمار األجنيب  يسهم الشركات
  .  من وجهة نظر مدققي احلسابات اخلارجينياملباشر

  :نيةالفرضية الفرعية الثا
االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات  يسهم ال

 من وجهة يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر
  .املستثمريننظر 

  واملتوسط احلسايب واالحنراف املعيارياملستثمرينلفئة ) T(نتائج اختبار : )٢-٥(جدول رقم 
One-Sample Statistics 

Std. Error Mean Std. Deviation Mean N  
 املستثمرين 70 1.9391 73551. 07836.

One-Sample Test 
Test Value = 3 

95% Confidence 
Interval of the Difference  t df Sig Mean Differ-

ence Lower Upper 
 8134.- 1.1237- 9825.- 000. 69 13.732- املستثمرين

وجد من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم 
من أقل  أن متوسط إجابات هذه الفئة )٢-٥(

املتوسط احلسايب املفترض، حيث بلغ املتوسط 
، ٠,٧٣٥٥١ باحنراف معياري ١,٩٣٩١احلسايب 

، وهي ذات داللة ١٣,٧٣٢- tوقد بلغت قيمة 
، ومن مث نرفض ٠,٠٥من أقل إحصائية عند مستوى 

االلتزام بتطبيق  يسهم  ال:القائلةالفرضية العدمية 
 الشركات يف استقطاب االستثمار مبادئ حوكمة
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، أي أن املستثمرين من وجهة نظر األجنيب املباشر
يف  يسهم االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات

 من وجهة استقطاب االستثمار األجنيب املباشر
  . املستثمرين

  :الثالثةالفرضية الفرعية 
ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية يف "

يعزى دئ حوكمة الشركات االلتزام بتطبيق مبا
  ). واملستثمرينمدققي احلسابات،  (" الدراسةلفئيت

 الختبار ANOVAوقد مت استخدام االختبار 
  .هذه الفرضية

  حتليل التباين األحادي؛ فحص فرضية الدراسة: )٣-٥(جدول رقم 
VAR00002          ANOVA 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups .215 2 .149 .317 .625 
Within Groups 78.627 203 .423   

Total 78.842 205    

-٥(ومن خالل النتائج الظاهرة يف اجلدول رقم 
، وهي أكرب من ٠,٦٢٥) Sig.P (بلغت قيمة) ٣
 وهي ذات ٠,٣١٧ F كما بلغت قيمة ،)٠,٠٥(

، ومن مث ٠,٠٥داللة إحصائية على مستوى أكرب من 
اليت تنص على أنه ال ) H٠(العدمية نقبل الفرضية 

االلتزام بتطبيق يوجد فروقات ذات داللة إحصائية يف 
 الدراسة يعزى لفئيتمبادئ حوكمة الشركات 

تشري نتائج اختبار ). واملستثمرينمدققي احلسابات، (
مسامهة االلتزام  خبصوص الثالثالفرضيات الفرعية 

بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف استقطاب 
  : إىل ما يليستثمار األجنيب املباشراال
من قبل ) العدمية(ن رفض الفرضية الصفرية أ .١

الفئات املشمولة بالدراسة يعين وجود إمجاع بينها 
 أن االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركاتعلى 

  .يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشريسهم 
 إلجابام وهي احلسابيةكما تشري املتوسطات  .٢

االلتزام ، إىل أن ١,٩٣، ١,٧٩لتوايل على ا
 ما) اًغالب(بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف 

يف استقطاب االستثمارات األجنبية يسهم 
  .املباشرة

إن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  .٣
متوسطات آراء الفئات يكشف عن وجود اتساق 

مسامهة االلتزام بتطبيق بني وجهات نظرهم حيال 
ة الشركات يف استقطاب االستثمار مبادئ حوكم

، مما يؤكد اإلمجاع املشار إليه األجنيب املباشر
  . سابقاً

  القسم اخلامس
  النتائج والتوصيات

  :النتائج
  :ميكن تلخيص نتائج الدراسة مبا يلي

مجيع اآلراء تقريبا أشارت إىل أن االستثمار 
األجنيب بشىت أشكاله وخصوصا األجنيب املباشر له 

جيايب على االقتصاد احمللي ولكن بشرط إ ووقع مؤثر
أن تكون البنية االقتصادية قد أعيد هيكلتها بشكل 

  .مالئم
وجد أن األردن قد بدأ بإعادة هيكلة بنيته  .١
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االقتصادية من خالل العديد من التشريعات 
  .والقوانني دف جذب االستثمارات األجنبية

وجد أن الشركات األردنية وخصوصا املدرجة  .٢
 مبادئ قوق املايل ملتزمة إىل حد كبري بتطبيبالس

  .حوكمة الشركات
 على أن ةوجد أن مجيع أفراد عينة الدراسة متفق .٣

 يسهم االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات
باستقطاب االستثمار األجنيب املباشر لألسباب 

  :التالية
ن املستثمر األجنيب يويل االهتمام بالقوائم املالية أ -أ 

 امللتزمة بتطبيق مبادئ حوكمة للشركات
الشركات وتولد لديه الثقة بعمليات الشركة 

  .وبالتايل تشجعه على جلب استثماراته لألردن
ن االلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات أ  - ب

يضفي صفة الدولية على قوائم الشركة وبالتايل 
 .متكنها من دخول األسواق اخلارجية واملنافسة

بادئ حوكمة الشركات إن االلتزام بتطبيق م  - ج
يساعد على متكني الشركات احمللية من االندماج 
والتحالف مع شركات أجنبية مما يساعد على 

  . جذب االستثمار األجنيب
  :التوصيات

  :يوصي الباحث مبا يلي
ضرورة حث املدققني على عدم التساهل يف  .١

تقاريرهم خبصوص عدم التزام الشركات املدقق 
 .بادئ حوكمة الشركاتعلى قوائمها املالية مب

ضرورة إعادة مراجعة البنية التحتية للشركات  .٢
املدرجة يف السوق املايل، ومعرفة مدى التزامها 
الفعلي بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، 
واملعوقات اليت حتول دون التطبيق الكامل، 

  .وحماولة تذليل تلك املعوقات
على واقع طالع ضرورة حث املستثمرين على اال .٣

كات األردنية بشكل أعمق كي يطلعوا على الشر
بنيتها التحتية املهيأة وعلى الفرص االستثمارية 

 .املتاحة، وبالتايل تشجيعهم على االستثمار
ضرورة حث الباحثني على القيام بعمل املزيد من  .٤

االستثمار األجنيب على البطالة  أثر الدراسات لبيان
دواه، والفقر ومستوى الرفاه يف األردن ملعرفة ج

ومن جهة أخرى احلث على عمل دراسات 
معمقة تقيس مدى التزام الشركات املدرجة يف 

 .السوق املايل مببادئ حوكمة الشركات
 املراجع

  املراجع العربية
، )٢٠٠٦( االحتاد األردين لـشركات التـامني      .١

، "تعليمات احلاكمية املؤسسية لشركات التامني    "
 .األردن، عمان

دليل احلاكمية "، )٢٠٠٧( البنك املركزي األردين .٢
، عمـان،   "للبنوك) التحكم املؤسسي (املؤسسية  

 .األردن
التقارير السنوية ملؤسـسة تـشجيع االسـتثمار         .٣

٢٠٠٤ - ١٩٩٥.  
االسـتثمار  "،  )٢٠٠٢( اجلميل، سرمد كوكب   .٤

األجنيب املباشر يف الـدول العربيـة وسـباقات         
، ٨٨، العدد   ٢٤، جملة اإلداري، السنة     "املنافسة
-٤٥إلدارة العامة، مسقط، عمـان، ص       معهد ا 

٧٢. 
دور "، )٢٠١١(وعد حسني شـالش،     اجلميلي،   .٥

مبادئ حوكمة الشركات يف تعزيـز اإلفـصاح        
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وجودة املعلومات احملاسبية وانعكاسـاا علـى       
، مــؤمتر التخطــيط "القــرارات االســتثمارية

 يف مــستقبلية، رؤى واإلدارياالقتــصادي 
ـ   األعمـار  وإعادةاالستثمار   راق، كليـة    يف الع

 .، جامعة املستنصرية، بغدادواإلدارة االقتصاد
النظـام اإلحـصائي    "،  )٢٠٠٣(الزعيب، عباس    .٦

SPSS    الطبعة  " فهم وحتليل البيانات اإلحصائية ،
 .الثانية، دار وائل للنشر، عمان

احلاكمية املؤسسية  أثر "، )٢٠٠٨(الشرفاء، أجمد   .٧
يف تعزيز فاعلية التدقيق الداخلي يف الـشركات        

، أطروحـة   "الصناعية املسامهة العامة األردنيـة    
دكتوراه غري منشورة، األكادميية العربية للعلـوم       

 .املالية واملصرفية، عمان األردن
دور مبادئ  "،  )٢٠٠٨(العبيدي، صبيحة برزان     .٨

التحكم املؤسسي يف ختفيض ممارسات احملاسـبة       
اإلبداعية وحتقيق التوافق بني مـصاحل أطـراف        

وحـة دكتـوراه، كليـة اإلدارة       ، أطر "الوكالة
  .واالقتصاد، جامعة بغداد

اثر تطبيـق معـايري     "،  )٢٠٠٨(القشي، ظاهر    .٩
 علـى   األردنيـة احملاسبة الدولية يف الـشركات      

، الة العربية "استقطاب االستثمار األجنيب املباشر
لإلدارة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعـة       

  . ، القاهرة٢لعدد ، ا٢٩الدول العربية، الد 
ـ      .١٠  غـازي   دالناصر، خالص حسن وعبد الواح

 يف الشركات ةدور حوكم "،  )٢٠١٢(النعيمي  
 االسـتثمار  واجتـذاب  االستثمارية البيئة تطوير

، جملة جامعة   "العراق كردستان إقليم يف األجنيب
 .، دهوك، العراق)صفر(نوروز، العدد 

االستثمار األجنيب  "،  )١٩٩٨( بابكر، مشتاق  .١١
، الة االقتصادية   "اشر وجتربة الشرق األوسط   املب

 .السعودية، العدد األول
دليـل  "،  )٢٠٠٧(مجعية البنـوك األردنيـة       .١٢

، عمـان،   "احلاكمية املؤسسية للبنوك األردنيـة    
 .األردن

االسـتثمار  "،  )٢٠٠٢( مجيل، هيل عجمـي    .١٣
، " حجمه وحمدداتـه –األجنيب املباشر يف األردن     

لدراسـات، الـد    جملة جامعة إربد للبحوث وا    
 .الرابع، العدد الثاين، إربد، عمان

حوكمة "،  )٢٠٠٥(محاد، طارق عبد العال،      .١٤
، الدار  " املفاهيم واملبادئ والتجارب   -املؤسسات

 .اجلامعية، اإلسكندرية، مصر
، )١٩٩٩(عبد املعطي رضا    و حسن   ،خربوش .١٥

، دار  "االستثمار والتمويل بني النظرية والتطبيق    "
  .ان، األردنزهران للنشر، عم

اإلفصاح عن "، )٢٠٠٩(خضري، بشرى فاضل     .١٦
املعلومات احملاسبية ودورها يف حوكمة الشركات      

، أطروحـة دكتـوراه، غـري       "وآلياا الداخلية 
 .منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

دور اإلفصاح "، )٢٠٠٣(  عبد الناصردرويش، .١٧
 -ات   الشرك ةاحملاسيب يف التطبيق الفعال حلوكم    

، جملة الدراسـات املاليـة      "دراسة حتليلية ميدانية  
 .والتجارية جامعة القاهرة العدد الثاين

سوليفان، جون وجني روجز وكاثرين هلبيلنج       .١٨
حوكمـة  "،  )٢٠٠٣(والكسندر شكولينكوف   

، ترمجـة   "الشركات يف القرن احلادي والعشرين    
مسري كرمي، مركز املشروعات الدولية اخلاصـة،       
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  .ة الدولية، واشنطنغرفة التجار
حمـددات  " ،)٢٠٠٢(عبد الـسالم، رضـا       .١٩

 - االستثمار األجنيب املباشر يف عـصر العوملـة       
ترمجـة   (،"دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر     

  .، دار النهضة العربية القاهرة)لرسالة دكتوراه
ــضني .٢٠ ــارق، ،مبي ــة "، )٢٠٠٩( ط احلاكمي

املؤسسية وأثرها على حتسني استقاللية مـدققي       
، "احلسابات الداخليني يف البنوك التجارية األردنية  

رسالة دكتوراه غري منشورة، األكادميية العربيـة       
 . للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن

حمددات "،  )٢٠٠٥(،  حممد، أمرية حسب اهللا    .٢١
االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئـة        

 . ة، اإلسكندرية، الدار اجلامعي"االقتصادية العربية
دليل قواعـد   "،  )٢٠٠٧(هيئة األوراق املالية،     .٢٢

حوكمة الشركات املسامهة املدرجة يف بورصـة       
 .  عمان، األردن،"عمان

، قانون التخاصية رقـم     )٢٠٠٠(وزارة املالية    .٢٣
، ٤٤٤٣، اجلريدة الرمسية، عدد   ٢٠٠٠ لسنة   ٢٥

 . عمان، األردن
ثمار ، قانون تشجيع االست)٢٠٠٠(وزارة املالية  .٢٤

 وتعديالته، اجلريدة الرمسية، ١٩٩٥ لسنة ١٦رقم 
 . ، عمان، األردن٤٤٢٣عدد 

، قانون تنظيم أعمـال     )٢٠٠٢(وزارة املالية    .٢٥
 ٤٥٧٢، اجلريدة الرمسية، عـدد      ٦٧التأمني رقم   

 . ، عمان، األردن٥٤٨٢صفحة 
، نشرة مالية احلكومـة     )٢٠٠٩(وزارة املالية    .٢٦

 عمـان،  ،اين عشرالعامة، الد العاشر، العدد الث    
 .األردن
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  ........  بتطبيق حوكمة الشركات على جذبااللتزامثر أقياس 

 املالحق
)١(ملحق رقم   

ة االستقصاءقائم  
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  استبانة الدراسة

/ األستاذ/ السيد
  /......................................................................................الفاضل

  حتية طيبة وبعد،،،
وأثرها على جذب تدور هذه الدراسة حول معرفة مدى التزام الشركات األردنية بتطبيق مبادئ احلوكمة 

 األجنيب، وذلك لغايات تقدمي التوصيات املناسبة مبا خيدم االقتصاد احمللي للتغلب على رواستقطاب االستثما
 .املشكالت اليت يعاين منها

ويأمل الباحث يف تعاونكم املخلص معه ويتقدم إليكم خبالص الشكر والتقدير مقدما ملسامهتكم يف إثـراء           
  .  بالواقع العمليالبحوث العلمية وربطها

بيانات االستمارة ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث "كما يود الباحث أن يؤكد لكم أن
العلمي البحت وأن نتائج الدراسة سوف تكون متاحة لكم إذا رغبتم يف ذلك، ويف حال رغبتم يف احلـصول             

 .على نتائج هذه الدراسة أرجو التكرم بإعالمي لطفا
  وا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،وتفضل

  
  الباحث
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  ........  بتطبيق حوكمة الشركات على جذبااللتزامثر أقياس 

على حنو   نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة  الرقم
  معدوم

يف جلـب   يسهم إن وجود تشريعات ملزمة بتطبيق مبادئ احلوكمة    ١
  .االستثمارات األجنبية

          

إن التحكم املؤسسي يؤدي إىل حتقيق وظيفة اإلفصاح والـشفافية            ٢
  .جذب االستثمارات األجنبيةبشكل أفضل وبالتايل املسامهة يف 

          

سيب والفـساد  إن التحكم املؤسسي يؤدي إىل احلد من التالعب احملا     ٣
  .والغش مما يعزز ثقة املستثمر األجنيب باالقتصاد احمللي

          

تولد القوائم املالية للشركات امللتزمة بتطبيق مبادئ احلوكمة ثقـة            ٤
  .لدى املستثمر األجنيب

          

يتأكد املستثمر األجنيب من التزام الشركات بتطبيق مبادئ احلوكمة           ٥
  .قبل جلب استثماراته للدولة

          

يساعد االلتزام مببادئ احلوكمة على فتح األسواق العامليـة أمـام             ٦
  .منتجات الشركات األردنية

          

تلتزم مجيع الشركات األردنية املدرجة يف السوق املـايل بتطبيـق             ٧
  .مبادئ احلوكمة

          

يتأكد من التزام   عند تقدمي أي خدمة من قبل املدقق لشركة ما فإنه             ٨
  .يق مبادئ احلوكمةالشركة بتطب

          

يساعد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة على متكني الشركات احمللية           ٩
  .من االندماج أو التحالف مع شركات أجنبية

          

يساعد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة على زيادة قيمة الـصادرات            ١٠
  .األردنية

          

إقناع املستثمر األجنيب   يساعد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة على         ١١
  .جبلب التقنيات احلديثة للسوق احمللي

          

يضيف االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة صفة الدولية على الشركات           ١٢
  .احمللية

          

يعد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة أحد األمور اجلوهرية املكملـة            ١٣
  .التفاقيات التجارة احلرة مع دول العامل

          

عد االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة آلية متبعة من قبل شركات دول         ي  ١٤
  .العامل املتقدم

          

يساهم االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمـة يف جلـب واسـتقطاب             ١٥
  .االستثمار األجنيب
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Measuring the Impact of Implementing the Principles 
of Corporate Governance in attracting Foreign Investments: 

Field Evidences from Jordanian Environment  
 

K. S. Abu Saleem 
Accounting Department - College of Business- Rabigh (COB) - KAU - KSA 

 
Abstract 

 
Purpose: The study aimed to measure the impact of implementing principles of 
corporate governance in attracting foreign investments. 
Results: All the investments have positive impact upon local economy. Jordan has 
reformed its economic infrastructure to join the global economy. The reform has 
attracted international contracts. It was found that implementation of the principles of 
corporate governance played important role in attracting foreign investments by 
enhancing the reliability it created in the financial statements that play important role 
in building investor trust, and thus enabling companies to become global and capable 
of competing with others in the international markets. 
Recommendations: Encouraging auditors to prepare their reports in compliance with 
the principles of corporate governance. Further advising foreign investors to look 
deeply in the infrastructures of Jordanian companies aimed at facilitating implement-
ation of the principles of corporate governance. 
 
Keywords: implementing, corporate governance, Jordanian companies, Foreign Direct 
Investments, attracting. 
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