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قواعد النرش يف جملة
اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 
وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  عىل   )simplified Arabic( بخط  كلمة   )10000-5000( بحدود 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

من أ.  أسبوعان  أقصاها  مدة  خالل  للنرش  املرسلة  املادة  بتسليم  الباحث  يبلغ 
تاريخ التسّلم.

التحرير عىل نرشها ب.  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  خيطر أصحاب 
وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات عليها ت.  املقومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث 
عىل  يعملوا  كي  املحددة،  املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل 

إعدادها هنائيًا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.ث. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.ح. 

يراعى يف أسبقية النرش:. 12
البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. -
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. -
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. -
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. -

13 .)turath@alkafeel. للمجلة  األلكرتوين  الربيد  عىل  البحوث  ترسل 
http://karbalaheritage.alkafeel.net أو  (net، أو عىل موقع املجلة 
املقدسة/حي  )العراق/كربالء  التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  إىل  مبارشًة  ُتَسلَّم 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ





كلمة العدد االول

اإيقاد ال�شمعة الثاين

تتأخر  أن  املعيب  من  وليس  متواضعة،  بخطوة  تبدأ  الكبرية  املشاريع 
امُلنَْطِلُق  ينهي  أّن  املعيب  لكن  املسري،  يف  التعثرات  بعض  وتصدر  االمتيازات، 
بمرشوعه اجلديد انطالقَتُه مع أول تعّثر، أو شعور بخيبة أمل، فعليه أن يداوم 
يتحقق  ال  واإلرصار  املداومة  دون  ومن  هدفه،  بلوغ  عىل  ويرّص  حماولته،  يف 

الوصول.
هكذا خياطب فريق اهليأتني التحريرية واالستشارية خطواهتم وهم يبدؤون 
سنتهم الثانية مع وليدهم الغّض جملة )تراث كربالء( املحّكمة، فام زالت أمامهم 
رصينة  جملة  بتأسيس  طموحهم  حتقيق  نحو  طريقهم  تفرتش  جسام،  عقبات 
ذات ُبعد عاملي يقصدها عّشاق املعارف الرتاثية من كّل حدب وصوب، لكّن 

الطموح لوحده ال يكفي، فهو به حاجة هلمم عاليات، وذوات بدافعية بالغة.
الذي  اجلليل  ْفر  السِّ هذا  واالستشارية  التحريرية  اهليأتني  لطائف مهم  ومن 
بحسب  ودراساهتم،  األكاديميني  الكّتاب  أبحاث  من  طيبة  جمموعة  حوى 
ختّصص أبواب املجلة اخلمسة، مع حلاظ االشتغال عىل األبعاد الزمنية بمنظار 
)الذي مىض( ومزجه بمعطيات احلارض، أو حتى استرشاف املستقبل، كّل ذلك 

التشابك الزمني حمصور يف دائرة مكان واحد هو )كربالء(.



وقد ضّم هذا العدد أنظارًا منهجية متنّوعة بحسب طبيعة البحث املقّدم أو 
البحثي،  لبلوغ هدفه  منهًجا  الوصف  اعتمد  الباحثني من  فهناك من  الدارسة، 
ومنهم من داخلت كتابَته املنهجيُة التجريبيُة فنحى املنحى التطبيقي، ومنهم من 
خطواته  يف  قارن  من  ومنهم  املعريف،  للكشف  ُمْسَتنًَدا  التارخيي  املنهج  إىل  مال 
املنهجية بني موضوعتني تنتميان إىل حيزين متباينني لبلوغ ما يصبو إليه بحثه، 
ومنهم من مجع يف أنظار منهجه بني أكثر من ُبعد منهجي من املناهج املذكورة يف 

األسطر السابقة.
هذا العدد األول من السنة الثانية جاء مزداًنا بكتابات الباحثني األكاديميني، 
من  نأمل  لذا  الكتابات؛  هذه  باستمرار  إالّ  مديًدا  يكون  ال  املجلة  عمر  لكن 
الباحثني والسيام املعنيون برتاث كربالء أن يرفدونا بجديد كتاباهتم من األبحاث 

والدراسات.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -
املادة األدق لتبيني تارخيها. -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا. -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة:  -
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق  -
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي  - مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل.

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث  -
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا.

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل  -
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية.
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء  -

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف  -

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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اسم الباحثعنوان البحثص

اِث امُلْجَتَمِعيِّ َ َباُب الرترُّ

العثامين 27 العرص  يف  الكربالئية  السوق  محَّامات 
وأثرها عىل احلياة االجتامعية )دراسة آثارية حضارية(

أ. د. عادل حممد زيادة البهي
جامعة القاهرة

كلية اآلثار

أحالم اليقظة وعالقتها بموقع الضبط لدى 105
طالبات املرحلة اإلعدادية يف كربالء املقدسة

م. د. عيل عبد الكريم
مها عطااهلل عريبي

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

قسم العلوم الرتبوية والنفسية

اِث التَّاِرْيِيِّ َ َباُب الرترُّ

الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة يف مطلع 159
القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية–حتليلية(

أ. م. د. مقدام عبداحلسن باقر الفياض
جامعة الكوفة

كلية الرتبية للبنات
قسم التاريخ

اجلمعية اإلسالمية يف كربالء 2251920-1918
)دارسة تارخيية(

أ. م.د .عدي حاتم عبدالزهرة املفرجي
أ. م. د. نعيم عبد جودة الشيباوي

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

قسم التاريخ

اِث اْلََدِبِّ َ َباُب الرترُّ

وظائف مراثي اإلمام احلسني يف الشعر 271
العراقي للحقبة )1900–1950(

م. د .عيل حسني يوسف
الكلية الرتبوية املفتوحة يف كربالء
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م. د. عدي عبيدان اجلراح

جامعة كربالء
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قسم العلوم الرتبوية والنفسية

اِث اْلَفنِيِّ واْلَجَمالِيِّ َ َباُب الرترُّ

الوحدات اهلندسية املنفذة عىل العنارص 393
العامرية للعتبة احلسينية املقدسة

أ. م. د. حممد عيل علوان
م. م. مها فؤاد حممد الطائي

جامعة بابل
كلية الفنون اجلميلة

قسم الفنون التشكيلية

مجاليات التذهيب يف املخطوطات القرآنية يف 469
العتبات املقدسة يف كربالء

أ. م. د. شوقي مصطفى املوسوي
جامعة بابل

كلية الفنون اجلميلة
م. م. سامرة فاضل الفتالوي

ماجستري فنون تشكيلية من كلية 
الفنون اجلميلة بجامعة بابل

اِث اْلِعْلِميِّ َ َباُب الرترُّ

التلوث باملثقوبات البولية )دراسة بايولوجية يف 511
حمافظة كربالء املقدسة(

م. د. سليم مرزة هادي اخلفاجي
جامعة كربالء

كلية الطب البيطري
فرع األمراض
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امللخ�ص

يف   (TWA) اسرتاتيجية  استعامل  أثر  عىل  التعّرف  إىل  احلايل  البحث  يرمى 
هذا  ولتحقيق  األديب،  اخلامس  الصف  طالب  عند  البالغية  املفاهيم  اكتساب 

اهلدف صاغ )الباحثان( الفرضية الصفرية اآلتية:
متوسط  بني   )0.05( مستوى  عند  إحصائية  ذودالل��ة  فرق  هناك  )ليس 
والتطبيق  البالغة  مادة  يدرسون  الذين  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات 
الذين  الضابطة  املجموعة  طالب  درجات  ومتوسط   ،(TWA) باسرتاتيجية 

يدرسون املادة نفسها بالطريقة( املعتمدة )يف اكتساب املفاهيم البالغية(.
التصاميم  وهومن  اجلزئي  الضبط  ذا  التجريبي  التصميم  )الباحثان(  اعتمد 
)اعدادية  واختارا عشوائيًا  البعدي(  واالختبار  املجموعتني  التجريبية، تصميم 
اهلندية للبنني التي تضم شعبتني للصف اخلامس األديب بعدد أفراد العينة )60( 

طالبة بعد االستبعاد وبواقع )30( طالبة لكل جمموعة.
حمسوبًا  الزمني  )العمر  ب�  البحث  جمموعتي  طالب  بني  )الباحثان(  كافأ 
األديب،  الرابع  للصف  العربية  اللغة  مادة  يف  ال��درايس  والتحصيل  بالشهور، 

ودرجات اختبار الذكاء )لرافن(، والتحصيل الدرايس لآلباء واألمهات(.
معادلة  بريسون،  ارتباط  )معامل  اآلتية:  اإلحصائية  الوسائل  وباستعامل 
سبريمان براون التصحيحية، ومعادلة معامل التمييز، ومعادلة معامل الصعوبة، 
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واالختبار التائي لعينتني مستقلتني، فعالية البدائل اخلاطئة، ومربع كاي(.
املوضوعات  يف  البحث  جمموعتي  طالب  عند  املفاهيم  اكتساب  ولقياس 
استعان )الباحثان( بأحد مدريس اللغة العربية يف اعدادية اهلندية للبنني لتطبيق 
فقرة   )25( من  يتألف  البالغية  املفاهيم  الكتساب  اختبارًا  واعتمدا  التجربة، 
من نوع االختيار من متعدد، و)5( فقرات للمزاوجة، ُعِرَض عىل جمموعة من 

اخلرباء واملحكمني للتثبت من صدقه ولتحليل فقراته وحساب ثباته.
عىل  االختبار  تطبيق  تم  ثباته  وحلساب  احصائيا  االختبار  فقرات  ولتحليل 
ثانويتي  يف  األديب  اخلامس  الصف  طالب  من  طالب   )100( من  مكونة  عينة 
العباس واملباهلة للبنني التابعتني للمديرية العامة لرتبية حمافظة كربالء املقدسة، 
وبواقع )50( طالبًا لكل منهام، وبعد حتليل نتائج إجابات طالب العينة ومعاجلتها 
احصائيًا باستعامل الوسائل اإلحصائية املناسبة، ِوجَد أن فقرات االختبار مجيعها 

صاحلة، وبلغ معامل ثبات االختبار )0.88( وهومعامل جيد جدًا.
وبعد انتهاء التجربة التي استمرت ستة أسابيع طبق اختبار اكتساب املفاهيم 
الطالب  إجابات  نتائج  حتليل  وبعد  البحث،  جمموعتي  طالب  عىل  البالغية 
وجود  اتضح  مستقلتني،  لعينتني  التائي  االختبار  باستعامل  احصائيًا  ومعاجلتها 
يف  البحث  جمموعتي  طالب  درج��ات  متوسط  بني  إحصائية  داللة  ذي  فرق 
الذين  التجريبية  املجموعة  طالب  وملصلحة  البالغية(  املفاهيم  )اكتساب 
أن  اثبت  النتائج  ضوء  ويف   ،(TWA) باسرتاتيجية  والتطبيق  البالغة  يدرسون 
لالسرتاتيجية املذكورة يف اعاله آثارًا فّعالة يف اكتساب املفاهيم البالغية، موازنة 

بالطريقة )املعتمدة(.
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وأوىص )الباحثان( بالتنويع يف طرائق التدريس املستعملة يف مادة اللغة العربية 
بشكل عام السيام مادة البالغة والتطبيق مع االهتامم باستعامل االسرتاتيجيات 
التي تساعد عىل التفكري االبتكاري كاسرتاتيجية (TWA) للصفوف األخر ويف 

فروع اللغة العربية االخرى.
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Abstract

This study aims at knowing the effect of using (TWA) 

strategy in acquiring rhetorical concepts for the fifth year 

literary students. To achieve this aim the following hypothesis 

is postulated: (there is no statistically significant difference on 

the level 0.05, between the mean scores of the experimental 

group subjects who studied rhetoric using (TWA) strategy 

and that of the control group who studied the same material 

using the traditional way).

The researchers utilized the partial control experimental 

design, post-test two groups design. They randomly selected 

(Abdullah Bin Abbass secondary school for boys) which have 

two sections of (60) students. Each group has (30) students.

The researchers matched the two groups in terms of (Age 

counted by months, their achievement in Arabic language 

in the previous year, their scores in Raven lQ test and their 

parents achievement).

Using the following statistical means (Pearson Correlation 
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Coefficient, Sperman-Brown correction formula, distinction 

coefficient, difficulty coefficient formula, T-Test for two 

independent samples, and X2). To measure the students 

acquisition, the researchers utilized a test of acquiring 

rhetorical concepts which consisted of (25) multiple choice 

items and (5) matching items. The test was submitted to a 

Jury of experts to achieve its validity and to analyze its items 

and reliability.

The test was conducted on a sample of (100) fifth year 

literary students at al-Abbas and al-Mubahala secondary 

schools for boys belonging to Education General Directorate 

of Holy Karbala (50 students in each school).

After analyzing the results of students statistically, it is 

found that all items were valid with a correlation coefficient of 

(0.88) which is very good.

After the end of the experiment (which lasted for six 

weeks), the test was conducted on the two groups، using 

T-test for two independent samples the statistical analyses 

have revealed that there is a statistical significant diffrerence 

between the mean scores of the two groups (in acquiring 

rhetorical concepts) on the benefit of the experimental group 
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who were taught rhetorics using (TWA) strategy.

In the light of the results, it is concluded that the above 

mentioned strategy has great effects in acquiring rhetorical 

concepts.

The researchers recommended to use a variety of teaching 

methods in Arabic Language material especially the rhetorics 

and application as well as using strategies that may help 

creative thinking such as (TWA) for other grades who were 

taught other Arabic language fields or areas.
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الف�صل االول
)التعريف بالبحث(

:)Problem of the Research( :مشكلة البحث
إن ضعف الطلبة يف اللغة العربية يكاد يكون شاماًل وعامًا، السيام يف مادة 
)سليامن،  أخ��رى.  دون  دراسية  مرحلة  عىل  يقترص  فهوال  والتطبيق  البالغة 

2008م، ص 2(.
والبالغة قد تأثرت كثريًا باألبحاث الفلسفية التي نشأت يف العلوم العربية 

وكانت اجلهود املبذولة يف دراستها غري جمدية. )العبودي، 2012م، ص 2(.
واذا ما تنوعت االسباب املؤدية اىل ضعف الطالب يف مادة البالغة والتطبيق، 
اذهان  اىل  وايصاهلا  املادة  تدريس  يف  املدرسني  قبل  من  املعتمدة  الطريقة  فإن 
الطالب، قد يكوُن هلا قصُب السبق يف ذلك وهذا ما أكدته عدة دراسات ومنها 
)العبودي،  ودراسة  2011م(  )املحياوي،  دراسة  احلرص،  ال  املثال  سبيل  عىل 

2012م(.
وحتى وقت ليس بالبعيد، مل يكن املدرسون عىل مقدرة من التمييز بني تعلم 
اسرتاتيجيات  من  الكثري  وان  االخ��رى،  التعلم  انواع  من  ذلك  وغري  املفهوم 
فاختيار  فعال،  بشكل  املفهوم  لتعلم  تصلح  ال  قد  املعروفة  التدريس  وطرائق 



338 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ

أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

االسرتاتيجية اوالطريقة املناسبة لتدريس املفاهيم يتم تصنيفها طبقًا لطبيعة تلك 
املفاهيم، فربام تناسب اسرتاتيجية اوطريقة ما تدريس مفاهيم معينة، بينام جتدها 
لوضع  اىل ظهور حماوالت عدة  ادى  اخرى، وهذا  مفاهيم  تدريس  تناسب  ال 
وافرتاضات  اسس  عىل  تبنى  وتعلمها،  املفاهيم  لتدريس  حديثة  اسرتاتيجيات 
وأشواق،  )عبدالصاحب  الصف.  داخل  والتطبيق  والتجريب  لالختبار  قابلة 

2012م، ص 68(.
املعلومات  توصيل  يف  دورها  تأدية  عىل  قادرة  التقليدية  الطريقة  تعد  ومل 
واملعارف وتنمية امليول والقدرات واملهارات اىل الطلبة، وعىل الرغم من تأكيد 
العملية  حمور  وعدِه  االجيايب،  الطالب  دور  عىل  الرتبية  يف  احلديثة  االجتاهات 
التقليدي  الضيق(  املنهاج  عىل  معتمدًا  كان،  كام  يزال  ال  انه  اال  التدريسية، 
للطلبة  امُلَلِقُن  ف��دوره  امل��درس  اما  فقط،  سلبيًا  متلقيًا  الطالب  يعد  )وال��ذي 
واملستظهر من املعارف واملعلومات قد ال تنفعهم يف حياهتم اليومية، لذلك البد 
من وجود فرص امام الطلبة الكتساب املعلومات واملفاهيم واخلربات، بواسطة 
اسرتاتيجيات وطرائق حديثة، لذلك اصبح من الواجب تغيري طرائق التدريس 
التقليدية، واستبداهلا باسرتاتيجيات وطرائق حديثة جلعل الطالب عنرصًا فعاالً.
وهلذا يرى )الباحثان( رضورة اعتامد طرائق تدريس واسرتاتيجيات حديثة 
–اخلامس  الثانوية  املرحلة  لطالب  والتطبيق  البالغة  مادة  ايصال  اىل  هتدف 

.)TWA( األديب- ومن هذه االسرتاتيجيات اسرتاتيجية
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:)Importance of the Research( :أمهية البحث
يف يوم ما، ويف مكان ما، من فجر التأريخ أتى اليوم الذي فيه تتحدث الكائنات 
ظهور  وبسبب  احل��ني،  ذلك  ومنذ  خمتلفة  أشياء  يف  البعض  بعضها  إىل  البرشية 
اللغة  استعامل  عىل  فالقدرة  اإلنسانية،  الثقافة  وبدأت  اإلنساين  التاريخ  بدأ  اللغة 
هوأساس النجاح اإلنساين، ولقد ُعَد هذا –منذ زمن ليس بالقصري– السمة التي 
.)27 ص  1991م،  )مدكور،  األخ��رى.  احلية  الكائنات  بقية  عن  اإلنسان  متيز 

وسيلة  أهنا  كام  التفاهم  وسائل  من  اإلنسان  إليه  وصل  ما  أهم  هي  واللغة 
بمفهومها  واللغة  االجتامعية،  الصبغة  اعضاءه  تصبغ  التي  األوىل  املجتمع 
أوإشارات  أورموز  ألفاظ  من  اإلنسان  له  يستجيب  ما  كل  تشمل  احلضاري 
أودالالت معينة، إال أن اللغة املنطوقة أواملكتوبة بأبجديات أوحروف متعارف 

عليها متتاز، باليرس والوضوح ودقة الداللة. )اسامعيل، 2011م، ص 7(.
ومتتاز اللغة بميزات عدة منها:

اللغة سمة إنسانية: أي أهنا خاصة باإلنسان وحده.. 1
األساس . 2 هي  للغة  الصوتية  الطبيعة  أن  تعني  الصفة  وهذه  صوتية:  اهنا 

والشكل املكتوب هلا يأيت يف املرتبة الثانية.
حتمل معنى: وتعني هذه اخلاصية أن اللغة تتكون من رموز هلا معنى، يعرفها . 3

كل من املتكلم والسامع، والقارئ والكاتب.
الفرد . 4 املختلفة يكتسبها  اللغوية  العادات  اللغة سلوك مكتسب: بمعنى أن 

من املجتمع الذي يعيش فيه.
اللغة نامية: أي هي يف حالة تغري وتطور دائم، ويمكن مالحظتها يف تغري . 5



340 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ
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أنظمة األصوات، والقواعد، واملفردات من جيل آلخر.
اللغة اجتامعية: أي إهنا ال تولد يف فراغ، بل إهنا تنمووترتعرع داخل اجلامعة. . 6

)اجلعافرة، 2011م، ص 152، 153(.
النصوص  تقدم من  فيام  اللغة  )الباحثان( أن كل ما ذكر من صفات  ويرى 
اللغات  بقية  العربية، إال أن ما يميزها عن  لغتنا  بالطبع عىل  ينطبق  والفقرات، 
نابع من قوله  الديمومة واملحافظة والبقاء وهذا  تتمتع بصفات  األخرى كوهنا 
تعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم: ﴿إنا نحنحُ َنزلنا الِذكَر وإنا لهحُ حلافظوْن﴾ صدق 

اهلل العيل العظيم. )احلجر/9(.
ما  التي  أهم خصائصها  الكريم عىل  القرآن  لغة  الوقت حافظت  نفس  ويف 
وبديع،  وبيان  وفصاحة  وبالغة  ورصف  وتراكيب  ألفاظ  من  هبا  تتمتع  زالت 
الن العربية وعاء كبري بألفاظها وتراكيبها ومفرداهتا وعىل الرغم من متيز اللغة 
العربية هبذه الصفات، اال أننا نالحظ انحسارها يف زاوية ضيقة من استعامالت 
املجتمع فال نجدها اال يف القرآن الكريم، فاحلديث يف البيت والسوق والشارع 
ودوائر العمل احلكومية، وغريها باللهجة الدارجة )العامية( ووصل االمر اىل 
أكثرها  وما  العربية(  اللغة  )اقسام  االختصاص  واالقسام  والندوات  املؤمترات 

االخطاء االمالئية واللغوية التي يقع فيها حتى املختصون.
إن هذه اخلصائص واملزايا الفريدة التي امتازت هبا اللغة العربية دون غريها 
من اللغات جعل الكثري من علامئها من القدامى واملحدثني ينعتوهنا بصفات قل 
بأهنا:  املتوّف سنة )429 ه�( وصفها  )الثعالبي()1(  ُأخر، فهذا  نظريها يف لغات 
)خري اللغات، إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه بالدين، وسبب إصالح املعاش 
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واملعاد(. )الثعالبي، 1936م، ص2(.
أما )القلقشندي()2( املتوّف سنة )821 ه�( يصف العربية بأهنا: )امتن اللغات 
)القلقشندي،  مذاقًا(.  وأعذهبا  رواقًا،  وأمدها  لسانًا،  واذلقها  بيانًا  وأوضحها 

1913م، ص148(.
النبي األعظم حممد عن سبب حبه للعربية  ومن قبل هؤالء كلهم ُسئل 
عريب،  والقرآن  عريب،  الين  لثالث:  العربية  )أحب  أمجعني:  اخللق  ارشف  فقال 
ولسان أهل اجلنة عربية( صدق رسول اهلل. )االصبهاين، 1406ه، ص 11(.

ويرى )مصطفى جواد()3( أهنا: )لغة جسيمة عظيمة ألمة كريمة عظيمة، وقد 
حافظت عىل قوامها، ونظامها وكالمها وتراثها األديب البارع طوال العصور... وهي 
ال تزال قوية الكيان، علية املكان، ومستمرة باالزدهار(. )جواد، 1970م، ص89(.
وخري دليل عىل غنى اللغة العربية بالبالغة والفصاحة باالضافة اىل ما ذكر 
هوما ُنِقل عن االمام عيل بن ايب طالب انه قال: )ان للعرب كالمًا هوأرق 
من اهلواء، اعذب من املاء، مرَق من افواههم مروق السهام من قسيها، بكلامت 
مؤتلفات، ان فرست بغريها ُعطلْت، وان بدلت بسواها من الكالم استصعبت، 
فسهولة ألفاظها، تومهك اهنا ممكنة ُسمعْت وصعوبتها ُتعلمَك اهنا مفقودة اذا 

ُطلبْت(. )الغرناطي، ب. ت، ص 96(.
اوبآخر يف  تؤثر بشكل  ان هناك عوامل  )الباحثان(  تقدم يرى  ما  وبناًء عىل 
طريقة التدريس منها عمر الطالب، ودرجة ذكائه، واعداد الطالب يف الصف 
الواحد، واهلدف من التعليم، وكذلك تباين املدرسني يف فلسفاهتم ويف نظرهتم 
ينبغي أن تفرس  اىل احلياة وما يرتبط هبا، وما يرتتب عليها من فلسفات تربوية 
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بعض الفروق التي تظهر بينهم يف نشاطاهتم املهنية والطرائق واالساليب التي 
يتبعوهنا يف التدريس.

وتاسيسًا عىل ما اتقدم تتجىل أمهية البحث احلايل يف التعرف عىل اسرتاتيجيات 
حديثة تركز عىل خلق نوع من التداعي احلر عند الطالب، والتحقق من فاعلية 
إسرتاتيجية (TWA)، يف رفع مستوى طالب الصف اخلامس األديب يف اكتساب 

مفردات مادة البالغة والتطبيق.
الطريقة  بني  بالتفاعل  عنيت  التي  البحوث  تزايدت  األخرية  السنوات  ويف 

التدريسية واملتعلم. )عبداهلادي، 2000م، ص 328(.
من  والتطبيق  البالغة  فرع  يف  جتربتهام  إجراء  إىل  )الباحثني(  دفع  ما  وهذا 
فروع اللغة العربية، فجاء هذا البحث ليبني اثر إسرتاتيجية (TWA) يف اكتساب 

املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب.
البالغة  االسرتاتيجية يف  استعامل هذه  االول يف  يعد  احلايل  فالبحث  وعليه 
والتطبيق يف العراق وعىل حد علم )الباحثني( واطالعهام، فالدراسات السابقة، 
والتي اعتمدت عىل هذه االسرتاتيجية كانت يف ختصصات ُأخر مثل )التاريخ، 

واالحياء، والرتبية االسالمية(.

:)Objectives of the Research( هدف البحث
اكتساب  يف   (TWA) إسرتاتيجية  )أث�ر  تعّرف:  اىل  احلايل  البحث  هيدف 
البحث  ولتحقيق هدف  األديب(  اخلامس  الصف  عند طالب  البالغية  املفاهيم 

صاغ )الباحثان( الفرضية الصفرية اآلتية:
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متوسط  بني   )0،05( مستوى  عند  إحصائية  ذودالل��ة  فرق  هناك  ليس 
والتطبيق  البالغة  مادة  يدرسون  الذين  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات 
الضابطة  املجموعة  طالب  درجات  ومتوسط   ،(TWA) إسرتاتيجية  بواسطة 

الذين يدرسون املادة ذاهتا بالطريقة املعتمدة يف اكتساب املفاهيم البالغية.

:)Limitation of the Research( حدود البحث
يتحدد البحث احلايل يف:

كربالء . 1 حمافظة  لرتبية  العامة  للمديرية  التابعة  واالعدادية  الثانوية  املدارس 
املقدسة.

التابعة للمديرية العامة لرتبية . 2 الثانوية واالعدادية  عينة من طالب املدارس 
حمافظة كربالء املقدسة

ستة موضوعات من مادة البالغة والتطبيق للصف اخلامس االديب.. 3
العام الدرايس: 2013-2014م، )الفصل الدرايس االول(.. 4

:)Definition of Terms( حتديد املصطلحات
اىل  حتتاج  والتي  البحث  عنوان  يف  ال��واردة  املصطلحات  )الباحثان(  حيدد 

تعريف باتباع اخلطوات اآلتية:
التعريف اللغوي.. 1
التعريف االصطالحي.. 2
التعريف النظري.. 3
التعريف اإلجرائي.. 4
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أوالً: األثر:
لغًة:أ. 

جاء يف اللسان: )األََثر: بالتحريك: ما بقي من رسم اليشء، والتأثري: ابقاء 
اخلرب،  واألثر:  األعالم.  وأثار:  أثرًا،  فيه  ترَك  اليشء:  يف  وأثر  اليشء،  يف  األثر 
ما  نكتب  أي  وآثاَرهم﴾  قدموا  ما  ﴿ونكتب  وجل:  عز  وقوله  آثار(،  واجلمع 
أسلفوا من اعامهلم، ونكتب آثارهم أي َمن سنَّ ُسنَة حسنة ُكتَِب له ثواهبا، ومن 

َسَن ُسنة سيئة ُكتَِب عليه عقاهبا. )ابن منظور، 1405ه(.
اصطالحًا:ب. 

فيه . 1 مرغوب  اوغري  مرغوب  تغيري  )حمصلة  بانه:  والنجار(  )شحاته  عرفه 
حيدث يف املتعلم نتيجة لعملية التعليم املقصود(. )شحاته والنجار، 2003م، 

ص 22(.
ويعرفه )الساعدي( قائاًل بانه: )انطباع معريف اونفس حركّي، يتولد نتيجة . 2

التفاعل االنساين واملتأثر بنحوقصدي(. )الساعدي، 2012م، ص 31(.
التعريف النظري:ت. 

اوالقدرة  املعرفة  ترتكه  ما  انه:  عىل  نظريًا  تعريفًا  االثر  )الباحثان(  يعرف 
اواملعلومة اواملهارة، من تغيريات سواء كانت معرفيًة اونفسيًة اوحركيًة، نتيجًة 

للتفاعل االنساين بني الفرد واملجتمع اوبني الفرد وبيئته وحتدث بنحومقصود.
التعريف االجرائي:ث. 

اوالنفيس  املعريف  التغيري  بانه:  اجرائيًا  تعريفًا  االث��ر  )الباحثني(  يعرف 
اواحلركي املقصود الذي حيدث عند طالبات املجموعتني التجريبية التي تدرس 
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النقد االديب بواسطة اسرتاتيجية السينتكتك (Syntactic) واملجموعة الضابطة، 
وسيتم التعرف عىل ذلك عن طريق االختبار البعدي.

ثانيًا: االسرتاتيجية:
لغًة:أ. 

من خالل مراجعة )الباحثان( لقواميس اللغة املعروفة، مل جيدا أصاًل لغويًا 
عربيًا هلذا املصطلح اال اهنام وجدا ان مصطلح االسرتاتيجية (Strategy) مشتق 
جيش  تعني  التعلم  ويف  اجليش،  وتعني   (Strato) اليونانية  الكلمة  من  اصاًل 
الكلمة  الدراسة، ومن مشتقات هذه  املدرسني معهم يف غرفة  الطلبة، وتعامل 
(Straego) وهي تعني فن القيادة أي يف املجال الرتبوي تعني فن قيادة الصف 

وأدارته. )قطامي، 2013م، ص 32(.
اصطالحًا:ب. 

مشكلة . 1 حل  يف  املنظمة  اخلطط  استخدام  )فن  بأهنا:   )Webster( عرفها 
.(Webster، 1971، p. 249) )معينة

ويعرفها )عيل( قائاًل باهنا: )جمموعة القواعد العامة واخلطوط العريضة التي . 2
هتتم بوسائل حتقيق االهداف املنشودة، وهي القرارات التي يتخذها املدرس 
بغية  التدريسية  مهامه  تنفيذ  اثناء  يف  يؤدهيا  التي  املتتالية،  التحركات  بشأن 

حتقيق االهداف التعليمية املحددة سلفًا(. )عيل، 2011م، ص84(.
التعريف النظري لالسرتاتيجية:ت. 

املختلفة  والوسائل  واالساليب  والطرائق  واالسس  القواعد  جمموعة  هي 



346 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ

أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

التي يسري بموجبها املدرس من اجل حتقيق االهداف املحددة مسبقًا، وتتضمن 
اإلجراءات التي يتم ختطيطها بدقة لتوظيف اإلمكانات البرشية واملادية يف املدرسة 
ملساعدة الطلبة عىل بلوغ اهداف التعلم، وهي اوسع واعم وأشمل من الطريقة.

التعريف االجرائي لالسرتاتيجية:ث. 
يعرف )الباحثان( االسرتاتيجية يف ضوء متطلبات الدراسة احلالية بأهنا:

يامرسها  التي  والقواعد  واالساليب  والفعاليات  االج���راءات  جمموعة 
االديب  السادس  الصف  طالبات  مساعدة  بغية  الدرس  قاعة  داخل  )الباحثان( 

عىل حتقيق خمرجات تعليمية جيدة يف تدريس مادة النقد االديب.

)TWA( ثالثًا: اسرتاتيجية
اصطالحًا:أ. 

عرفها )Duit( باهنا: )الطريقة التي يتعلم هبا الطلبة من خالل اجراء مقارنات . 1
وتلقي  للمامثلة،  واملستهدف  االسايس  املجالني  بنيتي  بني  وضمنية  ترصحيية 
العقل  )حفز(  عصف  اجل  من  الرئيسة  االختالف  اوج��ه  عىل  قويًا  ض��وًء 
.(Duit، 1991، p. p. 649-672) بينهام(.  الشبه  اوجه  عن  البحث  عىل 

املعلومات . 2 استثامر  اساس  عىل  تقوم  )اسرتاتيجية  بأهنا:  )عطية(  وعرفها 
القديمة يف البنى املعرفية لدى املتعلمني يف التعلم اجلديد من خالل اكتشاف 
عالقات بني املعرفة السابقة واخلربة اجلديدة التي ال توجد بينها وبني اخلربة 
بني  عالقة  عن  البحث  يف  الفكر  باعامل  تكتشف  انام  ظاهرة  عالقة  السابقة 

املشبه واملشبه به(. )عطية، 2009، ص211(.
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التعريف النظري السرتاتيجية )TWA(:ت. 
اسرتاتيجة  بأهنا:  نظريًا  التامثيل  التعلم  اسرتاتيجية  )الباحثان(  يعرف  وهنا 
البنية  السابقة يف  تعتمد عىل اساس اخلربات  البنائية،  الفلسفة  منبثقة عن  فعالة 
املحتوى  يف  ال��واردة  االدبية  املفاهيم  مع  مقارنتها  خالل  من  للطلبة،  املعرفية 

الدرايس بمفاهيم اخرى من بيئة الطلبة اهلدف منها تسهيل عملية التعلم.
التعريف اإلجرائي السرتاتيجية )TWA(:ث. 

اسرتاتيجية  باهنا  احل��ايل  البحث  متطلبات  ضوء  يف  )الباحثان(  ويعرفها 
املألوفة  غري  االدبية  املفاهيم  ربط  طريق  عن  املعرفة  بناء  عىل  قائمة  تدريسية 
عند طلبة الصف اخلامس االديب يف كتاب االدب والنصوص بمفاهيم اخرى 
موجودة يف بنيتهم املعرفية السابقة، ويتم ذلك حني تدرس املجموعة التجريبية 

االوىل بواسطة هذه االسرتاتيجية.

رابعًا: االكتساب:
لغًة:أ. 

ورد يف رشح شافية ابن احلاجب كسب: اصاب، ومعنى اكتسب اجتهد يف 
حتصيل االصابة بأن زاَوَل اسباهبا، فلهذا قال اهلل تعاىل: ﴿هلا ما كسبت﴾ أي: 
اجتهدت يف اخلري اوال فانه ال يضيع ﴿وعليها ما اكتسبت﴾ أي: ال تؤاخذ اال 
بام اجتهدت يف حتصيله وبالغت فيه من املعايص وغري سيبويه مل يفرق بني كسب 

واكتسب )االسرتبادي، 1975م، ج 1، ص110(.
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اصطالحًا:ب. 
التعلم.. 1 عملية  عن  حاصلة  جديدة  استجابة  )اضافة  بأنه:  )عاقل(  عرفه 

))عاقل، 1988م، ص14(.
يتم خالله مثول . 2 التعلم  )اوىل مراحل  بأنه:  قد عرفه  ان )ابا جادو(  ونجد 

الكائن احلي للسلوك اجلديد، ليصبح جزءًا من حصيلته املعرفية اوالسلوكية(. 
)ابوجادو، 2000م، ص 468(.

التعريف النظري لالكتساب:ت. 
وتعلمه  وأفكاره  الفرد  معلومات  زيادة  بانه:  االكتساب  )الباحثان(  يعّرف 

انامطًا سلوكية جديدة نتيجًة حلصوله عىل مثريات جديدة.
التعريف االجرائي لالكتساب:ث. 

عىل وفق متطلبات البحث احلايل يعرف )الباحثان( االكتساب اجرائيًا بأنه: 
باملفاهيم  يرتبط  وفهم  معنى  من  االديب  اخلامس  الصف  طالب  عند  يتكون  ما 
البالغية الواردة يف كتاب البالغة والتطبيق، وإضافتها اىل ذاكرهتم واسرتجاعها 
لالستفادة منها ويقاس ذلك بالدرجات التي سيحُصُل عليها الطالب يف اختبار 

اكتساب املفاهيم النقدية الذي اعتمده )الباحثان( هلذا الغرض.

خامسًا: املفهوم:
لغًة:أ. 

املفهوم عند ابن منظور جاء معنى الفهم: الفهم معرفتك اليشء بالقلب ... 
وفهمت اليشء َعِقْلُتُه ورفُتُه. )ابن منظور، 1405ه، ص459(.
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اصطالحًا:ب. 
من . 1 جمموعة  لتصف  تستعمل  اوعبارة  )كلمة  بأنه:  وريــزر(  )ديك  عرفه 

االشياء اواالفكار املرتابطة ذات العالقة من بعضها البعض(. )ديك ، ريزر، 
1992م، ص22(.

عنها . 2 يعرب  حقائق  ملجموعة  ذهنية  )صورة  بأنه:  عرفه  فقد  )الطيطي(  اما 
بكلمة اومصطلح اورمز. )الطيطي، 2010م، ص47(.

التعريف النظري للمفهوم:ت. 
اقرهبام  ان  يرى  للمفهوم،  اصطالحيني  تعريفني  )الباحثان(  عرض  ان  بعد 

هوتعريف )ديك وروبرت، 2010م( لذلك سيتفقان معه.
التعريف االجرائي للمفهوم:ث. 

يعرف )الباحثان( املفهوم اجرائيًا وفقًا ملتطلبات البحث احلايل بانه: جمموعة 
من االشياء اواحلوادث اوالرموز اوالعنارص التي جتمعها صفات مشرتكة، والتي 
سيطلع عليها طالب الصف اخلامس االديب من خالل دراستهم لبعض مفردات 

مادة البالغة والتطبيق خالل مدة التجربة.

سادسًا: البالغة:
لغًة:أ. 

قال ابن منظور )ت 711ه(: )بلغ اليشء بلوغًا وبالغًا، وصل وانتهى وتبلغ 
باليشء وصل اىل مراده والبالغ ما يتبلغ به ويتوصل اىل اليشء املطلوب(. )ابن 

منظور، 1405 ه، ص 419(.
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اصطالحًا:ب. 
بألفاظ . 1 الغرض  وادراك  املعنى  )اصابة  بأهنا:  370ه(  ت  )اآلمدي  عرفه 

سهلة وعذبة سليمة من التكلف، ال تبلغ اهلذر الزائد عىل قدر احلاجة، وال 
تنقص نقصًا يقف دون الغاية(. )اآلمدي، ب. ت، ص 380(.

فيها . 2 يسري  أن  البد  التي  العامة  القوانني  حيدد  )علم  بأهنا:  )ماور(  عرفها 
النمط االديب التي هبا يمكن لالديب أن ينظم كلامته ويرتب أفكاره يف تناسق 

وتسلسل وأنسجام(. )جماور، 2000م، ص 476(.
التعريف النظري:ت. 

يتفق )الباحثان( مع تعريف )اآلمدي( يف تعريفه للبالغة.
التعريف االجرائي للبالغة:ث. 

اهن��ا:  ع��ىل  احل��ايل  البحث  متطلبات  ض��وء  يف  البالغة  الباحثان  يعرف 
تدريسه  املقرر  والتطبيق(  )البالغة  كتاب  يتضمنها  التي  البالغية  املوضوعات 
لطالب الصف اخلامس االديب يف املدارس الثانوية واالعدادية، للعام الدرايس 

)2013-2014م(.

سابعًا: املفاهيم البالغية:
يف  اجرائيًا  فعرفاه  البالغية،  للمفاهيم  اصطالحيًا  تعريفا  )الباحثان(  جيد  مل 
اوالفاظ  مصطلحات  هي  البالغية:  فاملفاهيم  احلايل  البحث  متطلبات  ضوء 
تدل عىل معاٍن معينة اويرمز هلا برمز خاص يتعلق بموضوعات كتاب البالغة 
اليها  يتوصل  التي  االديب  اخلامس  الصف  لطالب  تدريسه  املقرر  والتطبيق 
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الطالب )عينة البحث( واىل فهمها من خالل الربط بني املعلومات املتوفرة يف 
خمزوهنم العقيل مع املعلومات التي جيدوهنا يف مفردات الكتاب املقرر تدريسه.

بأهنا:
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الف�صل الثاين

)جوانب نظرية ودراسات سابقة(
التي  النظرية  باجلوانب  االول  املحور  يتعلق  حمورين  الفصل  هذا  يتضمن 
خيضع هلا البحث احلايل، واملحور الثاين بعض الدراسات السابقة ذوات الصلة 

بالبحث احلايل.

اوالً: جوانب نظرية:
اسرتاتيجيات التدريس:

يشهد القرن احلايل حركة علمية نشطة يف حتديث املناهج للمراحل الدراسية 
املختلفة، وقد كان هذا التطور رضورة ملحة نتيجًة لالنفجار املعريف يف املعارف 
املختلفة، ويف الطرائق املوصلة هلا، التطورات املتالحقة يف نواحي احلياة املختلفة 
الناجتة عن التقدم التكنلوجي، كل ذلك وغريه أدى اىل حتقيق معظم االهداف 
التدريس  اسرتاتيجيات  ظهرت  لذلك  وقت،  وأقرص  جهد  اقل  يف  املنشودة 

ليكون هلا الدور الفعال يف مواكبة التطور.
ومن بني املصطلحات التي القت اهتاممًا واسعًا يف االدب النفيس مصطلح 
)االسرتاتيجية( ولعل هذا نابع اىل كثرة استعامهلا وتداوهلا يف العديد من جماالت 
توصف  كذلك  االنسانية،  العلوم  يف  مستخدم  االسرتاتيجية  فمصطلح  احلياة، 
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يوصف  كام  مثاًل،  كالنفط  اسرتاتيجية  بأهنا  االقتصادية  والسلع  املوارد  بعض 
نمط التفكري اوادارة الذهن والتعلم ومعاجلاته الذهنية واستثاراته اوالدراسات 
اسرتاتيجي.  تفكري  بأنه  واستعداداته  م��وارده  وإدارة  املتعلم  بعقل  اخلاصة 

)قطامي، 2013م، ص32(.
واالسرتاتيجية يف التدريس تقسم عىل انواع عدة وهي:

االهداف . 1 وهتيئة  القبلية  االختبارات  ومنها  التدريس:  قبل  ما  اسرتاتيجية 
السلوكية وامللخصات العامة وأسئلة التحضري القبلية.

الصفية . 2 واالسئلة  التعاوين  التعلم  ومنها  التدريس:  اثناء  يف  اسرتاتيجية 
والعصف الذهني وغريها.

اسرتاتيجية ادارة الصف: ومنها االنضباط الذايت من قبل الطلبة وحفظ النظام . 3
والكف عن السلوك غري املقبول اىل غري ذلك. )طوالبة، 2010م، ص 32(.
 Van( وهناك معايري عدة ذكرت الختيار اسرتاتيجية التدريس املناسبة وذكر
Hoover( نقاًل عن )القواسمة وممد( ان االسرتاتيجية املناسبة للتدريس جيب 

ان تتمتع باملعايري اآلتية:
ان تكون مناسبة لالهداف ونتاجات الدرس.. 1
انسجامها وفلسفة املدرس وقدراته وامكانياته وخربته يف العملية التعليمية.. 2
الدراسية . 3 اواملرحلة  املدرسة  يف  والبرشية  املادية  لالمكانيات  مالءمتها 

ومستوى الطلبة.
ان جتعل املتعلم حمورًا للعملية التعليمية.. 4
املعارف . 5 من  سواء  حد  عىل  واملدرس  الطالب  خربة  اثراء  عىل  تساعد  ان 
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والقدرات واملهارات وغريها. )القواسمة وحممد، 2013م، ص162(.
ويرى )الباحثان( من الرضوري اعتامد املدرس عىل اسرتاتيجية معينة يف اثناء 
التدريس لتحديد مالمح الدرس والقدرة عىل االجادة يف توصيل املعلومات اىل 
الطلبة بيرس وسهولة، من خالل اتباع املدرس السرتاتيجية تدريس معينة تتالءم 
مع املادة وتتامشى مع املستوى املعريف للطلبة، مع احلفاظ عىل االسلوب اخلاص 
باملدرس والشخصية التي يتمتع هبا، اال ان االسرتاتيجية يف التدريس تعمل عىل 

تعضيد عمل املدرس وتعزيز االسلوب املتبع والوضوح يف التدريس.

النظرية البنائية:
املفكرين  وشغلت  حريت  التي  املعرفة،  نظريات  اح��دى  البنائية  النظرية 
معناها  اوحتديد  هلا  تعريف  اعطاء  حماولة  يف  العصور  اق��دم  منذ  والفالسفة 
اوخصائصها اومن اين تنبع واىل اين تنتهي، ولقد شهد البحث الرتبوي خالل 
من  هوالتحول  ذلك  وفحوى  والتعلم  للتعليم  رئيسًا  حتوالً  املاضيني  العقدين 
الرتكيز عىل العوامل اخلارجية التي تؤثر يف تعلم املتعلم مثل متغريات املدرس – 
شخصيته، محاسه، تعزيزه وبيئة التعلم واملنهج، وخمرجات التعلم وغري ذلك من 
العوامل، اىل الرتكيز عىل العوامل الداخلية التي تؤثر يف املتعلم وخاصة ما جيري 
داخل عقله مثل معرفته السابقة، سعته العقلية، نمط معاجلة املعلومات، دافعيته 
من  االنتقال  تم  انه  أي  املعريف،  اسلوبه  تعلمه،  اسلوب  تفكريه،  انامط  للتعلم، 
التعلم الكاذب اوالسطحي اىل ما يعرف ب�)التعلم ذي املعنى( او )التوجه احلقيقي 
وإحالهلا  البنائية  بالنظرية  يسمى  ما  ظهور  التحول  ذلك  واكب  وقد  للتعلم(، 
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ص3(. 2003م،  وك��امل،  )زيتون  املعرفية.  والنظرية  السلوكية  النظرية  حمل 
وتعتمد النظرية يف فلسفتها عىل نظرية )بياجيه، Gean Piaget()4( التي 
ترى ان التعلم املعريف يتم من خالل التكيف العقيل للفرد، بمعنى حدوث توازن 
يقوم  البنائي  التعلم  فإن  به، ولذا  املحيطة  الظروف  الواقع والتأقلم مع  يف فهم 
عىل تنظيم الرتاكيب الذاتية للفرد بقصد مساعدته يف احداث التكيف املطلوب، 
)االغا،  والفهم.  املعنى  عىل  القائم  التعلم  عىل  يؤكدون  البنائيني  فان  وهلذا 

2007م، ص12(.

خصائص النظرية البنائية: للنظرية البنائية خصائص عدة منها:
التدريس ليس نقاًل للمعرفة، لكنه يتطلب تنظيم املواقف التعليمية داخل . 1

الصف، وحتديد وتقسيم املهام بطريقة من شاهنا ان تنمي التعلم.
ال ينظر اىل املتعلم عىل انه سلبي، بل ينظر اليه عىل انه املسؤول بشكل مبارش . 2

ومطلق عن تعليمه.
ان املعرفة ليست خارج املتعلم، لكنها تبنى فرديًا ومجاعيًا فهي متغرية دائاًم.. 3
تستوجب عملية التعلم عمليات نشطة، ويكون للمتعلم دور فيها اذا تطّلب . 4

بناء املعنى.
يأيت املدرس اىل املواقف التعليمية ومعه مفاهيمه، ليس فقط املعرفة اخلاصة . 5

بموضوع معني، لكن آراءُه اخلاصة بالتدريس والتعليم ايضًا داخل الصف(. 
حممد، 2004م، ص100، 101(.
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مآخذ النظرية البنائية:
مما ال شك فيه ان أي عمل ال خيلومن السلبيات اواملآخذ اواالنتقادات النه 
يديه وال من خلفه،  الباطل من بني  يأتيه  اوكتاب مقدس ال  بقرآن كريم  ليس 

لذلك خلّص )فخري( هذه املآخذ واالنتقادات بام يأيت:
ان املعرفة تبنى بواسطة الفرد يف حني يرى )فيجوتسكي()5( أهنا تبنى بواسطة . 1

وسائل اجتامعية وعىل ذلك فان البنائية – هل تسطيع البنائية ان جتيب عن 
االسئلة اآلتية: من يصنع املعرفة؟ وكيف حيدث ذلك؟ وعىل أي أساس ُتعد 

املعرفة الفردية أواالجتامعية صحيحة؟
مل تضع البنائية حدًا فاصاًل بني صناعة املعنى الشخيص للعامل والفهم املبني . 2

نتيجة التفاعل االجتامعي.
االختالفات السابقة يف كيفية بناء املعرفة تؤدي اىل تطبيقات تدريسية خمتلفة . 3

يف الصف الدرايس.
ال تقدم البنائية دورًا حمددًا للمدرس يف اثناء التدريس ولكنها جتذب االنتباه. . 4

)فخري، 2012م، ص25، 26(.

:)TWA( اسرتاتيجية
بني  املقارنات  اجراء  طريق  من  املجتمع  مع  التعامل  عىل  االنسان  قدرة  ان 
اوجه االختالف  املستمر عن  يمر هبا وبحثه  التي  واملواقف  االشياء واخلربات 
اويصف  وجدها  التي  االختالفات  يعيد  ان  حياول  من  فمنهم  بينها،  اوالتامثل 
تكون  مفاهيمية،  قوائم  يف  جديدة  أصناف  صورة  يف  حددها  التي  التشاهبات 
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اكثر بساطًة وفهاًم ووضوحًا ويسهل استعامهلا يف مواقف اخرى، كام ان هدف 
متكنهم  واالستيعاب  الفهم  من  درجة  اىل  طالبه  مع  يصل  هوان  مدرس  كل 
ابتكار  اىل  املدرسني  معظم  يلجا  لذلك  تواجههم،  التي  املشكالت  حل  من 
اسرتاتيجيات وطرائق جديدة تتناسب مع الرتكيبة العقلية التي حيملها طلبتهم 
وصوالً اىل حتقيق االهداف املنشودة من عملية التعلم، ومن املالحظ ان الكثري 
من املدرسني يف مدارسنا قد يستعملون اسرتاتيجية (TWA) دون أن يعلموا ان 

هلذه االسرتاتيجية اوالطريقة اواالسلوب، اوأي تسمية يطلقوهنا عليها
اسسًا ومقومات تقوم عليها.

الباحثني  شغلت  التي  املهمة  املوضوعات  من   (TWA) اسرتاتيجية  وتعد 
التقارب يف املعاين  بالغة يف اجياد وجوه  القدامى منهم واملحدثني، ملا هلا من امهية 
العريب موجود قبيل  اواكثر، والتامثل يف االدب  والصفات بني عنرصين )شيئني( 
االسالم وبعده ، لذلك نجد أن القرآن الكريم حيفل بالكثري من آيات الذكر احلكيم 
املؤمنني والكافرين هبذا االسلوب  الناس من  الباري عز وجل  فيها  التي خاطب 
لضيق  ولكن  كثرية  ذلك  عىل  واالمثلة  اخرى  ت��ارًة  وبالرتهيب  ت��ارًة  بالرتغيب 
املكان والتزامًا من الباحثني بتعليامت املؤمتر والتي حتدد عددًا ثابتًا الوراق البحث 
اليه: القرآنية الكريمة تؤكد صحة ما ذهبنا  نذكر هنا ثالثة أمثلة فقط من اآليات 

َفَلام  - َنارًا  اْسَتْوَقَد  الِذي  َكَمَثِل  ْم  هحُ ﴿مَثلحُ الرحيم:  الرمحن  اهلل  بسم  تعاىل  قال 
ٌم  وَن )17( صحُ لحُاَمٍت ال يحُْبصحُ ْم يِف ظحُ أضاَءْت َما َحْوَلهحُ َذَهَب اهللحُ بِنحُوِرِهْم َوَتَرَكهحُ

ْم ال َيْرِجعحُوَن )18(﴾ )البقرة/17، 18(. ْمٌي َفهحُ ْكٌم عحُ بحُ
آَمنحُوا  - الِذيَن  َفأما  َفْوَقها  َفاَم  َبعحُوَضًة  َما  َمَثاًل  َب  َيْضِ َأْن  َيْسَتْحيِي  ال  اهللَ  ﴿إن 
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

ولحُوَن َماَذا َأَراَد اهللحُ بَذا َمَثاًل  وا َفَيقحُ قحُ ِمْن َربِْم َوأما الذيَِن َكَفرحُ َفَيْعَلْموَن َأنهحُ احْلَ
يحُِضلحُ بِِه َكثرِيًا وهيدي به كثريًا َوَما يحَُضلحُ بِِه إال اْلَفاِسِقنَي﴾ )البقرة/26(.

َسنَابَِل يف  - َسبَع  َأنَبَتت  َحبٍة  َكَمَثِل  اهلل  َسبِيِل  أمواهلم يف  وَن  نِفقحُ يحُ الِذَيَن  ﴿َمَثلحُ 
ِل سنبحَُلٍة ماَئٌة َحبٍة واهلل يَضاِعفحُ ملَِن َيَشاءحُ واهللحُ واسٌع َعليٌِم﴾ )البقرة/261(،  كحُ

صدق اهلل العيل العظيم.
فقد  ِقَدمًا  التأريخ  يف  ترضب  التي  الظواهر  وهومن  التامثل  استعمل  وكام 
وجدت يف الشعر العريب قبل االسالم، مما يدل عىل ما نذكره ان ما وصل الينا من 
أقدم النصوص الشعرية، فمثاًل هذا )النابغة الذبياين()6( الذي قال يف قصيدٍة له:
)النابغة  َكْوَكُب.  منهَن  َيْبُد  مل  َطَلَعْت  اذا  كواكُب  وامللوُك  َشمٌس  كأنَك 

الذبياين، 2005م، ص20(.
اما الشاعر )املتنبي()7( املشهور باحلكم واالمثال يف شعره فهويستعمل التامثل 
عندما يمتدح عيل بن منصور احلاجب)8( يف امجل واروع واهبى صورة يف قصيدٍة 

له عنواهنا )َأسٌد فرائسه االسود( قال فيها:

ــهحُ ــَت َرأْي التفتَّ  َحــيــثحُ  مــن  كــالــَبــْدِر 
َجواهرًا للَقريِب  َيقِذفحُ  كالَبْحِر 
وضوؤها السامِء  َكبِد  يف  كالشمِس 

ثــاِقــبــًا ــــورًا  نحُ ــيــَك  ــنَ ــْي َع اىل  ــــدي  ْ هيحُ
سحائبا للَبعيِد  ــثحُ  ــَع ــْب َوَي ـــودًا  جحُ
َوَمــغــاِربــا َمــشــاِرقــًا  ــالَد  ــبِ ال يغشى 

)املتنبي، 1986م، ص257(

:)TWA( أساليب التدريس باسرتاتيجية
اسرتاتيجية  باستعامل  للتدريس  أساليب  ثالثة  )عبدالسالم(  حدد  لقد 
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(TWA) وهي عىل النحوااليت:

عىل . 1 كليًا  اعتامدًا  يعتمد  أسلوب  وهو:  التفسريي(  العريض  )التدريس 
املدرس اذ يقدم التامثل ويرشح العالقات وحيدد اوجه التامثل واالختالف 
بني املفهوم االديب ومماثله، أما الطالب فيكون دوره سلبيًا اذ ال يامرس أي 

نشاط عقيل اال مشاركة قليلة يف هناية الدرس.
ُيعرض . 2 اذ  والطلبة  املدرس  عىل  يعتمد  أسلوب  هو:  املوجه(  )التدريس 

الفرصة  وتعطى  للمفهوم،  املناسب  املامثل  وينتقي  رشحه  امل��راد  املفهوم 
ويتم  والتفسري  املقارنة  ثم  بينهام  التامثل واالختالف  نقاط  للطلبة الستنتاج 

ذلك بإرشاف املدرس وتوجيهه.
)التدريس بتقديم الطلبة للمامثلة(: وهوأسلوب يعتمد عىل الطلبة يتم فيه . 3

تقديم املتامثل به من طريق الطلبة انفسهم وهذا االسلوب فعال يف التدريس 
وخاصًة عند الطلبة الذين لدهيم قدرة عىل التخيل. )عبدالسالم، 2001م، 

ص138، 139(.
عىل  يساعد   )TWA( اسرتاتيجية  وفق  عىل  التدريس  أن  )الباحثان(  ويرى 
إضفاء التشويق واحليوية للدرس، وجيعل الطالب منشدًا اىل الدرس ومنجذبًا 
اليه، ملا هلذه االسرتاتيجية من خطوات حمددة ومتبعة ومتسلسلة تسلساًل منطقيًا، 
عىل أن ال نغفل دور املدرس واسلوبه اخلاص يف تفعيل هذه اخلطوات، مما قد 

يزيد من ايصال املوضوع اواملادة املراد افهامها للمتعلمني بيرس وسهولة.
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املفاهيم:
تلعب مفاهيم الفرد دورًا رئيسًا يف كيفية ادراكه وتنظيمه لألشياء من حوله، 
وهي بمثابة قوانني حتدد الكيفية يف االدراك والتنظيم اذ تصبح جزًء من خربته، 
رضوريًا  أمرًا  التعليمية/التعلمية  العملية  خالل  من  املفاهيم  اكتساب  ويعد 
فكل طالب جيب أن حيصل عىل عدة مفاهيم وصور ذهنية عام يدور يف احلياة 
عن  ناجتة  جمردة  هوفكرة  واملفهوم  معنى،  ذات  التعليمية  العملية  تصبح  حتى 
االشياء  مع  تفاعله  جراء  من  الفرد  يكوهنا  التي  املنظمة  الذهنية  االستدالالت 
للطلبة يف  بالنسبة  اإلنسانية  املعرفة  احلقائق واملفاهيم اساس  واحلوادث، وتعد 
اللفظية،  واحلقائق  احلسية،  املادية  احلقائق  يتعلمون  فالطلبة  مستوياهتم،  مجيع 
بذلك  يقومون  وهم  )املجردة(  املعرفية  واملفاهيم  احلسية  املفاهيم  يتعلمون  كام 
العالقات بني  تنظيم خربهتم وتصنيفها وإجياد  املختلفة بقصد  النامء  يف مراحل 
عنارصها، وتشكل املفاهيم اللبنات االساس لبناء املبادئ والنظريات وعمليات 
التفكري العليا، وهلذا كان كل جهد يبذل لتدريسها بالطرائق السليمة واملستوى 
التفكري  مهارات  لتعلم  ومفتاحًا  فيه  مرغوبًا  جيدًا  استثامرًا  االتقان  من  الالئق 

العليا. )الطيطي، 2010م، ص 11(.

تدريس املفاهيم:
وطرائق  اسرتاتيجيات  عدة  استعامل  تتطلب  املفاهيم  تدريس  عملية  ان 
واساليب وحتى وسائل تدريسية خمتلفة كي يستعملها املدرسون لتدريس تلك 
املفاهيم، وذلك ألمرين أوهلام ان املدرس نفسه خيتلف يف طريقة تدريسه ملفهومني 
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طبيعة  باختالف  التدريس  يف  املناسبة  الطريقة  فهواختالف  ثانيهام  أما  خمتلفني، 
تلك املفاهيم، فقد تصلح اسرتاتيجية اوطريقة اوأسلوب يف تدريس مفهوم معني 
وقد ال تصلح ذات الطريقة يف تدريس مفاهيم أخرى وذلك أمر وارد الختالف 
طبيعة تلك املفاهيم من حيث درجة صعوبتها وتركيبها واسسها املنطقية، لذلك 
فقد ظهرت عدة حماوالت من قبل العلامء والرتبويني لوضع نظرية ما لتطبيقها 
االستكشايف،  )برونر(  أنموذج  املحاوالت  هذه  ومن  الدراسة  حجرة  داخل 
املادية  للمفاهيم  االستقرائي  )جانيه(  وأنموذج  االستقرائي،  و)هيلداتابا( 
واالستنتاجي للمفاهيم املجردة، وأنموذج )كلوزماير( االستنتاجي، وأنموذج 
)مريل - وتينسون( االستنتاجي أيضًا، وأنموذج )بياجيه( الذي يعرف بأنموذج 
املعنى.  ذي  التعلم  بأنموذج  يعرف  الذي  )اوزبل(  وانموذج  املعريف،  االرتقاء 

)التميمي، 2005م، ص 106، 107(
بل  للواقع  باملئة  مئة  حقيقية  صورًا  تعد  ال  املفاهيم  ان  )الباحثان(  ويرى 
ثاٍن اهنا متثل صورنا نحن عنه، مع االخذ  اهنا متثل رؤيتنا هلذا الواقع اوبمعنى 
باحلسبان ان مدلوالت املفاهيم ال توجد مجيعها بالطبيعة، أي ان ما ينقله الشاعر 
منه  جزًء  متثل  بل  بالكامل  الشاعر  عرص  متثل  ال  العرص  ذلك  صورة  عن  مثاًل 
ونحن ننظر اليه بحسب رؤيتنا وتصورنا له، وعليه فان للمفاهيم امهية بالغة يف 
عملية التعلم اذ ان عملية التعليم تعتمد عىل احلقائق واملفاهيم واملبادئ التي يراد 
هلا أن تصل اىل املتعلم، وتفصيل املادة الدراسية اىل مفاهيم قد يسهل من قراءهتا 
عند الطلبة وقد يساعد عىل ايصال املادة اىل املتعلمني بصورة افضل مما لوتركت 

غري مرتبة وغري مفصلة.
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

املحور الثاين: دراسات سابقة:
(TWA) واكتساب  تناولت اسرتاتيجية  هناك عدة دراسات عراقية وعربية 
بعدد  )الباحثني(  التزام  ان  اال  دراسة،  عرشة  مخس  تتجاوز  البالغية  املفاهيم 
ايرادها  دون  حال  للمؤمتر  املنظمة  اللجنة  تعليامت  حسب  البحث  صفحات 
مجيعًا، وعليه اقترصت الدراسات السابقة عىل دراستني فقط تناولتا االسرتاتيجية 
املذكورة يف اعاله، ودراستني آخرتني تتعلقان باكتساب املفاهيم البالغية، لذلك 

اقتىض التنويه.

دراسة )القطراوي، 2010م(:. 1
اجريت هذه الدراسة يف فلسطني/اجلامعة االسالمية، كلية الرتبية، وراَمت 
العلم  عمليات  تنمية  يف  املتشاهبات  اسرتاتيجية  استخدام  )أثر  اىل:  التعرف 

ومهارات التفكري التأميل يف العلوم لدى طالب الصف الثامن االسايس(.
وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، والتي تكونت من شعبتني دراسيتني 
عدد كل منهام )32( طالبًا لتكون العدد االمجايل للعينة هو )64( طالبًا، احدامها 

املجموعة التجريبية واالخرى الضابطة.
وقد تأكد )الباحثان( من تكافؤ املجموعتني من حيث: )العمر الزمني حمسوبًا 
بالشهور، والتحصيل الدرايس السابق يف العلوم، حتصيل االب، حتصيل االم، 

واالختبار القبيل(.
وأعد )الباحثان( أدوات الدراسة وهي كاآليت:

أداة حتليل حمتوى وحدة املجهر واخللية من كتاب العلوم للصف الثامن االسايس.أ. 
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التعريف ب.  مهارات  يقيس  فقرة   )30( من  املكون  العلم  عمليات  اختبار 
االجرائي والتصنيف والتنبؤ.

لقياس ت.  فقرة   )30( من  يتكون  وال��ذي  التأميل  التفكري  مهارات  اختبار 
مهارات الرؤية البرصية والكشف عن املغالطات واعطاء التفسريات املقنعة.
واعتمد )الباحثان( عىل الوسائل االحصائية ملعاجلة بيانات دراسته باستعامل: 
 Kuder and Richardson  21)  :)21 ريتشاردسون   – ك��ودر  )معادلة 
Method)، واختبار (T-test) لعينتني مستقلتني، ومعامل مربع ايتا لبيان حجم 

التأثري والتأكد من حجم الفروق الناجتة هل هي فروق حقيقية أم تعود للصدفة.
وقد توصلت الدراسة اىل النتائج االتية:

يف . 1 الطالب  درج��ات  متوسط  بني  احصائية  دالل��ة  ذوات  ف��روق  توجد 
اىل  تعود  العلم  عمليات  اختبار  يف  الضابطة  واملجوعة  التجريبية  املجموعة 

استعامل اسرتاتيجية املتشاهبات.
توجد فروق ذوات داللة احصائية بني متوسط درجات الطالب يف املجموعة . 2

الستخدام  تعزى  التأميل  التفكري  اختبار  يف  الضابطة  واملجموعة  التجريبية 
اسرتاتيجية املتشاهبات.)القطراوي، 2010م، ص 2–135(.

العراق/اجلامعة . 3 يف  الدراسة  هذه  ُأجريت  2011م(:  )املحياوي،  دراسة 
التدريس  اسرتاتيجية  )أثر  تعرف:  اىل  وهدفت  الرتبية،  املستنرصية/كلية 
التباديل والطريقة القياسية يف اكتساب املفاهيم البالغية لدى طالب الصف 

اخلامس االديب(.
اذ بلغ عدد أفراد العينة )72( طالبًا بواقع )36( طالبًا لكل جمموعة، تدرس 
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

حني  يف  التباديل،  التدريس  اسرتاتيجية  باستعامل  االوىل  التجريبية  املجموعة 
تدرس املجموعة التجريبية الثانية الطريقة القياسية.

حمسوبًا  الزمني  )العمر  متغريات:  يف  الدراسة  جمموعتي  بني  الباحثان  كافأ 
بالشهور، واختبار القدرة اللغوية، واالختبار القبيل، وحتصيل الوالدين(.

اعد الباحثان اختبارًا بعديًا ملعرفة مدى اكتساب املفاهيم البالغية مكونًا من 
)30( فقرة، بواقع )25( فقرة من نوع االختيار من متعدد ذي البدائل االربعة 

)5( فقرات من نوع املزاوجة.
دراسته:  بيانات  ملعاجلة  التالية  االحصائية  الوسائل  الباحثان  استعمل 
معامل  لعينتني مستقلتني،  التائي  االختبار  لعينتني مرتابطتني،  التائي  )االختبار 

ارتباط بريسون، معادلة سبريمان براون التصحيحية، مربع كاي(.
أسفرت نتائج الدراسة عن عدة نتائج منها:

التجريبية أ.  املجموعة  درجات  متوسطي  بني  إحصائية  ذوداللة  فرق  يوجد 
اختباري  يف  التباديل(  )التدريس  اسرتاتيجية  بواسطة  تدرس  التي  االوىل 

اكتساب املفاهيم القبيل والبعدي وملصلحة البعدي.
التجريبية ب.  يوجد فرق ذوداللة إحصائية بني متوسطي درجات املجموعة 

اختباري  يف  القياسية(  )الطريقة  اسرتاتيجية  بواسطة  تدرس  التي  االوىل 
)املحياوي، 2011م،  البعدي.  والبعدي وملصلحة  القبيل  املفاهيم  اكتساب 

ص 10–138(.
جامعة . 4 العراق،  يف  الدراسة  هذه  اجريت  2012م(:  )اخلزاعي،  دراســة 

باسرتاتيجية  التدريس  )أث��ر  معرفة:  اىل  ورم��ت  الرتبية،  القادسية/كلية 
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املتشاهبات عىل مهارات التفكري البرصي والتحصيل يف مبادئ االحياء لدى 
طالب الصف االول املتوسط(.

طالبًا  و)26(  التجريبية  للمجموعة  طالبًا   )25( من  الدراسة  عينة  تكونت 
للمجموعة الضابطة ليكون جمموع عينة الدراسة )51(.

كوفئت املجموعتان يف متغريات: )العمر الزمني حمسوبًا بالشهور، والذكاء، 
مهارات  واختبار  االحياء(،  ملبادئ  السنة  نصف  )امتحان  السابق  والتحصيل 

التفكري البرصي(.
أعد )الباحثان( أداتني: االوىل اختبار مهارات التفكري البرصي وتألف من 
الثانية  االداة  أما  االربعة،  البدائل  متعدد ذي  االختيار من  نوع  فقرة من   )50(

فهي اختبار حتصييل تألف من )30( فقرة البدائل االربعة.
االحصائية  الوسائل  دراسته  بيانات  معاجلة  يف  )الباحثان(  اعتمد  وقد 
اآلتية: )معامل ارتباط بريسون، ومعامل ارتباط )بوينت بايسرييال(، ومعادلة 
)كيودررتشاردسون( - 20، ومعادلة )الفا كرونباخ(، وطريقة التجزئة النصفية، 

واالختبار التائي (T-test) لعينتني مستقلتني(.
وأظهرت نتائج الدراسة تفوق اداء طالب املجموعة التجريبيةعىل الضابطة 
)اخلزاعي، 2012م،  التحصيل.  البرصي واختبار  التفكري  يف كل من مهارات 

ص 76-2(.
العراق/اجلامعة . 5 يف  ال��دراس��ة  ه��ذه  ُأج��ري��ت  2012م(:  )العبودي،  ــة  دراس

االدوار  لعب  اسرتاتيجية  )أثر  معرفة:  اىل  وهدفت  الرتبية،  املستنرصية/كلية 
يف اكتساب املفاهيم البالغية واستبقائها لدى طالبات الصف اخلامس االديب(.
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

تألفت عينة الدراسة من )60( طالبة وزعن عىل جمموعتني، تكونت املجموعة 
التجريبية من )30( طالبة تدرس املفاهيم البالغية باستخدام اسرتاتيجية لعب 
االدوار، اما الثانية فكانت الضابطة وعدد طالباهتا مساٍو للمجموعة التجريبية 

وتدرس املفاهيم البالغية بالطريقة املتبعة.
كافأت الباحثة بني املجموعتني يف املتغريات اآلتية: )اختبار )رافن( للذكاء، 
للعام  العربية  اللغة  مادة  الطالبات يف  بالشهور، درجات  الزمني حمسوبًا  العمر 

السابق، التحصيل الدرايس للوالدين(.
يف  الدراسة  عينة  طالبات  عند  واستبقائها  البالغية  املفاهيم  اختبار  ولغرض 
املفاهيم  اكتساب  لقياس  الباحثة نفسها، اعدت اختبارًا  التي درستها  املوضوعات 
البالغية، تكون من )30( فقرة وكان نوع االختبار االختيار من متعدد، واملزاوجة.
واستعملت الباحثة عدة وسائل احصائية ملعاجلة بيانات دراستها: )االختبار 
معادلة  )بريسون(،  ارتباط  معامل  )كاي(،  مربع  مستقلتني،  لعينتني  )التائي( 
معامل  مرتابطتني،  لعينتني  )التائي(  االختبار  التصحيحية،  براون(  )سبريمان 

ارتباط )بونتبايسرييال((.
أسفرت نتائج الدراسة اىل اآليت:

املجموعة أ.  درج��ات  متوسطي  بني  احصائية  دالل��ة  ذوات  ف��روق  وج��ود 
الضابطة  واملجموعة  االدوار  لعب  باسرتاتيجية  درست  التي  التجريبية 
التي درست بالطريقة املتبعة يف اختبار اكتساب املفاهيم البالغية وملصلحة 

املجموعة التجريبية.
ال يوجد فرق ذوداللة احصائية بني متوسطي درجات املجموعة الضابطة ب. 
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يف  واملؤجل  البعدي  االختبارين  يف  املتبعة  الطريقة  باستعامل  درست  التي 
استبقاء املفاهيم البالغية. )العبودي، 2012م، ص 88-13(.

مؤرشات ودالالت من الدراسات السابقة:
مكان اجراء الدراسة:. 1

بواقع ثالث دراسات، ويف فلسطني  العراق  السابقة يف  الدراسات  اجريت 
الرتبية  كلية  كربالء،  جامعة  يف  اجري  فقد  احلايل  البحث  أما  واحدة،  دراسة 

للعلوم االنسانية.

االهداف:. 2
اسرتاتيجيات  أثر  معرفة  اهدافها هي  تكون  بأن  السابقة  الدراسات  اتفقت 
ولعب  القياسية،  والطريقة  التباديل  والتدريس  )املتشاهبات،  مثل:  خمتلفة 
العلم  عمليات  اوتنمية  والتحصيل،  البرصي  التفكري  مهارات  يف  االدوار(، 
ومهارات التفكري التأميل، اواكتساب املفاهيم البالغية(، اما البحث احلايل فقد 
عند  البالغية  املفاهيم  اكتساب  يف   (TWA) اسرتاتيجية  )أثر  معرفة:  اىل  رمى 

طالب الصف اخلامس االديب(.

حجم العينة:. 3
انحرصت احجام العينات التي اخضعتها الدراسات السابقة للتجربة، بني 

)51–72(، والبحث احلايل فان حجم عينته هو )60( طالبًا.
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

املرحلة الدراسية:. 4
تشاهبت الدراسات السابقة يف املراحل الدراسية التي ُطبَِقْت فيها التجربة، 
دراستني يف  فكانت  الثانوية ولكن يف صفوف خمتلفة  املرحلة  فطبقت مجيعًا يف 
)اخلامس االديب( ودراسة واحدة يف الصف )االول متوسط( ودراسة واحدة يف 
)الثامن االسايس(، أما البحث احلايل فقد تشابه، مع دراستني، كونه سيطبق عىل 

املرحلة االعدادية )الصف اخلامس االديب(.

اجلنس:. 5
اعتمدت الدراسات السابقة عىل جنيس الذكور واالناث يف تطبيق جتارهبا، 
االناث،  شملت  واحدة  ودراس��ة  الذكور  جنس  عىل  دراس��ات  ثالث  فكانت 

والبحث احلايل شمل جنس الذكور.

املادة العلمية:. 6
اللغة  العلوم،  السابقة عىل مواد خمتلفة مثل )االحياء،  الدراسات  اعتمدت 
العربية( يف تطبيق دراستها، وبالنسبة للبحث احلايل فانه سيطبق يف اللغة العربية 

وحتديدًا يف البالغة والتطبيق.

أداة البحث:. 7
لتحقيق  واملقاييس،  االختبارات  استعامل  عىل  السابقة  الدراسات  اتفقت 
اهدافها، والبحث احلايل اعتمد عىل اختبار اكتساب املفاهيم البالغية املعد من 

قبل. )العبودي، 2012م(.
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الوسائل االحصائية:. 8
امجعت الدراسات السابقة عىل استعامل الوسائل االحصائية اآلتية: )االختبار 
)التائي( لعينتني مستقلتني، معامل ارتباط )بريسون(، معادلة )سبريمان براون( 
اخلاطئة(،  البدائل  وفعالية  التمييزية،  والقوة  الصعوبة،  ومعامل  التصحيحية، 
االحصائية  الوسائل  من  ذكر  ما  اىل  باإلضافة  الدراسات  هذه  من  والبعض 

فاستعملت ما يأيت: والبحث احلايل يتفق معها.

النتائج:. 9
عىل  مجيعها  التجريبية  املجموعات  تفوق  اىل  السابقة  الدراسات  توصلت 
املجموعات الضابطة، أما البحث احلايل، فسيتم عرض وتفسري نتائجه، وذلك 

يف الفصل املخصص هلا وهوالفصل اخلامس.
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

الف�صل الثالث

)منهجية البحث وإجراءاته(
:)experimental design( أوالً: التصميم التجريبي

املناسب  التجريبي  التصميم  هواختيار  )الباحثني(  يواجه  عمل  اول  ان 
احلايل  البحث  يناسب  تصميم  افضل  فان  احلايل  البحث  وبحسب  لبحثهام، 

هوالتصميم التجريبي العشوائي الثابت وكام موضح يف جدول )1(.
جدول )1(

التصميم التجريبي للبحث
األداةاملتغري التابعاملتغري املستقلاملجموعة

اكتساب املفاهيم اسرتاتيجية (TWA)التجريبية
البالغية

اختبار اكتساب 
املفاهيم البالغية الطريقة املعتمدةالضابطة

:)Research Society( ثانيًا: متمع البحث
العامة  للمديرية  التابعة  واالعدادية  الثانوية  املدارس  احلايل  البحث  يشمل 
لرتبية حمافظة كربالء املقدسة، وللتعرف عىل جمتمع البحث، حصل )الباحثان( 
كربالء/كلية  جامعة  من  املذكورة  املديرية  اىل  معنون  مهمة  تسهيل  كتاب  عىل 
الرتبية للعلوم االنسانية )9(، وبناًء عىل هذا الكتاب زار أحد )الباحثني( املديرية 
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هلا  التابعة  واالعدادية  الثانوية  املدارس  اعداد  عىل  وحصل  أعاله  يف  املذكورة 
موزعة بحسب االقضية واجلدول )2( يوضح ذلك.

جدول )2(
أعداد املدارس الثانوية واالعدادية التابعة للمديرية العامة لرتبية مافظة كربالء املقدسة موزعة 

بحسب االقضية

اسم القضاءت
اعداد املدارس االعدادية التابعة لهاعداد املدارس الثانوية التابعة له

وع
جم

امل

خمتلطبناتبننيخمتلطبناتبنني

91812218068كربالء/املركز1 

512263028اهلندية2

2110004عني التمر3

1631428210100املجموع4

:)Research sample( ثالثًا: عينة البحث
امل��دارس  بني  من  واح��دة  مدرسة  اختيار  يتطلب  احل��ايل  البحث  ك��ان  ملا 
اإلعدادية أوالثانوية يف حمافظة كربالء املقدسة من بني مدارس الطالب حرصًا، 
عىل أن ال يقل عدد شعب الصف اخلامس األديب فيها عن شعبتني، فقد اختريت 
كربالء  لرتبية  العامة  للمديرية  التابع  اهلندية  قضاء  يف  للبنني  اهلندية  اعدادية 
)ب(  شعبة  اختريت  االديب،  اخلامس  للصف  شعبتني  من  وتتكون  املقدسة، 
استبعاد  وبعد  الضابطة،  للمجموعة  )أ(  وشعبة  التجريبية،  املجموعة  لتمثل 
الطالب الراسبني بلغ العدد النهائي لطالب املجموعتني )30( لكل جمموعة، 

وكام هومبني يف اجلدول )3(.
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

جدول )3(
عدد طالبات مموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعده

عدد الطالب الشعبةاملجموعة
قبل االستبعاد

عدد الطالب 
املستبعدين

عدد الطالب 
بعد االستبعاد

35530بالتجريبية

39930أالضابطة

741460املجموع

:)research group equivalence( رابعًا: تكافؤ مموعتي البحث
حرص )الباحثان( قبل البدء بالتجربة عىل تكافؤ جمموعتي البحث احصائيًا 

يف عدد من املتغريات نذكرها هنا بمجرد االشارة اليها فقط:
العمر الزمني للطالب حمسوبًا بالشهور.. 1
التحصيل الدرايس يف مادة اللغة العربية للصف الرابع األديب.. 2
درجات اختبار )رافن( للذكاء.. 3
التحصيل الدرايس لآلباء.. 4
التحصيل الدرايس لألمهات.. 5

:)control the inner variables( خامسًا: ضبط املتغريات الدخيلة
التجربة  تؤثر يف  ان  منها  يتوقع  التي  املتغريات  تلك  الدخيلة هي  املتغريات 
ويف نتائجها وبالتايل سيكون التغيري املتوقع الذي سيطرأ عىل املتغري التابع بسبب 
ضبط  اىل  بحاجة  بالتايل  وهي  املستقل،  املتغري  بسبب  ال  املتغريات  هذه  وجود 



373

أ. م. د. أوراس هاشم اجلبوري/م. د. عدي عبيدان اجلراح

مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

وعىل النحواآليت:
ظروف التجربة واحلوادث املصاحبة.. 1
االندثار التجريبي.. 2
الفروق يف اختيار أفراد العينة.. 3
العمليات املتعلقة بالنضج.. 4
أداة القياس.. 5
االنحدار اإلحصائي.. 6
أثر اإلجراءات التجريبية: وشملت عىل ما يأيت:. 7

رسية البحث.أ. 
املادة الدراسية.ب. 
املدرس.ت. 
توزيع الدروس.ث. 
الوسائل التعليمية.ج. 
بناية املدرسة.ح. 
مدة التجربة.خ. 

:)research requirements( سادسًا: متطلبات البحث
يتطلب البحث احلايل إجراء ما يأيت:
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

حتديد املادة العلمية:. 1
املوضوعات  وهي  التجربة،  أثناء  يف  ستدرس  التي  العلمية  املادة  ُحِدَدت 
البالغية والبالغة ستة موضوعات التي يتضمنها كتاب البالغة والتطبيق املقرر 

تدريسه للصف اخلامس األديب.

اعداد اخلطط التدريسية:. 2
البحث  موضوعات  لتدريس  املناسبة  التدريسية  اخلطط  )الباحثان(  اعد 
اخلرباء  من  جمموعة  عىل  منها  أنموذجني  عرض  وتم  التجربة،  مدة  خالل 
واملختصني يف اللغة العربية وطرائق تدريسها، وبعد ان استأنس )الباحثان( بآراء 
اخلرباء واملحكمني وأخذوا بالكثري من مالحظاهتم وتعديالهتم، كتبت اخلطتان 

بصورهتام النهائية.

صياغة األهداف السلوكية:. 3
االهداف  وقراءة  للتجربة،  اخضعت  التي  املادة  موضوعات  اىل  الرجوع  بعد 
العامة التي وضعتها وزارة الرتبية لتدريس مادة البالغة والتطبيق للصف اخلامس 
سيعتمد  لذلك  مرة  ألول  تدرس  والتطبيق  البالغة  مادة  أن  وبام  االديب)10(، 
مستوياته  يف  بلوم  تصنيف  عىل  السلوكية  لألهداف  صياغتهام  يف  )الباحثان( 
تركيب  هناك  فليس  والتحليل(،  والتطبيق،  والفهم،  )املعرفة،  وهي:  االربعة 
التجربة. ملوضوعات  مالئمة  سلوكيًة  اهدافًا  )الباحثان(  صاغ  وعليه  اوتقويم، 
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اعداد اداة البحث:. 4
من متطلبات البحث احلايل اعداد اوتبني اختباٍر الكتساب املفاهيم البالغية، 
الصلة  ذوات  السابقة  الدراسات  بعض  عىل  )الباحثني(  اطالع  وبعد  لذلك 
2012م(  )العبودي،  اعدته  الذي  االختبار  عىل  االعتامد  تم  احلالية  بالدراسة 
من  اختبارية  فقرة   )25( من  يتكون  وهواختبار  النقدية،  املفاهيم  الكتساب 
والن  للمزاوجة،  فقرات  و)5(  االربعة،  البدائل  ذي  متعدد  من  االختيار  نوع 
يف  والدقة  املوضوعية  منها،  مواصفات  بعدة  تتصف  املوضوعية  االختبارات 
التصحيح، وعدم التشبع بالذاتية وعاميل الصدفة والتخمني، والذي تتصف به 
وبناًء عليه وقع االختيار عىل هذا االختبار،  لذلك  بقية االختبارات االخرى، 
والثبات  الصدق  لعوامل  االختبار،  َعَرَضْت  قد  الباحثة  أن  من  الرغم  وعىل 
بالصدق  االختبار  اتصف  وقد  ايضًا،  العوامل  هلذه  َعَرضاه  )الباحثني(  ان  اال 
فقد  له  املستغرق  والزمن  االختبار  فقرات  ملعرفة وضوح  بالنسبة  أما  والثبات، 
اعتمد )الباحثان( عىل عينة مكونة من )50( طالبًا يف ثانوية )الفرات( للبنني، 
وقد اتضح ان فقرات االختبار واضحة والوقت املستغرق لالختبار انحرص بني 
لعينة  وبالنسبة  الدراسية،  احلصة  لوقت  مناسب  اختبار  وهوزمن   )38  -31(
التحليل االحصائي، والتي هتدف اىل معرفة معامل صعوبة الفقرات وسهولتها، 
والقوة التمييزية بني الفقرات، وفعالية البدائل املخطوءة، فقد اعتمد )الباحثان( 
واملباهلة(  )العباس  ثانويتي  طالب  من  طالب   )100( من  مكونة  عينة  عىل 
للبنني، حلساب ذلك، واتصفت الفقرات بكوهنا ذوات معامالت صعوبة جيدة 

جدًا، ومميزة بني فقراهتا، وذوات فعالية عالية يف بدائلها املخطوءة.
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

تطبيق التجربة:. 5
متت املبارشة بتطبيق التجربة يف يوم االربعاء املوافق: 2013/10/9م، تم 
بكيفية  إخباره  بعد  التجربة  تطبيق  يف  العربية  اللغة  مادة  مدريس  أحد  تكليف 
تطبيقها، وعند البدء بتطبيق التجربة، واستمرت التجربة )سبعة( أسابيع لتنتهي 
)املدرس  التجربة أخرب  املوافق: 2013/11/27م، ويف هناية  يوم االربعاء  يف 
املكلف( الطالب بموعد االمتحان وهواالسبوع القادم بعد هناية التجربة، وكان 
االختبار يف يوم االربعاء: 2013/12/4م، الدرس الثاين، وتشاهبت الشعبتان 
وعدد  الواحد  الصف  ومساحة  وإنارة  هتوية  من  الفيزيقية  الظروف  نفس  يف 
عىل  بنفسهام  )الباحثان(  وأرشف  لالمتحان،  املحدد  والوقت  الدراسة،  مقاعد 
سري االختبار، وبمساعدة مدريس اللغة العربية يف اعدادية )اهلندية( للبنني، ومل 

يُشب االختبار اي منغصات تعكر صفوه.

:)statistical means( سابعًا: الوسائل اإلحصائية
كام  وهي  بحثهام  بيانات  ملعاجلة  احصائية  وسائل  عدة  )الباحثان(  استعمل 

يأيت:
بني . 1 التكافؤ  حلساب  واستعمل  مستقلتني،  لعينتني  )التائي(  االختبار 

جمموعتي البحث )التجريبية والضابطة( يف: )العمر الزمني حمسوبًا بالشهور، 
درجات اللغة العربية، واختبار الذكاء(، ويف حساب نتائج اختبار اكتساب 

املفاهيم البالغية.
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يف . 2 املجموعتني،  بني  التكافؤ  حساب  يف  واستعمل  )ك��ا2(،  كاي  مربع 
التحصيل الدرايس لآلباء واالمهات.

معامل ارتباط )بريسون(، حلساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية. 3
املستخرج . 4 الثبات  معامل  حلساب  التصحيحية،  براون(  )سبريمان  معادلة 

بطريقة التجزئة النصفية.
معامل الصعوبة، حلساب معامالت صعوبة فقرات االختبار.. 5
معامل السهولة، حلساب معامالت سهولة فقرات االختبار.. 6
معامل متييز الفقرة، حلساب معامالت القوة التمييزية لفقرات االختبار.. 7
فعالية البدائل املخطوءة، حلساب فعالية البدائل املخطوءة لفقرات االختبار.. 8
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

الف�صل الرابع

)عرض النتائج وتفسريها واالستنتاجات والتوصيات واملقرتحات(
يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتيجة البحث وتفسريًا هلذه النتيجة واالستنتاجات 

التي توّصل هلا )الباحثان( وتوصياهتام، ومقرتحاهتام يف هناية البحث.

)Result Presentation( :اوالً: عرض النتيجة
ليس  ان��ه:  عىل  تنص  التي  األوىل  الصفرية  الفرضية  من  التثبت  لغرض 
درجات  متوسط  بني   )0.05( مستوى  عند  إحصائية  دالل��ة  ذا  فرق  هناك 
اسرتاتيجية  والتطبيق  البالغة  مادة  يدرسون  الذين  التجريبية  املجموعة  طالب 
املادة  الذين يدرسون  الضابطة  املجموعة  (TWA):، ومتوسط درجات طالب 

االختبار  وباستعامل  البالغية،  املفاهيم  اكتساب  يف  )املعتمدة(  بالطريقة  نفسها 
درجات  متوسط  بني  )الباحثان(  قارن   ،(T-test) مستقلتني  لعينتني  )التائي( 
املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية يف اختبار اكتساب املفاهيم البالغية ، 
البالغ )28(، واالنحراف  التجريبية  للمجموعة  املتوسط احلسايب  وباستخراج 
احلسايب  املتوسط  فبلغ  الضابطة  للمجموعة  أما   ،)1.174( بلغ  املعياري 
)17.200(، وانحرافها املعياري )2.869(، وبلغت القيمة )التائية( املحسوبة 
)19.078( وهي أكرب من اجلدولية التي بلغت بدورها )2(، عند مستوى داللة 
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)0.05( ودرجة حرية )58(، واجلدول )4( يوضح ذلك.
اجلدول )4(

درجات  بني  واجلدولية  املحسوبة  )التائية(  والقيمة  املعياري  واالنحراف  احلسايب  املتوسط 
االختبار والداللة اإلحصائية للمجموعتني )التجريبية والضابطة( يف اختبار اكتساب املفاهيم 

البالغية

املتوسط العينةاملجموعة
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

مستوى الداللة عند القيمة التائية
املستوى )0.05( اجلدوليةاملحسوبة

30281.174التجريبية
دالة احصائيًا5819.0782

3017.2002.869الضابطة

وعند مراجعة اجلدول يف اعاله نالحظ أن الفرق بني متوسطي املجموعتني 
 )TWA( ذوداللة إحصائية ملصلحة املجموعة التجريبية التي ُدرست اسرتاتيجية

يف اكتساب املفاهيم البالغية وبالتايل ترفض الفرضية الصفرية.

:)Result Interpretation( :ثانيًا: تفسري النتيجة
باستعامل  ُدِرَس��ْت  التي  التجريبية  املجموعة  تفوق  أن  )الباحثان(  يرى 

اسرتاتيجية )TWA( نابع من امليزات التي تتصف هبا هذه االسرتاتيجية وهي:
حتث الطالب عىل النظر اىل املشكلة وعنارصها، وكأهنا غريبة جدًا عنهم، . 1

وليست مألوفة لدهيم وان ينظروا اليها من وجهات نظر عدة.
تساعد عىل تشجيع الطالب املشاركني يف التدريس عىل جعل مجيع العنارص . 2

الغريبة يف املشكلة عنارص مألوفة.
تعمل عىل تدريب الطالب املشاركني يف تفسري املشكلة عىل استعامل أدوات . 3
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أثر اسرتاتيجية )TWA( يف اكتساب املفاهيم البالغية عند طالب الصف اخلامس االديب يف كربالء املقدسة

تساعد يف الوصول اىل تفسري املشكلة وحلها.
تشجع الطالب عىل استعامل املجازات واالستعارات القياسية بني ظاهرتني . 4

خمتلفتني.
تفوق  أكدت  التي  السابقة  الدراسات  بقية  مع  متفقة  النتيجة  هذه  وجاءت 
املجموعات  عىل   ،(TWA) اسرتاتيجية  استعملت  التي  التجريبية  املجموعات 
أما  2012م(،  )اخلزاعي،  ودراسة  2010م(  )القطراوي،  كدراسة  الضابطة 
فعاليتها  االسرتاتيجية  هذه  أثبتت  فقد  البالغية  املفاهيم  الكتساب  بالنسبة 
مع  يتفق  ما  وهذا  البالغية  للمفاهيم  التجريبية،  املجموعة  طالب  اكتساب  يف 
دراسة )املحياوي، 2011م(، ودراسة )العبودي، 2012م( واللتان أكدتا هذا 

االكتساب باستعامل اسرتاتيجيات خمتلفة.

:)Conclusions( ثالثًا: االستنتاجات
يف ضوء نتائج البحث احلايل يستنتج )الباحثان( اآليت:

األثر االجيايب الذي تركته، اسرتاتيجية (TWA)، ضمن احلدود التي اجري . 1
فيها البحث احلايل، بوصفها اسرتاتيجية للتدريس يف زيادة اكتساب الطالب 

للمفاهيم البالغية مقارنة بالطريقة )املعتمدة(.
طرح . 2 حرية  عىل  ساعد  للطالب  االسرتاتيجية  هب��ذه  التدريس  تشجيع 

التساؤالت وإثارهتا، ومشاركتهم االجيابية خالل الدرس، ويعد ذلك مؤرشًا 
حلصوهلم عىل الدافع الداخيل للتعليم، وبالتايل تفوقهم عىل املجموعة الضابطة.

حتول الدرس باستعامل هذه االسرتاتيجية من التعقيد إىل البساطة والسهولة . 3
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واحليوية، ويبقى املدرس املسؤول عن التوجيه واالرشاد فقط.

:)Recommendation( رابعًا: التوصيات
يف ضوء النتائج التي توصل إليها هذا البحث يويص )الباحثان( بام يأيت:

اعتامد اسرتاتيجية )TWA( كاسرتاتيجية فعالة يف اكتساب املفاهيم البالغية.. 1
اإلفادة من مزايا اسرتاتيجية )TWA( يف تدريس فروع اللغة العربية األخر . 2

مثل )النحو، واالدب، والتعبري... الخ(.
اهتاممًا . 3 البالغية  املفاهيم  ايالء  العربية عىل  اللغة  ومدرسات  مدريس  حث 

اكرب عند الطالب بدال من التلقني واالستظهار االصمني.
العربية ومدرساهتا، بإرشاف اساتذة . 4 اللغة  اعداد دورات تطويرية ملدريس 

اكفاء متخصصني بطرائق تدريس اللغة العربية ومناهجها، لتزويدهم بآخر 
املستجدات والتطورات يف االسرتاتيجيات وطرائق التدريس احلديثة ومنها 

.)TWA( االسرتاتيجيات القائمة عىل النظرية البنائية ومنها اسرتاتيجية
الصف . 5 يف  والتطبيق  البالغة  منهج  وحتديدًا  الدراسية،  املناهج  واضعي  عىل 

اخلامس االديب االنتفاع من هذه االسرتاتيجية يف بناء منهج املادة املذكورة يف اعاله.

:)Propositions( خامسًا: املقرتحات
استكامالً للبحث احلايل يقرتح )الباحثان( ما ييل:

دراسة مماثلة للبحث احلايل تطبق عىل اجلامعة.. 1
دراسة مماثلة للبحث احلايل تطبق عىل الطالبات.. 2
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)TWA( عىل متغريات . 3 أثر اسرتاتيجية  للبحث احلايل ملعرفة  دراسة مماثلة 
املعرفية،  بعد  ما  واملهارات  واالستداليل  والناقد  االبداعي  كالتفكري  أخر 
واستعامهلا يف  ذلك،  اىل غري  التعلم...  أثر  وانتقال  الطلبة،  اجتاهات  وتنمية 

فروع اللغة العربية.
اسرتاتيجية . 4 باستعامل  البالغية  املفاهيم  تدريس  اث��ر  ملعرفة  موازنة  دراس��ة 

البنائية. النظرية  منبثقة عن  باسرتاتيجيات تدريسية أخرى  )TWA( ومقارنتها 
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الهوام�ص

بالثعالبي ( 1) لقبه  النيسابوري، وجاء  الثعالبي  بن اسامعيل  ابومنصور عبدامللك بن حممد 
الن والده كان فراء بجلد الثعالب، ولد يف نيسابور سنة )350 ه�، وتويف سنة 429 ه�( 
والخالف يف سنة وفاته اال عند القليلني، ارسله ابوه اىل الكتاتيب منذ صغر سنّه، ومن 
له عدة مؤلفات  نيسابور،  )ابوبكر اخلوارزمي، وامحد اخلطايب(، لقب بجاحظ  اساتذته 
االعجاز  العربية،  ورس  اللغة  فقه  العرص،  اهل  حماسن  يف  الدهر  )يتيمة  منها:  مطبوعة 
عديدة  فهي  املفقودة  مؤلفاته  أما  الخ(  والنظائر...  االشباه  الظرفاء،  لطائف  واالجياز، 
الثعالبي، سرية  الكلم، ديوان شعر  املشتاق، جواهر  الفضول، هبجة  منها: )االصول يف 

امللوك... الخ(. )الثعالبي، 1999م، ص 26-13(.
ابوالعباس شهاب الدين امحد بن عيل بن امحد الفزاري القلقشندي ثم القاهري، املؤرخ ( 2)

االديب، ولد يف قرية قلشندة بمحافظة القيلوبية يف مرص عام )756ه�-1355م( سامها 
)ياقوت قرقشندة(، درس يف القاهرة واالسكندرية وبرع يف االدب والفقة وذاع صيته يف 
البالغة واالنشاء، اشتهر يف موسوعة )صبح االعشى يف صناعة االنشا(، له عدة مؤلفات 
منها: )مأثر األناقة يف معرفة اخلالفة، هناية االرب يف معرفة قبائل العرب، قالئد اجلامن يف 
معرفة عرب الزمان »وهذان املؤلفان يف االنساب«، خمترص صبح االعشى، جلية الفضل 
عام  تويف  الخ(  املسفر...  الصبح  وضوء  والقلم،  السيف  بني  املفاخرة  »يف  الكرم  وزينة 

)821ه�–1418م(. )الزركيل، 1980م ص 177(.
عالمة واستاذ لغة عربية عراقي، يعد احد عاملقة اللغة العربية املعروفني الذين خدموها ( 3)

وارسوا قواعدها، كان معلاًم ومربيًا ورائدًا وأديبًا وفنانًا وفيلسوفًا، وبرغم كونه تركامنيًا 
اال انه خدم اللغة العربية أكثر من لغتِه االم )الرتكية(، ولد يف حملة شعبية تسمى القشلة 
يف اجلانب الرشقي من بغداد عام )1904م(، تعلم االبتدائية يف الكتاتيب، أكمل دراستة 
يف  دراستة  الكامل  بعثة  عىل  حصل  العالية  املعلمني  دار  يف  )1921–1924م(  بني  ما 
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باريس، عرفة العراقيون من خالل برنامج )قل وال تقل عام 1969م(، من أهم مؤلفاته 
)املباحث اللغوية 1960م، دراسات يف فلسفة النحووالرصف واللغة والرسم 1968م، 
قل وال تقل، رسائل يف النحوواللغة 1969م، قصة خلف »مرتجم عن الفرنسية« الشعور 
www. جواد،  مصطفى  احلرة،  املوسوعة  )وكيبيديا،  الخ(.  شعر«...  »ديوان  املنسجم 

.)ar.wikipedia.org\wiki

بياجيه ( 4) هوآرثر  سويرسي  أب  عن  1856م  عام  ولد  سويرسي،  وفيلسوف  نفس  عامل 
يعرف  فيام  االطفال  عند  املعريف  التطور  نظرية  طور  جاكسون،  ربيكيا  هي  فرنسية  وام 
بعلم املعرفة الوراثية، أنشأ بياجيه مركز املعرفة الوراثية يف جنيف وترأسه حتى وفاته عام 
1980م، كتب مقالته االوىل وهويف سن الثالثة عرش من عمره، من مؤلفاته )اللغة والفكر 

عند االطفال 1923م، واحلكم واالستدالل عند الطفل 1924م.
فيالدلفيا ( 5) مدينة  يف  1928م،  عام  ديسمرب  من  السابع  يف  فيجوتسكي  نعوم  أفرام  ولد 

بوالية بنسلفانيا يف الواليات املتحدة االمريكية، وكان والده وليام 1897م، عاملًا معروفًا 
جامعة  ثم  ديوايت  مدارس  احدى  يف  تعليمه  وتلقى  فيجوتسكي  تتلمذ  اللغويات  يف 
اللغوية  من  تزوج  بعدها  املعروف،  اللغويات  استاذ  هاريس  ريليج  يد  عىل  بنسلفانيا 
الرتكيب  )دراسة  عنوان  حتمل  املاجستري  يف  رسالته  كانت  1949م،  عام  ستاتز  كارل 
لبناء قواعد  املحاولة االوىل  العربية احلديثة( وهي  اللغة  الرصفية يف  للوحدات  الصويت 
النحوالتوليدي، حصل عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة اللغويات والفلسفة عام 1955م، 
عام  للتكنلوجيا  ماستشوس  بمعهد  احلديثة  اللغويات  بقسم  جامعيًا  استاذًا  تعني  ثم 
1961م، هوصاحب النظرية التوليدية التحويلية يف اللغة بني عامي 1980م و1992م، 

يعتقد انه ال يزال حيًا ويبلغ من العمر 85 سنة. )العصيل، 1999م، ص 49(.
ابوامامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين، وُلِقَب بالنابغة النه نبغ يف قول الشعر، بعد ان ( 6)

اسن واحتنك، ولقب النابغة لشعراء عدة منهم )اجلعدي، والشيباين، والذبياين وغريهم( 
طبع ديوانه أكثر من مرة وعىل يد أكثر من مسترشق )النابغة الذبياين، 2005م، ص5(.

ابوالطيب امحد بن احلسني بن احلسن بن مرة بن عبدالصمد اجلعفي الكندي الكويف، ( 7)
اليها ُعِرَف يف فنون االدب  ولد بالكوفة سنة ثالث وثلثامئة يف حملة تسمى كندة فنسب 

مجيعها اال انه اشتهر وكان كثري احلفاوة باحلكم واالمثال. )املتنبي، 1986م، ص 3(.
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الشعراء ( 8) من  بمرص،  وت��ويف  ونشأ  ولد  مح��اه،  من  أصله  احلسن،  أيب  بن  ابوالقاسم 
املتصوفني، تويف يف القاهرة سنة 632ه�.

التزامًا من )الباِحَثنْي( بتعليامت اللجنة املنظمة للمؤمتر، التي حتدد رقم معني لصفحات ( 9)
البحث، مل يضع )الباحثان( املالحق يف هناية البحث بل اكتفيا باإلشارة اليها فقط وهي 

موجودة ملن يرغب باالطالع عليها.
تدرس هذه املادة يف الصف اخلامس االديب فقط وال تدرس يف اي صف آخر قبله، ( 10)

لذلك فإن االهداف العامة التي توضع لتدريسها، توضع لصف واحد ال ملرحلة كاملة 
كبقية املواد االخرى مثل )القواعد، واالدب، والتعبري... الخ(.
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know the future.

 - The development with all its dimensions: intellectual, 

economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 

and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged 

which calls upon all specialist researchers to provide it with 

their writings and contributions without which it can never 

proceed further.

Edition & Advisory Boards



 - Watching the changes, the alternations and additions which 

show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic 

area all through history and the extent of the relation with 

its neighbours and then the effect that such a relation has, 

whether negatively or positively on its movement culturally 

or cognitively.

 - having a look at its treasures: materialistic and moral and 

then putting them in their right way and positions which it 

deserves through evidence.

 - The cultural society: local, national and international should 

be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and 

then introducing it as it is.

 - To help those belonging to that heritage race consolidate 

their trust by themselves as they lack any moral sanction 

and also their belief in western centralization. This records 

a religious and legal responsibility.

 - acquaint people with their heritage and consolidating the 

relation with the descentdant's heritage, which signals the 

continuity of the growth in the descentdant's mode of life 

so that they will be acquainted with the past to help them 



heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 

east. And in this sequence, the levels of injustice against 

Karbala' increase: once, because it is Karbala' with all that it 

has of the treasures generating all through history and once 

more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 

still once more because it is that part that belongs to the east, 

the area against which aggression is always directed. Each 

level has its degree of injustice against its heritage, leading to 

its being removed and its heritage being concealed; it is then 

written in shorthand and described in a way which does not 

actually constitute but ellipsis or a deviation or something out 

of context.

(3)

According to what has just been said, Karbala' Heritage 

Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish 

a scientific journal specialized in Karbala' heritage dealing 

with different matters and aiming to:

the researchers viewpoints are directed to studying the 

heritage found in Karbala' with its three dimensions: civil, as 

part of Iraq and as part of the east.



 - The most precise material to explain its history.

 - The ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a particular 

culture is aware of the details of its burden as much as he is 

aware of its facts i.e. the relation between knowing heritage 

and awareness of it is a direct one; the stronger the first 

be, the stronger the second would be and vice versa. As a 

consequence, we can notice the deviation in the writings 

of some orientalists and others who intentionally studied 

the heritage of the east especially that of the Muslims. 

Sometimes, the deviation resulted from lack of knowledge 

of the details of the treasures of a particular eastern race, and 

some other times resulted from weakening the knowledge: 

by concealing an evidence or by distorting its reading or its 

interpretation.

(2)

Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 

materialistic borders, but rather its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



Issue Prelude

Why Heritage? Why Karbala'?

(1)

Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 

as associative culture and by which an individual's activity is 

motivated by word and deed and also thinking; it comprises, 

as a whole, the discipline that leads its life. And as greater as 

the activity of such weights and as greater their effect be as 

unified their location be and as extensive their time strings 

extend; as a consequence, they come binary: affluence and 

poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 

looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular 

human race, at a certain time, at a particular place. By the 

following description,the heritage of any race is described:

 - The most important way to know its culture.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the five sections of the journal 

with a view of working the domains of the past with mixing it with 

the present data or even looking up to the future. All this time 

intertwisting is kept within the bounds of one circle which is Karbala.

This issue has included various academic viewpoints 

according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 

the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 

have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 

researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

be long without continuing such writings. Accordingly, it is our 

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

Great projects start with a humble step and it is no harm 

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

is shameful that the initiator, in his new project, quits with 

the first hinderence or feels disappointed. He is supposed 

to continue trying and to insist on achieving his goal. Without 

persistence and insistence no access is achieved.

This way the team of the two boards, the editorial and 

the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

Journal. In their way, there may still be obstacles furnishing a 

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 

not sufficient; it needs strong determination with high impetus.

As an outcome of the determination of the two boards, the 

editorial and the advisory, is this magnificent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 

experts in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant 

research published, and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 

the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.

 - The date of the research that has been renovated.

 - Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal: (turath@alkafeel.net), http://karbalaheritage.

alkafeel.net, or Delivered directly to the Journal's 

headquarters at the following address: Karbala heritage 

center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 

Hussein park the large, Karbala, Iraq.



or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the 

viewpoints of the researchers themselves; it is not necessary 

to come in line with the issuing vicinity, in time, the research 

stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to 

state their reliability for publication. No research retrieved to 

researchers, whether they are approved or not; it takes the 

procedures below:

a. A researcher should be notified to deliver the meant 

research for publication in a two-week period maximally 

from the time of submission.

b. A researcher whose paper is approved is to be apprised 

of the edition chief approval and the eminent date of 

publication.

c. With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, 

before publishing, the researchers are to be retrieved to 

the researchers to accomplish them for publication.

d. Notifying the researchers whose research papers are 

not approved; it is not necessary to state the whys and 



publication place, version number, publication year and 

page number. Such is for the first mention to the meant 

source, but if being iterated once more, the documentation 

should be only as; the title of the book and the page 

number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, 

in the case of having foreign sources, there should be a 

bibliography apart from the Arabic one, and such books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 

Papers, and making an allusion to their sources at the 

bottom of the caption, in time there should be a reference 

to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 

with the journal for the first time, so it is to manifest 

whether the actual research submitted to a conference 

or a symposium for publication or not. There should be 

an indication to the sponsor of the project, scientific or 

nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, 



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientific researches under the provisos below:

1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally –agreed– on steps and standards.

2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5000-10,000 words under Simplified 

Arabic or times new Roman font and being pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding 

a page, 350 words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the 

researcher/researchers, occupation, address, telephone 

number and email, and taking cognizance of averting a 

mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 

taking cognizance of the common scientific procedures 

in documentation; the title of the book, editor, publisher, 
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