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

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

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

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 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.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

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

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

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

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية 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 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

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

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

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  التي تدعو  "تراث كربالء"  فكانت من ذلك كله جملة 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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قسم علوم احلياة

*أ.د. ابتسام مهدي عبد الصاحب
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* جامعة البرصة 
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قسم االحياء البحرية
** جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم الرصفة
قسم علوم احلياة
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تأثري مستخلصات نبات احلرمل وااليوكالبتوز يف 
االحياء املجهرية 

)البكرتيا ( املسببة لاللتهاب اللثة واالسنان 
واملشخصة X- rayيف حمافظة كربالء

*أ.د. عيل حسني مكي الكبييس 
**م.م. سمري حاتم عبد احلليم

* جامعة كربالء 
كلية طب االسنان 

فرع العلوم االساسية 
** جامعة كربالء
كلية طب االسنان

فرع اشعة االسنان 
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الملخ�ص
هيدف البحث احلايل اىل معرفة )مدى امتالك تدريسيي قسم التاريخ ملهارة 
البحث  عينة  شملت  قد  ،و   ) الطلبة  نظر  وجهة  من  الصفية  األسئلة  طرح 
األساسية )180( طالبا وطالبة وبنسبة )50%( من جمتمع البحث ،ومن أجل 
حتقيق هدف البحث قام الباحث بإجراء استبيان  كأداة جلمع املعلومات، ثم 
وتم  صدقها،  من  للتأكد  املحكمني  و  اخلرباء  من  جمموعة  عىل  عرضها  تم  
 )  140( بلغت   استطالعية  عينة  عىل  تطبيقها  بعد  األداة  ثبات  من  التأكد 
النهائية  االداة بصورهتا  و طبقت  النصفية،  التجزئة  وبطريقة  و طالبة  طالبًا 
النتائج احصائيا باستعامل الوسط املرجح  العينة األساسية، وتم حتليل  عىل 
اإلحصائي  التحليل  نتائج  ضوء  وعىل  إحصائية،  كوسائل  املئوي  والوزن 
قام الباحث بتفسري الفقرات التي حصلت عىل الثلث االعىل من االستبيان، 
وقد أوىص الباحث بعدة توصيات منها تضمني املهارة أعاله لربامج اعداد 

املدرسني و االساتذة اجلامعيني .
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Abstract
This study aims at knowing (The department of History 

Teachers Ability of Using the Questioning Skill from the point 
of View of students ). The sample of the study consists of 
(180) students from both evening and morning studies 
that rate  (50 %) of the population. To achieve the aim of 
the study a questionnaire has been built and exposed to a 
jury of experts to achieve its validty. A pilot study has been 
conducted on (140 )students  to fullfil the reliability and clarity 
of the instrument. The questionnaire  has been conducted 
on the sample to gain the results of the statistical  analysis. 
A pearson correlation coefficient ،mean and percentage have 
been used to get the results. In the light of the results a number 
of recommendations and suggestions have been postulated.
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الف�صل االول
التعريف بالبحث

أّواًل / مشكلة البحث
وبقدر  التعليم،  عملية  لتقدم  املوجه  العامل  هي  الصفية  االسئلة  إن 
معرفة  أن  كام  اهلادف،  التعلم  يتحقق  وهادفة  علمية  األسئلة  هذه  تكون  ما 
تعد  ال  ختصصه  مادة  يف  وعمقه  األسئلة  استخدام  وطرق  ألنواع  املدرس 
كافية لنجاحه يف استعامل األسئلة مع الطلبة، وتعد األسئلة أهم وسيلة ملعرفة 
احلقائق واملهارات وتوضيح الغامض منها، لذلك تعد عنرصًا مهاًم يلجأ إليه 
عىل  هدفه  حتقيق  يف  ونجاحه  الدرس  حيوية  وتتوقف  والطلبة،  املدرسون 
)بركات،  استخدامها  يف  التوافق  ومقدار  وأجوبة،  أسئلة  من  فيه  ما  مقدار 

. ) 12: 2008
تتضح أمهية الطرائق التدريسية املتبعة يف طبيعة وكيفية األسئلة التي تثار أثناء 
الدرس، فاألسئلة إحدى أدوات التفاعل الصفي وال يمكن االستغناء عنها يف 
أية طريقة تدريسية أو أسلوب، و إن الكثري من املدرسني يفشلون يف استعامهلا 
وغالبًا ما تطرح األسئلة بطريقة عفوية ودون ختطيط سابق هلا مما يعرقل حتقيق 
األهداف املنشودة وتسود النمطية يف أسئلة املدرسني الذين يركزون عىل تلك 
التي هلا إجابات واضحة يف الكتاب املدريس وال تشجع الطلبة عىل التعمق 
اىل  الوصول  بغية  بالبعض  بعضها  األفكار  ربط  إىل  تؤدي  وال  التفكري،  يف 
استنتاجات مما تعّلمه الطلبة، وكذلك ضعف مشاركة الطلبة الفاعلة يف الدرس 

وقلة التفكري املبدع من الطلبة)الزيود، 1999: 27(.
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العلمية  للثورة  نتيجة  املعلومات  يف  احلاصل  الكبري  للتوسع  ونظرًا 
وتنوع  مستوياته  و  مؤسساته  وتطور  التعليم  النتشار  وتبعًا  والتكنولوجية 
وتنشط  باملرونة،  تتصف  جديدة  اسرتاتيجيات  إجياد  من  البد  كان  أهدافه، 

فكر املتعلم ليكون فاعاًل بالعملية الرتبوية. )احلرصي، 2000: 24(
األسئلة  طرح  وطرق  أساليب  تطوير  املدرسني  باستطاعة  يكون  فربام 
بشكل ال يؤدي إىل إذالل الطالب الذي جييب عنها بطريقة غري صحيحة، 
ألن أي سلوك سلبي يسلكه املعلمون يمكن أن حيول عملية طرح األسئلة 
إىل خربة مؤذية سلبية، ينتج عنها عداء الطالب ويعيق عملية التقييم من قبله  

.)2001:96،Claus(
ال  سلبية  نتائج  االختبارات  يف  الطلبة  نتائج  تظهر  االحيان  بعض  ففي 
إما طريقة  السبب هنا هو  ان  إحداثه يف سلوكياهتم،  املطلوب  التغيري  حتقق 
أو أن عملية طرح األسئلة الصفية مل توضح مواطن الصعوبة يف  التدريس 

املادة الدراسية )سعادة، 1990: 532(.
لذا تتضح مشكلة البحث احلايل من خالل السؤال اآليت)ما مدى امتالك 
تدريسيي قسم التاريخ ملهارة طرح االسئلة الصفية من وجهة نظر الطلبة ؟ (

ثانيًا / اهمية البحث
كفاءة  وتظهر  الفعال،  التدريس  مهارات  من  مهمة  مهارة  األسئلة  تعد 
األسئلة  بصياغة  اخلاصة  املهارات  أستخدام  من  يتمكن  عندما  املــدرس 
هذه  طرح  عند  الطلبة  انتباه  إثارة  وبطرق  وأهدافها،  توجيهها  وأساليب 
نظام  عىل  حيافظ  أن  املدرس  عىل  جيب  كام  بنجاح،  عنها  وجييبوا  األسئلة، 



31

م. م �سرمد ا�سدخان حم�سن الدعمي

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�سنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

جتعلهم  بأساليب  الطلبة  مع  التخاطب  مهارة  أستخدام  ليستطيع  الفصل 
يستمتعون بالتعلم املستقل، ويزيد دافعيتهم له. )ابراهيم، 2004 :214(

التي  التدريس  مهارات  من  مهارة  تعد  الصفية  األسئلة  طرح  عملية  إن 
حتتاج من املعلم معرفة كافية بأنواعها، وأهدافها، وكيفية إعدادها، وطريقة 
طرحها، كام حتتاج إىل ممارسات ذكية لتحويل هذا اجلانب املعريف إىل مهارة 
طريق  عن  املعلم  يكتسبها  التي  املكتسبة  املهارات  من  وهي  ثابتة،  تربوية 

التدريب )ريان، 2003 :11( .
يف  تدرجييًا  تؤثر  الدراسية  القاعات  يف  تطرح  التي  األسئلة  طبيعة  إن 
اجتاهات املدرس نحو الطلبة فتنشأ عالقات إجيابية بينه وبينهم بحيث يكرس 

الكثري من االنتباه اليهم ويوجه معظم أسئلته هلم. )نشوايت، 1996:262(
واألسئلة الصفية تعمل عىل جذب انتباه املتعلمني إىل كل األفكار املهمة 
املناسب،  الوقت  يف  واسرتجاعها  دراستها  عىل  وحتّثهم  الدراسية،  املادة  يف 
فاألسئلة التعليمية بشكل عام تزيد من عملية التعلم وترفع من دافعية املتعلم 
للتعلم، وتشبع حب االستطالع لديه بطريقة فعالة ومنظمة. )دروزة،2000 

. )191:
ويرى )Hughes( أن أسلوب التدريس الذي يقوم عىل التساؤل يلعب 
تقديم  هبا  يتم  التي  الطريقة  وان  املتعلمني،  حتصيل  يف  وكبريًا  مؤثرًا  دورًا 
من  تزيد  وبالتايل  االسلوب  هذا  فاعلية  من  ستزيد  االستجواب  و  األسئلة 
حتصيل املتعلمني وتقدمهم يف عملية التعلم .)شرب وآخرون، 2005: 236(
ان نتائج األسئلة التي تطرح يف القاعات الدراسية تساهم يف تقويم جوانب 
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التدريسية،  االهداف  واقعية  درجة  حتدد  فهي  التدريس  عملية  من  عديدة 
وتبني  التعليمية،  اخلربات  تنظيم  ودرجة  التدريس  طرائق  مالءمة  ودرجة 

)Louise،1978:pp3-5(. نقاط ضعف الطلبة
االسرتاتيجيات  أهم  من  واحدة  لتصبح  الصفية  األسئلة  تطورت  لقد 
نستطيع  جيدة  أداة  لتكون  مناسب  بشكل  إعدادها  تم  ما  إذا  التدريس  يف 
تعد  الصفية  فاألسئلة  الطلبة،  اىل  معلومات  من  نريد  ما  إيصال  بوساطتها 
للمدرس  يمكن  خالهلا  ومن  وطلبته  املدرس  بني  لالتصال  جيدة  وسيلة 
التعرف عىل طلبته، كام يمكن للطلبة التعرف عىل مدرسهم، وإن استخدام 
هذا األسلوب التفاعيل يمنح الطلبة ذوي املستويات العقلية املرتفعة تعزيز 
معينة  لنقاط  والتوضيح  الشـرح  عمليات  عىل  إرشافهم  خالل  من  تعلمهم 
من املحتوى الدرايس، أما بالنسبة للمدرسني فإن هذا األسلوب يمكنهم من 
معرفة جوانب النجاح يف خططهم وطريقتهم يف التدريس ونقاط الضعف 
فيها، و أما املدرسون الذين مل يعتادوا استعامل أسلوب طرح األسئلة فإهنم 
ال يستخدمونه محايًة ألنفسهم من احلرج نظرًا ألن هذا األسلوب يتطلب من 

املعلم ممارسة أكثر وخربة وتراكاًم معرفيًا كبريًا .)أبو جالل، 1999: 229(
إن األسئلة الصفية تلعب دورًا كبريًا داخل القاعة الدراسية فهي تساعد 
الطلبة عىل االندماج يف موضوع املحارضة بنشاط كام أهنا متثل وسيلة فعالة 
يف رفع استقاللية الطلبة يف التعلم الذي يعد أهم االجتاهات الرتبوية احلديثة، 
التفكري وقد  إجيابًا يف مهارات  تؤثر  التدريس  املستخدمة يف  ان األسئلة  كام 
وجد أن هناك عالقة طردية قوية بني مستويات و أنامط التفكري التي تظهر يف 
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إجابات الطلبة عن أسئلة املدرس وبني أنواع األسئلة التي يوجهها املدرس 
هلم .)جابر، 2000: 71-63(

األسئلة  طرح  يف  الطالقة  مهارة  يمتلك  أن  املدرس  عىل  إلزامًا  وينبغي 
ال  ولكن  اللفظي،  التفاعل  أنظمة  من  عديدة  أصنافًا  متثل  التي  الصفية 
يستطيع املدرس امتالك مثل هذا النوع من التفاعل إال إذا كان ملاًم باملادة، 
يكون  أن  وجيب  وميوهلم،  وحاجاهتم  وقدراهتم  طالبه  بمستويات  وعارفًا 
عارفًا بإجابات األسئلة التي يطرحها الطلبة، وأن تكون األسئلة املطروحة 

مستوفية للشـروط الصحيحة من الصياغة )عيل، 2003: 178(
لذلك يرى الباحث ان امهية البحث احلايل تتضح يف كونه حماولة للوقوف 
عىل أسباب اإلخفاقات التي قد تواجه التدريسيني يف عملية طرح االسئلة 

الصفية داخل القاعات الدراسية ومدى امتالكهم هلذه املهارة األساسية .
ثالثًا / هدف البحث

هيدف البحث احلايل اىل معرفة مدى امتالك تدريسيي قسم التاريخ ملهارة 
طرح األسئلة الصفية من وجهة نظر الطلبة.

رابعًا / حدود البحث
1-حدود مكانية : كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية-جامعة كربالء .

التاريخ  /قسم  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  طلبة   : برشية  حدود   -2
جامعة  املسائية(-  و  الصباحية  )الدراستني  الثانية  و  األوىل  وللمرحلتني 

كربالء .
3-حدود زمانية :العام الدرايس 2014 - 2015 .
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خامسًا / تحديد المصطلحات
أّواًل - المهارة /

-املهارة لغويا »القدرة عىل أداء عمل بحذق وبراعة « .)ابن منظور، ت 
711، ج9 :210 (

- املهارة اصطالحًا عرفها كٌل من :
-الطيطي )2008 (:بأهنا » القدرة عىل أداء املهام التدريسية بكفاءة عالية، 

أو هي الرسعة والدقة يف أداء العمل«. )الطيطي،2008: 134(
-اخلزاعلة )2011 (باهنا : اداء املعلم الذي يتم برسعة ودقة وخيتلف هذا 
األداء باختالف املادة الدراسية وطبيعتها وخصائصها و اهلدف من تعلمها 
او هي األداء الذهني و احلركي الذي يتبعه املعلم اثناء التدريس مع مراعاة 

الدقة والرسعة )اخلزاعلة، 2011 : 151 (
ثانيًا/ مهارة طرح األسئلة: عرفها كٌل من:

املدرس  يعتمدها  مهمة  أداة   « بأهنا   Ozqener أوزكــنــر)1970(   -
شخصية  تنمية  عــىل  تساعد  كثرية  تعليمية  تربوية  أهـــداف  حتقيق  يف 
التعلم«.  يف  والسطحية  اآللية  عن  وتبعده  لديه  التفكري  وعمق  الطالب 

) 1970:134،Ozqener(
املدرس  هبا  يقوم  التي  السلوكيات  جمموعة   « )زيتون،2001(بأهنا   -
بدقة وبرسعة والتكيف مع معطيات املوقف التدرييس يف املوقف التعليمي 
اعداد  عند  اتباعها  الواجب  باألساسيات  معرفته  مدى  خالهلا  من  وتظهر 
السؤال وتوجيهه وانتظار االجابة عنه، واختيار الطالب املجيب عن السؤال 
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واألساليب املتبعة يف معاجلة إجابات الطلبة «.)زيتون، 2001 : 121(
واألسئلة  االستفسارات  إلقاء  عىل  املعلم  قدرة   « بأهنا   )2004( عيل   -
عىل  توزيعها  لعملية  وإتقانه  الدراسية  احلصة  بموضوع  واملتعلقة  املناسبة 
الطلبة يف الوقت املناسب واستثامرها بالشكل الذي يساعد عىل تفعيل احلصة 

الدراسية « )عيل، 2004، 19( .
ثالثا / التعريف اإلجرائي لمهارة طرح االسئلة الصفية:

-هي الطريقة التي يتبعها املدرس، أو نوع األداء الذي يقوم به يف إلقاء 
عىل  وتوزيعها  واختيارها  هلا،  املسبق  التخطيط  الطلبةوكيفية  عىل  االسئلة 

النقاط املهمة للامدة الدراسية و تلقيه إلجابات الطلبة عنها.
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الف�صل الثاني
درا�صات �صابقة

دراسة منصور )1998(- 1
العربية  اململكة  بجامعات  للمدرسني  األسئلة  طرح  مهارة  وتطوير  »تقويم 

السعودية «
عىل  التعرف  اىل  وهدفت  السعودية  العربية  اململكة  يف  الدراسة  اجريت 
ملدريس  االسئلة  طرح  مهارة  وتطوير  تقويم  يف  املتبعة  احلالية  املامرسات 
الدراسة  أجريت  السعودية،  العربية  اململكة  بجامعات  االجتامعية  العلوم 
عىل عينة تكونت من )224( طالبة و )55( عضو هيأة تدريس يف إحدى 
اجلامعات السعودية، استخدمت الباحثة االستبيان كأداة للبحث، وأظهرت 
التدريس واملدرسني من  لتقويم  املتبعة  احلالية  املسح فشل األساليب  نتائج 
نفسها، وعدم وجود عالقة جوهرية بني  التدريس  نظر أعضاء هيأة  وجهة 
قدرة املدرسني يف طرح األسئلة الصفية ومتغريات : اجلنس واملؤهل العلمي 
النتائج  أظهرت  فقد  الطالبات  املسح آلراء  نتائج  أما  والتخصص،  واخلربة 
انخفاض فعالية طريقة التقويم املتبعة حاليًا يف اجلامعة. )منصور، 1998 : 

) 12
2-دراسة عزيز )2002(

لدن  من  العلمية  املفاهيم  اكتساب  يف  السابرة  األسئلة  استخدام  أثر   «
مقارنة  العلوم  مادة  املعلامت /دياىل يف  إعداد  األول معهد  الصف  طالبات 

بالطريقة التقليدية«
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أثر  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  وهدفت  العراق،  يف  الدراسة  هذه  أجريت 
طالبات  لدن  من  العلمية  املفاهيم  اكتساب  يف  السابرة  األسئلة  استخدام 
الصف األول معهد إعداد املعلامت /دياىل يف مادة العلوم ولتحقيق هدف 
جمموعتني  عىل  قسمن  طالبة   )72( عددها  عينة  الباحثة  اختارت  البحث 
بالطريقة  درست  وضابطة  السابرة،  األسئلة  باستعامل  درست  جتريبيتني 
التقليدية. أعدت الباحثة اختبارًا حتصيليًا من نوع االختبار من متعدد تكون 
التائي،  االختبار  باستعامل  البيانات  عاجلت  تطبيقه  وبعد  فقرة،   )60( من 
فتوصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اكتساب املفاهيم العلمية 

ملصلحة املجموعة التجريبية. )عزيز، 2002: 51-15(
3-دراسة بركات )2010(

» فعالية املعلم يف ممارسة مهارة طرح األسئلة الصفية واستقباهلا والتعامل 
مع اجابات الطلبة عنها يف جامعة القدس املفتوحة منطقة طولكرم التعليمية «

معلم  فعالية  معرفة  إىل  الدراسة  وهدفت  فلسطني،  يف  الدراسة  ُأجريت 
وكيفية  واستقباهلا  الصفية  األسئلة  طرح  مهارة  ممارسة  يف  االجتامعيات 
التعامل مع إجابات الطلبة عنها، وأثر بعض املتغريات فيها : اجلنس ونوع 
وسنوات  اخلدمة،  أثناء  التأهيلية  الدورات  وعدد  والتخصص،  املدرسة، 
أداة دراسته،  الباحث  الغرض طبق  للمعلم، هلذا  العلمي  اخلدمة، واملؤهل 
وهي استبيان اعده الباحث، عىل عينة بلغت )190( معلاًم ومعلمة يدرسون 
يف املدارس احلكومية يف حمافظة طولكرم، ومنهم )90( معلام، )100( معلمة 

وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية :-
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أظهر املعلمون إمجااًل فعالية مرتفعة يف ممارسة مهارة طرح األسئلة - 1
من  استقباهلا  يف  متوسطة  وفعالية  الطلبة،  قبل  من  إجابتها  مع  والتعامل 

الطلبة .
توجد فروق دالة إحصائيا يف فعالية املعلمني يف ممارسة مهارة طرح - 2

األسئلة واستقباهلا تعزى ملتغريي : اجلنس، ونوع املدرسة التي يعمل هبا 
املعلم وذلك ملصلحة املعلامت واملرحلة الثانوية عىل الرتتيب .

مهارة - 3 ممارسة  يف  املعلمني  فعالية  يف  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 
الدورات  التخصص، وعدد   : ملتغريات  تعزى  واستقباهلا  األسئلة  طرح 

التأهيلية أثناء اخلدمة، وسنوات اخلدمة. )بركات، 2010 :9 ( .
مهارات - 4 استخدام   «  Hoxmeier  )2003( هوكسمري  دراســة 

طرح األسئلة وعالقتها بفعالية املدرس وكفاءته من وجهة نظر الطلبة « .
أجريت الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية، وهدفت اىل التعرف عىل 
وجهات نظر الطلبة من استخدام مهارات طرح األسئلة وهل هلا عالقة بفعالية 
مدرس الدراسات االجتامعية وكفاءته. أجريت الدراسة عىل عينة مكونة من 
)80( طالبًا وطالبة من املرحلة الثانوية، واستخدم الباحث االستبيان كأداة 
وطرق  مناسبة  رشح  وسائل  استخدام  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت  للبحث، 
جيدة يف طرح األسئلة تعمل عىل تطوير فعالية املدرس وتقدمها، كام أن عىل 
الدراسة  توصلت  األسئلة وليس عىل كميتها،  نوعية  يركز عىل  أن  املدرس 
كذلك إىل أن معظم املدرسني ال يتعاملون بفعالية مع إجابات الطالب عن 

. )2003:36 ،Hoxmeier(. هذه االسئلة
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ثالثًا /موازنة الدراسات السابقة والدراسة الحالية :
1- منهج البحث:

تباينت الدراسات السابقة من حيث استخدامها ملنهج البحث ووسائل 
واداة  جتريبيًا  البحث  منهج  كان   )2000( عزيز  فدراسة  املعلومات،  مجع 
بركات  دراسة  و   )1998( منصور  دراسات  اما  حتصيليًا،  اختبارًا  البحث 
)2010( ودراسة هوكسمري)Hoxmeier )2003 تشاهبت مع الدراسة 

احلالية يف كون منهج البحث منهجًا وصفيًا و ادوات البحث هي استبيان .
2-أهداف الدراسات :

تباينت الدراسات السابقة من حيث اهلدف ويأيت ذلك تبعًا ملتغرياهتا التي 
امتالك مدريس قسم  الدراسة احلالية اىل حتديد مدى  تناولتها، وقد هدفت 

التاريخ ملهارة طرح األسئلة الصفية من وجهة نظر الطلبة .
3-املرحلة الدراسية:

عزيز  فدراسة  الدراسية،  املرحلة  يف  السابقة  الــدراســات  اختلفت   
)2000( أجريت عىل معهد إعداد املعلامت، و دراسة هوكسمري)2003( 
Hoxmeier أجريت عىل املرحلة الثانوية، أما دراسات منصور )1998( 

و بركات )2010( و الدراسة احلالية فأجريت عىل املرحلة اجلامعية .
4-مكان الدراسة :

منصور  ،فدراسة  إجرائها  أماكن  حيث  من  السابقة  الدراسات  تباينت 
يف  أجريت   )2010( بركات  ــة  ودراس السعودية،  يف  أجريت   )1998(
امريكا،  يف  أجريت   Hoxmeier هوكسمري)2003(  ودراسة  فلسطني، 
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الدراسة احلالية حيث أجريتا يف  يف حني دراسة عزيز )2000( تشاهبت و 
العراق .

5-املادة الدراسية :
أجريت  التي  الدراسية  ــادة  امل حيث  من  السابقة  الــدراســات  تباينت 
دراسة  و   )2010( وبركات   )1998( منصور  فدراسة  الدراسات،  عليها 
االجتامعية،  ــواد  امل عىل  أجريت  قد   Hoxmeier هوكسمري)2003( 
واجريت دراسة عزيز )2000( عىل مفاهيم علمية، اما الدراسة احلالية فقد 

اجريت يف مادة التاريخ 0
6-حجم العينة االساسية:

دراسة  ففي  ونوعها  العينة  حجم  حيث  من  السابقة  الدراسات  تباينت 
منصور )1998( كانت العينة )224( طالبًا و)55( مدرسًا، ودراسة عزيز 
)2000( بلغت العينة )72( طالبة، ودراسة بركات )2010( كانت العينة 
 )80( بلغت   Hoxmeier  )2003( هوكسمري  ومعلمة،  معلاًم   )190(

طالبًا وطالبة اما الدراسة احلالية فكان حجم العينة )180 (طالبًا وطالبة .
7- الوسائل اإلحصائية :

وذلك  املستخدمة  اإلحصائية  الوسيلة  يف  السابقة  الدراسات  تباينت 
حسب نوعية البحث وطبيعة املشكلة .
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الف�صل الثالث
أواًل/ منهج البحث

البحث  فقيمة  العلمية،  البحوث  يف  املنهجية  أمهية  عىل  الباحث  أكد 
ونتائجه هلا ارتباط وثيق باملنهج الذي يتبعه الباحث .)ملحم،2010: 268(
وقد استخدم الباحث منهج البحث الوصفي )الدراسة املسحية( لتحقيق 
املشكالت  من  العديد  يالئم  الوصفي  املنهج  ألن  ذلك  البحث،  أهــداف 
الرتبوية أكثر من غريه، كام انه يصنف املعلومات وينظمها ويعرب عنها كاًم أو 

كيفًا. )عدس،1999: 101(
ثانيا/ مجتمع البحث وعينته

أ- جمتمع البحث
يتم  أن  إال  معني  بمجتمع  تتعلق  نتائج  إىل  التوصل  للباحث  يمكن  ال 
التعرف بدقة عىل املفردات التي يتكون منها هذا املجتمع، والباحث إما أن 
حيصل عىل قائمة كاملة وحديثة جلميع مفردات املجتمع أو يقوم هو بإعدادها 

)حالق،2010: 124(.
)ذكورًا  التاريخ  قسم  طلبة  من  البحث  جمتمع  يتكون  الدراسة  هذه  ويف 
 - واناثًا (وللدراستني الصباحية و املسائية، يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية 

جامعة كربالء للعام الدرايس 2014- 2015 .
ب-عينة البحث

ان عملية اختيار عينة البحث االساسية يف البحث العلمي خطوة مهمة 
الهنا حتدد وتؤثر عىل مجيع خطوات البحث، والواقع إن حجم العينة التي 
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وأبو  )البطش  هبا  يقوم  التي  الدراسة  طبيعة  عىل  يعتمد  الباحث  حيتاجها 
عينة  عىل  للحصول  ثابتة  قواعد  هناك  وليست   ،)108-95 زينة،2007: 
مناسبة فلكل موقف تربوي مشاكله وخصائصه .)العزاوي،2008: 164(

لذا اختار الباحث العينتني االستطالعية واألساسية وكاآليت:-
1- العينة االستطالعية:-

إذا كان  الباحث عىل عينة استطالعية مناسبة، وخصوصا  ولكي حيصل 
بينها  فيام  خمتلفة  جمموعات  أو  فئات  فيه  أي  متجانس،  غري  البحث  جمتمع 
خمتارة  العينة  تكون  أن  يفضل  املهنة000وغريها،  أو  السن،  أو  اجلنس،  يف 

عشوائيا. )أبراش،2009: 252(
البحث  جمتمع  ألن  العشوائي،  السحب  طريقة  الباحث  استخدم  لذلك 
طلبة  عىل  االختيار  فوقع  اجلنس،  يف  خمتلفة  فئات  فيه  أي  متجانس،  غري 
عددهم  البالغ   ) املسائية  الصباحية  للدراستني  )و  الثانية  و  االوىل  املرحلة 
)140( طالبًا وطالبة و يمثلون نسبة 50 % من جمتمع البحث األصيل البالغ 
املسائية،  و  الصباحية  للدراستني  التاريخ  قسم  من  طالبة  و  طالبًا   )  360(

كعينة استطالعية ملعرفة وضوح تعليامت االداة ولقياس الثبات .
عىل  عرضها  خالل  من  االداة  تعليامت  وضوح  بقياس  الباحث  قام  كام 
جمموعة من طلبة العينة االستطالعية بلغ عددهم )35( طالبًا وطالبة بواقع 
)20( طالبًا و طالبة من الدراسة الصباحية و)15( طالبًا وطالبة من الدراسة 
املسائية، فتبني ان تعليامت اداة البحث واضحة جدًا ليتسنى للعينة األساسية 

االجابة عنها بسهولة .
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2- العينة األساسية:-
الختيار العينة األساسية للبحث استبعد الباحث افراد العينة االستطالعية 
من التطبيق النهائي الداة البحث، فبلغ عدد أفراد العينة التي ستطبق عليها 
اداة البحث بصورهتا النهائية )180 ( طالبًا وطالبة من الدراستني الصباحية 
واملسائية وللمرحلتني الثالثة والرابعة لقسم التاريخ أي نسبة )50 % ( من 

جمتمع البحث
ثالثا: أداة البحث

إن األداة املناسبة الي بحث تتحدد عادة يف ضوء أهداف البحث وفرضياته 
واألسئلة التي يسعى البحث لإلجابة عنها .)عباس وآخرون،2009: 237(
وإذا كان املنهج الذي يستخدمه الباحث لتحقيق أهداف بحثه هو املنهج 
رئيسة جلمع  كأداة  االستبان  إىل  فانه سيحتاج  املسحية(  )الدراسة  الوصفي 
ما تتطلبه الدراسة من معلومات وبيانات )قنديلجي،2008: 158(، وعىل 

هذا األساس اختار الباحث االستبان كأداة للبحث.
بناء أداة البحث:أ- 

قام الباحث ببناء اداة البحث وفقًا لإلجراءات اآلتية:
الدراسة االستطالعية)االستبيان املفتوح(:. 1

استبيانًا  اختيارها،  تم  التي  االستطالعية  العينة  أفراد  إىل  الباحث  وجه 
نوع  أو  اإلجراءات  أهم  )ما هي  واحدًا  يتضمن سؤااًل  مفتوحًا  استطالعيًا 
ان  به لغرض  القيام  التاريخ  لتدريسيي قسم  ينبغي  الذي  السلوك  أو  األداء 
تكون عملية طرح االسئلة الصفية عليكم عملية سهلة و واضحة ومتكنكم 
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من االجابة عن تلك االسئلة بسهولة ؟ (، وان قيام الباحث باعداد االستبيان 
املفتوح ألنه يعطي الفرصة الفراد العينة باإلجابة عنه بحرية تامة، وضمن 

معطياهتم العلمية.)حالق، 2010: 133(
2. االطالع عىل الدراسات السابقة واألبحاث واألدبيات والكتب و كل 

ما له عالقة بموضوع البحث احلايل .
يف ضوء اإلجراءات السابقة وآراء الطلبة، أعد الباحث قائمة تتكون من 
)32( فقرة متثل انواع االداء الذي ينبغي القيام به من قبل التدريسيني لطرح 

االسئلة الصفية بصورة واضحة جلميع الطلبة .
ب /صدق األداة

الذي  الغرض  لقياس  صاحلة  تكون  بأهنا  البحث  أداة  بصدق  ُيقصد 
أعدت لقياسه )عدس، 1999: 114( فاألداة التي تفتقر إىل دالالت مقبولة 
أن  يمكن  فال  اخلطأ  من  نسبة  فيها  تعطيها  التي  البيانات  تكون  من صدقها 
تستخلص منها نتائج وتبني عليها استنتاجات )الكيالين والرشيفني،2007: 
87(، وملعرفة صدق اداة البحث قام الباحث بعرضها عىل جمموعة من اخلرباء 
تدريسيي  من  و)3(  الرتبوية،  و  النفسية  العلوم  باختصاص  املحكمني  و 
اختصاص التاريخ و تدرييس واحد اختصاص اللغة العربية، وتم تصحيح 
بعٍض من فقرات االداة عىل ضوء آراء املحكمني، يف حني مل حتذف أيٌّ من 
رقم  ملحق  يف  موضح  وهو   )32( فقراته  عدد  بلغ  الذي  االستبان  فقرات 
)1(، وحتقق الفقرة الصدق الظاهري إذا وافق عليها أكثر من )80% ( من 

اخلرباء و املحكمني. )عودة، 2005 : 261 (
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ج / ثبات األداة
الثابتة  األداة  و  القياس  ألدوات  املهمة  اخلصائص  أحد  الثبات  يمثل 
من  أكثر  إذا طبقت  النتائج  نفس  أو  متقاربة  نتائج  تعطي  التي  األداة   « هي 
للتحقق من  « )عباس وآخــرون،2009: 266(، و  متامثلة  مرة يف ظروف 
ثبات األداة استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لفقرات األداة، وبعد 
استعامل معامل ارتباط بريسون )Pearson(، احصائيا إلجياد العالقة بني 
بعد   )0  ،87( بلغ  حني  يف   ،)0 الثبات)77،  معامل  بلغ  االستبيان  فقرات 
ثباهتا  إذا كان  بالثبات  تصحيحه بمعادلة سبريمان- براون، وتوصف األداة 

أكثر من )0،75 (، )عودة، 2005 : 251 ( .
د / التطبيق النهائي ألداة البحث )االستبيان(

وثباهتا  البحث )االستبان( وحتقق من صدقها  أداة  الباحث  أعد  أن  بعد 
عىل  التطبيق  بدأ  فقرة،   )32( من  مكّونًا  النهائية،  بصيغته  االستبان  أصبح 
العينة األساسية للبحث واملتكونة من )180( طالبًا وطالبة من قسم التاريخ 
وذلك يوم االربعاء2014/12/24 وانتهى يوم الثالثاء 2014/12/30، 
وقد حرص الباحث عىل االلتقاء بطلبة قسم التاريخ، موضحا هلم األهداف 

التي يسعى للوصول إليها من هذا البحث،
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رابعًا / الوسائل اإلحصائية /
معامل ارتباط بريسون : استخدم حلساب معامل الثبات- 1

ن جمـ س ص - )جمـ س ( )جمـ ص ( ر
] ن جمـ س2 - )جمـ س (2 [] ن جمـ ص2-)جمـ ص(2 [

حسب - 2 الفقرات  حدة  حلساب  :استخدم  املرجح  الوسط  قانون 
إجابات أفراد العينة األساسية

                     ت1×5 + ت2×4 + ت3×3 + ت4×2ت5×1
       و م =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                      ن
أعىل - 3 من  الفقرات  وترتيب  لتحليل  استخدم   : املئوي  الوزن  قانون 

اإلجابات اىل أدناها حسب إجابات العينة االساسية.

الوزن املئوي =
الوسط املرجح 

100 ×
5
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الفصل الرابع
عرض وتفسري النتائج

التي تم التوصل  لنتائج البحث وتفسريها تلك  يضم هذا الفصل عرضًا 
إليها يف ضوء هدف البحث املحدد، فقد قام الباحث باآليت :

اخلمس  االستبان  لبدائل  وفقًا  فقرة  لكل  اإلجابات  تكرارات  أ-حساب 
)يامرسها كثريًا، يامرسها غالبًا، يامرسها احيانًا، يامرسها قلياًل ،ال يامرسها(، 
الستخراج الوسط املرجح والوزن املئوي هلا اذ اعطيت مخس درجات للبديل 
األول وأربع درجات للبديل الثاين وثالث درجات للبديل الثالث ودرجتان 

للبديل الرابع ودرجة واحدة للبديل اخلامس.
ب-ترتيب الفقرات تنازليًا من أكثرها حدة اىل أقلها بحسب الوسط 

املرجح ووزهنا املئوي وجدول رقم )1( يوضح ذلك، وسيتم تفسري الفقرات 
التي تقع يف الثلث األعىل باعتبارها اهم الفقرات.

جدول رقم )1(
تبة

الر

سل 
سل

ت
انة

ستب
اال

قرة
الف

ريًا
 كث

سها
امر

ي

البًا
ا غ

سه
امر

ي

ها 
رس

يام
يانًا

اح

يال
 قل

سها
امر

ي

سها
امر

ال ي

سط
الو

جح
املر

وي
 املئ

زن
الو

حيافظ عىل اهلدوء اثناء طرح 128
االسئلة

11346101014،616692،332

يتقبل االسئلة امللقاة من جانب 230
الطلبة

1104517624،416688،332

يتالءم عدد االسئلة ووقت 329
املحارضة

974928424،305586،11

ترتبط االسئلة بنقاط املحارضة 48
املهمة

925525714،277785،554
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يساعد الطالب املجيب عىل 524
التوصل لالجابة الصحيحة

915227914،238884،776

يتلقى اجابة السؤال من اكثر 618
من طالب واحد

944925934،233384،666

يثني عىل الطالب ذي االجابة 712
الصحيحة

994126954،222284،444

819
يصحح االجابات اخلاطئة 
للطلبة باجابات من الطلبة 

اآلخرين
9555127114،284 

ال يعنف الطالب املجيب اجابة 931
خاطئة

875526844،183383،666

يقوم برشح اجابات الطلبة 1017
وتوضيحها لآلخرين

8957171164،177783،554

يوزع االسئلة بالتساوي بني 117
الطلبة

9835261654،138882،776

حيث الطلبة ضعيفي التحصيل 121
عىل املشاركة باالجابة

8837321584،011182،22

ال يقاطع الطلبة اثناء اجابتهم 1323
عن االسئلة

7758281164،0581

يمنح درجات للطلبة ذوي 1426
االجابات الصحيحة

8841281854،0581

تشجع االجابات عامل املنافسة 1511
بني الطلبة

7858211944،038880،776

يمنح الطلبة الوقت الكايف 1620
لالجابة عن االسئلة

7755281734،033380،666

يوجه االسئلة للطلبة غري 1715
املنتبهني للمحارضة

7752311554،005580،11

تتناسب حدة الصوت مع نمط 186
السؤال

7154351373،938878،776



49

م. م �سرمد ا�سدخان حم�سن الدعمي

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�سنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

يركز عىل مستوى صوت 1921
الطالب عند االجابة

7648302063،933378،666

يشجع الطلبة عىل االجابة حتى 2022
لو كانت خاطئة

8039322183،978

2114
ال يركز عىل مكان حمدد من 

اماكن جلوس الطلبة يف القاعة 
اثناء تلقي االجابات

75453217113،866677،332

تكون االسئلة واضحة وسهلة 2210
الصياغة لغويا

6945421953،855577،11

تتالءم االسئلة الصفية مع 2316
فقرات االختبارات النهائية

5462481243،833376،666

تكون االسئلة حمددة جدا 245
ودقيقة

5756481453،811176،222

يتلقى اجابات الطلبة اخلاطئة 2513
برحابة وسعة صدر

5855362383،733374،666

263
ال يطرح سؤااًل اال بعد 

احلصول عىل اجابة سؤال تم 
طرحه مسبقا

58374527133،555571،11

يثبت عىل السبورة االسئلة و 2725
اجاباهتا

59413324233،494469،888

2827
يستفرس من الطلبة حول 

اجابتهم اجابة خاطئة الكثر 
من مرة

35664318183،455569،11

يعيد االسئلة املطروحة يف هناية 2932
املحارضة لتذكري الطلبة هبا

64373023263،294465،888
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302
اليطرح اسئلة تتعلق 

بموضوعات خارجية اثناء 
املحارضة 

23654529183،255565،11

يوجه اسئلة حتفيزية قبل البدء 314
36493836213،238864،776برشح املادة الدراسية

يراعي الفروق الفردية بني 329
43473129303،244464،888الطلبة يف االسئلة

من  االعىل  للثلث  الصفية  االسئلة  مهارة طرح  نتائج  وتفسري  يأيت عرض  وفيام 
النتائج:

1-تبوأت الفقرة )28(-حيافظ عىل اهلدوء اثناء طرح االسئلة - الرتتيب االول 
ان  البحث  افراد عينة  بدرجة حدة )4،6166( ووزن مئوي )92،332(، ويعتقد 
فهم  عىل  الطلبة  ويساعد  باالمهية  حيظى  خمتلفني  زمانيني  حدثني  بني  الربط  عملية 

الواقع احلايل من خالل الربط بني املايض واحلارض0
2-حصلت الفقرة )30(-يتقبل االسئلة امللقاة من جانب الطلبة- الرتتيب الثاين 

بدرجة حدة )4،4166(ووزن مئوي )88،332(.
اذ ان عىل التدرييس ان يطرح موضوعًا معينًا ويرتك املجال للطالب لعقد حوار 
ونقاش حول املوضوع املطروح بتقبل اسئلة الطلبة، ويمثل املدرس يف هذا األسلوب 
دور املوجه لطالبه، اذ يرى افراد عينة البحث ان هذه االسرتاتيجية تتيح للطالب 
فرصة للحوار اهلادف البناء، كام تتيح هلم فرصة الدفاع عن وجهات النظر، وتنمي 
لدهيم القدرة عىل تعليل وتفسري ما يطرحونه من وجهات نظر وآراء، وإذن ينبغي أن 
حيدد الغرض من األسئلة التي توجه من الطرفني إلثارة النقاش.)حسني، 2010 : 

) 143
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3-حصلت الفقرة )29(-يتالءم عدد االسئلة ووقت املحارضة - الرتتيب الثالث 
بدرجة حدة )4،3055( ووزن مئوي )86،11(.

حيث يرى أفراد عينة البحث أن عدد األسئلة املطروحة يف القاعة الدراسية يتناسب 
التدرييس ان يؤكد عىل نقاط املوضوع  مع وقت املحارضة ويعود ذلك اىل ان عىل 
التدرييس املهمة بغية عدم إهدار الوقت املحدد للمحارضة و يتالءم ذلك مع أهدافه 

املعدة مسبقًا. )ابو لبدة وآخرون، 1996 : 122 (
الرابع  املهمة-الرتتيب  املحارضة  بنقاط  األسئلة  )8(-ترتبط  الفقرة  4-تبوأت 

بدرجة حدة )4،2777( ووزن مئوي )85،554(.
اذ من الرضوري ان يؤكد التدرييس باعتباره املوجه للعملية التعليمية عىل النقاط 
املهمة من املوضوع الدرايس التي جيب ان تتالءم مع مدركات الطلبة، ويؤكد أفراد عينة 
البحث عىل مدى التناسب بني وضوحها لدهيم وامهيتها، وأن ختتص كل نقطةبإجابة 

واضحة مع مراعاة التسلسل املنطقي لتلك النقاط. )محدان، 1999: 76 (
5- تبوأت الفقرة )24(-يساعد الطالب املجيب عىل التوصل لإلجابة الصحيحة-

الرتتيب اخلامس، بدرجة حدة )4،2388( ووزن مئوي )84،776(
فعىل التدرييس ان يقيم إجابة الطالب التي قد تكون إجابة أولية او غري سليمة أو 
غري صحيحة او جزئية. يكون الطالب غري متأكد من إجابته ؛ لذلك يبني افراد عينة 
البحث ان من املفيد أن يوجه التدرييس للطالب الذي يعطي أيًا من هذه اإلجابات 

معرفة بسيطة يف ضوئها تقوده إىل املعرفة السليمة. )الربيض، 2007، 6-5(
 - واحد  طالب  من  اكثر  من  السؤال  إجابة  يتلقى   -  )18( الفقرة  حصلت   -6

الرتتيب السادس بدرجة حدة )4،2333( ووزن مئوي )84،666( .
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تعد عملية تلقي املعلم إلجابات التالميذ من األركان املهمة للموقف التدرييس، 
وال نغايل إذا قلنا أن التحدي احلقيقي للمعلم يكمن يف تلقي إجابات الطلبة، عىل 
أساس أهنا تعادل يف أمهيتها األسئلة اجليدة ذاهتا. ومن جهة أخرى، تتوقف كفاءة 
املدرس يف توجيه األسئلة عىل الطريقة التي يتلقى هبا إجابات الطلبة، أو يعززها، 
وعىل الطريقة التي يشجع هبا الطالب عىل أن يضيف جديدًا إىل إجابته. )إبراهيم، 

. ) 22 : 2004
7- حصلت الفقرة )12( - يثني عىل الطالب ذي اإلجابة الصحيحة - الرتتيب 

السابع بدرجة )4،2222( ووزن مئوي )84،444( .
وقد يعود السبب إلدراك هؤالء املدرسني أمهية التعزيز، ودوره يف زيادة مشاركة 
إثارة دافعية  أنه يعمل عىل  الطلبة وتفاعلهم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم، باإلضافة إىل 
الطلبة، فريى أفراد عينة البحث ان للتعزيز دورًا فعااًل يف حتصيل الطلبة وتقبلهم للامدة 

الدراسية .)صويلح، 2010 : 221 (
8- تبوأت الفقرة )19( - يصحح اإلجابات اخلاطئة للطلبة بإجابات من الطلبة 

اآلخرين - الرتتيب الثامن حدة )4،2( ووزن مئوي )84( .
أو  اإلجابة  صاحب  غري  آخر  طالب  عىل  املــدرس  يطرحها  التي  األسئلة  فان 
الفكرة األولية، لتلقي إجابات صحيحة او يصحح اإلجابة للطالب من زمالئه، فان 
ذلك يساعد عىل تعميق إجابة زميله أو توسيعها أو إثرائها والتعرف عىل وجهات 
نظر اآلخرين من الطالب املهتمني بالسؤال املطروح أو القضية املعروضة للنقاش. 

)السامرائي، 2006 : 43 (
- الرتتيب  - ال يعنف الطالب املجيب إجابة خاطئة  9- حصلت الفقرة )31( 
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التاسع بدرجة حدة )4،1833( ووزن مئوي )83،666(. بحيث تتوقف
تعتمد احيانًا كفاءة املعلم يف توجيه األسئلة عىل الطريقة التي يتلقى هبا إجابات 
التالميذ أو يعززها، وعىل الطريقة التي يشجع هبا الطالب املجيب إجابة صحيحة 
إجابة  املجيب  الطالب  يوبخ  ال  وأن  اإلجابة،  وتقبل  إجابته  إىل  جديدًا  يضيف  أن 
الطلبة يف اإلجابات املطروحة.  خاطئة او غري دقيقة لكونه يؤثر سلبًا عىل مشاركة 

)2001:116،Claus(
10- تبوأت الفقرة )17( - يقوم برشح اجابات الطلبة وتوضيحها لآلخرين - 

الرتتيب العارش بدرجة حدة )4،1777( ووزن مئوي )83،554( .
اذ يرى افراد عينة البحث ان عملية توضيح ورشح االجابات املتلقاة من الطلبة 
عملية يامرسها التدرييس وهي رضورية، وذلك لكون بعض اجابات الطلبة تكون 
منقوصة او غري واضحة او لغة تعبري الطالب املجيب غري مفهومة من قبل زمالئه 
فيتوىل التدرييس تعديلها بلغة او مضمون مفهوم جلميع الطلبة. )سعادة، 1990 : 

. )201
11- تبوأت الفقرة )7( - يوزع االسئلة بالتساوي بني الطلبة - الرتتيب احلادي 

عرش بدرجة حدة )4،1388( ووزن مئوي )82،776( .
الطلبة ذوي  أسئلتهم عىل  يركزون يف  املدرسني، ال  أن هؤالء  إىل  السبب  يعود 
األيادي املرفوعة والطلبة املتميزين فقط، من هنا يكون الرتكيز عىل مجيع الطلبة وليس 
إذ أن  التفكري والدقة يف اإلجابة،  الذين يتمتعون برسعة  العليا  القدرات  عىل ذوي 
املدرس يبحث عن الطالب الذي جييب عن سؤاله، بغض النظر عن مستوى هذا 

الطالب، وهذا ما يراه أفراد عينة البحث. )الكندي، 2010 : 165(
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الف�صل الخام�ص
اال�صتنتاجات والتو�صيات و المقترحات :

اوال / االستنتاجات
هنالك تفاوت يف مدى امتالك تدريسيي قسم التاريخ ملهارة طرح األسئلة 

الصفية ويعود ذلك لعدم تفعيل التعليم املستمر يف اجلامعة.
هنالك آليات مهمة يف طرح األسئلة الصفية تلعب دورًا كبريًا يف توضيح 

نقاط املحارضة املهمة جيب التأكيد عليها اكثر من غريها .
يميل التدريسيون اىل طرح األسئلة ذات اإلجابة القصرية الواضحة.

ثانيا / التوصيات
آليات  تتضمن  اجلامعة  ألساتذة  عمل  وورش  تقوية  دورات  1-إنشاء 

متكنهم من االستفادة منها يف تنمية مهاراهتم يف طرح األسئلة الصفية .
إلقاء  طريقة  يف  الضعف  نقاط  حتديد  عىل  وتشجيعهم  الطلبة  2-حث 

األسئلة عليهم من قبل التدريسني ومناقشتها مع التدرييس .
الطلبة  تدريس  يف  بدئهم  اجلامعة)قبل  أساتذة  إعداد  برامج  3-تضمني 
ودخول العمل الوظيفي(خلطوات توجيهية يف كيفية طرح األسئلة الصفية 

وتلقي اجابات الطلبة عنها لكوهنا عاماًل اساسيًا يف التدريس اجلامعي.
4-استخدام الوسائل التعليمية احلديثة يف طرح االسئلة وتلقي االجابات 

عنها .
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ثالثا /المقترحات
1-إجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية لباقي اقسام كلية الرتبية .

االقسام  طلبة  و  اساتذة  عىل  احلالية  للدراسة  مشاهبة  دراسة  2-إجــراء 
العلمية يف باقي الكليات .

3-إجراء دراسة عىل مهارات أخرى من املهارات التدريسية التي جيب ان 
يمتلكها األستاذ اجلامعي .

4-ان التدريس يف مجيع االقسام بأمس احلاجة اىل صياغة االسئلة فيجب 
تنمية األساليب الصفية و التدريب عىل املهارة و توجيهها .
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الم�صادر والمراجع
-المصادر العربية

العلوم . 1 يف  وتطبيقاته  العلمي  املنهج  خليل:  إبراهيم  أبـــراش، 
االجتامعية، ط1، دار الرشوق، عامن، األردن، )2009(.

للنرش . 2 املسرية  دار  ط1،  التدريس،  موسوعة   : جمــدي  ابراهيم، 
والتوزيع، عامن، االردن، )2004 (.

بركات، زياد : األسئلة الشفوية بني الدارسني واملرشفني األكاديميني . 3
أثناء اللقاءات الصفية يف جامعة القدس من وجهة نظر الدارسني، رسالة 

ماجستري غري منشورة، القدس، فلسطني، )2008( .
ــــــــــــــــــــــ : فعالية املعلم يف ممارسة مهارة طرح األسئلة الصفية . 4

املفتوحة  القدس  جامعة  عنها  الطلبة  إجابات  مع  والتعامل  واستقباهلا 
منطقة طولكرم التعليمية، رسالة ماجستري منشورة، )2010( .

أبو زينة، فريد كامل وآخرون: مناهج البحث العلمي اإلحصاء يف . 5
البحث العلمي، ط2، دار املسرية، عامن، األردن، )2007 (.

احلــادي . 6 القرن  يف  الفعال  :التدريس  احلميد  عبد  جابر  جابر، 
والعشـرين-املهارات والتنمية املهنية، ط1، القاهرة، )2000(.

أبو جالل، صبحي محدان: إسرتاتيجيات حديثة يف طرائق تدريس . 7
العلوم، عامن، االردن، )1999(.

مطبعة . 8 ط1،  التعلم،  و  التعليم  :اسرتاتيجيات  حسن  مجيل  حسني، 
دار صفاء، عامن، االردن، )2010( .
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احلرصي، ساطع :دروس يف أصول التدريس األصول العامة، ج1، . 9
ط8، مطابع الغندور، بريوت، )2000(.

حالق، حسن: مقدمة يف مناهج البحث العلمي، ط1، دار النهضة . 10
العربية، بريوت، لبنان، )2010 (.

التطبيق، . 11 و  النظرية  بني  التدريس  أساليب   : حممد  مدحت  محدان، 
ط1، مطبعة الرشوق، عامن، االردن، )1999(.

الفعال، . 12 التدريس  :طرائق  آخرون  و  فياض  سلامن  حممد  اخلزاعلة، 
ط1، دار صفاء للنرش والتوزيع، عامن، االردن، )2011 (.

مكتبة . 13 عمليا،  وترمجتها  التدريس  يف  النظرية   : نظري  أفنان  دروزة، 
الفارايب، نابلس، )2000( .

السابرة . 14 التدريس باستخدام األسئلة  أثر   : الربيض، انصاف جورج 
يف التحصيل الدرايس يف مادة الفيزياء وتنمية التفكري العلمي لدى طلبة 
املرحلة األساسية يف األردن، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الدراسات 
الرتبوية العليا، جامعة عامن العربية للدراسات العليا، األردن، )2007(.

القاهرة، . 15 للطباعة،  ط1،دارالثقافةالعربية  التدريس،  فكري:  ريان، 
مرص، )2003( .

عامل . 16 مطبعة  التدريس،ط2،  تنفيذ  يف  رؤية  حممد:  عايش  زيتون، 
الكتب، القاهرة، مرص، )2001(.

عامن، . 17 الفكر،  دار  ط1،  الصفي،  والتعليم  التعلم   : فهمي  الزيود، 
االردن،)1999(.
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سعادة، جودت امحد :مناهج الدراسات االجتامعية، ط2، دار العلم . 18
للماليني، بريوت لبنان، )1990(.

السامرائي، نور الدين مرتىض : اثر ثالثة انواع من االسئلة السابرة . 19
عىل حتصيل طلبة املرحلة االعدادية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة 

دياىل، )2006(.
املناهج . 20 دار  التدريس،  :أساسيات  وآخــرون  ابراهيم  خليل  شرب، 

للنرش و التوزيع، عامن، االردن، )2005(.
األسئلة . 21 ملهارات  العربية  اللغة  معلم  إتقان  مدى   : هناء  صويلح، 

الصفية يف احللقة األخرية من التعليم األسايس يف اليمن، رسالة ماجستري 
غري منشورة جامعة صنعاء، اليمن، )2010( .

الطيطي، حممد عيسى :الرتبية االجتامعية واساليب تدريسها، ط1، . 22
دار عامل الثقافة، عامن، االردن، )2008 (.

الرتبية . 23 البحث يف  مناهج  إىل  عباس، حممد خليل وآخرون: مدخل 
وعلم النفس، ط2، دار املسرية، عامن، األردن، )2009( .

عدس، عبد الرمحن: أساسيات البحث الرتبوي، ط3، دار الفرقان، . 24
عامن، األردن، )1999 (.

العزاوي، رحيم يونس كرد: مقدمة يف منهج البحث العلمي، ط1، . 25
دار دجلة، عامن، األردن، )2008(.

اكتساب . 26 يف  السابرة  األسئلة  استخدام  )اثر   : ماجد  إيامن  عزيز، 
املعلامت /  العلمية من لدن طالبات الصف األول معهد إعداد  املفاهيم 
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،)رسالة  املعلمني  كلية  دياىل،  االعتيادية(،جامعة  بالطريقة  مقارنة  دياىل 
ماجستري غري منشورة(، )2002(.

مرص، . 27 املــعــارف،  دار  مطبعة  ط3،  عيل،صالح:الرتبيةاحلديثة، 
.)2003(

عيل، موسى، فعالية معلم اللغة العربية ملهارة رشح الدرس وطرح . 28
األسئلة. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، 

. )2004(
التدريسية، ط1، . 29 العملية  والتقويم يف  القياس  امحد سليامن:  عودة، 

دار املناهج للنرش والتوزيع، عامن، )2005(.
يف . 30 املرشد   : فريد  زينة،  وأبو  خليل،  واخللييل،  اهلل،  عبد  لبدة،  أبو 

التدريس، ط1، دار القلم، عامن، االردن، )1996( .
املعلومات . 31 مصادر  واستخدام  العلمي  البحث  عامر:  قنديلجي، 

التقليدية وااللكرتونية أسسه. أساليبه. مفاهيمه. أدواته، ط1، دار املسرية، 
عامن، األردن، )2008( .

الكندي، حممد عبد اهلل : مدى ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات . 32
رسالة  األســايس،  التعليم  من  الثانية  احللقة  يف  الصفية  األسئلة  طرح 
ماجستري غري منشورة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عامن، )2010( .

النفس، ط6، . 33 الرتبية وعلم  البحث يف  ملحم، سامي حممد: مناهج 
دار املسرية، عامن، األردن، )2010 ( .

منصور، سناء : املامرسات املتبعة يف تقويم مهارة طرح األسئلة لدى . 34
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املدرسني يف اجلامعات السعودية، جملة الرتبية، العدد )12(، )1998(
الدين حممد بن مكرم، تويّف )711(، . 35 الفضل مجال  ابن منظور، ايب 

ط1، مطبعة دار احياء الرتاث، قم، 1405 هـ
الفرقان . 36 دار  ط3،  الرتبوي،  النفس  :علم  املجيد  عبد   : نشوايت 

للطباعة، اربد، االردن، )1996(.

المصادر االجنبية 
37) Claus، K. "A Teachers' guide for developing student 

skill in responding to essay questions". Journal In-Service 
Education، 28(1)(2001).

38) Hoxmeier، A. “Questioning techniques for teachers: 
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المالحق /
ملحق )1( - االستبانة بصيغتها النهائية

الفقرةت
ريًا

 كث
سها

امر
ي

البًا
ا غ

سه
امر

ي

يانًا
اح

ها 
رس

يام

يال
 قل

سها
امر

ي

سها
امر

ال ي

حيث الطلبة ضعيفي التحصيل عىل املشاركة باإلجابة1
اليطرح اسئلة تتعلق بموضوعات خارجية اثناء املحارضة 2
طرحه 3 تّم  سؤال  اجابة  عىل  احلصول  بعد  اال  سؤااًل  اليطرح 

مسبقا
يوجه اسئلة حتفيزية قبل البدء برشح املادة الدراسية4
تكون االسئلة غري متشعبة5
تتناسب حدة الصوت مع نمط السؤال6
يوزع االسئلة بالتساوي بني الطلبة7
ترتبط االسئلة بنقاط املحارضة املهمة8
يراعي الفروق الفردية بني الطلبة يف االسئلة9

تكون االسئلة واضحة وسهلة الصياغة لغويا 10
تشجع االجابات عامل املنافسة بني الطلبة11
يثني عىل الطالب ذي اإلجابة الصحيحة 12
يتقبل إجابات الطلبة اخلاطئة برحابة وسعة صدر13
ال يركز عىل مكان حمدد من اماكن جلوس الطلبة يف القاعة اثناء 14

تلقي االجابات
يوجه االسئلة للطلبة غري املنتبهني للمحارضة15
تتالءم االسئلة الصفية مع فقرات االختبارات النهائية16
يقوم برشح إجابات الطلبة وتوضيحها لآلخرين17
يتلقى إجابة السؤال من اكثر من طالب واحد18
يصحح اإلجابات اخلاطئة للطلبة بإجابات من الطلبة اآلخرين19
يمنح الطلبة الوقت الكايف لإلجابة عن االسئلة20
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يركز عىل مستوى صوت الطالب عند اإلجابة 21
يشجع الطلبة عىل اإلجابة حتى لو كانت خاطئة22
ال يقاطع الطلبة اثناء إجابتهم عن االسئلة23
يساعد الطالب املجيب عىل التوصل لإلجابة الصحيحة24
يثبت عىل السبورة األسئلة و إجاباهتا 25
يمنح درجات للطلبة ذوي اإلجابات الصحيحة26
يستفرس من الطلبة حول إجابتهم إجابة خاطئة ألكثر من مرة 27
حيافظ عىل اهلدوء اثناء طرح االسئلة 28
يتالءم عدد االسئلة ووقت املحارضة 29
يتقبل االسئلة امللقاة من جانب الطلبة30
ال يعنف الطالب املجيب إجابة خاطئة 31
يعيد االسئلة املطروحة يف هناية املحارضة لتذكري الطلبة هبا 32
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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.

- 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 decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them 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.

Editorial & Advisory Boards



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.
- 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 it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest 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 



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 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 researches 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 wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher destowed 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:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net), Web: 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.



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, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being in 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, 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, 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 
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Most Gracious Most Merciful
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