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مقدمة
ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن �أثر مدخل التاريخ
ال�شفوي يف تدري�س التاريخ يف تنمية مهارات الفهم التاريخي لدى
طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث (الأنروا) يف
الأردن ،ولتحقيق هدف الدرا�سة مت �إ�ستخدام املنهج �شبة التجريبي
حيث مت تطبيق الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( ،)62طالباً ،تكونت
املجموعة التجريبية من ( )30طالباً� ،أما ال�ضابطة فقد تكونت
من ( )32طالباً .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود �أثر ذات داللة
�إح�صائية ملدخل التاريخ ال�شفوي يف تدري�س التاريخ يف تنمية
مهارات الفهم التاريخي لدى طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
مدار�س وكالة الغوث (الأنروا) ول�صالح املجموعة التجريبية .ويف
�ضوء نتائج الدرا�سة فقد �أو�صى الباحثون ب�رضورة تدري�س مادة
التاريخ يف �ضوء مدخل التاريخ ال�شفوي.
الكلمات املفتاحية :مدخل التاريخ ال�شفوي ,مهارات الفهم
التاريخي وكالة الغوث .UNRWA
(The Impact of ‘Introduction to Oral History in Teaching History’ Course on the Development of Historical
Understanding Skills among 10th Grade Students in
)UNRWA Schools in Jordan
)Yarmouk University (2017

Abstract
This study aims at revealing the effect of
)(Introduction to Oral History in Teaching History
Course on the development of historical understanding
skills and among tenth grade students at UNRWA
schools in Jordan. To achieve the objective of this
study, the researcher used the semi- experimental
approach through implementing the case study on
a sample of 62 students. The experimental group
consisted of 30 students and the control group
consisted of 32 students. The results of the study
showed that there is a statistically significant effect
for using oral history in the teaching the subject of
history and in the developing historical skills among
tenth grade students at UNRWA schools in favor of
the experimental group. In light of the results, the
researcher recommended the need to teach history
in accordance to the Introduction to Oral History in
Teaching History.
Keywords: Oral history, comprehension skills in
history, UNRWA.

يقوم الـتاريخ على درا�سة تطور احل�ضارات القدمية وحياة
ال�شعوب يف جميع جماالتها ال�سيا�سية والإقت�صادية والإجتماعية
والروحية والفكرية .كما �أنة ال يقت�صـر على امللوك و�أفعالهم،
�إمنا ي�شمل تاريخ ال�شعوب وجتاربها ،و�أخالق النا�س وثقافتهم
وحركاتهم ،الأمر الذي يتطلب معرفة املدلول الإجتماعي للأهداف
يف �سياقها التاريخي (عبد احل�سني و�شناوة.)2010 ،
فالتاريخ لي�س جمرد قائمة حتتوي على �أحداث تاريخية
حمددة ،ولكنه عبارة عن تقييم مو�ضوعي ملجموع العالقات
الإن�سانية مع البيئة املحيطة ،وعملية توثيق كاملة للأحداث
احلياتية للإن�سان .ويف درا�سة التاريخ ،ف�إن على الفرد االهتمام
بالأحداث التي يرغب البحث فيها ،ومراجعة جميع ما مت ذكره
حول احلدث التاريخي ،والعمل على و�ضع ت�صورات ذاتية حول تلك
الأحداث من وجهة نظر الباحثني وامل�ؤرخني� ،إ�ضافة لتقدمي وجهة
النظر الذاتية حولها ()Firouzkouhi & Zargham-Boroujeni, 2015
وي�شري هولت (� )Holt, 1990إىل �أن التاريخ ي�ؤدي دورا مهما
يف تف�سري وفهم التغريات يف ال�سلوكات الإن�سانية .و ي�ستطيع الأفراد
يف الوقت احلايل اال�ستفادة من هذه اخلربات املا�ضية من �أجل
و�ضع حلول للم�شكالت ال�سائدة يف الوقت احلايل .كما و�أن التاريخ
كمبحث درا�سي يقوم على تقدمي احلقائق التاريخية ودعوة الطلبة
�إىل تذكرها وفهمها وحتليل وجهة نظر امل�شاركني يف تلك الأحداث
التاريخية من �أجل تف�سري الأحداث احلالية ب�شكل �أف�ضل.
وينبغي تدري�س التاريخ يف خمتلف املراحل الدرا�سية لأنه
مهم للأفراد واملجتمعات على حد �سواء .فهو مبحث يقوم �أ�سا�سا
على �رضورة النظر �إىل الأحداث التاريخية من وجهات نظر خمتلفة
بهدف احل�صول على فهم �أف�ضل حول ت�أثري تلك الأحداث على ما مير
به الأفراد يف الوقت احلايل (.)Bently, 2005
وملا كانت كتب التاريخ يف �صورتها احلالية – يف نظر كثري
من الرتبويني  -يكر�س التلقني املبا�رش ،وا�ستظهار املعلومات
التاريخية  ،ويقف عاجزاً عن �إتاحة الفر�ص وتهيئتها �أمام املتعلمني
لتنمية مهاراتهم العقلية وتطويرها ،فقد �أخذ كثري من املهتمني
يدعون �إىل �رضورة رفده بالو�سائل التي من �ش�أنها تنمية مهارات
املتعلم العقلية ،واالنتقال باملتعلم من الدور ال�سلبي بو�صفه متلقي ًا
للمعرفة التاريخية ،وم�ستهلك ًا لها� ،إىل الدور االيجابي املتفاعل مع
الأحداث التاريخية املتوافرة يف الوثائق التاريخية وذلك بالتق�صي
والتحري والنقد ،لالرتقاء بطرائق تعلم التاريخ وتعليمه ،وتطويرها
لتحقيق �أهداف هذا املبحث (.)Turtle ,2000
ويعترب التاريخ ال�شفوي من الروافد التي تثري احليوية يف
كتب التاريخ فهو مر�آة وحياة ال�شعوب وحكاية �أحوالها وما متر
به من مراحل بني كبوة اال�ضمحالل و�صحوة النه�ضة ،وما بينهما
من ن�ضال وبطولة الأبطال يف الواقع والأ�سطورة  ،وي�شري عبد
احل�سني و�شناوة (� )2010إىل �أن التاريخ ال�شفوي قدمي جدا �إذ يعود
�إىل الع�صور القدمية حيث عمل هريودت�س ( )Herodotusعلى ت�أريخ
احلرب الفار�سية الرومانية .كما وا�ستخدمه ثيودود�س(  (�Thuey
 )didesيف كتابه الذي و�صف احلرب البونية واعتمد على �شهادات
�شفوية من �شهود العيان .وكانت هذه الكتب التاريخية �أ�سا�س ظهور
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أثر مدخل التاريخ الشفوي في تدريس التاريخ في تنمية مهارات الفهم التاريخي
لدى طالب الصف العاشر االساسي في مدارس وكالة الغوث (األنروا) في األردن

مفهوم التاريخ ال�شفوي حيث حذا امل�ؤرخون الإ�سالميون كالطربي
واليعقوبي وابن خلدون حذوا امل�ؤرخني القدماء باعتماد الرواية
ال�شفوية وامل�صادر املكتوبة يف توثيق �أعمالهم.
ويرى ال�سيد (� )2015أن التاريخ ال�شفوي �أحد الأمناط ال�رسدية
التاريخية الذي يت�صف بالأ�صالة والتفرد �إذ �أنه غري خا�ضع ملنهجية
علمية وا�ضحة قادرة على ت�أطريه وو�ضع �أ�س�س وا�ضحة له .فهو يف
الأ�صل و�سيلة �إ�ستماع و�إت�صال �شفهي وعملية نقل للمعلومات من
جيل �إىل جيل مما دعا بع�ض امل�ؤرخني �إىل �إعتبار التاريخ ال�شفوي
من امل�صادر التاريخية غري املوثوقة نظرا لأنه خا�ضع للتغري
م�صدرا �أولي ًا من
والتبديل امل�ستمرين وبالتايل ال ميكن �إعتباره
ً
م�صادر التاريخ.
والتاريخ ال�شفوي كما ترى جمعية التاريخ يف مقاطعة �سي�سل
( )Historical Society of Cecil Country, 2005هي �إحدى طرائق
جمع املعلومات التاريخية وتف�سريها وتنقيتها با�ستخدام املقابالت
امل�سجلة واملبا�رشة مع الأ�شخا�ص واملجتمعات وامل�شاركني يف
الأحداث ال�سابقة .ولي�س هناك �رضورة ب�أن حتمل تلك املقابالت
�أهمية تاريخية كبرية �إذ ميكن �أن تقت�رص على الأحداث الروتينية
يف حياة الأفراد اليومية� .أما بروك ( )Brooks, 2009فيعرفة على
انة جتميع منظم ملجموعة من املعلومات ت�ستمد من بع�ض �أفراد
املجتمع الذين لديهم معرفة وخربة حول بع�ض املو�ضوعات ،وهو
حماولة للتحقق من بع�ض الأخبار وحتليلها وحماولة و�ضعها
يف مكانها و�سياقها التاريخي املنا�سب .كما يعرفه ) عبداحل�سني
و�شناوة )2010 ،على �أ ّنه منهج بحث ُيعنى بدرا�سة املا�ضي من
خالل الكلمة املحكية املحفوظة يف الذاكرة واملنقولة م�شافهة.
والتاريخ ال�شفوي هو عملية ت�سجيل وتف�سري املعلومات
التاريخية واملحافظة عليها بناء على اخلربات والآراء ال�شخ�صية
لراوي احلدث التاريخي .وميكن اعتباره نوع من �شهادة الأعيان
حول حدث تاريخي معني وي�أخذ �أ�شكاال خمتلفة كالق�ص�ص ال�شعبية
والأ�ساطري والأغاين والروايات املنقولة عن طريق الت�شافه بني
�أكرث من �شخ�ص .كما ويعد نوع من �أنواع املحافظة على املعارف
القدمية التي ميتلكها امل�سنون �إ�ضافة �إىل �أنه ي�أخذ �شكال �أخر
يقوم على �إجراء مقابالت مع الأجيال ال�شابة من �أجل �أخذ �أرائهم
وت�صوراتهم حول �أحداث �سابقة وحالية( (�East Midlands Oral His
.)tory Archive, 2013
والتاريخ ال�شفوي هو تف�سريات للأحداث التاريخية املا�ضية
واملقدمة من �أفراد غري مهمني مت جتاهلهم عند كتابة التاريخ بحيث
يقوم على نوع من احلوارات ال�شفهية غري الر�سمية التي حتدث بني
�أفراد الأ�رسة �أو اجلريان �إذ يقوم التاريخ ال�شفوي على تقدمي اخلربات
وت�سجيلها ومن ثم ا�ستخدامها كم�صدر من م�صادر التوثيق التاريخي
(.)Shopes, 2002
وميكن ا�ستخدام التاريخ ال�شفوي يف الغرفة ال�صفية ،لتحقيق
�أهداف �سلوكية ومعرفية مهمة ،مثل تطوير مهارات اال�ستق�صاء
التاريخي والثقة بالذات لدى الطالب .و�إثارة �إهتمام الطالب حول
�أحد الأحداث التاريخية املحلية ،وجعل التاريخ خربة �شخ�صية
بالن�سبة للطالب ،و�إيجاد قنوات �إت�صال فاعلة بني املدر�سة
واملجتمع املحلي �سعي ًا وراء حتديد تاريخ املنطقة من خالل خربات
�أفراد يعي�شون فيها .وتطوير املهارات الإجتماعية للطالب من خالل
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(Montana Historical

العمل على حت�سني مهارات الفهم التاريخي
.)Society, 2015
ويرى جنك�س (� )Jenks, 2010أن التاريخ ال�شفوي و�سيلة
فاعلة للطالب متكنهم من جمع املعلومات و�إنتاج ال�سجالت
التاريخية املرتبطة ب�شكل �أو ب�آخر مع حياتهم ال�شخ�صية .وي�ستطيع
الطالب بعد ذلك االدعاء ب�أنهم �أ�صبحوا م�ؤرخني قادرين على
امل�شاركة يف �صناعة التاريخ.
كما ويعمل التاريخ ال�شفوي على تزويد الطالب مبجموعة من
املعلومات الهامة ،والتي ال تكون واردة يف املناهج الدرا�سية .الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل تنمية فكر الطالب� ،أو تغيري الفكر ال�سائد يف املجتمع.
ل َّأن التاريخ ال�شفوي يقوم على ربط املا�ضي باحلا�رض ،والو�صول
�إىل بع�ض القوانني التي تنظم العالقات املجتمعية .لذا فاملعلومات
التي يتم احل�صول عليها من خالل التاريخ ال�شفوي يجب �أن تخ�ضع
لنقد ومتحي�ص وطرح الأ�سئلة ،لت�صبح معرفة تاريخية �صحيحة
تنطبق عليها خ�صائ�ص املعرفة التاريخية واملتمثلة يف العلمية
واملو�ضوعية والتجريد والعقالنية والن�سبية والوظيفية والرتابط
واال�ستمرار (اجلندي.)2011 ،
ويرى الطائي وال�سليفاين (� )2014أن �أهمية التاريخ ال�شفوي
تكمن مب�ساعدة الطلبة يف �إ�ستيعاب املفاهيم الأ�سا�سية للق�ضايا
التاريخية .وتنمية مهارات الطالب والإ�سرتاتيجيات وعادات العقل
املطلوبة لتحقيق الفاعلية والإت�صال ،ولي�صبحوا قادرين على تطبيق
املفاهيم الأ�سا�سية للمواد الإجتماعية لتنويع املهام التعليمية.
بحيث يربط �أحداث املا�ضي بامل�ستقبل.وتنمية فكر الطالب وتنمية
الإح�سا�س بالتعاطف مع الآخرين ،والتعاون معهم يف �سبيل تطوير
املجتمع.
وميكن ان ميتلك الطلبة فر�صة لتطوير و�إظهار مهارات الفهم
التاريخي عندما يعطيهم املعلم فر�صة �صوغ �أ�سئلة تاريخية خا�صة
بهم ،وحماولة الإجابة عن هذه الأ�سئلة ،ومتكينهم من تقييم وتقومي
الدالئل التاريخية ذات ال�صلة ب�أحداث معينة ،وتطوير حجج تاريخية
خا�صة بهم (.)Barton, Levstik, 2012
ويذكر �سيكا�س (� )Seixas, 1996أن على معلم التاريخ ت�شجيع
طلبته على حتليل وتقييم الأحداث التاريخية التي يقدمها الآخرون
�إذ �إن تدري�س التاريخ املعتمد على تطوير الفهم التاريخي لدى الطلبة
يعمل على �إعدادهم للم�شاركة الفاعلة كمواطنني يف جمتمعات
قادرة على تقدمي املهارات ال�رضورية لإظهار الت�سامح والتعاطف
والإنخراط يف النقا�شات اجلدلية التي تتطلب منهم فهم الأحداث
التاريخية ب�شكل عميق.
والفهم التاريخي مفهوم ي�شتمل على جمموعة من الأ�س�س
التي ينبغي على الطلبة امتالكها لتمكينهم من فهم الأحداث
التاريخية ال�سابقة ب�شكل معمق .فهو يقوم على الدرا�سة التحليلية
الناقدة للأحداث التاريخية �ضمن �سياق تاريخي حمدد من �أجل
فهم الدوافع احلقيقة التي دفعت امل�شاركني يف �صناعة الأحداث
التاريخية على الت�رصف ب�شكل معني .وبالتايل ف�إن الفهم التاريخي
يقوم على �إعادة بناء الأحداث التاريخية �ضمن �إطارها الزمني
املحدد با�ستخدام و�سائل التخيل من �أجل ر�سم �صورة حول داللة
كل حدث من هذه الأحداث وت�أثرياتها على الأحداث احلالية(  (�Laz
.)arakou, 2008

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )24آب 2018

وقد نال مو�ضوع التاريخ ال�شفوي �إهتمام الباحثني حيث
�أجرى كل من الكورت و�ستكلري وكوكواتيلو وويل�سون و�شوينينغ
()Lacourt, St.Clair, Kokotailo, Wilson & Chewning, 2005
درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل تعرف �أثر تطوير
بناء على ا�ستخدام التاريخ ال�شفوي يف املرحلة
مناهج التاريخ ً
املتو�سطة .ا�ستخدمت الدرا�سة املنهجية الو�صفية الناقدة القائمة
على مراجعة الدرا�سات والأدبيات ال�سابقة املن�شورة يف قواعد
البيانات الرتبوية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن تطوير مناهج التاريخ
بناء على التاريخ ال�شفوي كان قادراً على زيادة
للمرحلة املتو�سطة ً
اهتمام الطالب بالأحداث التاريخية .كما ك�شفت النتائج �أن تطوير
بناء على التاريخ ال�شفوي يح�سن من مهارات الفهم
كتب التاريخ ً
التاريخي للأحداث.
كما قامت جين�سن ( )Jensen, 2008بدرا�سة يف الواليات
املتحدة الأمريكية هدفت التعرف �إىل ا�ستخدام منهجية تدري�سية
قائمة على ا�ستخدام اجلدل يف حت�سني الفهم التاريخي لدى
الطلبة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )50طالبا وطالبة من طلبة
ال�صف اخلام�س مت تق�سمهم �إىل جمموعتني .مثلت املجموعة الأوىل
املجموعة التجريبية والتي ُد ّر�ست �إحدى وحدات كتاب التاريخ
لل�صف اخلام�س با�ستخدام اجلدل بينما ُد ّر�ست املجموعة الثانية
التي مثلت املجموعة ال�ضابطة با�ستخدام الطريقة االعتيادية.
�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائيا يف عالمات الطلبة
على االختبارين القبلي والبعدي ،ل�صالح طلبة املجموعة التجريبية
التي ُدر�ست با�ستخدام اجلدل .كما وبينت النتائج وجود �أثر �إيجابي
ال�ستخدام طريقة التدري�س القائمة على اجلدل يف حت�سني الفهم
التاريخي لدى الطلبة.
وهدفت الدرا�سة التي �أجرتها الزاراكو ()Lazarakou, 2008
يف اليونان التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام منهجية تدري�سية قائمة على
التعاطف التاريخي يف حت�سني الفهم التاريخي لدى الطلبة .تكونت
عينة الدرا�سة من ( )13من الدرا�سات ال�سابقة التي مت احل�صول عليها
من خالل الرجوع �إىل عدد من املجالت الرتبوية املحكمة والتي
بحثت يف فاعلية ا�ستخدام منهجية قائمة على التعاطف التاريخي
يف حت�سني الفهم التاريخي لدى الطلبة .بينت نتائج الدرا�سة الأثر
الإيجابي ال�ستخدام منهجية تدري�سية قائمة على تدري�س التعاطف
التاريخي يف حت�سني الفهم التاريخي لدى الطلبة.
�أما درا�سة �سيتكو�س ( )Setkus, 2010يف ليتوانيا ،فلقد هدفت
�إىل تعرف �أثر تدري�س الطالب ملهارات التاريخ ال�شفوي يف حت�سني
مهارات البحث التاريخي لديهم .تكونت عينة الدرا�سة من ( )8طالب
اختريوا ع�شوائي ًا يف �أحد امل�ساقات اجلامعية .ومت تدريب الطالب
على كيفية �إجراء املقابالت املبا�رشة مع �أفراد ميثلون م�صادر
تاريخية �أولية .ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن تدريب الطالب على �إجراء
املقابالت يف التاريخ ال�شفوي كان ذا �أثر يف حت�سني مهارات الفهم
التاريخي والبحث لديهم.
و�أجرى عبد احل�سني و �شناوة ( )2010درا�سة هدفت �إىل تعرف
على مدى ا�ستعمال التاريخ ال�شفوي كمدخل من مداخل تدري�س مادة
التاريخ يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر مدر�سي ومدر�سات هذه
املادة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )170مدر�س ًا ومدر�سة ،يف املدار�س
املتو�سطة والثانوية والإعدادية .ولتحقيق �أهـداف الدرا�سة ا�سـتعمل

الباحثان ا�ستبانة من �إعدادهما� .أظهرت النتائج فعالية ا�سـتعمال
التـاريخ ال�شفوي كمدخل من مداخل تدري�س التاريخ عند مدر�سي
ومدر�سات التاريخ يف تدري�سهم للمقررات الدرا�سية التاريخية ،وعدم
فاعلية ا�ستعمال التاريخ ال�شفوي كمدخل من مداخل تدري�س التاريخ
عند مدر�سي ومدر�سـات التاريخ تعزى �إىل متغري اجلن�س .
و�أجرى اجلندي ( )2011درا�سة هدفت �إىل بيان فعالية ا�ستخدام
املدخل الإن�ساين يف تناول �إحدى الق�ضايا العربية امللحة يف مناهج
التاريخ على تنمية التعاطف التاريخي لدى طالب املرحلة الثانوية.
�إقت�رصت الدرا�سة على ق�ضية ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي املت�ضمنة
الف�صل الثالث ع�رش من كتاب التاريخ املقرر على طالب الثانوية
العامة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )70طالب ًا من طالب ال�صف
الثاين الثانوي مبحافظة القليوبية� .أظهرت النتائج زيادة وعي
الطالب ببع�ض جوانب الق�ضية التاريخية ،وبالتايل تنمية التعاطف
التاريخي نحوها ،مما قد يفيد يف تخطيط وتنفيذ وتقومي مناهج
التاريخ باملرحلة الثانوية.
وقامت لوندت ( )Londt, 2013بدرا�سة يف الواليات املتحدة
بناء على التاريخ
الأمريكية هدفت �إىل تعرف �إ�ستخدام وحدة مطورة ً
ال�شفوي الأ�رسي الرقمي يف حت�سني الفهم اال�رسي يف برامج تعليم
الرا�شدين .تكونت عينة الدرا�سة من ( )17من امل�سجلني يف �أحد برامج
تعليم الكبار �إختريوا ع�شوائياً .ولتحقيق هدف الدرا�سة ،مت �إ�ستخدام
املقابلة .ك�شفت نتائج الدرا�سة وجود �أثر �إيجابي ال�ستخدام التاريخ
ال�شفوي الأ�رسي الرقمي يف زيادة معارف الأفراد امل�شاركني حول
�أ�رسهم مما عمل على تطوير عالقاتهم مع باقي �أفراد الأ�رسة.
قام ت كو�ستي ،كوندويناين وت�سيارا�س (�Kosti, Kondiyi
 )anni, Tsiaras, 2015بدرا�سة يف اليونان هدفت التعرف �إىل �أثر
ا�ستخدام الدراما يف حت�سني م�ستوى الفهم التاريخي لدى طلبة
املرحلة الثانوية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )22طالبا وطالبة من
طلبة املرحلة الثانوية مت تق�سيمهم ع�شوائيا �إىل جمموعتني جتريبية
ُدر�ست وحدة من وحدات كتاب التاريخ لل�صف الأول الثانوي
ب�إ�ستخدام الدراما و�ضابطة ُدر�ست بالطريقة االعتيادية .وللك�شف
عن �أثر �إ�سرتاتيجية التدري�س القائمة على الدراما ،مت �إ�ستخدام
مقيا�س للتعاطف التاريخي واختبار يف الفهم التاريخي �أجاب
عليهما الطلبة قبل وبعد امل�شاركة يف الدرا�سة .بينت نتائج الدرا�سة
�أن �إ�سرتاتيجية التدري�س القائمة على ا�ستخدام الدراما كانت ذات �أثر
�إيجابي يف حت�سني م�ستوى التعاطف التاريخي والفهم التاريخي
لدى الطلبة.
وهدفت درا�سة اوزمن ( )Ozmen, 2015يف تركيا التعرف �إىل
ت�صورات املعلمني الطلبة حول مهارات التفكري التاريخي والفهم
التاريخي .تكونت عينة الدرا�سة من ( )121من املعلمني الطلبة الذين
يدر�سون تخ�ص�ص الدرا�سات االجتماعية يف كلية الرتبية يف جامعة
كارادينيز الرتكية .ولتحقيق هدف الدرا�سة ،مت �إ�ستخدام الإ�ستبانة
واملقابلة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى امتالك املعلمني الطلبة
ملهارات التفكري التاريخي والفهم التاريخي كان متو�سطا ،عدم
وجود فروق تعزى �إىل اجلن�س يف ت�صورات املعلمني الطلبة حول
مهارات التفكري التاريخي والفهم التاريخي.
وتتفق هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف الرتكيز على
�أهمية التاريخ ال�شفوي من حيث ا�ستخدامه كمدخل من مداخل
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أ .سامح سليم أحمد عبد ربه
أ.د .إبراهيم عبدالقادر أحمد القاعود
أ.د .هاني حتمل محمد عبيدات

أثر مدخل التاريخ الشفوي في تدريس التاريخ في تنمية مهارات الفهم التاريخي
لدى طالب الصف العاشر االساسي في مدارس وكالة الغوث (األنروا) في األردن

تدري�س التاريخ �.أما �أوجه االختالف عن الدرا�سات ال�سابقة فتتمثل
يف الربط بني تدري�س التاريخ با�ستخدام مدخل التاريخ ال�شفوي
و�أثره يف تنمية الفهم التاريخي لدى الطلبة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تنبثق م�شكلة الدرا�سة احلالية من خربة الباحثني يف التدري�س
حيث الحظوا غياب ا�سرتاتيجية مدخل التاريخ ال�شفوي يف كتب
التاريخ املدر�سية ،مما ي�ستدعي �إعادة النظر يف طرق وا�سرتاتيجيات
التدري�س املتبعة ،وخا�صة التقليدية منها املعتمدة على التلقني،
ي�ضاف �إىل ذلك تو�صيات بع�ض الدرا�سات ،والتي �أو�صت بدرا�سة
هذا املو�ضوع مثل درا�سة اجلندي ( ،)2011والتي �أو�صت بت�ضمني
التاريخ ال�شفوي �ضمن برامج �إعداد معلمي الدرا�سات االجتماعية
وكيفية ا�ستخدام التاريخ وفهمه بال�صورة ال�صحيحة.
ولأن التاريخ ال�شفوي ال يزال غائب ًا يف الأو�ساط العلمية
والثقافية ،الأمر الذي ي�ستدعي الرتكيز والدرا�سة على هذا النوع من
التعليم ،لذا �سعت هذه الدرا�سة �إىل ك�شف �أثر مدخل التاريخ ال�شفوي
يف تدري�س مادة التاريخ يف تنمية الفهم التاريخي لدى طالب
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث الدولية (الأنروا)
يف الأردن .و�ستحاول الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما �أثر ا�ستخدام التاريخ ال�شفوي كمدخل يف تدري�س التاريخ
يف تنمية الفهم التاريخي لطالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س
وكالة الغوث الدولية (الأنروا) يف الأردن؟

التاريخية و�شهاداتهم ملثل هذه الأحداث التاريخية.
 ت�ساعد الطلبة على ا�ستخدام طاقاتهم من اجل تنمية
املهارات املتعلقة باجراء املقابلة والتحقق من التاريخ املكتوب
با�ستخدام مدخل التاريخ ال�شفوي.
 ت�ساعد املتخ�ص�صني يف التثبت من الروايات التاريخية
من خالل ا�ستخدام التاريخ ال�شفوي ،حيث �أن التاريخ ال�شفوي يعد
م�صدراً من م�صادر التاريخ الأ�صلية ،من خالل درا�سة التاريخ.

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة احلالية اىل حتقيق الأهداف التالية:
  التعرف على �أثر �إ�ستخدام التاريخ ال�شفوي كمدخل يف
تدري�س التاريخ يف تنمية الفهم التاريخي لطالب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث الدولية (الأنروا) يف الأردن.
 توعية الطلبة ب�أهمية التحقق من املعلومات ا�ستناداً اىل
التاريخ ال�شفوي املعتمد على املقابالت ال�شفوية.
 تعريف معلمي الدرا�سات االجتماعية ب�أهمية توظيف
مدخل التاريخ ال�شفوي يف املواقف التعليمية املختلفة.
 تقدمي التو�صيات املنا�سبة لأ�صحاب القرار ب�أهمية
توظيف مدخل التاريخ ال�شفوي يف املواقف التعليمية املختلفة.

فرضيات الدراسة:
جاءت هذه الدرا�سة من �أجل اختبار الفر�ضيات الرئي�سية

أهمية الدراسة:

الآتية:

تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية �إ�ستخدام مدخل التاريخ
ال�شفوي يف التدري�س ودورة يف تنمية عادات العقل لدى الطالب
لكونها ت�ساعدهم على ت�أمل الأحداث التاريخية املختلفة ،وربطها
باحلا�رض ،وكذلك بو�صفها �أهداف ًا تربوية �سعت �إىل حتقيقها كثري
من الدول املتقدمة يف �أنظمتها الرتبوية كجزء ال يتجز�أ من مناهجها
الدرا�سية ،وبيان مدى فاعليتها على تنمية الفهم التاريخي ،لأنه
يخاطب وجدان الطالب ويجعله قادراً على معرفة وفهم �سلوكات
وت�رصفات الآخرين يف املا�ضي

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α<0.05بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات طالب ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف خميم �إربد بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،على الإختبار البعدي لقيا�س
الفهم التاريخي ،تعزى لطريقتي التدري�س امل�ستخدمتني (التاريخ
ال�شفوي ،الطريقة الإعتيادية).

كما تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أنة ميكن ان ي�ستفيد من
نتائجها كل من :
 م�ؤلفي كتب التاريخ من خالل توظيف مدخل التاريخ
ال�شفوي يف الكتب.
 مديرية التدريب يف وزارة الرتبية والتعليم من خالل عقد
دورات تدريبية ملعلمي التاريخ حول كيفية توظيف مدخل التاريخ
ال�شفوي.
 معلمي التاريخ من خالل تعريفهم بكيفية توظيف مدخل
التاريخ ال�شفوي يف املوقف التعليمي.
  �إ�ضافة امل�صداقية للروايات التاريخية والعمل على
ت�صحيح الروايات التاريخية املزورة من خالل من عا�رصوا الأحداث
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حدود الدراسة:
 احلدود املو�ضوعية� :أثر مدخل التاريخ ال�شفوي يف تدري�س
التاريخ على تنمية الفهم التاريخي لدى طالب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي.
 احلدود املكانية :اقت�رصت ال ِّدرا�سة على مدار�س وكالة
الغوث الدولية (الأنروا) يف حمافظة �إربد.
 احلدود الزمانية :مت تطبيق ال ِّدرا�سة احلالية على �أفراد
عينة ال ِّدرا�سة خالل العام الدرا�سي 2017/ 2016م.
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت ال ِّدرا�سة على طالب ال�صف
العا�رش يف مادة التاريخ يف املرحلة الأ�سا�سية يف مدر�سة ذكور
خميم �إربد الإعدادية الثانية والتابعة ملدار�س وكالة الغوث الدولية
(الأنروا)الأردن.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )24آب 2018

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

أداة الدراسة
متثلت اداة الدرا�سة احلالية باختبار الفهم التاريخي وقد مت
بنا�ؤة وفق اخلطوات االتية:

مدخل التدري�س با�ستخدام التاريخ ال�شفوي :ويق�صد به �أحد
الأ�ساليب التي ي�ستخدمها مدر�س التاريخ �أثناء املوقف التعليمي ،
حيث يوجه من خاللها الطالب �إىل املجتمع املحلي مبختلف �أطيافه
للبحث عن املعلومات التي تتعلق مبو�ضوع الدر�س ،بحيث ال تكون
هذه املعلومات من �ضمن مادة الكتاب املدر�سي املقرر ،ولكنها
متداولة بني النا�س وتنتقل بينهم م�شافهة من جيل �إىل جيل ،ويتم
احل�صول عليها من خالل املقابلة �أو املالحظة ،ومن ثم �إ�ستخدام
منهجية البحث التاريخي للت�أكد من مدى �صدقها ومنطقيتها،
و�إعتبارها من �ضمن مو�ضوع الدر�س.
الفهم التاريخي :ويق�صد بة مدى �إ�ستيعاب الطالب ملا
�أح�رضوه من املقابالت واملالحظات على الروايات ال�شفوية
وو�ضعها يف �سياقها ال�صحيح ،من خالل فهم ال�سبب والعله من وراء
بع�ض الأحداث والتفاعل معها بطريقة �صحيحة ،ويقا�س من خالل
�إختبار الفهم التاريخي املعد يف هذه الدرا�سة.
مدار�س وكالة الغوث الدولية الأنروا ( :)UNRWAم�ؤ�س�سة �شبه
حكومية تابعة للأمم املتحدة ،وتعنى ب�إغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني حيث يع ّد التعليم من �أحد براجمها الرئي�سية ،من خالل
فتح املدار�س لتدري�س �أبناء الالجئني يف بلدان اللجوء ،حيث يتم
تدري�س مناهج البلد امل�ضيف.

اعادة بناء امل�سارات التاريخية

5

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

5

مهارات التحليل

5

تقدمي االدلة التاريخية

5

ربط اال�سباب بالنتائج

4

منهج البحث:

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

4

وفق ًا لطبيعة البحث و�أهدافه� ،إ�ستخدم الباحثون يف هذا البحث
املنهج �شبة التجريبي وذلك ملنا�سبته لتحقيق الهدف من الدرا�سة.

ا�ستخدام الر�سوم واجلداول

4

ا�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

4

قراءة احلدث التاريخي

4

عدد فقرات االختبار

40

1 .1مت الرجوع �إىل الأدب ال�سابق املتعلق ببناء االختبارات
مثل درا�سة الزيادات ( ،)2010ودرا�سة ابو لبدة (.)1996
2 .2مت حتليل حمتوى الوحدة الدرا�سية التي مت تدري�سها
للطلبة با�ستخدام مدخل التاريخ ال�شفوي للتو�صل �إىل فقرات
االختبار ب�صورتة االولية واملكون من ( )40فقرة ،ا�شتمل على
املهارات التالية:
جدول رقم ()2
عدد فقرات كل مهارة من مهارات اختبار الفهم واالستيعاب التاريخي

املهارات

جمتمع الدراسة:
اقت�رص جمتمع الدرا�سة على طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف حمافظة اربد يف الأردن ،وقد
اختار الباحثون ال�صف العا�رش من املرحلة الأ�سا�سية العليا لأن
هذا ال�صف يع ّد نهاية املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن ،وتكون جمتمع
الدرا�سة من جميع طالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة
الغوث يف حمافظة اربد والبالغ عددهم ( )1200طالباً.

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )62طالب ًا من طالب ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف مدر�سة ذكور خميم اربد االعدادية الثانية ،وذلك نظراً
لتوفر الإمكانات الالزمة لتنفيذ جتربة البحث ولت�سهيل القيام
بعملية جمع البيانات وتنفيذ الدرا�سة .موزعة على �شعبتني حيث
مت اختيار �إحدى ال�شعبتني ع�شوائي ًا لتمثل املجموعة التجريبية،
ّ
وال�شعبة الأخرى لتمثل املجموعة ال�ضابطة.
ويبني اجلدول التايل  توزيع عينة الدرا�سة ح�سب املجموعة:
الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب المجموعة

املجموعة التجريبية
30

املجموعة ال�ضابطة
32

املجموع
62

عدد الفقرات

صدق اداة الدراسة:
● ●�أوالً :ال�صدق الظاهري (�صدق املحكمني) :مت عر�ض
االختبار يف �صورته االولية على جمموعة من املحكمني من ذوي
االخت�صا�ص واخلربة وعددهم ( )15حمكماً ،من معلمني وم�رشفني
التاريخ و�أع�ضاء هيئة تدري�س يف اجلامعات تخ�ص�ص مناهج
درا�سات اجتماعية و�أ�ساليب تدري�سها والذين �أقروا ب�أن هذه الفقرات
منا�سبة لقيا�س كل مهارة من مهارات الفهم واال�ستيعاب يف مادة
التاريخ.
● ●ثانياً :ال�صدق البنائي لأداة الدرا�سة:
مت التحقق من �صدق البناء لالختبار من خالل تطبيقه على
عينة �إ�ستطالعية مكونة من ( )20طالب ًا من خارج عينة الدرا�سة،
حيث مت ح�ساب معامل الإرتباط بني درجة الطالب على كل مهارة
من مهارات الفهم واال�ستعاب التاريخي وبني درجته الكلية على
الإختبار ،وقد �أظهرت النتائج وجود �إرتباط ذي داللة �إح�صائية
بني درجة كل مهارة والدرجة الكلية على الإختبار ،كما يظهر يف
اجلدول رقم (. )2
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أ .سامح سليم أحمد عبد ربه
أ.د .إبراهيم عبدالقادر أحمد القاعود
أ.د .هاني حتمل محمد عبيدات

أثر مدخل التاريخ الشفوي في تدريس التاريخ في تنمية مهارات الفهم التاريخي
لدى طالب الصف العاشر االساسي في مدارس وكالة الغوث (األنروا) في األردن

جدول ()3

املهارة

معامالت إرتباط بيرسون بين درجة الطالب على كل مهارة من مهارات الفهم واالستيعاب
التاريخي ودرجته على اإلختبار ككل.
(العينة االستطالعية :ن=)20

معامل االرتباط

املهارة

معامل ثبات �ألفا كرونباخ

قراءة احلدث التاريخي

0.80

الإختبار الكلي

0.82

يت�ضح من اجلدول (ّ � )4أن معامالت ثبات �ألفا كرونباخ
ملهارات الفهم التاريخي قد تراوحت ما بني ( ،)0.77-0.87وبلغت
قيمة معامل الثبات الكلي لأداة الدرا�سة (الإختبار) ( )0.82وهي
قيمة مقبولة لأغرا�ض البحث العلمي.

�إعادة بناء امل�سارات التاريخية

**0.577

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

**0.477

مهارات التحليل

*0.324

تقدمي الأدلة التاريخية

**0.545

ربط الأ�سباب بالنتائج

**0.551

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

*0.260

 حتديد م�شكلة الدرا�سة وا�سئلتها

�إ�ستخدام الر�سوم واجلداول

*0.277

 اعداد اختبار الفهم التاريخي والت�أكد من �صدقة وثباتة

�إ�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

*0.323

قراءة احلدث التاريخي

*0.299

إجراءات الدراسة:

** دالة عند مستوى داللة أقل من 0.01
* دالة عند مستوى داللة أقل من 0.05

يتبني من اجلدول (� )3أن قيم معامالت الإرتباط ملهارات
الفهم والإ�ستيعاب التاريخي قد تراوحت ما بني (- 0.260
 ،)0.577ويت�ضح �أي�ض ًا � ّأن جميع معامالت الإرتباط دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى داللة �أقل من  ،0.05و م�ستوى الداللة  ،0.01مما ي�شري
�إىل � ّأن هناك �إرتباط ًا ذا داللة �إح�صائية بني كل مهارة من مهارات
الفهم التاريخي وبني الدرجة الكلية لالختبار.

ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة (الإختبار) مت التحقق من
االت�ساق الداخلي من خالل ا�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ حل�ساب
معامل الثبات لكل مهارة من مهارات اختبار الفهم واال�ستيعاب
التاريخي وكذلك ح�ساب معامل الثبات الكلي للإختبار واجلدول
( )4يو�ضح قيم معامالت الثبات.
جدول ()4
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل مهارة من مهارات الفهم واالستيعاب التاريخي وعلى العالمة
الكلية (العينة االستطالعية :ن=)20

املهارة

معامل ثبات �ألفا كرونباخ

�إعادة بناء امل�سارات التاريخية

0.81

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

0.83

مهارات التحليل

0.86

تقدمي الأدلة التاريخية

0.87

ربط الأ�سباب بالنتائج

0.77

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

0.79

�إ�ستخدام الر�سوم واجلداول

0.81

�إ�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

0.83

 �إعداد دليل ملعلمي التاريخ حول كيفية توظيف مدخل
التاريخ ال�شفوي يف تدري�س التاريخ لتنمية الفهم التاريخي مبينا
فيه دور كل من املعلم والطالب واالجراءات التنفيذية لتطبيق مدخل
التاريخ ال�شفوي من حيث االعداد والتنفيذ واخلامتة ،حيث يرتكز دور
املعلم يف اال�رشاف ،و ت�سهيل اجراءات املقابالت ال�شفوية للطلبة مع
ال�شخ�صيات الوطنية وكذلك احلوار واملناق�شة مع الطلبة� ،أما الطلبة
فيقومون بعقد لقاءات مع ال�شخ�صيات الوطنية و�أخذ املالحظات
وعر�ضها �أمام الطلبة من ثم احلوار واملناق�شة حول التاريخ ال�شفوي
املقدم من قبل ال�شخ�صيات الوطنية.
 حددت عينة الدرا�سة� ،إذ �إختريت �شعبتني من مدر�سة
ذكور خميم اربد االعدادية الثانية بطريقة ق�صدية ،وقد مت �إختيار
�إحدى ال�شعب ع�شوائي ًا لتمثل املجموعة التجريبية والأخرى لتمثل
املجموعة ال�ضابطة.
 مت التطبيق القبلي لأداة الدرا�سة على املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة.
 مت تنفيذ مدخل التاريخ ال�شفوي وقد كان احد الباحثني
يتابع املعلمني اثناء التنفيذ ويوجههم ويقدم لهم تغذية راجعة.
 بعد االنتهاء من تنفيذ الدرا�سة مت التطبيق البعدي
لإختبار الفهم والإ�ستيعاب التاريخي على طلبة املجموعة ال�ضابطة
واملجموعة التدريبية يف املدر�سة.

متغريات الدراسة:
ت�ضمنت هذه الدرا�سة املتغريات الآتية:

املتغريات املستقلة :
طريقة التدري�س وتتكون من م�ستويني:
1 .1التدري�س ب�إ�ستخدام �أثر مدخل التاريخ ال�شفوي يف تدري�س
التاريخ يف تنمية الفهم لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف
مدار�س وكالة الغوث (الأونروا).
 2 .2التدري�س بالطريقة الإعتيادية.
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نتائج الدراسة:

املتغريات التابعة :
 مهارة الفهم التاريخي

املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدم الأ�ساليب الإح�صائية الآتية يف حتليل البيانات
الإح�صائية للدرا�سة� ،إذ ح�سب معامل �إرتباط بري�سون حل�ساب �صدق
الإت�ساق الداخلي ،كذلك معامل �إرتباط �ألفا كرونباخ لتحديد معامل
الثبات ،بالإ�ضافة �إىل ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات
املعيارية ،كذلك �إجراء �إختبار حتليل (ت) الثنائي.

● ●�أوالً :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرئي�س:
◄◄ما �أثر ا�ستخدام التاريخ ال�شفوي كمدخل يف تدري�س
التاريخ يف تنمية الفهم التاريخي لطالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف مدار�س وكالة الغوث الدولية (الأنروا) يف الأردن؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول� ،أجري ما يلي:
♦ ♦�أوالً :تكاف�ؤ املجموعات:
للتحقق من تكاف�ؤ املجموعات (ال�ضابطة والتجريبية)
يف �إختبار الفهم التاريخي ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
والإنحرافات املعيارية على الإختبار القبلي ح�سب متغريات الطريقة
كما يف اجلدول (:)5

جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت الثنائي لتحصيل الطلبة في االختبار القبلي لمهارات الفهم واالستيعاب التاريخي (العالمة الكلية من )40

املهارات
اعادة بناء امل�سارات التاريخية

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

مهارات التحليل

تقدمي االدلة التاريخية

ربط اال�سباب بالنتائج

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

ا�ستخدام الر�سوم واجلداول

ا�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

قراءة احلدث التاريخي

مهارات الفهم واال�ستيعاب التاريخي

املجموعة

العدد

�ضابطة

32

0.8438

جتريبية

30

0.8333

0.74664

�ضابطة

32

1.0000

0.80322

0.749

جتريبية

30

0.8667

0.57135

0.757

0.452

�ضابطة

32

1.1875

0.73780

-0.818

0.417

جتريبية

30

1.3333

0.66089

-0.821

0.415

�ضابطة

32

0.5313

0.67127

-0.214

0.831

جتريبية

30

0.5667

0.62606

-0.215

0.831

�ضابطة

32

0.9063

856070.

-0.459

0.648

جتريبية

30

1.0000

0.74278

-0.461

0.646

�ضابطة

32

0.8750

0.79312

-0.463

0.645

جتريبية

30

0.9667

0.76489

-0.463

0.645

�ضابطة

32

1.0000

0.91581

-0.148

0.883

جتريبية

30

1.0333

0.85029

-0.149

0.882

�ضابطة

32

0.8438

0.44789

-0.176

0.861

جتريبية

30

0.8667

0.57135

-0.175

0.862

�ضابطة

32

0.9063

0.46555

0.300

0.765

جتريبية

30

0.8667

0.57135

0.298

0.767

�ضابطة

32

8.0938

2.51908

-0.351

0.727

جتريبية

30

8.3333

2.85673

-0.349

0.728

يظهر اجلدول (� )5أن هناك تباين ًا ظاهريا للمتو�سطات
احل�سابية على ح�سب املجموعة للإختبار القبلي ،ولبيان الفروق
الدالة �إح�صائيا بني هذه املتو�سطات احل�سابية مت �إ�ستخدام �إختبار ت
الثنائي ،وقد �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة اح�صائية

قيمة ت

الداللة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
0.80760

0.053

0.958

0.053

0.958
0.457

على الإختبار القبلي تعزى �إىل املجموعة (�ضابطة ،جتريبية)،
وبالتايل ف�إن هناك تكاف�ؤاً يف عالمات الطلبة على الإختبار القبلي
لكل من املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية على مهارات
الفهم والإ�ستيعاب التاريخي.
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أ .سامح سليم أحمد عبد ربه
أ.د .إبراهيم عبدالقادر أحمد القاعود
أ.د .هاني حتمل محمد عبيدات

أثر مدخل التاريخ الشفوي في تدريس التاريخ في تنمية مهارات الفهم التاريخي
لدى طالب الصف العاشر االساسي في مدارس وكالة الغوث (األنروا) في األردن

♦ ♦ثانياً :نتائج �إختبار الفر�ضيات:
نتائج �إختبار الفر�ضية الأوىل والتي ن�صها:
ال توجد فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α<0.05بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات طالب ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف خميم �إربد
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على الإختبار البعدي لقيا�س

الفهم التاريخي تعزى لطريقتي التدري�س امل�ستخدمتني (التاريخ
ال�شفوي ،الطريقة الإعتيادية).
لإختبار الفر�ضية الأوىل ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
والإنحرافات املعيارية لعالمات �إختبار الفهم والإ�ستيعاب
التاريخي البعدي لعالمات كل من املجموعة ال�ضابطة واملجموعة
التجريبية ،وكانت النتائج كما يلي:

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وإختبار ت الثنائي لتحصيل الطلبة في اإلختبار البعدي لمهارات الفهم واإلستيعاب التاريخي (العالمة الكلية من )40

املهارات
�إعادة بناء امل�سارات التاريخية

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

مهارات التحليل

تقدمي الأدلة التاريخية

ربط الأ�سباب بالنتائج

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

�إ�ستخدام الر�سوم واجلداول

�إ�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

قراءة احلدث التاريخي

مهارات الفهم والإ�ستيعاب التاريخي

املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

�ضابطة

32

2.1563

0.36890

جتريبية

30

3.4667

0.57135

�ضابطة

32

2.1875

0.39656

جتريبية

30

3.6333

0.55605

�ضابطة

32

2.1250

0.33601

جتريبية

30

3.7333

0.52083

�ضابطة

32

2.1250

0.33601

جتريبية

30

3.3000

0.70221

�ضابطة

32

2.1563

0.36890

جتريبية

30

3.6000

0.56324

�ضابطة

32

2.1250

0.33601

جتريبية

30

3.5333

0.57135

�ضابطة

32

2.1250

0.33601

جتريبية

30

3.5000

0.57235

�ضابطة

32

2.1250

0.33601

جتريبية

30

3.6000

0.56324

�ضابطة

32

2.1250

0.33601

جتريبية

30

3.6000

0.56324

�ضابطة

32

19.2500

2.99462

جتريبية

30

33.4333

1.40647

يتبني من جدول �إختبار ت الثنائي على ح�سب املجموعة
(�ضابطة ،جتريبية) ،وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الدالة ( ،)α<0.05بني املجموعة ال�ضابطة واملجموعة التجريبية
على الإختبار البعدي ،حيث �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية على جميع مهارات الفهم التاريخي وعلى العالمة الكلية
وكانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية والتي در�ست ب�إ�ستخدام
التاريخ ال�شفوي كمدخل يف تدري�س التاريخ يف تنمية الفهم
التاريخي لطالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث
الدولية (الأنروا) يف الأردن.
نتائج �إختبار الفر�ضية الثانية ،والتي تن�ص على:
9

قيمة ت

الداللة

-10.797

0.000

-11.845

0.000

-14.540

0.000

-8.489

0.000

-12.013

0.000

-11.921

0.000

-11.624

0.000

-12.616

0.000

-12.616

0.000

-23.607

0.000

ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α<0.05بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات طالب ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث الدولية يف خميم �إربد بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على الإختبار القبلي والبعدي
لقيا�س الفهم التاريخي تعزى لطريقتي التدري�س امل�ستخدمتني
(التاريخ ال�شفوي ،الطريقة االعتيادية).
لإختبار الفر�ضية الثانية ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
والإنحرافات املعيارية لدرجات طلبة املجموعة التجريبية
وال�ضابطة يف الإختبارين القبلي والبعدي ،وكما يف اجلدول (.)7
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جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في اإلختبارين القبلي والبعدي

الإختبار القبلي
املهارة

�إعادة بناء امل�سارات التاريخية

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

مهارات التحليل

تقدمي الأدلة التاريخية

ربط الأ�سباب بالنتائج

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

�إ�ستخدام الر�سوم واجلداول

�إ�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

قراءة احلدث التاريخي

مهارات الفهم والإ�ستيعاب التاريخي

املجموع

الإختبار البعدي

املجموعة

املتو�سط
احل�سابي

العدد

الإنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

العدد

الإنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

العدد

الإنحراف
املعياري

�ضابطة

0.8438

32

0.80760

2.1563

32

0.36890

1.5000

64

0.90851

جتريبية

0.8333

30

0.74664

3.4667

30

0.57135

2.1500

60

1.48238

املجموع

0.8387

62

0.77234

2.7903

62

0.81255

1.8145

124

1.25825

�ضابطة

1.0000

32

0.80322

2.1875

32

0.39656

1.5938

64

0.86774

جتريبية

0.8667

30

0.57135

3.6333

30

0.55605

2.2500

60

1.50282

املجموع

0.9355

62

0.69826

2.8871

62

0.87037

1.9113

124

1.25596

�ضابطة

1.1875

32

0.73780

2.1250

32

0.33601

1.6563

64

0.73934

جتريبية

1.3333

30

0.66089

3.7333

30

52083.

2.5333

60

1.34626

املجموع

1.2581

62

0.69978

2.9032

62

0.91812

2.0806

124

1.15889

�ضابطة

0.5313

32

0.67127

2.1250

32

0.33601

1.3281

64

0.96040

جتريبية

0.5667

30

0.62606

3.3000

30

0.70221

1.9333

60

1.52790

املجموع

0.5484

62

0.64471

2.6935

62

0.80141

1.6210

124

1.29786

�ضابطة

0.9063

32

0.85607

2.1563

32

0.36890

1.5313

64

0.90797

جتريبية

1.0000

30

0.74278

3.6000

30

0.56324

2.3000

60

1.46484

املجموع

0.9516

62

0.79810

2.8548

62

0.86549

1.9032

124

1.26504

�ضابطة

0.8750

32

0.79312

2.1250

32

0.33601

1.5000

64

0.87287

جتريبية

0.9667

30

0.76489

3.5333

30

0.57135

2.2500

60

1.45701

املجموع

0.9194

62

0.77456

2.8065

62

0.84618

1.8629

124

1.24505

�ضابطة

1.0000

32

0.91581

2.1250

32

0.33601

1.5625

64

0.88864

جتريبية

1.0333

30

0.85029

3.5000

30

0.57235

2.2667

60

1.43641

املجموع

1.0161

62

0.87763

2.7903

62

0.83248

1.9032

124

1.23248

�ضابطة

0.8438

32

0.44789

2.1250

32

0.33601

1.4844

64

0.75576

جتريبية

0.8667

30

0.57135

3.6000

30

0.56324

2.2333

60

1.48856

املجموع

0.8548

62

0.50722

2.8387

62

0.87203

1.8468

124

1.22338

�ضابطة

0.9063

32

0.46555

2.1250

32

0.33601

1.5156

64

0.73446

جتريبية

0.8667

30

0.57135

3.6000

30

0.56324

2.2333

60

1.48856

املجموع

0.8871

62

0.51549

2.8387

62

0.87203

1.8629

124

1.21196

�ضابطة

8.0938

32

2.51908

19.2500

32

2.99462

13.6719

64

6.25656

جتريبية

8.3333

30

2.85673

33.4333

30

1.40647

20.8833

60

12.85129

املجموع

8.2097

62

2.66819

26.1129

62

7.52069

17.1613

124

10.60019

10

أ .سامح سليم أحمد عبد ربه
أ.د .إبراهيم عبدالقادر أحمد القاعود
أ.د .هاني حتمل محمد عبيدات

أثر مدخل التاريخ الشفوي في تدريس التاريخ في تنمية مهارات الفهم التاريخي
لدى طالب الصف العاشر االساسي في مدارس وكالة الغوث (األنروا) في األردن

يظهر من اجلدول ( )7وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية للطلبة يف الإختبارين القبلي والبعدي يف كل مهارة من
مت �إ�ستخدام حتليل التباين
مهارات �إختبار الفهم والإ�ستيعاب التاريخي و الإختبار ككل ،وملعرفة فيما �إذا كانت هذه الفروق دالة �إح�صائي ًا ّ ،
امل�صاحب ( )ANCOVAكما يظهر يف اجلدول (.)8
جدول ()8
نتائج إختبار تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAلمهارات الفهم واإلستيعاب التاريخي على حسب المجموعة (ضابطة ،تجريبية) واإلختبار (قبلي ،بعدي).

امل�صدر

االختبار

جمموع املربعات

درجة
احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة

قيمة الأثر

�إعادة بناء امل�سارات التاريخية

120.539

1

120.539

288.884

0.000

0.707

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

121.049

1

121.049

335.405

0.000

0.736

مهارات التحليل

86.237

1

86.237

252.966

0.000

0.678

تقدمي الأدلة التاريخية

144.957

1

144.957

403.262

0.000

0.771

ربط الأ�سباب بالنتائج

114.755

1

114.755

264.120

0.000

0.688

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

112.776

1

112.776

273.766

0.000

0.695

�إ�ستخدام الر�سوم واجلداول

99.872

1

99.872

199.854

0.000

0.625

�إ�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

124.776

1

124.776

527.493

0.000

0.815

قراءة احلدث التاريخي

120.921

1

120.921

502.348

0.000

0.807

10176.895

1

10176.895

1588.584

0.000

0.930

�إعادة بناء امل�سارات التاريخية

13.084

1

13.084

31.357

0.000

0.207

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

13.337

1

13.337

36.954

0.000

0.235

مهارات التحليل

23.823

1

23.823

69.881

0.000

0.368

تقدمي الأدلة التاريخية

11.343

1

11.343

31.555

0.000

0.208

ربط الأ�سباب بالنتائج

18.301

1

18.301

42.122

0.000

0.260

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

17.419

1

17.419

42.286

0.000

0.261

�إ�ستخدام الر�سوم واجلداول

15.355

1

15.355

30.728

0.000

0.204

�إ�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

17.371

1

17.371

73.436

0.000

0.380

قراءة احلدث التاريخي

15.952

1

15.952

66.269

0.000

0.356

1610.481

1

1610.481

251.392

0.000

0.677

�إعادة بناء امل�سارات التاريخية

50.071

120

0.417

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

43.308

120

0.361

مهارات التحليل

40.908

120

341.

تقدمي الأدلة التاريخية

43.135

120

0.359

ربط الأ�سباب بالنتائج

52.138

120

0.434

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

49.433

120

0.412

�إ�ستخدام الر�سوم واجلداول

59.967

120

0.500

�إ�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

28.385

120

0.237

قراءة احلدث التاريخي

28.885

120

0.241

مهارات الفهم والإ�ستيعاب التاريخي

768.752

120

6.406

املتغري التابع

مهارات الفهم والإ�ستيعاب التاريخي

املجموعة

مهارات الفهم والإ�ستيعاب التاريخي

اخلط�أ
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امل�صدر

املجموع

جمموع املربعات

درجة
احلرية

�إعادة بناء امل�سارات التاريخية

603.000

124

التعرف على الق�ضايا والأفكار الرئي�سية

647.000

124

مهارات التحليل

702.000

124

تقدمي الإدلة التاريخية

533.000

124

ربط الأ�سباب بالنتائج

646.000

124

مناق�شة وجهات النظر املختلفة

621.000

124

�إ�ستخدام الر�سوم واجلداول

636.000

124

ا�ستخدام امل�صادر التاريخية املتنوعة

607.000

124

قراءة احلدث التاريخي

611.000

124

50340.000

124

املتغري التابع

مهارات الفهم والإ�ستيعاب التاريخي

متو�سط املربعات

قيمة ف

الداللة

قيمة الأثر

�أظهرت نتائج �إختبار حتليل التباين امل�صاحب وجود فروق التوصيات:

ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة ال�ضابطة والتجريبية عند
م�ستوى الداللة ( )α<0.05على جميع مهارات الفهم والإ�ستيعاب
التاريخي وكانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست
ب�إ�ستخدام التاريخ ال�شفوي كمدخل يف تدري�س التاريخ يف تنمية
الفهم التاريخي لطالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة
الغوث الدولية (الأنروا) .كما يظهر جدول حتليل التباين امل�صاحب
وجود �أثر ذات داللة اح�صائية للتاريخ ال�شفوي كمدخل يف تدري�س
التاريخ يف تنمية الفهم التاريخي لطالب ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
يف مدار�س وكالة الغوث الدولية (الأنروا) ،حيث بلغت قيمة مربع
�إيتا ( ،)0.67على العالمة الكلية� ،أي �أن ن�سبة الت�أثري قد بلغت
( )% 67للتاريخ ال�شفوي على تنمية مهارات الفهم والإ�ستيعاب يف
مادة التاريخ.
ويعزو الباحثون هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة قاموا بعملية
جمع املعلومات من خالل املقابالت التي مت �إجرا�ؤها مع عديد من
ال�شخ�صيات الأردنية ،حيث مت احل�صول على هذه املعلومات من
خالل عمل ت�سجيالت �صوتية ملقابالت جمدولة وخمططة ت�شتمل
على تف�سريات خلربات �أفراد م�شاركني يف احلدث التاريخي ,كما
قام الطلبة بعملية ت�سجيل وتف�سري املعلومات التاريخية .مما �ساعد
ب�شكل كبري على تنمية مهارات الفهم التاريخي لدى طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث الدولية.كما قد يعود �سبب
ذلك �إىل ان ح�صول الطلبة على املعلومات خارج املوقف التعليمي
وب�صورة مب�سطة من قبل �أ�شخا�ص عا�رصوا احلدث وحتدثوا حوله
ب�صورة تف�صيلية �أدى ذلك �إىل زيادة فهم الطلبة للأحداث التاريخية
بعيداً عن ا�سلوب التلقني داخل احلجرة ال�صفية وقد ت�شابهت نتائج
الدرا�سة احلالية مع درا�سة كل من جين�سن ( ،)Jensen, 2008ودرا�سة
( ،)Setkus, 2010ودرا�سة (احل�سني و �شناوة ( ،))2010ودرا�سة
(اجلندي ( ،)2011والتي �أكدت هذه الدرا�سة على �أثر مدخل التاريخ
ال�شفوي يف تنمية مهارات الفهم والإ�ستيعاب التاريخي.

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،ف�إن الدرا�سة تو�صي مبا يلي:
  تطبيق مدخل التاريخ ال�شفوي يف تدري�س مادة التاريخ
يف الأردن لأثره يف تنمية مهارات الفهم التاريخي...
 اثراء منهاج التاريخ ب�أن�شطة حتفز �إ�ستخدام مدخل
التاريخ ال�شفوي يف تدري�س التاريخ.
 �إجراء درا�سات �أخرى م�شابهة.

املصادر واملراجع :
أوالً :املراجع العربية:
�1 .1أبو لبدة� ,سبع حممد .)1996( ,القيا�س والتقومي .عمان دار حامد للن�رش
والتوزيع.

2 .2اجلندي ،عبد العزيز ال�سعيد .)2011( .فعالية ا�ستخدام املدخل الإن�ساين
يف تدري�س التاريخ على تنمية التعاطف التاريخي جتاه بع�ض الق�ضايا
العربية لدى طالب املرحلة الثانوية .جملة كلية الرتبية ،بور �سعيد، 1)9( :
.37 - 1
3 .3الزيادات ،ماهر؛ وقطاوي ،حممد ( .)2010الدرا�سات االجتماعية طبيعتها
وطرائق تعليمها وتعلمها .عمان :دار الثقافة للن�رش والتوزيع.
4 .4ال�سيد ،حممد ( .)2015احلبكة الدرامية يف تلقني ور�صد الأحداث التاريخية
ال�شفوية .جملة جامعة الإ�سكندرية.532 - 509 :3 ،
5 .5الطائي ،فا�ضل خليل �إبراهيم  ,وال�سليفاين� ،ستار جبار حاجي.)2014( .
فاعلية ت�صميم تعليمي تعلمي وفق منوذج جريالك وايلي يف اكت�سـاب
املفاهيم الزمنية لدى طالب ال�صف احلادي ع�رش الإعدادي يف مادة
التاريخ وتنمية عادات العقل والتعاطف التاريخي لديهم .املجلة الدولية
الرتبوية املتخ�ص�صة.143 - 122 ،4)3( ،
6 .6عبد احل�سني ،مريي و�شناوة ،جبار ( .)2010مدى ا�ستعمال التاريخ
ال�شفوي كمدخل من مداخل تدري�س مادة التاريخ يف املرحلة الثانوية من
وجهة نظر مدر�سي ومدر�سات هذه املادة .جملة القد�س يف الآداب والعلوم
الرتبوية.190 - 172 ،)4 - 3( 9 ،

12

 سامح سليم أحمد عبد ربه.أ
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أثر مدخل التاريخ الشفوي في تدريس التاريخ في تنمية مهارات الفهم التاريخي
لدى طالب الصف العاشر االساسي في مدارس وكالة الغوث (األنروا) في األردن
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