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ملخص: 
هدفت الدرا�سة احلالية الك�سف عن اأثر ا�ستخدام التاريخ ال�سفوي كُمدخل يف تدري�ص 
تاريخ الأردن احلديث واملعا�رش يف حت�سيل الطلبة، وتنمية ثقافتهم. التاريخية الوطنية، 
التجريبي، حيث مت  �سبة  املنهج  اعتماد  الهدف مت  ولتحقيق  اآمنة،  تدري�سية  بيئة  واإيجاد 
التاريخية  الثقافة  تنمية  واختبار  حت�سيلي،  اختبار  وهي:  للدرا�سة  اأدوات  اأربع  بناء 
�سدق  من  التاأكد  مت  وقد  الآمنة.  التدري�سية  البيئة  ومقيا�ص  مقابلة،  واأ�سئلة  الوطنية، 
طالبًا   )41( عددها  بلغ  جتريبية  عينة  على  الأدوات  هذه  طبقت  حيث  وثباتها،  الأدوات 
الريموك  جامعة  يف  التاريخ  ق�سم  طلبة  من   )46( عددها  بلغ  �سابطة  وعينة،  وطالبة 
ال�سفوي  التاريخ  مُلدخل  اأثر  النتائج وجود  اأظهرت  2014 حيث  للعام الدرا�سي 2013/ 
يف التح�سيل حيث بلغ حجم الأثر )499.( ل�سالح املجموعة التجريبية كما تبني وجود 
حجم  بلغ  حيث  الوطنية  التاريخية  الثقافة  اختبار  يف  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  اأثر 
تدري�سية،  بيئة  اإيجاد  يف  ال�سفوي  للتاريخ  اأثر  وجود  النتائج  اأظهرت  كما   ).377( الثر 

 . اآمنة وبدرجة مرتفعة ومبتو�سط )3.90( 
�لكلمات �ملفتاحية: )التاريخ ال�سفوي، التح�سيل، الثقافة التاريخية الوطنية، البيئة 

التدري�سية الآمنة( 
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The Effect of Using Oral History as an Approach to Teach Recent 
and Contemporary History of Jordan on Students’ Achievement 

and in Developing Their National and Historical Culture and
in Creating a Safe Teaching Environment

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the effect of using oral history 
as an approach to teach recent and contemporary history of Jordan on 
students’ achievement and in developing their national and historical culture 
and in creating a safe teaching. To achieve this aim, the researcher adopted 
a quasi- experimental approach by developing four tools: an achievement 
test, developing historical and national culture test, interview questions and 
safe school environment scale. The validity and the reliability of the tools 
were checked and applied on an experimental group of (41) male and female 
students and on a control group of (46) male and female students from 
Department of History in Yarmouk University of the academic year 2013/ 
2014. The findings of the study showed that there is an effect of the oral 
history approach on students› achievements totaled (0.449) in favor of the 
experimental group. Moreover, there are significant statistical differences in 
favor of the experimental group totaled (0.377) . There is also an effect of the 
oral history on finding safe teaching environment. 

Keywords: oral history, achievements, historical and national culture, 
safe teaching environmen. 



188

أثر استخدام التاريخ الشفوي كمدخل في تدريس تاريخ األردن 
احلديث واملعاصر في حتصيل الطلبة وتنمية ثقافتهم التاريخية 

الوطنية وإيجاد بيئة تدريسية آمنة
أ. دعاء حيدر محمد العمري
أ. د هاني حتمل محمد عبيدات

مقدمة: 
يتناول علم التاريخ جميع الأن�سطة الب�رشية، ولكن قد تواجه املوؤرخني عقبات تتمثل 
بعدم قدرتهم على كتابة تاريخ �سمويل جلميع احلقب التاريخية، ويعود �سبب ذلك اإىل قلة 
الوثائق التاريخية، ونق�ص التدوين، ومن هنا كان لبد لهم من اللجوء اإىل م�سادر اأُخرى، 
كالتاريخ ال�سفوي باعتباره رديفًا للتاريخ الر�سمي للح�سول على احلقائق التاريخية التي 

قد تغطي ماُخفي لهم من حوادث تاريخية. 
من  منطوقة  ب�سورة  جيل  بعد  جياًل  الأجيال  تتناقله  مبا  ال�سفوي  التاريخ  وُيعّرف 
 )215  :2006( واجلعيدي  ال�سنوار  عند  اأما   ،  )2000 )ال�سيخ،  وانق�ست.  م�ست  اأحداث 
ويعرفه  القريب«.  املا�سي  يف  وجتاربهم  النا�ص  ذكريات  »ت�سجيل  اأنه  على  فيعّرفانه 
�سورجر  (soerger,2002,p.2) على اأنه “منهج لتوثيق املرياث الثقايف واخلربات والتجارب 
الإن�سانية املا�سية اعتماداً على الكلمة املنطوقة”. اأما اأبو جحجوح و حمدان )2006: 765( 
فيعّرفانه على اأنه “ذاكرة منطوقة تقدم اأحداثًا تاريخية من خالل عقد مقابلة �سخ�سية مع 

�ساهد عيان حلدث معني، اأو ُم�سارك يف �سنعه، اأو اأحد املعا�رشين لوقوعه”. 
اأما احل�سن )2011( فريى باأنه مايتم ت�سجيله وحفظه وتف�سريه لأ�سخا�ص مرموقني، اأو 
معا�رشين لأحداث تاريخية معينة، ويعتمد �رشدهم لتلك احلوادث على خرباتهم ال�سخ�سية، 

وعلى ما �سمعوه من اأخبار. 
فيها  ويح�سل  العمليات،  من  جمموعه  تتبع  منظمة  طريقة  باأنه  الباحثون  ويعّرفه 
ي�سبح  وهنا  حمكّية،  بلغة  يرويها  ومن  املعلومات،  يجمع  من  مابني  الإن�ساين  التوا�سل 
التفاعل اإن�سانيًا وغري مادي يف احل�سول على اأحداث تاريخية ما�سية، ويتم فيه ا�ستخدام 
تقنيات حديثة كو�سائل لعملية التوثيق للمادة اخلام ليتم حتليلها لحقًا، واإخ�ساعها للنقد 

والتف�سري و�سوًل لال�ستنتاج. 
وقد تعددت م�سادر احل�سول والتعبري عن التاريخ ال�سفوي مثل: املقابالت ال�سفوية، 
املذكرات التاريخية، وامل�رشحيات التاريخية، والأفالم الوثائقية اأو التاريخية، والروايات 
ت�ستند  وهي  وغريها،  ال�سفوية  الروايات  على  بالأ�سا�ص  ت�ستند  وهي  وغريها،  التاريخية، 
بالأ�سا�ص على الروايات ال�سفوية. وكان ابن خلدون يكتب التاريخ مبفهوم »التاريخ باخلرب«، 
حيث قدم من خالل ذلك الأ�سلوب مادة معرفية غنية باأ�سبابها، ودللتها، ونتائجها، واأظهر 
اإىل  ترجع  كتابته  اأهمية  لكن  واملكان،  الزمان  عرب  امل�ستمرة  تبدلته  يف  املجتمع  حركة 
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الرواية،  الراوي، و�سدقية  ودقة  اخلرب،  والتحقق من �سحة  الروايات،  وتعدد  الرواة،  اأنواع 
وهنا  اجلماعية.  اأو  الفردية  للروايات  ت�سويه  من  ي�ستتبعها  وما  الرواة  مغالط  اإىل  والتنبه 
تربز اأهمية املوؤرخ يف التحقق من ال�سخ�سيات لإثبات وجودها التاريخي يف زمان ومكان 
والنتائج  الأ�سباب  العالقة بني  اإيجاد  التاريخ ركزت على  تدوين  حمددين، فمنهجيته يف 

)عا�سي، 1991( . 
وعملية جمع التاريخ ال�سفوي لبد اأن تقوم على اأ�س�ص علمية متينة، ويكون القائمون 
العلمي  الإعداد  من  ولبد  ال�سفوية؛  الرواية  امليداين، وجمع  البحث  بطرق  دراية  على  عليه 
والتدريب اجليد لذلك املو�سوع. )املركز الليبي للمحفوظات والدرا�سات التاريخية، 2014(. 
متناٍم  علٌم  وهو  التاأريخ  علم  فروع  اأحد   (Oral Histrory)  ال�سفوي التاريخ  ومُيّثل 
(Life His� بالتاريخ احلي بع�سهم  وُي�سميه  النا�ص،  لتاريخ حياة  اأ�سا�سيًا   يُي�سّكل م�سدراً 

البحث  وطرق  نظرياته  له  ال�سفوي  والتاريخ  واإن�سانية،  نف�سية  اأبعاداً  يو�سح  لأنه   ،tory) 
اخلا�سة به، ويلجاأ له املوؤرخون لعدم كفاية الطرق التقليدية املتبعة يف درا�سة التاريخ. 

وللتاريخ ال�سفوي اأهمية كبرية كونه يعك�ص �سورة �سادقة عن واقع حياة ال�سعوب يف 
املا�سي بعاداتهم وتقاليدهم واأفكارهم ب�سورة مل تكن معروفة من قبل، وتعد مثوًل حيًا 
وفاعاًل يف الواقع امُلعا�ص يتجدد مع اليام ب�سكله و�سياغته لي�سهم يف �سناعة امل�ستقبل، 
الوطنية،  الهوية  وتر�سيخ  والعربة،  كالتوعية،  املجتمع  داخل  متعددة  وظائف  به  وُتناط 

وخلق احلياة اليومية. )بن مومن، 2005( . 
لن�رش  اأداة  ميثل  ال�سفوي  التاريخ  باأن  فريى   (Ronald, 1985, p.87) رولند  اأما 
الأحداث  عن  التعبري  يف  الفرد  حلرية  العنان  اإطالقه  خالل  من  التاريخ  يف  الدميقراطية 

املا�سية دون قيود، اأو حواجز �سيا�سية، اأو اقت�سادية، اأو اجتماعية. 
ال�سفوي قد  التاريخ  التاريخية يف  الأحداث  اأن  اإىل   (Portelli, 1997) وي�سري بورتلي 

تخلق تفاعاًل بني ال�رشد واخليال والذاتية واملنطقية. 
�رشائح  بكافة  قدميًا  تهتم  كانت  ال�سفوي  التاريخ  اأهميه  باأن   )2012( لي�سري  ويرى 
والن�ساء  والعاطلني،  اليدويني،  واحلرفيني  ال�سناعيني،  والعمال  الفالحني،  مثل  املجتمع 
اأّما اليوم، فالتاريخ ال�سفوي يهتم  واخلارجني عن القانون، وكل ما له عالقة بالهام�سية. 
بالأقليات اجلن�سية، والإثنية، والدينية، وال�سيا�سية، مع تركيز خا�ص على �سحايا احلروب 
الأهلية، اأو احلروب بني الدول، اأو عنف الدول، وب�سفة عامة العنف الجتماعي وال�سيا�سي. 

ويرى هنية )2006( باأن التاريخ ال�سفوي ُيعد م�سدراً اأ�سا�سيًا ي�ستعني به املوؤرخ من 
التي  وظروفها  املختلفة  ال�سعب  فئات  اأحوال  على  والّتعُرف  الر�سمي،  التاريخ  تدوين  اأجل 
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كانت مهملة يف التاريخ املدون )الر�سمي( ، ويرى ال�سفويون باأن معظم ماكان ُيدّون يف 
التاريخ الر�سمي هو التاريخ ال�سيا�سي للحكام، اأما التاريخ الجتماعي لل�سعوب فقد تعّر�ص 
لالإهمال، ومن هنا تاأتي اأهمية التاريخ ال�سفوي لتمكنه من اإلقاء ال�سوء على عناوين نظرية 

مثل الذاكرة، الأمة، الهوية، فهو ير�سم احلياة املا�سية بجميع تفا�سيلها واألوانها. 
الأ�سل ملرحلة  باأنه �سورة طبق  ال�سفوي  التاريخ   )2006( ال�سنوار واجلعيدي  ويعد 
واأفكارهم،  اآرائهم،  عن  تعرب  كونها  ما�سية  زمنية  مرحلة  يف  النا�ص  عا�سها  ح�سارية 
وعواطفهم، وي�سمل كافة مناحي احلياة الجتماعية، والقت�سادية، وال�سيا�سية، والثقافية 

ح وامُلف�رّش للتاريخ املكتوب.  وغريها فهو مبثابة الرافد واملو�سّ
ويعدرّ �لتاريخ �ل�شفوي �لذي يعتمد على �لذ�كرة وثيقة تاريخية مهمة، ب�رشط �أْن 

ُيبنى على عدة �أ�ش�س، �أهمها: 
امل�ساهدة ملجريات الأحداث.  -
امُل�ساركة: بحيث يكون ال�سخ�ص قد ا�سرتك يف حدث معني، اأو �سانعًا اأوحا�رشاً له.  -
امُلعاينة: اأن يكون ال�سخ�ص قد وقف على عني املكان وقت حدوث احلدث ومعرفته  -

مبا ترتب على ذلك احلدث من نتائج. 
امُل�ساءلة: كاأن يكون ال�سخ�ص امُلقابل قد قام بتوجيه �سوؤال اإىل عامل اأو فقيه، اأو  -

قا�ِص، اأو موؤرخ، اأو مفكر، اأو تاجر وغريهم. )ا�سحق، 2013( . 
ويرى كل من الع�سكر )2007( ، وُحبيدة )2013( اأن هنالك عدداً من التحدّيات التي 
تواجه التاريخ ال�سفوي اأهمها: جمع املادة ال�سفوية من اأُنا�ص يفتقدون للمو�سوعية والدقة 
ال�سفوية  املادة  وجمع  الّتاأريخ.  عملّية  م�سداقّية  من  ُيقلل  مّما  التاريخي،  احلدث  نقل  يف 
يف  الفر�سة  مينح  الأمر  ذلك  الزمنية،  �سياقاتها  و�سبط  املكتوبة،  باملادة  ومقابلتها 
التعبري عن فئة معينة تاريخيًا ب�سكل اأدبي عن ق�ساياهم كالفالحني، والن�ساء، والأقليات 
واملهم�سني، واخللُط ما بني الّرواية الّتاريخّية والّرواية الأدبّيِة، واعتماد الّرواية الأدبّية من 
قبل بع�ص املوؤّرخنَي م�سدًرا موثوًقا لكتابة الّتاريخ، وبذلك يقع على عاتق الباحث حتديًا 
يتمثل يف قدرته على التمييز داخل هذه املورفولوجية بني املروي احلقيقي واملروي غري 
مثل  امُلبتكرة،  واحلكايات  لالأطفال،  املوجهة  الرتبوية  واحلكايات  كالأ�ساطري،  احلقيقي 
اأّن  املرويات  هذه  تناول  �سعوبة  من  يزيد  ومما  احليوان،  ق�س�ص  و�رشد  الفكاهي،  ال�رشد 

احلدود بني ما هو حقيقي وما هو ُمتخّيل هي حدود �سبابية. 
�ل�شفية  �لغرفة  د�خل  �لتدري�س  عملية  �ل�شفوي يف  �لتاريخ  توظيف  ومُيكن 
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ميهايف  يرى  كما  �لرتبوية  �الأ�شاليب  من  �ثنني  يف  �لطالب  �إ�رش�ك  خالل  من 
)Mehaffy 1984( وهي: 

التاريخ ال�سفوي ال�سلبي: ويتم عن طريق عر�ص م�سادر التاريخ ال�سفوي من خالل . 1
ما �سيتعلمه الطالب، ويتم اإجناز ذلك من خالل دمج م�سادر جاهزة من التاريخ ال�سفوي يف 
املناهج القائمة، ومن املواد التي ُتعّر�ص الطالب لهذه املنهجية اأ�رشطة الكا�سيت، واأ�رشطة 
الفيديو، والكتب التي تت�سمن تف�سريات للتاريخ ال�سفوي، وتوفر هذه امل�سادر كذلك حُمتوى 

للمنهاج، وعادة ما ُي�ستخدم التاريخ ال�سفوي ال�سلبي لغايات الإنتاج والتوجيه. 
التاريخ ال�سفوي الإيجابي: وهنا يخلق الطالب تاريخه ال�سفوي اخلا�ص به، حيث . 2

ي�سارك الطالب يف مو�سوع البحث، وُيقّدم عملية امُلقابلة والتحليل وامُلناق�سة، وُيعّزز هذا 
لوحدة  الفعلية  والعنا�رش  املهارات،  اكت�ساب  يف  الطالب  دور  التعليم  من  املوجه  النمط 
التعليم، وميكن تعزيز هذا التطور الدافعي يف املناهج القائمة عندما يكون هناك ات�سال 
ال�سفوي  التاريخ  توظيف  ويتم  التعليم،  يف  التجريبية  الطريقة  هذه  خالل  من  �سخ�سي 
املو�سوعي،  والتحليل  التدري�ص،  يف  متقدمة  م�ستويات  ذات  مهارات  لتعليم  الإيجابي 
والرتكيب، والتقومي، ومن خالل هذه الطريقة ينتقل املعلمون من تعليم املهارات الدرا�سية 

الب�سيطة اإىل م�ستويات اأعلى وفقًا لت�سنيف »بلوم«. 
ولأهمية التاريخ ال�سفوي فقد اأجرت دولبريج   (Dulberg,2002) درا�سة يف نيواورليانز 
يف الوليات املتحدة الأمريكية هدفت اإىل الك�سف عن ت�سورات الأطفال، وتعاطفهم التاريخي 
ال�سفوي  ال�رشد  ا�ستخدام ُمدخل  التاريخي لديهم، وعند  التفكري  عند نقطة معينة من تطور 
والتف�سريي  النوعي  البحث  منهجية  اتبعت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  التاريخية،  لالأحداث 
حيث تكونت عينة الدرا�سة من جميع طالب ال�سف اخلام�ص يف اإحدى املدار�ص احلكومية 
الطالب �سوتيًا على  ا�ستجابات  وت�سجيل  املالحظة،  اأ�سلوب  الباحثة  وا�ستخدمت  املحلية، 
املواقف التاريخية ال�سفوية التي تعر�سوا لها يف احل�سة، كما ا�ستخدمت اأ�سلوب التعيينات 
لدى  التاريخي  التفكري  تكون  مدى  على  للتعرف  للعائلة  املقدمة  وال�ستبيانات  البيتية 
وحتليلها  البيانات  جمع  وبعد  لهم،  تاريخية  ق�س�سًا  الأهل  �رشد  عند  وبخا�سة  الأطفال، 
ال�سفوي  ال�رشد  التاريخي يطورها  التفكري  اإىل وجود ثالثة م�ستويات من  الدرا�سة  تو�سلت 
عند الأطفال وهي عبارة عن: م�ستوى فهم الأحداث، وحتليلها عرب ا�سرتاتيجيات التدري�ص 
املنا�سبة، وامل�ستوى الثاين تطور القيم الجتماعية والتاريخية عرب ممار�سة التفكري نف�سه 
ودعم العائلة، اأما امل�ستوى الثالث فهو تاأثر م�ستوى التفكري التاريخي بعوامل مثل اخلربة 

ال�سخ�سية، واملنهاج، وخلفية العائلة الثقافية التاريخية والعرقية. 
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مدينة  يف  تطبيقها  مت  التي   (Ayten and Ernic, 2005) واإيرنك اينت  درا�سة  ويف 
اأ�سنا الرتكية هدفت اإىل تقييم ن�ساطات التعلم واأ�ساليب تدري�ص الدرا�سات الجتماعية التي 
يقوم بها املعلمون لطالب ال�سف الرابع، وطالب ال�سف ال�سابع يف �سوء مفاهيم التفكري 
التاريخي وال�رشد ال�سفوي للتاريخ، وتكونت عينة الدرا�سة من 200 طالب من طالب �ستة 
اأ�سا�سية يف منطقة �سيهان الواقعة يف اأ�سنا الرتكية. ولتحقيق هدف الدرا�سة قام  مدار�ص 
 “ هما  التاريخ  مادة  يف  وحدتني  الطالب  جميع  بتدري�ص  املعلمني  ومب�ساعدة  الباحثان 
اأناطوليا”  الأول ومنطقة  “و” املوطن   20 والقرن   19 القرن  العثمانية يف  الإمرباطورية 
حيث مت ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية ال�رشد ال�سفوي التي تبعها مناق�سة عامة، وطرح الأ�سئلة ثم 
�سبه  مقابالت  عقد  مت  الدر�ص  انتهاء  وبعد  تعاونية  عمل  جمموعات  �سمن  مهمات  تنفيذ 
ال�سفية، وحتليل املنهاج، وخل�ست  الغرفة  اأداء املعلمني يف  الطالب ومالحظة  فردية مع 
الأتراك على  الطالب  ت�سجع  التي  الأ�ساليب  الأتراك لي�ستخدمون  املعلمني  اأن  اإىل  الدرا�سة 
الثقافة  وتنمية  التاريخ،  اأحداث  تو�سيح  يف  الفعال  اأثرها  رغم  ال�سفوي  ال�رشد  ممار�سة 
الوطنية واأن املعلمني ي�ستخدمون مادة الكتاب فقط يف تدري�سهم ملحتوى مادة التاريخ. 
للمنهاج،  واملناق�سة  وال�رشد،  التاريخي،  التفكري  اإ�سرتاتيجيات  باإدخال  الدرا�سة  واأو�ست 

وتدريب املعلمني على ا�ستخدامها. 
واأجرى الآغا )2006( درا�سة هدفت التعرف على اآراء جمموعة من معلمي الدرا�سات 
الجتماعية ومعلماتها فيما قبل اخلدمة حول التاريخ ال�سفوي يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة، 
اأداة البحث فقد كانت عبارة عن ا�ستبانة  اأما  وبلغ عدد عينة البحث )60( طالبا وطالبة، 
تتكون من )26( فقرة، ومت ح�ساب ال�سدق والثبات لها، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدم وجود 
ال�سفوي  التاريخ  ا�ستخدام  اإح�سائيا بني معلمي ومعلمات ماقبل اخلدمة حول  فروق دالة 

كُمدخل من مداخل التدري�ص تعزى اإىل اجلن�ص، اأو امل�ستوى الدرا�سي، اأو التفاعل بينهما.  
اأ�ساتذة التاريخ يف اجلامعات الفل�سطينية يف  وقام عدوان )2006( بتق�سي مواقف 
ا�ستبانة،  خالل  من  الو�سفي  الإح�ساء  منهج  اعتمد  وقد  ال�سفوي،  التاريخ  من  غزة  قطاع 
وهدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد درجة قبول املخت�سني للروايات ال�سفهية و�رشوطهم لقبولها 
مبا يحقق تاأ�سياًل منهجيًا ُمعتداً به للتاريخ ال�سفوي، واأظهرت نتائج هذه الدرا�سة اأن اأكرث 
م�سادر  باأن  يوؤمنون  غزة  قطاع  جامعات  يف  الإ�سالمي  التاريخ  اأ�ساتذة  من   %88 من 
التاريخ الإ�سالمي عمومًا مبنية على روايات �سفوية، وهو ما يعّزز العمل وفق منهج التاريخ 
ال�سفوي. واأظهرت الدرا�سة اأن املذّكرات هي رواية �سفوية، رغم كونها مكتوبة، وذلك وفقًا 

لآراء اأ�ساتذة التاريخ يف جامعات قطاع غزة، ووفقًا لبع�ص امل�سادر الأجنبية. 
واأجرى �سناوة وعبد احل�سني )2010( درا�سة هدفت اإىل التعرف على مدى ا�ستعمال 
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التاريخ ال�سفوي كُمدخل يف تدري�ص مادة التاريخ للمرحلة الثانوية من وجهة نظر مدر�سي 
املادة ومدر�ساتها، وقد ا�ستملت عينة الدرا�سة على )170( مدّر�سًا ومدّر�سة للتاريخ للمرحلة 
املتو�سطة والثانوية يف حمافظة القاد�سية للعام الدرا�سي )2009/ 2010( . وكانت اأداة 
الدرا�سة ا�ستبانة تتكون من )26( فقرة، وقد اأظهرت نتيجة هذه الدرا�سة فعالية ا�ستعمال 
يف  ومدر�ساته  التاريخ  مدر�سي  عند  التاريخ  تدري�ص  مداخل  من  كُمدخل  ال�سفوي  التاريخ 
كُمدخل  ال�سفوي  التاريخ  ا�ستعمال  فاعلية  وعدم  التاريخية،  الدرا�سية  للمقررات  تدري�سهم 

تدري�سي عند مدر�سي التاريخ ومدر�ساته تعزى ملتغري اجلن�ص )ذكر، اأنثى( . 
 (Ehlman, Ligon, Moriello, واأجرت اإيهلمان وليجون وموريللو وويلفورد و�ساك�سرت
 (Welleford & Schuster, 2011 درا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية هدفت اإىل الك�سف 
التقليدية  الطريقة  مقابل  ال�سفوي  التاريخ  ُمدخل  با�ستخدام  واملهمات  التعيينات  اأثر  عن 
املجتمع،  ال�سن يف  كبار  نحو  اجتاهاتهم  وثقافتهم، وحت�سني  الطالب،  زيادة حت�سيل  يف 
وتكونت عينة الدرا�سة من )45( طالبًا من طالب املرحلة الثانوية، در�ص )29( منهم درو�سًا 
تاريخية با�ستخدام مدخل التاريخ ال�سفوي بينما در�ص )16( با�ستخدام الطريقة التقليدية. 
ومت عقد اختبار من نوع الختيار من متعدد تبني من خالله فاعلية التاريخ ال�سفوي يف 
حت�سني التح�سيل، واإك�ساب الطالب املفاهيم الوطنية والجتماعية التي ُتعنى بكبار ال�سن 

وت�سهم يف م�ساعدة املجتمع على العناية بهم. 
اأثر  الك�سف عن  اإىل  بكندا هدفت  (Yang, 2011) بعمل درا�سة يف تورنتو  وقام ياجن 
القيم الجتماعية والوطنية يف مقرر  التاريخية �سفويًا يف تنمية  للق�س�ص  �رشد املعلمني 
التاريخ، ومت اختيار ثالثة �سفوف من �سفوف املرحلة الأ�سا�سية ومعلميهم، دّر�ص املعلم 
املعلم  ودر�ص  التاريخية،  للق�س�ص  ال�سفوي  ال�رشد  با�ستخدام  الأمريكي  التاريخ  الأول 
اأداء املعلمني والطالب ثم  ال�سف الثاين درو�سًا بوا�سطة التدري�ص املبا�رش، ومتت مالحظة 
ال�سفوي  ال�رشد  لالإ�سرتاتيجية  دال  اأثر  النتائج وجود  واأظهرت  للطالب،  �سفوي  اختبار  عقد 
التاريخي عمومًا يف تنمية مهارات التفكري التاريخي والقيم الوطنية، كما بّينت الدرا�سة اأن 
ل�رشد الق�س�ص ال�سفوي اأثراً داًل يف تعليم الطالب حب التعاون، وامل�ساركة، وج�رش الفجوة 

الجتماعية بني املعلم والطالب من جهة وبني الطالب اأنف�سهم من جهة اأخرى. 
ال�سفوي  ال�رشد  اأثر  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   (Jones, 2012) جونز  وقام 
التاريخ  درو�ص  يف  الثانوية  املرحلة  طالب  حت�سيل  على  والعادي  الإلكرتوين،  التاريخي 
الثانوية  املدار�ص  اإحدى  يدر�سون يف  طالبًا   )14( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  اأيوا.  يف 
ا�ستخدام املالحظة، واملقابالت، وجمع تقارير  الدرا�سة مت  اأيوا، ولتحقيق هدف  يف ولية 
الطالب املكتوبة وال�سفوية والإلكرتونية التي اأعدها الطالب يف درو�ص التاريخ الأمريكي، 
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ال�سفوي  ال�رشد  الآتية: تثري تقنيات  النتائج  اإىل  التو�سل  البيانات وحتليلها مت  وبعد جمع 
التخيل،  يثري  اأن  ال�سفوي  لل�رشد  ميكن  التاريخ،  مادة  نحو  واجتاهاتهم  الطالب  انفعالت 
واملالحظة، والنقد عند الطالب، عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى التح�سيل 

يعزى لطريقة ال�رشد ال�سفوي الإلكرتوين. 
مدخل  ا�ستخدام  اأهمية  حول  حتليلية  درا�سة   (Whitman, 2013) ويتمان واأجرت 
التاريخ ال�سفوي يف الغرفة ال�سفية يف املرحلة الثانوية لدرا�سة التاريخ الأمريكي، وخلق 
بيئة مدر�سية وطنية، ولتحقيق هدف الدرا�سة قامت الباحثة مبقابلة عينة من )100( طالب 
�ساركوا يف برنامج مدر�سي عام )2012( اأُطلق عليه )التاريخ ال�سفوي الأمريكي خالل قرن 
والإنرتنت،  الهاتف  اأو عرب  �سخ�سية  اأو  م�سجلة  احل�سول على مقابالت  ، ومت  الزمان(  من 
والأفالم  والروايات،  كالق�س�ص،  ال�سفوي  التاريخ  ا�ستخدام  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد 
الوثائقية زاد من حت�سيل الطالب كونه اأعطاهم �سورة حّية عن التاريخ الأمريكي، عالوة 
البطولة  ق�س�ص  ب�سبب  النفو�ص  الآخر يف  واحرتام  والدميقراطية،  احلرية،  قيم  على متتني 

والروايات امل�سوقة التي مت �رشدها. 
الكليات امُل�سجلني يف كلية الأداب،  اأ�رشكت طلبة   (Stone, 2013) اأما درا�سة �ستون
جمموعة  على  الدرا�سة  هذه  تركز  حيث  الأدب”  لهجرة  اجلديدة  “املوجة  بعنوان  بدرا�سة 
�سغرية من خربات املهاجرين بالإ�سافة اإىل الرتكيز على الأدب من خالل الروايات ال�سفوية 
الأخالقية  الطلبة على املهارات، والقيم  اإىل تعريف  الدرا�سة  لتلك املجموعة، وتهدف هذه 
الهجرة  بروايات  الطلبة  اإح�سا�ص  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  ال�سفوي  التاريخ  يف  املطلوبة 
الأمريكية، وترثي مثل هذه الدرا�سات خربات الطلبة، وتعمق اإح�سا�ص الأ�سدقاء والزمالء من 
عائالت املهاجرين الذين مت اختيارهم كعينة للدرا�سة، ولإجراء املقابالت معهم لال�ستفادة 

من جمموعة كبرية من اخلربات املهاجرة. 
اأماعطا اهلل (Atta� Allah, 2014) فقد عمل درا�سة يف ماليزيا هدفت اإىل الك�سف عن 
اأثر �رشد الق�س�ص ال�سفوي يف تنمية قيمة الإميان، وقيم حب التعلم لدى الطلبة كما يراها 
املعلمون حيث تكونت عينة الدرا�سة من )8( معلمني يعتمدون ا�سرتاتيجية �رشد الق�س�ص 
ومت  املاليزية،  العا�سمة  يف  احلكومية  املدار�ص  اإحدى  يف  ويعملون  ال�سفوية،  التاريخية 
اإجراء  ثم  ومن  �سفيًا،  والطالب  املعلمني  اأداء  مالحظة  على  قامت  نوعية  منهجية  اتباع 
ال�سفوية يعمل على حت�سني  الق�س�ص  اأن �رشد  النتائج  اأظهرت  مقابالت مع املعلمني، وقد 
الفهم وال�ستيعاب الجتماعي، ومتكني الطالب من اكت�ساب قيم الإميان، وحب التعلم، وحب 
الوطن، ومُيّكن املعلم من نقل خرباته وقيمه املعا�سة للطالب بطريقة ق�س�سية ممتعة تزيد 

من اأدائه وحت�سيله. 
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وتت�شابه �لدر��شة �حلالية مع ما�شبق من �لدر��شات يف تناولها للتاريخ �ل�شفوي، 
ولكنها تختلف عن ما �شبق مبا ياأتي: 

تناولها التاريخ ال�سفوي واأثره يف تنمية الثقافة التاريخية الوطنية.  -
تناولها التاريخ ال�سفوي واأثره يف ايجاد بيئة تدري�سية اآمنة.  -
و ُتعد الدرا�سة احلالية اإ�سافة نوعية على الدرا�سات ال�سابقة.  -

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ميثل تطور التعليم وتنويع اأ�ساليبه التدري�سية هاج�سًا وطنيًا، لأن به حت�سل التنمية 
والتغيري، واإليه يعزو اأي تطور يف املجتمع بكافة املجالت بعامة، اأما فيما يتعلق بالتاريخ 
بدينهم  ُمعتزين  �ساحلني  مواطنني  اإيجاد  التدري�سية  اأهدافه  اأهم  من  يعّد  الذي  بخا�سة 
اأجل تنمية حياتهم  اأجل القيام باأدوارهم يف املجتمع من  ووطنهم واأمتهم، وموؤهلني من 
العملية  ال�سفوي يف  التاريخ  ال�سوء على ُمدخل  اإلقاء  اقت�ساديًا واجتماعيًا، كان لبد من 
واملدون  الر�سمي  التاريخ  جانب  اإىل  حيوي  كم�سدر  فعاليته  اختبار  اأجل  من  التدري�سية 
بر�سم اأحداث حياة بكامل تفا�سيلها، واعتماد التاريخ ال�سفوي يف تكوين الثقافة الوطنية، 
وا�ستك�ساف جوانب القوة فيه بقيا�ص حت�سيل الطلبة ودوره يف اإيجاد بيئة تدري�سية اآمنة 
التَّاريخ تعرّبعن: كل  التَّاريخ، وحقائق  فوي �رشورة علمية لفهم حقائق  ال�سَّ كون امل�سدر 
لف من اأعمال، وخمطوطات، ووثائق، وت�سجيالت، وعادات، وتقاليد، وطقو�ص  ما تركه ال�سَّ

دينيَّة، وفنون، وق�س�ص �سعبيَّة، واأدوات واآلت متوارثة، وغري ذلك. 
لذا فاإن م�سكلة الدرا�سة تتحدد يف الك�سف عن اأثر ا�ستخدام التاريخ ال�سفوي كُمدخل 
ثقافتهم  وتنمية  الطلبة،  حت�سيل  يف  واملعا�رش  احلديث  الأردن  تاريخ  تدري�ص  يف 
�الإجابة  �حلالية  �لدر��شة  و�شتحاول  اآمنة.  تدري�سية  بيئة  واإيجاد  الوطنية،  التاريخية 

عن �الأ�شئلة �الآتية: 
احلديث . 1 الأردن  تاريخ  تدري�ص  يف  كمدخل  ال�سفوي  التاريخ  ا�ستخدام  اأثر  ما 

واملعا�رش يف حت�سيل الطلبة مقارنة بالطريقة العتيادية؟ 
ما اأثر ا�ستخدام التاريخ ال�سفوي كمدخل يف تدري�ص تاريخ الأردن احلديث واملعا�رش . 2

يف تنمية الثقافة التاريخية الوطنية مقارنة بالطريقة العتيادية؟ 
احلديث . 3 الأردن  تاريخ  تدري�ص  يف  كمدخل  ال�سفوي  التاريخ  ا�ستخدام  اأثر  ما 

واملعا�رش يف اإيجاد بيئة تدري�سية اآمنة؟ 
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أهداف الدراسة: 
ال�سفوي  التاريخ  ُمدخل  ا�ستخدام  فعالية  مدى  ا�ستك�ساف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
يف تدري�ص تاريخ الأردن احلديث واملعا�رش يف حت�سيل الطلبة واأثره على تنمية الثقافة 

التاريخية الوطنية، واإيجاد بيئة تدري�سية اآمنة. 

أهمية الدراسة: 
تنبثق اهمية الدرا�سة باأنها متثل املحاولة الأوىل يف ا�ستق�ساء اأثر ا�ستخدام التاريخ 
الطلبة، وتنمية  الأردن احلديث واملعا�رش يف حت�سيل  ال�سفوي كُمدخل يف تدري�ص تاريخ 

ثقافتهم التاريخية الوطنية، واإيجاد بيئة تدري�سية اآمنة. 
وميكن �أن ي�شتفيد من نتائج هذه �لدر��شة:  ●
تعريفهم . 1 خالل  من  ال�سيا�سية  والعلوم  التاريخ  ق�سم  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 

باأهمية التاريخ ال�سفوي واأثره على التح�سيل، وتنمية الثقافة التاريخية الوطنية، واإيجاد 
بيئة تدري�سية اآمنة. 

الوطنية من خالل توجيه . 2 والرتبية  الأردن احلديث واملعا�رش  تاريخ  موؤلفو كتب 
اأنظارهم لت�سمني التاريخ ال�سفوي �سمن اأن�سطة كتب التاريخ والرتبية الوطنية ودرو�سها. 

ال�ستفادة منها يف تطوير عملية الإ�رشاف الرتبوي، وعملية تدري�سها يف املدار�ص . 3
الثانوية. 

التعريفات اإلجرائية: 

التي  ◄ الأ�ساليب  اأحد  به  ويق�سد  �ل�شفوي:  �لتاريخ  با�شتخد�م  �لتدري�س  ُمدخل 
اإىل  الطلبة  ويوّجه من خالله  واملعا�رش،  احلديث  الأردن  تاريخ  م�ساق  ُمدّر�ص  ي�ستخدمها 
املجتمع املحلي، وفق عينة مق�سودة يحّددها امُلدر�سون والباحثون للبحث عن معلومات 
تتعلق مبو�سوعات املحا�رشات من خالل اأ�سلوب املقابلة اأو املالحظة من �سخ�سيات متتلك 
اأم  ع�سكريني  اأم  �سيا�سيني  اأكانوا  �سواء  فيه  م�ساركني  اأو  للحدث،  معا�رشين  اأو  املعلومة، 
املعلومات  �سدق  مدى  من  للتاأكد  التاريخي  البحث  منهجية  ا�ستخدام  ثم  ومن  موؤرخني، 

ومنطقيها بتوجيه من املدر�ص. 
املقرر  ◄ الإجبارية  امل�ساقات  اأحد  هو  و�ملعا�رش:  �حلديث  �الأردن  تاريخ  م�شاق 

تدري�سها على طلبة ق�سم التاريخ يف جامعة الريموك للعام اجلامعي )2013 - 2014( . 
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�لتح�شيل: مدى ا�ستيعاب الطالب ملا تعلموه من خربات معينة من مفاهيم وحدات  ◄
التي يح�سلون عليها يف الختبار  بالدرجات  ُمقّدراً  الدرا�سة عليها،  �سُتجرى  التي  امل�ساق 

التح�سيلي امُلعد من قبل الباحثني. 
�لثقافة �لتاريخية �لوطنية: ويق�سد بها جمموعة املعارف واخلربات والجتاهات  ◄

الأردن احلديث واملعا�رش،  الطلبة من خالل درا�ستهم مل�ساق تاريخ  اكت�سبها  التي  والقيم 
وتفاعلهم مع املجتمع املحلي. و�سيتم قيا�سها من خالل اختبار معد لهذة الغاية من قبل 

الباحثني. 
الغرفة  ◄ يف  ال�سائد  والجتماعي  النف�سي  الإطار  هي  �الآمنة:  �لتدري�شية  �لبيئة 

والجتماعية  النف�سية  الناحية  الآمنة من  التدري�سية  البيئة  املتحقق على مقيا�ص  ال�سفية 
الذي �سي�ستخدمه الباحثون لأغرا�ص الدرا�سة. 

حدود الدراسة: 
احلديث  - الأردن  تاريخ  مل�ساق  امل�سجلون  الريموك  جامعة  طلبة  الب�رشية:  احلدود 

واملعا�رش. 
احلدود املكانية: جامعة الريموك.  -
احلدود الزمانية: مت اإجراء الدرا�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي  -

 .2014-2013
اأدوات الدرا�سة ومدى �سدقها وثباتها.  -

الطريقة واالجراءات:

منهج الدراسة: 

اإحداهما جتريبية، والأخرى  التجريبي باعتماد جمموعتني  �سبة  ا�ستخدام املنهج  مت 
�سابطة ملنا�سبته ملو�سوع الدرا�سة احلالية. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

امل�سجلني  الطلبة  جميع  من  الدرا�سة  عينة  نف�سه  هو  والذي  الدرا�سة،  جمتمع  تكون 
يف م�ساق تاريخ الأردن احلديث واملعا�رش يف جامعة الريموك للعام اجلامعي )2013/ 
بالطريقة  الدرا�سة  عينة  اختيار  مت  وقد  وطالبة،  طالبًا   )87( عددهم  والبالغ   )2014
الق�سدية، كونه ليوجد �سوى �سعبتني لهذا امل�ساق مت تدري�ص اإحداهما بالطريقة العتيادية، 
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وهي املجموعة ال�سابطة وعدد طالبها )46( ، والأخرى با�ستخدام مدخل التاريخ ال�سفوي 
وهي املجموعة التجريبية وعدد الطلبة فيها )41( . 

أدوات الدراسة: 

تاألفت �أدو�ت �لدر��شة �حلالية من: 
�الختبار �لتح�شيلي: . 1

مت اإعداد الختبار التح�سيلي وفق اخلطوات التية: 
الطلبه،  - لتدري�ص  امُلعتمد  واملعا�رش  احلديث  الأردن  تاريخ  م�ساق  اإىل  الرجوع  مت 

وحتليله للتعرف على مكوناته واأهم الأفكار الرئي�سة فيه. 
مت الرجوع اإىل الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة للتعرف على كيفيه بناء الختبار.  -
مت ت�سميم جدول موا�سفات لالختبار مبا يتنا�سب مع الأهداف، ومدى ان�سجامها  -

لت�سمل جميع م�ستويات  الأ�سئلة  التوازن يف عملية طرح  ُيحّقق  واأهدافه، ومبا  مع امل�ساق 
الأهداف )التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي( وحماور الوحدتني ملحق )1( . 

مت اإعداد الختبار ب�سورته الأولية وقد تاألف من )30( �سوؤاًل.  -
التدري�ص يف  - اأع�ساء هيئة  مت عر�سه على جمموعه من امُلحّكمني امُلخت�سني من 

الأردنية تخ�س�ص مناهج درا�سات  التاريخ، وق�سم املناهج والتدري�ص يف اجلامعات  ق�سم 
الدقة  على  واحلكم  اجلامعة،  لطلبة  الختبار  منا�سبة  مدى  على  للحكم  وذلك  اجتماعية، 

العلمية لالختبار، وتقدمي اأية مقرتحات اأو تعديالت يرونها منا�سبة. 
-  )30( من  موؤلفًا  للتطبيق  النهائية  ب�سورتة  جاهزاً  الختبار  اأ�سبح  التحكيم  بعد 

�سوؤاًل مو�سوعيًا �سمن اأربعة بدائل. 

ثبات االختبار:

 (Test� retest) الختبار  واإعادة  الختبار  بطريقة  الختبار  ثبات  من  التحقق  مت 
الدرا�سة، ومن خارج عينة  التطبيقني على )20( طالبًا من جمتمع  اأ�سبوعني بني  وبفارق 
الدرا�سة، على جمموعة من الطلبة در�سوا امل�ساق ب�سورة �سابقة من خالل جتميعم من م�ساق 
تاريخ العرب احلديث واملعا�رش، كون م�ستوى امل�ساق الأخري كان للطلبة اخلريجني ومن 

املتوقع اأن غالبيتهم قد در�سوا م�ساق تاريخ الأردن احلديث واملعا�رش.
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وبعد �النتهاء من ذلك مت ح�شاب: 
معامالت ال�سعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الختبار التح�سيلي ملحق )2( .أ. 
العينة ب.  على  اأخرى  مرة  تطبيقه  اإعادة  طريق  عن  الختبارات  على  الثبات  معامل 

اأ�سبوعني، وُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني نتائج الطلبة يف املرتني فكان  نف�سها بعد 
م�ساويًا يف التح�سيلي ل )0.90( .

معادلة 	.  با�ستخدام  الختبارات  لفقرات  الداخلي  الت�ساق  معامل  ا�ستخراج  مت 
)كودر- ريت�سارد�سون – 20( وبلغت قيمته )0.85( .وبذلك اأ�سبح الختبار جاهزاً للتطبيق 

ب�سورته النهائية.

تصحيح االختبار:

مت ر�سد عالمة واحدة لكل اإجابة �سحيحة و�سفر لكل اإجابة خاطئة.
�ختبار تنمية �لثقافة �لتاريخية �لوطنية: . 2

مت اإعداد اختبار تنمية الثقافة التاريخية الوطنية وفق اخلطوات الآتية: 
الطلبه،  - لتدري�ص  امُلعتمد  واملعا�رش  احلديث  الأردن  تاريخ  م�ساق  اإىل  الرجوع  مت 

وحتليله للتعرف على مكوناتة واأهم الأفكار الرئي�سة فيه.
مت الرجوع اإىل املوؤلفات املتعلقه بتاريخ الأردن احلديث واملعا�رش. -
مت الرجوع اإىل حماور كتاب »الرتبية الوطنية« ومو�سوعاته الذي ُيدّر�ص يف جامعة  -

الريموك الأردنية كم�ساق اإجباري جلميع طلبة اجلامعة كونه يحوي جملة من املو�سوعات 
الثقافية التاريخية، والوطنية عن الأردن، وكون الهدف من ذلك امل�ساق تكوين ثقافة عامة 
عن الأردن يف نف�ص الطالب اجلامعي، وتعزيز هويته واإنتمائه لبلده، وكان م�سدراً مهمًا يف 
عملية طرح اأ�سئلة ذلك الختبار، ومل نكتف مبو�سوعات امل�ساق وبحثنا عن م�سادر اأخرى 
ُت�سكل ثقافة عامة لدى املواطن الأردين وبخا�سة الطلبة، وقد ا�ستندنا يف طرح الأ�سئلة على 
كتاب »الثقافة العامة » املقرر تدري�سه من قبل وزارة الرتبية والتعليم الأردنية على طلبة 
املرحلة الثانوية، وبذلك ح�رشنا يف ت�سميمنا لهذه الأداة ما اتفق عليه الأكادمييون يف 

تدري�سه كثقافة عامة- تاريخية ووطنية- لطلبة املرحلة الثانوية واجلامعية.
مت الرجوع اإىل الأدب النظري، والدرا�سات ال�سابقة للتعرف على كيفيه بناء الختبار. -
مت ت�سميم جدول موا�سفات لالختبار مبا يتنا�سب مع الأهداف، ومدى ان�سجامها  -

الأهداف  جميع  لت�سمل  الأ�سئلة  طرح  عملية  يف  التوازن  يحقق  ومبا  واأهدافه،  امل�ساق  مع 
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ملحق )1( .
مت بناء الختبار ب�سورته الأولية وقد تكون من )30( �سوؤاًل. -
التدري�ص يف  - اأع�ساء هيئة  مت عر�سه على جمموعة من امُلحّكمني امُلخّت�سني من 

الأردنية تخ�س�ص مناهج درا�سات  التاريخ، وق�سم املناهج والتدري�ص يف اجلامعات  ق�سم 
الدقة  على  واحلكم  اجلامعة،  لطلبة  الختبار  منا�سبة  مدى  على  للحكم  وذلك  اجتماعية، 

العلمية لالختبار، وتقدمي اأية مقرتحات اأو تعديالت يرونها منا�سبة.
-  )30( من  موؤلفًا  للتطبيق  النهائية  ب�سورتة  جاهزاً  الختبار  اأ�سبح  التحكيم  بعد 

�سوؤاًل مو�سوعيًا �سمن اأربعة بدائل.

ثبات االختبار:

الختبار  واإعادة  الختبار  بطريقة  التحقق  مت  فقد  لالختبار  الأداه  ثبات  من  للتاأكد 
 (Test� retest) وبفارق اأ�سبوعني بني التطبيقني على )20( طالبًا من خارج عينة الدرا�سة، 
مت  ذلك  من  النتهاء  وبعد  ال�سابقة،  لالأداة  متت  التي  الطريقة  بنف�ص  عليهم  احل�سول  ومت 

ح�ساب: 
التاريخية أ.  الثقافة  )تنمية  اختبار  من  فقرة  لكل  والتمييز  ال�سعوبة  معامالت 

والوطنية( ملحق )3( .
العينة ب.  على  اأخرى  مرة  تطبيقه  اإعادة  طريق  عن  الختبارات  على  الثبات  معامل 

اأ�سبوعني، وح�سب معامل ارتباط بري�سون بني نتائج الطلبة يف املرتني فكان  نف�سها بعد 
م�ساويًا يف )0.87( .

معادلة 	.  با�ستخدام  الختبارات  لفقرات  الداخلي  الت�ساق  معامل  ا�ستخراج  مت 
اأ�سبح  – 20( وبلغت قيمته )0.88( وهذا املعامل مقبول، وبذلك  )كودر- ريت�سارد�سون 

الختبار جاهزاً للتطبيق ب�سورته النهائية.

تصحيح االختبار:

مت ر�سد عالمة واحدة لكل اإجابة �سحيحة و�سفر لكل اإجابة خاطئة.
�أ�شئلة �ملقابالت �ل�شفوية: . 3

مت بناء اأ�سئلة املقابالت ال�سفوية بال�ستناد اإىل حماور الوحدتني الأخريتني من م�ساق 
اإجباري لطلبة ق�سم  ُيدّر�ص كمتطلب  الذي  الأردن احلديث واملعا�رش ومو�سوعاتها  تاريخ 
التاريخ يف جامعة الريموك وقد �سملت تلك الأ�سئلة جميع مفردات امل�ساق، وا�ستملت اأ�سئلة 
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املقابالت ال�سفوية على )31( �سوؤال، وللتاأكد من مدى �سموليتها للم�ساق، مت عر�سها على 
اللغوية،  ال�سياغة  �سالمة  من  اأي�سا  وللتاأكد   ، وال�سابطة(  )التجريبية،  ال�سعبتني  مدر�سي 
اأم  اأكادميية  اأم  �سيا�سية  امُلقابلة  ال�سخ�سية  اأكانت  �سواء  لل�سخ�سية  منا�سبتها  ومدى 
معا�رشة للحدث التاريخي، وللتاأكد من موؤ�رشات ال�سدق مت البتعاد عن ال�ستنتاجات يف 
و�سف ماحتدث عنه ال�سخ�سيات عند املقابلة، ومت ا�ستخدام اأدوات تكنولوجية با�ستخدام 
الآخر مع عدم  الهاتف يف بع�سها  ا�ستخدام  الفيديو يف بع�ص املقابالت، ومت  اآلة ت�سوير 
ال�ستغناء عن كتابة املالحظات يف اأثناء املقابالت، كذلك مت توجيه الطلبة بعر�ص ما قيل 
من كالم من قبل ال�سخ�سية التي مت مقابلتها بعد تدوينه عليه مرة اخرى ليتم التاأكد منه، 
واأخذ توقيعه على ذلك، ومت و�سعها من �سمن اخلطة الدرا�سية التي مت و�سعها با�ستخدام 

ُمدخل التاريخ ال�سفوي.
�سخ�سيات  غري  من  �سخ�سيات  ثالث  على  ُجرِّبت  فقد  الأداة  ثبات  من  وللتاأكد 
يف  ال�سخ�سيات  اإجابات  بني  الختالف  اأن  ولوحظ  اأ�سبوعني،  بفارق  مرتني  الدرا�سة 

قلياًل. كان  املرتني 
مقيا�س �لبيئة �لتدري�شية �الآمنة: . 4

ُبني مقيا�ص البيئة التدري�سية الآمنة وفق اخلطوات التية: 
التدري�سية  - بالبيئة  املتعلقة  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  الأدب  اإىل  الرجوع  مت 
الآمنة.
يف �سوء ذلك اأعدَّ املقيا�ص ب�سورتة الأولية موؤلف من )34( فقرة -
ُعر�ص على جمموعة من املحكمني املخت�سني من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اأق�سام  -

الإدارة الرتبوية، واملناهج يف اجلامعات الأردنية.
اأ�سبح  - بال�سياغة  املتعلقة  ومالحظاتهم  املحّكمني  خربة  من  ال�ستفادة  بعد 

املقيا�ص ب�سورته النهائية موؤلفًا من )34( فقرة
- (Test� re� التحقق من ثبات املقيا�ص بطريقة الختبار واإعادة الإختبار  ققد مت 

 (testوبفارق ا�سبوعني بني التطبيقني على )20( طالبًا من خارج عينة الدرا�سة، وُح�سب 

فكان  املقيا�ص  فقرات  على  املرتني  يف  الطلبة  ا�ستجابات  بني  بري�سون  ارتباط  معامل 
م�ساويًا )0.93( ، ومت اأي�سًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة الت�ساق الداخلي ح�سب معادلة 
ا�ستخدام  مت  احل�سابية  املتو�سطات  على  وللحكم   )0.91( ل  م�ساويًا  وكان  األفا،  كرونباخ 
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تدريج ليكرت اخلما�سي للفقرات، ولت�سحيح املقيا�ص مت ا�ستخدام املعيار الإح�سائي الآتي: 
4/ 5 = 1.33                             1+1.33 = 2.33   )5 - 1( = 4

الجدول )1( 
المتوسطا	 الحسابية لتدريج ليكر	 الخماسي

�ملتو�شط �حل�شابي �لدرجة

2.33 - 1 منخف�سة
 3.66 - 2.34 متو�سطة

 5 - 3.67 مرتفعة

إجراءات الدراسة: 

لتحقيق �أهد�ف �لدر��شة، مت �تباع �الإجر�ء�ت �الآتية: 
احل�سول على معلومات عن حجم املجتمع والعينة من خالل ك�سوفات اأ�سماء الطلبة أ. 

الدرا�سي  للف�سل  الريموك  الأردن احلديث واملعا�رش يف جامعة  من مدر�سي م�ساق تاريخ 
الثاين من العام الدرا�سي )2013/ 2014( من اأجل تطبيق اأدوات الدرا�سة.

الطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة.ب. 
ت�سميم املادة التعليمية وفق مدخل التدري�ص با�ستخدام التاريخ ال�سفوي يف م�ساق 	. 

تاريخ الأردن احلديث واملعا�رش، وذلك با�ستخدام اخلطوات التية: 
حتليل الأهداف ملحتوى وحدات امل�ساق وحتديدها. -
اإعداد الأن�سطة املرافقة له با�ستخدام التاريخ ال�سفوي. -
من  - ال�سفوي  التاريخ  مدخل  با�ستخدام  للمحا�رشة  اليومية  التح�سري  خطط  اإعداد 

من  �سفوية  ب�سورة  الدر�ص  مو�سوع  عن  م�سبقة  معلومات  جمع  على  الطلبة  حث  خالل 
التاريخي  املنهج  وا�ستخدام  املقابالت،  خالل  من  البحث  اأ�سلوب  وكان  املحلي،  املجتمع 

داخل املحا�رشة والتي تتكون من جمموعة من املراحل وهي: 
Ú .اختيار املو�سوع وحتديد اخلطة
Ú  حتديد م�سادر جمع املادة العلمية.من هم الأ�سخا�ص الذين �سوف يقابلهم الطالب؟
Ú .اإعداد اأ�سئلة املقابلة لالأ�سخا�ص امُلقابلني
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Ú  جمع املادة: من خالل التوا�سل مع ال�سخ�سيات للحديث عن مو�سوع اأو اأكرث من
مو�سوعات امل�ساق.

Ú  نقد املادة: نقد ظاهري، ونقد داخلي الظاهري يتعلق باخلارج من ا�سم ال�سخ�سية
ومكانيًا،  زمانيًا  عنها  معرفته  اأو  لالأحداث  معا�رشته  ومدى  و�سدقه،  مقابلتها،  مت  التي 
وبيان العالقة بني زمن الرواية واحلادثة التاريخية....الخ، والداخلي يتعلق مبنت املو�سوع، 
وم�سمونه، وحتديد اأهدافه، والتعرف على وجهة نظر �ساحبها، و�سبب روايته لها، ويكون 
النقد الظاهري والباطني بتوجيه من ع�سو هيئة التدري�ص واإ�رشافه، ومن ثم التو�سل اإىل 

احلقائق التاريخية داخل املحا�رشة اأمام الطلبة.
وقد مت اتباع الإجراءات الآتية يف املقابالت:  -
Ú  :قبل �ملقابلة

املقابلة . 1 اأ�سلوب  على  الطلبة  وتدريب  مقابلتهم،  �سيتم  الذين  الأ�سخا�ص  حتديد 
واإجراءاتها بدقة مثل: 

اأخذ موعد م�سبق من ال�سخ�سية املراد مقابلتها. -
حتديد مو�سوع املقابلة، واإبالغ ال�سخ�سية ب�سورة م�سبقة عن ذلك. -
حتديد املكان الذي �سيتم فيه املقابلة. -
حتديد اآلية املقابلة )هاتفية اأو �سخ�سية( . -
تكون . 2 اأن  ويجب  مقابلتها،  املراد  ال�سخ�سية  على  طرحها  املراد  الأ�سئلة  حتديد 

الأ�سئلة �سبه مغلقة وخمت�رشة.
ر�سميًا . 3 ويكون  مقابلة،  لكل  معينة  اأ�سئلة  يت�سمن  للطلبة  ُيعطى  مت حتديد منوذج 

ويتم توقيعه من قبل ال�سخ�سية املراد مقابلتها.
يجب التفاق على مدة املقابلة �ساعة، �ساعتني.........الخ. 4
العلمية . 5 بالر�سانة  واملعروفة  املوثوقة  التاريخية  ال�سخ�سيات  اختيار  يجب 

مثل:  اخلارجي  بالنقد  ي�سمى  ما  وهذا  التاريخية،  الكتابة  يف  والدقة  والأمانة 
اإملام  ولديهم  �سيا�سية  علوم  اأو  تاريخ  تخ�س�ص  اأ�ساتذة جامعات  معروفني،  )موؤرخني 
�سيا�سية(  �سخ�سيات  بالأحداث،  م�ساركني  اأو  احلدث  على  عيان  �سهود  باملو�سوع، 

مقابلة. كل  من  الهدف  حتديد 
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اإعالم ال�سخ�سية املراد مقابلتها مبو�سوع املقابلة قبل بوقت حتى يقوم بتجهيز . 6
نف�سه.

توجيه الطلبة لالهتمام مبظهرهم ال�سخ�سي ونربة ال�سوت لأن كل ذلك له اأثر يف . 7
املقابلة.

Ú  :يف �أثناء �ملقابلة
اجللو�ص يف غرفة هادئة بعيداً عن الت�سوي�ص والتعريف بنف�سي وهديف من املقابلة.. 1
اإىل . 2 الب�سيطة  من  فكرة  فكرة  متتابعة  وب�سورة  بالتدرج،  والأ�سئلة  الأفكار  طرح 

املعقدة.
تدوين املقابلة، ومكانها، ووقتها، ومدتها.. 3
احرتام ال�سخ�سية، ورغبته يف حالة عدم رغبته باخلو�ص يف اأي مو�سوع.. 4
عدم مقاطعة ال�سخ�سية يف اأثناء احلديث.. 5
يف نهاية املقابلة يقدم الطالب �سكره لل�سخ�سية على جمهوده.. 6
Ú  :بعد �ملقابلة

يرتب الطالب الأفكار، واحلوادث التاريخية املتح�سلة من ال�سخ�سيات، وي�سنف ما . 1
توافق مع م�سمون امل�ساق، وما تعار�ص معه، وما حت�سل من معلومات اإثرائية.

عر�ص املقابالت اأمام الطلبة يف اأثناء املحا�رشة.. 2
يف . 3 املوجودة  بالأفكار  امل�ساق  مدر�ص  قبل  من  الطلبة  عر�سه  ما  مناق�سة  يتم 

للمعلومات  الداخلي  النقد  فيها، وهنا نحقق  والنظر  الإثرائية،  الإ�سافية  والأفكار  امل�ساق 
اإيجابيًا اأو �سلبيًا.

وتعويدهم . 4 وتفكريهم،  دافعيتهم،  واإثارة  واملناق�سة،  احلوار،  على  الطلبة  ت�سجيع 
على البحث وال�ستق�ساء عن املعلومات التاريخية، وبذلك يعزز لديهم ما ي�سمى بالتاريخ 

ال�سفوي الإيجابي.
مت . 5 التي  املعلومات  حول  امل�ساق  مدر�ص  قبل  من  للطلبة  راجعة  تغذية  تقدمي 

اإح�سارها ومدى دقتها و�سحتها.
اإىل نتائج، . 6 اإح�سائيًا با�ستخدام نظام  (spss)والتو�سل  البيانات وحتليلها  جمع 

ومناق�ستها بهدف ا�ستخراج النتائج لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.
تبويب النتائج، وتف�سريها، والتعليق عليها، واقرتاح التو�سيات يف �سوئها.. 7
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متغريات الدراسة: 

Ú  ملتغري �مل�شتقل: طريقة التدري�ص ولها م�ستويان: تدري�ص تاريخ الأردن احلديث�
واملعا�رش با�ستخدام مدخل التاريخ ال�سفوي، وا�ستخدام الطريقة العتيادية.

Ú  احلديث الأردن  تاريخ  مل�ساق  امل�سجلني  الطلبة  حت�سيل  �لتابعة:  �ملتغري�ت 
واملعا�رش يف جامعة الريموك، وتنمية الثقافة التاريخية الوطنية، واإيجاد بيئة تدري�سية 

اآمنة لهم.

املعاجلات اإلحصائية: 
 (spss) الإح�سائي  الربنامج  با�ستخدام  الآتية  الإح�سائية  الأ�ساليب  اأُ�ستخدمت 

لالإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة: 
الفروق  لبيان  “ت”  اختبار  ا�ستخدام  مت  الثاين  ال�سوؤال  و  الأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
ا�ستخراج  مت  املجموعات  تكافوؤ  من  وللتحقق  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  الإح�سائية 
الختبار  على  القبلي  الطلبة  لتح�سيل  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
الثقافة  لتنمية  القبلي  الختبار  على  الطلبة  وحت�سيل  الأول  الدرا�سة  ل�سوؤال  التح�سيلي 
التاريخية الوطنية تبعًا ملتغري املجموعة )جتريبية، �سابطة( .ولالإجابة عن ال�سوؤال الثالث 
التدري�سية  البيئة  ملقيا�ص  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخدام  مت 
الآمنة، وترتيب الفقرات تنازليًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية، وو�سف م�ستواها ب )مرتفعة، 

متو�سطة، منخف�سة( .

نتائج الدراسة: 

تدري�س  ◄ يف  كمدخل  �ل�شفوي  �لتاريخ  ��شتخد�م  �أثر  ما  الأول:  ال�سوؤال 
تاريخ �الأردن �حلديث و�ملعا�رش يف �لتح�شيل مقارنة بالطريقة �العتيادية؟ 
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية  ال�سوؤال مت  لالإجابة عن هذا 
لالأداء لعينة الدرا�سة على اختبار التح�سيل القبلي والبعدي تبعًا ملتغري املجموعة )جتريبية، 
�سابطة( ، ولبيان الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام اختبار »ت«، 

واجلداول اأدناه تو�سح ذلك.
والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  املجموعات  تكافوؤ  من  وللتحقق 
وا�ستخدام   ، املجموعة )جتريبية، �سابطة(  تبعا ملتغري  القبلي  الطلبة  لتح�سيل  املعيارية 
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اختبار “ت” واجلدول اأدناه تو�سح ذلك.
الجدول )2( 

المتوسطا	 الحسابية واالنحرافا	 المعيارية واختبار »	« تبعا لمتغير المجموعة
على تحصيل الطلبة القبلي ذلك

�ملتو�شط �لعدد�ملجموعة
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

قيمة
"ت"

درجات 
�حلرية

�لداللة 
�الإح�شائية

التح�سيل 
القبلي

4114.023.2360.058850.954جتريبية

4613.984.101�سابطة

يتبني من اجلدول ال�سابق عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف عند م�ستوى الدللة 
املجموعة  ملتغري  تبعًا  القبلي  الطلبة  لتح�سيل  احل�سابية  املتو�سطات  يف   )α =  0.05(
، وهذه   )0.954( اإح�سائية  وبدللة   )0.058( قيمة ت  بلغت  ، حيث  )جتريبية، �سابطة( 

النتيجة ت�سري اإىل تكافوؤ املجموعات يف التح�سيل القبلي.
الجدول )3( 

المتوسطا	 الحسابية واالنحرافا	 المعيارية واختبار “	” تبعا لمتغير المجموعة
على أداء عينة الدراسة على اختبار التحصيل البعدي

�ملتو�شط �لعدد�ملجموعة
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

قيمة
"ت"

درجات 
�حلرية

�لداللة 
�الإح�شائية

مربع �يتا 
 )η2(

4123.543.7628.315850.0000.449جتريبية

4616.504.092�سابطة

يتبني من اجلدول اأعاله وجود فروق ذات دللة اإح�سائية )α = 0.05( يف املتو�سطات 
احل�سابية للتح�سيل تبعًا ملتغرياملجموعة )جتريبية، �سابطة( ، حيث بلغت قيمة ت )8.315( 

وبدللة اإح�سائية )0.00( ، وجاءت الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية.
الدرا�سة  عينة  اأداء  على  ال�سفوي  التاريخ  ُمدخل  فاعلية  مدى  عن  الك�سف  اأجل  ومن 
ُمدخل  اأثر  اأن  يعني  وهذا   ،  )0.449( فكان  الأثر  حجم  اإيجاد  مت  التح�سيل،  اختبار  على 
التاريخ ال�سفوي يف حت�سيل املجموعة التجريبية عاٍل، وقد يعود �سبب ذلك اىل تفعيل دور 
الطالب “كباحث مبتدئ”، حيث ي�سارك الطالب يف مو�سوع البحث، ويقوم بعملية املقابلة 
والتحليل واملناق�سة، ويعزز هذا النمط املوجه من التعليم دور الطالب يف اكت�ساب املهارات 
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والعنا�رش الفعلية لوحدة التعليم.وميكن تعزيز هذا التطور الدافعي واملناهج الفعالة عندما 
التعليم، وكون الطالب  التجريبية يف  يكون هناك ات�سال �سخ�سي من خالل هذه الطريقة 
اأ�سبح م�سدراً للمعلومه با�ستخدام هذه الطريقة اأ�سبحت قدرته على تذكر املعلومة اأكرب مما 

�سيوؤدي لحقًا اأن ينعك�ص على اأداء الطلبة ب�سورة اإيجابية.
كما اأن اأغلب الدرا�سات ال�سابقة اأّكدت على اأن التاريخ ال�سفوي ي�سهم ويزيد من حت�سيل 
اإيهلمان وليجون وموريللو وويلفورد  الطلبة مثل درا�سة جونز  (Jones, 2012) ودرا�سة 
و�ساك�سرت  (Ehlman, Ligon, Moriello, Welleford & Schuster, 2011) ودرا�سة عطا 
اهلل  (Atta� Allah, 2014) التي ك�سفت عن اأثر �رشد الق�س�ص ال�سفوي لدى الطلبة كما يراها 
 (Whitman, ويتمان  واأجرت  وحت�سيلهم،  الطلبة  اأداء  من  زادت  اأنها  اإىل  وخل�ست  املعلم، 
 (2013 درا�سة اأظهرت نتائجها اأن ا�ستخدام التاريخ ال�سفوي زاد من حت�سيل الطالب كونه 

.(Stone, 2013) اأعطاهم �سورة حية عن التاريخ الأمريكي، واأ�سارت لذلك درا�سة
تدري�س  ◄ يف  كمدخل  �ل�شفوي  �لتاريخ  ��شتخد�م  �أثر  ما  الثاين:  ال�سوؤال 

و�لوطنية  �لتاريخية  �لثقافة  تنمية  يف  و�ملعا�رش  �حلديث  �الأردن  تاريخ 
مقارنة بالطريقة �العتيادية؟ 

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
تبعًا  والبعدي  القبلي  والوطنية  التاريخية  الثقافة  تنمية  اختبار  على  الدرا�سة  عينة  لأداء 
ملتغري املجموعة )جتريبية، �سابطة( ، ولبيان الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية 

مت ا�ستخدام اختبار »ت«، واجلداول اأدناه تو�سح ذلك.
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  املجموعات  تكافوؤ  من  وللتحقق 
املعيارية لختبار تنمية الثقافة التاريخية والوطنية الطلبة القبلي تبعا ملتغري املجموعة 
ا�ستخدام  مت  احل�سابية  املتو�سطات  بني  الإح�سائية  الفروق  ولبيان   ، �سابطة(  )جتريبية، 

اختبار “ت”، واجلدول اأدناه يو�سح ذلك.
الجدول )4( 

المتوسطا	 الحسابية واالنحرافا	 المعيارية واختبار “	” تبعا لمتغير المجموعة
على اختبار تنمية الثقافة التاريخية والوطنية القبلي

�ملتو�شط �لعدد�ملجموعة
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

قيمة
"ت"

درجات 
�حلرية

�لداللة 
�الإح�شائية

الثقافة القبلي
850.874- 4114.245.7040.159جتريبية

4614.414.172�سابطة
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يف   )α =  0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اأعاله  اجلدول  من  يتبني 
ملتغري  تبعا  القبلي  والوطنية  التاريخية  الثقافة  تنمية  لختبار  احل�سابية  املتو�سطات 
املجموعة )جتريبية، �سابطة( ، حيث بلغت قيمة ت )- 0.159( وبدللة اإح�سائية )0.874( 

.وهذه النتيجة ت�سري اإىل تكافوؤ املجموعات يف التح�سيل القبلي.
الجدول )5( 

المتوسطا	 الحسابية واالنحرافا	 المعيارية واختبار “	” تبعا لمتغير المجموعة
على أداء عينة الدراسة على اختبار تنمية الثقافة التاريخية والوطنية البعدي

�ملتو�شط �لعدد�ملجموعة
�حل�شابي

�النحر�ف 
�ملعياري

قيمة
"ت"

درجات 
�حلرية

�لداللة 
�الإح�شائية

مربع �يتا 
 )η2(

4124.414.4557.176850.0000.377جتريبية

4617.224.853�سابطة

يف   )a = 0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  ال�سابق  اجلدول  من  يتبني 
املجموعة  ملتغري  تبعا  والوطنية  التاريخية  الثقافة  تنمية  لختبار  احل�سابية  املتو�سطات 
)جتريبية، �سابطة( ، حيث بلغت قيمة ت )7.176( وبدللة اإح�سائية )0.000( ، وجاءت 

الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية.
ومن اأجل الك�سف عن مدى فعالية ُمدخل التاريخ ال�سفوي على اأداء عينة الدرا�سة على 
اختبار تنمية الثقافة التاريخية والوطنية، مت اإيجاد حجم الأثر فكان )0.377( ، وهذا يعني 
وقد  التجريبية،  املجموعة  لدى  الوطنية  التاريخية  الثقافة  تنمية  يف  عاٍل  الأثر  حجم  اأن 
يعود �سبب ذلك اإىل اأن الطلبة اتبعوا منهج البحث التاريخي الذي يقوم على املقابلة وجمع 
املعلومات املختلفة من �سخ�سيات تاريخية هذا اأدى اإىل زيادة ثقافتهم التاريخية الوطنية 
وعّرفهم بتاريخ �سفوي غري مّدون يف الكتب، مما اأدى اإىل تو�سيع ثقافتهم الوطنية والتعّرف 
على عقليات واأمناط تفكريية ووجهات نظر خمتلفة من �سخ�سية لأخرى، وتعّد مقابالت 
الطلبة لل�سخ�سيات من اأهم و�سائل ا�ستثارة قدراتهم يف عملية التعلم، واإثراء خرباتهم وزيادة 
الثقافة الوطنية �سماتها يف  اأكادمييًا وجمتمعيًا، وُتظهر  معلوماتهم ومعارفهم ومتكينهم 

الأفراد ويف ال�سعوب على حد �سواء، يف الوعي الفردي والوعي الجتماعي والتاريخي.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سه مع درا�سة دولبريج  (Dulberg,2002) بوجود دور للتاريخ 
ال�سفوي يف زيادة ثقافة الطلبة واكت�سابهم للمفاهيم الوطنية والجتماعية التي تعنى بكبار 
ال�سن، كما اأكّدت على ذلك درا�سة ويتمان  (Whitman, 2013) حيث اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن ا�ستخدام التاريخ ال�سفوي �ساعد على متتني قيم احلرية، والدميقراطية، واحرتام الآخر يف 
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النفو�ص ب�سبب ق�س�ص البطولة والروايات امل�سوقة التي مت �رشدها، واتفقت مع درا�سة ياجن 
 (Yang, 2011) باأنه يزيد من تنمية القيم الجتماعية والوطنية يف مقرر التاريخ.

تدري�س  ◄ يف  كمدخل  �ل�شفوي  �لتاريخ  ��شتخد�م  �أثر  ما  الثالث:  ال�سوؤال 
تاريخ �الأردن �حلديث و�ملعا�رش يف �إيجاد بيئة تدري�شية �آمنة؟ 

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
ملقيا�ص البيئة التدري�سية الآمنة، واجلدول اأدناه يو�سح ذلك.

الجدول )6( 
المتوسطا	 الحسابية واالنحرافا	 المعيارية لمقياس البيئة التدريسية اآلمنة

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطا	 الحسابية

�ملتو�شط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�شابي

�النحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

مرتفعة4.290.814عَرفني التاريخ ال�سفوي على مكانة وطني التاريخية16
مرتفعة4.150.760مَنى التاريخ ال�سفوي مهارة الإن�سات لدي230

233
دَربني مدخل التاريخ ال�سفوي على اأهمية اأن تكون هناك اآراء خمتلفة 

مرتفعة4.150.823لأ�سخا�ص خمتلفني

مرتفعة4.120.812جعلني التاريخ ال�سفوي اأكرث جِديه يف امل�ساق414
مرتفعة4.100.917زاد التاريخ ال�سفوي من ثقتي بنف�سي518

65
عَرفني التاريخ ال�سفوي على ال�سخ�سيات التاريخية التي لها دور يف 

مرتفعة4.071.127تاريخ الأردن

مرتفعة4.071.127�ساهم يف تو�سيح املعلومات التاريخية610
مرتفعة4.070.818اأتاح التاريخ ال�سفوي الأجواء الدميقراطية خالل املحا�رشة 623
مرتفعة4.050.921�سَجعني التاريخ ال�سفوي على طرح اأ�سئلة ذات م�ستويات عليا927
مرتفعة4.050.865عَزز التاريخ ال�سفوي من قدرتي على ربط احلا�رش باملا�سي929
مرتفعة4.020.935ُيظِهر التاريخ ال�سفوي قدراتي يف املناق�سات اجلماعية1128
مرتفعة4.020.961اأثار لدي مدخل التاريخ ال�سفوي حب ال�ستطالع1134

139
جعلني التاريخ ال�سفوي اأعتمد على م�سادر متعددة يف احل�سول على 

مرتفعة4.000.894املعلومات 

مرتفعة3.950.835جعلني التاريخ ال�سفوي اأ�سعر باحليوية والن�ساط خالل املحا�رشة1411
مرتفعة3.951.117اأ�سبح اأ�سلوب مدر�ص امل�ساق �سِيق بف�سل ا�ستخدام التاريخ ال�سفوي 1413
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�النحر�ف 
�مل�شتوى�ملعياري

مرتفعة3.951.048�سَجعني التاريخ ال�سفوي على التعبري عن راأيي واأفكاري1416
مرتفعة3.901.091اأ�سعرين التاريخ ال�سفوي بدوري املهم خالل املحا�رشة1720
مرتفعة3.901.136اأتفاعل مع املادة ال�سفوية اأكرث من مادة امل�ساق املدونة1722
مرتفعة3.881.053زاد التاريخ ال�سفوي من حت�سيلي يف امل�ساق207

2031
مَكنني التاريخ ال�سفوي من تطوير مهارتي يف اإعادة �سياغة اأفكار 

مرتفعة3.880.900ال�سخ�سيات باأ�سلوبي اخلا�ص

مرتفعة3.850.853اأَدى التاريخ ال�سفوي اإىل �سقل ثقافتي كطالب جامعي 221
مرتفعة3.850.853�ساهم التاريخ ال�سفوي يف بناء ج�سور التعاون مع املجتمع املحلي2321
مرتفعة3.801.123�سَجعني ا�ستخدام التاريخ ال�سفوي كمدخل تدري�سي على التعلم الذاتي243
مرتفعة3.801.030غرَي التاريخ ال�سفوي من روتني التدري�ص2419
مرتفعة3.800.872�سَجعني التاريخ ال�سفوي على النقد البناء2432
مرتفعة3.760.994�ساهم التاريخ ال�سفوي يف ت�سكيل عالقات ودية بيني وبني زمالئي2717
مرتفعة3.761.067زاد مدخل التاريخ ال�سفوي من تقديري لقيمة للوقت2725
مرتفعة3.710.844�سَحح التاريخ ال�سفوي الأفكار املغلوطة لدي حول التاريخ الوطني292
مرتفعة3.680.960لَبى التاريخ ال�سفوي حاجاتي ورغباتي يف امل�ساق3015
متو�سطة3.660.990جعلني مدخل التاريخ ال�سفوي اأوؤمن بقدرتي على النجاح 3126

3224
اأتاح مدخل التاريخ ال�سفوي قيام مدر�ص امل�ساق بتعزيزي ب�سبب 

متو�سطة3.610.862املعلومات الإثرائية املتح�سلة من ا�ستخدام مدخل التاريخ ال�سفوي 

متو�سطة3.411.048اأ�رشك التاريخ ال�سفوي اإىل جميع الطلبة يف املحا�رشة334

3412
�سَجعني مدخل التاريخ ال�سفوي على عمل اأبحاث تاريخية ميدانية 

3.291.209تعود بالفائدة على املجتمع املحلي
متو�سطة

مرتفعة3.900.464�لدرجة �لكلية

يتبني من اجلدول )7( ان املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني )3.29 - 4.29( 
، حيث جاءت الفقرة رقم )6( والتي تن�ص على »عَرفني التاريخ ال�سفوي على مكانة وطني 
التاريخية« يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )4.29( ، من بينما جاءت الفقرة رقم 
تعود  ميدانية  تاريخية  اأبحاث  عمل  على  ال�سفوي  التاريخ  مدخل  »�سَجعني  ون�سها   )12(



211

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (2) - حزيران 

.وبلغ   )3.29( بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الأخرية  باملرتبة  املحلي«  املجتمع  على  بالفائدة 
املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية )3.90( بدرجة مرتفعة، وقد يعود �سبب ذلك اإىل اأن مدخل 
الآراء ووجهات  واإبداء  والتفاعل واملناق�سة  امل�ساركة  الطالب  ال�سفوي يتطلب من  التاريخ 
بع�سهم،  من  الطلبة  ويقّرب  ممتعة،  �سّيقة  املحا�رشة  جعل  اىل  يوؤدي  الإجراء  هذا  النظر، 
ومن املدّر�ص، ويعّرفهم ببع�سهم بع�سًا مما يوؤدي اإىل اإيجاد عالقة ودّية بني جميع اأطراف 
العملية التعليمية، وتتفق النتيجة احلالية مع نتيجة درا�سة ياجن  (Yang,2011) يف دور 
التاريخ ال�سفوي يف حتقيق مظاهر البيئة التدري�سية الآمنة مثل تعليم الطالب حب التعاون، 
وامل�ساركة، وج�رش الفجوة الجتماعية بني املعلم والطالب من جهة، وبني الطالب اأنف�سهم 
من جهة اأخرى، عالوة على متتني قيم احلرية والدميقراطية واحرتام الآخر يف النفو�ص ب�سبب 
 ،(Whitman, 2013)  ق�س�ص البطولة والروايات امل�سّوقة التي مت �رشدها يف درا�سة ويتمان
 (Hartling, Scott, Johnson, واتفقت مع هارتلنج و�سكوت وجون�سون وبي�سوب وكال�سني
 (Bishop & Klaseen, 2013 حيث اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 

للتاريخ ال�سفوي يف قنوات الت�سال، واللتزام باملواعيد، وانخفا�ص قلق امل�ستقبل، وتقبل 
البيئة املحيطة والتاريخ ال�سابق مقارنة باأفراد املجموعة ال�سابطة، ويف درا�سة عطا اهلل 
 (Atta� Allah, 2014) كان هناك اأثٌر ل�رشد الق�س�ص ال�سفوي يف تنمية قيمة الأميان وقيم 

حب التعلم لدى الطلبة كما يراها املعلمون.

التوصيات: 

يف �شوء ما تو�شلت �إليه نتائج �لدر��شة، نو�شي مبا ياأتي: 
كتب . 1 يف  ال�سفوي  التاريخ  ُمدخل  بدمج  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم  اأن 

التاريخ من خالل الأن�سطة التعليمية املختلفة، وت�سجيع املعلمني على ت�سجيع طلبتهم على 
جمع معلومات تاريخية من املجتمع املحلي، وتنويع م�سادر احل�سول على املعلومة.

عقد دورات تدريبية ملعلمي التاريخ حول كيفية توظيف التاريخ ال�سفوي كُمدخل . 2
تدري�سي.

اإجراء درا�سات مماثلة على م�ستويات عمرية و�سفية خمتلفة ملعرفة فاعلية مدخل . 3
التاريخ ال�سفوي يف تطوير قدرة الطالب على التفكري والتحليل ونقد املعلومة والإ�ستنباط.
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طرق . 4 مع  ال�سفوي  التاريخ  مدخل  فاعلية  ملقارنة  الدرا�سات  من  مزيد  اإجراء 
وا�سرتاتيجيات تدري�سية اأخرى.

العناية بالتاريخ ال�سفوي كونه ميثل الإرث احل�ساري لالأمم وال�سعوب.. 5
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