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  ملخص
ا في  ة الواجب توفرھ ة التاريخي ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى مدى انسجام أشكال التربي
اريخ مع األشكال المتضمنة في كتب  دريس قسم الت ة ت كتب التاريخ من وجھة نظر أعضاء ھيئ

اريخ التاريخ المدرسية في األردن، وتألفت عينة ا دريس في قسم الت ة الت لدراسة من أعضاء ھيئ
ددھم  غ ع وك بل ة اليرم ي جامع ة ) 11(ف اريخ للمرحل ب الت ع كت ى جمي تملت عل ا اش عضواً، كم

ام الدراسي  ى الصف العاشر األساسي للع ابع األساسي إل األساسية العليا الممتدة من الصف الس
م  .المحتوى م، وتم اعتماد منھج البحث الوصفي وتحليل2013/ 2012 ولتحقيق أھداف الدراسة ت

ي االت وھ تة مج ن س ت م ة، وتكون ة التاريخي كال التربي وى تتضمن أش ل المحت اء أداة لتحلي : بن
اري،  ي الحض ديني، والعلم اعي، وال ادي، واالجتم كري، واالقتص ي والعس ال السياس المج

ائج الدرا. وقد تم التأكد من صدقھا وثباتھا. والعمراني د أظھرت نت ة وق ر أشكال التربي سة أن أكث
التاريخية توفراً في كتب التاريخ للمرحلة األساسية من خالل تحليل محتواھا، جاء لصالح المجال 

ة ) 1444(السياسي والعسكري وبتكرارات بلغ مقدارھا  ل أشكال %)31.4(وبنسبة مئوي ا أق ، أم
ة تك) 320(التربية التاريخية توفراً فقد جاء المجال العمراني بـ  ا  %).6.95(راراً ونسبة مئوي أم

ة األساسية  اريخ للمرحل ة الواجب تضمينھا في كتب الت ة التاريخي فيما يتعلق بأكثر أشكال التربي
د جاء مجال  ة اليرموك فق اريخ في جامع العليا من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس في قسم الت

  .فالتاريخ االقتصادي التاريخ االجتماعي، ثم يليه مجال التاريخ العلمي الحضاري

أشكال التربية التاريخية، كتب التاريخ، المرحلة األساسية، أعضاء ھيئة : الكلمات المفتاحية
  .تدريس قسم التاريخ
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate congruent 

educational historic forms that must be presented in history textbooks 
from faculty members' at history Department viewpoint in conjunction 
with textbooks embedded forms. The study sample consisted of 11 
faculty members in History Department at Yarmouk University.  The 
study, as well, analyzed upper basic stage history textbooks extending 
from the seventh grade up to the tenth grade in the scholastic year 2012-
2013. The study employed qualitative and analytical research design. In 
order to achieve the objectives of the current study, a one research 
instrument was developed. Which consisted of six domains in 
educational historic forms; namely: political, military, economic, social, 
religious, modern scientific, and urban.  Reliability and validity measures 
were checked. The results showed that the most frequent educational 
historic from all through history upper basic stage textbooks is in favor of 
political and military domains where such domains were iterated as up to 
1444 occurrences as to 31.04% percent. The least historical education 
forms, however, was found as in favor of the urban domain where it was 
iterated as up to 320 occurrences with and 6.95% percent. History 
Department faculty members at history Department ' perspectives on 
educational historic forms that existed in history textbooks at the upper 
basic stage were steered towards ranking the social history domain as 
main, the modern scientific history domain as subsequent, then the 
economic history domain as last. 

Key words: Educational historic forms, history textbooks, Basic 
stage, faculty members' at history Department.  

  
  المقدمة

اة، عصر  احي الحي ع من نعيش في الوقت الحاضر في عصر سيطرت عليه العولمة في جمي
بتھم  راد، وأكس ادئ األف د ومب ادات وتقالي رت ع ة، وغيّ ات اإليجابي يم واالتجاھ ه الق قطت في أُس

ين  د المطربين والممثل تقبل، تقلي ة الشباب أمل المس رة االزدواج الفكري، وجعلت غاي ي ك والعب
ة،  ة التربي د النظر في طريق ذا يستدعي أن نعي ا، وكل ھ القدم، مما أحدث فراغاً فكرياً لدى أبنائن
ة،  ة التاريخي ك بالتربي ا يكون ذل ه، وربم بحيث تنبع من مبادئ ديننا الحنيف وقيم المجتمع وعادات

بعض الشخصيات الت ز ل ق عرض المواقف واألحداث وقصص النجاح والتمي ة عن طري اريخي
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ي تسھم في صقل الشخصية بشكل  ة الت يم اإليجابي ا الق العربية اإلسالمية، التي تكسب من يقرأھ
  .سوي، وتساعده في حل مشكالته اليومية والتخطيط لمستقبله بصورة سليمة

ابقين  ار الس ا بأخب ة، ويعرفن يم األخالقي بنا الق و يكس اريخ، فھ وھناك فوائد متعددة لدراسة الت
م واألبطال، و ه يساعدنا في فھ يزودنا بأھم الثقافات التي كانت سائدة في العصور السابقة، كما أن

  .)Daved, 2006؛ Abd-AL- Razaq, 2000(المجتمعات األخرى، وأخذ العبر والعظات منھا 

ام وال  دم اھتم د ع ا نج ا، فإنن ي يحققھ د الت اريخ، والفوائ ة الت ة دراس ن أھمي رغم م ى ال وعل
اء دراسة  مباالة في دراسته، ّد سواء، أثن ى ح ين، عل ة والمعلم الً من الطلب وراً ومل ا نلحظ نف كم

ية،  ً التاريخ، وقد يعود السبب في ذلك إلى الطريقة التي يكتب بھا في الكتب المدرس  ويشار أيضا
إلى أن مبحث التاريخ يعرض أحداثاً ووقائع ال تقبل المناقشة؛ فھي تمثل خطورة في جعل الطالب 

اب يأخذ معلوم ا الكت ين ثناي ره محصوراً ب ات الكتاب كما ھي دون نقد أو جدال، ولذلك يبقى تفكي
  .(Barqy, 2008) مما يشعره بالملل والنفور

ة  John (2005) ويؤكد ة داخل الغرف رة للطلب أن مبحث التاريخ ما زال من المباحث المنف
واريخ الصفية، وذلك بسبب طبيعته في الحديث عن الماضي بطريقة جامدة، و سرد األحداث والت

  .دون تشويق وإثارة

اريخ في الكتب  ا الت ي يكتب بھ ة الت ادات للطريق د من االنتق نالحظ مما سبق أن ھناك العدي
ي  اركة ف ن المش ب ع ذه الكت ز ھ ي عج بب ف ي الس ادات ھ ذه االنتق ون ھ د تك ية، وق   المدرس

و ن الترب د م د أورد العدي ذا فق ة، ل ة تاريخي ال تربي ة األجي ب تربي ي يج يين بعض المواضع الت
ذكر  نشء الصالح، في داد ال ي إع دافھا ف ق أھ ن تحقي تمكن م اريخ، لت ب الت ي كت ا ف ز عليھ التركي

Othman )1981 ( ه ه ومواقف ة أحداث أنه ليس المھم أن نكتب التاريخ، ولكن المھم في كيفية كتاب
  .بحث التاريخبطريقة تولّد الشعور لدى القارئ باللذة واالستمتاع أثناء قراءة م

د إ اريخھم المجي داد وت اء واألج اء واآلب يّر العظم من س ب أن تتض اريخ يج ب الت   ن كت
ة ال الحالي ه األجي ذي ب ى، تحت ثالً أعل مى، وم اً أس عوب، ونموذج ات الش اً لطاق ون ُمحرك   لتك

(AL- Nasery, 1982).  

ا أ ائي للمعكم لوب االنتق ون باألس ب أن يك اريخ يج ب الت أليف كت لوب ت ة، أي أن ن أس رف
ذا  ى ھ يم، وعل ل والق راز المث ي إب دھا ف ي نري داف الت تالئم األھ ار ل ب أن تخت ة يج   المعرف
ا ذى بھ ة يُحت ة حيّ اذج وأمثل د كنم اريخ المجي ي الت ال ف ادة واألبط راز دور الق اس يجب إب  األس

(Fawzi, 1988).  

م األحداث كتابة التاريخ مھارة وجھداً ودبلوماسية، بحيث يتم التركيز فوتتطلب  ى أھ ا عل يھ
لوكه بصورة  ي س ؤثر ف ة وت ات اإليجابي يم واالتجاھ ان الق ي تُكسب اإلنس ة الت ائع التاريخي والوق

  .(AL- Aawa, 2001) فاعلة
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روع إ رع من ف ه ف ة، أو أن ائع التاريخي اريخ ليست مجرد سرد لألحداث والوق ن دراسة الت
ة  واع المعرف وع من أن أخالقھم، التحصيل يّدرس لذاته، ولكنه ن اتھم ويرتقي ب اس في حي د الن يُفي

وي  ك القضايا والمشكالت، ويق ه من جذور لتل ا يحمل ويُعينھم على فھم قضاياھم المعاصرة؛ بم
  .(AL- Jamal, 2005) عندھم االنتماء ألُمتھم والمحافظة على ھويتھا وشخصيتھا

ة لسوإ وم المّعدل ة العل ّد في طليع اً يع ام، ن طبيعة التاريخ بوصفه علم راد بشكل ع لوك األف
ا  ابقة ومواقفھ م الس اريخ األم م لت راءة والفھ ك إال من خالل الق واألمم بشكل خاص، وال يكون ذل

  .(Khriasat, et al., 2005) وتراثھا اإلنساني بمختلف أشكاله

وجود الشخصيات التاريخية في الكتب، من أجل جعل الطلبة يتقمّصون  األھمية بمكان ومن
ين دور ھذه الش دم ب ع متق خصيات، من حيث جوانب التميز التي قاموا بھا، والتي جعلتھم في موق

  .(Seero, 2006) شعوبھم

د ضرورة أن تكون ى الشخصيات  وتجدر إشارات تؤك وي عل اريخ مصّورة، تحت كتب الت
ات التاريخية المألوفة للطلبة، والتي تمثل القدوة اإليجابية لھم؛ لمساعدتھم على تمثل ھذه الشخصي

  .(Chick, 2006; Valoon, 2008) في سلوكاتھم، بحيث يشكلون نماذج يُحتذى بھا

أن يكون  ينبغي في ظل الظروف الحالية التي يعاني منھا الشباب من ھبوط وتدنٍّ في القيم،و
ة من خالل األحداث  ابھا للطلب ي يجب إكس ا، الت ل العلي ية والمث يم األساس ى الق ز عل ك تركي ھنال

  .(Halbert, 2007) اريخيةوالمواقف الت

اعد  ا تس اريخ؛ ألنھ ي كتب الت ة ف ى القصص التاريخي ز عل بعض ضرورة التركي رى ال   وي
ا  ار فيم ادل األفك ي تب اعدھم ف ياتھا، وتس ون شخص م يتقمص ة، وتجعلھ اه الطلب ذب انتب ى ج   عل
ذلك عروا ب ة دون أن يش لوك الطلب ي س ؤثر ف ذي ي ي ال تعلم الخف ة ال ون بمثاب نھم، وتك   .بي

(Vincent, 2010; Johnson, 2011).  

ا تفادة،  وم دروس المس ازي وال اني والمغ ى المع اريخ، ھو الوقوف عل ا من دراسة الت   يھُمن
تقبل ات المس دي اتجاھ ن تح تمكن م ات، لن ازات أو إخفاق ن إنج ابقون م ه الس ا حقّق   مم

(Talafha, 2010).  

ى ائج األبحاث إل ة التاري وتشير نت ة االجتماعي ات أن التربي ة يجب أن تكون من األولوي خي
م والشعوب  ة تجارب األم ا من دور في إكساب الطلب ا لھ اھج، لم التي يجب أن توضع في المن

  .(Fiford, 2011) السابقة

اريخ الشفوي،  كما أن اريخ الحي، والت التاريخ الذي يجب أن نركز عليه في مدارسنا ھو الت
تفيد  دى وتاريخ األمم في العصور الماضية كي نس ارة حب الفضول ل ر والعظات، وإلث ه العب من
  .(Hunner, 2011) الطلبة في التعرف إلى تاريخ اآلباء واألجداد

اس في الوقت الحاضر،  ويُعد ى الن ا عل التاريخ رمز لألزمات الغابرة في سحرھا وتأثيرھ
ات الرو ة وھم يستحضرونه في كل وقت بصور شتّى منھا األسطوري والخرافي، ومنھا الكتاب ائي
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ذه  ھم لھ الل تقمص ن خ دانھم، م امعين ووج ول الس ى عق أثير عل ر ت م أكب ذين لھ ا ال بأبطالھ
  .(AL- Nashar, 2012) الشخصيات بكل ما فيھا من معانٍ 

نا  اريخ في مدارس ا كتب الت نالحظ مما سبق أنه ينبغي التركيز على الطريقة التي تكتب فيھ
ى والتي نتمكن عن طريقھا من إعداد األجيال ال ا، والمحافظة عل ا وتاريخھ ة ألُمتھ صالحة المنتمي

تم  ي تھ ة الت ة التاريخي ق التربي ك إال عن طري ق ذل د، وال يتحق ا المجي ّزة بتاريخھ ا، والمعت تراثھ
ابھم  ة، إلكس ة للطلب ة واإلسالمية، المألوف بعرض قصٍص وأحداٍث ومواقف للشخصيات التاريخي

ھذه الشخصيات، ومن األمثلة على التربية التاريخية  العبر والعظات، ولتمكينھم من تقمص أدوار
ن  ر ب ة عم ى الخليف اء إل ذي ج ل المصري ال اريخ قصة الرج ب الت ي كت ا ف ي يجب إبرازھ الت

م: الخطاب يشتكي على ابن عمرو بن العاص، فقال ذ بك من الظل ه  !يا أمير المؤمنين، عائ ال ل ق
ن : سبقته، فجعل يضربني بالسوط ويقولسابقت ابن عمرو بن العاص ف: الخليفة ما بك؟ قال ا اب أن

ن . األكرمين ال عمر ب ده فق ه ول ه ومع فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ليحضر إلي
ري اب للمص ال : الخط م ق ى، ث ى انتھ ربه حت ام وض رمين، فق ن األك رب اب وط واض ذ الس خ

ال اص، ق ن الع رو ب ى رأس عم وط عل ؤمنين، : للمصري ضع الس ر الم ا أمي ذي ي ه ال ا ابن إنم
اص ن الع رو ب ال لعم ه، فق تفيت من د اش اتھم : ضربني، وق دتھم أمھ د ول اس وق تعبدتم الن ى اس مت

ين .  (AL- Nawafleh, 2001)!أحراراً  دل ب ة الع ة قيم تعلم الطلب ذا الموقف يمكن أن ي من ھ
ذا الموقف نرب ة، وبھ ة الناس، وأنه ال يوجد أحد أفضل من أحد، حتى وإن كان ابن الخليف ي الطلب

  .على عزة النفس واحترامھا وعدم احتقار اآلخرين بصرف النظر عن مستواھم االجتماعي

دما خاطب  يد عن ارون الرش ف ھ اريخ بعض مواق ب الت ي كت تعرض ف ن أن نس ذلك يمك ك
ك "اذھبي أينما شئِت فإن خراجك عائد لي: "السحابة وقال لھا عة الُمل تنتج الطالب ِس ا يس ، من ھن

من ھارون الرشيد : كذلك موقفه عندما خاطب نقفور قائالً له. ي كانت لھارون الرشيدوالخالفة الت
دك : أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم الجواب ما ترى ال ما تسمع، سأرسل إليك جيشاً أوله عن

  ".وآخره عندي

ا  ة عليھ تح الصين وفرض الجزي دما أراد ف م عن ن القاس د ب ذلك يمكن وضع موقف محم ك
ه : بقوله وأقسم أ علي اطق الصين ليط ع من راب من جمي م جمع ت وهللا ألطأن أرضك يا صين، وت

  .محمد بن القاسم ليبّر بيمينه وكان عمره ال يتجاوز الثامنة عشرة

ت جن وقال ي الس ي ف رأة وھ ه الم تنجدت ب ذي اس م ال ف المعتص ن وضع موق ذلك يمك : ك
ا جھز الجيش واستطاع " وامعتصماه" دما سمع بخبرھ ام وعن و تّم ا، وكتب الشاعر أب تحريرھ

ؤثر في : قصيدة في تلك الحادثة مطلعھا ي ت ذه ھي المواقف الت ب، ھ السيف أصدق أنباء من الكت
ا تخاطب  ة، وتشكل سلوكھم السوي؛ ألنھ يم واالتجاھات اإليجابي بھم الق ة وتكس شخصيات الطلب

  .عقولھم ووجدانھم
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ا   د من اآلي ريم العدي رآن الك ذكر وقد وردت في الق ة، ن ة التاريخي ة التربي د أھمي ي تؤك ت الت
سورة ( m  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a   ̀_  ~  }l  :قوله تعـالى  منھا

  ).2-1الفيل، 
~  _ ̀   m|  {  z  y          x  w   v  u  t  s  r}      a : وقوله تعالى    

j  i   h  g  f  e  d  c  bk          q  p  o  n   m  l
  r  t  sl ) ،9الروم.(  

ر  ذ العب اءت ألخ ريم، ج رآن الك ي الق ا ورد ف ر مم ا الكثي ة وغيرھ ذه القصص التاريخي ھ
  . والعظات من األمم السابقة، لما لھا من أثر في نفوس الناشئة

  الدراسات السابقة
  .وفيما يلي استعراض لبعض الدراسات السابقة ذات العالقة

التعرف إلى درجة اھتمام كتب التربية  (Obiadar& Taraweneh, 2004)ھدفت دراسة 
م إعداد  د ت ية، وق االجتماعية والوطنية للصف السادس األساسي في األردن بالمفھومات السياس

ن  ت م د ) 94(أداة تألف ة، وق داف الدراس ق أھ ي لتحقي نھج التحليل تخدم الم ياً؛ واس اً سياس مفھوم
ة أشارت النتائج إلى وجود تفاوت بالمفھومات السي اسية، فقد احتل مجال النظرية السياسية المرتب

بة  ى وبنس ي %) 76(األول ة ف ة المقارن ال السياس اء مج ين ج ي ح ة، ف ة مجتمع ب الثالث ي الكت ف
د جاء مجال %) 13(المرتبة الثانية وبنسبة  ة فق ة الثالث ا في المرتب ة، أم في الكتب الثالثة مجتمع

ائج  كما أظھرت لثالثة مجتمعة،في الكتب ا%) 11(العالقات الدولية وبنسبة  د  أنالنت ك العدي ھنال
م تحظ  أيمن المفاھيم ل ة مج ب ام بالكتب الثالث ل اھتم ة مث ة(تمع ية، والھدن والحصار  ،الدبلوماس

  ).السياسي، والشرعية الدولية،وحق اللجوء السياسي

ام  ات  (Suk Ying, 2004)وق ب الدراس درة كت دى ق ن م ف ع دفت الكش ة ھ بدراس
اريخاالجتماع ة . ية في الصين في إظھار الشخصيات التاريخية الصينية في كتب الت وتألفت عين

نھج . كتاباً من الصف األول وحتى نھاية مرحلة التعليم العام) 26(الدراسة من  م استخدام م د ت وق
يات  ى الشخص ز عل ب ترك ائج أن الكت رت النت ة، وأظھ دف الدراس ق ھ وى لتحقي ل المحت تحلي

ة التاري ى البطولي ى أن تصل إل درج إل م تت ين، ث اء الص ي بن ا دور ف ان لھ ي ك ة، الت ة القديم خي
ة،  اء الصين الحديث ا دور في بن ي لھ ة والسياسية الت ة الديني استعراض دور الشخصيات التاريخي

  .من خالل عرض تاريخ ھذه الشخصيات وأعمالھم ليكونوا قدوة يُحتذى بھا من قبل الطلبة

ة  عت دراس ة  (Hutchins, 2011)وس يات التاريخي مين الشخص ر تض ى اث رف إل التع
دى الطالب، وتألفت  ة ل اء والمواطن األمريكية في كتب التاريخ في تعزيز الھوية الوطنية واالنتم
د  وى، وق ل المحت اريخ، حيث استخدم أسلوب تحلي عينة الدراسة من أحد عشر كتاباً من كتب الت

ولن أظھرت النتائج أن أكثر الشخصيات الوطنية ا اريخ ھي لنك ا في كتب الت لتي تم التركيز عليھ
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وجورج واشنطن، باعتبار أن ھاتين الشخصيتين كان لھما الدور األكبر في بناء الواليات المتحدة 
، وأظھرت النتائج أن الغاية من عرض وتقدمھا وتطورھا األمريكية والمحافظة على وحدة البالد

  .وارھا لألجيال الحالية، ولتكون رموزاً يُقتدى بھاالشخصيات التاريخية الوطنية ھو بيان أد

ة في كتب  (Bani- Hamad, 2012)وأجرى  دراسة حول صورة الشخصيات التاريخي
ق ھدف  ذه الصورة، ولتحقي رح لھ اء نموذج مقت التاريخ للمرحلة األساسية العليا في األردن، وبن

ل م تحلي ة، ث م الشخصيات التاريخي اء أداة ألھ م بن وى الكتب في ضوئھا، وتألفت  الدراسة ت محت
، وقد أظھرت النتائج )الثامن والتاسع والعاشر األساسي(عينة الدراسة من كتب التاريخ للصفوف 

ى عرض  ز عل م التركي اريخ حيث ت تفاوتاً ملحوظاً في صورة الشخصيات التاريخية في كتب الت
  .الشخصيات السياسية أكثر من الشخصيات األخرى

ة تختلف الدراسة ا ا يسمى التربي ى م ا ركزت عل ي أنھ بقھا من الدراسات ف ا س ة عّم لحالي
ة  ي تربي اريخ ف ب الت االت، ودور كت ف المج ي مختل ي األردن ف اريخ ف ب الت ي كت ة ف التاريخي
ة،  األجيال الناشئة تربية تاريخية، عن طريق عرض القصص واألحداث التاريخية المشوقة للطلب

ى التكيف مع التي من خاللھا يكتسب الطلبة ا لقيم واالتجاھات اإليجابية السليمة التي تساعدھم عل
ة . مجتمعھم اريخ للمرحل ا في كتب الت ة الواجب توافرھ ا في األشكال التاريخي ى بحثھ إضافة إل

  .األساسية العليا من وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس في قسم التاريخ في جامعة اليرموك

اد وقد قام الباحثان بمسح للمجالت ا ة إليج ات العالمي لعالمية والعربية والمحلية وقواعد البيان
ق  دا أّي دراسة تتعل م يج ا ل ية، إال أنھم دراسات سابقة تتعلق بالتربية التاريخية في الكتب المدرس

د . بصلب الموضوع لذا تعد ھذه الدراسة األولى من نوعھا فيما يتعلق بالتربية التاريخية، وھي تع
واردة في كتب إضافة نوعية إلى ال دراسات السابقة، من حيث تناولھا ألشكال التربية التاريخية ال

ة نظر  ا من وجھ ة الواجب توفرھ التاريخ للمرحلة األساسية العليا في األردن واألشكال التاريخي
  .أعضاء ھيئة التدريس في قسم التاريخ في جامعة اليرموك

  مشكلة البحث وأسئلته
فه و اريخ، بوص ث الت د مبح ع يُع ي جمي دريس ف دة للت ية المعتم ث الدراس ن المباح داً م اح

ة، إذ يتحمل  ر المباحث الدراسية أھمي داً من أكث ام، وواح يم الع المدارس، ولمختلف مراحل التعل
تھم  دانھم وأم اه بل ة تج ي للطلب داني والمعرف د الوج ة البع ي تنمي ذا المبحث مسؤولية واضحة ف ھ

  .المواطنة الصالحة، وإعدادھم لممارسة أدوارھم المستقبلية وعالمھم، واالرتقاء بنموھم في مجال

دو مغلوطة  ذا المبحث تب وعلى الجانب اآلخر يالحظ بأن األفھام السائدة لدى الناشئة تجاه ھ
ومنقوصة، لدرجة أّن بعض الطلبة أصبحوا يصدرون أحكامھم بأن التاريخ مبحث دراسي للحفظ 

ارك وس ه مجرد سجّل للمع م، وأن اريخ مجرد ال للفھ أن الت ة آخرون  ب رى طلب ال، وي احات القت
اتي  اريخ سجّل حي ع األمر أنَّ الت اه والسلطان، وواق وك، وأصحاب الج سجل لالحتفاء بسير المل

  .يشمل جميع مناحي الحياة ينبغي دراسته بقصد االستفادة منه في الحياة اليومية
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ام المغلوطة تجاه مبحث التاريخ في وربما يكمن سبب إصدار ھذه األحكام المبنية على األفھ
و  ة ھ ة العمري ذه المرحل ي ھ اريخ ف م الت ة عل تعلم الطلب د ل ب، فالمصدر الوحي ك الكت مضامين تل
ة المتضمنة في كتب  ة التاريخي المدرسة فقط، وعليه تأتي ھذه الدراسة للتعرف إلى أشكال التربي

ة،  التاريخ للمرحلة األساسية الممتدة من الصف السابع وحتى العاشر األساسي في األردن من جھ
اريخ في  دريس في قسم الت ة الت ة نظر أعضاء ھيئ واألشكال التاريخية الواجب توفرھا من وجھ

  .جامعة اليرموك

  :وتأسيساً على ما سبق يأتي ھذا البحث لإلجابة عن األسئلة اآلتية

اري: السؤال األول ي كتب الت ة المتضمنة ف ة التاريخي ا أشكال التربي ية م ة األساس خ للمرحل
  العليا في األردن؟

اني ؤال الث ة : الس اريخ للمرحل ب الت ي كت ة الواجب تضمينھا ف ة التاريخي كال التربي ا أش م
ة  ي جامع اريخ ف م الت ي قس دريس ف ة الت ة نظر أعضاء ھيئ ن وجھ ي األردن م ا ف ية العلي األساس

  .اليرموك؟

ة ما مدى انسجام أشكال التربية التار: السؤال الثالث يخية المتضمنة في كتب التاريخ للمرحل
دريس في  ة الت ة نظر أعضاء ھيئ األساسية العليا مع األشكال التاريخية الواجب توفرھا من وجھ

  .قسم التاريخ في جامعة اليرموك؟

  أھمية البحث
  :تكمن أھمية البحث باآلتي

  .والعالمي يعد من البحوث النادرة في مجال التربية التاريخية على المستوى المحلي -

ة  - ة التاريخي يمكن أن يستفيد من نتائجه مؤلفو كتب التاريخ بالتعرف على أشكال التربي
  .المتضمنة في ھذه الكتب، واألشكال التاريخية الواجب توفرھا فيھا

  التعريفات اإلجرائية
ة ة التاريخي كال التربي ية : أش ات السياس ات والممارس يم واالتجاھ ن الق ة م ي مجموع وھ

ا بھا واالقتص ي يكتس ة الت ارية العلمي ة والحض ة والديني ة واالجتماعي كرية والعمراني دية والعس
ه  الطالب أثناء دراسته لمبحث التاريخ، بحيث تصبح جزءاً من شخصيته، وتوجه سلوكه في حيات

  .اليومية وتفاعله مع المجتمع الذي يعيش فيه

ا ة األساسية العلي اريخ للمرحل ة الكتب : كتب الت ية الخاصة بمبحث وھي مجموع المدرس
ا وزارة  ي أقرتھ ى الصف العاشر األساسي، الت ابع األساسي وحت التاريخ، ابتداًء من الصف الس

  .2012/2013التربية والتعليم األردنية لتدرس في مدارسھا للعام الدراسي 
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اريخ في : أعضاء ھيئة التدريس ھم جميع أعضاء ھيئة التدريس الذين يُدّرسون في قسم الت
يتوزعون على مختلف . وعددھم أحد عشر عضواً  2013/ 2012معة اليرموك للعام الدراسي جا

 )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد(الرتب األكاديمية

  محددات البحث
  :أجري البحث ضمن المحددات اآلتية

يم  − ة والتعل دارس وزارة التربي ي م دريس ف دة للت اريخ المعتم ب الت ى كت اقتصار البحث عل
ابع 2012/2013ية للعام الدراسي األردن دة من الصف الس م وللمرحلة األساسية العليا الممت

  .األساسي ولغاية الصف العاشر األساسي

  .تتحدد نتائج البحث بمدى توافر الخصائص السيكومترية الممثلة بصدق أداة البحث وثباتھا −

ة  − اريخ في جامع دريس في قسم الت ة الت ى أعضاء ھيئ ام اقتصرت الدراسة عل اليرموك للع
ي  واً  2012/2013الدراس ر عض د عش ددھم أح ي  .وع دكتوراه ف ة ال ل درج يعھم يحم جم

رات  ون خب ة، ويمتلك ب األكاديمي ف الرت ة بمختل ل الجامع ل داخ رغين للعم اريخ ومتف الت
 .متنوعة في تدريس وتأليف كتب التاريخ المدرسية

ي − االت ھ تة مج ى س ة عل ة التاريخي االت التربي رت مج كري، : اقتص ي العس السياس
 .واالقتصادي، والحضاري العلمي، والعمراني، واالجتماعي، والديني

  الطريقة واإلجراءات

  منھج البحث
ة البحث  ه لطبيع ك بسبب مالءمت تم استخدام المنھج الوصفي والتحليلي في ھذا البحث، وذل

  .وأھدافه

  مجتمع وعينة البحث
اريخ المدرسية  دة تكون مجتمع البحث من كتب الت ا للصفوف الممت ة األساسية العلي للمرحل

دريس  يم للت ة والتعل ل وزارة التربي دة من قب من السابع األساسي ولغاية العاشر األساسي، المعتم
ام الدراسي  اريخ في 2012/2013في مدارسھا للع دريس قسم الت ة ت ع أعضاء ھيئ م، ومن جمي

تاذ: (تيعضواً موزعين على النحو اآل) 15(جامعة اليرموك وعددھم  تاذ مشارك3: أس ، 2 :، أس
ة الدراسة من ). 1:، ومدرس9: أستاذ مساعد دريس من قسم ) 11(وقد تألفت عين ة ت عضو ھيئ

اً 2013/ 2012التاريخ في جامعة اليرموك للعام الدراسي  ة المتيسرة وفق ارھم بالطريق م اختي ، ت
نة من جميع كتب التاريخ للمرحلة كما تألفت العي. لظروف األساتذة وإجازات التفرغ العلمي لديھم

) 1(األساسية العليا الممتدة من الصف السابع األساسي ولغاية الصف العاشر األساسي والجدول 
  .يوضح عينة البحث من الكتب
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  .توزيع عينة البحث وفقاً للصف الدراسي: )1(جدول 

 الصف اسم الكتاب
 السابع األساسي تاريخ حضارات العالم القديمة

 الثامن األساسي أوروبا والعالم في العصور الوسطى والحديثة تاريخ
 التاسع األساسي تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية

 العاشر األساسي تاريخ العرب الحديث وقضاياه المعاصرة

  أداة البحث
  :وفق الخطوات اآلتية) أشكال التربية التاريخية(لتحقيق ھدف الدراسة تم بناء أداة 

تمكن من االطالع ع − ة بموضوع الدراسة بقصد ال ابقة ذات العالق لى األدب والدراسات الس
  .رصد أشكال التربية التاريخية

كال  − اً، لحصر أش يالً قبلي ة تحل ملته الدراس اب ش ل كت ن ك ر صفحات م وى عش ل محت تحلي
 .التربية التاريخية في محتوى الكتب

ي قراءة الكتب المشمولة بالدراسة بشكل دقيق لتكوين فكر − ة الت ة التاريخي ة عن أشكال التربي
 .تسعى إلى إكسابھا للطلبة

م  − ي قس دريس ف ة الت ى مجموعة من أعضاء ھيئ ة إل وح من خالل المقابل ه سؤال مفت توجي
ا في كتب : "التاريخ في جامعة اليرموك ونصه ة الواجب توافرھ ما أشكال التربية التاريخي

  .؟"التاريخ للمرحلة األساسية العليا في األردن

ث  − ذ البح ائل لتنفي ل الوس ن أفض د م ي تع ة، والت به المقنن ة ش ى المقابل ان عل د الباحث اعتم
 :الخطوات اآلتية إتباعالنوعي، وقد تم 

 .مقابلة كل فرد من أفراد عينة الدراسة بصورة فردية  .أ 

  .التمھيد للمقابلة، وأخذ موعد مسبق، وإعطاء فكرة عن موضوع المقابلة  .ب 

دقيقة، وقد حرص الباحثان على إعطاء الوقت ) 35 -25(بين  استغرقت عملية المقابلة  .ج 
 .الكافي لكل فرد من أفراد العينة، للتحدث والتعبير عّما يجول في ذھنه

رة / استغرقت عملية مقابالت أعضاء ھيئة التدريس في قسم التاريخ  .د  جامعة اليرموك فت
 .3/6/2013 -2/5زمنية امتدت من 

قبل الباحثين، حيث تم قراءة إجابات أفراد الدراسة قراءة دقيقة تم تحليل البيانات الورقية من  −
 .متعمقة، ومن ثم تفريغ إجاباتھم
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ة  − في ضوء نتائج تحليل محتوى البيانات الورقية، تم التوصل إلى أھم أشكال التربية التاريخي
 .ثالواجب توفرھا في كتب التاريخ للمرحلة األساسية العليا من وجھة نظر أفراد عينة البح

ي   − ة وھ ة التاريخي كال للتربي تة أش ى س وى عل راءات بتصنيف احت ذه اإلج ن ھ روج م الخ
ي، ( اري العلم اعي، والحض ديني، واالجتم ادي، وال كري، واالقتص ي العس السياس

 ).والعمراني

 صدق األداة
اتذة  ن أس ين م ة محكم ى لجن ھا عل الل عرض ن خ ل، م دق أداة التحلي ن ص ق م م التحق ت

اليب تدريسھا، الجامعات األردنية ة وأس اھج الدراسات االجتماعي اريخ ومن ، المعنيين بدراسة الت
اريخ  يم من معلمي الت وعلم النفس التربوي، والقياس والتقويم، والعاملين في وزارة التربية والتعل
ذه  ل في ھ ة الرئيسة تتمث ة التاريخي اد التربي والمشرفين التربويين، حيث أجمع المحكمون بأن أبع

  .األبعاد

  إجراءات تحليل المحتوى
اريخ  - ة في كتب الت ة التاريخي تحديد الھدف من التحليل ويتّمثل في التعرف إلى أشكال التربي

  .الممتدة من الصف السابع إلى الصف العاشر األساسي في األردن
ة الصف العاشر األساسي  - ابع ولغاي تحديد مجال التحليل، وھو كتب التاريخ من الصف الس

  .في األردن
االتت - ه بالمج ل وفئات االت التحلي د مج ة : حدي ادية واالجتماعي كرية واالقتص ية العس السياس

 .والدينية والحضارية العلمية والعمرانية
 .تحديد وحدة التحليل، وھي الجملة بوصفھا أكثر وحدات التحليل مناسبة للدراسة -
 .كان الخبرة في التحليلتحليل كتب التاريخ من قبل الباحثين كل على حدة؛ علماً بأنھما يمتل -
 .اعتبار الصور واألنشطة والرسومات واألسئلة جملة أثناء التحليل -
 .اعتماد التكرارات كوحدة عد التحليل -
 .27/4/2013 -6/1/2013استغرقت عملية تحليل المحتوى فترة زمنية امتدت من  -
  .التوصل إلى نتائج تحليل المحتوى -

  ثبات تحليل المحتوى
ات عم م استخدام للتحقق من ثب ا، ت ة األساسية العلي اريخ للمرحل وى كتب الت ل محت ة تحلي لي

  .(Holsti, 1969)معادلة ھولستي 

  %100×  عدد مرات االتفاق بين الباحث األول والثاني= معامل الثبات
  عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق      
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  .معامالت الثبات لكل صف على حدة: )2(جدول 

 نوع الثبات
لثبات معامالت ا

لكتاب التاريخ 
 للصف السابع

معامالت الثبات 
لكتاب التاريخ 
 للصف الثامن

معامل الثبات 
لكتاب التاريخ 
 للصف التاسع

معامل الثبات 
لكتاب التاريخ 
 للصف العاشر

 الكل

%94.5 %93 %94 %96 %95 بين الباحثين

  المعالجة اإلحصائية
  .نتائج البحث تم استخدام التكرارات والنسب المئوية الستخراج

  عرض نتائج البحث ومناقشتھا

ه: أوالً  ؤال األول ونص ن الس ة ع ة باإلجاب ائج المتعلق ة : النت ة التاريخي كال التربي ا أش م
  .المتضمنة في كتب التاريخ للمرحلة األساسية العليا في األردن؟

اريخ للمرحل ب الت ن كت اب م ل كت وى ك ل لمحت راء تحلي م إج ؤال، ت ذا الس ة عن ھ ة لإلجاب
م  ى الصف العاشر األساسي، بحيث ت ابع األساسي وحت دة من الصف الس ا الممت ية العلي األساس

ومن . رصد تكرارات كل مجال من مجاالت أشكال التربية التاريخية وللمرحلة األساسية مجتمعة
  :ثم حساب النسبة المئوية لكل مجال منھا وفقاً لآلتي

ال التربية التاريخية في كتب التاريخ للمرحلة التكرارات والنسب المئوية ألشك: )3(جدول 
  .األساسية العليا الممتدة من الصف السابع وحتى الصف العاشر األساسي

الرق
 المجال م

 الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع

تاريخ حضارات  الصفوف مجتمعة
 العالم القديم

تاريخ أوروبا 
والعالم في 

 العصور الوسطى

خ الحضارة تاري
 العربية اإلسالمية

تاريخ العرب 
الحديث وقضاياه 

 المعاصرة
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

السياسي  1
 العسكري

166 25.7 428 40.5 150 9.16 700 55.5 1444 31.4 

 21.39 984 18.39 232 26 425 19.6 207 18.5 120 االقتصادي 2
الحضاري  3

 ميالعل
159 24.6 159 15.6 526 32.13 76 6.02 920 20 

 11.34 522 6.97 88 12.9 210 14.6 154 10.8 70 االجتماعي 4
 8.93 411 9.19 116 6.7 110 9.6 101 13 84 الديني 5
 6.95 320 3.88 49 13.19 216 0.066 7 7.4 48 العمراني 6

 100 4601 100 1261 100 1637 100 1056 100 647 المجموع
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دول  ن الج ظ م اريخ ) 3(يالح ب الت ل كت ن قب اً م ة اھتمام ة التاريخي كال التربي ر أش أن أكث
د  ة الصف العاشر األساسي، ق ابع األساسي ولغاي للمرحلة األساسية العليا الممتدة من الصف الس

داره  غ مق رارات بل دد تك كري، وبع ي العس ال السياس الح المج اء لص ة ) 1444(ج بة مئوي وبنس
ا ) 31.4%( حيث فاقت نسبة مؤشرات التاريخ السياسي والعسكري ثلث صفحات ھذه الكتب، مم

يس أدل  يستدعي جواز الفكرة السائدة بأن كتب التاريخ في مجملھا أحداث سياسية وعسكرية، ول
ا  على ذلك من أن مجاالً واحداً قد نال قرابة ثلث االھتمام، في حين نالت بقية المجاالت الخمسة م

ا يقارب ثل ه سياسة وحروب، كم اريخ في معظم أن الت ك ب ثي مساحة كتب التاريخ، وقد يفسر ذل
ية،  ؤلفي الكتب المدرس يمكن أن يعزى ذلك إلى محدودية األفكار الواجب التطرق إليھا من قبل م
زام  ة، الواجب االلت ام المرجعي يما في ظل األحك في ظل عدد الدروس والصفحات المتاحة، ال س

ك المحددات أعضاء والتقيد بھا، و زم تل اريخ، حيث تل اج الت الواردة في الخطوط العريضة لمنھ
الفريق الوطني لتأليف كتب التاريخ بوضع سلم ھرمي لما يجب أن يتضمنه الكتاب المدرسي من 
اً وحضارياً  اً وديني كرياً واقتصادياً واجتماعي ياً وعس اريخي سياس ة للحدث الت ة ومنتمي ار دال أفك

اريخ وعلمياً وعمرا نياً، وھذا السلم الھرمي لألحداث التاريخية يجعل القائمين على تأليف كتب الت
أن  نھم ب اداً م م من اآلخر، أو اعتق معنيّين بتقديم مجال على آخر، اعتقاداً منھم بأن ھذا المجال أھ
األولى لكتب التاريخ أن تتضمن في محتواھا أحداثاً عسكرية وسياسية، في حين يمكن أن تتضمن 
ديني في كتب  دمج مؤشرات المجال ال أن ت ة المجاالت، ك الكتب الدراسية للمباحث األخرى بقي
رات  بعض الفق التربية اإلسالمية مثالً، وربما يفسر ذلك بسبب ما يتم إحداثه من إجراءات حذف ل
ا  بب تبنيھ ية، بس ب المدرس اھج والكت ة للمن ل اإلدارة العام ن قب اريخ، م ب الت ات كت ن محتوي م

ا ب وجھ اً، وكت ية عموم ب المدرس ي الكت و ف ن الحش ل م دعو للتقلي ة ت ة ومجتمعي ر تربوي ت نظ
  .التاريخ تحديداً 

اريخ ھو سجل  اس من أن الت ر من الن د كثي ائدة عن وربما يعزى ذلك إلى طبيعة األفھام الس
ب  من الحق ائدة ض داث الس ة األح ى طبيع افة إل ية، إض كرية السياس ة العس داث التاريخي لألح

ى التار زت عل ي رك ي األردن والت ا ف ية العلي ة األساس اريخ للمرحل ب الت ا كت ي تناولتھ ة الت يخي
  .الجانب السياسي العسكري

ة يرتكز  ان أو دول ائم أي كي أن تثبيت دع اع بعض المؤرخين ب كما قد يفسر ذلك بسبب اقتن
لدول المتنوعة في أساساً على القوة السياسية والعسكرية، ال سيما أن طبيعة الصراع بين األمم وا

ى  ا المؤرخين إل ا دع ذا م ى الجانب السياسي العسكري، وھ حضارات العالم قد ارتكز أساساً عل
  .االھتمام بعرض تفاصيل ھذا النوع من التاريخ أكثر من غيره

ياً  ة سياس م الدول ائم حك ت دع ات تثبي ام بإيضاح آلي ى أن االھتم ك أيضاً إل زى ذل ا يع وربم
دن، وعسكرياً وما يرافقھ ا من أحداث ومعارك ومقاومة، سيفوق االھتمام الذي سيصيب إنشاء الم

  .وذاك الذي سيصف العالقات االجتماعية

د  وربما يمكن تفسير ذلك، بسبب طبيعة كتّاب التاريخ أنفسھم بوصفھم كتاب دولة، وھذا يؤك
م د معظ ا، وتحدي كري لھ ي العس ب السياس ة الجان و كتاب ة ھ ان أي دول م كي ا يھ أن م صفحات  ب
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ديم . التاريخ لبطوالتھم وشجاعتھم اريخ الق بعض في الت دى ال ائع ل م ش ى فھ ك إل د يعزى ذل كما ق
ة عن  مؤداه أن الشعوب ليس لھا دور في صياغة التاريخ، ودليل ذلك عدم وجود معلومات موثق

  !.الشعوب، فالتاريخ يصنعه الفقراء ويسرقه األغنياء والساسة

ى أن  ك إل م بالسھولة كما ربما يعزى ذل ة يتّس ة التاريخي ذا الشكل من أشكال التربي ة ھ كتاب
  .والبساطة، مقارنةً بغيره من أشكال التربية التاريخية

ة  ة التاريخي ل أشكال التربي رة بوصفه أق ة األخي ي في المرتب في حين جاء المجال العمران
دار غ مق رارات بل ا بتك ة األساسية العلي اريخ للمرحل ة ) 320(ھا اھتماماً في كتب الت وبنسبة مئوي

رة %)6.95( ة في فت دان العربي ي سادت البل ، وقد يفسر ذلك بسبب طبيعة األحداث التاريخية الت
ة  التاريخ الحديث والمعاصر، التي طغت فيھا أحداث الحرب والقتال واالستعمار والتحرر والنكب

ة والنكسة والمقاومة والذل، وسيادة مثل ھذه العناوين ال يمكن بأي حا ل من األحوال أن يشكل بيئ
  .داعمة لالرتقاء بالحركة العمرانية التي يشترط إلنجاحھا توفر بيئة آمنة

ي تتطلب  ي، الت ة للمجال العمران ة والمنتمي ة المؤشرات الدال ك بسبب طبيع وربما يفسر ذل
ة وال تصوير اھتماماً بالقصور والمباني والمساكن واإلعمار والجسور والعمارة والقالع والزخرف

اراً  دث دم ي تُح رة الحرب، الت افى مع فك ذكر تتن ابقة ال ذه المنجزات الس ال، وھ ات الجم ومتطلب
ة النفسية لإلنسان في ظل  ر الحال ى أث ك إل د يعزى ذل ا ق ة، كم ارة المختلف ال العم شامالً في أعم

ام با ذه األحوال دون االھتم اء سيادة الحروب والصراعات والفقر واالستعمار، حيث تحول ھ لبن
  .والعمران

ا  وربما يعزى ذلك بسبب إدراك ھذه الحضارات القديمة أن االنشغال بتكوين وتمتين أنظمتھ
ة  االت الديني الء المج رورة إي ن ض ك م ع ذل ا يتب كرية، وم راعات العس ة الص ية وطبيع السياس

اء ة بالبن ايا المرتبط غال بالقض بيل االنش ي س ة ف وق الحاج ة، يف ادية واالجتماعي ن  واالقتص وف
ارات والكھوف  العمارة، إضافة إلى أن طبيعة العمران في تلك الحضارات قد أقرت عموماً بالمغ

  .على حساب بقية المفاھيم المرتبطة بالعمارة

ران والتحديث،  اء والعم رتبط بالبن ي الم ذا المجال العمران ة ھ وربما يفسر ذلك بسبب طبيع
ذه  في حين أن سيادة التاريخ العسكري والسياسي من شأنھا أن تُحدث الخراب والدمار والقتال وھ

ذا المجال  ل ھ ات مث يم محتوي المؤشرات تتنافى مع دالالت التاريخ العمراني، مما يسھم في تحج
ا تقتضيه  ة، واستجابة لم اريخ من جھ بسبب ھرمية االھتمام من قبل القائمين على تأليف كتب الت

جھة ثانية، من حيث ما يجب أن تحتويه صفحات متطلبات الخطوط العريضة لمناھج التاريخ من 
  .كتب التاريخ وفقاً لمجاالته المتنوعة

ما أشكال التربية التاريخية الواجب تضمينھا في كتب : مناقشة نتائج السؤال الثاني ونصه
ي قسم  دريس ف ة الت ة نظر أعضاء ھيئ ي األردن من وجھ ا ف ة األساسية العلي اريخ للمرحل الت

  اليرموك؟ التاريخ في جامعة
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ة اليرموك،  اريخ في جامع اتذة قسم الت ابالت مع أس م إجراء مق لإلجابة عن ھذا السؤال، ت
  :وكانت إجاباتھم كاآلتي

ل " - ى مستوى المؤرخين، ودلي ى عل ة، حت ة التاريخي اً لمضامين التربي ال نملك فھماً وإدراك
ا  ذلك أن مجموع ما يتم إنجازه بحثياً من قبل مؤرخي الوطن العربي في ادل م اريخ ال يع الت

  "!.تنتجه جامعة حيفا في إسرائيل

ما ُكتِب  -رغم أننا نفتخر بھا -ونحن كمؤرخين عرب ومسلمين لم نكتب عن معركة حطين" -
  ".من قبل مؤرخي جامعة حيفا

ل جانب " - أن أق ثالً، نجد ب دكتوراه م على نطاق األبحاث ورسائل الماجستير وأطروحات ال
 ".ھو الجانب االجتماعي واالقتصاديجرت فيه دراسات وأبحاث 

ة " - ا رغب ام أصحابھا بتأليفھ د ق معظم الكتب التاريخية المطروحة في المكتبات واألسواق، ق
 ".في الحصول على الربح المادي، ومعظم التركيز ينصب على التاريخ السياسي العسكري

اعي؛  ألن سلوك اإلنسان وتبنى بعض المؤرخين فكرة المناداة بالتركيز على المجال االجتم
ذلك يجب أن تحظى  الم ل ود الع ي تق االجتماعي يتحكم في سلوكه اإلنتاجي، الشعوب اآلن ھي الت
ق  ا يتعل يد كل شيء سياسي وعسكري، لكن م ارون الرش الزم، نحن نعرف عن ھ باالھتمام ال

عن تضمين  بالحياة االجتماعية ما نعرفه عنه ما ھو إال إشارات عامة، وربما يفسر سبب االبتعاد
اعي  اريخ االجتم د الت واه، إذ يع ة محت مؤشرات ھذا المجال في الكتب المدرسية ھو صعوبة كتاب

  .األصعب كتابة وتناوالً بين مختلف أشكال التاريخ

اريخ الحضاري العلمي، والسبب  كما تبنى آخرون فكرة التركيز على تضمين مؤشرات الت
ة  ا أم ك أنن ي ذل ق"ف ذي خل ك ال م رب رأ باس ا يسطرون" ، "اق م وم ق "، "ن والقل ى خل ك لعل وإن

يس "عظيم اء الحضاري العلمي ول وم بالبن ة اإلسالمية الي ، كما أننا سنحقق بناء الحضارة العربي
ا موجودة بفضل  ان زالت عن الوجود، لكنھ ة اليون ك أن دول ى ذل دليل عل اء العسكري، وال بالبن

ي سادت إنجازات علمائھا والسبب تاريخ العلوم، وعلى ال ة، الت ة العثماني ذكر الدول جانب اآلخر ن
اريخ، والسبب في ) 642(لفترة زمنية مقدارھا  ة في الت ذه الدول ذكر لھ سنة، ومع ذلك ال وجود ي

ذلك اعتمادھا فقط على التاريخ العسكري، ومن الجدير ذكره ھنا أن المؤرخ سارثون سّمى القرن 
الم، العاشر الميالدي بقرن المسعودي، بسبب تأثي ر منجزات المسعودي ومؤلفاته على شعوب الع

  .إذ أحدث تغييراً في العالم كله

ة،  وتأسيساً على ما سبق، فإن تركيزنا على العلوم يحقق إبرازاً لباقي أشكال التربية التاريخي
اء والھندسة،  ائطھا إال بالفيزي داتھا ووس ن تتطور بمع ا ل ك أن المؤسسة العسكرية ذاتھ ل ذل ودلي

العلم ى إال  ف ن أن يرق اجي ال يمك التطور اإلنت ه ف ه، وعلي رب ومعدات ور آالت الح ذي يط و ال ھ
  .بالعلوم
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ديم  رة تق اريخ، فك دريس في قسم الت ة الت ى بعض أعضاء ھيئ د تبن وعلى الجانب اآلخر فق
ية  ة السياس ة التاريخي وازن، التربي مل، وبشكل مت ث تش ة، بحي ة بصورتھا الكلي ة التاريخي التربي

الجيوش (والعسكرية . وتطورھا وملوكھا وقادتھا وأحداثھا السياسية ودستورھا وسلطاتھا الدولة(
أنشطة الدولة والجماعات واألفراد في (، واالقتصادية )وأقسامھا ومؤسساتھا وأسلحتھا ومعاركھا

رد تاريخ ال(ميادين الزراعة والتجارة والصناعة والحقاً السياحة، والتربية التاريخية االجتماعية  ف
د واألعراف  ادات والتقالي ة والع واألسرة والعشيرة والقبيلة وأنماط حياتھا، ثم العالقات االجتماعي

، والتربية التاريخية )ديانة الناس ومعتقداتھم(والتربية التاريخية الدينية . وطبقات المجتمع والمرأة
ة  ازات(العلمي ة واإلنج داعات الثقافي ة واإلب تعلم والثقاف يم وال ات  التعل ة واالختراع العلمي

  ).فن العمارة للقصور والمساجد(واالبتكارات، والتربية التاريخية العمرانية 

د سلسلة متصلة، ويصعب  ي تع م والشعوب الت اريخ األم ة ت ك بسبب طبيع ا يفسر ذل وربم
وي  فصلھا بعضھا عن بعض وخاصة لغايات دراستھا وفھمھا وتفسيرھا، وعليه فالواجب أن تحت

  .يخ على كل أشكال التربية التاريخية، وال يجوز إغفال جزء أو شكل على حساب آخركتب التار

ه  د تولي وبي بع دين األي ويمكن االستدالل على صحة ما سبق باالستفادة من تجربة صالح ال
ادالً،  داً ع السلطة في الدولة األيوبية، من الناحية السياسية العسكرية، إذ حرص على أن يكون قائ

ان سياسي وتربطه عال ة في كي قات متميزة مع اآلخرين، وحرص أيضاَ على توطيد أجزاء الدول
ى  ه، وعل وارد ل وفير الم ه وت ه وتنظيم د قيادت ى توحي ل عل الجيش، وعم تم ب كرياً اھ د، وعس واح
ات والمعاھدات  د من االتفاقي رم العدي ي، وأب اج الزراعي والحرف الجانب االقتصادي، اھتم باإلنت

اعي  التجارية، حتى مع اريخي االجتم ى الجانب الت ا عل ة، وأم الدول األجنبية كالدويالت اإليطالي
مدرسة ) 500(والديني، فقد عمل على نشر مذھب ومعتقد واحد، ومثال ذلك قيامه ببناء أكثر من 

  .سنية لنشر المذھب السني

ة الم: "مناقشة نتائج السؤال الثالث ونصه تضمنة ما مدى انسجام أشكال التربية التاريخي
في كتب التاريخ للمرحلة األساسية العليا مع األشكال التاريخية الواجب توفرھا من وجھة نظر 

  .؟"أعضاء ھيئة التدريس في قسم التاريخ في جامعة اليرموك

وى كتب  ل محت ا من تحلي م التوصل إليھ ي ت ائج الت ة النت م مقارن ذا السؤال ت لإلجابة عن ھ
ة التاريخ للمرحلة األساسية العلي اريخ في جامع دريس قسم الت ة ت ابالت أعضاء ھيئ ا مع نتائج مق

  :اليرموك حول األشكال التاريخية الواجب توفرھا في ھذه الكتب وقد كانت النتائج كاآلتي

مدى االنسجام بين أشكال التربية التاريخية المتضمنة في كتب التاريخ والواجب  :)4(جدول 
ً توفرھا من وجھة نظر أعضاء ھيئة التد   .ريس في قسم التاريخ مرتبة تنازليا

األشكال التاريخية المتضمنة في 
 كتب التاريخ

األشكال التاريخية الواجب توفرھا من وجھة نظر أعضاء 
 ھيئة التدريس في قسم التاريخ

 التاريخي االجتماعي -1 التاريخ السياسي العسكري -1
 التاريخ الحضاري العلمي -2 التاريخ االقتصادي -2
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 )4(تابع جدول رقم ... 
األشكال التاريخية المتضمنة في 

 كتب التاريخ
األشكال التاريخية الواجب توفرھا من وجھة نظر أعضاء 

 ھيئة التدريس في قسم التاريخ
 التاريخ االقتصادي  -3 التاريخ الحضاري العلمي -3
 االھتمام بكافة أشكال التربية التاريخية بصورة متكاملة -4 التاريخ االجتماعي -4
  التاريخ الديني -5
  .التاريخ العمراني -6

ة المتضمنة في ) 4(يتضح من الجدول  أن ھناك اختالفاً واضحاً بين أشكال التربية التاريخي
ب ا ر كت ة نظ ن وجھ ا م ة الواجب توفرھ كال التاريخي ع األش ا م ية العلي ة األساس اريخ للمرحل لت

ة  اء ترتيب أشكال التربي وك، حيث ج ة اليرم ي جامع اريخ ف م الت ي قس دريس ف ة الت أعضاء ھيئ
 ً مينا ل تض ى األق ر إل ن األكث اً م اريخ تباع ب الت ي كت منة ف ة المتض ي : التاريخي اريخ السياس الت

م  كري، ث اعي، العس اريخ االجتم دھا الت ي، وبع اري العلم اريخ الحض ادي، فالت اريخ االقتص الت
ة نظر . فالتاريخ الديني، وأخيراً العمراني اريخ، تعكس وجھ اتذة قسم الت في حين جاءت آراء أس

مختلفة من خالل تركيزھم على ضرورة إبراز التاريخ االجتماعي، والتاريخ الحضاري العلمي، 
اد اريخ االقتص ة والت كال التاريخي ة األش اوى درج أن تتس ادت ب رى ن ى آراء أُخ افة إل ي، إض

  .المتضمنة في كتب التاريخ للمرحلة األساسية العليا
ام كتب  أن اھتم اريخ ب دريس في قسم الت وربما يعود سبب ذلك، إلى اعتقاد أعضاء ھيئة الت

اريخ السياسي العسك ي األردن بالت ا ف ية العلي ة األساس اريخ للمرحل اريخ االقتصادي الت ري، والت
ي  وب ف ر المطل ق األث ال دون تحقي ا ح اة، مم ات المتوخ ق الغاي م يحق ابقة، ل نوات الس طوال الس
اريخ السياسي العسكري  ا أن الت ائد، كم اة الس ة في نمط الحي انتقال تبعات ھذه األشكال التاريخي

ية عسكري ال قصص نجاح سياس ا، ف ي حياتن اره ف نعكس آث م ت ا واالقتصادي ل ة اقتصادية حققتھ
ا كري . مجتمعاتن ار العس ة االنھي و حال ع ھ ع المجتم باب تراج رز أس ن أب د م د واح ا يع ل ربم ب

  . السياسي االقتصادي
ة  ام المتضمنة ألشكال التربي ة االھتم د عدم النجاح في حال ا يع وتأسيساً على ما سبق، ربم

اريخ السياسي العسكري و ى الت ك من التاريخية بتركيزھا الواضح عل ا أسفر ذل االقتصادي، وم
انعدام انعكاس أثر ھذه األشكال التاريخية في قصص نجاح سياسية عسكرية اقتصادية؛ مما أوجد 
رغبة ملحة في إبراز صورة ذھنية جديدة تنادي لالھتمام بالتاريخ الحضاري العلمي واالجتماعي 

ة المطروحة إلعا زباعتبارھا واحدة من المقترحات والبدائل الھام ق النجاح والتمي . دة رسم طري
أن  اً ب كما قد يعزى ذلك إلى أن تضمين مؤشرات التاريخ العلمي الحضاري، قد يكسب الطلبة يقين
ذي يطور آالت الحرب،  ل ھو ال العلم ھو الطريق إلى السياسة، واالنفراد بالقوة العسكرية، فالعق

  .وھو الذي يحقق الثراء واالقتصاد المتين
ود آ ر وج ا يفس ى كم ة إل ة، دون الحاج اً لصورته الكلي اريخ وفق ى الت النظر إل ادي ب راء تن

تقلة اريخي بصورة مس ة الحدث الت . طغيان اھتمام شكل تاريخي على آخر، بسبب صعوبة تجزئ
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اً  ارياً علمي اً وحض اً وديني ادياً واجتماعي كرياً واقتص ياً وعس دماجاً سياس داخالً وان اك ت ل أن ھن ب
 ً   .وعمرانيا

ة كما وردت  اريخ للمرحل آراء تنادي بأن يتم إبراز التربية التاريخية االقتصادية في كتب الت
د الضامن األساسي  ة االقتصادية تع ار الناحي ك باعتب األساسية العليا في األردن، وربما يفسر ذل
تقرار، وال  نعم المجتمع باالس تقرار االقتصادي ال ي دون االس لكل األشكال التاريخية األخرى، فب

نع د أو ي د الواح رد البل اوز مج ادية تتج ة االقتص ة الناحي ل أھمي دوء، ولع ي بالھ ام السياس م النظ
الح  ا المص ف وراءھ ية يق راعات السياس ن الص د م د أن العدي ى أح ى عل ا ال يخف يم، فربم اإلقل

  .والطموحات االقتصادية، لذلك يقال أحياناً إن لقمة الخبز مجبولة بالسياسة
ال  ا يُق د م ا يُع ة وربم اد بالناحي ة االقتص ل عالق اً مث ة تمام اد بالسياس ة االقتص ن عالق ع

ع  ات المجتم ين فئ ل ب ة التفاع ي عملي رك األول ف د المح ادية تع ة، فاألوضاع االقتص االجتماعي
ة  ر في طبيع المختلفة، إذ تلقي األوضاع االقتصادية ظاللھا على المجتمع في نواٍح عديدة، فلھا أث

د، العالقات االجتماعية ب وي للمجتمع من عادات وتقالي ين الناس، ولھا أثر في عملية التغيير البني
  .إضافة إلى أنھا سبب مھم من أسباب المشكالت االجتماعية

  توصيات البحث
  :في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يلي

ن  .1 ن م ا يمك ن خالل إحداث م اريخ، م ي دراسة الت ة ف ة النظر الكلي ي وجھ ى تبنّ دعوة إل ال
ة،  ة، والديني ادية، واالجتماعي كرية، واالقتص ية والعس ه السياس ع مجاالت ين جمي وازن ب ت

  .والحضارية العلمية، والعمرانية
الدعوة إلى زيادة مؤشرات مجاالت التاريخ العمراني والحضاري والعلمي واالجتماعي في  .2

ي، والمج ر األساس ف العاش رة للص اياه المعاص ديث وقض رب الح اريخ الع اب ت ال كت
امن  ة للصف الث طى والحديث ور الوس ي العص الم ف ا والع اريخ أوروب اب ت ي لكت العمران
ة  الم القديم اريخ حضارات الع اب ت ي لكت ديني والعمران اعي وال األساسي، والمجال االجتم

  .للصف السابع األساسي
ية  .3 ة األساس اريخ للمرحل ب الت ي كت ي ف ال العمران رات المج ام بتضمين مؤش ادة االھتم زي

 .ممتدة من الصف السابع األساسي ولغاية الصف العاشر األساسيال
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