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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ .وقد اتبعت
الدراسة املنهج شبه التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة من (ً )120
طالبا وطالبة من املدارس الحكومية التابعة للواء الرمثا .تم تقسميهم إلى
مجموعتين تجريبية وضابطة .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتنظيم املحتوى ً
وفقا لالستراتيجية ،واعداد اختبار تحصلي .حيث طبقت التجربة
في الفصل الثاني من العام الدراس ي 2019/2018م .وبعد تطبيق التجربة وإجراء االختبار وتحليل البيانات أظهرت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات
ً
داللة إحصائية ،وأن حجم األثر كان كبيرا لصالح املجموعة التجريبية التي وظفت إستراتيجية محطات التعلم"الذكية" ،أما بالنسبة ملتغير الجنس فقد
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( ) = 0.05تعزى ملتغير الجنس.
الكلمات املفتاحية :استراتيجية محطات التعلم"الذكية"؛ التحصيل؛ مبحث التاريخ.

املقدمة:
يتميز العالم في عصرنا الحالي بتغيرات وتطورات علمية وتكنولوجية ومعرفية متسارعة لكافة جوانب الحياة العلمية والعملية ،ولعل من أهم
تلك التغيرات ما انعكس على العملية التربوية برمتها ،حيث شكلت تحديات جديدة وجدية .وحتى نتمكن من مواجهة هذه التحديات أصبح من الضروري
العمل على إحداث تغيير جذري في عملية ا لتعلم والتعليم .وأصبح التعامل مع املعطيات التكنولوجية في مجاالت التعليم والتعلم من أهم معالم تلك
التحديات ،خاصة بأن التكنولوجيا أصبحت ً
جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية؛ وذلك لسهولة وسرعة االتصاالت والتواصل ،وكثرة استخدامها األمر
الذي يتطلب توفير بيئة تعلم تتسم بالعصرية والحداثة .وربما يستلزم ذلك ضرورة التركيز على املناهج الدراسية وإيجاد إجراءات تدريسية تتيح املجال
ً
بإحداث نمو متكامل للمتعلم ،ينعكس على شخصيته وتنمي مهاراته املتنوعة ،وقدراته العقلية من أجل أن يكون قادرا على التكيف مع هذه التغيرات.
وتعد املناهج الدراسية أحد املحاور األساسية للعملية التربوية ،واملناهج الجيدة هي التي تتصف بجودة األهداف وتعمل مكوناتها األخرى من
محتوى تعليمي وأنشطة متنوعة وأدوات تقويم حقيقية على تحقيقها ،والتأكد من بلوغها لجميع املستويات من املعارف اإلدراكية األولية إلى املستويات
املعرفية العليا واملعقدة ،ومن املهارات البسيطة إلى املركبة ،ومن القيم واالتجاهات املتغيرة إلى االتصاف بنظام ثابت ومتكامل من القيم وأنماط
السلوك املتسقة مع بعضها البعض (برو ورحموني.)153 :2015 ،
وهذا قد يؤدي إلى تمكين الطلبة للتعامل مع تلك املتغيرات ومعطيات العصر الحالي ،حيث إن االتساق واالنسجام بين عناصر املنهج املختلفة
تحقق دورًا ً
مهما في سبيل تعزيز التعلم بشكل شمولي وتكاملي .مع ضرورة التأكيد على أن توظيف التكنولوجيا من أهم املدخالت التي تساعد في تحقيق
التعلم املنسجم مع تلك التغيرات.
ومن املناهج الدراسية التي من املمكن من خاللها أن يتم تحقيق هذه الغاية هي مناهج التاريخ .حيث أشارت أبو هولي ( )4 :2015أن مناهج
التاريخ تتميز بكونها عنصرا ً
هاما في تشكيل وصقل شخصية الطلبة وتوجيه أفكارهم في العصر الحالي؛ وذلك الرتباطها بجميع تغيرات الحياة سواء أكانت
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اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية ،ومناهج التاريخ معنية بشكل مباشر وصريح في هدفها األساس ي والسامي بإعداد مواطن صالح يسعى بالوصول
بمجتمعه إلى أرقى املستويات.
ومن جهة أخرى فإن قيمة مناهج التاريخ في تحقيق األهداف والغايات التربوية تكمن في طبيعة محتواها وتنوع مفاهيمها التي ترتبط بحياة
األفراد في جميع مراحل الحياة .وتأكيدا على ذلك فقد أعطى ابن خلدون أهمية كبيرة للتاريخ حيث ذكر " أن التاريخ علم غزير املذهب جم الفوائد،
ُ
شريف الغاية ،فهو يوقفنا على أحوال املاضين من األمة في أخالقهم واألنبياء في سيرهم ،وامللوك في دولهم وسياساتهم"( .ابن خلدون )3 :1986 ،وليس
أدل على قيمة هذا العلم من تلك العبارات التي تؤكد شمولية األثر في املعارف التاريخية.
وهذه الطبيعة تتيح املجال لتوظيف أشكال متعددة من األنشطة ومن مصادر التعلم ،من أجل أن تتناغم مع أهداف تدريس التاريخ املتنوعة
والتي ترتبط ببناء اإلنسان القادر على التكيف مع معطيات الحياة ومستجداتها املستمرة في التغير ومع ما يمكن أن يكون من توقعات ومتغيرات
مستقبلية وهذا ما يؤكده ما أشار إليه كل من عمر( )2014وعبدالفتاح ( ،)2009إلى أن من أهم األهداف التي يجب أن تحققها مناهج التاريخ هي تنمية
القدرات التنبؤية لدى املتعلمين من خالل التفكير والتبصر التأملي في األحداث التاريخية وتفسيراتها املحتملة من أحداث الحاضر.
ولعل هذا السياق يقود إلى فكرة االهتمام بتحفيز الطلبة من أجل التفكير باملستقبل أو بطريقة استشرافيه ،تمكنهم من تحديد آليات التعامل
ً
مع األحداث املستقبلية والتغيرات واملستجدات القادمة .وهذا بحد ذاته هدفا من أهداف تدريس التاريخ؛ وهو تنمية القدرة التنبؤية لدى املتعلمين
ودارس ي التاريخ .والتنبؤ التاريخي من أهداف تدريس التاريخ ،حيث من الصعب القول أن هنالك قوانين تاريخية توضع مسبقا ملعرفة األحداث
املستقبلية ،بل هي قدرات تمكن الفرد من التنبؤ باملستقبل في ضوء تفسير وتحليل األحداث التاريخية (عبد الفتاح.)8 :2009 ،
ولتحقيق األهداف املرجوة من تدريس املباحث الدراسية ومنها التاريخ ال بد من استخدام طرق واستراتيجيات تدريس مناسبة لطبيعة كل
موضوع ،حيث يستبعد التربويون فكرة االعتماد على طريقة واحدة تناسب جميع الطلبة أو جميع املعلمين ،أو تصلح لتدريس جميع املوضوعات التي
ُ
تتضمنها املواد الدراسية ،ثم إن االستخدام املستمر لطريقة واحدة مهما كانت جيدة قد يؤدي إلى ملل الطلبة بسبب نمطية األسلوب الذي يفقد القيمة
الحقيقية لعملية التدريس (جالب والعجرش.)218 :2016 ،
ويرى الباحثان أنه من الضرورة العمل على التنويع في اإلجراءات التدريسية في املواقف التعليمية املختلفة في أي مرحلة تعليمية؛ وذلك بسبب
التنوع املعرفي ملحتوى مناهج التاريخ من جهة ،ومن جهة أخرى وجود اختالفات ،وفروق فردية بين الطلبة تؤثر في قدرتهم واستعدادهم نحو التعلم.
وجعل املحتوى التعليمي لديهم ممتع ومشوق ويسهم في تنمية معارفهم واتجاهاتهم وقيمهم ومهاراتهم.
إضافة إلى ذلك ،تزايدت الحاجة إلى تطبيق طرق وإستراتيجيات تدريسيه تواكب تغيرات وتطورات العصر الرقمي .بحيث تسهم في تقديم
املعلومات والحقائق واألحداث التاريخية بشكل يؤدي إلى تحقيق األهداف والغايات املأمولة من تدريس التاريخ بطريقة أكثر فاعلية وإيجابية وشمولية.
ً ً
ويعد توظيف الطرائق واالستراتيجيات القائمة على التكنولوجيا كما أكدت أبو موس ى (.)2 :2017مجاال مهما لتنمية التفكير ومهاراته املختلفة
لدى املتعلمين ،وتطوير مهارات التفكير املعقدة لديهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي تفرضها التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة وما
يتبعها من زيادة االهتمام بدراسة املستقبل ،واالستفادة من التوجهات الحديثة التي تقدم أفكارا تساعد املتعلمين على حل تلك املشكالت ،لتتحول من
حلول تقليدية إلى حلول إبداعية منتجة.
وفي ضوء األدبيات التربوية والدراسات التجريبية فإن من االستراتيجيات التدريسية التي تراعي التغيرات التكنولوجية ،ومن املمكن أن تسهم في
تحقيق تلك الغايات واألهداف ،هي إستراتيجية املحطات التعلمية "الذكية" والتي أكدت عليها دراسات عديدة مثل :دراسة قشطة( ،)2018ودراسة
حبوش( ،)2017ودراسة إبراهيم ( ،)2009ودراسة السعدي(.)2008
وتعد استراتيجية املحطات التعلمية بشكل عام من إستراتيجيات التدريس الحديثة نسبيا ،صممها "دينيس جونز" عام ( .)1997تتميز هذه
االستراتيجية بالتمحور حول املتعلم وجعله محورا للعملية التعليمية ،فهو الذي يبني معرفته بنفسه ،ويعتمد على خبراته السابقة ومشاركة زمالئه
الطلبة خالل األنشطة التعلمية املختلفة ،من خالل تجوالهم من محطة ألخرى بالتناوب خالل زمن يحدد من قبل املعلم ،حيث تكون كل محطة مزودة
بأدوات وأجهزة ومواد تعليمية وأوراق عمل ملمارسة املهمة التعليمية كنوع من أنواع األنشطة التعليمية املختلفة (قشطة.)4 :2018 ،
وتعرف املحطات التعلمية عند جونز ) (Jones, 2007: 16بأنها " :إستراتيجية تدريس تنتقل فيها من خالل مجموعات صغيرة من الطالب عبر
سلسلة من مراكز التعلم أو املحطات ،مما يسمح للمعلمين ذوي املوارد املحدودة بجعل التعليم مميزا من خالل دمج احتياجات الطالب واهتماماتهم
وأساليب التعلم الخاصة بهم ".
وقد عرفها الناقة ( )7 :2006بأنها " :إستراتيجية تدريس تتمثل في مجموعة من املحطات يقوم الطلبة باملرور عليها وممارسة األنشطة التعليمية
املوجودة بكل منها ،والتي قد تكون استقصائية استكشافية ،أو بصرية صورية ،أو إلكترونية ،مما يتيح للطلبة العمل في مجموعات صغيرة ( 6 – 4أفراد)
وممارسة بعض األنشطة التعليمية ".
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ويعرفها الباحثان بأنها " :إستراتيجية تدريس تعتمد بشكل كبير على الطالب وتجعله مركزا للعملية التعليمية ،بحيث تعتمد على مجموعة من
األدوات وأوراق العمل والصور واألجهزة الصوتية واإللكترونية التي تتعلق بموضوع الدرس والتي توزع على مجموعات صغيرة منفصلة وموزعة في بيئة
تعلم مناسبة تقدم على شكل مهام فردية وجماعية ينفذها الطلبة بإشراف املعلم وبالتعاون مع أفراد املجموعة في فترة زمنية محددة لكل محطة ".
أما محطات التعلم "الذكية" فهي محطات تعليمية تتميز بالتركيز على استخدام األدوات التكنولوجية بشتى أنواعها وتوظيفها في تقديم املادة
الدراسية ،وتعد أحد أشكال التعلم املتمازج والتي ترتكز على ضرورة استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في التدريس ،والتركيز على التفاعل
املباشر داخل غرفة الصف عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصال الحديثة ،كالحاسوب والشبكات وبوابات اإلنترنت .ويمكن وصف
هذا التعلم بأنه الكيفية التي تنظم بها املعلومات واملواقف والخبرات التعليمية التي تقدم للطلبة عن طريق الوسائط املتعددة التي توفرها التقنية
الحديثة أو تكنولوجيا املعلومات .ويتميز هذا النوع من التعلم في توفير بيئة تعليمية جاذبة تسهم في تحسين املستوى العام للطلبة (الزعبي وبني دومي،
.)488 :2012
وتكمن أهمية إستراتيجية املحطات التعلمية "الذكية" في أنها تؤكد على الدور اإليجابي للطلبة من خالل التعلم ضمن مجموعات صغيرة ،تتنوع
فيها األنشطة التكنولوجية وذلك من خالل ما تقدمه من أشكال مختلفة من تطبيقات ذكية ،تشمل العديد من الجوانب منها :القرائية ،اإلستكشافية،
البحثية ،الصورية  ،الصوتية والرقمية .فهي تحقق ممارسة األنشطة العملية لكل الطلبة ،وتعمل على توفير اإلمكانيات املادية املستخدمة في ممارسة
هذه األنشطة( قشطة.)4 :2018 ،
ً
وتشير حبوش ( )3 :2017إلى أهمية استراتيجية املحطات التعلمية "الذكية" على أنها طريقة بديلة للطريقة التقليدية فهي توفر للطالب فرصا
ً
للتعلم التجريبي ،كما يتم إجراؤها وفقا لقدرات الطلبة واهتماماتهم الفردية بحيث تعتبر وسيلة ناجحة في زيادة اهتمام الطلبة وإتقان املهارات التي يتم
تدريسها وتعمل على إحداث تغيير في السلوك لدى الطلبة.
وتهدف املحطات التعلمية "الذكية" إلى تفعيل الدور اإليجابي للطلبة في ممارسة األنشطة بأنفسهم ،مما يساعدهم على اكتساب خبرات حسية
مباشرة من خالل تعاملهم مع املكونات الذكية الرقمية التي توفرها املحطات ،باإلضافة إلى أنها تضفي ً
نوعا من املتعة والتغيير والحركة داخل الصف،
بحيث توفر التنوع في الخبرات العملية والنظرية ما بين قراءة واستكشاف وتجريب واستماع وبحث وغيرها .كما أن للمحطات التعلمية "الذكية" ميزة
هامة في توفير الفرصة الستخدام املصادر العلمية األصلية :كاملوسوعات الذكية والقواميس واألطالس واملخطوطات الرقمية والوثائق والنشرات
العلمية اإللكترونية واملراجع األصلية ،واستخراج املعلومات وتصنيفها من مصادرها األصلية (داود.)295 :2016 ،
وقد بين كل من خاجي ورشيد( )364 :2016الخطوات اإلجرائية لتطبيق إستراتيجية محطات التعلم"الذكية" في الغرفة الصفية وذلك من خالل
الخطوات اآلتية:
• يعرض املعلم مقدمة عن الدرس وما املطلوب من املجموعات القيام به عند تجوالها على املحطات التعليمية (املحطة السمعية البصرية،
املحطة السمعية ،املحطة الصورية ،املحطة االلكترونية).
• يتم تشكيل مجموعات املحطات ويفضل أن تكون مراعية للفروق الفردية على أن ال يتجاوز عدد أفراد كل محطة  6طالب.
• يقوم املعلم بإعداد أوراق عمل لكل محطة مع ورقة االجابة في املكان املخصص لها.
• يعلن املعلم بدء تنفيذ اإلستراتيجية على أن ال يبتجاوز املكوث في كل محطة من املحطات  15دقيقة.
• يعلن املعلم انتهاء مدةاملكوث في املحطة ويطلب من أفراد املجموعات االجابة عن أسئلة أوراق العمل.
• يطلب املعلم من الطلبة التحرك إلى املحطة التالية بحسب إتجاه عقارب الساعة.
• تعود املجموعات إلى أماكنها بعد االنتهاء من التجوال على جميع املحطات وتبدأ في مناقشة ما توصلت إليه كل مجموعة ،ويتم ذلك بإشراف
املعلم.
• يتسلم املعلم أوراق اإلجابات من املجموعات ويقوم بتصحيحها واعادتها إليهم في الدرس الالحق.
ً
ً
توافقا بين ما تهدف إليه مادة التاريخ في املراحل الدراسية املختلفة وهي استشراف املستقبل من خالل تنمية
وتأسيسا على ما تقدم فإن هناك
القدرات التنبؤيه ،وبين توظيف استراتيجيات تدريسية تنمي التفكير املستقبلي حسب الغاية املرجوة وهي تحقيق أفضل مستوى في تدريس مادة التاريخ.
واالستراتيجية األنسب لذلك ،كما يرى الباحثان هي استراتيجية محطات التعلم"الذكية" .إذ تعد هذه اإلستراتيجية من أهم املدخالت التي قد تساعد في
بناء مهارات التفكير املختلفة والتي تنعكس على الطلبة من تعلم مادة التاريخ بشكل إيجابي األمر الذي يزيد من قدراتهم ويسهم في تحسين مستوى
التحصيل لديهم.
ً
وربما يعزز أهمية توظيف هذه االستراتيجية أيضا أن مادة التاريخ وتدريسها تحظى بأهمية لدى الدارسين واملربين في الوطن العربي ،كما أن
ميدان تدريس التاريخ يعاني من العديد من املشكالت ،والتي من أهمها اتباع الطرق التقليدية في التدريس التي تعتمد على التلقين واالستظهار .لذا تكمن
أهمية تطبيق استراتيجية محطات التعلم"الذكية" في التغلب على األساليب التقليدية في تدريس التاريخ والتي تستند على التلقين والحفظ مما يؤثر
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ً
سلبا في التحصيل الدراس ي لدى الطلبة .وهذا ما يتعارض مع ما تدعو إليه التربية الحديثة التي تؤكد على ضرورة استخدام االستراتيجيات الحديثة في
تدريس التاريخ بشكل خاص ،والتي تعتمد على تدريب الطلبة على معالجة املعلومات والقدرة على استرجاعها مما يسهم في زيادة مستوى التحصيل
الدراس ي(أحمد.)156 :2017 ،
وتعد مرحلة الصف التاسع األساس ي من مراحل النمو التي تعزز فيها االستقاللية والوجدانية للطلبة ،وتوجيه قدراتهم العقلية نحو املنطقية
والذاتية في التعامل مع املجتمع املحيط بهم ومع متغيرات العصر الحالي املتعددة ،وتشكيل مهاراتهم تعد واحدة من أفضل املهام التي تساعد في التكيف
واالنخراط في البيئة املحيطة بهم (سمارة والنمر والحسن.)19 :1999 ،
مشكلة الدراسة:
انبثقت مشكلة الدراسة الحالية من عدد من القضايا الهامة:
الحظ الباحثان بوجود ً
ً
واضحا في التحصيل وقدرة الطالب على فهم األحداث التاريخية املاضية واملعاصرة وتحليلها وتفسيرها الستشراف
ضعفا
املستقبل ،وهذا األمر ينعكس على دافعيتهم نحو تعلم التاريخ ،كما أن الطلبة ليس لديهم رؤية للمستقبل حيث الحظ الباحث أنهم ال يستطيعون
اإلجابة على أي سؤال يتطلب منهم التوقع أو التنبؤ أو إظهار بدائل واحتماالت ،مع ضعف في قدرتهم على تفسير سبب وقوع األحداث التاريخية .وهذا
الضعف ربما يعزى ذلك الى عدة أسباب منها :ما يتعلق بالطالب ،واملعلم ،وإستراتيجيات التدريس ،واملنهاج .لذلك أراد الباحث اختيار إستراتيجية
تدريس تكنولوجية حديثة من شأنها تعزيز فهم الطالب لألحداث التاريخية املاضية والحالية وذلك بهدف تكوين اتجاهات إيجابية نحو مبحث التاريخ
تسهم في تحسين مستوى التحصيل لديهم ،ومن هذه اإلستراتيجيات إستراتيجية محطات التعلم "الذكية".
ومن خالل خبرة الباحثان في امليدان التربوي كمدرسين ومشرفين ملبحث التاريخ فقد شعرا بوجود صعوبات تواجه الطلبة عند دراسة هذا
املبحث ونفور الطلبة من حصة التاريخ باعتبارها حصة جامدة تحتوي على كم كبير من املعلومات والحقائق التي حدثت في املاض ي والتي ً
غالبا ما تركز
على الجانب السياس ي والعسكري مما يعطيها صفة الجمود ،األمر الذي استلزم ضرورة إيجاد حلول تساعد في تغيير النظرة الكلية ملبحث التاريخ ،ومنها
ً
محورا للعملية التعليمية التعلمية.
استخدام إستراتيجيات تدريس حديثة تواكب التطورات التكنولوجية وتوظف أدواتها ،وتجعل من الطالب
كما أن من أهم ما استدعى لذلك هو أهداف تدريس التاريخ في العصر الرقمي ،حيث أظهرت معطيات هذا العصر كما تراها الخفاجي(،2016
 )344تقدما تكنولوجيا واسعا أدى إلى تعدد العلوم واملعارف والتخصصات ،وأصبح من الصعب على مناهج التاريخ في جميع املراحل التعليمية املختلفة
أن تتضمن هذه التط ورات املعرفية الهائلة ،مما يتطلب تغيير فلسفة وأهداف التعليم من تعليم تقليدي قائم على املعلم وكفاءته فقط إلى تعلم نشط
يتمركز حول املتعلم ،لذلك دعت الحاجة إلى ضرورة تدريس التاريخ بطريقة تواكب التغيرات التكنولوجية وقادرة على بناء جيل جديد ملواجهة املستقبل
والتعايش مع مستجداته املتسارعة بمرونة وانفتاح.
وقد دعت العديد من املؤتمرات التربوية إلى ضرورة تطوير التعليم بما ينمي قدرات التفكير املستقبلي لجميع الطلبة باملراحل التعليمية
املتنوعة ،مع التركيز على املعارف واملهارات العملية والتكنولوجية الالزمة للمشاركة في التنبؤ واستشراف املستقبل لتحقيق األهداف املنشودة بصورة
تناسب التطور العاملي ،ومن تلك املؤتمرات :املؤتمر العلمي الدولي األول في عام  2015بعنوان (التربية آفاق مستقبلية) إعداد املعلم في ضوء املتغيرات
املعاصرة ،واملؤتمر العلمي الثاني في عام  2015بعنوان (معلم املستقبل :إعداده ،وتطويره) نحو استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء
تحديات العصر ،ومؤتمر "التربية :تحديات وآفاق مستقبلية" في عام  2017الذي عقد في رحاب جامعة اليرموك والذي دعا إلى ضرورة التركيز على أحدث
التطورات في مجال توظيف التقنيات الحديثة في التدريس.
كما أكدت نتائج عدد من الدراسات على أهمية محطات التعلم "الذكية" في تغيير وتحسين التعليم ،وقدرتها على تفعيل دور الطالب في الغرفة
الصفية وتوفير بيئة تعليمية تكنولوجية من شأنها أن تعزز املهارات املختلفة لديهم وتسهم في رفع مستوى التحصيل الدراس ي .كدراسة قشطة (،)2018
ودراسة حبوش (.)2017
ويرى الباحثان أنه كلما تنوعت إستراتيجيات التدريس ومداخلها كلما انعكس ذلك على نجاح العملية التعليمية التعلمية ،إذ إن طريقة التدريس
التي يتبعها املعلم تعد من أهم جوانب هذه العملية؛ ألنه كلما كانت طريقة التفاعل الصفي مثيرة للتفكير والدافعية ،كانت محفزة للتعلم بجميع
جوانبه؛ مما تؤدي إلى تنمية مهارات التفكير املختلفة لدى الطالب وإحداث تحسن وتطور على الجانب التحصيلي لديه ،لذا ال بد من استخدام مواقف
تدريس تتناسب مع طبيعة الهدف املنوي تحقيقه من العملية التعليمية وهذا ما يتناغ م مع إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" .لذلك جاءت هذه
الدراسة للكشف عن أثر توظيف استراتيجية محطات التعلم"الذكية" في تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ.
لقد حظيت استراتيجية محطات التعلم"الذكية" اهتمام واضح من قبل الباحثين ،حيث أجريت العديد من الدراسات حول هذه االستراتيجية،
ً
وبعد االطالع على األدب التربوي يستعرض الباحثان الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة ،حيث تم ترتيبها من األقدم إلى األحدث وفقا للتسلسل
الزمني لها وهي على النحو اآلتي:
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أجرت مارفن ( )Marvin,2007دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام املحطات العلمية في تدريس اللغة اإلنجليزية لتحسين نقاط الضعف لدى
الطالب والسماح لهم باملشاركة واالنخراط في العملية التعلمية في الواليات املتحدة األمريكية ،حيث استخدمت الباحثة املنهج التجريبي بحيث تم
اختيار عينة عشوائية مكونة من (ً )11
طالبا من طالب الصف العاشر اإلعدادي ،وبعد ذلك تم تصميم أدوات الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها
واملتمثلة في االختبار التحصيلي وأسئلة املقابلة ،وبعد تطبيق اإلستراتيجية وأدوات الدراسة استخدم الباحث املعالجات اإلحصائية املناسبة وتحليل
املقابالت ،وقد أظهرت النتائج أن املحطات العلمية زادت من تنوع الواجبات الصفية وزادت من خبرة املتعلمين ،كما تطورت مقدرة الطالب على حل
املشكالت وزيادة مشاركتهم وانخراطهم في العملية التعليمية ،أما بالنسبة للمعلم فقد عملت االستراتيجية على تحسين كيفية التخطيط وإدارة وقت
الدرس.
وقام أوكاك ( )Ocak,2010بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام محطات التعلم على مستوى النجاح األكاديمي وعلى تذكر الطالب
للمعلومة أثناء تدريس مادة العلوم والتكنولوجيا في تركيا ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج التجريبي ،ومن ثم قام باختيار عينة الدراسة
بطريقة عشوائية بحيث بلغت ( )40طالبا من مرحلة الصف الخامس في تركيا ،تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واحتوت على
ُ
( )20طالبا ،واألخرى ضابطة واحتوت على ( )20طالبا ،كما قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهي االختبار التحصيلي ،ومن ثم قام بإخضاع األفراد إلى
ُ
الدراسة ،وقد أظهرت النتائج أن املجموعة التي درست باستخدام محطات التعلم كانت أعلى من مستويات املجموعة األخرى التي تم تدريسها بالطريقة
التقليدية ،وتوصلت الدراسة إلى أن محطات التعلم أكثر فعالية من األساليب التقليدية في مساعدة الطالب على اكتساب املعرفة.
أما دراسة تشامبر ( )Chamber,2013فقد سعت إلى الكشف عن أثر استخدام املحطات العلمية على التدريب العملي لتصحيح املفاهيم
الخاطئة في مادة العلوم ،باالضافه إلى أثرها في رفع مستوى التحصيل الدراس ي لدى الطلبة ،وقد استخدمت هذه الدراسة التصميم العشوائي أحادي
العوامل ،وقد تمثلت أدوات الدراسة في املقابالت ،والواجبات اليومية ،واإلستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )49طالبا توزعت على مجموعتين ()21
طالبة و ( )28طالب .ومن ثم طبقت الدراسة على األفراد ،وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود تقدم ملحوظ في االختبار البعدي يفوق ما كان الوضع
عليه عند االختبار القبلي ،حيث تمكن الطالب من الوصول إلى مرحلة التحفيز الداخلي والكفاءة الذاتية ،وتقرير املصير من خالل تنشئتهم االجتماعية
ومساعدتهم لبعضهم البعض أثناء مشاركتهم في املحطات.
وقام داود( )2016بدراسة هدفت إلى التعرف على اثر استراتيجية املحطات التعليمية في التحصيل وعادات العقل لدى طالب الصف الرابع
العلمي في محافظة األنبار ،فقد اتبع الباحث املنهج التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة حيث تم اختيار عينة مكونه من ( )42طالب من طالب الرابع
ُ
العلمي تم توزيعهم إلى مجموعتين ،إحداهما تجريبية بلغ عدد أفرادها ( )21طالب وقد درست وفق استراتيجية املحطات التعليمية وأخرى ضابطة وبلغ
عدد أفرادها ( )21طالب وقد درست وفق الطريقة االعتيادية ،ثم تم بناء اختبار تحصيلي وتبنى الباحث مقياس لعادات العقل كأداتي بحث ،وطبقت
بعد ذلك األدوات وعند انتهاء التجربة تم إجراء اإلحصاءات املناسبة وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة
التجريبية في كال األداتين ،األمر الذي أدى إلى إثبات فعالية املحطات التعليمية وأثرها اإليجابي في تدريس األحياء لطالب الصف الرابع العلمي مقارنة
بالطريقة االعتيادية ،وقد أوص ى الباحث على وفق نتائج الدراسة إلى ضرورة االهتمام باستراتيجية املحطات التعليمية في تدريس مادة األحياء.
كما أجرت نمر( )2017دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف املحطات التعليمية في تحصيل العلوم والذكاء البصري املكاني لدى طلبة
الصف الخامس األساس ي في محافظة الخليل تبعا الختالف طريقة التدريس (محطات تعليمية ،تقليدية) والجنس والتفاعل بين طريقة التدريس
والجنس .ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة املنهج التجريبي والتصميم شبة التجريبي ،وأعدت مقياس للتعرف على مهارات الذكاء البصري لدى
الطلبة؛ وإختبار تحصيلي لقياس التحصيل ،حيث تم تطبيق األدوات على عينة مكونة من ( )158طالبا وطالبة انتظمو في أربع شعب من شعب الصف
الخامس األساس ي ،شعبتين في مدرسة الذكور والبالغ عددهم ( )78طالبا ،وشعبتين في اإلناث والبالغ عددهن ( )80طالبة ،حيث اختيرت إحدى الشعب
عشوائيا من كل مدرسة بحيث تكون مجموعة تجريبية تنفذ أنشطة استراتيجية محطات التعلم ،بينما تنفذ الشعبة الثانية من كل مدرسة األنشطة
نفسها بطريقة تدريس تقليدية كمجموعة ضابطة .وتم بعد ذلك فحص الفرضيات عن طريق إجراء املعالجة اإلحصائية املناسبة وأظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات توظيف استراتيجية املحطات التعليمية في تنمية التحصيل في العلوم لدى طلبة الصف الخامس األساس ي في
الخليل تعزى لطريقة التدريس (املحطات التعليمية ،التقليدية) ،لصالح أفراد املجموعة التجريبية (استراتيجية املحطات التعليمية) ،أما فيما يتعلق في
التفاعل بين متغير الجنس واملجموعة فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية.
وسعت دراسة الشافعي ( )2017إلى التحقق من أثر استخدام املحطات التعليمية ( القرائية-الصورية-االستكشافية-االستشارية-اإللكترونية)
في تنمية مهارات التفكير الناقد وبعض عادات العقل في مادة االقتصاد املنزلي لدى عينة من تلميذات الصف األول اإلعدادي في محافظة املنوفية،
ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )74تلميذة من تلميذات الصف األول اإلعدادي بمدرسة
ّ
وعددهن ( )37تلميذة درسن باستخدام
قويسنا الحديثة للتعليم األساس ي بمحافظة املنوفية ،تم تقسيمهن إلى مجموعتين :إحداهما تجريبية
ُ
ّ
وعددهن ( )37تلميذة درسن بالطريقة املعتادة ،وقد قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات التفكير
استراتيجية املحطات التعليمية ،واألخرى ضابطة
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الناقد ومقياس عادات العقل وقد أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات تلميذات املجموعتين التجريبية والضابطة في
اختبار مهارات التفكير الناقد ومقياس عادات العقل في التطبيق البعدي لصالح املجموعة التجريبية ،وقد أوص ى البحث بضرورة استخدام استراتيجية
املحطات التعليمية في تدريس االقتصاد املنزلي ،وتضمين هذه االستراتيجية في برامج إعداد معلمات االقتصاد املنزلي.
أما دراسة حبوش ( )2017فقد هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام املحطات التعليمية في تنمية مفاهيم ومهارات اتخاذ القرار في التكنولوجيا
لدى طالبات الصف السادس األساس ي في غزة .ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة باستخدام املنهج التجريبي للكشف عن أثر استخدام
املحطات التعليمية في تنمية مفاهيم ومهارات اتخاذ القرار ،كما استخدمت املنهج الوصفي لتحليل املحتوى وتفسير النتائج .حيث تم بناء اختبار لقياس
املفاهيم الواردة في الوحدة الرابعة (التكنولوجيا الطبية) ،واختبار لقياس مهارات اتخاذ القرار الواردة في الوحدة الرابعة (التكنولوجيا الطبية) .بحيث
ُ
تم اختيار عينة الدراسة من ( )63طالبة من طالبات الصف السادس األساس ي في مدرسة أم القرى األساسية املشتركة التابعة ملنطقة مديرية غرب غزة
التعليمية ،حيث تم توزيعهم على مجموعتين ضابطة ( )30طالبة وتجريبية( )33طالبة ،ومن ثم تعريضهم إلى أدوات الدراسة ،وقد كشفت نتائج
الدراسة عن فاعلية استخدام املحطات التعليمية في تنمية مفاهيم ومهارات اتخاذ القرار في التكنولوجيا لدى طالبات الصف السادس األساس ي في غزة.
وقامت قشطة ( )2018بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف استراتيجيتي املحطات العلمية واأللعاب التعليمية في تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي في العلوم لدى طالبات الصف السابع األساس ي في غزة .ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة باستخدام املنهج الوصفي واملنهج شبه
التجريبي ،وذلك بإعداد دليلي املعلم القائم على توظيف استراتيجيتي املحطات العلمية واأللعاب التعليمية ،واختبار لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
بحيث تم اختيار عينة الدراسة مكونة من ( )105طالبات من طالبات الصف السابع األساس ي بمدرسة آمنة بنت وهب اإلعدادية للبنات في محافظة
تقسمهن إلى ثالث مجموعات ،ومن ثم تعر ّ
ّ
يضهن إلى أدوات الدراسة ،وقد كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية استراتيجيتي املحطات
رفح ،حيث تم
العلمية واأللعاب التعليمية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في العلوم لدى طالبات الصف السابع األساس ي في غزة.
أما دراسة عمر( )2017فقد سعت إلى الكشف عن فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام استراتيجية محطات التعلم في تنمية اليقظة
القومية واالستيعاب املفاهيمي لدى طالب الصف األول الثانوي في مدينة أبها في اململكة العربية السعودية ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث
باستخدام املنهج التجريبي ،وذلك بإعداد كتيب الطالب ،ودليل املعلم ،ومقياس اليقظة القومية ،واختبار االستيعاب املفاهيمي .حيث تم اختيار عينة
عشوائية من الطلبة تمثلت في مجموعتين إحداهما تجريبية عددها ( )44طالبا درست موضوعات األحياء مجال الدراسة باستخدام استراتيجية
ُ
محطات التعلم ،واألخرى ضابطة عددها ( )46طالبا درست موضوعات األحياء مجال الدراسة باستخدام الطريقة التقليدية .وقد طبقت أداتا القياس
قبليا وبعديا على املجموعتين ،وتم تحليل البيانات باستخدام تحليل التغاير ( ،)ANCOVAوقد كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية تدريس مقرر األحياء
باستخدام استراتيجية املحطات التعليمية في تنمية اليقظة القومية ،واالستيعاب املفاهيمي لدى طالب الصف األول الثانوي.
ً
ً
ُيالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أن معظم الدراسات السابقة استخدمت اختبارا تحصيليا؛ لقياس مستوى تحصيل الطلبة القبلي
ُ
ً
والبعدي مثل دراسة نمر ( ،)2017ودراسة داود ( ،)2016ودراسة شامبر ( ،)Chamber,2013بينما استخدمت دراسات أخرى اختبارا لقياس مهارات
التفكير املختلفة لدى الطلبة مثل دراسة حبوش ( )2017التي استخدمت اختبار لقياس مهارات اتخاذ القرار لدى الطلبة ،ودراسة الشافعي ()2017
التي قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة .وفي ضوء ما سبق ،تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة
كونها استخدمت اإلختبار التحصيلي لقياس مدى تحسن مستوى التحصيل لدى الطلبة .واستخدمت معظم الدراسات السابقة املنهج شبه التجريبي
القائم على تصميم املجموعة الضابطة مع قياس قبلي ،بعدي ومن هذه الدراسات دراسة قشطة ( ،)2018ودراسة الشافعي ( .)2017وتتشابه الدراسة
الحالية مع الدراسات السابقة في كونها استخدمت املنهج شبه التجريبي القائم على تصميم املجموعة الضابطة مع قياس قبلي – بعدي ،وتم استخدامه
كمنهج غالب في الدراسة الحالية.
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها الدراسة الوحيدة في البيئة املحلية (األردن) -حسب حدود اطالع الباحثان -التي ساهمت
في الكشف عن أثر توظيف استراتيجية محطات التعلم "الذكية" في التحصيل لدى الطلبة في مبحث التاريخ.
أسئلة الدراسة:
جاااءت هااذه الدراسااة للتحقااق ماان أثاار توظيااف إسااتراتيجية محطااات التعلم"الذكيااة" فااي تحصاايل الطلبااة فااي مبحااث التاااريخ ،ولتحقيااق هااذا الهاادف
أجابت الدراسة عن السؤال اآلتي:
السؤؤلال الول :هاال توج ااد فااروق ذات داللااة إحص ااائية عنااد مسااتوى الدالل ااة (  )= 0.05بااين متوسااطات أداء طلب ااة الصااف التاسااع ف ااي مبحااث التاااريخ عل ااى
االختبار التحصيلي تعزى ملتغيري إستراتيجية التدريس (اعتيادية ،توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية") والجنس( ذكر ،أنثى) والتفاعل بينهما.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة من خالل جانبين وهما:
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ً
أوال :الهمية النظرية
تبرز أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على أحد االستراتيجيات الهامة في التدريس لتحسين مستوى تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ ،وبالتالي
فإن الدراسة تعد إضافة للدراسات العربية التي اهتمت بمتغيرات الدراسة ،كما أن أهمية الدراسة تبرز من خالل أهمية املرحلة التي تجري عليها وهي
مرحلة انتقالية بالنسبة للطلبة ينطوي عليها العديد من القرارات املستقبلية.
ً
ثانيا :الهمية العملية
ُ
تعد الدراسة الحالية -في حدود إطالع الباحثان -من الدراسات القليلة التي تناولت توظيف استراتيجية محطات التعلم "الذكية" في التدريس في
ُ
األردن وربط أثرها في التحصيل ،كما أنها تهتم في توجيه أنظار القائمين على صياغة مناهج الدراسات االجتماعية بشكل عام التاريخ بشكل خاص من
اإلفادة من إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في صياغة تلك املقررات.
وتقدم الدراسة الدليل العلمي على أهمية استراتيجية محطات التعلم "الذكية" في تدريس التاريخ بشكل خاص ،األمر الذي يسهم في تعزيز ثقة
املعلمين في استخدام استراتيجية محطات التعلم " الذكية"" في تدريس التاريخ مما ينعكس بشكل إيجابي على الطلبة في مختلف الجوانب ،كما أنها
تسعى إلى فتح املجال أمام الباحثين في ميدان املناهج وطرق التدريس إلجراء املزيد من الدراسات حول توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في
تدريس املباحث املختلفة وعلى مستويات ومراحل أخرى.
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
• التحري عن توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في تدريس مبحث التاريخ وأثرها في تحصيل الطلبة.
ً
• إثراء مادة التاريخ من حيث االستخدام األمثل لهذه االستراتيجية املعتمدة على التفكير العميق بدال من استخدام الطريقة التقليدية املعتمدة
على التلقين.
• تحسين مستوى فهم الطالب لألحداث التاريخية مما يؤدي إلى تكوين ثقافة تاريخية لديه تسهم في تحسين ورفع مستوى التحصيل وتكوين
اتجاهات إيجابية نحو تعلم مادة التاريخ.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
• الحدود املكانية :تم إجراء هذه الدراسة في مدرسة أبي حنيفة النعمان األساسية للبنين ،ومدرسة الرمثا الثانوية للبنات في مديرية تربية لواء الرمثا.
ً ً
ذكورا وإناثا.
• الحدود البشرية :اقتصر تطبيق هذه الدراسة على طلبة الصف التاسع األساس ي
• الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الثاني للعام الدراس ي 2019/2018
ُ
• الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على موضوع الوحدة الرابعة "تاريخ أوروبا في عصر النهضة" من مادة التاريخ للصف التاسع األساس ي.
التعريفات اإلجرائية:
إستراتيجية محطات التعلم "الذكية":
هي عبارة عن استراتيجية تعليمية منظمة شاملة تحتوي على مجموعة من املحطات التي يتناوب عليها طلبة الصف التاسع من خالل مجموعات
أثناء تدريس التاريخ ،وتشتمل هذه املحطات على أنشطة مخطط لها مسبقا من قبل الباحثان ،بحيث تتيح للطلبة املرور بأربع محطات وهي( :املحطة
الذ كية الصورية ،املحطة الذكية السمعية ،املحطة الذكية السمعية البصرية ،املحطة البحثية) .وقد نفذت خالل الفترة الواقعة ما بين (2019-3-28
إلى  )2019-5-16في مدرسة أبي حنيفة النعمان األساسية للبنين ،ومدرسة الرمثا الثانوية للبنات في مديرية تربية وتعلم لواء الرمثا.
التحصيل:
ّ
مقدار ما يحصل عليه الطالب من مهارات ومعارف ومعلومات معبرا عنها بدرجات االختبار املعد خصيصا لهذا الغرض.
مبحث التاريخ للصف التاسع:
تعرف بأنها املادة الدراسية املقررة لطلبة الصف التاسع وتكون ذات أهداف محددة ويتوقع أن يتم تحقيقها في هذا الكتاب والذي اعتمد من
وزارة التربية والتعليم كمبحث في املدارس الحكومية والخاصة للعام الدراس ي ( (2019-2018بموجب قرار مجلس التربية والتعليم رقم ( )2015/13تاريخ
(.)2015/3/26
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الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج شبة التجريبي للكشف عن أثر توظيف استراتيجية محطات التعلم"الذكية" في تحصيل الطلبة في مبحث التاريخ؛ ألنه أكثر
مالئمة لطبيعة هذه الدراسة وهو املنهج املناسب لتحقيق هدفها ،إذ يعد املنهج املناسب الذي يستطيع الباحث عن طريقه اختبار الفروض التي تتعلق
بعالقات السبب والنتيجة ،وقد تم اختيار التصميم شبه التجريبي الذي يعرف ب ا قبلي بعدي ذي املجموعتين املتكافئتين؛ لذلك اعتمد الباحثان هذا
التصميم ملناسبته أغراض الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساس ي في املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم للواء الرمثا والبالغ عددهم
( )2974طالبا وطالبة موزعين على ( )26مدرسة ،منها ( )11مدرسة للذكور ،و( )15مدرسة لإلناث ،وتضم ( )86شعبة ،منها ( )40شعبة للذكور وتضم
( )1448طالبا و( )46شعبة لإلناث وتضم ( )1526طالبة ،حسب اإلحصاءات الرسمية ملديرية تربية وتعليم لواء الرمثا .والجدول رقم ( )1يبين توزيع
أفراد مجتمع الدراسة وفق الجنيس وعدد املدارس والشعب.
جدول( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق الجنس وعدد املدارس والشعب
الجنس

عدد املدارس

عدد الشعب

عدد الطلبة

الذكور
اإلناث
املجموع

11
15
26

40
46
86

1448
1526
2974

عينة الدراسة:
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )120طالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا في الفصل الدراس ي الثاني
للعام الدراس ي  ،2019/2018حيث اختيرت عينة الذكور من مدرسة أبي حنيفة النعمان األساسية للبنين وهي املدرسة التي يعمل بها الباحث ،أما عينة
اإلناث فقد اختيرت من مدرسة الرمثا الثانوية للبنات ،بحيث تكونت بواقع أربعة شعب دراسية وقد تم اختيار الشعب بالطريقة العشوائية ،أما عينة
الدراسة فقد تم اختيارها بالطريقة القصدية وذلك لعدة أسباب؛ أهمها توفر البنية التحتية واإلمكانات والتجهيزات الالزمة (إنترنت ،أجهزة حاسوب،
سبورة ذكية ،قاعات مجهزة) لتطبيق الدراسة وتم تقسيم الشعب إلى مجموعتين على النحو التالي:
املجموعة الضابطة :تكونت من ( ) 57طالب وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي ،حيث تكونت من شعبتين إحداهما ذكور وبلغت عددها ()27
ُ
ً ُ
طالبا ،واألخرى إناث وبلغ عددهن ( )30طالبة .وقد درست املجموعة الضابطة الوحدة الرابعة "تاريخ أوروبا في عصر النهضة" من مادة التاريخ كما هي في
كتاب التاريخ للصف التاسع األساس ي دون معالجة.
املجموعة التجريبية :تكونت من ( ) 63طالب وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي ،حيث تكونت من شعبتين إحداهما ذكور وبلغت عددها ()30
ُ
ً ُ
ً
طالبا ،واألخرى إناث وبلغ عددهن ( )33طالبة .وقد درست املجموعة التجريبية الوحدة الرابعة "تاريخ أوروبا في عصر النهضة" من مادة التاريخ موظفا
إستراتيجية محطات التعلم"الذكية" .والجدول رقم ( )2توزبع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،املجموعة التجريبية ،املجموعة
الضابطة).
جدول( :)2توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
التكرار

النسبة

الفئات
الجنس

ذكر
ُ
أنثى
املجموع

57
63
120

%47.5
%52.5
%100.0

املجموعة

تجريبية

63

%52.5

ضابطة
املجموع

57
129

%47.5
%100.0
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مادة الدراسة:
استراتيجية محطات التعلم "الذكية"
بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة قام الباحثان بإعداد خطط العمل الصفية من خالل توظيف محطات التعلم"الذكية" والتي
تكونت من ( 6دروس) من وحدة تاريخ أوروبا في عصر النهضة من كتاب التاريخ للصف التاسع األساس ي ،حيث شملت كل خطة على النتاجات التعليمية
الخاصة والخطوات التي شملت األنشطة ومصادر التعلم والتقويم وكان محور األنشطة محطات التعلم "الذكية" ،حيث تم تدريسها على عينة مكونة من
ً
ً
ً
ً
( )63طالبا وطالبة وفقا ملحطات التعلم "الذكية" للمجموعة التجريبية ،و( )57طالبا وطالبة وفقا لطريقة التدريس االعتيادية للمجموعة الضابطة ،وقد
عرضت الدروس املصممة على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها ،وعلم
النفس التربوي والقياس والتقويم ،وخبراء وزارة التربية والتعليم ،ألبداء آرائهم لغرض تحسين صياغة تلك الدروس وفي ضوء ما أبدوه من أراء تم إجراء
التعديالت الالزمة.
أداة الدراسة:
االختبار التحصيلي:
قام الباحثان بإعداد االختبار التحصيلي بعد أن تم تحديد أهداف الوحدة الواردة في الكتاب املدرس ي املقرر للصف التاسع األساس ي ،وقد
اشتمل االختبار التحصيلي على ( )40فقرة من نوع االختبار من متعدد احتوت كل فقرة على أربعة بدائل واحده صحيحة والباقي خطأ ،وتنوعت هذه
الفقرات حسب تصنيف بلوم واشتمل على ( ) 4مستويات وهي :التذكر ،الفهم واالستيعاب ،والتطبيق ،والتحليل ،وعند تصحيح االختبار أعطيت كل
فقرة عالمة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة ،حيث كانت أعلى عالمة قد حصل عليها الطالب في االختبار هي )35( :وأقل عالمة هي.)7( :
صدق االختبارالتحصيلي
أ .صدق املحتوى:
تم التحقق من صدق االختبار التحصيلي من خالل عرضه على مجموعة من املحكمين املختصين وعددهم ( )15محكم من ذوي االختصاص في
مجاالت (مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها والتاريخ والقياس والتقويم واللغة العربية) العاملين في جامعة اليرموك وجامعة العلوم
والتكنولوجيا وجامعة آل البيت ووزارة التربية والتعليم ،وقد طلب إليهم إبداء آرائهم حول االختبار التحصيلي من حيث درجة انتماء الفقرة لالختبار
التحصيلي التي تقيسها ،ودرجة وضوح الفقرة من حيث الصياغة اللغوية ،وقد تم األخذ بمالحظات املحكمين حيث تم حذف بعض الفقرات غير
املنتمية للمستوى التي تقيسه ،وتم تعديل صياغة بعض الفقرات ،حيث أصبح االختبار ً
مكونا من  35فقرة ،ولتصحيح الدرجات على االختبار فقد تم
إعطاء اإلجابة الصحيحة درجة واحدة وإعطاء اإلجابة غير صحيحة درجة صفر ،بحيث كانت أعلى عالمة قد حصل عليها الطالب في االختبار هي)35( :
وأقل عالمة هي.)7( :
ب .صدق البناء
الستخراج دالالت صدق البناء لالختبار ،استخرجت معامالت ارتباط مستويات االختبار مع االختبار ككل في عينة استطالعية من خارج عينة
الدراسة تكونت من ( )30طالب ،حيث تم تحليل مستويات االختبار وحساب معامل ارتباط كل مستوى مع املقياس ،حيث إن معامل االرتباط هنا يمثل
داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة .والجدول رقم ( )3يبين ذلك.
جدول( :)3قيم معامالت االرتباط بين املستويات و االختبار
املستوى

الرقم
1
2
3
4

تذكر
فهم
تحليل
تطبيق

ً
*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.0

معامل االرتباط مع االختبار
*0.76
*0.77
*0.72
*0.73

يتبين من الجدول ( )6أن معامالت ارتباط املستويات مع االختبار ككل تراوحت ما بين (.)0.77-0.72
ج .ثبات االختبارالتحصيلي:
للتأكد من ثبات االختبار ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق االختبار ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على
ً
مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
مكونة من (ً )30
طالبا ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين .إذ بلغ ( .)0.87وتم أيضا
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حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ) ،)Cronbach’s Alphaوالجدول رقم ( )4يبين معامل االتساق الداخلي
وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمستويات واالختبار ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
جدول( :)4معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة
املستوى
تذكر
فهم
تحليل
تطبيق
االختبار ككل

االتساق الداخلي
0.78
0.79
0.85
0.91
0.92

ثب ااات اإلعادة
0.75
0.76
0.80
9.85
0.87

يتبين من الجدول ( )7أن معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمستويات تراوح ما بين ( )0.91-0.78و لالختبار ككل (.)0.92
معامالت الصعوبة والتمييز لالختبارالتحصيلي
باستخدام برنامج ( )SPSSتم تحليل استجابات عينة الدراسة لحساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار ،حيث تم اعتماد النسبة
املئوية للطلبة الذين أجابوا عن الفقرة غير صحيحة كمعامل صعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ،بينما حسب معامل التمييز لكل فقرة معامل
ارتباط الفقرة املصحح مع الدرجة الكلية ،والجدول رقم ( )5يبين قيم معامالت الصعوبة والتمييز ملستويات االختبار التحصيلي.
جدول( :)5قيم معامل الصعوبة والتمييزملستويات االختبار التحصيلي
معاملي:

املستوى

الرقم

الصعوبة

التمييز

1

تذكر

0.25

0.66

2

فهم

0.21

0.58

3

تحليل

0.39

0.45

4

تطبيق

0.45

0.40

يتبين من الجدول ( )5أن معامل الصعوبة ألسئلة االختبار قد تراوحت بين ( )0.45-0.21وأن معامل التمييز لالختبار تراوح ما بين (- 0.40
.)0.66
تكافل املجموعات :االختبارالتحصيلي
للتحقق من تكافؤ املجموعات تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي
القبلي تبعا ملتغير املجموعة (تجريبية ،ضابطة) ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" ،والجدول ( )6يوضح
ذلك.
جدول( :)6املتوسطات الحسابية واالنح رافات املعيارية واختبار"ت" تبعا ملتغير املجموعة على أداء طلبة الصف التاسع الساس ي على االختبار
التحصيلي القبلي

االختبار التحصيلي قبلي

املجموعة

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة ت

تجريبية

63

6.59

2.325

1.186

ضابطة

57

6.12

1.919

درجات الحرية

الداللة
اإلحصائية

118

0.127

يتبين من الجدول ( )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( ) = 0.05بين املجموعتين (ضابطة ,تجريبية) في تحصيل طلبة الصف التاسع
األساس ي في مبحث التاريخ للقياس القبلي ،وهذه النتيجة تشير إلى تكافؤ املجموعات.
متغيرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية:
ً
أوال :املتغيراملستقل
• طريقة التدريس ولها مستويان ( االعتيادية ،توظيف استراتيجية محطات التعلم "الذكية").
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ً
ثانيا :املتغيرات التابعة
• أداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي.
إجراءات تنفيذ الدراسة:
ً
تم تنفيذ الدراسة وفقا للخطوات واإلجراءات الخاصة بالدراسة الحالية على النحو اآلتي:
• االطالع على األدبيات والبحوث التربوية املتعلقة بمتغيرات الدراسة ( محطات التعلم "الذكية" ،التحصيل).
• تحديد اإلطار العام ملحطات التعلم "الذكية".
ُ
• إعداد الخطط الصفية اليومية بحيث يتم توزع موضوعات الوحدة الرابعة "تاريخ أوروبا في عصر النهضة " في عدد من الحصص الصفية بحيث تشمل
كل خطة على خطوات تنظم التعلم وذلك حسب محطات التعلم" الذكية".
• عرض الخطط الصفية اليومية على لجنة من املحكمين للتعرف على مدى صدقها وتلبيتها للمعايير.
• بناء اختبار تحصيلي لقياس ما املدى الذي اكتسبه الطلبة من معرفة في الوحدة التعليمية.
• عرض فقرات االختبار على مجموعة من املحكمين للتحقق من صدق االختبار.
• الحصول على كتاب تسهيل مهمة من عميد كلية التربية في جامعة اليرموك موجه ملدير التربية والتعليم في لواء الرمثا.
• الحصول على املوافقة الرسمية من مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا لتطبيق الدراسة في املدارس التابعة لها ،لتطبيق الدراسة في كل من (مدرسة
أبي حنيفة النعمان األساسية للبنين ،مدرسة األرقم األساسية للبنين ،مدرسة الرمثا الثانوية للبنات).
• تحديد العينة االستطالعية وتطبيق أدوات الدراسة عليها.
• تحديد عينة الدراسة التي ستشتمل على أربعة شعب منها شعبتين ذكور وشعبتين إناث ،بحيث يتم تدريس شعبتين بالطريقة التقليدية (مجموعة
ضابطة) ،وشعبتين باستخدام محطات التعلم "الذكية" (مجموعة تجريبية).
• عمل زيارة إلى املدرسة التي تم اختيار منها عينة الدراسة والتحدث مع مديرة املدرسة ومعلمة التاريخ وتقديم لها شرح حول أهمية وأهداف الدراسة
من أجل تقديم كافة التسهيالت إلنجاح الدراسة.
• تطبيق أداة الدراسة بصورة قبلية.
ُ
• تطبيق التجربة خالل الفترة الواقعة ما بين ( 2019-3-28إلى  )2019-5-16بواقع  10حصص صفية ،وذلك بعد تحويل حصص النشاط األسبوعية
ُ
ً
وهي حصتان في األسبوع بدال من حصة التاريخ ،وذلك بعد االتفاق مع مديرة املدرسة.
• حضور الباحثان لبعض الدروس ،بهدف الكشف عن سير عملية التطبيق بالطريقة املستخدمة.
• تطبيق أداة الدراسة بصورة بعدية بعد االنتهاء من تطبيق استراتيجية التدريس.
• تصحيح استجابات الطلبة على االختبارين القبلي والبعدي حسب التعليمات الخاصة بكل اختبار.
• جمع البيانات وإجراء املعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية ( )SPSSالختبار صحة الفرضيات واإلجابة على أسئلة الدراسة.
• عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها في ضوء فرضيات الدراسة وأسئلتها.
• تقديم التوصيات واملقترحات املناسبة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الدراسة.
املعالجة اإلحصائية:
تمت املعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام برنامج ( )SPSSواستخدمت التحليالت اإلحصائية التالية:
تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية ) (SPSSحيث تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملتوسطات الحسابية املعدلة
واألخطاء املعيارية لها ،وتحليل التباين األحادي املصاحب ( )One way ANCOVAللكشف عن الفروق في القياس البعدي بين املجموعة التجريبية
ً
واملجموعة الضابطة بوجود االختبار القبلي مصاحبا واستخدام تحليل التباين الثنائي ( )Two way ANCOVAللكشف عن وجود فروق في القياس
القبلي بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة تعزى لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما.
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج املتعلقة بسلال الدراسة الذي َّ
نص على " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αبين متوسطات أداء طلبة
الصف التاسع في مبحث التاريخ على االختبار التحصيلي تعزى ملتغيري إستراتيجية التدريس (اعتياديه ،توظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية")
والجنس( ذكر ،أنثى) والتفاعل بينهما ".
لإلجابااة عاان سااؤال الدراسااة ؛ فقااد تاام حساااب الوسااطين الحسااابيين واالنحارافين املعياااريين للقياسااين القبلااي والبعاادي ألداء طلبااة الصااف التاساع
عل ااى اختب ااار االختب ااار التحص اايلي وف ًقا اا لطريق ااة الت اادريس (اعتيادي ااة ،توظي ااف اس ااتراتيجية محط ااات التعلم"الذكي ااة") ،والج اادول رق اام ()7يب ااين الوس ااطين
الحسابيين واالنحرافين املعياريين للقياسين القبلي والبعدي ألداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي ً
وفقا لطريقة التدريس.
ً
جدول( :)7الوساط الحسابية واالنح رافات املعيارية للقياسين القبلي والبعدي لداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي وفقا لطريقة التدريس
طريقة
التدريس

العدد

االعتيادية
توظيف استراتيجية محطات التعلم"الذكية"

57
63

القياس القبلي
الوسط االنحراف
الحسابي املعياري
6.12
6.59

1.191
2.325

القياس البعدي
الوسط االنحراف
الحسابي املعياري
25.72
28.56

3.936
4.035

يالحظ من الجدول  7وجود فرق ظاهري بين الوسطين الحسابيين للقياس البعدي ألداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي ناتج عن
اختالف طريقة التدريس؛ وللتحقق من جوهرية الفرق الظاهري؛ تم إجراء تحليل التباين املصاحب ) )ANCOVAللقياس البعدي ألداء طلبة الصف
التاسع على االختبار التحصيلي ً
وفقا لطريقة التدريس بعد تحييد أثر أداءهم على القياس القبلي لالختبار ،وذلك كما هو مبين في الجدول رقم (.)8
ً
جدول( : )8تحليل التباين املصاحب للقياس البعدي لداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي وفقا لطريقة التدريس بعد تحييد أثرأداءهم على
القياس القبلي لالختبار
مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

القياس القبلي (مصاحب)
طريقة التدريس
الخطأ
الكلي

72.112
267.177
1804.953
2117.792

1
1
117
119

متوسط
مجموع
املربعات
72.112
167.177
15.427

ف

الداللة
اإلحصائية

حجم
األثر

4.674
17.319

0.33
000

0.38
0.829

ً
يتضااح ماان الجاادول  8وجااود فاارق دال إحصااائيا عنااد مسااتوى الداللااة ( ) = 0.05بااين الوسااطين الحسااابيين للقياااس البعاادي ألداء طلبااة الصااف
ُ
ّ
أي م اان مجم ااوعتي الدراس ااة كااان الف اارق الج ااوهري؛ فق ااد ت اام حس اااب الوس ااطين
التاسااع عل ااى االختب ااار التحص اايلي يع اازى لطريق ااة التاادريس؛ ولتحدي ااد لص ااالح ن
الحسابيين املعدلين للقياس البعدي ألداء طلبة الصف التاسع علااى االختبااار التحصاايلي والخطااأين املعياااريين لهمااا وف ًقاا لطريقااة التاادريس ،وذلااك كمااا هااو
مبين في الجدول رقم (.)9
ً
جدول( :)9الوسطين الحسابيين املعدلين للقياس البعدي لداء طلبة الصف التاسع على االختبار التحصيلي والخطأين املعياريين لهما وفقا لطريقة التدريس
طريقة
التدريس
االعتيادية
توظيف استراتيجية محطات التعلم"الذكية"

الوسط
الحسابي
املُ َّ
عدل
25.630
28.636

الخطأ
املعياري
0.522
0.496

يتضح من الجدول رقم ( )9أن الفرق الجوهري قد كان لصالح أفراد املجموعة التجريبية الذين تم تدريسهم باستخدام طريقة التدريس
(استراتيجية محطات التعلم"الذكية") مقارنة بزمالئهم أفراد املجموعة الضابطة الذين تم تدريسهم باستخدام طريقة التدريس االعتيادية.
ً
علما أن حجم األثر لطريقة التدريس قد بلغت قيمته %82.9؛ مما ُيعني وجود أثر (مرتفع) لطريقة التدريس في القياس البعدي ألداء طلبة
ً
ً
الصف التاسع على االختبار التحصيلي وفقا ملعيار كوهن ( )Cohen, 1988حيث أن مستويات حجم األثر وفقا ملعيار كوهن ثالثة مستويات هي :
املستوى املنخفض ( )0.49-0.2واملستوى املتوسط ( )0.79-0.5واملستوى املرتفع ( 0.80فما فوق).
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وللتأكااد ماان عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الداللااة ( ) = 0.05بااين متوسااطات أداء الطلبااة علااى االختبااار التحصاايلي يعاازى
لطريقااة التاادريس (اعتياديااة ،توظيااف اسااتراتيجية محطااات الااتعلم "الذكيااة") ،والجاانس ،والتفاعاال فيمااا بينهمااا تاام إجااراء تحلياال التباااين الثنااائي املصاااحب
ً
للقياس القبلي لالختبار التحصيلي لدى طلبة الصف التاسع األساس ي في مبحث التاريخ وفقا للمجموعة والجنس ،وذلك كما يتضح في الجدول رقم (.)10
جدول( :)10نتائج تحليل التباين الثنائي املصاحب للقياس البعدي لتوظيف إستراتيجية محطات التعلم "الذكية" في تحصيل طلبة الصف
التاسع الساس ي في مبحث التاريخ وفقا للمجموعة والجنس والتفاعل بينهما
مصدر التباين

مستوى الداللة

مربع إيتا η2

0.000

0.114
0.001
0.000

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط مجموع املربعات

240.628

1

240.628

15.011

الجنس

1.597

1

1.597

0.100

0.753

املجموعة* الجنس

0.066

1

0.066

0.004

0.949

الخطأ

1875.468

117

16.030

الكلي

2117.792

119

املجموعة

قيمة ف

َ
يتضح من الجدول رقم ( )10أن هناك أثر إلستراتيجية محطات التعلم "الذكية"؛ فقد فسرت قيمة مربع إيتا ( )η2ما نسبته ( )%11.4من
ُ
التباين املفسر (املتنبئ به) في املتغير التابع وهو تحصيل طلبة الصف التاسع األساس ي في مبحث التاريخ .كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
ً
عند مستوى داللة ( ) = 0.05وفقا للجنس ،فقد بلغت قيمة (ف) ()0.100بداللة إحصائية مقدارها (.)0.949
ربما يمكن تفسير النتائج املتعلقة بهذا السلال إلى أن تفوق طالب املجموعة التجريبية على طالب املجموعة الضابطة يعزى لعدة أسباب منها:
أن توظيف استراتيجية محطات التعلم"الذكية" واألدوات التكنولوجية الحديثة كالسبورة الذكية في تدريس التاريخ ساهمت بشكل كبير في
تحسين مستوى تحصيل الطلبة األكاديمي ،حيث إن توافرها واستخدامها ساهم في توفير جو تعليمي إيجابي من خالل نقل الطالب من البيئة التعليمية
ا لتقليدية القائمة على الشرح والتلقين إلى بيئة تعليمية فاعلة تقوم على مشاركة الطالب وتفاعلهم مع بعضهم البعض وتغير الجو التعليمي التفاعلي بين
الطالب واملادة التعليمية وهذا ما تتميز به استراتيجية محطات التعلم"الذكية" ،كما أعطت حرية التفكير لدى الطالب أكثر من طريقة التدريس
االعتيادية التي ينحصر دور الطالب فيها على االستماع وتدوين املالحظات والحفظ فقط ،فنجد أن توظيف هذه االستراتيجية في تدريس التاريخ قد
لعبت دورًا ً
هاما في تشجيع الطالب ،ومساعدته على إظهار ما لديه من قدرات والوصول إلى اإلبداع ،وقد اتفقت النتيجة السابقة مع دراسة عبد النظير
( )2017والتي أكدت على فعالية استراتيجية املحطات التعليمية في رفع مستوى التحصيل لدى الطلبة وذلك لعدة أسباب منها أن التنوع في طرق العرض
ً
تشويقا وإثارة ،وزاد حماس الطلبة لإلقبال على التعلم ،كما أن مرور الطلبة باملحطات املختلفة
م ن خالل املحطات املختلفة جعل من التعلم أكثر
ً
وخصوصا املحطة االلكترونية وما تحتويه من مثيرات وصور ورسومات ملونة كانت عامل جذب لزيادة التركيز ،وجعل نسبة االستيعاب أكبر من تقديمها
بالطريقة التقليدية.
كما يعزو السبب إلى أن للمحطات التعليمية أهمية كبيرة كونها تسهم في إثارة الدافعية لدى الطالب نحو التعلم ،ويجعله يقبل على التعلم؛
تحد عقلي وفكري ،وهذا ما يدفعه إلى إبداء رأيه حول املواقف التاريخية وبذلك يرفع من مستوى فهمه للمادة التعليمية ويساهم في
لشعورة بأنه في ِ
ً
تحسين مستوى التحصيل بشكل عام ،وهذا ما كان واضحا من خالل الحماس والرغبة في التعلم الذي أبدوها الطلبة خالل تطبيق الدراسة وذلك من
ً
خالل االنتقال من محطة إلى أخرى ،وقد ظهر التفاعل والنقاش وتنظيم املعلومات في أوراق العمل املقدمة إليهم ،وهذا ما يؤكد أن التعلم كان إيجابيا
األمر الذي انعكس على التحصيل لديهم.
ً
كما يرى الباحثان أن السبب يكمن في أهمية استراتيجية محطات التعلم"الذكية" لكونها من اإلستراتيجيات الحديثة نسبيا والتي تساعد الطالب
على استدعاء وتذكر املادة التعليمية بصورة أسهل وأسرع من طريقة التدريس االعتيادية ،التي تجعل من الصعب على الطالب استرجاع وتذكر املادة
التعليمية ،كما تعمل على جذب انتباه الطالب والتغلب على ظاهرة الشرود الذهني .كما أنها تساعد على االندماج والتفاعل بين الطلبة واملشاركة
اإليجابية في العملية التعليمية ،وتبادل األفكار واآلراء بشكل أفضل من الطلبة الذين تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية ،وهذا من شأنه رفع مستوى
التحصيل لدى أفراد املجموعة التجريبية ،وهذا ما أكده أبو صبح ( )2017في دراسته بأن استراتيجية املحطات التعليمية ساهمت بشكل كبير في
تحسين مستوى تحصيل الطلبة من خالل ما تتميز به املحطات املختلفة التي تعتبر عامل جذب للطلبة بحيث ساهمت بشكل كبير في التفاعل فيما
بينهم ،كما أنها تتميز عن الطريقة التقليدية بوجود املحطات التي امتازت بالحوار البناء والقراءة التفاعلية واملشاركة بحث ساهمت بشكل كبير في إخراج
ً
الطلبة من دائرة الحفظ إلى جعلهم محورا للعملية التعليمية.
ً
كما يرجع تفسير تفوق أفراد املجموعة التجريبية الذين تم تدريسهم وفقا الستراتيجية محطات التعلم"الذكية" إلى روح التعاون بين املعلم
ً
والطالب الذي أتاحته هذه االستراتيجية ،وذلك من خالل املناقشات التي كانت تدور بين املعلم والطالب من جهة وبين الطالب مع بعضهم بعضا من جهة
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أخرى ،وجعل عملية تعليم وتعلم التاريخ ذات معنى؛ وذلك من خالل ربط أفكار الدرس الحالية مع السابقة ،ومن خالل النظرة الشمولية للوحدة ككل
ولكل درس ككل وليس في صورة جزيئات منفصلة أي ربط أجزاء الوحدة ببعضها ببعض مما أدى إلى الحصول على نتائج إيجابية في التحصيل ،ويتفق
هذا السبب مع ما أكده خاجي ورشيد ( ) 2016بأن استراتيجية املحطات التعليمية وما تتضمنه من تنوع في املحطات كانت عامل جذب بالنسبة للطلبة
ً
وهم يعملون معا فدفعتهم للنقاش والحوار والتواصل وتصنيف ما يتطلب ذلك وتفسيره.
ً
تعقيبا على ما سبق ُيلحظ أن هذه النتائج تعزى إلى فاعلية استراتيجية محطات التعلم"الذكية" في رفع مستوى التحصيل األكاديمي لدى
الطلبة؛ وذلك أن هذه االستراتيجية تتيح للطالب فرصة بناء معارفهم بأنفسهم من خالل تفاعلهم النشط مع بعضهم البعض أثناء عملهم في مجموعات
صغيرة في محطة تعلم ،كما أنها توفر لهم املواد واألدوات واملصادر التعليمية لالزمة لحدوث التعلم ذي املعنى من خالل التفاعل املباشر مع هذه
املصادر ،كما أن هذه االستراتيجية تسمح للطالب باستخدام كافة حواسهم أثناء تنفيذهم لألنشطة التعليمية وتجعلهم يمارسون عمليات االستقصاء
واالستكشاف ،وتساعدهم على تكوين صورة عقلية ملا يمرون به من خبرات تعليمية ،وبذلك يسهم في تعميق فهم الطالب للحقائق التاريخية املوجودة في
الدرس األمر الذي ينعكس على مستوى التحصيل االكاديمي لديه .وهذا أظهرته نتائج دراسة كل من (داود2016 ،؛ Chamber,2013؛ )Ocak,2010
والتي أكدت على فاعلية استراتيجية محطات التعلم في رفع مستوى التحصيل األكاديمي لدى الطلبة.
التوصيات:
 .1االهتمام بالتنوع في استراتيجيات تدريس التاريخ واالبتعاد عن استراتيجيات التعليم التقليدي.
 .2يوص ي الباحثان معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية باستخدام استراتيجية محطات التعلم"الذكية" أثناء تدريسهم مواد الدراسات االجتماعية
بشكل عام ومادة التاريخ بشكل خاص؛ ملا لها من أثر فعال في زيادة تحصيل الطلبة وإكسابهم املهارات املختلفة ،وتكوين اتجاهات إيجابية نحو
الدراسات االجتماعية.
ً
 .3إجراء مزيدا من الدراسات حول توظيف إستراتيجية محطات التعلم"الذكية" في التدريس على مواد تعليمية مختلفة وفي مراحل عمرية متعددة.
 .4تدريب املعلمين واملشرفين على كيفية التدريس وفق إستراتيجية محطات التعلم "الذكية".

املراجع:
ً
أوال :املصادر:
 .1ابن خلدون ،ع )1986( ،مقدمة ابن خلدون ،ط 6بيروت :دار القلم للنشر والتوزيع.
ً
ثانيا :املراجع العربية:
 .1إبراهيم ،ع )2009( ،.أثر التفاعل بين أساليب عرض املحتوى ونمط الذكاء في تنمية مهارات التفكير املستقبلي في مادة الدراسات االجتماعية
لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم الساس ي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة حلوان ،مصر.
 .2أبو صبح ،ك )2017( ،.أثر تدريس العلوم باستخدام استراتيجية املحطات العلمية في التحصيل وتنمية عمليات العلم لدى طلبة الصف
الخامس الساس ي في الردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم التربوية ،جامعة آل البيت ،األردن.
 .3أبو موس ى ،إ )2017( ،.فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية توظف إستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير املستقبلي في التكنولوجيا
لدى طالبات الصف السابع الساس ي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 .4أبو هولي ،ر )2015( ،.أثر استخدام دورة التعلم السباعية في تنمية مهارات التفكير الناقد في مبحث التاريخ لدى طالبات الصف التاسع
الساس ي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.
 .5أحمد ،ع )2017( ،.برنامج مقترح في اللغة العربية قائم على أبعاد الحوارالحضاري العاملي لتنمية مهارات التفكير املستقبلي والتفكير اإليجابي
لدى طالب املرحلة الثانوية ،مجلة كلية التربية بأسيوط.227 -154 ،)2( 33 ،
 .6األحمدي ،ط )2019( ،.أثر التعلم املقلوب في تنمية التحصيل اآلني وامللجل لدى طالبات كلية املجتمع في العال واتجاهاتهن نحوه ،املجلة
الدولية للدراسات التربوية والنفسية باألردن.)3(.6 ،
 .7برو ،م ورحموني ،د )2015( ،.املناهج التعليمية بين التطورات و تحديات املستقبل .مجلة املمارسات اللغوية.186-151،)31( ،
 .8جالب ،ه والعجرش ،ح )2016( ،.أثر إستراتيجية شكل البيت الدائري في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي عند طالب الصف الثاني
املتوسط ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية.244 -217 ،)26( ،
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حبوش ،س )2017( ،أثر استراتيجية املحطات التعليمية في تنمية مفاهيم ومهارات اتخاذ القرار في التكنولوجيا لدى طالبات الصف
السادس الساس ي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
خاجي ،ث ورشيد ،م )2016( ،.أثر إ ستراتيجيتي املحطات العلمية و ويتلي في تحصيل طالب الصف الرابع الدبي بمادة الرياضيات وتنمية
اتجاهاتهم نحوها ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس.376 -359 ،)72( ،
الخفاجي ،س )2016( ،.فاعلية إستراتيجية النمذجة في تحصيل طالبات الصف الرابع الدبي في مادة التاريخ ،مجلة الفتح- 342 ،)67( 12 ،
.378
داود ،ط )2016( ،.أثر إستراتيجية املحطات العلمية في التحصيل وعادات العقل لدى طالب الرابع العلمي في مادة الحياء ،مجلة البحوث
التربوية والنفسية.318 -291 ،)50( ،
ً
الزعبي ،ع وبني دومي ،ح )2012( ،.أثر استخدام طريقة التعلم املتمازج في املدارس الردنية في تحصيل تالميذ الصف الرابع الساس ي في مادة
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Abstract: The aim of the current study was to explore The Impact of Utilizing Smart Learning Stations Strategy on
students' achievement in teaching history. The study followed the quasi experimental research. The sample of the
study consisted of (120) male and female students at the Directorate of Education for AL-Ramtha Region for the
academic year 2018/2019. The students were divided into two groups: the experimental and the control groups.
To achieve the objectives of the study; the two researchers arranged the content based on the strategy, the
material study has been selected, represented in applying the smart learning stations strategy. Also, achievement
test was prepared. The findings showed statistically significant difference. The differences were in favor of the
experimental group (The utilization of smart learning stations strategy). According to the sex, the results showed
that there were no statistically significant differences at the significance level ( = 0.05) attributed to the sex
variable.

Key words: Smart learning stations strategy; The achievement; history course.

References:
[1] ʿbd Ạlftạḥ. W., Tnmyẗ Mhạrạt Ạltnbw̉ Mn Kẖlạl Tdrys Ạltạrykẖ Bạlṣf Ạltẖạny Ạla̹ ʿdạdy Bạstkẖdạm Ạlmdkẖl Ạlsbby,
Rsạlẗ Mạjstyr Gẖyr Mnsẖwrh, Klyẗ Ạltrbyh, Jạmʿẗ ʿyn Sẖms, Mṣr, (2009)
[2] ʿbd Ạlnẓyr. H., Fạʿlyẗ Brnạmj Qạỷm ʿla Ạlmḥṭạt Ạlʿlmyh Fy Tnmyẗ Ạltḥṣyl Wmhạrạt Ạlqrn Ạlḥạdy Wạlʿsẖryn Lda
Tlạmydẖ Ạlmrḥlh Ạlạbtdạỷyh Ạlmtfwqyn ʿqlyạaⁿ Dẖwy Ṣʿwbạt Tʿlm Ạlryạḍyạt, Mjlẗ Trbwyạt Ạlryạḍyạt-Mṣr, 20
(10) (2017), 48- 91 .
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Ṭạlbạt Ạlṣf Ạlsạds Ạlả sạsy, Rsạlẗ Mạjstyr Gẖyr Mnsẖwrh, Klyẗ Ạltrbyh, Ạljạmʿh Ạla̹ slạmyh, Gẖza, Flsṭyn, (2017)
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