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ممخص البحث
ييدف البحث الحالي الى معرفة اثر استخدام استراتيجية بوليا في تنمية ميارات
الطالب في حل المسائل الرياضية لمصف الخامس من قسم العموم والرياضيات في
معيد اعداد المعممين بعقوبة محافظة ديالى – العراق .
لكون الصف الخامس يتكون من شعبة واحدة فقط فقد ارتأيت ان اطبق
التجربة عمى ىذه الشعبة المتكونة من (  ) 03طالبا كمجموعة لعينتين مترابطتين
وبذلك ال يحتاج الباحث الى تكافؤ المجموعات .
أعدت اختبا ار تحصيميا لالمتحان القبمي فطبقتو عمى المجموعة ,ثم بدأت بتدريس
المجموعة بنفسو باستخدام استراتيجية بوليا لحل المسائل الرياضية  ,واعد لذلك
المادة العممية وصياغة االغراض السموكية واعداد الخطط الدراسية  ,وتمثل اداة
البحث اختبار تحصيمي لميارات الطالب في حل المسائل الرياضية  ,بحسب
الصدق والثبات ومعامل الصعوبة وقوة التمييز لفقراتو  ,وبعد االنتياء من التجربة
طبق الباحث االختبار البعدي عمى المجموعة  ,وبعد التصحيح وحساب المتوسطات
الحسابية لالختبارين القبمي والبعدي استخدمت قانون االختبار التائي لعينتين
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مترابطتين بين االختبارين وبعد تحميل النتائج توصمت الى ان ىناك فروق ذات
داللة احصائية عند مستوى داللة (35ر )3بين متوسط حساب االمتحان القبمي
ومتوسط حساب االمتحان البعدي ولصالح االمتحان البعدي مما دل عمى ان
ىناك

اثر ايجابياً الستخدام استراتيجية بوليا في تنمية ميارات الطالب في حل
اً

المسائل الرياضية  ,وأوصيت باستخدام ىذه االستراتيجية في الصفوف االخرى .
الفصل االول
 – 1مشكمة البحث :

ان عممية تعميم وتعمم الطمبة لمادة الرياضيات بشكل عام  ,وحل المسائل الرياضية
بشكل خاص تواجو صعوبات جمة وعثرات كبيرة لدى الطمبة ومعممييم عمى السواء
رغم الجيود التي تبذل من قبل ذوي العالقة بالعممية التربوية لمتغمب عمييا .
( الصمادي ) 1987 ,
ان مقدرة االفراد عمى حل المسائل كانت وما زالت دون المستوى الن ىؤالء لم
يواجيوا اال بالقميل من المسائل الحقيقية اثناء دراستيم ( ابو زينة )132 ,1981 ,
من خالل تدريس الباحث لممادة المقررة في الصف الخامس قسم العموم
والرياضيا ت في معيد اعداد المعممين الحظ ان الطمبة يعانون من صعوبات كبيرة
في حل المسائل الرياضية واوعز ذلك الى االستراتيجيات المستخدمة في الحل
ولذلك ارتأى الى استخدام احد االستراتيجيات الحديثة في حل المسائل وبذلك يمكن
صياغة مشكمة البحث في السؤال التالي :
م ا اثر استخدام استراتيجية بوليا في تنمية ميارات طالب الصف الخامس قسم
العموم والرياضيات معيد اعداد المعممين في حل المسائل الرياضية ؟

203

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 – 1أهمية البحث :

ان المسألة الرياضية وطرق حميا من الموضوعات التي شغمت الكثير من
الميتمين بطرق تدريس الرياضيات  ,فالمسألة الرياضية تعد من االركان االساسية
في الرياضيات وتأتي عممية تعمميا في قمة ىرم النتاجات التعميمية في الرياضيات.
( عباينة ) 1995 ,
ان حل المسألة الرياضية ليا اىمية عظمى في تعمم الرياضيات لعدة اسباب منيا :
 – 1انيا العممية التي بواسطتيا تعمم مفاىيم جديدة .
 – 1قد تكون المسائل وسيمة ذات معنى لمتدريب عمى الميارات الحسابية واكسابيا
معنى .
 – 0عن طريق حل المسائل نتعمم كيف ننقل المفاىيم والميارات الى اوضاع
ومواقف جديدة .
 – 2من خالل حل المسائل نكتشف معارف جديدة .
 – 5حل المسألة وسيمة الثارة الفضول الفكري وحب االستطالع .
)

140

,

1972

,

Rising

&

Johnson,D

(

تبرز اىمية ىذه الدراسة من خالل الفائدة التي سوف تقدميا الى معممي ومعممات
الريا ضيات حيث تساعدىم عمى تفعيل ميارات تدريس المسائل الرياضية وخاصة
الدارسين في معاىد المعممين والمعممات لتحثيم عمى ضرورة
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موضوع حل المسألة بافضل الطرق وتزويدىم بقدرة اكبر عمى حل المسألة
الرياضية.
 – 0هدف البحث :
ييدف البحث الحالي الى معرفة -:
اثر استخدام استراتيجية بوليا في تنمية ميارات طالب الصف الخامس قسم العموم
والرياضيات معيد اعداد المعممين في حل المسائل الرياضية .
 – 2فرضية البحث :
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بمستوى داللة (35ر )3لدى طالب الصف
الخامس قسم العموم والرياضيات معيد اعداد المعممين في حل المسائل الرياضية .
 – 5حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى -:
 – 1طالب الصف الخامس قسم العموم والرياضيات معيد اعداد المعممين
ديالى لمسنة الدراسية . 1310 – 1311
 – 1الفصل الثاني من كتاب الرياضيات المقرر لمصف الخامس قسم
العموم والرياضيات معيد اعداد المعممين  .الطبعة االولى . 1311
 – 6تحديد المصطمحات :
 – 1استراتيجية التدريس :
العنام ( : )1972طريق العمل الذي يحدده نظام ما عمى مدى طويل
عرفيا ّ

نسبيا وصوال الى اىدافو الموجودة  ,وحال لمشكالتو االساسية وتنفيذا لسياستو .
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العنام , 1972 ,
( ّ

) 110

عرفيا )  : (Schminke , 1973بانيا مجموعة من االمور االرشادية التي
تحدد

وتوجو

مسار

عمل

المدرس

وخط

سيره

في

حصة

الدرس.

)(Schminke,1973,62
التعريف االجرائي :
انيا اتجاه سير اوخط عمل يبدأت بو المدرس من ىدف او مجموعة اىداف في
حل المسائل الرياضية لتنمية ميارات الطالب .
 – 1استراتيجية بوليا :
ىي استراتيجية او خط عمل حل المشكمة التي تعد مرشدا ىاما لتسييل طرق
اكتشاف الحل وىي عمى اربعة مراحل  – 1فيم المشكمة  – 1وضع خطة الحل
 – 0تنفيذ الحل  – 2مراجعة الحل  ( .بدوي ) 111 , 1330 ,
 – 0ميارات حل المسائل :
ىي القدرة عمى اجراء العمميات الحسابية وحل المسألة بسرعة ودقة واتقان .
( ابو زينة ) 027 , 1313 ,
التعريف االجرائي :
تبين قابميتو عمى
الخطوات التي يتبعيا الطالب في حل المسائل الرياضية التي ّ

االستفادة من المعطيات لموصول الى المطموب وتقاس من خالل اجابة الطالب عمى
االختبار الذي اعدتو ليذا الغرض .
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الفصل الثاني
 – 1االطار النظري :

ان المسألة موقف جديد ومميز يواجو الفرد وال يكون لو عند الفرد حل جاىز في
حينو  .والشائع ان المسألة تتكون من سؤال يحتاج الى اجابة عمما بانو ليس
كل سؤال يحتاج الى اجابة ىو مسألة  ( .ابو زينة ) 131 , 1981 ,
ان ما يعتقده الطالب حول حل المسألة في الرياضيات بشكل عام لو تأثير كبير
عمى موضوع حل المسألة وبشكل اساسي عمى النجاح في مادة الرياضيات
فمن االعتقادات السمبية والتي قد تؤثر سمبا في النجاح في حل المسألة أن ليا حل
وحيد وطريقة وحيدة لمحل ومعظم الطمبة ليس لدييم القدرة عمى الحل دون مساعدة
ال معمم وانو اذا لم يستطع الطالب حل المسألة فأما بسبب غباء المتعمم اوان المسألة
مستحيمة الحل ( Van , 1994 , 210 ) .
حدد بوليا اربعة مراحل يمر فييا حل المسائل وىي :
 – 1فيم المسألة :
قبل كل شيء ينبغي أن تعرض المسألة بمغة مفيومة وواضحة لمطالب
تتالئم ومستواه ويجب عمى المعمم التأكد من فيم الطالب لممسألة وذلك عن طريق
اعادة صياغة المسألة بمغة الطالب الخاصة  ,ومعرفة العناصر الرئيسية فييا
 ,اي المجيول  ,والمعطيات والشروط ورسم الشكل ان كان ذلك ضروريا .
 – 1ابتكار الخطة :
قد تتجمى خطة وفكرة الحل حينما يتضح الييكل العام لمعمميات الحسابية او الرسوم
اليندسية التي يمزم اجراؤىا من اجل الوصول الى المطموب  ,وربما كان ما بين فيم
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المسألة وادراك الخطة مسافة طويمة وان واجب المعمم في ىذه الخطوة ان يعرض
بعض االسئمة التي قد توصل الطالب الى فكرة الحل .
 – 0تنفيذ فكرة الحل :
ان تنفيذ الخطة من اسيل خطوات حل المسألة  ,خاصة اذا ادرك الفرد
الخطة ادراكا صحيحا  ,والخطوة في ىذه المرحمة ىو يأس الطالب او عدم
قدرتو عمى االستمرار في الحل  ,خاصة اذا كانت الخطة قد فرضت عميو فرضا ,
ولم يقتنع بيا او يتفيميا .
 – 2مراجعة الحل :
يتم التحقق من صحة الحل وذلك من خالل السير بخطوات الحل عكسيا او
من خالل التحقق من الحل بالتعويض او المجوء الى طريقة اخرى في حل المسألة
الى غير ذلك ( polya , G ,1957 , 93 ).
وقد حدد فردريك خمس خطوات كنموذج عام لحل المشكالت  ,والنموذج يبين
االستراتيجيات االكثر تحديدا لحل المشكالت وبرىنة النظريات في الرياضيات :
خطوة ( : )1عرض المشكمة بصورة عامة .
خطوة ( : )1اعادة صياغة المشكمة بصورة اجرائية قابمة لمحل .
خطوة ( : )0صياغة فروض واجراءات بديمة لمواجية المشكمة .
خطوة ( : )2اختيار الفروض وتنفيذ االجراءات لمحصول عمى حل او مجموعة من
الحمول الممكنة .
خطوة ( : )5تحميل وتقييم الحمول واستراتيجياتيا  ,والطرق التي قادت الى اكتشاف
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تمك االستراتيجيات ( بل ) 171 – 173 , 1987 ,

ولحل اي مشكمة يحتاج التالميذ الى قدر معين من المعمومات والميارات والفيم
لتحقيق متطمبات موقف غير مألوفة لديو  ,حيث يحمل الفرد ما تعممو واطبقو في
مواقف جديدة ومختمفة  ( .بدوي ) 197 , 1330 ,
ان توفير مجموعة من االسئمة لمطالب وجعميم يسألون انفسيم ىذه االسئمة عند
محاولتيم حل مشكمة ىي خطوة اولى جيدة نحو تعميميم حل المشكالت ,
ويظل ىناك الكثير ليتعمموه  ,اذ يحتاج الطالب ان يوضح ليم كيفية استخدام ىذه
االسئمة االمر الذي يمكن ان يتم بثالث طرق :
 – 1يجب ان يعرض المعممون طرق حل المشكالت لمطالب وىم يسألون انفسيم
بصوت عال في اثناء اداء عممية الحل .
 – 1يجب ان يقود المعممون حصصا لمجموعات من الطالب يتم فييا حل مشكالت
رياضية مع الفصل كمو  ,حيث يسأل كل من المعمم والطالب اسئمة
ويقدمون اقتراحات تساعدىم في حل المشكمة موضع الدراسة .
 – 0حينما يواجو الطالب صعوبة في اثناء حل مشكمة فعمى المعمم ان يساعده في
صياغة اسئمة يسأليا لنفسو لتساعده في الحل وذلك بدال من ان يقوم المعمم
باقتراح طريقة لمحل (.بل ) 178 , 1987 ,
ان الخطوة االولى في عممية حل المشكمة ىي النشاط الذي يقوم بو الفرد لموصول
الى الحل  ,وسموك الفرد ىنا موجو نحو ىدف معين وكمما كان اليدف واضحا كان
الفرد اكثر رغبة في الوصول اليو  ,وكان ذلك دافعا لو في اختيار سموكو وتنظيمو
ومثاب ار لموصول الى الحل  ( .بدوي ) 191 , 1330 ,
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 – 1الدراسات السابقة :
 – 1دراسة اسكندر (: ) 1992

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى مدى فعالية استخدام اسموب الرسم التوضيحي
في تنمية قدرات تمميذات الصف السادس االبتدائي عمى حل المسائل المفظية
المرتبطة بالكسور العشرية  ,وحاولت ىذه الدراسة االجابة عمى السؤال االتي :
ىل يوجد اثر دال احصائيا الستخدام اسموب الرسم التوضيحي عمى تحصيل طالبات
الصف السادس االبتدائي في حل المسائل المفظية المرتبطة بالكسور العشرية .
وتكونت عينة الدراسة من ( ) 118تمميذة من الصف السادس االبتدائي وقد
تم تدريس افراد العينة من قبل الباحثة باستخدام اسموب الرسم التوضيحي وذلك
من خالل التأكد من المتطمبات االولية لموضوع التعمم وتم تطبيق االختبار
التحصيمي عمى عينة

الدراسة

قبل وبعد

تدريسيا

باستخدام

اسموب الرسم

التوضيحي وبعد استخدام اختبار ( ت) عمى االختبارين القبمي والبعدي  ,اظيرت
النتائج ان اسموب الرسم التوضيحي قد ادى الى تنمية قدرات التمميذات في
حل المسائل المفظية المرتبطة بالكسور العشرية ( .اسكندر ) 1992 ,
 –1دراسة المصري ( : ) 1330
ىدفت ىذه الدراسة الى استقصاء اثر ممارسات المعمم لميارات تدريس المسألة
الرياضية اليندسية واثر الجنس في مقدرة الطمبة عمى حميا .
وقد حاولت الدراسة االجابة عمى السؤالين االتيين :
 – 1ىل تختمف قدرة الطمبة عمى حل المسألة الرياضية اليندسية باختالف طريقة
التدريس ؟
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 –1ىل تختمف قدرة الطمبة عمى حل المسألة الرياضية اليندسية باختالف الجنس ؟
ولإلجابة عمى اسئمة الدراسة اختار الباحث ثمان مدارس بالطريقة العشوائية الطبقية
اربعة مدارس لمذكور واربعة مدارس لإلناث وكان عدد الشعب ( )12شعبة من
الصف التاسع االساسي  .وكان مجموع الطمبة ( )506طالبا وطالبة اختار عشوائيا
سبع شعب لتكون المجموعة الضابطة والشعب السبع الباقية كونت المجموعة
التجريبية  .بعد انتياء المعممين من تدريس الوحدة مباشرة طبق كل معمم ومعممة
االختبار التحصيمي عمى افراد كمتا المجموعتين الذي زودىم

بو

الباحث .

استخدمت الباحث قانون (ت) لعينتين مستقمتين وبعد تحميل البيانات اظيرت النتائج:
 – 1يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (35ر )3في مقدرة الطمبة
عمى حل المسألة اليندسية  ,تعزى لطريقة التدريس ولصالح التدريس وفقا لخطوات
االستراتيجية المقترحة .
 – 1يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (35ر )3في مقدرة الطمبة
عمى حل المسألة اليندسية ,تعزى لجنس الطمبة ولصالح االناث (.المصري)1330,
 – 0دراسة خاجي ( : ) 1332
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة اثر استخدام استراتيجية بوليا في تنمية ميارات حل
المسائل الفيزيائية لدى طالب الصف الرابع العام في قضاء بعقوبة محافظة ديالى
العراق وذلك من خ الل التجربة التي طبقت عمى عينة من الطالب تكونت من ()50
طالبا من طالب ثانوية دمشق وتم تقسيميا الى مجموعتين بطريقة عشوائية بواقع
مدرسة
( )17طالبا لممجموعة التجريبية و ( )16طالبا لممجموعة الضابطة  .وقامت ّ

المادة بتدريس المجموعة التجريبية حسب استراتيجية بوليا لحل المسائل والمجموعة
الضابطة بالطريقة االعتيادية  ,تعرضت المجموعتان الختبار ميارات حل المسائل
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الفيزيائية ,وباستخدام اختبار (ت) وتحميل البيانات وجد ىناك فرقا ذا داللة احصائية
عند مستوى (35ر ) 3ولصالح المجموعة التجريبية مما دل عمى وجود اثر ايجابي
الستخدام استراتيجية بوليا في ميارات حل المسائل الفيزيائية ( .خاجي) 1332,
 – 2دراسة جيرمان ): ( Jerman , 1973
ىدفت ىذه الدراسة الى مقارنة استراتيجيتين في تعميم حل المسألة احداىا التدريب
عمى حل المسألة بشكل عام واالخرى التدريب عمى حل مسائل رياضية من البيئة
وتناولت الدراسة اثر الجنس عمى التحصيل وقد حاولت الدراسة االجابة عن االسئمة
التالية :
 – 1ىل يوجد اثر دال احصائيا عمى تحصيل الطمبة يعزى لالستراتيجية المستخدمة
 – 1ىل يوجد اثر دال احصائيا عمى تحصيل الطمبة يعزى لمجنس .
 – 0ىل يوجد اثر دال احصائيا عمى تحصيل الطمبة يعزى لمتفاعل بين كل
من الجنس والطريقة .
لإلجابة عمى ىذه االسئمة تم اعداد اختبار تحصيمي لقياس مدى اكتساب
الطمبة لمميارات الالزمة لحل المسألة الرياضية وقد تكونت عينة الدراسة من ()161
طالبا وطالبة في الصف الخامس قسموا عشوائيا الى ثالث مجموعات االولى
الرياضية

بشكل عام والثانية تدربت عمى

تعممت استراتيجية

حل المسألة

استراتيجية لحل المسألة الرياضية من البيئة

واما الثالثة لم تتمق اي تدريب

وكانت المجموعة الضابطة .

واستخدمت الباحث تحميل التباين االحادي

لالجابة عمى السؤال االول والثاني وتحميل التباين الثاني لالجابة عمى السؤال
الثالث  ,وقد اظيرت نتائج الدراسة ان تحصيل الطمبة الذين دربوا عمى
مسائل رياضية من البيئة افضل من تحصيل الطمبة الذين دربوا عمى مسائل
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رياضية بشكل عام ولم يكن ىناك اثر ذو داللة احصائية لمجنس وال لمتفاعل بين
الجنس والطريقة (Jerman , 1973 ) .
الفصل الثالث
اجراءات البحث :
اوال  :التصميم التجريبي :
الواحدة

اخترت التصميم التجريبي ذا المجموعة

لعينتين مترابطتين

ذات

اختبارين القبمي والبعدي ذلك لعدم وجود غير شعبة واحدة في الصف الخامس قسم
العموم والرياضيات معيد اعداد المعممين بعقوبة وىذا التصميم مناسب ألغراض
البحث  ( .جدول ) -1-
الجدول ()1
التصميم التجريبي
المجموعة
مجموعة

واحدة

اختبار قبمي

فقط

المتغير المستقل

المتغير التابع

استراتيجية بوليا في

اختبار بعدي

حل

المسائل

الرياضية

ثانيا  :مجتمع وعينة البحث :
تم اختيار معيد اعداد المعممين في بعقوبة كمجتمع وعينة البحث  .يوجد شعبة
واحدة في الصف الخامس قسم العموم والرياضيات اختار الباحث ىذه الشعبة
كمجموعة لعينتين مترابطتين المتكونة من ( )03طالبا .
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ولكون عينة البحث مجموعة واحدة فال حاجة لمتكافؤ حيث اجريت التجربة عمى
نفس المجموعة بعد االختبار القبمي .
ثالثا  :مستمزمات البحث :
 – 1اعداد الخطط :
الخطة التدريسية تعني وضع تخطيط مفصل بكيفية تدريس وحدة دراسية اوموضوع
معين او اي جزء منو تبعا ألىميتو وطولو

(الصقار )127 , 1987 ,

وقد أعدت ( )11خطة تدريسية وقد تم عرض نماذج من ىذه الخطط عمى
مجموعة من الخبراء لالفادة من أراءىم ومقترحاتيم  .ولقد قمت باعداد حمول
نموذجية لجميع المسائل الخاصة بمادة الدراسة باستخدام استراتيجية بوليا وعرضيا
عمى عدد من الخبراء في الرياضيات وطرائق التدريس  ( .ممحق 1و)1
 – 1اداة البحث :
تمثل في اعداد اختبارات ميارات الطالب في حل المسائل الرياضية  ,وان
بارز في العممية التعميمية وخصوصا في تقويم تحصيل
دور اً
الختبارات التحصيل اً
الطالب والق اررات التربوية المبنية عمى ذلك .

( ابو زينة ) 051 , 1313 ,

وقد اعدت اختبار ميارات الطالب في حل المسائل الرياضية من نوع
اختبارات المقال  ,وىي اقدم انواع االسئمة من حيث استخداميا في قياس التحصيل
وال تزال شائعة االستعمال  ,واعدادىا ال يحتاج الى الوقت والجيد الذي يحتاجو
االنواع االخرى وانو يعطي الطالب حرية مطمقة في االجابة وانو يتيح الفرصة
لمطالب لمتعبير عن نفسو بحيث يتمكن المعمم من الحكم عمى قدرة الطالب
عمى التعبير .

(ابو زينة . ) 061 , 1313 ,

واعتمدت في بناء مسائل

االختبار عمى خطوات بوليا في حل المسائل الرياضية حيث اعد  -1مسائل
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يعيد الطالب صياغتيا  -1مسائل يحدد فييا المعطيات  -0يحدد فييا القانون
المستخدم  -2مسائل يجد فييا مجيول  -5اثبات صحة متطابقة وكانت عدد
االسئمة (  ) 13اسئمة من الفصل الثاني من محتوى البحث .

ولمتحقق من

صدق االختبار عرض الباحث فقراتو عمى عدد من الخبراء في مادة الرياضيات
وطرائق التدريس  ,استفاد الباحث من مالحظاتيم ومقترحاتيم وتم التعديل اعتمادا
عمى ( ):83من االتفاق .
استطالعية متكونة من

(ممحق 1و . )0وقد تم تطبيق االختبار عمى عينة

( )03طالبة من معيد اعداد المعممات صباحي بعقوبة

وذلك لحساب ثبات االختبار حيث استخدمت الباحث طريقة تجزئة االختبار  ,وقد
استخدمت معامل ارتباط بيرسون بين درجات االختبار  ,النصف االول لالرقام
الفردية والنصف الثاني لالرقام الزوجية لمعينة االستطالعية فبمغ (  ) :83ويعد
ىذا المعامل جيدا جدا وذلك ألنو اذا كان المعامل اكثر من (  ) :75فان العالقة
قوية جدا  (.البياتي  . ) 192 , 1977 ,واستخدمت معادلة سبيرمان– بروان
لتصحيح النتيجة وكانت ( . ) :88

وتم تصحيح فقراتو وحساب ثبات التصحيح

باستخدام معادلة كوبر بين الباحث ومدرس اخر بمغ (  ) :96وتم حساب معامل
الصعوبة ومعامل التمييز لمفقرات (جدول )-1-وبعد التأكد من صالحية االختبار
من حيث الصدق والثبات والصعوبة والتمييز اصبح جاى از لمتطبيق .
الجدول ()1
رقم السؤال وعالمة السؤال ومعامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل سؤال من االسئمة
معامل الصعوبة

معامل التمييز

رقم السؤال

عالمة السؤال

1

13

62ر69

89ر:88

1

13

06ر75

78ر:77

0

13

37ر51

:133
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2

13

71ر63

:133

5

13

90ر88

11ر:11

6

13

57ر28

:133

7

13

68ر77

56ر:55

8

13

20ر81

22ر:22

9

13

62ر52

:133

13

13

90ر50

:133

رابعا  :تطبيق اجراءات البحث :
بدأتت التجربة في  1311 /11 / 1ولغاية

 , 1310 / 1 /13وبعد

اجراء االختبار القبمي قام الباحث بتدريس المجموعة بنفسو باستخدام استراتيجية
بوليا في حل المسائل الرياضية  ,وبعد االنتياء تم تطبيق اختبار لقياس ميارات
الطالب في حل المسائل الرياضية ثم صححت االجابات ورتبت البيانات وتم
تحميميا باستخدام الوسائل االحصائية االتية :
 – 1االختبار التائي لعينتين

مترابطتين )  ( t – Testبين االختبار القبمي

واالختبار البعدي .
مج ( س – ص ) \ن
ت(س -ص)

= ـــــــــــــــــــ
ع(س -ص)

مج (س – ص ) \ن
ع

\Vن
الوسط الحسابي لمفرق بين (س  ,ص )
االنحراف المعياري لمفرق بين ( س  ,ص )
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عدد افراد المجموعة ( البياتي ) 160 , 1977 ,

ن

 – 1معادلة بيرسون لحساب معامل االرتباط اليجاد ثبات االختبار
ن مج س ص – ( مج س )( مج ص)
ر = ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
} ن مج س ( –1مج س ) }{1ن مج ص ( –1مج ص){1

V

معامل االرتباط

ر

ن عدد االفراد
س و ص قيم االختبارين

( البياتي ) 180 , 1977 ,

 – 0معادلة سبيرمان– بروان لتصحيح النتيجة
1

رس ص

ر = ــــــــــــ
+1
ر

رس ص

معامل ارتباط سبيرمان– بروان

رس ص

( كمنتون ) 96 , 1337 ,

معامل ارتباط بيرسون

 – 2معادلة كوبر لحساب اتفاق الخبراء وثبات التصحيح
NP
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-----------------NNP

=
+

NP

P
NP

عدد مرات االتفاق
عدد مرات عدم االتفاق

NNP

) ( Cooper , 1974 , 27

 – 5معامل الصعوبة :
م

ص

م

ص

= ( س─ \عس ) × :133
معامل الصعوبة
الوسط الحسابي لعالمات الطالب عمى السؤال

س

─

عس

العالمة القصوى في السؤال

( عبدة ) 185 , 1999 ,

 – 6معامل التمييز :
م

ت

م

ت

نع

= ( نع– ن د ) \ن × :133
معامل التمييز
عدد الطالب الذين نجحوا في السؤال من الفئة الممثمة

ألعمى
 :01من االوراق بعد ترتيبيا تنازليا حسب عالمات
الطالب
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عدد الطالب الذين نجحوا في السؤال من الفئة الدنيا الممثمة

ألعمى
 :01من االوراق بعد ترتيبيا تنازليا حسب عالمات الطالب .
( عبدة 1999 ,
) 186 ,

خامسا  :عرض النتائج وتفسيرها :
 – 1عرض النتائج :
بعد تحميل النتائج التي حصمت عمييا من تطبيق الوسائل االحصائية تبين ان
القيمة التائية المحسوبة ىي (882ر ) 11وىي اكبر من القيمة الجدولية التي
ىي

( 325ر ) 1عند مستوى داللة ( 35ر ) 3ودرجة حرية ( )19وىذا

يدل عمى ان ى ناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات االمتحان
القبمي ومتوسط درجات االمتحان البعدي اي بعد استخدام استراتيجية بوليا
اثناء حل المسائل الرياضية .
( جدول )-0-
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الجدول ()0

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لطالب
مجموعة البحث في اختبار مياراتيم في حل المسائل الرياضية
المجموعة المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

لمفرق

ت المحسوبة ت الجدولية

درجة

الداللة

الحرية

االحصائية

بين

االمتحان
القبمي
والبعدي
03

300ر01

191ر882 10ر11

325ر1

19

دالة

 – 2تفسير النتائج :
عزوت الدرجات العالية التي حصل عمييا الطالب في االمتحان البعدي الى
استراتيجية بوليا التي استخدمتيا في تنمية ميارات الطالب في حل المسائل
الرياضية حيث كان ليا الدور الكبير في رفع مستوى الطالب وخاصة في صياغتيم
لألسئمة ومعرفة المعطيات والمطموب واستخدام القوانين المناسبة لحل المسألة
وكيفية اتباع خطوات الحل وكذلك تعمم الطالب كيفية التحقق من صحة الحل .
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 – 0االستنتاجات والتوصيات والمقترحات :
االستنتاجات :
توصمت الى -:

 – 1ان استراتيجية بوليا ليا دور ايجابي في تنمية ميارات الطالب في حل
المسائل الرياضية .
 – 1استيعاب وفيم الطالب لمراحل وخطوات حل المسائل الرياضية وزيادة
الرغبة والشوق في استخداميا في حل المسائل .
التوصيات :
اوصي بما يأتي -:
 – 1استخدام استراتيجية بوليا عند تدريس المسائل الرياضية في صفوف معاىد
اعداد المعممين .
 – 1تدريس المعممين والمعممات عمى كيفية استخدام استراتيجية بوليا عند تعميم
التالميذ حل المسائل الرياضية .
المقترحات :
يقترح الباحث ما يمي -:
 – 1اجراء دراسة في اثر استخدام استراتيجية بوليا في تنمية قدرة الطمبة في حل
المسائل الرياضية لصفوف اخرى .
 – 1اجراء دراسة في اثر استخدام استراتيجية بوليا في تنمية ميارات حل المسائل
اليندسية .
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Abstract

The recent Research aims at knowing effect of usingpolia
strategy in Development of students` skills in solving
mathematical
problems for 5th grade students in
Diyala
province
in
Iraq
The reason for choosing 5th grade because there is one section
in it , So the researcher applied his experiment
on
this section which contains ( 30 ) students as conjugated
samples , So the researcher did not need equivalence of
groups
.
The researcher made an achievement test for pre – test
and
applied it on the group , and started to teach the group by him
self by usingpolia strategy to solve mathematical problem, and
prepared scientific subject , formulation of Behavioral
objectives and Teaching plans for this purpose .
Research tool was Achievement test for students` skills in
mathematical
problems
solving
.
Validity and Reliability test was made in addition to difficurty
coefficient and discrimination power for test items .
Post test was made after finishing the experiment . After
correction and calculation degrees average for both pre and
post tests, (t-test) was used to make resuits analysis .
Researcher concluded that there is significant statistical
differences between average degrees of pre and post test for
favour
of
post
test
.
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This mean that there is positive role for using polia strategy
in

solving

mathematical

problem

.

Researcher recommended to use this strategy in other stages.
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ممحق ()1

الخبراء والمحكمين الذين اعانوا البحث بممحوظاتيم ومقترحاتيم
ت
1

االسم
أ.د .فائق فاضل
السامرائي

1

أ.م.د .منذر مبدر
عبدأتمكريم

0

أ.م.د.فالح عبدأتمحسن
الطائي

5
6

طرائق تدريس
الرياضيات
طرائق تدريس
الكيمياء

أ.م.د .عصام عبدأتمعزيز طرائق تدريس
المعموري

2

التخصص

أ.م.د .ثاني حسين

الفيزياء
طرائق تدريس
الكيمياء
طرائق تدريس

خاجي

الفيزياء

م.د .يوسف احمد

طرائق تدريس

خميل
7

م.د .توفيق قدوري

8

م.د .ايمان كاظم احمد

9

م .محمد عمي مراد

عموم الحياة

مكان العمل
جامعة ديالى  /كمية
التربية االساسية
جامعة ديالى  /كمية
التربية االساسية
معيد اعداد
المعممين بعقوبة
جامعة ديالى  /كمية
التربية االساسية
معيد اعداد
المعممين بعقوبة
معيد اعداد
المعممين بعقوبة

طرائق تدريس

جامعة ديالى  /كمية

عموم الحياة

التربية االساسية

طرائق تدريس

جامعة ديالى  /كمية

الرياضيات

التربية االساسية

الرياضيات

جامعة ديالى  /كمية
التربية االساسية

 13م.م .محمد عميوي سيد

طرائق تدريس
الرياضيات
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ممحق ()2

أنموذج خطة درس عمى وفق خطوات بوليا لحل المسائل الرياضية
المادة  :الرياضيات

المدرسة  :معيد اعداد المعممين بعقوبة
الصف  :الخامس قسم العموم والرياضيات

الموضوع  :تكوين معادلة تربيعية

اليدف الخاص  :تعريف الطالب عمى كيفية تكوين المعادلة التربيعية
االغراض السموكية  :جعل الطالب قاد ار عمى ان :
يعرف المعادلة التربيعية
ّ –1
 – 1يصيغ السؤال باسموبو الخاص
 – 0يحدد معطيات السؤال
 – 2يعرف المطموب حمو
 – 5يتوصمتالى القانون المستخدم في الحل
 – 6اطبق القانون في حل المسألة
 – 7يتأكد من صحة الحل
الوسائل التعميمية  :السبورة  ,الطباشير الممون والعادي  ,الكتاب  .القمم ....
المقدمة  :تعممنا في الدرس السابق كيف نجد جذور معادلة تربيعية في االعداد
المركبة  ,واليجاد مجموعة حمول المعادلة :
0

=

1

+
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c=1

قمنا

a=1 , b=1

,

√

نطبق قانون الدستور
i

=Z
√

=

=

√

Z2 = i

اذن

,

i

√

= Z1

√

العرض  :خطوة ( : )1عرض المسألة بصورة عامة
المدرس  :لتكوين معادلة تربيعية وجدت في موضوع ايجاد الجدور التربيعية لمواحد
الصحيح انو يمكن ان اتوصمت من ىذه الجذور الى معادلة تربيعية فخطر
ببالي السؤال التالي :
2 – 3iω8 , 2 – 3iω7

ما المعادلة التربيعية التي جذرييا
خطوة ( : )1اعادة صياغة المسألة

المدرس  :من يستطيع صياغة السؤال بصورة اخرى ؟
8
7
فكون
بيعية
ر
ت
معادلة
ي
جذر
2
–
3iω
,
2
–
3iω
احد الطالب  :اذا كانت
ّ

تمك المعادلة .
كون معادلة تربيعية جذرييا
طالب اخر ّ :
ونكتب السؤال عمى السبورة بشكل واضح
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المدرس  :من يستطيع ان يشير الى معطيات المسألة في النص ؟
احد الطالب  :جذ ار المعادلة

2 – 3iω8 , 2 – 3iω7

المدرس  :من يستطيع ان يحدد المطوب حمو ؟
احد الطالب  :تكوين معادلة تربيعية
خطوة ( : )0تحديد خطة الحل
المدرس  :من يستطيع تحديد قانون حل المسألة ؟
احد الطالب  :مجموع االعداد المركبة
طالب اخر  :ضرب االعداد المركبة
المدرس  :ىناك قانون اساسي من يعرفو
احد الطالب  :القانون الذي يمكن استخدامو في حل المسألة ىو :
 ( = 0حاصل ضرب الجذرين )  ( x +مجموع الجذرين ) – x2
المدرس  :ما ىو العالقة بين قانون مجموع االعداد المركبة والمعادلة ؟
احد الطالب  :مجموع االعداد ىو معامل ( )xفي المعادلة
خطوة ( : )2تنفيذ خطة الحل
المدرس  :من يستطيع ايجاد مجموع الجذرين ؟
احد الطالب  :نفرض ان
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3iω

–

2

=

3iω8

–

2

=

m

3iω2

–

2

=

3iω7

–

2

=

L

)

3iω2

–

2

3i

–

4

=

+

(

I

)

)

3iω

ω2

–

2

+

(

=

(3

ω

L

–

+

m

4

=

المدرس  :من يستطيع ايجاد حاصل ضرب الجذرين ؟
احد الطالب :
)

3iω2

9ω3i2

)9(1)(-1

6i

2

–

+

().

3iω

6ω2

-

)ω2

+

+

–

2

(

6ωi

+

6i(ω

5

المدرس  :من يستطيع كتابة المعادلة التربيعية عمى السبورة ؟
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.

L

m

4

=

4

=
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يقوم احد الطالب فيكتب المعادلة عمى السبورة
0

)6i

=

5

+

(-

+

X

+

)3i

–

(4

X2

خطوة ( : )5التحقق من صحة الحل
المدرس  :دعنا نتحقق من صحة الحل وتسمسل خطواتو
يقوم المدرس وبمشاركة الطالب التأكد من صحة الحل
المدرس  :كيف يمكن التحقق من صحة الحل

احد الطالب  :بطريقة التعويض ان نعوض عن قيمة  xباحد الجذرين وليكن
2 – 3iω
نعوض في الطرف االيسر من المعادلة اعاله عن قيمة x
)6i

+

5

(-

+

X

)3i

+

(4

–

X2

)= (2 – 3iω)2 – (4 + 3i) (2 – 3iω) + (-5 + 6i

= 4 - 12ωi - 9ω2 – (8 - 12ωi + 6i + 9ω) – 5 + 6i
= 4 - 12ωi - 9ω2 – 8 + 12ωi – 6i - 9ω – 5 + 6i
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)= - 9 + (12ωi - 12ωi) + (6i – 6i) – (9ω2 + 9ω
)ω2

+

ω

+

9(1

-

9ω2

=

الطرف االيمن

-

9ω

-

9

-

=

= - 9(0) = 0

اذن الطرف االيمن = الطرف االيسر
المدرس  :ىل ىناك طريقة اخرى لمحل ؟
احد الطالب  :نعوض بالجذر الثاني عن قيمة x
الواجب البيتي  :حل الفرعين  b , aمن السؤال الثالث من تمارين ) (2 – 2من
الكتاب المقرر .
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ممحق ()3
اختبار مهارات حل المسائل الرياضية
ممحوظة  :تكون االجابة عمى ورقة االسئمة نفسيا .

س : 1ىل ان مجموعة االعداد المركبة مغمقة تحت عممية الجمع بين ذلك
( أعد صياغة السؤال باسموبك
الخاص )

1
س  :باستخدام نتيجة مبرىنة ديموافر جد الجذر التربيعي لمعدد √ + i

( أعد صياغة السؤال باسموبك الخاص )

س : 0اذا كان  z = 2 + 4iمثّل باشكال ارجاند كال من  kz , zعند k = 1/2 ,
k=2
( ما المعطيات في السؤال )
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س : 2اذا كان  z2 = -1 + i , z1 = 5 – 2iتحقق من z1 + z2 = z1 :
+ z2
(ما المعطيات في السؤال )

5
عبر عن  z = √ + iبالصيغة القطبية
س ّ :

( ما المطموب حمو )

س : 6جد مجموعة حل المعادلة ( z2 + 3z + 3 + i = 0ما المطموب حمو )

س : 7جد ناتج ما يأتي  ( ( 7 – 2i )2ما القانون المستخدم )
8
كون معادلة تربيعية معامالتيا حقيقية واحد جذراىا 5 – 4i
:
س
ّ

( ما القانون المستخدم )
i

x + yi
س : 9اذا كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مترافقان فجد قيمة R
2 + 3i
13

س

 :اثبت ان

x,y

1+i

( 2 + 3ω2 + 4ω )2 = - 3ω
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