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Abstract 

The present research aims at assessing the effect of Polya strategy in the achievement of 

Arabic Islamic  history for the female students of the fourth literary year. To fulfill the aim of the 

study the sample of the study is divided into two groups: the controlling group and the 

experimental one. 
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 خص لمال 
يهــدف البحــث الحــالي الــى التعــرف الــى أثــر اســتراتيجية بوليــا فــي تحصــيل مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية لــدى  

 طالبات الصف الرابع االدبي. 
 صفرية االتية:ولتحقيق هدف البحث، صاغت الباحثة الفرضية ال

( بين متوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة التجريبيـة الالتـي 0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) -
يدرســن مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية باســتراتيجية بوليــا، ومتوســط درجــات تحصــيل طالبــات المجموعــة الضـــابطة 

 لطريقة االعتيادية.الالتي يدرسن المادة ذاتها با
وللتحقــق مــن ذلــك اختــارت الباحثــة تصــميما تجريبيــًا ذا ضــبط الجزئــي، وتــم اختيــار اعداديــة الخنســاء فــي مدينــه الحلــة  

( طالبـة، مثلـت 61التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة بابل بصـورة عشـوائية لتكـون عينـة للدراسـة اذ بلغـت عينـة البحـث فيهـا )
( طالبــــة درســــن باســــتعمال اســــتراتيجية بوليــــا، ومثلــــت شــــعبة )ا( المجموعــــة 30مجموعــــة التجريبيــــة وعــــددها )فيهــــا شــــعبة )ب( ال
 ( طالبة درسن بالطريقة االعتيادية.31الضابطة وعددها )

 أجرت الباحثة تكافؤًا احصائيًا بين طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في المتغيـــرات االتيــــــــــة: 
 لعمر الزمني محسوبًا بالشهور.ا  -1
درجــات طالبــات مجمــوعتي البحــث فــي مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية فــي امتحــان الفصــل االول للصــف الرابــع   -2

 .2015 -2014االعدادي للعام الدراسي 
 التحصيل الدراسي لالباء.  -3
 التحصيل الدراسي لألمهات.  -4
 اختبار المعلومات التاريخية السابقة.  -5
 ختبار الذكاء.ا  -6
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( هـدفا سـلوكيا للمجـال المعرفـي وشـمل المسـتويات السـتة لتصـنيف بلـوم )معرفـة، فهـم، تطبيـق، 125وقد أعدت الباحثة ) 
التحليــل ن التركيــب، التقــويم( ضــمت االبــواب الخمســة المحــددة فــي التجربــة )البــاب الثــامن، البــاب التاســع، البــاب العاشــر، البــاب 

، واعـــدت الباحثـــة خططـــًا تدريســـية لموضـــوعات االبـــواب المحـــددة وعرضـــت بعـــض النمـــاذج علـــى الحـــادي عشـــر، الثـــاني عشـــر(
ــنفس والتــاريخ، إذ درســت الباحثــة مجمــوعتي  ــم ال مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصصــين فــي طرائــق التــدريس والقيــاس والتقــويم وعل

بعـد  5/4/2014الـى يـوم االربعـاء  15/2/2014اسـبوعا بـدءًا مـن يـوم االحـد  11البحث بنفسها في مدة التجربة التـي اسـتمرت 
( فقــرات 10( فقــرة منهــا اختيــار مــن متعــدد، و)40( فقــرة، )50انتهــاء التجربــة طبقــت الباحثــة االختبــار التحصــيلي المكــون مــن )

 مقالية، بعد ان تأكدت الباحثة من صدقه وثباته.
 وقد استعملت الباحثة الوسائل االحصائية االتية:  

 ( لعينتين مستقلتين.t-testئي )االختبار التا  -1
 معامل ارتباط بيرسون.  -2
 معامل ارتباط سبيرمان براون  -3
 (.2مربع كاي )كا  -4
 معادلة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية والفقرات المقالية.  -5
 معادلة معامل التمييز للفقرات الموضوعية والفقرات المقالية.  -6
 معادلة فعالية البدائل الخاطئة.  -7

( في معالجة البيانات االحصائية، اظهرت تفوق المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت t-testمال االختبار التائي )بعد استع 
مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية بأســتعمال )اســتراتيجية بوليــا( علــى طــالب المجموعــة الضــابطة التــي درســت المــادة ذاتهــا 

 )بالطريقة االعتيادية(.
 ت الباحثة بتوصيات عدة منها:وفي ضوء النتائج اوص 

 ضرورة اعتماد استراتيجية بوليا في التدريس لما له من اثر في زيادة التحصيل.  -1
عقد دورات تدريبية مكثفة للمدرسات والمدرسـين فـي مـادة التـاريخ علـى كيفيـة اسـتعمال اسـتراتيجيات حديثـة ومنهـا اسـتراتيجية   -2

 بوليا.
 حثة عدة مقترحات منها:واستكمااًل لهذا البحث اقترحت البا 

 اجراء دراسة مماثلة لبيان اثر استراتيجية بوليا في تحصيل مادة التاريخ في صفوف أخرى.  -1
 اجراء دراسة على وفق متغير الجنس )ذكور، ذكور واناث مختلطة( في تحصيل مادة التاريخ.  -2

 طةالمجموعة الضاب، المجموعة التجريبية، التحصيل، االثر: الكلمات المفتاحية
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 الفصل االول
 التعريف بالبحث

  :اوال: مشكلة البحث
يعــد التــاريخ مجــاالً  تخصصــيًا واســعًا لكثــرة فروعــه وارتباطــه المباشــر بحيــاة اإلنســان والمجتمــع، وهــذا يــدعو إلــى ضــرورة  

عـل والتواصـل االيجـابي بـين االهتمام بتدريس هذه المادة ومن ذلك المنطلق يعتمد نجاح التدريس واجراءاته على مـدى نجـاح التفا
والطالب ويكتمل هذا التواصل بمـدى ادراك كـل منهمـا بـاألدوار التـي يمارسـها مـن اجـل تحقيـق اهـداف مخطـط لهـا والتـي  المدرس

 (2015:22عملية التدريس برمتها.)المسعودي واخرون،  إلنجاحتمثل المفتاح االساسي 
ما هو حديث وجديد من استراتيجيات التـدريس، وطرائقـه، واسـاليبه اذ وانطالقا مما تقدم اصبح من الضروري مواكبة كل  

ــم يعــد مقبــوال  باســتراتيجيات قائمــة علــى الحفــظ وااللقــاء والتســميع بمجــرد التعــود عليهــا وســهولتها، وذلــك لــم تعــد كافيــة  التمســكل
لرؤيـة الحديثـة للتربيـة والتعلـيم واصـبح مـن لمتطلبات العملية التعليمية، ولـم تعـد قـادرة علـى االسـتجابة ألهـداف التعلـيم فـي ضـوء ا

قفزات نوعيـه  يشهدالمهم االلمام بكل ما هو جديد في التدريس ووضعه موضع التنفيذ في مجال العمل التربوي وذلك لكون العالم 
الفــوارق بيننــا  وكميــه فــي جميــع مجــاالت الحيــاه وان البقــاء علــى االســتراتيجيات واالســاليب التقليديــة فــي التــدريس ســيزيد حتمــا مــن

 (2008:24وبين بلدان العالم المتقدم. )عطيه، 
وعلى الرغم من ذلك الى ان الواقع يشير الى ان تدريس مادة التاريخ يتبع بأتباع الطرائق التقليدية مما أدى الـى صـعوبة  
مــا توصــلت اليــة الباحثــة  (، وهــذا2012( و)العطــار، 2009مــن قبــل الطلبــة وهــذا مــا اكدتــه دراســة )رزوقــي،  واســتيعابهافهمهــا 

ايضا عند توزيعها االستبانة االسـتطالعية التـي اعـدتها ووزعتهـا علـى مدرسـات مـادة التـاريخ فـي الصـف الرابـع االدبـي اذ اشـارت 
 الى انهن ال يستعملن االستراتيجيات الحديثة ومنها استراتيجية بوليا مما ادى الى انخفاض مستوى تحصيل الطالبات في المادة.

 ذكرة تتجلى مشكلة البحث في السؤال االتي: سبقا ومم
 بوليا اثر في تحصيل مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية لدى طالبات الصف الرابع االدبي؟ الستراتيجيةهل 

 ثانيا: أهمية البحث:
عبـادة الخــالق عــز  التربيـة هــي صـالح البشــرية وفالحهــا وهـي قــوة هائلــة تسـتطيع ان تزكــي النفــوس وتنقيهـا وترشــدها الــى 

وجـل كمـال العبـادة وهـي قــوة تسـتطيع تنميـة االفـراد وصــقل مـواهبهم وشـحذ عقـولهم وافكـارهم وتــدريب اجسـامهم وتقويمهـا كمـا انهــا 
تســـتطيع دفـــع المجتمـــع الـــى العمـــل واالجتهـــاد ودفـــع افـــراده الـــى التماســـك والتحـــاب والتـــراحم والتكامـــل، فالتربيـــة هـــي وســـيلة لحـــل 

 ( 2008:21. )الحيلة، باألمموالرقي  باألفرادوض المشكالت والنه
ان عالقة التربية بالتعليم وطيدة اذ يعد التعليم وسيلة مهمة الغايـة منـه تعلـم الطلبـة مـن خـالل العمـل المبـذول فيمـا بيـنهم  
يخـص طبيعـة ومحتـوى التعليم بالسيطرة على كل من التدريس والتعلم في مجالين من اوسـع مجـاالت التعلـيم اولهمـا  سياسةوتقوم 

المدرســة المفروضــة وثانيهمــا يخــص حجــم الفصــل الدراســي وكيفيــة تنظــيم قاعــة الدراســة وطــرق التــدريس المســتخدمة. )ابــراهيم، 
2002:11) 

لذا ان نجاح التعليم يرتكز علـى مجموعـة مـن العناصـر االساسـية وهـي المـنهج الـذي يعـد اساسـا تسـتمد منـه التربيـة قوتهـا 
المربين بشكل عام والمختصين بالمنهاج بشكل خاص وذلك بوصفه احد العناصـر االساسـية  باهتمامالدراسي  المنهجلذلك حظي 

(، ويقــوم المــنهج الدراســي علــى االهــداف ومحتــوى 107: 2010فــي العمليــة التربويــة وهــي المــدرس والمــنهج والطالــب. )عليــان، 
ة واجتماعية ونفسية معروفة مرتبطة بالطالب ومجتمعه ومطبقة في الخبرات التعليمية وتدريس وتقويم وهي مشتقة من اسس فلسفي

 (28: 2015مواقف تعليمية تعلميه داخل المدرسة وخارجها. )المسعودي واخرون، 
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وللمواد االجتماعية مكانة بارزة في المناهج الدراسية في مختلف مراحـل الدراسـة لمـا لهـا مـن أهميـة وأثـر فاعـل فـي إعـداد 
م الدراسي والمهني لجعلهم أعضاء نافعين وفاعلين في المجتمع بحيث يستطيعون تحمل عقبات الحيـاة وأعبائهـا، الناشئة لمستقبله

ويفهمـون المشــكالت المحيطــة بهـم وبمجــتمعهم ويســهمون فـي وضــع الحلــول الناجحـة لهــا، ويمتلكــون أداة التغييـر لمــا، هــو أفضــل 
 (10: ص1994لهم ولمجتمعهم. )االمين، 

ئيس من تدريس المواد االجتماعية هو االسهام في تفهيم الطلبة ان الحضارة العالمية التي يعيش فـي ظلهـا ان الهدف الر  
البشر اليوم، ما هي اال نتيجة لجهود الشـعوب وان لكـل شـعب نصـيبه فـي بنـاء هـذه الحضـارة بحسـب قابليتـه وكفائتـه، لقـد حـدثت 

المراحـل التعليميـة لتسـاير التطـورات التـي يتعـرض لهـا جتماعيـة فـي جميـع متتالية ومازالـت تحـدث فـي محتويـات المـواد اال تغيرات
يعـــد ضـــمانا اكيـــدا لنهـــوض تلـــك المـــواد بوظيفتهـــا وتحقيقهـــا  المجتمـــع غيـــر ان التغيـــر القـــائم علـــى الحـــذف او اعـــادة الصـــياغة ال

يـات المسـتعملة فـي تـدريس هـذه المـواد. المرغوب فيها، وانما يجب ان يشمل هذا التغيـر جميـع االسـاليب والوسـائل والتقن لألهداف
 (10: 1986)اللقاني ورضوان، 

ان طريقــة التــدريس عنصــر مهــم مــن بــين عــدة عناصــر يتكــون منهــا المــنهج ولــيس مــن الســهل تنــاول الطريقــة بمعــزل عــن 
االساســـي المـــنهج وذلـــك الن المـــنهج نظـــام تتكامـــل عناصـــره ويـــؤثر بعضـــها فـــي بعـــض، فاألهـــداف التعليميـــة مـــثال هـــي المحـــور 

للمحتوى التعليمي، واالهداف والمحتوى من اهم المـؤثرات فـي نـوع طريقـة التـدريس والوسـائل التعليميـة المسـاعدة حيـث ان اختيـار 
طريقـة التــدريس المناسـبة يــرتبط عضــويا بنـوع االهــداف المحــددة وبنـوع المحتــوى وكـذلك بمســتوى الطلبــة الفكـري والتحصــيلي ومــن 

بدقة وتحديد نوع الخبـرات التعليميـة حتـى يسـهل بعـد ذلـك اختيـار الطريقـة التدريسـية المناسـبة.)الجبوري،  هنا تبدو اهمية االهداف
2013:61)  
التعلم دور كبير في تركيز االنتباه وتوفير الدافعية والتركيز على العمل المدرسي وتحمل مسؤولية التعلم  الستراتيجياتان 

جيات جـزءا مـن بنـاء الطالـب المعرفـي يمارسـها فـي اثنـاء تعلمـه وتعليمـه وان ممارسـة هـذه الذاتي وينبغي ان تصـبح هـذه االسـتراتي
االســتراتيجيات ال تتحقـــق بســـهولة او فـــي يـــوم وليلـــة وانمــا تحتـــاج لجهـــد كبيـــر كـــي تصـــبح مهــارة لـــدى الطالـــب، لهـــذا اصـــبح مـــن 

الدراسية كافـة ومـن الضـروري جـدا ان يـتقن المـتعلم  الضروري جدا ان تدخل استراتيجيات التعلم في العملية التدريسية وفي المواد
 ( 1998:174مهارات تلك االستراتيجيات اتقانا تاما والتدريب الكافي على كيفية تطبيقها )السرور، 

ومن هذه االستراتيجيات اسـتراتيجية بوليـا اذ مـن شـأنها تزيـد مـن حمـاس المـتعلم وتجعلـه يفكـر ويسـتدعي معارفـه ومهاراتـه 
ــالمواقف الجديــدة ويعــد )جــورج بوليــا( مــن الــرواد فــي مجــال حــل المشــكالت ومقترحاتــه فــي حــل التــي ســبق ا ن تعلمهــا ليربطهــا ب

المشكالت من اكثر المقترحات مناسبة ورواجا وقد حدد )جورج بوليا( اثنى عشر اسلوبا خاصا بحل المشكالت تعـرف باألسـاليب 
 ( 249: 2001(. )االمين، Heuristiceالكشفية )
التي إقترحها بوليا تختلف عن الطرق الوضعية لحل المشـكالت فـي أنهـا ليسـت خطـوات أو مراحـل أو  االستراتيجياتإن  

 اســتدعاءإجـراءات محــددة يكفــي أن يتبعهــا الطالـب خطــوة بعــد خطــوة بترتيــب معـين لكــي يصــل للحــل الصـحيح، ولكــن مــن شــأنها 
المشـــكلة أو الموقـــف الحـــالي ليكتشـــف بنفســـه حـــل المشـــكلة. )أحمـــد، معلومـــات الطالـــب ومعارفـــه الســـابقة ليقـــوم بربطهـــا بعناصـــر 

1986 ،111) 
 وبذلك تتضح اهمية هذا البحث بما يأتي: 

 اهمية مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية التي تساعد الطلبة على االطالع على حضارتنا العريقة. -1
 محتوى المناهج الدراسية. إليصالاهمية استراتيجيات التدريس الحديثة بوصفها االساس   -2
 اهمية المرحلة االعدادية كونها المرحلة االساس للطالبات في المراحل التعليمية الالحقة التي يمرن بها. -3
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 الدراسية احدى الدراسات التي تعمل على مواجهة المشاكل التربوية التي تخص طرائق تدريس التاريخ. هذهقد تكون  -4
 ثة في العراق في مجال طرائق تدريس التاريخ.الدراسة االولى على حد علم الباح

 ثالثا: هدف البحث:
 يهدف البحث الى:

 معرفة اثر استراتيجية بوليا في تحصيل مادة التاريخ لدى لطالبات الصف الرابع االدبي.  
 من خالل التحقق من الفرضية الصفرية االتية: 

سط درجات طالبات ا المجموعـة التجريبيـة الالتـي يدرسـن ( بين متو 0.05ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) 
مــادة تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية باســتراتيجية ا بوليــا وبــين ومتوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة الالتــي يدرســن 

 المادة ذاتها ب بالطريقة االعتيادية.
 حدود البحث: :رابعاً 
س االعدادية والثانوية النهارية للبنات في مركز قضاء الحلة التابعة الى المديرية طالبات الصف الرابع االدبي في المدار  -1

 . 2015_ 2014العامة لتربية محافظة بابل للعام الدراسي 
 2014موضوعات االبواب الخمسة األخيرة من كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية الذي يدرس في العام الدراسي) -2
 33( ط2015_

 حديد المصطلحات:خامسا: ت
 االثر  اوال:

 عرفه كال من:
 )الرازي( بأنُه:   -1

"األثر بفتحتين ما بقي من الرسم الشيء وضربة السيف )واستأثر( بالشيء استبد به )والتأثير( إبقاء األثر في الشيء )الرازي، 
 (.3، ص1982

 التعريف اإلجرائي: 
  يل طالبات الصف الرابع االدبي في مادة تاريخ الحضارة االسالمية.التغير الذي سيحدثه استعمال استراتيجية بوليا في تحص -1
 الحيلة بأنها: -2

. )الحيلــة، "نحــو هــدف معــين مجموعــة أجــراءات مــن القواعــد التــي تنطــوي علــى وســائل تــؤدي الــى تحقيــق خطــة موجهــة" 
2003:77) 

 التعريف االجرائي:
موعة التجريبية، ويكون مخططا لها مسبقا او بتتـابع منطقـي مجموعة من االجراءت التي تتبعها الباحثة مع طالبات المج 

 منظم لتناول موضوعات التاريخية لغرض رفع مستوى تحصيلهن في مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية.
 ثانيا: استراتيجية بوليا 

 عرفها كال من:
يسـتدعي معارفــه ومهارتــه السـابقة التــي تعلمهــا أســتراتيجية مــن شـأنها أثــارة حمـاس التلميــذ بمــا يجعلـه يفكــر و "  احمـد بأنهــا: -1

ـــوب، وهـــي اســـتراتيجية مهمـــة لحـــل  ـــة المعروضـــة عليـــه ليصـــل للحـــل المطل ليربطهـــا بعناصـــر الموقـــف او المشـــكلة الحالي
 (1984:75)أحمد،  ".المشكالت بمختلف أنواعها ولمختلف التالميذ على اختالف مستوياتهم في مختلف االوقات 
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 :ائياعرفتها الباحثة اجر 
مجموعـــة مـــن االجـــراءات المنظمـــة او الخطـــوات المرتبـــة التـــي تتبعهـــا الباحثـــة فـــي تـــدريس طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة  

 .موضوعات من كتاب تاريخ الحضارة العربية االسالمية لرفع مستوى تحصيلهن فيها
 ثالثا: التحصيل
 :عرفه كال من

: 2011.)الخــولي، "المدرســي –ت مقننــة الســيما فــي المجــال التعليمــي انجــاز يقــاس بدرجــة اجتيــاز اختبــارا " الخــولي بأنــه: -2
19) 

 التعريف االجرائي:
مــا تحصــل عليــه طالبــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة مــن درجــات فــي االختبــار التحصــيلي البعــدي الــذي اعدتــه  

 الباحثة لموضوعات مادة التاريخ وتطبقه في نهاية التجربة. 
 رابعا: التاريخ 

 تعريف االجرائي:ال 
 2014ســنة  33الموضــوعات التــي تتضــمنها االبــواب الخمســة االخيــرة مــن كتــاب تــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية ط  

 الذي تدرسُه لطالبات الصف الرابع االدبي في العراق.
 خامسا: الصف الرابع االدبي

. "في العراق والتي مـدة الدراسـة فيهـا ثـالث سـنوات بأنه الصف االول من صفوف المرحلة االعدادية"عرفته وزارة التربية  
 (4: 1990)وزارة التريبة، 

 
 الفصل الثاني

 جوانب نظرية ودراسات سابقة
 تمهيد:

إن الجوانـب النظريــة للبحـث هــي التــي تسـاعد الباحــث علــى أن يجـد بحثــًا علميــًا لـــــه أهــــداف وفــروض علميـة تــنجم علــى  
مكــن القــول إنــــها أشــبه مــا تكـون بمجموعــة األســس والقواعـــــد العامــة التــي تفيــد الباحــث فــي دراســة تحقيقهـا إضــافة معرفيــه، لــــذلك ي

ـــد علــى فهــم المعلومــات وانتقــاء الطرائــق واألســاليب المنهجيــة وتقــويم المعلومــات مــن طريــق  ـــا تساعـ ـــلة بحثــه زيــادة علــى أنهـ مشكـ
 المعلومات التي يضمها بحث مـــا.

 :اآلتيية لهذا البحث وتضم الجوانب النظر  
 المحور االول:

 البنائية النظرية مفهوم اوال:
 لتراكيـب المتعلمـين بنـاء مـن خاللهـا الراهنـة، يحـدث المعرفيـة للتراكيـب اسـتقبال عمليـة عـن عبـارة البنائية أن زيتون يرى 
، ٢٠٠3زيتـون،  الـتعلم.( وبيئـة السـابقة ومعـرفتهم الحاليـة المعرفيـة تـراكيبهم بـين النشـط التفاعـل خـالل مـن جديدة معرفية ومعاني
٢١٢) 
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 المحور الثاني: استراتيجيات التدريس 
 اوال: مفهوم استراتيجية التدريس 

المعرفيــة الن معنــاه المحــوري هــو المعرفــة حــول  لألنشــطةيشــير مصــطلح االســتراتيجيات الــى الضــبط الــواعي المقصــود  
ارات المعرفيــة تلعــب دور مهمــا فــي انمــاط االنشــطة المعرفيــة بمــا فيهــا التواصــل المعرفــة او التفكيــر فــي التفكيــر ويعتقــد ان المهــ

ـــذاكرة وحـــل المشـــكالت والمعرفـــة االجتماعيـــة  الشـــفوي والقـــراءة، وقـــراءة االســـتيعاب والكتابـــة واكتســـاب اللغـــة واالنتبـــاه واالدراك وال
 (219، 2007الى االشكال المتنوعة من التوجيه والضبط الذاتي. )ابو رياش،  باإلضافة

 ( Polya-1957إستراتيجية بوليا )
( من الرواد في مجال حل المشكالت، وتعد مقترحاته في هذا المجال من اكثر ما كتب عن G.Polyaيعد جورج بوليا ) 

 في حـل المشـكالت وقـد حـدد بوليـا إثنـي عشـر إسـلوبًا خاصـًا بحـل المشـكلة تعـرف باألسـاليب استراتيجيتهحل المشكالت رواجًا، و 
(، ووضع إستراتيجية عامة لحل المشكالت تعتمد على مجموعة من األسئلة المتتابعـة فـي خطـوات محـددة Heuristicsالكشفية )

 ( 249، 2001بشكٍل محكم لتوجيه مسارات تفكير التالميذ نحو الحل الصحيح للمشكلة. )األمين، 
لحل المشـكالت فـي أنهـا ليسـت خطـوات أو مراحـل أو بوليا تختلف عن الطرق الوضعية  اقترحهاالتي  االستراتيجياتإن  

 اســتدعاءإجـراءات محــددة يكفــي أن يتبعهــا الطالـب خطــوة بعــد خطــوة بترتيــب معـين لكــي يصــل للحــل الصـحيح، ولكــن مــن شــأنها 
 معلومـــات الطالـــب ومعارفـــه الســـابقة ليقـــوم بربطهـــا بعناصـــر المشـــكلة أو الموقـــف الحـــالي ليكتشـــف بنفســـه حـــل المشـــكلة. )أحمـــد،

1984 ،111) 
 ( Polya ،1957 ،P. XVI – XVII)هي: ( التي عرفها بولياHeuristicsواألساليب الكشفية ) 

 التشابه الجزئي. (1
 العناصر المساعدة. (2
 المشكالت المساعدة. (3
عادة التركيب. (4  التبسيط وا 
 التحديد )التعريف(. (5
 التعميم. (6
 .االستقراء (7
 البرهان غير المباشر. (8
 التخصيص. (9

 التماثل. (10
 ( المشكلة.ختالفاتغير ) (11
 العمل التحليلي )من الخلف لألمام(. (12

وحـل المشـكلة مـن خـالل الفـرض الـذي يقـول إن دراسـة  االسـتراتيجياتوتؤكد استراتيجية بوليا علـى العالقـة بـين عمليـات  
 ( 2003:212الفعال وانتقالية أثر تلك العمليات. )بدوي،  االستخدامعمليات حل المشكلة بحد ذاته يمكن أن تضمن 

 (:2006:166أما مراحل إستراتيجية بوليا هي )راشد،  
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 فهم المشكلة: اوال:
 قراءة المشكلة على مسمع جميع الطلبة.  -1
 .قراءتيقراءة المشكلة بعد  بإعادةالطلب من احد الطلبة   -2
 في النص. الواردةتوضيح بعض المفاهيم   -3
 تحديد المطلوب.   -4
 تنظيم المعلومات بجدول سبوري.  -5

 لبحث عن الحل ثانيا: ا
 اعطاء الكلمات الموجودة في النص الى الطلبة. -1
 توجيه الطلبة الى ترجمة الكلمات الموجودة في النص. -2
 أثارة اسئلة على تلك الكلمات. -3
 الشرح بشكل يساعد في الوصول الى الحل. -4
 السؤال ببعض االسئلة بدون اجوبة.  -5
 رسم مخطط يوضح ذلك.  -6
 تنفيذ الحل ثالثا:
 صيغة خطوات على السبورة.كتابة الحل ب  -1
 مناقشة كل خطوة من خطوات الحل على السبورة.  -2
 أثارة اسئلة والطلب من الطلبة االجابة عليها بالدفتر.  -3

 رابعا: المراجعة والتوسع:
 السؤال عن كيفية حل المشكلة بطريقة اخرى.  -1
 المقارنة بين الطريقتين المختلفتين لحل المشكلة.   -2

 المحور الثالث 
 لالتحصي
يعد التحصيل الدراسي من المفاهيم التي شاع استخدامها في ميدان التربية وعلم الـنفس التربـوي بصـفة خاصـة، ذلـك لمـا  

يمثلـه مـن اهميـه فــي تقـويم االداء الدراسـي للطالــب حيـث ينظـر اليــه علـى انـه محـك اساســي يمكـن فـي ضــوئه ومـن خاللـه تحديــد 
االنتـــاج التربـــوي كمــا ونوعـــا، وقـــد تنـــاول العديـــد مـــن العلمـــاء المختصـــين مفهـــوم المســتوى االكـــاديمي للطالـــب والحكـــم علـــى حجـــم 

التحصيل الدراسي بطرق مختلفة ولعل ابرز االتجاهات في تحديد هذا المفهوم هـو ربطـة بمفهـوم الـتعلم المدرسـي، فقـد اسـتخدمت 
م حسب التخطيط والتصميم المسـبق. )الجاللـي، تعلمه الفرد بعد ان تعرض لنوع معين من التعلي االختبارات التحصيلية لتحديد ما

2011 :22) 
 المحور الرابع: الدراسات السابقة 

ستعرض الباحثة عدد من الدراسات السابقة ذات العالقـة بموضـوع البحـث بهـدف االفـادة مـن هـذه الدراسـات فـي التعـرف  
الباحثـة عـرض هـذه الدراسـات  وارتـأتقارنة النتـائج على اجراءات البحث والتصميم التجريبي واداة البحث والوسائل االحصائية وم

 على وفق تسلسلها الزمني تم اجراء موازنة بينها وكما يأتي:
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 م(.2006دراسة راشد )  -1
 م(.2011دراسة عبد اهلل وسليمان )  -2
 م(.2014دراسة الزيدي )  -3
 م(.2014دراسة الغفور)  -4

 اوجه إفادة الباحثة من الدراسات السابقة 
 وسائل اإلحصائية المستخدمة واإلفادة منها.التعرف على ال  -1

 استفادت الباحثة من هذه الدراسات باالطالع على عدد من المصادر التي يمكن الرجوع إليها.
 

 الفصل الثالث 
جراءاته  منهج البحث وا 

 تتناول الباحثة في هذا الفصل عرضا إلجراءات المنهجية التي استعملتها من حيث: 
 اوال: منهج البحث

يتناسـب مــع طبيعــة البحــث وهدفــه الرامــي الـى معرفــة )اثــر اســتراتيجية بوليــا فــي  ألنــهتمـدت الباحثــة المــنهج التجريبــي، اع 
إذ يعــد المــنهج المناســب الــذي تســتطيع تحصــيل مــادة التــاريخ الحضــارة العربيــة االســالمية لــدى طالبــات الصــف الرابــع االدبــي(، 

إذ يقـــوم علــى اســـتعمال التجربـــة العلميــة فـــي دراســـة  ق بعالقـــات الســبب والنتيجـــةالباحثــة عـــن طريقــه اختيـــار الفـــروض التــي تتعلـــ
)عبـد الحفـيظ  الموضوع، وهذا االستعمال تمتاز به البحوث ذات اإلجراءات السليمة والنتائج الدقيقة مما يؤدي إلى القيمة العلمية.

 (107: 2000ومصطفى، 
 ثانيا: التصميم التجريبي:

، 1981مــن الخطــوات االولــى التـــي يفكــر بهــا الباحــث عنــد اجــراءات بحثــة.)الزوبعي ومحمـــد، يعــد التصــميم التجريبــي  
 ( 94ص

 اداة القياس المتغير المستقل المجموعة العشوائية
 اختبار البعدي استراتيجية بوليا التجريبية *ع

  الضابطة ع 
 مجتمع البحث -1

دراسـة معينـة أو مجموعـة مـن القياسـات التـي جمعـت مـن تلـك  هو مجموعة مـن اإلفـراد الـذين ينصـب علـيهم االهتمـام فـي
(، يتكون المجتمع الكلي للبحـث الحـالي مـن طالبـات الصـف الرابـع االدبـي فـي المـدارس 181: 2000اإلفراد )صبحي وآخرون، 

(، 2015 – 2014الدراسـي ) االعدادية والثانوية النهارية للبنات في مركز محافظة بابل التابعة للمديرية العامة لتربية بابل للعام
التعــرف علــى اعــداد المــدارس زارت الباحثــة المديريــة العامــة لتربيــة محافظــة بابــل شــعبة االحصــاء بموجــب كتــاب تســهيل  وألجــل

 ( اعدادية.7( ثانوية و)6( بواقع )13( ووجدت ان مجموعها الكلي )1المهمة الصادر من كلية التربية االساسية ملحق )
 عينة البحث: -2

العينة هي جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة، ويختارهـا الباحـث إلجـراء دراسـته عليهـا علـى وفـق قواعـد خاصـة  
 (144: 2005المجتمع تمثياًل صحيحًا )محجوب،  تمثللكي 

                                                           
 المجموعتين )التجريبية والضابطة(  * العشوائية في اختيار 
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 أ/ عينة المدارس
فـي الحلـة التابعـة للمديريـة  تطلب هذا البحث اختيار مدرسة واحـدة مـن بـين المـدارس االعداديـة والثانويـة النهاريـة للبنـات 
اختيـــرت اعداديـــة * ( وباســـتعمال طريقـــة الســـحب العشـــوائي البســـيط2015 -2014لتربيـــة محافظـــة بابـــل للعـــام الدراســـي) العامـــة

 الخنساء للبنات لتكون عينة البحث االساسية ومجاال لتطبيق التجربة.
 ب/ عينة الطالبات 

لبنـات( زارت تلـك المدرسـة ومعهـا كتـاب تسـهيل مهمـة الصـادر مـن المديريـة بعد ان اختـارت الباحثـة اعداديـة )الخنسـاء ل 
 **(، فوجدت انها تضم شعبتين للصف الرابع االدبي وهي )أ، ب( وبطريقة السحب العشوائي البسيط2العامة لتربية بابل ملحق )

عبة )أ( تمثـل المجموعـة الضـابطة التـي اسـتراتيجية بوليـا وشـ باسـتعمالاختارت شعبة )ب( تمثـل المجموعـة التجريبيـة التـي تـدرس 
( 31( المجموعـــة التجريبيــــة و)30( طالبــــة بواقـــع )64تـــدرس بالطريقـــة التقليديـــة وقــــد بلـــغ المجمـــوع الكلــــي لطالبـــات الشـــعبتين )

لــك ( طالبــة وذ1المجموعــة الضــابطة اســتبعدت الباحثــة احصــائيا البيانــات المتعلقــة بالطالبــات الراســبات جميعهــا والبــالغ عــددهن )
( 30( طالبـة بواقـع )61في نتائج البحث وبعد االسـتبعاد اصـبح عـدد افـراد العينـة ) رال تؤثلخبرتهن السابقة بالموضوعات وحتى 

 ( من شعبة )أ( المجموعة الضابطة.31طالبة من شعبة )ب( المجموعة التجريبية، و)
 رابعا: تكافؤ مجموعتي البحث:

الباحثــة بــين طالبــات مجمــوعتي البحــث )التجريبيــة والضــابطة( احصــائيا فــي  مــن متطلبــات التجربــة او البحــث ان تكــافئ 
 بعض المتغيرات التي تعتقد انها تؤثر في نتائج التجربة لهذا كافأت الباحثة بين الطالبات مجموعتي البحث في المتغيرات االتية:

 بحث في العمر الزمني محسوبا بالشهورنتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي ال :باألشهرالعمر الزمني محسوبا  -

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة االحصائية  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05 بمستوى

 65.77 191.97 30 التجريبية
 غير دال احصائيا 2.000 0.816 59

 72.93 193.71 31 الضابطة
-2014ت الفصل االول لمادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية التي تدرس في الرابع االدبي للعام الدراسي )معدل درجا -2

 (: نتائج اختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في نصف السنة في مادة التاريخ2015

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

االحصائية  الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05 بمستوى

 195.72 71.27 30 التجريبية
 غير دال احصائيا 2.000 0.821 59

 266.99 68.06 31 الضابطة
 
 طالبات مجموعتي البحث آلباءتكرارات التحصيل الدراسي  :لآلباءتحصيل الدراسي  -

 
 

 العدد
يقرأ ويكتب 
 *وابتدائية 

 متوسطة
ة اعدادي
 ودبلوم

جامعة 
 فما فوق

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  (2قيمتا )كا
 الجدولية المحسوبة (0.05)

 9 7 6 8 30 التجريبية
3 1.991 7.815 

غير دالة 
 6 5 9 11 31 الضابطة إحصائياً 

                                                           
رة ووضعتها * استعملت الباحثة طريقة السحب العشوائي البسيط اذ كتبت الباحثة اسماء المدارس االعدادية والثانوية للبنات النهارية على اوراق صغي

 في كيس ثم سحبت واحدة منها فكانت تحمل اسم اعدادية الخنساء للبنات
 تحديد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بالطريقة العشوائية نفسها** تم اختيار الشعبتين و

  (5دمجت الخليتان يقرأ ويكتب وابتدائي في خليه واحدة كون التكرار المتوقع اقل من ) *
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 (2رجة الحرية وقيمتا )كاالتحصيل الدراسي لالمهات:تكرارات اللتحصيل الدراسي المهات طالب مجموعتي البحث، ود -4
 ومستوى الداللة )المحسوبة والجدولية(

 تكرارات التحصيل الدراسي المهات طالبات مجموعتي البحث

 العدد المجموعة
يقرأ ويكتب 
 وابتدائية

 متوسطة
اعدادية 
 ودبلوم

جامعة 
 فما فوق

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  (2قيمتا )كا
 الجدولية المحسوبة (0.05)

 8 7 5 10 30 التجريبية
3 3.858 7.815 

غير دالة 
 6 6 12 8 31 الضابطة إحصائياً 

نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بين طالب مجموعتي البحث  درجات الطالب في اختبار المعلومات التاريخية السابقة: -5
 في درجات اختبار المعلومات التاريخية

 العدد المجموعة
المتوسط 

 حسابيال
 التباين

درجة 
 الحرية

الداللة االحصائية  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05بمستوى 

 14.01 56.57 30 التجريبية
 غير دال احصائيا 2.000 0.631 59

 221.41 58.90 31 الضابطة
 بحث في درجات اختبار الذكاءاختبار الذكاء: نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بين طالب مجموعتي ال -6

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجموعتي البحث في اختبار الذكاء

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة االحصائية  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05 بمستوى

 97.81 39.23 30 التجريبية
 ر دال احصائياغي 2.000 0.533 95

 74.30 37.97 31 الضابطة
 خامسا ضبط المتغيرات

 لقد تم تحديد متغيرات البحث بالشكل االتي: 
 بوليا(. ةاستراتيجيالمتغير المستقل للمجموعة التجريبية ) – 1
 المتغير التابع )التحصيل(. – 2
 تغير التابع.المتغيرات الدخيلة التي تؤثر في سالمة التصميم التجريبي والم – 3

نما يجب أن يتمثـل  إنَّ ضبط التجربة ال يتمثل في مجرد َأْن يتحكم الباحث في أحد المّتغيرات ليرى أثره في متغير ثاٍن، وا 
في ضبط المالحظة، والتعرف، والسيطرة على المتغيرات األخرى التي قـد تـؤثر فـي المتغيـر التـابع سـواء أكـان يتصـل منهـا بـأفراد 

 (91، ص1981لظروف المحيطة بالتجربة. )الزوبعي ومحمد، ، أم باالّتجربة
 متطلبات البحث سادسا:

 تحديد المادة العلمية -
 حددت الباحثة المادة العلمية التي سوف يتم تدريسها لطالبات مجموعتي البحث قبل البـدء بتطبيـق التجربـة وقـد تضـمنت 

البـاب الحـادي عشـر، البـاب الثـاني عشـر( مـن كتـاب تـاريخ الحضـارة خمسة ابواب )الباب الثامن، البـاب التاسـع، البـاب العاشـر، 
 م(2015 -2014المقرر تدريسه للعام الدراسي )2014لسنة  33العربية االسالمية ط

 االهداف العامة لتدريس مادة التاريخ -
وزارة التربية، قامت بوضع وبعد ان اطلعت الباحثة على االهداف العامة لمادة التاريخ في المرحلة االعدادية التي اعدتها 

 تلك االهداف موضع التطبيق وذلك عن طريق ترجمتها على شكل اهداف سلوكية دقيقة.
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  تحديد وصياغة االهداف السلوكية -
وبعــد ان اطلعــت الباحثــة علــى االهــداف العامــة لمــادة التــاريخ فــي المرحلــة االعداديــة التــي اعــدتها وزارة التربيــة والخاصــة 

حضارة العربية االسالمية واعتمادا على الموضوعات في ابواب الكتاب صاغت الباحثة اهدافا سلوكية اعتماد علـى بماده تاريخ ال
محتـــوى الموضـــوعات التـــي ستدرســـها فـــي اثنـــاء مـــده التجربـــة وعلـــى وفـــق مســـتويات بلـــوم المعرفيـــة الســـتة )المعرفـــة االســـتيعاب، 

من صالحيه هـذه االهـداف عرضـتها الباحثـة علـى مجموعـه مـن الخبـراء فـي  التطبيق، التحليل، تركيب، التقويم( ومن اجل التأكد
ضـــوء ارائهـــم ومقترحـــاتهم ومالحظـــاتهم عـــدلت بعضـــها، ( وفـــي 10طرائـــق التـــدريس والقيـــاس والتقـــويم ومدرســـي التـــاريخ ملحـــق )

( هـــدفا 125هـــائي )%( مـــن ارائهـــم معيـــارا لصـــالحيتها ومـــدى مالئمتهـــا حتـــى اصـــبحت بشـــكلها الن80الباحثـــة نســـبة ) واعتمـــدت
 سلوكيا.

 اعداد الخطط التدريسية -
ويعد التخطيط المسبق للدرس عمال منهجيا منظما هادفا الى تحقيق االهداف المرجوة لهذا اعـدت الباحثـة خطـط تدريسـية 

 ( خطـــة للموضـــوعات الدراســـية التـــي ســـيتم تدريســـها لصـــف االول فـــي مـــادة تـــاريخ46بعـــدد فصـــول األبـــواب الخمســـة اذ بلغـــت )
الخمســـة االخيـــرة )الثـــامن، التاســـع، العاشـــر، الحـــادي عشـــر، الثـــاني  لألبـــوابم  2014لعـــام  33الحضـــارة العربيـــة االســـالمية ط 

(خطـة للمجموعـة التجريبيـة 23م( بواقـع ) 2015- 2014عشر( المقـرر تدريسـها خـالل الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام الدراسـي )
 .للمجموعة الضابطة على وفق الطريقة االعتيادية( خطة 23على وفق )استراتيجية بوليا( و)

 سابعا: اعداد االختبار التحصيلي البعدي 
اجل هذا اعدت الباحثة اختبـارا تحصـيليا بعـديا فـي نهايـة التجربـة لمعرفـة مـدى تـأثير المتغيـر المسـتقل فـي المتغيـر التـابع 

ة فـي ضـوء محتـوى المـادة المحـددة للدراسـة وان االختبـارات تميز االختبار الذي اعدته الباحثة بموضوعيته وصـدقة وشـموله وثباتـ
وقـد ، ( فقـره50( لهـذا اعـدت الباحثـة اختبـار يتكـون مـن )407، 1999من اكثر ادوات التقـويم شـيوعا فـي نـواتج الـتعلم )الحيلـة، 

 مر االختبار بخطوات سبقت تطبيقه منها:
 تحديد الهدف من االختبار -1

مــع  يــتالءمت فــي اعــداد االختبــار التحصــيلي لتصــاغ وتصــمم فقــرات االختبــار بشــكل تعــد هــذه الخطــوة مــن اهــم الخطــوا 
الهـدف الــذي صـمم مــن اجلـه، حيــث يرمـي االختبــار التحصـيلي الــذي اعدتـه الباحثــة الـى قيــاس اثـر المتغيــر المسـقل )اســتراتيجية 

 ع االعدادي.بوليا( في المتغير التابع )التحصيل النهائي في مادة التاريخ( لطالب الصف الراب
 مستويات االختبار -2

التزمــت الباحثـــة بقيـــاس المســـتويات الســـتة لتصـــنيف بلـــوم للمجـــال المعرفـــي المتـــوفرة فـــي االهـــداف الســـلوكية التـــي اعـــدتها 
 الباحثة.

 اعداد جدول المواصفات  -3
الثاني عشـر( مـن  اعدت الباحثة خريطة اختبارية شملت االبواب الخمسة االخيرة)الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر،

وحسب المستويات السـتة )المعرفـة، الفهـم، التطبيـق،  2014للعام  33كتاب تاريخ الحضارة العربية للصف الرابع االدبي الطبعة 
التحليل، التركيب، التقويم( مـن المجـال المعرفـي لتصـنيف بلـوم وقـد تـم احتسـاب االهميـة النسـبية لكـل فصـل مـن المـادة الدراسـية، 

 اهمية نسبة المحتوى والنسب المئوية، وعدد فقرات االختبار في كل فصل. وتم استخراج
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 صياغة فقرات االختبار التحصيلي -4
( فقـرات 10( فقرة اختبارية من نوع اختيار مـن متعـدد ذي االربعـة بـدائل و)50اعدت الباحثة اختبارا تحصيليا يتكون من)

عــدادها بحســب االهــداف الســلوكية واهميــة المــادة الدراســية لقيــاس مــدى (، وقــد حــددت الباحثــة ا13مــن االســئلة المقاليــة ملحــق )
تحقق االهداف السلوكية الخاصة بحسب المستويات الستة للمجال المعرفي )المعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والتركيـب والتقـويم( 

 لتصنيف بلوم. 
 تعليمات التصحيح  -5

 وضع الباحث تعليمات لالختبار التحصيلي وهي:
 ليمات االجابة تع-
 تعليمات التصحيح -
 صدق االختبار  -6

ومـن اجـل التحقـق مـن صـدق االختبـار عمـد  (2007:270ويقصد بصدق االختبار "انـه يقـيس مـا وضـع لقياسـه )ملحـم، 
 الباحث طريقتين )الصدق الظاهري وصدق المحتوى(.

 التطبيق االستطالعي لالختبار -7
 عينه التطبيق االحصائي  -أ

( طالبــة مــن طالبــات الصــف الرابــع 40) الباحثــة االختبــار علــى عينــه التطبيــق االحصــائي المكونــة مــناالختبــار طبقــت 
وتــم اجــراء االختبــار بعــد االتفــاق مــع ادارة المدرســة ومدرســة المــادة بعــد انتهــاء  7/4/2015االدبــي، فــي اعداديــة الثــورة الموافــق 

بليـغ الطالبـات بموعـد االختبـار بمـادة تـاريخ الحضـارة العربيـة االسـالمية الطالبات من دراسة االبواب الخمسة االخيرة من المادة وت
 .قبل اسبوع من الموعد المحدد

 عينة التحليل االحصائي لفقرات االختبار  -ب
( طالبــة اذ 100طبقــت الباحثــة االختبــار علــى اعداديــة الثــورة للبنــات التــي تمثــل العينــة االحصــائية البــالغ عــدد طالبهــا )

رســة المــادة فــي المدرســة لتطبيــق االختبــار علــى طالبــات الصــف الرابــع االدبــي بعــد انتهــائهن مــن دراســة االبــواب اتفقــت مــع مد
وعلـم الطالبـات قبـل اسـبوع مـن  (13/4/2015) الخمسة االخيرة من كتاب تـاريخ الحضـارة العربيـة االسـالمية، وحـدد يـوم االثنـين

 ( فقرة 50موعد االختبار وتألف من )
 توضيح ألجراءات التحليل االحصائي لفقرات االختبار:وفي ما يأتي 

 معامل صعوبة الفقرات  - أ
بعــد ان حســبت الباحثــة معامــل الصــعوبة لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار )الفقــرات الموضــوعية( فوجــدت انهــا تتــراوح بــين 

 .(0.57-0.42( يبين ذلك اما الفقرات المقالية فقد تراوحت بين )16( والجدول )0.70 -0.37)
 قوة تميز الفقرة  - ب

(، امـا القـوة 0.43–0.33عند حساب قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبـار)الفقرات الموضـوعية( وجـد انهـا تتـراوح بـين )
 .(0.43-0.33التميزية للفقرات المقالية تنحصر بين )

 البدائل الخاطئة  فاعلية - ت
 .(0.04 –و 0.26-تبين انها تتراوح ما بين ) بعد حساب فعالية البدائل الخاطئة لكل فقرة من فقرات االختبار
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 ثبات االختبار - ث
اعتمدت الباحثة على طريقه التجزئة النصفية وهي شائعة االستعمال نظرا الن تقدير الثبات فيها يكـون مـن خـالل تطبيـق 

لطريقة على تقسيم الفقرات (، وتعتمد هذه ا1990:145االختبار مره واحده مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة )الظاهر، 
االختباريــة بــين قســمين يضــم القســم االول درجــات الفقــرات الفرديــة والقســم الثــاني يضــم درجــات الفقــرات الزوجيــة لطالبــات العينــة 

( وبعد تصـحيحه بمعادلـة سـبيرمان 0.88( واستخرج الثبات بين النصفين بمعامل ارتباط بيرسون فكان )16االستطالعية ملحق )
: 2004( فما فوق.)ابو عالم، 0.67( وهو يعد معامل ثبات جيد، الن معامل الثبات يعد جيدًا وعاليًا اذا بلغ )0.94لغ )براون ب
324) 
 ثبات التصحيح  -

(، عرضـته علـى مجموعـة مـن الخبـراء 17فقرات االختبـارات المقاليـة، اعـدت الباحثـة معيـارا للتصـحيح ملحـق ) ولتصحيح
وبعـد االخـذ بمالحظـات الخبـراء،  %(80( فكانـت نسـبة اتفـاقهم )10) س والقيـاس والتقـويم ملحـقوالمتخصصين في طرائـق التـدري

 اعتمدت الباحثة في التصحيح على وفق هذا المعيار فكانت الدرجة الكلية )درجتان( لكل فقرة مقالية
 االتفاق بيت التصحيحين  -1
 االتفاق بين المصححين  -2

(، ومــن اجــل التحقــق مــن ثبــات التصــحيح، اتفقــت 400: 1998ولــي، اســتخدمت الباحثــة التصــحيح مــع مصــحح اخــر )
الباحثــة مــع مدرســة المــادة علــى تصــحيح فقــرات االختبــار المقاليــة وجــرى االتفــاق معهــا علــى حجــم الدرجــة وعــدم وضــع اشــارات، 

ت علــى وفــق معيــار وعالمــات علــى اوراق االجابــة لتقليــل تــأثير المصــحح بعــد ان دربتهــا حــول كيفيــة تصــحيح اجابــات عينــة الثبــا
التصحيح، لذلك استعملت معادلـة كـوبر لمعرفـة نسـبة االتفـاق بـين الباحـث ومـدرس المـادة *، فكـان معامـل الثبـات فـي التصـحيح 

 ( وهو معامل ثبات عالي.18%( كما في الملحق )85)
 تاسعا الوسائل االحصائية

 استعملت الباحثة الوسائل االحصائية االتية 
 لعينتين مستقلتين. T-Testاالختبار التائي )  -1
 معامل ارتباط بيرسون.  

 براون. –معادلة سبيرمان  -2
 .2مربع كاي كا  -3
 معادلة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية.  -4
 معادلة معامل الصعوبة للفقرات المقالية. -5
 معادلة معامل التمييز للفقرة الموضوعية. -6
 معادلة معامل التمييز للفقرة المقالية. -7
 ئل الخاطئة. فاعلية البدا -8
 معادلة كوبر. -9
 معادلة حجم االثر. -10
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 الفصل الرابع 
 عرض النتيجة ذات الداللة االحصائية  اوال:

طبقــت الباحثــة االختبــار التحصــيلي البعــدي علــى طالبــات مجمــوعتي البحــث، ثــم اســتخرجت الوســط الحســابي واالنحــراف 
( لعينتين مسـتقلتين تـم t-testلضابطة(، وباستعمال االختبار التائي )المعياري والتباين لدرجات طالبات المجموعتين )التجريبية وا

( اذ بلـغ متوســط المجمــوع 0.05إيجـاد القيمــة التائيـة، فأتضــح أن الفــرق دال إحصـائيا ولصــالح المجموعــة التجريبيـة عنــد مســتوى)
 وبــانحراف( 60.71لضــابطة )( وبلــغ متوســط المجموعــة ا107.12( وبتبــاين )10.35معيــاري ) وبــانحراف( 69.97التجريبيــة )
ــــــة المحســــــوبة)174.24وبتبــــــاين ) (13.20معيــــــاري ) ــــــت القيمــــــة التائي ــــــة 3.042( إذا كان (، وهــــــي أكبــــــر مــــــن القيمــــــة الجدولي
 (.2.000البالغة)

 ثانيا: عرض النتيجة ذات الداللة العلمية:
حجـم التـأثير يقـيس قـوة العالقـة  عمدت الباحثة إلى حساب حجم األثر وباستعمال المعادلة الخاصة بحسـاب الحجـم إذ إن

بين المتغيرات الموجودة في الدراسة ويعني أن حجم األثر هو رقم أو دليل عن مقـدار أهميـة نتيجـة الدراسـة مثـل قـوة العالقـة بـين 
ية متغيــرين أو التغيــر النــاتج عــن تــدخل المتغيــر المســتقل فــي المتغيــر التــابع وذلــك باســتخدام أحــد مقــاييس حجــم األثــر اإلحصــائ

 (53-15: 2004حسب عينة البحث )عبد المجيد، 
 ثانيا: تفسير النتائج:

ان هــذه االســتراتيجية تقــوم علــى تنشــيط ذاكــرة المتعلمــات وال تهمــل االســاس المعرفــي الســابق لــديهن ممــا يســاعد علــى ســرعة  -1
 (111، 1984التعلم وزيادة التحصيل الدراسي. )أحمد، 

مشــكالت وهــذا المبــدأ مــن خطــوات هــذه االســتراتيجية )اســتراتيجية بوليــا( ممــا ســاعد دراســة التــاريخ تعمــل علــى مبــدأ حــل ال  -2
 ( 2003:212الطالبات على زيادة التحصيل. )بدوي، 

ان تــدريس مــادة التــاريخ علــى وفــق اســتراتيجية بوليــا شــدت انتبــاه الطالبــات وحفــزت تفكيــرهن وحركــت دوافعهــن نحــو المــادة   -3
 تاريخ اكثر حيوية.الدراسية وفهمها مما جعل درس ال

 
 الفصل الخامس 
 اوال االستنتاجات 

إّن التــدريس بأســتراتيجية بوليــا أســهم فــي إعــادة تنظــيم الخبــرات والمعلومــات التــي حصــلت عليهــا طالبــات المجموعــة التجريبيــة  -1
 مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة.

طـوات ومشـاركة ايجابيـة لجميـع الطـالب فـي الـدرس أدى استعمال إستراتيجية جديدة كإستراتيجية )بوليـا( ومـا تحتويـه مـن خ  -2
 إلى زيادة قدرتهم في التحصيل الدراسي في المعلومات التاريخية لمدة أطول.

هناك حاجة لطالبات المرحلة االعدادية الى اساليب تدريسية حديثـة تسـاعدهن علـى التفكيـر واالطـالع والبحـث خصوصـًا فـي  -3
 الى مرحلة تعليمية جديدة. هذه المرحلة التي تعد نقطة انطالق

 ثانيا التوصيات 
مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات، ومعاملة كل طالبة على وفق نوع ذكائها، ومحاولة الوصول بها إلى المسـتوى المتوقـع  -1

 منه في ضوء إمكاناتها، وفي ضوء استراتيجية بوليا.
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تاريخ على كيفية استعمال استراتيجيات حديثة ومنهـا اسـتراتيجية عقد دورات تدريبية مكثفة للمدرسات والمدرسين في مادة ال  -2
 بوليا.

العمـل علـى اصـدار دليــل المدرسـات والمعلمـات يتضــمن اسـتراتيجيات تـدريس حديثــة لالسـتعانه بـه فــي تـدريس مـادة التــاريخ  -3
 وتوزيعها على المدارس ومنها استراتيجية بوليا.

 ثالثا المقترحات
 تراتيجية بوليا مع استراتيجيات تدريسية اخرى لمعرفة افضليتها في تحصيل مادة التاريخ.اجراء بحوث مقارنة بين اس

 ، القاهرة:دار الكتب.المنهج التربوي وتحديات العصر(: 2002ابراهيم، مجدي عزيز ) .1
 االدرن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة-، عمان1طالتعلم المعرفي، (: 2007ابو رياش، حسين ) .2
الرياضية،  المشكالت لحل االستراتيجيات كإحدى مرتبطة أو مشابهة مشكلة عن البحث(:1986سيد ) شكريأحمد،  .3

 ، قطر.)٧5 (عدد التربية، مجلة
 ، بغداد: مطبعة العباد.أصول تدريس المواد االجتماعية(:1994األمين، شاكر محمود ) .4
 : دار الفكر العربي.القاهرة ، 1، ططبيقاتطرق تدريس الرياضيات نظريات وتم(: 2001األمين، اسماعيل محمد ) .5
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