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 :ملخص

قتيحة  اامةة  ع ةى الةد ل  هدف البحث الحالي إلى تقص ي فاعلية  اتةداداا اتةتياتي ي  تدية ةي  م    
املةدةةةي تةةةي تلةيةةة  الدحيةةةير الوةةةايع ةاملحوةةةل ةالداف يةةة  ىحةةةا ت لةةة  الح ا ةةةيا  لةةةد   البةةةا  اليةةة  
الخةةةامال ادادةةةدامن تةةةي مل قةةة  وةةةاراي ااملةلوةةة  ال حميةةة  ال ةةة ااء ت ةاعدةةةةد البحةةةث تةةةي إوحا اتةةة  ع ةةةى 

  مةةةي اادبةةةايا  ابليةةة    دءةةة   املةةةلال الد ح اةةةي القةةةام  ع ةةةى تيةةةةي  ابيةةةةاعدبي الد ح  يةةة  ةال ةةةاا 
(  البةةةةة  ا ةةةةةةة إلةةةةةى م ةةةةةةاعدبي مدكةةةةةاف دبي ةم  ةةةةةاة دبي إحةةةةةداهةا 86ةتكاىةةةةةة عيلةةةةة  البحةةةةةث مةةةةة   

ت ح  يةةةةة  ايتةةةةةة ااتةةةةةداداا ارتةةةةةتياتي ي  املقتيحةةةةة  القامةةةةةة  ع ةةةةةى الةةةةةد ل  املةدةةةةةي  ةا اةةةةةح   ةةةةةاا   
يةاعةةة  الد ح  يةةة  ع ةةةى ايتةةةة ااتةةةداداا ال ح قةةة  امل دةةةاا ت ةاةةةد فوقةةةح  اللدةةةام  توةةةا   البةةةا  اب

 البةةةا  ابيةاعةةة  ال ةةةاا   تةةةي الد بيقةةةبي الوةةةايع ةاملحوةةةل  امل،وةةةر( ل ادبةةةاي الدحيةةةي ي  ة ةةة ل  
 - كةةةةر ةمكاىاتةةةة  الوحعيةةةة   ادتةةةةدةدات اةةةةد ل  الح ا ةةةةيا   مقيةةةةاد الداف يةةةة  ىحةةةةا ت لةةةة  الح ا ةةةةيا 

ت ةتةةةةي  ةةةةا  تلةةةة  الخةةةةاف مةةةة  الولةةةةر(  ةةةةر ع ةةةةى حةةةةد  -املثةةةةااح   –حةةةةس ادتةةةةد  ت  -م ةةةةدا  ال ةةةةةا 
تةةةدي س م لةةةةا  الح ا ةةةيا  ع ةةةى اتةةةداداا اللدةةةام  تةةة  تقةةةدء    ةةةا الدااةةةيا  ةاملقتيحةةةا   ةم  ةةةا: 

ارتةةةةتياتي ي  املقتيحةةةة   ملةةةةا تةةةةافحل مةةةة  الةةةةة ان ةةةة  ت ليةيةةةة  لح ةةةة  محببةةةة  للوةةةةاد ال البةةةةا   ةالةةةةد ل  
ي ي  مقتيحةة  اامةةة  ع ةةى املةدةةي ملا ةةاعا  الح ا ةةيا  ابخدلوةة  تةةي املححلةة  ادادداميةة   ةملةةا  إتةةتيات

الد ل  املةدي ةايات  فلحهةا ع ةى تلةية  املقةايا  ال ليةا للدووبةي ةالحةال الوكةااي لةد   البةا  املححلة  
 اداددامي ت

ارتةةتياتي ي   الةةد ل  املةدةةي  الدحيةةير الوةةايع  الدحيةةير املحوةةل  الداف يةة   الكلمااات املفتاحيااة 
 ىحا ت ل  الح ا يا   املححل  اداددامي ت
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A Proposed strategy based on fun learning to develop 

immediate and delayed achievement and motivation 

towards mathematics learning among primary school 

female students in the K.S.A. 
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Department of Curriculum and Instruction, College of Education, 

Jazan University, Saudi Arabia. 
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Abstract:  

     The current research aimed at investigating the effectiveness of 

using a proposed teaching strategy based on fun learning in developing 

immediate and delayed achievement and motivation towards 

mathematics learning for fifth grade female students in Jazan region in 

the kingdom of Saudi Arabia. In its procedures، the research depended 

on the experimental based on the experimental and control groups 

design with pre – posttest . The research sample consisted of (68) 

female students who were divided into equal and equivalent groups، 

one of them is experimental that studied using the proposed strategy 

based on fun learning، and the other is controlled that studied using the 

usual method. The results revealed that the students of the 

experimental group outperformed the students of control group in the 

immediate and delayed administrations of the achievement test، as 

well as motivation scale towards mathematics learning (level of 

ambition– curiosity– perseverance – fear of failure) one at a time.  In 

the light of these results، some recommendations and suggestions were 

presented including: Training mathematics teachers to use the 

proposed strategy as it creates a rich educational environment that is 

pleasing to the souls of the students، Fun learning of different 

mathematics topics in the primary stage، and building a proposed 

strategy based on fun learning and studying its impact on developing 

higher thinking skills and a sense of humor among female students of 

the primary stage.  

Keywords: Strategy, Fun learning, Immediate achievement, Delayed 

achievement, Motivation towards mathematics learning, Primary 

stage.   
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 مقدمة البحث والحاجة إليه 

ت ةةةةد الح ا ةةةةيا  مةةةة  ال لةةةةاا املقةةةةة  المةةةةي تحداوقةةةةا  افةةةة  ابيدة ةةةةا  املدقدمةةةة  ةاللاميةةةة  ع ةةةةى حةةةةد     
تاا   ملا لقا م  اةي  ببي تي ت اي ةتقةدا ا مة   ةحةر امللةو   ابخدلوة   ة ة ل  ايتبا قةا اةال لاا 

ملديتةةةي  تااوةةةة  ال دءةةةةد مةةةة  امللةةةةو   المةةةةي ا اةةةح   ةمةةةةالحذ  مةةةة  هةةةة ل ا هةيةةةة  إد في الح ا ةةةةيا  ا
تد لةةةةةةس مةةةةةة  القةةةةةةامةبي ع ةةةةةةى الد لةةةةةةي   ال ةةةةةةةر اليةةةةةةاا ع ةةةةةةى ت ةةةةةةا ح  حامةةةةةةة ة تةةةةةةتياتي يا  الدةةةةةةديةال  
للااةةةاه   ةةةا إلةةةى ايوةةة  مةةة  ارتقةةةاي لةةةد  ال ةةة ي  ا مةةةح الةةة ع ءةةةل وال إء اايةةةا ع ةةةى تحقيةةةة ةتلةيةةة  

 ىاات  الد ل  ابخدلو  لدي  ت

ال حميةة  ال ةة ااء  اةةلن ا اةةلي الةةدةه ا اةةح   ع ةةى إحةةدا  ىقلةة  ىاعيةة  تةةي  ةلةة ا تحةةحم املةلوةة       
ال ةليةةة  التياا ةةة  ةالد ليةيةةةة  مةةة  اةةة ه تحح ةةةةح  حامةةةة الدةةةديةال مةةةة  ا تةةةاليس الدقليدءةةة  ال قيةةةةة   
ةالتي بةةةةةةةال ع ةةةةةةةى ادتةةةةةةةتياتي يا  الحدءثةةةةةةة  المةةةةةةةي ت دةةةةةةةةد ع ةةةةةةةى ف اليةةةةةةة  ةملةةةةةةةاي   ال ةةةةةةة ي تةةةةةةةي املاااةةةةةةة  

 الد ليةي  ابخدلو ت 

ةامي ا تاتةةي   المةةي ت ةةةر ع ةةى تقةةدا ابيدة ةةا        ةة دبةةي يفةةي م ةةدا  ال ةليةة  الد ليةيةة  فحةةد الح ة
ةت ايهةةةةةا  ةلكةةةةةن ءةةةةةد  ت ةةةةةاي ابيدة ةةةةةا  داةةةةةد مةةةةة  ت ةةةةةا ح ال ةليةةةةة  الد ليةيةةةةة  الد لةيةةةةة   مةةةةة  اةةةةة ه 

ةال ةةةةة ي ادهدةةةةةةاا   ةةةةةامح مكاىاة ةةةةةا الحمن ةةةةة   اةةةةةةا فو ةةةةةا امل لةةةةة  ة ح قةةةةة  الدةةةةةديةال ةاملةةةةةاا  الدياتةةةةةي  
فىو ةةق   ةالةةة ع ح ةةةد فحةةةد فةوةةة  ادهدةةةةاا اةةال  ي هةةةا الد ةةةحف ع ةةةى ال حامةةةة ةارتةةةتياتي يا  المةةةي 
ء ب قةةةةةا امل لةةةةةةاي علةةةةةد تقةةةةةدء  امل ةةةةةايف ةامل لامةةةةةا  ةاملقةةةةةايا   احيةةةةةث ت لاتةةةةةس مةةةةةي اةةةةةديا  ال ةةةةة ي 

ل ةليةةةةةةةة  ت  ةةةةةةةةةا في ا *((4102ةميةةةةةةةةالق  ةتلاةةةةةةةةي احدياوةةةةةةةةاة   ةتحااةةةةةةةةي الوةةةةةةةةحة  الوحاءةةةةةةةة  اي    الحيلةةةةةةةة  
ةةةا إلةةةى ت ةةةا ح الخبةةةيا  املد لةةةة   ةتحتيط ةةةا ةتل يةقةةةا تةةةي  ا ةةةح  ال الةةةس   الد ليةيةةة  الييةةةد  ت ةةة ى اامةو
  ةةدف اتةةتيواعقا تةةي الااةةة امل مةة   ةادتةةدواا  م  ةةا تةةي الحيةةا  ال ةليةة   ةهةة ا مةةا ت ةة ى لةة  ال ةليةة  

ا ح  مل ةةةة  ةففكةةةاي الد ليةيةةة  مةةة  تاةةةح    ةةة ي  ةع م لامةةةا  ذي ةةةح  ةم ةةةايف ذليةةة   ءةدةةةارةي اةةة 
متياا ةةةةةةة   ةلةةةةةةةدي   املقةةةةةةةايا  ال ةليةةةةةةة  ابخدلوةةةةةةة  لداويوقةةةةةةةا تةةةةةةةي ادمةةةةةةة  فىو ةةةةةةةق  ةادمةةةةةةة  م ةةةةةةةدة ق  

 (ت4102 ايةر  

حيةةث ءةح  ال دءةةد مةة  التياةةا بي ةلدياتة  الح ا ةةيا  فهةيةة   ببةي  لل ةة ي تةةي املححلة  ادادداميةة ت        
ه ع ةةى موةةةاهي  ةمقةةةايا  ي ا ةةةي  عةيقةةة  في القةةدف ال ةةةاا مةةة  ت ليةقةةةا هةةا م ةةةاعد  املةةةد ل  للحيةةةا 

ا ع ةةى حةةر امللةةو   املد لقةة  احاوةةا  الحيةةا  الياميةة   ةتةولةة  مةة  مدا  ةة    ا  م نةة   ت  لةة  اةةاايو
(ت 4104اياتد  تي م،ت ةا  الد لةي  ا ع ةى ةادتةدةحاي تةي الةد ل  ال اتن اللة ءح ةالةاي ةال ةلالي 

يمن ةةةا ح ةةة ى التياا ةةةاي لدحقيقةةة  مةةة  اةةة ه  ةلةةة ا ح ةةةد تلةيةةة  تحيةةةير ال ةةة ي تةةةي الح ا ةةةيا  هةةةدفا
اتةةةداداا  حامةةةة ة تةةةتياتي يا  الدةةةديةال امللاتةةةب ت حيةةةث ف ةةةد  ىدةةةام    ةةةا الدياتةةةا  ال ةةةااق  
فاعليةةةة  اتةةةةةداداا   ةةةةةا الدقليةةةةا  ة تةةةةةتياتي يا  الدةةةةةديةال تةةةةةي تلةيةةةة  الدحيةةةةةير الاعيةةةةة  الوةةةةةايع 

يةةة  ااةةةةد ف تاايةةةة عةةةح  الدلةةةةةي  ةاملحوةةةل للح ا ةةةيا  لةةةةد   ةةة ي املححلةةة  ادادداميةةةة   ةم  ةةةا: تاو
(  الد لةةةةي  املدةاءي عبدالحةيةةةةد  4104البيةةةةحع تةةةةي اةةةةحام  الحاتةةةةاي مد ةةةةدا  الاتام  الحاةةةةيدع 

 (ت4102(  اتتياتي ي  الدديةال الدباالي ال  يدع  4106

 ةا ت د الداف ي  مة  ال ااةا  الكاملة  لةد  ال ة ي  ء ةس في ت ة ثةح ةت ةدهر لدةاوو ق  ىحةا       
 هةةداف املولةةاا   ةيفةةي م ةةدا  الدحيةةير ا  ةةااءمي لةةدي    ا مةةح الةة   اةةد ح ةةق  تةةي يفةةي تحقيةةة ا

                                                 
 . thAPA (7 (.edاإلصدار السابع  –تتبع الباحثة نظام توثيق الجمعية األمريكية لعلم النفس   )*(
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م ةةةةةةةةدا  ت لةةةةةةةةيةق   ةمةةةةةةةةة  لةةةةةةةة  يفةةةةةةةةي اةةةةةةةةةلي ابيدةةةةةةةةةي تةةةةةةةةي مادلةةةةةةةةة  ابيةةةةةةةةاد  ال لةيةةةةةةةة  ةاداديةةةةةةةةةااء  
ا م  احةط عةلي  الد ل ت ا فتاتيو

و
 ةادودةاعي   اار اف  إلى في الداف ي  ت د اح 

دي   اافةةةي اةةةا  ءةةةدف ق  ىحةةةا ما ةةةات م ةةةبي  ءةوةةة    في ءق ةةةاا تةةةاعا  فا شةةةخام الةةة ء  لةةة       
مةةة  الااةةةة تةةةي م اليةةة  البياىةةةا  اليدءةةةد  المةةةي ءحيةةةلاي علو ةةةا مةةة  فوةةةر هةةة ا املا ةةةات ةد ءدااوةةةاي 
علةةةة  إد إ ا اةةةة حةا االد ةةةةس ةاريهةةةةا  الي ةةةةدع  ة حوةةةةي  لةةةة  إلةةةةى في الةةةةدافي اللةةةةات  عةةةة  الدحوبةةةةال تةةةةي 

ةةةةا تةةةةي عةليمةةةةي الةةةةد ل  ةتاويةةةة   فتاتةةة  هةةةةا يا ف ةةةةر اةةةة ايع  ي ا مقةو امللةةةةاعح ةادىو ةةةةاد  تل ةةةس اةيو
(ت ةتةثةةةةةر الداف يةةةةة  ىحةةةةةا ت لةةةةة  الح ا ةةةةةيا  فحةةةةةد اليااىةةةةةس املقةةةةةة  تةةةةةي 62  4112ادهدةاا" تاةتةةةةةا 

مل امةةة  ت لةةةةي  ةت لةةةة  الح ا ةةةةيا    ن ةةةةا ابحةةةةحإل ىحةةةا الل ةةةةا  ةالدوةةةةا  ةاراةةةةدات  ةحالقةةةةا تدةحةةةةاي 
 (ت  4100  محةد Tella 2007ابخدلو  م  با  ال ةليا  امل حفي  

ةللداف يةةةةةة  ىحةةةةةةا ت لةةةةةة  الح ا ةةةةةةيا  فهةيةةةةةة   ببةةةةةةي  تةةةةةةي الدحيةةةةةةير الديا ةةةةةة ي لةةةةةةد   ةةةةةة ي املححلةةةةةة         
ادادداميةةةةةة   فكلةةةةةةةا راا  ااف يةةةةةة  ال ةةةةةة ي راا تحيةةةةةةيلق  الديا ةةةةةة ي  ةال وةةةةةةال  ةةةةةةحي    لةةةةةةةا الةةةةةةة 

  اللو ةةةةةةةي  الدااليةةةةةةة  فة الداف يةةةةةةة  لةةةةةةةد  ال ةةةةةةة ي اةةةةةةةر تحيةةةةةةةيلق  الديا ةةةةةةة يت فالداف يةةةةةةة  اةةةةةةةي الحالةةةةةةة
الخايويةةة  للةةةةد ل  المةةةي تحةةةحإل تةةةلا    ةتاوقةةة  ىحةةةا تحقيةةةة هةةةدف فة ذةةةح  م ةةةبي  ةتحةةةاف  ع ةةةى 

(ت  ةةةةا ءدوةةةة ال دءةةةد مةةة  البةةةاحثبي ع ةةةى فهةيةةة  4112اتةةةدةحاي د   حمةةة  ءدحقةةةة  لةةة  القدف ر ةةةداي 
بي تةةةي مةايتةةة  تلةيةةة  الداف يةةة  ىحةةةا ت لةةة  الح ا ةةةيا   ي  لةةة  ح ةةةاعد ع ةةةى اتةةة ثةاي  ااةةة  املد لةةةة

ا نلة   ابخدلوةة  المةي ت ةةق  تةي ى ةةا  عةليةة  الةد ل    ةةةا في اىاوةا  الداف يةة  ءة،ا  إلةةى تةةااوق  
ع  مةايت  فةو  الولاط املقة   المي ت ةاعد تةي ال ةي ح  ع ةى املااة  الد ليمةي  ةتقلةر مة  فةحم 

ةةةةةةةااءمي تةةةةةةةةي الح ا ةةةةةةةةيا  ملافي ى    4104   ع ةةةةةةةةي4104الةةةةةةةةد ل  ةاىاوةةةةةةةةا  م ةةةةةةةةدا  تحيةةةةةةةةيلق  ا  ة
SisKandar 2013ت) 

ا تةةةي تاويةةة  تةةةلاإل ال ةة ي ىحةةةا تحقيةةةة ا هةةةداف  حيةةةث تاوةةةد في ةةةي          ا  ببةةةيو ةتل ةةس الداف يةةة  اةيو
ةوام  فتاتي  للداف ي  تدةثةر تةي اتة ثاي  تةلاإل الوةحا   ةةا في الداف ية  تة،لح تةي م ةدا   ةةا  

ةت ةةاعدل تةةي الداوةة  ىحةةا امل لامةةا  الوةةحا مةة  اةة ه الدةةللبي تةةي ىاعيةة  الداا ةةا   ف الةة  ةنلةةا    
 ;Ormord 2004املقةةة  المةةي ء ةةس عليةة  م اليي ةةا لدحقيةةة ا هةةداف  مةةةا ءااةةل  إلةةى ا اا  الييةةد 

Ning 2020; Daher 2021ت) 

 ةا ت،لح الداف ي  ع ى ااديايا  ال الس ةاحايات   مة  اة ه تاوية  تةلا   ىحةا تحقيةة  
حقيةةةةةة القةةةةدف احةاتةةةة  ةنلةةةةةاط   ةةةةةا في الداف يةةةة  ت ةةةةةير ا هةةةةداف  ةتي ةةةةد مةةةةة  وقةةةةاال املب ةلةةةة  لد

املبااف  علد ال  ي  ةتيةاه  االولاط ةت  ر مة    مثةااح   ةميةح   ع ةى ارى ةار  ةالديةدع  ع 
م ااةةا  تقةةاالق   ةتلمةةي لةةدي   م اليةة  امل لامةةا   ةتحةةدا مقةةداي ةىاعيةة  امل اليةة  المةةي تةةيقاماي 

يوةةةةة  عاليةةةةة  مةةةةةةا ء ةةةةةي  لقةةةةة  ا   ةةةةةاي م لامةةةةةا  ف  ةةةةةي   ةةةةةةا في   ةةةةةا  اار ةةةةةاف  إلةةةةةى إلةةةةةاي  اى بةةةةةاهق  اد
ا لدحقيةة الل ةا   الداف ي  تحدا اللاات  امل ير  للد ل   ف لدما ءلةدفي ال الةس ىحةا ال ةةر مةدفاعو

 (تRachmavita 2020فإى  تنل ح االواح علد تحقيق  

ال ة ي ىحةا الةد ل   ةم  ةا: ةهلاإل   ا ا تاليس المي ء ةس ع ةى امل لة  إتباعقةا لدلةية  ااف ية         
التيحيس الت ل  ال  ي  ةتشيي ق  ع ى تاوو قا ة ححقا للةلاال   مةي محاعةا  ااةتياإل ف بةي عةدا 
مةة    تةةي ملاالةة  هةة ل ا تةة ل  ةاروااةة  ع  ةةا  محاعةةا  تلةةات ا نلةة   الد ليةيةة  اةةةا ء ةةة  ملاتةةبي ا 

  اودةاعيةة   يبةة  اةةبي امل لةة  ة  اةة   لحاوةةا  ال ةة ي ةاهدةامةةاة   ةميةةالق   محاعةةا  تةةافبي ع اةةا
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ةمةةةبي ال ةةة ي ة   ةةةق  الةةةب ا اااةةةر الويةةةر  ةمةةة  ال ةةةحةيع في ءحةةةحم امل لةةة  ع ةةةى الدقةةةحي مةةة  
  اةةة   ة تبةةةات ا تةةةةاليس ابخدلوةةة  لةةةةي  لق  ءحباىةةة  ةةلةةةة حةي ت اهةةة  اةةةةاملاا  ةادحتةةةياا   ن ةةةة  إ ا 

 ءحبةةةةةةاي املقةةةةةةحي الةةةةةة ع ءقةةةةةةاا 
 
اددية ةةةةةة  لقةةةةةة  ة قبلةةةةةةاي ع ةةةةةةى اايتةةةةةةد  فحبةةةةةةا م لةةةةةة  املةةةةةةاا  فةةةةةةإن   ذالبةةةةةةا

اداف يةة   تشةةةييي ال ةة ي علةةةد فاا  ةة  لعنلةةة   ةحةةج   ع ةةةى ماااةةل  اليقةةةد ةاليةةد ةاملثةةةااح  ةعةةةدا 
;Awofala Lawani & Adeyemi  2020; Ning  2020إحبةةةةاط عةةةةي ةي   علةةةةدما ءا  ةةةةاي 

Rachmavita ;  Cheung & Kwan2020 2021; Daher 2021  ت) 

ا  هة        يةة  الداف يةة  تةي عةليمةةي ت لةةي  ةت لة  الح ا ةةيا   فقةةد اهدةةة ال دءةةد مةة  الدياتةةا  ةى ةحو
ال ةةةةةةااق  ا لةيي ةةةةةةا لةةةةةةد  املد لةةةةةةةبي تةةةةةةي مادلةةةةةة  املحاحةةةةةةر الدياتةةةةةةي   مةةةةةة  اةةةةةة ه اتةةةةةةداداا املةةةةةةداار 

احىةةةةةةام  اةةةةةةام  ع ةةةةةةى إتةةةةةةتياتي يا  الةةةةةة  اةا  ةارتةةةةةةتياتي يا  ةالبةةةةةةيام  الد ليةيةةةةةة  امللاتةةةةةةب   ةم  ةةةةةةا: 
تةةةةي  ةةةةا   TIMSS(  احىةةةةام  إلحامةةةةن اةةةةام  ع ةةةةى اليةةةةةي اةةةةبي الكةةةةاي  ةفنلةةةة   4100ةةةةةد املد ةةةةدا   مح

(  اللةةةةةةةةا م 4104(  فىةةةةةةةةا م الةةةةةةةد ل  الداليةةةةةةةدع  ال ااةةةةةةةد 4104امل حفيةةةةةةة   ع ةةةةةةةي  TIMSSم ةةةةةةةدا ا  
(  إتةةةةةتياتي ي  4104اراباي ةةةةة  ااتةةةةةامر ارعةةةةة ا  حةةةةةدا  واي ةةةةة  مةةةةةي املل ةةةةةةا  البياىيةةةةة   تةةةةة ا ي 

احىةةام  ت ليمةةي م ةة لد الةةى احم يةة  (  4102  الةةد ل  امل ةة لد للةةدما،  اةةدي مقتيحةة  اامةةة  ع ةةى ى ح ةة
(  احىةةةةام  اةةةةام  4108إتةةةةتياتي ي  مةةةةا ةيا  امل حفةةةة   اءةةةةاي (  4102 البلةةةةاع Geo-Gebraالييةةةةاوبيا 

(  الخةةةةحام  4102الةةةةد ل  املدةةةةةارم  الحة  ةةةةي ةفاالةةةةاا  ( 4108ع ةةةةى الةةةةد ل  امل ةةةة لد للدما، اليةةةةال 
يتةةةةةةةةةةاا الويةةةةةةةةةةدءا (  4102(  تل یةةةةةةةةةةس الةةةةةةةةةةد ل   الهامةةةةةةةةةدع 4102ىيةةةةةةةةةة   ال ةةةةةةةةة يدع ال هليةةةةةةةةة  ارلوتية 

 Muchiri(  إتةتياتي يا  الد ةيةي Rachmavita 2020الدواعلي  املدحح   القامةة  ع ةى الاتةام  
& Njenga 2020  ) ح قةةةة  4140إتةةةةتياتي ي  تدية ةةةةي  اامةةةةة  ع ةةةةى الةةةةد ل  االل س فاااةةةةدءحع   )

فنلة    ( 4140عةةاةع Pen-Tablet(الةد ل  املقلةاي ااتةداداا (  4140الوير املقلاي اللقحع 
(  حةةةةر فنلةةةةة   اللة وةةةة  الح ا ةةةةةي  ااتةةةةداداا الاتةةةةةام  Anggraeni 2021الح ا ةةةةيا  التيفو يةةةةة  

 (تDaher 2021الدولالاوي   

ةاةةد تةة  ادتةةدواا  مةة  تلةة  الدياتةةا  تةةي: تحدءةةد ا تةةال املد لقةة  ا لةيةة  الداف يةة  للةةد ل  علةةد       
ارتةةةةةتياتي ي  املقتيحةةةةة   ةالد ةةةةةحف ع ةةةةةى ال اامةةةةةر املةةةةة،لح  تةةةةةي الداف يةةةةة  ىحةةةةةا ت لةةةةة  الح ا ةةةةةيا   الةةةةةا  

ة ةة ل  تحدءةةد املكاىةةا  الوحعيةة  للداف يةة  ىحةةا ت لةة  الح ا ةةيا  لةةد   البةةا  املححلةة  ادادداميةة   
 اار اف  إلى إعداا ة ب  مقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا ت

ت ء، ةد ا اي التياةةاع الحةةدءث ع ةةى  ةحةي  اتةةداداا إتةةتياتي يا  تةةديةال تةع ةى الياىةةس ا اةةح        
م ااةةةةح  تحااةةةةي ميةةةةاه ال ةةةة ي ةحاوةةةةاة   ةاهدةامةةةةاة    دتةةةةيةا تةةةةي املححلةةةة  ادادداميةةةة  حيةةةةث ت دبةةةةي 
مححلةة  مقةةة  مةة  حيةةث تلتةةنال ال ةة ي تةةي الح ا ةةيا   فاملقةةايا  المةةي ءةةد  ت ليةقةةا تةةي هةة ل املححلةة  

ا  الح ا ةةةي  ال حقةةة  المةةةي تةةةند لةقا ال ةةة ي تةةةي املحاحةةةر الدياتةةةي  ال حقةةة ت إىةةةةا اةةةي فتةةةاد للةقةةةاي 
لدلةيةةة   مقتيحةة  ةلةة ا اهدةةةة ال دءةةةد مةة  الدياتةةا  ال ةةةااق  الحدءثةة  ا لةةا  إتةةةتياتي يا  تدية ةةي 

  4102  القح ةةةةةةةةةةانن 4102 الي وحع ىةةةةةةةةةاات  الةةةةةةةةةد ل  ابخدلوةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةد  ت ميةةةةةةةةة  املححلةةةةةةةةةة  ادادداميةةةةةةةةة 
  4141  عبةةةةةةةدالودا  4141  اليةةةةةةةياا 4141  الحةةةةةةةايهن ةاللةةةةةةةقحانن 4141  فحةةةةةةةةد 4141املدحمةةةةةةةي 

 Cardino  4140  القةةاوحع 4140  فاااةةةدءحع 4141  اللوي ةةةي 4141  املحاغةةةي 4141عبةةدامل إل 
Jr  & Cruz 2020; Muchiri & Njenga 2020; Patterson  Parrott & Belnap 2020; Szabo  

Körtesi  Guncaga  Szabo & Neag 2020; Fülöp 2021ت)   

ةلقةةةةد وقةةةةح  تةةةةي ا ةىةةةة  ا ابةةةةي    ةةةةا امليةةةة لحا  تةةةةي م ةةةةاه ت لةةةةي  الح ا ةةةةيا   مثةةةةر: الةةةةد ل           
املةدي للح ا يا   ت ل  الح ا يا  للةد    الدةديةال املةدةي للح ا ةيا   الح ا ةيا  املةد ة  تت إلة   
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د يي ال ةةةةة ي مةةةةة  ا لقةةةةةا ةتلةةةةةبي وةي قةةةةةا إلةةةةةى   ةةةةةا إتةةةةةتياتي يا  الدةةةةةديةال الحدءثةةةةة   ةالمةةةةةي ح ةةةةة
اتةةداداا  امةةر اةةدياة   لييةةب  الةةد ل  لةةدي   ف  ةةي تةةقال  ةتةةحع  ةمد ةة  ة ى ةةار  حيةةث ءحااةةى فو ةةا 
اديا  ال  ي ةاحدياواة   ةميةالق  ةيذبةاة    ة ةد   لة  مة  اة ه اتةداداا م ةاعة  مة  املقةاا 

لقيةةةةةاا اةةةةةدةيل ع ةةةةةى الاوةةةةة  ةا نلةةةةة   املدلاعةةةةة  ةا اةا  ةميةةةةةااي الةةةةةد ل   المةةةةةي تةوةةةةة  امل لةةةةة  مةةةةة  ا
 ا  ةر  ةتل ح ال  ي اال  اا  ةاملد   ةاملح  فللا  الد ل ت

ا ع  محاةد  تحقة مد ة  ت لةقةا ءة،اع إلةى       فاتداداا  حامة اايم  تي تديةال الح ا يا    يدو
إوقايهةةا ايةةاي  االهةة  الد ح ةةد  ا مةةح الةة ع ح ةةق  تةةي وقةةاي ال دءةةد مةة  امللةةو   ةاليةة اما  لةةد  
ال ةةةة ي  ةم  ةةةةا: الخةةةةاف ةالقلةةةةة مةةةة  اياتةةةة  الح ا ةةةةيا   ة ةةةة   ادتةةةة ي اي ةالدحيةةةةير ةايةةةةاي 

 (ت    Alsardary & Blumberg 2009الدااار الح اض ي  اار اف  إلى     ادياة   اراداعي  

ةة ةةةةد الةةةةد ل  املةدةةةةي مةةةة  ا تةةةةال املقةةةةة  المةةةةي ءقةةةةاا علو ةةةةا الةةةةا  ةت ةةةةا ح مةةةةلال الح ا ةةةةيا   حيةةةةث         
تحقيةةةةةةة املد ةةةةةة  تةةةةةةي ت لةةةةةة  الح ا ةةةةةةيا  مةةةةةة  اةةةةةة ه: ا ل ةةةةةةاي الح ا ةةةةةةي  ال هليةةةةةة   البحةةةةةةث عةةةةةة   ءةوةةةةةة 

ت بيقةا  ودءةد  للح ا ةةيا   تكةا   م ةامر تةةي اةاي  ملةةو   ي ا ةي  ةالبحةث عةة  حلةاه مبدوةةح  
(ت ةة ةةةةق  هةةةة ا اللةةةةات مةةةة  الد لةةةةي  تةةةةي تحوبةةةةال ال ةةةة ي ة لةةةةاي  ااف يةةةةي   ةتح بةةةةاله  4111لقةةةةا إاحاهي  

ةا إء ااية  اة ةدا  م دةده  ال ة اا  ةال ةحةي ةاهدةامق   ح ا فحاتن و يث ءحافة الد ل  املةدي ذالبو
ةةةةا ادا  ةةةةاا ةاليةةةةح  اللةةةة ء  ح ةةةةاعداي ع ةةةةى ر ةةةةاا  تةةةةدفة الةةةةدا تةةةةي  ةالبايةةةة  المةةةةي ت ةةةة س لقةةةة  فحياىو
مادلةة  فىحةةا  الي ةة   ةتةةدفة ا  مةةيبي للةةدما،  لةةكر اةةيي ةمةة،لح ع ةةى عةليةة  الةةد ل   ة  ةة س 

ايةةةة  املحافقةةةة  للةةةةد ل  املةدةةةةي ءكةةةةاي لةةةةد  ال ةةةة ي اةةةةدي  فع ةةةةى ع ةةةةى التي بةةةةال ةالدووبةةةةي ا حاتةةةةنال ارء ا
(ت ةمالدةةةةالي ءةةةةد ل  ال ةةةة ي الح ا ةةةةيا   لةةةةكر فف ةةةةر علةةةةدما ءكاىةةةةاي 4101ةالةةةةد ل  اولةةةةاط  حةةةةةي  

 م دةد بي   ةلي  الد ل ت

لةةاي   ال ةة ي تةةي ةاةةد تياءةةد  الداوقةةا  ال امليةة  ىحةةا موقةةاا الةةد ل  املةدةةي  ةالةة ع حلةةبي إلةةى م      
ا   ةةةةاي امل ةةةةايف ةاملقةةةةايا  مةةةة  اةةةة ه ابةةةةيا  ت ليةيةةةة  لح ةةةة  تلمةةةةي ية  املد ةةةة  ةالبايةةةة  لةةةةدي    ءةةةةد  

(ت 4108تا ي قةةةةا  لةةةةكر مل ةةةةب  ءةةةةااري اةةةةبي تحقيةةةةة ا هةةةةداف ا  ااءةيةةةة  ةمد ةةةة  الد ل  محةةةةةاا 
لةةةةةة   فة  ةةةةةةةا في الةةةةةةد ل  املةدةةةةةةي  داوةةةةةة  ت ليمةةةةةةي د ءةوةةةةةة  ااديةةةةةةاي ةاةةةةةةو  الىةةةةةة  م ةاعةةةةةة  مةةةةةة  ا ن

ا ل اي الد ليةي  املقدمة  تةي   ةا املاااة  الد ليةية   اةر إىة  تاوة  فاةةر مة   لة   حيةث ءحةاه 
املااةة  الد ليمةةي اكةةر علااةةحل ةم ةةةاى  الد ليمةةي ايةةاي  مل ةةب   ةمدلاتةةق  إلةةى ابةةيا  ت ليةيةة  

   (تFencl 2014محى  ةمةد     هح  ا   اي ال  ي للة حف  الح ا ياتي  مي تحقة املد   

ةةةا االوكاهةةة  ةاملةةةح   لولةةة  فاةةةةر مةةة   لةةة   فقةةةا مبنةةةي ع ةةةى فتةةةاد تلةةةات       ةالةةةد ل  املةدةةةي لةةةنال ت لةو
ا  فقةد ء ةةي ال الةس الااحةد اةبي  ةر هة ل الحةااد لوة   ةا ةميةح و ا ةحح يو فىةاط ت لة  ال ة ي تةة يو

ا لكةر تلة  الحةااد  لةةا  ةاي ف  ةي وا اية  ةت لةا ة  ةهة ا اديوا  مدواةت   ة لةا  اي الد ل  ملةب و
ما ت، دل الل ح ة  التياا ية  للةد ل  ة ة ل  الل ح ة  البلامية   ةلة ا د ءل ةح إلةى الةد ل  املةدةي ع ةى فىة  
ا تةي الل ةح  ارن ةاىي  ال االة  للةةد ل   ةا ة ةحةي و ةا ملحو ا م  التيف ةالحفاهية  الد ليةية   اةر م لبو ىاعو

 (ت4102  اللةحع 4112ةملام  م  مل اي إء ا ن  ال حف  

ةت دةةةةد ارتةةةتياتي يا  القامةةةة  ع ةةةى الةةةد ل  املةدةةةي  لةةةكر فتا ةةة ي ع ةةةى تةةةافبي وةةةحةف ادتةةةدةدات      
لكةةةةر مةةةة  ال الةةةةس ةامل لةةةة  فللةةةةا  ت لةةةةي  ةت لةةةة  الح ا ةةةةيا   ةة ةةةةد ادتةةةةدةدات هةةةةا ارح ةةةةاد الةةةةحمنال 
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ةي امل ةةي دف تةةي الةةد ل  املةدةةي  ة و ةةر في تحافقةة  فحاتةةنال إء اايةة  فاةةح   ال ةة اا  ةاملةةح  ةال ةةح 
 (ت4106ةالباي  ةابحب  ةالحةاد ةالله  ىحا عةليمي الد لي  ةالد ل   عبدهللا ةاللاا 

ةمةةةة  الواامةةةةةد المةةةةةي ءحقققةةةةةا الةةةةةد ل  املةدةةةةةي  فىةةةةة : ءلمةةةةةي لةةةةةد  ال ةةةةة ي الةةةةة ا ح  ةالدووبةةةةةي ةاراياإل       
ةةةةا ةتةةةةي ى ةةةةا  اليةاعةةةةة    ةالدايةةةةر  ة حقةةةةة لقةةةة  تل يةةةةد الةةةة ا  مةةةة  اةةةة ه الدوةةةةا  ع ةةةةى ا اةةةةح   فحاءو

ة و ةةةةةط   ال دءةةةةةد مةةةةة  القةةةةةي  مثةةةةةر: الد ةةةةةاةي ةاحتةةةةةياا حقةةةةةا  ا اةةةةةح   ةاحتةةةةةياا القةةةةةااىبي ةالقااعةةةةةد 
ةادلتالاا   ا  ة و ط   الثق  االلوال ةادعدةاا علو ا ةة قر ا  لةاف اةدياة   ةاادبايهةا  ءاليةق  

الىو ةةةق  مةةة  اىو ةةةادة   ال ةةةلبي  ةالدةةةاتح الةةة ع ءدالةةةد ى ي ةةة  القيةةةاا ةال ةةةهاط   ةةةةا ح ةةةير لقةةةي   
 (ت4102ة لمي لدي   مقايا  ادتدولاف ابخدلو   فحام 

 ( 7102؛ راغب،7102ويوجد عدة مبادئ للتعلم املمتع يمكن إجمالها في )إبراهيم،

 إ ا  اىةةة الل ح ةة  البلاميةة  تقةةاا ع ةةى اعدبةةاي في الةةد ل  الحقيقةةن هةةا الةةد ل  الةة ع ابةةي  الدةةدفة :
ي عةلية  الةد ل   فةإي الةد ل  املةدةي ح ةةر ع ةى اىةدمام ءدةح ي حاه املد ل  مة  اة ه اىدماوة  تة

ا االلكر ال ع ءحاف  ع ى اتدةحاي نلا   الة هني تةي ا   ةاي امل حفة   ة ةوة   املد ل  ةوداىيو
ةاةةة  ابةةةي  الدةةةدفة ع ةةةى فن ةةةا يمةةة  ابةةةيتبي اب  ةةةقةا  ةهةةةةا املد ةةة  ةالتي بةةةال املوثةةة   فةةةال  ي 

ةةةةا فيةةةةةا ءد لةاىةةةة  االو ةةةةر مةةةة  مل ةةةةاي ح ةةةةدةد اي اةةةةد لةق  ةتةةةةي الااةةةةة ىو ةةةة  ح ةةةةدهحاا  ي  هليو
 ت(Niño 2015; Khoirul & Rohmy 2016)ف ااءمي

  ا ع ةةى الويويةة  المةةي ااديةةاا الخبةةي ا  ببةةيو : حيةةث تةة،لح الخبةةي  الد ليةيةة  المةةي ءةةةح   ةةا ال الةةس تةةللبيو
ةةا مل ةةدا  الخبةةي  المةةي ءةةةح    ةةا  مةة  ح ةةدقبر   ةةا امل حفةة   ةمةة  لةة   يويةة  اتةة ي ا  ا ةتاويوقةةا تب و

حيةث  ان ةةا ابةةي  مبااةح  فة ذبةةي مبااةةح   ةمةة  اة ه هةة ا املل ةةاي فةةإي الةد ل  املةدةةي ح ةةةر ع ةةى 
ت ةةةةدءر الخبةةةةي  الد ليةيةةةة  المةةةةي ح احلةةةةقا ال الةةةةس الو ةةةة    ةةةةةا ءةلحةةةة  فحاةةةة  فف ةةةةر د   ةةةةاي 

  امل حفة  ةاتة ي ا  ا ةادحدوةاه   ةا  ا مةح الةة ع ح وةال ااديةااء  ابةي  الةد ل  املةدةي  فةةالخبيا
  Liuالد ليةيةةةة  المةةةةي ءةةةةد  ال ةةةةةر ع ةةةةى إلحا  ةةةةا ةتودقةةةةد الةةةةد ل  املةدةةةةي تلاةةةة  وقةةةةدا ةةادةةةةا ف بةةةةي 

Rosenblum  Horton & Kang 2014ت) 
 ءةثةةةر الياىةةةس الاوةةةدانن الباعةةةث املقةةة  تةةةي الدةةةللبي ع ةةةى الويويةةة  المةةةي ءل ةةةي   ةةةا الدةةةللبي الاوةةةدانن :

ا تةةةي ال ةةة ي مقةةةامق   فةةةدةافي ال ةةة ي ةات اهةةةاة   ةم دقةةةداة    ارا  مةةةا ءد لةاىةةة  اةةةد تكةةةاي تةةة بو
حةةاد  اداوةةا  ةادنمةةحاي مةة  املاااةة  الد ليةيةة  إ ا  اىةةة تةةلبي   ةة ةةةر الةةد ل  املةدةةي ع ةةى 
محاةلةةةةة  ادتةةةةةدواا  مةةةةة  الدةةةةةللبي الاوةةةةةدانن لل ةةةةة ي  ةالةةةةة ع ءدحقةةةةةة مةةةةة  اةةةةة ه املةايتةةةةةا  المةةةةةي 

ةةةةةةةةةةةةةةا مللةةةةةةةةةةةةةةاي ي   مةةةةةةةةةةةةةةي فاةةةةةةةةةةةةةةحان   ةاةةةةةةةةةةةةةة ايه   اةد ةةةةةةةةةةةةةة  ارى ةةةةةةةةةةةةةةار ءحقةةةةةةةةةةةةةةة فو ةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةد ل   اتةةةةةةةةةةةةةة  تب و
 (تMathrani  Christian & Ponder-Sutton 2016ةالدلافال 

  ت ة لد ى ح ة  الةدةافي تةي علة  الةلوال إلةى في هةدف الوةحا ة ةاحة  اةد حلةةكر الداف ية  ال اتية :
الةةةدافي الةةةحمنال للقيةةةاا اال ةةةةر  ةة ةةةةر الةةةةد ل  املةدةةةي ع ةةةى تحح ةةة  الةةةدةافي ال اتيةةة  ةالدااليةةةة  

 ليمةةةةي  حيةةةةث تيةةةةاحس تلةةةة  الةةةةدةافي ااةةةةتيا   تةةةةي الةةةةد ل  املةدةةةةي او ةةةةر لل الةةةةس تةةةةي املااةةةة  الد
 (تDeAndrade & Fachada  2020ادىدمام الاودانن ةا  ااءمي 

 ةةاي الةةةد ل  الولةةة  ح ةةة لد تةةةي مباامةةة  إلةةةى ة ي ةةة  ان ةةة  ت ليةيةةة  تثبةةةي تووبةةةي الو ةةةاه امل حتةةةي : إ ا  ة
لاا ةةةةةةا  امل حفيةةةةةة   ة  ةةةةةةةاه ال الةةةةةةس للحةةةةةةد الةةةةةة ع ءبلةةةةةة  م ةةةةةة  ايوةةةةةة  الو ةةةةةةاه امل حتةةةةةةي لحةةةةةةر الد

الو ةةةاا  الد ليةيةةة  اةةةبي مكاىاة ةةةا ابخدلوةةة   فةةةإي الةةةد ل  املةدةةةي ح ةةةةر ع ةةةى الةةةة يذبةةة  الو ةةةاه 
امل حتةةةةي لةةةةد  ال ةةةة ي  مةةةة  اةةةة ه إى ةةةةار ا نلةةةة   ةاملقةةةةاا ةالمةةةةي توةةةةح  علةةةةو    ةةةةحةي  حةةةةدة  



 

 جامعة األزهر
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67 

 ;Fouryza  Amin & Ekawati 2018الو ةاه امل حتةي د   ةاي امل ةايف ةاملقةايا  املقيةاا  
Eden 2019   ت) 

 

 ،Khoirul & Rohmy؛7102كماا نن هنااع عادة ئصاائت للاتعلم املمتاع؛ مرااا)إبراهيم،             
2016  ) 

 ةةا ةةا اةةةحةي ال الةةس ءحقةةة ادتدولةةاف ةالدايةةر م و ةةا ةليقو
و
: إي حةةدة  الةةد ل  املةدةةي ءةةحتب  ايتبا 

امل حفةةة   ةف  ةةةد مةةة   لةةة  فةةةإي  اةةةاملااا  الد ليةيةةة  المةةةي تد لةةةس ايوةةة  ملاتةةةب  مةةة  اتدولةةةاف
تيةةةةةةةةةي  املاااةةةةةةةة  الد ليةيةةةةةةةة  ايةةةةةةةةاي  تثبةةةةةةةةي اةةةةةةةةدي  ال الةةةةةةةةس ع ةةةةةةةةى الدايةةةةةةةةر  حيةةةةةةةةث في اد دوةةةةةةةةا  
اادتدولاف ةحدل اد ءحاه املاا  الد ليمي إلةى مااة  ف ةااءمي اةايا تةي حةبي في اد  لةاف 

 املةتالم االداير ها ال ع ءحدةر تللبيل املو ر تي تحقة الد ل  املةديت
 ةةااداديةة : اةةد ءديةةاي ا ح قةة  ا ةةل في حةةدة  الةةد ل  املةدةةي ءدحقةةة اا تةةي اليقةةد املبةة ةه واهح و

مةة  اةة ه محااةةح  ال الةةس احرمةة  مةة  املاااةة  الد ليةيةة  املدلاعةة   ع ةةى اعدبةةاي في لدءةة  ايوةة  
م قالةةة  مةةة  الداف يةةة  للةةةد ل   ةع ةةةى هةةة ا فةةةإي ابحةةة  الحقيقةةةن تةةةي الةةةد ل  املةدةةةي هةةةا ادتةةة ثةاي 

   ال  ي تي ابيا  ت ليةي  ت يع ت لةق  ةتل حه  ااملد   تي الااة ىو  ت الداية لقديا
  ء  ةة  الةةد ل  املةدةةي اديوةة   ببةةي  مةة  املحةىةة  تةةي إع ةةا  ال الةةس ايوةة  تحقةةة فحاةة  اداديةةايا :

م قالةة  مةة  حح ةة  ة ةةي ةااديةةاي البةةدامر ابخدلوةة  المةةي تلةةكر مكاىةةا  الخبةةي  الد ليةيةة  للةةد ل  
ةةا اةةبي الةةد ل  املةدةي ةالةةد ل  االل ةةس فة ل ةةس ا اةاي  حيةةث  املةدةي  ةت ةةد هةة ل ةا مقةو

و
الخااةةي  فحا

ةا للةقةاا الح ا ةي  ةاروةحا ا  امل لامة  مة  ال ة ي  تةي حةبي ءدةا  لقة   ا اايقو ءكاي هلاإل تحدءدو
تي الد ل  املةدةي فحاة  إ ةاف  مقةاا تداافةة مةي ميةالق   ةمةةا ءةدع  الخبةي  الد ليةية  مة  اة ه 

 ل ع ح ةر اةثاا  املاو  ةاملن ح لق ا ا محتامل ل  ا
 ء  ةةةةةة  الةةةةةةد ل  املةدةةةةةةي ادقةةةةةةدء  ابةةةةةةيا  ت ليةيةةةةةة  تاا ةةةةةةس الخبةةةةةةي  الد ليةيةةةةةة  مد ةةةةةةدا  الحةةةةةةااد :

الحةةااد ابخدلوةة  لل الةةس  احوةة   بي ةة  اروةةحا ا  المةةي ح ةةلوقا تةةي عةليةة  الةةد ل   ةمةةي ت ةةدا 
ةةااءمي ءةوةةةة  تااةةةةي حدةلةةةة  الحةةةااد تةةةةي الخبةةةةيا  ابخدلوةةةة  فةةةإي اىةةةةدمام ال الةةةةس الاوةةةةدان ن ةا  ة

 اديو  ف بيت
ة افح الد ل  املةدي للح ا ةيا  ان ة  ت ليةية  محببة  إلةى ىوةاد ال ة ي  ءةد  مة  ا لقةا تاوية        

  ةةةةا ا نلةةةة   الح ا ةةةةي  املةد ةةةة  المةةةةي ءةايتةةةةان ا اااةةةةر ميةةةةح  الدياتةةةة  ةاايوقةةةةا  ةتةوةةةة    مةةةة  
 ةةةةلي  ةمةد ةةةة    ةةةةةا حشةةةةي ق  ع ةةةةى الةةةةد ل  املةدةةةةي ا   ةةةةاي املوةةةةاهي  ةامل لامةةةةا  اليدءةةةةد  ا ةةةةح  م

ةت ةةا ح اةةةدياة   ابخدلوةةة ت ةالةةةد ل  املةدةةةي ىةةةات مةةة  فىةةةاات الولةةةاط الحةةةح دتةةةده ه ال ااةةة  الحح يةةة  
اةي التي بةةةةال ع ةةةةى الوةةةة   –ةال هليةةةة  لل الةةةةس تةةةةي ري ةاحةةةةد ة ةايتةةةة  للحيةةةةاه ع ةةةةى ابةةةةي  فاةةةةر  ثافةةةة 

ءةة  فة تلقةةن ته ءةة  ياو ةة   اةةر ح دةةةد اديوةة   ببةةي  ةد ح دةةةد ع ةةى ةوةةاا فهةةداف ةا ةةح  لد –امل حتةةي
 (ت4102ع ى الو اه امل حتي لدحقية املد   ةال  لي  ا ح ق  مبااح  فحام 

 والستخدام التعلم املمتع في التدريس عدة مزايا؛ يمكن إيجازها في التالي 

 اي   تحوبةةةةةال ال ةةةةةة ي لح ةةةةةاي الحيةةةةةةص الدياتةةةةةةي  ةت لةةةةة  امل ةةةةةةايف ةاملقةةةةةايا  ابخدلوةةةةةة   ةامللةةةةةة
الواعلةةةةةةة  تةةةةةةةي عةليةةةةةةة  الةةةةةةةد ل   اار ةةةةةةةاف  إلةةةةةةةى ر ةةةةةةةاا  تح بةةةةةةةاله  ةاتةةةةةةة ي ا     ةملةةةةةةةا  ان ةةةةةةة  ت ليةيةةةةةةة  

 (تLucardie 2014اودةاعي  تشيي ع ى الدااار البلا  اي     



 الفوري التحصيل لتنمية الممتع التعلم على قائمة مقترحة استراتيجية
...دائيةاالبت المرحلة تطالبا لدى الرياضيات تعلم نحو والدافعية والمرجأ  

درية بنت ضيف هللا يحيي الزهرانيبد/   
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    تلةيةةةة  الدحيةةةةير الديا ةةةة ي لةةةةد  ال ةةةة ي ممةةةة  فح ةةةة  الدا ةةةةي  لةةةة  ةتل يةةةةة  ةاراةةةةحاف عليةةةة
ةةةةا مل ةةةةاي ت لمةةةةي   ةويويو

و
ا مةةةة  تةةةةلبيا   حامةةةةة الدةةةةديةال حيةةةةث ء،تةةةةال مةةةةدا  ف ةةةةاه ءد ةةةةاةر  ثبةةةةيو

 (ت  4102امل داا  الحايهن 
   م ةةةةةاهةد  تةةةةةي اللةةةةةةا اللولةةةةة ي لل ةةةةة ي مةةةةة  اةةةةة ه تةةةةةافبي فةةةةةحم مد ةةةةةدا  للةةةةةد ل  تةةةةةي وةةةةةا ل يةةةةة

ا عةةةةةةة  تةةةةةةةةل   امل لةةةةةةةة   ةاةةةةةةةد ح ةةةةةةةةق  تةةةةةةةةي تلةيةةةةةةة  الداف يةةةةةةةة  ىحةةةةةةةةا الةةةةةةةةد ل   ةم ح قةةةةةةة  مح حةةةةةةةة    يةةةةةةةةدو
 (تWidyawulandari  Sarwanto & Indriayu 2018لدي   

    ح ق  تةي تلةية  فتةاليس ةمقةايا  الدووبةي ابخدلوة  لةد  ال ة ي  دتةيةا مقةايا  حةر امللةو
 (تHuffman 2019الح ا ي  

   ر ةةاا  فةةةحم ت لةةةي  الح ا ةةةيا  لل ةةة ي مةةة  اةة ه ا نلةةة   ةاملقةةةاا المةةةي ءقامةةةاي   ةةةا  ةتوةةةاعلق
 (ت4141ةفااتلنل   ةتااالق  مي ا اح   تي املااا  الد ليةي  ابخدلو  يم اي

  ةتةةةيل  ت  ةةةر عةليةةة  الةةةد ل  لةةةد  ذالبيةةة  ال ةةة ي تةةةقل  ةمةد ةةة   ا مةةةح الةةة ع ح ةةةق  تةةةي تحقيةةةة
 (تJayadevan 2020ةتلةي  ال دءد م  ىاات  الد ل  املحذام  لدي   

   تةةةةةافبي ان ةةةةة  ت ليةيةةةةة  ذبةةةةةي م دةةةةةاا  اااةةةةةر املديتةةةةة  ةاايوقةةةةةا  ةة ةةةةةد تةةةةةة  مةةةةة  تةةةةةةا  الخبةةةةةيا
ا الد ليةي  الييد  ال ا ةفاقى فلحو  (تDobie & Sherin 2021مي اد ت  ر الد ل  ف  ي عةقو

ةلدحقيةةة الةةد ل  املةدةةي اااةةر فيةةاه الح ا ةةيا  ء ةةس اتةةداداا إتةةتياتي يا  تةةديةال تحةةاف       
ا عةةة  اةةة ايه  اامللةةةرت ةلةةة ا ء ةةةس ع ةةةى امل لةةة  محاعةةةا   ع ةةةى اى بةةةال ال ةةة ي ة ابةةةالق  ع ةةةى الةةةد ل    يةةةدو

ر اللقةةةد املبااةةةح لل ةةة ي  لةةةةا فموةةة   لةةة   الد ي ةةةي ااملةةةد  ةالثلةةةا   لةةةةا لةةةيا   ةةةا ا مةةةاي مثةةةر: تقليةةة
ا مح  تشييي ال  ي ع ى امللاالةا  مةي فاةحان    اداد ةاا عة  ا نلة   الدقليدءة  المةي تلاة   ةا ي 
الدلقةةةةبي حمةةةةة  د ءةةةةةر ال ةةةةة ي مةةةةي التي بةةةةةال ع ةةةةى ا تةةةةة ل  املثبةةةةي  للدووبةةةةةي  تهبةةةةي اةي امل لةةةةة  مةةةة  ملقةةةةة  

اما  إلةى اامةد لللقااةا  ةماوة  لعنلة    ةة ةد التةية   مة  ف  ةي ال ةح  فاعلية  تةي يفةي امللةر للة ل
عةةةة  ال ةةةة ي  ةهلةةةةاإل عةةةةد  ةتةةةةامر للحوةةةةاه ع ةةةةى اى بةةةةاهق  فللةةةةا  الحيةةةة  الدياتةةةةي   ةم  ةةةةا: الل ةةةةس  

 (ت  4102امليا   ىبيا  اليا   الد ل  اال  لي  الحولاةع 

ائا  ونساااليب فعالاة يمكان االسترهااد حااا لتحقيا  الااتعلم وباإلضاافة إلاى كلاه؛ هنااع عادة طر     
   ( Brown،2019; Cox،2019املمتع للرياضيات لدى الطالب؛ ومراا)

  ة ي   ان ة  اةوي  ح ةااها املةح  ة لة  اةدم  فنلة   مةد ة  تةي الةديةد  اار ةاف  إلةى ة ي ة  وةا
ارنهةةاد تةي فنلة   م  املد   املياحس لديات  املا اعا  الي ب  حم  ءدةو  ال  ي مة  

ات  الل س فة امل ااقا  ةا لهار  مةا ء  ر الد لي  مةد و
   امةةة  الدولالاويةةةا تةةةي الد لةةةي  ح ةةةاعد ال ةةة ي ع ةةةى ادتةةةدةدات ةارىاةةةحاط تةةةي الةةةد ل   ة ةةةد   لةةة

 ااتامر مد دا   لل اي الويدءا  فة الحتامر الليي  مي فاحان   فة تةات اي  فة ل ب ت
   ةةا الد ةةايي الىو ةةق    ن ةة  ء ةةدةي مد ةة  تةةي إوحا  ةةا  ةت ةةد  ح قةة  تكليةة  ال ةة ي اةةإوحا  

 مةبال  لي ر الد ل  ف  ي مد     اي الد ايي   ي   ةمةد   تي الااة ىو  ت
  ال ةةةةةةةةا  لل ةةةةةةة ي اةةةةةةةالد ل  الد ةةةةةةةاةنن  حيةةةةةةةث ءكةةةةةةةاي الةةةةةةةد ل  ف  ةةةةةةةي مد ةةةةةةة  ةوا ايةةةةةةة   ة حدو ةةةةةةةاي

الدووبةةةةةي اللااةةةةةد ة  لةةةةةاي مقةةةةةايا   اامل لامةةةةةا   لةةةةةكر فتةةةةةحت ةملةةةةةد  ف ةةةةةاه   ةةةةةةا ء ةةةةةايةي مقةةةةةايا 
 الدااار الح اض ي لدي  ت

  محاو   الديةد ايةاي  مححة  ةمةد ة  ليقبةر ال ة ي ع ةى الةديد  لةه   ةااف ية  مة  اة ه
 امل ااقا  ةا ل اي  ةمالدالي تكاي فنل   املحاو   مةد   ةذبي مةل  لق ت
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  ي ةةة  وةةةا مةةة  املد ةةة  تةةةي الةةةد ل  الخةةةحةم عةةة  اليةةةا الدقليةةةدع لليةةة  اححلةةة  فة ر ةةةاي   ت ةةةاعد تةةةي ة
ات    مثر ر اي  املداح   امل اود  الحدامة  لي ر الد ل  مد و

  إع ةةةا  اتةةةتياح  لةةةدما، ال ةةة ي  ن ةةة  ح ةلةةةاي ا ةةةد  ةةةر ءةةةاا  ةاةةةد فوقةةةح  ا احةةةا  في ال ةةة ي
 ءد لةاي فف ر علدما ءد ح اي لو ح الحةتبي املدبي  ااه الياا الديا  يت

 

ياتةةةةا  ال ةةةةااق  إلةةةةى الةةةةد ل  املةدةةةةي ةالدةةةةديةال املةدةةةةي للح ا ةةةةيا   ةم  ةةةةا ةاةةةةد ت حاةةةةة   ةةةةا الد      
  يم ةاي 4106  عبةدهللا ةاللةاا 4106  البي ةاتن 4102  إاةحاهي   4112اياتا   ةر مة   الةحةةال 

 & Fouryza  Amin & Ekawati 2018; Huffman 2019; DeAndrade  4141ةفااتةةلنل  
Fachada 2020; Jayadevan 2020; Dobie & Sherin 2021; Ruswidiono  et al 2021ت) 

ة ديةةةة  مةةةة  اةةةة ه محاو ةةةة  تلةةةة  الدياتةةةةا  ادهدةةةةةاا املتالاءةةةةد ادياتةةةة  الةةةةد ل  املةدةةةةي للح ا ةةةةيا      
ايةةةاي  ةفاةةةكال  ابخدلوةةة   ة ةةة ل  تلةيةةة  الداف يةةة  ىحةةةا الةةةد ل  لةةةد  ال ةةة ي ةال البةةةا  اةادلةةة  

تةةي حةةدةا  –ي ت لةةي  ةت لةة  الح ا ةةيا   إد في فع م  ةةااملحاحةر الدياتةةي    لحةةد ىةةاات  الةةد ل  املقةةة  تة
لة  تد ةح  إلةى الةا  إتةتياتي ي  مقتيحة  اامةة  ع ةى الةد ل  املةدةي لدلةية  الدحيةير  -احا ا  الباحث  

الوةةايع ةاملحوةةل ةالداف يةة  ىحةةا ت لةة  الح ا ةةيا  لةةد   البةةا  املححلةة  ادادداميةة  تةةي مل قةة  وةةاراي 
 ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ت

 

 مشكلة البحث ونسئلته 

تةثلةةة ملةةكل  البحةةث تةةي  ةة   تحيةةير  البةةا  املححلةة  ادادداميةة  تةةي الح ا ةةيا  ااوةة  عةةاا        
:  ةةةة   ايوةةةةا  ال البةةةةا  تةةةةي  *(ة ةةةة ل   ةةةة   الداف يةةةة  ىحةةةةا الةةةةد ل  لةةةةدي    ةمةةةة  م ةةةةاهح  لةةةة 

اامل حفة  الح ا ةي  اادبايا  الح ا يا  م  ةااي المي   املديتي  تي املدايد  ةعةدا احدوةاوق  
لوتةةةةي   ا لةةةة  ةن ةةةةياي ذالبيةةةة  ال البةةةةا  لقةةةةا   ةةةةد ادمدحةةةةاي فو ةةةةا  ة ةةةة ل  عةةةةدا اتةةةةدةدات ال البةةةةا  
ةةااءمي  ةتياءةةةد الخةةةاف مةةة  الولةةةر لةةةدي    ةل ةةة م  اةةةد ل  الح ا ةةةيا   ةتةةةدنن م ةةةدا   ةةةةاحق  ا  ة

لكان ةةا  د ل  املةدةةي تلةة  امللةةكل  تةة ة الباحثةة  إلةةى تيةةةي  ةملةةا  إتةةتياتي ي  مقتيحةة  اامةةة  ع ةةى الةة
مةةةة  اتةةةةتياتي يا  الدةةةةديةال المةةةةي تةةةةافح ان ةةةة  ت ليةيةةةة  ملاتةةةةب  لد لةةةةي  ةت لةةةة  الح ا ةةةةيا  تةةةةي املححلةةةة  

 اداددامي ت

 ة ةو  اياذ  ملكل  البحث تي ال ،اه الحمنال ا تن: 

مةةةةةةا فاعليةةةةةة  اتةةةةةةتياتي ي  مقتيحةةةةةة  اامةةةةةةة  ع ةةةةةةى الةةةةةةد ل  املةدةةةةةةي تةةةةةةي تلةيةةةةةة  الدحيةةةةةةير الوةةةةةةايع ةاملحوةةةةةةل 
 اف ي  ىحا ت ل  الح ا يا  لد   البا  املححل  اداددامي  ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ؟ةالد

 ة دوحت ع  ه ا ال ،اه ا ت ل  الوحعي  الدالي :

مةةةا اةةةةاي  إتةةةتياتي ي  مقتيحةةةة  اامةةةة  ع ةةةةى الةةةد ل  املةدةةةةي م ةةةد  لدلةيةةةة  الدحيةةةير الوةةةةايع  -0
ححلةة  ادادداميةةة  ااملةلوةة  ال حميةةة  ةاملحوةةل ةالداف يةة  ىحةةةا ت لةة  الح ا ةةةيا  لةةد   البةةةا  امل

 ال  ااء ؟

                                                 
تم استخالص وتحديد تلك المظاهر من خالل قيام الباحثةة بعةدة زيةارات ميدانيةة للمةدرات االبتدائيةة بمدينةة   )*(

 يات.جازان, وتفاعلها مع الطالبات في فصول الرياض
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مةةةا فاعليةةة  ارتةةةتياتي ي  املقتيحةةة  القامةةةة  ع ةةةى الةةةد ل  املةدةةةي تةةةي تلةيةةة  الدحيةةةير الوةةةايع  -4
 لد   البا  املححل  اداددامي  ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ؟

املحوةل لةد   ما فاعلية  ارتةتياتي ي  املقتيحة  القامةة  ع ةى الةد ل  املةدةي تةي تلةية  الدحيةير -2
  البا  املححل  اداددامي  ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ؟

مةةا فاعليةة  ارتةةتياتي ي  املقتيحةة  القامةةة  ع ةةى الةةد ل  املةدةةي تةةي تلةيةة  الداف يةة  ىحةةا ت لةة   -2
 الح ا يا  لد   البا  املححل  اداددامي  ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ؟

 فروض البحث 

   ارحيامي  اليوح   ا تي :ت ى البحث دادباي  ح  الوحة 

( اةةةةةةةةبي مداتةةةةةةة ن ايوةةةةةةةةا   البةةةةةةةةا  α  ≤1 10د ءاوةةةةةةةد فةةةةةةةةح  ااه إحيةةةةةةةاميا علةةةةةةةةد م ةةةةةةةدا    -0
 ابيةاعدبي الد ح  ي  ةال اا   تي الد بية الوايع ل ادباي الدحيي يت

( اةةةةةةةةبي مداتةةةةةةة ن ايوةةةةةةةةا   البةةةةةةةةا  α  ≤1 10د ءاوةةةةةةةد فةةةةةةةةح  ااه إحيةةةةةةةاميا علةةةةةةةةد م ةةةةةةةدا    -4
 ل اا   تي الد بية املحول ل ادباي الدحيي يتابيةاعدبي الد ح  ي  ةا

( اةةةةةةةةبي مداتةةةةةةة ن ايوةةةةةةةةا   البةةةةةةةةا  α  ≤1 10د ءاوةةةةةةةد فةةةةةةةةح  ااه إحيةةةةةةةاميا علةةةةةةةةد م ةةةةةةةدا    -2
ابيةاعدبي الد ح  ي  ةال اا   تةي مقيةاد الداف ية  ىحةا ت لة  الح ا ةيا   كةر ةمكاىاتة  

 -املثةةةةةةااح   – حةةةةةةس ادتةةةةةةد  ت -م ةةةةةةدا  ال ةةةةةةةا  -الوحعيةةةةةة   ادتةةةةةةدةدات اةةةةةةد ل  الح ا ةةةةةةيا  
 الخاف م  الولر(  ر ع ى حد ت

 

 هداف البحاث  

هةةدف البحةةث الحةةالي إلةةى تقصةة ي فاعليةة  اتةةداداا اتةةتياتي ي  تدية ةةي  مقتيحةة  اامةةة  ع ةةى الةةد ل  
املةدةةةي تةةةي تلةيةةة  الدحيةةةير الوةةةايع ةاملحوةةةل ةالداف يةةة  ىحةةةا ت لةةة  الح ا ةةةيا  لةةةد   البةةةا  املححلةةة  

 ملةلو  ال حمي  ال  ااء تاراددامي  تي مل ق  واراي اا

 نهمياة البحاث 

 توة  فهةي  البحث الحالي م   اى : 

   ح ةةةةد اتةةةةد اا  ما ةةةةاعي  ملةةةةا ءلةةةةااع اةةةة  التياا ةةةةاي مةةةة   ةةةةحةي  إعةةةةاا  الل ةةةةح تةةةةي ارتةةةةتياتي يا
امل ةةةدادم  تةةةي الدةةةديةال ةالمةةةي اةةةد ت قةةةح الح ا ةةةيا  ايةةةاي  االهةةة  الد ح ةةةد  ةاتةةةداداا  حامةةةة 

 ةةةد ع ةةةى الدواعةةر البلةةةا  اةةةبي امل لةةةة  ةال البةةا   ةتةةةافح املد ةةة  ةال ةةةحةي ة تةةتياتي يا  فاةةةح  ت، 
 لدي   فللا  عةليمي الد لي  ةالد ل ت

  ءقةةةةدا اليةةةةر للة لةةةةة  ءد ةةةةة    ةةةةا ما ةةةةاعا  مقةةةةحي الح ا ةةةةيا  لليةةةة  الخةةةةامال ادادةةةةدامن
  م ةةد  للدةةديةال ااتةةداداا إتةةتياتي ي  تدية ةةي  اامةةة  ع ةةى الةةد ل  املةدةةي  ةالمةةي تةةةده  ا ةةح 

ف الةةةةة  ةنلةةةةة   تةةةةةي ت لةةةةةي  الح ا ةةةةةيا   اةةةةةد تلمةةةةةي تحيةةةةةير  البةةةةةاة    ةتن ةةةةةح عةلقةةةةة  الدديةلةةةةة ي 
ةةةةةةا  اار ةةةةةةاف  إلةةةةةةى إمةةةةةةدااه  اةةةةةةب ا فاةا  القيةةةةةةاد المةةةةةةي ءةوةةةةةة  اتةةةةةةدادامقا للد ةةةةةةحف ع ةةةةةةى  فء و

 م دا  ال البا  تي الدحيير ةالداف ي  ىحا الد ل  لدي  ت
  تةةةةي املةلوةةة  ال حميةةةة  ال ةةةة ااء    ةةةةا  ءقةةةدا للة ةةةة،ةلبي عةةةة  إعةةةةداا ةت ةةةا ح ملةةةةا ل الح ا ةةةةيا

ا فكةةةةةاي ةاملا ةةةةةاعا  المةةةةةةي ءةوةةةةة  ادتةةةةةدواا  م  ةةةةةةا تةةةةةي إلةةةةةحا  ملةةةةةةا ل الح ا ةةةةةيا  ة تةةةةةةتياتي يا  
 ااملةلو ت ال اا تدية قا تي محاحر الد لي 
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   ح ةةةةق  تةةةةةي تةةةةةافبي ان ةةةةة  ت لةةةةة  نلةةةةة   ت ةةةةةةر ع ةةةةى ر ةةةةةاا  إء اايةةةةة  ةملةةةةةاي   ال البةةةةةا  تةةةةةي املاااةةةةة
ةةةةا ع ةةةةى تحيةةةةيلق  الديا ةةةة ي تةةةةي الح ا ةةةةيا  الد ليةيةةةة  ابخدلوةةةة    ا مةةةةح الةةةة ع اةةةةد ءةةةةل وال إء اايو

 ةتلةي  ااف يي   ىحا الد ل ت
  

و
ءقةدا للبةةاحثبي تةةي م ةةاه ت لةةي  الح ا ةةيا    ةةا الدااةةيا  ةاملقتيحةةا   ةالمةةي اةةد توةةد  م ةةاد
لبحةةةةةةا  ةاياتةةةةةةا  فاةةةةةةح  م ةةةةةةدقبلي   اةةةةةةد ت ةةةةةةق  تةةةةةةي ت ةةةةةةا ح  حامةةةةةةة ةاتةةةةةةتياتي يا  الدةةةةةةديةال 

 تي املحاحر الدياتي  ابخدلو  ةدتيةا تي املححل  اداددامي ت امل دادم 
 مواد وندوات البحاث 

 تةثلة مااا ةفاةا  البحث المي فعدة ا الباحث  تي الدالي:  

 الير امل لة  دتداداا ادتتياتي ي  املقتيح  القامة  ع ى الد ل  املةديت 
 اادباي تحيي ي تي محدا  فير  ارحيا  ةادحدةاه(ت   
 مقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا ت 

 حادود البحاث 

  ة د ةة  تةب   ارحيا  ةادحدةةاه( مة   دةاي الح ا ةيا  للية  الخةامالالوير ال ا ي  
ايةد  الدةةةةةةةالي: املداتةةةةةةة  الح ةةةةةةةا ن ةالاتةةةةةةةي  ةامللةةةةةةةااه  اتدقيةةةةةةةا  حةةةةةةةر امل ةةةةةةةلل   الدةثيةةةةةةةر 

إنلةا  اامةة (  عةد اللةاات  ةراي  اا عةد   ادحدةاه  ادحدةةاه ةالو ةاي  ا ة  حةر امل ةلل   
هةة(  ةاد تة  ااديةاي هة ا الويةر  ىة  ءةثةر اة ام  لةد  ذالبية  ال البةا  ةفقةا 0224الد لي  

 ت يا  م لةا  الح ا يا 

   حر امللو  (ت –الد بية  –م دا ا  الدحيير:  الوق 
   ا  ال ةةةةا م ةةةد -مكاىةةةا  الداف يةةة  ىحةةةا ت لةةة  الح ا ةةةيا :  ادتةةةدةدات اةةةد ل  الح ا ةةةيا- 

 الخاف م  الولر(ت -املثااح   –حس ادتد  ت 
     ةةةا  البةةةا  اليةةة  الخةةةامال ادادةةةدامن  ةال تةةةن ءديتةةة  تةةةي املديتةةةدبي ادادداميةةة  ال ةةةا  

ةاداددامي  الثامل  تي  ي ال اةال اةدءل  وةاراي  ةالدةا  دبي رااي  الد لةي  تةي مل قة  وةاراي 
 ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ت 

 هةةة(ت 0224/0222ية ت حم  البحث ا ه الوير الديا  ي الثانن م  ال اا  ت  ت ب 
 مصطلحات البحث  

 إتةةتياتي ي  الدةةديةال ت ةةحف :إتةةتياتي ي  الدةةديةالTeaching Strategy    الن ةةا "م ةاعةة  مةة
ا مةة  ابةةر امل لةة  فة ميةةة  الدةةديةال  ةالمةةي ءا ةة  دتةةدادامقا  إوةةحا ا  الدةةديةال ابخدةةاي  تةةلوو

يةة  الدةةديةال  اةةةا ءحقةةة ا هةةداف الددية ةةي  املحوةةا  الاصةة   فاعليةة  مةولةة   ةتةةي  ةةا  فللةةا  تلو
ارمكاىةةةةةةةةا  املداحةةةةةةةة   اة نةةةةةةةة  فن ةةةةةةةةا  ةةةةةةةةح  م يلةةةةةةةة  مل اليةةةةةةةة  ملةةةةةةةةكل  فة مبااةةةةةةةةح  مقةةةةةةةةة  ما" شةةةةةةةةحات  

 (ت21-22  4100ةالل اي 
 الةةةةد ل  املةدةةةةي  :الةةةةد ل  املةدةةةةيFun Learning  فحةةةةد فتةةةةاليس ت لةةةة  الح ا ةةةةيا  ءاا ةةةةس ةوةةةةداي

ةةي ع ةةى تواعةةر 
 
ال ةة ي ة حوةةي اىو ةةادة    ة ثبةةي ية  املد ةة  ةاملةةح  فللةةا  عةليةة  الةةد ل  لةةدي    ة ح 

  ا حةةةةااي ةا لهةةةةةار الح ا ةةةةةي   ةنلةةةةاط ال ةةةةة ي مةةةة  اةةةةة ه اتةةةةةداداا  ا نلةةةة   ةاملقةةةةةاا البحثيةةةةة 
 الةةد ل  اال ةةةةر  ال حامةة  ال لةيةة  الح ا ةةي   ة ةةة ل  حةةر   ةةا الد بيقةةةا   ا ل ةةاي الد ليةيةة 
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ا  ااءةيةةةةة  ةالحياتيةةةةة   ا  ال بي ةةةةة  املةد ةةةةة (  مةةةةةةا ح ةةةةةق  تةةةةةي إتقةةةةةاي املقةةةةةايا  الح  ا ةةةةةي  ةتث يةةةةةة 
 الحقامة ةامل لاما  املد ةل  تي امللال  ةتحقية ا هداف املولاا ت

 ت حف الن ةا م ةاعة  مة  إوةحا ا  الدةديةال  :ارتتياتي ي  املقتيح  القامة  ع ى الد ل  املةدي
تةةلوا مة  ابةةر م لةة  الح ا ةيا   لدةةديةال فيةر ارحيةةا  ةادحدةةاه ل البةةا  ابخدةاي  ةابحةدا  

 الدا ةةي  للةةد ل  املةدةةي  ة ي ةة  اليةة  الخةةامال ادادةةدامن مةة  اةة ه اة ةة  محاحةةر مدداليةة  اةةي: 
ان ةة  الةةد ل  ةاتةة ثاي  تووبةةي ال البةةا   فنلةة   الةةد ل  املةدةةي  الد بيقةةا  ا  ااءةيةة  ةالحياتيةة   

ة لةةةة    ةةةةدف تحقيةةةةة   ةةةةا فهةةةةداف الدةةةةديةال  ةم  ةةةةا: تلةيةةةة  الدحيةةةةير  اا ( الدقةةةةا   ةت ي ةةةةي ا  
 الوايع ةاملحول ةالداف ي  ىحا الد ل  لد  ه،د  ال البا ت 

 ءقيةةةد االدحيةةير الوةةةايع  :الدحيةةير الوةةةايعAchievement Immediate   تحيةةةير  البةةةا
حدةةةاه( فةةاي ادىي ةةا  اليةة  الخةةامال ادادةةدامن ليااىةةس الةةد ل  املد ةةةل  تةةي فيةةر  ارحيةةا  ةاد 

مةة  اياتةةد   ة قةةاد االديوةة  المةةي تحيةةر علو ةةا ال البةة  تةةي الد بيةةة الوةةايع ل ادبةةاي الدحيةةي ي 
   د ادىي ا  م  ت بية ت حم  البحث مبااح ت 

 ءقيةةد االدحيةةير املحوةةل  :الدحيةةير املحوةةلAchievement Delayed   احدوةةاه  البةةا  اليةة
املد ةةةةةل  تةةةةي فيةةةةر  ارحيةةةةا  ةادحدةةةةةاه(    ةةةةد فتةةةةي  رمليةةةة  الخةةةةامال ادادةةةةدامن ليااىةةةةس الةةةةد ل  

م يلةةة   ل لةةة  فتةةةاايي( مةةة  ت لةقةةةا ةادادبةةةاي فو ةةةا  ة قةةةاد االديوةةة  المةةةي تحيةةةر علو ةةةا ال البةةة  تةةةي 
 الد بية املحول فة امل،ور ل ادباي الدحيي يت

  ت ةةةةةحف الداف يةةةةة   :الح ا ةةةةةيا  الداف يةةةةة  ىحةةةةةا ت لةةةةة"Motivation   الدااليةةةةة  الن ةةةةةا "تلةةةةة  القةةةةةا
ال اتيةةة  المةةةي تحةةةحإل تةةةلاإل الوةةةحا ةتاوقةةة   لدحقيةةةة ذاءةةة  م يلةةة  حلةةة ح االحاوةةة  إلو ةةةا فة الهةيي ةةةا 

ةت ةحف الن ةا "عةلية  عقلية  ت ة ثبي  (ت062  4100املااء  فة امل لا ة  االو ةب  ل " شةحات  ةالل ةاي 
ال ةةةةةةةةةةةةةةلاإل ةتاوقةةةةةةةةةةةةةةة  ةتحةةةةةةةةةةةةةةةاف  ع ةةةةةةةةةةةةةةى اتةةةةةةةةةةةةةةةدةحايل حمةةةةةةةةةةةةةةة  ءدحقةةةةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةةةةدف املقيةةةةةةةةةةةةةةةاا مةةةةةةةةةةةةةةة  ةيا  

 ةةةا ت ةةحف الن ةا "اةةا  ة ااةة   هليةة  اااليةة  ت ةةاعد  (Pintrich & Schunk 2002 312).إلال ةلا 
الدلةيةةةةةةةةةةةة  ع ةةةةةةةةةةةةى تحقيةةةةةةةةةةةةة ا هةةةةةةةةةةةةداف  ةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةيااا  ابخدلوةةةةةةةةةةةة   املديتةةةةةةةةةةةة   امل ةةةةةةةةةةةةاله  ةال ةةةةةةةةةةةةال  

ةا الن ةا  ت(Sternberg & Williams 2002 56)التةحل ةت ةحف الداف ية  ىحةا ت لة  الح ا ةيا  إوحاميو
ط ال الب  تي املححل  اداددامي   لبة ه املي ةد مة  اليقةد ةالتي بةال ةادى بةال تةي الحذب  المي تاو  نلا

ت لةةة  الح ا ةةةيا   مةةةي ارح ةةةاد االح ةةةا  ةاديتيةةةا  ملةةةا ت،اءةةة  ال البةةة   ةالدهلةةةس ع ةةةى اليةةة اما  
المةةي اةةةد تااوققةةةا فللةةةا  عةليةة  الةةةد ل  اةي ملةةةر فة اىد ةةةاي إلااةة  فة مكافةةةل ت ةتقةةةاد االديوةةة  الكليةةة  

 تحير علو ا ال الب  تي مقياد الداف ي  امل د ل ل ت   المي
 

 الطريقة واإلجراءات 

 مرااج البحاث وتصميمه التجريبي 

اعدةةةةةةةةد البحةةةةةةةث تةةةةةةةي إوحا اتةةةةةةة  ع ةةةةةةةى املةةةةةةةلال الد ح اةةةةةةةي القةةةةةةةام  ع ةةةةةةةى تيةةةةةةةةي  ابيةةةةةةةةاعدبي الد ح  يةةةةةةة  
 ةد مة  تكةاف،  البةا  ةال اا   مي اادبايا  ابلي    دء   حيث هدفة ادادبايا  القبلي  إلى الدل

ابيةةةةةاعدبي ابةةةةر اةةةةد  الد حمةةةة  ا تاتةةةةي  للبحةةةةث  تةةةةي حةةةةبي هةةةةدفة ادادبةةةةايا  الب دءةةةة  إلةةةةى تقصةةةة ي 
فاعليةةةةةة  اتةةةةةةداداا امل اليةةةةةة  الد ح  يةةةةةة  امل ةةةةةةدادم   ارتةةةةةةتياتي ي  املقتيحةةةةةة  القامةةةةةةة  ع ةةةةةةى الةةةةةةد ل  

ىحةا ت لة  الح ا ةيا ( لةد   املةدي( تي تلةي  املدهبيا  الدا     الدحيير الوايع ةاملحوةل ةالداف ية 
  البا  املححل  اداددامي  تي مل ق  واراي ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ت
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 مجتمع البحث وعينته 

ءدكةةاي م دةةةي البحةةةث مةة  وةيةةي  البةةةا  اليةة  الخةةامال ادادةةةدامن اةل قةة  وةةاراي  تةةةي 
يةةث ا ةةة إلةةى (  البة   اةةةلي   الد حمة  ا تاتةةي  للبحةث  ح86حةبي ااديةح  عيلةة  البحةث ع ةةى  

(  البةة   تةة  22(  البةة   ةا اةةح   ةةاا   ااامقةةا  22م ةةةاعدبي مدكةةاف دبي ا ةلةةى ت ح  يةة  ااامقةةا  
املديتةةة  ادادداميةةة  ال ةةةا     ةادادداميةةة  الثاملةةة  تةةةي  ةةةي ال ةةةاةال  ااديةةةايه  ا ح قةةة  علةةةاامي  مةةة 

ي( مةةةة   ةةةةر -2ي فيةةةةر    ةااديةةةةااةدءلةةةة  وةةةةاراي ةالدةةةةا  دبي لةةةةعااي  ال امةةةة  للد لةةةةي  اةل قةةةة  وةةةةاراي
(  ةالويةةر ا اةةح ابيةاعةة  ادادداميةة  ال ةةا   مديتةة  م  ةةا  ليةثةةر فحةةدهةا ابيةاعةة  الد ح  يةة   

 (ت  اداددامي  الثامل ال اا    

 إعداد وضبط مواد وندوات البحث 

 إعداد وضبط اإلستراتيجية املقترحة القائمة على التعلم املمتع 

تيحة  القامةة  ع ةى الةد ل  املةدةي  تة  محاو ة  ال دءةد مةة  رعةداا ة ةب  ارتةتياتي ي  املق
ةةةاتن 4102  إاةةةةحاهي  4112 الحةةال امليةةةةااي ال حميةةةة  ةا ول يةةةة   ا  اليةةةةل    عبةةةةدهللا 4106  البي ة

 ;Fouryza  et al 2018; Posamentier  et al 2019  4141  يم ةاي ةفااتةلنل  4106ةاللةاا 
Huffman 2019; DeAndrade & Fachada 2020; Jayadevan 2020; Pujiastuti  Haryadi & 

Ridwan 2020; Dobie & Sherin 2021; Ruswidiono  et al 2021) حيةةث تةة  اتةةدا م  
اة ةةة  محاحةةةر لعتةةةةتياتي ي  املقتيحةةة  القامةةةة  ع ةةةةى الةةةد ل  املةدةةةي تةةةةي تةةةديةال الح ا ةةةيا  ل البةةةةا  

 املححل  اداددامي   تةثلة تي الدالي: 

 لدا ي  للد ل  املةديتاملححل  ا ةلى: ا -0
 املححل  الثاىي : ة ي   ان   الد ل  ةات ثاي  تووبي ال البا ت -4
 املححل  الثالث : فنل   الد ل  املةديت -2
 املححل  الحا   : الد بيقا  ا  ااءةي  ةالحياتي ت -2
 املححل  الخام  : الدقا   ةت ي ي ا اا ت   -2

 

 ( الدالي:0ة ةو  تةثير تل  املحاحر تي اللكر  
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ل البا  املححل   (: محاحر اتداداا ادتتياتي ي  املقتيح  تي تديةال الح ا يا 0اكر  
 اداددامي 

 ةت ح  الباحث  فيةا ء ي محاحر اتداداا ادتتياتي ي  املقتيح  االدويير:

 ةتةةةةي هةةةة ل املححلةةةة  ءةةةةد  تحدءةةةةد فهةةةةداف الةةةةد ل  املةةةةحاا  :املححلةةةة  ا ةلةةةةى: الدا ةةةةي  للةةةةد ل  املةدةةةةي
قةةةا لةةةد  ال البةةةا  ايةةةاي  اايقةةة   ةتحدءةةةد ميةةةااي الةةةد ل  ةالاتةةةام  الد ليةيةةة  امللاتةةةب  تحقيق

للةةديد  ة ةةة ل  إعةةةداا   ةةةا ا نلةةة   الح ا ةةةي  املةد ةةة   ا  اليةةةل    ةةةةا تقةةةاا امل لةةةة  اا ةةةي 
إ اي عاا للخبيا  الد ليةي  املقدم  لدحقية الد ل  املةدةي  ايةاي  ت لاتةس مةي ابةيا  ال البةا  

اتةادياة      ة  ل   بي   ا هداف الد ليةي  املقياا  ةابحدا  تلوو
  ةفو ةةا ءةةد  ة ي ةة  ان ةة  الةةد ل  مةة   :املححلةة  الثاىيةة : ة ي ةة  ان ةة  الةةد ل  ةاتةة ثاي  تووبةةي ال البةةا

اةةةةة ه تةةةةةةلمبي ادحدياوةةةةةا  املااءةةةةةة  ال رمةةةةة  للةةةةةةد ل  املةدةةةةةي  حيةةةةةةث ءةةةةةد  تحدءةةةةةةد ا اةا  ةالخامةةةةةةا  
ليةيةة   ةتدةةالى امل لةةة  اراةةحاف ع ةةى ال البةةا  فللةةا  تلويةة  مقةةاا الةةد ل  ال رمةة  لدلويةة  الخبةةي  الد 

املةدةةةي  ة ةةةةد  الدو ةةةةية مةةةي ال البةةةةا  تةةةةي وةةةةي ا اةا  ةالخامةةةةا   ة ةةةة ل  تحتنةةةس البن ةةةة  اليةةةةوي  
ااار ميح  الديات    ةا ءد  تي ه ل املححلة  اتة ثاي  تووبةي ال البةا  مة  اة ه تشةيي ق  ع ةى 

بةةةةةي ابخدلوةةةةةة   اار ةةةةةاف  إلةةةةةةى تولةةةةةي  الةةةةةة ه  ةالاوةةةةةداي ةالدووبةةةةةةي فيةةةةةةةا اتةةةةةداداا مقةةةةةةايا  الدوو
 ءديتاى  م  ا ه تقدء  فنل   ةت بيقا  تحبس الح ا يا  للواتق  ةتقح  ا لقلا   ت

 ةفو ةةا ءةةد  إعةةداا   ةةا ا نلةة   الح ا ةةي   ا  اليةةل  : املححلةة  الثالثةة : فنلةة   الةةد ل  املةدةةي
ا مد دا  مثر:اةا ات الديد املقدا  ة ةو  في تلا    تل  ا نل   اايو

  ةاةةي  ةةر مةةا تقةةاا اةة  ال البةة  تحةةة إاةةحاف ةتاويةة  امل لةةةة    :ا نلةة   ةاملقةةاا البحثيةة
  ةةةةةةدف م ةةةةةةاعد  ال البةةةةةةا  ع ةةةةةةى الااةةةةةةاه للة لامةةةةةةا  ةالحلةةةةةةاه حةةةةةةاه ملةةةةةةكل  ي ا ةةةةةةي  
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محدا  ةتحليلقةا دتاةا  اةحاي  لةلن ا  ةاةد تةةايد  لةكر فةحاع فة وةةااي  ة ةوة  في تةد  
 ار املديت  فة اايوقاتاا
  ةاةةي فنلةة   فحاءةة  فة وةاعيةة  اامةةة  ع ةةى امللاف ةة   ة ةةدف  :ا حةةااي ةا لهةةار الح ا ةةي

للوار ة حوةقةا اااعةد محةدا   ة حةدا الوةامي تةي ال  اءة   ةت ةاعد ال البةا  ع ةى مةايتة  
 املقايا  الح ا ي  ابخدلو  ةت  ي  املواهي  املقدم  تي الديدت

  ةةةا فة  املةةةا   مةةة  اةةة ه اةةةياذا   ةاةةةي ت حمةةة  :القيةةة ةاا يةةة  فة اياليةةة  ت لةةةاةه فشخااو
ةفحةةةةدا  ةماااةةةةة  متياا ةةةة  ةم  ل ةةةةةل   ة ةةةةدف إلةةةةةى اتةةةة ثاي  عاا ةةةةة  ةةوةةةةداي القةةةةةاي   

 ةت  ى إلى إ  اا  ال دءد م  ادت اها  ةالقي  املحذام ت 
  ةةا ءقةةاا اةة  ال البةةا  لدحقيةةة هةةدف  :ا ل ةةاي الد ليةيةة م ةةبي  ح ةةد الةةد ل  االل ةةس مااوو

اةةد ءكةةاي لل  ةةلي  فة التيفيةة   ةالةةد ل  االل ةةس ء لةةس املد ةة  ةالحاحةة  اللو ةةي  لل البةةا   
  ةا ءو ط   الثق  االلوال ةال ةر اليةااي ةاحتياا حقا  ا اح  ت

 حيةةةةةث تلاةةةةةحط ال البةةةةة  تةةةةةي ال ةةةةةةر  ةتدواعةةةةةر مةةةةةي املةةةةةاا  ايةةةةةاي  عةليةةةةة  : الةةةةةد ل  اال ةةةةةةر
ايةةةةاي  مةد ةةةة   ةة ةةةةاعد ع ةةةةى تةةةةد الو ةةةةا  اةةةةبي اااةةةة  إ ا اةةةةدمة املوةةةةاهي  املحتب ةةةة  اةةةة  

اليااىةةةس الل ح ةةة  ةاليااىةةةس ال ةليةةة  للح ا ةةةيا   ةتحا ةةةر البن ةةة  اليةةةوي  إلةةةى ان ةةة  ت لةةة  
 ح ااها وا م  املح  ةال ةر تي تقدء  املواهي  الح ا ي  لل البا ت 

  ا  مة   :ال حام  ال لةي  ر ما ءيدي ع  امل لة  م  اةاه فة ف ةر مقيةاا ةم ةد م ةبقو
ةةةةةةةةا ةاهلةةةةةةةة  ىحةةةةةةةةا ما ةةةةةةةةات مةةةةةةةة   اةةةةةةةةلى  في ءثبةةةةةةةةي اهدةةةةةةةةةاا ال البةةةةةةةةا   ة حةةةةةةةةد  لةةةةةةةةدي    يبو
ما ةةاعا  الح ا ةةيا   ة ةةدعاه  إلةةى ال  ةةاةه عةة  حقيقةة  هةة ا القةةاه فة الو ةةر ةال ةةح 

 الكام  ةيا لت
  ةتد ة  ه ل املححل  ما ء ي: :املححل  الحا   : الد بيقا  ا  ااءةي  ةالحياتي 

  ةةةةا ع ةةةةى الد بيقةةةةا  الح ا ةةةةي   ا  ال بي ةةةة  ةتةثةةةة :الد بيقةةةةا  ا  ااءةيةةةة ا عةليو ر تةةةةدي بو
ابيةةةةةةحا  دتةةةةةة ي اي امل ةةةةةةايف ةاملوةةةةةةاهي  ابخدلوةةةةةة   اار ةةةةةةاف  إلةةةةةةى حةةةةةةر   ةةةةةةا الدةةةةةةدي با  

 املاواا  تي الوداي املدي  يت
   حيث ءةد  تقةدء  ماااة  ت بيقية  حياتية   :الد بيقا  الحياتي   ا  ال بي   املةد

بةةةةي  لل البةةةةا  ةتديةةةةر االبن ةةةة  المةةةةي ءودةةةةةاي إلو ةةةةا  احيةةةةث تلةةةةدةر ع ةةةةى اياىةةةةا  ةم ةةةةايف مث
 ت ق  تي عةلي  الد ل  املةدي ملا اعا  الح ا يا ت  

  ةةةا : املححلةةة  الخام ةةة : الدقةةةا   ةت ي ةةةي ا اا ةةةا مةةة  عةليةةة  الةةةد ل  ةمقامو ا مقةو ح ةةةد الدقةةةا   وةةةي و
ا مةةةة  مقاماة ةةةةا  ة اا ط ةةةةا تةةةةي وةيةةةةي ا ااة ةةةةات ةة ةةةةد  هةةةة ل املححلةةةة  اد قةةةةا   ت لةةةة  ال البةةةةا  فتاتةةةةيو

للةةديد ةتقةةةدء  الده ءةةة  الحاو ةةة  لقةةة  ةت ي ةةةي فاا  ةة    ةةةد إى ةةةار املقةةةاا ةا نلةةة   ابخدلوةةة   ةاةةةد 
 تةثلة فتاليس الدقا   امل دادم  تي ارتتياتي ي  املقتيح  تي الدالي:

 ةي ةةةدف إلةةةى تحدءةةةد ابةةةيا  ال البةةة  ةمقاياة ةةةا ال ةةةااق  إلةةةى واىةةةس تحدءةةةد الدقةةةا   القب ةةةي :
يها الخا     ةة دادا ابر اللحةت تي اح  الةديد  لدحدءةد احدياوةا  ال البةا   ففكا

   ةالد حف ع ى امل دا  ا ةلي لق  ابر اد  ما ات الديدت
 ة قيةةةةد اةةةة  عةليةةةة  الدقةةةةا   المةةةةي تقةةةةاا   ةةةةا امل لةةةةة  فللةةةةا  عةليةةةة  الةةةةد ل   الدقةةةةا   البلةةةةامن :

 ةحا  ي الدقةا   البلةامن ءحةد  فللةا  ة بدف مي اداء  الةد ل  ة اا بة  فللةا  تةبي الحية   ةى
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البلا  فة الدكا   في س ا ه اليقةد مة  فوةر اتةدادام  تةي تح ةبي تلة  ال ةلية  ىو ةقا  
 ةة اعد امل لة  ع ى الدل د م   يوي  تقدا ال البا  تي عةلي  الد ل ت 

 ةةد : ة قيةةد اةة  عةليةة  الدقةةا   المةةي ت ةةح  تةةي ن اءةة  الحيةة  الدياتةةي  فة الدقةةا   ال  ةةامن  
ادىي ةةةةا  مةةةة  اياتةةةة  ةحةةةةد  اياتةةةةي  م يلةةةة   تكةةةةاي ال البةةةة  اةةةةد فتةةةةةة مد لباتةةةة  تةةةةي الااةةةةة 
ابحةةةةةةدا رتةامقةةةةةةا  ة حةةةةةةدا ايوةةةةةة  تحقيةةةةةةة ال البةةةةةةا  للةاحوةةةةةةا  الحمن ةةةةةة  لةةةةةةد ل  املقةةةةةةحي 

 الديا  ي فة   ا ةحدات ت
 -فحاءةةةةة   ةةةةةا تد ةةةةة  تلةةةة  املححلةةةة  ملاالةةةة  ال البةةةةا    ةةةةد ادىي ةةةةا  مةةةة  املقةةةةاا الد ليةيةةةة  املقدمةةةة   

 وةاعي (  ةال ةا  لق  اب ا الد ليقا  الوكاهي  ةالمي ت ق  تي ا ايه  االوح  ةال حةيت

ة  ةةةةةد الدااةةةةةةر ليةةةةةاي  ارتةةةةةةتياتي ي  الددية ةةةةةةي  املقتيحةةةةة  القامةةةةةةة  ع ةةةةةةى الةةةةةد ل  املةدةةةةةةي ةتحدءةةةةةةد     
 محاحلقا ابخدلو  تكاي الباحث  اد فوااة ع  ال ،اه البحثي ا ةهت

 املعلمة إعداد وضبط دليل 

تةةةة  إعةةةةداا اليةةةةر للة لةةةةة  ل تتياةةةةاا اةةةة  علةةةةد تةةةةديةال فيةةةةر  ارحيةةةةا  ةادحدةةةةةاه(  ةاةةةةد ااةةةةدةر    
الدلير ع ى: القدف م  اتداداا الدلير  ةمقدم  ع  الةد ل  املةدةي للح ا ةيا  ةايامية  ةتةبر 

 ةةةةى تحقيقةةة  اااةةةةر الويةةةةر  مياءةةةا اتةةةةدادام   محاحةةةةر اتةةةةداداا ارتةةةتياتي ي  املقتيحةةةة  القامةةةةة  ع
الةةد ل  املةدةةي  ةاملدةثلةة  تةةي:  الدا ةةي  للةةد ل  املةدةةي  ة ي ةة  ان ةة  الةةد ل  ةاتةة ثاي  تووبةةي ال البةةا   
فنلةةة   الةةةد ل  املةدةةةي  الد بيقةةةا  ا  ااءةيةةة  ةالحياتيةةة   الدقةةةا   ةت ي ةةةي ا اا (  ةالخ ةةة  اليمليةةة  

ارتةةتياتي ي  املقتيحةةة   لدةةديةال املا ةةاعا  ابخدةةةاي   اار ةةاف  إلةةةى إوةةحا ا  الدةةديةال ااتةةةداداا 
ةتكةةاي  ةةر ايد مةة  ال لااةةح الداليةة : علةةااي الةةديد ةالةةيم  ابخيةةص لددية ةة   تحدءةةد ا هةةداف 
الد ليةي  املداا    حيث ت  اياذ  فهداف ت ليةي  لكر ايد  يةاي تةي اةياذي ا في تكةاي ةا ةح  

اتةةةةةةةام  الد ليةيةةةةةةة  امل نةةةةةةة  ةاليةةةةةةةياذ  ةملاتةةةةةةةب  ل البةةةةةةةا  اليةةةةةةة  الخةةةةةةةامال ادادةةةةةةةدامن  املةةةةةةةااا ةال
 ةميااي الد ل   إوحا ا  تلوي  الديد  ةاىي ا    ةلي  الدقا  ت 

ةل ةةةةةةب  الةةةةةةدلير تةةةةةة  عح ةةةةةة  ع ةةةةةةى   ةةةةةةا ابحوةةةةةةةبي املداييةةةةةةبي تةةةةةةي م ةةةةةةاه ت لةةةةةةي  الح ا ةةةةةةيا       
(   هةةةح  م حفةةة  مةةةد  م  مدةةة  مل لةةةةا  الح ا ةةةيا   ة ةةة ل   بي ةةة  ةايةةةامص  البةةةا  0 ملحةةةة:

ا ل تداداا  ملحة: املححل  اداددامي   ة  د  (ت4إوحا    ا الد دء    فاب  االحو

 إعداد وضبط االئتبار التحصيلي 

  هةةةدف هةةة ا ادادبةةةاي الةةةى ايةةةاد م ةةةدا  تحيةةةير  البةةةا  اليةةة   :القةةةدف مةةة  ادادبةةةاي ةةاةةةو
الخامال اداددامن تةي وااىةس الةد ل  املد ةةل  تةي فيةر  ارحيةا  ةادحدةةاه( اةقةحي الح ا ةيا   

دتةةةداداا اتةةةتياتي ي  الدةةةديةال الدبةةةاالي  ةتكةةةاي ادادبةةةاي مةةة  وةةةيفء  ا ةه: ت ةةةة   لةةةات  ت لةةة  
موةحا (  ة د لةس ادوااة  ع  ةا ااديةاي البةدءر النةحي  مة   02فت ل  م  ىات ادادياي م  مد دا  

ابي في    ادامر م  ا   ف  ي  م  ا(  فما اليي  الثانن: فقد ت ةة  فتة ل  مة  ىةات حةر امللةو   
ا (  ءد لةةةس ادوااةةةة  ع  ةةةا إوةةةةحا    ةةةا ال ةليةةةةا  الح ةةةااي  ةفقةةةةا لخ ةةةاا  م  ل ةةةةل   موةةةحا 2 

ةاةةد تةة  إعةةداا فتةة ل  ادادبةةاي تةةي  ةةا  ا هةيةة  الو ةة ي  ةالةةاري الو ةةاي لكةةر ايد مةة  الةةديةد  
 ( الدالي ماااوا  ادادباي:0ة ا   اليدةه  
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 (: ماااوا  ادادباي الدحيي ي0ودةه  

  املا ةةةةاعةةةةةا ا
ابيةات ةالو ب   امل دا ا  امل حفي 

 امل ا  
 حر امللو   ت بية فق 

 (%02  2 0 0 0 املدات  الح ا ن ةالاتي  ةامللااه -0

 (%01  4 0 0 - اتدقيا  حر امل لل   -4

 (%02  2 - 4 0 الدةثير اا عةد  -2

 (%02  2 0 0 0 ادحدةاه -2

 (%41  2 0 0 4 ادحدةاه ةالو اي  -2

 (%01  4 0 - 0 ا   حر امل لل   إنلا  اامة ( -8

 (%02  2 - 4 0 عد اللاات   -2

 (%011  41 2 6 2 ابيةةةةةةةات الوةةة ي
 

 لدقةةدءح اةةد  ادادبةةاي  تةة  عح ةة  ع ةةى م ةاعةة  مةة  ال ةةاا  ابحوةةةبي  :تقةةدءح اةةد  ادادبةةاي
ءقةةةنال مةةةا ة ةةةي لقياتةةة   ةفىةةة  املداييةةةبي تةةةي ت لةةةي  الح ا ةةةيا   ةاةةةد فوة ةةةاا ع ةةةى في ادادبةةةاي 

 ع ى ايو  عالي  م  اليد ت
 مةةة  اةةةوا  ادادبةةةاي الييةةةد اتيةةةاف  االثبةةةا   ةادادبةةةاي الثااةةةة  :ح ةةةاي م امةةةر لبةةةا  ادادبةةةاي

هةةةةا الةةةة ع ح  ةةةةن ىدةةةةام  مدقايمةةةة  فة ح  ةةةةن اللدةةةةام  ىو ةةةةقا إ ا تةةةة  ت بيقةةةة  ف  ةةةةي مةةةة  مةةةةح  تةةةةي وةةةةحةف 
حيةةةةث  Alpha Coefficientلةةةة  فلوةةةةا  حةىبةةةةا  م اامدةاللةةةة   ةاةةةةد تةةةة  ح ةةةةاي الثبةةةةا  ااتةةةةداداا 

(  242  0262ح ةةةدادا هةةة ا امل امةةةر تةةةي ح ةةةاي لبةةةا  ادادبةةةايا  ةاملقةةةاءنال اكافةةة  فىااعقةةةا فحم 
(  ةة ةةد م امةةر لبةةا  ملاتةةس ءةوةة  الالةةا  اةة  62 1ةاةةد الةة  م امةةر الثبةةا  ةفقةةا لقةة ل ال ح قةة   

   تلبحث ا تاتي ةاد ة لاي إلى ىدام  ادادباي علد ت بيق  ع ى عيل  ا
 تةةةةة  ح ةةةةةاي م ةةةةةام   ال ةةةةةقال  ةاليةةةةة ام   :ح ةةةةةاي م ةةةةةام   ال ةةةةةقال  ةاليةةةةة ام  ةالدةيبةةةةةال

(  ةاةةةد 881-222  4118ةالدةيبةةةال  تةةة ل  ادادبةةةاي  ااتةةةداداا امل ةةةااد  الخااةةة  ا ل  ال ةةةيد 
(  فمةةةا م ةةةام   اليةةة ام  فقةةةد 26 1-82 1تحاةحةةةة م ةةةام   ال ةةةقال   تةةة ل  ادادبةةةاي مةةةا اةةةبي  

(  ةت ةةةةد 06 1-02 1(  تةةةةي حةةةةبي تحاةحةةةةة م ةةةةام   الدةيبةةةةال مةةةةا اةةةةبي  28 1-44 1حاةحةةةةة مةةةةا اةةةةبي  ت
 ع ةى اةدي  موةحاا  ادادبةاي ع ةى 

و
م ام   تقال  ةا ام  ةتةيبال مقبالة   ة لة  مةا ح  ةن م،اةحا

 الدةيبال ابي  البا  الي  الخامال اداددامنت
 ح ةةةةاي الةةةةيم  الةةةة ع اتةةةةدهحا   ةةةةر  تةةةة  ح ةةةةاي رمةةةة  ادادبةةةةاي عةةةة   ح ةةةةة :تحدءةةةةد رمةةةة  ادادبةةةةاي

 البةة  ع ةةى حةةدل تةةي اروااةة  عةة  فتةة ل  ادادبةةاي  لةة  ح ةةاي مداتةة  هةة ل ا رملةة  ةاةةد الةة  الةةيم  
 ( اايق ت  81امللاتس لد بية ادادباي  

 لدنةحي  ادادبةةاي تة  تايةيص ايوةة  ةاحةد  لكةر إوااةة   ةحيح  عة  فتةة ل   :تنةحي  ادادبةاي
  ةلةةةة   ايوةةةةا  لكةةةةر تةةةة،اه مةةةة  فتةةةة ل  حةةةةر امللةةةةو    (02اداديةةةاي مةةةة  مد ةةةةدا ةعةةةةداها  

و
تةةةة،اد

 ( ايو ت21( فت ل   ةمالدالي تبل  الديو  الكلي  ل ادباي  2ةعداها  
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 للد بية تي الد حم  ا تاتي  للبحث ملحة: ةم ل  فاب  ادادباي تي اايت  ال  امي 
و
 (ت  2واهيا

  إعداد وضبط مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات  

 هةةةةةدف املقيةةةةةاد إلةةةةةى الد ةةةةةحف ع ةةةةةى م ةةةةةدا  الداف يةةةةة  ىحةةةةةا ت لةةةةة   :القةةةةةدف مةةةةة  املقيةةةةةاددءةةةةةد تح
الح ا ةةةةةيا  لةةةةةد   البةةةةةا  املححلةةةةة  ادادداميةةةةة    لةةةةةات  ت لةةةةة  دتةةةةةداداا ادتةةةةةتياتي ي  الددية ةةةةةي  

 املقتيح  القامة  ع ى الد ل  املةديت
 د ل     ةةد محاو ةة  تةة  تحدءةةد اة ةة  محةةاةي ملقيةةاد الداف يةة  ىحةةا الةة :املقيةةاد محةةاةي  تحدءةةد

 & Ahkam  Anwar  4108  اليةةةةا  4104  ةةةةا الدياتةةةةا  ةا احةةةةا  ال ااق  داةةةةبي 
Aryanti  2020; Apriana & Hidajat 2020; Atit  et al 2020; Awofala  Lawani & 

Adeyemi 2020; Rachmavita 2020; Sumargiyani  Habibi & Nafi’ah 2020; 
Ning 2020; Anggraeni 2021; Cheung & Kwan 2021; Daher 2021; Lawal & 

Awofala ; Megarani2021 et al  ; Tabuena & Pentang2021 2021 حيةةث ااةةدةر ع ةةى )
 ابحاةي الدالي : 

o  ة قيةةةةةد اةةةةة  اةةةةة اي ال البةةةةة  اال ةةةةة اا  ةال ةةةةةحةي الةةةةة ع  :ادتةةةةةدةدات اةةةةةد ل  الح ا ةةةةةيا
ت ةةة ى لدحقيققةةةا ة لةةة  ءةةةحتب  ادياتةةةي ا ملا ةةةاعا  مةةةلال الح ا ةةةيا   تةةةي ةوةةةاا فهةةةداف 
 لدقلير امللر فة الي اما  المي اد تااوققا لدحقية تل  ا هدافت

o  ةة نةة  يذبةة  ال البةة  تةةي تلةيةة  مقاياة ةةا ةتح ةةبي م ةةدااها ا  ةةااءمي تةةي  :م ةةدا  ال ةةةا
 الح ا يا  ةملا، مكاى  محماا  ةم ه اليقد لدحقية  ل ت 

o لةةاف حقةةامة املوةاهي  ةالل ح ةةا  ةحةةر : تةةافح الحذبة  لةةد  ال البةة  تةي ا  حةس ادتةةد  ت
 امللو   الح ا ي  ةحقامة ا ماي الهام   المي تحي    ات 

o  ة قيةةةةد   ةةةةا إاةةةةحاي ال البةةةة  ع ةةةةى تحقيةةةةة هةةةةدفقا يذةةةة  اليةةةة اما  المةةةةي تااوققةةةةا  :املثةةةةااح
ةم ه اليقد للدهلس ع ى تل  الي اما   ةال  ي لحر امللةو   الح ا ةي  الية ب  المةي 

 ا  الد ل  ةادية ا ع ى ادحدواه اولا قا إلى فاص   ايو ت   اد تااوققا فلل
o ةة نةةةةةي احةةةةةث ال البةةةةة  عةةةةة  ال ةةةةةح  ةاروةةةةةحا ا  المةةةةةي تةلةةةةةي فلةةةةةلقا  :الخةةةةةاف مةةةةة  الولةةةةةر

ةالحذبةةةة  تةةةةي عةةةة م اليةةةة اما  المةةةةي اةةةةد تااوققةةةةا فللةةةةا  الةةةةد ل  مةةةة  فوةةةةر الدوةةةةا  ةتح ةةةةبي 
 م دااهات 

 د ةفقةةا للةةةا م ليوةةح  تةة  اةةياذ  عبةةايا  املقيةةا :اةةياذ  عبةةايا  املقيةةادLikert  ل هةةن الدةةديم
د تل بةةة(  احيةةث ت بةةي عةة    ةةا ال ةةلا يا  المةةي اةةد تةايتةةقا فة  –تل بةةة إلةةى حةةد مةةا  – تل بةةة 

ةاةد يةاةي تةي اةياذ  عبةايا   تحال   ا  البا  املححل  اداددامي  فللةا  اياتةي   ملقةحي الح ا ةيا ت
ي ال البةةا   ةت بةةي عةة    ةةا ال ةةلا يا  المةةي املقيةةاد في تكةةاي تةةقل  ةةا ةةح   ةملاتةةب   عةةةا

 اد ءةايتان ا فللا  ت لي  ةت ل  الح ا يا ت
 عةح  عة   ح ةة تة  تقةدءح اليةد  ال ةاهحع للةقيةاد  اةد  ابحدةا (  :تقدءح اد  املقيةاد

املقيةةةةاد ع ةةةةى   ةةةةا ابحوةةةةةبي املداييةةةةبي تةةةةي م ةةةةالي ت لةةةةي  الح ا ةةةةيا  ةعلةةةة  الةةةةلوال الد ليمةةةةي 
إوةةحا    ةةا الد ةةدء   ال ويوةة   فاةةب  املقيةةاد ءقةةنال مةةا ة ةةي  ة  ةةد(  0ة:اكليةةا  التيايةة  ملح

 لقيات   ةفاب  ع ى ايو  عالي  م  اليد ت
 ع ةى م ةاعة  مة   :الد حم  ادتةد  عي  للةقيةاد 

و
اامةة الباحثة  اد بيةة املقيةاد اتةد  عيا

   ة ةاي القةدف (  البة42تلةي ا  الي  الخامال اداددامن  ذبي عيل  البحث ا تاتةي ( الهةة  
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مة  الد حمةة : الدل ةةد مةة  مةد  ة ةةا  ت ليةةةا  املقيةةاد  ةتقةةدءح اةد  عباياتةة  مةة  اةة ه ح ةةاي 
 اد  ادت ا  الداا ي  ة  ل  ح اي لبا  املقيادت

 ةلدحقيةة  لة  تة  ح ةاي م امةر اديتبةاط  :ح اي اد  ادت ا  الداا ي ل بةايا  املقيةاد
املقيةةاد ةايوةةاة   تةةي املقيةةاد  كةةر   ةةةا ءديةة  تةةي اةةبي ايوةةا  ال البةةا  تةةي  ةةر محةةاي مةة  محةةاةي 

 ( الدالي:  4اليدةه  
 (: 4ودةه  

 ةابيةات الو ي للةقياد م ام   اديتباط ابي محاةي مقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا 

 م دا  الددل  م ام   اديتباط محاةي املقياد ا

 (10 1  24 1 ادتدةدات اد ل  الح ا يا  -0

 (10 1  20 1 دا  ال ةا م  -4

 (10 1  21 1 حس ادتد  ت -2

 (10 1  62 1 املثااح  -2

 (10 1  66 1 الخاف م  الولرت -2

 

( ال ةااة في م ةام   اديتبةاط اةبي ايوةا  ال البةا  4ة دي  م  البياىا  املد ةل  تي اليدةه  
 علةد تي  ر محاي مة  ابحةاةي املكاىة  للةقيةاد ةايوةاة   تةي املقيةاد 

و
 كةر  وةي قةا االة  احيةاميا

ةةةةا  ةمةةةة  لةةةة  فاملقيةةةةاد ع ةةةةى 10 1م ةةةةدا    (  مةةةةةا ءةةةةده ع ةةةةى في عبةةةةايا  املقيةةةةاد مد ان ةةةة  اااليو
 ايو  عالي  م  ادت ا  الداا يت

 ح قة  إعةاا  الد بيةة ت  ح ةاي لبةا  املقيةاد ااتةداداا  :ح اي لبا  املقياد Retest-Test 
ةةةةةةةا40  ةةةةةةةد فتةةةةةةةي  رمليةةةةةةة  مقةةةةةةةدايها   ة ا ةةةةةةة  (  208-202  4108مةةةةةةة  الد بيةةةةةةةة ا ةه ح ةةةةةةة   ( ءامو

 ( الدالي م ام   لبا  محاةي مقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا  ةاملقياد  كر: 2اليدةه  
 (: 2ودةه  

 ةمحاةيل الوحعي    ر ع ى حد (  م ام   لبا  مقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا 

 لددل م دا  ا م ام   الثبا  محاةي املقياد ا

 (10 1  68 1 ادتدةدات اد ل  الح ا يا  -0

 (10 1  66 1 م دا  ال ةا  -4

 (10 1  62 1 حس ادتد  ت -2

 (10 1  20 1 املثااح  -2

 (10 1  62 1 الخاف م  الولرت -2

 (10 1  66 1 املقيةةةةةاد  كر
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ا  وةي قةةا االةة  إحيةةاميا علةةد ( في اةةي  م ةةام   الثبةة2ة ديةة  مةة  البياىةةا  املد ةةةل  تةةي اليةةدةه 
 م  الثبا  ت،هر للثق  في ت(  مةا ءده ع ى في املقياد ع ى ايو  عالي  12 1م دا  

 انلةةةةةةا 0-4–2تةةةةة  الدنةةةةةحي  اإع ةةةةةا  ال بةةةةةايا  املاوبةةةةة    : ح قةةةةة  تنةةةةةحي  عبةةةةةايا  املقيةةةةةاد  )
ت لة  الح ا ةيا  (  ةمالدالي تبل  الديو  ال  مة  ملقيةاد الداف ية  ىحةا 2-4–0ال بايا  ال الب   

 ( ايو ت21( ايو   تي تبل  الديو  اليهح   21 
 الةة  عةةدا عبةةايا  مقيةةاد الداف يةة  ىحةةا ت لةة  الح ا ةةيا  تةةي اةةايت   :اليةةاي  ال  اميةة  للةقيةةاد

( عبةةاي   تلةةديم تحةةة اة ةة  محةةاةي تقةةنال تةةي م ةاعقةةا م ةةدا  الداف يةة  ىحةةا ت لةة  21ال  اميةة   
 وا  املقياد ةعدا ال بايا  املاوب  ةال الب : ( مااا2الح ا يا   ة ا   اليدةه  

 (: 2ودةه  

 ماااوا  مقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا  ةعدا ال بايا  املاوب  ةال الب 

 ابيةات ال بايا  ال الب  ال بايا  املاوب  محاةي املقياد ا

 8 40  06   2 44  02   0 ادتدةدات اد ل  الح ا يا  -0

 8 42  02   4 42  02   2  م دا  ال ةا  -4

 8 42  04   01 42  02   2 حس ادتد  ت -2

 8 48  41   2 42  00   8 املثااح  -2

 8 46  02   2 21  08   6 الخاف م  الولر -2

 21 02 02 ابيةةةةةةةةات
  

عةةةةةةدا  ( ت ةةةةةةاةع عبةةةةةةايا  املقيةةةةةةاد املاوبةةةةةة  ةال ةةةةةةالب    ةةةةةةةا ت ةةةةةةاة 2ة ديةةةةةة  مةةةةةة  اليةةةةةةدةه              
 -ال بةةةةايا  تةةةةي  ةةةةر محةةةةاي مةةةة  محةةةةاةي املقيةةةةاد الخةةةةةال  ةمةةةة ل  ءيةةةةب  املقيةةةةاد تةةةةي اةةةةايت  ال  اميةةةة 

 تواهيا للد بية تي الد حم  ا تاتي  للبحث -(2 ملحة:

 التأكد من تكافؤ طالبات املجموعتين قبل التطبي  

الدحيةةي ي  ة ةة ل  للدل ةد مةة  تكةةاف،  البةةا  ابيةةةاعدبي الد ح  يةة  ةال ةةاا   تةة  ت بيةةة ادادبةةاي 
ةا ع ةى  البةا  ابيةةاعدبي  للد ةحف ع ةى امل ةدا  ا ةلةي  مقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا  ابليو

 لل البا  ابر اد  ت حم  البحث ا تاتي   ةفيةا ء ي تا ي  لويوي   ب  تل  املدهبيا :

 ( نوال  تحصيل الطالبات لجوانب التعلم املتضمنة في فصل )اإلحصاء واالحتمال

ةةةةةا ع ةةةةةى  البةةةةةا  ابيةةةةةةاعدبي الد ح  يةةةةة      ةل ةةةةةب  هةةةةة ا املدهبةةةةةي تةةةةة  ت بيةةةةةة ادادبةةةةةاي الدحيةةةةةي ي ابليو
ةال ةةاا    ةاةةد يةاةةي تةةي الد بيةةة تا ةةي  الد ليةةةا  ةادلتةةالاا اةةاليم  ابحةةدا لعوااةة   ةتةة  ح ةةاي 

البةةةا  املداتةة  ةادىحةةةحاف امل يةةةايع ةايةةةة    ( للد ةةةحف ع ةةةى ادلةةة  الوةةةح  اةةةبي مداتةةة ن ايوةةةا   
 ( الدالي: 2ابيةاعدبي الد ح  ي  ةال اا    ةا ها مببي تي اليدةه  
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 (: 2ودةه  

ادلةةة  الوةةةةح  اةةةةبي مداتةةةة ن ايوةةةةا   البةةةةا  ابيةةةةةاعدبي الد ح  يةةةة  ةال ةةةةاا   تةةةةي الد بيةةةةة القب ةةةةي 
 ل ادباي الدحيي ي

 ابيةاع 
عدا 

 ال البا 

املدات  
 الح ا ن

ادىححاف 
 امل يايع 

ايو  
 الحح  

ة    ( اي
 ابح ام 

 م دا  الددل 

 ارحيامي 

 الوح  ذبي 20 1 88 06 0 24 8 22 الد ح  ي 

 22 0 02 2 22 ال اا   ااه إحياميا

     ةم دا  ادل 88اية    ( اليدةلي  علد ايو  حح )  α  ≤1 10)   =4 22ت) 
اعدبي الد ح  يةةةة  ( ال ةةةةااة في الوةةةةح  اةةةةبي مداتةةةة ن ايوةةةةا   البةةةةا  ابيةةةةة2ة ديةةةة  مةةةة  اليةةةةدةه  

ا  حيةةةةةةث لةةةةةة  تد ةةةةةةاةر ايةةةةةةة    ( ابح ةةةةةةام    ( ايةي ةةةةةةا اليدةليةةةةةة  20 1ةال ةةةةةةاا   ذبةةةةةةي ااه إحيةةةةةةاميو
  مةةةةا ءةةةده ع ةةةى في  البةةةا  ابيةةةةاعدبي (α  ≤1 10  ( ةم ةةةدا  ادلةةة 88( علةةةد ايوةةة  حح ةةة   22 4 

 مدكاف دبي تي ه ا املدهبيت
 

  مقياس الدافعية نحو تعلم الرياضيات 
ً
 ثانيا

  هةةةةةةة ا املدهبةةةةةةةي تةةةةةةة  ت بيةةةةةةةة مقيةةةةةةةاد الداف يةةةةةةة  ىحةةةةةةةا ت لةةةةةةة  الح ا ةةةةةةةيا  ابليةةةةةةةا ع ةةةةةةةى  البةةةةةةةا  ةل ةةةةةةةب
ابيةةةةاعدبي الد ح  يةةة  ةال ةةةاا    ةتةةة  ح ةةةاي املداتةةة  ةادىحةةةحاف امل يةةةايع ةايةةةة    ( للد ةةةحف 

 ع ى ادل  الوح  ابي مدات ن ايوا   البا  ابيةاعدبي  ةا مببي االيدةه الدالي:

 (: 8ودةه  

القب ةةةي  اةةةبي مداتةةة ن ايوةةةا  تلةيةةة ا  ابيةةةةاعدبي الد ح  يةةة  ةال ةةةاا   تةةةي الد بيةةةة ادلةةة  الوةةةح  
 ملقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا 

 مكاىا 

 املقياد

املدات   ال دا ابيةاع 
 الح ا ن

ادىححاف 
 امل يايع 

ايو  
 الحح  

اية    ( 
 ابح ام 

 م داع 

 الددل 

ادتدةدات اد ل  
 الح ا يا 

 02 1 88 00 4 24 2 22 الد ح  ي 

الوحة  
 ذبي

اال  
ا  إحياميو

 42 4 82 2 22 ال اا  

 22 1 88 18 4 22 00 22 الد ح  ي  م دا  ال ةا 

 06 4 00 04 22 ال اا  

 46 1 88 40 4 22 04 22 الد ح  ي  حس ادتد  ت

 26 4 80 04 22 ال اا  

 04 1 88 18 4 62 04 22 الد ح  ي  املثااح 

 22 0 61 04 22 ال اا  
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 مكاىا 

 املقياد

املدات   ال دا ابيةاع 
 الح ا ن

ادىححاف 
 امل يايع 

ايو  
 الحح  

اية    ( 
 ابح ام 

 م داع 

 الددل 

الخاف م  
 الولر

 22 1 88 64 0 82 00 22 الد ح  ي 

 66 0 20 00 22 ال اا  

 املقياد

  كر

 24 1 88 82 2 84 26 22 الد ح  ي 

 24 2 16 22 22 ال اا  
   

الد ح  يةةةة   ( ال ةةةااة في الوةةةةح  اةةةةبي مداتةةةة ن ايوةةةا   البةةةةا  ابيةةةةةاعدبي8ة ديةةة  مةةةة  اليةةةةدةه   
  حيةةةةةةث لةةةةةة  تد ةةةةةةاةر اةةةةةةي    ( ابح ةةةةةةام   

و
(  46 1(   22 1(   02 1ةال ةةةةةةاا   ذبةةةةةةي ااه إحيةةةةةةاميا

≥  α  ( ةم ةةةةةةةدا  ادلةةةةةةة 88( علةةةةةةةد ايوةةةةةةة  حح ةةةةةةة   22 4( ايةي ةةةةةةةا اليدةليةةةةةةة   24 1(   22 1(   04 1 
ا ع ةةةةةةى تكةةةةةةاف،  البةةةةةةا  م ةةةةةةةاعمي البحةةةةةةث تةةةةةةي مدهبةةةةةةي الداف يةةةةةة  ىحةةةةةةا ت لةةةةةة  (10 1   مةةةةةةةا ح ةةةةةةد م،اةةةةةةحو

 الح ا يا ت  

 تنفيذ التجربة األساسية للبحث    

 للخ اا  ةاروحا ا  الدالي :
و
 ت  تلوي  الد حم  ا تاتي  للبحث ةفقا

املديتةةةةةة  ادادداميةةةةةة  ال ةةةةةةا     ةادادداميةةةةةة  الثاملةةةةة  ايةةةةةةي ال ةةةةةةاةال تةةةةةةي مدءلةةةةةة  وةةةةةةاراي  ااديةةةةةاي -
ي( -2  الخةةامال   ةااديةةاي فيةةر مةة  فيةةاه اليةةةالدةةا  دبي رااي  الد لةةي  اةل قةة  وةةاراي

ا ع ى ابيةاعدبي الد ح  ي  ةال اا  ت  م   ر مديت  م  ا  ةتارةي ال البا  علااميو

إوةةةةةةةةحا  الد بيةةةةةةةةة القب ةةةةةةةةي  اةا  البحةةةةةةةةث ابةةةةةةةةر اةةةةةةةةد  الد حمةةةةةةةة   ةالدل ةةةةةةةةد مةةةةةةةة  تكةةةةةةةةاف،  البةةةةةةةةا   -
 ابيةاعدبي الد ح  ي  ةال اا  ت

ديتةةةة  ا ةلةةةةى  ادادداميةةةة  فيةةةةةا ءد لةةةةة االقامةةةةة  االدةةةةديةال  فقةةةةد اامةةةةة م لةةةةة  الح ا ةةةةيا  اامل -
 -  ةةةةد تةةةةدي ط ا ع ةةةةى اتةةةةداداا ارتةةةةتياتي ي  املقتيحةةةة  القامةةةةة  ع ةةةةى الةةةةد ل  املةدةةةةي –ال ةةةةا   ( 

االدةةةديةال ل البةةةا  ابيةاعةةة  الد ح  يةةة   تةةةي حةةةبي اامةةةة م لةةةة  الويةةةر تةةةي املديتةةة  ا اةةةح  
  الدةةةةةديةال  ادادداميةةةةة  الثاملةةةةة ( االدةةةةةديةال ل البةةةةةا  ابيةاعةةةةة  ال ةةةةةاا   ااتةةةةةداداا  ح قةةةةة

ات    امل داا   تي الااة ىو   ةتي الوتي  اليملي  ىو قا تقح بو

ةةةةةةةا لليةةةةةةةدةه اليمنةةةةةةةي املا ةةةةةةةات  - تةةةةةة  الدةةةةةةةديةال ل البةةةةةةةا  ابيةةةةةةةةاعدبي الد ح  يةةةةةةة  ةال ةةةةةةةاا   ةفقو
 لدديةال فير  ارحيا  ةادحدةاه(  م  ابر إااي  الد لي  اإااي  وارايت

تةةةةةي   *( لةةةةةة  الح ا ةةةةةيا  املد اةىةةةةة  م قةةةةةاححاةةةةة الباحثةةةةة  ع ةةةةةى اةةةةةح  فوةةةةةح  البحةةةةةث ةفهدافةةةةة  مل -
 تالد بية م  ا ه عد  لقا ا  م قا تي املديت  المي ت ةر   ا ابر اد  الد حم  

تا  ة الباحث  م لةمي الح ا يا  تي املديتةدبي ابخدةايتبي للدل ةد مة  تةبي الد حمة   حيةث تة   -
لةةةة  الخةةةام  ااتةةةةداداا الدل ةةةد مةةة  التةةةالاا م لةةةةة  ابيةاعةةة  الد ح  يةةة  ااتةةةداداا اليةةةةر امل 

ارتةةتياتي ي  املقتيحةة  القامةةة  ع ةةى الةةد ل  املةدةةي   ةةةا تةة  مدا  ةة  م لةةة  ابيةاعةة  ال ةةاا   
 فللا  الدديةالت

                                                 
تتقةةدم الباحثةةة بالوةةكر والتقةةدير لرسةةتاتة/ ريةةم بنةةت فةةايز محمةةد الوةةهري معلمةةة الرياضةةيات علةةى جهةةدها  )*(

 المبذول أثناء تطبيق تجربة البحث.
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ا  - تةة  ت بيةةة ادادبةةاي الدحيةةي ي الوةةايع ة ةة ل  مقيةةاد الداف يةة  ىحةةا ت لةة  الح ا ةةيا    ةةدءو
  اداءةة  اليةةاا الديا ةة ي ةتحةةة ع ةةى  البةةا  ابيةةةاعدبي الد ح  يةة  ةال ةةاا    تةةي الااةةة ىو ةة
ا    د ادىي ا  م  ت حم  البحث مبااح ت   ال حةف ىو قا تقح بو

ا ع ةى  البةا  ابيةةاعدبي الد ح  ية  ةال ةاا    تةي  - ت  ت بية ادادباي الدحيةي ي املحوةل   ةدءو
الااةةة ىو ةة  تةةي اداءةة  اليةةاا الديا ةة ي ةتحةةة ال ةةحةف ىو ةةقا    ةةد ادىي ةةا  مةة  ت حمةة  البحةةث 

ات 40د  ةعلحةي  اإح  ( ءامو
 نتائج البحث )تفسيرها ومناقشتاا( 

 نتائج ائتبار الفرض األول 

( اةةةةةةةبي α  ≤1 10ىةةةةةةةص الوةةةةةةةح  ارحيةةةةةةةامن ا ةه ع ةةةةةةةى: د ءاوةةةةةةةد فةةةةةةةح  ااه إحيةةةةةةةاميا علةةةةةةةد م ةةةةةةةدا   
مداتةةةةةةةةة ن ايوةةةةةةةةةا   البةةةةةةةةةا  ابيةةةةةةةةةةاعدبي الد ح  يةةةةةةةةة  ةال ةةةةةةةةةاا   تةةةةةةةةةي الد بيةةةةةةةةةة الوةةةةةةةةةايع ل ادبةةةةةةةةةاي 

 t-test for ح  ه ا الوح  ت  اتداداا اادباي  ( ملدات بي ذبةي مةحتب بيةدادباي الدحيي ي  
independent groups ةةةةةةد الدل ةةةةةةد مةةةةة  تةةةةةةاافح اةةةةةةحةط 222  4118( ال ةةةةةيد 4= ي 0 ي حيةةةةةةث   )

 ( الدالي: 2ةت  الداار لللدام  املا ح  تي اليدةه   اتداداا ادادباي امل  اي 
 (:  2ودةه 

 البةةةا  ابيةةةةاعدبي الد ح  يةةة  ةال ةةةاا   تةةةي الد بيةةةة الب ةةةدع ادلةةة  الوةةةح  اةةةبي مداتةةة ن ايوةةةا  
  الوايع( ل ادباي الدحيي ي

 ابيةاع 
عدا 

 ال البا 

املدات  
 الح ا ن

ادىححاف 
 امل يايع 

ايو  
 الحح  

اية    ( 
 ابح ام 

 م دا  الددل 

 ارحيامي 

علد   اه إحيامياا 66 2 88 22 4 22 48 22 الد ح  ي  
 86 4 06 41 22 ال اا    0.01م دا  

     ةم دا  ادل  82اية    ( اليدةلي  علد ايو  حح ) α  ≤1 10)   =4 22ت) 
( اةةةةةد 66 2( ال ةةةةةااة  ء بةةةةةبي في ايةةةةةة    ( ابح ةةةةةام   2ةمةحاو ةةةةة  اللدةةةةةام  املا ةةةةةح  تةةةةةي اليةةةةةدةه   

دادبةاي الددلة   (α  ≤1 10  ( ةم ةدا  ادلة 88( علةد ايوة  حح ة   22 4ت اةر  ايةي ا اليدةلي   
  مةةةا ءةةده ع ةةى ةوةةاا فةةح  حقيقةةن اةةبي مداتةة ن ايوةةا   البةةا  Two Tailed testللةةامن ال ةةحف 

ابيةاعدبي الد ح  ي  ةال ةاا   تةي الد بيةة الب ةدع الوةايع ل ادبةاي الدحيةي ي  ليةال    البةا  
 ابيةاع  الد ح  ي ت 

ةابةةاه الوةةح  البةةدءر ةىيةة  "ءاوةةد فةةح   ةمالدةةالي ءةةد  يفةةا الوةةح  ارحيةةامن اليةةوحع ا ةه       
( اةةةبي مداتةةة ن ايوةةةا   البةةةا  ابيةاعةةة  الد ح  يةةة  α  ≤1 10ااه إحيةةةاميا علةةةد م ةةةدا  ادلةةة   

ة البةةةا  ابيةاعةةة  ال ةةةاا   تةةةي الد بيةةةة الوةةةايع ل ادبةةةاي الدحيةةةي ي  ليةةةال   البةةةا  ابيةاعةةة  
 ي الثاننتةم ل  تكاي الباحث  اد فوااة ع  ال ،اه البحث الد ح  ي "ت
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 نتائج ائتبار الفرض الثاني 

≥  αىةةةص الوةةةح  ارحيةةةامن الثةةةانن للبحةةةث ع ةةةى فىةةة : د ءاوةةةد فةةةح  ااه إحيةةةاميا علةةةد م ةةةدا         
( اةةبي مداتةة ن ايوةةا   البةةا  ابيةةةاعدبي الد ح  يةة  ةال ةةاا   تةةي الد بيةةة املحوةةل ل ادبةةاي 10 1

ا امل االةةة  ىو ةةةةقا امل ةةةدادم  تةةةي الوةةةةح  ةدادبةةةاي  ةةةةح  الوةةةح  ال ةةةااة تةةةة  اتةةةداداالدحيةةةي يت 
ةت  الدااةر لللدةام  املا ةح  تةي اليةدةه  ا ةه   د الدل د م  تاافح احةط اتداداا اادباي  ( 

 ( الدالي:6 

 (: 6ودةه  

ادلةةةة  الوةةةةح  اةةةةبي مداتةةةة ن ايوةةةةا   البةةةةا  ابيةةةةةاعدبي الد ح  يةةةة  ةال ةةةةاا   تةةةةي الد بيةةةةة املحوةةةةل 
  امل،ور( ل ادباي الدحيي ي

 ابيةاع 
عدا 

 ال البا 

املدات  
 الح ا ن

ادىححاف 
 امل يايع 

ايو  
 الحح  

اية    ( 
 ابح ام 

 م دا  الددل 

 ارحيامي 

علد   اه إحيامياا 20 00 88 22 4 42 42 22 الد ح  ي  
 22 4 62 02 22 ال اا    0.01م دا  

    

( اةةةةةد 20 00ةةةةةة   ( ابح ةةةةةام  ( ال ةةةةةااة  ء بةةةةةبي في اي6ةمةحاو ةةةةة  اللدةةةةةام  املا ةةةةةح  تةةةةةي اليةةةةةدةه  
دادبةةاي الددلةة   (α  ≤1 10 ( ةم ةةدا  ادلةة 88( علةةد ايوةة  حح ةة  22 4ت ةةاةر  ايةي ةةا اليدةليةة  

للةةةةةةامن ال ةةةةةةحف  مةةةةةةةا ءةةةةةةده ع ةةةةةةةى ةوةةةةةةاا فةةةةةةح  حقيقةةةةةةن اةةةةةةةبي مداتةةةةةة ن ايوةةةةةةا   البةةةةةةا  ابيةةةةةةةةاعدبي 
 البةةةا  ابيةاعةةة    الد ح  يةةة  ةال ةةةاا   تةةةي الد بيةةةة املحوةةةل  امل،وةةةر( ل ادبةةةاي الدحيةةةي ي  ليةةةال 

ةمالدةةةةالي ءةةةةد  يفةةةةا الوةةةةح  ارحيةةةةامن اليةةةةوحع الثةةةةانن  ةابةةةةاه الوةةةةح  البةةةةدءر ةىيةةةة  الد ح  يةةةة ت 
( اةةةةةبي مداتةةةةة ن ايوةةةةةا   البةةةةةا  ابيةةةةةةاعدبي α  ≤1 10"ءاوةةةةةد فةةةةةح  ااه إحيةةةةةاميا علةةةةةد م ةةةةةدا   

ابيةاعةةة  الد ح  يةةة  ةال ةةةاا   تةةةي الد بيةةةة املحوةةةل  امل،وةةةر( ل ادبةةةاي الدحيةةةي ي  ليةةةال   البةةةا  
 ةم ل  تكاي الباحث  اد فوااة ع  ال ،اه البحثي الثالثت  الد ح  ي "ت

 

 نتائج ائتبار الفرض الثالث 

( اةةةبي α  ≤1 10ىةةةص الوةةةح  ارحيةةةامن الثالةةةث ع ةةةى فىةةة : د ءاوةةةد فةةةح  ااه إحيةةةاميا علةةةد م ةةةدا  
ت لةةةةةةة   مداتةةةةةةة ن ايوةةةةةةةا   البةةةةةةةا  ابيةةةةةةةةاعدبي الد ح  يةةةةةةة  ةال ةةةةةةةاا   تةةةةةةةي مقيةةةةةةةاد الداف يةةةةةةة  ىحةةةةةةةا

حةةةةةةةةةس  -م ةةةةةةةةدا  ال ةةةةةةةةةا  - كةةةةةةةةر ةمكاىاتةةةةةةةة  الوحعيةةةةةةةة   ادتةةةةةةةةدةدات اةةةةةةةةد ل  الح ا ةةةةةةةةيا   الح ا ةةةةةةةةيا 
ةدادبةةةةةاي  ةةةةةح  الوةةةةةح  ال ةةةةةااة تةةةةة  ت الخةةةةةاف مةةةةة  الولةةةةةر(  ةةةةةر ع ةةةةةى حةةةةةد  -املثةةةةةااح   –ادتةةةةةد  ت 

اتةةةةةةةداداا امل االةةةةةةة  ىو ةةةةةةةقا امل ةةةةةةةدادم  تةةةةةةةي الوح ةةةةةةةبي ال ةةةةةةةااقبي   ةةةةةةةد الدل ةةةةةةةد مةةةةةةة  تةةةةةةةاافح اةةةةةةةحةط 
 ( الدالي:2ةت  الداار لللدام  املا ح  تي اليدةه   ي اتداداا ادادبا
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 (: 2ودةه  

ادلةةة  الوةةةح  اةةةبي مداتةةة ن ايوةةةا   البةةةا  ابيةةةةاعدبي الد ح  يةةة  ةال ةةةاا   تةةةي الد بيةةةة الب ةةةدع 
 ملقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا  

 مكاىا 

 املقياد

املدات   ال دا ابيةاع 
 الح ا ن

ادىححاف 
 امل يايع 

ايو  
 الحح  

اية    ( 
 ابح ام 

 م داع 

 الددل 

ادتدةدات اد ل  
 الح ا يا 

 02 2 88 80 4 82 02 22 الد ح  ي 

الوحة  
اال  

ا  إحياميو
علد 

م دا  
 1 10) 

 22 4 40 00 22 ال اا  

 842 2 88 22 4 82 02 22 الد ح  ي  م دا  ال ةا 

 26 4 22 04 22 ال اا  

 22 2 88 60 4 04 08 22 ح  ي الد  حس ادتد  ت

 82 4 21 02 22 ال اا  

 62 4 88 28 4 20 02 22 الد ح  ي  املثااح 

 24 4 22 04 22 ال اا  

الخاف م  
 الولر

 20 2 88 82 4 02 02 22 الد ح  ي 

 22 4 18 04 22 ال اا  

 املقياد

  كر

 12 04 88 24 2 22 28 22 الد ح  ي 

 22 2 42ت84 22   ال اا
 

     ةم ةةةةةدا  ادلةةةةة  88ايةةةةةة    ( اليدةليةةةةة  علةةةةةد ايوةةةةة  حح ةةةةة ) α  ≤1 10) دادبةةةةةاي الددلةةةةة  للةةةةةامن ال ةةةةةحف            
  =4 22) 

 

( ال ةةةةااة  ءديةةةة  في اةةةةي    ( ابح ةةةةام   اىةةةةة 2ةمةحاو ةةةة  اللدةةةةام  املد ةةةةةل  تةةةةي اليةةةةدةه               
( اةةةةةد ت ةةةةةاةر  ايةي ةةةةةا اليدةليةةةةة  12 04(   20 2  ( 62 4(   22 2(   84 2(   02 2ع ةةةةةى التيتنةةةةةس  

دادبةةةاي الددلةةة  للةةةامن ال ةةةحف  مةةةةا ءةةةده ع ةةةى  (α  ≤1 10  ( ةم ةةةدا  ادلةةة 66علةةةد ايوةةةا  حح ةةة   
ةوةةةةاا فةةةةح  حقيقةةةةن اةةةةبي مداتةةةة ن ايوةةةةا   البةةةةا  ابيةةةةةاعدبي الد ح  يةةةة  ةال ةةةةاا   تةةةةي الد بيةةةةة 

كاىاتةةةةةةةة  الوحعيةةةةةةة   ادتةةةةةةةةدةدات اةةةةةةةةد ل  الب ةةةةةةةدع ملقيةةةةةةةةاد الداف يةةةةةةة  ىحةةةةةةةةا ت لةةةةةةةة  الح ا ةةةةةةةيا   كةةةةةةةةر ةم
الخةاف مة  الولةر(  ةر ع ةى حةد   ة لة   -املثااح   –حس ادتد  ت  -م دا  ال ةا  -الح ا يا  

 ليال   البا  ابيةاع  الد ح  ي ت
ةمةةةةةة  لةةةةةة  ءةةةةةةحفا الوةةةةةةةح  اليةةةةةةوحع الثالةةةةةةث ة قبةةةةةةر الوةةةةةةةح  البةةةةةةدءر ةىيةةةةةة : ءاوةةةةةةد فةةةةةةةح  ااه          

ا علةد م ةدا    ( اةبي مداتة ن ايوةا   البةا  ابيةةاعدبي الد ح  ية  ةال ةاا   α  ≤1 10إحيةاميو
 -تةةي مقيةةاد الداف يةة  ىحةةا ت لةة  الح ا ةةيا   كةةر ةمكاىاتةة  الوحعيةة   ادتةةدةدات اةةد ل  الح ا ةةةيا  

الخةةةاف مةةة  الولةةةر(  ةةةر ع ةةةى حةةةد   ليةةةال   البةةةا   -املثةةةااح   –حةةةس ادتةةةد  ت  -م ةةةدا  ال ةةةةا 
 الباحث  اد فوااة ع  ال ،اه البحثي الحا يتةم ل  تكاي ابيةاع  الد ح  ي ت 
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قياااااااااس فاعليااااااااة االسااااااااتراتيجية املقترحااااااااة فااااااااي تنميااااااااة التحصاااااااايل الفااااااااوري واملرجااااااااأ 
  والدافعية نحو تعلم الرياضيات 

املدهبةةةي امل ةةدقر  ارتةةةتياتي ي  املقتيحةة  القامةةةة  ع ةةى الةةةد ل  املةدةةي( تةةةي  للد ةةحف ع ةةةى فاعليةة              
 الداف يةة  ىحةةا ت لةة  الح ا ةةيا (  -الدحيةةير املحوةةل  –لدا  ةة   الدحيةةير الوةةايع تلةيةة  املدهبةةيا  ا

تة  اتبةات اادبةايا  الددلة  ارحيةامي  اةب ا اروةحا ا  لوقة  م لا ة  اللدةام  المةي تة  الدااةر إلو ةةا 
ف  ي(  4112 يد  ( ال ةة2ةتحدءةةد ايوةة  فهةيي ةةات ةمةة  ا تةةاليس امللاتةةب  لةة ل  اادبةةاي مح ةةي إءدةةا 

ةي ةةةةدف هةةةة ا ادادبةةةةاي إلةةةةى تحدءةةةةد ن ةةةةب  تبةةةةاء  املدهبةةةةي الدةةةةا ي ةالمةةةةي تحوةةةةي للةدهبةةةةي امل ةةةةدقر  ة ةوةةةة  
(  ةلةةة ا تةةة  422  4111تو ةةةبي هةةة ل الو ةةةب  مةةة  تبةةةاء  املدهبةةةي الدةةةا ي اة حفةةة  املدهبةةةي امل ةةةدقر محاا 

م  المةي تة  الدااةر إلو ةا اد بيةة لللدةا Practical Significanceادعدةاا ع ى ح اي الددل  ال ةلية  
ا    (2اادبةةةاي مح ةةةي إءدةةةا  الةةة ع ح ةةةدادا لدحدءةةةد ايوةةة  فهةيةةة  الل ي ةةة  المةةةي ل ةةةة ةوااهةةةا إحيةةةاميو
 ( الدالي تل  اللدام :01ة ا   اليدةه  

 (: 01ودةه  

تةةةةتياتي ي  املقتيحةةةة  تةةةةي تلةيةةةة  الدحيةةةةير ( لقيةةةةاد فاعليةةةة  اد 2ىدةةةةام  ح ةةةةاي اادبةةةةاي مح ةةةةي إءدةةةةا  
 الوايع ةاملحول ةالداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا  

اية    (  فاةا  البحث ا
 ابح ام 

ايوا  
 الحح  

 اية 

 2) 

ا هةي  
 التياا  

 مق  22 1 88 66 2 ادادباي الدحيي ي الوايع -0

 مق  88 1 88 20 00 ادادباي الدحيي ي املحول -4

 مق  86 1 88 12 04 مقياد الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا  -2

( للدةةام  2( ال ةةااة  في ايةةة  اادبةةاي مح ةةي إءدةةا  01ة ديةة  مةة  البياىةةا  املد ةةةل  تةةي اليةةدةه       
(  ةاةةةةد 22 1 البةةةةا  ابيةةةةةاعدبي الد ح  يةةةة  ةال ةةةةاا   تةةةةي الد بيةةةةة الوةةةةايع ل ادبةةةةاي الدحيةةةةي ي  

ت ةةاةر  هةة ل الل ي ةة  القيةةة  الدالةة  ع ةةي ا هةيةة  التياا ةة  لللدةةام  ارحيةةامي  تةةي البحةةا  اللو ةةي  
( مةةةة  الدبةةةةاء  اةةةةبي ايوةةةةا   البةةةةا  ٪22(  ةت نةةةةي في  426  4111( مةةةةحاا 02 1ةالتياا ةةةة  ةمقةةةةدايها  

( مة  الدبةاء  اةبي ٪22ابيةاعدبي الد ح  ي  ةال اا   ءحوي الي مدهبي امل الية  الددية ةي   فع في  
ايوةةا   البةةا  ابيةةةاعدبي تةةي الد بيةةة الوةةايع ل ادبةةاي الدحيةةي ي ءةوةة  تو ةةبيل   ةة س ااةةد ف 
ةةةا  امل اليةةة  الددية ةةةي  المةةةي ت ح ةةةة لقةةةا م ةةةةاعمي البحةةةث  فع في هلةةةاإل فاعليةةة   ببةةةي  ةمقةةةة  تحما و

الدحيةير الوةايع للح ا ةيا   دتداداا ارتتياتي ي  املقتيح  القامةة  ع ةى الةد ل  املةدةي تةي تلةية 
   لد   البا  املححل  اداددامي  ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ت

( للدةام   البةا  ابيةةاعدبي 2( ال ةااة في ايةة  اادبةاي مح ةي إءدةا  01 ةا ءدي  مة  اليةدةه       
( ٪88(  فع في  88 1الدحيةةي ي  الد ح  يةة  ةال ةةاا   تةةي ايوةةا  الد بيةةة املحوةةل  امل،وةةر( ل ادبةةاي

مةةة  الدبةةةةاء  اةةةةبي  البةةةةا  ابيةةةةةاعدبي تةةةةي الدحيةةةةير املحوةةةةل ءةوةةةة  تو ةةةةبيل   ةةةة س ااةةةةد ف امل اليةةةة  
ةةا دتةةداداا  الددية ةةي  المةةي ت ح ةةة لقةةا م ةةةاعمي البحةةث  فع في هلةةاإل فاعليةة   ببةةي  ةمقةةة  تحما و

الدحيةير املحوةل للح ا ةيا  لةد   البةا   ارتتياتي ي  املقتيح  القامة  ع ى الد ل  املةدي تةي تلةية 
 املححل  اداددامي  ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ت
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( للدةةةةةةةةةام   البةةةةةةةةةا  2( ىو ةةةةةةةةة  في ايةةةةةةةةةة  اادبةةةةةةةةةاي مح ةةةةةةةةةي إءدةةةةةةةةةا  01ة ديةةةةةةةةة  فء ةةةةةةةةةا مةةةةةةةةة  اليةةةةةةةةةدةه       
ت لةةةةةةةة   ابيةةةةةةةةاعدبي الد ح  يةةةةةةة  ةال ةةةةةةةاا   تةةةةةةةي ايوةةةةةةةا  الد بيةةةةةةةة الب ةةةةةةةدع ملقيةةةةةةةاد الداف يةةةةةةة  ىحةةةةةةةا

( مةة  الدبةةاء  اةةبي  البةةا  ابيةةةاعدبي الد ح  يةة  ةال ةةاا   ٪86(  فع في  86 1الح ا ةةيا    كةةر(  
تةةي مقيةةاد الداف يةة  ىحةةا ت لةة  الح ا ةةيا  ءةوةة  تو ةةبيل   ةة س ااةةد ف امل اليةة  الددية ةةي  المةةي 

ةةةا دتةةةةداداا ارتةةةةت ياتي ي  ت ح ةةةة لقةةةةا م ةةةةاعمي البحةةةةث  فع في هلةةةةاإل فاعليةةة   ببةةةةي  ةمقةةةةة  تحما و
املقتيحةة  القامةةة  ع ةةى الةةد ل  املةدةةي تةةي تلةيةة  الداف يةة  ىحةةا ت لةة  الح ا ةةيا  لةةد   البةةا  املححلةة  

 اداددامي  ااملةلو  ال حمي  ال  ااء ت 

 مناقشة نتائج البحث 

  مناقشة النتائج املتعلقة بالتحصيل الفوري  
ً
 نوال

ا علةةةد م ةةةد ( اةةةبي مداتةةة ن ايوةةةا  α  ≤1 12ا   الةةةة ىدةةةام  البحةةةث ع ةةةى ةوةةةاا فةةةح  ااه إحيةةةاميو
 البةا  ابيةةةاعدبي الد ح  يةة  ةال ةةاا   تةةي الد بيةة الوةةايع ل ادبةةاي الدحيةةي ي  ليةةال   البةةا  

ةةةا دتةةةداداا  ارتةةةتياتي ي  املقتيحةةة  ابيةاعةةة  الد ح  يةةة   ة ةةة ل  ةوةةةاا فاعليةةة   ببةةةي  ةمقةةةة  تحما و
لةةد   البةةا  املححلةة  ادادداميةة   ةاةةد ح ةةي   القامةةة  ع ةةى الةةد ل  املةدةةي تةةي تلةيةة  الدحيةةير الوةةايع

الوةايع ل ادبةاي توا   البةا  ابيةاعة  الد ح  ية  ع ةى ى بةياة   اابيةاعة  ال ةاا   تةي الد بيةة 
 إلى:  الدحيي ي

   اهدةةةةةةاا ادتةةةةةتياتي ي  املقتيحةةةةة  القامةةةةةة  ع ةةةةةى الةةةةةد ل  املةدةةةةةي ادةةةةةدي س ال البةةةةةا  ع ةةةةةى مقةةةةةايا
 اي مةةةةةةة  ا لقةةةةةةةا تل ةةةةةةةي  امل لامةةةةةةةا  ةتيةةةةةةةويوقا ةتحليلقةةةةةةةا الدووبةةةةةةةي ابخدلوةةةةةةة   ةالمةةةةةةةي ح ةةةةةةةد ي

 ةتقييةقا  ةحر امللو   الح ا ي  املقدم  ا ح  ذبي تقليدء ت
  اتةةةةداداا   ةةةةةا ا نلةةةة   ةاملقةةةةةاا الح ا ةةةةي  المةةةةةي تشةةةةةيي ال البةةةةا  ع ةةةةةى  ةةةةح  ا تةةةةة ل  المةةةةةي

  تةوةةةةة    مةةةةة  الدووبةةةةةي ة تاحةةةةة  الوحاةةةةة  فمةةةةةامق  مةةةةة  اةةةةة ه الحةةةةةااي ةامللاالةةةةة   ة ةةةةة ل  اعةةةةة
 ال لاإل ارء ا ن لدي  ت

   الحةةةةةةحم ع ةةةةةةى تةةةةةةدي س ال البةةةةةةا  ع ةةةةةةى الحوةةةةةة  ع ةةةةةةى امل لامةةةةةةا  املداحةةةةةة   ااتةةةةةةداداا محكةةةةةةا
مل قية   ةتلةية  اةدياة   ع ةى ادتةددده ةالب ةد عة  ال اتية   ةا  لةاف ال  اةا  ةاملوةةاهي  

 الح ا ي   ةاىدام حلاه إاداعي  للةلو   الح ا ي  ا ح  ودءد  ةذبي مللاف ت
 بةةةال ال البةةةا  لح ةةةاي حيةةةص الح ا ةةةيا  ةت لةةة  امل حفةةة  ةاملقةةةايا  ابخدلوةةة   ةامللةةةاي   تحو

الواعلة  تةي عةلية  الةد ل  املةدةةي  اار ةاف  إلةى ر ةاا  تح بةةاله  ةاتة ي ا     ةملةا  ان ة  ت ليةيةة  
 اودةاعي   ا مح ال ع فتق  تي تلةي  الدحيير لدي  ت

  تةةةةة  ةاايوقةةةةةا  ةاةةةةةي تةةةةةة  للخبةةةةةيا  الد ليةيةةةةة  تةةةةةافبي ان ةةةةة  ت ليةيةةةةة  ذبةةةةةي م دةةةةةاا  اااةةةةةر املدي
ةةا  مةةةا فتةةق  تةةي تلةيةة  اةةدي  ال البةةا  ع ةةى تقةةدء  حلةةاه  الييةةد  المةةي ت  ةةر الةةد ل  ف  ةةي عةقو

 مدلاع  للةلو   الح ا ي  املقدم ت
  تةةاعد  ارتةةتياتي ي  الددية ةةي  املقتيحةة  تةةي عةةح  املوةةاهي  ةالد ةيةةةا  الح ا ةةي  ا حامةةة

 ل  املو ةةةةر لةةةةد   ةةةةر  البةةةة   اار ةةةةاف  إلةةةةى إع ةةةةا  ال البةةةةا  فمثلةةةة  مدلاعةةةة  ةفقةةةةا لةةةةلة  الةةةةد
 م  إع ا    امللكل  لحلقات

و
 عةلي  محلال  لدل  امللو   ادد
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    الةد ل  املةدةةي للح ا ةةيا  فتةق  تةةي تلةيةة  الةة ا ح  ةالدووبةي ةاراياإل ةالدايةةر لةةد  ال البةةا
اةح   ةاحتةياا القةااىبي ةالقااعةد ةف  ط   ال دءةد مة  القةي  مثةر: الد ةاةي ةاحتةياا حقةا  ا  

 ةادلتالاا   ا   ةا ف  ط   الثق  االلوال ةادعدةاا علو ا ةتقر ا  لاف ادياة   ةاادبايهات
ةتدوةةة تلةة  الل ي ةة  مةةي ىدةةام    ةةا الدياتةةا  ال ةةااق  المةةي ت حاةةة إلةةى اتةةداداا الدةةديةال املةدةةي 

ح ا ةةةةةيا  املةد ةةةةة  اااةةةةةر اليةةةةة  للح ا ةةةةةيا   حيةةةةةث تااةةةةةلة تلةةةةة  الدياتةةةةةا  إلةةةةةى في: اتةةةةةداداا ال
(  الةةةةةةد ل  للةد ةةةةةة  ح ةةةةةةاعد تةةةةةةي ا   ةةةةةةاي 4112ح ةةةةةةاعد تةةةةةةي تلةيةةةةةة  مقةةةةةةايا  الدووبةةةةةةي اللااةةةةةةد الحةةال 

(  اتةةةةةةداداا الدةةةةةةديةال املةدةةةةةةي ح ةةةةةةق  تةةةةةةي تلةيةةةةةة  4102ال ةليةةةةةةا  ا تاتةةةةةةي  للة ةاعةةةةةةا  إاحاهي  
 ةةةةةةةد  تلةةةةةةة  حيةةةةةةةث ف(ت 4141الدحيةةةةةةةير ةالووةةةةةةةا   ادودةاعيةةةةةةة  تةةةةةةةي الح ا يا  يم ةةةةةةةاي ةفااتةةةةةةةلنل  

الدياتةةةةةا  ع ةةةةةى  ةةةةةحةي  ة ي ةةةةة  ان ةةةةة  ت ليةيةةةةة  ملاتةةةةةب  ءكةةةةةاي فو ةةةةةا ال الةةةةةس نلةةةةة  ة ء ةةةةةا ن  ةتقةةةةةدء  
ال دءةةةةد مةةةة  ا نلةةةة   ةاملقةةةةاا الد ليةيةةةة  املدلاعةةةة  ةفقةةةةا مليةةةةاه ال ةةةة ي ةاهدةامةةةةاة    لحةةةةد اللةةةةحةط 

 املقة  لدلةي  الدحيير الديا  يت  

 أ  ثانًيا  مناقشة النتائج املتعلقة بالتحصيل املرج
ا علةةةد م ةةةدا    ( اةةةبي مداتةةة ن ايوةةةا  α  ≤1 12الةةةة ىدةةةام  البحةةةث ع ةةةى ةوةةةاا فةةةح  ااه إحيةةةاميو

 البةا  ابيةةاعدبي الد ح  ية  ةال ةةاا   تةي الد بيةة املحوةل فة امل،وةةر ل ادبةاي الدحيةي ي  ليةةال  
ةةةةا دتةةةةداداا  ي ي  ارتةةةةتيات البةةةةا  ابيةاعةةةة  الد ح  يةةةة   ة ةةةة ل  ةوةةةةاا فاعليةةةة   ببةةةةي  ةمقةةةةة  تحما و

املقتيحة  القامةةة  ع ةةى الةةد ل  املةدةةي تةةي تلةيةة  الدحيةير املحوةةل لةةد   البةةا  املححلةة  ادادداميةة   ةاةةد 
املحوةةةةل ح ةةةةي  توةةةةا   البةةةةا  ابيةاعةةةة  الد ح  يةةةة  ع ةةةةى ى بةةةةياة   اابيةاعةةةة  ال ةةةةاا   تةةةةي الد بيةةةةة 

 إلى:  ل ادباي الدحيي ي

 املةدةي للح ا ةيا   حيةث تةاعد  تةي اتداداا ا حااي ةا لهةار الح ا ةي  تةي عةلية  الةد ل  
اتةةةةةة ثاي  اةةةةةةديا  ال البةةةةةةا  ةتحوبةةةةةةاله  دتةةةةةةة ي اي مد لبةةةةةةا  اللهةةةةةةي ةال ةةةةةة ي إلةةةةةةى تو ةةةةةةةبيل  
اار اف  إلى حةر ا نلة   ة ةح  ا تة ل  املثبةي  تةاعد ال البةا  للااةاه إلةى ادتةدوداوا  

 امل لام  ةعدا ن يان ات
 املقتيحة  القامةة  ع ةى الةد ل  املةدةي اتد اعة ال البةا  مة  اة ه اتةداداا ادتةتياتي ي  

اتةةةده ه  امةةةر اةةةدياة    ةفاةةةب  الةةةد ل  لةةةدي   ف  ةةةي تةةةقال  ةتةةةحع  ةمد ةةة  ة ى ةةةار ةفاقةةةى 
ا  ةاتةةةداداا م ةاعةةة  مةةة  ا نلةةة   املدلاعةةة  ةا اةا  ةميةةةااي الةةةد ل  املد ةةةدا   فا   فلةةةحو

ةمالدةةالي تةةةافبي ان ةة  ت لةةة  إلةةى اةة اي ال البةةةا  اال ةة اا  ةاملد ةةة  ةاملةةح  فللةةةا  عةليةة  الةةةد ل   
 مشي   ل حدواه اامل حف  الح ا ي  ف اه فتي  مةول ت

  ارتةةةةتياتي ي  املقتيحةةةة  القامةةةةة  ع ةةةةى الةةةةد ل  املةدةةةةي تةةةةاعد  تةةةةي ة ي ةةةة  ان ةةةة  اةةةةوي  ح ةةةةااها
املةةةح  ةامةةةة  ال دءةةةد مةةةة  ا نلةةة   املةد ةةةة  تةةةي الةةةةديةد  اار ةةةاف  إلةةةةى ة ي ةةة  وةةةةا مةةة  املد ةةةة  

عا  اليةةةة ب  موةةةة  ال البةةةةا  مةةةة  ارىاةةةةحاط تةةةةي فنلةةةة   الل ةةةةس امليةةةةاحس لدياتةةةة  املا ةةةةا 
 ةامل ااقا  ةا لهار  مةا فا  إلى ر اا  احدواوق  اامل ايف الح ا ي ت

  تاويةة  ال دءةةةد مةةة  الاتةةةامر ةالدقليةةةا  ةميةةةااي الةةةد ل  التةةةلاي اةةةام  ع ةةةى الدكامةةةر فيةةةةا
مة  ابةر ال البة   مةةا فا  اي  ا  ا مح ال ع فا  إلى تقلير عةلية  الةدم  ال ق ةي للة لامةا  

ا لد  ال البا ت  إلى و ر الد ل  فاقى فلحو
 حامةةةةةة اتةةةةةداداا   ةةةةةا ةتدوةةةةةة تلةةةةة  الل ي ةةةةة  مةةةةةي ىدةةةةةام    ةةةةةا الدياتةةةةةا  ال ةةةةةااق  المةةةةةي اهدةةةةةةة ا

ة تةةةةةةتياتي يا  الدةةةةةةديةال لي ةةةةةةاا  ادحدوةةةةةةاه اةةةةةةالد ل  لةةةةةةد   لبةةةةةة  املححلةةةةةة  ادادداميةةةةةة   ةو ةةةةةةر ت لةةةةةة  
 ةةةةةا: تاويةةةةة  ااةةةةةد ف تاايةةةةةة عةةةةةح  الدلةةةةةةي  البيةةةةةحع تةةةةةي اةةةةةحام  ةم الح ا ةةةةةيا  فاقةةةةةى فلةةةةةحا لةةةةةدي    
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(  اتةةتياتي ي  4106(  الد لةةي  املدةاءي عبدالحةيةةد 4104الحاتةةاي مد ةةدا  الاتام  الحاةةيدع 
 (ت4102الدديةال الدباالي ال  يدع 

ا  مناقشة النتائج املتعلقة بالدافعية نحو تعلم الرياضيات  
ً
 ثالث

ا علةةةد م ةةةدا   الةةةة ىدةةةام  البحةةةث ع ةةةى ةوةةةاا فةةةح  ( اةةةبي مداتةةة ن ايوةةةا  α  ≤1 12  ااه إحيةةةاميو
 البةةةةةةةا  ابيةةةةةةةةاعدبي الد ح  يةةةةةةة  ةال ةةةةةةةاا   تةةةةةةةي الد بيةةةةةةةة الب ةةةةةةةدع ملقيةةةةةةةاد الداف يةةةةةةة  ىحةةةةةةةا ت لةةةةةةة  

حةةةةةةةةةس  -م ةةةةةةةةدا  ال ةةةةةةةةةا  -الح ا ةةةةةةةةيا   كةةةةةةةةر ةمكاىاتةةةةةةةة  الوحعيةةةةةةةة   ادتةةةةةةةةدةدات اةةةةةةةةد ل  الح ا ةةةةةةةةيا  
حةةةةةد  ليةةةةال   البةةةةا  ابيةاعةةةة  الد ح  يةةةةة   الخةةةةاف مةةةةة  الولةةةةر(  ةةةةر ع ةةةةى  -املثةةةةااح   –ادتةةةةد  ت 

ةةةةا دتةةةةداداا  ارتةةةةتياتي ي  املقتيحةةةة  القامةةةةة  ع ةةةةى الةةةةد ل  ة ةةةة ل  ةوةةةةاا فاعليةةةة   ببةةةةي  ةمقةةةةة  تحما و
املةدةةةي تةةةي تلةيةةة  الداف يةةة  ىحةةةا ت لةةة  الح ا ةةةيا  لةةةد   البةةةا  املححلةةة  ادادداميةةة  تةةةي مل قةةة  وةةةاراي 

البةا  ابيةاعة  الد ح  ية  ع ةى ى بةياة   اابيةاعة  ااملةلو  ال حمي  ال  ااء   ةاةد ح ةي  توةا   
 ال اا   تي مدهبي الداف ي  ىحا ت ل  الح ا يا  إلى: 

  في ارتةةةةةةتياتي ي  املقتيحةةةةةةة  القامةةةةةةة  ع ةةةةةةةى الةةةةةةد ل  املةدةةةةةةةي مةةةةةة  إتةةةةةةةتياتي يا  الدةةةةةةديةال المةةةةةةةي
 ل  تاا ةةةس ةوةةةداي ال البةةةا  ةتحوةةةي اىو ةةةادة    ةتثبةةةي ية  املد ةةة  ةاملةةةح  فللةةةا  عةليةةة  الةةةد

لدي    ا مح ال ع فتق  تي إتقاي ال البةا  لل دءةد مة  املقةايا  الح  ا ةي  ةتث يةة الحقةامة 
ةامل لامةةةةا  املد ةةةةةل  تةةةةي فيةةةةر ارحيةةةةا  ةادحدةةةةةاه  مةةةةةا فتةةةةق  تةةةةي تلةيةةةة  ااف يةةةةي   ىحةةةةا 

 الد ل ت 
  محاعا  ارتتياتي ي  الددية ي  امل دادم  لللةا اللولة ي لل البةا  مة  اة ه تةافبي فةحم

لةةةد ل  تةةةي وةةةا ل يةةة  ةم ح قةةة  مح حةةة   ةعةةةدا ر ةةةاا  ال ةةةه  اللولةةة ي لةةةدي   ةتةةةافبي تةةةبر ا
 تلةي  الداف ي  ىحا الد ل  لد  ذالبي  ال البا ت

   اتةةةداداا فنلةةة   الةةةد ل  املةدةةةي تةةةي الدةةةديةال تةةةاعد ال البةةةا  ع ةةةى ا  لةةةاف ةملةةةا  امل حفةةة
افةةةة مةةةةي ىةةةةا م ت قبةةةةال الح ا ةةةي   اار ةةةةاف  إلةةةى تيةةةةةي  فنلةةة   ةمقةةةةاا ت ليةيةةة  مةد ةةةة  تدا 

 امل لاما   لكر ءداافة مي البوي  امل حفي  لل البا ت
    ر ةةةةةاا  فةةةةةةحم ت لةةةةةي  ال البةةةةةةا  مةةةةة  اةةةةةة ه ا نلةةةةة   املد ةةةةةةةل  تةةةةةي ارتةةةةةةتياتي ي  املقتيحةةةةةة

ةتوةةةةةةاعلق  مةةةةةةي رمةةةةةةي ة   اااةةةةةةر الويةةةةةةر  فتةةةةةةق  تةةةةةةي تلةيةةةةةة  اةةةةةةدياة   ع ةةةةةةى تو ةةةةةةبي املاااةةةةةة  
 لو ا  ة ر  ل  فتق  تي تلةي  ااف يي   ىحا الد ل تالح ا ي  ابخدلو  ةاللدام  املتيتب  ع

  تحوبةةةةةال ال البةةةةةا  ة لةةةةةاي  ااف يةةةةةي   ةتح بةةةةةال اهدةةةةةةامق  اةةةةةالد ل  املةدةةةةةي  ة  ةةةةة س ا حاتةةةةةنال
ارء ااي  املحافق  تكاي لدي   ادي  فع ى ع ى التي بةال ةالدووبةي ةالةد ل  اولةاط  ا مةح الة ع 

 تتاعد تي تلةي  ااف يي   ىحا الد ل  ااو  عاا
ةتدوةةة تلةة  الل ي ةة  مةةي ىدةةام    ةةا الدياتةةا  ال ةةااق   المةةي ف ةةد  ع ةةى فاعليةة  اتةةداداا 
  ةةةةةةةا ىةةةةةةةةا م ة تةةةةةةةتياتي يا  الدةةةةةةةديةال تةةةةةةةي تلةيةةةةةةة  الداف يةةةةةةة  ىحةةةةةةةا ت لةةةةةةة  الح ا ةةةةةةةيا  لةةةةةةةد  

(  الةد ل  4104فىةا م الد ل  الداليدع ال ااد املد لةبي تي املحاحر الدياتي  ابخدلو   ةم  ا: 
(  تل یةةةةةةةةةس 4102(  الخةةةةةةةةةحام  ال هليةةةةةةةةة  ارلوتيةىي  ال ةةةةةةةةة يدع 4102  ي ةفاةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةاا املدةةةةةةةةةةارم الحة 

(  يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا الويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدءا الدواعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  املدحح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  القامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 4102الد ل  الهامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدع 
تةتياتي ي  إ(  Muchiri & Njenga 2020(  إتةتياتي يا  الد ةيةي Rachmavita 2020الاتةام  

(   ح قةةة  4140الداف يةةة  ىحةةةا الح ا ةةةيا  فااادءحع  تدية ةةةي  اامةةةة  ع ةةةى الةةةد ل  االل ةةةس تةةةي ر ةةةاا 
(  فنلة   4140 عةةاةع Pen-Tablet(  الةد ل  املقلةاي ااتةداداا 4140الوير املقلاي اللقحع 
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(  حةةةةر فنلةةةةة   اللة وةةةة  الح ا ةةةةةي  ااتةةةةداداا الاتةةةةةام  Anggraeni 2021الح ا ةةةةيا  التيفو يةةةةة  
 (تDaher 2021الدولالاوي  

 توصيات البحث 
 ت  الداار إلي  البحث الحالي  ءةو  تقدء    ا الداايا  م  فهةقا: تي  ا  ما

   ت ةا ح ا نلة   الد ليةية  تةي  دةس الح ا ةيا  املديتةي  ااملةلوة   ةت ةةي  ا   ةا ال حامةة
الح ا ةةي  ةالقيةةص ةا لهةةار ةا حةةااي لدةةافبي فةةحم مد ةةدا  للةةد ل  املةدةةي  ةتقةةدء  اياىةةا  

ا ع  ا مثل    الدقليدء  امل داا تت  ي ال البا    يدو
   تةةةدي س م لةةةةا  الح ا ةةةيا  ع ةةةى اتةةةداداا ارتةةةتياتي ي  املقتيحةةة   ملةةةا تةةةافحل مةةة  الةةةة ان ةةة

ت ليةيةةةةة  لح ةةةةة  محببةةةةة  للوةةةةةاد ال البةةةةةا   مةةةةة  اةةةةة ه الةةةةةد ل  املةدةةةةةي ملا ةةةةةاعا  الح ا ةةةةةيا  
 ابخدلو  تي املححل  اداددامي ت

  يويةةة  ة ي ةةة  البن ةةة  الد ليةيةةة  الداعةةةة  تةةةافبي اةةةحام  تلةيةةة  مقليةةة  مل لةةةةا  الح ا ةةةيا  حةةةاه 
 لدلةي  الدحيير الوايع ةاملحول ةالداف ي  ىحا الد ل  لد   البا  املححل  اداددامي ت

   ت ا ح احام  إعةداا امل لةةبي ةامل لةةا  اكليةا  التياية  ابخدلوة  احيةث تد ةة  اتةتياتي يا
ة ةةة ل  تلةيةةة  الداف يةةة  ىحةةةا  تةةةديةال ت ةةةق  تةةةي تقليةةةر ال بي ةةة  اليافةةة  للةوةةةاهي  الح ا ةةةي  

 الد ل  لد  ال البا  ا مح ال ع ح ق  تي تحقية ىاات  الد ل  ابخدلو ت
 

 مقترحات البحث 
 تقتي  الباحث  إوحا  الدياتا  ةا احا  الدالي  تي امل دقبر:

  اياتةةة  فاعليةةة  ارتةةةتياتي ي  املقتيحةةة  القامةةةة  ع ةةةى الةةةد ل  املةدةةةي تةةةي تلةيةةة  املدهبةةةيا  ىو ةةةقا
 د   البا  املححلدبي املدات   ةالثاىا   تي املةلو  ال حمي  ال  ااء تل
  فاعليةةةة  ارتةةةةتياتي ي  املقتيحةةةة  القامةةةةة  ع ةةةةى الةةةةد ل  املةدةةةةي تةةةةي تلةيةةةة  مقةةةةايا  القةةةةحي الحةةةةااع

 ةال لح   ةالحال الوكااي لد   البا  اليواف ابخدلو  ااملححل  اراددامي ت
  ةةةةةا مةةةةةداار الدةةةةديةال ال يةةةةةح    مةةةةةدار ا نلةةةةة   الةةةةا  إتةةةةةتياتي ي  مقتيحةةةةة  اامةةةةة  ع ةةةةةى  

مةةدار تولالاويةةا الد لةي ( ةاياتةة  فلحهةةا ع ةى تلةيةة  املقةةايا   –املةةدار الح ةايع  –البحثية  
 ال ليا للدووبي ةادت ال ىحا الح ا يا  لد   البا  املححل  اداددامي ت

 قةةايا  الدةةديةال املد لقةة  الةةا  احىةةام  تةةدي اي مل لةةةا  الح ا ةةيا  ااملححلةة  ادادداميةة  لدلةيةة  م
 ااتداداا الد ل  املةدي ةايات  تللبي  ل  ع ى تلةي    ا ىاات  الد ل  لد   الباة  ت 
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 قائمة املراجع 

 املراجع العربية 

(ت فاعليةة  إتةةتياتي ي  مقتيحةة  للةةد ل  للةد ةة  تةةي ا   ةةاي ال ةليةةا  4102إاةةحاهي   إاةةحاهي  يف ةةة  
م لة   لية  الة  ا  الوكةااي لةد  ت مية  املححلة  اراددامية    ا تاتي  للة ةاعا  ةتلةية 

 ت22-0(  44  وام   اايت يد  ميح   التياي 

  الية يةةةة  م لةةةة  تحما ةةةةا  الح ا ةةةةيا (ت ت ةةةةا ح ملةةةةا ل الح ا ةةةةيا   4111إاةةةةحاهي   م ةةةةدع عي ةةةةي  
 ت28-02(  2امليح   لتياا ا  الح ا يا   ميح   

ابيلةةة  فلةةةح امل اليةةا  الد ح  يةةة  ةادلةةة  الددلةة  ارحيةةةامي    (ت ميةةة 4118فاةةاع ا  يوةةةا  محةةةاا  
 (ت41(  ابيلد  26  م لال الولح ال لمي ا ام   الكا ة  ملحة ال دا التياا  

(ت فلح اتتياتي ي  تدية ةي  اامةة  ع ةى الةد ل  االل ةس تةي ر ةاا  الداف ية  4140فااادءحع  ةفا  عيد  
  ابيلةةةةةة  ال حميةةةةةة  لععةةةةةة ا ةلقافةةةةةة  ال وةةةةةةر  ىحةةةةةةا الح ا ةةةةةةيا  لةةةةةةد   ةةةةةة ي اليةةةةةة  الحا ةةةةةةي

 ت284-240(  02امل،ت   ال حمي  للتياي  ةال لاا ةا ااي  ميح   

(ت فاعليةةة  إتةةةتياتي ي  تاليويةةة  اامةةةة  ع ةةةى اتةةةتياتي يمي ا اةةةا ي 4141فحةةةةد  إءةةةةاي تةةةةبي حةةةةدع  
 الخة ةةةةةةة  ةالةةةةةةةحةةد املحاةةةةةةةة  لدلةيةةةةةةة  الدحيةةةةةةةير ةالوقةةةةةةة  ال ةيةةةةةةةة ةادت ةةةةةةةال ىحةةةةةةةا ال ةةةةةةةةر

م لةةةة  اليةةةةةااي تةةةةي الح ا ةةةةيا  االلهةةةة  ارى لبالءةةةة  لةةةةد  ت ميةةةة  اليةةةة  الثالةةةةث ادادةةةةدامن  
   ليةةةة  البلةةةةا  لةةةة ااي ةال لةةةةاا ةالتيايةةةة   وام ةةةة  عةةةةبي اةةةةةال  البحةةةةث ال لمةةةةي تةةةةي التيايةةةة 

 ت246-268(  2 40ميح  

إلةى الةدما،  (ت فاعلي  إتةتياتي ي  مقتيحة  اامةة  ع ةى ى ح ة  الةد ل  امل ة لد4102ادي  اثنل  محةد  
تةةةي تلةيةةة  مقةةةايا  الداااةةةر الح اضةةة ي ةالداف يةةة  لعى ةةةار الديا ةةة ي لةةةد  تلةيةةة ا  املححلةةة  

  الية يةةةةة  امليةةةةةح   م لةةةةة  تحما ةةةةةا  الح ا ةةةةةيا ادادداميةةةةة  ااملةلوةةةةة  ال حميةةةةة  ال ةةةةة ااء   
 ت82-02(  اليي  الثانن  08لتياا ا  الح ا يا   ميح   

ةةةاتن  ىيوةةةةةبي اوةةةةةة حةةةةةةي    ام  تةةةةةدي اي مقتةةةةةي  اةةةةةام  ع ةةةةى اتةةةةةتياتي يا  الةةةةةد ل  املةدةةةةةي (ت احىةةةة4106البي ة
مل لةةةةا  الح ا ةةةيا  ااملححلةةة  ارادداميةةة  اةدءلةةة  موةةة  املوحمةةة  تةةةي  ةةةا  ةااةةةي احدياوةةةاة   

 ت 228-228(  4 022   لي  التياي   وام   ا رهح  ميح  م ل  التياي الددي  ي   

تةي حةةر  Geo-Gebraد الةةى احم ية  الييةةاوبيا (ت فلةةح احىةام  ت ليمةةي م ة ل4102البلةاع  وةةارع اةال   
امل لل  الح ا ةي  ةتةي الداف ية  ىحةا ت لة  الح ا ةيا  لةد   لبة  الية  ا ةه الثةاىاع تةي 

(  0 022    ليةة  التيايةة   وام ةة  ا رهةةح  ميةةح  م لةة  التيايةة املةلوةة  ال حميةة  ال ةة ااء   
 ت 860-242

اامةة  ع ةى الة  ا  اللةات  لدةديةال الح ا ةيا  (ت إتةتياتي ي  مقتيحة  4102الي وحع  ع ي مليةاي  
م لةة  ةفلحهةا ع ةى تلةيةة  مقةايا  الدووبةةي الح اضة ي لةدع  ةة ي الية  ال ةةااد ادادةدامن  

 ت018-22(  6 22  وام   فتياط  ميح   لي  التياي 
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م لةةةة  (ت الةةةةد ل  االتيفيةةةة : فاا  ف الةةةة  للق ةةةةا  ع ةةةةى اةةةةحام  فتةةةةاليس الد لةةةةي   4102الحةةةةايهن  فةةةةاار  
 ت60-28(  422  ةراي  الد لي  ال  ااء     حف امل

(ت فلةةةح اتةةةداداا اتةةةتياتي ي  ادتدقيةةةا  4141الحةةةايهن  ملةةةا ي تةةة د  ةاللةةةقحانن  محةةةةد اةةةحوال  
م لةةة  الد ةةاةنن تةةي تلةيةةة  مقةةايا  الحةةال ال ةةةداع لةةد   ةة ي اليةةة  الخةةامال ادادةةدامن  

 ت408-064(  8 42يح    الية ي  امليح   لتياا ا  الح ا يا   متحما ا  الح ا يا 

 SPSSت بيقةا  ااتةداداا احىةام   –ارحيةا  اللولة ي ةالتياةاع (ت 4108ح    عةي  عبدالحةيةد  
   القاهح : ااي الووح ال ح نت18

الةةةةد ل  املةدةةةةي ةاملةةةةح   تةةةة  اتةةةةتيواع   -(ت   ةةةةا فتةةةةاليس الدةةةةديةال الحدءثةةةة 4102الحولةةةةاةع  ع ةةةةي  
 ت topic-https://elhefnawy.yoo7.com/t105م  املااي:  2/2/4140اداي خ 

موةةةةةةاهي  فتاتةةةةةةي  تةةةةةةي الح ا ةةةةةةيا   ا عةةةةةةداا ةال ةليةةةةةةا  علو ةةةةةةا (ت 4101حةةةةةةةي   محةةةةةةةد عبةةةةةةدالاهاي  
   عةاي: ااي الووحتةفتاليس تدية قا(

حا  ةةةةة   عةةةةةةاي: ااي امل ةةةةةبي    ال ب ةةةةة  المقةةةةةايا  الدةةةةةديةال اليةةةةةون(ت 4102الحيلةةةةة   محةةةةةةد محةةةةةةاا  
 لل باع  ةالولح ةالدارةيت 

ةةةةا(ت 4102ايةر   ففلةةةةاي ى بةةةةي     فل ةةةة بي: ااي الوةةةةاية  للولةةةةح الل ح ةةةة  تةةةةي الدةةةةديةال ةتحوةي ةةةةا عةليو
 ةالدارةيت

(ت فاعليةة  اتةةداداا اتةةتياتي ي  مةةا ةيا  امل حفةة  تةةي تةةديةال الح ا ةةيا  تةةةي 4108اءةةاي  ي ةةا فحةةةد  
م لةةة  دع ةالداف يةةة  لعى ةةةار لةةةد  ت ميةةة  اليةةة  ا ةه ارعةةةدااع  تلةيةةة  الدووبةةةي الداليةةة
-082(  ءلةاءح  2 02  الية ية  امليةح   لتياا ةا  الح ا ةيا   ميةح  تحما ا  الح ا ةيا 

 ت 424

(ت فاعلي  الددي س املدم  تي ا   اي ال الس م لة  الحاتةس مقةايا  4102ياذس  فمر يوا  تي   
م لةةةة  البحةةةةا  تةةةةي م ةةةةاد  ةدةةةةي ةالداف يةةةة  لد بيققةةةةا  اتةةةةداداا اتةةةةتياتي يا  الةةةةد ل  امل

 ت424-060(  44   لي  التياي  اللاعي   وام   املليا  ميح   التياي  اللاعي 

(ت فلةةةةح ااةةةةد ف تاايةةةةة عةةةةح  الدلةةةةةي  البيةةةةحع تةةةةي اةةةةحام  4104الحاةةةةيدع  عبةةةةدهللا عيةةةةد م ةةةةي يد  
هي  الح ا ةةةةي  لةةةةدع الحاتةةةةاي مد ةةةةدا  الاتةةةةام  ع ةةةةى الدحيةةةةير الوةةةةايع ةاملحوةةةةل للةوةةةةا

    لي  التياي   وام    يب تيتال  ماو دبيت مي  الي  الحا ي اداددامن  

(ت فلةةةح اتةةةداداا الدةةةديةال املةدةةةي تةةةي 4141يم ةةةاي  هةةةدءر ح ةةة   ةفاةةةا تةةةلنل   عةةةاا  عبةةةداليااا  
الدحيةةير ةالووةةةا   ادودةاعيةةة  تةةةي مبحةةةث الح ا ةةيا  لةةةد   البةةةا  اليةةة  ال ةةةااد تةةةي 

(  21 2  املح ةي القةامن للبحةا   هةي   فل ة بي  ل لةاا التياا ة  ةاللو ةي م ل  اا ياي  
 ت66-000

(ت فاعليةةةةةةة  احىةةةةةةةام  تةةةةةةةدي اي مل لةةةةةةةةا  الح ا ةةةةةةةيا  تةةةةةةةي اتةةةةةةةداداا 4112عبةةةةةةةدال ي ي محةةةةةةةةد  الةةةةةةةحةةال  
الح ا ةةيا  املةد ةة  اااةةر اليةة  ع ةةى تلةيةة    ةةا مقةةايا  الدووبةةي اللااةةد ةاوةةا الةةة 

  الية يةةةةةةة  امليةةةةةةةح   لتياا ةةةةةةةا    تحما ةةةةةةةا  الح ا ةةةةةةةيا م لةةةةةةةالح ا ةةةةةةةيا  علةةةةةةةد ال البةةةةةةةا   
 ت214-482(  04الح ا يا   ميح   

https://elhefnawy.yoo7.com/t105-topic
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(ت فلةةح الةةةد ل  املدةةةارم تةةي ااف يةةة   ةة ي اليةةة  4102الحة  ةةي  لةةامح  لةةةس  ةفاةةا لةةاا  االةةةد محةةةد  
ابيلةةةةةة  ال ةةةةةةااد ادادةةةةةةدامن تةةةةةةي القح ةةةةةةا  ااملةلوةةةةةة  ال حميةةةةةة  ال ةةةةةة ااء  ىحةةةةةةا الح ا ةةةةةةيا   

 ت426-426(  0 2  الية ي  ا ياىي  لل لاا التياا     التياا   ا ياىي

   القاهح : مودب  ال     امليح  ت الداف ي  ةالد ل (ت 4112راءد  ى ير محةد  

  تحوةةةةةة : االةةةةةد ال ةةةةةامحع  القةةةةةاهح    ااي ال قةةةةةر ال لةةةةةح  ةوةةةةةاهح  الةةةةةد ل (ت 4112تاةتةةةةةا  اءويةةةةةد  
 اد فه مودااتالواية  ل ت ثةايا  الثقافي  ةم،ت   محةد ا  يا

(ت اتةةةةةةداداا ىةةةةةةةا م إاباي ةةةةةة  ااتةةةةةةامر ارعةةةةةة ا  حةةةةةةدا  واي ةةةةةة   مةةةةةةي 4104تةةةةةة ا ي  ملةةةةةةاه فةةةةةةاية  
املل ةةةةةا  البياىيةةةة  تةةةةي تةةةةديةال ارحيةةةةا  لدلةيةةةة  الحةةةةال ارحيةةةةامن ة  ةةةةا عةةةةااا  ال قةةةةر 

م لةةةةةة  اياتةةةةةةا  تةةةةةةي امللةةةةةةا ل ة ةةةةةةح  ةالداف يةةةةةة  لعى ةةةةةةار لةةةةةةد   ةةةةةة ي املححلةةةةةة  ارعدااءةةةةةة   
 ت 411-022(  026امليح   للةلا ل ة ح  الدديةال     الية ي  الدديةال

ي(: ميةةة  ا لةةةح: فتةةةاليس إحيةةةامي  لقيةةةاد ا هةيةةة  ال ةليةةة  للدةةةام   -4112ال ةةة يد  ي ةةةا م ةةة د  
البحةةةةةةا  التياا ةةةةةة   املةةةةةة،تةح ال لمةةةةةةةي الخةةةةةةامال علةةةةةةح للية يةةةةةةة  امليةةةةةةح   للةلةةةةةةا ل ة ةةةةةةةح  

ل ةةياف  ا ام ةةة  عةةبي اةةةةال  الدةةديةال: ملةةا ل الد لةةةي  ةارعةةداا للحيةةةا  امل ااةةح   ااي ا
 ت 822-822( ءاليا  44-40ميح   

ف(: ارحيةةةا  اللولةةة ي ةالتياةةةاع: ىةةةةا م ةفتةةةاليس حدءثةةة   ااي الالةةةامة  -4112ال ةةة يدت ي ةةةا م ةةة د  
 اليام ي : اببي الكاا  ميحت

(ت فلةةةةةةح اتةةةةةةداداا اتةةةةةةتياتي ي  الدةةةةةةديةال الدبةةةةةةاالي تةةةةةةي تلةيةةةةةة  4102ال ةةةةةة يدع  حلةةةةةةاي فحةةةةةةةد ءح ةةةةةة   
م لةةةة  لوةةةةايع ةاملحوةةةةل ةالداااةةةةر الح اضةةةة ي لةةةةد   البةةةةا  املححلةةةة  ارادداميةةةة   الدحيةةةةير ا

 ت226-212(  4 01  وام   فا القح   وام   فا القح  لل لاا التياا   ةاللو ي 

(ت فاعليةةة  اتةةةداداا الخةةةحام  ال هليةةة  ارلوتيةىيةةة  تةةةي تلةيةةة  4102ال ةةة يدع  حلةةةاي فحةةةةد ءح ةةة   
 ةةةةةيا  لةةةةةد   البةةةةةا  املححلةةةةة  املداتةةةةة   اةل قةةةةة  الدحيةةةةةير ةالداف يةةةةة  ىحةةةةةا ت لةةةةة  الح ا

  اليام ة  ارتة مي   هةي   م ل  اليام   ارت مي  للدياتا  التياا   ةاللو ي ع بي  
 ت242-211(  0 42فل  بي  

  ال ب ةةةةةة  امل ةةةةةةاي   علةةةةةة  الةةةةةةلوال ارحيةةةةةةامن ةايةةةةةةاد ال قةةةةةةر ال لةةةةةةح  (ت 4118ال ةةةةةةيد  فةةةةةة،اا الب ةةةةةةي 
 القاهح : ااي الووح ال ح نت

  ال ب ةةة  الثاىيةةة   معيةةة  امليةةة لحا  التياا ةةة  ةاللو ةةةي (ت 4100   ح ةةة   ةالل ةةةاي  ر وةةةس  شةةةحات
 القاهح : الداي امليح   اللبلاىي ت

  الح ةةةةا : مودبةةةة  امللةةةة  فقةةةةد إتةةةةتياتي ي  تةةةةي الةةةةد ل  الولةةةة  101(ت 4102اللةةةةةحع  مامةةةة ي محةةةةةد  
 الا لي ت

ملقلةةةاي تةةي تلةيةةة  الدووبةةةي الح اضةةة ي (ت فلةةةح اتةةداداا  ح قةةة  الويةةةر ا4140اللةةقحع  تةةةامن ميةةةب   
  وام ة  الحةدةا اللةةالي   م ل  اللةةاه لل لةاا ارن ةاىي ةااف ي  الد ل  للح ا يا   

 ت022-414(  4 8
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(ت فلةةح اتةةداداا اتةةتياتي ي  الةةد ل  االل ةةس تةةي تلةيةة  الدووبةةي 4141اليةةياا  ةليةةد عةةا   مليةةاي  
اياتةا  عحمية  تةي التياية  ةعلة  اددامي   اللااد ةالدحيير الديا  ي لد    ي املححل  اد 

 ت224-222(  042  ياا   التياا بي ال حي   اللوال

(ت فلةةةةح اتةةةةداداا فىةةةةةا م الةةةةد ل  الداليةةةةدع تةةةةي حةةةةر امل ةةةةلل  الح ا ةةةةي  4104ال ااةةةةد  عةةةةدىاي تةةةةلي   
م لةة  الدياتةةا  التياا ةة  ةالداف يةة  ىحةةا ت لةة  الح ا ةةيا  لةةد   لبةة  املححلةة  ا تاتةةي   

 ت08-0(  4 8  وام   ال ل اي ااااد  تل ل  عةاي  ةاللو ي 

(ت فاعليةةةةة  الد لةةةةةةي  املدةةةةةةةاءي تةةةةةي تلةيةةةةةة  الدحيةةةةةةير الوةةةةةةايع 4106عبدالحةيةةةةةد  عبداللااةةةةةةح محةةةةةةةد  
ةاملحوةةةل ةمقةةةايا  حةةةر امل ةةةلل  الح ا ةةةي  لةةةد  الد ميةةة  ا يتةةةي الةةةد ل  ااملححلةةة  ارادداميةةة   

        ( 04 40ا ةةةةةةا  الح ا ةةةةةةيا   ميةةةةةةح    الية يةةةةةة  امليةةةةةةح   لتيام لةةةةةة  تحما ةةةةةةا  الح ا ةةةةةةيا 
 ت8-22

(ت فاعليةةةةةة  اتةةةةةتياتي ي  مقتيحةةةةةة  اامةةةةةة  ع ةةةةةةى اب ةةةةةا  الدووبةةةةةةي 4141عبةةةةةدالودا   اا  ةةةةةةاا عيالةةةةةدء   
ال ةةةةة تةةةةي تةةةةديةال الح ا ةةةةيا  لدلةيةةةة  البياعةةةة  الح ا ةةةةي  لةةةةد  ت ميةةةة  املححلةةةة  ادادداميةةةة   

-084(  4 42ميةةح     الية يةة  امليةةح   لتياا ةةا  الح ا ةةيا  م لةة  تحما ةةا  الح ا ةةيا 
 ت421

(ت فلةةةح احىةةةام  تةةةدي اي للدلةيةةة  ال لةةةح   اةةةام  ع ةةةى 4106عبةةةدهللا  هبةةة  محةةةةاا  ةاللةةةاا  هةةة  محةةةةد  
الةةةةد ل  املةدةةةةي تةةةةي املةايتةةةةا  الددية ةةةةي  ةاملقةةةةايا  الحياتيةةةة  مل لمةةةةي الح ا ةةةةيا  تةةةةي ا ياي 

              ( 2 22ا ياي    اليام ةةةةةةةةة  ا ياىيةةةةةةةةةة   ال لةةةةةةةةةاا التياا ةةةةةةةةة  -اياتةةةةةةةةةا  ةتقةةةةةةةةةا ةق  للبيىةةةةةةةةةام   
 ت420-201

(ت اتةةةداداا اتةةةتياتي ي  الحةةةدءث الح اضةةة ي لدلةيةةة  الوقةةة  الح اضةةة ي 4141عبةةةدامل إل  مةةةح   ما ةةة    
  الية يةةةة  امليةةةةح   م لةةةة  تحما ةةةةا  الح ا ةةةةيا ال ةيةةةةة لةةةةد  ت ميةةةة  املححلةةةة  ادادداميةةةة   

 ت24-28(  8 42لتياا ا  الح ا يا   ميح  

(ت الد لةةةةةي  االتيفيةةةة : اليةةةةةح  تةةةةةي ان ةةةة  املديتةةةةة   ةةةةةحةي  د 4112عبدابح ةةةةة  اةةةة  ح ةةةةةبي  ال ةةةةحف   
 ت042-041(  008  ةراي  الد لي  ال  ااء    م ل  امل حف يفاهي   

(ت تقةةةدء  احىةةةام  إلحامةةةن مقتةةةي  تةةةي ي ا ةةةيا  املححلةةة  ارعدااءةةة  اةةةام  ع ةةةى 4104ع ةةةي  فاةةةحف يااةةةد  
حفيةةةةةة  ةالداف يةةةةةة  امل  TIMSSتةةةةةةي  ةةةةةةا  م ةةةةةةدا ا   TIMSSاليةةةةةةةي اةةةةةةبي الكةةةةةةاي  ةفنلةةةةةة   

  الية يةةةةةةةةةة  امليةةةةةةةةةةح   لتياا ةةةةةةةةةةا  م لةةةةةةةةةة  تحما ةةةةةةةةةةا  الح ا ةةةةةةةةةةيا لعى ةةةةةةةةةةار تةةةةةةةةةةي الح ا ةةةةةةةةةةيا   
 ت 441-082(  اليي  ا ةه  ااح ر  02الح ا يا   ميح   

 Pen(ت فاعلية  اتةداداا اتةتياتي ي  الةد ل  املقلةاي ااتةداداا 4140عةاةع  ت   محةد علياي  
Tablet ا  الح ا ةةةةةيا  لةةةةةةد   البةةةةةا  اليةةةةةة  ال ااةةةةةةح تةةةةةي الدحيةةةةةةير ةالداف يةةةةة  ىحةةةةةةا مةةةةةةا

  املح ةةةي القةةةامن للبحةةةا  م لةةة  ال لةةةاا التياا ةةة  ةاللو ةةةي ا تا ةةة ي تةةةي لةةةاا  ةااع ال ةةةبي  
 ت22-62(  2 2 هي   فل  بي  

(ت فاعلیةةةة  تل یةةةةس الةةةةد ل  تةةةةي تلةیةةةة  الداف یةةةة  ىحةةةةا الح ا ةةةةیا  4102الهامةةةةدع  ةفةةةةا  تةةةة يد فحةةةةةد  
م لةة  البحةةةث ال لمةةي تةةةي دامن اةدیلةةة  موةة  املوحمةةة   لةةد  تلةیةةة ا  اليةة  ال ةةةااد ادادةة

 ت222-200(  2 41   لي  البلا  ل ااي ةال لاا ةالتياي   ميح  التياي 
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(ت الةةةا  ال قليةةة  ال لةيةةة   الةةةد ل  املةدةةةي  وةةةاا  الحيةةةا : ذاءةةةا  ودءةةةد  4102فةةةحام  مح ةةة  حامةةةد  
امليةةةةح   للتيايةةةة  ال لةيةةةة : املةةةة،تةح ال لمةةةةي الحةةةةااع ةال لةةةةحةي للية يةةةة  للتيايةةةة  ال لةيةةةة   

  ااي ال ةةةةياف  ا ام ةةة  عةةةةبي اةةةةال  القةةةةاهح   الوتةةةي  مةةةة  التيايةةة  ال لةيةةة  ةوةةةةاا  الحيةةةا 
 ت 20-2( ءاليا  40-44 

   ال ب   الثاىي   القاهح : ا ى لا امليح  ت القياد اللول ي(: 0262فحم  اوا   

ةة  ع ةى الداااةر الح اضة ي تةي تلةية  (ت فاعلي  اتتياتي ي  مقتيحة  اام4102القح انن  عثةاي ع ى  
م لةةةة  وام ةةةة    ةةةةا مقةةةةايا  القةةةةحي الحةةةةااع ةال لةةةةح   لةةةةد   ةةةة ي املححلةةةة  ادادداميةةةة   

 ت 422 -412(  0 21   لي  التياي   وام   املل  االد  املل  االد لل لاا التياا  

، ل ةةةةةة م (ت فاعليةةةةةة  احىةةةةةةام  اةةةةةةام  ع ةةةةةةى الةةةةةةد ل  امل ةةةةةة لد إلةةةةةةى الةةةةةةدما4108اليةةةةةةا   محةةةةةةةد الشةةةةةةحا  
اة اما  ت لة  الح ا ةيا  ةتلةية  الداف ةةةي  لةد  الد مية   ة  اة اما  الةد ل  ااملححلةة  

 ارعدااء   يتال  ا دايال   لي  التياي   وام   ا  ا  ميحت 

(ت ت ي ةةةةةةةةةي الداف يةةةةةةةةة  ال اتيةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةد ل  الح ا ةةةةةةةةةيا  ةامل ةةةةةةةةة الي  4104داةةةةةةةةةبي  تةةةةةةةةةةح عبةةةةةةةةةد الودةةةةةةةةةا   
م لةةةةةة  تحما ةةةةةةا  ن لةةةةةةد   ةةةةةة ي املححلةةةةةة  الثاىا ةةةةةة   ادودةاعيةةةةةة  مةةةةةة  اةةةةةة ه الةةةةةةد ل  الخةةةةةةدم

 ت 008-66(  02  الية ي  امليح   لتياا ا  الح ا يا    الح ا يا 

(ت فاعلية  ىةةا م مقتةي  لدةديةال الح ا ةيا  اةام  ع ةى اتةتياتي ي  4141املدحمي  محةةد اة  فحةةد  
  بيلةةةة  التياا ةةةة اامل لةةةةا  ا  تةةةةي تلةيةةةة  الدووبةةةةي الح اضةةةة ي لةةةةد   ةةةة ي املححلةةةة  ادادداميةةةة   

 ت4208-4624(  22 لي  التياي   وام   تاهام   

(ت الا  احىام  اةام  ع ةى اتةتياتي يا  الة  اةا  املد ةدا  لدلةية  اراةدات 4100محةد  ةامر عبدهللا  
م لةةةةة  تحما ةةةةةا  تةةةةةي الح ا ةةةةةيا  ةااف يةةةةة  ارى ةةةةةار لةةةةةد  ت ميةةةةة  اليةةةةة  الحا ةةةةةي ادادةةةةةدامن  

 ت  422-082(  02لتياا ا  الح ا يا      الية ي  امليح   الح ا يا 

 ودءةةد  تةةي ميةةداي التيايةة ؟  4108االةةد اةة    محةةةاا  
و
تةة  (ت هةةر ءوةةد  موقةةاا الةةد ل  للةد ةة  رفااةةا

https://www.new-مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحاا :  2/00/4140اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيواع  ادةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي خ 
ledsalaheduc.com/author/kha   

اعيةةةةةة   ا تةةةةةةاليس ارحيةةةةةةامي  تةةةةةةي ال لةةةةةةاا اللو ةةةةةةي  ةالتياا ةةةةةة  ةادوةةةةةةد (: 4111مةةةةةةحاا  اةةةةةة   فحةةةةةةةد  
 القاهح : ا ى لا امليح  ت   

(ت اتةةةةداداا اتةةةةتياتي ي  عبةةةةا   الخببةةةةي تةةةةي تةةةةديةال القلدتةةةة  4141املحاغةةةةي  إي ةةةةاي ال ةةةةيد شةةةةحات   
ي ةالحةةةةد مةةةة  فتةةةةباا  لةةةةد  التةةةةلاي تكةةةةام ي ع ةةةةى الدحيةةةةير ةاوةةةةا ايوةةةة  الد ةةةةاه ال ق ةةةة

  الية يةةةةةةةة  امليةةةةةةةةح   لتياا ةةةةةةةةا  م لةةةةةةةة  تحما ةةةةةةةةا  الح ا ةةةةةةةةيا ت ميةةةةةةةة  املححلةةةةةةةة  ادادداميةةةةةةةة   
 ت22-20(  0 42الح ا يا   ميح  

( NLPت ةةةحةي الدةةةديةال: ااتةةةداداا تقليةةةا  البيم ةةة  اللها ةةة  ال يةةة ي   (ت 4104ملةةةافي ي  ءاتةةة   
  ن  تاي ات حلس: ااي القل  ال ح  ةالد ل  املبن  ع ى ال قر 

اتةةةةةتياتي يا  (ت 4104اللةةةة ءح  محةةةةةةد عبةةةةةدهللا  ةالةةةةةاي  االةةةةةد حلمةةةةي  ةال ةةةةةلالي  م ةةةةةوح تةةةةة اا  
  مح ةةةةةةةةي الدةبةةةةةةةال البحثةةةةةةةةي تةةةةةةةةي ت ةةةةةةةا ح ت لةةةةةةةةي  ال لةةةةةةةةاا فاعلةةةةةةة  تةةةةةةةةي حةةةةةةةةر امللةةةةةةةو   الح ا ةةةةةةةةي 

 ةالح ا يا   وام   املل  ت اا  الح ا ت

https://www.new-educ.com/author/khaledsalah
https://www.new-educ.com/author/khaledsalah
https://www.new-educ.com/author/khaledsalah
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حةةةةة  تةةةةةي تةةةةةديةال الح ا ةةةةةيا  ع ةةةةةى (ت فلةةةةةح اتةةةةةداداا اتةةةةتياتي ي  مقتي 4141اللوي ةةةةي   ةةةةةااع اةةةةةبنس  
م لةةةةةة  تلةيةةةةةة  مقةةةةةةايا  حةةةةةةر امل ةةةةةةلل  الح ا ةةةةةةي  اللو يةةةةةة  لةةةةةةد   ةةةةةة ي املححلةةةةةة  ادادداميةةةةةة   

 ت211-422(  8 42  الية ي  امليح   لتياا ا  الح ا يا   تحما ا  الح ا يا 

  (ت فاعليةةة  اتةةةتياتي ي  الد لةةةي  امل كةةةاد تةةةي ت لةةةي  فتاتةةةيا  مةةةاا4140القةةةاوحع  محةةةةد عبةةةدهللا  
  الية يةة  امليةةح   للقةةحا   م لةة  القةةحا   ةامل حفةة الح ا ةةيا  ل ةة ي املححلةة  ارادداميةة   

 ت622-202(  424ةامل حف    لي  التياي   وام   عبي اةال  ميح   

  الويةةةةر الديا ةةةة ي الثةةةةانن – دةةةةاي الح ا ةةةةيا  لليةةةة  الخةةةةامال ادادةةةةدامنهةةةةة(ت 0222ةراي  الد لةةةةي   
 م ةاع  ال بيكايتالح ا : 
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Ibrahim, Ibrahim Refaat (2017). The effectiveness of a proposed 
strategy for learning for fun in acquiring basic group operations 
and developing humorous intelligence among primary school 
students, Journal of the College of Education, Port Said 
University, Egypt, (22), 1-43. 

Ibrahim, Magdy Aziz (2000). Mathematics Curriculum Development, 
Mathematics Education Journal, Egyptian Association for 
Mathematics Education, Egypt, (3), 13-36. 

Abu Allam, Raja Mahmoud (2006). The size of the effect of 
experimental treatments and the significance of statistical 
significance, Educational Journal, Scientific Publication 
Council, Kuwait University, Supplement Issue (78), Volume 

(02.)  

Abu Qadiri, Wafaa Eid (2021). The effect of a teaching strategy based 
on learning by playing in increasing the motivation towards 
mathematics among fourth grade students, The Arab Journal of 
Media and Child Culture, The Arab Foundation for Education, 
Science and Arts, Egypt, (17), 321-362. 

Ahmed, Iman Samir Hamdi (2020). The effectiveness of a synthesis 
strategy based on the five fingers and numbered heads 
strategies to develop achievement, deep understanding and the 
tendency towards teamwork in mathematics in English for third 
graders of primary school, Journal of Scientific Research in 
Education, Girls’ College of Arts, Sciences and Education, Ain 
Shams University, Egypt, 21(7) , 386-428. 

Badr, Buthaina Mohammed (2013). The effectiveness of a proposed 
strategy based on the theory of brain-based learning in 
developing mathematical communication skills and motivation 
for academic achievement among primary school students in 
the Kingdom of Saudi Arabia, Journal of Mathematics 
Education, Egyptian Society for Mathematics Education, 
Egypt, (16), Part Two, 13-69. 

 



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2222لسنة  يناير(، 2(، الجزء )391العدد: )

 

 

97 

Al-Barakati, Nevin Bint Hamza (2018). A proposed training program 
based on enjoyable learning strategies for mathematics teachers 
at the primary stage in the city of Makkah Al-Mukarramah in 
light of the reality of their training needs, Journal of Education, 
Faculty of Education, Al-Azhar University, Egypt, 177(2),   
476-536. 

Al-Balawi, Jazi Saleh (2013). The effect of an educational program 
based on Geo-Gebra software in solving the mathematical 
problem and in the motivation towards learning mathematics 
among first-year secondary students in the Kingdom of Saudi 
Arabia, Journal of Education, College of Education, Al-Azhar 
University, Egypt, 154 (1), 681-729. 

Al-Jaafari, Ali Mansour (2019). A proposed strategy based on 
successful intelligence for teaching mathematics and its impact 
on developing mathematical thinking skills for sixth graders, 
Journal of the College of Education, Assiut University, Egypt, 
35 (8), 74-106. 

Al-Harthy, Fawaz (2015). Learning with entertainment: an effective 
tool to eliminate the rigor of educational methods, Al-Maarifa 
Journal, Saudi Ministry of Education, (235), 76-81. 

Al-Harthy, Manahi Saad; Al-Shahrani, Muhammad Barjas (2020). The 
effect of using the cooperative investigation strategy in 
developing the number sense skills of fifth grade students, 
Journal of Mathematics Education, Egyptian Society for 
Mathematics Education, Egypt, 23(6), 182-216. 

Hassan, Ezzat Abdel Hamid (2016). Psychological and educational 
statistics - applications using SPSS 18, Cairo: Arab Thought 
House. 

El Hefnawy, Ali (2015). Some Modern Teaching Methods - Fun and 
Fun Learning Retrieved on 3/4/2021 from the website: 
https://elhefnawy.yoo7.com/t105-topic  .  

Hamza, Mohamed Abdel Wahab (2010). Basic concepts in 
mathematics (numbers, operations and methods of teaching 
them), Amman: Dar Al-Fikr. 

Al- Hela, Mohamed Mahmoud (2014). Classroom Teaching Skills, 
Fourth Edition, Amman: Dar Al Masirah for printing, 
publishing and distribution. 

Darwaza, Afnan Nazir (2015). Theory in Teaching and its Practical 
Translation, Palestine: Dar Al-Farouq for Publishing and 
Distribution. 

 

 



 الفوري التحصيل لتنمية الممتع التعلم على قائمة مقترحة استراتيجية
...دائيةاالبت المرحلة تطالبا لدى الرياضيات تعلم نحو والدافعية والمرجأ  

درية بنت ضيف هللا يحيي الزهرانيبد/   

 

 

98 

Diab, Reda Ahmed (2016). The Effectiveness of Using Metacognition 
Strategy in Teaching Mathematics in Developing Generative 
Thinking and Achievement Motivation for First Year 
Preparatory Students, Journal of Mathematics Education, 
Egyptian Association for Mathematics Education, Egypt, 19(3), 
January, 164-252. 

Ragheb, Amal Raja Seif (2019). The Effectiveness of Blended 
Training in Acquiring the Student, the Computer Teacher, the 
Skills of Using Interesting Learning Strategies and Motivation 
to Apply them, Journal of Research in the Fields of Specific 
Education, Faculty of Specific Education, Minia University, 
Egypt, (22), 181-232. 

Al-Rashidi, Abdullah Eid Mesaieed (2012). The effect of the 
difference in the timing of displaying the visual cue in 
multimedia computer programs on the immediate and delayed 
achievement of mathematical concepts for fourth graders of 
primary school, Master's thesis, College of Education, Taibah 
University. 

Ramadan, Hadeel Hassan; and Abu Sneina, Odeh Abdel-Gawad 
(2020). The effect of using enjoyable teaching on achievement 
and social competence in mathematics for sixth grade female 
students in Jordan, Journal of Educational and Psychological 
Sciences, National Research Center in Gaza, Palestine, 4(30), 
88-111. 

Al-Ruwais, Abdulaziz Muhammad (2009). The Effectiveness of a 
Training Program for Mathematics Teachers in Using Fun 
Mathematics in the Classroom on Developing Some Critical 
Thinking Skills and Reducing Mathematics Anxiety among 
Female Students. 

Al-Ruwaili, Thamer Talab; and Abu Lum, Khaled Muhammad (2019). 
The effect of blended learning on the motivation of sixth grade 
students in Qurayyat in the Kingdom of Saudi Arabia towards 
mathematics, Jordanian Educational Journal, Jordanian 
Association for Educational Sciences, 4(1), 238-258. 

Zayed, Nabil Mohammed (2003). Motivation and Learning, Cairo: 
The Egyptian Renaissance Library. 

Sousa, David (2009). The human mind and the phenomenon of 
learning, translated by: Khaled Al-Amri, Cairo, Dar Al-Farouq 
for Cultural Investments and the Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Foundation. 

Stohy, Manal Farouk (2012). The use of news models in the media for 
current events, with graphic organizations in teaching statistics 
to develop the statistical sense and some habits of mind and 
achievement motivation among middle school students, Journal 
of Studies in Curricula and Teaching Methods, Egyptian 
Association for Curricula and Teaching Methods, (178),          
147-200. 



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2222لسنة  يناير(، 2(، الجزء )391العدد: )

 

 

99 

Al-Saeed, Reda Mossad (2003-b): Impact size: statistical methods to 
measure the practical importance of educational research 
results, the fifteenth scientific conference of the Egyptian 
Society for Curricula and Teaching Methods: Curricula and 
Preparation for Contemporary Life, Guest House, Ain Shams 
University, Egypt, (21-22 ) July, 643-674. 

Al-Saeed, Reda Mossad (2003-a): Psychological and Educational 
Statistics: Modern Models and Methods, University Records 
House: Shebin El-Koum, Egypt. 

Al-Saidi, Hanan Ahmed Yahya (2019). The effect of using the 
reciprocal teaching strategy in developing immediate and 
delayed achievement and mathematical communication among 
primary school students, Umm Al-Qura University Journal of 
Educational and Psychological Sciences, Umm Al-Qura 
University, 10(2), 309-338. 

Al-Saidi, Hanan Ahmed Yahya (2019). The effectiveness of using 
electronic mental maps in developing achievement and 
motivation towards learning mathematics among middle school 
students in the Asir region, Journal of the Islamic University of 
Educational and Psychological Studies, Islamic University of 
Gaza, Palestine, 27 (1), 300-324. 

El-Sayed, Fouad El-Bahi (2006). Statistical Psychology and 
Measurement of the Human Mind, Developed Edition, Cairo: 
Arab Thought House. 

Shehata, Hassan; Al-Najjar, Zainab (2011). A dictionary of 
educational and psychological terms, second edition, Cairo: 
The Egyptian Lebanese House. 

Al-Shammari, Mashi Mohammed (2015). 101 strategies in active 
learning, Riyadh: King Fahd National Library. 

Alshehri, Sami Mosbeh (2021). The effect of using the inverted class 
method on developing mathematical thinking and learning 
motivation for mathematics, Al-Shamal Journal for Human 
Sciences, Northern Border University, 6(2), 137-202. 

Al-Sayyad, Walid Atef Mansour (2020). The effect of using the 
learning strategy by playing in developing critical thinking and 
academic achievement among primary school students, Arab 
Studies in Education and Psychology, Arab Educators 
Association, (124), 395-432. 

Al-Abed, Adnan Selim (2012). The effect of using the generative 
learning model in solving the mathematical problem and 
motivation towards learning mathematics among basic stage 
students, Journal of Educational and Psychological Studies, 
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman, 6(2), 1-16. 



 الفوري التحصيل لتنمية الممتع التعلم على قائمة مقترحة استراتيجية
...دائيةاالبت المرحلة تطالبا لدى الرياضيات تعلم نحو والدافعية والمرجأ  

درية بنت ضيف هللا يحيي الزهرانيبد/   

 

 

100 

Abdel Hamid, Abdel Nasser Mohamed (2018). The effectiveness of 
differentiated education in developing immediate and delayed 
achievement and math problem solving skills for slow learners 
in the primary stage, Journal of Mathematics Education, 
Egyptian Association for Mathematics Education, Egypt, 21 
(12), 6-55. 

Abdel-Fattah, Ibtisam Ezzedine (2020). The effectiveness of a 
proposed strategy based on the Six Thinking Hats in teaching 
mathematics to develop mathematical proficiency among 
primary school students, Journal of Mathematics Education, 
Egyptian Society for Mathematics Education, Egypt, 23(2), 
162-230. 

Abdullah, Heba Mahmoud; Al-Shawa, Hala Muhammad (2018). The 
impact of a training program for human development based on 
enjoyable learning on the teaching practices and life skills of 
mathematics teachers in Jordan and their evaluation of the 
program, Studies - Educational Sciences, University of Jordan, 
Jordan, 45(4), 291-310. 

Abdel-Malak, Maryam Moussa (2020). Using the Mathematical 
Speaking Strategy to Develop Deep Mathematical 
Understanding for Primary School Students, Journal of 
Mathematics Education, Egyptian Society for Mathematics 
Education, Egypt, 23 (6), 46-92. 

Al-Arfaj, Abdul Mohsen bin Hussein (2004). Education with 
Entertainment: Laughter in the School Environment is a 
Necessity, Not a Luxury, Knowledge Journal, Saudi Ministry 
of Education, (116), 120-123. 

Ali, Ashraf Rashid (2012). Presenting a suggested enrichment program 
in middle school mathematics based on combining the CORT 
and TIMSS activities in the light of TIMSS’s levels of 
knowledge and motivation for achievement in mathematics, 
Journal of Mathematics Education, Egyptian Society for 
Mathematics Education, Egypt, (15), Part One, April, 165-220. 

Amawi, Soha Muhammad Alyan (2021). The effectiveness of using 
the flipped learning strategy using the Pen Tablet on 
achievement and motivation towards mathematics among tenth 
grade students in Wadi Al-Seer District, Journal of Educational 
and Psychological Sciences, National Research Center in Gaza, 
Palestine, 5(4), 85-99. 

Al-Ghamdi, Wafa Saeed Ahmed (2019). The effectiveness of playing 
learning in developing the motivation towards mathematics 
among sixth-grade students in the city of Makkah Al-
Mukarramah, Journal of Scientific Research in Education, 
Girls’ College of Arts, Sciences and Education, Egypt, 20 (4), 
511-539. 

 



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2222لسنة  يناير(، 2(، الجزء )391العدد: )

 

 

101 

Farrag, Mohsen Hamid (2019). Building the scientific mindset, 
enjoyable learning, quality of life: new goals for scientific 
education, the twenty-first scientific conference of the Egyptian 
Society for Scientific Education: Scientific Education and 
Quality of Life, Guest House, Ain Shams University, Cairo, 
from (21-22) July, 5-31. 

Farag, Safwat (1989): Psychometrics, second edition, Cairo: Anglo-
Egyptian. 

Al-Qahtani, Othman Ali (2019). The effectiveness of a proposed 
strategy based on sports communication in developing some 
twenty-first century skills among primary school students, King 
Khalid University Journal of Educational Sciences, College of 
Education, King Khalid University, 30 (1), 207-235. 

Konsowa, Muhammad Al-Shahat (2016). The effectiveness of a 
program based on brain-based learning to treat mathematics 
learning difficulties and develop motivation among students 
with learning difficulties in the preparatory stage, PhD thesis, 
Faculty of Education, Benha University, Egypt. 

Lashin, Samar Abdel Fattah (2012). Enhancing self-motivation for 
learning mathematics and social responsibility through service 
learning among secondary school students, Journal of 
Mathematics Education, Egyptian Society for Mathematics 
Education, (15), 88-116. 

Al-Mathami, Mohammed bin Ahmed (2020). The effectiveness of a 
proposed model for teaching mathematics based on the 
similarities strategy in developing mathematical thinking 
among primary school students, Educational Journal, Faculty 
of Education, Sohag University, (77), 2852-2916. 

Mohammed, Wael Abdullah (2011). Building a program based on the 
strategies of multiple intelligences to develop creativity in 
mathematics and achievement motivation among fourth-grade 
students, Journal of Mathematics Education, Egyptian Society 
for Mathematics Education, (14), 169-247. 

Mahmoud, Khaled Salah (2016). Does the concept of learning for 
pleasure open new horizons in the field of education? Retrieved 
on 5/11/2021 from the link: https://www.new-
educ.com/author/khaledsalah 

Murad, Salah Ahmed (2000): Statistical Methods in Psychological, 
Educational and Social Sciences, Cairo: Anglo-Egyptian. 

El-Maraghi, Ihab El-Sayed Shehata (2020). Using the mantle of the 
expert strategy in teaching engineering in an integrative manner 
on achievement and reducing the degree of mental wandering 
and limiting its causes among primary school students, Journal 
of Mathematics Education, Egyptian Society for Mathematics 
Education, Egypt, 23(1), 31-79. 



 الفوري التحصيل لتنمية الممتع التعلم على قائمة مقترحة استراتيجية
...دائيةاالبت المرحلة تطالبا لدى الرياضيات تعلم نحو والدافعية والمرجأ  

درية بنت ضيف هللا يحيي الزهرانيبد/   

 

 

102 

Manafikhi, Youssef (2012). Accelerating Teaching: Using Neuro 
Linguistic Programming (NLP) and Mind-Based Learning 
Techniques, Aleppo: Dar Al Qalam Al Arabi, Syria. 

Al-Nazir, Muhammad Abdullah; Khashan, Khaled Helmy; Al-Sulouli, 
Misfir Saud (2012). Effective Strategies for Solving 
Mathematical Problems, Center for Research Excellence in 
Developing Science and Mathematics Education, King Saud 
University, Riyadh. 

Al-Nafi'i, Dwai Shabib (2020). The effect of using a suggested 
strategy in teaching mathematics on developing verbal math 
problem solving skills among primary school students, Journal 
of Mathematics Education, Egyptian Society for Mathematics 
Education, 23(6), 277-300. 

Al-Hajri, Muhammad Abdullah (2021). The Effectiveness of the 
Flipped Teaching Strategy in Teaching the Basics of 
Mathematics for Primary Students, Reading and Knowledge 
Magazine, The Egyptian Society for Reading and Knowledge, 
Faculty of Education, Ain Shams University, Egypt, (232), 
515-847. 

Ministry of Education (1443 AH). Mathematics book for the fifth 
grade of primary school - the second semester, Riyadh: 

Obeikan Group. 

 المراجع األجنبية:ثالثا: 
Ahkam، M.، Anwar، H.، & Aryanti، A. (2020). The Application of 

Token Economy Method to Increase the Middle School 
Students’ Motivation in Learning Mathematics. In: 3rd 
International Conference on Education، Science، and 
Technology (ICEST 2019) (pp. 165-167). Atlantis Press. 

Alsardary، S. & Blumberg، P.(2009). Interactive، Learner-Centered 
Methods of Teaching Mathematics، PRIMUS: problems، 
resources، and issues in mathematics undergraduate studies، 
19(4)، 401-416 

Anggraeni، G. (2021). Recreational Mathematics Activities to Enhance 
Students’ Mathematics Achievement and Learning Motivation. 
In Journal of Physics: Conference Series، 1823(1)، (p. 012019). 
IOP Publishing. 

Apriana، A.، & Hidajat، D. (2020). Analysis of Google Classroom's 
Online Learning Motivation on Mathematics Subjects. Journal 
of Mathematical Pedagogy، 2(1). 

Atit، K.، Power، J.، Veurink، N.، Uttal، D.، Sorby، S.، Panther، G.، & 
Carr، M.(2020). Examining the role of spatial skills and 
mathematics motivation on middle school mathematics 
achievement. International Journal of STEM Education، 7(1)،    
1-13. 



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2222لسنة  يناير(، 2(، الجزء )391العدد: )

 

 

103 

Awofala، A.، Lawani، A.، & Adeyemi، O.. (2020). Motivation to 
Learning Mathematics and Gender as Correlates of Senior 
Secondary School Students’ Performance in 
Mathematics. Journal of Educational Sciences، 4(2)، 318-333. 

Brown، C. (2019). what can you do to make learning fun and 
engaging?، Retrieved on 11/5/2021 from: 
https://www.classcraft.com/blog/features/ways-to-make-
learning-fun/  

Cardino Jr، & Cruz، R. (2020). Understanding of learning styles and 
teaching strategies towards improving the teaching and learning 
of mathematics. LUMAT: International Journal on Math، 
Science and Technology Education، 8(1)، 19-43. 

Cheung، S.، & Kwan، J. (2021). Parents’ perceived goals for early 
mathematics learning and their relations with children's 
motivation to learn mathematics. Early Childhood Research 
Quarterly، 56، 90-102. 

Cox، J. (2019). 10 Ways to Make Learning Fun for Students، 
Retrieved on 1/2/2021 from: https://www.thoughtco.com/how-
to-make-learning-fun-2081740. 

Daher، W. (2021). Middle School Students’ Motivation in Solving 
Modelling Activities with Technology. EURASIA Journal of 
Mathematics، Science and Technology Education، 17(9) 

DeAndrade، D. & Fachada، N. (2020). Fun Maths For All Game 
Development Students، In: Proceedings of the 2020 ACM 
Conference on Innovation and Technology in Computer Science 
Education، 529-530. 

Dobie، T.، & Sherin، B. (2021). The Language Of Mathematics 
Teaching: A Text Mining Approach To Explore The Zeitgeist Of 
Us Mathematics Education. Educational Studies in 
Mathematics،107(1)، 159-188 

Eden، R. (2019).Restructuring mathematics teaching learning: Co-
teaching as a designed approach to teachers' collaborative 
inquiry. (Doctoral dissertation)،Victoria University of 
Wellington، Creative Commons GNU GPL   

Fencl، J. (2014). Fun and Creative Unit Assessment Ideas for All 
Students in Physical Education، Journal of Physical Education، 
85(1)، 16-21 

Fouryza، D.، Amin، S. & Ekawati، R. (2018). Review of learning 
materials development procedure based on fun and easy math 
(FEM).AIP Conference، AIP Publishing LLC، (1)، 20048.  

 

https://www.classcraft.com/blog/features/ways-to-make-learning-fun/
https://www.classcraft.com/blog/features/ways-to-make-learning-fun/
https://www.thoughtco.com/how-to-make-learning-fun-2081740
https://www.thoughtco.com/how-to-make-learning-fun-2081740


 الفوري التحصيل لتنمية الممتع التعلم على قائمة مقترحة استراتيجية
...دائيةاالبت المرحلة تطالبا لدى الرياضيات تعلم نحو والدافعية والمرجأ  

درية بنت ضيف هللا يحيي الزهرانيبد/   

 

 

104 

Fülöp، É. (2021). Developing Problem-Solving Abilities by Learning 
Problem-Solving Strategies: An Exploration of Teaching 
Intervention in Authentic Mathematics Classes. Scandinavian 
Journal of Educational Research، 1-18. 

Huffman، J. (2019). The Game of Ur: An Exercise in Strategic 
Thinking and Problem Solving and A Fun Math Club Activity، 
Open Educational Resources، Pittsburg State University Digital 
commons. 

Jayadevan، S. (2020). Why Mathematics Is an Easy and Enjoyable 
Subject in Some Schools in Kerala?، NOLEGEIN-Journal of 
Consumer Behavior & Market Research، 8-12. 

Khoirul، A. & Rohmy، H. (2016). Evaluating Integrated Task Based  
Activities and Computer Assisted Language Learning (CALL)، 
English Language Teaching، 9(4)، 119-127 

Lawal، R.، & Awofala، A. (2021). Effect of Team Assisted 
Individualization Strategy on Senior Secondary School Students’ 
Motivation to Learn Mathematics. Nigerian Online Journal of 
Educational Sciences and Technology، 3(1)، 36-46. 

Liu، M.; Rosenblum، A.; Horton، L.; Kang، J. (2014). Designing 
Science Learning with Game-Based Approaches، Computers in 
the Schools، 31(1)، 84-102. 

Lucardie، D. (2014). The Impact of Fun and Enjoyment on Adult's 
Learning، Procedia-Social and Behavioral Sciences،142،439-
446. 

Mathrani، A.; Christian، S. & Ponder-Sutton، A. (2016). PlayIT: Game 
Based Learning Approach for Teaching Programming Concepts، 
Educational Technology & Society، 19(2)، 5-17. 

Megarani، I.، Eva، N.، & Sulistiyaningsih، R. (2021). The Effect of 
Cuissenaire Block on Student’s Motivation of Learning 
Mathematics Among First Graders at Branggahan Kediri 
Primary School. Mojpc: Malaysia Online Journal of Psychology 
& Counselling، 8(1)، 11-18. 

Muchiri، D.، & Njenga، M. (2020). Investigating Various Grouping 
Strategies in Teaching and Learning of 
Mathematics. International Journal of Advances in Scientific 
Research and Engineering، 6(3)، 227-232. 

Ning، B. (2020). Discipline، motivation، and achievement in 
mathematics learning: An exploration in Shanghai. School 
Psychology International، 41(6)، 595-611. 

Niño، A. (2015). Language Learners Perceptions and Experiences on 
the Use of Mobile Applications for Independent Language 
Learning in Higher Education. IAFOR Journal of Education، 
3(SE)، 73-84. 

Ormord، J. (2004). Educational Psychology- Developing Learners. 
New Jersey: Donnelley and Sons Company. 



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2222لسنة  يناير(، 2(، الجزء )391العدد: )

 

 

105 

Patterson، C.، Parrott، A.، & Belnap، J. (2020). Strategies for assessing 
mathematical knowledge for teaching in mathematics content 
courses. The Mathematics Enthusiast، 17(2)، 807-842. 

Pintrich، P.، & Schunk، D. (2002). Motivation in Education. 
Englewood Cliffs، NJ: Prentice Hall. 

Posamentier، A.، Levine، G.، Lieberman، A. & Virgadamo، D. (2019). 
Tools To Help Your Children Learn Math: Strategies، 
Curiosities، And Stories To Make Math Fun For Parents And 
Children. World Scientific، (8). 

Pujiastuti، H.، Haryadi، R.، & Ridwan، F. (2020). Development Of 
Mathematics Teaching Materials Based On Scientific Approach 
For Mathematics Learning. AKSIOMA: Journal Program Studi 
Pendidikan Matematika،9(3)، 591-600. 

Rachmavita، F. (2020). Interactive media-based video animation and 
student learning motivation in mathematics. In Journal of 
Physics: Conference Series، 1663 (1)، 012040، IOP Publishing. 

Ruswidiono، R.، Wahyudi، A.، Jimena، E.، & Wibowo، S. (2021). 
Business Fun Math Training for Students of Muhammadiyah 25 
Setiabudi Pamulang Senior High School. Seminar Nasional 
ADPI Mengabdi Untuk Negeri، (2)2، 93-103. 

Siskandar، G. (2013). Attitude، Motivation، and Parent s Role 
Perceived by Sixth Grade Students in Relation to Their 
Achievement in Mathematics، International Journal of 
Academic Research، July، 5(4)، 227-230. 

Sternberg، R. & Williams، W. (2002). Educational psychology. 
Boston: Allyn & Bacon. 

Sumargiyani، S.، Habibi، H.، & Nafi’ah، B. (2020). Increased 
Motivation to Learn by Using Learning Model Learning 
Community Students Mathematics Education. Journal of 
Disruptive Learning Innovation، 1(2)، 23-35. 

Szabo، Z.، Körtesi، P.، Guncaga، J.، Szabo، D. & Neag، R. (2020). 
Examples of problem-solving strategies in mathematics 
education supporting the sustainability of 21st-century 
skills. Sustainability، 12(23)، 10113. 

Tabuena، A.، & Pentang، J. (2021). Learning motivation and utilization 
of virtual media in learning mathematics، Asia-Africa Journal of 
Recent Scientific Research، 1، 65-75. 

Tabuena، A.، & Pentang، J. (2021). Learning motivation and 
utilization of virtual media in learning mathematics. Asia-Africa 
Journal of Recent Scientific Research، 1، 65-75. 

 



 الفوري التحصيل لتنمية الممتع التعلم على قائمة مقترحة استراتيجية
...دائيةاالبت المرحلة تطالبا لدى الرياضيات تعلم نحو والدافعية والمرجأ  

درية بنت ضيف هللا يحيي الزهرانيبد/   

 

 

106 

Tella، A. (2007). The Impact of Motivation on Students Academic 
Achievement and Learning Outcomes in Mathematics among 
Secondary School Students in Nigeria، Eurasia Journal of 
Mathematics، Science &Technology Education، 3(2)، 149-156. 

Widyawulandari، R.; Sarwanto، X & Indriayu، M. (2018). 
Implementation of Joyful Learning Approach in Providing 
Learning Motivation for Elementary School Student، Advances 
in Social Science، Education and Humanities Research، 277،  
54-58. 

********************************* 

 


