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وبرونر(  لقد سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إستخدام إنموذجٌن تعلٌمٌٌن على وفق نظرٌتً: )بٌاجٌه
  اهٌم الرٌاضٌة لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌةفً تحصٌل المف

الرصافة الثانٌة ،  / إختار الباحث مدرسة زٌد بن علً األبتدائٌة للبنٌن التابعة إلى المدٌرٌة العامة لتربٌة بغداد
  ( 2005 -2004 ) حٌث تم تطبٌـق التجربة علـى تالمٌـذ الصف الخامس االبتدائً فٌها للعام الدراسً

تلمٌذاً فً كل  ( 24 ) تلمٌذاً وزعوا عشوائٌاً الى ثالث مجموعات وبواقع ( 72 ) بلغت العٌنة األساسٌة للدراسة
التجرٌبٌتٌن والمجموعة  مجموعة ، وقد إختار الباحث واحداً من التصامٌم التجرٌبٌة من نوع المجموعتٌن

الخاصة للمادة الدراسٌة التً تمثلت  تحدٌد المفاهٌمالضابطة والعشوائٌة ذات االختبار البعدي ، كما قام الباحث ب
كتاب الرٌاضٌات للصف الخامس االبتدائً  بالفصلٌن األول ) المجموعات ( والثانً ) األعداد والعد ( فً

الدراسً األول للعام طبعة الٌونسكو ( خالل الفصل ) 2003 المطبوع لسنة ، وبعد ذلك  ( 2005 - 2004 ) 
عددها النهائً السلوكٌة التً بلغ حدد الباحث األهداف ًً سلوكٌاً  ( 50 )    0 هدفاً

 فً إسبوعاً ، ولغرض قٌاس تحصٌل مجموعات التجربة ( 11 ) درس الباحث المجموعات الثالث لمدة
على المجال  فقرة إختبارٌة إقتصرت ( 50 ) المفاهٌم الرٌاضٌة صمم الباحث إختباراً تحصٌلٌاً بعدٌاً تألف من

والتطبٌق ، إذ كان االختبار  تصنٌف ) بلوم ( للمستوٌات الثالث األولى : التذكر ، واالستٌعاب ،المعرفً من 
تطبٌقه على عٌنة من من نوع االختٌار من متعدد ، ، كمـا تم إٌجـاد ثبــات االختبار بعد تلمٌذاً من  ( 36 ) 

) تالمٌذ مدرسـة وهران اإلبتدائٌة للبنٌن وباستخدام معادلة ( 20 - شاردسونكٌودر رٌت بلغ إذ ، وقد (0ر70) 
  -: توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة

  . ( 0ر05 ) تفوق المجموعة التجرٌبٌة األولى على المجموعة الضابطة فً التحصٌل عند مستوى داللة -1

  . ( 0ر05 ) تفوق المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة على المجموعة الضابطة فً التحصٌل عند مستوى داللة -2

الثانٌة فً  عدم وجود فرق ذي داللة إحصائٌة بٌن تالمٌذ المجموعة التجرٌبٌة األولى والمجموعة التجرٌبٌة -3
  . التحصٌل عند أي مستوى

 

  


