خــالصـة الـدراسـة
عنوان الدراسة  :أثـر استـدامسغارـر سصـارـررساوستـررغاسر ـربدساسة مس ـ االدـمسس اقــر ساسلـوـررغا ـماة ـ ا
سلدحص رلاو ـضا رددستاسلــررلالمىاطدلبدتاسلصفاسرولاسل درترطا مس اقب اسل ب ق ا
هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى الكشف عن أثر استخدام غرائب صور ورسوم األفكار اإلبداعيةة لتةدرس
بعض موضوعات العلوم علةى تنميةة التحصةيل المعرفةي وبعةض العةاتات العيليةة لبال ةات الصةف األوت المتوسة
بمدسنة مكة المكرمة  .وقد ارتكةتت الدراسةة علةى سةتة فةرو صةيرسة تةتلخ فةي أ ة  :ال توجةدد فةروذ تات
تاللةةة إاصةةائية بةةين متوس ة ترجةةات طال ةات المجموعةةة البةةاببة ( الالتةةي ترسةةن موضةةوعات العلةةوم المختةةار
باستخدام الصور والرسوم التيليدسة ) ومتوس ترجات طال ات المجموعة التجرس ية ( الالتي ترسةن الموضةوعات
يسها باستخدام غرائب صور ورسوم األفكار اإلبداعية ) في التبد يق ال عددي :
 لميياس التحصديل المعرفددي عند ( المستوسات الد يا  /المستوسات العليا  /المستوسددات الد يا والعليا ككل )
 لميياس عاتات العيل عند عاتات ( الجا ب األسسدددر  /الجا ب األسمدددن  /الجا ين األسسر واألسمن ككل )
وبُغية تحييق هدف الدراسة واخت ار فرضياتها عمدت ال ااثة إلةى اختيةار واةد ( الحيةا وال يةةة ) مةن ميةرر
علوم الصف األوت لليصل الدراسي الثا ي لعام 9002 ( :اغا/ا9000اغ )  .ثم عمةدت إلةى إثرائهةا بغرائةب صةور
ورسوم األفكار اإلبداعية وأعددت لها تلةيال إراةاتسا سُوضة كيييةة تيةدسمها  .ثةم أعةددت أتاتددةدي تراستهدةدا والتةي
تمثلت في ميياسين أادهما سهدف إلى قياس تحصيل طال ةات عينةة الدراسةة فةي المةدحتوم المعرفةي لموضةوعات
الواد المختار عند جميع المسةتوسات المعرفيةة ككةل ( التةذكر  /اليهةم  /التب يةق  /التحليةل  /التركيةب  /التيةوسم )
واآلخر سهدف إلى قياس ثمان عاتات عيلية لدم طال ات عينة الدراسة وهي ( المثابر  /التحكم في التهور  /التيكير
الت اتلي  /التيكير بمرو ةة  /التسةالت وطةرا المشةكالت  /تب يةق المعةارف السةابية علةى أوضةاد جدسةد  /التصةور
واالبتكةةار والتجدسةةد  /االسةةتجابة بدهشةةة وتسةةالت )  .وبعةةد أن تدكةةدت مةةن صةةدذ أتاتةةي تراسةةتها وث اتهمةةا ط يةةت
المنهج التجرسد ي اليائم علةى التصةميم ( الي لةي  /ال عةدي ) لمجمةوعتين علةى عينةة عشةوائية مةن طال ةات الصةف
األوت بالمتوسةةبة الحكوميةةة الثا يةةة والسةةتون اي ة وزعةةت تلةةا العينةةة إلةةى مجمةةوعتين ( ضةةاببة وتجرس يةةة )
ارصت على تكافؤهما من اي العدت والعمر التمني وترجة االستعدات للةتعلم  .وبعةد أن ط يةت مييةاس التحصةيل
وتدكةددت مةن تكافؤهمةا فةي
المعرفي وميياس عةاتات العيةل علةى طال ةات المجمةوعتين ق ةل إخبةاعهن للتةدرس
تائج التب يق الي لي قامت بإخباد المجموعة الباببة لدراسة موضوعات الواد المختار ( باستخدام الصةور
والرسوم التيليدسة ) بينما أخبعت طال ات المجموعة التجرس ية لدراسة الموضةوعات يسهةدا ( باسةتخدام غرائةب
صور ورسوم األفكار اإلبداعية ) ثم أعاتت تب يق أتاتي الدراسة على طال ات المجمةوعتين بعةد ا تهةاا الخبةة
التمنيدة ال ُمدحددت للتدرسدددد  .وبعد تلا جمعدددت بيا ةات طال ةات مجموعدتةدي الدراسةدة ال الدددةدغ عدتهةدن الكلةدي
(ا48ا)ا طال ة – وبواقدع (ا89ا) طال ة في كل مجموعةة – وأخبةعتها للمعالجةة اإلاصةائية مسةتخدمة المتوسة
الحسابي والنس ة المةوسة واال حراف المعياري واخت ار ( ت ) واجم التدثير وقد توصةلت – بوجة عةام – إلةى أن
طال ات المجموعةة التجرس يةة قةد تيوقددةد ن علةى أقةرا هن فةي المجموعةة البةاببة فةي متوسة ترجةات التحصةيل
المعرفةةي ال عةةدي عنةةد جميةةع المسةةتوسات المعرفيةةة المُةةرات قياسةةها وكةةذلا عنةةد جميةةع العةةاتات العيليةةة الثما يةةة
المستهدفة .وأن هذا التيوذ كان تاال إاصائيا عند مسةتوم تاللةة≥ا(ا0000ا)  .وبنةاا علةى تلةا رفبةت جميةع
فروضها الصيرسة وق لت باليرو ال دسلة والتةي تةن بوجةد عةام علةى  :وجةدوت فةروذ تات تاللةة إاصةائية
بين متوس ترجات طال ات المجموعة الباببة ومتوس ترجات طال ات المجموعة التجرس ية في التب يق ال عةدي
لميياسي ( التحصيل المعرفي و عاتات العيل ) عند جميع المستوسات المعرفية والعاتات العيليةة المسةتهدفة وتلةا
لصال طال ات المجموعة التجرس ية .
وفدي ضدوا هدذه النتيجة قددمت ال ااثة عدتا من التوصيات والميتراات التي تدمدل أن سُنتيع بهةا فةي مجةات
مناهدج وطددرذ تدرسد العدلددوم كدان من أهمهددا  :االهتمدةدام بتيعيةدل استخدةددام غرائةب صةور ورسةوم األفكةار
اإلبداعية فدي تدرسد العدلدوم الب يعيدة واالهتمدددام بتنمية العددداتات العيلية منذ المرااددددل األولى من التعليددم .
والله الهادي إلى سواء السبيل ،،،

