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يف حتصيل مادة التشريح الفني لدى طلبت  ( Swom) أثر إسرتاتيجيت سوم
 دياىل – كليت الفنون اجلميلت

عادل عطاهلل خميفة  م.  
قسم التربية الفنية –كمية الفنون الجميمة ديالى   

m.a.adl10@uodiyala.edu.iq  
 الممخص:

في تحصيؿ طمبة  Swomىدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى اثر استخداـ استراتيجية سـو 
كمية الفنوف الجميمة )ديالى( في مادة التشريح الفني ، اذ  –المرحمة الثانية في قسـ الفنوف التشكيمية 

الصباحية والمسائية والتي طبقت في الفصؿ  تيفدراسلماجرى الباحث التجربة عمى المرحمة الثانية 
 ، حيث تـ اختيار الضبط الجزئي ذو االختبار البعدي . 0202-0202الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 

( طالبة وطالبة مف طمبة 02بمغت ) اذ ،وقد اختار الباحث عينة الدراسة بطريقة عشوائية 
دراستيف بواقع ال، موزعيف عمى الفنوف الجميمة ديالى في كميةقسـ الفنوف التشكيمية  –المرحمة الثانية 

مجموعة كاختيار الدراسة الصباحية تـ  كما( طالب وطالبة لكؿ دراسة ) الصباحية والمسائية( ، 21)
البحث والدراسة المسائية لممجموعة ( Swomعمى وفؽ استراتيجية سـو )يتـ تدريسييا تجريبية 
اختبار المعرفة و بعد اف كوفئت احصائيًا في متغيرات الذكاء ،  عتياديةالطريقة االبدرس وتالضابطة 

 واالختبار القبمي .السابقة والتحصيؿ السابؽ ودرجات الفصؿ الدراسي األوؿ 

، اذ استغرقت التجربة لمفصؿ الدراسي الثاني التشريحو اختار الباحث المادة المنيجية لمقرر 
( فقرة مف نوع االختبارات 01ختبار تحصيمي مكوف مف )اعداد اخالليا ، وتـ  عشرة أسابيع 

بمعادلة الفا كرو نباخ وبمغ معامؿ بالصدؽ واستخرج ثباتو بواسطة  االختبار الموضوعية ، وقد اتسـ
عرضو عمى الخبراء والمتخصصيف في طرائؽ وبعد (.  2.920الثبات المستخرج بيذه الطريقة ) 
 باستعماؿيمية ، ومف ثـ قاـ الباحث بمعالجة البيانات احصائيًا تدريس التربية الفنية والفنوف التشك

 .لعينتيف مستقمتيف  يالوسائؿ اإلحصائية مثؿ معامؿ بيرسوف واالختبار التائ
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التجريبية التي البحث إحصائية لصالح مجموعة  تفروؽ ذات دالال وجودبينت النتائج وقد 
الطريقة ب ممف درسواالضابطة البحث مجموعة مقارنة ب( Swomاستراتيجية سـو ) يياعم طبقت

النتائج المتحصمة مف ىذه وعمى ضوء مادة التشريح الفني ( لاالختبار التحصيمي )في  عتياديةاال
الباحث بإمكانية تطبيؽ استراتيجية سـو في تدريس مادة التشريح الفني وضرورة تضميف  اقترحالدراسة 

ىذه االستراتيجية ضمف مفردات منيج طرائؽ التدريس في قسـ التربية الفنية واالقساـ التربوية األخرى 
ـ الفنوف التوصية عمى ضرورة االىتماـ باستخداـ استراتيجية سـو في المواد الدراسية ألقسافضال عف 

 التشكيمية في كميات الفنوف الجميمة ولكافة المرحؿ.

، التشريح الفني(.  الكممات المفتاحية :)اثر، استراتيجية سـو

The effect of the Swom strategy on the achievement of artistic 

anatomy for students of the College of Fine Arts - Diyala. 

Adel at Allah khalifa 

College of Fine Arts  Diyala - Department of Art Education 

Abstract:  

 The aim of the current research is to identify the effect of using the 

Swom strategy on the achievement of second stage students in the Plastic arts 

Department - College of Fine Arts (Diyala) in the subject of artistic anatomy, 

as the researcher conducted the experiment on the second stage of the 

morning and evening studies, which were applied in the second semester of 

the academic year 2020 -2021, where the partial adjustment with the post-test 

was chosen. 

 The researcher chose the study sample in a random manner, as it 

amounted to (30) students from the second stage - the Department of Plastic 

Arts at the College of Fine Arts in Diyala, distributed over the two studies by 

(15) male and female students for each study (morning and evening), and the 

morning study was also chosen. 

          In order to be the experimental group that was studied according to the 

Swom strategy, and the evening study of the control group that was taught 

according to the traditional method, after it was statistically rewarded in the 
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variables of intelligence, the test of previous knowledge, the previous 

achievement, the grades of the first semester and the pre-test. 

 The researcher chose the methodological material for the anatomy 

course for the second semester, as the experiment lasted ten weeks, during 

which an achievement test consisting of (25) items of the type of objective 

tests was prepared. (0.907). And after presenting it to experts and specialists 

in the methods of teaching art education and plastic arts, and then the 

researcher processed the data statistically using statistical methods such as 

Pearson's coefficient and the T-test for two independent samples. 

 The results showed that there were statistically significant 

differences in favor of the experimental group that studied according to the 

Swom strategy compared to the control group that studied according to the 

traditional method in the achievement test (for technical anatomy). In light of 

the results obtained from this study, the researcher recommended the 

possibility of applying the strategy Sum in teaching the subject of artistic 

anatomy and the need to include this strategy within the vocabulary of the 

teaching methods curriculum in the Department of Art Education and other 

educational departments, as well as recommending the need to pay attention 

to the use of the Sum strategy in the academic subjects of the Plastic arts 

departments in the colleges of fine arts and for all stages. 

Key words: (Impact, Swom Strategy, Artistic Anatomy). 

 
 الفصل األول )التعريف بالبحث (

 :  مشكمة البحثأوال: 

تعد مادة التشريح الفني مف المواد الغنية بالمعمومات والمفاىيـ الميارية 
التي يصعب عمى المتعمـ فيميا والربط بينيا وبيف المعرفة ية مموالعالعممية والمعرفية 

تدرس في اكثر مف تخصص مادة تخصصية  االمكتسبة في حياتو اليومية ، لكوني
، وربما تكوف مادة غامضة عمى الطمبة ومنيا تخصصات الطب والرياضة والفنوف

عدـ كفاية الطريقة االعتيادية في عرض جميع المفاىيـ ، متعددة منيا  ألسباب
ية في ىذا المقرر وبالتالي اقتصار الميارات الفنية والعمم إلتقافوالمفردات المطموبة 
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توجو الطمبة في ، فيكوف خصوصًا في الجزء النظري منياالتعمـ عمى الحفظ والتمقيف 
)معظميا بالمغة تخصصات الفنوف التشكيمية الى حفظ المعمومات والمصطمحات 

كغاية مع ضعؼ في مشاركتيـ داخؿ المحاضرة سواء اكانت حضورية او اإلنكميزية( ، 
مادة الى منافستيـ في تحصيؿ الدرجات ونيؿ اىتماـ مدرسي  يؤديالكترونية ، مما 

الى خمؽ جو مف المنافسة العممية  ال يؤديالتشريح وبالتالي دفعيـ الى الحفظ الذي 
مف  العممية الضرورية في ىذه المادة عدـ فيـ واستيعاب لممفاىيـوبالتالي فيما بينيـ 
 .قبؿ الطمبة

اتباع األساليب ذاتيا في التدريس مع تعدد الخصوصية  يضاؼ الى ذلؾ فأف
االمر لممواد الدراسية والطمبة تعد مف المعوقات التي تعيؽ عممية التحصيؿ الدراسي ، 

يتسبب بتحوؿ المادة الدراسية الى أسطوانة مممة تؤدي بالطمبة الى الممؿ واالبتعاد  الذي
عف االنتباه والتفاعؿ خالؿ المحاضرة ، والذي يؤدي بدوره الى انخفاض التحصيؿ 

 .وبقاء الطمبة كؿ ضمف مستواه 

 وطمبة في مادة التشريح الفني الدراسي لمتحصيؿ المستوى  انخفاضمشكمة  أف
او التشريح مادة مستوى اكتساب الطمبة لممفاىيـ الفنية في  انخفاضعف  اتجنال

وىذا االمر ، فضال عف التطبيقات العممية وميارات الرسـ في ىذه المادةبيا  االحتفاظ
،  تعميـ ىذه المادة تالطمبة في مجاالالتدريسييف و المشكالت التي تواجو يمثؿ احد 
لطمبة  خالؿ السنوات السابؽ نخفضةنسب درجات النجاح الم يتوافؽ مع  االمر الذي

 . )*(قسـ الفنوف التشكيمية –المرحمة الثانية 

ومف ىذا المنطمؽ لمس الباحث مف خالؿ خبرتو في تدريس مواد قسـ الفنوف 
التطبيقية منيا تدني مستوى الطمبة في ىذا المادة ،  التشكيمية والتربية الفنية ، خصوصاً 

تعتمد ىي باألساس التي و )استراتيجية سوـ( تطبيؽ الباحث في دراستو عمى  لذا اعتمد
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جعمو نشطًا ومخططًا ومنفذًا داخؿ القاعة تالمتعمـ و  الجيود التي تبذؿ مف قبؿعمى 
 الدراسية.

ية عمى شكؿ مشكمة البحثالصياغة مف باحث تمكف ال ـ ذكرهما تومف خالؿ 
( في تحصيؿ طمبة المرحمة Swomاستراتيجية سوـ )أثر ىو ) ما االتي :  التساؤؿ
 .(قسـ الفنوف التشكيمية في مادة التشريح الفني –الثانية 

 أهمية البحث :ثانيًا: 

 وسموكوويف االنساف المنشود في تفكيره كالى تالفنية والتشكيمية تيدؼ التربية 
ووجدانو ، وليا وظائؼ عدة فيي تركز عمى التعمـ والتعميـ ، وعمى الخصائص 
اإلنسانية في المتعمـ ، والمتمثمة في القوى العقمية واالدراكية ، والقوى الوجدانية 

عف المعرفة والثقافة ) الخوالدة  واألخالقية ، والقوى النفسية والروحية والجسمية ، فضالً 
الى اعداد الفرد ليكوف عنصرًا ايجابيًا قادرًا عمى تسعى  التربيةف ( .99، ص  0222، 

والتطور الى  االرتقاء لألفرادالتفكير واالبداع واالسياـ في تطوير المجتمع بما يحقؽ 
عمى مجرد نقؿ  ال تقتصر( ، فيي 29، ص2999فضؿ ) الحيمة ، أمستويات 

التفكير واكسابيـ المعمومات المعمومات ، بؿ ىي عممية تمكف مف تنمية قدراتيـ عمى 
 .(155، ص0229بصورة مستمرة )إبراىيـ و حسيف ،

مكانة رفيعة في البرنامج يحتؿ أىمية و تدريس الفنوف ومف ىذا المنطمؽ فاف 
الدراسي لمطالب في الجامعات والكميات التي تدرس مواد الفنوف ضمف مناىجيا 

العممية وتنمية التفكير العممي  الدراسية ، والتي ترمي الى اكساب الطالب المعرفة
ويف كواكسابو طرؽ العمـ وعممياتو وتنمية االتجاىات والميوؿ العممية كما يسعى الى ت
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وتطوير الميارات العممية المناسبة لدى الطالب مف خالؿ قيامو بالنشطات العممية 
 ( .551، ص  0221)زيتوف ، والتجارب الميارية 

برز النتاجات التربوية الذي يكاد يتفؽ معظـ ويعتبر التحصيؿ الدراسي احد ا
عمماء النفس والتربية عمى أىميتو ، وىو المحؾ األساس الذي بنتائجو نستطيع اف 

( 01، ص0220) السمخي ، .نحكـ عمى الطالب والعممية التدريسية بالنجاح او الفشؿ
. 

مادة شيقة تعممنا الكثير والمفيد في حياتنا اليومية  يالتشريح الفني ىمادة اف 
 اتاذ تساعدنا عمى فيـ تفاصيؿ اجساـ الكائنات الحية ، خصوصًا االنساف والحيوان

 ويستعمؿ التشريح في مجاالت عديدة مثؿ الطب والرياضة والفنوف ،اتوحتى النبات
ىي تقسـ الى مجاالت ، كما انيا تساعدنا عمى التفكير في عظمة الخالؽ ، و  الجميمة

او  العضميتطبيقية ميارية ومعرفية تتعمؽ بتفاصيؿ التشريح الفني سواء لمييكؿ 
وقد اختار  . الدقيقةالعظمي وبالتالي تحتاج الى الغور في المفاىيـ والمصطمحات 

ىذه المرحمة اف الباحث المرحمة الثانية مف قسـ الفنوف التشكيمية لموضوع بحثو كوف 
مف النضج الفني والعممي والمعرفي حيث تزداد في ىذه المرحمة  عالية عمى درجةىي 

) الثانوية او المعارؼ المكتسبة مقارنة بالمرحمة األولى او المراحؿ التي تسبؽ الكمية 
 .المينية او معاىد الفنوف الجميمة

 : بما ياتيأىمية البحث   امكف لمباحث اف يمخصلذا 

مف تدريس لمتثبت مف فاعميتيا في ال حديثة استراتيجياتضرورة تجريب  -2
( لمتثبت مف فاعميتيا في تحصيؿ مادة Swomاستراتيجية سوـ ) امثمتيا

 التشريح الفني لدى طالب المرحمة الثانية في قسـ الفنوف التشكيمية .
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أىمية عمـ التشريح في التطور العممي الحاصؿ في شتى مجاالت الحياة  -0
بيئتيـ وبالتالي فاف تدريس ىذه ى عمتعرؼ الالطمبة عمى  مساعدةوفي 

المادة تتطمب المزيد مف العناية في اختيار الطرائؽ واالستراتيجيات 
 التدريسية .

زيادة التحصيؿ لدى طالب الفنوف كوف ذلؾ يحتؿ مكاف الصدارة أىمية  -0
 في اىداؼ العممية التربوية والتعميمية .

 هدف البحث :ثالثًا: 

( في تحصيؿ  Swomاثر استراتيجية سوـ )ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ 
قسـ الفنوف التشكيمية في كمية  –مادة التشريح الفني لدى طمبة المرحمة الثانية 

 ديالى. –الفنوف الجميمة 

 فرضية البحث :رابعًا: 

 لتحقيؽ ىدؼ البحث ، وضع الباحث الفرضية الصفرية االتية :

مجموعة  بةدرجات طم اتإحصائية بيف متوسط تدالال اتؽ ذو فر  عدـ وجود -
استراتيجية سـو عمى وفؽ مادة التشريح الفني  درسواممف التجريبية البحث 

(Swom  وبيف متوسط )درسوا ممفالضابطة البحث درجات مجموعة  ات 
في اختبار تحصيؿ مادة  عتياديةاال عمى وفؽ الطريقةمادة التشريح الفني 

 التشريح .

 حدود البحث :خامسًا: 

جامعة ديالى ، كمية الفنوف الجميمة ، قسـ الفنوف التشكيمية  المكانية :الحدود  -
 ، وتـ تطبيؽ التجربة عمى المرحمة الدراسية الثانية .
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 –قسـ الفنوف التشكيمية  –عينة مف طمبة المرحمة الثانية  الحدود البشرية : -
 كمية الفنوف الجميمة )ديالى(

مادة التشريح لقسـ الفنوف تمد في المنيج الدراسي المع : الحدود الموضوعية -
الفصؿ الدراسي  –المرحمة الدراسية الثانية  -التشكيمية في كمية الفنوف الجميمة 

 الثاني .
 (. 0202-0202العاـ الدراسي ) الحدود الزمانية : -

 تحديد المصطمحات :سادسًا: 

( بانو :" محصمة تغيير مرغوب فيو 0220عرفو شحاتو والنجار )األثر :  -
( 00، ص 0220يحدث في المتعمـ نتيجة لعممية التعمـ ". ) شحاتو والنجار ، 

بانو القدرة عمى بموغ األىداؼ المقصودة ، " (: 0220عرفو صبري ). كما 
مية والوصوؿ الى النتائج المرجوة ، وىو مصطمح يستعمؿ في المجاالت التعمي

 (.522، ص 0220)صبري ،  "وطرؽ وأساليب واستراتيجيات ونماذج التدريس
: مقدار التغير  فيعرفو الباحث عمى انو،  لألثراما التعريف االجرائي 

في  Swomالذي يحدثو تدريس مادة التشريح الفني عمى وفؽ استراتيجية سوـ 
قسـ الفنوف التشكيمية ، وتقاس الدرجات  –التحصيؿ عند طمبة المرحمة الثانية 

التي يتحصؿ عمييا الطمبة عند اجابتيـ عمى أسئمة االختبار التحصيمي الذي 
 حث ألغراض التجربة البحثية.ااعده الب

( ايضًا: بانيا " 0221) Krishnaعرفيا  ( : Swomاستراتيجية سوم ) -
متعددة مف ميارات التفكير يستخدميا المتعمموف  ألنواعمتناسقة سمسمة مترابطة 

لغرض الوصوؿ الى اكبر قدر ممكف مف األفكار والمفردات المتناسقة مع 
الموقؼ التعميمي المحدد بحيث يتـ الشروع مف مفاىيـ المواد الدراسية التقميدية 
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التي اعتادوا عمييا ليتمكف المتعمـ مف تطبيؽ ميارات التفكير بطريقة سيمة 
                        .العمميات العقمية في الموا الدراسية المقروءة " ما يعززوىذا 

 (.6، ص0221) رزوقي واخروف ، 
الباحث  عرفيافي : Swomاما التعريف االجرائي الستراتيجية سوم 

ة مف اإلجراءات المنتظمة واألنشطة التعميمية المترابطة انيا : مجموععمى 
وسمسمة متناسقة ألنواع متعددة مف ميارات التفكير) التساؤؿ ، المقارنة ،توليد 
االحتماالت ، التنبؤ ، حؿ المشكالت ، اتخاذ القرار ( والتي يتـ مف خالليا 

قسـ  –مة الثانية مادة التشريح الفني لطمبة المرحفي تدريس المجموعة التجريبية 
 الفنوف التشكيمية.  

( : بانو " انجاز او كفاءة في أداء ميارة او  2999) Good عرفو التحصيل : -
  ( . Good,1989,p.7معرفة ما "، ) 

( بانو :" مستوى األداء الفعمي لممتعمـ في 0222عرفو الجاللي )ي و        
المجاؿ االكاديمي الناتج عف عممية النشاط العقمي المعرفي لو ويستدؿ عميو 
مف خالؿ اجاباتو عمى مجموعة اختبارات تحصيمية نظرية او عممية او شفوية 

نة ".) الجاللي تقدـ لو نياية العاـ الدراسي او في صورة اختبارات تحصيمية مقن
 ( .01، ص0222، 

فيعرؼ الباحث التحصيؿ بانو : اما التعريف االجرائي لمتحصيل : 
التجريبية في مادة التشريح الفني لممرحمة المجموعة طالب  ما تعممومحصمة 
قسـ الفنوف التشكيمية بعد مرور مدة التجربة ، قياسًا بالدرجات  –الثانية 

الطالب في االختبار التحصيمي المعد مف قبؿ التحصيمية التي حصؿ عمييا 
 الباحث .
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 الفصل الثاني ) االطار النظري والدراسات السابقة (

 ( : Swomاستراتيجية سوم )أوال: 

احدى استراتيجيات تدريس ميارات التفكير ( Swomتعد استراتيجية سوـ ) 
فوؽ المعرفية ، والتي تستند الى دمج التفكير بالمحتوى الدراسي والذي نادت بو 
مؤسسات تربوية وتعميمية عديدة بمعنى دمج العمميات العقمية المنتجة بشكؿ واضح عند 

تعمـ فجعمتو تدريس المنيج ، وجاءت ىذه االستراتيجية كرد فعؿ عمى الدور السمبي لمم
محور العممية التعميمية مع زيادة دافعيتو نحو التعمـ والقدرة عمى تنظيـ معرفتو وتوظيفيا 

تمتاز  ألنيافي مواجية الواقع كما انيا تسيـ في تنمية ميارات التفكير فوؽ المعرفية 
بالسيولة والدقة والوضوح ومراعاة الفروؽ الفردية في التطبيؽ .)الياشمي والدليمي ، 

 ( .252، ص 0229

 باف أىمية ىذه االستراتيجية تتركز في ما يأتي :ايضًا كما يرى الياشمي والدليمي  

 زيادة االىتماـ بقدرة المتعمـ عمى اف يخطط ويراقب ويسيطر ويفكر ويقوـ عممو -
 ، فيي تعمؿ عمى تحسيف اكتساب المتعمميف لعمميات التعميـ المختمفة .

عقمي الذي يبقى عمى وعي الطالب لذاتو تؤكد عمى مستويات النشاط ال -
 واستعماؿ المعرفة.

عادة النظر  - تجعؿ الطمبة قادريف عمى مواجية الصعوبات في اثناء التعميـ ، وا 
 يا.ونفي األساليب والنشاطات الذىنية التي يستعمم

زيادة تحكـ الطمبة فيما اكتسبوه مف معارؼ وتوليد أفكار جديدة وابداعية تساعد  -
 اثر التعميـ .في انتقاؿ 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

18 

)الياشمي ، والدليمي  .زيادة كفاية الطمبة في حؿ مشكالتيـ  -
 (.210،ص0229،

ىي استراتيجية تعميمية تقدـ خطة تنظيمية ،  Swomاف استراتيجية سـو         
العممية التعميمية اذ توفر لممتعمـ تعميمات وقواعد وارشادات تضمف لو بيئة  إلدارةشاممة 

سيف تعممو مستغاًل اىتماماتو ومواىبو وانماط تفكيره وذكاءاتو ، وىي تعميمية ناجحة وتح
كما انيا تقدـ لممعمـ مشروعًا ، تقدـ الحموؿ المثمى التي تضمف التعميـ واالستقرار فيو 

لمتطوير والتدريب حيث يتدرب فييا عمى احدث نظريات التعمـ وأساليب واستراتيجيات 
 (.060ص، 0225)الكبيسي وحسوف ، .التدريس

( باف استراتيجية سـو ىي مجموعة مف اإلجراءات  0226يرى العابدي )و       
والقائمة عمى أساس تضميف ميارات التفكير الخاصة  المقصودةوالممارسات 

باالستراتيجية خالؿ المادة الدراسية عف طريؽ األفكار واألنشطة التعميمية التي تعمؽ 
الدرس .) العابدي ،  ألىداؼميمية مرجوة تفكير الطمبة مف اجؿ تحقيؽ نتائج تع

 (.0، ص0226

باف ىذه االستراتيجية التدريسية ، ( 0225وحسوف )، الكبيسي كاًل مف يرى كما     
تيتـ بدمج ميارات التفكير في موضوع دراسي معيف والتي مف المؤمؿ اف تساعد الطمبة 

مف ميارات التفكير  واالبداعي وتتكوف مف ست ميارات اقدعمى تحسيف تفكيرىـ الن
وىي : ميارة التساؤؿ ، وميارة المقارنة                        الناقد واالبداعي 

)الموازنة (، وميارة توليد االحتماالت ، وميارة التنبؤ ، وميارة المشكالت ، وميارة 
ويمكف لمباحث اف يبيف ىذه  (.060، ص0225) الكبيسي وحسوف ، .اتخاذ القرار 

 وكما يأتي :الميارات 
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ىي مف الميارات التي يراد تنميتيا لدى المتعمـ وافادة المتعمـ مف  .مهارة التساؤل :2
اثرىا في العممية التعميمية ونواتج التعمـ لما لمتساؤؿ مف دور في قدح الذىف واثارة 

 0226التفكير وجذب االنتباه وتنشيط التعمـ بأشراؾ المتعمـ في عممية التعمـ .)عطية ، 
 (.000ص، 

والظواىر واالحداث عندما نضعيا  لألشياءقد يزداد فيمنا  مهارة المقارنة :.0
ونالحظيا ، ولكف يتعمؽ فيمنا ليا عندما نقارنيا مع غيرىا مف الظواىر المختمفة 

 (.000،ص0220)عبيدات ، أبو السميد، 

تماالت تتصؿ إجراءات ىذه الخطوة بميارة توليد االح .مهارة توليد االحتماالت :0
وتنميتيا لدى المتعمميف ، وفييا يطمب مف المتعمميف توظيؼ التساؤالت وما جرى حوليا 

ميالت لتوليد االحتماالت المتوقعة او مف عرض أفكار والمقارنة وما جرى فييا مف تح
المترتبة عمى االحداث او األفكار التي يتضمنيا الموضوع او تفسير النتائج او تعميميا 

 (.005،ص 0226.)عطية ،  بيابأسباوربطيا 

يقصد بيا قدرة المتعمـ عمى تصور او توقع نتائج معينة باالستناد الى  .مهارة التنبؤ :4
مواقؼ معينة ، ومف المحتمؿ اف تكوف ىذه النتائج احداث مستقبمية ، ومف المؤكد اف 

ح يتـ في ضوء معرفة سابقة يكوف المتعمـ قد عمؿ عمى تكوينيا ، لذا ينص التنبؤ
المدرسوف بالتأكد مف وجود المعارؼ السابقة ذات العالقة بالتنبؤ ، لكي يتكوف الفيـ 

 (.222، ص 0220الالـز ليذه الميارة .)أبو جادو ونوفؿ ، 

اف حؿ المشكالت عممية يسعى المتعمـ مف خالليا الى  . مهارة حل المشكالت :5
صوؿ الى اليدؼ الذي يسعى تخطي العوائؽ التي تواجو المتعمـ وتحوؿ بينو وبيف الو 

حؿ المشكمة يتضمف عمميات موجية نحو " ( باف Soloالى بموغو ، ويرى سولو)
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( 0220.)أبو جادو ، ونوفؿ ، " اكتشاؼ حموؿ الموقؼ ُمشكؿ بطريقة محددة
 (.020،ص

ىي عممية تفكير تيدؼ الى انتقاء افضؿ البدائؿ او الحموؿ  .مهارة اتخاذ القرار :6
الممكنة لممتعمـ في موقؼ معيف مف اجؿ الوصوؿ الى تحقيؽ اليدؼ الذي يسعى اليو 

 (.212، ص 0229.)أبو اسعد ، 

 : التحصيل الدراسي :ثانياً 

يعد التحصيؿ عنصرًا اساسيًا مف عناصر العممية التعميمية ، اذ يعمؿ عمى 
دافعية الطالب عندما يخمف اف إنجازه سوؼ يقيـ في ضوء معايير التفوؽ زيادة 

االخريف ، فاف االختبار التحصيمي يقيس تحصيؿ الفرد في  بالطالببالمقارنة 
، واتقاف ميارات في مدياف ما ، ومدى افادتو في التعميـ والخبرة )**(موضوعات معينة

حياف كذلؾ ييدؼ الى تشخيص بالنسبة الى االخريف مف زمالئو ، وفي بعض األ
 0226نواحي النقص في ىذه الموضوعات ، او بعض الميارات األساسية .) حمداف ، 

 (.09، ص

المتعمـ بعد مرور  ما يتعممومحصمة " بانو ، ( 0229ويجد أبو جادو التحصيؿ )      
مدة زمنية محددة ، ويمكف قياسو بالدرجة التي يحصؿ عمييا في اختبار تحصيمي 
 لمعرفة مدى نجاح االستراتيجية التي يضعيا ويخطط ليا المدرس لتحقيؽ أىدافو وما

،  0229)أبو جادو ،  " .يصؿ اليو المتعمموف مف معرفة تترجـ الى درجات
 (.501ص

االستيعابية قدرة اليمثؿ قياس ىو مفيوـ قوؿ باف التحصيؿ الدراسي عمومًا يمكف ال     
عمى تطبيقيا مف خالؿ وسائؿ  اتومدى قدر ، فضال عف مواد الدراسية المقررة لمطالب لم
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االمتحانات إجراءات مختمفة منيا قياس تجرييا الكمية او القسـ العممي عف طريؽ 
إضافة الى والتي تتـ في أوقات مختمفة  فويةواالمتحانات الش التحريرية العممية والنظرية

لذا يعد التحصيؿ الدراسي احد الجوانب اليامة لمنشاط اجراء امتحانات يومية وفصمية ، 
 العقمي الذي يقوـ بو الطالب والذي يظير جميًا في التفوؽ الدراسي .

 ثالثًا: التشريح الفني :

شيدت العممية التربوية في القرف الواحد والعشريف تطورا كبيرًا، ىدفيا التغمب  
عمى الصعوبات والمشكالت التي تواجو العممية التعميمية والحد منيا، وبغية الحصوؿ 
عمى مخرجات تعود بالفائدة عمى طرفي ىذه العممية )المعمـ، والطالب(، مع ضماف 

اتيجيات التعميمية المختمفة ، ومنيا استراتيجية سـو الجودة والنوعية، وقد جاءت االستر 
Swom   ممبيتًا الحتياجات المواقؼ التعميمية في معالجة تمؾ الصعوبات والمشاكؿ مف

خالؿ تنظيـ المحتوى  لممقررات الدراسية في الكميات والمعاىد ، ومنيا كميات الفنوف 
يساعد المتعمـ عمى عمى وجو الخصوص ، مف خالؿ إعادة ترتيبو بالشكؿ الذي 

استيعاب ذلؾ المحتوى، وىذا ما تسعى إليو التربية الحديثة في ظؿ التقدـ العممي 
 والتقني المتسارع.

اف تنظيـ المواد والمقررات الدراسية وتدريسيا عمى وفؽ استراتيجيات حديثة ، ىي      
ىذه الفقرة  ، لذا ارتى الباحث في العممية التعميميةاحدى األىداؼ التي تسعى ليا 

كونو  في الدراسة الحالية،التعريؼ بعمـ التشريح والذي ىو االنموذج التعميمي المختار 
الجميمة .اذ اف ىذا العمـ يشكؿ أىمية احد اىـ المواد الدراسية في تخصصات الفنوف 

بالغة في حقؿ الفنوف التشكيمية ، وقد ساىـ الكثير مف األطباء والفنانوف بتدريس ىذه 
لطالب الفف ، اذ ال يمكف لمفف اف يكتسب جمالية مالـ يكف قد بني عمى أسس  المادة

 (.02، ص 0222مدروسة دراسة موضوعية .)النداوي ،
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ىذا ، و "Anatomy" ميزية بػكفي المغة اإلنلقد تـ تعريؼ عمـ التشريح و 
وىو ؽ. ـ(،  000 -090اطمؽ ثيوفراستوس" )حيث األصؿ،  المصطمح ىو اغريقي 

-Ana) كممة مكونة مف مقطعيف مف خالؿ استعماؿىذا الوصؼ فيمسوؼ يوناني 
temein) (.02،ص2990) روبنز،.التقطيع أو التشريح والتي تعني 

فالتشريح الفني ىو ليس عممًا حديث العيد ، فقط اىتـ االنساف بو منذ            
غريقية ومف ثـ الحضارة القدـ، ولكنو لـ يصبح عممًا واضحًا حتى زمف الحضارة اال

الرومانية ، قبؿ اف ينتقؿ الى الحضارة العربية واإلسالمية التي ميدت الطريؽ الى 
 عصر النيضة.

فيو دراسة شكؿ جسـ االنساف وتركيبو ، وقد تركزت دراستو في البداية عمى 
وصؼ األعضاء واألجيزة )التشريح الوصفي( استنادًا الى تشريح جسـ االنساف ، ثـ 

قؿ ىذا العمـ الى دراسة العالقات المنظمة لتركيب الجسـ وتطوره وعمؿ األعضاء انت
 (.02، ص 0222واألجيزة فيو )التشريح الوظيفي(.)النداوي ،

وىناؾ العديد مف الكتب والمصادر المتاحة لمباحثيف والمختصيف في مجاؿ 
التشريح الفني ، الفنوف وطالبي العمـ ومنيـ طمبة كميات الفنوف الجميمة في موضوع 

، وىو كتاب )***( (2990ومنيا كتاب "الفف وعمـ التشريح" لديفيد ؾ. روبنز )
متخصص يعتبر مرجع سمس يقرب ىذا العمـ إلى فيـ الفناف مف خالؿ المعطيات 

، فضال عف عشرات المراجع والمصادر  التشريحية لمجسـ البشري بشكؿ بسيط ومفيوـ
 اجع تخصصية لطمبة كميات الفنوف الجميمة .التي تختص بيذا العمـ ومنيا مر 
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 دراسات سابقة :: رابعاً 

االدبيات والمراجع والمصادر ميداني في مجاؿ  استطالعباجراء الباحث  قاـ
سابقة عممية الحصوؿ عمى دراسات  يدؼ( بوالتشكيمية)التربية الفنية التخصصية في 

في   Swom إستراتيجية سـوتمس موضوع البحث الحالي بصورة مباشرة ، في أثر 
تحصيؿ مادة التشريح الفني لدى طمبة المرحمة الثانية في قسـ الفنوف التشكيمية ، فمـ 

، بشكؿ مباشر الدراسة الحالية يجد أي دراسة سابقة عربية او اجنبية تناولت موضوع 
 وىي دراسة: تطرقت الى انموذج الدراسة )التشريح الفني( ، ماعدا دراسة واحدة 

، وعنوانيا )انموذج تعميمي في  )****( (0202اد سميمان حميد النداوي )اي -
مادة التشريح الفني لتنمية ميارات رسـ حركات االنساف لدى طمبة قسـ التربية 

كمية التربية األساسية ، جامعة ديالى ( ، وقد ىدفت ىذه الدراسة الى  –الفنية 
بناء أنموذج تعميمي في مادة التشريح الفني إلكساب الطمبة ميارات رسـ 

اف، و تعرؼ فاعمية ىذا األنموذج التعميمي ببعديو المعرفي حركات جسـ اإلنس
كمية  –والمياري مف خالؿ تطبيقو عمى عينة مف طمبة قسـ التربية الفنية 

 المرحمة الثانية.  -التربية األساسية 

فيا والفرضيات اىداوىذه الدراسة تختمؼ تمامًا مف حيث العنواف والمشكمة البحثية و      
جراءات البحث ومنيجو ومجتمعو وعيناتو فييا ،الموضوعة  والعامؿ المشترؾ الوحيد ، وا 

كأنموذج لمدراسة البحثية ، غير انو  (التشريح الفني)مقرر  اـىو استخدمع ىذه الدراسة 
 ( قسـ التربية الفنية) جامعة ديالى ، كمية التربية األساسية ،انموذج مطبؽ عمى طمبة 

، تخصص عمى عكس تخصصات الفنوف التشكيمية ، وىو ليس مادة أساسية في ىذا ال
تطرقت لموضوع المادة الدراسية ماعدا ىذه الدراسة  اخرى و لـ يجد الباحث أي دراسات

 .المختارة )التشريح الفني( 
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( ف  اف الباحث وجد دراسات اما فيما يخص االستراتيجية المطبقة )سـو
في تخصصات أخرى منيا ، الكمياء واالحياء  Swomاستعممت استراتيجية سوـ 

 والرياضيات والنحو و المغة العربية وعمـ النفس و التاريخ .

وقد استفاد الباحث مف االطالع عمى ىذه الدراسات خصوصًا االطار النظري 
التي توصمت الييا ىذه والتوصيات ليا ، واإلجراءات والمنيج المتبع فييا والنتائج 

وبما يدعـ إجراءات البحث الحالي ، لذا صادر التي استعممت فييا ، ، والمالدراسات 
 يكتفي الباحث بيذه اإلشارة. 

 الفصل الثالث ) منهجية البحث واجراءاته (

 أوال: منهجية البحث : 

اعتمد الباحث في دراستو الحالية عمى المنيج التجريبي لتحقيؽ ىدؼ بحثو ، 
عتمد أساس المنيج ياذ جراءات البحث الحالي ، كونو اكثر المناىج العممية مالئمة إل

اف  تتصؼ بيا العوامؿ التي مف الممكف شروط  عمى وفؽاجراء تغيير  التجريبي عمى
ىذا االثار الناتجة مف مالحظة مع موضوع الدراسة ،  واىرفي الظيكوف ليا تأثير 

بيف األسباب التي تربيط الوصوؿ الى العالقات مف ثـ تفسيرىا و بالتالي التغيير و 
 (. 201، ص0222والنتائج .)عطية ، 

 إجراءات البحث :ثانيًا: 

ىي اإلجراءات التي تتطمبيا الدراسة لموصوؿ الى أىدافيا والتثبت مف 
فرضياتيا ، وتمثمت في اختيار التصميـ التجريبي ، وتحديد مجتمع البحث وعينتو ، 

تحديد نوع ، ، و وتكافؤ مجموعتي البحث ومستمزماتو والمادة العممية واالىداؼ السموكية 
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جراءات تطبيقيا ،  األداة المستعممة في التي الوسائؿ اإلحصائية فضاًل عف البحث ، وا 
 .استعمميا الباحث في استخراج النتائج

 

 التصميم التجريبي : .0

ذي الضبط الجزئي عمى التصميـ التجريبي اعتمد الباحث في بحثو  
( 2، والجدوؿ رقـ )الدراسي لقياس التحصيؿ  (، ضابطة وتجريبية )بمجموعتيف 

 يوضح ىذا التصميـ .

 ( التصميم التجريبي لمبحث0جدول رقم)

 أداة القياس المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعة ت
 (Swomاستراتيجية سوـ) التجريبية 2

 التحصيؿ
االختبار 
 الطريقة التقميدية الضابطة 0 التحصيمي

 حساب الفرؽ بيف نتائج مجموعتي البحث في درجات االختبار التحصيمي 0
 مجتمع البحث وعينته : .0

كمية الفنوف الجميمة  تمثؿ مجتمع البحث الحالي بطالب مجتمع البحث : -أ
لمدراستيف الصباحية قسـ الفنوف التشكيمية ، )المرحمة الثانية ، الثالثة ،الرابعة( 

والذيف درسوا او سبؽ واف درسوا (  0202-0202لمعاـ الدراسي ) والمسائية
 .مادة التشريح

تمثمت عينة البحث بطمبة المرحمة الثانية ، الدراسة الصباحية  عينة البحث : -ب
ـ تيارى( ، تـ اخ02)عدد الطالب بمغ اذ  لقسـ الفنوف التشكيمية والمسائية
الدراسة )الصباحية( لتمثؿ المجموعة اختار الباحث حيث عشوائية ،  بصورة



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

56 

والدراسة )المسائية( لتمثؿ ( طالبًا وطالبة ، 21التجريبية والبالغ عددىـ )
( طالبًا وطالبة ، والجدوؿ رقـ 21المجموعة الضابطة والبالغ عددىـ ايضًا )

 ( يوضح ذلؾ .0)
 العينة التجريبية والضابطة( عدد افراد 0جدول رقم )

 عدد الطمبة  الدراسة  المجموعة
 21 الصباحية  التجريبية 
 21 المسائية الضابطة

 02 المجموع
 

 تكافؤ مجموعتي البحث :.3

لقد حرص الباحث قبؿ بدء التجربة البحثية عمى تكافؤ طالب مجموعتي 
البحث احصائيًا في عدد مف المتغيرات التي يعتقد انيا تؤثر في نتائج البحث وسالمة 

 ىذه المتغيرات ىي :ومف بيف التجربة 

 الذكاء . تحصيؿ اختباراتدرجة  - أ
 اختبار المعرفة السابقة. - ب

 التحصيؿ السابؽ. -ج

 درجات الفصؿ الدراسي األوؿ  -د

 االختبار القبمي . -ىػ 
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  ثالثا: مستمزمات البحث:

 .تحديد المادة العممية :0

حدد الباحث المادة العممية التي سوؼ يقوـ بتدريسيا ضمف محاضرات المادة 
الفصؿ الدراس الثاني ، مف  فيلطمبة مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة( العممية 

لممرحمة الثانية لقسـ الفنوف التشكيمية في كمية الفني المادة المنيجية لمادة التشريح 
 .0202-0202الفنوف الجميمة بجامعة ديالى ، لمعاـ الدراسي 

 .صياغة األهداف السموكية :0

ث قاـ الباحث باشتقاؽ عدد مف األىداؼ السموكية الخاصة بمادة البحث ، حي
وكما يوضحيا موزعًا عمى عدد أسابيع تطبيؽ التجربة ، ( ىدفًا سموكيًا 250صاغ )

 الجدوؿ ادناه :

 ( األهداف السموكية موزعة عمى محاضرات مادة التشريح3جدول رقم )

 المجال
 المحاضرة

 المستويات

 التقويم التركيب التحميل التطبيق االستيعاب التذكر
المجموع 

 الكمي
 22 0 2 2 0 0 0 (2األسبوع )
 25 2 2 0 0 0 6 (0األسبوع )
 20 - 2 0 0 0 1 (0األسبوع )
 20 0 0 2 0 0 0 (5األسبوع )
 29 0 0 0 0 5 5 (1األسبوع )
 22 2 2 0 2 0 0 (6األسبوع )
 02 0 0 0 0 5 1 (0األسبوع )
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 25 0 0 2 0 0 0 (9األسبوع )
 25 - 2 0 2 5 6 (9األسبوع )
 21 0 0 0 0 0 5 (22األسبوع )

 250 26 21 29 00 02 52 المجموع

 .اعداد الخطة التدريسية :4

لتدريس كؿ مف المجموعتيف )التجريبية و ( محاضرات 22اعد الباحث )
 الضابطة(.

 رابعًا: أداة البحث: 

استعمؿ الباحث أداة موحدة لقياس التحصيؿ في مادة التشريح عند طالب 
مجموعتي البحث ، اذ اعد اختبارًا تحصيميًا لتطبيقو عمى عينات الطمبة مف المجموعة 

 : وقد تـ التأكد مف التجريبية والضابطة في نياية التجربة ، 

 المحتوى و البناء.و الصدؽ الظاىري  صدق االختبار : - أ
 صعوبة وتميز االختبار . :اً احصائيرات االختبار فقتحميل  - ب

اذ قاـ الباحث بحساب ثبات االختبار  :وثبات التصحيحثبات االختبار  -ج
 2.920وبمغ معامؿ الثبات المستخرج بيذه الطريقة )  الفا كرو نباخبمعادلة 

.) 

 : البحث جربةلت يةتطبيقاإلجراءات الخامسًا: 

الفصميف الدراسيف األوؿ  خالؿ تو البحثيةتجرببتطبيؽ الباحث  قاـ: .تطبيق التجربة 0
، وانتيت في 0202-5-22 ، اذ بدأت يوـ االحد الموافؽ 0202-0202 والثاني لمعاـ
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، اذ تـ تدريس مجموعتي البحث )التجريبية  0202-6-05الموافؽ  الخميسيوـ 
 والضابطة ( بواقع محاضرة واحدة اسبوعيًا لكؿ منيما ولمدة عشرة أسابيع .

:قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار التحصيمي البعدي عمى .تطبيق وتصحيح االختبار 0
، الساعة ،0202-6-00 االحد طمبة مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في يوـ

ولـ يحدث حاالت غياب )الكترونيًا عبر الصفوؼ االلكترونية( ، ( صباحًا ، 22.22)
 بعذر او بدوف عذر.

 سادسًا: الوسائل االحصائية: 

استعمؿ الباحث الوسائؿ اإلحصائية المناسبة في الدراسة الحالية ، باالستعانة 
 ( االحصائي ، وىي : SPSSببرنامج )

 ( لعينتين مستقمتين متساويتين: t-test االختبار التائي: ) -0
 :ما يأتيوقد استعمؿ الستخراج 

الذكاء ، المعرفة معرفة تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في ) - أ
 السابقة، التحصيؿ السابؽ( .

معرفة داللة الفرؽ بيف المتوسطات الحسابية بيف درجات الطالب  - ب
)التحصيؿ( لمتحقؽ مف والطالبات في مجموعتي البحث لمتغير البحث 

 الفرضية الصفرية.
 معادلة الصعوبات لمفقرات : -0

استعمؿ في حساب معامؿ صعوبة الفقرات لالختبار التحصيمي في مادة         
 التشريح.
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 التمييز لمفقرات :  -3

 . ات االختبار التحصيمي في التشريحاستعمؿ في حساب القوة التميزية لبعض فقر        

 : نباخكرو -معادلة الف  -4

 استعممت لحساب ثبات االختبار التحصيمي في مادة التشريح.       

 معامل بيرسون : -5

االستطالعية البحث الترابطية بيف عينة  اتستخراج العالقالباحث في ااستعمؿ 
ستخراج لغرض افقرات االختبار التحصيمي مع الدرجة الكمية لالختبار و  جميعل

 االختبار( . أعادهمف خالؿ )الثبات 

 :  Cooperمعادلة كوبر  -6

 عمى)*****(نسبة اتفاؽ المحكميف الباحث معادلة كوبر في استخراجاستعمؿ 
االختبار التحصيمي ، التي يتكوف منيا فقرات الالسموكية و البحث صالحية اىداؼ 

 فضاًل عف التصحيح لالختبار .

 الفصل الرابع) عرض النتائج وتفسيرها (

نتائج البحث التي توصؿ الييا ، يقوـ الباحث في ىذا الفصؿ )الرابع ( بعرض 
البحث وعمى فضال عف عرض استنتاجات وتوصيات ومقترحات وتحميميا وتفسيرىا ، 

 النحو االتي :
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 أوال: عرض النتائج:

االختبار التحصيمي في مادة التشريح البعدي لطمبة  بأجراءبعد اف قاـ الباحث 
ستخراج الوبعد تطبيؽ الوسائؿ اإلحصائية ف )التجريبية والضابطة( ، المجموعتي

 :البيانات ظيرت النتائج التالية

 ( المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية والضابطة4جدول رقم )

 العينة المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 
2.25 

 الجدولية المحسوبة

 9.622 50.020 21 تجريبية
02 0.221 0.222 

داؿ 
احصائ
 ياً 

 0.96 06.202 21 ضابطة

 

 بةطم، اتضح اف متوسط درجات المتحصمة مف النتائج بعد تحميؿ البيانات و 
عمى وفؽ استراتيجية سـو الفني مادة التشريح  واممف درسالتجريبية البحث مجموعة 
Swom  ،البحث مجموعة  بةمتوسط درجات طم بينما بمغ( ، 50.020)النسبة  تبمغ

 ( 06.202) لتقميديةالطريقة ابمادة التشريح  واممف درسالضابطة 

بعد اف ثبت بعدـ وجود فروؽ  البحثومف خالؿ ىذه النتيجة ترفض فرضية 
ادة مذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة التجريبية ممف درس 

 ((.    Swomالتشريح الفني باستراتيجية سـو )
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 :البحث تفسير نتائج: ثانياً 

فاعمية ىي استراتيجية ذات ستراتيجية سـو ااف خالؿ نتائج البحث بيتضح مف 
 ممفالتجريبية البحث مجموعة  بةتفوؽ طمظير فمف خالؿ عرض النتائج جيدة ، 
 ممفالضابطة البحث مجموعة  بةعمى طم Swomاستراتيجية سوـ  عمى وفؽدرسوا 

 ، وربما يعزى سبب ذلؾ الى عدة عوامؿ منيا : التقميديةدرسوا بالطريقة 

اف الطريقة االعتيادية في تدريس طمبة المرحمة الثانية في قسـ الفنوف  -2
التشكيمية لمادة التشريح الفني تخمؽ جوًا مف الرتابة والممؿ في ىذه المادة ، 

الطريقة عممية انتاج األفكار وتنوعيا وحداثتيا  وبالتالي ربما اىممت ىذا
 االمر الذي اثر سمبًا عمى تحصيؿ الطمبة في المجموعة الضابطة.

اف استراتيجية سوـ ىي احدى االتجاىات الحديثة في التدريس والتي أدت  -0
الى تفاعؿ الطالب مع المحاضرات وادت الى زيادة رغبتيـ ونشاطيـ في 

 مى مستوى تحصيميـ الدراسي ايجابيًا.التعمـ وبالتالي انعكس ع
اف استعماؿ استراتيجية سـو في التدريس قد عززت ثقة الطالب بأنفسيـ  -0

وقدرتيـ عمى تقصي الحقائؽ والمعمومات الواردة في المحاضرات ، فضاًل 
عف جذب انتباه الطالب وزيادة تركيزىـ في الدرس مف عف طريؽ فتح باب 

، ومراعاة الفروؽ الفردية بينيـ ، االمر الذي  المناقشة وابداء اآلراء بحرية
 سيؿ اكتسابيـ لممعمومات والميارات المطموبة .

اف استعماؿ استراتيجية سـو في القاء المحاضرات في مادة التشريح أدى  -5
الى تفوؽ في تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا عمى وفؽ ىذه االستراتيجية ، 

ر مطبقة في التدريس في قسـ وربما لكونيا استراتيجية غير مألوفة وغي
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الفنوف التشكيمية ، واالمر الذي أدى الى تفاعؿ الطمبة وزيادة حماسيـ 
 وبالتالي زيادة تحصيميـ الدراسي.

 :البحث ثالثًا: استنتاجات

  ت نتائج البحث المتحصمة عف االستنتاجات االتية :اسفر      

لدى المجموعة  التشريحفي مادة لدى الطمبة التفكير ميارات في زيادة مالحظة  -2
 . مقارنة بالطريقة التقميديةممف درسوا عمى وفؽ استراتيجية سـو التجريبية 

ساعدت ىذه االستراتيجية الطمبة عمى استعماؿ المعمومات والمعارؼ لدييـ  -0
وتوظيفيا في مواقؼ التعميـ المختمفة ، االمر الذي انعكس ايجابًا عمى زيادة 

تنمي مياراتيـ واتجاىاتيـ اإليجابية نحو المادة  قدرتيـ عمى التفكير بطريقة
 الدراسية.

ًا ودجيلمادة التشريح الفني عمى وفؽ استراتيجية سوـ تتطمب عممية التدريس  -0
 ؽطر تطبيقو المنو عند  يطمبالمدرس اكثر مما  يقوـ بيامضاعفة  اتوميار 

 في التدريس. التقميدية
في قسـ الفنوف والمراحؿ الدراسية األخرى طالب المرحمة الثانية لحاجة ىناؾ  -5

 التشكيمية الى استراتيجيات تعميمية حديثة ومتنوعة.

 رابعًا: التوصيات:

ضرورة االىتماـ باستخداـ استراتيجية سـو في المواد الدراسية لقسـ الفنوف  -2
 .الدراسية حؿاالتشكيمية ولكافة المر 
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ماؿ االستراتيجيات الحديثة ضرورة تدريب المالكات التدريسية عمى كيفية استع -0
في التدريس ومنيا استراتيجية سوـ ، مف خالؿ إقامة الدورات التدريبية لمكوادر 

 .ومنيا كميات ومعاىد الفنوف الجميمةالتدريسية في الجامعات 

 خامسًا: المقترحات:

استكماال ليذه الدراسة ، يقترح الباحث اجراء عدد مف الدراسات والبحوث العممية   
 وعمى النحو االتي :

استراتيجية سوـ في تطبيؽ تعرؼ اثر  تيدؼ الى شابيوعممية م اتاجراء دراس -2
 االتجاىات والميوؿ والتفكير اإلبداعي وغيرىا.كمتغيرات ،  مختمفةمتغيرات 

وبمراحميا وأقساميا المختمفة اجراء دراسات عمى طمبة كمية الفنوف الجميمة  -0
ولمقررات دراسية ومراحؿ لتعرؼ اثر االستراتيجيات واألساليب التدريسية 

 .مختمفة 

 سادسا: هوامش البحث :

كمية الفنوف -)*( مقابمة مع مدرسي المادة ورئيس ومقرر قسـ الفنوف التشكيمية  -
 .0202-5-25، بتاريخ ديالى-الجميمة 

 )**( منيا موضوعات التشريح الفني. -
)***(  راجع :  ديفيد ؾ. روبنز ، فف التشريح ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  -

 .2990،  2، ط
، اياد سميماف حميد ، " انموذج تعميمي في مادة التشريح  )****( راجع : النداوي -

كمية  –الفني لتنمية ميارات رسـ حركات االنساف لدى طمبة قسـ التربية الفنية 
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التربية األساسية ، جامعة ديالى"، ) رسالة ماجستير غير منشورة( ، كمية التربية 
 .0222األساسية ، جامعة ديالى ، 

 كؿ مف : )*****(  المحكميف ىـ -
 مكان العمل التخصص االسم ت

2 
أ.د. عاد محمود 

 حمادي
 كمية الفنوف الجميمة ديالى تربية تشكيمية

 تقنيات تربوية أ.د. نجـ عبداهلل عسكر 0
-المعماري-كمية اليندسة 

 ديالى
 كمية الفنوف الجميمة ديالى تصميـ أ.د.نمير قاسـ خمؼ 0

5 
أ.ـ.عماد خضير 

 عباس
 كمية الفنوف الجميمة ديالى ط.ت.تربية فنية

 كمية الفنوف الجميمة ديالى ط.ت.تربية فنية أ.ـ.عمار فاضؿ حسف 1
 
 ًا: المصادر:ابعس

،" اثر استراتيجية سوم إبراىيـ ، ىديؿ ساجد ، و حسيف ، رجاء عمي  -
swom  " في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة االحياء ،

 .0229الثمانوف ، مجمة ديالى ، العدد 
، دار المسيرة ، 2ط " المهارات االرشادية "،أبو اسعد ، احمد عبد المطيؼ ،  -

 .0229عماف ، 
،" تعميم التفكير بين أبو جادو ، صالح محمد عمي ، ونوفؿ محمد بكر  -

 . 0220، دار المسيرة لمطباعة ، عماف ، 2، طالنظرية والتطبيق "
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، دار المسيرة  0ط  النفس التربوي "،،" عمم أبو جادو ، صالح محمد عمي  -
 0229،  ، األردفلمنشر، عماف

دار المسيرة ، عماف ،  ،،" التحصيل الدراسي"الجاللي ، لمعاف مصطفى  -
0222. 

، دار كنوز  2، ط  " معجم مصطمحات التربية والتعميم"حمداف، محمد،  -
 .0226المعرفة، عماف، 

دار المسيرة  ، نظرية وممارسة "،،" التصميم التعميمي الحيمة ، محمد محمود  -
 .2999، عماف ، 

، دار المسيرة ، عماف ،  0ط ،،" مقدمة في التربية "الخوالدة ، محمد محمود  -
0222. 

" التفكير وانماطه ، رزوقي ، رعد ميدي ، وعبد الكريـ ، و سيى إبراىيـ ،  -
، 2ط ،طقي"التفكير المن –التفكير الناقد  –التفكير التأممي  –التفكير العممي 

 .0221دار المسيرة لمنشر ، عماف ، األردف ، 
، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،   " فن التشريح"روبنز .ديفيد. ؾ. ،  -

 .2990،  2ط
، دار الشروؽ ، 1ط " أساليب تدريس العموم "،زيتوف ، عايش محمود ،  -

 .0221عماف ، 
العوامؿ المؤثرة بو "، السمخي ، محمود جماؿ ،" التحصيؿ الدراسي ونمذجة  -

 .0220،الرضواف ، عماف ، 2ط
،" معجم المصطمحات التربوية والنفسية شحاتو ، حسف ، والنجار ، زينب  -

 . 0220، الدار المصرية المبنانية ، القاىرة ، 2، طإنكميزي(" -)عربي



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

67 

،" الموسوعة العربية لمصطمحات التربية وتكنولوجيا صبري ، ماىر إسماعيؿ  -
 .0220، مكتبة الرشد ،  2ط التعميم "،

(  Swom،" فاعمية التدريس باستراتيجية سوم )العابدي ، احمد عباس كريـ  -
في توظيف المفاهيم االحيائية لدى طالب الصف الرابع العممي في مادة 

)رسالة ماجستير غير منشورة ( كمية التربية ، جامعة القادسية ،  االحياء "،
 .0226العراؽ ، 

،" استراتيجيات التدريس في القرن ف ، و أبو السميد سييمةعبيدات ، ذوقا -
 .0220، عماف ،دار الفكر،الحادي والعشرين دليل المعمم والمشرف التربوي"

، دار المناىج لمنشر  2ط  " البحث العممي في التربية"،عطية، محسف عمي،  -
 .0222والتوزيع، األردف ،

دار صفاء لمنشر والتوزيع،  ،"التعمم أنماط ونماذج حديثة"____________،  -
 .0226األردف، 

 ،" ُأثر استراتيجية سومغضباف ، حميد قاسـ غضباف ، وخميؿ، صباح جميؿ  -
(SWOM)  في اكتساب المفاهيم النفسية لمادة عمم النفس التربوي

، مجمة البحوث التربوية و النفسية ، واالحتفاظ بها لدى طمبة كمية التربية"
 .0220بغداد، ( ،  جامعة 11العدد )

،" تدريس الرياضيات الكبيسي ، عبد الواحد حميد ، وحسوف ، افاقة حجيؿ  -
،  2ط وفق استراتيجيات النظرية البنائية ) المعرفية وما فوق المعرفية ("،

 .0225مكتبة المجتمع العربي ، عماف ، 
، " انموذج تعميمي في مادة التشريح الفني النداوي ، اياد سميماف حميد  -

كمية  –ية مهارات رسم حركات االنسان لدى طمبة قسم التربية الفنية لتنم
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، ) رسالة ماجستير غير منشورة( ، كمية التربية األساسية ، جامعة ديالى"
 .0222التربية األساسية ، جامعة ديالى ، 

" استراتيجيات حديثة الياشمي ، عبد الرحمف ، و طو عمي حسيف الدليمي ،  -
 .0229، دار المناىج لمنشر والتوزيع ، عماف ، 2، طفي فن التدريس "

- Good ,carter v , “Dictionary of Education”, 3ed,USA,Mc Graw 
Hill Co.,1989.  

 

 

 


