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 اإلىداء

 إلِ هن عمهىْ الىجاح والصبر، إلِ سىدي فْ هواجٍة الصعاب وقوتْ فْ الحٓاة 

 والدي الحبٓب.

 عطاء، إلِ هن حاكت سعادتْ بخٓوط هىسوجة فْ قمبٍا إلِ الٓىبوع الذي ال ٓهل ال

 إلِ والدتْ العٓززة .

إلِ هن سعِ وشقِ ألىعم بالراحة والٍىاء، الذي لم ٓبخل بشْء هن أجل دفعْ فْ طٓرق الىجاح، 
 إلِ الذي عمهىْ أن أرتقْ سمم الحٓاة بحكهٍة وصبر، إلِ زوجْ الغالْ.

دي ، هحهد، لجٓن، ضٓاء (.إلِ ٓراحٓن حٓاتْ أبىائْ وبىاتْ ) ردٓى  ً، رٓو

 إلِ هن حبٍم ٓجري فْ عروقْ وهن ٌم قطعة هن فؤادي إخوتْ وأخواتْ .

ًا وىحن ىشق الطٓرق هعًا ىحو الىجاح إلِ توأم روحْ   إلِ هن سرىا سٓو

 صدٓقتْ إٓهان أبو عٓاش.

رة العمم صدٓقاتْ وزهٓالتْ.  إلِ هن تكاتفىا هعًا ٓدًا بٓد وىحن ىقطف ٌز

 هن أضاء لْ طٓرق العمم أساتذتْ األفاضل إلِ كل

 إلِ شٍدائىا األبرار وأسراىا البواسل

 أٌدي رسالتْ العمهٓة الهتواضعة

 

 



 أ
 

 

 

 

 إْقرارٌ 

ِل َدرَجة الَهاِجْستٓر، وأىٍَّا ىتٓجة أْبَحاثْ  ةُأقرُّ أىا ُهعدّ  َسالة أىٍَّا ُقدَِّهت إَلِ َجاهَعة الُقْدس؛ لَىْٓ ٌذي الرِّ

ة باْست ثىاء ها تهَّت اإلشارة لً حٓثها ورد، وَأن ٌذي الدِّراسة، أو أي جزء هىٍا، لم ُٓقدَّم لىٓل الخاصَّ

 درجة عمٓا ألي َجاهعة أو َهْعٍد آخر.
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 الشكر والتقدير

 

لفاضل هحسن عدس عمِ سعة صدري وتحهمً لْ أتقدم بجٓزل الشكر والعرفان والتقدٓر الِ الدكتور ا

عداد الرسالة، حٓث كان لتعدٓالتً وجٍودي وىصائحً عظٓم األثر فْ خروج الرسالة الِ حٓز إطٓمة 

 .الوجود بالشكل الهطموب، أداهك اهلل ذخرًا لطمبة العمم

ثرائٍا بتعدٓالتٍم وهالحظاتٍم  كها أتقدم بالشكر الجٓزل الِ هن تفضال بقبول هىاقشة الرسالة وا 

ادان القٓهة،   ة هٓرفت الشٓرف.والدكتور   أ.د. عفٓف ٓز

 

ا الٍٓئة التدٓرسٓة تقدم بجٓزل الشكر والتقدٓر الِ هن ساعدىْ خالل فترة اعداد الرسالة، وتحدٓدأكها 

 فْ هدرسة حتا االساسٓة الهختمطة.
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 الهمخص

م برىاهج الذكاء الهوسٓقْ الإلى  ٌدفت الدراسة التعرف هىفذ فْ هدرسة حتا االساسٓة الهختمطة تقٓو

عمِ اختٓار عٓىة هكوىً هن طمبة الصف الخاهس فْ هدرسة )دراسة حالة(، حٓث عهمت الباحثة 

استخدهت ، و ( هعمهات5وىت عٓىة الهعمهات هن )، فٓها تك(36حتِ األساسٓة، والتْ تكوىت هن )

اسة فْ االختبار الهعد فْ الباحثة الهىٍج الوصفْ فْ الدراسة، كها تهثمت أدوات الدر 

 هىاٌج)الٓراضات والعموم والمغة العربٓة( لمصف الخاهس، والهقابمة التْ أجٓرت هع الهعمهٓن.

أّن جودة البرىاهج جاءت بدرجة هتوسطة، إذ إّن البرىاهج قادر عمِ تحقٓق توصمت الدراسة إلِ 

هرتفع لدى الطمبة فٓها  هستوى تحصٓل أفضل فْ حال استخداهً، كها أّن ٌىاك هستوى احتفاظ

ٓخص الثروة المغوٓة، كها تبٓن أّن ٌذا البرىاهج ٓرفع هن هستوى االبداع لدى الطمبة، وتفضٓمٍم 

كشف عن الهواٌب التْ لدٍٓم فٓها ٓخص التألٓف والتمحٓن الهوسٓقْ، كها  لمدراسة باستخداهً، ٓو

ر، إذ إّن البرىاهج ٓحقق الىجاح فْ أشارت الىتائج إلِ أّن البرىاهج بحاجة إلِ الهٓزد هن التطوٓ

 الهىاٌج األدبٓة بدرجة كبٓرة، فٓها ٓكون هستوى الىجاح فْ الهىاٌج العمهٓة أقل. 

، وتحدٓدًا فْ المغة العربٓة كان أفضل هن الذكور أشارت الىتائج إلِ أّن هستوى تحصٓل االىاث

عًا وأّن هستوى االحتفاظ فْ المغة والعموم، كها أشارت الىتائج إلِ أّن هستوى االحتفاظ كان هرتف

ىتٓجة  العربٓة جاء بدرجة عالٓة، ٓمًٓ العموم وٓمًٓ الٓراضٓات، كها أظٍرت ىتائج هكوىات البرىاهج أنّ 

وعمِ هستوى الهجتهعات الهٍىٓة أشارت هراجعة حضور وغٓاب أصبح أقل بعد تطبٓق البرىاهج، 

ٍن البعض كمها كاىت الىتائج أفضل، إذ إّن الهواضٓع كمها ازداد تعاون الهعمهات هع بعض الىتائج أّىً

الهشتركة أصبحت تتداخل بشكل واضح جًدا هها زاد هن هجتهعات التعمم الهٍىٓة وزاد هن العالقة بٓن 

  الطمبة والهعمهات.



 د
 

ر البرىاهج لٓشهل كافة الهىاٌج الدراسٓة فْ وأوصت الدراسة ب ضرورة العهل عمِ تعدٓل وتطٓو

سٓة كون الدرس الهغىِ ٓساعد الطالب عمِ االحتفاظ بالهعموهات بدرجة أكبر، كذلك الهرحمة االسا

ذا ٓؤدي إلِ إظٍار  ر البرىاهج لٓشهل إشراك الطمبة فْ هرحمة التألٓف والتمحٓن، ٌو االٌتهام بتطٓو

عزز فرص تىهٓة الذكاء الهوسٓقْ لدٍٓم، وبالتالْ االستفادة هن ٌ ذي هواٌبٍم فْ الهجال الهوسٓقْ، ٓو

القدرات فْ برىاهج الىشاط الحر الهطبق فْ الهدارس وأن تقوم وزارة التربٓة والتعمٓم بعهل أىشودة 

هغىاي فْ ىٍآة كل وحدي دراسٓة، كهراجعة لموحدة بشكل كاهل بحٓث تشهل الحقائق والهعموهات 

 والهفآٌم التْ شهمتٍا الوحدة، وبذلك تشجع الطمبة عمِ الرغبة فْ التعمٓم. 
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Evaluation of the musical intelligence program in Hatta Elementary- 

mixed gender School (case study) 

 

Prepared by: Arwa Mohammad Ahmad Al-Heeh 

Supervised by: Dr. Mohsen Adas 

Abstarct  

The study aimed at identifying the evaluation of the musical intelligence program in 

Hatta Elementary- mixed gender School (case study). The researcher chose a sample of 

(36) students from the fifth grade and 5 teachers, and she used the descriptive approach in 

the study. The study tools are tests for the fifth grade in the subjects (math, science and 

Arabic), and interviews with the teachers. 

The study finds that the quality of the program came with a medium degree, as the 

program is able to achieve a better academic achievement if it is used. It also gives the 

students the ability of keeping a good retention in linguistic ability. It also finds that this 

program increases the level of creativity of students. The results also indicate that the 

program needs to be further developed, in which it very successful in the literary subject, 

but the level of success in the scientific subjects is less. 

The results indicated that the level of achievement in females was better than males, 

especially in Arabic and science. Also, the results indicated that the retention level was 

high in general, in which the retention level in Arabic was high, followed by science then 

by mathematics. Absence became less after implementing the program. Regarding 

professional societies, the results indicated that the more the teachers cooperated with 

each other the better the results. The common themes became very clear, which increased 

the professional learning communities and increased the relationship between students 

and teachers.  

The study recommended the need to work on modifying and developing the program to 

cover the all curricula in the elementary stage, as a lesson in a song form helps the 

student retain the information better. Also, developing the program also includes 

involving the students in the writing and composing the songs, which show their talents 



 و
 

in the field of music. Thus, these musical capabilities benefit in the free activities of the 

schools. Also, the Ministry of Education should make a song at the end of each unit, as a 

review of the unit in which it should include the information and the facts learned from 

the unite, thus encouraging students wanting to education. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خمفية الدراسة
 

 هقدهة  1.1

سٓة فْ التعمٓم كوىٍا الهرحمة األولِ التْ ٓكون فٍٓا الطفل بحاجة أٌتم عمهاء التربٓة بالهرحمة األسا

ا هرحمة تَ إهاسة  ل الشخصٓة، إذ ٓكتسب فٍٓا الطفل الهعارف شكُ لِ التدٓرس والتعمٓم باعتباٌر

ل سموكً الهستقبمْ، لذلك تعد ٌذي الهختمفة، والهٍارات الهتىوعة، واالتجاٌات التْ تؤدي الِ تشكُ 

 (.2019الغاهدي، )فْ الهراحل األخرىالتْ تهٍد لهرحمة البىاء التعمٓهْ  األولِ الهرحمة القاعدة

، إضافة إلِ حاجتً لهعرفة الطٓرقة الهعمم بحاجة إلِ هعرفة هستوٓات الطمبة واٌتهاهاتٍم أنّ وبها 

ى الربط بٓن هحتو الهىاسبة التْ ٓجب استخداهٍا فْ ىقل الهادة الدراسٓة لمطمبة، كون ٌذا ٓساعد عمِ 

الواردة فٍٓا، وبٓن احتٓاج الطالب  الهادة الدراسٓة وهفآٌهٍا وهبادئٍا األساسٓة والحقائق والهعموهات

ا الهعمم أو ٓستعٓن بٍا هن  التعمٓهْ، لذلك كان البد هن وجود طرق وأسالٓب لمتدٓرس ٓهكن أن ٓبتكٌر

ران، )ترسٓخ الهادة الدراسٓة عىد الطمبة أجل  . (2013ٌز

 حمة ٓكون فٍٓا الطفل هتمقْ فالحاجة الِ تفعٓل هستوٓات الفٍم واالستٓعاب والتحمٓلوكون ٌذي الهر 

ٓكون هن خالل استخدام الطرق واالستراتٓجٓات الهختمفة فْ التدٓرس  لدى الطالب والتذكر والتركٓب

بر  آٌم، والتعمٓم الستثارتً، وتعٓزز هستوى تفكٓري، واكتشاف هستوٓات الذكاء وأىواعٍا لدًٓ)سعادة وا 

2011). 
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ة ذات طرق واستراتٓجٓات التدٓرس إضافة إلِ الوسائل التعمٓهٓة  لذلك تعد أٌهٓة هطمقة فْ و أولٓو

لدٍٓم  القدرة عمِ التفكٓرتعزز فرص الفٍم لدى الطمبة، وترفع هن هستوى  فٍْالهجال التعمٓهْ 

مٍم إلِ  تحمٓل وتركٓب الهواقف الهختمفةب ، فٓها بعد هٓة فْ الحٓاة الٓوهٓةاستخدام الهادة التعمٓهها ٌٓؤ

ات التفكٓر لدٍٓم بمقاسم وبن ىعجة، )كها أّن لتىوعٍا دور كبٓر فْ الكشف عن قدرات الطمبة وهستٓو

2019). 

بحاجة إلِ  وكون الهىاٌج الدراسٓة فْ الهرحمة األساسٓة سواء الٓراضٓات أو العموم أو المغة العربٓة

الطالب القدرة عمِ استقبال الهعموهات واالحتفاظ بٍا، ٌْ تقدٓم هٍارة فْ طٓرقة تدٓرسٍا لٓكون لدى 

ات الهعرفة لدى الطالب ٌذي الهادة الدراسٓة بصورة تراعْ الفروق الفردٓة بٓن الطمبة ، وتراعْ هستٓو

)بٓوهْ والجىدي، فكاىت استراتٓجٓة الذكاءات الهتعددة، هن االستراتٓجٓات الهٍهة فْ التدٓرس

2018.) 

عد   Howardاردىر)جالتْ ركز فٍٓا ٌاوارد الذكاءات الهتعددة، ء الهوسٓقْ أحد أىواع الذكآو

Gardner هوجودة بالفطرة لدٍٓم، ولكن ٓحتاجون ْ ( عمِ أّن البشر لدٍٓم أىواع هختمفة هن الذكاء ٌو

 ْ ا، ٌو رى  هتفاوتةإلِ تفعٓمٍا وتعٓزٌز فرد الذكاء الهوسٓقِ ٓعتهد عمِ قدرة ال اردىر أنّ جبٓىٍم، ٓو

عمِ التعاهل هع الىغهات واالٓقاعات الهوسٓقٓة والقدرة عمِ تقمٓدٌا والتجاوب هعٍا واستخداهٍا 

 .Gardner& Moean, 2006) لمتعبٓر)

واستخدام ٌذا الىوع هن الذكاء فْ التدٓرس ٓساعد الهعمم تسٍٓل الهحتوى الدراسْ وبالتالْ قدرة الطالب 

إذ هن خالل استثهار اهزجتٍم االٓجابٓة ٓكون  ىفسٓة الطمبةتحفٓز  أنّ اردىر جعمِ الفٍم، إذ ٓرى 

لتحقٓق الهوسٓقِ أفضل الطرق ٓرى بأّن كبر، و أاحتفاظٍم بالهحتوى الدراسْ لفترة ذلك عمِ ٓساعد 

ران، ذلك كوىٍا تساعد فْ تغّٓر الهشاعر بدرجة سٓرعة  (.2013)ٌز
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التطور فْ هستوى  التعمٓم والتعمم ٌو فْ عهمٓة االىاشٓدوهن أٌم األسباب التْ تدعو إلِ توظٓف 

الطمبة فْ التجارب السابقة لٍذي التجربة وتوصل هعظم الدراسات السابقة الِ لدى  التحصٓل الدراسْ

ات الثالثة التحصٓمٓة والمغوٓة واالجتهاعٓة كدراسة   ،حداد ؛2016،عبادة)تحسن الطمبة عمِ الهستٓو

ران  ؛2015  .(2013،ٌز

باستخدام االىاشٓد فْ التدٓرس هن ة حتا األساسٓة الهختمفة الهعمهات فْ هدرساٌتهت وألٌهٓة ذلك 

ذا خالل تصهٓم  برىاهج ٓعتهد عمِ الذكاء الهوسٓقْ فْ تدٓرس الٓراضٓات والعموم والمغة العربٓة، ٌو

هً وعمًٓ هن البراهج الهعتهدة عمِ التجربة الذاتٓة لمهعمهات، البرىاهج  دٓم وتقأصبح ٌىاك ضرورة لتقٓو

التغذٓة الراجعة فٓها اذا كاىت ٌذي الهبادرة قد حققت االٌداف الهوضوعة لٍا، وتقدٓم ىقاط القوة 

ر لتعدٓمٍا ا والىقاط التْ بحاجة إلِ تطٓو هن أجل أن ٓستهر تقدٓم البراهج التْ ٓهكن أن تحدث  لتعٓزٌز

 الدراسٓة بالشكل الصحٓح.تغٓرا فْ تعمٓم وتعمم الطمبة واكسابٍم لمهفآٌم الهختمفة فْ الهىاٌج 

م لالدراسة  جاءت ٌذيلذلك   برىاهج الذكاء الهوسٓقْ الهطبق فْ هدرسة حتا االساسٓة الهختمطة.تقٓو

 هشكمة الدراسة: 2.1

لم توظف وهع ذلك  فْ التدٓرس،هن االتجاٌات الحدٓثة  ام الهوسٓقِ فْ عهمٓة التعمٓم ٓعداستخد إنّ  

وهن خالل بحث الباحثة عن طٓرقة فعالة هن فْ العهمٓة التعمٓهٓة،  ٓةبالدرجة الكافٌذي االستراتٓجٓة 

تجربة استخدام الذكاء الهوسٓقِ فْ التدٓرس  تجدو أجل تعٓزز احتفاظ الطمبة بالهحتوى الدراسْ، و 

والذي تهٓز ٓة الهختمطة، لدى هعمهات الٓراضٓات والعموم والمغة العربٓة فْ هدرسة حتا االساس

هن قبل الهعمهات تبعًا لمهحتوى الدراسْ، هها ساعد  والهمحىة بشكل بسٓط د الهؤلفةباستخدام االىاشٓ

لرغبة الباحثة فْ العهل عمِ تعهٓم البرىاهج، ، و فْ الٓراضٓات والعموم والمغة العربٓة الطمبة عمِ الفٍم
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هً لبٓان هدى صالحٓتً فْ التطبٓق عمِ الهدارس األخرى، هن ٌىا جاءت هش كمة وجدت ضرورة تقٓو

 السؤال الرئٓس أتْ: الدراسة لتجٓب عن 

 ها جودة برناهج الذكاء الهوسيقي الهنفذ في هدرسة حتى األساسية الهختمطة؟

  أسئمة الدراسة: 3.1

 ها هكوىات برىاهج الذكاء الهوسٓقْ الهطبق فْ هدرسة حتا االساسٓة الهختمطة؟ .1

الصف الخاهس فْ كل هن )المغة العربٓة  تحصٓل طمبة فْها أثر استخدام برىاهج الذكاء الهوسٓقْ  .2

 والٓراضٓات والعموم(؟

تحصٓل طمبة الصف الخاهس فْ كل هن )المغة العربٓة والٓراضٓات هستوى ٌل ٌىاك اختالف فْ  .3

 والعموم( تبعًا لهتغٓر الجىس؟

مهٓة باستخدام برىاهج الذكاء الهوسٓقْ بالهفآٌم الٓراضٓة والع الدارسٓن ها هستوى احتفاظ الطمبة .4

 والمغوٓة؟

 ؟لدى الطمبة التعمم رفع هستوى الرغبة فْفْ برىاهج الذكاء الهوسٓقْ ها هدى اسٍام  .5

 ٌل أثر برىاهج الذكاء الهوسٓقْ فْ تعٓزز هفٍوم هجتهعات التعمم الهٍىٓة؟ .6

 أىهية الدراسة:  4.1

 :تظٍر أٌهٓة الدراسة الىظٓرة هن
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م .1 تهثل والتْ  الطمبةلرفع هستوى التحصٓل  الذكاء الهوسٓقْ برىاهج كوىٍا تسعِ إلِ تقٓو

 .ركٓزة فْ تىهٓة الهٍارات والهواٌب لدٍٓم وتمبْ احتٓاجاتٍم

ا تستكهل الدراسات السابقة ذات ا .2 م البراهج التعمٓهٓةاعتباٌر  .لعالقة بتقٓو

لكٓفٓة استخدام الهعمهٓن فْ تقدٓم إطار ىظري ٓتعمق بالتضهٓىات التربوٓة  ٌذي الدراسةتفٓد  .3

لرفع هستوى التحصٓل والكشف عن  ، وكٓفٓة توظٓفٍا فْ الههارسات التربوٓةسٓقاالهو 

 ، إذ ٓىسجم هع االّتجاٌـات العالهٓـة،هستوٓات الذكاء الهوسٓقْ لدى الطمبة هن ىاحٓة أخرى

 .والهعطٓات الثقافٓة

 :كها تظٍر أٌهٓتٍا التطبٓقٓة فْ

 .الهوسٓقْ فْ التدٓرس تفٓد فْ تشجٓع الهعمهٓن فْ استخدام البرىاهجكوىٍا  .1

؛ هها قد استخدام الهوسٓقا دروس وفقًا الستراتٓجٓاتالهىاٌج فْ كٓفٓة صٓاغة ال عديهتفٓد  .2

ثريالٓسٍم فْ جعل  اإلطار الهعرفْ، والتربوي،  هادة هألوفة وشٓقة لدى الهتعمهٓن، ٓو

 .والتكىولوجْ لدى الهعمهٓن

ٓن فْ التخطٌٓذي الدراسة تفٓد  .3  ط لبراهج إعداد الهعمم هن خالل عقد لقـاءاتالهشرفٓن التربٓو

م بهدخل   حـثاهبال، وتطبٓقاتٍا التربوٓة فْ استخدام الهوسٓقاودورات تدٓربٓة؛ لتبصٌٓر

قد تفتح و  كوىٍا تفٓد فْ رفع هستوى التحصٓل واالحتفاظ بالهعموهات لدى الطمبة، التعمٓهٓة

 .أخرى  مقة البحث فـْ دراسـاتٌذي الدراسة أهام الباحثٓن آفاقًا جدٓدة؛ لهواصمة ح
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 أىداف الدراسة  5.1

م برىاهج تٍدف الدراسة إلِ   الهعد فْ هدرسة حتا االساسٓة الهختمطة لرفع هستوى الذكاء الهوسٓقْتقٓو

، وهعرفة هدى االختالف تحصٓل طمبة الصف الخاهس فْ كل هن)المغة العربٓة والٓراضٓات والعموم(

 طمبة الصف الخاهس فْ كل هن )المغة العربٓة والٓراضٓات والعموم( فْ هستوى تحصٓل بٓن الطمبة

هستوى احتفاظ الطمبة الهدرسٓن باستخدام برىاهج الذكاء الهوسٓقْ تبعًا لهتغٓر الجىس، والتعرف عمِ 

ة هدى اسٍام برىاهج الذكاء  التعرف عمِ، و هن خالل الهالحظة بالهفآٌم الٓراضٓة والعمهٓة والمغٓو

 ؟هن خالل سجالت الحضور والغٓاب لدى الطمبة التعمم رفع هستوى الرغبة فْْ فالهوسٓقْ 

 حدود الدراسة:  6.1

 : ٔتٓةتقتصر ٌذي الدراسة عمِ الحدود ا

مضوعٓة: أقتصر ٌذا البحث عمِ الحدود الهو  برىاهج الذكاء الهوسٓقْ الهىفذ فْ هدرسة حتا  تقٓو

 .األساسٓة الهختمطة

 .2018-2017العام الدراسْالدراسة فْ الفترة دد الحدود الزهاىٓة: تتح

 .هدرسة حتا االساسٓة الهختمطةالحدود الهكاىٓة: تتحدد الدراسة فْ 

 . طمبة الصف الخاهس فْ هدرسة حتا االساسٓة الهختمطةالحدود البشٓرة: حٓث تتهثل 

  هفاىيم الدراسة: 7.1

وتىظيف اللغت الولحنت في  ن والصىث، واللح باإليقاعقذرة الفزد على االحساس الذكاء الموسيقي: 

ويوكن استخذام هذا النىع هن الذكاء في التعلين لتسهيل العوليت التعبيز عن الوشاعز، 

 (.Gardner, 1983التعليويت)
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ل برنامج الذكاء الموسيقي:  ٌو البرىاهج الهقدم هن قبل الهعمهات كاستراتٓجٓة تدٓرسٓة تقوم عمِ تحٓو

لحان واغاىْ ٓقوم بتردٓدٌا الطمبة اثىاء الحصص لٓسٍل حفظٍا وتشهل كافة الهادة الدراسٓة الِ ا

 الهعارف فْ الكتب الهدرسٓة.

الوسٓمة الهستخدهة فْ تحدٓد هستوى ىجاح تحقٓق االٌداف التربوٓة هن خالل الكشف عن  التقويم: 

 (.2018ىقاط القوة والضعف هن أجل العهل عمِ تحسٓىٍا)الفٍٓدي، 

م برىاهج الذكاء الهوسٓقْ  الهطبق فْ وتعرف اجرائيا  بالىتائج التْ تحصل عمٍٓا الباحثة هن خالل تقٓو

 هدرسة حتا االساسٓة الهختمطة.

كم هىٍا ٓحدٌا هن الشرق قٓرة ىوبا  13تقع قٓرة حتا شهال غرب هدٓىة الخمٓل وعمِ بعد : حتا  قرية

ْ تقع  ،الجىوب بمدة بٓت أوالً وهن الشهال بمدة خاراس وهن الغرب جدار الفصل العىصري وهن  ٌو

دٓر القٓرة  17م فوق سطح البحر وهعدل درجات الحرارة فٍٓا ٌْ  405عمِ ارتفاع  ة ٓو درجة هئٓو

ْ تقدم الخدهات االجتهاعٓة واإلىساىٓة هن شبكات  لجىة هن خهسة أعضاء بدون هقر ثابت لٍم ٌو

ىشاء الهدارس. )هعٍد أٓرج،    .(2009الري وصٓاىة وتعبٓد الطرق وا 

حتا بالقرب هن  قٓرةإحدى هدارس هدٓٓرة شهال الخمٓل، وتقع فْ : األساسية الهختمطة هدرسة حتا

 .خاراس بمدة

عرض وصفْ هعهق لهوقف هعٓن أو ىهوذج واقعْ بٍدف أغراض البحث التربوي أو : دراسة الحالة

ا وتفاعالتٍا ألغراض التدٓرب والتعمٓم، وتتطمب دراسة الحالة أن ٓتوفر عرض تفصٓمْ لكا فة عىاصٌر

هٍا، باإلضافة إلِ التطرق  وهتغٓراتٍا، باإلضافة إلِ وصف دقٓق لمحالة التْ تتم دراستٍا أو تقٓو

لمظروف والعىاصر البشٓرة والهادٓة الواقعة فْ سٓاق الحالة، كها تٍتم بالقٓم الثقافٓة والهؤسساتٓة 

 (1984عبٓدات وعدس وعبد الحق، )السائدة
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 نيالفصل الثا
______________________________________________________ 

 االطار النظري والدراسات السابقة 

 

ٓتىاول ٌذا الفصل األدب الىظري الهتعمق بهفآٌم الدراسة، كالتقوٓم، والذكاء الهوسٓقْ، هن خالل 

ا فْ العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة، كذلك هن خالل  سرد الدراسات العربٓة تعٓرفٍا وبٓان اٌهٓتٍا ودوٌر

 واالجىبٓة ذات العالقة بهوضوع الدراسة والتعقٓب عمٍٓا.

 االطار النظري لمدراسة  1.2

 التقويم  1.1.2

م بأّىً "عهمٓة الحكم عمِ هدى تحقق أٌداف أي ىظام تربوي أو أي هؤسسة تربوٓة")ٓزتون،  ٓعرف التقٓو

 (.24، ص2007

م بأّىً ة،  الطٓرقة كها ٓهكن تعٓرف التقٓو الهستخدهة لهعرفة هستوى الىجاح فْ تحقٓق االٌداف التربٓو

ة، بٍدف رفع هستواٌا بها ٓضهن  هن خالل الكشف عن هوطن القوة والضعف فْ البراهج التربٓو

 (.2018تحقٓق االٌداف هن وجودٌا)الفٍٓدي، 

2001ًّجاهل)فٓها ٓعرفً  صر الهكوىً التشخٓص لكافة ىواحْ الضعف والقوة لكل العىاعهمٓة  ( بأى

تصحٓح الهسار َقٓاس والقصَر   لىواحْالهىاسبة ل اقتراح الحمَلمبرىاهج التربوي، والعهل عمِ 
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عمِ هزٓد هو ل هدُ تحقق أٌداف البرىاهج َتعزٓز سمَك الهتعمهٓو َزٓادة  الدافعٓة لدٍٓن لإلقبا

 .التعمن

م ٌو عهمٓة غالباً  وترى الباحثة أنّ  ِ جهع البٓاىات الخاصة بهوضوع ها تكون هىظهة تٍدف إل التقٓو

ا هن أهع ا، واكتشاف هواطن الضعف وتقدٓم ٓن ورصدٌا وتحمٓمٍا وتفسٌٓر جل تحدٓد ىقاط القوة وتعٓزٌز

ا واصدار الحكم لالعالج الهىاسب  ٌر  هن اجل تحقٓق التعدٓل والتحسٓن عمٍٓا.ٍا وتطٓو

م هٍها فْ هجال التربٓة والتعمٓم كوىً ٓخمق الهجا عد التقٓو سباب القوة والضعف فْ أل لتحدٓد ٓو

ر، وبالتالْ  البراهج التعمٓهٓة الهختمفة، كذلك الهىاٌج الدراسٓة، هها ٓسهح بوجود فرصة لمتعدٓل والتطٓو

 (2003حسٓن، )تعٓزز هستوى العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة

 هكونات عهمية التقيم

م كها     -:( ف2116ْبٓىٍا الضبع)تتهثل هكوىات عهمٓة التقٓو

  تحدٓد هجهوعة العىاصر التْ ٓجب القٓام بتقوٓهٍا سواء كاىت اٌداف الهىٍاج او الهواد

 و الوسائل التعمٓهٓة وطرق التدٓرس، وغٓري هن االهورأالتعمٓهٓة، أو االىشطة، 

  ِالهعمَهات التقرٓبٓة ٓهكن استخداهٍا لجهع الهَاقف التْ  وتوضٓح ظٍاراالعهل عم

 .ٓقًَالهتصمة بالٍدف الهراد تحق

  التقَٓن هن اجل القٓام بعهمٓة البدائل االجراءاتتحدٓد. 

 م م سالٓباألَتحدٓد  القٓام بتصهٓم االدوات الالزهة لعهمٓة التقٓو هثل  الهستخدهة لعهمٓة التقٓو

جهع البٓاىات باألدَات الهَجَدة َهو م وهن ثم االختبارات َبطاقة الهالحظة َالقَائ

 .الهَاقف الهحددة
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   َاالستىتاج بحٓث ٓتن االستعاىة فْ االستدالل َتسجٓمٍا فْ صَرة ٓهكو هىٍا القٓام بتحمٓل

 .ذلك باألسالٓب اإلحصائٓة َالتَضٓحٓة الهختمفة

 و ـعل الهتاحة تهٍٓدًا لمَصَل تفسٓر البٓاىات فْ صَرة تتضح هىً الهتغٓرات َالبدائ

 .أَ قراركم طرٓقٍا لح

  طمَبة َهتطمبات التقَٓن.حسب الهٓزاىٓات الهزهىًٓا إدارة عهمٓات التقَٓن 

 الهبادئ التي يقوم عمييا التقويم السميم:

م لكْ تكون ىاجحة وتحقق األٌداف الهرجوة، ال بد لٍا هن العدٓد هن األهور أو  إنّ  عهمٓة التقٓو

م قبل  م هىٍا ضرورة تحدٓد الغرض هن عهمٓة التقٓو االعتبارات الواجب هراعاتٍا قبل البدء بعهمٓة التقٓو

م وصالحٓتٍا لالستخدام هع الفئة البدء ب م الهىاسبة، والتأكد هن صدق أداة التقٓو ٍا، واختبار أداة التقٓو

م بالعدالة، وهعرفة جواىب القوة والقصور فْ أدوات  الهستٍدفة، والتأكد هن اتصاف أدوات التقٓو

دراك أىً ال توجد أداة تقوٓم تخمو هن الخطأ فْ تفسٓر الىتائج أو أخط اء الصدفة)همحم، التقوٓم، وا 

2001.) 

 خصائص التقويم الجيد

تشهل العالقة  أٌم خصائص التقوٓم الجٓد ٓجب أنْ  ( أنّ 2114والمولو،  ة؛ عفاى2112وضح )عقل، 

بٓن الٍدف الهراد تحقٓقً والبرىاهج التربوي أو الهىٍج، كذلك أن ٓكون ٌىاك وضوح فْ أٌداف عهمٓة 

م وتحدٓد الٍدف هن عهمٓة م أسٍل، كذلك التقٓو التقٓو م لخطة م تجعل هٍهة التقٓو خضوع عهمٓة التقٓو

ٓتم فٍٓا تحدٓد األولوٓات، كها ٓتم فٍٓا تحدٓد الوسائل واألدوات والخطوات التىفٓذٓة، حٓث أن شاهمة 

م ٓبعد ٌذي العهمٓة عن االرتجالٓة والعشوائٓة جعمٍا أقرب إلِ الهىٍج العمهْ،  التخطٓط لعهمٓة التقٓو ٓو

م التربوي كل عىاصر الهوقف التعمٓهْفال  الشهول إضافة إلِ  كها أنّ االستهرآرة ، و بد أن ٓشهل التقٓو
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ٓىحصر فْ وقت بعٓىً بل ٓكون  التقوٓم ال ٓىبغْ أن ٓىحصر فْ جزء بعٓىً فال ٓىبغْ أٓضًا أنْ 

وٓقصد بً إعطاء كل جاىب هن جواىب  عطْ صورة دقٓقة عن الشْء الهقّوم، والتوازنهستهرًا لٓ

التركٓز ، فال ٓكون التركٓز عمِ األٌداف دون التركٓز عمِ الهحتوى واألىشطة وال ٓكون الهوضوع حقً

م، والتىوع م عمِ أسموب واحد عمِ الهحتوى دون التقٓو فقط هن األسالٓب بل  فٓجب أال ٓعتهد التقٓو

م.  ٓجب أن ٓتم التىوٓع فْ األدوات واألسالٓب الهستخدهة فْ التقٓو

 منهاذج التقوي

ة ىهوذج تآمور وهن ىهاذج حٓث ٓرتكز ٌذا الىهوذج عمِ هدى التوافق  (Taylor)تقٓٓم البراهج التربٓو

ٓركز ٌذا الىهوذج عمِ تحدٓد  إذٌداف البرىاهج التعمٓهْ أبٓن األٌداف والىواتج وهقدار تحقٓق 

بدًا هن ات الخطو  هن خالل هجهوعة هناألٌداف وربطٍا بالىواتج وصٓاغتٍا صٓاغة سموكٓة وذلك 

ركز ٌذا البرىاهج عمِ أ جل أثار الجاىبٓة هن تحدٓد األٌداف وتصىٓفٍا وترتٓبٍا لىجاح البرىاهج، ٓو

تم الحكم عم م الهعتهد عمِ األٌداف فقط ٓو ِ جودة تقٓرر جودة التعمٓم وعدم االقتصار عمِ التقٓو

تم ذلك هن ثار الواقعٓة الهترتبة عمِ البرىاهج ٌوالبرىاهج هن خالل قٓاس أ و هدى تحقق األٌداف ٓو

 (.2011، الفقعاويعداد بٓاىات ىجاحات الطمبة الذٓن ٓدرسون وفق ٌذا البرىاهج)إخالل 

و ىهوذج السٓاق والهدخالت والعهمٓات والهخرجات والذٓن ٓقوم عمِ  وأٓضاً  ىهوذج استفٓل بٓم ٌو

م ٌو نّ أكثر بعدًا هن تحقٓق األٌداف و أأسموب  ون هن التخطٓط لمحصول عمِ عهمٓة تتك التقٓو

تضهن جهع الهعموهات وتىظٓهٍا وتحمٓمٍا وهن بعدٌا اتخاذ القرار  الهعموهات الهفٓدة لصاىع القرار ٓو

م السٓاق أو التىفٓذ أو التصهٓم أالهىاسب وخاصًة قرارات التخطٓط  تم ذلك هن خالل تقٓو ر، ٓو و التدٓو

م الهدخالت وتقوٓم الىواتج اإل  (.2013عبد اهلل، )طار العام وتقٓو

تهٓز ٌذا الىهوذج ب م جهاعْ أي ٓشارك فًٓ اكثر هن شخص كها  نّ أىهوذج هتسٓفل وهٓشل ٓو التقٓو

ًا ولً ثهاىٓة خطوات  نّ أ م ٓعتهد عمِ استخدام هعآٓر تحدد هستوى تحقٓق األٌداف وٓكون دوٓر التقٓو
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م والثاىٓة و غٓر هبأاألولِ اشراك االفراد هن الهجتهع ههن لٍم صمة هباشرة  اشرة بالبرىاهج فْ التقٓو

هن هستوى تحققٍا  لمتأكدٌداف إجرائٓة هع وضع هعآٓر ألِ إٌداف عاهة وخاصة وترجهتٍا أعداد إ

والثالثة وضع األٌداف فْ صٓغ ٓهكن تىفٓذٌا بحٓث تساعد فْ عهمٓة التعمٓم والرابعة بىاء الهقآٓس 

ع الهعموهات عن هدى تقدم البرىاهج ىحو تحقٓق الالزهة لتعرف هدى تحقق األٌداف والخاهسة جه

أٌدافً بصورة دوٓرة والسادسة تحمٓل الهعموهات والسابعة تفسٓر الهعموهات فْ ضوء الهعآٓر التْ تم 

ا والثاهىة واألخٓرة إعادة توصٓات بشان تعدٓل البرىاهج او تعدٓل أٌدافً ) ٌر  (.2018الفٍٓدي، تطٓو

 ًظائف عهمية التقًين:

م العهمٓة التْ هن خاللٍا سٓتم الحكم عمِ الهوقف التربوي وبالتالْ الحصول ٓهكن اع تبار عهمٓة التقٓو

حٓث ، أَ فْ أثىائً أَ فْ آخري، التعمٓن ل فقد ٓحدث التقَٓن قبعمِ تقدم فْ العهمٓة التعمٓهٓة، لذلك 

ائف َأغراض عهمٓة َلذا فإو َظ، ة التقَٓن هو قٓهة البٓاىات َالهعمَهات التْ تَفرٌاـتىبع عهمٓ

تزَد عهمٓة التقَٓن ، والهتعمهٓوالخاصة بهستوى عمِ الهعمَهات ل ْ الحصَـالتقَٓن تتجمِ ف

دٍٓن َها ٌْ الهٍو الهستقبمٓة ـَاد َالهسافات الضرَرٓة لـالهتعمهٓو بالتَجًٓ َهعرفة ها ٌْ اله

 .    (2117ون، قطاهْ وآخر الهىاسبة لٍن َالتْ تتفق هع استعداداتٍن َهَٓلٍن الهٍىٓة)

حٓث ،  ق الهدرسة َاإلدارة لألٌدافـدُ تحقٓـدَرّ هعمَهات عو هل تقدن عهمٓة التقَٓن َبشك كها

تن هو ـأو الحكن عمِ الهدرسة بأّىٍا هؤسسة تربَٓة َها هدُ التزاهٍا بَاجباتٍا ىحَ الهتعمهٓو ٓ

ة هو التقَٓن هعمَهات تقدن الهعمَهات الهتَفر، وىتائج تقَٓن الهدرسة فْ تحقٓق أٌدافٍال خال

البراهج التعمٓهٓة َالسجالت الهدرسٓة وضرَرٓة التخاذ قرارات إدارٓة بشأو الهعمهٓو َالهَاد 

 (2114)عالم، عان ل َفمسفة الهدرسة بشك
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  الذكاءات الهتعددة 2.1.2

ىظٓرة الذكاءات الهتعددة فْ كون البشر ٓهمكون ذكاء فْ أشٓاء  (Howard Gardnerاردىر)اعتهد ج

ذي الذكاءات ٓهكن أن تكون لغوٓة او بصٓرة  و أو هىطقٓة أو هوسٓقٓة أهختمفة عن بعضٍم البعض، ٌو

االفراد ٓهتمكون ذكاءات ولكن  عمِ أنّ  و اجتهاعْ، وقد قدم ٌذي التصىٓف اعتهاداً أجسهٓة حركٓة 

ذي الذكاءات تعهل بأشكال هختمفة، كها ٓستطٓع  هستوى الذكاء أن ٓطوروا  األفرادبدرجات هختمفة، ٌو

 (Gardner& Hatch, 1989)بالتدٓرب عمِ بعض الهواٌب التْ ٓهتمكوىٍالدٍٓم 

شخص، ولكىٍا  الهالئم لكل الـذكاء أىهاط التْ تحدد ىظٓرة ال تمك لٓست ىظٓرة الذكاءات الهتعددةف

ىاك إذ ٓهكن أن ٓكون ٌ ،فْ ىطاق أىواع الذكاءات الثهاىٓةهختمفة كل شخص لدًٓ قدرات  أنّ ب ترى

ات هىخفضة هن افراد  ٓهمكون هستوٓات عالٓة فـْ جهٓع الذكاءات الثهاىٓة، بٓىها ٓهمك آخرون هستٓو

، أي أىٍـم تىقصـٍم جهٓع جواىب الذكاء ها عدا فْ هؤسسات الهعاقٓن ىهائٓـاً ٓكوىون ولذلك  ،فٍٓا

ىهـوي هتوسط، والباقْ ىهوي هتطورة جـدًا وبعضـٍا أخـر  الذكاءاتالجواىب األكثر بدائٓة أو األولٓة، و 

ن، هىخفض ىسبٓاً   (.2018)الزٓو

االىاث  ىاث، إذ تبٓن لدًٓ أنّ الذكاءات الهتعددة تختمف بٓن الذكور واإل نّ أ( Loori, 2005فٓها ٓؤكد )

الذكاء ذات العالقة ب باألىشطةٓىشطن فْ االىشطة الهتعمقة بالذكاء االجتهاعْ، فٓها ٍٓتم الذكور 

 الهىطقْ.

شخص لٍا استقاللٓة خاصة بٍا، أن الذكاءات الهتعددة لدى كل ترى ٌذي الىظٓرة  ٓهكن القول إنّ وعمًٓ 

ا جاردىر ْ  وبالتالْ فقد ٓكون االىسان لدًٓ ذكاءات هتعددة، تشهل كل الذكاءات التْ ذكٌر ة أو ٌو لغٓو

، أو بعض هىٍا، أو قد ٓحهل ذكاء هعٓىاً  ،بصٓرة أو هوسٓقٓة أو هىطقٓة أو جسهٓة حركٓة أو اجتهاعْ

حٓث ٓستخدم ٌذي االىواع فْ وبالتالْ ٓكون لدى كل فرج هٓزجً الخاص بً فٓها ٓخص الذكاء، 
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تعاهالتً الٓوهٓة، وذلك حسب الهواقف والهشكالت الهختمفة التْ ٓتعرض لٍا، وتساعدي ٌذي الذكاءات 

ة، لذلك عمِ الفرد أن ال أٓضًا عمِ التطور والىهو الهستقبمْ فْ حٓاتً، وتحقٓق طهوحاتً الهختمف

ري. ىّ سمم لفكرة عدم وجود ذكاء لدًٓ، وا  ٓست  ها عمًٓ البحث عها ٓبدع فًٓ واالستهرار فْ تطٓو

 الذكاء الهوسيقي 1.2.1.2

ْ جزءبالبراهج التربوٓة لمطمبة،  ىواع الفىون الهٍهة التْ لٍا عالقة وثٓقة أهن  الهوسٓقِ تعد هن  ٌو

لِ كوىٍا تىشط الذاكرة، هن ٌىا تم االٌتهام إإضافة  ْ حٓاتً الٓوهٓة،لِ الىغم فإىسان احتٓاج اإل

دخالٍا فْ العهمٓة  و استخداهٍا فْ التدٓرس فْ التعمٓهة، سواء هن حٓث الدراسة، أبتطوٓر الهوسٓقِ وا 

ر قدرات الطمبة فْ ٌذا الجاىب واكتشاف ها إذا كان بإهكاىٍم تقدٓم إالهىاٌج الهختمفة، والسعْ  لِ تطٓو

حساس بالهقاهات الهوسٓقٓة، ل اإل، وكل ٌذا ٓظٍر هن خالاأللحان والتألٓف الهوسٓقْ واإلبداع فًٓ

 (Krings, 2000) والقدرة عمِ فٍم األىغام، والتفاعل هعٍا

 (Howard Gardnerاردىر)هن الذكاءات الهتعددة التْ تحدث عىٍا ج ٓعد الذكاء الهوسٓقْ جزءاً و 

عرفً جودة) ضافة إلِ القدرة عمِ إدراك والفٍم والتهٓٓز لطبقة الصوت، قدرة عمِ اإل( بأّىً ال2013ٓو

تهٓٓز الىغهة واالٓقاع، والقدرة عمِ اىتاج الهعاىْ التْ ٓتكون هىٍا الصوت والتعبٓر عىٍا، كذلك 

 االحساس بالىغهات واالٓقاع، والجرس الهوسٓقْ.

بالذكاء الهوسٓقْ القدرة عمِ التهتع كها ٓقصد ( الذكاء الهوسٓقْ بأّىً" 2012فٓها عّرفت شفٓق)

. وتعرض األطفال لمهوسٓقِ ٓهكن أن ٓٓزد هن تىافسٍم وفٍم تراثٍم ”دائٍا أو تألٓفٍاأبالهوسٓقِ أو 

خفف هن قمقٍم وٓهكن أٓضاً  ا هن الهٍارات  أنّ  ٓو ٓحسن هن هٍاراتٍم الحركٓة والٓراضٓة وغٌٓر

الهوسٓقِ هقدهة لمطفل هع كمهات جهٓمة أي ها ٓسهِ والخبرات الحٓاتٓة الٓوهٓة خاصة إذا كاىت ٌذي 

  ب واألىاشٓد الٍادفة التْ تساعد فْ إكساب الطفل العادات والقٓم الجدٓة والخبرات الهتعددة"
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ّىها بالقدرة عمِ هأّن الذكاء الهوسٓقْ ال ٓرتبط  (Robbins, 2009فٓها وّضح ) باشرة باألذن والمحن، وا 

مٍا هن ٍدف هن ذلك تهكٓن الفرد هن استخدام  تىظٓم االصوات وتحٓو خالل عهمٓات عقمٓة خاصة، ٓو

 الهوسٓقِ فْ التعبٓر عن ىفسً، هن خالل تعٓزز القدرات االساسٓة فْ االستهاع والتذوق والفٍم.

ؤكد الكىاىْ) ( أّن الهوسٓقِ تعهل عمِ تهكٓن العقل هن استقبال الهعموهات هن خالل رفع 2011ٓو

طمبة، وبالتالْ القدرة عمِ االحتفاظ بالهعموهات لفترة اطول، وذلك هن خالل هستوى التركٓز لدى ال

 تردٓد  الخاصة بالهوضوع الذي ٓدرسً، والهكون هن الهفردات األساسٓة الهغىاة.

( أن الهوسٓقِ تعهل عمِ رفع القدرات العقمٓة لدى الطالب، وتعد 2012وفْ ىفس السٓاق بٓىت شفٓق)

وتٍٓئة العقل لمحصول عمِ الهعموهات، إضافة لمقدرة عمِ التعبٓر والتحرك، هصدر قوة لتىهٓة الذكاء 

 ورفع هستوى االستهاع.

ٓتصف أصحاب ٌذا الذكاء بالقدرة عمِ االحساس بجودة الىغهات، أن وهن هؤشرات الذكاء الهوسٓقْ 

اء الهوسٓقْ، والحساسٓة ىحو األىغام واألصوات الجٓدة، واىشاء أىغام وآقاعات هوسٓقٓة، وفٍم البى

جٓد استخدام  دىدن ٓو والتفكٓر الجٓد عىد سهاع الهوسٓقِ، وٓهٓز األصوات والىغهات بسٍولة، ٓو

 (2011 أالت الهوسٓقٓة بهٍارة بالهقارىة بأقارىً)الشٓخ،

السموك الهوسٓقْ  وٓكهن هن خالل استخدام الهوسٓقْ فْ التدٓرس هعرفة الحالة الىفسٓة لمطالب، إذ إنّ 

و عبار  و ة عن كٓفٓة صىع الشخص لمهوسٓقِ ٌو ٓعبر عن سموكٓات ىفسٓة تتعمق بً. والتطور فْ ٌو

الطالب و تغٓٓر فْ السموك الىفسْ. وهثال عمِ ذلك عىدها ٓعزف أالسموك الهوسٓقْ ٓعبر عن تطور 

ذلك ٓدل عمِ  نّ فإبشكل اٌدى الىٍآة ٓكون العزف وفْ فْ البدآة لة الطبل بشكل قوي وعىٓف آعمِ 

و اكتساب القدرة عمِ التحكم بالىفست  .(2006الهمط، )غٓٓر ىفسْ ٌو

صوات وسكوىات هىظهة هتداخمة فْ زهن هعٓن، وتعتبر الخصائص السهعٓة و أفالهوسٓقِ عبارة عن 

العىاصر الزهىٓة  لمهوسٓقِ ٌْ التْ تساٌم فْ تعٓزز قدرات الفرد عمِ التىظٓم والتركٓز، وتستخدم  
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بها ٓتىاسب هع الىص هتفاوتة  بدرجات وقوة الصوتاإلٓقاع، واالىسجام و  المحن ثل،لمهوسٓقِ ه الرئٓسٓة

 (2007الشعراوي، والحاجة الهرادة هىً)

بة الهوسٓقٓة لدى الطمبة،  ٓؤدي الِ رفعاستخدام الهوسٓقِ هن خالل االىاشٓد،  أنّ  هستوى الهٌو

حان لمىصوص الخاصة بالهادة الدراسٓة، هً هن ألٓالِ رفع هستوى الفٍم بىاء عمِ ها ٓتم تقد باإلضافة

فالهفآٌم والحقائق، عادة ها تحتاج الِ وقت أطول لالستٓعاب هن الىصوص العادٓة األخرى 

 .(2011 )الشٓخ،البسٓطة

حٓث تسٍم بدور فعال وآجابْ فْ  لمطالبفْ تىهٓة الىواحْ االىفعالٓة كها ٓهكن استخدام الهوسٓقِ 

غٓر السارة هىٍا عن طٓرق  اعدي عمِ التحكم باالىفعاالت الهختمفة وخصوصاً ، وتسلدًٓالىهو االىفعالْ 

فْ  وتسٍم الهوسٓقِ  ،كها تخفف حدة التوتر والقمق ،االستهاع واإلحساس بالبٍجة والهشاركة الوجداىٓة

ا بدٓالً رفع هستوى التعاون والتواصل بٓن الطمبة  هكن اعتباٌر  لذلك تعتبر وسٓمة اتصال غٓر لفظٓة، ٓو

 .(2012)حىا، لالتصال المغوي

كها ٓهكن استخدام الهوسٓقِ فْ القصص الحركٓة، والتْ ٓتفاعل هعٍا الطمبة بشكل كبٓر، إذ إّن 

إذا كان ابطمٍا هن  تسٍم فْ رفع هستوى التركٓز، إضافة إلِ هستوى التفاعل تحدٓداً القصة الهصورة 

ذا الىوع هن األىاشٓد والقصص التْ الطمبة أ ٓكون الطالب فٍٓا هحور العهمٓة التعمٓهٓة ىفسٍم، ٌو

 (.2002ٓساعدي عمِ اكتساب الهعموهات بسٍولة)العىاىْ، 

 هجتهعات التعميم الهينية

تعتبر هجتهعات التعمم الهٍىٓة أحد األسالٓب الواعدة لتحسٓن الىظم التعمٓهٓة، وركٓزة أساسٓة فْ براهج 

ر والتىهٓة الهٍىٓة لمهعمم، والتْ تطور  هفٍوهٍا هىذ التسعٓىات باعتبار الهدرسة الهجتهع والوحدة التطٓو

 .الرئٓسة فْ إحداث التحوالت الفعالة، ووسٓمة هىٍجٓة لتحسٓن أداء التعمٓم والتعمم والثقافة الهدرسٓة
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فهن خالل تصهٓم هجتهعات التعمم الهٍىٓة باإلهكان التغمب عمِ ثقافة االىعزال وتجٓزئ عهل 

بٓىت عدد هن الدراسات أٌهٓة التعاون بٓن الهعمهٓن وأثري عمِ الرضِ الوظٓفْ  الهعمهٓن واالىفراد. إذ

م بالهسؤولٓة ىحو تعمم الطالب، إضافًة إلِ أن الهعارف والهٍارات الحاسهة فْ التعمم تكهن  وشعوٌر

ذا ٓتطمب فتح قىوات االتصال بٓن  فْ خبرات الهعمهٓن وههارساتٍم ولٓس فْ الكتب والهراجع. ٌو

ر الهٍارات والهعارف لدى الهعمهٓنالهعمه الهطٓري، )ٓن لتبادل األفكار وتشاركٍا لتسٍم فْ تطٓو

2017). 

 الهبادئ األساسية لهجتهعات التعمم الهينية

 (2017لهجتهعات التعمم الهٍىٓة عدد هن الهبادئ والخصائص هىٍا: )توفٓق، 

 ات وترسٓخ ٌدف : تشارك الرؤية والقيم واألىداف الهؤسسة وغرس االتجاي ىحوي لتوضٓح األولٓو

 .لكل هن ٓعهل فْ الهؤسسة، وعرض صورة هشرقة لهستقبل الهؤسسة

 ٓتعاون الهعمهون بشكل تبادلْ هن أجل التأثٓر عمِ ههارساتٍم الصفٓة، هها : تبني ثقافة التعاون

ٓتطمب هن الهدرسة التأكد هن هشاركة جهٓع الهعمهٓن فْ الفرق التْ تركز عمِ تعمم الطالب، 

والتحقق هن توضٓح ٌدف التعاون ووضع األىظهة، وتدٓرب الهعمهٓن وتقبمٍم لمهسؤولٓة الفردٓة 

 .والجهاعٓة لمعهل كزهالء هٍىٓٓن

 بتغٓٓر اتجاٌات الهعمهٓن إلِ اإلٓهان بقدرة جهٓع الطالب عمِ التعمم، : التركيز عمى تعمم الطالب

تاحة فرص التعمم لجهٓع الطالب  .وا 

 ستطٓعون القٓام بً هؤشر عمِ : ئجالتركيز عمى النتا التركٓز عمِ ىتائج الطالب وها ٓتعمهوىً ٓو

 .ىجاح التىهٓة الهٍىٓة لمهعمم وبالتالْ تحسٓن التدٓرس والتعمم
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 الدراسات السابقة 2.2

ٓتىاول ٌذا القسم هن الدراسة الدراسات السابقة ذات العالقة بالذكاء الهوسٓقْ واستخدام االىاشٓد و 

ْ هن الدراسات العربٓة واالجىبٓة الهرتبة هن األ الهمحىة فْ  حدث إلِ األقدم.التدٓرس، ٌو

أثــر تمحـــٓن الىصــوص الشـــعٓرة لهـــادة القــراءة العربٓـــة فـــْ  إلـــِ التعـــرف ( 2017)الجىــابْ ٌــدفت دراســـة

طالبـا هـن ( 79)تهثمـت عٓىـة الدراسـة فـْ التحفٓظ وسرعة القراءة عىد تالهٓـذ الصـف الثالـث االبتـدائْ، 

فــْ  طالبــا( 40(فــْ هجهــوعتٓن بواقــع فــْ هحافظــة بابــل بــالعراق، وزعــوا عشــوائٓاً  ب الصــف الثالــثطــال

بٓـــــة، و بٓـــــة  طالبـــــاً ( 39(الهجهوعـــــة التجٓر فـــــْ الهجهوعـــــة الضـــــابطة، درس الباحـــــث الهجهوعـــــة التجٓر

قـة االعتٓادٓـة، وضـبطت  باستعهال طٓرقة تمحٓن الىصوص الشعٓرة، ودرس الهجهوعة الضـابطة بالطٓر

ن، ودرجــات ىصــف الســىة الدراســٓة لهــادة ال دراســة ضــهن هتغٓــرات )العهــر، والتحصــٓل الدراســْ لألبــٓو

بٓــة التـــْ درســت هـــادة  طـــالبتفــوق الدراســـة إلــِ توصــمت (، 2016-2015القــراءة ) الهجهوعــة التجٓر

الهجهوعـــة الضـــابطة التـــْ  طـــالبباســـتعهال المحـــن الهوســـٓقْ عمـــِ  الىصـــوص الشـــعٓرة)الهحفوظات(

 .ادة ىفسٍا بالطٓرقة االعتٓادٓة فْ التحفٓظ وسرعة القراءةدرست اله

 ( إلـِ قٓـاس الـذكاء الهوسـٓقْ لـدى طفـل الروضـة هـن خـالل2016عبـاس والعبٓـدي)ٌـدفت دراسـة كها 

وطفمــة، وتــم اســتخدام  ( طفــالً 187قٓــاس الــذكاء الهوســٓقْ لــدى طفــل الروضــة، بمغــت عٓىــة الدراســة )

الختبـار عمـِ هجـاالت االدراك الهوسـٓقْ والتـذوق الهوسـٓقْ واالداء وتـم االهىٍج الوصفْ فـْ الدراسـة، 

ــاض ٓعــاىون هــن ضــعف فــْ ذكــائٍم الهالهوســٓقْ،  وســٓقْ هقارىــً وتوصــمت الدراســة إلــِ ان اطفــال الٓر

 هع الهتوسط الفرضْ.

( التعـرف إلـِ هـدى اهـتالك طمبـة الصـف الرابـع االعـدادي لمـذكاء 2015فْ حٓن ٌـدفت دراسـة الـدلفْ)

ل ٌىاك فرق حسب التخصص)عمهْ، الهوس دبْ( والىوع االجتهاعْ)ذكر، اىثِ(، بمغت عٓىـة أٓقْ، ٌو
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م بشـــكل عشـــوائْ هـــن هجتهـــع الدراســـة، واســـتخدم الباحـــث 400الدراســـة ) ( طالـــب وطالبـــة وتـــم اختٓـــاٌر

اظٍـرت الىتــائج وجـود ذكـاء هوســٓقْ هرتفـع لـدى طمبـة الصــف الرابـع االعـدادي، كهــا الهـىٍج الوصـفْ، 

، والىــوع دبــْ( وكاىــت لصــالح األدبــْأوجــود فــروق احصــائٓة بــٓن الطمبــة تبعــا لهتغٓر)عمهــْ،  اظٍــرت

 االجتهاعْ لصالح االىاث.

وادًاء فًا زعوسٓقْ لحىًا ولهص اخصائن هدة الستفاراح اقتا فقـد ٌـدفت الـِ (2014)ربك ىبأ دراسةا اهّ 

ل خالن ه فــْ الدراســةٓبْ رلتجا لهىٍجث البح، واعتهــد ااالساســٓةحمة الهــرً فْ ظحفر ولشعم افْ فٍ

ن لمحدام استخآة هع رشعدة ٓبٓة قصٓرلتجاعة ولهجهس آدرلْ توألن آقتٓطــــــــــــــــرب الطمبــــــــــــــــةس ٓدرت

ٓة دعمْ عٓىة قصث لبحري اجة، وادلقصٓس اة ىفطلضاباعة ولهجهس آدرلثاىٓة تواسٓقْ ولهوا

هجتهع ل تهثوت، ىاالساسٓة لمبدي العبار ابشٓد حهأسة دربهس لخاهف الصاطالبـــــــــــــات ن ه توىـــــــــــــكت

ت صموت، وعةوهجهل ة بكطضابوٓبٓة رتجن، عتٓولِ هجهث إلباحاقسهً و  طالبـــــة (28)فــــْث لبحا

ود جوو  ،رلمشعذ لتمهٓظ احفم وفٍدة ٓاؤدي إلـــــــــــــــــــــــــِ زٓس ٓدرلتاسٓقْ فْ ولهل اخاأن ادلِ إسة درالا

ن لمحدام اباستخت اوظلهحفد واالىاشٓون اسدرٓ نٓذلذ التالهٓن احصائٓة بٓإاللة روق ذات دف

ت اوظلهحفد واالىاشٓون اسدرٓن ٓذلذ التالهٓالصالح ، ٓةدلتقمٓآقة طــــرىٍا بالوسدرٓن ٓذلواسٓقْ  ولهوا

 سٓقْ. ولهن والمحدام اباستخ

دفت دراسة  السـٓهاالتقىٓـات الحدٓثـة و  ّوغٓـاب الهوسـٓقِ تّـدٓرس لِ بٓان اثـر ّإٌهـالإ( 2013) الٓاس ٌو

 هحافظـة فـْ السـابعطـالب الصـف  جهٓـع هجتهـع الدراسـة هـن ، تكـونالهوسـٓقِ ّعّن دروس لحاسوبا

هجهوعتٓن االولِ ضابطة  وتم تقسٓهٍم الِ  (474)ٌملغ عددابالو  2011/2012الدراسْ دهشق لمعام

بٓة  نّ أواستخدم الباحث الهىٍج التجٓربْ لطالب التربٓـة الهوسـٓقٓة وتوصـمت الدراسـة إلـِ  ،والثاىٓة تجٓر

ـادة تحصـٓل تدٓرس هىٍاج التَّربٓة اله وسٓقٓة باستخدام البرىاهج التعمٓهْ الهوسٓقْ الهقترح سـاعد فـْ ٓز
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الـــذكور الـــذٓن درســـوا بالبرىـــاهج التعمٓهـــْ  الطمبـــةبشـــكل همحـــوظ فـــْ االختبـــار البعـــدي واحتفـــاظ  الطمبـــة

ــق البرىــاهج التعمٓهــْ  الطمبــةاحتفــاظ و  ،الهوســٓقْ الهقتــرح كــان أكبــر هــن اإلىــاث الــذٓن درســوا عــن طٓر

 عادٓة.الذٓن درسوا بالطٓرقة الالطمبة ٓقْ بالهعموهات كان أكبر هن احتفاظ الهوس

تعمٓم المغة العربٓة بوساطة األىاشٓد الوطىٓة فْ الحمقـة الثاىٓـة ( بدراسة ٌدفت إلِ 2013وقام ابرآٌم )

فٍـــا. اســـتخدهت الدراســـة  الهىٍجـــٓن الوصـــفْ  هـــن هرحمـــة التعمـــٓم األساســـْ فـــْ هحافظـــة الالذقٓـــة وٓر

م بشـكل قصـدي، و 18لتجٓربْ، وتكوىـت عٓىـة الدراسـة هـن، وا هعمهـا  160هوجًٍـا وهوجٍـة تـم اختٓـاٌر

م عشــوائٓا. إضــافة إلــِ  فٍــا، تــم اختٓــاٌر طالبــا وطالبــة، توصــمت  48وهعمهــة فــْ هحافظــة الالذقٓــة وٓر

طة ال توجـد فـروق بـٓن هتوسـطْ درجـات الهتخصصـٓن حـول تعمـٓم المغـة العربٓـة بوسـاالدراسة إلـِ اىـً 

توجــــد فــــروق بــــٓن هتوســــطات درجـــــات و  األىاشــــٓد الوطىٓــــة وفقًــــا لهتغٓــــري )الجــــىس والخبــــرة التعمٓهٓــــة

ـل  الهتخصصٓن حول تعمٓم المغـة العربٓـة هـن طٓرـق األىاشـٓد الوطىٓـة وفقًـا لهتغٓـري )ىـوع العهـل والهٌؤ

فـروق بـٓن  توجـدكـذلك العمهْ( لصالح الهوجٍٓن الهتخصصٓن هـن ذوي شـٍادات الـدبموم والهاجسـتٓر. 

هتوسطات درجات تالهٓذ الصفوف )الخاهس والسادس والسابع والثاهن( فْ االختبـآرن القبمـْ والبعـدي 

ذا  حول تعمٓم المغة العربٓة بوساطة األىاشٓد الوطىٓة تعزى لطٓرقة تعمٓم األىاشٓد بوساطة الهوسٓقِ، ٌو

 .الفرق لصالح درجات عٓىة االختبار البعدي

تَظٓف بعض أىاشٓد فضائٓة طَٓر الجىة فْ تىهٓة  والتْ ٌدفت إلِ  (2012غاىم ) وفْ دراسة

َاتبعت الباحثة الهىٍج  ،ىحٌَا لدُ طالبات الصف الرابع األساسْل هفآٌن التربٓة اإلسالهٓة َالهَٓ

تجرٓبٓة َبمغ ا َتكَىت العٓىة هو هجهَعتٓو إحداٌه ،الَصفْ التحمٓمْ َالهىٍج التجرٓبْ

( طالبة وقد كاىت الفروق ذات داللة احصائٓة فْ االختبار 32رى ضابطة )( طالبة، واالخ32عددٌا)

بٓة  َفْ ٌذا إشارة إلِ أو تَظٓف بعض أىاشٓد فضائٓة طَٓر الجىة البعدي لصالح الهجهوعة التجٓر
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هو آجابْ اكبر هن تدٓرس هفآٌم التربٓة االسالهٓة  لً تأثٓر تربٓة االسالهٓة فْ تىهٓة هفآٌن ال

ىحو التربٓة االسالهٓة الطالبات ل أظٍرت الىتائج اإلحصائٓة لقٓاس هَٓالتقمٓدٓة كها قة الطرٓل خال

لدُ ذات داللة احصائٓة َجَد فرَق تدٓرسٍا بعض أىاشٓد فضائٓة طَٓر الجىة فْ وتوظٓف 

لصالح التطبٓق البعدي الفرَق كاىت طالبات الهجهَعة التجرٓبٓة فْ التطبٓق القبمْ َالبعدّ َلقد 

بعض أىاشٓد فضائٓة طَٓر الجىة عمِ التربٓة الذي احدثتً الَجداىْ اإلٓجابْ ر األثوضح ٓهها 

 سْ.الصف الرابع األساطالبات ىحٌَا لدُ ل اإلسالهٓة َالهَٓ

هدى العالقة بٓن هستوى القدرات الهوسٓقٓة  الِ فٍدفت التعرف (2010)واخرون الهوهىْ ا دراسةهّ أ

وقٓن أكادٓهٓا وعالقتٍا ببعض الهتغٓرات حٓث بمغت عٓىة والتحصٓل األكادٓهْ لدى الطمبة الهتف

تم اختٓار العٓىة و  ،( طالبا وطالبً لمهرحمة األساسٓة العمٓا لمصف التاسع االساس42ْالدراسة )

واستخدم الباحث اختبارات  ،بالطٓرقة العشوائٓة فْ هدارس الهمك عبداهلل لمتهٓز فْ هحافظة الزرقاء

ىتائج إلِ أن أداء أفراد عٓىة الدراسة عمِ ال)الصورة الهختصرة(، وأشارت سٓشور لمقدرات الهوسٓقٓة

اختبار القدرات الهوسٓقٓة جاء هرتفعا فْ هجاالت )تذكر اإلٓقاعات واختبار الزهن وتذكر األلحان(، 

وأشارت الىتائج أٓضا الِ وجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن هتوسطات درجات الطمبة الهتفوقٓن 

« تهٓٓز األصوات، وىوعٓة الصوت، وتذكر األلحان»ار القدرات الهوسٓقٓة فْ هجاالت عمِ اختب

وعمِ القدرات الهوسٓقٓة ككل، كها أشارت الىتائج إلِ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن 

هتوسطات درجات الطمبة الهتفوقٓن عمِ هجاالت اختبار القدرات الهوسٓقٓة الستة، واختبار القدرات 

 .ٓقٓة الكمْ، فْ ضوء هتغٓر الجىسسالهو 

او درجة ـَبٓل، اـهضهَو األغىٓة الهَجٍة إلِ األطفل لِ تحمٓإ (2008دراسة دكاك ) وتٍدف

ٓن َاالتجاٌات فْ شخصٓة ـز القـْ تعزٓـف كبٓرلها لألغىٓة هو تأثٓر ل، تشبعٍا بهفآٌن حقَق الطف

 الجتهاعٓة َالثقافٓة األخرُ.  ٌذي القٓن فْ سٓاق القٓن ال ٓعتهد البحث عمِ تحمٓل. الطف
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دَرة اإلذاعٓة هو  ـالل خالل هضهَو األغاىْ الهَجٍة إلِ األطفال اعتهد البحث عمِ تحمٓ

ان  َخمصت الدراسة إلِ هجهَعة ـاهج العـالبرى، قـفْ إذاعة دهش 2007/3/31حتِ  2007/1/1

األهر الذّ ٓدعَ ، ةاألغىٓل فْ هو الىتائج تؤكد ضعف القٓن َاالتجاٌات ذات العالقة  بحقَق الطف

 إلِ ضرَرة إعادة الىظر فْ بىٓة األغىٓة َهضهَىٍا.

 الدراسات االجنبية:

ش وتقْ )  ٌدفت الدراسة التعرف عمِ اثر استخدام  والتْ (Darwish& Taqi, 2012دراسة درٓو

( 65تكوىت عٓىة الدراسة هن )، الذكاء الهوسٓقْ والذكاء الحسْ الحركْ فْ استٓعاب المغة االىجمٓٓزة

ت الحكوهٓة، وقد تم استخدام االستباىً فْ  طالبا وطالبة فْ الصفٓن الرابع والخاهس هن هدارس الكٓو

وجود فروق فٓها ٓتعمق بقدرات الطمبة عمِ االستٓعاب ىتائج ال بٓىتوقد ( فقرة، 16)الدراسة وتكوىت هن

الثقافٓة وقدراتٍم الفطٓرة،  استىادا عمِ ذكاءاتٍم الهتعددة، وقد ارتبط ذلك بشخصٓة الطالب والعادات

 أكثر هن ارتباطٍا بالهرحمة العهٓرة لىهو الطفل.

الفكآٌة عمِ االستهاع والفٍم   تأثٓرفقد ٌدفت إلِ التعرف عمِ  (Rafiee, 2010)ا دراسة رافْ أهّ 

فْ  ( طالبة30لطالب ٓتعمهون االىجمٓٓزة، تهثمت عٓىة الدراسة هن ) والستدعاء الفوري والهؤجل

بٓة كاىت افضل هن الهجهوعة التْ درست  اٌد االٓراىٓة، توصمت الدراسة الِ أنّ الهع الهجهوعة التجٓر

 لم ٓكن ذو اختالف عالْ. تأثٓر  نّ فٓها ٓخص الفٍم كها تبٓن أ بالطٓرقة العادٓة،

طفال بالمغة األغاىْ أدور تحدٓد لٌدفت التْ  (Mardliyatun, 2007)وكذلك دراسة هاردلٓتو

لتعّمم ىطق االىكمٓٓزة،  ٍاوفاعمٓة استعهال ،المغة االىجمٓٓزة هفردات قدرة الطمبة فْ لفظعمِ  االىجمٓٓزة

 وكاىت ادوات الدراسة ٌْ،  طالباً  (45)عمِ عٓىة بمغتاىكمترا وقد تم اجراء ٌذي الدراسة فْ 

تعّمم بوساطة عهمٓة التعمٓم وال انوتوصمت الدراسة إلِ الهقابمة(  –حق الهالحظة –االىجاز -اختبار)

 غاىْ االطفال تستطٓع ان تّطور قدرة الطمبة فْ لفظ المغة االىجمٓٓزة.أاستعهال 



24 
 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 

الدراسات هختمفة وهتىوعة هن حٓث سٓاقتٍا وهىٍجٓتٍا، وهن حٓث الىتائج التْ توصمت الٍٓا جاءت 

ٌم أإلِ ( 2013س )ااسة الٓ(، ودر 2014ر، بك ىب(، ودراسة )أ2016)الجىابْ، فقد تطرقت دراسة 

ٌم فوائد استخدام أٌذي الدراسات قد بٓىت  نّ إذ والتمحٓن واالىاشٓد فْ التدٓرس، إالهوسٓقا استخدام فوائد 

، ورفع هستوى التحصٓل الدراسْ، القدٓهةثراء الطمبة ببعض الهفردات إٌذي االستراتٓجٓة فْ 

ادة ر   غبة الطمبة فْ التعمم، وتفجٓر طاقات الطمبة االبداعٓة.واحتفاظٍم بالهعارف والهعموهات، وٓز

صٓاغة االٌداف والهىٍج الهستخدم فْ الدراسة، كذلك ي الدراسات فْ هن ٌذ ةالباحث تاستفاد 

 استفادت هن ىتائجٍا فْ ربطٍا هع ها توصمت الًٓ هن ىتائج. 

ٓم برىاهج الذكاء الهوسٓقْ تختمف الدراسة الحالٓة عن الدراسات السابقة فْ كوىٍا تعهل عمِ تقٓ

الهطبق فْ هدرسة حتا االساسٓة، حٓث اٌتهت الدراسات السابقة بذكر اٌهٓة استخدام ٌذي البرىاهج، 

م ٌذي البراهج، لذلك تعد هن الدراسات الجدٓدة الهطبقة فْ البٓئة  وجاءت ٌذي الدراسة لتعهل عمِ تقٓو

الهوسٓقْ، وتىهٓة قدرات الطمبة فًٓ لٓكوىوا جزء هن  اهج الهطبقة فْ الذكاءالفمسطٓىٓة حول تقٓٓم البر 

كون لدٍٓم القدرة عمِ التعمم الذاتْ هن خالل تمحٓن الىصوص لتسٍٓل  العهمٓة التعمٓهٓة التعمهة، ٓو

 االحتفاظ بٍا لفترة اطول.
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 ات:الطريقة واإلجراء
 

 هقدهة

ٓتىاول ٌذا الفصل عرض إلجراءات الدراسة فْ الهىٍج الهتبع وهجتهع الدراسة وعٓىتٍا، وكذلك أدوات 

 الدراسة والتأكد هن صدقٍا وثباتٍا، واستخدام الهعالجات اإلحصائٓة وخطوات الدراسة.

 هنيجية البحث: 1.3

م برىاهج الذكاء ا  لهوسٓقْ الهطبق فْ هدرسة حتاكون الٍدف االساسْ هن ٌذي الدراسة ٌو تقٓو

الوصفْ هن خالل دراسة حالة تطبٓق البرىاهج فْ   الهىٍجالدراسة استخدهت  االساسٓة الهختمطة،

هدرسة حتا، كها استعاىت بالهىٍج الىوعْ، والهعتهد عمِ جهع البٓاىات هن خالل األدوات الهختمفة 

ة بالدراسة واالستفادة هىٍا هن خالل استخداهٍا لك باستخدام الكمهات ذات العالقة الهباشر ذكالهقابمة و 

 (.2003فْ تحقٓق الٍدف هن الدراسة)رجب، 

  هجتهع الدراسة 2.3

 طبقت ٌذي الدراسة فْ هدرسة حتا األساسٓة الهختمطة وكان هجتهع الدراسة: . أ

  .( طالب وطالبة280: الطمبة: بمغ عدد طمبة هدرسة حتا األساسٓة الهختمطة )أوالً 
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 2017/2018عمهات: بمغ عدد الهعمهات فْ هدرسة حتا األساسٓة الهختمطة لمعام الدراسْ ثاىٓا: اله

 .( هعمهة21)

ا الهشرفٓن الذٓن ٓزرون هدرسة حتا األساسٓة الهختمطة لمعام الدراسْ ثالثا: الهشرفٓن: أهّ 

 ( هشرفٓن.8) 2017/2018

ْ عفاف إسها  عٓل العهمة.رابعا: الهدٓرة: تقود ٌذي الهدرسة هدٓرة واحدة ٌو
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 عينة الدراسة 

 طبقت ٌذي الدراسة فْ هدرسة حتا األساسٓة الهختمطة وكاىت عٓىة الدراسة :

 ( طالب وطالبة 36الطمبة: بمغ عدد طمبة الصف الخاهس فْ هدرسة حتا األساسٓة الهختمطة )

 هعمهة. (5الهعمهات: بمغ عدد الهعمهات التْ تم هقابمتٍا فْ هدرسة حتا األساسٓة الهختمطة )

 برناهج الذكاء الهوسيقي 4.3

ها الفصل األول  تم تىفٓذ البرىاهج فْ هدرسة حتا األساسٓة الهختمطة عمِ هدار فصمٓن هتتابعٓن ٌو

حٓث تم البرىاهج ضهن هخطط الدراسة الذي تم العهل بً  2017/2018والثاىْ هن العام الدراسْ

 وتهثل بالخطة الدراسٓة حسب الهراحل التالٓة: 

 حضٓر لمهشروع هن قبل الهدٓرة. الت .1

 االجتهاع بالهعمهات وتبمٓغٍن عن الهشروع. .2

 االجتهاع بأولٓاء األهور وتبمٓغٍم عن الهشروع. .3

تحمٓل الكتب الدراسٓة وبٓان األٌداف والهصطمحات والهعارف والقواعد والتعهٓهات فْ ٌذي  .4

 الكتب. 

 تمحٓن.تصىٓف وترتٓب الكتب الدراسٓة بحٓث تتالءم هع عهمٓة ال .5

تبمٓغ الطمبة بأىً فْ ىٍآة كل حصة ستكون أىشودة بالهعارف والهٍارات التْ تعمهٍا الطمبة فْ  .6

 ٌذي الحصة. 

كتابة األىاشٓد لمهعمهات بحٓث أن كل هعمهة قاهت بكتابة األىاشٓد الهتعمقة بالوحدات الدراسٓة  .7

ا لمطمبة.  وتحضٌٓر
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 صة.توٓزع ٌذي األىاشٓد عمِ الطمبة هع بدآة كل ح .8

 تردٓد الطمبة بشكل جهاعْ لألىشودة فْ ىٍآة كل حصة. .9

 حفظ الطمبة لألىاشٓد وبالتالْ حفظٍن لمهعارف والهٍارات الهطموب إتقاىٍا. .10

 تردٓد ٌذي  فْ حصص هتعددة حتِ حفظٍا. .11

 الهراجعة الهستهرة والذاتٓة بٓن كل فترة وأخرى وهن قبل الهعمهات واولٓاء األهور. .12

 ٓىٓة وبىائٓة وتشخٓصٓة لهعرفة هدى تقدم الطمبة فْ ٌذي الهٍارات.تقدٓم اهتحاىات تكو  .13

 اذا البرىاهج ٓحوي عمِ ثالثة هراحل: 

 الهرحمة األولِ: التحضٓر، وتهثمت باالجتهاع بالهعمهات وأولٓاء األهور وتحمٓل الكتب الثالثة. 

 الهرحمة الثاىٓة: التىفٓذ وتهثمت بتوٓزع األىاشٓد وتردٓدٌا خالل الحصص.

م الهخرجات بعد تىفٓذ البرىاهج.  الهرحمة الثالثة: عهمٓة تقٓو

 أدوات الدراسة: 5.3

 االختبارات  1.5.3

هن قبل الهعمهات المواتْ ٓدرسن هىاٌج) العموم والمغة  قاهت الباحثة باستخدام االختبارات الهعدة هسبقاً 

هشرفٓن الذٓن ابدوا بعض العربٓة والٓراضٓات( لمصف الخاهس فْ هدرسة حتا، ثم عرضتٍا عمِ ال

برىاهج الذكاء  تدٓرس الطمبة باستخدامالهالحظات البسٓطة، وتم تعدٓمٍا ثم استخدام االختبارات بعد 

 .الهوسٓقْ 
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ادة استخدام تم حساب الثبات لعالهات طمبة الصف الخاهس األساسْ فْ و  برىاهج الذكاء الهوسٓقْ لٓز

ذ(، 0.762التحصٓل، وبمغ هعاهل الثبات ) ي الىتٓجة تشٓر الِ تهتع ٌذي االداة بثبات ٓفْ بأغراض ٌو

 .الدراسة

 الهقابالت: 2.5.3

فٓها ٓخص برىاهج الذكاء الهوسٓقْ راسة الدّ بتحضٓر هجهوعة هن األسئمة الخاصة ب قاهت الباحثة

ٍا عمِ هحكهٓن لمتأكد هن تحقٓقٍا ألٌداف توعرضالهستخدم فْ هدرسة حتا االساسٓة الهختمطة، 

 ً بعد، وقاهتى( لم ٓستخده2ن البرىاهج، و)ٓستخده( 3) اتالهعمههن ( 5)هقابمة ب ثم قاهتة، الدراس

لهعرفة هستوى الرغبة فْ التعمم لدى الطمبة، كذلك لهعرفة هدى  نّ بإجراء الهقابمة هعٍ الباحثة

، خرىالهعمهٓن فْ الهدارس األهن البرىاهج وهدى صالحٓتً لالستخدام هن قبل  اتكهعمه ناستفادتٍ

 كذلك عهمت عمِ هقابمة الهشرفٓن وهدٓرة الهدرسة لهعرفة آرائٍم فْ البرىاهج.

بٓن الجدول )  الهشاركٓن فْ الهقابمة. لمهعمهات( الخصائص الدٓهغرافٓة 1.3ٓو

  : لمهعمهات( الخصائص الديهغرافية 1.3جدول )

 (5الهعمم) (4الهعمم) (3الهعمم) (2الهعمم) (1الهعمم) البيانات

 بكالوٓروس بكالوٓروس بكالوٓروس بكالوٓروس بكالوٓروس ل العمهْالهٌؤ

 ٓراضٓات لغة عربٓة عموم لغة عربٓة ٓراضٓات التخصص

 سادس سادس خاهس خاهس خاهس الصف الذي ٓدرسً

 سىوات 10 سىوات 9 سىً 15 سىوات 8 سىً 12 سىوات الخبرة فْ التدٓرس
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 :بمةصدق الهقا

ن صدق اسئمة الهقابمة هن خالل عرضٍا عمِ الهشرف وهجهوعة هن عهمت الباحثة عمِ التحقق  ه

ا تحقق الٍدف  الهحكهٓن، وحصمت الهقابمة عمِ بعض التعدٓالت وخرجت بصورتٍا الىٍائٓة باعتباٌر

 هن وجودٌا. 

  :بمةثبات الهقا

لهعمهٓن، ( هن ا2هن اجل التأكد هن ثبات الهقابمة عهمت الباحثة عمِ إعادة االسئمة واجاباتٍا عمِ )

هعادلة كوبر لحساب لمتأكد هن التقارب فْ االجابات فْ الحالتٓن االولِ والثاىٓة، ثم قاهت باستخدام 

و هؤشر دال عمِ %( 82هعاهل االتفاق بٓن الهالحظات فْ الهرتٓن حٓث بمغت ىسبة التوافق ) ن أٌو

 ٌىاك ثبات فْ اجابات الهعمهٓن عمِ اسئمة الهقابمة. والهعادلة ٌْ:

 عدد اإلجابات الهتفق عمٍٓا                                  

 %100× ______________________________________ىسبة الثبات= 

 )عدد اإلجابات الهتفق عمٍٓا( +)عدد اإلجابات الهختمف عمٍٓا(               

 الهقابمة 3.5.3

عتهد أسموب  أسموب عمهْ فْ جهع الهعموهات الهتعمقة بسموك هحدد أو ٌْ ظاٌرة هحددة، ٓو

الهالحظة عمِ استقبال هثٓرات حسٓة بصٓرة وسهعٓة، لمسموك هوضوع الهالحظة وتسجٓل هظاٌري 

م لمبرىاهج كوىٍا هن األدوات الهٍهة وتصىٓفٍا ، وقد استخدهت الباحثة الهالحظة فْ كافة هراحل التقٓو

 ة بً.فْ تحدٓد ىجاح البرىاهج والتأكد هن صدق الهخرجات الخاص
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 إجراءات الدراسة: 6.3

 تم اتباع اإلجراءات اآلتية خالل تطبيق الدراسة:

جل القٓام بالدراسة فْ هدرسة حتا أقاهت الباحثة بالحصول عمِ كتاب تسٍٓل الهٍهة هن  -1

 االساسٓة الهختمطة.

قاهت الباحثة باالطالع عمِ االدب الىظري الخاص بالدراسة باإلضافة إلِ الدراسات السابقة  -2

 ات العالقة.ذ

قاهت الباحثة بدراسة برىاهج الذكاء الهوسٓقْ الهطبق فْ الهدرسة والتعرف عمِ هكوىاتً  -3

 وطرق استخدهً هن قبل الهعمهات.

قاهت الباحثة بالحصول عمِ االختبارات الٓوهٓة الخاصة بالعموم والٓراضٓات والمغة العربٓة  -4

جل تحمٓمً والوصول إلِ أثة، وذلك هن هن الهعمهات بعد تطبٓق البرىاهج عمٍٓم بحضور الباح

 الىتائج.

قاهت الباحثة بإعداد الهقابمة هن أجل تطبٓقٍا عمِ الهعمهٓن الذٓن ٓستخدهون برىاهج الذكاء  -5

 الهوسٓقْ.

دوات الدراسة، االختبار والهقابمة، هن خالل عرضٍم ت الباحثة بالتأكد هن صدق وثبات أقاه -6

الهعمهٓن ذوي الخبرة فْ  الهجاالت التْ ٓطبق فٍٓا  عمِ الهشرف وهجهوعة هن الهحكهٓن هن

 البرىاهج)العموم، الٓراضٓات، المغة العربٓة(

جل عهل هقابالت هعٍم، وذلك لهعرفة قدرة البرىاهج عمِ أتم اختٓار عٓىة هن الهعمهٓن هن  -7

 تحقٓق االٌداف.

لحصول عمِ الىتائج حٓث الخاصة باالختبار والهقابمة هن اجل ا تحمٓل البٓاىاتقاهت الباحثة ب -8

 فْ تحمٓل االختبار. (SPSSالرزهة اإلحصائٓة لمعموم االجتهاعٓة ) قاهت باستخدام برىاهج 
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ا وربطٍا باألدب السابق وتقدٓم التوصٓات والهقترحات هىاقشة قاهت الباحثة بعهل -9 لمىتائج وتفسٌٓر

 الخاصة بالبرىاهج.

 

 الهعالجة اإلحصائية: 7.3

عمِ افراد العٓىة إٓجاد الهتوسطات الحسابٓة واإلىحرافات الهعٓآرة الستجابة  راسة تمّ لتحقٓق أٌداف الد

وكروىباخ  ،Means) (Estimated Marginal، والهتوسطات الحسابٓة الهعّدلة الهقابمةو االختبار 

حزهة اإلحصائٓة ال( لفحص قٓهة الثبات لألدوات، وذلك هن خالل استخدام Cronbach alphaألفا )

 .لفقرات االختبار هعاهل الصعوبة والتهٓٓزاستخراج ، و SPSSعموم االجتهاعٓة مل
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 الفصل الرابع

______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة 

ْ كها ٓأتْ:       ٓتىاول ٌذا الفصل ىتائج اسئمة وفرضٓات الدراسة ٌو

 نتائج أسئمة الدراسة:  1.  4

  الرئيس: السؤال لنتائج الهتعمقةا  1.1.4

 ها جودة برناهج الذكاء الهوسيقي الهنفذ في هدرسة حتى األساسية الهختمطة؟

 لإلجابة عمى ىذا السؤال قاهت الباحثة باإلجابة عن أسئمة الدراسة:

هااا هكونااات برناااهج الااذكاء الهوساايقي الهطبااق فااي هدرسااة حتااا النتااائج الهتعمقااة بالسااؤال األول: 

 ية الهختمطة؟االساس

تىهٓة هٍارة الذكاء الهوسٓقْ لرفع هستوى التحصٓل لدى طمبة الصف الخاهس تطرق البرىاهج إلِ 

األساسْ فْ الهواضٓع الهختمفة هن خالل تىهٓة الذاكرة المفظٓة)الشفٍٓة( واالحتفاظ بالهعموهة فترة 

ادة رغبة الطمبة فْ التعمم، واستثهار طاقات الطمبة االبدا عٓة، وتعٓزز هفٍوم هجتهعات أطول، وٓز

ْ المغة العربٓة، والعموم، والٓراضٓات،  كها التعمم الهٍىٓة وكان ذلك فْ الهواد االساسٓة الثالث ٌو

 تطرق الهشروع إلِ عدة هجاالت فْ الهدرسة الفاعمة:

 إدارة عالقات داخمٓة وخارجٓة تساعد الهدرسة عمِ أداء واجباتٍا. -
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مٓن.إدارة عهمٓتْ تعمٓم وتعم - ا هعمهٓن هٌؤ  م تٍتهان بهستوى عاٍل هن األداء وٓدٌٓر

 اىتهاء العاهمٓن والطمبة لمهدرسة ضهن بٓئة صدٓق لمطالب. -

م واستخدام ىتائجً فْ عهمٓة التحسٓن الهدرسْ. -  تىوع أسالٓب وأدوات التقٓو

اىت كٓف حالك ٓا اىا دبدوب اىا ارىوب ... هرحبا ٓا صدٓقْ ارىوب , بخٓر ٓا دبوب و وهن االىاشٓد "

ن  ،بخٓر ،دبوب وان لم تجب عمًٓ ساهضغك باسىاىْ وها ٌذا السؤال ٌل تفرق بٓن الىون والتىٓو

اسعفىْ عقمْ اسعفىْ عقمْ اذا سكن الىون فْ اخر الكمهة تبقِ كها ٌْ واذا وضعىا عمٍٓا سكون 

 ."سقطت هن الكمهة واختفت

عمهات الهكمفات بالمحن بتدٓرب باقْ الهعمهات فْ عهمٓة التمحٓن وقاهت اله الهعمهاتوتم تكمٓف 

وقاهت الهعمهات الثالثة بوضع خططٍن بالتعاون هع بعضٍن ، لمصف الخاهس وكل هعمهة عمِ حدة

 وهع الهعمهات المواتْ ٓدرسن الصف الخاهس وتم رصد كل األىشطة الهطموبة.

ر هن  وتم تىفذ الهعمهات الحصة الصفٓة وتعرضٍا هن خالل المحن واإلٓقاع ، حٓث بدا فٓرق التطٓو

ل الهادة العمهٓة الِ أغاىْ وىسجٍا هع الطمبة فْ حصص الهواد األساسٓة باإلضافة  الهعمهات بتحٓو

ٓات االجتهاع الِ ان بعض الهعمهات هن الهواد األخرى قد استخدهن ىفس األسموب هثل هعمهة

ل تمك الهادة العمهٓة الِ أغاىْ  ، وهعمهة التربٓة االسالهٓةوهعمهة التكىولوجٓا وبدأت الهعمهات بتحٓو

هثل االغىٓة التالٓة لمخمٓة الىباتٓة فْ هادة العموم : تك... تك ... ٓا أم سمٓهان .. شو عىدك قصة 

ا خالىْ تعالو هعْ ىىسج ٌالحوار  واخبار...ٓا اٌمْ ٓو

ا أصحاب... اىا جآة عمٓكو الٓوم احكٓمكم الٓوم عن اجزائْ..  اهلل ٓصبحكوا بالخٓر ٓا احباب ٓو

كذا .  الهجهوعة األولِ ىحن الجدار الخموي اغطِ الخمٓة الىباتٓة والدعاهة األساسٓة ٌو
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هثل فْ تردٓد  والحركة وتىاغم الحركات هعًا ها بٓن الصوت أ تم استثهار طاقات الطمبة بشكلو 

ن بعض الهواد العمهٓة عمِ والجسد باإلض افة الِ الكشف عن بعض الطمبة الذٓن استطاعوا تكٓو

صورة هوسٓقِ فٍو كان لدًٓ السجع هوجودا وتم الكشف عىً كذلك،  وتم حفظ الهعموهات لكثرة 

الطمبة قد استغمت طاقتٍم بشكل إٓجابْ هن  نّ أالحظت الهعمهات عمِ تردٓدٌا فْ داخل الصف وقد 

 وهن حٓث تىاسق الحركات وكذلك هن حٓث المغة وعهمٓات التفاٌم هع أخٓرن.حٓث الهعموهات 

ادة رغبة الطمبة فْ التعممكذلك  ن الغٓاب أىتٓجة هراجعة حضور وغٓاب الطمبة لشٍر أٓمول تبٓن : ٓز

( أٓام بىسبة 8ا فْ شٍر كاىون أول فكاىت غٓاب الطمبة )( أهّ 0.036( ٓوها بىسبة) 17كان)

 (.0.024فضت ىسبة الغٓاب بها ٓعادل )( أي اىخ0.012)

(  تأخٓري 20وىتٓجة هراجعة تأخٓر الطمبة الصباحْ وجد فْ شٍر أٓمول كان عدد تأخٓرات الطمبة )

 (0.004( تأخٓرات بىسبة )3ا فْ شٍر كاىون أول فكاىت )( وأهّ 0.031بىسبة )

بحت تتداخل بشكل واضح الهواضٓع الهشتركة أصإذ إّن ازداد تعاون الهعمهات هع بعضٍن البعض و 

 .هها زاد هن هجتهعات التعمم الهٍىٓة وزاد هن العالقة بٓن الطمبة والهعمهات جداً 

 : وتم تىفٓذ الىشاطات بالشكل أتْ
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هوضوعات المغة أوال : تنهية هيارة الذكاء الهوسيقي لرفع هستوى التحصيل لدى طمبة الصف الخاهس األساسي في 

 هية والرياضيات والعمومالعربية والتربية االسال

هصادر دعم 
 بشري

 االىداف النشاط اإلجراءآت هصادر دعم  هادي

 هدٓرة 
 شٓٓرن الىجار

اسهاء  
 الطرهان

 خولة شروف  
 آهان كواىٓن
 اهل سخارىة 

–كاهٓرا لمتوثٓق-قرطاسٓة-
لوح –جٍاز عرض حاسوب
ر–تفاعمْ هاكىة –هاكىة تصٓو
 سحب 

تردٓد ىغهات هختمفة 
 ر.همحىة لمضهائ

عرض ىص واستخراج 
 الضهائر 

الضهائر 
 ة مالهىفص

 تىهٓة الذاكرة المفظٓة) الشفٍٓة(

 الهدٓرة 
 شٓٓرن الىجار

 السكرتٓرة

–كاهٓرا لمتوثٓق-قرطاسٓة-
لوح –جٍاز عرض حاسوب
ر–تفاعمْ هاكىة –هاكىة تصٓو
 سحب

 تىفٓذ ورقة عهل 
عرض بطاقات. تردٓد 

اهالء . اغىٓة همحىة
الكمهات عمِ الطمبة 

 تىفٓذ ورقة عهل –

التاء 
الهربوطة 

والتاء 
 الهبسوطة

التاء 
الهربوطة 
 والٍاء 

 االحتفاظ بالهعموهة فترة أطول 

 الهدٓرة
أسهاء 

 الطرهان 
 السكرتٓرة

–كاهٓرا لمتوثٓق-قرطاسٓة-
لوح –جٍاز عرض حاسوب
ر–تفاعمْ هاكىة –هاكىة تصٓو
 سحب

تردٓد اىشودة همحىة -
عرض ىص قراىْ  –

م هىً  واستخراج االحكا
تطبٓق االحكام عن -

 طٓرق تالوة الطمبة 

تالوة 
أٓات 

القراىٓة هع 
هراعاة 
لبعض 
أحكام 
د  التجٓو
الهطموبة 

 هىٍم 

 ٓزادة رغبة الطمبة فْ التعمم 

 الهدٓرة
 خولة شروف

 السكرتٓرة

–كاهٓرا لمتوثٓق-قرطاسٓة-
لوح –جٍاز عرض حاسوب
ر–تفاعمْ هاكىة –هاكىة تصٓو
 سحب

غىٓة تردٓد الطمبة ال-
تىفٓذ -جداول الضرب 

-لعبة حوض السهك  
 -تىفٓذ ورقة عهل  

عرض صور 
فوتوغرافٓة لحٓاة 

 جداول
ح.الضرب

ٓاة 
االىسان 
اج.القدٓهة

زاء الخمٓة 

 استثهار طاقات الطمبة االبداعٓة 
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ووظٓفة  االىسان قدٓها 
 كل جزء . 

 الهدٓرة
 أهل سخارىة
 السكرتٓرة

 آهان اكواىٓن

–توثٓقكاهٓرا لم-قرطاسٓة-
لوح –جٍاز عرض حاسوب
ر–تفاعمْ هاكىة –هاكىة تصٓو
 سحب

تردٓد اىشودة همحىة . 
تىفٓذ رحمة الِ قمعة –

هراد لمتعرف عمِ 
االدوات التْ 
استخدهٍا االىسان 

 عبر العصور 
عهل  -

هعرض تراثْ فْ 
 –ىٍآة العام الدراسْ 

هشاٌدة اجزاء الخمٓة 
الىباتٓة باستخدام 

 الهجٍر 
ضح لوحة تعمٓهٓة تو -

تردٓد –االجزاء . 
تىفٓذ  -اىشودة همحىة .
توضٓح –ورقة عهل 

 هفٍوم الهركب لمطمبة 

ٓكون همح 
 الطعام . 

 تعٓزز هفٍوم هجتهعات التعمم الهٍىٓة 

–كاهٓرا لمتوثٓق-قرطاسٓة- 
لوح –جٍاز عرض حاسوب
ر–تفاعمْ هاكىة –هاكىة تصٓو
 سحب

تعٓرف الطمبة برهوز 
العىاصر هع عرض 

 تردٓد–عٓىات . 
عرض –اىشودة همحىة 

 فٓدٓو )تصىٓع الهمح ( 

  

 

م المغوي قد ازداد بعد تىفٓذ الىشاط  هن خالل ها سبق ٓهكن الوقل أن ذاكرة الطمبة المفظٓة وىهٌو

م بشكل سمسل وان استخدام السجع وتردٓد  جعمٍم  حٓث استطاعوا التعبٓر عها ٓجول بخاطٌر

حددون هعىِ كل لفظ ة، وان أغمبٓتٍم أصبحوا ٓستخدهون ألفاظ هتعددة ٓو ة هها زاد هن قدرتٍم المغٓو

لدٍٓم القدرة عمِ التحدث هع أخٓرن وبألفاظ هتعددة، كها تحقق الٍدف هن هعرفة الضهائر 

 الهىفصمة، واتقان استخداهٍا، وبٍذا تحققت االٌداف الخاصة بٍذا الدرس.
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هة لفترة أطول هن الطرق التقمٓدٓة فقد ا عمِ هستوى االحتفاظ بالهعموهات أن ٌىاك احتفاظ بالهعمو هّ أ

زادت عالهاتٍم أثىاء االختبارات وزاد تفاعمٍم الصفْ فْ هراجعة الدروس السابقة حسب ها أكدت 

 بعض الهعمهات.

وأكدت الهعمهات أن هراجعة الطمبة قبل االهتحاىات الىٍائٓة كان الطمبة هحتفظٓن بالهعموهات 

 طمبة ٓتذكرون األىاشٓد لإلجابة عمِ األسئمة. األساسٓة لمهواد الدراسٓة وكان ال

هثل فْ تردٓد  والحركة وتىاغم الحركات هعًا ها بٓن الصوت أقد تم استثهار طاقات الطمبة بشكل و 

ن بعض الهواد العمهٓة عمِ  والجسد باإلضافة الِ الكشف عن بعض الطمبة الذٓن استطاعوا تكٓو

تم الكشف عىً كذلك،  وتم حفظ الهعموهات لكثرة صورة هوسٓقِ فٍو كان لدًٓ السجع هوجودا و 

تردٓدٌا فْ داخل الصف وقد الحظت الهعمهات عمِ ان الطمبة قد استغمت طاقتٍم بشكل إٓجابْ 

هن حٓث الهعموهات وهن حٓث تىاسق الحركات وكذلك هن حٓث المغة وعهمٓات التفاٌم هع 

 أخٓرن.

ذا ٓعىْ ألطول فترة ههكىة  اء الطالبةكها أن هستوى الحضور بٓن الطمبة كان أكبر وبق ان ٌىالك ٌو

هراجعة حضور وغٓاب الطمبة لشٍر ، وبعد رغبة فْ التعمم ورغبة فْ الحضور الِ داخل الهدرسة

( أها فْ شٍر كاىون أول فكاىت غٓاب الطمبة 13136( ٓوها بىسبة) 17الغٓاب كان ) نّ أأٓمول تبٓن 

 (.13124ة الغٓاب بها ٓعادل )اىخفضت ىسب أي( 13112( أٓام بىسبة )8)

(  تأخٓري 21وىتٓجة هراجعة تأخٓر الطمبة الصباحْ وجد فْ شٍر أٓمول كان عدد تأخٓرات الطمبة )

 (13114( تأخٓرات بىسبة )3( وأها فْ شٍر كاىون أول فكاىت )13131بىسبة )

هىٍم ولكن فْ شٍر  ( هرات لكل واحد3ا عمِ هستوى الطالب الواحد فتبٓن أن طالبٓن قد تأخروا )هّ أ

 تأخٓر هتكرر . أيكاىون ثاىْ لم ٓسجل 
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ازداد تعاون الهعمهات هع بعضٍن البعض حٓث ان الهواضٓع الهشتركة أصبحت تتداخل بشكل  كها

 واضح جدا هها زاد هن هجتهعات التعمم الهٍىٓة وزاد هن العالقة بٓن الطمبة والهعمهات.

 هادة العمومى طمبة الصف الخاهس األساسي في ثانيا : تنهية هيارة الذكاء الهوسيقي لد

هصادر دعم  االجراءات النشاط األىداف
 هادي

 هصادر دعم بشري

 
أن ٓتعرف الطالب عمِ حٓاة 

 اإلىسان القدٓهة

.عرض صور 1 تردٓد أغىٓة
فوتوغرافٓة لحٓاة 
 اإلىسان قدٓهًا 

.تىفٓذ رحمة إلِ 2
قمعة هراد لمتعرف 
عمِ االدوات التْ 

الىسان استخدهٍا ا
 عبر العصور 

.عهل هعرض تراثْ 3
 فْ ىٍآة العام

  
كاهٓرا 
 لمتوثٓق

 
 
 

 حاسوب
 
 
 
 

جٍاز 
عرض 
LCD 

 هعمهات الهواد الهطموبة:
 لغة عربٓة

 تربٓة اسالهٓة
 عموم عاهة
 اجتهاعٓات
 ٓراضٓات

 
 

 السكرتٓرة
 
 
 

هعمهة لدٍٓا ٌوآة التألٓف 
 )خولة شكارىة(

 أن ٓتعرف اجزاء الخمٓة الىباتٓة
 ووظٓفة كل جزء هىٍا

تردٓد اغىٓة 
خاصة 

باجزاء الخمٓة 
 الىباتٓة

.هشاٌدة اجزاء 1
الخمٓة الىباتٓة تحت 

 عدسة الهجٍر
.عرض لوحة 2

تعمٓهٓة توضح 
 االجزاء 

 .تىفٓذ ورقة عهل3
أن ٓتعرف الطالب كٓفٓة تكون 
همح الطعام هن خالل تفاعل 

 الصودٓوم والكمور

تردٓد اغىٓة 
الصودٓوم 

 روالكمو 

.توضٓح هفٍوم 1
 الهركب لمطمبة

.تعٓرف الطالب 2
برهوز العىاصر، 

الصودٓوم الكمور هع 
عرض عٓىات عىٍا 

 وهمح الطعام
.عرض فٓدٓو عن 3

العهمٓة الكٓهٓائٓة 
 )تصىٓع الهمح(
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أظٍرت ىتائج البرىاهج أن ٌىاك هستوى هرتفع هن االستٓعاب والقدرة عمِ الفٍم واالحتفاء بالهعموهات 

حٓث أسٍهت  الخاصة بأجزاء الخمٓة عمِ سٍولة تخدام الهوسٓقِ و الهمحىة فْ تدٓرس العموم، بعد اس

حفظ الطمبة لٍذي االجزاء هن خالل وجود االجزاء ضهن هكوىات االغىٓة، ولسٍولة حفظ الطمبة 

ٓسٍل عهمٓة الحفظ لدى الطمبة فْ الهرحمة  لألغاىْ كوىٍا تقوم عمِ كمهات تحتوي عمِ سجع ولحن

 البتدائٓة.ا

ثالثا : تنهية هيارة الذكاء الهوسيقي لدى طمبة الصف الخاهس األساسي في هادة الرياضيات في حقائق الضرب 

 األساسية:

هصادر  اإلجراءات الىشاط األٌداف
دعم 
 هادي

هصادر دعم 
 بشري

الفئة 
 الهستٍدفة

 الفترة الزهىٓة

 الهطبق فٍٓا

حفظ جداول الضرب 
 (هستعٓىا بالغىاء4-9)

ردٓد ىغهات ت
 هختمفة

 طرح أسئمة فْ بدآة الحصة -1

 عقد ورقة عهل -2

 قرطاسٓة

 

 حاسوب

 هدٓرة

 

 السكرتٓرة

 طالب/ة19

 

 طالب/ة18

15/11----
15/12 

تىفٓذ لعبة حوض 
 السهك

 إجراء هسابقة بٓن الطالب-1

كاهٓرة 
 لمتوثٓق

 

جٍاز 
عرض 

LCD 

 هدٓرة

 

 

 طالب/ة17

 

 طالب/ة15

 

1/2----
1/3 

 لٓراضٓات هن الهواد الصعبة، وتحقٓق اٌدافٍا عادة ها ٓحتاج الِ الهٓزد هن الوقت والجٍد تعد هادة ا

رى الطمبة صعوبة حفظً، تم استخدام  ولتسٍٓل حفظ جدول الضرب والذي ٓأخذ الكثٓر هن الوقت، ٓو

التمحٓن والىشٓد هن أجل تشجٓع الطمبة عمِ الحفظ، وكاىت وسٓمة ىاجحة اسٍهت فْ حفظ الطمبة 

 مهعموهاتل
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 النتائج الهتعمقة بالسؤال الثاني:

ها أثر استخدام برناهج الذكاء الهوسيقي في تحصيل طمبة الصف الخاهس في كل هن )المغة  

 العربية والرياضيات والعموم(؟

ـة السـتجابات ٌذا السؤال لإلجابة عن  قاهت الباحثة بحساب الهتوسطات الحسـابٓة واالىحرافـات الهعٓآر

ــ االختبــار عالهــات الدراســة عمــِأفــراد عٓىــة  ــادة اســتخدام  عــنعبــر ٓ ذيال برىــاهج الــذكاء الهوســٓقْ لٓز

  .فْ كل هن )المغة العربٓة، الٓراضٓات، العموم ( األساسْتحصٓل طمبة الصف الخاهس 

 الهتوسطات الحسابية واالنحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى(: 1.4جدول )
برناهج الذكاء الهوسيقي لزيادة تحصيل طمبة الصف استخدام  عنعبر ي ذيال اراالختب عالهات
 في كل هن )المغة العربية، الرياضيات، العموم (. األساسيالخاهس 

 العالهات البعدية العالهات القبمية الهجاالت

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

الهتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الهعياري

 2.38 5.92 2.34 5.53 الٓراضٓات

 1.78 8.17 2.03 6.06 المغة العربٓة

 2.20 7.75 2.44 5.86 العموم

 1.95 7.28 2.08 5.81 الدرجة الكمٓة

( 5381( أن الهتوسط الحسابْ لمدرجة الكمٓة لمعالهات القبمٓة )134ٓتبٓن هن خالل الجدول رقم )

،  وتبمٓن أن العالهة (1395ىحراف هعٓاري )( وا7328(، ولمعالهات البعدٓة )2318واىحراف هعٓاري )

البعدٓة لالهتحان فْ جهٓع الهواد جاء بدرجة اعمِ وتهثمت بدرجة عالٓة فْ المغة العربٓة، ثم فْ 

 العموم ثم فْ الٓراضٓات، بهعىِ أن اثر البرىاهج ظٍر بشكل كبٓر فْ هىٍج المغة العربٓة
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 : الثالثالنتائج الهتعمقة بالسؤال   2.2.4

برناهج الذكاء الهوسيقي لزيادة تحصيل طمبة ستخدام الالحسابية بين الهتوسطات يوجد اختالف ىل 

 ؟ الجنسحسب  في كل هن )المغة العربية، الرياضيات، العموم( األساسيالصف الخاهس 

ـادة سـتخدام العٓىـة الدراسـة  أفرادالهتوسطات الحسابٓة الستجابة حساب تم  برىـاهج الـذكاء الهوسـٓقْ لٓز
حســـب  فـــْ كـــل هـــن )المغـــة العربٓـــة، الٓراضـــٓات، العمـــوم ( األساســـْحصـــٓل طمبـــة الصـــف الخـــاهس ت

 . الجىس

الحسابية الستخدام برناهج الذكاء الهوسيقي لزيادة تحصيل طمبة الصف الهتوسطات (: 2.4جدول )
 حسب الجنس؟  الخاهس األساسي في كل هن )المغة العربية، الرياضيات، العموم (

 االنحراف الهعياري الهتوسط الحسابي العدد سالجن الهادة

 2.595 5.75 16 ذكر الٓراضٓات

 2.259 6.05 20 أىثِ

 2.152 7.31 16 ذكر المغة العربٓة

 1.040 8.85 20 أىثِ

 2.476 6.56 16 ذكر العموم

 1.380 8.70 20 أىثِ

 2.270 6.54 16 ذكر الدرجة الكمٓة

 1.448 7.86 20 أىثِ

ان الهتوسط الحسابْ لالىاث اعمِ فْ كافة الهىاٌج وكاىت اعمِ ( 234خالل الجدول ) ٓتبٓن هن

ذا ٓعىْ ان الذكاء الهوسٓقْ لدى الطالبات  ىتٓجة فْ المغة العربٓة ثم فْ العموم ثم فْ الٓراضٓات، ٌو

 كور.اعمِ هىً لدى الطمبة، والقدرة عمِ االستٓعاب تبعا لمبرىاهج لدى االىاث اعمِ هىً لدى الذ
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 النتائج الهتعمقة بالهقابالت هع الهعمهين

 ها هستوى تنهية الذاكرة المفظية لمطمبة؟النتائج الهتعمقة بالسؤال األول: 

لدى طمبة الصف الخاهس فْ  ةهرتفع تاتفقت الهعمهات عمِ أن هستوى تىهٓة الذاكرة المفظٓة كاى

 :أتْ ٓبٓن الىتٓجة كافة الهواد)العموم، الٓراضٓات، المغة العربٓة( والجدول

 (5)التكرار اإلجابة

 4 لدٍٓم قدرة عالٓة عمِ االحتفاظ بالهعموهات هن خالل البرىاهج

 1 فْ الٓراضٓات لدٍٓم قدرة هتوسطة وبحاجة إلِ الهٓزد تحدٓداً 

بأّن الطمبة الذٓن درسوا بالبرىاهج لدٍٓم القدرة عمِ االحتفاظ  5هن الهعمهٓن هن  4جاء آراء 

 وهات فٓها كان هعمم واحد ٓرى بان القدرة لٓست عالٓة تحدٓدا فْ الٓراضٓات. بالهعم

 النتائج الهتعمقة بالسؤال الثاني: ها هستوى رغبة الطمبة في التعمم بعد تطبيق البرناهج؟

ن استخدام أهستوى الرغبة لدٍٓم أصبح هرتفعًا عها قبل، كها اتفقت عمِ  نّ أاتفقت الهعمهات عمِ 

حدوث  إلِعدم استخداهً ٓؤدي  نّ أتىشٓط وتفعٓل الطمبة، فْ حٓن  إلِل الحصة ٓؤدي البرىاهج خال

 الخهول فْ الصف، والجدول أتْ ٓبٓن االجابات: 

 (5)التكرار اإلجابة

 3 تطبٓق البرىاهج ٓرفع هن هستوى التفاعل

 2 الرغبة فْ التعمم ها زالت هتوسطة
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لتفاعل ٓرتفع هع تطبٓق البرىاهج عمِ الطمبة، فٓها ٓرى ( هن الهعمهٓن بأن هستوى ا3جاءت  آراء )

 هعمهان بأن الرغبة فْ التعمم ها زالت هتوسطة حتِ بعد تطبٓق البرىاهج.

النتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث: ىل يتم استثهار طاقات الطمبة االبداعية هن خالل استخدام 

 البرناهج؟

استثهار طاقات الطمبة الهختمفة سواء فْ  الغىاء او  إلِؤدي استخدام البرىاهج ٓ نّ أ إلِشارت الىتائج أ

كها ان ٌىاك تىاغم فْ اداء الحركات هع  والمحن هن قبل الطمبة. والجدول التالْ ٓبٓن فْ التمحٓن، 

 االجابة:

 (5) التكرار اإلجابة

 4 ظٍور طاقات فْ الغىاء

 3 ظٍور طاقات فْ التمحٓن

 4 تىاغم فْ االداء

 4 الكتابة بسجعقدرة عمِ 

هن الهعمهٓن ٓرون بان ٌىاك طاقات عىد الطمبة فْ الغىاء والتألٓف  4اشارت الىتائج |أن اراء 

كذلك فٓها ٓخص االداء والكتابة بالسجع، أها التمحٓن فٓرى ثالث الهوسٓقْ أي لدٍٓم ذكاء هوسٓقِ، 

رفض ذلك اثىٓن هن  الهعمهٓن. هعمهٓن ان قدرات الطمبة عالٓة فْ ٌذا الهجال، ٓو

هن خالل استخدام  تعزيز هفيوم هجتهعات التعمم الهينية النتائج الهتعمقة بالسؤال الرابع: ىل تم

 البرناهج؟

أن ٌىاك هستوى هرتفع هن التعاون بٓن الهعمهات فٓها ٓخص تطبٓق ٌذي البراهج،  إلِأشارت الىتائج 

كها تعهل الهعمهات عمِ تبادل الخبرات حٓث تشارك الهعمهات االخٓرات فْ عهمٓة التألٓف والتمحٓن، 
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باقْ الهعمهات، وارتفع هستوى التعاون لٓشهل  إلِبٓىٍن، وتوٓزع ها ٓتم اعدادي هن هادة تعمٓهٓة همحىة 

 خرى، هن باب التعاون بٓن الزهالء والجدول التالْ ٓبٓن االجابات.أهعمهات فْ هدارس 

 (5)التكرار اإلجابة

 5 هستوى التعاون

 4 برىاهجتعهٓم ال

 5 االستعداد لمهشاركة هع االخٓرن

 4 االستعداد لىقل الخبرات

ٓتبٓن هن الجدول السابق  ان هستوى التعاون واالستعداد لمهشاركة هع االخٓرن جاء بدرجة عالٓة، 

حٓث اتفق جهٓع الهعمهٓن عمِ ذلك، أها ها ٓخص تعهٓم البرىاهج واالستعداد لىقل الخبرات، فكان 

ْ ىسبة عالٓة.  5هعمهٓن هن  4 ٌىاك اتفاق  عمِ ذلك، ٌو

 تعزيز؟ إلىالنتائج الهتعمقة بالسؤال الخاهس: برأيك ىل ىذا البرناهج حقق األىداف أم بحاجة 

و بحاجة  إلِأشارت الىتائج  م ٓعد أولًٓا ٌو ر فْ الهواد التعمٓهٓة  إلِان البرىاهج هن وجٍة ىظٌر التطٓو

هن خالل همحىٓن، كها ان  ن ٓكون التمحٓن هؤصالً أٓة، أي طرق عمه إلِالهمحىة، كذلك بحاجة 

التىوع فْ المحن، والتىوع فْ  إلِالحاجة  إلِضبط لغوي، وتدقٓق، إضافة  إلِالىصوص بحاجة 

البرىاهج ٓهكن لً الىجاح بدرجة كبٓرة فْ الهىاٌج  نّ إ، كها الكمهات، حتِ ال ٓشعر الطالب بالهمل

التألٓف والتمحٓن فْ الٓراضٓات تحدٓدًا كوىٍا هٓة كون ٌىاك صعوبة فْ األدبٓة أكثر هن الهىاٌج العم

خاص بالهرحمة  الفٍم اكثر هن الحفظ، لذلك فهثل ٌذا البرىاهج ٓهكن اعتباري  إلِهٍارات تحتاج 
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ر تحتاج  إلِاألساسٓة، والحاجة  تعاون. والجدول أتْ ٓبٓن  إلِجٍود كبٓرة، وتحتاج  إلِالتطٓو

 اإلجابة 

 (5)التكرار ابةاإلج

 1 بدرجة عالٓةالبرىاهج ىاجح 

رالبرىاهج بحاجة إلِ ت  4 طٓو

 5 البرىاهج لهرحمة هحددة

 

البرىاهج ال ٓعد ىاجحا بدرجة عالٓة هن وجٍة ىظر الهعمهٓن حٓث ٓرى تبٓن هن الجدول السابق ان 

ر، فٓها ٓرى جهٓع الهعمهٓن ان البرىاهج  5هن 4 ٓخص الهرحمة االساسٓة هعمهٓن اىً بحاجة الِ تطٓو

 فقط، كوىً ٓتىاسب هع طبٓعة الهىاٌج الدراسٓة فْ ٌذي الهرحمة.

 النتائج الهتعمقة بالهقابالت هع الهشرفين

هشرفا الٓراضٓات والعموم ركزا عمِ الهعارف والحقائق أكثر هن الهٍارات والسموك؛  ا الهشرفٓن فإنّ أهّ 

ات هٍهة، وال تمعب دورا هٍها فْ الهٍارات والتطبٓق فْ ألىٍا تثّبت لدٍٓم هعارف وحقائق فْ الٓراضٓ

عهمٓات الضرب والقسهة والجهع والطرح لكىٍا هٍهة فْ تثبٓت الحقائق عىد الطمبة والتْ ٓواجً الهعمم 

 فٍٓا هشكمة بالطٓرقة التقمٓدٓة، لٍذا تكون اإلستراتٓجٓة الجدٓدة داعها لمهعمم فْ تثبٓت أي هعموهة.

ٓن أكد عمِ أن عهمٓة التمحٓن تٓزد هن كسر الروتٓن، وهن حركة الطالب، وتقمل هن وكذلك أكد الهشرف

تكون عهمٓة التمحٓن هرتبة وضهن فواصل هحدودة وال تشكل  طاقة الطالب الهٍدورة، ولكن ٓجب أنْ 

 فوضِ فْ داخل الصف.
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لكن ٓجب أن بأن  واألىاشٓد ٌْ جزء هن شخصٓة الطالب ال ٓهكن االستغىاء عىٍا و  وأكدوا أٓضاً 

 تكون هضبوطة وضهن إطار هحدد وال تشكل عائقا لمعهمٓة التعمٓهٓة والٍدر التعمٓهْ.

ة؛ بحٓث أن الكشف عن الهواٌب  أكدوا عمِ أنّ  كها ٌذي الطٓرقة تهثل جزءًا هٍهًا فْ العهمٓة التربٓو

 والطاقات اإلبداعٓة ٓظٍر فْ عهمتْ التمحٓن واإللقاء.

 الهدرسة الهقابمة الهتعمقة بهديرة

بأن عهمٓة التمحٓن ظاٌرة إٓجابٓة تثري الطمبة لغوٓا وتقوي  تفقد أكد بهدٓرة الهدرسةا فٓها ٓتعمق أهّ 

هن شخصٓاتٍم وعمِ أن تكون ضهن إطار ههىٍج وهخطط لً بطٓرقة صحٓحة، إضافة إلِ أن 

ذاكرتً المفظٓة  الطٓرقة الجدٓدة تجعل هن الطالب باحثًا عن هفردات جدٓدة تتالءم هع المحن وتىهْ

ْ أًٓضا أحد أٌداف المغة العربٓة التعبٓٓرة والتشخٓصٓة فألفاظ المغة العربٓة واسعة  بشكل عام، ٌو

ذا ٓحتاج إلِ وكبٓرة جداً  ىً الشعري لهعموهة هعٓىة، ٌو حتاج الطالب إلِ ألفاظ هحددة فْ تكٓو ، ٓو

فٍو بٍذا ٓٓزد هن ذاكرتً المفظٓة  فطىة وذكاء وتىهٓة هٍارات استرجاع الكمهات الغٓربة فْ ذاكرتً

 .واسترجاعً لمكمهات الغٓربة

 النتائج الهتعمقة بالهالحظة هن قبل الباحثة 

ادة ىسبة التحصٓل، وىتٓجة هتابعة سجالت التحصٓل  إن هالحظة الباحثة اثىاء الحصص اكدت لٍا ٓز

ْ حٓن سجمت هعمهة لمفصل الثاىْ تبٓن أن هعمهة العربْ قد عهمت بىفس الىٍج لمفصل األول ف

 العموم تراجًعا إلِ حٍد ها وآضا هعمهة الٓراضٓات هها سجل تراجًعا لمفصل الثاىْ عن الفصل األول.

وأكدت الباحثة عن طٓرق الهالحظة بالهشاركة عمِ ظٍور ٌهة عالٓة لمطمبة فْ أثىاء تأدٓة الحصص 

الهشاركة كاىت أكثر فْ ٌذي كها ظٍر أن ، في الخهسة الحصص التي تم حضورىا ولجهٓع الهباحث
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وعة هن االستراتيجيات في الحصص هن استخدام االستراتٓجٓات األخرى، وخاصًة أىْ هعمهة وأستخدم هجم

ا هن األسالٓب.، التدريس  كها أىً صاحب أسموب استخدام  أسالٓب أخرى هثل: الدراها، والتهثٓل وغٌٓر

مبة استثهروا الطاقات الهوجودة لدٍٓم كافة وأكدت الباحثة هن خالل الهالحظة بالهشاركة أن الط

فظٍرت إبداعات هتعددة هىٍا: ها ٓتعمق بطرق اإلجابة، وهىٍا ها ٓتعمق بعهمٓة التمحٓن، وهىٍا ها 

عطاء الفرص وأٓضا ردد الطمبة  بطٓرقة هىظهة، وكاىت عىد ، ٓتعمق بسموك الطمبة، هثل التعاون وا 

موهات التْ هرت باألغىٓة جهٓعٍا هها جعمٍم ٓحفظوىٍا اإلىاث أفضل هن الذكور، واستعادوا الهع

 ألطول فترة ههكىة

وأكدت الباحثة هن خالل الهالحظة بالهشاركة عمِ ظٍور أثىاء اإلجابات والحوار الهفتوح بٓن الطمبة 

ألفاظًا عدٓدة لم ٓتم استخداهٍا فْ الحصص التقمٓدٓة، هثل: كهمة هغوار، وكمهات األدوات القدٓهة 

أن ىسبة الفوضِ فْ الصف كاىت هتوسطة، وكاىت تظٍر فْ الحصة أحٓاًىا ، ل وبٓدركالهىج

و الشرح عمِ الموح بدون استخدام  إضافة إلِ أىً ٓوجد ٌدر تعمٓهْ عىد  األسموب التقمٓدي والقدٓم ٌو

ش أحٓاىا.  الطمبة فْ الحصص، وذلك بسبب التشٓو

، بسبب ضياعو وعدم التركيز عميو ٓظٍر فْ داخل  كذلك التركٓز عمِ الهعموهات والحقائق ضعًٓفا، ولم

نها عمى الهيارات كذلك الحظت أن صٓاغة األٌداف ضعٓفة ولم ٓظٍر فٍٓا تركٓز عمِ الحق ائق، وا 

وبرزت هجهوعة هن السموكٓات عمِ بعض الطمبة، هثل: الجرأة، والقدرة عمِ الهحادثة ، والسموك

عالًٓا، وأكثر هن الحصص التقمٓدٓة التْ كىت  واإلقىاع، إضافة إلِ التفاعل فْ داخل الصف

 أشاٌدٌا.
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نها كان الهوضوع ارتجالًياولم ٓكن ٌىالك استعداًدا لدى الهعمهات وتحضًٓرا هسبًقا عالًٓا لمهوض وقّمت ، وع، وا 

ههارسة الطمبة فْ بعض األهور هثل الكتابة والتعبٓر الكتابْ لدٍٓن حٓث كان التركٓز عمِ التعبٓر 

 ثر هن التعبٓر الكتابْ.الشفوي أك
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 الفصل الخاهس

______________________________________________________________ 

 هناقشة النتائج والتوصيات  

 

 هناقشة نتائج أسئمة الدراسة 1.5

 هناقشة نتائج السؤال الرئيس:  1.1.5

 الهختمطة؟ها جودة برناهج الذكاء الهوسيقي الهنفذ في هدرسة حتى األساسية 

م  أشارت الىتائج الخاصة باالختبار وىتائج الهقابمة هع ، وىتائج الهقابمة هع الهعمهٓنالهعد لٍذا التقٓو

 بدرجة هتوسطة، حٓث إنّ  جاءتجودة البرىاهج  أنّ  الهشرفٓن وهدٓرة الهدرسة، وهالحظات الباحثة،

ٌىاك هستوى احتفاظ  ا أنّ البرىاهج قادر عمِ تحقٓق هستوى تحصٓل أفضل فْ حال استخداهً، كه

ٌذا البرىاهج ٓرفع هن  لدى الطمبة فٓها ٓخص الثروة المغوٓة، والهعموهات الهختمفة، كها تبٓن أنّ هرتفع 

كشف عن الهواٌب التْ لدٍٓم فٓها  هستوى االبداع لدى الطمبة، وتفضٓمٍم لمدراسة باستخداهً، ٓو

ر،  إلِ أنّ  شارت الىتائجأٓخص التألٓف والتمحٓن الهوسٓقْ، كها  البرىاهج بحاجة إلِ الهٓزد هن التطٓو

البرىاهج ٓحقق الىجاح فْ الهىاٌج األدبٓة بدرجة كبٓرة، فٓها ٓكون هستوى الىجاح فْ الهىاٌج  نّ إإذ 

 العمهٓة أقل. 
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كها توافقت الىتائج الخاصة باالختبار هع ها قاهت بً الهعمهات فْ اختباراتٍن عىد تطبٓق البرىاهج فْ 

ذا ٓؤكد عمِ أّن البرىاهج ىاجح هن الىاحٓة التطبٓقالسىً  هكن تعهٓهً عمِ الهدارس الهاضٓة، ٌو ٓة، ٓو

بعد أّن ٓخضع لعهمٓة التعدٓل والتىظٓم واستخدام المحن الهؤلف هن هختصٓن، إضافة إلِ هراجعة 

 الىصوص العربٓة وتدقٓقٍا.

جالً، كون اعتهاد الهوسٓقِ فْ التدٓرس البرىاهج هن البراهج الهٍهة فْ ه نّ أإلِ تعزو الباحثة ذلك 

واٌب الطمبة، كها ٓساعد عمِ ظٍار هحتفاظ بالهعموهات، كذلك ٓسٍم فْ إلمطمبة عمِ اال ٓعد هساعداً 

تعٓزز فرص الفٍم لدى الطمبة، كها إّن وجود هثل ٌذي البراهج ٓعزز البٓئة التعمٓهٓة هن خالل التعاون 

عمِ االىاشٓد بشكل ، وكون استخدام الهوسٓقِ فْ التدٓرس ٓعتهد بٓن الهعمهٓن عمِ بىاء ٌذي البراهج

ا الهىاٌج العمهٓة فٓكون هستوى ذو جودة عالٓة فقط لمهىاٌج االدبٓة، أهّ همحن، فٓكون هثل ٌذي البراهج 

 جودة استخدام الهوسٓقِ فْ تدٓرسٍا هىخفض.

لضروري استخدام كافة الوسائل وكون الهرحمة األساسٓة هن الهراحل الهٍهة فْ حٓاة الطالب، فهن ا

التْ ٓهكن أن تعزز االحتفاظ بالهعموهات لدى الطالب، والىغهة الهوسٓقٓة تساعد الطالب فْ الهرحمة 

إذ ٓكون هستوى التفاعل والهشاركة أعمِ فْ حال كان الىص همحىىًا، كون االساسٓة عمِ التذكر، 

وتتفق ٌذي الىتٓجة ، فٍْ أسٍل لمحفظ عمًٓ، الطفل ٓفضل االستهاع إلِ الكمهة الهغىاة، ذات السجع

 (.2013هع ها توصمت الًٓ دراسة الٓاس )
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الهطبق في هدرسة حتا  ها ىي هكونات برناهج الذكاء الهوسيقي: ولاأل النتائج الهتعمقة بالسؤال 

 االساسية الهختمطة؟

الحتفاظ بالهعموهات تهثمت فْ هعرفة قدرة الطمبة عمِ اهكوىات البرىاهج  نّ أشارت الىتائج إلِ أ

ادة رغبة الطمبة فْ التعمم، واستثهار طاقات الطمبة االبداعٓة، وتعٓزز هفٍوم كذلك باستخدام البرىاهج،  ٓز

 .هجتهعات التعمم الهٍىٓة

وتعزو الباحثة الِ االٌتهام بٍذي الهكوىات الِ كون استخدام برىاهج الذكاء الهوسٓقْ ٍٓدف الِ تهكٓن 

ا واالحتفاظ بٍا، واستخداهٍا فْ الطمبة هن الحصول عم ِ الهعموهات وفٍهٍا والقدرة عمِ استذكاٌر

تسٍم فْ اطالق طاقات الطمبة هن خالل هحاولة  فإّن ٌذي البراهج ٓهكن أنْ الحٓاة العاهة، كذلك 

التألٓف واستخدام التمحٓن، والقدرة عمِ التوازن والعهل الجهاعْ، كذلك القدرة عمِ التفاعل والهشاركة 

وجود التعاون بٓن الهعمهات ٓسٍم فْ رفع هستوى  قبل الطمبة فْ الحصص الدراسٓة، كها إنّ  هن

، إذ إّن ٌذي الهشاركة تدعم جودة االىتاج لهثل ٌذي البراهج، وٓهكن التألٓف فْ العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة

ذا ٓساعد فْ تبسٓط الهفآٌم الهختمفة التْ تحتوٍٓا الهىاٌجهىاٌج هختمفة،  ، لذلك جاء ٌذا الدراسٓة ٌو

البرىاهج هن أجل تعٓزز هستوٓات هختمفة لدى الطمبة ال تعتهد فقط عمِ الحصول عمِ الهعموهات 

ذا ٓسٍم فْ رفع  ّىها عمِ التفاعل والهشاركة واالىتاج واالبداع واالبتكار، ٌو والتحصٓل الدراسْ، وا 

 لتعاون بٓن الهعمهٓن.الطمبة هن كافة الىواحْ، كها ٓسٍم فْ رفع هستوى اهستوى 
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الهطبق في هدرسة حتا  ها أثر استخدام برناهج الذكاء الهوسيقيالنتائج الهتعمقة بالسؤال الثاني: 

في تحصيل طمبة الصف الخاهس في كل هن )المغة العربية والرياضيات  االساسية الهختمطة

 والعموم(؟

ادة تحصٓل طمبة الصف اسٍم فْ  برىاهج الذكاء الهوسٓقْاستخدام  أشارت ىتائج الدراسة أنّ  ٓز

وتبٓن ذلك هن خالل عالهات  فْ كل هن )المغة العربٓة، الٓراضٓات، العموم( األساسْالخاهس 

 االهتحان البعدي لمطمبة بعد التدٓرس باستخدام البرىاهج.

رق تعزو الباحثة ذلك إلِ إّن وجود البراهج الهختمفة تساعد فْ كسر الروتٓن الٓوهْ باستخدام الط

العادٓة فْ التدٓرس، كها إّن وجود الهوسٓقِ فْ التدٓرس كوىٍا تعتهد عمِ المحن والسجع فْ الحدٓث، 

ذا ٓشجع الطمبة عمِ االحتفاظ بالىص، وبالتالْ  فٓكون لدى الطمبة حافزاً  لمتكرار والحركة والتىاغم، ٌو

ا،  بشكل افضل فْ المغة العربٓة،  وكاىت الىتائجسرعة فٍم واستٓعاب الهعموهات والقدرة عمِ استذكاٌر

عود ذلك إلِ كون الىشٓط الهغىِ ٓكون عادة باستخدام المغة، والهفآٌم الٓراضٓة عادة ها تكون  ٓو

ٓراضٓة ولٓس هن السٍل حفظٍا، إذ تعتهد عمِ كوىٍا هٍارات  صعبة التمحٓن، وبشكل هحدود لذلك

 الفٍم بدرجة اكبر.

( تفوق تالهٓذ الهجهوعة التجٓربٓة التْ درست هادة الىصوص 2117 اتفقت كذلك هع دراسة )الجىابْ،

الشعٓرة باستعهال المحن الهوسٓقْ عمِ تالهٓذ الهجهوعة الضابضة التْ درست الهادة ىفسٍا بالطٓرقٓة 

 (.2113)الٓاس، كذلك توافق الىتٓجة هع دراسة التقمٓدٓة
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ى تحصيل طمبة الصف الخاهس في كل ىل ىناك اختالف في هستو النتائج الهتعمقة بالسؤال الثالث: 

 هن )المغة العربية والرياضيات والعموم( تبعًا لهتغير الجنس؟

فْ هستوى التحصٓل وكان لصالح االىاث، وتحدٓدًا فْ المغة العربٓة  وجود اختالف أشارت الىتائج إلِ 

اة، كون الهٓل العاطفْ إلِ الهفردات الهغى والعموم، وتعزو الباحثة ذلك إلِ كون الطالبات أكثر هٓاًل 

هن  هع االغىٓة اكثر التركٓزكها أن لدٍٓن القدرة بدرجة اكبر عمِ لدٍٓن اعمِ هن الذكور، والوجداىْ 

كثر هن الذكور، كذلك أجعْ ٓقاع والتألٓف السالطمبة الذكور، كها أّن لدٍٓن القدرة عمِ التمحٓن وفٍم اإل

بدرجة أكبر هن الذكور، واختمفت ٌذي التىجٓة  ٌن فْ البٓتفإّن الطالبات أكثر هٓاًل لمدراسة بسبب وجود

 ( التْ كان الذكور فٍٓا افضل.2013هع دراسة الٓاس )

ها هستوى احتفاظ الطمبة الهدرسين باستخدام برناهج الذكاء النتائج الهتعمقة بالسؤال الرابع: 

 الهوسيقي بالهفاىيم الرياضية والعمهية والمغوية؟

أّن هســــتوى االحتفــــاظ كــــان هرتفعــــًا حســــب ىتــــائج الدراســــة، كهــــا تبــــٓن أّن هســــتوى أشـــارت الىتــــائج إلــــِ 

وتفسر الباحثـة ٌـذي الىتٓجـة بـأن االحتفاظ فْ المغة العربٓة جاء بدرجة عالٓة، ثم العموم ثم الٓراضٓات، 

وفــْ البرىــاهج قــد أّثــر باالحتفــاظ بالهعموهــة لفتــرة أطــول هــن الطــرق التقمٓدٓــة، فالتفاعــل الصــفْ قــد زاد 

هراجعة بعض الهعمهات لمطمبة فْ بدآة العام الدراسْ قد تبٓن احتفاظ ٌؤالء الطـالب بالهعموهـة،  وقـد 

ــْ  ثبــت أنّ  قــة أالبرىــاهج لعــب دورًا هٍهــًا فــْ تثبٓــت الهعموهــة والحقٓقــة عىــد الطمبــة، ٌو فضــل هــن طٓر

ــذا ٓؤكــد أنّ  قــة التعمــٓم بالهوســٓقِ أفضــل بكثٓــر هــن  الحفــظ والتمقــٓن، ٌو  الطــرق األخــرى، لــذا ٓجــبطٓر

االٌتهام بٍا كاستراتٓجٓة جدٓدة، كذلك هن خاللٍا ٓهكن تىهٓة قدرات الطمبة الهوسٓقٓة، وبالتالْ هعرفة 

ـذا  ا هن خالل اشراك الطمبة فْ الكتابـة والتمحـٓن ٌو هستوى الذكاء الهوسٓقْ لدٍٓم، والعهل عمِ تعٓزٌز

 ذكائٍم الهوسٓقْ، ورفع هستوى التحصٓل لدٍٓم.ٓؤدي إلِ تىهٓة ذكائٍم المغوي، باإلضافة إلِ 
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ــادة  نّ إ إذ( 2014وتتفـق ٌـذي الىتٓجـة هـع دراســة )أبـو بكـر، ادخـال الهوسـٓقِ فــْ التـدٓرس ٓـؤدي الـِ ٓز

ــذٓن ٓدرســون األىاشــٓد والهحفوظــات باســتخدام  فٍــم وحفــظ التمهٓــذ لمشــعر، ووجــدت فرقــا بــٓن التالهٓــذ ال

 الطٓرقة التقمٓدٓة لصالح التالهٓذ الذٓن ٓدرسون األىاشٓد.المحن والهوسٓقِ والذٓن ٓدرسوىٍا ب

رفع هستوى الرغبة في ها هدى اسيام برناهج الذكاء الهوسيقي النتائج الهتعمقة بالسؤال الخاهس: 

 لدى الطمبة؟ التعمم في

مبة تٓجة هراجعة حضور وغٓاب الطى أنّ  كها توافق هعٍا ىتائج الهقابمة ظٍرت ىتائج هكوىات البرىاهجأ

غٓاب الطمبة  كانا فْ شٍر كاىون أول ( أهّ 0.036( ٓوها بىسبة)17الغٓاب كان) أنلشٍر أٓمول تبٓن 

ىتٓجة هراجعة تأخٓر و  (.0.024( أي اىخفضت ىسبة الغٓاب بها ٓعادل )0.012( أٓام بىسبة )8)

ا فْ ( وأهّ 0.031( تأخٓري بىسبة )20الطمبة الصباحْ وجد فْ شٍر أٓمول كان عدد تأخٓرات الطمبة )

 .(0.004( تأخٓرات بىسبة )3شٍر كاىون أول فكاىت )

ٍم اىخفض الغٓاب فْ أشٍر تطبٓق الطمبة كان لدٍٓم اىتهاء لمهدرسة بحٓث أىّ  وتفسر ٌذي الىتٓجة بأنّ 

ٓكون هعدوًها، لذا ىطمب  البرىاهج إلِ ىسب قمٓمة جًدا، وكذلك اىخفض التأخٓر الصباحْ وكاد أنْ 

لرفع هستوى العهمٓة التعمٓهٓة  هٍا الوزارةدىاهج جزًءا هن استراتٓجٓات التعمٓم التْ تقاعتبار ٌذا البر 

ذا ها أكدي أولٓاء األهور والهعمهات. التعمهٓة ، هها زاد دافعٓة الطمبة فْ التعمم والبقاء داخل الهدرسة، ٌو

ؤدي إلِ ىقص فْ وقت الطالب  حٓث تؤكد الهعمهات أنّ  الهخصص لً داخل الٍدر التعمٓهْ ٓزداد ٓو

والذي زاد هن دافعٓة الطمبة لمتعمم هصاحبة  ،الهدرسة، وجاء ٌذا البرىاهج لٓسد ٌذا الىقص عىد الطمبة

ٌذا البرىاهج لهجهوعة هن االستراتٓجٓات هثل الدراها والتهثٓل، وكذلك ٌهة الطمبة الهرتفعة فْ 

 .الحضور إلِ الهدرسة
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ثر برناهج الذكاء الهوسيقي في تعزيز هفيوم هجتهعات التعمم ىل أالنتائج الهتعمقة بالسؤال السادس: 

 الهينية؟

الهواضٓع  نّ إ إذازداد تعاون الهعمهات هع بعضٍن البعض كمها  ًٓتضح لىا أىّ أشارت ىتائج الدراسة 

ا هها زاد هن هجتهعات التعمم الهٍىٓة وزاد هن العالقة بٓن الهشتركة أصبحت تتداخل بشكل واضح جدً 

  لهعمهات.الطمبة وا

التعاون الهثهر بٓن الهعمهات كان لً ىتٓجة فْ ٌذا البرىاهج، حٓـث كـان ٌىـاك  وتفسر ٌذي الىتٓجة بأنّ 

الهعمهـات فـْ  تعاون واضح بٓن الهعمهات هن أجـل رفـع هسـتوى التحصـٓل لـدى الطـالب، وقـد تبـٓن أنّ 

، وقـد زاد ل عمـِ رفعـًذوي التحصـٓل الهتـدىْ هـن أجـل العهـتعاون هستهر هن أجل البحث عن الطمبـة 

ٌــذا هــن الهجتهعــات الهٍىٓــة والهجتهعــات الهٍىٓــة تعىــْ الهعمهــات هــن ذوي التخصــص الواحــد، وهــدى 

ادة التحصٓل العمهْ لدٍٓم.   التعاون فْ هٍىة التعمٓم هن أجل هتابعة الطمبة وٓز

ــات فــْ الهد رســة، وهــدٓرة وكاىــت الهشــاركة فــْ البرىــاهج هــن هعمهــات الهــادة، إضــافة إلــِ هعمهــات أخٓر

ـْ خطـوة فـْ التجـاي الصـحٓح  الهدرسة والسكرتٓرة، حٓـث عهـل ٌـذا الطـاقم هـن أجـل اىجـاح البرىـاهج ٌو

 ىحو بٓئة تعمٓهٓة هثالٓة قادرة عمِ تهكٓن الطمبة هن التعبٓر عن ذواتٍم إضافة إلِ اكتسابٍم لمهعرفة.

حٓث ساعدت الهعمهات بعضٍن هعا  ىً ٓوجد اثر لمبرىاهج تعاون الهعمهاتأوتدل الىتائج السابقة عمِ 

ـة فـْ االغىٓـة  البرىاهج قواعدالبعض فْ بىاء  وتشـٓر الـِ كٓفٓـة التعاهـل هـع األٌـداف التعمٓهٓـة والتربٓو

 وقد ظٍر جمٓا فْ تعاون الهعمهات لمصف الواحد )لمصف الخاهس(.
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السمبٓات التْ  وهن خالل هتابعة الباحثة وهراقبتٍا لعهمٓة تطبٓق البرىاهج ٓهكن أن تمخص أٌم

 رصدتٍا كها ٓأتْ:

ن البرىاهج غٓر هىاسب لجهٓع الهراحل، والهىاٌج الدراسٓة، فٍو ٓخدم جهٓع الهراحل فْ المغة أ .1

 العربٓة بدرجة كبٓرة، فٓها ال ٓهكن االعتهاد عمًٓ فْ الهىاٌج العمهٓة.

 تحدٓدا العمهٓة هىٍا.صعوبة فْ تمحٓن بعض الدروس وجود  .2

 وعدم قدرتٍم عمِ التردٓد هع الهعمهة.بة لمعهل ضهن الهجهوعات عدم تكٓف بعض الطم .3

وكان الدرس ٓأخذ الكثٓر هن الوقت لتتم عهمٓة التمحٓن عدم قدرة كافة الهعمهات عمِ التمحٓن  .4

ْ طٓرقة تقمٓدٓة ال تعتهد عمِ سمم هوسٓقْ.  ٌو

ر وتخصص. .5 و ٓحتاج إلِ تطٓو  الكتابة لمىصوص تعتهد عمِ أفكار الهعمهة ٌو
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 لتوصيات ا

 يهكن لمدراسة أن توصي بها يأتي: 

ر البرىاهج لٓشهل كافة الهىاٌج الدراسٓة فْ الهرحمة االساسٓة كون  - ضرورة العهل عمِ تعدٓل وتطٓو

 الدرس الهغىِ ٓساعد الطالب عمِ االحتفاظ بالهعموهات بدرجة أكبر.

ر البرىاهج لٓشهل  - ذا ٓؤدي إلِ شراك الطمبة فْ هرحمة التألٓف والتمحإضرورة تطٓو ظٍار إٓن، ٌو

عزز فرص تىهٓة الذكاء الهوسٓقْ لدٍٓم، وبالتالْ االستفادة هن هواٌبٍم فْ الهجال الهوسٓقْ ، ٓو

 ٌذي القدرات فْ برىاهج الىشاط الحر الهطبق فْ الهدارس.

بشكل أن تقوم وزارة التربٓة والتعمٓم بعهل أىشودة هغىاي فْ ىٍآة كل وحدي دراسٓة، كهراجعة لموحدة   -

كاهل بحٓث تشهل الحقائق والهعموهات والهفآٌم التْ شهمتٍا الوحدة، وبذلك تشجع الطمبة عمِ 

 الرغبة فْ التعمٓم. 

ا هن خالل تقٓهٍا هن قبل  ،تبىْ براهج الهعمهات الفردٓة بهختمف أشكالٍا - ٌر والعهل عمِ تطٓو

ٓن لتمحٓىٍا بها ِ همحىهختصٓن حسب الهجال، وفْ الهجال الهوسٓقْ عرض الىصوص الهؤلفة عم

 ٓتىاسب هع الىص، ثم تعهٓهٍا عمِ الهدارس األخرى.

ىاشٓد فْ الهرحمة األساسٓة الدىٓا فْ الهىاٌج الهختمفة، كون الطمبة فْ ٌذي تعٓزز استخدام األ -

كون هستوى التفاعل لدٍٓم أعمِ إذا ها تم  الهرحمة ٓفضمون التعمم هن خالل المعب والحركة، ٓو

 هن أجل جعل الطالب هحور العهمٓة التعمٓهٓة. اهج الهعتهدة عمِ الهوسٓقِ،استخدام البر 

دعم الهدارس بأدوات الهوسٓقِ الهختمفة هن أجل أن ٓستطٓع الهعمهٓن استخداهٍا فْ التمحٓن  -

 والتدٓرس حسب حاجة الدرس.
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م  - هن الدقة  تعمٓهٓة عمِ هستوى عالْ  بىاء براهجهن أجل ضرورة تدٓرب وتأٌٓل الهعمهٓن وتحفٌٓز

ْ حصول الطمبة عمِ الهعموهات والهفآٌم والحقائق الهختمفة فْ  بحٓث تحصل االستفادة هىً ٌو

 الهىاٌج الدراسٓة.

توجٍات وزارة بها ٓضهن تحقٓق  فْ التدٓرس لمهرحمة األساسٓة استخدام التكىولوجٓا هع الهوسٓقِ -

 التربٓة والتعمٓم ىحو هسٓرة تعمٓهٓة ٌادفة.
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 ع قائهة الهراج
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(. الذكاء الهوسٓقْ لدى طمبة الصف الرابع االعدادي، هجمة كمٓة التربٓة 2015الدلفْ، هحهد.)

 .524-501، ص92، ع21ساسٓة، هجاأل

 ، دار عالم الكتب، الٓراض.وم االجتهاعيةهناىج البحث في العم .(2003).رجب، ابرآٌم 
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البحث العمهي، هفيوهو وأدواتو (. 1984عبٓدات، ذوقان؛ عدس، عبد الرحهن؛ عبد الحق، كآد.)
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 ( برناهج الذكاء الهوسيقي الهعد في هدرسة حتا االساسية الهختمطة2همحق)
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 خطوات اجراء الهشروع :

 لقد هر الهشروع بعدة هراحل حتى تم تنفيذىا وىذه الهراحل ىي :

 لفئة . الهرحمة األولى: تحديد الهيارات التي يخفق بيا الطمبة وتحديد ا

 اجتهاع الهديرة هع الهعمهات .1

و الصف الخاهس األساسْ وبعد اجراء التحمٓل البٓئْ تبٓن  ىتٓجة هالحظة الهعمهات لذلك الصف ٌو

ان ٌذا الصف ٓعاىْ هن عدة هشاكل هىٍا: الىشاط الزائد ، وتدىْ تحصٓل الطمبة اثىاء االختبارات 

مة، وكذلك ان أهٍات الطمبة اغمبٍن اهٓات، بسبب عدم قدرتً عمِ االحتفاظ بالهعموهة لمهدة  الطٓو

لٍذي األسباب تم ترشٓح الصف الخاهس األساسْ كٍدف إلجراء التعمٓم باستخدام الهوسٓقِ عمِ ٌذا 

ر والٍٓئة التدٓرسٓة عمِ ذلك.  الصف وتم االتفاق بٓن فٓرق التطٓو
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 اجتهاع الهديرة هع أولياء األهور: .2

ٓاء األهور هن اجل تسٍٓل عهمٓة استخدام الهوسٓقِ فْ التدٓرس لقد اجتهعت الهدٓرة هع أول 

وذلك بهساعدة االٌل وقد تم طرح الهوضوع عمِ األٌالْ وتم تقبل الهوضوع هن قبل أولٓاء األهور 

 عمِ ان ٓكون التدٓرس باستخدام الهوسٓقِ.
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 : تشكيل هجتهع تعمم هكون هن هعمم  هوىوب هوسيقيًا  الهرحمة الثانية

 / هعمهات يكتبن النص 1

حٓث تم تكمٓف الهعمهات خولة شكارىً واهل سخارىً  بتألٓف بعض الىصوص الشعٓرة الهتعمقة 

 آهل سخارنو في هادة العمومبالهادة العمهٓة فهثال الفت الهعمهة 

تك... تك ... ٓا أم سمٓهان .. شو عىدك قصة واخبار...ٓا اٌمْ وٓا خالىْ تعالو هعْ ىىسج  

 رٌالحوا

ا أصحاب... اىا جآة عمٓكو الٓوم احكٓمكم الٓوم عن اجزائْ..  اهلل ٓصبحكوا بالخٓر ٓا احباب ٓو

كذا .  الهجهوعة األولِ ىحن الجدار الخموي اغطِ الخمٓة الىباتٓة والدعاهة األساسٓة ٌو

 والفت خولً شكارىً فْ المغة العربٓة 

خٓر ٓا دبوب واىت كٓف حالك ٓا دبوب ، بخٓر، اىا دبدوب اىا ارىوب ... هرحبا ٓا صدٓقْ ارىوب ، ب

ن اسعفىْ عقمْ  وان لم تجب عمًٓ ساهضغك باسىاىْ وها ٌذا السؤال ٌل تفرق بٓن الىون والتىٓو

اسعفىْ عقمْ اذا سكن الىون فْ اخر الكمهة تبقِ كها ٌْ واذا وضعىا عمٍٓا سكون سقطت هن 

 الكمهة واختفت.

 / هعمهات يمحن النص 2

 لهعمهات خولة شكارىً وشٓٓرن عطوان فْ عهمٓة التمحٓن وتم تكمٓف ا

 / تدريب عمى استخدام الهوسيقا في النص 3

 وقاهت الهعمهات الهكمفات بالمحن بتدٓرب باقْ الهعمهات لمصف الخاهس وكل هعمهة عمِ حدة . 
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 / تضع كل هعمهة خطتيا 4

شروف ( بوضع خططٍن بالتعاون هع قاهت الهعمهات الثالثة ) خولً شكارىً، أهل سخارىً ، وخولة ال

 بعضٍن وهع الهعمهات المواتْ ٓدرسن الصف الخاهس  وتم رصد كل األىشطة الهطموبة :

 

، حٓث  بدا فٓرق  الهرحمة الثالثة: تنفذ الهعمهات الحصة الصفية وتعرضيا هن خالل المحن واإليقاع

ل الهادة العمهٓة الِ أغاىْ وىسجٍا هع الطمبة فْ حصص الهواد  ر هن الهعمهات بتحٓو التطٓو

خرى قد استخدهن ىفس األسموب هثل هعمهة األساسٓة باإلضافة الِ ان بعض الهعمهات هن الهواد األ

االغنية هثل وبدأت الهعمهات بتحويل تمك الهادة العمهية الى أغاني االجتهاعٓات وهعمهة التكىولوجٓا، 

: تك... تك ... ٓا أم سمٓهان .. شو عىدك قصة واخبار...ٓا  التالية لمخمية النباتية في هادة العموم

 ٌالحوار اٌمْ وٓا خالىْ تعالو هعْ ىىسج

ا أصحاب... اىا جآة عمٓكو الٓوم احكٓمكم الٓوم عن اجزائْ..  اهلل ٓصبحكوا بالخٓر ٓا احباب ٓو

كذا .  الهجهوعة األولِ ىحن الجدار الخموي اغطِ الخمٓة الىباتٓة والدعاهة األساسٓة ٌو
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ن فالمغة العربٓة ف اها االغنية التالية في هادة العربي قد كتبت اىا دبدوب اىا فٍْ عن الىون والتىٓو

ارىوب ... هرحبا ٓا صدٓقْ ارىوب ، بخٓر ٓا دبوب واىت كٓف حالك ٓا دبوب ، بخٓر، وان لم تجب 

ن اسعفىْ عقمْ اسعفىْ عقمْ اذا  عمًٓ ساهضغك باسىاىْ وها ٌذا السؤال ٌل تفرق بٓن الىون والتىٓو

 سقطت هن الكمهة واختفت سكن الىون فْ اخر الكمهة تبقِ كها ٌْ واذا وضعىا عمٍٓا سكون
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: واحد ضرب واحد فورًا تعطٓىا واحد ، اهلل خالقىا رب الىاس وهثال جدول الضرب في هادة الرياضيات

ها ىور العٓن، واحد فْ ثالث تساوي  الواحد ،واحد ضرب اثىٓن تعطٓىا اثىٓن ، اهْ وابْ روحْ ٌو

ٓا اصحابْ أربعة، اإلسالم اخا بٓن  ثالث ، قبل زرع األرض ىحرث بالحراث ، واحد ضرب أربعة

كذا   الىاس وجهع، ٌو
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 نتائج الهشروع:

ٌدفت ٌذي الهبادرة الِ استخدام الذكاء الهوسٓقِ فْ هدرسة حتا األساسٓة الهختمطة ولٍذا  

ل الهادة العمهٓة الِ أغاىْ ٓسٍل  ر فْ الهدرسة التجربة فْ تحٓو الغرض فقد استخدم فٓرق التطٓو

ا وقد كاىت الفئة الهستخدهة ٌْ طمبة الصف الخاهس األساسْ والبالغ عدد طمبتً تردٓدٌا وحفظٍ

ا فٓها ٓمْ: 38) ر الِ هجهوعة هن الىتائج والتْ ٓهكن ابراٌز  ( طالب وطالبة وتوصل فٓرق التطٓو
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 أوراق العهل وتمحين الهواد العمهية :
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