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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
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ِ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


