
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  ملخص الدراسة
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  : عنوان الرسالة 

للتعليم يف حتصيل طالب الصف األول "  Intel-إنتل "فاعلية برنامج 

  .املنورة متوسط يف مادة التوحيد باملدينة
  سلمان بن حممد بن إبراهيم السنبل: اسم الباحث 

  املاجستري: الدرجة العلمية 

  هـ٢٣/٦/١٤٣٣يوم اإلثنني : املنح / تاريخ املناقشة 

  م ١٤/٥/٢٠١٢املوافق         

   



  مستخلص الدراسة

الصف  طالبللتعليم يف حتصيل  )إنتل(فاعلية استخدام برنامج هدفت الدراسة إىل معرفة 
لتحقق من لوللوصول إىل ذلك سعت الدراسة ،  األول متوسط يف مادة التوحيد باملدينة املنورة

  :التالية  فرضياتصحة ال

املتوسط يف وحدة  األول الصف طالب حتصيل يف متوسط ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  -١
رست باستخدام برنامج من مقرر التوحيد، بني اموعة التجريبية اليت د" الرقى و التمائم"
تصنيف  يف اال املعريف األول من عتادة، وبني اموعة الضابطة اليت درست بالطريقة امل)إنتل(

 .)knowledge مستوى املعرفة (بلوم لألهداف 
، بني ةقرراملوحدة اليف  طالبالحتصيل  يف متوسط ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  -٢

 ).Comprehension  الفهم مستوى( الضابطة يفو التجريبية  تنياموع
، بني ةقرراملوحدة اليف  طالبالحتصيل  يف متوسط ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  -٣

 ) .Application  مستوى التطبيق(  الضابطة يفو التجريبية  تنياموع
بني ، ةقرراملوحدة اليف  طالبالحتصيل  يف متوسط ذات داللة إحصائيةال توجد فروق  -٤

 .جممل االختبار التحصيلي البعدي الضابطة يفو التجريبية  تنياموع
بتحديد جمتمع  قام إذالدراسة؛  فرضياتلتحقق من صحة لستخدم املنهج التجرييب امت 

الصف األول متوسط باملدارس احلكومية يف املدينة املنورة للعام الدراسي  طالبالدراسـة ب
ار مدرسة أيب بكر ياختمت ، و قد الفصل الدراسي الثاين 2009/2008املوافق  هـ١٤٣٠/١٤٣١

مث اختري أحد فصول الصف األول ، املنورة باستخدام العينة القصديةالصديق املتوسطة يف املدينة 
، وبالتايل تكونت العينة التجريبيةليكون اموعة الضابطة، وفصل آخر ليكون اموعة  اًاملتوسط عشوائي

  .للمجموعة الضابطة) اً طالب 23(للمجموعة التجريبية و ) اً طالب 23( ، )اً طالب 46( بشكلها النهائي من 

التأكد من  بعدم اختبار حتصيلي استخدامت ؛ ) التحصيل ( ولقياس فاعلية املتغري التابع على املتغري املستقل 
حساب معامل الثبات لالختبار : سة األساليب اإلحصائية التالية ستخدم يف الدرااو ، صدقه وثباته 

املتوسطات  وو معامل االرتباط الثنائي األصيل، ) ألفا كرونباخ(التحصيلي باستخدام معامل ارتباط 
  ،t-test "ت"احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ، واختبار 

  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

الصف األول املتوسط يف وحدة  طالبيف متوسط حتصيل  داللة إحصائية ذاتتوجد فروق  -١
من مقرر التوحيد، بني اموعة التجريبية اليت درست باستخدام برنامج " الرقى و التمائم"



مستوى (، وبني اموعة الضابطة يف اال املعريف األول من تصنيف بلوم لألهداف )إنتل(
 .موعة التجريبيةلصاحل اknowledge ( املعرفة

، بني ةقرراملوحدة اليف  طالبال يف متوسط حتصيل ذات داللة إحصائيةتوجد فروق  -٢
لصاحل اموعة ) Comprehension مستوى الفهم( الضابطة يفو التجريبية  تنياموع

 .التجريبية
، بني ةقرراملوحدة اليف  طالباليف متوسط حتصيل  ذات داللة إحصائيةتوجد فروق  -٣

 .لصاحل اموعة التجريبية) Application مستوى التطبيق( يفالضابطة و التجريبية  تنياموع
، بني ةقرراملوحدة اليف  طالبال يف متوسط حتصيل ذات داللة إحصائيةوجد فروق ت - ٤

  .لصاحل اموعة التجريبية جممل االختبار التحصيلي البعدي يفالضابطة و التجريبية  تنياموع
من أمهها  ،جمموعة من التوصيات كانت هناك الدراسة ،  خرجت ا النتائج اليتوبناء على 

  :ما يلي

املعلمني على برنامج إنتل نظريا و عمليا؛ و ذلك بتهيئة مراكز التدريب تدريب  -١
 .املتخصصة، و املدربني

 .أكربختصيص عدد من املدارس لتطبيق برنامج إنتل ليتسىن دراسة أثر الربنامج بشكل  -٢
  .ختلفة ختدم العملية التعليمةامل هوتطبيقاتبرنامج إنتل حول  طالبإقامة دورات لل -٣

 


