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ىرـكرىوتقدوـذال
 

الحمد هلل حمدان كثيران طيبان مباركاند حمدان يميؽ بجالؿ ايمه كعظػيـ يػمطانهد المهػـ لػؾ الحمػد 
عمى كؿ النعـ ما ظهر منها كما بطفد المهـ لؾ الحمد عمى ما أعطيت كما منعػتد الحمػد هلل عمػى 

ف صػػ ات د كالػػنلص مػػالكاحػػد ا حػػدالكمػػاؿ هلل تكفيلػػه لػػي فػػي إعػػداد هػػذو الريػػالة كأقػػكؿ بعػػد هػػذا : 
د فما كجدتـ في ريالتي مف نلص كخطأ فهك منيد كما كجدتـ مف صكاب فهػك مػف فضػؿ اهلل البشر

 العزيز الحكيـ.
بالشػػكر الجزيػػؿد لكػػؿ مػػف يػػاعدني فػػي إنػػارة شػػمعة دربػػيد  ...كبعػػد اهلل فػػيّنني أتكجػػه عامػػةن 

بالشكر الجزيؿ إلى ا يتاذ  ...كأتكجه خاصةن  كمية التربية. إلى ا ياتذة الكراـ في ...كنكر ميتلبمي
د المػذيف ت ضػال باإلشػراؼ عمػى ريػالتي فجزاهمػػا اهلل و انتصػار غػػازمالػدكتكر عايػد الهػرشد كالػدكتكر 

 مني كؿ التلدير كاالحتراـ. اد فمهماد كقد زادني فخران أنِّي طالبة لديهمكؿ خير
فاضػؿ أعضػاء لجنػة كؿ احتراـ كتلدير إلى أياتذتي ا فني أف أقدـ الشكر الجزيؿ بكما يشرّ 

                                                                                           عمي جبراف.كالدكتكر محمد العمرمد  الدكتكرالمناقشة 
عنػػاء قراءتهػػا  اكتحممهمػػ دبالمكافلػػة عمػػى المشػػاركة فػػي مناقشػػة هػػذا العمػػؿ العممػػي التكرمهمػػ

ثراءه  اليديدة. ابآرائهم اكا 
 أيػػػتاذم المشػػػرؼ المشػػػارؾ اليػػػابؽ عمػػػى الريػػػالة إلػػػى كامتنػػػاني آيػػػات شػػػكرمأيػػػمى  كأزؼّ 

كمتابعته الدؤكبة ليير الدرايةد كحرصه عمى أف تظهر  دالدكتكر: ماجد الجالد عمى جميؿ اهتمامه
 زاف حيناته يـك الليامة.كجعؿ جهدو في مي دعمى أفضؿ كجهد فجزاو اهلل عني كؿ خير
ممعممة يمية الخالد مػف مدريػة الحصػاد لييّرني أف أقدـ كمف قمب فاض باالحتراـ كالتلدير 

ميػػاعدة لػػي إلتمػػاـ ريػػالتي بكػػؿ ا مػػف خبػػرة ك بػػكم جزيػػؿ شػػكرم كامتنػػاني  لتلػػديمها كػػؿ مػػا لػػديهالتر 
 يير.

قػدـ شػكرم إلدارة مدريػة كبأصدؽ المشاعر كبأشػد الكممػات الطيبػة النابعػة مػف قمػبو كفػّيد أ
أماني حييف كالػدكتكرة شػيريف خمي ػة عمػى تيػهيمهف ية؛ كبا خص لممديرتيف ال اضمتيف: عكاظ الدكل

 أمكر درايتي أثناء عممي.
د ممػػف لػػـ تيػػع ني الػػذاكرة بػػذكرهـد رم كتلػػديرم لكػػؿ مػػف قػػّدـ لػػي العػػكفكأتكجػػه بكامػػؿ شػػك

 فجزاهـ اهلل عني خير الجزاء.
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. )المشرف 2016مبحث التربية اإلسالمية واتجاىاتيم نحوه. رسالة ماجستير, جامعة اليرموك, 

 (.مصطفى انتصار غازيالرئيس: أ.د. عايد حمدان اليرش. المشرف المشارك: د. 
 الخػػامس الصػػؼ طمبػػة تحصػػيؿ فػػي اآليبػػاد ايػػتخداـ أثػػرهػػدفت هػػذو الدرايػػة إلػػى ايتلصػػاء 

( طالبػػان 104)نػػت عينػػة الدرايػػة مػػف تككّ . نحػػكو كاتجاهػػاتهـ اإليػػالمية التربيػػة مبحػػث فػػي  يايػػيا

 اختيػػػارهـ تػػػـّ  كقػػػد د(طالبػػػة 59ك طالبػػػاند 45)مػػػنهـ  دمػػػف طمبػػػة الصػػػؼ الخػػػامس ا يايػػػي كطالبػػػةن 

 :إلػى مجمػكعتيفعشػكائيان  تكزيػع الشػعبتػـ ك  عمػافد/التربػكم الحصػاد مدريػة مػف اللصػدية بالطريلة

مكّكنػة ا خػرل ضػابطة ك  داآليبػاددريػت بايػتخداـ  دطالبان كطالبػةن  (47)مككنة مف هما تجريبية احدإ

 إعػػػداد تػػػـّ  دفرضػػػيات الدرايػػػة لمتحلػػػؽ مػػػفك . دريػػػت بالطريلػػػة االعتياديػػػة طالبػػػان كطالبػػػة (57)مػػػف 

عداد اك د برمجية تعميمية لتدريس بعض المكضكعات الملررة مف خالؿ ايتخداـ جهاز اآليباد ختبار ا 

 حلػػؽالت د كقػػد تػػـكمليػػاس اتجاهػػات لليػػاس اتجاهػػات الطمبػػة نحػػك الػػتعمـ بايػػتخداـ اآليبػػادد تحصػػيؿال

 ها. كثبات ا دكات مف صدؽ

تعػزل لطريلػة فػي اختبػار التحصػيؿ  كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائيةأظهرت نتائج الدراية 

 داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد دد كعػػدـالتػػي دريػػت بايػػتخداـ اآليبػػا لصػػالا المجمكعػػة التجريبيػػة دالتػػدريس

اتجاهات إيجابية لدل  كجكد النتائجأظهرت كما الجنسد  لمتغير تبعا التحصيؿ اختبار في إحصائية

د يتخداـ اآليباد في التعميـابطمبة الصؼ الخامس ا يايي الذيف يدريكف مبحث التربية اإليالمية 

لصػؼ الخػامس ا يايػي الػذيف يدريػكف فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاهات طمبة ا كجكد كعدـ

 .يتخداـ اآليباد في التعميـ تعزل لمتغير الجنسابمبحث التربية اإليالمية 
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االهتمػػػاـ بايػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ فػػػي بضػػػركرة أكصػػػت الدرايػػػة كفػػػي ضػػػكء النتػػػائجد  

عممػػػػي علػػػػد كرشػػػػات عمػػػػؿ كدكرات تدريبيػػػػة لمد ك تػػػػدريس التربيػػػػة اإليػػػػالمية كبخاصػػػػة جهػػػػاز اآليبػػػػاد

كتهيئتها لتكػكف  داالهتماـ بالبيئة الص يةد ك كمعممات التربية اإليالمية لتدريبهـ عمى ايتخداـ اآليباد

 مالئمة لتطبيؽ التلنيات الحديثة في التدريس كمنها التعميـ بايتخداـ اآليباد. 

 

 

ــة الكممــات  لتربيػػةا مبحػػث دا يايػػي الخػػامس الصػػؼ طمبػػة دتحصػػيؿال داآليبػػاد ايػػتخداـ: المفتاحي

 د االتجاو.اإليالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


