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 ب سم هللا الرحمن الرحي م

ْعَمَتَك الَّتِّي َأْنَعْمَت َعَليَّ  ﴿ َرب ِّ َأْوزِّْعنِّي َأْن َأْشُكَر نِّ
ْلنِّي َوَعَلٰى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالًِّحا َتْرَضاُه َوَأْدخِّ 

ينَ  الِّحِّ َك الصَّ َبادِّ  ﴾"بَِّرْحَمتَِّك فِّي عِّ

 (19آيهسورة النمل )  صدق هللا العظيم

 



 ب

 

 شكر وتقدير

العلمدرجاتعلّيه،وجعلالعلماءورثة الحمدهللالذىجعلالعلمضياًءوالقرآننورًا،ورفعالذينأوتوا
ِبيل":القائلاألنبياءوكفىبربكهادياًونصيرًا،نحمدهتعالىحمداًكثيرًا،ونشكرهعزوجلوهو ِإنَّاَهَدْيَناهُالسَّ

".وأشهدأنسيدنامحمدًاعبدهورسولهالمرشدالحكيموالمعلمالعظيمالمبعوثرحمةِإمَّاَشاِكًراَوِإمَّاَكُفوًرا
صلىهللاعليهوسلمالذى(نَّةَِيْلَتِمُسِفيِهِعْلًماَسهََّلَّللاََُّلُهَطِريًقاِإَلىاْلجََسَلَكَطِريًقاَمْنللعالمينوالقائل:)

حّثعلىطلبالعلموبينفضائله،وحّذرمنأوحالالجهلوأوضحغوائله.

المعروففىقلبعبادهالمخلصين،والعرفانبهمنسماتالصالحين،وجعلالشكرفسبحانمنجعل
نبراسًاللعارفيين،وأمانةُتردإلىأهلهمنحملواأقدسرسالةفىالحياةفهمورثةاألنبياءوقرةعيناألولياء

مفىاألرضكمثلالنجوممثلهرفعهمهللابالعلموزينهمبالحلم،همأفضلمنالُعبادوأعلىمنزلةمنالزهاد
َفِإْنَلْمَتِجُدواَمْنَصَنَعِإَلْيُكْمَمْعُروًفاَفَكاِفُئوُه،)وانطالقًامنقولالرسول)صلىهللاعليهوسلم(:فىالسماء

يشكرهللا(.،وقوله)منلميشكرالناسلم(َماُتَكاِفُئوَنُهَفاْدُعواَلُهَحتَّىَتَرْواَأنَُّكْمَقْدَكاَفْأُتُموهُ

وعدمإيفائهاسطورالشكرفىغايةالصعوبةعندصياغتها؛ربماألنهاتشعرنادومًابقصورهاهىودائمًا
حقمنيستحقها،واليومتقفأمامىالصعوبةذاتهاوأناأحاولصياغةكلماتشكرإلىينبوععطاءتدفق

،عنأستاذىالجليلفىالشكروالتقديرهحقهفمهماقلتأوفعلتفلنأوفيوالعلمالغزيرالكثيربالخير
فقدتعهدنىبالرعايةوالعنايةوكاندائمالنصحومعلمىواألبالرحيمالمشفقأ.د/عاطفمحمدبدوى

األبوالمعلمالناصحاألمين،فلهمنىكلالدعواتالصالحاتعلىإخالصهنعمواإلرشادوالتوجيه،فكان
فىعمرهوألبسهثوبالصحةوالعافية،ودمتلناعونًاوسندًاوفخرًا.وصدقهوسعةصدره،أطالهللا

منعظيمشكرىوواسععرفانىإلى أننىأجدأنالكلماتتتكاثروالمعانىتتعاظمأنتوفىشئيًا كما
التىتتلمذتعلىيديهابدءًامنأولىخطواتىالعلميةحيثمعلمتىوأستاذتىأ.د/ساميةالمحمدىفايد

َّللاَََّوَمالِئَكَتُهَوأَْهلَِإنَّ)(:نىوعلمتنىوأرشدتنى،أقوللكىبشرىقولالرسول)صلىهللاعليهوسلموجهت
َمَواِتَواأَلْرِضَحتَّىالنَّْمَلُة ،فجزاكم(اْلُحوُتِفياْلَبْحِرَلُيَصلُّوَنَعَلىُمَعلِِّمالنَّاِساْلَخْيرَُجْحِرَهاَوَحتَّىِفيالسَّ

عنىخيرالجزاءعلىماتعلمتهمنشخصكمالكريمعلمًاوخلقًا،وعلىمابذلتموهمعىمنالجهدهللا
وُزخرًا للوفاءوسندًا للعطاءومنارًا الوفيروأسألهللاالعلىالقديرأنيطيلفىعمركمويديمبقائكمرمزًا

لطالبالعلم.

وأستاذىالفاضلالكريمإلىالعالمالجليلجاللوكاملتقديرىومنأعماقنفسىأتقدمبجزيلالشكرواإل
واسعالصدروغزيرالعلمإذاتكلمفهوالبحريتدفقباألدب،أثنىعليهاألساتذةوالعلماءقبلالطالب،
معالىأ.د/عبدالرءوفمحمدالفقىفقدأسعدنىهللابوجودهمعىمرتيناألولىفىإشرافهلىفىرسالة
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يرواألخرىاليومبقبولهمناقشتىفهىنفحةعظيمةوهديةثمينة،وبينهمافإنفيضعطائهمعىالماجست
أطالهللافىعمرهوأدامعليهنعمةالصحةوالعافية.،لمينقطع،فجزاههللاعنىوعنطالبهخيرالجزاء

علىقبولهمناقشةهذاهعلىحسينعطيكماأتقدمبعظيمالشكرواألمتنانإلىمعالىالعالمالجليلأ.د/
واالستفادةالقيمةمنمالحظاتسيادتهفيإثراءالبحثفهذاشرفيحقليأنافتخربهعلىالبحث

.الدوام،فجزاههللاعنىخيرالجزاءومتعهبالصحةوالعافية
التدريسبجامعةطنطابجزيلالشكروالعرفانعلىدعمهم،فجزاهمهللاطرقكماأتوجهإلىقسمالمناهجو

عنىخيرالجزاء.

وأهدىعملىهذاإلىمن/شجعنىمنذنعومةأظافرىعلىتحقيقذاتى،ولميغبعنههذااليوملحظة
اتعلمنيأنهالمحالفقــــربمنعينيمااستحالوصارجميلهالُيحصىفكيفُتحصىحبواحدة،و

)والدىالحبيبب(سندىوفخرىوأمانىوحصداألشواكعندربىلُيمهدلىطريقالعلم.الرمال؟!،
وبطلىاألوحدواستقامةظهرىفىهذهالدنيايحفظههللاويسددعلىطريقالخيرخطاه.

وإلىمن/تحملتنىبكلزالتىوعيوبىوتحملتمعىالصعابوشاركتنىلحظاتالحزنواليأسقبل
الفرحواألملومازالتتحتوينى،مصدرالحبوالحنانوبلسمالشفاء،منأجزلتالعطاءدونانتظار

ما،ومتعهماعمرهأطالهللافيالجزاء)والدتىالحبيبة(فالفضليعلوعلىفضلهمابعدهللاعزوجل،
بالصحةوالعافية،ورزقنيبــرهما،وردجميلهما.

-عال-)نهىوالأنسىمنأقتبسمنعينيهماألملوالتفاؤلفهماألزهارالتىعلىغصنحياتىأخواتى
مكة(،وُأشهد-محمود-وصغارى)مينسانجاح(-السيد-)محمودوأخوالىأحمد(-عادل-محمد-الشيماء

حبًالومرعلىأرضقاحلةلتفجرتمنهاينابيعالمحبةفليحفظهمهللالى.أنىُأحبكمهللا

كماأتوجهبكلالشكروالتقديرإلىأسرةمدرسةعيسوىفايدالثانويةزمالئىفىالعملعلىدعمهموّمد
وتشجيعهمالدائملىسواءبالقولأوبالفعلأوبالدعاء،،يدالعونوالمساعدةواإلخالصفىالنصيحة

وتوفيركلسبلالدعمداخلالمدرسةحتىأستطيعأنأنجزهذاالبحثفجزاهمهللاعنىخيرالجزاء.

هذاعملىوجهدىبفضلهللا،فإنكانفيهمنإجادةفإنهاترجعإلىفضلهللاتعالىوتوفيقهثمإلى
فيهتقصيرفإنهيرجعلىوحدىوحسبىفإننىحاولت،فإننىالأدعىالكمالانوإنكمشرفىالرسالة،

والعصمةفذلكمنصفاتهللاوحده،فأسالهللاالعفووالعافيةوالمغفرةفإنهولىذلكوالقادرعليه.

وهللاالموفقوالمستعان.
ة،،،الباحث
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 البحث  مستخلص

برنامج قائم على التعلم االفتراضى فى تدريس التاريخ لتنمية الذكاء الوجداني  /عنوان البحث

 ومهارات التفكير التأملي لدى طالب المرحلة الثانوية

 .سعيد سيد أحمد السقادينا  ة/ اسم الباحث

فى تدريس التاريخ على البرنامج القائم على التعلم اإلفتراضى التعرف على أثر  إلى هدف البحث

ولتحقيق هدف  تنمية الذكاء الوجدانى ومهارات التفكير التأملى لدى طالب المرحلة الثانوية.

دليل المعلم لتدريس الوحدة باستخدام البرنامج أدوات البحث التى تمثلت فى مواد وتم إعداد البحث 

وتم  مقياساً للذكاء الوجدانى، واختباراً لمهارات التفكير التأملى،و ضى،التعلم اإلفتراالقائم على 

ً طالب( 25)تطبيقها على  للفصل الدراسى الثاتى  األدبى الثانى الثانوىالصف  بطالمن  وطالبة ا

 ،بعدى( –)قبلى  واحدة تجريبيةمجموعة تم التطبيق على حيث  ،م2019 /2018للعام الدراسى 

 باستخدام البرنامجمن منهج التاريخ بعنوان )مصر والدول المستقلة( وتم تدريس الوحدة الدراسية 

داللة إحصائية عند مستوى  ووجود فرق ذ كشفت نتائج البحث عنو، اإلفتراضى القائم على التعلم

القبلى والبعدى لمقياس  التطبيقينالمجموعة التجريبية فى  طالب( بين متوسطى درجات 0,05)

 ويرجع ذلك إلى، البعدىتطبيق اللصالح  الذكاء الوجدانى، واختبار مهارات التفكير التأملى

، تألف البحث من خمسة فصولو .البرنامج القائم على التعلم اإلفتراضىالتدريس باستخدام 

 .حقمال (10و)شكالً،  (18و) ،جدوالً  (17) وعدد، وملخصاً باللغة اإلنجليزية

 الكلمات المفتاحية:

 التعلم اإلفتراضى. 

  الذكاء الوجدانى. 

 مهارات التفكير التأملى. 
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ABSTRACT 

Thesis Title/ A Program Based on Virtual Learning in Teaching History 

for Developing Emotional Intelligence and Reflective Thinking skills of 

Secondary School Students. 

Researcher Name/ Dina Said Sayed Ahmed Elsaka. 

 

The aim of the present study was to investigate the effect of a program 

based on virtual learning in teaching history for developing emotional 

intelligence and reflective thinking skills of secondary school students. 

To fulfill the aim of the study, four instruments were constructed: (a) a 

reflective thinking skills checklist, (b) an emotional intelligence 

statements checklist, (c) a pre-post reflective thinking skills test, and (d) 

a pre-post emotional intelligence scale. The validity and reliability of the 

instruments were verified before their use. One randomly assigned class 

represented the experimental group from Eisawy Fayed secondary school 

for boys and girls, Bassune Directorate, El-Gharbyia. The group 

comprised (25) male and female students in the 2018 / 2019 academic 

year. The experimental group used a program based on virtual learning to 

study a unit entitled "Egypt and the independent countries". The treatment 

continued for the second semester. After the post test, the data obtained 

was statistically analyzed. Findings of the study showed that virtual 

learning resulted in improving students' reflective thinking skills and 

emotional intelligence. Therefore, the present study recommends 

including virtual learning in the secondary school history courses. 

 

Key words: Virtual Learning, Emotional Intelligence, Reflective Thinking Skills. 







 




