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 كلمة التمهيد
اغبمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلدياف واإلسبلـ والصبلة والسبلـ على 
أشرؼ األناـ سيدنا ؿبمد وعلى آلو و أصحابو مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أف 
ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف ؿبمدا عبده ورسولو. وبعد، فأنا أشكر 
اهلل جزيل الشكر الذي أدامٍت الصحة والتوفيق واؽبداية واؼبعرفة والفهم حىت سبكنت 

الذكاء العاطفى  تأثَت من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة باؼبوضوع "
لدى تبلميذ الصف الثامن ؼبعهد البينات أـ اؼبؤمنُت على نتائج التعليم  للمعلمُت

" كشرط من الشروط اؼبطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية الثانوية مكاسر
اإلسبلمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية وشؤوف التدريس جبامعة عبلء 

 الدين اإلسبلمية اغبكومية مكاسر.
كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل   لقد واجهت الباحثة مشكبلت   

وخدمة ـبتلف األقواـ استطاعت الباحثة يف معاعبتها حىت انتهت كتابة ىذه الرسالة 
باعبودة. ولذلك، ودت الباحثة أف تقدـ الشكر اعبزيل على ىؤالء اؼبساعدين 

 واؼبشرفُت واؼبشجعُت منهم:
"شجاعة جعفر" واألـ "رضبياف"  فضيلة والدّي الكرديُت العزيزين احملبوبُت،، .0

اللذاف قد ربياين تربية حسنة صاغبة منذ صغري إىل سن الرشد وساعدين 
بقدر طاقتهما على إسباـ دراسيت وأسأؿ اهلل أف ديد يف عمرمها وأف يرزؽ ؽبما 

 الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.
ء الدين فضيلة األستاذ الدكتور اغباج مسافر، ـ.س.إ. مدير جامعة عبل .0

اإلسبلمية اغبكومية مكاسر ونوابو األستاذ الدكتور مرداف ـ.أغ. كنائب 
اؼبدير األوؿ، واألستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب اؼبدير الثاين، 

 ه

 



 
 

ح  
 

واألستاذة سيت عائشة، ـ.أ.، فح.د. كنائبة اؼبدير الثالثة، الذين قد بذلوا 
اإلسبلمية اغبكومية  جهودىم وأفكارىم يف توجيو جامعة عبلء الدين

 مكاسر.
فضيلة الدكتور اغباج ؿبمد أمري، لس. ـ.أغ. عميد كلية الًتبية وشؤوف  .0

التدريس ونوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، ـ.أغ. نائب العميد األوؿ 
وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س.إ. نائبة العميد الثانية وفضيلة 

عثماف، ـ.فد. نائب العميد الثالث، الذين قد  الدكتور اغباج شهر الدين
بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية وشؤوف التدريس جبامعة عبلء 

 الدين اإلسبلمية اغبكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور ضبكا، ـ.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، والدكتورة سيت  .4

عربية يف كلية الًتبية ومها عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتَتة قسم تدريس اللغة ال
 اللذاف ساعداين بتقدًن بعض اؼبواد اؼبتعلقة هبذه الرسالة. 

  ج ؿبمد ماوردي جبلؿ الدين،ؿ.س.ـ.أا اغب الدكتور فضيلة األستاذ .5
األستاذ الدكتور ضبكا، ـ.تح.إ. كاؼبشرؼ الثاين  كاؼبشرؼ األوؿ، وفضيلة

ذه الرسالة، عسى اهلل اللذين ساعداين و أرشداين حىت انتهيت من كتابة ى
 أف يتم نعمة عليهما، اللهم آمُت.

صبيع األساتذة واؼبدرسُت الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  .6
 من أفكار منذ اؼبرحلة اإلبتدائية إىل اؼبرحلة اعبامعية.

 ساعدينصديقٍت احملبوبة أسرياين، لسمي فرتاما فًتي، سيت رضبة، غنغ بنفار  .7
 حىت انتهائي من كتابة ىذه الرسالة.
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إلسباـ التحفيز والدعاء  لذي بتقدًن بعضأفجاؿ الرضبن شاه وأضبد ذبري ا .8
 ىذه الرسالة.

صبيع األصدقاء واإلخواف من طبلب كلية الًتبية بوجو خاص والطبلب  .9
اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عاـ الذين ساعدوين وأعاروين الكتب 

الرسالة وأمدوين دبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد ىذه اؼبتعلقة هبذه 
 الرسالة.

وأخَتا إين ال أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ؽبا منفعة وزيادة 
وعونا بُت لدي القراء والسيما القواعد اؼبتعلقة هبذه الرسالة، وأسأؿ اهلل التوفيق 

 عاؼبُت.واؽبداية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمُت يا رب ال
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ولدفتر الجد  

 : أحواؿ اؼبدرسُت واؼبوظفُت  4.0اعبدوؿ 
 أحواؿ الوسائل اؼبدرسية :    4.0اعبدوؿ    

واظهر اؼبعلم الغضب علي اؼبتعلمُت الذين ضجة عندما  :  4.0اعبدوؿ 
 حيدث التعلم

 : اؼبعلم يعطي الطالب توبيخ متاخر للفئة القادمة    4.4اعبدوؿ 
معاقبو اؼبعلمُت )علي سبيل اؼبثاؿ: العمل علي اؼبشكلة  :   4.5اعبدوؿ. 

مهاـ اضافيو( التبلمذ الذين ال علي منت الطائرة أو إعطاء 
 يقوموف هبذه اؼبهمة

 : اؼبعلمُت تقدًن الدروس ميتَتي مع العاطفة  4.6اعبدوؿ 
 : اؼبعلمُت اؼبشورة قبل أو بعد التعلم حيدث  4.7اعبدوؿ 
 :واتصل اؼبعلم بالتبلمذ الذين ال يهتموف بالتعلم  4.8جدوؿ. 
 للطلبة: اؼبعلموف يعطوف التشجيع   4.9جدوؿ. 
: اؼبعلم يعطي الثناء للتبلمذ القادرين علي االجابو علي   4.02اعبدوؿ 

  السؤاؿ
 . : اؼبعلم يعطي اؼبواد التعليمية مع جيده  4.00اعبدوؿ 
 .: اؼبعلمُت ربفيز التبلمذ الذين يفتقروف يف الدرس  4.00اعبدوؿ 
 .التعلم : اؼبعلموف يعطوف جوائز عبذب انتباه التبلمذ يف  4.00اعبدوؿ 
اؼبعلم يف ؿباولة ؼبساعده التبلمذ الذين يصعب إقباز  :  4.04اعبدوؿ 

 .اؼبهمة
 اؼبعلم يف ؿباولة ؼبساعده التبلمذ الذين يصعب إقباز اؼبهمة : 4.05 اعبدوؿ



 
 

ز  
 

 مدرس التبلمذ اؼبقربُت من دوف النظر إىل مستوي الذكاء : 4.06 اعبدوؿ
يصبح اؼبعلم وسيطا إذا كاف ىناؾ اختبلؼ يف الراي بُت  : 4.07 اعبدوؿ

 التبلمذ
 اؼبعلموف ترؾ الفصوؿ الدراسية يف وقت الصراع : 4.08 اعبدوؿ
 العنف البدين ضد معلمي التبلمذ : 4.09 اعبدوؿ
 وقدـ اؼبعلم أحاطو إىل التبلمذ والتبلمذ من اي وقت مضي : 4.02 اعبدوؿ

 تطبيق جيدا
 علم يدرؾ خطاه عندما اؼبغالطة يف التعلماؼب : 4.00 اعبدوؿ
اؼبعلم يصبح مكانا ؼبعاعبو الشكاوي اليت يتعرض ؽبا  : 4.00 اعبدوؿ

 التبلمذ
 الذكاء العاطفى للمعلمُت  جدوؿ توزيع ترددات العمل : 4.00 اعبدوؿ

على نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات 
 أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر

على نتائج التعلم لدى  الذكاء العاطفى للمعلمُت  تاىيل : 4.04 عبدوؿا
تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية 

 مكاسر
 الذكاء العاطفى للمعلمُت ) Xقيمو الفاصل الزمٍت للمتغَت  : 4.06 اعبدوؿ

 (نتائج التعلم لدى تبلميذ /
بلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ : النتائج التعلم لدى ت 4.07 اعبدوؿ

 اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
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علي نتائج التعلم لدى تبلميذ   جدوؿ توزيع ترددات العمل : 4.08 اعبدوؿ
 الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر

علي نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد  تاىيل : 4.09 اعبدوؿ
 البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر

 )نتائج التعلم( Y: قيمة فاصل اؼبتغَتات  4.02 اعبدوؿ
 الذكاء العاطفى للمعلمُت ربليل االكبدار مساعد اعبدوؿ  : 4.00 اعبدوؿ

على نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات 
 أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
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 البحث تجريد
 يوال اؿ شرحيف :اسم الكاتبة                  

 02022000202:   معىاالرقم اعب
لمعلمُت على نتائج التعلم لدى تبلميذ  تأثَت الذكاء العاطفى ل:  عنواف الرسالة

 الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
ىذه الرسالة تبحث عن تأثَت  الذكاء العاطفى للمعلمُت على نتائج التعلم لدى 
تبلميذ الصف الثامن ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر. أّما مشكبلت البحث ىي  

وكيف نتائج  معهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر العاطفي للمعلمُت يفكيف الذكاء 
وىل الذكاء الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر التعلم لدى تبلميذ 

الصف الثامن ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية  العاطفى تأثر على نتائج التعلم لدى تبلميذ
 .مكاسر

وىو التحقيق التجرييب اؼبنهجي الذي ال يتحكم  ex post factoنوع البحث ىو 
ود اؼبتغَت قد حدث، أو ألّف اؼبتغَت يف األساس ال ديكن العلماء متغَت مباشرة بسبب وج

اجملموع الكلي ىو صبيع تبلميذ الصف الثامن ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية التبلعب هبا. 
تلميذا. والعينة النموذجية ىف ىذا البحث ىي كل تبلميذ  60مكاسر الذى كاف عددىم 

 يقة اإلستبيافالباحثة ىي بإستعماؿ الطر أدات البحث الىت تستحدمها الصف الثامن. و 
ونتائج ىذا البحث تشَت أىل أف الذكاء العاطفى للمعلمُت تدؿ على درجة  .الطريقة الوثائقو 
. ونتائج التعلم لدى تبلميذ الصف الثامن ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية تدؿ "جيد جدا"

  thitung> ttabel) (0,670>0,720ىو قيمة   uji-t. واستندا على نتائج "جيد"على درجة 
على نتائج التعلم لدى تبلميذ  فهناؾ تأثَت  الذكاء العاطفى للمعلمُت مقبوؿ، Haمرفوض  Hoؼ 

 ر.  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاس
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 األولالباب 
 مقدمة

 الفصل األول: الخلفيات
فمرحلة التعليم عمليٌة ضرورية؛ كوهنا ىي الطريق أواًل ؼبعرفة مصدر اػبَت 

اغبقيقي، مث معرفة الطريِق اؼبطلوب خوُضو والسَت على وفقو ِمن  والكماؿ والسعادة
 أجل إحداث األثر العملي اؼبطلوب يف الًتبية وتقوًن السلوؾ؛ أي: إف التعليَم ىو

 0بدايُة الطريق للًتبية والتكامل على مستوى النفس اؼبتحلِّية باألخبلؽ والكماالت.
سلموف،

ُ
جتمعات، وبو تتشكل شخصية  أَيّها اؼب

ُ
على َأساس التعليم يُبٌت مستقبل اؼب

اعبيل، فإف كاف التعليم صاغبا كاف اعبيل صاغبا، وقاـ بِأمر أمتو ونفسو، وإف كاف 
نيت حياة اعبيل كلو على فساد، وساءت آثاره يف األمَِّة، التعليم ـبتبل ناقصا، ب

 0.وكانت بعض األمية أصلح ؽبا وأسلم عاقبةً 
العبلقة بُت الًتبية والتعليم عبلقة جدلية ضرورية وحتميَّة، متكاملة األىداؼ واؼبرامي 

وال ديكن الفصل بينهما إال لضرورة البحث، ونشأ الفصل  والغايات،

                                                             
http://www.alukah.net/social/ 0/33036/(4-3-2013)"اآلولةاالجتماعٌه.التربٌةوالتعلٌم العالقةبٌن"1 

http://www.alukah.net/sharia/ 0/120546/(4-3-2013)اآلولةاالجتماعٌهالتربٌةوالتعلٌممسؤولٌةمن؟""2 
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والتفرقة بينهما يف التسمية دبيداف اؼبمارسات الًتبوية عن طريق األىداؼ وانقسامها 
إىل: األىداؼ األغراض، واألىداؼ الوسائل، فُأطلق على النوع األوؿ اسم 

 0.التعليمية األىداؼ الًتبوية، بينما أطلق على النوع الثاين اسم األىداؼ
فاغبديث عن التعليم الفّعاؿ ىو حديث جزئي يرتبط دبوقف معُت: دبعلم معُت، 
بطلبة معينُت، بظروؼ معينة، وىذا ما يفسر وجود أمناط عديدة من ىذا النوع من 
التعليم وليس منطاواحدًا لقد حدد رذر فورد خصائص وشروط التعليم الفّعاؿ دبا 

  يلي:
 .طرؽ التدريس . استخداـ اؼبرونة يف0
 ..مبلحظة العامل من وجهة نظر اؼبتعلم0
  ..تقدًن تعليم شخصي مباشر خياطب اؼبتعلم0
  ..استخداـ التجريب4
  ..إتقاف مهارة إثارة األسئلة5
  ..معرفة اؼبادة الدراسية بشكل متقن6
  .إظهار االذباىات الودية كبو اؼبتعلم .7
.اؼبتعلمُتإتقاف مهارات االتصاؿ واغبوار مع  .3

                                                             
-http://www.alukah.net/sharia/ 0/120546/(4-3اآلولةاالجتماعٌهالتربٌةوالتعلٌممسؤولٌةمن؟""3 

2013)
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الذكاء موجود لدى صبيع األشخاص العاديُت، فبل يوجد 
، وإمّنا ىناؾ أشخاٌص أذكياء  الناس وآخر غيب كما يعتقد الكثَت من ذكي شخص

يف ؾباؿ وزبصص واحد، وآخروف أذكياء يف ؾباالت عديدة أخرى، ومن الطبيعي 
جدًا أف ذبد من ديتلك أصنافًا وأنواعًا متعددة من الذكاء، إاّل إنّو من النادر أف 

 4لو نوعاً واحداً من أنواع الذكاء على األقل.يكوف ىناؾ شخصاً طبيعياً ال ديتلك و 
يعتقد البعض أف الذكاء العاطفي ىو أساس النجاح يف اغبياة، فقد فصلوا الذكاء 

عن الذكاء العاطفي، فمن  (IQ) العاديَّ والذي يقاس دبا يعرؼ باختبارات الذكاء
يعانوف من اضطرابات عاطفية قد يكونوف أصحاب عقليات جبارة ومستويات 

كاء عالية إال أهنم ال يستطيعوف التفاعل مع اآلخرين وال يعرفوف مشاعرىم، ذ 
ومن ىذا      5وكيفية التنقل بينها وإدارة اؼبواقف واألزمات اليت قد ديروف هبا.

ىو الطريق للوصوؿ إىل األىداؼ والغايات  (EQ)نستنتج أف الذكاء العاطفي
 6وتعامبل مع عدد كبَت من الناسوربديدا اؼبناصب القيادية اليت تتطلب تفاعبل 

تأثر على عاملُت رئيسيُت مها العوامل من التبلميذ  التبلميذلدى  نتائج تعلم 
والعوامل اليت تأيت من خارج التبلميذ. العوامل اليت يأيت من التبلميذ ؽبا تأثَت كبَت 

                                                             
 oktober 30)أنواع_الذكاء/http://mawdoo3.comأكبرموقععربًبالعالم.–"أنواعالذكاء"موضوع 4

2012) 
5

العاطفً_الذكاء_هو_ما/http://mawdoo3.comأكبرموقععربًبالعالم–"ماهوالذكاءالعاطفى"موضوع

(30 oktober 2012) 
6

العاطفً_الذكاء_هو_ما/http://mawdoo3.comأكبرموقععربًبالعالم–"ماهوالذكاءالعاطفى"موضوع

(30 oktober 2012) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=ar&sp=nmt4&u=http://mawdoo3.com/%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2581_%25D8%25A3%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581_%25D8%25A3%25D9%2586_%25D8%25B7%25D9%2581%25D9%2584%25D9%258A_%25D8%25B0%25D9%2583%25D9%258A&usg=ALkJrhjT2XmCMLqlOgHf9EdYCS1HV0XFFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=ar&sp=nmt4&u=http://mawdoo3.com/%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2581_%25D8%25A3%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581_%25D8%25A3%25D9%2586_%25D8%25B7%25D9%2581%25D9%2584%25D9%258A_%25D8%25B0%25D9%2583%25D9%258A&usg=ALkJrhjT2XmCMLqlOgHf9EdYCS1HV0XFFA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=ar&sp=nmt4&u=http://mawdoo3.com/%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585_%25D8%25B9%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3&usg=ALkJrhhMFXRdVxorCkcXOp_i3YwkKHPqRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=ar&sp=nmt4&u=http://mawdoo3.com/%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585_%25D8%25B9%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B3&usg=ALkJrhhMFXRdVxorCkcXOp_i3YwkKHPqRQ
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عوامل على النتائج التعليمية التبلميذ إىل جانب قدرة التبلميذ ، وىناؾ أيضا 
أخرى، مثل الدوافع التعليمية واإلىتماـ واإلنتباه واؼبوقف واإلجتماعية واإلقتصادية 

 واؼبادية والنفسية وكذلك من الذكاء العاطفى للمعلمُت.
يف القراف الكرًن ، اهلل خيربنا بأننا سنكوف صبورين دائما ، لذلك لدينا 

مث ىناؾ أمر االنتظار يف القراف  بَتتوانغ منو. طبيعة اؼبريض مرتبطة بالذكاء العاطفي
الكرًن ىو ؼبعرفو الناس حىت يتمكنوا من تطوير الذكاء العاطفي. قاؿ اهلل تعاىل يف 

 0:457السورة الباقرة/

        
   

 الفصل الثاني: المشكالت
 ؟ معهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسريف  للمعلمُت كيف الذكاء العاطفي. 0
. كيف نتائج التعلم لدى تبلميذ الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية 0

 مكاسر؟
الصف الثامن   تأثر على نتائج التعلم لدى تبلميذ للمعلُت . ىل الذكاء العاطفى0

 ؟الثانوية مكاسر ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت
                                                             

45الباقرة:سورة القرآف الكرًن،2
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 الفصل الثالث: الفروض
الكشف عن ثبلث مشاكل من قبل ،  الباحثةوبعد الفصل الذي يقدـ فيو 

مؤقتو ، وىي اف الذكاء العاطفي  نا اف يقدـ افًتاضات قصَتة كاجابةراد ىت
للمعلمُت ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت ديتلك تاثَت علي النتائج التبلمذ الصف الثامن 

 قي اؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت مكاسر.

 الفصل الرابع: تحديد العمليات
شرح  الباحثةلبلبتعاد عن سوء الفهم ؼبعٌت اؼبوضوع يف ىذا البحث، يهم 

 اصطبلحات فيما يلي:
ىو من اؼبصطلحات اغبديثة، ويعرَّؼ بأنو مقدرة  الذكاء العاطفي -

الشخص على إدارة عواطفو والتحكم فيها وانتقاء األفضل منها واليت تنناسب مع 
 .اؼبواقف اليت يتعرض ؽبا اإلنساف

نتائج الدراسة أف للربنامج التعليمي أثر إجيايب وفعاؿ يف تنمية مهارات  -
 التصمييم و التنفيذ و ألداء الفٍت لدى التبلمذ أو الفئة الستهدفة.

 

 الفصل الخامس: األغراض والفوائد
 أغراض البحث -ا

 األغراض اليت يراد اغبصوؿ عليها يف ىذا البحث ىي:
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 معهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسركيف الذكاء العاطفي يف  . ؼبعرفة0 
الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ كيف نتائج التعلم لدى تبلميذ ؼبعرفة  . 0 

 اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
الذكاء العاطفى تأثر على نتائج التعلم لدى تبلميذ الصف الثامن  . ؼبعرفة 0

 ة مكاسرؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوي
 فوائد البحث -ب

الفوائد واؼبنافع يف ىذا البحث تنقسم إىل قسمُت؛ القسم األوؿ فوائده نظريا 
 والثاين تطبيقيا:

 نظريا 
إفادة وزيادة معارؼ وعلـو عن كيف الذكاء العطفي تؤثر على نتائج التعلم 

 لدى تبلمذ
 تطبيقيا 

 اؼبنافع من ىذا البحث فيما يلي:
 للمدرسة -
، وترقية اسًتاتيجية            نتيجة ىذا البحث ديكن جعلها مرجعا إلثراء العلـو

 التعلم والتعليم وخياريّا يف حل مشكبلت
 للتبلميذو  للمدرس -
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 لرفع مستوي معرفتهم مننتيجة ىذا البحث تكوف دليبل ؼبدرس لًتقية 
 الذكاء العاطفي

 الفصل السادس: أساس ترتيب الرسالة
على نتائج  الذكاء العاطفى للمعلمُت تأثَت  "ىذه الرسالة ربت اؼبوضوع 

التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر ". 
ربتوي على طبسة أبواب متتابعة، تندرج ربت كّل باب منها  عدد من الرسالة 
ـّ حملتويات الرسالة تشك. فصوؿ يبل فلتوضيحها، قاـ الكاتب بتشكيل اإلطار العا

منطلقا من وحدة فكرية مًتابطة يرتبط بعضها ببعض بقوة فائقة. وذلك أف تتألف 
الرسالة من األبواب، فالفصوؿ حىت تكتمل فتكوف مستويف الشروط العلمّية 

   البلزمة.
فالباب األوؿ يعٌت بباب اؼبقدمة، وأوصلو الكاتب إىل ستة فصوؿ متتابعة، 

واؼبشكبلت، والفروض، وربديد العمليات، فأوضح يف كّل فصل منها: اػبلفيات، 
 واألغراض والفوائد، فختم الباب يف النهاية بأساس ترتيب الرسالة.

والباب الثاين يعٌت بالدراسة اؼبكتبية، وأوصلو الكاتب إىل ثبلثة فصوؿ؛ 
حيث يقـو يف كّل فصل منها بإيضاح الطريقة اؼبباشرة، وكفاءة احملادثة، وفعالية 

 يف الفصل اآلخر من الباب.تطبيق الطريقة 
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وأما الباب الثالث، فيعٌت دبناىج البحث، وأوصلو الكاتب إىل ستة فصوؿ 
متتابعة؛ حيث أورد يف كّل فصل منها: اجملموع الكلي، والعينة، وطريقة البحث 

 التجرييب، وطريقة صبع اؼبعلومات، فأدوات البحث، مثّ طريقة ربليل اؼبعلومات.
ي ىو لّب البحث، فيعٌت بنتائج البحث، فقد أوصلو أما الباب الرابع الذ

الكاتب إىل فصلُت متعاقبُت، حيث أوضح يف فصل منهما حملة عن اؼبعهد الثامن 
 البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر 

 الباحثةوأما الباب اػبامس أي آخر البحث، فيعٌت دبوضوع اػباسبة؛ فأوصلو 
 هما: اػببلصة، واؼبقًتحات.إىل فصلُت كذلك، حبيث يورد يف فصل من
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية

 الذكاء العاطفى الفصل األول:
 . تعريف المعلم1

فاؼبعلم ىو أوؿ من يزرع القيم واألخبلؽ وحب اػبَت ألطفالنا وىم يف عمر 
على تبيُت أمهية اؼبعلم ودوره يف منو   اإلسبلمي العظيالزىور، وقد حرص الدين 

اجملتمع، وحث الدين اغبنيف على طلب العلم ويف آخر بقاع الدنيا، فقد كانت 
أوؿ كلمة نزلت على النيب األمي ىي كلمة "اقرأ"، فالعلم نرباس اؼبؤمن وطريقو 

 :0: 96قاؿ اهلل تعاىل يف سورة العلق/  للوصوؿ إىل مبتغاه.

      8 
 Guru merupakan orang yang memperkenalkan"قاؿ ـ.دحبلف ر يف الكتابو

ilmu pengetahuan dengan pengajarannya baik di dalam sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah, di sekolah guru sebagai pendidik utama pengganti orang tua 

sehingga apa yang di lakukan guru akan ditiru oleh anak didiknya, guru sebagai 

orang yang dianggap paling tahu bahkan dianggap paling benar dalam segala hal, 

sehingga apa yang diucapkan akan cenderung diikuti. "3  

                                                             
46:1القرآنسورةالعلق/ 3
4 M. Dahlan R ،menjadi guru yang bening hati: strategi mengolah hati di abad modern  ,قالب( .

5(  ص.0206جاكرتا:ديفبليس،؛ جوك 0
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، إف اؼبعلم الذي يريب األجياؿ، وينشئ التنشئة السليمة، فيعلم القراءة اهمعنو 
والكتابة، ويزرع القيم اإلجيابّية، ويغَت أو يعّدؿ ما استطاع من القيم السلبّية، وينشر 

متعلمًا نافعاً بنور علمو العلم واؼبعرفة، فيمحو بو ظبلـ اعبهل، فيغدو اعبيل واعيًا 
 .لوطنو وقضيتو وأمتو

 02ظبات اؼبعلم الفعالة ىي:
.اؼبعلم الناجح لديو أىداؼ واضحة ، فالعمل خبطة واضحة و منهاج 0

 سليم مع ؼبسة من اإلبداع ضرورة قصوى.
. اؼبعلم الناجح ال ينتظر ردة فعل اجيابية فورية أو عبارات الشكر و 0

 .أو ذويهم فتأثَتؾ عليهم سَتافقهم مدى حياهتم التبلميذاالمتناف من 
ه و مىت يتجاىلهم ، فبل تكن تبلميذ. اؼبعلم الناجح يعرؼ مىت يستمع ل0

ؾ و ال ذبعلهم يتحكموف دبجريات األمور تبلميذمستبدا يف الفصل و انصت ل
 بشكل مستمر.

ة . اؼبعلم الناجح لديو موقف اجيايب من كل الوضعيات ، فالروح االجيابي4
أيضا ػ فحبذا لو امتزجت جبرعة من اغبيوية و اإلبداع ػبلق  التبلميذتنعكس على 

 .مزاج عاـ من التفاؤؿ قد يؤدي إىل اؽبدؼ اؼبنشود
                                                             

-http://www.new-educ.com/comment-reussirأفكارتقنٌاتالتعلٌم"أخبارو-زوحً,"تعلٌمجدٌدنجٌب 10
en-tant-que-professeur(2 november 2012)  

http://www.new-educ.com/comment-reussir-en-tant-que-professeur%20(2
http://www.new-educ.com/comment-reussir-en-tant-que-professeur%20(2
http://www.new-educ.com/comment-reussir-en-tant-que-professeur%20(2
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ه ربقيق النجاح، فالطالب حيتاج إىل من تبلميذ. اؼبعلم الناجح يتوقع من 5
 يثق يف قدراتو و مواىبو ، و حيفزه و يشجعو يف مسَتتو الدراسية.

اؼبعلم الناجح ديلك روح الدعابة ، لدى دعك من اعبدية اؼبفرطة و . 6
اخلق جوا من اؼبرح داخل الفصل فذلك يًتؾ انطباعا جيدا يف نفسية اؼبتعلمُت قد 

 .ديتد حىت بعد زبرجهم من اعبامعة
ه مىت استحقوا ذلك ، فمن الواجب تبلميذاؼبعلم الناجح يثٍت على . 7

اؼ دبجهوداهتم لكن يف حدود ما أقبزوه من عمل ؾ و االعًت تبلميذعليك تشجيع 
 .، أشعرىم دائما بأهنم يف حاجة إىل التطور و أف دبقدورىم تقدًن مستوى أفضل

ه مىت استحقوا ذلك ، فمن الواجب تبلميذ. اؼبعلم الناجح يثٍت على 8
ؾ و االعًتاؼ دبجهوداهتم لكن يف حدود ما أقبزوه من عمل تبلميذعليك تشجيع 

 .أشعرىم دائما بأهنم يف حاجة إىل التطور و أف دبقدورىم تقدًن مستوى أفضل، 
اؼبعلم الناجح منسجم مع نفسو، فبل تكن مزاجيا و حاوؿ أف تتخذ . 9

قراراتك بذكاء و اتزاف ، ال داعي لبلرتباؾ و دع األمور سبشي بسبلسة و تلقائية 
 .مدروسة

 .اؼبعلم الناجح يتواصل مع أولياء األمور.02
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، فالتواصل معهم و  التبلميذاؼبعلم الناجح يتكيف مع احتياجات . 00
التقرب إليهم سيعطيك فكرة عن الطرؽ و الوسائل اليت ستساعدؾ يف تعليمهم و 

 .مساعدهتم على ذباوز الصعوبات اليت قد تواجههم
اؼبعلم الناجح يلتـز اغبياد ، ال رباوؿ فرض آرائك السياسية على . 00

ت فقط تقود اغبوار و النقاش داخل الفصل ، فاألجدر بك أف تريب ؾ ، أنتبلميذ
 .فيهم روح احًتاـ الرأي اآلخر و أجبديات النقد البناء

على ذباوز اؼبشاكل العاطفية و  تبلميذاؼبعلم الناجح يساعد ال. 00
االجتماعية، فبل تعتقد أف مهمتك ىي فقط التعليم دبفهومو احملدود، أنت اآلف 

لب ذو انتماء اجتماعي معُت و ذو شخصية شديدة اغبساسية مسؤوؿ عن طا
 . ربتاج منك التوجيو و اؼبساعدة على حل اؼبشاكل اؼبختلفة

اؼبعلم الناجح جيلب اؼبتعة للفصل الدراسي ، خصوصا عند اؼبراحل . 04
العمرية األوىل.  فاللعب ال يتعارض مع التعلم بل يعترب و سيلة يف حد ذاتو، و 

 .جيدة بالفعليعطي نتائج 
اؼبعلم الناجح ال يتوقف أبدا عن التعلم، سواء من أجل ربيُت . 05

 .معلوماتو أو من أجل تطوير نفسو
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اؼبعلم الناجح منفتح على اآلخرين، تعلم من زمبلء العمل و استشر . 06
 .شبكة تعلم خاصة بك كوفذوي اػبربة يف اجملاؿ ، تعاوف مع اعبميع و  

ؼبعلم الناجح ملم باؼبادة اليت يدرسها، فمن غَت اؼبعقوؿ أف نرى .ا07
 .هتبلميذأخطاء بدائية يرتكبها اؼبدرس و يصر عليها على مرأى و مسمع من 

اؼبعلم الناجح يكوف مثقفا ملما بالكثَت من األمور ، فبل يكفي أف . 08
ائد و تكوف معلما للرياضيات و جاىبل لكل ما حيدث من حولك ، قراءة اعبر 

تصفح اؼبواقع اإلخبارية و االطبلع على اؼبستجدات التكنولوجية أضحى واجبا 
 .على كل مدرس

 . خصائص المعلم الفعال2
عموما ديكن تصنيف خصائص اؼبعلم إىل عدة جوانب كلها تؤدى وتقود يف 
النهاية إىل ربسُت مستوى أداء اؼبعلم فبا ينعكس بالضرورة على اؼبتعلم الذى ىو 

لعملية التعليمية وىذه اػبصائص من وجهة نظرنا تقع ىف أربعة أقساـ ؿبور ا
  00رئيسئة:
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-144(,ص.ktab INC,1446؛القاهرة:1)قالب.الجزءاألول-تكنولوجٌاالتعلٌمكفلسفةونظامزاهرأحمد,

142

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=ar&sp=nmt4&u=http://www.new-educ.com/what-is-pln&usg=ALkJrhg_DvDODwyYcLDkllHbOG4d0XHLjQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=ar&sp=nmt4&u=http://www.new-educ.com/what-is-pln&usg=ALkJrhg_DvDODwyYcLDkllHbOG4d0XHLjQ
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 (personality)أ. جوانب شخصية 
. جيب أف يكوف للمعلم مظهر حسن يليق بو وذلك من حيث اؼببلبس و 0 

 النظافة و الشكل العاـ.
 . جيب أف يكوف السلوؾ العاـ لو متفق مع اآلداب العلمة و التقاليد.0 
 . أف يكوف منظما داحل الفصل وخارجو.0 
 4.  . أف يتقبل النقد دوف أدىن ضيق أو ترـب
 . أف يتصف بالصرب وطوؿ الباؿ.5 
. أف يكوف نشيطا ملتزما دبواعيد الفصل و عدـ اإلنصراؼ قبل إنتهاء 6 
 اغبصة.
 .تبلمذ. ذو شخصية قوية تستطيع أف توجو وتقود ال7 
 ء ديكنو من كثَت من اؼبواقف الصعبة.. أف يكوف على قدر من الذكا8 
 . أف يكوف لديو إحساس باؼبسئولية.9 
 . أف يستطيع التحدث بطبلقة ؿبددا ما يريد بعناية ووضوح.02 
 . أف يكوف ذو شخصية جذابةىادئو وغَت منفعلة.00 

 (Teaching style)ب. السلوؾ دخاؿ الفصل ونظاـ التدريس 
 .تبلمذو التفاعل مع ال . أف يكوف لديو اغبماس للتدريس0 
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. أف يكوف لديو اػبربة الىت تؤىلو للعمل ىف ؾباؿ التدريس سواء كانت 0 
 خربة عملية أو دراست تربوية و تدريب تربوى.

 . أف يكوف لديو خلفية عملية قوية ىف اؼبوضوع الذى يقـو بتدريسو.0 
 باألسئلة واؼبناقشات. تبلمذ. أف يسمح لل4 
إلستعبلؿ الوقت اؼبخصص للحصة على أحسن  . أف جييد التخطيط5 

 وجو.
 لو. تبلمذ. أف يكوف واضح التعبَت فبا يسهل متابعة ال6 
 . أف يتجنب التعبَتات غَت احملددة مثل " ردبا...قد...جيوز...أعتقد".7 
 . أف جييد تنوع ىف التدريس مثل:8 

بد أف يكوف أ( استخداـ األسئلة كطريقة من طرؽ التدريس ولذلك فإف اؼبعلم ال
على دراية بطريقة إلقاء األسئلة. فهناؾ أسئلة مباشرة تتعاؽ باغبقائق والقوعد 

و  .convrgentو عادة تسمى باألسئلة غَت اؼبتسعبة  facts, rules, principleوالسس 
 .divergentىناؾ األسئلة الىت تفتح ؾباال للمناقشة و ىي عادة متسعب 

اؼبتاحة واستغبلؿ مساحة الفصل دبا يضفى على ب( استخداـ األدوات واألجهزة 
 .تبلمذاغبصة نوع من التجديد احملبب لل

 . أف جييد تنظيم األىداؼ التعليمية بطريقة متسلسلة و متتابعة.9 
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 . أف يربط بُت احملتوا العلمى واجملتمع الذى يعيش فيو.02 
 داخل الفصل. تبلمذ. أف يعمل على خلق جو مريح نفسيا لل00 

مث يبٌت عليها ما يريد من معلومات  تبلمذأف يستخدـ دائما أفكار ال. 00
 خديدة.

 على األسئلة واؼبناقشة وإبداء الرأى. تبلمذ. أف يسجع ال00
 اؼبهارات الذىنية واليدوية. تبلمذ. أف يعمل على إكساب ال04
 . أف يستخدـ األمثلة ىف توضيح اؼبفاىيم الصعبة أو اؼبركبة.05
 ويكوف قريبا منهم فبا يسهل تبادؿ األفكار. تبلمذمع ال. أف يتفاعل 06
على التعاوف مع بعضهم البعض وذلك باستخداـ  تبلمذ. أف يشجع ال07

 أداء وإقباز بعض األنشطة وحل اؼبشكبلت. ىف( team work) الفريق 
. أف يكـو بتقييم أدائو ىف الفصل اؼبدرسى حىت يستطيع تدارؾ نقاط 08 

 التقصَت.
منو  تبلمذخارج الفصل اؼبدرسى فبا يزيد قرب ال تبلمذيستمع لل. أف 09 

 وكسراغباجز النفسى بُت اؼبعلم و اؼبتعلم.
على األداء اعبيد و اإلسستذكار و ذلك بإبداء  تبلمذ. أف يشجع ال02 

 النصح ؽبم حوؿ تنظيم أو قاهتم وإعطاء حافز لؤلداء اؼبتميز.
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رس مث يقـو ىف النهاية بتلخيص علما بأىداؼ الد تبلمذ. أف ييحيط ال00 
 ىف الوصوؿ إىل استنتاجات ؿبددة. تبلمذالدرس ومساعدة ال

 (Ethical behavior)ت. اعبوانب األخبلقية 
 . أف ربكم تصرفاتو وسلوكو تعاليم األياف السماوية.0 
سواء ىف اإلختبارات الشفهية  تبلمذ. أف أف يكوف عادال ىف تقييم أداء ال0 

 أو التحريرية أو أى نوع من أنواع األنشطة التعلمية األخرى.
 . أف يكوف ـبلصا وأمينا ىف عملو.0 
 . أف يأخذ ىف اعتباره اعبوانب األخلقية للموضوع الذى يقـو بتدريسو.4 
. أف يكوف سلوكو قوًن داخل وخارج الفصل اؼبدرسى فبا جيعلو قدوة 5 

 .هتبلمذل
 .  تعرف الذكاء العاطفى3

أكد باحثوف آخروف أف الذكاء العاطفى ال دييز القدة اؼبميزين فحسب، بل  
ديكن ربطو أيضا باألداء القوي، ومثاؿ ذلك النتائج اليت توصل إليها ديفد 

الشهَت ىف السلوؾ البشري والتنظيمي  الباحثة(، (David McClellandماكليبلند 
دراسة ىف شركة غذاء مشروبات عاؼبية، فوجد أف أقساـ ـ  0996الذي أخرى عاـ 
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( إذا كاف رؤساؤىا يتمتعوف بدرجو %02الشركة ربقيق أرباحا سنوية تزيد على )
 00ذكاء عاطفي عالية.

( مفهـو الذكاء العاطفى لوصف 0992استخداـ سالويف و ماير عاـ ) 
اػبصائص العاطفية لؤلفراد لتحقيق النجاح) وكانت ىذه اػبصائص العاطفية 
تشمل: التقمص العاطفي، وضبط الزاعات أو اؼبزاج، وربقيق ؿببة اآلخرين، واؼبثابرة 

قابلية للتكيف، و حل و التعاطف، و التعبَت عن األحاسيس، و االستقبللية، و ال
اؼبشاكل بُت األشخاص، و اؼبودة، و االحًتاـ (، وكاف ذلك أوؿ استخداملهذا 
اؼبفهـو الذي بدء ينتشر تباعأ بعد ذلك بُت أوساط اؼبهتمُت، ولقد عرؼ سالو يف 
و ماير الذكاء العاطفى بأنو : ديثل ؾبموعة من عناصر الذكاء االجتماعي تتضمن 

رد بالتحكم يف عواطفو و احاسيسو ىو و الآلخرين و التمييز القدرة على قياـ الف
 00بينها و استخداـ ىذه اؼبعلومات لتوجيو تفكَته و أعمالو و تصرفاتو. 

 جوانب الذكاء العاطفى. 4
، بل ىو الذكاء العاطفى الذي يتكوف من اؼبهارت دانياؿ غوؼباف يقوؿ 

وأداء موظفيهم إىل أعلى حد  اػبمس اليت سبكن أفضل القادة من االرتقاء بأدائهم
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القٌادة:إنلمتقرأأيشًءعنعن,  HBR’s 01 Must Reads on leadership )) ,وأخواته.,غولماندانٌال
10,ص.)2016,العبٌكانللنشرالرٌادض:القرنة)داودسلٌمان.ترجمةة,القٌاد

 13
232(ص.2016,لمللطباعةوالنشروالتوزٌعدارالق:لبنان)النفساإلداريعلم,محمدسرورالحرٌري

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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فبكن. عندما كاف كبار اؼبديرين يف إحدى الشركات يتمتعوف بدرجة عالية من 
 04.:02) الذكاء العاطفى حققت أقسامهم أرباحا سنوية تزيد على )

 05تشمل مهارات الذكاء العاطفى: 
. الوعي الذايت : معرفة اإلنساف نقاط قوتو ونقاط ضعفو و دافعو وقيمو و 0 

 تأثَته ىف اآلخرين.
. االنضباط الذايت : التحكم يف اؼبيوؿ أو األمزجة اؼبشؤشة أو إعادة 0 

 توجهها.
 . الدافعية : االستمتاع باإلقباز من أجل اإلقباز نفسو.0 
 . التعاطف : فهم التكوف العاطفى لآلخرين.4 
ت . اؼبهارة االجتماعية : بناء عبلقة مع اآلخرين لدفعهم يف االذباىا5 

 اؼبطلوبو.
لكننا نشتطيع تعزيز ىذه  نولد صبيعا دبستويات معينة من الذكاء العاطفى، 

 .القدرات عن طريقة اؼبثابرة و اؼبمارسة و التغذية الراجعة من الزماالء أو اؼبدربُت
 

                                                             
القٌادة:إنلمتقرأأيشًءعنعن,  HBR’s 01 Must Reads on leadership )) ,وأخواته.,غولماندانٌال 14

11,ص.)2016,العبٌكانللنشرالرٌادض:القرنة)داودسلٌمان.ترجمةة,القٌاد
القٌادة:إنلمتقرأأيشًءعنعن,  HBR’s 01 Must Reads on leadership )) ,وأخواته.,غولماندانٌال 15

11,ص.)2016,العبٌكانللنشرالرٌادض:القرنة)داودسلٌمان.ترجمةة,القٌاد
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 نتائج التعلم :الفصل الثاني
نتائج التعلم أف للربنامج التعليمي أثر إجيايب وفعاؿ يف تنمية مهارات 

 06التصمييم و التنفيذ و ألداء الفٍت لدى التبلمذ أو الفئة الستهدفة.
ى ؾبموعة البحث يف مهاريت الفهم بعد تطبيق نتائج التعلم ارتفاع مستو  

الربنامج اغباصويب اؼبقًت، وزيادة السرعة يف القراءة، كما توصلت الدراسة إىل أف 
اعبامعة كلمة يف الدقيقة. و  متوسط سرعة قراءة التبلمذ و التلميذات يف اؼبستوى 

تقارب مستواى التبلمذ و التلميذات يف مهارت الفهم و السرعة يف القراعة كذلك 
 07و مهارات الفهم.

                                                             
16

)سودٌةعربٌة:دارلالكتابٌعرضبالصورالتوضٌحٌةبعضالتقنٌاتالحدٌثةالتًتستخدملخدمةوتعلٌمأهودسفار, 

34(ص.2015الخلدج,

 12
35,ص.الكتابٌعرضبالصورالتوضٌحٌةبعضالتقنٌاتالحدٌثةالتًتستخدملخدمةوتعلٌمأهودسفار,
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 الباب الثالث
 مناىج البحث

 أنواع البحوثالفصل األول: 
يف ىذا البحث مقاربة الكمي. وحيثما   الباحثةمقاربة اليت ستستخدـ  

باستخداـ النموذج الوصعي يف  ال يكوف البحث الكمي ىو مقاربة البحث أو
، باستخداـ اسًتاتيجية البحث اليت تتطلب بّينة االحصائية.  08تطوير العلـو

 kerlingerكرليغر    قاؿ . ex post facto نوع البحث األثر الرجعي الباحثةـ ستستخد
ىو التحقيق التجرييب اؼبنهجي الذي ال يتحكم العلماء   ex post factoاألثر الرجعي 

تغَت قد حدث، أو ألّف اؼبتغَت يف األساس ال ديكن متغَت مباشرة بسبب وجود اؼب
تصميم البحث الذي ستسخدـ يف ىذا البحث ىو النموذج  09التبلعب هبا.

غَّتاف األوؿ متغَّت حّر والثاين متغَّت ويف ىذا البحث مت paradigma sederhanaالبسيط 
 رابطة. 

 
 صورة تصميم النموذج البسيط

                                                             
13

 PT Rajaديفوك, )Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatifإمرر, 

Grafindo,4106.42(ص 
003ص.,Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif إمرر, 14

X Y 
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تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت وكانت موضوعات الدراسة  
 ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسرلتبحث  الباحثة. افبا سببا الثانوية مكاسر

 تتخرج من تلك اؼبدرسة. الباحثةألف 
  المجموع الكلي:  الفصل الثاني

للحصوؿ على اؼبعلومات احملتاج إليها يف ىذا البحث فيكوف اجملموع الكلي  
عن اجملموع الكلي يف ىذا  الباحثةكموضوع البحث شيئا ال بد منو. قبل أف يتكلم 

 تقدـ على تقدًن تعاريفو عند اؼبؤىلُت.تالبحث 
 فاجملموع الكلي عند ؿبمد عارؼ تَتو ىو:

Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang menjadi 

pusat perhatian
41

. 
 "كل وجو ونوع معُت ظاىرة أو فكرة تكوف مركز البحث"

 :أما اجملموع الكلي عند سوغيونو ىو 
Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan
40

. 

 الباحثة"والية تعميم تتكوف من موضوع البحث لو كمية وخصيصة معينة أثبتها 
 تها ويليها سحب االستنباط"لدراس

                                                             
52(ص.UNM,2003:مكاسر:IV")قلب”Dasar-dasar statistikمحمدأرفتٌر, 20
52(ص.Alfabeta:2002:بندونغ:VI")قلبMetode Penelitian Administrasiسوغٌٌونو" 21
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 Pengantarوغَت اؼبؤىلُت السابقُت جاء الدكًتاندوس حرماف ورسيتو يف كتابو 

Metodologi Penelitian:موصل مناىج البحث" بتعريف تفصيل عن اجملموع الكلي" 
Populasia dalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang 

memiliki karaktersitik dalam suatu penelitian .22  

اجملموع الكلي ىو صبيع موضوعات البحث اليت تتكوف من إنساف و حيواف 
ات ؽبا شخصيات أو ونبات وظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلوم

 .البحث خصائص يف
فيإجراء البحوث اليت لديها ىدؼ للحصوؿ على بعض البيانات والتقارير  

واؽبدؼ من ذلك ىو أف  .ذات الصلة للبحث جيب أف يكوف أوال السكاف معروفة
 .البحوث اؼبضي قدما بشكل جيد وسلس

مد عارؼ تَتو، فإف السكاف ىو جانب معُت سباما من اػبصائص وقاحمل 
 00.اليت أصبحت مركز االىتماـ والظواىر أو اؼبفاىيم

                                                             
  34(ص.PT. Gramedia Pustaka,1442")جكارتا:Pengantar Metodologi Penelitianحرمنورسٌتو" 22
 0(، ص.0220فريس، جامعة ماكاسار: مكاسر IV" )قالب Dasar-Dasar Statistik,"ؿبمد ارؼ عارؼ تَتو 23
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وىناؾ رأي آخر طرحو سوجيونو يقوؿ: "السكاف منطقة تعميمية تتكوف 
لدراستها ومن مث  الباحثةمن أشياء / مواضيع ؽبا كمية معينة وخصائص حيددىا 

 04.استخبلص النتائج
االستنباط على أف اجملموع الكلي  الباحثةكن بناء على التعاريف السابقة سب

ىو صبيع موضوعات البحث اليت تكوف مركز البحث للحصوؿ على اؼبعلومات. 
اجملموع الكلي يف ىذا البحث ىو صبيع  الباحثة تدبناسبة موضوع ىذه الرسالة فعين

الذين كاف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر تبلميذ الصف 
 تلميذا. 60عددىم

 الفصل الثاني: العينة
 العينة عند سوحرسيمي أريكنتو ىي:

Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti .47  
 .جزء أو نائب اجملموع الكلي اؼبراد حبثو

 : ىي  النموذجية يونو، العينةغقاؿ سو  
            Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.06  

                                                             
 55(، ص.Alfabeta،0225: باندونج:VIII" )قالب Statistika untuk Penelitianيونو،"يغو س 24
25
013(, ص. Bumi Aksara: 0332)جاكارتا: "Prosedur Penelitianسوهارسٌمًارٌكونتو" 
57(، ص.Alfabeta،0225: باندونج:VIII" )قالب Statistika untuk Penelitianيونو،"يغو س   26
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اؼبعٌت : العينة  النموذجية ىي جزء من أجزاء اجملموع الكلي الذى سبتاز بو  
ولذلك تعُت الباحثة أف العينة النموذجية يف ىذا البحث العلمي ىي صبيع التبلميذ 

بوكيت ىداية ماليو الذين   عهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسرالثامن اؼب االصف
اجملموع الكلى تلميذا، وفقا ؼبا قاؿ سوىرسيمي اريكنتو إذا كاف  60كاف عددىم 

الجياوز مائة تلميذ فمن األحسن أف جيعلهم صبيعا العينة النموذجية، وىذا البحث 
 07يسمى بالبحث اجملموع الكلى. 

 طريقة جمع البيانات:الفصل الثالث
   يف مرحلة صبع البيانات: الباحثةوفيما يلي جهود 

جبمع  الباحثةقـو تألف البحث الذي أجري ىو البحث يف ىذا اجملاؿ مث  
باؼبدرسة الثانوية يف البيانات عن طريق أسفل مباشرة يف ؾباؿ أو مكاف البحث 

للحصوؿ على بيانات ملموسة . يف ىذه الدراسة  هد البنات أـ اؼبؤمنُت مكاسرمع
 عدة مراحل: الباحثةأخذ 

 .مرحلة اإلعدادة0
إعداد عدة  الباحثةقبل إجراء البحوث اؼبباشرة يف ىذا اجملاؿ، جيب على  

أوال بصياغة  الباحثةقـو تأمور تتعلق بالبحث. حيث جيب يف ىذه اؼبرحلة أف 

                                                             
012(, ص. 0332  Bumi Aksara )جاكرتا :    Prosedur Penelitian ,22سوحرسٌعىأرنكنطو  
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اؼبعنية، وترتيب اعبدوؿ الزمٍت للبحث،  األطروحة، ورعاية تصريح البحث لؤلطراؼ
 اـ.وإعداد األدوات واؼبواد اليت ديكن استخد

 . مرحلة التجميعة0
معرفة اؼبشاكل اليت ربدث يف ىذا  الباحثةب على ذبيف ىذه اؼبرحلة  

 اجملاؿ.تتم مرحلة اإلعداد على شكل جعل أدوات البحث اؼبتعلقة اؼبتغَتات
 مرحلة التنفيذة. 0

القياـ بو يف ىذه اؼبرحلة ىو إجراء البحوث اؼبيدانية للحصوؿ على ما سيتم  
 بيانات ملموسة باستخداـ أدوات البحث.

 يف مرحلة التنفيذ ىذه ىي: الباحثةالطرؽ اليت اعتمدىا  
 (Angket)طريقة اإلستبياف أ(. 

“Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang 

ia ketahui.”08  

 :اؼبعٌت

االستبيانات ىي عدد من األسئلة اؼبكتوبة الىت استخدامها للحصوؿ على 
 .معلومات من اجمليب من حيث التقرير حوؿ شخصيتو، أو األشياء اليت كاف يعرفها

                                                             

 .151، ص.نفس اؼبرجع 08
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نوع االستبياف اؼبقَفل يف األجوبة على األسئلة.  ةستخدـ الكاتبتيف ىذا البحث 
 .وكانت األسئلة البيانات للكشف عن اؼبشكلة اؼببحوث

 (Dokumentasi)الطريقة الوثيقية (. ب 
“Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan lain lain.” 

 اؼبعٌت: 
ات  الطريقة الوثيقية ىي الطريق للبحث عن اؼبواد حوؿ ىذه األمور أو اؼبتغَتِّ
يف شكل مذكرات والنص والكتب واعبرائد واجملبلت والنقوش وؿَبَضر االجتماع 

 09 وغَتىا.وجداوؿ األعماؿ 
الطريقة الوثيقية للحصوؿ على السَِّجبَلت  الباحثةيف ىذا البحث تستخدـ  

اؼبتعلقة بالبحث. بينها عن اؼبوقع اعبغرايف من اؼبدرسة و ىيكل منظمة اؼبدرسة 
العالية "دار الدعوة واإلرشاد" باروجا والية ماجيٍت ووسائلها وأيضا أحواؿ معلمي 

 ظفاهتا وصبيع طلبتها.ىا ومعلماهتا وموظفي ىا  مو 
 

                                                             

 .000، ص. نفس اؼبرجع 09
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 أداة البحث: الفصل الرابع 
أداه البحث ىي أداه تستخدـ لقياس الظواىر الطبيعية واالجتماعية اليت لوحظت 

وينبغي اف تكوف  .علي وجو التحديد كل ىذه الظاىرة تسمي متغَتات البحث

أدوات البحث قادره علي دعم البيانات وفقا ؼبا ىو مطلوب لكي يتسٌت 

لبلنسحاب اف يكوف استنتاجات دقيقو. أداه البحث اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة ، 

واآلراء والتصورات اؼبتعلقة  .اي اليت تشكل اآلف نوع مقياس مقياس اغبجم

وديكن وضع أدوات  .بشخص أو ؾبموعو من الناس بشاف الظواىر االجتماعية

مع  اجيابيو برساكاالالبحث اليت تستخدـ مقياس ليكَتت يف شكل قائمو مرجعيو 

 .االجاهبات 

على نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف  الذكاء العاطفى للمعلمُت ؼبعرفة  

بيانات  الباحثة تالثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر، مث عقد

التهديف اليت مت اغبصوؿ عليها مث وضعت يف جدوؿ توزيع الًتددات ؼبتوسط 

الدرجة احملسوبة )متوسط( من البيانات اليت مت صبعها من خبلؿ استمارة السؤاؿ 

بندا السؤاؿ/البياف مع اؼبعايَت االجابو علي كل سؤاؿ ىناؾ  02الذي يتالف من 

 ، وىي: 4أجابو علي البند 
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 البياف اإلجيايب أ( إذا كاف

 4. إذا كاف اعبواب دائما ، والقيمة اؼبعطية 0

 0. إذا كاف اعبواب يف كثَت ، القيمة اؼبعطية 0

 0. إذا كاف اعبواب يف أحياف ، والقيمة اؼبعطية 0

 0. إذا كاف اعبواب يف بتاتا ، والقيمة اؼبعطية 4

 ب( إذا كاف البياف السليب

 0والقيمة اؼبعطية . إذا كاف اعبواب دائما ، 0

 0. إذا كاف اعبواب يف كثَت ، القيمة اؼبعطية 0

 0أحياف ، والقيمة اؼبعطية إذا كاف اعبواب يف . 0

 4، والقيمة اؼبعطية  بتاتا يفكاف اعبواب . إذا  4

 طريقة تحليل المعلومات:خامسالفصل ال
اليت ليست التحليل النوعي : ربليل اؼبعلومات الواردة من خبلؿ اؼببلحظة .  0

 بشكل األرقاـ.

. التحليل الكمي : ربليل اؼبعلومات بشكل األرقاـ باستخداـ االحصاءات 0

 .اؼبناسبة
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 استنادا إىل القيمة اؼبتوسطة للمتغَتx :ىو 
Mx = 

∑   
 

 

  تفسَت القيمة اؼبتوسطة لفئات الفاصل الزمٍت اليت مت اغبصوؿ عليها بالطريقة
 التالية:

i =
 

 
 

 الزمٍت الفاصل علي العثور صيغو: 
R = Xb – Xk 

 قيمو حساب korelasi (r) 
  

 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑ 2   ∑  
2
} { ∑ 2   ∑  

2
}

 

 قيمو حساب  thitung 
thitung= 

 √  2

√1     
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 المؤمنين الثانوية مكاسرمعهد البنات أم الفصل األول:لمحة عن 
 لمحة قصيرةأ. 

وكانت فكره تاسيس اؼبدرسة الداخلية االمَته يف اجتماع لقياده منطقو سوالويسي 
من قبل درا. راميو اهلل عز ويل الذي كاف رئيسا لقياده  0980مارس  8اعبنوبية 

تشكيل عبنو شراء األراضي اليت تراسها  ,منطقو ايساييو يف جنوب سوالويسي
سلطو دارفور العقارية. الرامية اليت سبكنت من اغبصوؿ علي قطعو من األرض من 

 ىكتار ديكيلكواىاف اي 0والدتو الراحلة األخ أثَته كاال ، واليت تغطي مساحة 
ُت سوديانغ الفرعي بَتنغكانايا.تسليم األراضي اليت سبت رظبيا قبل اجتماع اؼبشارك

يف منطقو العمل " عائشيو سوالويسي اعبنوبية " ، واليت حضرهتا قياده اؼبنطقة 
 02ىجرية لتتزامن مع  0420دقوقاديو  0سوالويسي جنوبا علي -اعبنوبية

 .يف اوجونغ باند 0980أغسطس 

معهد البنات أـ ، بدات ىذه األرض الوقفية اؼبذكورة أعبله بناء  0984ويف      
 0987يف منطقو النبطية يف جنوب سوالويسي. واغبمد هلل يف مكاسر منُتاؼبؤ 

شخصا 07اعبدد يف ذلك الوقت بلغ  التبلمذاؼبدارس الداخلية بدا قبوؿ 
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، ال يوجد سوي اؼبؤمنُت اـ اؼبومُت الثانوية  الًتبيةيف األصل ، واؼبستوي 
، أنشئت اؼبرحلة الثانوية االضافيو 0200واؼبدرسة االعداديو الثانوية. يف العاـ 

 .لتقييم الفيو
ىل ىناؾ اي مدرسو الرئيسية الدكتور النظاـ التجاري اؼبتعدد األطراؼ ىو 

 .دوكتوراندا سيت راوداه رؤوؼ
 فًوثائق اؼبعلومات علي النحو التايل:

0200السنو الدائمة :   
  :SK 270/SK-PWA/A/IX/00200  رقم شهادة اؼبنشاة

سبتمرب – 0:  تاريخ شهادة التاسيس   – 0200 
 Kd.00.04/5/pp.227/0508/0205 عدد شهادات التصاريح التشغيلية :

0205 -مايو  – 8تاريخ التصرحيات التشغيلية :   
 +B حالو االعتماد :

0206ماد :سنوات االعت  
 SK/BAP-SM/X/0206/052 رقم شهادة االعتماد :

  مًت مربع6222 مساحة األرض :
.  منطقو البناء :02  

 مًت مربع0222
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 أحوال المدرسين .1
 4.1جدول ال

 أحوال المدرسين والموظفين
 

 الدراسة األخيرة المدرس

 دكتور ماجسًت سرجانا اجملموع مؤنث مذكر
4 00 06 00 0  

 المدرسةمكمالت  .2

 4.2الجدول 
 أحوال الوسائل المدرسية

 الرقم الغرف المجموع البيان
 0 مكتب كيبيسانًتينا 0 جيدة
 0 غرفة اؼبدير 0 جيدة
 0 اؼبساحة الرئيسية 0 جيدة
 4 القاعو 0 جيدة
 5 غرفة الصف 8 جيدة
 6 اؼبساحات االداريو 0 جيدة
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 7 ةمكتب 0 افجيد
 8 اؼبستوصف 0 جيد
 9 اؼبكصف 0 جيد
 02 ـبترباللغة 0 جيدة
 00 ـبترب اغبصوب 0 افجيد

 00 ـبترب العلم 0 جيد
 00 اغبماـ 02 جيد
 04 اؼبسجد 0 جيد
 05 التلميذاتمساكن  02 جيد
 06 اعبمعية التعاونية 0 جيدة
 07 اؼبيداف الرياضي 0 جيد
 08 أكشاؾ 0 جيدة
 09 غرفة االنتظار 0 جيدة
 02 مركز األمن 0 جيدة
 00 مسكنا اؼبشرفُت 4 جيدة
 00 مستودع مياه الشرب 0 جيدة
 00 مستودع النسخ 0 جيدة
 04 مطبخ 0 جيد
 05 غرفة الطعاـ 0 جيدة
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 06 بيت الضيافة 0 جيدة
 07 غرفة التنظف 0   جيدة
 08 الغرفة الفنية 0 جيدة
 09 اؼبستودع 0 جيدة
 02 الغرفة اإلدارية 0 جيدة

اعبدوؿ السابق نرى أف الوسائل اؼبتوفرة كافية خاصة يف الوسائل بناء على 
اليت تتعلق بالعمليات الدراسية حيث أف الغرض الدراسي سيتحقق بتوفر الوسائل 

 الدراسية.
  وصف التحليل اإلحصائي -أ

ولوصف نتائج اإلجابات الواردة يف كل بند من البنود اؼبطروحة ، حيدد 
( 0. )البند 4.0 بسؤاؿ واحد مع جدوؿ منفصل للجدوؿاؼبؤلف العناصر الواحدة 

( ، 4)البند  4.6( ، اعبدوؿ 0)البند  4.5( ، اعبدوؿ 0.  )البند 4.4، اعبدوؿ 
( ، 7)البند  4.9( ، اعبدوؿ 6)البند  4.8( ، اعبدوؿ 5)البند  4.7اعبدوؿ 
)البند  4.00( ، اعبدوؿ 9)البند  4.00( ، اعبدوؿ 8)البند  4.02اعبدوؿ 

 4.06( ، اعبدوؿ 00)البند  4.05( ، اعبدوؿ 00)البند  4.04( ، اعبدوؿ 02
 4.09( ، اعبدوؿ 05)البند  4.08( ، اعبدوؿ 04، )البند  4.07اعبدوؿ 

 (.07)البند  00. 4( واعبدوؿ 07)البند  4.02( ، اعبدوؿ 06)البند 
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 اؼبستجيبُت اؼبتعلمُت 60من ىذا البحث يف اغبصوؿ علي البيانات من 
الذكاء العاطفى  تأثَت  الذين مت اختيارىم يف العينة يف ىذه الدراسة عن

على نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ  للمعلمُت
ويتم اآلف صبع البيانات ، ومؤلف الرياضة يف شكل .اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر

 اعبداوؿ التالية:اعبداوؿ ، ولكن حوؿ الصورة ديكن اف ينظر اليها يف 
 4.3 الجدول

 واظهر المعلم الغضب علي المتعلمين الذين ضجة عندما يحدث التعلم
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية

 0 دائما - -
 0 كثَت - -

 0 أحياف 00 % 09
 4 بتاتا 52 :80

 ؾبموع 60 % 022

 0اؼبصدر: نتائج ربليل العدد اغبايل 
اؼبستجيبُت حوؿ اؼبعلم يظهر الغضب علي من اعبدوؿ أعبله بشاف ردود 

:( من  80الناس ) 52اؼبتعلمُت اف التعلم حيدث عندما أظهرت نتائج ضجة 
:( من اؼبستجيبُت الذين يف  09شخصا ) 00اؼبستجيبُت الذين أجابوا أبدا ، و 
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بعض األحياف ، فاف اعبواب علي اعبواب دائما وغالبا ما ال اؼبشاركُت دييدؾ 
ك ديكن اف يستنتج اف اؼبعلم مل يظهر الغضب علي اؼبتعلمُت الذين اعبواب. لذل

 ضجة عندما حيدث التعلم.
 4.4الجدول 

 المعلم يعطي الطالب توبيخ متاخر للفئة القادمة
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية

 0 دائما 50 % 84
 0 كثَت 9 % 06

 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 0صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
من اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت حوؿ مهمة واحده اؼبعلم يعطي  

:( من  54الناس ) 50الطالب توبيخ متاخر للفئة القادمة وكانت النتائج تظهر 
:( من اؼبستجيبُت الذين  06أشخاص ) 9اؼبستجيبُت الذين جييبوف دائما ، و 

شاركُت الدييدؾ الذين أجابوا أجابوا كثَتا ، لبلجابو يف بعض األحياف ، وأبدا ال اؼب
 .توبيخا متاخرا للصف القادـ التبلمذعليو. ىذا يعٍت اف اؼبعلمُت دائما يعطوف 
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  4.5الجدول
معاقبو المعلمين )علي سبيل المثال: العمل علي المشكلة علي متن 

 الذين ال يقومون بهذه المهمة. التالمذالطائرة أو إعطاء مهام اضافيو( 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية

 0 دائما 46 % 74
 0 كثَت 06 :06
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 0صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
من اعبدوؿ أعبله بشاف استجابو اؼبعلمُت معاقبو )علي سبيل اؼبثاؿ: العمل  

الذين ال يفعلوف  التبلمذعلي اؼبشكلة علي منت الطائرة أو إعطاء مهاـ اضافيو( 
 06:( من اؼبستجيبُت الذين جييبوف دائما ، و  74الناس ) 46نتائج اؼبهمة تظهر 

:( يف كثَت من األحياف ، واعبواب ، لبلجابو يف بعض األحياف ،  06شخصا )
وأبدا ال اؼبتعلمُت الذين االجابو عليو... وتبُت اف ىذه البيانات تبُت اف اؼبعلمُت 

سبيل اؼبثاؿ: العمل علي اؼبشكلة علي منت الطائرة أو إعطاء  دائما معاقبو )علي
 الذين ال يقوموف هبذه اؼبهمة. التبلمذمهاـ اضافيو( 
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  4.6الجدول
 المعلمين تقديم الدروس ميتيري مع العاطفة

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 49 % 79
 0 كثَت 00 % 00

 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 4صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
من اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت حوؿ واجبات اؼبعلمُت تقدًن 

يف اؼبائة(  79الناس ) 49الدروس اؼبستفادة من العاطفة. وتظهر النتائج 
:( من اؼبستجيبُت الذين  00شخصا ) 00اؼبستجيبُت الذين أجابوا دائما و 

حيانا للحصوؿ علي إجابات وأبدا ال اؼبتعلمُت االجابو عليو. تبُت أجابوا كثَتا ، وأ
 اف ىذه البيانات تشَت إىل اف اؼبعلمُت تقدًن الدروس ميتَتي مع العاطفة

 4.7 الجدول
 المعلمين المشورة قبل أو بعد التعلم يحدث.

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 54 % 87
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 0 كثَت 8 % 00
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 :022

  5صدر: نتائج ربليل العدد اغبايلاؼب
وتبُت النتائج من اعبدوؿ أعبله اؼبتعلق بردود اؼبستجيبُت بشاف اؼبعلمُت  

( من اؼبستجيبُت % 87شخصا ) 54الذين يقدموف اؼبشورة قبل التعلم أو بعده ، 
الذين أجابوا جواب واحد ( من اؼبستجيبُت % 00أشخاص ) 8اجمليبُت دائما ، و 

وأحيانا أبدا. ىذه البيانات تبُت اف اؼبعلمُت دائما تقدًن اؼبشورة قبل أو بعد التعلم 
 .حيدث

 4.8 الجدول
 الذين ال يهتمون بالتعلم. التالمذواتصل المعلم ب

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 52 % 80
 0 كثَت 00 % 09

 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022
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  6صدر: نتائج ربليل العدد اغبايلاؼب
الذين  التبلمذمن اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت حوؿ اؼبعلم اتصلت  

( من اؼبستجيبُت الذين % 80شخصا ) 52ال يهتموف لتعلم النتائج أظهرت 
:( اؼبستجيبُت الذين أجابوا يف كثَت من  09شخصا ) 00جييبوف دائما ، و 

األحياف ، اعبواب يف بعض األحياف وأبدا.  لذلك ديكن استنتاج اف اؼبعلم اقًتب 
 .الذين ال تويل اىتماما للتعلم التبلمذمن 

 4.9 الجدول
 المعلمون يعطون التشجيع للطلبة

ويةالنسبة المئ  رقم طبقة تردد 
 0 دائما 54 % 87
 0 كثَت 8 % 00

 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 7صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
وتظهر  للتبلمذمن اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت عن اؼبعلم التشجيع  

:( من اؼبستجيبُت الذين جييبوف دائما ،  87شخص ) 54النتائج اف ما يصل إىل 



42 
 

 
 

:( من اؼبستجيبُت الذين أجابوا يف كثَت من األحياف ، وليس  00أشخاص ) 8و 
ألحد اعبواب يف بعض األحياف وأبدا. تبُت اف ىذه البيانات تبُت اف اؼبعلم يعطي 

 .للتبلمذالتشجيع 
 4.14 الجدول

 القادرين علي االجابو علي السؤال للتالمذلم يعطي الثناء المع
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية

 0 دائما 50 % 80
 0 كثَت 00 % 08

 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 8صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
 للتبلمذمن اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت حوؿ اؼبعلم إعطاء شهره  

الذين ىم قادروف علي االجابو علي السؤاؿ حبيث يشعر اؼبتعلمُت العاطفة يف 
:( من اؼبستجيبُت الذين جييبوف دائما ، و  80الناس ) 50العمل أظهرت نتائج 

: من اؼبستجيبُت الذين أجابوا يف كثَت من األحياف ، وال أحد  08شخصا )  00



43 
 

 
 

ُت اف اؼبزيد من اؼبستجيبُت الذين أجابوا اف جييب ، وأحيانا أبدا. ىذه البيانات تب
 .الذين ىم قادروف علي االجابو علي السؤاؿ للتبلمذاؼبعلمُت دائما تعطي شهره 

 4.11 الجدول
 المعلم يعطي المواد التعليمية مع جيده

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 50 % 84
 0 كثَت 02 % 06

 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 9صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
من اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت حوؿ اؼبواد التعليمية يعطي  

:( من اؼبستجيبُت الذين جييبوف  84الناس ) 50اؼبعلمُت جيده ، وأظهرت النتائج 
ال :( من اؼبستجيبُت الذين أجابوا بشكل متكرر ، و  06شخصا ) 02دائما ، و 

أحد يف بعض األحياف وأبدا. ىذه البيانات تشَت إىل اف اؼبواد التعليمية يعطي 
 .اؼبعلمُت جيده
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 4.12 الجدول
 الذين يفتقرون في الدرس التالمذالمعلمين تحفيز 

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 49 % 79
 0 كثَت 00 % 09

 0 أحياف 0 :0
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 02صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
الذين  التبلمذومن اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اجمليبُت علي اؼبعلمُت ربفيز  

:( من اؼبستجيبُت الذين  79الناس ) 49يفتقروف إىل الدروس ، وتظهر النتائج 

شخص  0:( اؼبستجيبُت الذين أجابوا كثَتا ،  09شخصا ) 00جييبوف دائما ، و 

) أحيانا يكوف ، وال أحد أجاب أبدا. وتبُت اف ىذه البيانات تشَت إىل اف اؼبزيد 

 .الذين يفتقروف يف الدرس التبلمذعلمُت ربفيز من اؼبستجيبُت الذين أجابوا اف اؼب
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 4.13 الجدول
 في التعلم التالمذالمعلمون يعطون جوائز لجذب انتباه 

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 02 % 00
 0 كثَت 07 % 07
 0 أحياف 06 % 06
 4 بتاتا 9 % 05
 ؾبموع 60 % 022

 00صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
التعاوف مع الفريق  التبلمذمن اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت بشاف  

 00شخصا ) 02يف إقباز اؼبهمة يف الفصوؿ الدراسية/نتائج عمليو التعلم تظهر ، 

:(  اؼبستجيبُت  07شخصا ) 07:( من اؼبستجيبُت الذين جييبوف دائما ، و 

 9دوا علي بعض األحياف ، و :( الذين ر  06شخصا ) 06الذين أجابوا كثَتا ، 

:( اعبواب ىو أبدا. وتبُت اف ىذه البيانات تشَت إىل اف العديد  05أشخاص )

 .يف التعلم التبلمذمن اؼبستجيبُت الذين أجابوا علي اؼبعلم تعطي ىدايا إلغراء 
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 4.14 الجدول
 الذين يصعب إنجاز المهمة التالمذالمعلم في محاولة لمساعده 

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 50 % 84
 0 كثَت 02 % 06

 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 00صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
من اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت حوؿ اؼبعلم الذي حياوؿ مساعده  

:( من  00أشخاص ) 02الذين يصعب ربقيق النتائج وأظهرت  التبلمذ

:( من اؼبستجيبُت الذين  44شخصا ) 00اؼبستجيبُت الذين أجابوا دائما و 

أجابوا يف كثَت من األحياف ، وال أحد يف بعض األحياف وأبدا. وتبُت اف ىذه 

صعب عليهم الذين ي التبلمذالبيانات تشَت إىل اف اؼبدرسُت حياولوف دائما مساعده 

 إقباز اؼبهمة
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 4.15 الجدول
 الذين يصعب إنجاز المهمة التالمذالمعلم في محاولة لمساعده 

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 02 %  48
 0 كثَت 07 % 07
 0 أحياف 00 % 00
 4 بتاتا 0 % 0

 ؾبموع 60 % 022
 00صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب

علي  التبلمذمن اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت حوؿ اؼبعلمُت دليل  
:( من اؼبستجيبُت الذين  48شخصا ) 02تطوير اؼبواىب النتائج اليت ديلكها 

 00:( من اؼبستجيبُت الذين أجابوا كثَتا ،  07شخصا ) 07جييبوف دائما ، و 
عبواب ىو أبدا. تبُت :( ا 0) 0االجابو يف بعض األحياف ، والناس  00شخصا )

 .لتطوير اؼبواىب اليت سبلكها التبلمذاف ىذه البيانات تبُت اف اؼبعلمُت توجيو 
 4.16 الجدول

 المقربين من دون النظر إلى مستوي الذكاء التالمذمدرس 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية

 0 دائما 50 % 85
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 0 كثَت 9 % 05
 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 04صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
من اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت عن الطالب اؼبعلم من دوف النظر  

:( من اؼبستجيبُت الذين جييبوف  85الناس ) 50إىل مستوي الذكاء النتائج تظهر 
ف :( من اؼبستجيبُت الذين أجابوا يف كثَت من األحيا 05أشخاص ) 9دائما ، و 

، وأجاب ال أحد يف بعض األحياف وأبدا. تبُت اف ىذه البيانات تشَت إىل اف 
 .الطالب اؼبعلم اؼبقرب من دوف النظر إىل مستوي الذكاء

 4.17 الجدول
 التالمذيصبح المعلم وسيطا إذا كان ىناك اختالف في الراي بين 

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 54 % 87
 0 كثَت 8 % 00

 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022
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 05صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
من اعبدوؿ أعبله بشاف اؼبعلم التوسط إذا كاف ىناؾ اختبلؼ يف الراي بُت  

 8:( من اؼبستجيبُت الذين جييبوف دائما ، و  87الناس ) 54نتائج الطالب تظهر 
:( من اؼبستجيبُت الذين أجابوا يف كثَت من األحياف ، وال أحد  00أشخاص )

اف اؼبعلم يكوف وسيطا إذا كاف أجاب وأحيانا مضي.  وتبُت اف ىذه البيانات تبُت 
 .التبلمذىناؾ اختبلؼ يف الراي بُت 

 4.18 الجدول
 المعلمون ترك الفصول الدراسية في وقت الصراع

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما - -
 0 كثَت - -

 0 أحياف 6 % 02
 4 بتاتا 56 :92

 ؾبموع 60 % 022

 06صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
ومن اعبدوؿ أعبله فيما يتعلق بردود اجمليبُت علي اؼبعلمُت ترؾ الفصوؿ  

:( من اؼبستجيبُت الذين  02أشخاص ) 6الدراسية عندما تظهر نتائج النزاع 
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:( من اؼبستجيبُت الذين أجابوا أبدا  92الناس ) 56أجابوا يف بعض األحياف ، و 
علمُت االجابو عليو... وتبُت اف ىذه ، للرد دائما يف كثَت من األحياف ال يوجد اؼبت

 البيانات تبُت اف اؼبعلم ال يًتؾ الصف يف حالو حدوث تعارض.
 4.19 الجدول

 التالمذالعنف البدني ضد معلمي 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية

 0 دائما - -
 0 كثَت - -

 0 أحياف 0 % 0
 4 بتاتا 60 % 98
 ؾبموع 60 % 022

 07صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
ويتبُت من اعبدوؿ أعبله اؼبتعلق بردود اجمليبُت عن العنف البدين الذي  

يف اؼبائة( من اؼبستجيبُت الذين  0أشخاص ) 4تعرض لو السيد ميبلكوكاال اف 
يف اؼبائة( من اؼبستجيبُت الذين  98شخصا ) 60أجابوا يف بعض األحياف ، و 

من األحياف ال يوجد اؼبتعلمُت االجابو عليو. تبُت اف ىذه البيانات  أجابوا يف كثَت
 .التبلمذأظهرت اؼبعلم ميبلكوكاال العنف البدين ضد 
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 4.24 الجدول
 تطبيق جيدا لى التالمذ والتالمذ من اي وقت مضيوقدم المعلم أحاطو إ

 رقم طبقة تردد النسبة المئوية
 0 دائما 42 % 65
 0 كثَت 00 % 04
 0 أحياف 0 % 0
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 08صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
 للتبلمذمن اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت حوؿ اؼبعلم يعطي التوجيو  

:(  65الناس ) 42من اي وقت مضي تطبيق مع النتائج اعبيدة أظهرت  التبلمذو 
:( من اؼبستجيبُت الذين  04شخصا ) 00من اؼبستجيبُت الذين جييبوف دائما ، و 

اعبواب ىو يف بعض األحياف ، وال أحد أجاب أبدا. تبُت اف ىذه البيانات 
مضي تطبيق  من اي وقت التبلمذ و للتبلمذأظهرت اف اؼبعلم يعطي التوجيو 

 .جيدا
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 4.21 الجدول

 المعلم يدرك خطاه عندما المغالطة في التعلم
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية

 0 دائما 08 % 45
 0 كثَت 00 % 07
 0 أحياف 02 % 06

 4 بتاتا 0 :0
 ؾبموع 60 % 022

 09صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
اؼبستجيبُت حوؿ اؼبعلم يدرؾ خطاه عندما من اعبدوؿ أعبله بشاف ردود  

:( من اؼبستجيبُت الذين جييبوف  45شخصا ) 08اؼبغالطة يف تعلم النتائج تظهر 
شخصا  02:( من اؼبستجيبُت الذين أجابوا كثَتا ،  07شخصا ) 00دائما ، و 

:( اعبواب ىو أبدا.  0:( اعبواب ىو يف بعض األحياف ، وشخص واحد ) 06)
 .البيانات أظهرت اف اؼبعلم يعًتؼ خطاه عندما اؼبغالطة يف التعلمتبُت اف ىذه 
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 4.22 الجدول

 التالمذالمعلم يصبح مكانا لمعالجو الشكاوي التي يتعرض لها 
 رقم طبقة تردد النسبة المئوية

 0 دائما 50 % 84
 0 كثَت 02 % 06

 0 أحياف - -
 4 بتاتا - -

 ؾبموع 60 % 022

 02صدر: نتائج ربليل العدد اغبايل اؼب
من اعبدوؿ أعبله بشاف ردود اؼبستجيبُت حوؿ الطالب اؼبعلم من دوف  

يف اؼبائة( من  84شخصا ) 50النظر يف مستوي الذكاء وأظهرت النتائج 
:( من اؼبستجيبُت الذين  06أشخاص ) 02اؼبستجيبُت الذين جييبوف دائما ، و 

، يف بعض األحياف وأبدا. تبُت اف ىذه البيانات تشَت  أجابوا يف كثَت من األحياف
 .إىل اف الطالب اؼبعلم اؼبقرب من دوف النظر إىل مستوي الذكاء

 الفصل الثانى : الذكاء العطفى للمعلمين 
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على نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف  الذكاء العاطفى للمعلمُت ؼبعرفة        
بيانات التهديف  الباحثةمث عقد ،الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر

اليت مت اغبصوؿ عليها مث وضعت يف جدوؿ توزيع الًتددات ؼبتوسط الدرجة احملسوبة 
من  )متوسط( من البيانات اليت مت صبعها من خبلؿ استمارة السؤاؿ الذي يتالف

 4بندا السؤاؿ/البياف مع اؼبعايَت االجابو علي كل سؤاؿ ىناؾ أجابو علي البند  02
 ، وىي:
 ( إذا كاف البياف اإلجيايبأ

 4. إذا كاف اعبواب دائما ، والقيمة اؼبعطية 0
 0. إذا كاف اعبواب يف كثَت ، القيمة اؼبعطية 0
 0أحياف ، والقيمة اؼبعطية . إذا كاف اعبواب يف 0
 0، والقيمة اؼبعطية  بتاتا يفكاف اعبواب ا  إذ. 4

 ب( إذا كاف البياف السليب
 0. إذا كاف اعبواب دائما ، والقيمة اؼبعطية 0
 0. إذا كاف اعبواب يف كثَت ، القيمة اؼبعطية 0
 0أحياف ، والقيمة اؼبعطية إذا كاف اعبواب يف . 0
 4، والقيمة اؼبعطية  بتاتا يفكاف اعبواب . إذا  4
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 4.23 الجدول
على نتائج التعلم لدى  الذكاء العاطفى للمعلمين  جدول توزيع ترددات العمل

 تالميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر
 F.X2 F.X X2 النسبة المئوية

الدرجات 
 فاصل F الوسطي

0: 8452 002 4005 65 0 64-66 
05: 40606 600 4604 68 9 67-69 
08: 55450 780 5240 70 00 72-70 
09: 65700 888 5476 74 00 70-75 
09: 70048 904 5909 77 00 76-78 
08: 020422 0082 6422 82 06 79-80 

 ؾبموع 60 405 00695 4605 044777 % 022

 :مث تقـو العملية التالية باجراء اغبسابات التاليةبناء على اعبدوؿ السابق 
للمتغَت العاشر الذي ىو حوؿ اإلبداع من x ا. العثور علي القيمة اؼبتوسطة  

 اؼبعلمُت عن طريق تلخيص القيمة االصباليو للمجيبُت اآلف منقسمة.
 ىو: xاستنادا إىل القيمة اؼبتوسطة للمتغَت 

Mx = 
∑   
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      = 0550
02  

    = 5117 = 52 

 50ىي  Xإذا القيمة اؼبتوسطة للمتغَت 
تفسَت القيمة اؼبتوسطة لفئات الفاصل الزمٍت اليت مت اغبصوؿ عليها  ب.  

 بالطريقة التالية:
i =

 

 
 

 وصف:
 األوؿ: فئة الفاصل الزمٍت

R)النطاؽ )اعلي درجو ناقص ادين قيمو : 
K)عدد الفئات )استنادا إىل عدد االختيارات اؼبتعددة : 

 ( باستخداـ الصيغة:Rاثناء البحث عن النطاؽ )
R = Xb – Xk 

Xb = أكرب قيمو 
    = 08 

Xk = أصغر قيمو 
    = 46 

R = 08 - 46 

    = 64 

 مث اسًتداد قيمو الفاصل الزمٍت
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i =
 

 
 

  =
16

2
    = 2 

نتائج القيمة اؼبضافة اليت مت اغبصوؿ عليها أعبله ، وذلك لتصنيف الذكاء  باناء
 العاطفي للمعلمُت ديكن اغبصوؿ علي الفواصل الزمنيو التالية:

 4.24 الجدول
على نتائج التعلم لدى تالميذ  الصف الثامن   الذكاء العاطفى للمعلمين  تاىيل

 لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر
  النسبة اؼبؤوية

(%) 

 وتواتر

 (f) رقم فاصل طبقة 

 0 80-79 فبتاز 06 06
 0 78-76 جدا جيد 00 09
 0 75-70 جيد 00 09
 4 70-72 وسط 00 08
 5 69> ضعيف 00 08

 ؾبموع 60 :022

الذكاء   من Xتظهر النتائج اؼبذكورة أعبله قيمو اؼبتوسط )الوسط( ؼبتغَت     
( ما يصل إىل 80-79تصنف علي اهنا الف اؼبدرجة يف الفًتة ) العاطفى للمعلمُت

تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد  : من اجملموع 06أو كبو  تبلمذشخصا من ال 06
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 الذكاء العاطفى للمعلمُت  وىذا يعٍت متوسط.البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
أـ اؼبؤمنُت الثانوية البنات  على نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد 

 .دبا يف ذلك اؼبؤىبلت عاليو جدامكاسر
 4.25 الجدول

نتائج التعلم  / الذكاء العاطفى للمعلمين ) Xقيمو الفاصل الزمني للمتغير 
 (لدى تالميذ

 رقم فاصل طبقة حرؼ

 0 80-79 فبتاز أ
 0 78-76 جدا جيد ب
 0 75-70 جيد ج
 4 70-72 وسط د
 5 69 ≥ ضعيف ه

الذكاء   من Xتظهر النتائج اؼبذكورة أعبله قيمو اؼبتوسط )الوسط( ؼبتغَت  
وىذا يعٍت .(80-79تصنف علي اهنا الف اؼبدرجة يف الفًتة ) العاطفى للمعلمُت

على نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد  الذكاء العاطفى للمعلمُت  اف
 .يف ذلك اؼبؤىبلت عاليو جدادبا البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
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نتائج التعلم لدى تالميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم الفصل الثالث : 
 المؤمنين الثانوية مكاسر

ونتائج الدراسة اليت قصدىا صاحب الببلغ يف ىذه االطروحو ىي قيمو   
الصف الثامن   الفصل الدراسي الثامن الذي حصل عليو صاحب الببلغ من الوثائق

نتائج علي  ؼبعرفو اؼبزيد من التفاصيل. ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
ديكن  التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر

 مشاىدتو علي النحو التايل:
 4.25 الجدول

الثانوية  نتائج التعلم لدى تالميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم المؤمنينال
 مكاسر

 الرقم اإلسم وقيمه

 0 ا. فاديو نور الكفاح 84
 0 اييوف فهاديبل كرًن 87
 0 اناندا ايززه األحجار الكردية 88
 4 اندي رديايانيت ليستاريل 90
 5 فوزيو نور ماسيواه 86
 6 فوزيو نور فيورياين 85
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 7 غايده نور فايزة سارابيا حسُت 88
 8 الزنتُت الفاربة 85
 9 خونوؿ خاطر السيد 89
 02 ماغفَتا االيسوراف 88
 00 مرضاطيو اهلل العزره 88
 00 نابياه رمضاين 92
 00 البديعة نور فاضلو البصرة 89
 04 نائلة ؾبتهده 87
 05 نور ىيداياين ريزكي موليا 88
 06 نورفهمي ايبار 87
 07 نور فتح 87
 08 نورموميناه 86
 09 نورسياؼحزيعو دجنيدي  87
 02 علياء نور اؽباـ 86
 00 نور اماليا 87
 00 عائشو نوررمهو 92
 00 الفيعو رضبانيت روزيل 87
 04 أماندا شوهبَته 85
 05 اندي نور اوخديا 85
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 06 رينا اولليننياما 84
 07 عطية امالياه عزيز 87
 08 بلقيس االمرباطوره االمَته 80
 09 جيهاف عزاىره شفَتا 85
 02 ميفَتا انايبل شاـ 84
 00 مَتفشوؿ جنو 84
 00 صبيلو لؤلؤه خَتوانا 87
 00 عزره النابلسية القطبية 87
 04 نداديو دين كاميليو 92
 05 نَتينا راودىاتوؿ جانا 84
 06 نور سيك اسيك يف االخره 92
 07 نور عقيلة سلسلو 85
 08 نور اضبوا عوىم نوزولدين 87
 09 ليايلنور سياىراين  86
 42 نور أميناه ساري 89
 40 رزكي امالياه 85
 40 اندي حنيفو عزاىره 86
 40 اينوف قليب متوكل أكرب 80
 44 الفاح الكفاح اضبد 84



62 
 

 
 

 45 اليماين حجر 88
 46 اندي موالين اسزيفا 80
 47 عريعو فتح 80
 48 اؽبو فاتيكا ساري 86
 49 مفكره كانتيكا مولدار 89
 52 جناديفخريو  87
 50 فتحسياهبُت نور 85
 50 فطر رمضاين 85
 50 لولو ثاليا سومارنو 84
 54 ماريٍت مودماينا سليم 92
 55 ميزيا اوليليا العزيز 84
 56 تقرير موشباينا 87
 57 التشوىات 84
 58 نفلو اميليو صاحل 88
 59 ناثانيا ميكايبل سلسابياه 80
 62 نور فهمي متزوج 86
 60 ىيربا ضبزةنور  84
 60 فخَته نور 88
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علينتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت   لقيمو  
مث لتحليل البيانات ، مث القياـ اإلحصاءات اؼبكتبية من اعبدوؿ ،الثانوية مكاسر

النحو أعبله اليت مت القياـ بو مع عمليو جعل جدوؿ العمل يف توزيع الًتددات علي 
 التايل:

 4.25 الجدول
نتائج التعلم لدى تالميذ  الصف الثامن  علي  جدول توزيع ترددات العمل

 لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر
%   F.X^2 F.X X^2 ًالدرجاتالوسط F فاصل 

8,26 04445 405 6889 80 5 80 
06,00 72562 842 7256 84 02 84 
04,50 65205 765 7005 85 9 85 
00,09 50770 620 7096 86 7 86 
02,97 98097 0000 7569 87 00 87 
00,9 60950 724 7744 88 8 88 
6,45 00684 056 7900 89 4 89 
 اجملموع 60 780 68080 5054 460606 022

 :استنادا إىل اعبدوؿ مث تقـو العملية التالية باجراء اغبسابات التالية
علي نتائج التعلم لدى اليت تتعلق بتعلم  Yالعثور علي القيمة اؼبتوسطة للمتغَت -أ

 .جيبُت لنموذج االسئلو بالبالكاملعن طريق تلخيص اؼبست تبلميذ
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 ىو: Yادا إىل القيمة اؼبتوسطة للمتغَتاستن
Mx = 




f

fy

 

                     = 
5354

62
      = 53,68  

 :قيمو فئات الفاصل الزمٍت اؼبتوسط الذي مت اغبصوؿ عليو بالطريقة التاليةتفسَت 
i =

 

 
 

 وصف:
 iفئة الفاصل الزمٍت : 
R)النطاؽ )اعلي درجو ناقص ادين قيمو : 
K)عدد الفئات )استنادا إىل عدد االختيارات اؼبتعددة : 

 ( باستخداـ الصيغة:Rاثناء البحث عن النطاؽ )
R = Xb – Xk 

Xb = أكرب قيمو 
    = 16 

Xk = أصغر قيمو 
    = 08 

R = 16 - 08 

    = 0 
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 :مث اسًتداد قيمو الفاصل الزمٍت
i =

 

 
 

  =
2

6
    =  4 

   04,88 ىي Y إذا القيمة اؼبتوسطة للمتغَت
 4.25 الجدول

نتائج التعلم لدى تالميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم علي  تاىيل
 مكاسرالمؤمنين الثانوية 

  النسبة اؼبؤوية
 (%) 

 الرقم فاصل طبقة (f) وتواتر

 0 90-92 فبتاز 6 02
 0 89-88 جدا جيد 00 08
 0 86-87 جيد 00 04
 4 84-85 وسط 09 00
 5 80> ضعيف 5 8

 مجموع 62 :144

علي نتائج الدراسة مت  Yتشَت النتائج اؼبذكورة أعبله إىل اف متوسط اؼبتغَت  
شخصا  00( بعدد يصل إىل 86-87تصنيفو ألنو مت تضمينو يف الفاصل الزمٍت )

تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ لل يف اؼبائة من اجملموع 04)عينو( أو كبو 
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نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف ال وىذا يعٍت متوسط.اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
 دبا يف ذلك اؼبؤىبلت.بنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسرالثامن  ؼبعهد ال

 4.25 الجدول
 )نتائج التعلم( Yقيمة فاصل المتغيرات 

 No فاصل طبقة حرؼ

 1 90-92 فبتاز أ
 2 89-88 جدا جيد ب
 3 86-87 جيد ج
 4 84-85 وسط د
 5 80> ضعيف ه

 مرفود وHoإذا .thitung (t) = 0,720 <  t tabel = 0,670يستنتج أف " uji t "بفعل 

Haعلى نتائج التعلم لدى تبلميذ   الذكاء العاطفى للمعلمُت تأثير  مقبوؿ، فهناؾ
 .الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر

 ب. مباحثة
علي نتائج الدراسة قد صنف  Yوتشَت النتائج اؼبذكورة أعبله إىل اف متوسط اؼبتغَت 

على نتائج التعلم لدى تبلميذ  وىذا يعٍت  (.86-87ألنو مدرج يف الفاصل الزمٍت )
 دبا يف ذلك اؼبؤىبلت. الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
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على نتائج التعلم لدى تالميذ   الذكاء العاطفى للمعلمين تأثير  الفصل الرابع : 
 الصف الثامن  لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر

ائج الختبار ما إذا كاف ىناؾ تاثَت علي اإلبداع من اؼبعلمُت كبو ربسُت نت 
وديكن اغبصوؿ عليها من نتائج الدراسة اليت أعدىا التحليل لتبلمذ. تعلم ا

اما فيما ربليل معادلو االكبدار البسيط.باستخداـ األساليب االحصائيو ، اي 
 يتعلق دبعايَت االختبار فهي كما يلي:

 )ىناؾ تاثَت(               مقبولو يف    

 )ال يوجد تاثَت(                مقبولو يف    
 ؼبزيد من التفاصيل اػبطوات التالية اليت اختبار الفرضيات: 

مساعد جدوؿ غبساب اإلحصائيات. قبل إنشاء اعبدوؿ أوال ، يتم إنشاء  -0
 ربديد العمل من:

 ىو الذكاء العاطفي اؼبعلم X. اؼبتغَت 0
 ىو نتيجة للتعلم Yاؼبتغَت .0
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 4.25 الجدول
على نتائج التعلم  الذكاء العاطفى للمعلمين تحليل االنحدار مساعد الجدول 

 لدى تالميذ  الصف الثامن  لمعهد البنات أم المؤمنين الثانوية مكاسر
 X Y X  Y  X.Y الرقم

0 78 84 6284 7256 6550 
0 82 87 6422 7569 6962 
0 79 88 6040 7744 6950 
4 72 90 4922 8080 6072 
5 75 86 5605 7096 6452 
6 79 85 6040 7005 6705 
7 74 88 5476 7744 6500 
8 77 85 5909 7005 6545 
9 82 89 6422 7900 7002 

02 75 88 5605 7744 6622 
00 78 88 6284 7744 6864 
00 72 92 4922 8022 6022 
00 79 89 6040 7900 7200 
04 75 87 5605 7569 6505 
05 76 88 5776 7744 6688 
06 82 87 6422 7569 6962 
07 79 87 6040 7569 6870 
08 77 86 5909 7096 6600 



64 
 

 
 

09 76 87 5776 7569 6600 
02 70 86 5240 7096 6026 
00 76 87 5776 7569 6600 
00 70 92 5084 8022 6482 
00 74 87 5476 7569 6408 
04 70 85 5009 7005 6025 
05 69 85 4760 7005 5865 
06 70 84 5240 7256 5964 
07 70 87 5009 7569 6050 
08 67 80 4489 6889 5560 
09 67 85 4489 7005 5695 
02 69 84 4760 7256 5796 
00 70 84 5084 7256 6248 
00 68 87 4604 7569 5906 
00 74 87 5476 7569 6408 
04 70 92 5009 8022 6572 
05 70 84 5084 7256 6248 
06 65 92 4005 8022 5852 
07 75 85 5605 7005 6075 
08 82 87 6422 7569 6962 
09 82 86 6422 7096 6882 
42 77 89 5909 7900 6850 
40 70 85 5240 7005 6205 
40 64 86 4296 7096 5524 
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40 82 80 6422 6889 6642 
44 72 84 4922 7256 5882 
45 82 88 6422 7744 7242 
46 72 80 4922 6889 5802 
47 69 80 4760 6889 5707 
48 72 86 4922 7096 6202 
49 79 89 6040 7900 7200 
52 82 87 6422 7569 6962 
50 77 85 5909 7005 6545 
50 78 85 6284 7005 6602 
50 79 84 6040 7256 6606 
54 70 92 5009 8022 6572 
55 68 84 4604 7256 5700 
56 82 87 6422 7569 6962 
57 78 84 6284 7256 6550 
58 79 88 6040 7744 6950 
59 69 80 4760 6889 5707 
62 75 86 5605 7096 6452 
60 68 84 4604 7256 5700 
60 77 88 5909 7744 6776 
 398131 462616 343855 5354 4649  مجموع

 ربليل االكبدار البسيط
Y = a + bx 



21 
 

 
 

 مع الصيغة: bربديد السعر ا( 
b= 

 





22 )(

))(()(

XXn

YXXYn

 
b= 

)1544)(1544()80292(62

)2580)(1544()319741)(62(





 
b=

)2383936()4978104(

)3983520()19823942(





 

b= 
2594168

15840422
 

b= 80018 

 مع الصيغة: aربديد سعر ( 0
a = 

n

XbY  

 a = 
62

)3702)(106,6(5354 

 
a= 

7576  44 816 604 

84

 a=
 01 471 604

84
 

a=23062 

 (r)( ربديد قيمو االرتباط0
  

 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑ 2   ∑  
2
} { ∑ 2   ∑  

2
}

 

  
 62  343131   4604  5354 

√ 62  343355   343355 2  { 62  462616   5354 2}
 

            

  
24634122  24626536

√21314010  21242331 {23632124 23665316}
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2536

√ 26124 {16326}
 

  
2536

√1234253004
 

  
2536

35343 45
 

  0 210 

 thitung  قيمو حساب (4

thitung= 
 √  2

√1     
 

thitung= 
0 210√62 2

√1  0 210  
 

thitung= 
0 210 2 246 

√1  0 0441  
 

thitung= 
1 622

0 452
 

thitung= 
1 634

0 443
 

thitung= 10202 

ttabel حساب (5

ttabel = t(0005)(62-2) 

ttabel = t(0005)(60 

ttabel = 10621 
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 uji t "بفعل مقبوؿ، Ha ومرفود Hoإذا.thitung (t) = 10202 <  t tabel = 10621يستنتج أف "
على نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف  الذكاء العاطفى للمعلمُت تأثَت فهناؾ 

 .الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
 

 البحثب. 

على  الذكاء العاطفى للمعلمُت وأظهرت النتائج اف النسبة اؼبئوية للمتوسط 
نتائج التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر 

اؼبدرجة يف اؼبؤىبلت عاليو جدا ، يف حُت على نتائج   (:06) 74,04بلغت 
التعلم لدى تبلميذ  الصف الثامن ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر بلغت 

لتقدير امهيو اختبار االكبدار بسيطو مث  وتشمل اؼبؤىبلت. (:04) 86,05
. وىذا Ho، مث يتم رفض  0,720<0,670اي  thitung > ttabel اغبصوؿ عليها

على نتائج التعلم لدى  الذكاء العاطفى للمعلمُت بُت  يعٍت اف ىناؾ اثارا كبَت
 .تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر

وفهمو الفهم  الذكاء العاطفي كيف أمهية التعامل معىذا يوضح لنا  
الصحيح ليكوف خَت معُت لئلنساف يف مواجهة اؼبشكبلت والتعامل مع ضغوط 
اغبياة وإدارة عواطفو وانفعاالتو لتكوف دافعًا لو وليس ؿبطمًا لو، وبناء العبلقات 

 .ثمرة وإدارة عواطفو وعبلقاتو بشكل صحيح كبو النجاحاؼب

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=ar&sp=nmt4&u=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/49095/posts&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700195,15700201&usg=ALkJrhjM1afsTvsMAScLZIbO2-KFuQ7LBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.co.id&sl=ar&sp=nmt4&u=http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/49095/posts&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700195,15700201&usg=ALkJrhjM1afsTvsMAScLZIbO2-KFuQ7LBg
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إف القدرة على السيطرة على العواطف واالنفعاالت ىي أساس اإلرادة  
وأساس الشخصية الناجحة، وإدارة العواطف ىي ربد وىي حاجة ملحو بنفس 
الوقت، فهناؾ أشخاص يتمتعوف دبستوى ذكاء مرتفع ولكن ال يستطيعوف تسيَت 

اطفية بشكل جيد، فقد يفشل الشخص البلمع من حيث الذكاء يف حياهتم الع
( 44: 0224حياتو نتيجة عدـ سيطرتو على انفعاالتو ودوافعو اعباؿبة )خوالدة، 

فالعواطف ىي اليت تقود التفكَت والقيم و اػبوؼ والبقاء، والقدرة على إدارهتا 
ل سليب يعٍت بشكل صحيح يعٍت اػبروج من األزمات واؼبشكبلت وإدارهتا بشك

 .االنغماس يف األزمات واؼبشكبلت وبالتايل التأثَت بشكل سليب على قراراتو
والذكاء العاطفي ىو قاعدة وأساس منو الكفاءة العاطفية، و اليت أساسها  

األفراد األكثر ذكاء عاطفي أو لديهم قدرة اكرب على تنمية مهارات كفايتهم 
 العاطفية:
  مستقرا من العبلقات العامة االجيابية بُت األفراد الذكاء العاطفي خيلق منطا

 واؼبوظفُت.
 للمجموعات و لؤلفراد يف ربسُت اإلنتاج، ؼبا يف ذلك من  الذكاء العاطفي يؤثر

 قدرة على البعد عن االضطراب وضغوط العمل
 لو عبلقة بتحصيل األطفاؿ  الذكاء العاطفي أظهرت الدراسات يف ىذا اجملاؿ اف

 وتعليمهم وبتحسُت سلوكهم
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 لدى اؼبعلمُت  الذكاء العاطفي كما أشارت الدراسات إىل اف ضعف مستوى
ف واآلىل جيعل انفعاالت وعواطف األطفاؿ حادة وسلوكياهتم عدوانية ويكونو 

 .أكثر تعرضا لئلحباط واالكتئاب
  تشَت نتائج الدراسات النفسية الًتبوية واالجتماعية إىل اف اثر ذكاء العاطفة

 على النجاح يف اغبياة أعلى من اثر الذكاء العاـ.
  وأخَتا جيب أف نشَت إىل اف للذكاء العاطفي صبلت كثَتة ومتشعبة بواقع

 نا وعبلقاتنا مع اآلخرينتعاملنا مع اغبياة وطريقة إدارتنا ألنفس
مفهـو عصري حديث، ولكن وجد لو تأثَت واضح على  الذكاء العاطفي ألف يعترب

ؾبرى سَت حياة اإلنساف، وتأثَت مهم يف طريقة تفكَته وعبلقاتو وانفعاالتو، فهناؾ 
لتفكَت وبُت العقل والقلب، وىناؾ تعاوف فيما بينها قاسم مشًتؾ بُت العواطف وا

إلتاحة الفرصة لئلنساف الزباذ القرارات الصحيحة والتفكَت بشكل سليم، 
فالشخص الذي يعاين من اضطراب عاطفي أو عدـ أتزاف عاطفي ال يستطيع 
السيطرة على عواطفو أو التحكم بانفعاالتو حىت وأف كاف على مستوى عايل من 

 02الذكاء.
 

                                                             
أهمٌةالذكاءالعاطفى"أحمدالسٌدكردي" 30
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الخالصات ( أ

على نتائج التعلم  الذكاء العاطفى للمعلمُت تأثَت عن  الباحثة سرد أف بعد
 تسحب أف لدى تبلميذ  الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر

 :أف اػببلصات
دبا يف ذلك  معهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسريف  الذكاء العاطفي اؼبعلمُت .0

 ".جدا جيد"اؼبؤىبلت 
الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية نتائج التعلم لدى تبلميذ . 0

 .جيددبا يف ذلك  مكاسر
على نتائج التعلم لدى تبلميذ   الذكاء العاطفى للمعلمُت تأثَت كبَت ىناؾ . 0

 .الصف الثامن  ؼبعهد البنات أـ اؼبؤمنُت الثانوية مكاسر
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 المقترحات ( ب

 بناء على نتائج البحث، فتقدـ بعض اؼبقًتحات فيما يلي:
العاطفي مرحلة كبَت على نتائج التعلم أف اؼبعلمُت الذكاء ؼبعلمُت نتائج البحث . 0

 لدى تبلميذ.
 معاعبو عليتدريبعقد ب العاطفي الذكاء للمعلمُت اغبفاظ اف اؼبتوقع. ؼبدرسة 0

 العواطف
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