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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 

  قدس –لعالية اإلسالمّية "بنات"  االصورة العامة لمدرسة   .أ 

  قدس –"بنات"  العالية اإلسالمّية الجغرافية والتاريخية لمدرسة  .1

في شارع حممد ارواين قدس –العالية اإلسالمّية ضة العلماء" "بناتمدرسة تقع 

)، الربيد 0291( 443143قدس. رقم اهلاتف  -امني احلاج بكراندون

وبنيت هذه املدرسة يف تاريخ ، kudus.sch.id-info@manubanat: اإللكرتوين

. املدرسة "بنات" العالية االسالمية هي واحدة من املؤسسات 1971ينايري 1

  1التعليمية يف قدس من مجيع املشاركني وكانت التالميذ.

  2قدس –"بنات"  العالية اإلسالمّية الرؤية والمهمة، واألهداف لمدرسة  .2

  الرؤية  )أ 

حتقيق ابنة املدارس باعتبارها مركزا لالمتياز قادرة على إعداد وتطور املوارد البشرية 

  سالمية ومشمس.اإل IMTAQاملؤهلة والعلوم والتكنولوجيا يف جمال 

  بعثة  )ب 

جودة التعليم املوجه, سواء األكادميية واألخالقية, وحىت اجتماعيا يتمكنوا من إعداد 

من اجل حتقيق  IMTAQوتطوير املوارد البشرية النوعية والعلوم والتكنولوجيا يف جمال 

  بلدة طيبة ورب غفور.

  

                                                             
1Buku Profil Madrasah Aliyah Banat, (Kudus: Badan Pelaksana Pendidikan Ma’arif NU 

Banat, tth), hlm. 2. 
2Ibid.,hlm.36-37. 
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  غرض مدرسة   )ج 

 تزويد الطالب مبا يلي:

 علوم الدين واجلمهور. قادرا على فهم )1

 اليوم. -قادرا على تطبيق املعرفة املكتسبة يف احلياة اليومية )2

 لديهم معرفة املهارات احلياتية كحكم يف اتمع. )3

رأس املال االجتماعي هو القدرة على التواصل مع لغة عمليا اخلارجية ( العربية  )4

 واإلجنليزية ).

 ة اىل العلم ملواصلة تعليمهم إىل مستوى أعلى.يف حاج - قادرا على فهم العلم )5

  3الوسائل التعليمية وتسهيالت .3

١الجدول   

 املصلى معمل علم االجتماع املقصف /التعاونية

الفيديو مع جهاز يف - الصوت

 مجيع الغرف

 املاسح الضوئي الة /معدات
(LJK) تصحيح 

وسائط املتعددة مع مجيع 

 املعدات

اللغة معمل  االعتقاد املتبكة 

 بعض من األخرى اليت تدعم جرس إلكرتونيات معمل احلاسوب

  الكابينات معمل العلم الطبيعي 

 

 توصيف البيانات  .ب 

 لدى احملادثة تعّلم بإجناز) EQ( العاطفي كاءحتلياللذّ  عن يتضمن هذاهو لبياناتا حتليل يف

 عن البيانات لنيل. قدس- اإلسالمية العالية لماءالع ضة بنات مبدرسة العاشر الصف التالميذ

 ضة بنات مبدرسة العاشر الصف التالميذ لدى  احملادثة تعّلم بإجناز العاطفي الذّكاء أثر

 .تلميذ 48 إىل اعطى الذي استبيان نتائج من ينال قد قدس اإلسالمية العالية العلماء

                                                             
3Ibid., hlm.44-45. 
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 )EQ( العاطفي الذّكاء عن االستبيان تحليل  )أ 

) هو مبجموع  درجة إجابات EQديد القيمة الكمية للذّكاء العاطفي (لتح

لتكون واضحة، فسينظر يف اجلدول    االستجابة. االستبيان من املستجيب موافق بتكرار

 :كما يلي

 :هي التالية فاخلطوة أعاله، اجلدول إىل استنادا

 )L(  وأدناها) H( قيمة أعلى طلب )1

H =89 و=L70    

 :فهي وخطواا. الفئة فرتة مقّررة )2

 باملعادلة :  Kelas interval)الفئتة ( فرتة كثرة طلب  )أ 
K = 1 + 3,3log N 

=1 + 3,3log48 

= 1+ 3,3 (1,681) 

= 1 + 5,5473   

7 لتقربيه 6,5473 = .  

.7كثريةفرتةالفئتة هي     

 باملعادلة :)Range( املدى طلب  )ب 

R = H – L= 89-70 = 19 

 الفئتة باملعادلة: رتةف طويل مقّررة  )ج 

i =
�� 

=
���  = 2, 3لتقربيه714  

  : البيان

i  =الفرتات طويلة  

R  =املدى 

K =الفرتات مجلة      

 )SD( املعياري االحنراف و املوسطة طلب )3



4 

 للبحث التكرار�و التوزيع جدول يف وضع مث ،الفئتة فرتة البحث من نتائج

  .املعياري واالحنراف املوسطة عن

  2جدول

 العلماء ضة بنات مبدرسة العاشر الصف) EQ( العاطفي الذّكاء التكرر عتوزي

 قدس اإلسالمية العالية

 تفرتةالفئتة
F X x’  fx’ x’

2 
fx’

2
 

88-90  2 89 4 8 16 32 

85-87  4 86 3 12 9 36 

82-84  8 83 2 16 4 32 

79-81  8 80 1 8 1 8 

76-78  13 77 0 0 0 0 

73-75  10 74 1 -  10-  1 10 

70-72  3 71 2 -  6 -  4 12 

اجلملة 

 48= N 

- - fx’=28 - fx’
2 =130  

 

  تكراري مدرج الشكل يف البيانات مثوضعت  التكراري التوزيع إىل استنادا

  :يلى كما
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Frekuensi

Kelas Interval

  3 جدول

 )EQ( العاطفي الذّكاء  تكراري مدرج

 

 

 

 

 

 

  :باملعادلة البحث فتحّصل (X)العاطفي كاءالذّ  متغري متوسط عن ليبحث

 M = �′ + 	
	 �∑�′� �     

 = 77 + 3	 ������ 

 = 77 + 3	�0,583� 

 = 77 + 1,749 

 =  79	لتقربيه	78,749

: معادلة فيستعمل     (SD)     املعياري االحنراف لبجث اما

 ! = 
"∑�′
�

# − %∑�′# &� 

    = 3	'�()�� − ������� 

    = 3	*2,708 − �0,583�� 

    = 3√2,708 − 0,339 
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    = 3	√2,369 

	 	 	 	 = 3	.1,539	 
=  5لتقربيه	4,617

 : مخسة باملعيارية القيمة حتويل يصنع )4

M + (1,5 .SD)  = 79 + (1,5.5)  = 79 + 7,5 =86,5	87لتقربيه 

M + (0,5 . SD) = 79 + (0,5 . 5) = 79 + 2,5 = 81,5	82لتقربيه 

M – (0,5 . SD)  =  77لتقربيه	76,5 = 2,5 – 79 =  (5. 0,5) – 79

M – (1,5 . SD)  = 79 – (1,5 . 5)  = 79 – 7,5 = 71,5	72لتقربيه 

M – (1,5 . SD)  = kebawah  = 72kebawah 

 : كمايلى قيمة أهلية و الفرتة مخسةفينال باملعيارية قيمة احتساب من  

 4 جدول

 )EQ( فيالعاط الذّكاء وأهلّية القيمة فترات

 صنف فرتةالفئتة

 ممتاز أعالها –87

 جيد 86 –82

 معتدل 81 – 77

 منقوص 76–72

 قابح وأدناها –72

 

  79 يف) EQ( العاطفي الذكاء متوسط قيمة انّ  معروف حتّصل أعاله البيانات من

  81-77 الفرتات هو" الكفاية"  طبقي يف حضور



7 

 التالميذ محادثة تعّلم إنجاز تحليل  )ب 

 :هي التالية فاخلطوة أعاله، اجلدول إىل ادااستن

 )L(  وأدناها) H( قيمة أعلى على يبحث .1

H و  90=  =L74  

 :فهي اخلطواته. الفئة فرتة يقّرر .1

 باملعادلة :  Kelas interval)الفئتة ( فرتة كثرة  يبحث  )أ 
K = 1 + 3,3log N 

=1 + 3,3log48 

= 1+ 3,3 (1,681) 

= 1 + 5,5473   

6 لتقربيه 6,5473 = .  

.6الفئتة هي  فرتة كثرة   

 باملعادلة :)Range( املدى يبحث  )ب 

R = H – L 

   = 90-74 

= 16 

 الفئتة باملعادلة: فرتة طويل يقّرر  )ج 

i=
�� 

=
�//  = 2, 3لتقربيه666  

  : البيان

i  =الفرتات طويلة  

R  =املدى 

K =الفرتات اجلملة    
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 )SD( عياريامل االحنراف و املوسطة يبحث .2

 الواحدة الّدفعة التكرر التوزيع جدول يف وضع مث ،فرتةالفئتة البحث من نتائج

 .املعياري واالحنراف املوسطة عن للبحث

  5 جدول

 التالميذ احملادثة تعّلم إجناز التكرر التوزيع

 فرتةالفئتة
F X x’ fx’ x’

2 
fx’

2
 

74-76  12 75 2 24 4 48 

77-79  14 78 1 14 1 14 

80-82  15 81 0 0 0 0 

83-85  5 84 1 -  5 -  1 5 

86-88  1 87 2 -  2 -  4 4 

89-91  1 90 3 -  3 -  9 9 

            اجلملة
N =    48   

- - Ʃfx’=28 - Ʃfx’
2
=80 

  :يلى كما  تكراري مدرج الشكل يف البيانات وضعت مث  التكراري التوزيع إىل استنادا

  

  

  

  

  6 جدول



9 

  التالميذ دثةحما تعّلم إجناز تكراري مدرج

 

  :باملعادلة البحث حتّصل  (Y) التالميذ حمادثة تعّلم إجناز متغري متوسط عن بحثل

M = M1 + 		2 	 %∑ fx′N & 

= 81 + 3	 628487 

= 81 + 3	�0,583� 

= 81 + 1,749 

=  83	لتقربيه	82,749

 : عادلةم يستعمل) SD( املعياري االحنراف ثلبح لكن

 ! = 
"∑�′
�

# − %∑�′# &� 

= 3	"8048 − 628487
�

 

= 3	*1,666 − �0,583�� 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

75 78 81 84 87 90
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= 3	*1,666 − 0,340 

= 3	*1,326	= 3	.1,151 

=  3	لتقربيه	3,457

 : مخسة باملعيارية القيمة حتويل يصنع  . د

M + (1,5 .SD) = 83 + (1,5.3) = 83 + 4,5 =87,588لتقربيه 

M + (0,5 . SD)  = 83 + (0,5 . 3)  = 83 + 1,5 = 84,585لتقربيه 

M – (0,5. SD)  =  82لتقربيه81,5 = 1,5 – 83 =  (3. 0,5) – 83

M – (1,5 . SD)  = 83 – (1,5 . 3)  = 83 – 4,5 = 78,5	79لتقربيه 

M – (1,5 . SD)  = kebawah  = 79kebawah 

  :كمايلى القيمة لفينا أهلية و لفرتة مخسة باملعيارية القيمة احتساب من

  7 جدول

  التالميذ محادثة تعّلم إنجاز وأهلّية القيمة فترات

 صنف فرتةالفئتة

 ممتاز أعالها –88

 جيد 87 –85

 معتدل 84 – 82

 منقوص 81–79

 قابح وأدناها –79

  83  يف التالميذ حمادثة تعّلم إجنازمتوسط قيمة معروف حتّصل أعاله البيانات من

  .84-82 الفرتات هو" الكفاية"  طبقي يف حضور
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 الفرضية اختبار  .ج 

 على  داللة و إجيايب تأثري هلا) EQ( العاطفي الذّكاء" هو البحث يف تقّدم الىت الفرضية

  ".قدس اإلسالمية العالية العلماء ضة بنات مبدرسة  احملادثة تعّلم إجناز

 الحندارواحدا حتليل  معادلة يستعمل ال، أم مقبوال الفرضية هل لالختبار

  :يلى كما فاخلطوات.املتنبئ

 املعيار مع  املتنبئ بني االرتباط يبحث .1

 رتباطالا ختبارداللةالا .2

 االحندار خطّ  مساواة عن يبحث .3

 االحندار خطّ  من التباين حتليل .4

 و) X( العاطفي الذّكاء على االستبيان نتائج االحندار،فبيانات حتليل خطوات  لتسهيل

 .االرتباط معامل عمل جدول يف اوال احملادثةفيدخل ّلمتع إجناز

  8 جدول

 )Y( التالميذ حمادثة تعّلم إجناز متغري مع) X( العاطفي الذّكاء متغري بني االرتباط معامل عمل جدول

X Y  X  الّنمرة
2 Y

2 XY 

1  74  75 5476 5625 5550 

2  85  90 7225 8100 7650 

3  78  80 6084 6400 6240 

4  82  75 6724 5625 6150 

5  77  74 5929 5476 5698 

6  73  78 5329 6084 5698 

7  74  75 5476 5625 5550 

8  89  88 7921 7744 7832 

9  73  80 5329 6400 5840 

10  78  75 6084 5625 5850 
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11  82  80 6724 6400 6560 

12  89  83 7921 6889 7387 

13  80  80 6400 6400 6400 

14  70  78 4908 6084 5460 

15  78  77 6084 5929 6006 

16  83  79 6889 6241 6557 

17  83  79 6889 6241 6557 

18  74  81 5476 6561 5994 

19  79  78 6241 6084 6162 

20  73  80 5329 6400 5840 

21  73  76 5329 5776 5548 

22  83  78 6889 6084 6474 

23  81  81 6561 6561 6561 

24  83  80 6889 6400 6640 

25  81  74 6561 5476 5994 

26  76  82 5776 6724 6232 

27  80  83 6400 6889 6640 

28  79  81 6241 6561 6399 

29  73  77 5329 5929 5621 

30  77  78 5929 6084 6006 

31  83  75 6889 5625 6225 

32  72  85 5184 7225 6120 

33  85  78 7225 6084 6630 

34  75  77 5625 5929 5775 

35  76  79 5776 6241 6004 

36  72  78 5184 6084 5616 
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ΣX 3776 

ΣY 3792 

ΣX2 298054 

ΣY2  300152 

ΣXY 298601 

N  48 

 مع املتنبئ رواحداالحندا حتليل معادلة يف معامل عمل النتائج هيإدخال التالية واخلطوة

  :يلى كما واخلطوات ، الدرجة احنراف

37  78  80 6084 6400 6240 

38  81  83 6561 6889 6723 

39  82  81 6724 6561 6642 

40  85  80 7225 6400 6800 

41  75  80 5625 6400 6000 

42  87  84 7569 7056 7308 

43  76  75 5776 5625 5700 

44  80  77 6400 5929 6160 

45  77  74 5929 5476 5698 

46  76  75 5776 5625 5700 

47  78  81 6084 6561 6318 

48  78  75 6084 5625 5850 

 298601 300152 298054 3792  3776  مجلة
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 املعيار مع  املتنبئ بني ارتباط يبحث .1

 
 

N

YX
XYxy

))(( ∑∑−∑=∑  

297 

298304 -298601
48

14318592
298601

48

)3792)(3776(
298601

=
=

−=

−=

 

 

N

X
Xx

2
22 )(∑−∑=∑  

1008,667

297045,333 298054
48

(14258176)
298054

48

)3776(
298054

2

=
−=

−=

−=

 

 

N

Y
Yy

2
22 )(∑−∑=∑  

584 

299568 300152
48

14379264
300152 

48

)3792(
300152

2

=
−=

−=

−=

 

 

 

))(( 22 yx

xy
rxy

∑∑

∑=  
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767,503

297

589061,528

297

)584)((1008,667

297

=

=

=

 

  0,387 لتقربيه		 0,386969014 =

  ,التحديد معامل كبري
=(Rsquare) = rxy

2KP = rxy
2
 . 100% = 0,387

2
 . 100% = 0,148 . 

100% = 14,8% 

 االرتباط دللة اختبار .2

 جدولrاستعمال  )أ 

 مث 0،387 = العدrxyأن إىل ينظر أن أعاله ارتباط معامل اختبار من

 سواءrxy> rtabel إذا .٪1 و ٪5 الداللة مستوى عند االسعار ص طاولة مع استشارة

 معلومات على العثور ميكن .ومقبولة هامة فرضية من ٪1 و ٪5 األمهية مستوى يف

  :التايل اجلدول يف املزيد ملعرفة

  9 جدول

  rtabelمعroاختبار داللة ارتباط

N Rxy 
rtabel اخلالصة 

5% 1% 
 داللة 0,268 0,284 0,387 48

  

  

  

  

  
 

  :باملعادلةt اختبار استعمال  )ب 



16 

thitung = 
2h

r1

2nr
t

−

−=  

2,846

0,923

2,627

0,852

6,782 . 0,387
30.317852571

2480,387

=

=

=

−
−=

 

 ttabel و t tabel )0,01:46=(2,423 اىل بالنسبة ب t hitung  =2,846 مث

 ttabel و t hitung=2,846 <ttabel 0,01=2,423 الن 1,684)=0,05:46(

   .داللة Y و X بني فاالرتباط, 1,684=0,05

 االحندار خطّ  املساواة عن يبحث .3

 :يعىن الدرجة احنراف يستعمل مع حبث حتّصل, االحندار خطّ  املساواة عن

Y= ax = Y حينما    = Xو ,

إذا  Y =  =  حينما
∑9: = 

(����� = 79 

a = 
∑;<∑;= = 

����))�,//�= 0,294  

X = حينما = 
∑>:  = 

(��/�� = 78,666 

ف   y= axاوY - Y  = a  (X -  X )  
Y – 79 = 0,294 (X – 78,667)  

Y – 79  = 0,294 X  – 23,163 

Y = 0,294  X−23,163 + 79 

Y = 0,294X + 55,837 

 : يعىن مستقيم احندار  خطّ  أناملساواة معروف حتّصل أعاله احلسابات من

Y = 0,294 X  + 55,837 

 االحندار خطّ  من التباين حتليل .4

 F)االختبار( F االحندار عدد حتليل استخدمنا االحندار، خط تباين الختبار

  :يلي كما  الدرجة الحنرافبا

∑
∑=−

2
,

x

xy
aYY XX −

YY − Y

XX − X
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  10 جدول

 المتنبئ واحد االنحدار تحليل معادلة

Sumber variasi Db JK RK F reg 
Regresi (reg) 

 
 
 

Residu ( res ) 

1 
 

 

 

N –2 

( )
∑
∑

2

2

x

xy
 

( )
∑
∑

∑ =
2

2

2

x

xy
y  

?@ABCDEABC 

 ?@ABFDEABF 

G@ABCG@ABF 

 
 
- 

Total ( T ) N –1 ∑
2y  - - 

  البيان:

N  : يباجلملة ا 

Db : درجة احلرية  

JK  :  جمموعة املربعات 

RK reg : مربع الوسط خط االحندار 

RK res : مربع الوسط املتبقية 

F reg : االحندار اخلط F اعداد القيمة 

 يف فيدخل) الدرجة باحنراف االرتباط معامل( االول طواتخ موجود انالبيانات والتاىل

  :املعادلة
 
a. JKtotal= ∑H2= 584 

b. JKreg=
�∑�	I�2∑�2 = �297�21008,667 = 882091008,667 =87,451 

c. JKres= ∑H2 − �∑�H�2∑�2  = 584	–87,451 = 496,549 

d. RKreg= 
KLMNOPQMNO =87,4511  = 87,451 

e. RKres  = 
?@ABFDEABF = 496,54946  = 10,794 

Jadi Freg= 
��RST��RSU  = 

��,�V��),��� =8,101 
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% 1 داللة لذىFt(Ftabel) بقيمة يتصل والىت(Freg) تنال الىتF قيمة ان والتاىل

. dbres  =N-2 و dbreg=1 اين Fα)dbreg: dbres ب يتبني اجلدوال يفF وقيمة%. 5 او

% 5 داللة لذى و 0,01F)1:46 = (7,21 يكتب% 1 يف ذوداللة يكون حىت

  F )1:46= (4,05 0,05 يكتب

 و) Freg<0,05 F)1:46 ان ولذلك Freg =8,101 قيمة ان يعرف كما

Freg<0,01 F)1:46 .( ّو, ذوداللة القيمة بكون هذا ودل P> 0,01 و P> 

 كبري عن تعليق ذو احملادثة تعّلم إجناز بانّ  يتبني الىت الفرضية ان ومقصودة.  0,05

 احملادثة تعّلم إجناز على العاطفي الذّكاء أثر كون اخرى بكلمة او, العاطفي الذّكاء

 %.5 او% 1 من اقل اخلطاء ومبتمكن% 5 او% 1 ذوداللة التالميذ لدى

  11 جدول

Uji  Signifikansi Freg dengan Ftabel 

Sumber 
Variasi 

Db JK RK Freg 
Ftabel 

Kriterium 5%  1%  

Regresi 
Residu 

1 
46 

87,451 
496,549 

87,451 
10,794 

8,101 7,21 4,05 
Signifikan 

Total 47 584     

 النتائج بحث  .د 

 اىل نوعيةال نوع من احملادثة تعّلم إجناز و العاطفي الذّكاء متغري قيمة احتساب من

 العلماء ضة بنات املدرسة يف االباء لدى الدينية اعمال عن الوسطية قيمة فيعرف. الكمية

 ضة بنات املدرسة يف العاطفي الذّكاء اعمال ان هذا ودلّ .  79 قدس اإلسالمية العالية

 الفئة ةفرت  احتساب واما. 81-77 بقيمة الفئة فرتة يعىن, كافية قدس اإلسالمية العالية العلماء

 لدى احملادثة تعّلم إجناز ان هذا ومن. 83 هي املدرسة نلك يف التالميذ احملادثة تعّلم فاجناز

   .84-82 بقيمة الفئة فرتة يف النه, الكافية الدرجة يف التالميذ
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 التالميذ لدى احملادثة تعّلم إجناز على العاطفي الذّكاء بني االرتباط هل وليناقس

 احلرية الدرجة يف او N=48 بrtabel ب سيتصل0,387=  يعرف لىتاrxy فقيمة, ذوداللة

db =48-2 .من rtabel ب N =48 )او db=46 (قيمة ستوجد r 1 ذوداللة الدرجة يف %

 من اكربrxy  =0,386 قيمة الن 0,284% = 5 الداللة الدرجة يف rtabel و 0,268= 

 التالميذ لدى احملادثة تعّلم إجناز و العاطفي الذّكاء بني االرتباط بان فيستحلص rtabel قيمة

  .جدا ذوداللة قدس اإلسالمية العالية العلماء ضة بنات املدرسة

 لدى احملادثة تعّلم إجناز تابع متغري و) X( العاطفي الذّكاء متغري (r2) التحديد معامل

0,387=  هو) Y( قدس اإلسالمية العالية العلماء ضة بنات املدرسة التالميذ
2  .100 %

 14,8 فكبريه) Y( متغري على) X( متغري من االثر ولذلك. %14,8 = 100.  0,148= 

  .االخرى عوامل اثر فمن 85,2 واما

 to=3,276 وينال. الداللة اختبار الّرمز فيستخدم االرتباط الداللة اختبار مبن

 احتساب من). t 0,05% (5 و)  0,01t%  (1 الداللة الدرجة يف t tabel ب هذا ويتصل

 ومن 46= (1,684( t 0,05 و 2,423)= t )46 0,01 ولكن to= 3,276 قيمة

  .ذوداللة بانه) 46( to< 0,05 t و) to< 0,01 t )46 هذا

 يتصل ينال الذى حتصيل مث Freg  =8,101 قيمة يعرف Freg احندار احتبار يف واما

 0,05 يكتب% 5 الداللة والدرجة) F )1:46 0,01 يكتب% 1 ذوداللة بدرجة جبدول

F )1:46 , (0,01: يعرف حىت F )1:46=(4,05 0,05 و F )1:46=(7,21.  

 Freg< 0,01 F ف وبذالك,  8,101 يعىن, يعرف كما) Freg( احندار قيمة

  .ذوداللة بانه يدل وهذا) 1:46( Freg<0,05 F و) 1:46(
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 وذوداللة االجياىب ذوداللة العاطفي الذّكاء"  يعىن تقم الىت ففرضية, باعاله الشرح ومن

 مقبول" قدس اإلسالمية العالية العلماء ضة بنات املدرسة يف التالميذ احملادثة تعّلم إجناز على

  %.1 و%  5 بداللة) N =46( اجلدول يف F من اكثر الذى F درجة بنيل وهذا

 تالميذال احملادثة تعّلم إجناز يعني الذى املتغري عن العاطفي الذّكاء بان يقال فقد وبكذا

 العاطفي الذّكاء احسن ان, اذن. قدس اإلسالمية العالية العلماء ضة بنات املدرسة يف

  .قدس اإلسالمية العالية العلماء ضة بنات املدرسة يف التالميذ احملادثة تعّلم إجناز فاحسن

 املدرسة يف التالميذ لدى احملادثة تعّلم إجناز فينقص العاطفي الذّكاء لونقص وعكسه

 Y =0 ,294 X االجندار خط مرتّدف هذا ودلّ . قدس اإلسالمية العالية العلماء ضة ناتب

 +55 ,774  

 لدى احملادثة تعّلم إجناز على العاطفي الذّكاء املتغري فأثر (r2) التحديد معامل يف

 واما% 8, 14 الدرجة يعرف قدس اإلسالمية العالية العلماء ضة بنات املدرسة يف التالميذ

 العوامل كان ذلك وغري. انفسهم التالميذ من العامل منها, االخرى العوامل أثر على غري

 من يعىن التالميذ لدى احملادثة تعّلم إجناز على يؤثر العاطفي الذّكاء تسبب الىت االخرى

  .املشاهدة

  

  


