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  الباب الخامس

  االختمام

  الخالصة  .أ 

  و كما يلى :و خالصة البحث الذى اعاله وه

1.  ية. ضة العلماء العالية اإلسالمية قدس يف الفئة والكافالذّكاء العاطفي يف املدرسة بنات

- 77الىت يف فرتة الفئة   79الل القيمة الوسطية بنسبة ويتجلى هذا الذّكاء العاطفي خب

81 

سة بنات ضة حتصيل تعّلم احملادثة و إجنازه لدى التالميذ الصّف احلادية عشر يف املدر  .2

العلماء العالية اإلسالمية بقدس يف فئة الكافية. وّدل هذا التحصيل خبالل القيمة الوسطية 

الىت يف فرتة  83من درجة تعاّم احملادثة و إجنازه لدى التالميذ الصف احلادية عشر بنسبة 

 .84-82الفئة 

طفي على إجناز تعّلم احملادثة ويتجلى حتليل اختيار الفرضية بان له اثر اجياىب للذّكاء العا .3

لدى التالميذ الصفالعاشر يف املدرسة بنات ضة العلماء العالية اإلسالمية يف القدس 

 Freg   =8,101 <Ft و Freg  =8 ,101 <Ft )1 = (%7 ,21الذى دّل بقيمة

 r =(683,0  <r table1 = %0,268( االرتباط حتليل قيمة و. %4,05) = 5(

 احملادثة تعّلم إجناز و العاطفي الذّكاء بني االرتباط ان, اذن. r tabel 5= %0,284 و

 ذو بقدس اإلسالمية العالية العلماء ضة بنات املدرسة يف العاشر الصف التالميذ لدى

 > thitung =3,276 الداللة اختيار حتصيل باسناس ايضا ذوداللة االرتباط وذلك. داللة

0,01t  )46= (2,423 0,05 وt   )46= (1,684 .االرتباط معامل قيمة اّما و 

 لدى احملادثة تعّلم إجناز على العاطفي الذّكاء اثر انّ  ومعناه 0,148=  (r2) احملدد

 و Y =0,294 X  +55,774 املستقيم االحندار مبرادف هذا ودلّ  14,8 هو التالميذ

 .االخر العوامل اثر فمن غريه اما 85,2
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 االقتراحات  .ب 

بغى على الوالدين تعليم اوالدهم ونصحتهم عند اخطائهم ان اليعلموا يف معاملتهم ين .1

 باالجراميات ولكن ان يعملوا بالتعاطف ليكون االوالد اليشعرون يف االحتكر.

و املعلم هو شحصية والقدوة لالوالد بعد الوالدين. ولذلك ان يكون املعلم يغرس قيم  .2

 ى االميان والتقوى لدى تالميذ هم يف احلياة اليومية.الذّكاء العاطفي الىت يعتمد عل

واالوالد هم الدين يورثون والديهم. ولذلك ينبغى لالوالد انيكونوا اشغاصا فخورا لوالديهم  .3

 ومعليهم.

 االختتام  .ج 

علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على نيب  احلمد هللا الذى

جل األكرم، وعلى أله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم األعظم. األمم، سيدنا حممد األ

 أما بعد.

أثر الذّكاء  فقد انتهت كتابة هذا البحث بعون اهللا وهدايته وتوفيقه حتت املوضوع "

) في إنجاز تعّلم المحادثة لدى التالميذ الصف العاشر بمدرسة " بنات EQالعاطفي (

وتظن الباحثة أن فيه يوجد اخلطيئات والنقوص.  قدس ".-ةنهضة العلماء" العالية اإلسالمي

ولذا، ترجو الباحثة االقرتاحات إلكمال هذا البحث. وندعو اهللا تعاىل أن ينفعنا ذا البحث 

  لنا مجيعا. أمني.


