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ػي بدػد ا﵀ عػز
إلى الداعـ األوؿ واألكبػر ،والفكػر ُ
الُتػير ر ،قػدويي وتػردي ،وصػحبب الفلػؿ عم ّ
وجؿ في جُ ع ُرابؿ ب حيي الدمُ ػ والُهر ػ (والػدي البب ػب تػُور)ُ ،مهُػي وُصػدر إلهػحُي،

أطحؿ ا﵀ في ُعُره ،فكؿ كمُحيي يقؼ عحجزة أُحُه وأُحـ يلب حيه.
إلى قويي ،فربيي ،أُحري وُػمُري ،الػى ُػف رتػ ت رفتػهح ُػف أجمػي وتػررت ب حيهػح ووقيهػح دوف

كم ػػؿ أو ُم ػػؿ ف ػػي ت ػػب ؿ رجحب ػػحيي ،لطحلُ ػػح رفد ػػت ُدرو ػػحيي ب رُ ػػح ك ػػدت أره ػػحر ،ولدب ػػت جُ ػػع
ُُي الببب ).
األدوار ،األـ والصد ؽ واألرت والترد( ،أ ّْ

إل ػػى زوج ػػي البب ػػب (ع ػػدرحف) رص ػػفي ال ػػحري ول ػػمدي ال حب ػػت ال ػػذي يبُ ػػؿ ل ػػثوطحت بب ػػي
ودراتيي ،ودعُري رفت ح وُدرو ح في أصدب ُبطحت ب حيي وعمُري أف اإلرادة والدز ُ يصػرع

الُتيب بلت واعيبر رجحبي هو أعظـ إرجحزايه.

الػػى أرػػويي (بُ ػزة وبتػف) وأريػػي الوب ػػدة (رهػػحـ) رقػػحط قػػويي ،عروقػػي الُيصػػم بقمبػػي ،وهػػدا ح
الربُف لب حييُ ،ف رافقيري بركحت دعوايهـ ،ورجحبي جزء ُف رجحبحيهـ.

إلػػى فمػػذة كبػػدي ودق ػ قمبػػي بريػػي (ت ػ بل) اليػػي كحرػػت لػػبكيهح ووجودهػػح فػػي ب ػػحيي كف م ػ ف فػػي

إعطحئي جرعحت أُؿ ويبدي واصرار عمى ُواصم هذا الُشوار.

إلى أهؿ زوجي أتريي ال حر وُف رافقوري في ُت ريي ودعُوري بقمبهـ ودعوايهـ.
أهدي هذا الدُؿ الُيوالع

أ

شكر وتقدير
بردُيي الدقؿ والد ف ،واق ار اًر
البُد ﵀ بيى بمغ البُد ُريهحه ،البُد ﵀ الذي أردـ عمى
ّ
بحلفلؿ ويُتكحً بقوؿ الرتوؿ صمى ا﵀ عم ه وتمـ "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" فإرري
أشكر ا﵀ الكر ـ رب الدرش الدظ ـ الذي وفقري إلرجحز هذه الدرات وُح يوف قي إال بح﵀ عم ه
يوكمت وال ه ُآب.
أيقدـ بحلشكر والدرفحف لجحُد الرم ؿ ولدُحدة الدراتحت الدم ح اليي أيحبت لي الفرص إلكُحؿ

الدراتحت الدم ح في ُجحؿ اإلرشحد الرفتي واليربوي.

كُح أيقدـ بجز ؿ الشكر واليقد ر واالبيراـ لُشرفي الدكتور محمد عجوة الذي لـ برؿ عمي
بحلرصح أو اليوج ه أو الُشورة إليُحـ هذا الدُؿ ،فمه كؿ الشكر والدرفحف.
كُح أيقدـ بمتُى آ حت الشكر واليقد ر لدلوي لجر الُرحقش  ،د ،... .ود ... .والذ ف
لُبلبظحيهُح أ اًر كب اًر في إ راء وجودة هذه الرتحل .
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى صديقاتي ومعارفي الذين أُجلُّهم وأحترمهم واعتبرهم مصدر دعم
وقوة..
إلى أساتذتي في الكلية الذين لم يتغاضوا عن تقديم كل ما يملكون من خبرة ومساعدة لي..
إلى كل من علمني حرفا أو درسا في الحياة في كل لحظة من لحظات حياتي.
كُح أيقدـ بجز ؿ الشكر واالُيرحف لطمب كم

الشر د في جحُد الرم ؿ ،لُح قدُوه لي ُف

ُتحعدة في اإلجحب عمى أدوات الدرات .
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ممخص الدراسة

ه ػػدفت الد ارتػ ػ اليد ػػرؼ إلػ ػى الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ كُيث ػػر وتػ ػ ط ف ػػي الدبلقػ ػ بػ ػ ف اليفك ػػر

اإل جحبي والرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ،
واتػػيردُت البحب ػ الُػػرهج الوصػػفي اليربػػؤي ،ويكػػوف ُجيُػػع الد ارت ػ ُػػف الطلبةةةة بفظ ػ الق ػرآف
الكر ـ ُف كم الشر د في جحُد الرم ؿ ،وأجر ت الدرات عمى ع رػ يكورػت ُػف ( )253طحلبػحً
وطحلب ً يـ اري حرهـ بحلطر قػ القصػد  ،واتػيردُت الد ارتػ بل ػ ُقػح س هػيُ :ق ػحس الطُمر رػ
الرفت  ،وُق حس اليفك ر اإل جحبي ،وُق حس الرلح عف الب حة.
وأظه ػػرت الري ػػحئج أف ُت ػػيوة الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ ل ػػدة بفظػ ػ القػػرآف الك ػػر ـ ُ ػػف طمبػػ كم ػ ػ
الشر د في جحُد الرم ؿ ُف وجه رظرهـ كحف بدرج ُريفد  ،وُتيوة اليفك ػر اإل جػحبي لػد هـ
كحف ُريفدحً ،وُتيوة الرلح عف الب حة ُريفدحً.
كُح يوصمت الدرات إلى وجود عبلق اريبحط طرد دالػ إبصػحئ حً بػ ف الطُمر رػ الرفتػ
وب ف اليفك ر اإل جحبي لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ،ووجود
عبلق اريبحط طرد دال إبصحئ حً ب ف الطُمر ر الرفت وب ف الرلح عف الب حة ،ووجود عبلق
اريبحط ػ طرد ػ دالػ إبصػحئ حً بػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي وبػ ف الرلػػح عػػف الب ػػحة .ويوصػػمت الد ارتػ
إلػػى أف الطُمر ر ػ الرفت ػ يمدػػب دور الُيث ػػر الوت ػ ط ب ػ ف اليفك ػر اإل ج ػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة
لدة بفظ القرآف الكر ـ لطمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ.
وأظهرت الريحئج وجود فروؽ ذات دالل إبصحئ بػ ف ُيوتػطحت ُتػيوة الطُمر رػ الرفتػ
لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُدػ الرم ػؿ يدػزة لُيث ػر الجػرس ،لصػحلح
اإلرحث .كُح أظهػرت الريػحئج وجػود فػروؽ دالػ إبصػحئ حً بػ ف ُيوتػطحت ُتػيوة اليفك ػر اإل جػحبي
يدػػزة لُيث ػػر الجػػرس ،لصػػحلح الػػذكور .وعػػدـ وج ػود ف ػروؽ ذات دالل ػ إبصػػحئ ب ػ ف ُيوتػػطحت
ُتيوة الرلح عف الب حة يدزة لُيث ر الجرس.
كُػػح أظهػػرت الريػػحئج وجػػود فػػروؽ ذات دالل ػ إبصػػحئ ب ػ ف ُيوتػػطحت ُتػػيوة الطُمر ر ػ
الرفت  ،وُتيوة اليفك ر اإل جحبي ،وُتيوة الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب
كم ػ الشػػر د فػػي جحُدػ الرم ػػؿ يدػػزة لُيث ػػر الدرجػ الدمُ ػ  ،لصػػحلح الُحجتػػي ر فػػمعمى .كػػذلؾ
أظهػػرت الري ػحئج وجػػود فػػروؽ دال ػ إبصػػحئ حً ب ػ ف ُيوتػػطحت ُتػػيوة الطُمر ر ػ الرفت ػ  ،وُتػػيوة

ذ

اليفك ر اإل جحبي ،وُتيوة الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشػر د فػي
جحُد الرم ؿ يدزة لُيث ر ُتيوة بفظ القرآف ،لصحلح البفظ الكمي.
وفػي لػوء الريػحئج اليػي يوصػػمت إل هػح الد ارتػ البحل ػ  ،ررجػػت البحب ػ بُجُوعػ ُػف اليوصػ حت
أهُهػح :الُبحفظػ عمػػى ُتػيوة ُيث ػرات الطُمر رػ الرفتػ واليفك ػػر اإل جػحبي والرلػػح عػف الب ػػحة
عرد طمب البكحلور وس ُف ربلؿ البراُج اليدم ُ والُواد الدرات فػي كم ػ الشػر د  ،وز ػحدة عػدد
األج ػزاء الُطمػػوب بفظهػػح ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د  ،وأ لػػح ُػػف رػػبلؿ اإلرشػػحد الجُػػحعي له ػؤالء
الطمب  ،واكتحب الطحلبحت ُػف كم ػ الشػر د الُهػحرات والقػدرات البلزُػ ليطػو ر اليفك ػر اإل جػحبي
ُ ؿ القدرة عمى بؿ الُشكبلت واليفك ر اليبحعدي واليفك ر الرحقد والُشحرك في ايرحذ الق اررات فػي
جوارب الب حة الُريمف .
الكممات المفتاحية :الطُمر ر الرفت  ،اليفك ر اإل جحبي ،الرلح عف الب حة ،بفظ القرآف الكر ـ

ر

Abstract:
The study aimed to identify psychological tranquility as a mediator in the relationship
between positive thinking & life Satisfaction for the Holy Quran keepers from
students of Islamic studies at Hebron university. The study was conducted on a
sample of (253) male and female students who were chosen by the intentional
method. The study used three measures: the psychological tranquility scale, the
positive thinking scale, and the life satisfaction scale. The results showed that the
level of psychological tranquility among Holy Quran keepers from students of Islamic
studies at Hebron university from their point of view was high, and the level of
positive thinking was high, and the level of life satisfaction was high. The study also
found the existence of a statistically significant direct correlation relationship between
psychological tranquility and positive thinking among the Holy Quran keepers from
students of Islamic studies at Hebron university, and the existence of a statistically
significant direct correlation between psychological reassurance and life satisfaction,
and the existence of a statistically significant positive correlational relationship
between positive thinking and life satisfaction. The study found that psychological
tranquility plays the role of a mediating variable between positive thinking and life
satisfaction among the

Holy Quran keepers from students of Islamic studies at

Hebron university. The results showed that there were statistically significant
differences between the mean levels of psychological tranquility among the Holy
Quran keepers from students of Islamic studies at Hebron university due to the gender
variable, in favor of females. The results also showed that there were statistically
significant differences between the averages of the level of positive thinking due to
the gender variable, in favor of males. There were no statistically significant
differences between the averages of the level of life satisfaction due to the gender
variable. The results also showed that there are statistically significant differences
between the averages of the level of psychological tranquility, the level of positive
thinking, and the level of life satisfaction among the Holy Quran keepers from
students of Islamic studies at Hebron university due to the qualification variable, in
favor of masters and above. The results also showed that there are statistically
significant differences between the averages of the level of psychological tranquility,
the level of positive thinking, and the level of life satisfaction among the Holy Quran
keepers from students of Islamic studies at Hebron university due to the variable of
the level of memorizing the Quran, in favor of total memorization.
س

In light of the findings of the current study, the researcher came up with a set of
recommendations, the most important of which are: Keeping the level of
psychological reassurance, positive thinking and life satisfaction variables among
undergraduate students through educational programs and study materials in the
College of Sharia, and also through group counseling for these students, and acquiring
female students from College of Sharia, the skills and abilities necessary to develop
positive thinking, such as the ability to solve problems, divergent thinking, critical
thinking, and participation in decision-making in various aspects of life.
Key words: Psychological Reassurance, Positive Thinking, Satisfaction with Life,
Hafiz of The Noble Qur’an.
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الفصل األول
مقدمة

اإلطار العام لمدراسة

ريمؼ ُفهوـ الب حة لػدة األفػراد ،وييفػحوت البحجػحت الرفتػ لػد هـ يبدػح الرػيبلؼ ُفهػوـ الب ػحة

عردهـ ،وبحلرغـ ُف اريبلفهح إال أف هرحؾ ُجُوع ُف الُيث رات اليي يػؤ ر عمػى ب ػحيهـ  ،مثةل
الطُمر ر ػ الرفت ػ  ،الرلػػح عػػف الب ػػحة ،اليفك ػػر اال ج ػحبي ،الُرور ػ الرفت ػ  ،الطُػػوح الُت ػػيقبمي
وغ رهح.
و ريمؼ األفراد ف ُح ب رهـ فػي ُتػيوة االهيُػحـ بهػذه الُفػحه ـ يبدػح لمدُػر الزُرػي ،الجػرس،
وُتػػيوة الػػيدمـ وروع ػ اليدم ػ ـ لهػػـ ،لػػذلؾ رجػػد أف األف ػ ارد يختلفةةةون يبدػػح لُديقػػدايهـ وايجحهػػحيهـ
وُرظوُيهـ الق ُ

في االهيُحـ بهذه الُيث رات ولدؿ الطمبػ بفظػ القػرآف الكػر ـ (تػواء كمػي أو

جزئػػي) لػػد هـ رؤ ػ ورظ ػرة ُبر ػ عمػػى أتػػس د ر ػ يريمػػؼ عػػف انرػػر ف ،فحلطُمر ر ػ الرفت ػ اف
وجدت تعطي للفرد ُدرػى ورظػرة ُبػددة ؿلحيةاة بأهةدافها الواقعيةة والمسةتقبل أيضةا  ،وُتػيوة
ُف الكفحءة الذاي ُُح جدمه قحد ار عمى اليفك ر اإل جحبي الذي ز د ُف ُتيوة الرلح عف الب حة
لد ه وهذا ردكس عمى ُتيوة يقد ر الذات واليك ؼ ُع انرر ف والب حة بشكؿ عحـ.
و ديبػػر ُفهػػوـ األُػػف الرفتػػي ُص ػطمبح ُرادفػػح لمطُمر ر ػ الرفت ػ وييرػػوع آراء البػػحب ف فػػي
هػػذا الُجػػحؿ ،ب ػػث أف د ارت ػ الػػدل ـ ( )2005أكػػدت عمػػى ي ػرادؼ الُفهػػوُ ف فػػي ي ار رػػح الدربػػي
وال قػػحفي ،وُُػػح جدمرػػي اتػػيد ف بُصػػطمح الطُمر ر ػ الرفت ػ بػػدال ُػػف األُػػف الرفتػػي هرػػح وهػػذا
يرحتػػب ُػػع ع ر ػ الد ارت ػ (بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ) ُػػع الُفهػػوـ الُيػػداوؿ فػػي الق ػرآف الكػػر ـ والتػػر
الربو الشر ف .
ب ث لو رظررح في القرآف الكر ـ لوجدرح ك ر ُف ان ػحت القرآر ػ اليػي يرحولػت ُصػطمح الطُمر رػ
ال ً ُر ِ
ِ ِ
ِِ
الر ْفس اْلُ ْ ِ
لَّ ً فَ ْحد ُرمِي ِفي ِع َب ِحدي
ط َُئَّر ُ ْارجدي إِلَى َربّْؾ َر َ َ ْ
الرفت  ،قحؿ يدحلى َ ( :حأََّيُهَح َّ ُ ُ
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َو ْاد ُرمِي َجَّريِػي)( ،تػورة الفجػر  ،)27 :وقػحؿ أ لػح جػؿ جبللػه (الػذ ف آُرػوا ويطُػئف قمػوبهـ بػذكر
ا﵀ ،إال بذكر ا﵀ يطُئف القموب) " (تورة الرعد.)28 :
فقػػد أشػػحرت د ارت ػ الُثحُتػػي ( )2004أف بفػػظ الق ػرآف الكػػر ـ لػػه دور كب ػػر فػػي يبق ػػؽ الصػػب
الرفتػ لػدة صػػحببه ،وهرػػحؾ الدد ػػد ُػػف الد ارتػػحت اليػػي أكػػدت عمػػى وجػػود عبلقػ دالػ بػ ف بفػػظ
القرآف الكر ـ والطُمر ر  ،ب ث أشحرت درات عبد ا﵀ ( )1998الى أ ر تُحع القرآف الكػر ـ عمػى
ُت ػيوة الطُمر ر ػ

و األُػػف الرفتػػي وولػػبت اف هرػػحؾ عبلق ػ طرد ػ ُوجب ػ ب رهُػػح فت ػُحع أو
و األُػػف الرفتػػي عر ػد صػػحببه ،و أ لػػح د ارت ػ

بفػػظ الق ػرآف الكػػر ـ ز ػػد ُػػف ُتػػيوة الطُمر ر ػ

الت ػ د ( )2013اليػػي أشػػحرت الػػى وجػػود عبلق ػ طرد ػ ُوجب ػ ب ػ ف كػػؿ ُػػف بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ
والطُمر رػ الرفتػ يبدػػح لمدُػػر وعػػدد األجػزاء الُبفوظػ ب ػػث يرحولػػت ع ر ػ  120بحفظػ لمق ػرآف
الكر ـ.
إف ُصػػدر الشػػدور بحلطُمر ر ػ واألُػػف الرفتػػي هػػو اإل ُػػحف بػػح﵀ عػػز وج ػؿ فهػػو الُد ػػحر الوب ػػد
ال حبػػت الػػذي ال يث ػػر بيث ػػر رُػػط الب ػػحة أو الزُػػحف أو الُكػػحف ،ب ػػث أف كػػؿ ُػػف ػؤُف ا ُحرػػح
صحدقح بح﵀ عز وجؿ يُيع بحلطُمر ر

واألُف الرفتي بيى لو واجهيه يبد حت وأزُحت وصػدحب

في ب حيه.
إف شػػدور الفػػرد بحلطُمر رػ الرفتػ تػواء بصػػؿ عم هػػح ُػػف بفػػظ القػرآف الكػػر ـ واإل ُػػحف بػػح﵀ عػػز
وجؿ أو ري ج اليُيع بصب رفت ج دة ديبر ُف البحجحت اللػرور اليػي يرمػؽ لد ػه بصػحره
كحف ػ يجدمػػه قػػحد ار عمػػى ُواجهػ اي رػػوع ُػػف اللػػثوط واألزُػػحت اليػػي قػػد يواجهػػه رػبلؿ ُ اربػػؿ
ب حيه الُريمف  ،ويرمؽ لد ه ُشحعر يقبؿ انرر ف وببهـ له والشدور بمف لد ه ُكحرح في الجُحع
بد دا عف ُشحعر الرطر والقمؽ واليهد د (البطحب.)2001 ،
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و ديب ػػر اليفك ػػر اال ج ػػحبي واب ػػدا ُ ػػف أه ػػـ الُيث ػ ػرات ال ػػذي ك ػػوف ري جػ ػ ليُي ػػع الش ػػرص
بالطُمر ر ػ الرفت ػ  ،فحلُشػػحعر اإل جحب ػ اليػػي يرب ػػؽ ُػػف يُيػػع الفػػرد بالطمأنينةةة النفسةةية ُ ػػؿ
اليقبؿ والبب والتدحدة وغ رهح ُُح أشررح له تحبقح جُ دهح يرمؽ فرد يُيع بيفك ر ا جحبي.
وُػػف رػػبلؿ االطػػبلع عمػػى الد ارتػػحت التػػحبق  ،فػػإف هرػػحؾ د ارتػػحت ربطػػت ب ػ ف اليفك ػػر اال جػػحبي
والطُمر ر الرفت  ،ب ث أف درات ولتف وب ربر ( )2004 ،repeP & n sWiWأكدت عمػى أف
البحلػ الرفتػ الج ػدة لمفػرد لهػػح دور كب ػػر فػػي اتػػيدعحء األفكػػحر اإل جحب ػ ب ػػث وجػػدت أف هرػػحؾ
عبلق اريبحط ُوجب ب ف البحل الرفت واليفك ر اال جحبي.
ولو اطمدرح عمى درات الطحهر ( )2014لوجدرح أف اليفك ر اإلبداعي ُف غ ر الُُكػف أف كػوف
عرد األفراد الػذ ف دػحروف ُػف ُشػحعر االلػطراب والقمػؽ أو الػذ ف يردػدـ لػد هـ الطُمر رػ الرفتػ
وكػػذلؾ البػػحؿ بحلرتػػب لميفك ػػر اإل جػػحبي فهػػو ريػػحج لُػػح يُيػػع بػػه الُػػرء ُػػف شػػدور بػػحألُف الرفتػػي
والصب الرفت الج دة.
وهكػػذا ربػػط الػػد ف اإلتػػبلُي بػ ف الطُمر رػ الرفتػ واليفك ػػر اإل جػػحبي ،فدمػػى تػػب ؿ الُ ػػحؿ قولػػه
الدتػر ُتػرا) (تػػورة االرشػراح ، )6-5 :ربررػح ا﵀ يدػػحلى أف
يدػحلى (فػإف ُػع ال ُدتػر ُتػ ار إف ُػػع ُ
ُع الدتر وجد ال تر ،ـ أكد هػذا الربػر ،بقولػه :إف ُػع الدتػر تػ اًرذ وهػذه دعػوة ُػف ا﵀ عػز
وجؿ بحليفك ر بطر ق إ جحب  .ب ث أره عردُح يدرض اإلرتػحف الُػؤُف لمدتػر أي أزُػحت الب ػحة
ويبد حيهح كوف لد ه ق ف بمرهح ُهُح اشيدت ويمزُػت تػ يبدهح تػ ار ُػف ا﵀ عػز وجػؿ وهػذا بػدوره
بدث الطُمر ر في رفس الُؤُف والشدور بحالري حح والصبر عمى ُصحبه بمف الدتر تػ ريهي ال
ُبحل ػ وال تػػر قػػحدـ ،وعرػػد الػػيُدف فػػي كيػػحب ا﵀ رج ػد ك ػػر ُػػف ان ػػحت القرآر ػ اليػػي ي ػربط ب ػ ف
الطُمر ر الرفت واليفك ر اإل جحبي( ،وعتى أف يكرهوا ش ئح وهو ر ٌر لكـ وعتى أف يببوا ش ئح
شر لكـ وا﵀ دمـ وأريـ ال يدمُوف) (تورة البقرة( ،)216:ت جدؿ ا﵀ بدد ُعتػر ُتػرا) (تػورة
وهو ٌ
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الطبلؽ .)7 :وهذا ؤكد عمى أف بفظ القرآف الكر ـ يُيدوف أك ر ُف غ رهـ بحلطُمر ر الرفتػ
واليفك ر بطر ق إ جحب ورحص ألف ؼهم اآليات القرآنية والعمل بمقتضاها يزيةد مةن الطمأنينةة
النفسية والتفكير اإليجابي.
وأشحر جمُحف وآرروف ( )Gilman, et al., 2005عمػى أرػه كمُػح فكػر الفػرد بػحلُواقؼ الب حي ػ
اليي د شهح بطر ق ا جحب ػ كمُػح ازداد الرلػح عػف الب ػحة لد ػه وهػو ػريبط بحلدد ػد ُػف الُيث ػرات
الرفت كحلتدحدة وادراؾ ُدرى الب حة ،والشدور بحلُتؤول واألُؿ.
وهر ػػحؾ ك ػػر ُ ػػف الد ارت ػػحت الي ػػي ربطػ ػت بػ ػ ف اليفك ػػر اال ج ػػحبي والرل ػػح ع ػػف الب ػػحة (ال ػػدل ُي
وآرػػروف )2013 ،وبػػحلرظر لُػػح أشػػحر إل ػػه (الت ػمطحري )2010 ،فهػػو ػػرة أف الفػػرد ب رُ ػح فكػػر
بإ جحب

برُج عقمه ل فكر بمتموب صب ح ُُح ؤ ر برلحه عف الب حة وُشحعره وتموكه.

أي أف الهػػدؼ ُػػف الد ارت ػ البحل ػ اليمكػػد ُػػف صػب الدبلقػػحت االريبحط ػ ب ػ ف الطُمر ر ػ الرفت ػ
كُيث ر وت ط في الدبلقػ بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي والرلػح عػف الب ػحة ،واليوصػؿ إلػى رُػوذج بػدد
دور الطُمر رػ الرفتػ كُيث ػػر وتػ ط فػػي الدبلقػ بػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة
بفظػ القػرآف ُػػف طمبػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُدػ الرم ػػؿ ،وعم ػػه فػػإف الد ارتػ البحل ػ ُػػح هػػي إال
ُبحول ػ لميبقػػؽ ُػػح اذا كػػحف الدػػزؿ اإلبصػػحئي ليػػم ر الطُمر ر ػ الرفت ػ عػػف الدبلق ػ ب ػ ف اليفك ػػر
اال جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدؼ هػػذه الدبلقػ الرظر ػ  ،واليبقػػؽ ُُػػح اذا كػػحف األ ػػر الُبحشػػر
لميفك ػػر اإل ج ػػحبي عم ػػى الرل ػػح ع ػػف الب ػػحة تػ ػ قؿ عر ػػد يل ػػُ ف الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ ف ػػي ُدحدلػ ػ
االربدار أـ ال.
وُف هرح يبمورت لدي فكرة هذه الد ارت ُف ربلؿ شدوري بمهُ الطُمر ر الرفت لبفظػ القػرآف
الكر ـ كُيث ر وت ط ب ف اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب حة.
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مشكمة الدراسة وأسئمتيا

ال شؾ أف يُيع الفرد بددة رصحئص وُهحرات جدمه قحد ار عمى ُواجه كؿ التحةديات فػي الب ػحة

وال ت ُح في طر ق يفك ره ورظريه لؤلُور في ب حيه ،فحلُيدمـون ُف بفظ القرآف الكر ـ ؿديهم
من القدرات واالسةتعدادات مةا يمكةنهم مةن ُواجهػ أي يبػد حت أو أزُػحت فػي حيةاتهم  ،وبحليػحلي
كوفوا أك ر قدرة عمى يجرب الصدُحت الرفت بتػبب رظريػهم لميبػد حت وأتػموب تفكيةرهم فػي
اليدحُؿ ُدهح.
وبكوري رر ج بكػحلور وس فقػه ويشػر ع فػي جحُدػ الرم ػؿ وُػف بفظػ القػرآف الكػر ـ البظػت أف
بفظ القرآف الكر ـ أو أجزاء ُره له أ ر كب ر عمى طر ق اليفك ر واليي يقودرح ربو ُربػى اليفك ػر
اال جػػحبي برصػػوص ك ػػر ُػػف ان ػػحت القرآر ػ اليػػي يػػدعو ربػػو اليفك ػػر اإل جػػحبي وأ لػػح يجدػػؿ
ُتػػيوة الرلػػح عػػف الب ػػحة لػػد رح فػػي أعمػػى ُتػػيو حيهح ب ػث أف يػػدبر آ ػػحت القػرآف الكػػر ـ وبفظهػػح
بدػػث بحلشػػدور بحلرلػػح والقرحع ػ و قػػود ربػػو اليفك ػػر الدقبلرػػي الػػذي قػػود الػػى اليفك ػػر اإل جػػحبي،
وأ لح لمطُمر ر الرفتػ دور كب ػر ب ػث أف بفظػ القػرآف الكػر ـ هػـ أك ػر الرػحس الػذ ف يُيدػوف
بػػمُف رفتػػي وصػػب رفت ػ ج ػػدة " أال بػػذكر ا﵀ يطُ ػئف القمػػوب" ،وبػػذلؾ ُكػػف القػػوؿ أف ُشػػكم
الدرات ييُبور بوؿ اإلجحب عف اليتحؤؿ الرئ تي اليحلي:
"هؿ ُكف أف يكوف الطُمر ر الرفت ُيث اًر وت طحً في الدبلق ب ف اليفك ر اإل جحبي والرلح عف
الب حة لدة بفظ القرآف ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ".
وارب ؽ ُف التؤاؿ الرئ س األتئم الفرع اني :
ُ .1ح ُتػيوة الطُمر رػ الرفتػ واليفك ػر اإل جػحبي والرلػح عػف الب ػحة لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ
ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ُف وجه رظرهـ؟
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 .2هؿ يوجد عبلق ارتباطية بػ ف الطُمر رػ الرفتػ واليفك ػر اإل جػحبي لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ
ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ؟
 .3هؿ يوجد عبلق اريبحط ب ف الطُمر ر الرفت والرلػح عػف الب ػحة لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ
ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ؟
 .4هؿ يديبر الطُمر ر الرفت ُيث ر وت ط ب ف اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب حة ؟
 .5هػػؿ يوجػد عبلق ػ بػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة بدػػد الدػػزؿ اإلبصػػحئي لمطُمر ر ػ
الرفت ؟
 .6هػػؿ يوجػػد فػػروؽ فػػي ُتػػيوة الطُمر ر ػ الرفت ػ واليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة
بفظ ػ القػػرآف الكػػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ يبدػػح لُيث ػرات (الجػػرس،
درج البفظ (بفظ كمي/جزئي) ،الُؤهؿ الدمُي (بكحلور وس/دراتحت عم ح)؟

أىداف الدراسة

 .1الكشؼ عف الدبلق ب ف الطُمر ر الرفت واليفك ر اإل جحبي.
 .2الكشؼ عف الدبلق ب ف الطُمر ر الرفت والرلح عف الب حة.
 .3اليدرؼ إلى ُدة اعيبحر الطُمر ر الرفت كُيث ػر وتػ ط بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي والرلػح عػف
الب ػػحة ب ػػث ديبػػر الهػػدؼ األكبػػر فػػي هػػذه الد ارتػ  ،وُػػف رػػبلؿ ُراجدػ كػػبل ُػػف الد ارتػػحت
التحبق واإلطحر الرظري الذ ف يرحولوا ُولوع الطُمر ر الرفت ُ ،كف القوؿ أرهػح يدػد ُيث ػر
ا ج ػػحبي يريُ ػػي لمص ػػب الرفتػ ػ اإل جحب ػ ػ  ،وق ػػد أش ػػحرت يم ػػؾ الد ارت ػػحت ال ػػى وج ػػود عبلقػ ػحت
اريبحط دال يروعت ب ف الُبحشرة وغ ر الُبحشرة ب رهح وب ف ُيث رات رفت ا جحب أررة.
 .4الكشؼ عف الدبلق ب ف اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب حة بدد الدػزؿ اإلبصػحئي لمطُمر رػ
الرفت .
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 .5الكشؼ عف الفروؽ في ُتيوة الطُمر ر الرفت واليفك ر اإل جحبي والرلح عػف الب ػحة يدػزة
لبفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ.
دور الطُمر ر الرفت كُيث ر وت ط في الدرات البحل :

أىمية الدراسة

أوال  :األهُ الرظر
يكُف األهُ الرظر لمدرات ف ُح مي :
 يكيتب هذه الدرات أهُ ػ رحصػ اذ يديبػر ُػف أوائػؿ الد ارتػحت اليػي يػدرس الطُمر رػ الرفتػكُيث ػر وت ػ ط فػػي الدبلق ػ ب ػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة ،فهػػي أرػػذت ُيث ػرات لػػـ
تػػبؽ ألي د ارت ػ أف أرػػذيهح ُػػف قبػػؿ (اليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة) لػػدة بفظ ػ الق ػرآف
الكر ـ.
 ييل ػػح أهُ ػ ػ ه ػػذه الد ارتػ ػ ف ػػي يفتػ ػ ر أهُ ػ ػ الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ ف ػػي ز ػػحدة ُت ػػيوة اليفك ػػراإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة وهػػي ذات رصوصػ رفتػ ويربو ػ

وروبحر ػ ورحصػ عرػػد الفئػ

الُريحرة وهي بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د ُف جحُد الرم ؿ.
 أ لح يكُف أهُ هذه الدرات في ع ر الدرات الُمروذة فهي لـ يتيقطب أرحس عحد ف وارُػحاهيُػت ببفظػػه القػػرآف الكػػر ـ ُػػف طمبػ كم ػ الشػػر د الدارتػ ف لمفقػػه واليشػر ع اإلتػػبلُي وأصػػوؿ
الد ف ليظهر دور القرآف الكر ـ والشر د في يدز ز هذه الُيث رات.
 قػػد يتػػحهـ هػػذه الد ارتػ فػػي إ بػػحت أف بفظػ القػرآف يُيدػػوف برتػػب أعمػػى ُػػف غ ػػرهـ بطُمر رػرفت اليي يمدب بدورهح كُيث ر وت ط في الدبلق ب ف اليفك ر اال جحبي والرلح عف الب حة.
_ قد يتهـ الدرات عمى ز حدة اتيبصحر كل من لة عققةة بحفةظ وتحفةيظ القػرآف ُػف طمبػ كم ػ
الشػػر د وأسةةاتذتها ومراكةةز تحفةةيظ القةةرآن الكةةريم بُفهػػوـ الطُمر ر ػ الرفت ػ ودورهػػح فػػي ز ػػحدة
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ُتيوة اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب حة لد هـ ويز د ُف دافدػ ف انرػر ف ُػف غ ػر طمبػ كم ػ
الشر د الى بفظ القرآف الكر ـ.
حر ح  :األهُ اليطب ق :
يكُف األهُ اليطب ق لهذه الدرات ف ُح مي :
_ وقػػد يتػػيف د ُرهػػح كم ػػحت الشػػر د وُ اركػػز بفػػظ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف رػػبلؿ جدػػؿ الق ػرآف الكػػر ـ
اتػػيراي ج ُػػف اتػػيراي ج حت اإلرشػػحد الرفتػػي الدحج ػ بيدػػد ؿ اليفك ػر التػػمبي إلػػى يفك ػػر إ جػػحبي
وذلؾ ُف ربلؿ البفظ الجزئي أو الكمي لمقرآف الكر ـ.
_ يفيح هذه الدرات آفحقح لدراتحت أررة  ،يربط ب ف الطُمر ر الرفت كُيث ر وتػ ط فػي الدبلقػ
ُع ُيث ارت أررة قد يكوف الُرور الرفت  ،الكفحءة الذاي  ،اليفك ر اإلبداعي وغ رهح  ،وإجةرا
مقارنة بين طلبة كلية الشريعة وحفظة القرآن الكريم من كليات أخرى .
_قد يتهـ ريحئجهح أ لح في يوج ه البحب ف ربو يصُ ـ براُج إرشحد ُبر عمى اإلرشحد الد ري
ليبت ف ُتيوة الطُمر ر الرفت لدة الرشء بهػدؼ ز ػحدة ُتػيوة اليفك ػر اإل جػحبي والرلػح عػف
الب حة لد هـ.
الدرتػ يُبػور بػوؿ لفػت أرظػحر الدمُػحء ورجػحؿ
_وأ لح قد كوف هرػحؾ جحرػب إ جػحبي فػي هػذه ا
الد ف ربو يك ؼ الجهود في يبف ظ القرآف الكر ـ لمج ؿ القحدـ لُح له ُف آ حر جُ عمى الصػب
الرفت اإل جحب لهـ.

حدود الدراسة

 -البد الزُػحري  :يػـ إجػراء هػذه الد ارتػ فػي الفصػؿ الد ارتػي األوؿ ُػف الدػحـ الد ارتػي (2020-

)2021
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 -البد الُكحري  :اريصر يطب ؽ الدرات عمى طمب كم الشػر د

ُػف بفظػ القػرآف فػي جحُدػ

الرم ؿ
 البػػد البشػػري :يُ مػػت الد ر ػ ببفظػػه الق ػرآف الك ػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿوالُتجم ف وفؽ رظحـ القبوؿ واليتج ؿ لدحـ .2020-2021
 البػػد الُولػػوعي :بػػددت هػػذه الد ارتػ بُولػػوع الطُمر رػ الرفتػ كُيث ػػر وتػ ط فػػي الدبلقػب ػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي
جحُدػ الرم ػػؿ ،وييُ ػػؿ فػػي ُيث ػرات الد ارتػ ال بل ػ وهػػي  :الطُمر رػ الرفتػ  ،اليفك ػػر اإل جػػحبي
والرلػػح عػػف الب ػػحة ،وييبػػدد ريحئجهػػح بػػحألدوات الُتػػيردُ فػػي الد ارت ػ وهػػي (ُق ػػحس الطُمر ر ػ
الرفت  ،وُق حس اليفك ر اإل جحبي ،وُق حس الرلح عف الب حة).

مصطمحات الد ارسة

يشُؿ الدرات عمى الُصطمبحت اني :
أوال  :الطُمر ر الرفت : Psychological tranquility ،
 و درؼ ك ررز (  )Kerns, et. al , 1996 :457الطُمر ر بمرهح " شدور الفرد بمرػه ُببػوبوُقبوؿ وُقدر ُف قبؿ انرر ف وردرة شػدوره بػحلرطر واليهد ػد واد اركػه أف انرػر ف ذوي األهُ ػ

الرفت في ب حيه ُتيج بوف لبحجحيه وُيواجدوف ُده بدر ح ورفت ح لرعح يه وبُح يه وُتحرديه عرد
األزُحت ".
 ويدرؼ الطُمر ر الرفت إجرائ ح بحلدرج اليي بصؿ عم هح كػؿ فػرد فػي الد رػ عرػدُح ج ػبعف جُ ع فقرات ُق حس الطُمر ر الرفت الُدد ليبق ؽ أهداؼ الد ارت .
حر ح  :اليفك ر اإل جحبي : Positive thinking
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 اليفك ػػر اإل جػػحبي هػػو " قػػدرة الفػػرد عمػػى الػػيبكـ بمفكػػحره وارفدحاليػػه ويوج ههػػح يوج هػػح إ جحب ػػح،والوعي بذايػه والقػدرة عمػى ق حديهػح والػيبكـ بهػح ،وادراؾ األهػداؼ واألولو ػحت والتػدي إلػى يبق قهػح
ُع اليُيع بحليفحؤؿ وُقحوُ األفكحر التمب " (الرولي.)199 :2014 ،
 درؼ اليفك ر اال جحبي عمػى ارػه " االريفػحع بقحبم ػه الدقػؿ البلواعػي لئلقرػحع بشػكؿ ا جػحبي فػحذااردرػػح اف ث ػػر تػػموكرح او اداء رػػح ؼ جػػب اف كػػوف ذلػػؾ ُػػف رػػبلؿ عقمرػػح البػػحطف وهػذا درػػي اف
رريحر افكحر ا جحب ه ز دا ويثذ ه بهح ُ ار ار ويك ار ار الف االفكحر الُيكررة يرتخ في الدقػؿ البلواعػي"
(ب فر.)12 :2014 ،
 ولػػذلؾ فػػحليفك ر اإل جػػحبي " أبػػد الطػػرؽ اليػػي يُكػػف صػػحببهح ُػػف عػػبلج الُشػػكبلت بحتػػيرداـقرحعحت عقم واتيراي ج حت في اليفك ر" (الفقي.)101 :2008 ،
اليدر ػػؼ االج ارئػػي لميفك ػػر اال جػػحبي هػػي الدرج ػ الكم ػ اليػػي بصػػؿ عم هػػح اف ػراد ع رػػه الد ارت ػعمى ُق حس اليفك ر اال جحبي الُدد ليبق ؽ اهداؼ الدرات .
حل ح  :الرلح عف الب حة : Life Satisfaction
 "هو بحل شدور فرد ػ شػدر بهػح الفػرد يجػحه جوارػب ُيدػددة ُػف ب حيػه أو يجػحه ب حيػه بشػكؿعػػحـ وهػػو مر ػذ ُرب ػى إ جػػحبي فػػي الشػػدور يريػػب عم ػػه تػػموؾ إ جػػحبي ربػػو اإلقبػػحؿ عم ػى الب ػػحة
والدُ ػ ػؿ ربػ ػػو يبق ػ ػػؽ األهػ ػػداؼ واشػ ػػبحع البحجػ ػػحت والرغبػ ػػحت لموص ػ ػوؿ إلػ ػػى بحل ػ ػ االتػ ػػيقرار
والطُمر ر " (شقورة.)40 :2012 ،
 درؼ دا رر ( )Diener,2000:34-43الرلح عف الب حه بحرهح "اليق ـ اال جحبي لمفرد لب حيهيبدح لُدح ر هو بػددهح برفتػه وا لػح ػرة اف الرلػح عػف الب ػحة لػه عبلقػه ُػع ربػرات الفػرد فػي
ُريمؼ ُجحالت ب حيه اف كحرت الوظ ف  ،الدرات  ،األترة الى غ ر ذلؾ".
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 أُػػح اليدر ػػؼ اإلج ارئػػي  :فه ػو الدرج ػ اليػػي بصػػؿ عم هػػح الُفبػػوص عمػػى ُق ػػحس الرلػػح عػػفالب حة الُدد لهذه الدرات .
رابدح  :بفظ القرآف الكر ـ : The Quran Keepers
دػػرؼ بفظػ القػرآف الكػػر ـ "ب ػمرهـ الطمبػ الُميبقػ ف بكم ػ الشػػر د فػػي جحُدػ الرم ػػؿ و بفظػػوف
أج ازء ُف كيحب ا﵀ عزوجؿ أو بفظوره كحُبلُ ،ع لبط البفظ واالليزاـ بقواعد اليبلوة واليجو د
الُدروف " (أبو هدروس والف ار.)392 :2017 ،

12

الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني

شػػيُؿ هػػذا الفصػػؿ ُػػف الد ارت ػ عمػػى األدب الرظػػري الػػذي قػػدـ يدر فػػح عحُػػح بُفهػػوـ الطُمر ر ػ
الرفت ػ وُػػح ػريبط ب ػه ُػػف ُفػػحه ـ ويول ػ بحت ،وُفه ػوـ اليفك ػػر اإل جػػحبي وكػػؿ ُػػح يدمػػؽ بػػه،
وُفهوـ الرلح عف الب حة أ لح وُح يصؿ به ُف عرحو ف فرع .
و ريه ػػي ه ػػذا الفصػ ػؿ بد ػػرض أب ػػرز الد ارت ػػحت الت ػػحبق الدرب ػ ػ واألجرب ػ ػ ذات الدبلقػ ػ بُول ػػوع
الدرات .

اإلطار النظري
مفيوم الطمأنينة النفسية

يديبػػر الطُمر ر ػ الرفت ػ ُػػف لػػرور حت الب ػػحة ،وركػػف أتحتػػي التػػيُرار يهح  ،بػػدورهح رػػرة أف

الب ػحة ُم ئػ ػ بحلُرػ ػحوؼ وُش ػػحعر القمػػؽ وع ػػدـ االيػ ػزاف الرفت ػػي ت ػ طر عم ػػى ص ػػحببهح ،وييجم ػػى
الطُمر ر الرفت بشكؿ أكبر عرد بفظ القرآف الكر ـ ،قحؿ يدحلى  " :الَِّذ ف آُُروا ويَ ْ ِ
ػوبهُـ
ط َُئ ُّف ُقمُ ُ
َ َ َ
بِِذ ْك ِر المَّ ِه ۗ أ ََال بِِذ ْك ِر المَّ ِه يَ ْ ِ
وب " (الرعد.)28 :
ط َُئ ُّف اْل ُقمُ ُ
والطُمر ر الرفت يديبػر ُكتػب ُػف الُكحتػب اليػي زودهػح ا﵀ عػز وجػؿ لدبػحده وال تػ ُح بفظػ
كيحبػ ػػه فػ ػػي ُوالػ ػػع الرػ ػػوؼ والقمػ ػػؽ الرػ ػػحيج عػ ػػف األزُػ ػػحت وااللػ ػػطرابحت االرفدحل ػ ػ (آؿ ُبُػ ػػد،
.)2012
وبالتةةالي ان الطفػػؿ إذا رش ػم فػػي أت ػرة لػػد هح ُتػػيوة ُػػف الصػػب الرفت ػ الج ػػدة ،ي ارعػػي ُطحل ػب
الرُو لػدة أبرحءهػح وي ارعػي ابي حجػحيهـ ورغبػحيهـ ،ويقػوـ عمػى أتػحس يرب ػ ابرحءهػح يرب ػ اتػبلُ
ُبر ػ ػ عم ػػى أبك ػػحـ الش ػػر د والت ػػر الربو ػ ػ وات ػػيطحعت األتػ ػرة أف يػ ػرب هـ ل ػػُف رعح ػ ػ أت ػػر
ييصؼ بحألُحف واالطُئرحف ،ويؤتس بذلؾ لصب رفت ج دة يتحعدهـ في اليفحعؿ اإل جحبي ُع
الب ئػ ػ الُب طػ ػ  ،وُ ػػع انر ػػر ف وبحلي ػػحلي يت ػػودهـ ُش ػػحعر الب ػػب والت ػػدحدة واألُ ػػحف وصػ ػوال ال ػػى
الطُمر ر الرفت .
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يػ ػری گ ػػحر ف ه ػػورری ( )1945أف ُفه ػػوـ (القم ػػؽ األتحت ػػي) يل ػػُف ع ػػدـ األُػ ػحف ،ويدرف ػػه بمر ػػه
"اتيجحب ارفدحل ُوجه إلى الُكورحت األتحت لمشرصػ " .ويؤكػد هػورري عمػى أف هرػحؾ عػددا
ُف الدواُؿ الُوجودة في الب ئ قد يؤدي بحلفرد إلى الشدور بحردداـ األُف وهي :الشػدور بػحلدجز،
الشدور بحلدداوة ،والشدور بحلدزل ".
ويؤكد هورري عمػى أف ُرشػم هػذه الدرحصػر كػوف ُػف ُجُوعػ ُػف الدواُػؿُ ،رهػح  :عػدـ اليقبػؿ
وُشحعر الربذ ،واريفحء الدؼء واألُحف الدحطفي في األترة.
و دػػرؼ ُفهػػوـ االُػػف النفسةةةي وهػػو ُ ػرادؼ لمطُمر ر ػ النفسةةية بمرػػه :بحل ػ ُجيُػػع يرممػػه األُػػف
و يرممه اليوافؽ وااليزاف األُري ،وبحل األُف لهح ُكورحف هُح :األُف الشػدوري واألُػف اإلج ارئػي،
األُػػف الشػػدوري :ش ػدور بحلبحج ػ إلػػى األُػػف واألُ ػف اإلج ارئػػي وهػػو ُػػح ب ػذؿ ُػػف جهػػود ليبق ػػؽ
األُف واتيدحديه (أقرع.)2005 ،
وُفهػػوـ الطُمر رػ الرفتػ ُػػف الُفػػحه ـ الُركبػ اليػػي قػػد ييػػدارؿ فػػي دالاليهػػح ُػػع ُفػػحه ـ غ رهػػح،
ُ ؿ  :الطُمر ر االرفدحل ػ  ،اليك ػؼ الػذايي ،األُػف الػذايي ،الرلػح عػف الػذات ،اليػوازف االرفدػحلي،
ُفهوـ الذات اإل جحبي (تدد.)1999 ،
يدرؼ الطُمر ر الرفتػ بمرهػح " األُػف الرفتػي وهػو األُػف الشرصػي او أُػف كػؿ فػرد عمػى بػده
والشرص انُف رفت ح هو الذي شدر أف بحجحيه ُشػبد وأف ُطحلػب رُػوه ُبققػه وأف الُقوُػحت
األتحت لب حيه غ ر ُدرل لمرطر ،واإلرتحف انُف رفت ح كوف في بحل يوازف او يوافؽ اُري
" (زهراف.)1998 ،
وُف ربلؿ اليدر فحت التحبق يمكن أن نعرف الطُمر رػ الرفتػ عمػى أرهػح بحلػ شػدور ييلػُف
ُشػػحعر األُػػف وااليػزاف بد ػػدا عػػف القمػػؽ والػػطراب الك ػػحف ،يدػػـ اإلرتػػحف عرػػد يمب ػ ُطحلػب رُػػوه
وبحجحيه األتحت .
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أىمية الطمأنينة النفسية

لرص عبد الُج د ) )2004أهُ الطُمر ر الرفت ف ُح مي:
 الطُمر ر الرفت أتحتح لميرُ  :لموصوؿ إلى اليرُ واليطور ربف ببحج الى يرطػ ط وابػداعوُ ػػحبرة وال وجػػود لكػػؿ ُػػف هػؤالء دوف وجػػود طُمر رػ رفتػ عرػػد الفػػرد فػػحألُف الرفتػػي قػػود ربػػو
اليرُ واالتي ُحر واالزدهحر ويرة البحب أف بفظ القػرآف الكػر ـ هػـ أك ػر الرػحس الػذ ف ريجػوف
قصصػح عد ػػدة ُػػف الرجػحح واليطػػور لُػػح يُيدػػوف بػػه ُػف أُػػف وأُػػحف رفتػػي جػراء ُػػح بُمورػػه فػػي
صدورهـ ُف آ حت قرآر يدعو لميطور والرُحء.
 الطُمر ر الرفت هي غح الدػدؿ اذا وجػد الدػدؿ كػوف تػب بل ربػو الطُمر رػ الرفتػ  ،وغ ػحبالد ػػدؿ ػػؤدي إل ػػى غ ػػحب الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ والد ػػدؿ قيل ػػي ال ػػى يبكػ ػ ـ الش ػػرع والبك ػػـ بُ ازر ػػه
وبحليػػحلي فػػإف الشػػرع رػػزؿ ليبق ػػؽ األُػػف والطُمر ر ػ وال بػػد لبفظ ػ الق ػرآف أت ُي مػػوف ن ػػحت ا﵀
ف بكُوف بُح أرزؿ و قوُوف عمى رشر الددؿ ال غ حبه.
 الطُمر ر ػ الرفت ػ بحج ػ ُهُ ػ لمفػػرد ُرػػذ والديػػه بيػػى ُػػوت ،ب ػػث يديبػػر األـ أوؿ ُصػػدرلمش ػػدور بحلطُمر رػ ػ الرفتػ ػ  ،و ديبػ ػر القػ ػرآف الك ػػر ـ ُػ ػف أه ػػـ ُص ػػحدر الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ واألُ ػػف
الرفتي لدة الفرد.
الطُمر ر الرفت الهدؼ األتُى لمشرائع.

الطمأنينة النفسية في سياق القرآن الكريم

ورد لفظ الطُمر رػ فػي بل ػ عشػر ُولػدح فػي القػرآف الكػر ـ فػي تػ حقحت ُيقحربػ وصػ غ ُريمفػ

(اطُمرريـُ ،طُئف ،ل طُئف ،اطُمفُ ،طُئر  ،يطُئفُ ،طُئر ف ) ،جُ دهح يدؿ عمى الراب
والهدوء وعدـ االرزعحج وااللطراب والشدور بهداة البحؿ.
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وبحليػػحلي الطُمر ر ػ الرفت ػ لػػدة بفظ ػ القػػرآف الكػػر ـ هػػي ُػػح يدير ػػه الرفػػوس ُػػف ارب ػ واتػػيقرار
ري جػ بفػػظ آ ػحت القػرآف الكػر ـ ويػػدبر ُدحر ػه ،ب ػػث إف كيػحب ا﵀ عػػز وجػؿ وجػػه اإلرتػحف إلػػى
الطر ػؽ الصػػب ح و رشػػده إلػػى التػػموؾ التػػوي وبحليػػحلي يتػػيق ـ ب حيػػه ف تػػدد قمبػػه ويطُػػئف رفتػػه
و شدر بحلتدحدة ،ألف اإلرتحف الُيدبر ن حت ا﵀ ُي قف أره ال ُكف أف ص به شػر أو ُكػروه إال
بُش ػ ئ ا﵀ تػػببحره ،كُػػح تػػيردـ الصػػبر الر ػحيج عػػف اإل ُػػحف بػػح﵀ فػػي ُواجه ػ االلػػطرابحت و
القمؽ والُرحوؼ وجُ ع األُراض الرفت  ،فدردهح يطُئف الرفس ويبدث التك ر وبحليحلي يبقؽ
األُف الرفتي (آؿ ُبُد.)2012 ،
 بُدرى تك ر :
قػحؿ يدػحلى  " :قَػحلُوا ُر ِر ُػد أَف َّر ْم ُكػ َػؿ ُِ ْرهػح ويَ ْ ِػوف َعمَ ْ هَػح ُِػ َػف
ط َُػػئ َّف ُقمُ ُ
ص َػد ْقيََرح َوَر ُكػ َ
وب َرػح َوَر ْدمَ َػـ أَف قَػ ْػد َ
َ َ
الش ِ
َّ
حهِد َف (الُحئدة.)113 ،
حؿ إِ ْبر ِ
اه ُـ َر ّْ
حؿ َبمَى َولَ ِكف
حؿ أ ََولَ ْـ يُ ْؤ ُِف ۗ قَ َ
ؼ يُ ْب ِي اْل َُ ْويَى ۗ قَ َ
ب أ َِررِي َك ْ َ
 قحؿ يدحلى َ " :وِا ْذ قَ َ َط َُئِ َّف َقْمبِي" (البقرة)260 ،
لَّْ ْ
 قحؿ يدحلى  :وُح جدمَه المَّه ِإ َّال ب ْشرة ولِيَ ْ ِ ِۗ َو َُح َّ
ص ُر ِإ َّال ُِ ْف ِع ِرد المَّ ِػه ۗ إِ َّف
وب ُك ْـ 
ط َُئ َّف بِه ُقمُ ُ
الر ْ
ََ ََ ُ ُ ُ َ َ
المَّهَ َع ِز ٌز َب ِك ٌـ "(األرفحؿ)10 ،
طُػئِ ُّف ُقمُػوبهـ بِ ِػذ ْك ِر المَّ ِػه ۗ أَ َال بِ ِػذ ْك ِر المَّ ِػه يَ ْ ِ
َّ ِ
ػوب " (الرعػد،
ط َُػئ ُّف اْل ُقمُ ُ
ُُ
آُُرػوا َويَ ْ َ
قحؿ يدحلى  " :الػذ َف َ)28
 قحؿ يدحلى " :وُح جدمَه المَّه إِ َّال ب ْشرة لَ ُكـ ولِيَ ْ ِػوب ُكـ بِ ِػه ۗ َو َُػح َّ
صػ ُر إِ َّال ُِ ْػف ِعر ِػد المَّ ِػه
ط َُػئ َّف ُقمُ ُ
الر ْ
ََ ََ ُ ُ ُ َ
ْ َ
اْل َد ِز ِز اْل َب ِك ـ " (آؿ عُراف)126 ،

أبعاد الطمأنينة النفسية

لرص بف التح ح ) )2018أبدحد الطُمر ر الرفت ف ُح مي:
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 أبدحد أول أتحت :ُ -1شحعر البب واليقبؿ وُح ريج عرهح ُف عبلقحت الُودة والربُ ُع انرر ف.
ديبػر بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف أك ػر الرػحس الػذ ف شػدروف بحليقبػؿ والبػب وذلػؾ بُػح يصػفوف بػػه
ُػػف أرػػبلؽ القػرآف الكػػر ـ والتػػر الربو ػ الشػػر ف  ،ب ػػث قػػحؿ الرتػػوؿ عم ػػه الصػبلة والتػبلـ  " :ال
ؤُف أبدكـ بيى بب ألر ه ُح بب لرفته " ،وأ لح أُر ا﵀ يدحلى الُتمُ ف في كيحبه الدز ز
َّ ِ
آُُرػوا
أف يقبػػؿ كػػؿ ُرػػح انرػػر بثػػض الرظػػر عػػف ُديقػػدايهـ ود ػػحريهـ ،قػػحؿ يدػػحلىَ ( :ػػح أَ هَػػح الػػذ َف َ
ِ
اُ ف بِحْل ِقت ِط ُشه َداء لِمَّ ِه ولَو عمَى أَرفُ ِت ُكـ أَو اْلوالِ َد ْ ِف واألَ ْقربِ ف إِف ُك ْف َغرِّػحً أَو فَِق اً َّ
ُك ُ
ػر فَحلمػهُ
َ
َ َ
َ َ َ
وروا قَ َّو َ
ْ
َ َ
ْ
َ
ِ
َّ
ػر)
ػوف َربِ ػ اً
أ َْولَػػى بِ ِه َُػػح فَ ػبل يَيَّبِ ُد ػوا اْلهَػ َػوة أَف يَ ْدػػدلُوا َوِاف يَْمػ ُػووا أَو يُ ْد ِر ُ
ػحف بِ َُػػح يَ ْد َُمُػ َ
ل ػوا فَ ػِإ َّف المػػهَ َكػ َ
(الرتحء.)135 :
 -2الجُحع وشدور االريُحء ال هح وُكحريه ف هح.
ال تػػيط ع اإلرتػػحف الد ػ ش بُفػػرده ،فهػػو ببحج ػ الػػى االريُػػحء الػػى جُحع ػ ُػػف األفػػراد يجُدهػػـ
ُص ػػحلح ُش ػػيرك ػ ػدعُهـ و دعُور ػػه ،دطػ ػ هـ و مر ػػذ ُ ػػرهـ ،بُػ ػ هـ و ت ػػحعدوره و ت ػػيُد ُ ػػرهـ
ُشحعر القوة وااليبحد ،و يدػزز ُدرػى االريُػحء أ لػح عرػد بفظػ القػرآف الكػر ـ بشػكؿ أكبػر فهرػحؾ
اعيَ ِ
صػ ُُوا بِ َبْب ِػؿ المَّ ِػه َج ُِ ًدػح َوَال
ك ر ُػف ان ػحت القرآر ػ اليػي يػدعو الػى االريُػحء ،قػحؿ يدػحلى "َ :و ْ
يَفََّرقُوا" (آؿ عُ ارف.)103:
 -3الشدور بحلتبلُ والتبلـ.
أي البدد كؿ البدد عف الُشحبرحت وكؿ ُح يبُمه الرفس ُف لث ر وكره وأبقحد ،ويوف ر الشدور
ِ
ص ُد ِ
ورِهـ
":وَر َزْع َرح َُح في ُ
بحألُحف والطُمر ر وهذا يجمى عرد بفظ القرآف الكر ـ ب ث قحؿ يدحلى َ
ُّْ ْف ِغ ٍّؿ إِ ْر َو ًارح َعمَى ُت ُرٍر ُُّيَقَحبِمِ ف"َ (البجر)47:
أبدحد حرو فرع :18

 .1إدراؾ الب حة والدحلـ الرحرجي كب ئ يبيوي عمػى الددالػ والطُمر رػ والتػرور والك ارُػ وإدراك
انرر ف بمرهـ ودود ف ُبب ف ولرورة االبيراـ الُيبحدؿ ف ُح ب رهـ.
 .2يول ػػد ُشػ ػحعر ال قػ ػ والُببػ ػ ُ ػػع انر ػػر ف وع ػػدـ اليدص ػػب واليت ػػحُح ُدهػ ػـ وتوقةةة األفل ػػؿ
واليفحؤؿ واألُؿ عرد الرظر الى الُتيقبؿ .
ُ .3شػػحعر التػػدحدة والرلػػح الدػػحـ عػػف الػػرفس والب ػػحة وُشػػحعر االتػيقرار والبدػػد عػػف الصػراعحت
وُح يبدهح ُف اري حح وهدوء.
 .4االهيُ ػحـ بػػحنرر ف الػػى جحرػػب االهيُ ػحـ بحلػػذات والشػػدور بحلُتػػؤول االجيُحع ػ إلػػحف إلػػى
االرطبلؽ واليبرر.
 .5ال ق بحلذات ويقبمهح واليتحُح ُدهح والشدور بمره عرصر ُف د وفدحؿ في الب حة ُُح ولد لد ػه
ُشػػحعر الرجػػحح والقػػوة والقػػدرة عمػػى بػػؿ الُشػػكبلت وادارة األزُػػحت وُػػح يبدهػػح ُػػف ُشػػحعر
الكفحءة واالقيدار.
 .6الُواجهػ وعػػدـ الهػػرب فػػي شػػيى األُػػور اليػػي قػد يدػػرض لهػػح وبالتةةالي اليُيػػع بصػػب رفتػ
ج دة بد دا عف اي الطرابحت رفت .

خصائص الطمأنينة النفسية

أوال :خصائص نفسية

قحبم لمق حس ،دبػر عرهػح فػي ُتػيو حت التػ طرة االراد ػ او البلإراد ػ لبلرفدػحالت .واليػوير والكبػت
وغ رهح وهي يتيرد الى الطحق الرفت .
ثانيا :معرفية فمسفية
وهػػي ُػػح يشػػكؿ لػػد رح ُػػف أفكػػح ار ُدرف ػ فمتػػف يشػػكؿ لػػد رح ُرظوُػ ُدرف ػ يقودرػػح ويدرفرػػح عمػػى
طب دػ ػ الت ػػموؾ ال ػػذي رت ػػمُه ورُط ػػه ،ف ػػحلق ـ الفمت ػػف الي ػػي ريبرحه ػػح له ػػح دور أتحت ػػي ف ػػي يبد ػػد
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الُشػػحعر ب ػػث أف هرػػحؾ فػػرؽ بػ ف ُػف دطػػي الب ػػحة ق ُػ و د شػػهح بكػػؿ ُيث رايهػػح وبُػػف ارهػح ال
ق ُ لهح وعبئح عم ه.
ثالثا  :اجتماعية
هذه الرحص يريبط بحلُجيُع الذي د ش ف ه الفرد ،ب ث أف ظروؼ اليرشػئ االجيُحع ػ يريمػؼ
ُػػف ُجيُػػع الػػى آرػػر فُػػح هػػدد الطُمر رػ الرفتػ فػػي ُجيُػػع ُدػ ف قػػد ال كػػوف عحُػػؿ ُهػػدد فػػي
ُجيُع آرر.
رابعا  :كمية
أي أف ُفهوـ الطُمر ر الرفت ُفهوُح كُ ح ُكف ق حته و ظهر علػى شػكؿ طحقػ أو تػموؾُُ ،ػح
وفر ُف إُكحر اليدرؿ الدمُي تواء كحف يدرؿ عبلجي أو يشر صي أو ق حتي.
خامسا  :إنسانية
الطُمر ر الرفت تُ إرتحر ال يديُد عمى عُر أو جػرس ُدػ ف ،وجودهػح رمػؽ إرتػحف ُطُػئف
آُف وبحليحلي ُريج وُبدع (تدد.)1999 ،

معوقات تنمية الطمأنينة النفسية

ُ -دوقحت د ر  :أف الفرد عردُح فيقر لمق ـ الد ر والروبحر حت ،وعردرح بيدد كؿ البدد عف ذكر

ا﵀ عز وجؿ وعبحديه وااللي ازـ بمواُره واجيرحب رواه ه فػإف ذلػؾ دػد ُػف الُدوقػحت األتحتػ اليػي
يبػػوؿ ب رػػه وبػ ف الشػػدور بحلطُمر رػ الرفتػ و ه ػ لػه ذلػػؾ فرصػ ليولػػد ُشػػحعر القمػػؽ والرػػوؼ
ِ
ِ
َع َُػى"
لػر ًكح َوَر ْب ُش ُػرهُ َ ْػوَـ اْل ِق َح َُػ ِ أ ْ
واليدحت  ،قحؿ يدحلى "َ :و َُ ْف أ ْ
ض َعف ذ ْك ِري فَِإ َّف لَهُ َُد َشػ ً َ
َع َر َ
(طه.)124:
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 ُدوقحت أتر  :إف الظروؼ األتر الت ئ يهدد األُف الرفتي لدة الفرد ،فدرػدُح رشػم الطفػؿفػػي ظػػروؼ أتػػر غ ػػر ُتػػيقرة واليػػي ُػػف الُفيػػرض أف يديبػػر الُصػػدر األوؿ لمشػػدور بحألُػػحف
والطُمر ر الرفت فإف ذلؾ ؤدي إلى اريبلؿ في الطُمر ر الرفت لد ه.
 ُدوق ػػحت اقيص ػػحد  :ع ػػدـ وج ػػود ُص ػػدر در ػػؿ ُت ػػيقر جد ػػؿ الف ػػرد دػ ػ ش ه ػػو وُ ػػف ي ػػولىُتػػؤول يه ب ػػحة كر ُػ  ،أو بيػػى يػوفر رصػػدر درػػؿ قم ػػؿ غ ػػر كػػحفي ،هػػذا كمػػه زعػػزع الطُمر ر ػ
الرفت لد ه ويجدؿ ُره فردا دحري ُف ُشحعر القمؽ الدائـ والروؼ ُف الُتيقبؿ.
ُدوقحت اجيُحع  :شدور الفرد بمره غ ر ُيقبؿ اجيُحع ح وأره ُرفوض ُف الُجيُػع ألي تػببك ػػحف تػ ػواء لورػ ػه ،جرت ػػه ،عرق ػػه ،آراءُ ،ديقدايػ ػه ...وع ػػدـ يك ػػو ف عبلق ػػحت ُ ػػع انر ػػر ف ويب ػػحدؿ
ُشحعر البب والود والُتحعدة ف ُح ب رهـ ،كؿ ذلؾ ُف شػمره أف قػوده الػى ارػيبلؿ فػي الطُمر رػ
الرفت وبحليحلي د ؽ األُف الرفتي لد ه.
ُدوق ػ ػػحت ت حتػ ػ ػ  :ق ػ ػػد بظ ػ ػػى اإلرت ػ ػػحف بظػ ػ ػروؼ رحرجػ ػ ػ ع ػ ػػف إرادي ػ ػػه وتػ ػ ػ طريه ،ك ػ ػػحلبروب
واالعيقػػحالت والق ػود الت حت ػ كػػؿ ذلػػؾ رمػػؼ و ارءه ُشػػحعر رػػوؼ والػػطراب وقمػػؽ وبحليػػحلي ال
اتيقرر وغصب وظمـ وقهر وغ رهح.
ا
طُمر ر رفت  ،لُح يريب عم هح ُف يفكؾ ودُحر وعدـ

النظريات المفسرة لمطمأنينة النفسية

هرحؾ الدد د ُف الرظر حت اليي يرحولت الطُمر ر الرفت رذكر ُرهح :

النظرية اإل نسانية ،نظرية ىرمية الحاجات "ماسمو":
رة ُحتمو أف هرحؾ ُجُوعػ ُػف البحجػحت األتحتػ اليػي بيحجهػح الفػرد و تػدى الػى إشػبحعهح،
وُػػف لػػُف البحجػػحت األتحتػ واليػػي يبيػػؿ الُريبػ ال حر ػ فػػي هػػرـ ُحتػػمو أال وهػي (ابي حجػػحت
األُػػحف والطُمر رػ الرفتػ ) ،ووجػػود البحجػ لؤلُػػف والطُمر رػ الرفتػ قبػػؿ البحجػػحت االجيُحع ػ
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وبحجػػحت يقػػد ر الػػذات إشػػحرة ُػػف ُحتػػمو عمػػى أرهػػح يدمػػوهـ فػػي األهُ ػ وأ لػػح ال ُكػػف إشػػبحعهـ
دوف الوصوؿ الى ُشحعر األُف واألُحف الرفتي.
و رة ُحتمو أف الطُمر رػ الرفتػ هػي شػدور الفػرد بحليقبػؿ ُػف انرػر ف ،وشػدوره بمرػه ُببػوب
إلحف إلى ُشحعر االريُحء وأف له ُكحر في الجُحع  ،بد دا عف ُشحعر اليهد د والرطر ،و ػرة
أ لح أف ُفهوـ الطُمر ر الرفت

ُرادؼ لمصب الرفت (بُزة.)2001 ،

و ؤك ػد ُحت ػمو أف الُرػػحخ األتػػري والظػػروؼ األتػػر الُب ط ػ يمدػػب دو ار ُهُػػح بإش ػبحع البحجػػحت
األتحت لدة الطفؿ ،فػإذا كػحف ػردـ بجػوا أتػر ح ُتػيقرة فػإف البحجػحت األتحتػ تيشػبع لد ػه وال
تػ ُح الشػػدور بحلطُمر رػ واألُػػف الرفتػػي ،واذا كػػحف فيقػػر لبلتػػيقرار فػػي األتػرة و دػ ش فػػي جػػو
أتري ُلػطرب فُُػح ال شػؾ ف ػه أف البحجػحت األتحتػ لػف يشػبع عرػده وت تػوده ُشػحعر القمػؽ
وااللطراب والروؼ (الرلري.)2003 ،
ُؤشرات الطُمر ر الرفت (األُف الرفتي) عرد ُحتمو :
أشحر ُحتمو الى ُ 14ؤشر لمطُمر ر الرفت ذكرهح عبد الُج د ) )2004في انيي:
 الشدور بيقبؿ انرر ف وُببيهـ. ُشحعر االريُحء لموطف والجُحع . الشدور بحلتبلـ واألُحف بد دا عف ُشحعر الروؼ واليهد د. القدرة عمى الد ش في الب حة بتدحدة وأروة وادراؾ الدؼء ف هح. إد ارؾ البشري عمى أرهـ ر ر ف بحلطبع ،ودود ف وُبب ف. يبحدؿ ُشحعر البب واأللف واليتحُح ُع انرر ف بد دا عف اللث ر والددوار . يوقع األفلؿ دوُح واليفحؤؿ والظف البتف. القرحع والرلح والُ ؿ ربو التدحدة والفرح.22

 الشدور بحالتيررحء والراب بد دا عف الدصب والصراخ. ُشحعر الُتؤول وُح رافقهح ُف عدـ اليُركز بوؿ الذات واليفحعؿ ُع الدحلـ وُشكبليه. بب الذات ويقبمهح واليتحُح ُدهح. ُشحعر القوة والشجحع والقدرة عمى بؿ الُشكبلت بد دا عف الت طرة عمى انرر ف. الصب الرفت الج دة عرد ُواجه الواقع والرمو ُف االلطرابحت الرفت . البدػػد االجيُػػحعي فػػي كورػػه عحُ ػؿ ُهػػـ ُػػف ب ػػث يبػػحدؿ عبلقػػحت ط ب ػ ُػػع انرػػر ف وودهػػـوابيراُهـ.
نظريات التحميل النفسي إلريكسون ،سوليفان:
ديبػ ػػر ار كتػ ػػوف أف الطُمر ر ػ ػ الرفت ػ ػ يدػ ػػد بُ حب ػ ػ بجػ ػػر األتػ ػػحس لمشرص ػ ػ التػ ػػو  ،وُرشػ ػػم
الطُمر ر ػ الرفت ػ هػػو إشػػبحع بحجػػحت الطفػػؿ ورغبحي ػه األتحت ػ ال ت ػ ُح ُشػػحعر البػػب واليقػػد ر
اليي كيتبهح ُف والد ه فيرمػؽ لد ػه ابتحتػح بحل قػ والطُمر رػ واألُػحف الرفتػي ،وبحليػحلي تػيط ع
أف رة الدحلـ عمى أره ُكحف آُف وأره تػيط ع الو ػوؽ بكػؿ ُػف ف ػه ،وهػذه الُشػحعر يرمػؽ ُرػه
فردا تدى ربو اإلرجحز واإلبداع والرجحح ،ويرمؽ لد ه أ لح القدرة عمى ُواجه يبػد حت الب ػحة
وُػػح دير هػػح ُ ػػف لػػثوطحت وصػػدوبحت .واإلرت ػػحف ُػػف وجهػ ػ رظػػر ار كت ػوف ُ ػػر ف ػي ُ ػػحري
ُ اربػػؿ ،كػػؿ ُربم ػ يكػػوف ُبر ػ عمػػى بػػؿ الص ػ ارعحت والصػػدوبحت الرفت ػ واالجيُحع ػ التػػحبق
ويدد الُربم األولى هي ال ق ُقحبؿ عدـ ال ق ويكوف في الدػحـ األوؿ ُػف عُػر الطفػؿ فػحلربرات
اليي ُر بهح الطفؿ في هذه الُربمػ هػي اليػي يقػرر و بتػـ ُػع أ هُػح كػوف و ،فػإذا كحرػت هػذه
الربرات ج دة وا جحب ُُيد ربى الطفؿ ُربى ال ق وبحليحلي يولد لد ه ُشحعر ال ق في الدحلـ
واألفراد الُب ط ف به وبحليحلي شدر بحلطُمر ر واألُحف الرفتػي ،أُػح إذا كحرػت يمػؾ الربػرات اليػي
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يدرض لهح الطفؿ بز ر وُؤلُ وتمب فت ربى هرح ربو عدـ ال ق  ،وبحليحلي ييولد لد ه ُشحعر
القمؽ والروؼ والرطر واليهد د (الر ُحوي.)2003 ،
و رظر الى تول فحف الى اره أوؿ ُف صحغ رظر في رُو الشرص بدد تػ جُوف فرو ػد ،الػذي
رة أف اإلرتحف كوف ري ج يفحعؿ انرر ف ،وأف هرحؾ هدف ف تدى ليبق قهـ في ب حيه وهُح :
إشػبحع بحجحيػػه ،والشػدور بػػحألُف ب ػث ػػرة تػول فحف أف ُدظػػـ االلػطرابحت والُشػػكبلت الرفتػ
يرشم عرد عدـ الشدور بحلطُمر ر الرفت واألُف الذي ريج ُف ُشحعر اليقبؿ واالريُحء (جػبلؿ،
.)1985
أُح أدلر وهو ُف أيبحع عمـ الرفس الفردي رة أف ُشحعر الدور واليبق ر اليػي يرشػم ُرػذ الػوالدة
تواء كحرت لقصور علوي أو ُدروي كؿ ذلؾ ُف شمره أرػو ػؤدي إلػى اردػداـ الطُمر رػ الرفتػ
والشدور بحألُف عرد الفرد ُُح دفده إلى الق حـ بيدو ض ذلػؾ ،وقػد كػوف ذلػؾ اليدػو ض إ جحب ػح
(ع ػػف طر ػػؽ ب ػػذؿ الجه ػػد لموص ػػوؿ إل ػػى أعم ػػى ُت ػػيوة) أو ت ػػمب ح (ُػ ػف رػ ػبلؿ اير ػػحذ ردات فد ػػؿ
وتموك حت تػمب ال قبمهػح الُجيُػع ،كػحلدرؼ ُػ بل ُُػح ػؤدي إلػى ز ػحدة االلػطراب والقمػؽ لد ػه)
(الرلري.)2003 ،
نظرية اال رتباط العاطفي ،التعمق (بولبي):
رة بولبي أف الفرد إذا فهـ طب د الدبلق ب ف األـ وطفمهح فهو ب رهح تػيط ع فهػـ الرُػو ،و ؤكػد
عمػػى أف األت ػحس فػػي الطُمر ر ػ الرفت ػ عرػػد الفػػرد هػػو يُيدػػه بصػػب رفت ػ ج ػػدة ،وهػػي بػػدورهح
يجدؿ ُرػه فػردا ُرػدفدح ربػو الب ػحة ،ػؽ بذايػه وبث ػره ُ ،ػؿ الػى االرػدُحج ُػع الرػحس ال االردػزاؿ
عرهـ ،ب ث اف االطفحؿ الذ ف دحروف ُف ُشحكؿ في يكو ف الدبلقحت ُع انرر ف و دجزوف عف
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يقػػد ـ البػػب ويقبمػػه كػػوف ذلػؾ ُػف وجهػ رظػػر بػػولبي ري جػ عػػدـ وجػػود ايصػػحؿ قػػوي بػػحألـ رػػبلؿ
ُت رة ب حيهـ وهذا بدوره رؿ بحألُف الرفتي لد هـ (بجحزي.)2000 ،

ثانيا :مفيوم التفكير اإليجابي

ديبر اليفك ر اإل جحبي األتحس الُدرفػي فػي اليدحُػؿ ُػع جوارػب وأُػور الب ػحة بُريمػؼ يبػد حيهح

وُشكبليهح وُح دير هح ُػف ُبػف وصػدحب ،ب ػث أف اليفك ػر اإل جػحبي ال ديبػر فقػط وتػ م  ،بػؿ
هو طر ق التيرراج الطحقحت الكحُر

واإلُكحرحت الُيوفرة ُف أجؿ الدُػؿ ،و ديبػر أ لػح عػبلج

تحعد عمى يبت ف ُدرو حت الفرد والبفحظ عمى صب رفت ج دة لد ه (بجحزي.)2012 ،
و يُ ز بفظ القرآف الكر ـ بقدرة عحل عمى اليفك ر اإل جػحبي ُقحررػ بث ػرهـ ،ب ػث أف كيػحب ا﵀
عز وجؿ يجمى بك ر ُف ان حت القرآر اليي يػدعو ربػو اليفػحؤؿ واليفك ػر اإل جػحبي عحُػ بد ػدا
عف اإلببحط واليفك ر التمبي في جُ ع األوقحت ،وُف هذه ان حت قوله يدحلى ":وعتى أف يكرهػوا
ش ئح وهػو ر ٌػر لكػـ وعتػى أف يببػوا شػ ئح وهػو ش ٌػر لكػـ وا﵀ دمػـ وأرػيـ ال يدمُػوف" (تػورة البقػرة:
" ،)216فإف ُع الدتر ت ار إف ُع الدتر ترا" (االرشراح ،)6-5 :وغ رهح.
هرحؾ الدد د ُف يدحر ؼ اليفك ر اإل جحبي أهُهح:
"هػػو يرك ػػز الريػػحئج اإل جحب ػ لدقػػؿ الفػػرد عمػػى ُػػح هػو برػػحء وج ػػد ُػػف أجػػؿ الػػيرمص مةةن اكفكةةار
الهداُ أو التمب ولتحل ُبمهح األفكحر والُشحعر اإل جحب " (شهد.)4،2017 ،
ويشير ( )Belching, 2012إلى التفكير اإليجابي باعتباره نمط من التفكير يزيد من تقييم الفرد
إيجابيا لذات في ضو إدراك لفعاليت في حل المشكقت .
و درفػه ( )Williams, 2011هػو إدارة الفػرد بشػكؿ ُػدروس وواعػي الرفدحاليػه وأفكػحره وُديقدايػه
وبد ه وتموك حيه اليي يؤدي برتب أكبر الى بدوث ريحئج إ جحب ال تمب .
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وُف ربلؿ هذه اليدر فحت وغ رهح يمكن االستنتاج أف اليفك ر اإل جحبي هو الطر ق اليي رظر بهح
الفػػرد بطر ق ػ ا جحب ػ لؤلُػػور ُػػف رػػبلؿ برُج ػ عقمػػه البلواعػػي عم هػػح والػػذي بػػدوره دطػػي أواُػػر
لدقمه الواعي بمف ػرة األشػ حء بطر قػ ا جحب ػ فػي شػيى ُجػحالت ب حيػه ُُػح ػردكس ا جحبػح عمػى
رجحبحيه وتموك حيه وُديقدايه وارجحزايه .إلخ.

أىمية التفكير اإليجابي

يكُف أهُ اليفك ر اإل جحبي في عدة أُور لرصهح (تم ُحف )2011 ،ف ُح مي :
 طر ق لجذب الُواقؼ اإل جحب  ،وكذلؾ بحلرتب لميفك ر التمبي فإره جذب الُواقؼ التمب .


قػػوـ اليفك ػػر اإل جػػحبي عمػػى عُػػؿ يث ػػر جػػذري ا جػػحبي لمفػػرد جر ػػه دارػػؿ رفتػػه ،وبحلي ػحلي
ردكس ا جحبح عمى شرص يه وكحف رشحطحيه.



تحهـ اليفك ػر اإل جػحبي فػي إعػداد اإلرتػحف إعػدادا ج ػدا بيػى واجػه ظػروؼ الب ػحة الُريمفػ
اليي قد ييشحبؾ ف هح الُصحلح ويي از د الُطحلبُُ ،ح ي ح له فرص الكيتحب ُهحرات يتحعده
في اليفك ر اال جحبي ببموؿ لشيى الُشكبلت اليي قد يواجهه.

 هدؼ اليفك ر اإل جحبي البرحء والفدحل  ،فهو ببث دوُح عػف الفحئػدة والق ُػ  ،وهػو يفك ػر ّبرػحء
يجدؿ الفرد صدر ُره ُقيربحت عمُ وُمُوت ُُح جدؿ األش حء يدُؿ.

مالم

التفكير اإليجابي في القرآن الكريم (التر:)2014 ،

أ) ُظحهر عرح القرآف الكر ـ بحليفك ر اإل جحبي :
 اليفك ػػر ُكحرػه الدقػػؿ ،والقػرآف الكػػر ـ أعطػػى الُكحرػ الكبػػرة لمدقػػؿ ليرتػ خ الدق ػػدة وقواعػػدهح،
فممدق دة دور كب ر في يبر ر عقؿ اإلرتحف ويصب ح فكره .قحؿ يدحلى ":ال إكراه في الػد ف قػد
يب ف الرشػد ُػف الثي"(البقػرة )256:وهػذا دل ػؿ فػي أف ا﵀ كػرـ اإلرتػحف وابيػرـ فكػره وُشػحعره
وا ارديه فدم ه دود أُر رفته بُح ُمي عم ه فكره.
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َرزْل َر ػح إِلَ ْ ػ َ ّْ ِ
ّْف لِ َّمرػ ِ
ػحس َُػػح ُرػ ّْػز َؿ إِلَ ػ ْ ِه ْـ َولَ َدمَّهُػ ْػـ
 أرػػه بػػث عمػػى اليفك ػػر ،قػػحؿ يدػػحلى"َ :وأ َ
ػؾ ال ػذ ْك َر ليَُب ػ َ
وف" (الربؿ)44 :
َيَفَ َّك ُر َ
ب) ُهحرات اليفك ر اإل جحبي الُتيربط ُف القرآف الكر ـ والُيوفرة عرد بفظ القرآف الكر ـ :
 .1بؿ الُشكبلت  :تيط ع الفرد ُف ربلؿ هذه الُهػحرة أف يػدرب عمػى اليفك ػر بإ جحب ػ واف
كيشؼ البؿ برفتهُ ،ف ربلؿ إعطحئه الفرص لُدرفػ رطئػه وبحليػحلي ييرتػخ الفكػرة لد ػه.
حء ُه ْـ أ َُْ ٌػر ُّْػ َف ْاأل َُْ ِػف أَ ِو
":وِا َذا َجػ َ
وُف ُظحهر اهيُحـ القرآف الكػر ـ بهػذه الُهػحرة قولػه يدػحلى َ
ِ
ِ
الرتػ ِ
ػوؿ َوِالَػػى أُولِػػي ْاأل َُْػ ِػر ُِػ ْػرهُ ْـ لَ َدمِ َُػػهُ الَّػ ِػذ َف َ ْتػػيَربِطُ َ
ورهُ
اْل َرػ ْػوؼ أَ َذا ُعػوا بِػػه ۗ َولَػ ْػو َرُّدوهُ إِلَػػى َّ ُ
ل ُؿ المَّ ِه َعمَ ْ ُكـ ور ْبُيُهُ َاليََّب ْديُـ ا َّ
حف إِ َّال َقمِ ًبل"(الرتحء.)83،
ُِ ْرهُ ْـ 
ۗ َولَ ْوَال فَ ْ
لش ْ طَ َ
ْ ََ َ
ُ
 .2الُقحرر ػ  :يديبػػر الُقحرر ػ ُػػف ُهػػحرات اليفك ػػر اإل جػػحبي األتحت ػ اليػػي يت ػحعد فػػي يرظ ػ ـ
الُدموُػػحت ويطػػو ر الُدرف ػ  ،ب ػػث يتػػحعد الفػػرد فػػي أف فكػػر بُرور ػ ودق ػه فػػي ش ػ ئ ف أو
ػت
أك ر في رفس الوقت .أُح ورودهح في القرآف الكر ـ فقد كحف فػي قولػه يدػحلى "أ َّ
َُػ ْف ُه َػو قَحرِ ٌ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ػحء المَّْ ػ ِػؿ َتػ ِ
ػوف
ػحج ًدا َوقَحئ ًُػػح َ ْب ػ َذ ُر ْانرػ َػرةَ َوَ ْرُجػػو َر ْب َُ ػ َ َرّْب ػه ۗ ُقػ ْػؿ َهػ ْػؿ َ ْتػػيَِوي الػػذ َف َ ْدمَ ُُػ َ
َآرػ َ
َِّ
ۗ إَِّرُح َيَ َذ َّكر أُولُو ْاألَْل َب ِ
حب (الزُر.)9:
َوالذ َف َال َ ْدمَ ُُ َ
ُ
وف  َ
ُ .3هحرة اليرط ط :يتحعد هػذه الُهػحرة عمػى يرظػ ـ األفكػحر بيتمتػؿ ُدقػوؿ وقػد عػرض القػرآف
َُػػف َ ُْ ِشػػي
الكػػر ـ أهُ ػ اليرط ػ ط فػػي قولػػه يدػػحلى ":أَفَ َُ ػف َ ُْ ِشػػي ُُ ِكِّب ػح َعمَػػى َو ْج ِهػ ِػه أهػػدة أ َّ
صر ٍ
ِ
اط ُُّ ْتيَِق ٍـ" (الُمؾ.)22:
َت ِوِّح َعمَى َ
ُ .4هحرة طرح األتئم  :لقد بث القرآف الكػر ـ عمػى تػؤاؿ الدمُػحء بػمُور الػد ف والػدر ح ف ُػح هػو
ػحال ُّر ِ
ػوبي إِلَػ ْ ِه ْـ ۗ
لروري لب ػحة اإلرتػحف وآرريػه ،قػحؿ يدػحلى َ"و َُػح أ َْر َتػْم َرح ُِػف قَْبمِػ َؾ إِ َّال ِر َج ً
فَحتمَلُوا أ ْ ّْ
وف"(الربؿ)34:
َه َؿ الذ ْك ِر إِف ُكريُ ْـ َال يَ ْدمَ ُُ َ
ْ
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 .5يري ب األولو حت :وقد عري القرآف الكر ـ ك ار بهذه الُهحرة ودعي الى يري ب األولو حت كؿ
بتب أهُ يه وقد ب ف أهُ ذلؾ وقحؿ عزوجؿ" :إِ َّف َش َّر َّ
الد َو ّْ
ُّـ اْلُب ْك ُـ الَِّذ َف
رد المَّ ِه الص ُّ
اب ِع َ
ِ
وف"(األرفحؿ)22:
َال َ ْدقمُ َ
ُ .6هحرة الوصؼُ :ف الُهحرات اليي اتػيري بهػح القػرآف الكػر ـ دقػ وصػؼ األشػ حء وُػف أُ مػ
"ُ َػ ُؿ اْلجَّرػ ِ الَّيِػي و ِعػ َػد اْلُيَّقُػػوف  ِ
ػحر ُّْػف َُّػح ٍء َغ ْ ػ ِػر
ذلػؾ وصػفه لمجرػ  ،قػػحؿ يدػػحلىَّ :
َ
ُ َ
ۗ ف هَػح أ َْرهَػ ٌ
ُ
ِ
َّ َّ
ٍ
ط ْدُهُ وأ َْرهحر ُّْ ْف َرُ ٍر لَّ َّذ ٍة لّْ َّ
صػفِّى
مش ِحربِ َف َوأ َْرهَحٌر ُّْ ْف َع َتؿ ُُّ َ
آت ٍف َوأ َْرهَ ٌحر ُّْف ل َب ٍف ل ْـ َيَ َثَّ ْر َ ُ َ َ ٌ
ْ
ِ ِ
ۗ ولَهـ ِف هح ُِف ُك ّْؿ ال َُّر ِ
ػحء َب ُِ ًُػح
ات َو َُ ْث ِف َرةٌ ُّْف َّرّْب ِه ْـ 
ۗ َك َُ ْف ُه َو َرحل ٌد في ا َّلرػ ِحر َو ُتػقُوا َُ ً
ََ
َ ُْ َ
َّ
حء ُه ْـ"(ُبُد)15:
فَقَط َع أ َُْ َد َ
ُ .7هػػحرة اليفت ػ ر :أي االتػػي دحب والفهػػـ ،ولقػػد عرػػي الق ػرآف الكػػر ـ بهػػذه الُهػػحرة وُ ػف األُ م ػ
عمى ذلؾ اليفت ر في بدض آ حت تورة الكهؼ ب ث قحؿ يدحلى ":فَحرطَمَقَح بيى إِ َذا َرِك َبح ِفػي
ػر"(الكه ػػؼ )71:ػػـ ػػميي
ػت َشػ ػ ْ ًئح إِ ُْ ػ ًا
َّ
الت ػ ِػف َر ِ َر َرقَهَػ ػح ۗ قَ ػ َ
َر َرْقيَهَ ػػح لِيُ ْث ػ ِػر َ
ػحؿ أ َ
ؽ أْ
َهمَهَ ػػح لَقَػ ػ ْد ِج ْئ ػ َ
اليفت ر فػي آ ػحت البقػ "أَ َُّػح التَّػ ِف َر ُ فَ َك َحر ْ ِ ِ
ػوف ِفػي اْل َب ْب ِػر فَػم ََر ُّ
َف أَ ِع َبهَػح
دت أ ْ
ػت ل َُ َتػحك َف َ ْد َُمُ َ
ِ ٍ
صًبح"(الكهؼ)79:
اء ُهـ َُّمِ ٌ
ؾ َم ُ
َو َك َ
ْر ُذ ُك َّؿ َتف َر َغ ْ
حف َوَر َ
ُ .8هحرة اليصر ؼ :أي جُع الُيشحبهحت ُع بدض وفصؿ األش حء الث ر ُيشػحبه عػف بدػض
ؽ ُك َّؿ َد َّابػ ٍ ُّْػف َُّ ٍ
ػحء
رظ ار الريبلؼ .و يجمى ذلؾ في القرآف الكر ـ في قوله يدحلىَ " :والمَّهُ َرمَ َ
طرِ ِه َو ُِ ْرهُـ َُّف َ ُْ ِشي َعمَى ِر ْجمَ ْ ِف َو ُِ ْرهُـ َُّف َ ُْ ِشي َعمَى أ َْرَب ٍع ۗ
ۗ فَ ُِ ْرهُـ َُّف َ ُْ ِشي َعمَى َب ْ
ػؽ المَّ ػػه ُ ػػح َش ػػحء  ِ َّ
ّْ
ػي ٍء قَ ػ ِػد ٌر"(الر ػػور.)45:وهر ػػح يفصػ ػ ؿ ألقت ػػحـ
َ ْرمُ ػ ُ ُ َ َ ُ
ۗ إ َّف الم ػػهَ َعمَ ػػى ُك ػػؿ َش ػ ْ
الب وارحت ُرهـ ُف ُشي عمى بطره ،رجم ف ،أربع ،وهكذا..
 .9الُرور ػ  :وه ػي عكػػس الجُػػود وهػػو يبرػػي أفكػػحر ُد ر ػ وصػػدوب الب ػػحد عرهػػح ،فقػػد ييث ػػر
بتب ُح ييدعي البحج إل هح.
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ِ
ِ ِ
 .10البكـ عمى األش حء بتب ُد حر دق ؽ ب ث قحؿ يدحلى "َ :وأ َّ
َف هذا ص َراطي ُُ ْتيَق ًُح فَػحيَّبِ ُدوهُ
ِِ
ِ َّ
وف"(األردحـ)153:
ۗ َوَال يَيَّبِ ُدوا التُُّب َؿ فَيَفََّر َ
ؽ بِ ُك ْـ َعف َتبِ مه ۗ ذلكـ وصآكـ بِه لَ َدم ُك ْـ يَيَّقُ َ
 .11الي بػت ُػف صػب األربػػحر ُ:ردػح ُػف إ قػػحع الفيرػ ويبق قػح لمُصػػمب الدحُػ والرحصػ  ،قػػحؿ
ٍ
ِ
يدػػحلى " :ػح أَُّهػػح الَّػ ِػذ ف آُُرػوا إِف جػػحء ُكـ فَ ِ
صػبِ ُبوا
حتػ ٌ
ػؽ بَِر َبػٍإ فَيََب َُّرػوا أَف يُصػ ُبوا قَ ْو ًُػػح بِ َجهَحلَػ فَيُ ْ
َ َ ْ
َ َ
َ َ
َعمَى َُح فَ َدْميُ ْـ َر ِحد ُِ َف"(البجرات)6:
 .12االتيدالؿ الدقمي :أي ُدرف شػيء ري جػ االعيُػحد عمػى ُدرفػ شػيء آرػر ُػريبط بػه وُػف
األُ م عمى االتيدالؿ الدقمي في القرآف الكر ـ ُح جحء ردا عمى الكػحفر ف فػي ُتػمل البدػث
ِ
اإلرتػحف أََّرػح َرمَ ْق َرػحه ُِػف ُّر ْ ٍ
ب لََرػح َُػ َبلً
ل َػر َ
طفَػ فَػِإ َذا ُه َػو َرصػ ٌـ ُّّبِػ ٌف* َو َ
بدد الُوت "أ ََولَ ْػـ َ َػر ِ َ ُ
ُ
ِ
ظػحـ وِهػي رُِػ ـ* ُق ْػؿ ُ ْب ِ هػح الَّػِذي أرشػمهح أ ََّو َؿ ُ َّ ٍ
ػرة َو ُهػ َو بِ ُك ّْػؿ
َوَر ِت َي َرْمقَػهُ قَ َ
ػحؿ َُػف ُب ػي اْلد َ َ َ َ َ ٌ
َ
َ
َرْم ٍ
ؽ َعمِ ٌـ"( س.)79-77:
وُُح ال شؾ ف ه أف بفظ القرآف الكر ـ ُيمكوف ُهحرات اليفك ر اإل جحبي أك ر ُف غ رهةم رظػ ار
لُح وجدرحه ُف اعيرحء كيحب ا﵀ عزوجؿ بهح وورودهح في ُوالع ُريمف .

اتجاىات التفكير اإليجابي

لرص التر ( )2014ايجحهحت اليفك ر اإل جحبي كُح مي:
 .1االتػػيقبلل فػػي الػرأي  :إف القػرآف الكػػر ـ ػػدعو الػػى االتػيقبلل الفكر ػ الُتيرشػػدة بػػحلوب ف
ػحؾ َرمِ فَػ ً
ود إَِّرػح َج َدْم َر َ
الكيحب والتر و رفض اليبد ػ الفكر ػ واليقم ػد األعُػى ،قػحؿ يدػحلى " :ػح َد ُاو ُ
َّ ِ
ؽ وَال يَيَّبِ ِع الهػوة فَ ِ
ِ ُّ
ض فَح ْب ُكـ َب ْ َف َّ ِ ِ
ِفي ْاأل َْر ِ
وف
لػمَّ َؾ َعػف َتػبِ ِؿ المَّ ِػه 
ُ
ۗ إِ َّف الػذ َف َلػم َ
الرحس بحْل َب ّْ َ
اب َشِد ٌد بُِح َر ُتوا َوـ اْل ِب َت ِ
حب(ص.)26:
َعف َتبِ ِؿ المَّ ِه لَهُ ْـ َع َذ ٌ
َ
َْ
.2االرفيحح عمى ربرات انرر ف ُف ربلؿ اليدمـ والرظر واليدبر وقد بث القرآف عمى ذلؾ وبػ ف
َعمَ ػ ُػـ بِ َُ ػػح
أهُ ػ ػ ذل ػػؾ ب ػػث اف االرث ػػبلؽ الفك ػػري ػػرجـ عرػ ػه فت ػػحد الدق ػػؿ ،ق ػػحؿ يد ػػحلى"َّ :ر ْبػ ػ ُف أ ْ
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َّ ِ
ِ
ِ
ِ
وف إِ َّال َرُجػ ػ ػ ًػبل
وف إِلَ ْ ػ ػ ػ َ
ػؾ َوِا ْذ ُهػ ػ ػ ْػـ رجػ ػ ػػوة إِ ْذ َقُ ػ ػ ػو ُؿ الظػ ػ ػػحل ُُو َف إِف يَيَّبِ ُد ػ ػ ػ َ
وف بِػ ػ ػػه إِ ْذ َ ْتػ ػ ػػيَُ ُد َ
َ ْتػ ػ ػػيَُ ُد َ
ور"(اإلت ارء)47:
َُّ ْت ُب ًا
.3اليفك ػػر الرحقػػد  :وهػػي عُم ػ يقو ُ ػ بحتػػب به ػػح األرت ػحف رفتػػه ،فهػػو ُتػػؤوؿ عػػف أفدحل ػػه
وُواقفه وايجحهحيه ،قحؿ يدحلى  ":وُح أ َُبّْرئُ َر ْف ِتي  ِ
ػحرةٌ بِحلتُّػوِء إِ َّال َُػح َرِب َػـ َرّْبػي ۗ
ۗ إ َّف ال َّػر ْف َس َأل ََُّ َ
ََ
إِ َّف َربّْي َغفُوٌر َّرِب ٌـ"( وتؼ.)53:
.4اتيدبلء اليفك ر .عمى الق ـ الُحد ػ ُ :ػف أهػـ تػُحت اإلتػبلـ اليػوازف واالعيػداؿ وال تػ ُح بػ ف
الػػروح والُػػحدة ،وقػػد ذكػػر ذل ػؾ فػػي آ ػػحت عد ػػدة ُرهػػح قولػػه يدػػحلىُ " :قػ ْػؿ َُػ ْػف َبػ َّػرَـ ِز َر ػ َ المَّػ ِػه الَّيِػػي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َِّ ِ
َررج لِ ِدب ِحد ِه والطَّّْب ِ
الرْز ِ
حُػ ِ ۗ
حت ُِ َف ّْ
أ َْ َ َ َ َ
آُُرػوا فػي اْل َب َػحة ال ُّػد ْر َح َرحل َ
صػ ً َ ْػوَـ اْلق َ َ
ؽ ۗ ُق ْؿ هػ َي لمػذ َف َ
ِ ِ
وف"(األعراؼ.)32:
كذلؾ ُرفَ ّْ
ص ُؿ ْان َحت لقَ ْوٍـ َ ْدمَ ُُ َ

فوائد التفكير اإليجابي :

لميفك ر اإل جحبي عدة فوائد ولبهح بف عوؼ ( )2017بُح مي:
وهو تػر االداء الدػحلي و دػزز ب ئػ الدُػؿ بحالرفيػحح والصػدؽ وال قػ  ،وهػو البحعػث عمػى اتػيربحط

االفلؿ و يدزز ذلؾ عرد بفظ القرآف الكر ـ ،و تحعد في اري حر قحئُػه اهػداؼ الب ػحه االفلػؿ
الذي تحهـ في يبق ؽ أهدافؾ ،ب ث اف اليث ػر اال جػحبي البرػحء الػذي بػدث فػي رفتػؾ لػه ا ػر
رػػحفع فػػي شرص ػ ه الفػػرد" .اف ا﵀ ال ث ػػر ُػػح بقػػوـ بيػػى ث ػػروا ُػػح بمرفتػػهـ" ،و ت ػحعد اليفك ػػر
اال جػػحبي أ لػػح فػػي اليرف ػػؼ ُػػف القمػػؽ واليػػوير وطػػرد االفكػػحر التػػمب وجمػػب الُواقػػؼ اإل جحب ػ
والشرص الذي فكر ا جحب ح ديُد عمى رفته و رظر رظرة يفحؤل  ،واليفك ر اال جحبي ببث عف
الق ُ والفحئدة فهو يفك ر برحء و بدث اليفحؤؿ واإل جحب والطحق والقدرة عف الدفحع عف الرفس.

صفات المفكر اإليجابي

رة بركحت ( )2016أف هرحؾ عشر تُحت لمُفكر اإل جحبي:
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اليفحؤؿ ،البُحس ،اإل ُحف ،اليكحُؿ ،الشجحع  ،ال ق  ،اليصُ ـ ،الصبر ،الهدوء ،اليرك ز.
ويرة البحب أف بفظ القرآف الكر ـ يُيدوف بهػذه التػُحت أك ػر ُػف غ ػرهـ وف ُػح مػي يولػ ح
لكؿ تُ وك ؼ ييجمى عرد بفظ القرآف الكر ـ :
اليفػػحؤؿ والبُػػحس وييجمػػى هػػذه التػػُ عر ػد بفظ ػ الق ػرآف ب ػػث أف ُػػف صػػفحت الُ ػؤُر ف أرهػػـُيفحئموف دوُح قحؿ يدحلى "فَِإ َّف َُ َع اْل ُد ْت ِر ُ ْت ًار"(الشرح )5:ب ث ؤُرػوف اف ال تػر قػحدـ ال ُبحلػ
ُهُػػح يدتػػرت الظػػروؼ واشػػيدت والبُػػحس درػػي اليبػػر ض الػػذايي اال جػػحبي الُتػػيُر واُػػيبلؾ
اعمى ُتيو حت الطحق والُشحعر اإل جحب عرد بحفظ القرآف الكر ـ.
 اإل ُحف وهو االعيقحد بحلذات وانرر ف ور ػر ُػح كػوف عرػد بفظػ القػرآف الكػر ـ الػذ ف ؤُرػوفألُ ِػر اْل ُُ ْػؤ ُِ ِف إِ َّف
بح﵀ وهذا اإل ُحف بدث في رفوتهـ الطُمر ر واليفحؤؿ قَ َ
حؿ َر ُتو ُؿ ا﵀ ﷺَ :ع َجبػحً ْ
ِ ِ ٍ َّ
َّ
َصػح َبيْهُ
اء َش َك َر فَ َك َ
حف َر ْ اًر لَػهَُ ،وِا ْف أ َ
َص َحبيْهُ َت َّر ُ
أ َُْ َرهُ ُكمهُ لَهُ َر ْ ٌرَ ،ولَ ْ َس َذل َؾ أل َبد إِال لْم ُُ ْؤ ُِف :إِ ْف أ َ
حف ر ْ اًر لَهُ .رواه ُتمـ .واليكحُؿ اي االليػزاـ بشػكؿ فػردي بحالرفيػحح والدػدؿ والدػ ف
َ
ص َب َر فَ َك َ
ل َّار ُء َ
والشرؼ وفؽ الُدح ر الشرص و كوف بصف أكبر عرد بفظ القرآف.
 الشػجحع  :أي القػػدرة عمػػى الُثػػحُرة وقهػػر اي ُرػػحوؼ بيػى ولػػو كحرػػت الريػػحئج غ ػػر ُلػُور ،وقد رغبت آ حت القرآف الكر ـ ك ار في تُ الشجحع ودعت الُؤُر ف الى أف كوروا شجدحء قػحؿ
يدحلى  ":ح أَُّهح الَِّذ ف آُروْا إِ َذا لَِق يُـ الَِّذ ف َكفَروْا َزبفحً فَبلَ يُولُّوهـ األ َْدبحر وُف ولّْ ِهـ وُئٍِذ ُدبره إِالَّ
َ ُ ْ
َ َُ
َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َُ ُ
َ َ
ُ
ِ ٍ
ُيَ َبّْرفػحً لّْ ِقيَػ ٍ
لػ ٍ
ػب ُّْػ َػف المّػ ِػه َو َُػم َْواهُ َجهَػ َّػر ُـ َوبِػ ْئ َس الُصػ ر (األرفػػحؿ:
ػحؿ أ َْو ُُيَ َبّْػ اًز إِلَػػى ف َئػ فَقَػ ْػد َبػحء بِ َث َ
ُ
.)16وبحليحلي بفظ القرآف يبموف بحلشجحع أك ر ُف غ رهـ .وال ق والقرحعػ بإُكحر ػحت وقػدرات
ۗ لَهَػح َُػح
ؼ المَّػهُ َر ْف ًتػح إِ َّال ُو ْت َػدهَح 
وطحقحت الُرء ،فحإلرتحف لد ه طحقحت ُد ر قػحؿ يدػحلى َ
":ال ُ َكمّْػ ُ
ت"(البقرة286) :وهذه التُ يكوف وألبه لدة بفظ القرآف الكر ـ.
ت َو َعمَ ْ هَح َُح ا ْكيَ َت َب ْ
َك َت َب ْ
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 اليصُ ـ والصبر :أي االصرار والُلي ربو الهػدؼ .والصػبر ؼ ديبػر أهػؿ القػرآف هػـ أك ػرُف يُيدوف بهذه التُ  ،ب ث أف آ حت القرآف الكػر ـ يػدعو دوُػح الػى اليبمػي بحلصػبر واالريظػحر
حلص ػ ػ ْب ِر و َّ ِ ِ َّ
وعػ ػػدـ االتػ ػػيدجحؿ قػ ػػحؿ يدػ ػػحلىَ " :ػ ػػح أَُّه ػ ػح الَّػ ػ ِػذ َف آُُر ػ ػوا ْ ِ ِ
ػع
َ
الصػ ػ َػبلة إ َّف المػ ػػهَ َُػ ػ َ
َ
اتػ ػػيَد ُروا ب َّ َ
الصَّحبِ ِر َف" (البقرة)153 :
 اله ػػدوء واليرك ػػز أي اليبم ػػي بربحطػ ػ الج ػػمش واليفك ػػر وُواجهػ ػ يب ػػد حت الب ػػحة ال وُ ػ ػ وه ػػذهالصػف يصػؼ بهػػح أهػؿ القػرآف ب ػث صػفهـ بقولػػه" :هػو الَّػ ِػذي أَر َػز َؿ الت ِ
َّػك َر َ ِفػي ُقمُ ِ
ػوب اْل ُُػ ْػؤ ُِرِ َف
َُ
ود الت ِ
لِ ْزَد ُادوا إِ ُ ًحرح َُّع إِ ُحرِ ِهـ  َِّ ِ
ات و ْاأل َْر ِ
ػحف المَّػهُ َعمِ ًُػح َب ِك ًُػح"(الفػيح.)4:
َ
ض ۗ َو َك َ
َ َ ْ
ۗ َولمه ُجُر ُ َ
َ
َّػُ َحو َ
واليرك ػػز هػػو االهيُػػحـ الُوجػػه ربػػو األهػػداؼ الُولػػوع ويبد ػػد األولو ػػحت وبفظػ القػرآف الكػػر ـ
رص ب كب ر ُف هذه الرصم .

أساليب تعزيز التفكير اإليجابي

هرحؾ أتحل ب ليدز ز اليفك ر اإل جحبي عرد بفظ القرآف الكر ـ:

.1اليُتؾ بببؿ ا﵀ واليوكؿ عم ه في كؿ ُواجهحت ويبد حت الب حة.
.2النظةةرة التفايليةةة و يجمػػى ذلػػؾ فػػي آ ػػحت عد ػػدة فػػي القػرآف الكػػر ـ االي يػػدعو الػى اليفػػحؤؿ قػحؿ
يدحلى "فَِإ َّف َُ َع اْل ُد ْت ِر ُ ْت ًار" (الشرح.)5:
.3تبسيط الحياة  ،فحلُؤُف بذؿ قصحرة جهده و مرذ بحألتبحب والريحئج ب د ا﵀ تببحره ويدحلى.
.4اليػذكر الػدائـ لػردـ ا﵀ عػز وجػؿ وال تػ ُح عرػدُح قػع األرتػحف فػي ُشػكم أو ابػيبلء فدرػد يػذكر
الردـ اليي أردُهح ا﵀ عز وجؿ عم ه فإف ذلؾ يجدمه صبر و بيتب.
.5النظر الى الجانب اإليجابي وليس السلبي عند االخرين :وبحليػحلي ُكررػح اليػم ر عمػى انرػر ف
ويدز ز ال ق لد هـ.
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.6بتف الرمؽ والُدحُم البتر واتيدُحؿ الكمُ الط ب قحؿ يدحلىِ ِ َّ ِ ْ :
ػي أَ ْب َت ُػف فَػِإ َذا
"ادفَ ْع بحليي ه َ
ػي َب ُِ ػ ٌـ (فصػػمت ،)34:وهػػذه دعػػوة لميدحُػػؿ ُػػع انرػػر ف بػػذوؽ
ػؾ َوَب ْ َرػػهُ َعػ َػد َاوةٌ َكمََّر ػهُ َولِػ ّّ
الَّػ ِػذي َب ْ َرػ َ
وأربلؽ عحل .
.7اليرك ػز عمػػى الجوار ػب اإل جحب ػ فػػي الب ػػحة ُ :ػؿ ُتػػحعدة انرػػر ف وبػػبهـ وبػػب الر ػػر لهػػـ،
ُُحرت بدض الهوا حت ،يبق ؽ األهداؼ ،ايقحف الدُؿ ،أداء الدبحدات...وغ رهح.
.8أف ال رجدػػؿ الُشػػحكؿ يت ػ طر عم رػػح وبحلكػػحد ال وجػػد ب ػػحة يرمػػو ُػػف الُشػػحكؿ ولكػػف يريمػػؼ
طر قػ يدحُػػؿ األفػراد ُدهػػح فُػػرهـ ُػف جدمهػػح يتػ طر عم ػػه وُػػرهـ ُػػف تػػيط ع أف يدحُػػؿ ُدهػػح
و بحوؿ عمى ا جحد البموؿ لهح دوف أف يُمكه.
.9أف رتيدُؿ في ب حيرح الدعحبػ وروح الركيػ ب ػث لهػح دور كب ػر فػي يبتػ ف الُػزاج الرفتػي وال
ت ُح عرد ُواجه الُشكبلت والُواقؼ الصدب .
ا10.لجانب الرياضةي  :ويتضةمن اليُػحر ف الر حلػ اليػي ُػف شػمرهح أف يبتػف الصػب الرفتػ
لدة الفرد ويجدمه في ُزاج رفتي ج د (بف عوؼ.)2017 ،

النظريات التي تناولت التفكير اإليجابي:

يطرقت الدد د ُف الرظر حت الرفت إلى اليفك ر اإل جحبي ردرض ُرهح:
نظرية التحكم العقمي الذاتي أو نظرية أساليب التفكير )(Sternberg, 1988
يقػػوـ هػػذه الرظر ػ عمػػى فك ػرة رئ ت ػ أل ػ وهػػي(:أف الر ػحس ببحج ػ ال ػى أف ك ف ػوا أرفتػػهـ عقم ػح،
وط ػرقهـ فػػي يبق ػػؽ ذلػػؾ هػػي أتػػحل ب اليفك ػػر) ،وهػػي ُػػف أبػػدث الرظر ػػحت اليػػي ظهػػرت بهػػدؼ
يفت ر أتحل ب اليفك ر ،ب ث ظهرت هذه الرظر بصوريهح األولى في 1988بحتـ رظر اليبكـ

الدقمػي الػذايي ػـ قػحـ تػي رربرج فػي عػحـ 1990بيث ػر اتػُهح لرظحفػ أتػحل ب اليفك ػر ،وظهػرت
بصوريهح الرهحئ في عحـ ( 1997شهد.)2017 ،
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نظرية آرون بيك ()Aron Beck
يقػػوـ هػػذه الرظر ػ عمػػى أف لكػػؿ فػػرد ُجُوعػ ُػػف األفكػحر واالعيقػػحدات واليوقدػػحت والُدػػحري عػػف
ذايه وعف انرر ف وعف الدحلـ الُب ط به وهي يشكؿ بػدورهح الفمتػف األتحتػ لمفػرد فػي الب ػحة،
و رة ب ؾ أف االتيجحبحت الفكر والوجدار والتموك وااللطرابحت الرفت لمفرد يديُػد جُ دهػح
عمى ُديقدات فكر وأفكحر تمب رحطئ بر هح الفرد عف رفته وانرر ف والدحلـ ُف بوله و جب
اعيُحد ت حت ليث ر هذه األفكحر ُف تػمب الػى ا جحب ػ ُػف رػبلؿ إعػحدة يشػك ؿ ُدركحيػه بيػى
ريُكف ُف يث ر تموكه (اليفك ر اإل جحبي.)2014 ،
نظرية سيمجمان وآخرين )(Seligman et al., 1988
يػرة هػذه الرظر ػ أف كػبل ُػػف اليشػحؤـ واليفػحؤؿ عبػحرة عػف أتػػموبحف فػي يفتػ ر األبػداث وأتػػموبحف
فػػي اليفك ػػر ،ب ػػث أف طر ق ػ يفتػ ررح لؤلبػػداث ييوقػػؼ ع ػؿ الفك ػرة اليػػي ركوره ػح بشػػكؿ عػػحـ بػػوؿ
الق ُ ػ الي ػػي ردط ه ػػح لػ ػذوايرح وُ ػػدة الف ػػرص الُيحبػ ػ لرػػح ف ػػي الب ػػحة ،وبر ػػحء عم ػػى الربػػرات الي ػػي
ركيتبهح ورُط اليرشئ رحصػيرح تػواء كػحف قػوـ عمػى البػب والرعح ػ واليشػج ع واالهيُػحـ أو عمػى
اليػوب خ واإلهُػحؿ والبػػط ُػف القػػدر والػذات ُػػف الُُكػف أف رػػيدمـ اليفػحؤؿ أو اليشػػحؤـ وبحليػحلي فػػإف
األتػػموب اليفػػحؤلي أو األتػػموب اليشػػحؤُي هػػو أتػػموب ُػػيدمـ ،وهرػػح فإرػػه ُػػف الُُكػػف إعػػحدة يدمُػػه
واتيبداله ُف ربلؿ يدر به ،وأ لح فإف لؤلفراد البر الكحُم في اري حر الطر قػ اليػي ر ػدوف أف
فكػروا بهػح وبحليػحلي فهػو كيشػؼ رقػحط القػوة لد ػه و قػوـ عمػى يطو رهػح واتػيدُحؿ أتػحل ب إلداريهػػح
يجدمه أك ر يبكُح في ُتحرات وطرؽ يفك ره (الزهراري.)2005 ،
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نظرية  -قيادة المخ ()Herman,1987
يػ ػػرة الرظر ػ ػ أف هرػ ػػحؾ اربد ػ ػ أتػ ػػحل ب لميفك ػ ػػر يدحُػ ػػؿ بهػ ػػح الفػ ػػرد ُػ ػػع الد ػ ػحلـ الرػ ػػحرجي وهػ ػػي
(الدولي:)2011 ،
 .1األت ػػموب الُرطق ػػي  :ق ػػوـ عم ػػى بر ػػحء قحع ػػدة ُدرف ػ ػ ت ػػيط ع الف ػػرد ُ ػػف ربلله ػػح فه ػػـ ودُ ػػج
الدُم حت واألرظُ الُدرف .
.2األتموب اليرظ ُي :قوـ بشكؿ أتحتػي عمػى يرظػ ـ األرشػط وجػدوليهح وولػع أهػداؼ والدُػؿ
ليبق قهح.
.3األتموب االجيُحعي :أي القدرة عمى االيصحؿ واليواصؿ ُع انرر ف واليم ر بهـ وفػف أتػموب
اليدحُؿ ُع انرر.
.4األتموب االبيكحري :قوـ عمى إ جحد البدائؿ واجي حز الدقبحت واإلي حف بمفكحر جد دة.

ثالثاً :مفيوم الرضا عن الحياة

ديبر ُفهوـ الرلح عف الب ػحة ُػف الُفػحه ـ الرفتػ الُهُػ لصػب رفتػ ج ػدة ب ػث اهيُػت بػه

الد ارت ػػحت اهيُحُ ػػح ش ػػد دا وال تػ ػ ُح ف ػػي ظ ػػؿ الظ ػػروؼ الص ػػدب واليب ػػد حت ال وُ ػ ػ الي ػػي رد شػ ػهح
جُ دح ،و دكس الرلح عف الب حة ايجحهحت الفرد وُشحعره وأبحت ته ورظريهـ ور حرايهـ لهح.
ال وجد ارتحف عمى وجه األرض ال ببث عػف التػدحدة وأصػؿ التػدحدة الرلػح ،بػؿ ديبػر الرلػح
عف الب حة أعمى درجحت التدحدة ،أف يرلى بُح أرجزت وبُح بققت وبُح أرت عم ه وبُػح ابيم ػت،
ولػػذلؾ عرػػدُح يبػػدث ا﵀ عزوجػػؿ بُػػحذا أردػػـ عمػػى الرتػػوؿ عم ػػه الصػػبلة والتػػبلـ قػػحؿ عػػز وجػػؿ
ُّؾ فيرلى "(اللبى )5:ولػـ قػؿ فيتػدد وهػذا دل ػؿ عمػى أف الرلػح أعػـ ُػف
ؼ ُ ْد ِط َؾ َرب َ
"َ :ولَ َت ْو َ
التدحدة (فحلؿ.)2015 ،

35

درؼ أبو عب د ( )2013الرلح عف الب حة بمره "بحل ُف اليقبؿ والتدحدة اليي بد هح الفرد ايجحه
روابي الب حة وييبع هذه البحل ُف ربلؿ رلح الفرد بُح قتُه ا﵀ له وا ُحره بددؿ ا﵀"
يدػػرؼ بت ػ وري ) )2011الرلػػح عػػف الب ػحة بمرػػه قػػدرة الفػػرد عمػػى اليك ػؼ واليػػمقمـ ُػػع الُشػػكبلت
واليبد حت اليي يواجهه واليي يؤ ر في تدحديه ،وهو يقد ر عحـ لروع ب حيه بتب الُدح ر اليي
اريقحهح لرفته.
ب رُػح ػرة كػورؼ ( )Korf, 2006أف الرلػح عػف الب ػحة هػو ُػرادؼ لمرفحه ػ  ،وهػو إدراؾ ذايػي
لكُ اشبحع الفرد بحجحيه األتحت إلحف إلى إدراكه لروع ب حيه ربلؿ الربػرات الب حي ػ اليػي
ُر بهح.
ُف ربلؿ اليدر فحت التحبق وغ رهح ُف اليدر فحت التي تم االطقع عليها في دراتحت عد دة ربػو
الرلػح عػف الب ػحة ،يمكةةن االسةةتنتاج أف الرلػح عػف الب ػػحة هػو شػدور إ جػػحبي بصػؿ عم ػه الفػػرد
ُف ربلؿ ُح ُيمكه ُف أفكػحر وقرحعػحت ا جحب ػ ربػو الب ػحة ،يجدػؿ ُرػه فػردا قػحد ار عمػى ُواجهػ
أغم ػب الُشػػكبلت واليبػػد حت ال وُ ػ اليػػي قػػد يواجهػػه و يجمػػى هػػذا الُفه ػوـ عر ػد الُػػؤُر ف بػػح﵀
عزوجؿ فهـ رلوف بُح كيبػه ا﵀ لهػـ ا ُحرػح ُػرهـ بددلػه تػببحره وبُػح كيبػه لهػـ ولػذلؾ ال بػد ُػف
بفظ القرآف الكر ـ أف يُيدوف بدرج عحل ُف شدور الرلح عف الب حة.

العوامل المساعدة في تحقيق الرضا عن الحياة (المالكي)2011 ،

 اليُيع بحلبحجحت األتحت ُف ُتكف ج د ،غذاءُ ،صدر درؿُ ،تيقبؿ آُف.
 اليُي ػػع بص ػػب رفتػ ػ وجت ػػد ج ػػدة أي رحل ػ ػ ُ ػػف أي ال ػػط ارب ي ػػوير وقم ػػؽ وغ ره ػػح ُ ػػف
األُراض األررة.
 وجود جو أتري ج د ُفدـ بحلبب والطحق والرعح واليفحهـ واالهيُحـ.
 وجود شر ؾ ج د في الب حة.
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 الُشحرك في األرشط اليفر ث واليرو ب اليي يتحهـ في اليرف ؼ ُف لثوطحت الب حة.

أبعاد الرضا عن الحياة :

ولح أبو عب د ( )2013أبدحد الرلح عف الب حة ف ُح مي:

.1التػدحدة  :وهػي شػدور إ جػحبي وُطمػب بيحجػه كػػؿ فػرد وكُػح ذكررػح فػإف الرلػح أصػؿ التػػدحدة
فهي ُفيحح الرلح عف الب حة وبفظ القرآف الكر ـ وعدهـ ا﵀ عزوجؿ بيبص ؿ التدحدة في الدر ح
ِ
ِ
جحءي ُكـ ُ ِ
فحء لُِػح ِفػي
وانررة قحؿ ا﵀ يدحلى في تورة ورس :ح أَُّهَح ّ
وعظَ ٌ ُف َرّْب ُكـ َوش ٌ
الر ُ
حس قَد َ َ
ور وهػ ًػدة وربُ ػ ٌ لِمُ ػؤ ُِر ف ﴿ُ ﴾٧٥قػػؿ بِفَلػ ِػؿ ا﵀ وبِر ِ ِ ِ ِ
فرب ػوا ُهػ َػو َر ػ ٌػر ُِ ُّ ػح
ُّ
الصػػد ِ َ ُ
َ
بُيػػه فَبػػذل َؾ َفم َ َ
ََ َ
ََ َ ُ
دوفذ.
جُ َ
َ َ
.2يكػػو ف عبلقػػحت اجيُحع ػ رحجب ػ :فحإلرتػػحف عرػػدُح كػػوف رػػحجح فػػي ب حيػػه وفػػي عبلقحيػػه ُػػع
انرػػر ف كػػوف أك ػػر يقبمػػت لػػه ورلػػح عرهػػح ب ػػث كػػوف ُشػػحرؾ فػػي جُ ػػع األرشػػط االجيُحع ػ
والشرص الذي رجح في يكو ف عبلقحت اجيُحع ج ػدة هػو شػرص تػوي رفتػ ح بػحلطبع وبفظػ
الق ػرآف الك ػػر ـ يُيد ػػوف بصػػب رفتػ ػ ج ػػدة ،ولق ػػد بػػث القػػرآف الك ػػر ـ عمػػى ُ ارع ػػحة الدبلقػ ػ ُ ػػع
الُجيُع بحعيبػحر أف يُحتػؾ الُجيُػع ويوبػده تػب ؿ لمقػوة والدػزة والُردػ  ،فقػحؿ يدػحلى ":لَّػ ْ َس اْلبِػ َّر
ِ
ؽ واْلُ ْث ِر ِب ولَ ِك َّف اْلبِػ َّر ُ ْػف آُ َػف بِحلمَّ ِػه واْل َػوِـ ْان ِر ِػر واْلُ َبلئِ َكػ ِ واْل ِكيَ ِ
ػحب
أَف يَُولُّوا ُو ُج َ
َ َ
َ ْ
َ َ
وه ُك ْـ قَب َؿ اْل َُ ْش ِر ِ َ َ
َ
َ
ّْه َذ ِوي اْلقُربى واْل يَحُى واْلُت ِ
حؿ عمَى بب ِ
الرقَ ِ
َو َّ
ػحب
حك َف َو ْاب َف التَّػبِ ِؿ َوالتَّػحئِمِ َف َوِفػي ّْ
الربِّْ َف َوآيَى اْل َُ َ َ ُ
َْ َ َ َ َ َ َ
َّػر ِ
الزَكػحةَ واْلُوفُػوف بِده ِػد ِهـ إِ َذا عحهػ ُدوا ۗ والصَّػحبِ ِر ف ِفػي اْلبمْت ِ
اء َو ِبػ َف
ػحء َوالل َّ
َ َ
َ
َ َ
حـ الصَّػ َبلةَ َوآيَػى َّ َ ُ َ َ ْ ْ
َوأَقَ َ
َ
ِ
ِ َِّ
اْل َبم ِ
وف (البقرة)177،
ص َدقُوا ۗ َوأُولَئ َؾ ُه ُـ اْل ُُيَّقُ َ
ْس ۗ أُولَئ َؾ الذ َف َ
.3اليقد ر االجيُحعي  :اليقد ر االجيُحعي يلُف ُرب ف ال ُكف أف يـ دورهُح أو بمبػد دوف
انرػػر أال وهػػـ يقػػد ر الف ػرد لذايػػه ،ويقػػد ر انرػػر ف لػػه ،فدرػػدُح بظػػى الفػػرد بحليقػػد ر االجيُػػحعي
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يبتف ُفهوـ الذات لد ه وبحليحلي قيرع برفته وبيقد ر انرر ف له ف صػؿ الػى شػدور الرلػح عػف
الب حة.
.4الطُمر رػ ػ  :و يجم ػػى ه ػػذا البد ػػد عر ػػد بفظػ ػ القػ ػرآف الك ػػر ـ فه ػػـ يص ػػفوف بُش ػػحعر الطُمر رػ ػ
والتك ر ب ث وصؼ ا﵀ جؿ جبلله الػرفس الُؤُرػ بػحلرفس الُطُئرػ قػحؿ يدحلىَ ":ػح أََّيُهَػح ال َّػر ْف ُس
ط َُئَِّرػ ػ ُ"(الفج ػػر ،)27:والطُمر رػ ػ ُقرورػ ػ بحلدُ ػػؿ الص ػػحلح واإل ُ ػػحف وأب ػػب األعُ ػػحؿ ال ػػى ا﵀
اْل ُُ ْ
عزوجؿ بفظ كيحبه وبحليحلي كرُهـ بحلطُمر ر والراب الرفت وهذه الُشحعر يردكس عمى الرلح
عف الب حة.
.5الرلح الُحدي (الرلح عف الب حة االقيصػحد ) :كمُػح كػحف درػؿ الفػرد ج ػد وُتػيقر وال لػطره
الى اف بيحج غ ر كمُح كػحف رلػحه عػف ب حيػه االقيصػحد ج ػد وبحليػحلي كػوف لد ػه رلػى عمػى
ض
(و ْار َ
ب حيه والُؤُف رلى بُػح قتػُه ا﵀ ُػف رزؽ قػوؿ رتػوؿ ا﵀ -صػمى ا﵀ عم ػه وتػمـَ :-
الر ِ
َغ َرى َّ
حس) [رواه أبُد واليرُذي] ،وا﵀ تػببحره وعػد الُػؤُر ف الُتػيثفر ف
بِ َُح قَ َت َـ ا﵀ُ لَ َؾ يَ ُك ْف أ ْ
ِ
ِِ
حء
ػحف َغفَّػ ًا
بحلرزؽ الوف ر ب ث قػحؿ عػز وجػؿ" :فَ ُقْم ُ
اتػيَ ْثف ُروا َرَّب ُك ْػـ إَِّرػهُ َك َ
ػت ْ
َّػُ َ
حر (آ ػ ْ ُ )10رتػؿ الت َ
اؿ وبرِػ ػ ف و ْجد ػ ْػؿ لَ ُك ػػـ جَّر ػ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ػحر (آ ػ ػ )12
ػحت َوَ ْج َدػ ػ ْؿ لَ ُكػ ػ ْـ أ َْرهَ ػ ًا
ْ َ
َعمَػ ػ ْ ُك ْـ ُػ ػ ْد َارًار (َ .)11وُ ُْ ػػد ْد ُك ْـ بِػ ػم َُْ َو َ َ َ َ َ َ
(رػػوح )12_10:وبحليػػحلي فػػإف الُػػؤُر ف بػػحفظ ف كيػػحب ا﵀ ردُػػوف بحلرلػػح الُػػحدي الػػذي ػػردكس
عمى رلحهـ عف ب حيهـ.
.6الرلػػح عػػف الب ػػحة الصػػب :اذا كػػحف الفػػرد يُيػػع بصػػب عحُ ػ ج ػػدة فهػػو بحليػػحلي قػػحد ار عم ػى
ُواجهػ يبػػد حت الب ػحه وصػػدوبحيهح وُػػح دير هػػح ُػػف ُشػػكبلت وهػػو بػػذؿ الجهػػد ليبق ػػؽ طُوبػػه
وهدفه و ردكس هذا جُ ده في يم ره عف رلحه عف ب حيه.
.7الرلح الػد ري :فػحليقرب ُػف ا﵀ عزوجػؿ ز ػد ُػف التػدحدة والشػدور بحل اربػ واألُػحف واالتػيقرار
وهرحؾ ك ر ُف ان حت اليػي ربطػت بػ ف اإل ُػحف والرلػح عػف الب ػحة ،ب ػث أف الشػرص الُيػد ف
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البحفظ لكيحب ا﵀ كوف أك ر طُمر ر وأقؿ روفػح ُػف الُتػيقبؿ ُقػببل عمػى الب ػحة راض بهػح ،قػحؿ
َّ ِ
ِ
َّ
َّ
وف (اليوب )51:
ب المَّهُ لََرح ُه َو َُ ْوَال َرح 
يدحلى ُ ":قؿ لف ُص َب َرح إِال َُح َكيَ َ
ۗ َو َعمَى المه َفْم َيَ َو َّك ِؿ اْل ُُ ْؤ ُُِر َ
ػرف ُػػف أهػػـ بواعػػث الرلػػح عػػف الب ػػحة ألرػػه ُػػف أرلػػى ا﵀ ببفػػظ كيحبػػه
وقػػوة اإل ُػػحف وبفػػظ القػ آ
رل ه ا﵀ وأرلحه بحلدر ح وانررة ،والفرد عرػدُح بيُيػع بقػوة ا ُػحف ج ػدة فهػو بحليػحلي دطػي لمب ػحة
ُدر ػػى و ك ػػوف ُطُئر ػػح ال رش ػػى الدواق ػػب واليب ػػد حت فه ػػو ق ػػحوـ بُ ػػح ت ػػيط ع ػ ػـ ت ػػمـ أُػ ػره ﵀
عزوجؿ.

محددات الشعور بالرضا عن الحياة

لرصهح شقورة ف ُح مي:

.1يػػم ر الظػػروؼ الُولػػوع عمػػى الشػػدور بحلرلػػح  :الظػػروؼ يػػؤ ر بػػحلطبع عمػػى الشػػدور فػػي
الرلح فحألف ارد الذ ف ردُوف بب حة ُتيقرة ورحجب ُع أزواجهػـ وأتػرهـ وفػي ب ػحيهـ بحلكػحد لػد هـ
رلح ب حيي واألفراد الذ ف دحروف ُف ظروؼ ب حي صدب رحد ار ُح يوفر لد هـ هذا الشدور.
.2ربرة األبداث التحرة :فإف ُجرد ولع الرحس فػي بحلػ ُزاج ػ ج ػدة ز ػد ُػف ُتػيوة الرلػى
عف الب حة لد هـ.
.3الطُػػوح واإلرجػػحز :كمُػػح اقيػػرب األفػػراد ُػػف طُوبػػه وارجػػحزايهـ أو بققوهػػح كػػوف ُتػػيوة الرلػػح
الب حيي لد هـ أعمى والدكس صب ح.
.4الُقحررػ ػ ُ ػػع انر ػػر ف :ق ػػد يك ػػوف اليق ػػد رات الذاي ػ ػ لمشػ ػدور ع ػػف الرلػ ػح ع ػػف الب ػػحة ُقرورػ ػ
بحلُقحرر ُع االرر ف (شقورة.)2012 ،
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النظريات المفسرة لمرضا عن الحياة

هرحؾ الدد د ُف رظر حت الرلح عف الب حة رذكر بدلح ُرهح :
نظرية التكيف أو التعود ))Adaptation Theory

ُمرػ ػػص هػ ػػذه الرظر ػ ػ كُ ػ ػف فػ ػػي فرل ػ ػ أف األفػ ػػراد ال يك فػ ػػوف بػ ػػرفس الطر ق ػ ػ ُػ ػػع األبػ ػػداث
الُب ط  ،وأ لح ريمفػوف فػي يصػرفحيهـ يجػحه األبػداث الجد ػدة وذلػؾ دػود إلػى رُػط شرصػ يهـ
وأه ػدافهـ وردود أفدػػحلهـ ،ولك ػف ري ج ػ اليػػمقمـ ُػػع األبػػداث ُػػع ُػػرور الوقػػت ر ػراهـ دػػودوف الػػى
الرقط اليي كحروا عم هح ُح قبؿ وقوع األبداث (.)Rahtz, et al., 2000
نظرية المواقف : Situational Theory
ػػرة أصػػبحب هػػذه الرظر ػ أف الفػػرد رلػػح عم ػى ب حيػػه عرػػدُح د ػ ش فػػي ظػػروؼ ب حي ػ ج ػػدة
و يُيع بُشحعر األُف والتبلـ ويبق ؽ األهداؼ واالرجػحزات والطُػوح ،فػإذا يػوفر لمفػرد زوج ج ػد،
أتػرة رحجبػ  ،عُػػؿ ُُيػػحز ،ودرػػؿ ُتػػيقر ،وصػػب ج ػػدة فهػػو يُيػػع بصػب رفتػ ج ػػدة ا جحب ػ
وبحليحلي رلح عف الب حة (ُرتي.)2000 ،
نظرية الفجوة بين الطموح واإلنجاز yr ehT

etme-tAemeAeAhTA pa

يربط هذه الرظر الرلح عف الب حة بيبق ؽ الطُوح او عردُح كػوف الفػرد قر ػب ُرهػح ،أُػح عرػدُح
يكوف طُوبحيه أعمى ُف قدرايه واُكحر حيه فبل تيط ع الوصوؿ ال هح فهو ال رلى عف ذايػه وال
عف ب حيه بؿ كوف في يذُر دائـ عف الب حة ،و دعو أصبحب هذه الرظر الى اري حر طُوبحت
ييرحتػػب ُػػع القػػدرات واالُكحر ػػحت بيػػى تػػيط دوا يبق قهػػح و شػػدروا بحإلرجػػحز والتػػدحدة والكف ػحءة
وبحليحلي شدر بحلرلح عف رفته وب حيه (ُرتي.)2000 ،
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نظرية القيم واألىداف والمعاني Values, Goals and Meanings Theory
شػػدر الفػػرد بحلرلػػح عػػف ب حيػه عرػد يبق ػػؽ أهدافػه ،و ريمػػؼ الشػػدور بحلرلػػح بػػحريبلؼ األهػػداؼ
لػػدة األف ػراد ودرج ػ أهُ ػ هػػذه األهػػداؼ بحلرت ػب لػػد هـ بتػػب الق ػ ـ التػػحئدة فػػي الُجيُػػع ال ػذي
د شوف ف ه ،فػحألفراد الػذ ف درتػوف بق قػ أهػدافهـ وأهُ يهػح و بققورهػح لػد هـ رلػح ب ػحيي أعمػى
ُف أولئؾ الذ ف ال دروف بق ق أهدافهـ ُُح ؤدي إلى فشمهـ في يبق قهػح وبحليػحلي الشػدور بدػدـ
الرلح ،ويبق ؽ األهداؼ ديُد عمى االتيراي ج حت الُيبد في يبق قهح واليي ييبلءـ ُع شرص
الفرد (تم ُحف.)2003 ،
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الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات السابقة التي تناولت الطمأنينة النفسية

هػػدفت د ارت ػ بمدتػػم ( )2020ال ػى اليدػػرؼ عمػػى ُتػػيوة الطُػػوح وعبلقيػػه بحلطُمر ر ػ الرفت ػ ،

ُتيردُ الُرهج الوصفي ،وأجر ت عمػى ع رػ قواُهػح 158يمُ ػذ ويمُ ػذة ُػف الُتػيوة ال ػحروي،
وات ػيردُت ُق ػػحس الطُمر ر ػ الرفت ػ الػػذي قػػحـ بيقر رػػه "ال ػدل ـ وآرػػروف " ع ػحـ( )1993وُق ػػحس
ُتيوة الطُوح ُف اعداد اُحؿ عبد التُ ع بحظه ( ،)2004وُػف أهػـ الريػحئج اليػي يوصػمت لهػح
الد ارتػ ػ وج ػػود عبلقػ ػ طرد ػ ػ بػ ػ ف ُت ػػيوة الطُ ػػوح والطُمر رػ ػ الرفتػ ػ ل ػػدة أفػ ػراد ع رػ ػ يبلُ ػ ػذ
الُتيوة ال حروي ،بب ث كمُح اريفع ُتيوة الطُمر رػ الرفتػ لػدة اليبلُ ػذ اريفػع ُتػيوة الطُػوح
لد هـ ،وكمُػح اررفػض ُتػيوة الطُمر رػ الرفتػ لػد هـ اررفػض ُتػيوة الطُػوح .ويوصػمت أ لػح
ال ػػى ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ بػ ػ ف الجرتػ ػ ف ف ػػي ُيوت ػػط ُت ػػيوة الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ وُيوت ػػط ُت ػػيوة
الطُوح.
وهدفت درات عوف وبورز ) )2018عبلق يقد ر الذات بحلطُمر ر الرفت لدة الطمب الجحُد ف
في ظؿ بدض الُيث رات درات ُ دار بجحُديي الجمف و االغواط ،كُح هدفت الى اليدرؼ عمػى
الدبلق ػ ب ػ ف يقػػد ر الػػذات والطُمر ر ػ الرفت ػ لػػدة الطمب ػ الجػػحُد ف وأ لػػح ُدرف ػ ُػػح إذا ك ػحف
ُيث ػر الجػرس لػه أ ػػر عمػى الطُمر رػ الرفتػ  ،وأجر ػت الد ارتػ عمػى ع رػ قواُهػح الد رػ ()390
طحلب وطحلب جحُد ف بواقػع ( )209طحلبػ و( )181طحلػب ،وكحرػت أدوات الد ارتػ الُتػيردُ :
ُق حس يقد ر الذات لبش ر ُدُر وُق حس الطُمر ر لمدل ـ ،وأولبت ريحئج الدرات وجود عبلق
اريبحط ب ف يقد ر الذات والطُمر ر الرفت لدة الطمب و ؤ ر يفحعؿ الروع ُع يقد ر الذات فػي
الطُمر ر الرفت و ال ؤ ر يفحعؿ التػف ُػع يقػد ر الػذات فػي الطُمر رػ الرفتػ  .وأ لػح ال ػؤ ر
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يفحعؿ اليرصص ُع يقد ر الذات في الطُمر ر الرفت وأر ار ؤ ر يفحعؿ روع الجحُد ُع يقد ر
الذات في الطُمر ر الرفت .
كُ ػػح ه ػػدفت د ارتػ ػ ُت ػػدودة ( )2018إل ػػى اليد ػػرؼ عمػ ػى دور القػ ػرآف الك ػػر ـ ف ػػي يبق ػػؽ األُ ػػف
الرفتػػي ،وكحرػػت ريػػحئج الد ارت ػ ُيُ م ػ فػػي أف كيػػحب اا﵀ كي ػحب اا﵀ وج ػه اإلرتػػحف إلػػى الطر ػػؽ
التم ـ و رشده إلى تموؾ التوي الذي جب االقيداء به ،وبحليحلي تدد قمبه ويطُئف رفته و شدر
بحلتدحدة ،ألف اإلرتحف ُدرؾ أره ال ُكف أف ص به شر أو أذي إال بُش ئ الرحلؽ تببحره ،كُح
واجػه القمػػؽ والُرػػحوؼ وجُ ػػع األُػراض الرفتػ بحلصػػبر الرػحبع ُػػع قػػوة اإل ُػػحف ،فدرػدهح يطُػػئف
الرفس ويبدث التك ر و يبقؽ األُف الرفتي.
وأجرت أبو هدروس والف ار ) )2017درات هدفت الى ُدرف ُح إذا كحرت الطُمر ر الرفت ُيث اًر
وت طحً في عبلق االريُحء الػوطري بك ٍػؿ ُػف اليلػب وتػموؾ بُح ػ الػذات ،ب ػث قحُػت البحب ػ
بحتػػيرداـ الُػػرهج الوصػػفي اليربػػؤي ،وأجر ػػت الد ارت ػ عمػػى ع ر ػ ُقػػدارهح ( )265بحفظ ػحً لمق ػرآف
الكػػر ـ ،واتػػيردُت البحب ػ ُجُوع ػ ُػػف أدوات الد ارت ػ ُيُ م ػ فػػي ربػػع ُقػػح س ُػػف إعػػدادهح و
هيُ :ق حس االريُحء الوطري وُق حس الطُمر ر الرفت وُق ػحس اليلػب وُق ػحس تػموؾ بُح ػ
الػػذات ،وأولػػبت ريػػحئج الد ارت ػ ُيث ػػر الطُمر ر ػ الرفت ػ

مدػػب دور الوت ػ ط فػػي الدبلق ػ ب ػ ف

االريُحء الوطري وك ٍؿ ُف اليلب وتموؾ بُح الذات ك ٌؿ عمى بده ،وكحف هذا اليوتط جزئ ح.
وأُح لبوازدة ) )2016فمجرة درات هدفت إلى ُدرف الدبلق ب ف اللثوطحت الرفتػ والطُمر رػ
الرفتػ لػدة الطمبػ الجػحُد ف ،ب ػث قحُػت بحتػيرداـ الُػرهج الوصػفي اليبم مػي ،وأجر ػت عمػػى
ع ر قواُهح ( )196طحلب و( )149طحلب ،درتوف بجحُد الجزائر ،ويػـ اتػيرداـ ُجُوعػ ُػف
األدوات ُيُ مػ ػ ف ػػي ُق حتػ ػ ف وهُػ ػح ُ :ق ػػحس الل ػػثوط الرفتػ ػ  ،وُق ػػحس لمطُمر رػ ػ الرفت ػ ػ ،
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ويوص ػػمت الد ارتػ ػ إل ػػى وج ػػود ف ػػروؽ ذات داللػ ػ إبص ػػحئ بػ ػ ف درج ػػحت أفػػراد الد رػ ػ ف ػػي ُق ػػحس
اللثوط الرفت يبدح لُيث ر الجرس وُكحف اإلقحُ  ،وعدـ وجػود فػروؽ ذات داللػ إبصػحئ بػ ف
درجحت أفػراد الد رػ فػي ُق ػحس اللػثوط الرفتػ يبدػح لُيث ػر اليرصػص الد ارتػي  -يوجػد فػروؽ
ذات داللػ إبصػحئ بػ ف درجػحت أفػراد الد رػ فػي ُق ػحس الطُمر رػ الرفتػ يبدػح لُيث ػري الجػرس
وُكحف اإلقحُ  -ال يوجد فروؽ ذات دالل إبصحئ ب ف درجحت أفراد الد ر في ُق حس الطُمر رػ
الرفت يبدح لُيث ر اليرصص الدراتي.
وهػػدفت د ارت ػ الثحُػػدي ( )2016الػػى اليدػػرؼ عمػػى الدبلق ػ ب ػ ف كػػؿ ُػػف األُػػف الرفتػػي وج ػودة
الب حة  ،واتيردـ البحبث الُرهج الوصفي االريبحطي الُقحرف  ،وأجر ت الدرات عمى ع ر ُكور
ُ ػػف ( )100طحل ػػب وطحلبػ ػ ُ ػػف كم ػ ػ اليرب ػ ػ بجحُدػ ػ ال ػػدُحـ  ،وكحر ػػت األدوات الُت ػػيردُ ف ػػي
الد ارت ػ ُ :ق ػػحس االُػػف الرفتػػي إعػػداد الػػدل ـ وآرػػروف ( ،)1993وُق ػػحس جػػودة الب ػػحة إعػػداد:
ُبُود ُرتي ،عمي كحظـ ( ،)2006وأولبت ريػحئج الد ارتػ يُيػع طمبػ جحُدػ الػدُحـ بُتػيوة
عػػحلي ُػػف األُػػف الرفتػػي وأف هرػػحؾ فػػروؽ ذات دالل ػ إبصػػحئ ب ػ ف ُيوتػػطي درجػػحت الػػذكور
واإلرحث عمى ُق حس األُف لصحلح الذكور ووجود عبلق اريبحط ذات داللػ إبصػحئ بػ ف ُتػيوة
األُف الرفتي وُتيوة جودة الب حة لدة ع ر ُف طمب جحُد الدُحـ .
كُح هػدفت د ارتػ التػ د أبُػد ) )2013إلػى اليدػرؼ عمػى الطُمر رػ الرفتػ لػدة د ارتػحت القػرآف
الكر ـ برموة الر م فُ ،تيردُح الُرهج الُتبي االريبػحطي فػي ذلػؾ ،وأجر ػت الد ارتػ عمػى ع رػ
قواُهػح 120دارتػ لمقػرآف برمػوة الر مػ ف ،وقػحـ البحبػث بحتػيرداـ ُق ػحس الطُمر رػ الرفتػ كػمداة
لجُع الب حرحت قحـ برحؤه ،وأولبت الريحئج اريفحع التُ الدحُػ لمطُمر رػ ووجػود عبلقػ اريبحط ػ
طرد ػ بػ ف الطُمر رػ وكػػؿ ُػػف الدُػػر فيػرة االليبػػحؽ بػػحلرموة وعػػدد األجػزاء الُبفوظػ ُػػف القػرآف
الكر ـ.
44

كُػػح هػػدفت د ارتػ البمفػػحوي ( )2005إلػػى عُػػؿ ُقحرر ػ بػ ف ع رػػحت ُػػف طػػبلب وطحلبػػحت اليدم ػ ـ
الةديني ُػف ب ػث رػوع اليدمػ ـ (أزهػري – غ ػر أزهػري) والجػرس واالرػيبلط ،واليرصػص فػي درجػ
الطُمر رػ ػ النفسةةةةية  ،وق ػػد يكور ػػت ع رػ ػ الد ارتػ ػ ُ ػػف ( )630طحلبػ ػحً وطحلبػ ػ ُ ػػف طمبػ ػ الُ ارب ػػؿ
اإلعداد وال حرو والجحُد  .واتيردـ البحبث ُجُوع ُف أدوات الدرات الُيُ م في  :اريبػحر
ُحتمو لمشدور بحلطُمر ر وعدُػه واريبػحر يفهػـ الُولػوع ُػف إعػداد ُورجػحف وُػوراي ،وأولػبت
ريحئج الدرات  :الى وجود فروؽ دالػ إبصػحئ حً بػ ف الػذكور واإلرػحث فػي درجػ الطُمر رػ االرفدحل ػ
لص ػػحلح ال ػػذكور .ووج ػػود ف ػػروؽ دالػ ػ ف ػػي درجػ ػ الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ بػ ػ ف الطمبػ ػ األزه ػػر ف وغ ػػر
األزهػػر ف لصػػحلح األزهػػر ف .وعػػدـ وجػػود فػػروؽ ب ػ ف طمب ػ وطحلبػػحت األدبػػي والدمُػػي ف ػي درج ػ
الطُمر رػ ػ االرفدحل ػ ػ  .وأف هر ػػحؾ ف ػػروؽ دالػ ػ بػ ػ ف ُريفد ػػي وُررفل ػػي الطُمر رػ ػ االرفدحل ػ ػ ف ػػي
اتيجحبحيهـ عمى اريبحر يفهـ الُولوع لصحلح ُريفدي الطُمر ر االرفدحل .
وهػػدفت د ارت ػ رش ػ د ( )2004إلػػى يكػػو ف برر ػحُج إرشػػحدي ليرُ ػ الطُمر ر ػ الرفت ػ لػػدة طػػبلب
الُربمػ ػ اإلعداد ػ ػ  ،وأجر ػػت الد ارتػ ػ عم ػػى ع رػ ػ ُكورػ ػ ُ ػػف ُجُوعػ ػ يجر ب ػ ػ ( )15طحل ػػب،
الدرت ػ الُت ػيردُ ُ :ق ػػحس الطُمر ر ػ الرفت ػ
وُجُوع ػ لػػحبط ( )15طحلػػب ،وكحرػػت أدوات ا
ُػػف إعػػداد البحبػػث ،وأولػػبت ريػػحئج الد ارتػ أف طػبلب الد ريػ ف دػػحروف ُػف ُشػػكبلت اجيُحع ػ
ُيدددة يتببت فػي رمػؽ البحجػ لػد هـ إلػى الطُمر رػ الرفتػ كُػح عكتػيه ُظػحهر القمػؽ والرػوؼ
غ ر الُبرر ولدؼ ال قػ بحلػذات ورقػص ُهػحرات االيصػحؿ واليواصػؿ ولكػف بدػد يطب ػؽ البررػحُج
كحف هرحؾ اريفحع لدرجحت الُجُوع اليجر ب عمى ُق حس الطُمر ر الرفت .
كُػح هػدفت د ارتػ كررػز وأرػر ف ( )Kerns, et al., 2001الػى الوقػوؼ عمػى إدراؾ الطُمر رػ
الرفت لدة األطفحؿ في ُربم ُح قبؿ الُراهق والشدور بحلوبدة الرفت وقد أجر ت هذه الد ارتػ
عمػػى ع رػ ُكورػ ُػػف األطفػػحؿ بمػػغ عػػددهح (ُ )76ػػرهـ ( )46طفػػؿ ،و( )30طفمػ ُػػف الصػػؼ
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الرحُس إلى الصؼ ال حُف بحتيرداـ أدوات الشدور بحلطُمر ر الرفت والشػدور بحلوبػدة الرفتػ ،
وأولػػبت الريػػحئج إلػػى وجػػود اريبػحط داؿ تػػحلب بػ ف الشػػدور بحلطُمر رػ الرفتػ والشػػدور بحلوبػػدة
الرفتػ  ،كُ ػح ب رػػت الريػػحئج إلػػى أف األطفػػحؿ الػػذ ف يُيدػػوف بحلطُمر رػ الرفت ػ كػحروا أك ػػر إد ارك ػحً
لميبكـ ولد هـ رظرة إ جحب ربو ذوايهـ وربو انرر ف وربو الدحلـ ،أُح الذ ف شدروف بحررفػحض
الطُمر ر الرفت فهـ أك ر قمقحً ُف الُواقؼ االجيُحع ورظريهـ تمب لذوايهـ ولمدحلـ ولآلرر ف.
وأجػػرة أبػػو بكػػر ( )1999د ارت ػ هػػدفت الػػى ُدرفػ الدبلق ػ بػ ف الق ػ ـ الد ر ػ والطُمر ر ػ الرفت ػ
لدة الطبلب ،وقد أجر ت الدرات عمى ع ر ُكورػ ُػف ( )560طحلػب يػراوح أعُػحرهـ ُػف تػف
( )15تػػر الػػى ( )19تػػر وقػػد أولػػبت الريػػحئج إلػػى وجػػود عبلق ػ اريبحط ػ ُوجب ػ بػ ف االلي ػزاـ
بػػحلق ـ الد ر ػ والطُمر رػ الرفتػ  ،كُػح ب رػػت الريػحئج أ لػحً وجػود فػػروؽ ذات داللػ إبصػػحئ بػ ف
ُيوتطحت الدرجحت عمى ُق حس الطُمر ر الرفت يدزة إلى ُتيوة االليزاـ بحلق ـ الد ر لصػحلح
الُميزُ ف بحلق ـ الد ر .
وأج ػػرة الدي ػػوـ ( )1997د ارتػ ػ ه ػػدفت اليد ػػرؼ عم ػػى أ ػػر ت ػػُحع القػ ػرآف الك ػػر ـ عمػ ػى الطُمر رػ ػ
الرفتي ،ب ث قحُت بحتيرداـ الُرهج اليجر بي وأجر ت عمى ع رػ ُكورػ ُػف ( )130طحلبػ فػي
تػػف يػراوح بػ ف ( )10تػروات و( )18تػػر  ،واتػػيردـ البحبػػث ُجُوعػ ُػػف األدوات ُيُ مػ فػي:
ُق ػػحس القػ ـ اإلتػبلُ  ،وُق ػػحس لمطُمر رػ الرفتػ ُػػف إعػػداد البحبػػث .ويديبػػر أهػػـ الريػػحئج اليػػي
يوصمت لهح هذه الدرات أف هرحؾ أ ر لتُحع القرآف الكر ـ عمى ُتيوة الطُمر ر الرفت .
كُػػح هػػدفت د ارت ػ الجُ مػػي ( )2001الكشػػؼ ع ػف طب د ػ الدبلق ػ ب ػ ف االلي ػزاـ الػػد ري والطُمر ر ػ
الرفتػ لػػدة طمبػ الُػػدارس والجحُدػػحت فػػي لػوء بدػػض الُيث ػرات .وأجر ػػت الد ارتػ عمػػى ع رػ
ُكورػ ػ ُ ػػف ( )355طحل ػػب وطحلبػ ػ ي ػػـ اري ػػحرهـ ُػ ػف ر ػػبلؿ الطر قػ ػ الطبق ػ ػ الدشػ ػوائ ب ػػث
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اتيردـ البحبث ربللهح ُجُوع ُف األدوات ُيُ م في ُق حس االليزاـ الد ري الػذي قػحـ بإعػداده،
وُق ػػحس الطُمر ر ػ الرفت ػ ُػػف ُرظػػور إت ػبلُي والػػذي قػػحـ البحبػػث بإعػػداده أ لػػح ،كُػػح اتػػيردـ
الدد ػد ُػػف األتػػحل ب اإلبصػػحئ فػػي د ارتػػيه كػػحف ُ ػف ب رهػػح اريبػػحرات لمفػػروؽ ب ػ ف الُيوتػػطحت
وُدحُؿ اريبحط ب رتوف .وقد أولبت الريحئج  :وجػود عبلقػ اريبحط ػ قو ػ بػ ف ُتػيوة االليػزاـ
ال ػد ري والطُمر ر ػ الرفت ػ لػػدة الطمب ػ  ،وع ػدـ وج ػود فػػروؽ دال ػ فػػي الطُمر ر ػ الرفت ػ وااللي ػزاـ
الد ري يدزة لكؿ ُف ُيث ر الجرس واليرصص.

ثانيا  :الدراسات السابقة التي تناولت التفكير اإليجابي

هػػدفت د ارت ػ صػػحلح ( )2020الػػى ُدرف ػ أتػػحل ب الُرحقش ػ الجُحع ػ وك ف ػ اتػػيرداُهح ويرُ ػ
ُهػػحرات اليفك ػػر اال جػػحبي لػػدة طػػبلب الردُ ػ االجيُحع ػ رحص ػ ُهػػحريي بػػؿ الُشػػكم ويكػػو ف
عبلقحت اجيُحع ُع االرر ف وذلؾ ُف رػبلؿ ُُحرتػ بررػحُج لميػدرؿ الُهرػي  ،وقحُػت البحب ػ
بحتيرداـ الُرهج اليجر بي واتيرداـ ُجُوع ُف األدوات في بب هح ييُ ؿ في ُ :ق ػحس اليفك ػر
اإل جػػحبي الي ػػي قحُػػت بإع ػػداده ،االجيُحع ػػحت الدور ػ ُ ػػع اعل ػػحء الجُحع ػ اليجر ب ػ ػ  ،اليق ػػحر ر
الدور ػ  ،الُبلبظػ البتػ ط  ،االجيُحعػحت االشػراف الفرد ػ  .وأجر ػت الد ارتػ عمػى ع رػ ُكورػ
ُف ُجُوع يجر ب ُف  12طحلب ُف طػبلب اليػدر ب الُ ػداري بحلفرقػ ال حل ػ يػـ اري ػحرهـ بدػد
اليمكد ُف ابي حجهـ إلى يرُ اليفك ر اإل جحبي لػد هـ عػف طر ػؽ ريػحئج الق ػحس القبمػي لمُق ػحس ،
وأول ػػبت ري ػػحئج الد ارتػ ػ فدحل ػ ػ برر ػػحُج اليػ ػدرؿ الُهر ػػي الػ ػذي ول ػػديه البحب ػ ػ ليرُ ػ ػ اليفك ػػر
اإل جحبي لدة الطبلب ورحص ُهحريي بؿ الُشكم ويكو ف عبلقحت اجيُحع ُع انرر ف.
وهػدفت د ارتػ التػػمُي ( )2020الػى اليدػػرؼ عمػػى جػودة الب ػػحة وعبلقيهػػح بػحليفك ر اإل جػػحبي عرػػد
طبلب جحُد أـ القرة  ،وقػد طبقػت هػذه الد ارتػ عمػى طػبلب جحُدػ أـ القػرة فػي ُكػ الُكرُػ
وقػػحـ البحبػػث بحتػػيرداـ أدوات فػػي د ارتػػيه ُرهػػح ُق ػػحس اليفك ػػر اإل جػػحبي وُق ػحس جػػودة الب ػػحة
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وأشػػحرت ريػػحئج الد ارتػ إلػػى وجػػود عبلقػ اريبحط ػ بػ ف درجػػحت اليفك ػػر اإل جػػحبي بمبدحدهػػح الدشػرة
ودرجحت جودة الب حة بمبدحدهح التبد عرد طبلب جحُد أـ القرة بُك الُكرُ .
كُ ػػح ه ػػدفت د ارتػ ػ رص ػػحور ( )2020إل ػػى ُدرفػ ػ ُت ػػيوة اليرظػ ػ ـ اإلرفد ػػحلي وعبلقي ػػه ب ػػحليفك ر
اإل جػ ػػحبي عرػ ػػد طمب ػ ػ جحُد ػ ػ ال رُػ ػػوؾ ،وقحُػ ػػت البحب ػ ػ بحتػ ػػيرداـ الُػ ػػرهج الوصػ ػػفي الُتػ ػػبي
االريب ػػحطي ،وات ػػيردُت ف ػػي د ارت ػػيهح أداي ػػحف ييُ ػػؿ ف ػػي ُق ػػحس اليرظػ ػ ـ االرفد ػػحلي ُػ ػف إع ػػداد
جحرر فتػػكي وكػ ػ ار ج ( ، )7ir&W,Pip n riipsf 2007وُق ػػحس اليفك ػػر اإل ج ػػحبي ُ ػػف إع ػػداد
إرجراـ وو تكري ،والُريجـ ُف الوقػحد ( ، )2012وأجر ػت الد ارتػ عمػى ع رػ ُكورػ ُػف ()986
طحلػػب وطحلبػ ُػػف جحُدػ ال رُػػوؾ  ،وأولػػبت ريػػحئج الد ارتػ اف ُتػػيوة اليرظػ ـ االرفدػػحلي لػػدة
الطمب ككؿ جحء بُتيوة يق ـ ُيوتط ،وأف ُتيوة اليفك ر اإل جحبي جحء بُتيوة يق ـ ُيوتط،
كُح ب رػت الريػحئج الػى عػدـ وجػود فػرؽ بػ ف ُتػيوة اليرظػ ـ االرفدػحلي ،وُتػيوة اليفك ػر اإل جػحبي
يبدح الريبلؼ ُيث رات الجرس ،واليرصص ،والتر الدرات  ،ووجود عبلق اريبحط ب ف اليرظ ـ
االرفدحلي واليفك ر اإل جحبي لدة الطمب .
أُػ ػػح د ارت ػ ػ جػ ػػورجي ( )2020فهػ ػػدفت إلػ ػػى الكشػ ػػؼ عػ ػػف اليفك ػ ػػر اال جػ ػػحبي وعبلقيػ ػػه بحإلببػ ػػحط
االك ػػحد ُي عر ػػد ط ػػبلب الُربمػ ػ ال حرو ػ ػ  ،وات ػػيردُت البحب ػ ػ الُ ػػرهج الوص ػػفي ف ػػي د ارت ػػيهح ،
وات ػػيردُت أ لػ ػح ُجُوعػ ػ ُ ػػف األدوات يُ م ػػت ف ػػي  :ات ػػيُحرة ب حر ػػحت أول ػ ػ (إع ػػداد :البحب ػ ػ )،
ُق ػػحس اإلببػػحط األكػػحد ُي (PW nW& Wef 2014

( )4&0يرجُ ػ البحب ػ )ُ ،ق ػػحس اليفك ػػر

اإل جػحبي (عبػد التػيحر إبػراه ـ ، )2011 ،وأجر ػت الد ارتػ عمػى ع رػ ُكورػ ُػف ( )100طحلػػب
وطحلب ػ ُيوتػػط الدُػػر الزُرػػي ( )18عحُ ػحً قتػػُت الد ر ػ الػػى ( )50طحلػػب )50( ،طحلب ػ  ،كُػػح
أولبت ريحئج الدرات بمف هرحؾ عبلق إريبحط ب ف اليفك ػر اإل جػحبي واإلببػحط األكػحد ُي عرػد
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طػػبلب الُربم ػ ال حرو ػ  ،وال وجػػد فػػروؽ ذات دالل ػ إبصػػحئ ب ػ ف الػػذكور واإلرػػحث ُػػف طػػبلب
الُربمػ ال حرو ػ عمػػى ُق ػػحس اليفك ػػر اإل جػػحبي ،وأ لػػح ال وجػػد فػػروؽ ذات داللػ إبصػػحئ بػ ف
الذكور واإلرحث ُف طبلب الُربم ال حرو عمى ُق حس اإلببحط األكحد ُي ،كُح ب رت الدرات أف
بدض أبدحد اليفك ر اإل جحبي دوف غ رهح يرب بحإلببحط االكحد ُي عرد طبلب الُربم ال حرو .
وقػػحـ جمجػػؿ ( )2020بد ارتػ هػػدفت إلػى ُدرفػ الدبلقػ بػ ف الدواُػػؿ الرُػس الكبػػرة لمشرصػ
واليفك ر اإل جحبي عرد طبلب الجحُد  ،ويبرت الدرات الُرهج الوصفي ،وأجر ت الد ارتػ

عمػى

ع ر ُكور ُف ( )300طحلب وطحلب ُف طبلب الفرق ال حر لميرب ػ الرحصػ بكم ػ اليرب ػ ُػف
جحُد ػ كفػػر الش ػ خ وكحرػػت أعُػػحرهـ يي ػراوح ب ػ ف ( ، )20-18واتػػيردُت الد ارت ػ أدايػػحف وهُػػح :
ُق حس الدواُؿ الرُس الكبرة لمشرص ( ،)c P1i n rC criWf 1992يدر ب /بػدر ُبُػد
األرصػحري ( ،)2002وُق ػػحس اليفك ػػر اإل جػػحبي (عبدالتػيحر إبػراه ـ ، )2010 ،وأولػػبت ريػػحئج
الد ارتػ ػ إل ػػى أف هر ػػحؾ عبلقػ ػ إ جحب ػ ػ دالػ ػ إبص ػػحئ ح بػ ػ ف اليفك ػػر اإل ج ػػحبي وعواُ ػػؿ الشرصػ ػ
اليحل  :االربتحط  ،واالرفيحح عمى الربرة ،والُقبول و قظ اللػُ ر ،فػي بػ ف أف الدبلقػ تػمب
ب ف اليفك ر اإل جحبي والدصحب لدة طبلب الجحُد .
كُح قحـ عودة ( )2020بدرات هدفت إلى الكشؼ عف اليفك ر اال جحبي لدة طحلبحت كم اليرب
لمبرحت جحُد القحدت وأ لح الكشؼ عف دالل الفروؽ اإلبصحئ عمى ُتيوة الُربم الدرات
( حر – رابد ) واليرصص (عمُي -ارتحري)  ،وقحُت البحب بحتيرداـ ُق حس ُتيوة اليفك ػر
اال جحبي لػ(ُصدُه )2013 ،لطمب كم اليرب  ،وأجر ػت الد ارتػ عمػى ع رػ ُكورػ ُػف ()105
طحلبػ  ،وأولػػبت ريػػحئج الد ارتػ بػمف طحلبػػحت كم ػ اليرب ػ ييُيػع بػػحليفك ر اإل جػػحبي وب رػػت أرػػه ال
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وجػػد فػػروؽ ذات دالل ػ ابصػػحئ فػػي اليفك ػػر اال جػػحبي عرػػد طحلبػػحت كم ػ اليرب ػ لمبرػػحت عمػػى
ُتيوة الُربم الدرات والقتـ.
وأُػح د ارتػ عشػُحوي ( )2018فهػدفت إلػى الكشػؼ عػف الدبلقػ بػ ف اليفك ػر اال جػحبي و كػؿ ُػف
اليفػػحؤؿ ويقػػد ر ال ػذات ،وقحُػػت البحب ػ بحتػػيرداـ الُػػرهج الوصػػفي ،واتػػيردُت ُجُوع ػ ُػػف
األدوات في بب هح ييُ ؿ فيُ :ق حس اليفك ر اإل جحبي الُدد ُف قبؿ ف ف حف أبُد فػؤاد ،وُق ػحس
اليفػػحؤؿ ُػػف إعػػداد أبُػػد عبػػد الرػػحلؽ  ،وُق ػػحس يقػػد ر الػذات لروزربػػرج الُيػػرجـ ُػػف قبػػؿ ُُدوبػ
ت ػبلُ  ،وأجر ػػت الد ارت ػ عمػػى ع ر ػ ُكور ػ ُػػف (ُ )300ػػف الػػذكور و (ُ )260ػػف اإلرػػحث ُػػف
طمب جحُد بمواف  ،وأولبت ريحئج الدرات إلػى أف هرػحؾ اريبحطػحت دالػ بػ ف ُيث ػرات الد ارتػ
بدلهح ببدض  ،وال وجد فروؽ جوهر ب ف الذكور واإلرحث في الدرجحت ،وب رػت أ لػح أف كػؿ
ُف ُيث ارت اليفحؤؿ ويقد ر الذات ّربؤوف بحليفك ر اإل جحبي.
وأجرة عبد الرازؽ ( )2018درات هدفت إلى ُدرف الدبلق ب ف عحدات الدقؿ واليفک ر اإل جحبي
عرد طحلبحت الجحُد  ،وأ لػح ُدرفػ القػدرة اليربؤ ػ لدػحدات الدقػؿ بػحليفك ر اإل جػحبي عرػد طحلبػحت
الجحُد رفتهـ ،واتيردُت البحب ُرهج الوصفي االريبحطي اليربؤي  ،واتيردُت أ لػح أدايػحف
لمببث ُ :ق حس عػحدات الدقػؿ  ،وُق ػحس اليفک ػر اإل جػحبي ُػف إعػدادهح  ،وأجر ػت الد ارتػ عمػى
ع ر ُكور ُف ( )433طحلب ُف طحلبحت الجحُد

ُرهف ( ) 233طحلب بکم اليرب و()200

طحلبػ بکم ػ الدمػػوـ  ،وأولػػبت ريػػحئج الد ارتػ وجػػود بدػػض عػػحدات الدقػػؿ لػػدة طحلبػػحت الجحُدػ
ب ث كحرت الدحدة الدقم ػ يبيػؿ الُريبػ األولػى ،ب رُػح عػحدة اليفک ػر وراء الُدرفػي ابيمػت الُريبػ
األر ػرة بػ ف عػػحدات الدقػػؿ .وب رػػت الريػػحئج أف هرػػحؾ ارػػيبلؼ فػػي يري ػػب عػػحدات الدقػػؿ لػػدة أفػراد
ع ر الدرات دود الريبلؼ ُيث ر اليرصػص وب رػت أ لػح أف هرػحؾ ُتػيوة ُريفػع ُػف اليفک ػر
اإل جػػحبي عرػػد أف ػراد الد ر ػ ُ ،ػػح أظهػػرت أف بدػػد اليفػػحؤؿ واليوقدػػحت اإل جحب ػ بػػحز عمػػى الُريب ػ
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األولػػى عرػػد أفػراد الد رػ ب رُػػح جػػحء بدػػد اللػػبط االرفدػػحلي فػػي الُريبػ األر ػرة بػ ف أبدػحد اليفک ػػر
اإل جحبيُ ،ح ب رت الريحئج أف هرحؾ اريبلؼ في يري ب أبدحد ُق حس اليفک ر اإل جحبي عرد أفػراد
الد ر وذلؾ بحريبلؼ ُيث ػر اليرصػص (عمُػي – ارتػحري) ُػح أظهػرت الريػحئج أف هرػحؾ عبلقػ
اريبحط ػ دال ػ ب ػ ف عػػحدات الدقػػؿ واليفک ػػر اإل جػػحبي ُ ،ػػح وب رػػت قػػدرة عػػحدات الدق ػؿ فػػي اليربػػؤ
بحليفك ر اإل جحبي وُدظـ أبدحده لدة طحلبحت الجحُد .
كُػػح أجػػرة الشػػُري ( )2018د ارت ػ هػػدفت الػػى الكشػػؼ عػػف اليفك ػػر اإل جػػحبي وعبلقي ػه بػػحليوافؽ
الرفتػ ػػي واالجيُػ ػػحعي لػ ػػدة طمب ػ ػ الُربم ػ ػ الُيوتػ ػػط  .وقػ ػػحـ البحبػ ػػث بحتػ ػػيرداـ ُق ػ ػػحس اليفك ػ ػػر
اإل جحبي ،وُق حس اليوافؽ الرفتي واالجيُحعي .وأجر ت الدرات

عمى ع رػ ُكورػ ُػف ()378

طحلبحً وطحلب ُف طمب الُربم الُيوتط قي قلحء بدقوب في الدراؽ .وأولبت ريػحئج الد ارتػ
إلػػى أف هرػػحؾ عبلق ػ ُوجب ػ لػػد ف ب ػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي واليوافػػؽ الرفتػػي واالجيُػػحعي لػػدة
الطمب .
وهػػدفت د ارتػ اتػػم ـ ( )2017الكشػػؼ عػػف ُتػػيوة اليفك ػػر اإل جػػحبي وُتػػيوة اليرظػ ـ االرفدػػحلي
لدة رر جي الجحُدحت ،كُح هدفت ا لح الى اليدرؼ إلى الدبلق بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي واليرظػ ـ
االرفدػ ػػحلي .واتػ ػػيردـ البحبػ ػػث ُق ػ ػػحس اليفك ػ ػػر اإل جػ ػػحبي ،وُق ػ ػػحس اليرظ ػ ػ ـ االرفدػ ػػحلي .وأجر ػ ػػت
الد ارتػ

عمػػى ع رػ ُكورػ

ُػػف ( )364رر جػػح ورر جػ ُػػف رر جػػي الجحُدػػحت الفمتػػط ر فػػي

فمت ػػط ف .و أول ػػبت ري ػػحئج الد ارتػ ػ أف اليفك ػػر اإل ج ػػحبي ج ػػحء بُت ػػيوة ُيوت ػػط ،وأف اليرظػ ػ ـ
اال رفدحلي جحء بُتيوة ُريفع ،وهرحؾ عبلق طرد ب ف اليفك ر اإل جحبي واليرظ ـ االرفدحلي ،كُػح
ب رػػت الريػػحئج عػػدـ وجػػود ف ػروؽ فػػي اليفك ػػر اإل جػػحبي واليرظ ػ ـ االرفدػػحلي يدػػزة لُيث ػػري الج ػرس
والجحُد  ،وعػدـ وجػود فػروؽ فػي اليفك ػر اإل جػحبي يدػزة لػدرؿ األتػرة بحتػي رحء بدػد الرلػح عػف
الب ػػحة ،وكحرػػت الفػػروؽ ب ػ ف األتػػر اليػػي درمهػػح أقػػؿ ُػػف ( )1500ش ػ كؿ ،و األتػػر اليػػي درمهػػح
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( )2500شػ كؿ فػمك ر ،لصػحلح األتػر اليػي درمهػح ()2500شػ كؿ فػمك ر ،وعػدـ وجػود فػروؽ فػي
اليرظ ـ االرفدحلي يدزة لُيث ر درؿ األترة.
وق ػػحـ الطُ ػػبلوي ( )2017بد ارتػ ػ ه ػػدفت إل ػػى ُدرفػ ػ الدبلقػ ػ االريبحط ػ ػ بػ ػ ف اليفك ػػر اإل ج ػػحبي
واللثوط الُدرت لدة طبلب الُربم ال حرو وأ لح ُدرف ف ُػح كػحف هرحلػؾ فػروؽ فػي ُتػيوة
اليفك ػر اإل جػػحبي يرجػػع لُيث ػػر الجػػرس وأ لػح وجػػود فػػروؽ فػػي ُتػيوة اللػػثوط الُدرتػ

رجػػع

لُيث ػػػر الجػ ػػرس  ،وكػ ػػحف الُػ ػػرهج الُتػ ػػيردـ فػ ػػي الد ارت ػ ػ الُػ ػػرهج الوصػ ػػفي والُقػ ػػحرف ،واألدوات
الُتػػيردُ ُ :ق ػػحس اليفك ػػر اإل جػػحبي ُػػف إعػػداد البحبػػث  ،وُق ػػحس اللػػثوط الُدرتػ إعػػداد (
تدحد ُبُد عبد الثرى  ، )1998وأجر ت الدرات عمػى ع رػ ُكورػ ُػف (ُ )50ػف الطػبلب ُػف
الجرتػ ػ ف ( ُ )21ػػف ال ػػذكور و ( ُ )29ػػف اإلر ػػحث وكحر ػػت أعُ ػػحرهـ ييػ ػراوح بػ ػ ف (، )18- 17
وأولبت الريحئج بمف هرحؾ اريبحط تحلب داؿ إبصحئ حً ب ف اليفك ر اإل جحبي واللثوط الُدرتػ
لدة الطبلب .وأ لح هرحؾ فروؽ ذات داللػ إبصػحئ فػي اليفك ػر اإل جػحبي بػ ف الػذكور واإلرػحث
يد ػػزة لص ػػحلح اإلر ػػحث ،ويوج ػػد ف ػػروؽ ذات داللػ ػ إبص ػػحئ ف ػػي الل ػػثوط الُدرتػ ػ بػ ػ ف ال ػػذكور
واإلرحث يدزة لصحلح الذكور.
وهػػدفت د ارت ػ الُوتػػوي ( )2016إلػػى الكشػػؼ عػػف ُتػػيوة اليػػدفؽ الرفتػػي لػػدة طمب ػ الجحُد ػ
وُتػػيوة اليفك ػػر اال جػػحبي لػػدة طمبػ الجحُدػ وُدرفػ الفػػروؽ فػػي اليػػدفؽ الرفتػػي يبدػػح لُيث ػرات
الج ػػرس واليرص ػػص ل ػػدة طمبػ ػ الجحُدػ ػ  ،وي ػػـ اعيُ ػػحد الُ ػػرهج الوص ػػفي وكحر ػػت أدوات الد ارتػ ػ
الُتػػيردُ ُ :ق ػػحس اليػػدفؽ الرفتػػي اليػػي قػػحُوا ببرحئػػه و ُق ػػحس (ُرشػػد )2013 ،الُتػػيرد الػػى
رظر ت مجُحف ( ، )1998 ،Wep ii&Sوأولبت الريحئج وجػود يػدفؽ رفتػي ويفك ػر ا جػحبي
عرػػد طمب ػ

الجحُد ػ  ،كُػػح ب رػػت بػػمف هرػػحؾ فروق ػح ذات دالل ػ ابصػػحئ فػػي اليػػدفؽ الرفتػػي عرػػد

ُتػػيوة ( )0f05يبدػػح لُيث ػػر اليرصػػص ولصػػحلح اليرصػػص الدمُػػي ،وأظهػػرت بػػمف هرػػحؾ فػػروؽ
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ذات دالل ابصحئ في اليدفؽ الرفتي يبدح لُيث ر اليفك ر اال جحبي لدة طمبػ الجحُدػ وبحيجػحه
اليفك ر اال جحبي الدحلي.
وأجرة تدرحف ( )2015درات هدفت إلى ُدرف الدبلقػ بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي والقػدرة عمػى بػؿ
الُشكبلت لدة طمب الجحُد  ،يـ اعيُحد الُرهج الوصفي فػي هػذه الد ارتػ  ،واتػيرداـ ُجُوعػ
ُف األدوات ُ :ق ػحس اليفك ػر اإل جػحبي ،وُق ػحس القػدرة عمػى بػؿ الُشػكبلت  ،وأجر ػت الد ارتػ
عمػى ع رػ ُكورػ ُػف  144طحلػػب وطحلبػ يػـ اري ػحرهـ بطر قػ عشػوائ وُػف كػبل اليرصصػ ف،
وأولبت الريحئج أف طمب الجحُد وجد عردهـ يفك ػر ا جػحبي وقػدرة عمػى بػؿ الُشػكبلت بشػكؿ
عػحـ  ،وأف هرػحؾ عبلقػ ُوجبػ بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي والقػدرة عمػػى بػؿ الُشػكبلت ،وهرػحؾ فػػروؽ
دالػ إبصػػحئ ح فػػي اليفك ػػر اإل جػػحبي و القػػدرة عمػػى بػػؿ الُشػػكبلت يبدػػح لُيث ػػر الجػػرس (ذكػػور -
إرػػحث) دػػزة لصػػحلح الػػذكور ،وال يوجػػد فػػروؽ دال ػ إبصػػحئ ح فػػي اليفك ػػر اإل جػػحبي يبدػػح لُيث ػػر
اليرصص (عمُی -أرتحری)  ،وأف هرحؾ فروؽ دال إبصحئ ح في القدرة عمى بؿ الُشكبلت يبدح
لُيث ر اليرصص (عمُي أرتحري) دزة لصحلح اليرصص الدمُي.
كُػػح أجػػرة ورػػج ( )e & f 2012د ارتػ هػػدفت إلػػى كشػػؼ طب دػ الدبلقػ بػ ف كػػؿ ُػػف اليفك ػػر
اال جحبي و التمبي واليوافؽ الرفتيُ ،ف ربلؿ اتػيرداـ الُػرهج الوصػفي االريبػحطي ،وقػد أجر ػت
الدرات عمى ع ر ُكور ُف ( )398طحلب جحُدي ُف ترثحفورة ،واتيردـ البحبث ُجُوع ُف
أدوات الد ارت ػ ُيُ م ػ فػػي ُق ػػحس اليوافػػؽ الرفتػػي وُق ػػحس تػػوء اليوافػػؽ الرفتػػي ،وقػػد أولػػبت
ريحئج الدرات عدـ وجود فروؽ دال إبصحئ ح يدزة إلى ُيث ػر الجػرس وأظهػرت أ لػح أف اليفك ػر
التمبي له عبلقه دال ُع ُيث رات االكيئحب ،اليوير ،القمؽ ،والرلح عف الب حة ،وعبلق عكت
ُع الرلح عف الب حة والتدحدة ،والدكس بحلرتب لميفك ر اإل جحبي الذي لػه عبلقػ دالػ ُػع الرلػح
عف الب حة والتدحدة وعبلق تمب ُع ُيث رات االكيئحب ،اليوير ،القمؽ.
53

وهػدفت د ارت ػ القر شػػي ( )2012اليدػػرؼ إل ػى الدبلق ػ ب ػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي وبدػػض الُيث ػرات
لدة طمب الجحُد بجحُد بثداد بحلدراؽ ،وعر ت الدرات بإعػداد صػورة ُريصػرة لُق ػحس إبػراه ـ
( ،)2011وأ لح ُدرف ُتيوة اليفك ر اإل جحبي لمطمب  ،وعبلقيه بػبدض الُيث ػرات الد ُوغراف ػ
الدرت ػ ػ عمػ ػػى ع ر ػ ػ ُكور ػ ػ ُػ ػػف ( )110طحلػ ػػب وطحلب ػ ػ
كػ ػػحلروع والدُػ ػػر واليرصػ ػػص ،وأجر ػ ػػت ا
وأولػػبت الريػػحئج أف الطمب ػ الجػػحُد ف يُيدػػوف بيفك ػػر ا جػػحبي ُريفػػع وعػػدـ وجػػود فػػروؽ دال ػ
إبصػػحئ ح ب ػ ف الطمب ػ فػػي اليفك ػػر اإل جػػحبي يبدػػح لُيث ػػر الرػػوع ووجػػود فػػروؽ دال ػ إبصػػحئ ح فػػي
اليفك ر اإل جحبي يبدح لُيث ر اليرصص.
هدفت درات بركحت ( )2005اليدرؼ إلى ُتيوة اليفك ر اإل جحبي لدة طمب الجحُد فػي لػوء
بدض الُيث ارت الد ُوغراف واليربو  ،وقد أجر ت الدرات

عمػى ع رػ ُكورػ ُػف  200طحلػب

وطحلبػ جػػحُد ف ُػػف جحُدػ القػػدس فمتػػط ف وأولػػبت ريػػحئج الد ارتػ أف ُػػح رتػب ()%40.5
ُػػف أفػراد الد ارت ػ أظهػػروا ُػ بل ربػػو اليفك ػر اإل جػػحبي ووجػػود فػػروؽ دالػ إبصػػحئ ح بػ ف الجرت ػ ف
عمى ُق حس اليفك ر اإل جحبي لصحلح اإلرحث.

ثالثا :الدراسات السابقة التي تناولت الرضا عن الحياة

هػدفت د ارتػ األقػرع ( )2020إلػى اليدػرؼ عمػى الدبلقػ بػ ف كػؿ ُػف اليػد ف والرلػح عػف الب ػحة
وُدرػػى الب ػػحة ،والفػػروؽ بػ ف الجرتػ ف عمػػى هػػذه الُيث ػرات ،وداللػ الرُػػوذج الُقيػػرح لػػدور ُدرػػى

الب ػػحة كدحُػػؿ وت ػ ط فػػي الدبلق ػ ب ػ ف اليػػد ف والرلػػح عػػف الب ػػحة ،وات ػيردُت الد ارت ػ الُػػرهج
الوصفي االريبحطي ،وأجر ت عمى ع ر ُكور ُف  243طحلبح وطحلب ُف طمب جحُد الكو ت،
وات ػػيردُت الد ارتػ ػ ُجُوعػ ػ ُ ػػف األدوات ييُ ػػؿ ف ػػي ات ػػيب حف ُدر ػػى الب ػػحة لت ػػي جر ،وُق ػػحس
جحُدػ الكو ػػت لميػػد ف ،وُق ػػحس الرلػػح عػػف الب ػػحة لػػد رر ،وأولػػبت ريػػحئج الد ارتػ أف ُدػػحُبلت
االريبحط ب ف درجحت اليد ف والرلح عف الب حة ،ووجود الُدرػى والببػث عػف الُدرػى ُوجبػ ودالػ
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إبصػػحئ ح ،وب رػػت الريػػحئج أ لػػح ع ػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دالل ػ إبصػػحئ فػػي ُيوتػػطحت اليػػد ف،
والرلح عف الب ػحة ،ووجػود الُدرػى ،والببػث عػف الُدرػى يبدػح لمجػرس ،وأظهػرت أف ُيث ػر وجػود
الُدرى في الب حة يوتط بشكؿ يحـ وبصورة دال إبصحئ ح الدبلق ب ف اليد ف والرلح عف الب حة.
وهدفت درات عبد الوابد ( )2019إلى ُدرف الدبلق ب ف األُف الرفتي والرلح عػف الب ػحة لػدة
طحلبػػحت جحُد ػ اإلُػػحـ ُبُػػد بػػف تػػدود اإلتػػبلُ بُد ر ػ الر ػػحض ،واتػػيردُت الد ارت ػ الُ ػرهج
الوصػ ػػفي (االريبػ ػػحطي والُقػ ػػحرف) وقػ ػػد أجر ػ ػػت الد ارت ػ ػ عمػ ػػى ع ر ػ ػ ُكور ػ ػ ُػ ػػف ( )280طحلب ػ ػ ،
وأولبت ريحئج الدرات بمف هرحؾ عبلق اريبػحط ُوجبػ دالػ إبصػحئًح بػ ف األُػف الرفتػي وجُ ػع
أبدػػحد ُق ػػحس الرلػػح عػػف الب ػػحة والدرج ػ الکم ػ لػػدة الطحلبػػحت ،ووجػػود فروقًػػح دال ػ عرػػد ُتػػيوة
( )0.01ب ف ُيوتطحت درجحت الطحلبحت ُررفليُ/ريفدي األُف الرفتي في جُ ع أبدحد الرلح
عف الب حة أو الدرجػ الکم ػ  ،وعػدـ وجػود فػروؽ ابصػحئ بػ ف ُيوتػطحت درجػحت الطحلبػحت فػي
جُ ػع أبدػػحد األُػػف الرفتػػي أو الدرج ػ الکم ػ وفقًػػح لمدُػػرُ ،ػػح أظهػػرت الريػػحئج عػػدـ وجػػود فػػروؽ
ابصػحئ بػ ف ُيوتػػطحت درجػػحت الطحلبػػحت فػػي أبدػػحد الرلػػح (الػػذايي ،األتػػري ،االجيُػػحعي) وفقًػػح
لمدُػػر ووجػػود فػػروؽ ب ػ ف الطحلبػػحت فػػي بدػػدة (الرلػػح الُهرػػي ،الرمػػو ُػػف األع ػراض الدصػػحب
والُ وؿ االرتبحب ) أو الدرج الکم لُق حس الرلػح عػف الب ػحة ،و حرػت الفػروؽ فػي ايجػحه ذوات
الدُػػر الُػػررفض (ُػػف  24تػػره فمقػػؿ) ،وأظهػػرت الريػػحئج أ ل ػح عػػدـ وجػػود فػػروؽ ابصػػحئ ب ػ ف
ُيوتػػطحت درجػػحت الطحلبػػحت فػػي جُ ػػع أبدػػحد األُػػف الرفتػػي أو الدرج ػ الکم ػ وفقًػػح لميرصػػص،
وعدـ وجود فروؽ ابصحئ ب ف ُيوتطحت درجحت الطحلبحت في جُ ع أبدحد الرلح عف الب حة أو
الدرج ػ ػ الکم ػ ػ وفقًػ ػػح لميرصػ ػػص ،ووجػ ػػود فػ ػػروؽ ابصػ ػػحئ ب ػ ػ ف طحلبػ ػػحت البك ػ ػحلور وس والػ ػػدبموـ
والُحجتػػي ر فػػي جُ ػػع أبدػػحد ُق ػػحس األُػػف الرفتػػي ،وعػػدـ وجػػود فػػروؽ بػ ف طحلبػػحت البكػػحلور وس
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والدبموـ والُحجتي ر في جُ ع أبدػحد الرلػح عػف الب ػحةُ ،ػح وب رػت الريػحئج وجػود يػم ر إبصػحئي
عرد ُتيوة ( )0.01تهـ به األُف الرفتي في اليربؤ بحلرلح عف الب حة لمطحلبحت.
كُػػح هػػدفت د ارت ػ البشػػر والبُ ػػدي ( )2019الػػى اليدػػرؼ عمػػى ُدر ػى الب ػػحة وعبلقيػػه بكػػؿ ُػػف
الرلح عف الب حة وبدض أبدحد اليفك ػر اإل جػحبي لػدة طمبػ الجحُدػ بدولػ الكو ػت  ،واتػيردُت
الدرت ػ الُػػرهج الوصػػفي االريبػػحطي الُقػػحرف ،وأجر ػػت الد ارت ػ عمػػى ع ر ػ ُكور ػ ُػػف ()115
ا
طحلػػب وطحلب ػ  ،وكحرػػت أدوات الد ارت ػ الُتػػيردُ ُيُ م ػ فػػي ُ :ق ػحس ُدر ػى الب ػحة ُػػف إع ػداد
البػحب ف ،وُقػح س اليوقدػحت اإل جحب ػ  ،واليفػيح الُدرفػي ،واليقبػؿ اإل جػحبي ،والتػُحب ُػف قحئُػ
اليفك ر اإل جحبي ،وُق حس الرلح عف الب حة ،وأولبت ريحئج الدرات وجود اريبحط ُوجب و داؿ
إبصحئ ح ب ف درجحت ُدرى الب حة ،وكؿ ُف اليوقدحت اإل جحب واليفيح الُدرفي واليقبؿ اإل جػحبي
والتػػُحب والرلػػح عػػف الب ػػحة كُػػح أظه ػرت أ لػػح أف هرػػحؾ فػػروؽ ب ػ ف الػػذكور واإلرػػحث فقػػط فػػي
الرلػػح ع ػف الب ػػحة ،وبدػػد التػػُحب لصػػحلح الطػػبلب الػػذكور ،وب رػػت ع ػدـ وجػػود فػػروؽ ذات دالل ػ
إبصحئ ب ف الذكور واإلرحث في بق الُيث رات ،ويب ف أف الرلح عف الب حة يوتط بصورة دالػ
ابصحئي الدبلق ب ف اليوقدحت اإل جحب وُدرى الب حة.
وهػػدفت د ارتػ كيمػو ( )2015إلػػى يبد ػػد طب دػ الدبلقػ بػ ف التػػدحدة واليػد ف والرلػػح عػػف الب ػػحة
والبب لدة ع ر ُػف الطػبلب الجػحُد ف الُيػزوج ف ،وُدرفػ طب د ػ الفػروؽ فػي اليػد ف والرلػح
عف الب حة والبب لدة أف ارد الد ر  ،وُدرف طب د الفروؽ في التدحدة واليد ف والرلح عف الب ػحة
ػور وارػػحث) ،وقػػد أجر ػػت الد ارتػ عمػػى ع رػ
والبػب لػػدة أفػراد الد رػ بػػحريبلؼ ُيث ػػر الجػػرس (ذكػ ا
ُكورػ ػ ( ُ )239ػػف كػ ػبل الجرتػ ػ ف ُ ػػف طمبػ ػ جحُدػ ػ الرم ػػؿ وق ػػد ي ػػـ اري ػػحرهـ بش ػػكؿ عشػ ػوائي،
وات ػػيردُت الد ارتػ ػ األدوات اليحل ػ ػ  :أكت ػػفورد لمت ػػدحدةُ ،ق ػػحس الي ػػد فُ ،ق ػػحس الب ػػبُ ،ق ػػحس
الرل ػح عػػف الب ػػحة ،وأولػػبت ريػػحئج الد ارت ػ إلػػى وجػػود فػػروؽ ب ػ ف ُجُػػوعيي الد ارت ػ ُريفدػػي
56

التػػدحدة وُػػررفض الت ػدحدة فػػي اليػػد ف والرلػػح عػػف الب ػػحة والبػػب لص ػحلح ُريفدػػي التػػدحدة ،كُػػح
ب رت عدـ وجود فروؽ في التدحدة والرلح عف الب حة واليد ف يدزة لُيث ر الجرس ،ووجود فروؽ
في درج الشدور بحلبب لصحلح اإلرحث وكذلؾ وجود عبلق اريبحط ب ف التدحدة واليد ف والرلح
عف الب حة وعدـ وجودهح ب ف اليد ف والبب.
وهدفت درات جورقرت ف وآرروف (  )Jorgensen et al., 2011إلػى اليدػػرؼ إلػى ُػدة رلػح
الطمب

عف الب حة الجحُد وأ ػر ذلػؾ عمػى يبصػ مهـ األكػحد ُي وقػد أجر ػت الد ارتػ عمػى ع رػ
ُػف

ُكور ُف ( )6065طحلبح وطحلب  ،وكحرت أدوات الدرات الُتيردُ

ُق حس رلح الطمبػ

إع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد  1994 zWip1L- WeNوات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيبحر الربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة الجحُد ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

c eeW W pxiWrpW&CW

 .rWpi1p &&s0WPوأظهرت ريحئج الدرات أف ُتيوة الرلح لػدة الطحلبػحت كػحف أعمػى ُرػه لػدة
الطػػبلب ،وُتػػيوة الرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة الطمب ػ الدػػحد ف كػػحف أعمػػى ُػػف الطمب ػ ال ػذ ف ل ػد هـ
إعحقػحت ،كُػ ػػح أظهػػرت وجػود عبلقػ ُوجبػ بػ ف الرلػػح عػف الب ػحة واالتػػيُرار فػػي الكم ػ  ،كُػػح
وجدت الريحئج عبلق ُوجب ب ف الرلح عف الب حة واليبص ؿ الدراتي.
كُح هدفت درات

إبػراه ـ ( )2011إلػى اليدػرؼ إلػى طب دػ الدبلقػ بػ ف الرلػح عػف الب ػحة وكػؿ

ُف (الُتحردة االجيُحع الُدرك وقمؽ الُتيقبؿ) كُح هدفت إلى اليدرؼ إلػى الفػروؽ فػي الرلػح
عف الب حة اليي يدزة لمروع ( ذكور – إرحث) واليرصص األكحد ُي (كم ػحت الدمػوـ – اإلرتػحر حت
– الفروف) وهػدفت أ لح إلى الكشػؼ عػف الفػروؽ فػي الرلػح عػف الب ػحة اليػي يدػزة ال رػحئي بػ ف
الر ػوع واليرص ػص األك ػحد ُي ،وقػػد أجر ػػت الد ارت ػ عمػػى ع ر ػ ُكور ػ

ُ ػف ( ُ )2035ػف طػػبلب

الجحُد ػ ارقت ػُت إل ػى ع ر ػ ليقر ػ ف والد ر ػ األتحت ػ  ،وقػػد أولػػبت ري ػحئج الد ارت ػ وجػػود عبلق ػ
ُوجب ػ ب ػ ف درجػػحت الطػػبلب عمػػى ُق ػحس الرل ػػح ع ػػف الب ػػحة ودرجػػحيهـ عم ػى ُق ػػحس الُتػػحردة
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االجيُحع ػ الُدركػ  ،ووجػود عبلقػ تػمب بػ ف درجػػحت الطػػبلب عمػى ُق ػحس الرلػػح عػف الب ػحة
ودرجحيهـ عمى ُق حس قمػؽ الُتػيقبؿ ،وأظهػرت أ لػح عػدـ وجػود فػروؽ بػ ف الطػبلب يدػزة لمرػوع
(ذكور – إرحث) عمى ُق حس الرلح عف الب حة.
فػػي ب ػ ف هػػدفت د ارت ػ شػػمبي ( )2011إلػػى اريب ػحر الدبلق ػ الي ػي يػػربط ك ػبل ُػػف أتػػحل ب اليدمػػؽ
(األُػػف ،الرػػحئؼ ،الُردػػزؿ ،الُرشػػثؿ) ،والدواُػػؿ الرُػس الكبػرة لمشرصػ ( الُقبول ػ  ،االرفيػػحح
عمى الربرة ،االربتحط  ،الدصحب  ،اللُ ر البػي) بحلرلػح عػف الب ػحة (الرلػح الد ارتػي ،الرلػح
الشرص ػي ،والرلػػح ع ػف الر ػوايج ،والرلػػح الرػػحرجي) لػػدة طػػبلب الجحُد ػ  ،ك ػذلؾ يبد ػػد ُػػدة
إتهحـ أتحل ب اليدمؽ في اليربؤ بحلرلح عف الب حة ،واتهحـ الشرص في اليربػؤ بمتػحل ب اليدمػؽ،
والرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة طػػبلب الجحُدػ  .و أجر ػػت الد ارتػ عمػػى ع رػ ُكورػ ُػػف( )209طحلبػػح
وطحلبػ ػ ُ ػػف ط ػػبلب الجحُدػ ػ ( 149ذك ػ ػ ار 301 ،أر ػػى ) ،وكحر ػػت أدوات الد ارتػ ػ الُت ػػيردُ :
ُق ػحس أتػػحل ب اليدمػؽ إعػػداد البحب ػ  ،وُق ػػحس الرلػح عػػف الب ػحة يدر ػػب ويقرػ ف البحب ػ  ،وقحئُػ
الدواُػػؿ الرُػػس الكبػػرة لمشرصػ (إعػػداد الدكيور/التػ د ُبُػػد أبػػو هحشػػـ) ،وقػػد أولػػبت ريػػحئج
الدرات وجود بدض الفروؽ الدال إبصحئ ح في الرلح عف الب حة يرجع إلى كؿ ُف  :الروع (ذكر
درتػػي (الفرق ػ
 أر ػػى) ،و ب رػػت الريػػحئج أ لػػح عػػدـ وجػػود فػػروؽ دال ػ إبصػػحئ ح يرجػػع لمصػػؼ ال اال حر ػ  ،الفرقػ ال حل ػ  ،الفرقػ الرابدػ ) أو اليفحعػػؿ بػ ف الفرقػ الد ارتػ والرػػوع ،وأظهػػرت أرػػه ُكػػف
اليربػػؤ ُػف رػػبلؿ بدػػض الدواُػػؿ الرُػس الكبػػرة لمشرصػ بحلرلػػح عػػف الب ػػحة كُػػح ُكػػف اليربػػؤ
ببدض أتحل ب اليدمؽ بحلرلح عف الب حة.
كُػػح هػػدفت د ارت ػ أبػػو الدػػبل ( )2009اليدػػرؼ إلػػى الرلػػح عػػف الب ػػحة وعبلقيػػه بمبػػداث الب ػػحة
اللػ ػػحغط إلػ ػػى ببػ ػػث الفػ ػػروؽ ب ػ ػ ف الرػ ػػوع (ذكػ ػػور  -إرػ ػػحث) والُتػ ػػيوة االجيُػ ػػحعي االقيصػ ػػحدي
(ُريفػػعُ-ػػررفض) فػػي أبدػػحد ُق ػػحس الرلػػح عػػف الب ػػحة وأبد ػحد ُق ػػحس أبػػداث الب ػػحة الل ػحغط
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ويبد ػػد الدبلقػ ػ االريبحط ػ ػ بػ ػ ف أبد ػػحد ُق ػػحس الرل ػػح ع ػػف الب ػػحة وأبد ػػحد ُق ػ ػحس أب ػػداث الب ػػحة
اللحغط  ،وقد أجر ت الدرات عمى ع ر ُكور ( )457طحلبح وطحلب ُف طمب الُربم ال حرو ،
ويـ اتيرداـ ُجُوع ُف أدوات الدرات ُ :ق حس الُتػيوة االجيُػحعي االقيصػحدي لؤلتػرة إعػداد
عبػد الدز ػز الشػرص ،وُق ػحس الرلػح عػف الب ػحة إعػداد :تػکوت ه ػو ير وت ق ن ين ت رجمة
أُػحري ع بد الُقصػود) ،ضاغطةال ال ح ياة أحداث وم ق ياس ُػف إعػداد البحبػث) ،وأولػبت
الريػػحئج عػػدـ وجػػود فػػروؽ دال ػ إبصػػحئ ب ػ ف ُيوتػػطحت درجػػحت ُجُػػوعيي اإلرػػحث والػػذكور ف ػي
أبدحد ُق حس الرلح عف الب حة والدرج الكم  ،ووجود فػروؽ ذات داللػ إبصػحئ بػ ف ُيوتػطحت
درجحت الطبلب يبدح لمُتيوة االجيُحعي اقيصحدي (ُريفع ُ-ررفض) لصػحلح الطػبلب ُػف ذوي
الُتيوة االجيُحعي االقيصحدي الُريفع فػي أبدػحد ُق ػحس الرلػح عػف الب ػحة والدرجػ الكم ػ  .كُػح
أظهػرت ريػحئج الد ارتػ وجػود عبلقػ اريبحط ػه تػحلب ودالػ إبصػػحئ ح بػ ف الػدرجحت ت اليػي بصػػؿ
عم هح الطبلب والطحلب ػػحت عمى ُق حس ابداث الب حة اللحغط

ُف جه والدرجحت اليػي بصػموا

عم هح عمى ُق حس الرلح عف الب حة ُف جه أررة.
وهػدفت د ارتػ ل رػت وزُػبلؤه ( )Lent ,Taveira ,Sheu ,and Singley, 2007إلػى اليبقػؽ
ُ ػػف ي ػػم ر الُؤشػ ػرات الُدرف ػ ػ االجيُحع ػ ػ ويم ره ػػح ف ػػي اليك ػػؼ األك ػػحد ُي والرل ػػح ع ػػف الب ػػحة
األكحد ُ لدة ع ر ُف طبلب الجحُد في البريثحؿ وقد أجر ػت الد ارتػ عمػى ع رػ ُكورػ ُػف
 252طحلبح ،وأولبت ريحئج الدرات إلى أ أف كبل ُف فدحل الذات والدعـ الب ئي يربئحف بحليك ؼ
األكحد ُي ،الذي كحف ُؤش ار لمرلح عف الب حة األكحد ُ .
وهدفت درات رويح ( )1iNi0 ،2007إلى اليبقؽ ُف يق ـ الرلح لػدة طػبلب الجحُدػ وعبلقيػه
ػحيهـ الد ارتػ  ،وأجر ػػت الد ارتػ عمػػى ع رػ ُكورػ ُػػف  237طحلبػػح فػػي جحُدػ يقػػع فػػي
بيرصصػ ً
الوت ػػط الثرب ػػي لموال ػػحت الُيب ػػدة األُر ك ػ ػ درت ػػوف ُقػ ػررات ف ػػي عم ػػـ ال ػػرفس ُ ،ػػف يرصص ػػحت
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درات يربو ُيروع

وأولبت الريحئج وجػود عبلقػ اريبحط ػه دالػ بػ ف الرلػح عػف اليرصػص

وفدحل الذات الُريبط بحري حر الُهر .
وهدفت درات ك ث وزُبلؤه ( )Keith et al., 2007الى د ارتػ قحف ػ ُقحررػ بػ ف روع ػ الب ػحة
لػػدة الطمب ػ األُػػر ك ف وال حبػػحر ف .وقػػد أجر ػػت الد ارت ػ عمػػى ع ر ػ ُكور ػ ُػػف ( ) 505طحلػػب
وطحلبػ ُ ،ػػرهـ ( )261حبحر ػح )244( ،أُر ك ػػح .وأولػػبت ريػػحئج الد ارتػ وجػػود فػػروؽ فػػي روع ػ
الب حة والرلح عرهح ب ف الُجُوعي ف ال قحف ي ف لصػحلح الطمبػ األُػر ك ف فهػـ األك ػر رلػح ولػـ
يظهر الريحئج فروؽ يدزة لمجرس.
كُػػح ه ػدفت د ارت ػ

جػػورز ( ) &WP ،2006بػػوؿ ُدرف ػ أ هُػػح أك ػػر يرب ػؤا بػػحألداء فػػي الدُػػؿ

الرلػػح الػػوظ في أو الرلػػح عػػف الب ػػحة .وق ػد أجر ػػت الد ارت ػ عم ػى ع ر ػ ُكور ػ ُػػف (ُ )87وظفػػح
وُشػ ػرف هـ وكحر ػػت ُ ػػف أدوات الد ارتػ ػ الُت ػػيردُ ُق ػػحس الرل ػػح ع ػػف الب ػػحة والرل ػػح ال ػػوظ في
ويقػػد رات الُش ػرف ف لػػؤلداء فػػي الدُػػؿ .وأولػػبت الري ػػحئج فحعم ػ الرلػػح عػػف الب ػػحة ف ػي اليرب ػػؤ
بحألداء في الدُؿ واريفحع ُتيو حت أداء الفرد ألدواره في الوظ ف اليي دُؿ بهح.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة
بدد عرض الدراتحت التحبق يب ف لرح يروع هذه الدراتحت وأف ُرهح ُح ركز عمى اليفك ػر اإل جػحبي
وعبلقيه ببدض الُيث رات ُ ،ؿ ( جودة الب حة  ،اليرظ ـ االرفدحلي  ،اإلببحط األكحد ُي  ،اليفحؤؿ
ويقػػد ر الػػذات  ،) ...ب رُػػح ركػػز بدػػض ُرهػػح عمػػى الرلػػح ع ػف الب ػػحة وعبلقيػػه بػػبدض الُيث ػرات
أ لػػح ُ ػػؿ ( اليػػد ف وُدرػػى الب ػػحة .اليبصػ ؿ األكػػحد ُي  ،الُتػػحردة االجيُحع ػ وقمػػؽ الُتػػيقبؿ،
التػػدحدة واليػػد ف والبػػب ،أبػػداث الب ػػحة اللػػحغط  )....فػػي ب ػ ف ركػػزت د ارتػػحت أرػػرة عمػػى
ُيث ػػر الطُمر ر ػ الرفت ػ ،ت ػواء بحعيبػػحره كُيث ػػر وت ػ ط ُ ػػؿ د ارت ػ أبػػو هػػدروس اليػػي اعيبريػػه
كُيث ر وت ط ب ف االريُحء الوطري وكؿ ُف اليلب

وتموؾ بُح الػذات او عبلقػ الطُمر رػ

الرفت ُع بدض الُيث ػرات ُ ػؿ (الطُػوح  ،يقػد ر الػذات  ،اللػثوط الرفتػ  ).....لكػف بػحلرغـ
ُػػف يرػػوع هػػذه الد ارتػػحت إال أرػػه ال يوجػػد د ارتػ ُػػف هػػذه الد ارتػػحت ربطػػت بػ ف الُيث ػرات لمد ارتػ
البحل ػ الػ بلث ُدػػح (الطُمر رػ الرفتػ  ،اليفك ػػر اإل جػػحبي ،الرلػػح عػػف الب ػػحة) وجدمػػت ُيث ػػر
الطُمر ر الرفت

يوتط ب ف كؿ ُف ُيث ري اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب حة وهػذا ُػح ُ ػز

هذه الدرات  ،إال أف هذا ال دري ُف أف الدرات لـ يتيفد ُػف هػذه الد ارتػحت ،رحصػ فػي اإلطػحر
الرظري وبدض اإلجراءات الُرهج وُقحرر ريحئجهح بريحئج الدرات البحل .
 واذا رظررح في الدراتحت التػحبق لُيث ػر الطُمر رػ الرفتػ رجػد أف هرػحؾ د ارتػ أرػذت ُيث ػرالطُمر رػ الرفتػ كُيث ػػر وتػ ط بػ ف االريُػػحء الػػوطري وكػػؿ ُػػف اليلػػب وتػػموؾ بُح ػ الػػذات
وهي :درات (أبو هدروس )2017 ،بحلرغـ ُف اريبلؼ الُيث رات اليي يوتطت الطُمر ر ب رهـ،
ب ػػث لدػػب ُيث ػػر الطُمر ر ػ الرفت ػ دور الوت ػ ط فػػي الدبلق ػ ب ػ ف الُيث ػرات فػػي كميػػح الد ارتػػي ف
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وكحف اليوتط جزئ ح في الدراتي ف  ،إلػحف الػى اتػيرداُهح رفػس الد رػ الُريػحرة فػي هػذه الد ارتػ
أال وهـ بفظ القرآف الكر ـ .
وربلبظ أ لػح أف هرػحؾ ك ػر ُػف الد ارتػحت اليػي ربطػت بػ ف ُيث ػر الطُمر رػ الرفتػ وُيث ػرات
لهػح عبلقػ بد رػ هػػذه الد ارتػ أال وهػػـ بفظػ القػرآف الكػػر ـ ُ ػػؿ ُيث ػرات (القػ ـ الد ر ػ  ،االليػزاـ
الد ري  ،أ ر تُحع القرآف الكر ـ عمى الطُمر رػ الرفتػ  ،يبق ػؽ األُػف الرفتػي) وكحرػت ريحئجهػح
جُ دػح يشػكؿ عبلقػ طرد ػ بػ ف كػؿ ُػف هػػذه الُيث ػرات ُػع الطُمر رػ الرفتػ  ،وهػذا يطػحبؽ ُػع
الريحئج اليي يوصمت إل هح هذه الدرات .
وهرحؾ بدض ُف هذه الدراتحت اليي أرذت ُيث ر الطُمر ر الرفت قد يشحبهت ع ريهػح ُػع ع رػ
هػػذه الد ارت ػ وُرهػػح د ارت ػ (أبػػو هػػدروس )2017 ،وقػػد أرػػذت بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ كد ر ػ لهػػح،
ودرات (الت د أبُد ،)2013 ،وقد أرذت دارتحت الق آرف الكر ـ كد ر لهح أ لح.
أُح إذا رظررح في الدراتحت التحبق لُيث ر اليفك ر اإل جػحبي يبػ ف لرػح يرػوع الد ارتػحت اليػي ربطػت
ب ف هذا الُيث ر ُع ُيث رات أرػرة ُ ػؿ (جػودة الب ػحة ،اليرظػ ـ االرفدػحلي ،اليبصػ ؿ األكػحد ُي،
وبدػػض الُيث ػرات الد ُوغراف ػ  ،اليفػػحؤؿ ويقػػد ر الػػذات)  .وقػػد ر ػرة فػػي ريػػحئج هػػذه الد ارتػػحت أف
ُيث ر اليفك ر اإل جحبي مدب دور إ جحبي لصحلح هذه الُيث رات.
وُُػػح قػػد يشػػحبه ب ػ ف هػػذه الد ارتػػحت التػػحبق الُيدمق ػ ب ُيث ػػر اليفك ػػر اإل جػػحبي وهػػذه الد ارت ػ ،
يشحبه اتيرداـ الد ر وهي (فئ الطبلب)  ،وأ لح هرحؾ درات ربطت بػ ف ُيث ػر ف ُػف ُيث ػرات
الدرات ( جودة الب حة واليفك ر اإل جحبي ) اليي أظهرت وجػود عبلقػ اريبحط ػ بػ ف درجػحت جػودة
الب ػػحة واليفك ػػر اإل جػػحبي عرػػد الط ػػبلب وه ػذا ُػػح يطػػحبؽ ُػػع ري ػػحئج هػػذه الد ارت ػ بوجػػود عبلقػ ػ
اريبحط ػ ب ػ ف كػػؿ ُػػف ُيث ػػر اليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة وهػػو ُصػػطمح ُ ػرادؼ لج ػودة
الب حة .
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 وبحلرتػػب لمد ارتػػحت التػػحبق الُيدمقػ بُيث ػػر الرلػػح عػػف الب ػػحة  ،يب ػ ف لرػػح أ لػػح وجػػود د ارت ػ(األقػػرع )2020 ،اليػػي أرػػذت ُدرػػى الب ػػحة كدحُػػؿ وتػ ط بػ ف اليػػد ف وُيث ػػر الرلػػح عػػف الب ػػحة
لػػدة الطمب ػ وهػػذا يرحتػػب ُػػع د ارتػػيرح فػػي جػػوهر الد ارت ػ وهػػي الُيث ػػر الوت ػ ط وأبػػد ُيث ػرات
الدرات وهو الرلح عف الب حة والفئ الُتيهدف في الدرات وهـ الطمب وأرػذ ُيث ػر اليػد ف الػذي
له عبلق ببفظه القرآف الكر ـ فػي د ارتػيرح ويطحبقػت ريػحئج هػذه الد ارتػ ُػع د ارتػيرح بوجػود عبلقػ
ُوجب ب ف اليد ف والرلح عف الب حة .
وهرػ ػػحؾ الدد ػ ػػد ُػ ػػف الد ارتػ ػػحت اليػ ػػي ربطػ ػػت ب ػ ػ ف هػ ػػذا الُيث ػ ػػر ُػ ػػع ُيث ػ ػرات أرػ ػػرة (اليبص ػ ػ ؿ
األك ػػحد ُي ،الُت ػػحردة االجيُحع ػ ػ وقم ػػؽ الُت ػػيقبؿ ،الت ػػدحدة والي ػػد ف ،أب ػػداث الب ػػحة الل ػػحغط ،
الرلح الوظ في  )...وغ رهح ،ويدرض لرح ريحئج هػذه الد ارتػحت الػدور اإل جػحبي الػذي مدبػه ُيث ػر
الرلح عف الب حة ُع هذه الُيث رات.
وقد ررة أف هرحؾ دراتحت ربطت ب ف ُيث ر الرلح عف الب حة ُع اليػد ف كيمػو ) ،)2015األقػرع
) )2020وهذا دعـ هذه الرتحل اليي اريحرت ُيث ر الرلح عف الب حة لد رح بفظ القرآف الكر ـ،
ب ػػث أرػػه غحلبػػح ُػػح كػػوف بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ عمػػى ُتػػيوة عػػحؿ ُػػف اليػػد ف وُتػػيوة عػػحؿ ُػػف
الرلح عمى الب حة وهذا ُح أ بييه ريحئج الد ارتي ف.
وأ لػػح هرػػحؾ د ارتػػحت ربطػػت ب ػ ف الرلػػح عػػف الب ػػحة ُػػع اليفػػحؤؿ والتػػدحدة وهػػذا بػػدوره قػػود الػػى
يفك ػػر إ جػػحبي فػحلفرد الػػذي يُيػػع بصػػب رفتػ ج ػػدة وب ػػحة ُم ئػ بحليفػػحؤؿ والتػػدحدة هػػو شػػرص
غحلبح لد ه ُتيوة عحلي ُف الرلح عف الب حة وأ لح هذا رتجـ ُع ريحئج هذه الدرات .
وهرحؾ درات ربطت بشكؿ ُبحشر ب ف اليفك ػر اال جػحبي والرلػح عػف الب ػحة يػـ ذكرهػح تػحبقح وهػي
د ارتػ التػػمُي (" )2020جػػودة الب ػػحة وعبلقيهػػح بػػحليفك ر اإل جػػحبي لػػدة طػػبلب جحُدػ أـ القػػرة"
يطحبؽ ريحئجهح ُع ريحئج هذه الدرات .
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

64

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

يرحوؿ هذا الفصؿ وصفحً كحُبلً وُفصبلً لطر ق واجراءات الدرات اليي قحُت بهح البحب

ليرف ذ

هذه الدرات وشُؿ وصؼ ُرهج الدرات ُ ،جيُع الدرات  ،وع ر الدرات  ،أداة الدرات  ،صدؽ
األداة ،بحت األداة ،واليبم ؿ اإلبصحئي.

منيج الدراسة

اتػػيردُت البحب ػ الُػػرهج الوصػػفي اليربػػؤي الػػذي هػػدؼ إلػػى وصػػؼ الظػػحهرة ُػػف رػػبلؿ فهُهػػح
ويفت ر الدبلقحت الُتػبب لهػح بدقػ  ،وُػف ػـ اليربػؤ بػحليث رات البحصػم فػي الُيث ػرات اليحبدػ فػي
لوء ُيث رات أررة ُتػيقم  ،وهػذا الُػرهج هػو األك ػر ُرحتػب فػي الد ارتػ البحل ػ رظػ اًر لُرحتػبيه
ألهدافهح .

مجتمع الدراسة

يكوف ُجيُع الدرات ُف جُ ع بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم

الشر د في جحُد الرم ؿ

والبحلغ عددهـ ( )393طحلبحً وطحلب ً في الدحـ الدراتي ()2021-2020ـ وفقحً لب حرحت القبوؿ
واليتج ؿ في جحُد الرم ؿ.

عينة الدراسة

قد اري رت ع ر الدرات بطر ق عشوائ

ُف ربلؿ اليطب ؽ اإللكيروري ،وبمغ عدد أفراد الد ر

الذ ف أجحبوا عمى ُقح س الدرات ( )253طحلبحً وطحلب ً ُف بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم
الشر د في جحُد الرم ؿ ،والجدوؿ ( )1ولح رصحئص أفراد الد ر الد ُوغراف :
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الجدول (:)1
رصحئص أفراد الد ر الد ُوغراف
المتغير
الجنس

الدرجة العممية

مستوى حفظ القرآن

مستويات المتغير

العدد

النسبة %

ذكر

54

21.3

أر ى

199

78.7

المجموع

253

100.0

بكحلور وس

205

81.0

ُحجتي ر فمعمى

48

19.0

المجموع

253

100.0

جزئي

201

79.4

كمي

52

20.6

المجموع

253

100.0

أدوات الدراسة
أوالً :الطمأنينة النفسية
-1وصف المقياس:
قحُ ػػت البحب ػ ػ بيطػ ػو ر ُق ػػحس الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ بد ػػد االط ػػبلع عم ػػى االدب اليربػ ػوي وُق ػػح س
درتػحت ُرهػػح د ارتػ أبػػو هػػدروس ( )2017ود ارتػ الػػدل ُي وآر ػروف
الطُمر رػ الرفتػ فػػي عػػدة ا
( ،)2013وقد يكوف الُق حس في صوريه االول ػ ُػف ( )33فقػرة  ،انظةر ملحةر رقةم ( ، )1وبدػد
عػرض الُق ػػحس عمػػى اليبكػ ـ يػػـ إجػراء يدػػد بلت عمػػى بدػػض الفقػرات ُػف ب ػػث صػ حغيهح وتةةم
التعديل على الفقةرات بمةا ينسةجم مة توجهةات المحكمةين  ،وبقػي الُق ػحس ُكورػحً ُػف ( )33فقػرة
(ُمبؽ.)3
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-2صدق المقياس:
أ -الصدق الظاىري من خالل المحكمين:
لميبقؽ ُف الصدؽ الظحهري لمُق حس قحُت البحب
الدحُم ف في الجحُدحت الفمتط ر

بدرض الُق حس عمى (ُ )10بكُ ف ُف

وُف ذوي االريصحص والربرة ،وذلؾ ُف أجؿ اليوصؿ إلى

الصدؽ الظحهري لمُق حس ،ب ث بمثت رتب ايفحؽ الُبكُ ف عمى فقرات الُق حس (،)%85
أرظر ُمبؽ رقـ (.)2
العينة االستطالعية
طبقت البحب أدوات الدرات عمى ع ر ُكور ُف ( )20طحلبحً وطحلب ً ُف بفظ القرآف الكر ـ
ُف طمب كم

الشر د في جحُد الرم ؿ ُف رحرج الد ر األصم  ،اري رت بطر ق عشوائ ،

وذلؾ في فيرة ُح قبؿ اليطب ؽ عمى الد ر األصم ُف أجؿ اليبقؽ ُف الرصحئص الت كوُير
ألدوات الدرات (الصدؽ وال بحت) بحتيرداـ األتحل ب اإلبصحئ الُبلئُ لذلؾ.

ب -صدق االتساق الداخمي:
يػـ اليبقػؽ ُػف صػدؽ الُق ػحس ببتػحب ُدحُػؿ اريبػحط ب رتػوف ( )Pearson Correlationلكػؿ
فقرة ُف فقرات الُق حس ُع الدرج الكم لمُق حس ،وذلؾ كُح هو والح في الجدوؿ ()2
الجدول ()2
ريػحئج ُدحُػؿ االريبػحط ب رتػوف ( )Pearson correlationلُصػفوف اريبػحط كػؿ فقػرة ُػف فقػ ارت
الُق حس ُع الدرج الكم لمُق حس.
الرقم
.1
.2

الرقم

(ر)

بيرسون (ر)

**.638

.18

**.726

.518

.19

.491

**
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**

الرقم
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

الرقم

(ر)

**.564

.20

**.638

.21

**.711

.22

**.530

.23

.650

.24

.637

.25

**
**

**.592

.26

**.715

.27

**.639

.28

**.667

.29

**.658

.30

**.680

.31

.739

.32

.612

.33

**

**
**

بيرسون (ر)
**.509
**.732
**.711
**.674
**

**

.750
.783

**.521
**.653
**.605
**.599
**.623
**.689
**
**

.548
.639

.722

** دالة إحصائياً عند ()α≥0.01

يشػ ر الُدط ػحت الػواردة فػػي الجػػدوؿ ( )2إلػى أف جُ ػع قػ ـ ُصػػفوف اريبػحط فقػرات الُق ػػحس ُػػع
الدرج الكم لمُق حس دال إبصػحئ حًُُ ،ػح شػ ر إلػى قػوة االيتػحؽ الػدارمي لفقػرات الُق ػحس ،وهػذا
بحليػػحلي دبػػر عػػف صػػدؽ فق ػرات الُق ػػحس ،وُبلئُيػػه لق ػحس الطُمر ر ػ الرفت ػ لػػدة بفظ ػ الق ػرآف
الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ.

 -3الثبات:
قحُت البحب ببتحب ال بحت بطر ق االيتحؽ الدارمي وببتحب ُدحدل ال بحت كروربحخ ألفح،
وكذلؾ يـ بتحب ال بحت بطر ق اليجزئ الرصف  ،وذلؾ كُح هو ُولح في الجدوؿ (.)3
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الجدول (:)3
ُدحُبلت ال بحت لُق حس الطُمر ر الرفت
المقياس

عدد الفقرات

الدرج الكم لمُق حس

33

التجزئة النصفية

كرونباخ ألفا

معامل الثبات معامل االرتباط معامل سبيرمان براون المصح
0.770

0.867

0.860

يش ر الب حرحت الواردة في الجدوؿ ( )3أف ق ُ ُدحُؿ بحت كروربحخ ألفح لمدرج الكم لمُق حس
كحرت ُريفد  ،ب ث بمغ ُدحُؿ بحت كروربحخ ألفح لمدرج الكم

لمُق حس ( ،)0.867كذلؾ يـ

اليبقؽ ُف بحت الُق حس ببتحب ال بحت بطر ق اليجزئ الرصف  ،ب ث بمغ ُدحُؿ تب رُحف
ب اروف الُصبح لمدرج الكم

لمُق حس (ُُ .)0.860ح ش ر إلى أف الُق حس يُيع بدرج

ُريفد ُف ال بحت ،وهذا ش ر إلى أف الُق حس صحلح لميطب ؽ.

ثانياً :مقياس التفكير اإليجابي
-1وصف المقياس:

قحُت البحب بيطو ر ُق حس اليفك ر اإل جحبي بدد االطبلع عمى االدب اليربوي وُقح س اليفك ر

اإل جحبي في عدة دراتحت ُرهح درات الشُري ( ،)2018ودرات عمػي ( ،)2012ود ارتػ بركػحت
( ،)2005وقػػد يكػػوف الُق ػػحس فػػي صػػوريه االول ػ ُػػف ( )29فق ػرة ،وبدػػد عػػرض الُق ػػحس عمػػى
اليبك ػ ـ يػػـ إج ػراء يدػػد بلت عمػػى بدػػض الفق ػرات ُ ػف ب ػػث ص ػ حغيهح وبق ػي الُق ػػحس ُكور ػحً ُػػف
( )29فقرة (ُمبؽ .)3

 -2صدق المقياس:

أ -الصدق الظاىري من خالل المحكمين:
لميبقؽ ُف الصدؽ الظحهري لمُق حس قحُت البحب
الدحُم ف في الجحُدحت الفمتط ر

بدرض الُق حس عمى (ُ )10بكُ ف ُف

وُف ذوي االريصحص والربرة ،وذلؾ ُف أجؿ اليوصؿ إلى
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الصدؽ الظحهري لمُق حس ،وبمثت رتب ايفحؽ الُبكُ ف عمى فقرات ُق حس اليفك ر اإل جحبي
( ،)%86أرظر ُمبؽ رقـ (.)2

ب -صدق االتساق الداخمي:
يػـ اليبقػؽ ُػف صػدؽ الُق ػحس ببتػحب ُدحُػؿ اريبػحط ب رتػوف ( )Pearson Correlationلكػؿ
فقرة ُف فق ارت الُق حس ُع الدرج الكم لمُق حس ،وذلؾ كُح هو والح في الجدوؿ ()4
الجدول ()4
ريػحئج ُدحُػؿ االريبػحط ب رتػوف ( )Pearson correlationلُصػفوف اريبػحط كػؿ فقػرة ُػف فقػرات
الُق حس ُع الدرج الكم لمُق حس.
انرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12
.11
.12
.13
.14
.15

انرقم
.16
.17
.18
.19
.22
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

(ر)
**.452
**.696
**.557
**.650
**.556
**.486
**.552
**.627
**.462
**.581
**.606
**.637
**.633
**.530
**.613

بٍرسون (ر)
**.455
**.603
**.609
**.675
**.444
**.631
**.568
**.695
**.590
**.649
**.590
**.407
**.506
**.502

** دالة إحصائياً عند ()α≥0.01

يشػ ر الُدط ػػحت الػواردة فػػي الجػػدوؿ ( )4إلػػى أف جُ ػػع قػ ـ ُصػػفوف اريبػػحط فقػرات الُق ػػحس ُػػع
الدرج الكم لمُق حس دال إبصػحئ حًُُ ،ػح شػ ر إلػى قػوة االيتػحؽ الػدارمي لفقػرات الُق ػحس ،وهػذا
بحليحلي دبر عف صػدؽ فقػرات األداة فػي ق ػحس ق ػحس اليفك ػر اإل جػحبي لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ
ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ.
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 -3الثبات:

قحُػػت البحب ػ ببت ػحب ال بػػحت بطر ق ػ االيتػػحؽ الػػدارمي وببتػػحب ُدحدل ػ ال بػػحت كروربػػحخ ألفػػح،
وكذلؾ يـ بتحب ال بحت بطر ق اليجزئ الرصف  ،وذلؾ كُح هو ُولح في الجدوؿ (.)5
الجدول ()5
ُدحُبلت ال بحت لُق حس اليفك ر اإل جحبي
المقياس
الدرج الكم لمُق حس
(*)

عدد

كرونباخ ألفا

الفقرات

معامل الثبات

29

0.892

يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس//

(**)

التجزئة النصفية
معامل االرتباط
0.813

معامل سبيرمان
براون المصح
0.882

معامل جتمان
*0.882

يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياس

يش ر الُدط حت الواردة في الجدوؿ ( )5أف ق ُ ُدحُؿ بحت كروربحخ ألفح لمدرج الكم لمُق حس
كحرت ُريفد  ،ب ث بمغ ُدحُؿ بحت كروربحخ ألفح لمدرج الكم

لمُق حس ( ،)0.892كذلؾ يـ

اليبقؽ ُف بحت الُق حس ببتحب ال بحت بطر ق اليجزئ الرصف  ،ب ث بمغ ُدحُؿ جيُحف
لمدرج الكم لمُق حس (ُُ .)0.882ح ش ر إلى أف الُق حس يُيع بدرج عحل ُف ال بحت.

ثالثاً :مقياس الرضا عن الحياة
-1وصف المقياس:

قحُت البحب بيطو ر ُق حس الرلح عف الب حة بدد االطبلع عمى االدب اليربوي وُقح س الرلح

عف الب حة في عدة دراتحت ُرهػح د ارتػ إبػراه ـ ( )2011ود ارتػ أبػو الدػبل ( ،)2009وقػد يكػوف
الُق حس في صوريه االول ُف ( )35فقرة ،وبدد عرض الُق حس عمى اليبك ـ يـ إجراء يدد بلت
عمى بدض الفقرات ُف ب ث ص حغيهح وبقي الُق حس ُكورحً ُف ( )35فقرة (ُمبؽ.)3
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 -2صدق المقياس:

ت -الصدق الظاىري من خالل المحكمين:
لميبقؽ ُف الصدؽ الظحهري لمُق حس قحُت البحب
الدحُم ف في الجحُدحت الفمتط ر

بدرض الُق حس عمى (ُ )10بكُ ف ُف

وُف ذوي االريصحص والربرة ،وذلؾ ُف أجؿ اليوصؿ إلى

الصدؽ الظحهري لمُق حس ،وبمثت رتب ايفحؽ الُبكُ ف عمى فقرات الُق حس ( ،)%83أرظر
ُمبؽ رقـ (.)2

ث -صدق االتساق الداخمي:
يػـ اليبقػؽ ُػف صػدؽ الُق ػحس ببتػحب ُدحُػؿ اريبػحط ب رتػوف ( )Pearson Correlationلكػؿ
فقرة ُف فقرات الُق حس ُع الدرج الكم لمُق حس ،وذلؾ كُح هو والح في الجدوؿ ()6
الجدول ()6
ريػحئج ُدحُػؿ االريبػحط ب رتػوف ( )Pearson correlationلُصػفوف اريبػحط كػؿ فقػرة ُػف فقػرات
الُق حس ُع الدرج الكم لمُق حس
انرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

(ر)

انرقم

بٍرسون (ر)

**.420
**.657
**.673
**.630
**.638
**.561
**.594
**.531
**.603
**.606
**.620
**.628
**.712
**.513
**.543
**.663
**.510
**.703

.19
.22
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.32
.31
.32
.33
.34
.35

**.619
**.584
**.644
**.583
**.690
**.672
**.671
**.563
**.524
**.548
**.606
**.350
**.456
**.523
**.451
**.683
**.617

** دالة إحصائياً عند ()α≥0.01
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يشػ ر الُدط ػػحت الػواردة فػػي الجػػدوؿ ( )6إلػػى أف جُ ػػع قػ ـ ُصػػفوف اريبػػحط فقػػرات الُق ػػحس ُػػع
الدرج الكم لمُق حس دال إبصػحئ حًُُ ،ػح شػ ر إلػى قػوة االيتػحؽ الػدارمي لفقػرات الُق ػحس ،وهػذا
بحليحلي دبر عف صدؽ فقرات األداة في ق حس ق حس الرلػح عػف الب ػحة لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ
ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ.

 -3الثبات:

قحُػػت البحب ػ ببتػػحب ال بػػحت بطر ق ػ االيتػػحؽ الػػدارمي وببتػػحب ُدحدل ػ ال بػػحت كروربػػحخ ألفػػح،
وكذلؾ يـ بتحب ال بحت بطر ق اليجزئ الرصف  ،وذلؾ كُح هو ُولح في الجدوؿ (.)7
الجدول (:)7
ُدحُبلت ال بحت لُق حس الرلح عف الب حة
المقياس
الدرج الكم لمُق حس
(*)

عدد

كرونباخ ألفا

الفقرات

معامل الثبات

35

0.843

يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس//

(**)

التجزئة النصفية
معامل االرتباط
0.710

معامل سبيرمان
براون المصح
0.841

معامل جتمان
*0.841

يتم اعتماد معامل سبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقياس

يش ر الُدط حت الواردة في الجدوؿ ( )7أف ق ُ ُدحُؿ بحت كروربحخ ألفح لمدرج الكم لمُق حس
كحرت ُريفد  ،ب ث بمغ ُدحُؿ بحت كروربحخ ألفح لمدرج الكم

لمُق حس ( ،)0.843كذلؾ يـ

اليبقؽ ُف بحت الُق حس ببتحب ال بحت بطر ق اليجزئ الرصف  ،ب ث بمغ ُدحُؿ جيُحف
لمدرج الكم لمُق حس (ُُ .)0.841ح ش ر إلى أف الُق حس يُيع بدرج عحل ُف ال بحت.

تصحي المقاييس

يـ يوز ع درجحت اإلجحب عمى فقرات الُقح س بطر قػ ل كػرت  Likertالرُحت  ،ب ػث بػصؿ
الُػتيج ب عمػى  5درجحت عردُح ج ػب (ُوافؽ بشدة) 4 ،درجػحت عرػدُح ج ػب (ُوافؽ)3 ،
درجػحت عرػدُح ج ػب (ُوافؽ إلى بد ُح) ،ودرجيػحف عرػدُح ج ػب (غ ر ُوافؽ) ،ودرجػ وابػدة
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عرػدُح ج ػب (غ ر ُوافؽ بشدة) ،ويـ يصب ح الفقرات ( )30 ،5 ،2 ،1في ُق حس الطُمر ر
الرفت بدكس أوزارهح.
وقد يـ يقت ـ طوؿ التمـ الرُحتي إلػى ػبلث فئػحت لُدرفػ درجػ ُوافقػ أفػراد ع رػ الد ارتػ عمػى
ُتػػيوة (الطُمر ر ػ الرفت ػ  ،اليفك ػػر اإل جػػحبي ،والرل ػح عػػف الب ػػحة) ،وي ػـ بتػػحب فئػػحت الُق ػػحس
الرُحتي كُح مي:
ُدة الُق حس = البد األعمى لمُق حس-البد األدرى لمُق حس = (4 = )1-5
عدد الفئحت = 3
طوؿ الفئ = ُدة الُق حس ÷ عدد الفئحت
= 1333 = 3 ÷ 4
بإلػحف طػػوؿ الفئػ ( )1333لمبػد األدرػػى لكػػؿ فئػ ربصػؿ عمػػى فئػحت الُيوتػػطحت البتػػحب كُػػح
هو ُولح في الجدوؿ (:)8
جدول ( :)8فئات المتوسطات الحسابية لممحك
فئبث انمتوسط انحسببً
 3333-1311

انوزن انىسبً
 %4636-%31

درجت انموافقت عهى مقبٌٍس انذراست
منخفضت 

 3.67-3334

 7334-%4637

متوسطت 

 5311-3368

 %111-%7335

مزتفعت 

متغيرات الدراسة

 الجرس ،الدرج الدمُ ُ ،تيوة بفظ القرآف.
 يقػػد رات بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ لمطُمر ر ػ الرفت ػ
لد هـ.
 يقػػد رات بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ لميفك ػػر اإل جػػحبي
لد هـ.
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 يقػػد رات بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ لمرلػػح عػػف الب ػػحة
لد هـ.

إجارءات الدراسة


قحُػػت البحب ػ بحري ػػحر ُولػػوع الد ارت ػ ُػػف رػػبلؿ االطػػبلع عمػػى الػػدب اليربػػوي والد ارتػػحت

التحبق  ،وُف ربلؿ دراتيهح في ُربم البكحلور وس في كم الشر د .


ُػػف رػػبلؿ الرجػػوع إلػى ُػػح أي ػ ح ُػػف األدب اليربػػوي ،الُ ػريبط بُيث ػرات الد ارت ػ  ،الػذي تػػحعد
البحب عمى يكو ف رمف عمُ لُولوع الدرات .



الرج ػػوع إل ػػى بد ػػض الد ارتػ ػحت واألبب ػػحث الُبم ػ ػ والدرب ػ ػ والدحلُ ػ ػ ذات الدبلق ػ ػ بُيث ػ ػ ارت
الد ارت لبلتيفحدة ُرهح في يطو ر أدوات الدرات .



يـ يطو ر أدوات الدرات وعرلهح عمى ُجُوع ُف الُبكُ ف ،ـ يـ اليمكد ُػف الرصػحئص
الت ػ كوُير لمُقػػح س بػػإجراء ع ر ػ اتػػيطبلع قواُهػػح ( )20طحلب ػحً وطحلب ػ ً ،وأظهػػرت ريػػحئج
الصدؽ وال بحت بمف الُقح س صحلب لميطب ؽ.



قحُ ػت البحب ػ بيجه ػز الُقػػح س اليػػي اتػػيردُيهح لجُ ػع الب حرػػحت .وذل ػؾ بدػػد البصػػوؿ عمػػى
الُوافقحت الرحص ببدء يرف ذ يوز ع الُقح س.



يـ يبو ؿ ُقح س الدرات إلى ُقح س إلكيرور لددـ التُحح بحليطب ؽ الوجحهي بتبب
الظروؼ الصب اليي تببهح فح روس كورورح.




يـ اتيقبحؿ الردود ُف الُفبوص ف وجُدهح وبمثت ( )253طحلبحً وطحلب ً.
يـ فرز اإلجحبحت ويرُ زهح ُف إجراء الُدحلجحت اإلبصحئ البلزُ .
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األساليب اإلحصائية

اعيُدت البحب

في يبم ؿ ب حرحت دراتيه بدد يطب ؽ األدوات عمى أفراد ع ر الدرات  ،بزُ

البراُج االبصحئ لمدموـ االجيُحع ،
)SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (26

ويـ اتيرداـ االريبحرات اإلبصحئ اليحل :
 اليك اررات واألو ازف الرتب .
 الُيوتطحت البتحب  ،االربرافحت الُد حر .
 اريبحر كروربحخ ألفح لُدرف بحت فقرات االتيبحر .
ُ دحُؿ اريبحط تب رُحف براوف لُدرف ال بحت بطر ق اليجزئ الرصف .


ُدحُؿ اريبحط ب رتوف ( )Pearson Correlationلُدرف صدؽ فق ارت االتيبحر  ،ولُدرف
الدبلق ب ف الطُمر ر الرفت

واليفك ر اإل جحبي ،والدبلق ب ف الطُمر ر الرفت

والرلح عف

الب حة ،والدبلق ب ف اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب حة.
 يبم ؿ الُتحر ( )Path Analysisلُدرف يم ر الطُمر ر الرفت

واليفك ر اإل جحبي عمى

الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ.
 اريبحر (ت) ( ،)Independent samples T Testلُدرف الفروؽ ب ف ُيوتطحت ع ري ف
ُتيقمي ف.
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
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الفصل الرابع

يلُف هذا الفصؿ يبم بلً إبصحئ حً لمب حرحت الرحيج عف الدرات  ،وذلؾ ُف أجؿ اإلجحب عمى
أتئم الدرات وفبص فرل حيهح.

نتائج أسئمة الدارسة

السؤال األول :ما مستوى الطمأنينة النفسية لدى حفظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعة
في جامعة الخميل من وجية نظرىم؟
لئلجحب عف التؤاؿ األوؿ ،اتيررجت اليكػ ار ارت والرتػب الُئو ػ لُتػيوة الطُمر رػ الرفتػ لػدة
بفظ القرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ُػف وجهػ رظػرهـ ،والجػدوؿ ()9
ولح ذلؾ:

الجدول (:)9
الُيوت ػػطحت البت ػػحب واالرب ارف ػػحت الُد حر ػ ػ واألوزاف الرت ػػب لُت ػػيوة الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ لػ ػدة
بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ُف وجه رظرهـُ ،ريب يرحزل حً
رقم
انفقرة
 22
 18
 13
 17
 25
4
7
 33
 15
 10
 21
 24
 23
8
 31
 16
 12

درجت
انوزن
انمتوسط االوحراف
انحسببً انمعٍبري انىسبً  %انموافقت
مزتفعت 
91.0
0.89
4.55
مزتفعت 
90.6
0.94
4.53
مزتفعت 
90.6
0.95
4.53
مزتفعت 
89.4
0.92
4.47
مزتفعت 
88.8
1.05
4.44
مزتفعت 
88.8
1.10
4.44
مزتفعت
88.8
1.06
4.44
مزتفعت
87.4
1.02
4.37
مزتفعت
87.2
1.10
4.36
مزتفعت
86.8
1.09
4.34
مزتفعت
86.2
1.04
4.31
مزتفعت
86.0
1.10
4.30
مزتفعت
85.8
1.08
4.29
مزتفعت
84.8
1.06
4.24
مزتفعت
84.6
1.04
4.23
مزتفعت
82.4
1.09
4.12
مزتفعت
81.0
1.10
4.05
انذرجت انكهٍت نهطمأوٍىت انىفسٍت 
78

رقم
انفقرة
6
 11
 14
 29
 32
 28
 26
 19
9
 20
3
 27
 30
2
1
5


انمتوسط
انحسببً
 3.99
 3.97
 3.94
 3.89
 3.86
 3.79
 3.72
 3.70
 3.68
 3.64
 3.61
 3.56
 3.35
 3.21
 2.98
 2.47

 3.98

االوحراف
انمعٍبري
 0.94
 1.06
 1.09
 1.14
 1.07
 1.09
 1.01
 1.07
 1.06
 0.96
 1.12
 1.04
 1.05
 1.00
 1.07
 1.07

 1.04

درجت
انوزن
انىسبً  %انموافقت
  79.8مزتفعت 
  79.4مزتفعت 
  78.8مزتفعت 
  77.8مزتفعت 
  77.2مزتفعت 
  75.8مزتفعت 
  74.4مزتفعت 
  74.0مزتفعت 
  73.6مزتفعت 
  72.8متوسطت 
  72.2متوسطت 
  71.2متوسطت 
  67.0متوسطت 
  64.2متوسطت 
  59.6متوسطت 
  49.4متوسطت 


  79.6مرتفعت 

يش ر الب حرحت الواردة في الجدوؿ ( )9أف ُتيوة الطُمر ر الرفتػ لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف
طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ كػػحف بدرج ػ ُريفد ػ  ،إذ بمػػغ الُيوتػػط
البتحبي لمدرج الكم لمطُمر ر الرفت ( )3.98ورتب ُئو (.)79.6%
و يلح ُف الجدوؿ ( )9أف الفقرات ( :)17 ،13 ،18 ،22قد بصمت عمػى أعمػى درجػ ُوافقػ
بحلرتػػب لُتػػيوة الطُمر ر ػ الرفتػ لػػدة بفظ ػ القػرآف الكػػر ـ ُػػف طمبػ كم ػ الشػػر د فػي جحُد ػ
الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ ،والي ػي رصػػهح :أؤُػػف بػػمف ُ ػع الدت ػر ت ػ ار ،وفهػػـ القػػرآف الكػػر ـ رتػػـ
الطر ؽ الصب ح في الب حة لئلرتحف ،وايّكحلي عمى ا﵀ وفّر لي الطُمر ر  ،وبفظ القػرآف ز ػد ُػف
اتيقحُ الفرد في الب حة.
ف ػػي بػ ػ ف أف الفقػ ػرات ( :)30 ،2 ،1 ،5ق ػػد بص ػػمت عم ػػى أق ػػؿ درجػ ػ ُوافقػ ػ بحلرت ػػب لُت ػػيوة
الطُمر ر الرفتػ لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ُػف وجهػ
رظ ػػرهـ ،والي ػػي رص ػػهح :أر ػػزعج ُُ ػػح ج ػػري ُ ػػف ب ػػولي ُ ػػف أب ػػداث وُواقػ ػؼ ،وأُ ػػؿ إل ػػى الوب ػػدة
واالبيدحد عػف انرػر ف ،وأشػدر بحإلببػحط إذا واجهيرػي أي ُشػكم  ،وأشػدر بدػدـ االتػيقرار الرفتػي
في ب حيي.
السؤال الثاني :ما مستوى التفكير اإليجابي لدى حفظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعة
في جامعة الخميل من وجية نظرىم؟
لئلجحب عف التؤاؿ ال حري ،اتيررجت اليكػ ار ارت والرتػب الُئو ػ لُتػيوة اليفك ػر اإل جػحبي لػدة
بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ػؿ ُػف وجهػ رظػرهـ ،والجػدوؿ ()10
ولح ذلؾ:
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الجدول (:)11
الُيوتطحت البتحب واالربرافحت الُد حر واألوزاف الرتب لُتيوة اليفك ر اإل جحبي لدة بفظ
القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ُف وجه رظرهـُ ،ريب يرحزل حً
رقم
انفقرة
 15
 23
 21
 19
 25
 18
2
 12
3
4
 26
5
 24
 11
8

انوزن
انمتوسط االوحراف
انحسببً انمعٍبري انىسبً %
89.4
0.92
4.47
87.6
1.16
4.38
87.6
1.00
4.38
84.0
1.12
4.20
83.8
0.99
4.19
83.6
1.05
4.18
83.4
1.08
4.17
83.2
1.08
4.16
82.8
0.98
4.14
82.6
1.04
4.13
81.8
1.02
4.09
81.6
1.00
4.08
80.6
1.02
4.03
80.6
0.99
4.03
78.2
1.08
3.91
انذرجت انكهٍت نهتفكٍر اإلٌجببً 

درجت
انموافقت
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت

رقم
انفقرة
 10
 22
 13
 29
 28
 27
 14
7
1
 17
9
 16
 20
6


انمتوسط
انحسببً
 3.91
 3.80
 3.77
 3.75
 3.73
 3.73
 3.71
 3.68
 3.62
 3.60
 3.53
 3.53
 3.51
 3.40

 3.92

االوحراف
انمعٍبري
 1.11
 1.19
 1.08
 1.07
 1.05
 1.03
 1.00
 1.08
 1.07
 1.10
 1.09
 1.07
 1.15
 1.06

 1.06

انوزن
انىسبً %
 78.2
 76.0
 75.4
 75.0
 74.6
 74.6
 74.2
 73.6
 72.4
 72.0
 70.6
 70.6
 70.2
 68.0

 78.4

درجت
انموافقت
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
متوسطت 
متوسطت 
متوسطت 
متوسطت 
متوسطت 
متوسطت 

مرتفعت 

يش ر الب حرحت الواردة في الجدوؿ ( )10أف ُتيوة اليفك ر اإل جحبي لدة بفظ القرآف الكر ـ ُػف
طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ كػػحف بدرج ػ ُريفد ػ  ،إذ بمػػغ الُيوتػػط
البتحبي لمدرج الكم لميفك ر اإل جحبي لد هـ ( )3.92ورتب ُئو (.)78.4%
و يل ػػح ُ ػػف الج ػػدوؿ ( )10أف الفقػ ػرات ( :)19 ،21 ،23 ،15ق ػػد بص ػػمت عم ػػى أعم ػػى درجػ ػ
ُوافق ػ بحلرتػػب لُتػػيوة اليفك ػػر اإل ج ػحبي لػػدة بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي
جحُد ػ الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ ،والي ػي رصػػهح :ق ػ ارءة الق ػرآف يز ػػد ُػػف ُتػػيوة اليفك ػر اإل جػػحبي
ػدي ،وأؤُ ػػف ب ػػمف الر ػػر والش ػػر يق ػػد ر ُ ػػف ا﵀ ،واليفك ػػر اإل ج ػػحبي هػ ػو ري ػػحج اإل ُ ػػحف الص ػػب ح
لػ ّ
لئلرتحف ،واليرط ط هو أتحس لمرجحح في الب حة.
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ف ػػي بػ ػ ف أف الفقػ ػرات ( :)9 ،16 ،20 ،6ق ػػد بص ػػمت عم ػػى أق ػػؿ درجػ ػ ُوافقػ ػ بحلرت ػػب لُت ػػيوة
لميفك ػر اإل جػػحبي لػػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػػر د فػي جحُدػ الرم ػػؿ ُػػف وجهػ
رظػػرهـ ،واليػػي رصػػهح :ل ػ س ُػػف عػػحديي أف أرفدػػؿ بُػػح هػػو غ ػر ُقبػػوؿ ،وأطمػػب الُتػػحعدة ُػػف
انرر ف في األزُحت ،وأبيدػد عػف أي عُػؿ ال ألػُف الرجػحح ف ػه ،وأيتػحُح ُػع رفتػي وال ألوُهػح
ك اًر.
السؤال الثالث :ما مستوى الرضا عن الحياة لدى حفظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعة
في جامعة الخميل من وجية نظرىم؟
لئلجحب عف التؤاؿ ال حلث ،اتيررجت اليك ار ارت والرتب الُئو لُتيوة الرلح عػف الب ػحة لػدة
بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ػؿ ُػف وجهػ رظػرهـ ،والجػدوؿ ()11
ولح ذلؾ:
الجدول (:)11
الُيوت ػػطحت البت ػػحب واالرب ارفػ ػحت الُد حر ػ ػ واألوزاف الرتػ ػب لُت ػػيوة الرل ػػح ع ػػف الب ػػحة ل ػػدة
بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ُف وجه رظرهـُ ،ريب يرحزل حً
رقم
انفقرة
 13
 18
2
 23
3
 19
 35
7
 14
4
8
5
9
 25
 22

انمتوسط
انحسببً
4.36
4.31
4.29
4.25
4.21
4.19
4.18
4.17
4.13
4.13
4.12
4.11
4.11
4.11
4.03

انوزن
االوحراف
انمعٍبري انىسبً %
87.2
1.15
86.2
1.10
85.8
0.97
85.0
1.15
84.2
1.02
83.8
1.03
83.6
1.08
83.4
0.98
82.6
1.00
82.6
1.03
82.4
1.03
82.2
0.92
82.2
0.99
82.2
1.02
80.6
0.99

درجت
انموافقت
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت 
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
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رقم
انفقرة
 34
 31
 27
 17
 32
1
6
 28
 26
 12
 11
 10
 16
 21
 24

انمتوسط
انحسببً
 4.01
 4.00
 3.96
 3.94
 3.93
 3.93
 3.92
 3.90
 3.88
 3.83
 3.81
 3.81
 3.79
 3.79
 3.79

االوحراف
انمعٍبري
 0.97
 1.08
 0.94
 1.07
 1.09
 0.96
 1.03
 1.02
 1.02
 1.11
 1.07
 0.97
 1.04
 1.14
 1.16

درجت
انوزن
انىسبً  %انموافقت
  80.2مزتفعت 
  80.0مزتفعت 
  79.2مزتفعت 
  78.8مزتفعت 
  78.6مزتفعت 
  78.6مزتفعت 
  78.4مزتفعت 
  78.0مزتفعت 
  77.6مزتفعت 
  76.6مزتفعت 
  76.2مزتفعت 
  76.2مزتفعت 
  75.8مزتفعت 
  75.8مزتفعت 
  75.8مزتفعت 

رقم
انفقرة
 20
 29
 15

درجت
انوزن
انمتوسط االوحراف
انحسببً انمعٍبري انىسبً  %انموافقت
مزتفعت
80.4
1.05
4.02
مزتفعت
80.4
1.05
4.02
مزتفعت
80.4
0.99
4.02
انذرجت انكهٍت نهرضب عه انحٍبة 

رقم
انفقرة
 33
 30


انمتوسط
انحسببً
 3.66
 3.51

 4.01

االوحراف
انمعٍبري
 1.15
 1.15

 1.04

درجت
انوزن
انىسبً  %انموافقت
  73.2متوسطت 
  70.2متوسطت 


  80.2مرتفعت 

يشػ ر الب حرػػحت الػواردة فػػي الجػػدوؿ ( )11أف ُتػػيوة الرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة بفظػ القػرآف الكػػر ـ
ُف طمب كم الشر د في جحُدػ الرم ػؿ ُػف وجهػ رظػرهـ كػحف بدرجػ ُريفدػ  ،إذ بمػغ الُيوتػط
البتحبي لمدرج الكم لمرلح عف الب حة لد هـ ( )4.01ورتب ُئو (.)80.2%
و يلح ُف الجدوؿ ( )11أف الفقرات ( :)23 ،2 ،18 ،13قد بصمت عمػى أعمػى درجػ ُوافقػ
بحلرتػػب لُتػػيوة الرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة بفظػ القػرآف الكػػر ـ ُػػف طمبػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُدػ
الرم ػػؿ ُػف وجهػ رظػػرهـ ،واليػػي رصػػهح :أيُرػػى أف أعػػرؼ أك ػػر فػي األُػػور الد ر ػ  ،وبفػػظ وفهػػـ
القػرآف الكػػر ـ جدمرػػي أفهػػـ الب ػػحة بصػػورة صػػب ب  ،وبفػػظ القػرآف وفّػػر لػػي االتػػيقرار واألُػػحف فػػي
ب حيي ،واليُدف في قراءة القرآف ز د فهُي لمب حة وُدرحهح.
فػي بػ ف أف الفقػرات ( :)21 ،24 ،33 ،30قػػد بصػػمت عمػػى أقػػؿ درجػ ُوافقػ بحلرتػػب لُتػػيوة
الرلح عف الب حة لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ُػف وجهػ
رظػػرهـ ،واليػػي رصػػهح ُ :ػف الصػػدب يري ػػب األُػػور فػػي الب ػػحة كُػػح أيُرػػى ،وأطػ ّػور رظريػػي لمب ػػحة
ُقحرر برظرة انرر ف ،وأيُيع بب حة اجيُحع تػد دة ،وأشػدر بُتػيوة عػحلي ُػف الصػب الرفتػ
في ب حيي.
السؤال الرابع :ىل توجد عالقة ارتباطية ذات دال لة إحصائية بين الطمأنينة النفسية وبين
التفكير اإليجابي لدى حفظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية
نظرىم؟
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لئلجحب عف التؤاؿ الربحعي ،اتيردـ ُدحُؿ اريبحط ب رتوف ( )Pearson Correlationإل جػحد
الدبلق ب ف الطُمر ر الرفت ُف جه وب ف اليفك ر اإل جحبي لدة بفظ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ
كم ػ الشػػر د ف ػي جحُد ػ الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ ُػػف جه ػ أرػػرة ،كُػػح هػػو والػػح ُػػف ر ػبلؿ
الجدوؿ (.)12
الجدول (:)12
ريحئج ُدحُؿ اريبحط ب رتوف لمدبلق بػ ف الطُمر رػ الرفتػ ُػف جهػ وبػ ف اليفك ػر اإل جػحبي لػدة
بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ُف وجه رظرهـ ُف جه أررة
المتغيرات
الطُمر ر الرفت  Xاليفك ر اإل جحبي

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

**0.798

0.000

** دالة إحصائيا عند مستوى الدال لة ( * ،) ≤0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة () ≤0.05

يش ر الُدط حت الواردة في الجدوؿ ( )12أف ُدحُؿ االريبحط لمدبلق ب ف الطُمر ر الرفتػ وبػ ف
اليفك ػػر اإل ج ػػحبي ل ػػدة بفظػ ػ القػ ػرآف الك ػػر ـ ُ ػػف طمبػ ػ كم ػ ػ الش ػػر د ف ػػي جحُدػ ػ الرم ػػؿ بم ػػغ
( )0.798بدالل إبصحئ ( ،)0.000وهذا ػدؿ عمػى وجػود عبلقػ طرد ػ ُوجبػ دالػ إبصػحئ حً
ب ف الطُمر ر الرفت وب ف اليفك ر اإل جحبي لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم ػ الشػر د فػي
جحُد الرم ؿ ،ب ث يلح بمره كمُح زادت الطُمر ر الرفت لدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ
كم الشر د في جحُد الرم ؿ ،كمُح زاد اليفك ر اإل جحبي لد هـ ،والدكس صب ح.

السؤال الخامس :ىل توجد عالقة ارتباطية ذات دال لة إحصائية بين الطمأنينة النفسية وبين
الرضا عن الحياة لدى حفظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية
نظرىم؟

83

لئلجحب عف التؤاؿ الرحُس ،اتيردـ ُدحُؿ اريبحط ب رتوف ( )Pearson Correlationإل جحد
الدبلق ب ف الطُمر ر الرفت ُف جه وب ف الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمبػ
كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ ُػػف جه ػ أرػػرة ،كُ ػح هػػو والػػح ُ ػف ر ػبلؿ
الجدوؿ (.)13
الجدول (:)13
ريحئج ُدحُؿ اريبحط ب رتوف لمدبلق ب ف الطُمر ر الرفت ُف جهػ وبػ ف الرلػح عػف الب ػحة لػدة
بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ُف وجه رظرهـ ُف جه أررة
المتغيرات
الطُمر ر الرفت  Xالرلح عف الب حة

قيمة (ر)

الدال لة اإلحصائية

**0.803

0.000

** دالة إحصائيا عند مستوى الدال لة ( * ،) ≤0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة () ≤0.05

يش ر الُدط حت الواردة في الجدوؿ ( )13أف ُدحُؿ االريبحط لمدبلق ب ف الطُمر ر الرفتػ وبػ ف
الرلػ ػح ع ػػف الب ػ ػحة لػ ػدة بفظػ ػ الق ػػرآف الك ػػر ـ ُ ػػف طمبػ ػ كم ػ ػ الش ػػر د ف ػػي جحُدػ ػ الرم ػػؿ بم ػػغ
( )0.803بدالل إبصحئ ( ،)0.000وهذا ػدؿ عمػى وجػود عبلقػ طرد ػ ُوجبػ دالػ إبصػحئ حً
ب ف الطُمر ر الرفت وب ف الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في
جحُد الرم ؿ ،ب ث يلح بمره كمُح زادت الطُمر ر الرفت لدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ
كم الشر د في جحُد الرم ؿ ،كمُح زاد الرلح عف الب حة لد هـ ،والدكس صب ح.
السؤال السادس :ىل توجد عالقة ارتباطية ذات دال لة إحصائية بين التفكير اإليجابي وبين
الرضا عن الحياة لدى حفظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية
نظرىم؟
لئلجحب عف التؤاؿ التحدس ،اتيردـ ُدحُؿ اريبحط ب رتوف ( )Pearson Correlationإل جػحد
الدبلق ب ف اليفك ر اإل جحبي ُف جه وب ف الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكػر ـ ُػف طمبػ
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كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ ُػػف جه ػ أرػػرة ،كُػػح ه ػو والػػح ُػػف ر ػبلؿ
الجدوؿ (.)14
الجدول (:)14
ريحئج ُدحُؿ اريبحط ب رتوف لمدبلق ب ف اليفك ر اإل جػحبي ُػف جهػ وبػ ف الرلػح عػف الب ػحة لػدة
بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ُف وجه رظرهـ ُف جه أررة
المتغي ارت
اليفك ر اإل جحبي  Xالرلح عف الب حة

قيمة (ر)

الدال لة اإلحصائية

**0.880

0.000

** دالة إحصائيا عند مستوى الدال لة ( * ،) ≤0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة () ≤0.05

يش ر الُدط حت الواردة في الجدوؿ ( )14أف ُدحُؿ االريبحط لمدبلق بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي وبػ ف
الرلػ ػح ع ػػف الب ػػحة ل ػػدة بفظػ ػ القػ ػرآف الك ػػر ـ ُ ػػف طمبػ ػ كم ػ ػ الشػ ػر د ف ػػي جحُدػ ػ الرم ػػؿ بم ػػغ
( )0.880بدالل إبصحئ ( ،)0.000وهذا ػدؿ عمػى وجػود عبلقػ طرد ػ ُوجبػ دالػ إبصػحئ حً
ب ف اليفك ر اإل جحبي وب ف الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشػر د فػي
جحُدػ الرم ػػؿ ،ب ػػث يلػػح بمرػه كمُػػح زاد اليفك ػػر اإل جػػحبي لػػدة بفظػ القػرآف الكػػر ـ ُػػف طمبػ
كم الشر د في جحُد الرم ؿ ،كمُح زاد الرلح عف الب حة لد هـ ،والدكس صب ح.
السؤال السابع :ىل عزل الطمأنينـة النفسـية عـن العالقـة بـين التفكيـر اإليجـابي والرضـا عـن الحيـاة
يضعف من قوة ىذه العالقة لدى حفظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعة في جامعة الخميل؟
لئلجحبػ عػػف التػؤاؿ التػػحبع ،يػػـ اتػػيرداـ يبم ػػؿ الُتػػحر ( )Path analysisلُدرفػ يػػم ر الطُمر ر ػ
الرفت واليفك ر اإل جحبي عمى الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف بفظ القرآف الكر ـ ُػف
طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ،وقحُػت البحب ػ ببرػحء رُػوذج تػببي ( )Causal Modelبرػػح ًء
الدرتػحت ذات الصػم واتػيقرائهح ،واتػيردُت البحب ػ
عمى أتحس رظػريُ ،ػف رػبلؿ ُراجدػ الرُػحذج و ا
الرُوذج التببي وذلػؾ ألرػه دػد األرتػب لُولػوع الد ارتػ  ،وي ػـ إجػراء يبم ػؿ رُػوذج الُدحدلػ البرحئ ػ
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بهػػدؼ اليبقػؽ ُػف ُػػدة ُطحبقػ الرُػػوذج الُقيػػرح لب حرػػحت الد ارتػ  ،بحتػػيرداـ يبم ػػؿ الُتػحر ( Path
 )analysisببرر ػػحُج آُ ػػوس (Amos

SPSS

 )IBMوذل ػػؾ اعيُ ػػحداً عم ػػى ع ػػدد ُ ػػف الُؤشػ ػرات

اإلبصحئ  ،وقد ايبدت البحب الرطوات اني لبرحء الرُوذج التببي:
 .1برحء رُوذج تببي ب ف ُيث رات الدرات البحل .
 .2إرشحء رُط لمدبلق ب ف الُيث رات بحليري ب.
 .3رتـ رُوذج يرط طي لُتحر الدبلقحت ب ف الُيث رات.
 .4بتحب ُدحُبلت الُتحر.
 .5اريبحر بتف الُطحبق ُع الرُوذج األتحتي.
 .6يبم ؿ ويفت ر الريحئج.
كُح ُكف يول ح هذا الرُوذج لفظ حً ،وذلػؾ ُػف رػبلؿ أف اليفك ػر اإل جػحبي ػريبط تػبب حً بحلرلػح عػف
الب حة ،وأف الطُمر ر الرفت إذا أدرمت كُيث ر وت ط ب رهُح ،ربُح يؤ ر في طب د الدبلق ويز د ُف
قويهػػح ،وُدرفػ يػػم ر الطُمر رػ الرفتػ واليفك ػػر اإل جػػحبي عمػػى الرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة بفظػ القػرآف
الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد لرم ؿ.
ولُدرف يم ر الطُمر ر الرفت عمى الدبلق ب ف اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب ػحة لػدة أفػراد ع رػ
الدرات  ،اتيردُت البحب الدد د ُف ُؤشرات الُطحبق الُولب في الجدوؿ (.)15
الجدول (:)15
مؤشرات حسن المطابقة لمنموذج المقترح مع بيانات الدراسة الحالية (ن=)253
انمؤشر

انقٍمت انمحسوبت

محك انقبول

:GFIمؤشزجودةالمطابقت
:CFIمؤشزالمطابقتالمقارن 
:RMSEAجذرمتوسطمزبعاثالخطأالتقزيبي

1
1
 2.2

 GFI  0.90
AGFI  0.90
 RMSEA  0.05
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يلػح ُػف الجػدوؿ ( )15أف ُؤشػرات جػودة الُطحبقػ ( )Goodness of Fitلمرُػوذج الُقيػرح
يبػػوز عمػػى أفلػػؿ القػ ـ لكػػؿ الُؤشػرات ،ب ػػث أف ُؤشػػر جػػودة الُطحبقػ الػػذي بمثػػت ق ُيػػه ()1
ػػدؿ عمػػى جػػودة ُطحبقػ يحُػ  ،وبمثػت ق ُػ ُؤشػػر الُطحبقػ الُقػحرف ( )1وهػػذه الق ُػ يػػدؿ عمػػى
الُطحبقػ اليحُػ  ،بحإللػػحف لُؤشػػر رُتػػي ( )RMSEAوهػػو أهػػـ الُؤش ػرات فػي الرُػػوذج البرػػحئي
والػذي بمػغ الق ُػ ( )0.00وهػي ق ُػ ُطحبقػ يحُػ

(Hair et al., 1998; Baron and

)Kenny, 1986
بدػػد اليمكػػد ُػػف ُبلئُ ػ الرُ ػوذج الُقيػػرح لب حرػػحت الد ارت ػ البحل ػ  ،قحُػػت البحب ػ بػػإجراء يبم ػػؿ
الُتحر وكحرت الريحئج كُح هي ُولب في الجدوؿ (.)16
الجدول (:)16
اليم ر الُبحشر وغ ر الُبحشر واإلجُحلي لميفك ر اإل جحبي عمى الرلح عف الب حة
نوع التأثير

األثر المباشر ć
األثر غير المباشر

األثر اإلجمالي c
Zero-Order

الطمأنينة النفسية

الرضا عن الحياة

المتغير المؤثر
الطُمر ر الرفت

0.000

0.293

اليفك ر اإل جحبي

0.771

0.668

الطُمر ر الرفت

0.000

0.000

اليفك ر اإل جحبي

0.000

0.226

الطُمر ر الرفت

0.000

0.293

اليفك ر اإل جحبي

0.771

0.894

* األثر اإلجمالي = األثر المباشر  +األثر غير المباشر

يب ػ ف ُػػف الج ػػدوؿ ( )16أف الطُمر ر ػ الرفتػ ػ واليفك ػػر اإل ج ػػحبي له ػح أ ػػر إ جػػحبي عم ػػى الرلػػح ع ػػف
دور هحُحً في ز حدة أ ر اليفك ر اإل جحبي عمى الرلح عف الب حة،
الب حة ،ب ث يمدب الطُمر ر الرفت
اً
وهذا يلح ُف الدبلق غ ر الُبحشػرة أل ػر الدبلقػ بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي عمػى الرلػح عػف الب ػحة ُػف
ربلؿ إدرحؿ الطُمر ر الرفتػ (كُيث ػر وتػ ط) ،فكحرػت الدبلقػ غ ػر الُبحشػرة لميفك ػر اإل جػحبي عمػى
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الرل ػح عػػف الب ػحة إ جحب ػ  ،بُدرػػى أف الطُمر ر ػ الرفت ػ يز ػػد ُػػف قػػوة الدبلق ػ ب ػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي
والرلح عف الب حة إذا أدرمت كُيث ػر وتػ ط ب رهُػح ،ب ػث كػحف األ ػر غ ػر الُبحشػر لميفك ػر اإل جػحبي
عم ػػى الرل ػػح ع ػػف الب ػػحة ت ػػحوي ( ،)2.226وه ػػذا ػػدؿ عم ػػى أف الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ كُيث ػػر وتػ ػ ط
اتػػيطحعت ز ػػحدة أ ػػر اليفك ػػر اإل جػػحبي عم ػى الرلػػح عػػف الب ػػحة ُػػف ( )2.668قبػػؿ إدرػػحؿ الطُمر ر ػ
الرفت كُيث ر وت ط إلى ( )2.894بدد إدرحؿ الطُمر ر الرفت كُيث ر وت ط أي بُقدار:
( ،)c- ć( = )0.226والشكؿ انيي ولح رُوذج يبم ؿ الُتحر:

األثزغيزالمباشز()2.226
األثزالكلي=()2.894=2.226+2.668
شكم ( :)1انمسبر انتخطٍطً نهىمورج ومعبمالث انتأثٍر انمببشرة وغٍر انمببشرة بٍه انمتغٍراث

يلػػح ُػػف الشػػكؿ ( )1أف الطُمر رػ الرفتػ عُمػػت عمػػى ز ػػحدة األ ػػر الُبحشػػر لميفك ػػر اإل جػػحبي
عمى الرلح عف الب ػحة ُػف ( )0.668قبػؿ اليوتػط إلػى ( )0.894عرػد اليوتػط ،وهػذا شػ ر إلػى
ال ػدور الُهػػـ لمطُمر ر ػ الرفت ػ كُيث ػػر وت ػ ط فػػي ز ػػحدة األ ػر الُبحشػػر لميفك ػػر اإل جػػحبي عمػػى
الرلح عف الب حة.
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ُػػف رػػبلؿ ريػػحئج يبم ػػؿ الُتػػحر ُكػػف القػػوؿ أف عػػزؿ يػػم ر الطُمر ر ػ الرفت ػ عػػف الدبلق ػ ب ػ ف
اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب حة لدؼ ُف قوة هذه الدبلق لدة بفظ القرآف ُف طمب كم
الشر د في جحُد الرم ؿ ،واذا يـ إدرحؿ الطُمر ر الرفت كُيث ػر وتػ ط بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي
والرلح عف الب حة فإره ز د ُف قوة الدبلق ب رهُح.
ولُدرفػ رػػوع اليوتػػط (جزئػػي أـ يػػحـ) فقػػد بػ ف هػػولُز ( )Holmes, 2002أرػه إذا اردػػدـ األ ػػر
ب رهُػػح وأصػػبح غ ػػر داؿ إبصػػحئ حً فػػإف الُيث ػػر الوت ػ ط يوتػػط كم ػحً ،أُػػح إذا لػػدؼ األ ػػر ب ػ ف
الُيث ر الُتيقؿ والُيث ر اليحبع وبقي داؿ إبصحئ حً فإف الُيث ر الوت ط يوتط جزئ حً في الدبلق
ب ف الطُمر ر الرفت والرلح عف الب حة.
وب ث أف أ ر اليفك ر اإل جحبي وب ف الرلح عف الب حة كحف داؿ إبصحئ حً قبؿ اليوتط وبقي داؿ
إبصحئ حً عرد اليوتط ،لذا فإف الطُمر ر الرفت ييوتط جزئ حً الدبلق ب رهُح.
السؤال الثـامن :ىـل تختمـف تقـديرات أفـراد عينـة الد ارسـة لمسـتوى الطمأنينـة النفسـية ومسـتوى
التفكير اإليجابي ومستوى الرضا عن الحياة لدى حفظة القـرآن الكـريم مـن طمبـة كميـة الشـريعة
في جامعة الخميل مـن وجيـة نظـرىم وفقـاً لممتغيـرات( :الجـنس ،الدرجـة العمميـة ،مسـتوى حفـظ
القرآن).
ب ث ارب ؽ عره األتئم الفرع اني :
السؤال الفرعي األول :ىل توجد فـروق ذات دال لـة إحصـائية بـين متوسـطات مسـتوى الطمأنينـة
النفسية ومستوى التفكيـر اإليجـابي ومسـتوى الرضـا عـن الحيـاة لـدى حفظـة القـرآن الكـريم مـن
طمبة كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية نظرىم تعزى لمتغير الجنس.
لفبػػص الف ػػروؽ ب ػ ف ُيوت ػػطحت ُتػ ػيوة الطُمر ر ػ الرفتػ ػ وُت ػػيوة اليفك ػػر اإل ج ػػحبي وُت ػػيوة
الرلح عف الب حة لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ُػف وجهػ
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رظرهـ يدزة لُيث ر الجرس ،اتيردـ اريبحر (ت) لمد رحت الُتيقم ( Independent-Sample
 ،)t-testكُح هو ُولح في الجدوؿ (.)17
الجدول (:)17
ريػحئج اريب ػحر (ت) ( )Independent- Sample t-testلميدػػرؼ عمػػى الفػػروؽ بػ ف ُيوت ػطحت ُتػػيوة
الطُمر ر ػ الرفت ػ وُتػػيوة اليفك ػػر اإل جػػحبي وُتػػيوة الرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف
طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ ُف وجه رظرهـ يدزة لُيث ر الجرس (ف = .)253
انمتغٍر
انطمأوٍىت انىفسٍت
انتفكٍر اإلٌجببً
انرضب عه انحٍبة

انجىس

انعذد

ذكز
أنثى
ذكز 
أنثى 
ذكز 
أنثى 

54
199
54
199
54
199

انمتوسط
انحسببً
3.66
4.07
4.18
3.85
3.92
4.03

االوحراف
انمعٍبري
0.68
0.52
0.59
0.56
0.74
0.58

قٍمت ث
انمحسوبت

انذالنت اإلحصبئٍت

**4.704

 0.000

** 3.640

 0.000

1.127

0.261

**دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( * ،)0.01دالة إحصائياً عند مستوى دال لة ( ،)0.05درجات الحرية = 251
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دال لة ( ،1.96 = )0.05قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يش ر الب حرحت الواردة في الجدوؿ ( )17إلى ُح مي:
 وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػ إبصػ ػػحئ عرػ ػػد ُتػ ػػيوة الدالل ػ ػ ( )≤0.05ب ػ ػ ف ُيوتػ ػػطحت ُتػ ػػيوةالطُمر ر الرفت لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ يدػزة لُيث ػر
الجػػرس ،ب ػػث بمثػػت ق ُ ػ (ت) الُبتػػوب ( )4.704بدالل ػ إبصػػحئ ( )0.000وهػػي أكبػػر ُ ػف
ق ُ (ت) الجدول ( )1.96عرػد ُتػيوة داللػ ( ،)0.05وكحرػت الفػروؽ لصػحلح اإلرػحث بُيوتػط
بتحبي (ُ )4.07قحبؿ ( )3.66لمذكور ،أي أف اإلرحث لد هف طُمر ر رفت أك ر ُف الذكور.
 وجود فروؽ ذات دالل إبصحئ عرػد ُتػيوة الداللػ ( )≤0.05بػ ف ُيوتػطحت ُتػيوة اليفك ػراإل جحبي لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ يدزة لُيث ر الجػرس،
ب ث بمثت ق ُ (ت) الُبتوب ( )3.640بدالل إبصػحئ ( )0.000وهػي أكبػر ُػف ق ُػ (ت)
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الجدول ػ ( )1.96عرػػد ُتػػيوة دالل ػ ( ،)0.05وكحرػػت الفػػروؽ لصػػحلح الػػذكور بُيوتػػط بتػػحبي
(ُ )4.18قحبؿ ( )3.85لئلرحث ،أي أف الذكور لد هـ يفك ر إ جحبي أك ر ُف اإلرحث.
 عػػدـ وج ػود فػػروؽ ذات دالل ػ إبصػػحئ عرػػد ُت ػيوة الدالل ػ ( )≤0.05ب ػ ف ُيوتػػطحت ُتػػيوةالرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ يدزة لُيث ػر
الجرس ،ب ث بمثت ق ُ (ت) الُبتػوب ( )1.127بداللػ إبصػحئ ( )0.261وهػي أصػثر ُػف
ق ُ (ت) الجدول ( )1.96عرد ُتيوة دالل (.)0.05
السؤال الفرعي الثاني :ىل توجد فروق ذات دال لة إحصـائية بـين متوسـطات مسـتوى الطمأنينـة
النفسية ومستوى التفكيـر اإليجـابي ومسـتوى الرضـا عـن الحيـاة لـدى حفظـة القـرآن الكـريم مـن
طمبة كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية نظرىم تعزى لمتغير الدرجة العممية.
لفبػػص الف ػػروؽ ب ػ ف ُيوت ػػطحت ُتػ ػيوة الطُمر ر ػ الرفتػ ػ وُت ػػيوة اليفك ػػر اإل ج ػػحبي وُت ػػيوة
الرلح عف الب حة لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ُػف وجهػ
رظػػرهـ يدػػزة لُيث ػر الدرجػ الدمُ ػ  ،اتػػيردـ اريبػػحر (ت) لمد رػػحت الُتػيقم (Independent-
 ،)Sample t-testكُح هو ُولح في الجدوؿ (.)18
جدول ( :)18نتائج اختبار (ت) ( )Independent- Sample t-testلمتعرف عمى الفروق
بين متوسطات مستوى الطمأنينة النفسية ومستوى التفكير اإليجابي ومستوى الرضا عن
الحياة لدى حفظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية نظرىم
تعزى لمتغير الدرجة العممية (ن = .)253
المتغير
الطمأنينة النفسية
التفكير اإليجابي

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

الحسابي

المعياري

المحسوبة

0.58

الدرجة العممية

العدد

بكحلور وس

205

3.90

ُحجتي ر فمعمى

48

4.31

0.45

بكحلور وس

205

3.84

0.59

ُحجتي ر فمعمى

48

4.27

0.54
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الداللة اإلحصائية

**4.525

0.000

**4.623

0.000

الرضا عن الحياة

بكحلور وس

205

3.93

0.59

ُحجتي ر فمعمى

48

4.32

0.60

**4.039

0.000

**دالة إحصائياً عند مستوى دال لة ( * ،)0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية = 251
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دال لة ( ،1.96 = )0.05قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يش ر الب حرحت الواردة في الجدوؿ ( )18إلى ُح مي:
 وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػ إبص ػ ػحئ عرػ ػػد ُتػ ػػيوة الدالل ػ ػ ( )≤0.05ب ػ ػ ف ُيوتػ ػػطحت ُتػ ػػيوةالطُمر ر الرفت لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ يدػزة لُيث ػر
الدرج الدمُ  ،ب ث بمثت ق ُ (ت) الُبتوب ( )4.525بدالل إبصحئ ( )0.000وهي أكبر
ُػػف ق ُػ (ت) الجدول ػ ( )1.96عرػػد ُتػػيوة داللػ ( ،)0.05وكحرػػت الفػػروؽ لصػػحلح الُحجتػػي ر
ف ػػمعمى بُيوت ػػط بت ػػحبي (ُ )4.31قحب ػػؿ ( )3.90لمبك ػػحلور وس ،أي أف طمبػ ػ الُحجت ػػي ر فػ ػمعمى
لد هـ طُمر ر رفت أك ر ُف طمب البكحلور وس.
 وجود فروؽ ذات دالل إبصحئ عرػد ُتػيوة الداللػ ( )≤0.05بػ ف ُيوتػطحت ُتػيوة اليفك ػراإل جحبي لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د فػي جحُدػ الرم ػؿ يدػزة لُيث ػر الدرجػ
الدمُ ػ  ،ب ػث بمثػػت ق ُ ػ (ت) الُبتػػوب ( )4.623بداللػ إبصػػحئ ( )0.000وهػػي أكبػػر ُػػف
ق ُ (ت) الجدول ( )1.96عرد ُتيوة دالل ( ،)0.05وكحرػت الفػروؽ لصػحلح طمبػ الُحجتػي ر
ف ػػمعمى بُيوت ػػط بت ػػحبي (ُ )4.27قحب ػػؿ ( )3.84لطمبػ ػ البك ػػحلور وس ،أي أف طمبػ ػ الُحجت ػػي ر
فمعمى لد هـ يفك ر إ جحبي أك ر ُف طمب البكحلور وس.
 وجػود فػروؽ ذات داللػ إبصػحئ عرػد ُتػيوة الداللػ ( )≤0.05بػ ف ُيوتػطحت ُتػيوة الرلػػحعف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ يدزة لُيث ر الدرج
الدمُ ػ  ،ب ػػث بمثػػت ق ُ ػ (ت) الُبتػػوب ( )4.039بداللػ إبصػػحئ ( )0.000وهػػي أكبػػر ُػػف
ق ُ (ت) الجدول ( )1.96عرد ُتيوة دالل ( ،)0.05وكحرػت الفػروؽ لصػحلح طمبػ الُحجتػي ر
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ف ػػمعمى بُيوت ػػط بت ػػحبي (ُ )4.32قحب ػػؿ ( )3.93لطمبػ ػ البك ػػحلور وس ،أي أف طمبػ ػ الُحجتػ ػي ر
فمعمى لد هـ رلح عف الب حة أك ر ُف طمب البكحلور وس.
السؤال الفرعي الثالث :ىل توجد فروق ذات دال لة إحصـائية بـين متوسـطات مسـتوى الطمأنينـة
النفسية ومستوى التفكيـر اإليجـابي ومسـتوى الرضـا عـن الحيـاة لـدى حفظـة القـرآن الكـريم مـن
طمبة كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية نظرىم تعزى لمتغير مستوى حفظ القرآن.
لفبػػص الف ػػروؽ ب ػ ف ُيوت ػػطحت ُتػ ػيوة الطُمر ر ػ الرفتػ ػ وُت ػػيوة اليفك ػػر اإل ج ػػحبي وُت ػػيوة
الرلح عف الب حة لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ُػف وجهػ
ػرف ،اتػ ػ ػ ػػيردـ اريبػ ػ ػ ػػحر (ت) لمد رػ ػ ػ ػػحت الُتػ ػ ػ ػػيقم
رظػ ػ ػ ػػرهـ يدػ ػ ػ ػػزة لُيث ػ ػ ػ ػػر ُتػ ػ ػ ػػيوة بفػ ػ ػ ػػظ القػ ػ ػ ػ آ
( ،)Independent-Sample t-testكُح هو ُولح في الجدوؿ (.)19
جــدول ( :)19نتــائج اختبــار (ت) ( )Independent- Sample t-testلمتعــرف عمــى الفــروق بــين
متوسطات مستوى الطمأنينة النفسية ومستوى التفكير اإليجابي ومستوى الرضا عـن الحيـاة لـدى حفظـة القـرآن
الكريم مـن طمبـة كميـة الشـريعة فـي جامعـة الخميـل مـن وجيـة نظـرىم تعـزى لمتغيـر مسـتوى حفـظ القـرآن (ن =
.)253
المتغير
الطمأنينة النفسية
التفكير اإليجابي
الرضا عن الحياة

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

الدال لة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

اإلحصائية

0.58

**3.209

0.002

**2.888

0.004

**2.710

0.007

مستوى حفظ القرآن

العدد

جزئي

201

3.92

كمي

52

4.21

0.52

جزئي

201

3.87

0.59

كمي

52

4.14

0.62

جزئي

201

3.95

0.59

كمي

52

4.21

0.67

**دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( * ،)0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05درجات الحرية = 251
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى دال لة ( ،1.96 = )0.05قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يش ر الب حرحت الواردة في الجدوؿ ( )20إلى ُح مي:
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 وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػ إبصػ ػػحئ عرػ ػػد ُتػ ػػيوة الدالل ػ ػ ( )≤0.05ب ػ ػ ف ُيوت ػ ػطحت ُتػ ػػيوةالطُمر ر الرفت لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ يدػزة لُيث ػر
ُتيوة بفظ القرآف ،ب ث بمثت ق ُ (ت) الُبتوب ( )3.209بدالل إبصػحئ ( )0.002وهػي
أكبر ُف ق ُ (ت) الجدول ( )1.96عرػد ُتػيوة داللػ ( ،)0.05وكحرػت الفػروؽ لصػحلح البفػظ
الكمػػي بُيوتػػط بتػػحبي (ُ )4.21قحبػػؿ ( )3.92لمبفػػظ الجزئػػي ،أي أف طمبػ البفػػظ الكمػػي لػػد هـ
طُمر ر رفت أك ر ُف طمب البفظ الجزئي.
 وجود فروؽ ذات دالل إبصحئ عرػد ُتػيوة الداللػ ( )≤0.05بػ ف ُيوتػطحت ُتػيوة اليفك ػراإل جحبي لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ػؿ يدػزة لُيث ػر ُتػيوة
بفػػظ القػرآف ،ب ػػث بمثػػت ق ُػ (ت) الُبتػػوب ( )2.888بداللػ إبصػػحئ ( )0.004وهػػي أكبػػر
ُف ق ُ (ت) الجدول ( )1.96عرد ُتيوة داللػ ( ،)0.05وكحرػت الفػروؽ لصػحلح طمبػ البفػظ
الكمػػي بُيوتػػط بتػػحبي (ُ )4.14قحبػػؿ ( )3.87لطمب ػ البكػػحلور وس ،أي أف طمب ػ البفػػظ الكمػػي
لد هـ يفك ر إ جحبي أك ر ُف طمب البفظ الجزئي.
-

وجػود فػروؽ ذات داللػ إبصػحئ عرػد ُتػيوة الداللػ ( )≤0.05بػ ف ُيوتػطحت ُتػيوة الرلػػح
عػػف الب ػػحة لػػدة بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ يدػػزة لُيث ػػر
ُتيوة بفظ القرآف ،ب ث بمثت ق ُ (ت) الُبتوب ( )2.710بدالل إبصػحئ ( )0.000وهػي
أكبػػر ُػػف ق ُػ (ت) الجدول ػ ( )1.96عرػػد ُتػػيوة داللػ ( ،)0.05وكحرػػت الفػػروؽ لصػػحلح طمبػ
البفػػظ الكمػػي بُيوتػػط بتػػحبي (ُ )4.21قحبػػؿ ( )3.92لطمبػ طمبػ البفػػظ الجزئػػي ،أي أف طمبػ
البفظ الكمي لد هـ رلح عف الب حة أك ر ُف طمب البفظ الجزئي.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس

يلُف هذا الفصؿ ُرحقش ريحئج الدرات  ،والرروج بُجُوع ُف اليوص حت واالقيرابحت.

أوالً :مناقشة نتائج الدراسة

مناقشة نتائج السؤال األول :ما مستوى الطمأنينة النفسية لدى حفظة القرآن الكريم من طمبة

كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية نظرىم؟
أظهرت الريحئج أف ُتيوة الطُمر ر الرفت لدة بفظ القرآف الكر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي
جحُد ػ الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ كػػحف بدرج ػ ُريفد ػ  ،إذ بمػػغ الُيوتػػط البتػػحبي لمدرج ػ الكم ػ
لمطُمر ر الرفت ( )3.98ورتب ُئو (.)79.6%
و ُكف يفت ر هذه الري جػ إلػى اف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ُبػحفظوف فػي طب دػيهـ
وُيُتػػكوف بُبػػحدئ الػػد ف اإلتػػبلُي الػػحف الػػى أف الُرػػحهج اليػػي درتػػورهح يدػػزز لػػد هـ ا ُػػحف
عقحئدي قحئـ عمى االيكحؿ عمى ا﵀ وهذا وفر لد هـ الشدور بحلطُمر ر وأف كؿ ُح بدث لهـ فػي
هػػذه الب ػػحة هػػو ُػػف ا﵀ ،وايكػػحلهـ عمػػى ا﵀ ولػػد لػػد هـ إبتػػحس ق رػػي أف ا﵀ تػ د ر أُػػورهـ كُػػح
شحء وهذا ز د ُف طُمر ريهـ الرفت  ،قحؿ يدحلى :الذ ف آُروا ويطُئف قموبهـ بػذكر ا﵀ أال بػذكر
ا﵀ يطُئف القموب "(الرعد . )28 :
كُح يدزة هذه الري ج إلى اف الطمب الذ ف درتوف الدموـ الد ر تواء عمى ُتيوة البكحلور وس
أو الد ارتػػحت الدم ػػح كورػػوف ذوي يوجهػػحت د ر ػ عقحئد ػ أك ػػر ُػػف غ ػػرهـ وطب دػ الُػواد الد ارتػ
وبفػػظ الق ػرآف الكػػر ـ والفهػػـ الصػػب ح لػػه تػػحعد عمػػى وجػػود ُتػػيوة عػػحؿ ُػػف الطُمر ر ػ الرفت ػ
لد هـ.
و ُ ػػؿ الُػػرهج القرآرػػي رحرط ػ طر ػػؽ لئلرتػػحف الُتػػمـ ف ػػيدمـ ُػػف ربللػػه كػػؿ ُػػح يدمػػؽ بحلب ػػحة
بجواربهح الُريمف الرفت واالجيُحع واالقيصحد وغ رهح لذلؾ فإف الرطحب القرآري دعوا هؤالء
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الطمب الى االطُئرحف وااليكحؿ عمى ا﵀ في كؿ أُور ب حيهـ  ،وأف كؿ شيء ُق ّدر عرػد ا﵀ عػز
وجؿ ُُح بدث الراب والتك ر في رفوتهـ  ،وأف اإل ُحف بح﵀ واليوكؿ عم ه تحهـ بدرجػ كب ػرة
في ي ب ت هذا الُديقػد (الطُمر رػ الرفتػ ) فػي رفػس الطمبػ ُػف بفظػ القػرآف الكػر ـ " .فُػف ايبػع
هداي فبل لؿ وال شقى وُف أعرض عػف ذكػري فػإف لػه ُد شػ لػركح" (.طػه ، )124-123:
"إف الذ ف قحلوا ربرح ا﵀ ـ اتيقحُوا فبل روؼ عم هـ والهـ بزروف" ( االبقحؼ . )13:
وايفقت هذه الري جػ ُػع د ارتػ أبػو هػدروس ( )2017اليػي أظهػرت ريحئجهػح أف ُتػيوة الطُمر رػ
الرفت لدة بفظ القرآف الكر ـ ُريفع  ،واليي يرة أف الطُمر ر الرفت يدد ُف أهـ البحجحت
األتحت ػ البلزُ ػ لمرُػػو الرفتػػي التػػم ـ لكػػؿ فػػرد ،ويش ػ ر إلػػى اريبحطهػػح الو ػػؽ بػػحلُيث رات ذات
الصم بحلتموؾ الد ري كحالليزاـ الد ري والصدؽ واإل حر والتُحت الرفت اال جحب و فتروف ذلؾ
بػػمف ب ئ ػ اليبف ػ ظ يشػػكؿ يرب ػ رصػػب لرفػػع ُتػػيوة الطُمر ر ػ الرفت ػ لمفػػرد ،ويش ػ ر ك ػػر ُػػف
الدراتحت إلى أف بفظ القرآف الكر ـ أو قراءيػه يجمػب لمقػرد ال اربػ الرفتػ والطُمر رػ ب ػث يديبػر
قراءيه ُبلذا آُرح لكؿ ُف شدر بحللػ ؽ والقمػؽ أُػحـ يبػد حت وُصػحعب الب ػحة  ،وهػذا ُػح أكديػه
د ارتػ ُصػػطفى ( ،)2010والديػػوـ ( ،)1997والتػ د ( )2013اليػػي أش ػحرت إلػػى اريفػػحع ُتػػيوة
الطُمر ر الرفت لدة طمب يبف ظ القرآف أك ر ُف غ رهـ .
درت ػ
وايفقػػت هػػذه الري ج ػ أ لػػح ُػػع ا

ُتػػدودة ( )2018اليػػي أظهػػرت ريحئجهػػح أف لمق ػرآف الكػػر ـ

دور كب ػػر لمشػػدور بحلطُمر ر ػ الرفت ػ

فهػػو ارب ػ لمػػرفس وطُمر ر ػ لمقمػػب وتػػك ر لمػػروح وشػػفحء

لجُ ػػع االل ػػطرابحت واألُ ػػراض الرفتػ ػ  ،كُ ػػح ايفقػػػت ُػ ػع د ارتػ ػ التػ ػ د أبُ ػػد ) )2013اليػػػي
أولػػبت ريحئجهػػح اريفػػحع التػػُ الدحُ ػ لمطُمر ر ػ ووجػػود عبلق ػ اريبحط ػ طرد ػ ب ػ ف الطُمر ر ػ
الرفت وكؿ ُف الدُر وعدد األج ازء الُبفوظ ُف القرآف الكر ـ.
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مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما مستوى التفكير اإليجـابي لـدى حفظـة القـرآن الكـريم مـن طمبـة
كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية نظرىم؟
أظهرت الريحئج أف ُتيوة اليفك ر اإل جحبي لدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي
جحُد ػ الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ كػػحف بدرج ػ ُريفد ػ  ،إذ بمػػغ الُيوتػػط البتػػحبي لمدرج ػ الكم ػ
لميفك ر اإل جحبي لد هـ ( )3.92ورتب ُئو (.)78.4%
و ُكف يفت ر هذه الري ج بمف طمب كم الشر د يُ ػزوف عػف بق ػ الكم ػحت األرػرة فػي أف لهػـ
ُكحر اجيُحع و رظر انرروف لهـ رظرة إ جحب وهذا ردكس عمى رُط يفك ر هـ في أف كوف
يفك ر إ جحبي ال تمبي .
ك ػػذلؾ ف ػػإف طمبػ ػ كم ػ ػ الش ػػر د ط ػػوروف و كيت ػػبوف ُه ػػحرة اليفك ػػر اإل ج ػػحبي ُ ػػف ر ػػبلؿ الُػ ػواد
الدرات الد ر اليي يدمُورهح ،وكذلؾ ُف رػبلؿ بفػظ ويػدبر القػرآف الكػر ـ عمػى ُػدار التػروات
الدرات األربع أو ُح بددهح في الدراتحت الدم ح .
الد ف اإلتبلُي ب رح جُ دحً عمى اليفك ػر بصػورة إ جحب ػ  ،ورُػط اليرشػئ الُجيُدػي ب رػح عمػى
اليفك ر بصورة إ جحب أ لح  ،بيى رتيط ع ُواجه يبد حت الب حة ويجرب األزُحت الرحيج عف
هػػذه اليبػػد حت فحلتػ رة الربو ػ ف هػػح ك ػػر ُػػف االيجحهػػحت اإل جحب ػ فػػي اليفك ػػر فقػػوؿ الرتػػوؿ ﷺ:
عجب ػحً ألُ ػ ِر اْلُ ػؤ ُِ ِف إِ َّف أَُ ػره ُكمَّػػه لَػػه َر ػػر ،ولَػ س َذلِػ َ ِ ٍ َّ
اء َش ػ َك َر
َصػ َ
ََ
ُْ
ػحبيْهُ َتػ َّػر ُ
ػؾ أل َبػػد إِال لْم ُُػ ْػؤ ُِف :إِ ْف أ َ
ْ َُ ُ ُ ْ ٌ َ ْ َ
ْ
ػحف ر ْ ػ اًر لَػػهُ .رواه ُت ػمـ .ػػدعو الػػى اليفك ػػر بصػػورة
ػحبيْهُ َ
َصػ َ
صػ َػب َر فَ َكػ َ
فَ َكػ َ
اء َ
لػ َّػر ُ
ػحف َر ْ ػ اًر لَػػهَُ ،وِا ْف أ َ
إ جحب ػ بػػمف أُػػر الُػػؤُف كم ػه ر ػػر ،وهرػػحؾ فػػي يفت ػ ر الق ػرآف أ لػػح أف تػػورة الشػػورة هػػي ُػػف
التور الُوجه ليرُ اليفك ر اإل جحبي عرد الفرد .
وايفقػػت هػػذه الري ج ػ ُػػع د ارت ػ عػػودة ( )2020اليػػي أظهػػرت ريحئجهػػح وجػػود ُتػػيوة ُريفػػع فػػي
اليفك ػػر اإل جػػحبي لػػدة طحلبػػحت كم ػ اليرب ػ لمبرػػحت وفتػػرت هػػذه الري جػ إلػػى اف طب دػ الظػػروؼ
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اليي يُر بهح طحلبحت الكم واليي قد أكتبيهـ ربرات ُيروع وُتيوة قحفي فلبل عف اطبلعهػـ
عمػػى ُريمػػؼ ُكورػػحت بب ئػػيهـ الُب ط ػ وُػػح ُيمكػػوه ُػػف ُدموُػػحت عػػف ذوايهػػـ تػػحهُت بز ػػحدة
اليفك ػػر اإل جػػحبي لػػد هـ ،واف كحرػػت هػػذه الري جػ ُوجػػودة عرػػد طمب ػ كم ػ اليرب ػ بشػػكؿ رػػحص
فحألجدر أف يكوف عرد طمب كم الشر د بشكؿ عحـ وبحألرص بفظ القرآف الكر ـ .
كُ ػػح ايفق ػػت ُ ػػع د ارتػ ػ قحت ػػـ ( )2009الي ػػي أول ػػبت ريحئجه ػػح وج ػػود ُت ػػيوة ع ػػحؿ ف ػػي اليفك ػػر
اإل جػػحبي لػػدة الُفبوص ػ ف ،واريمفػػت ُػػع د ارت ػ ات ػم ـ ( )2017اليػػي يوصػػمت إلػػى أف اليفك ػػر
اإل جحبي لدة رر جي الجحُدحت جحء بُتيوة ُيوتط .
مناقشة نتائج السؤال الثالث :ما مستوى الرضا عن الحياة لدى حفظـة القـرآن الكـريم مـن طمبـة
كمية الشريعة في جامعة الخميل من وجية نظرىم؟
أظهرت الريحئج أف ُتيوة الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمبػ كم ػ الشػر د فػي
جحُد ػ الرم ػػؿ ُػػف وجه ػ رظػػرهـ كػػحف بدرج ػ ُريفد ػ  ،إذ بمػػغ الُيوتػػط البتػػحبي لمدرج ػ الكم ػ
لمرلح عف الب حة لد هـ ( )4.01ورتب ُئو (.)80.2%
و ُكف يفت ر هذه الري ج

بمف الطمب بفظ القرآف صبح لد هـ ُدرف أك ر في األُور الد ر ،

كُح أف بفظهػـ وفهُهػـ لمقػرآف الكػر ـ جدمهػـ فهُػوف الب ػحة بصػورة صػب ب و لػدوف ألرفتػهـ
أهداؼ واقد

ُكف يبق قهح ُيكم ف عمى ا﵀ عز وجؿ في يبق قهح ولذلؾ رلحهـ عف الب حة رحبع

ُػػف بق قػ إ ُػػحرهـ بػػح﵀ عزوجػػؿ وأف وجػػودهـ فػػي الب ػػحة هػػو لثح ػ تػػحُ وهػػي لد ػػحدة ا﵀ ولػ س
ألُور در و زائمػ قػحؿ يدػحلى  ":وُػح رمقػت الجػف واإلرػس اال ل دبػدوف" (الػذار حت ،)56 ،وري جػ
الدبػػحدة التػػدحدة وبحليػػحلي اليُيػػع بُتػػيوة عػػحؿ ُػػف الرل ػح عػػف الب ػػحة  ،قػػحؿ يدػػحلى  " :قػػحؿ ا﵀
ِ
يدحلى" :و َُػف َيَّػ ِ
ػب َو َُػف َيَ َو َّك ْػؿ َعمَػى المَّػ ِه فَهُ َػو
ؽ المَّػهَ َ ْج َدػؿ لَّػهُ َُ ْر َرًجػح َوَ ْرُزْقػهُ ُِ ْػف َب ْ ُ
ػث َال َ ْبيَت ُ
َب ْتُبهُ إِ َّف المَّهَ َبحلِغُ أ َُْ ِرِه قَ ْد َج َد َؿ المَّهُ لِ ُك ّْؿ َش ْي ٍء قَ ْد ًرا" (الطبلؽ، )3 -2 :
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والُتيوة الدحلي ُف الرلح عف الب حة عرد بفظ القرآف الكر ـ دود في جحرب ُف الجوارب الى
الرب ػرات الب حي ػ اإل جحب ػ والرحجب ػ اليػػي اكيتػػبوهح أ رػػحء الب ػػحة وكػػذلؾ الػػى غ ػحب االيجحهػػحت
التػػمب فػػي يفك ػػرهـ  ،والرظ ػرة اليكحُم ػ الشػػُول لمب ػػحة فػػي لػػوء فهػػـ د رػػي صػػب ح وعُ ػػؽ ،
فحلرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة الطمبػ ُػػف بفظػ القػرآف الكػػر ـ تػػُ ُتػػيقرة الػػى بػػد ُػػح  ،ألف اليدػػحل ـ
واليوج هحت الد ر يجدمهـ رظروف الى هذه الب ػحة بُرظػحر ريمػؼ عػف انرػر ف  ،فهػـ دػحلجوف
األُور الب حي في لوء اليدحل ـ الد ر وهذا تحعد في يشك ؿ ارطبحع ا جحبي عف الب حة لد هـ.
وايفقت هذه الري ج ُع درات األقرع ( ،)2020اليي أظهرت ريحئجهح وجود عبلق ُوجب ب ف كؿ
ُػػف اليػػد ف والرلػػح عػػف الب ػػحة ب ػػث فتػػر ذلػػؾ بػػمف قرحعػػحت اليػػد ف (الُوجػػودة عرػػد بفظػ القػرآف
الكػػر ـ) يػػوفر لمفػػرد شػػكبل ُػػف االتػيقرار والُدرػػى ويبد ػػد الهػػدؼ ُػػف الب ػػحة وأف اإل ُػػحف بػػح﵀ ُػػد
االرتحف الُيد ف بطحق روب يد رػه عمػى يبُػؿ ُشػحؽ الب ػحة وبحليػحلي كػوف لد ػه ُتػيوة ُريفػع
ُػف الرلػػح عػػف الب ػحة  .وايفقػػت أ لػػح ُػػع د ارتػ كيمػو ( )2015اليػػي أشػحرت ريحئجهػػح الػػى وجػػود
عبلق اريبحط ب ف اليػد ف والتػدحدة والرلػح عػف الب ػحة وفتػر ذلػؾ بػمف اليػد ف قػدـ دعُػح روب ػح
رفؼ ُف أعبحء الب حة وأف هرحؾ عبلق ب ف كؿ ُف اليد ف وُؤشرات الصب الرفت  ،ب ث أف
الُتيو حت الُريفد ُف اليد ف يقود الى ُؤش ارت ا جحب لمصب الرفت ُ ؿ االبتحس بحلتػدحدة
والرلح عف الب حة واررفػحض ُتػيوة القمػؽ ، ...وكػذلؾ اريبػحط الُتػيو حت الُررفلػ ُػف اليػد ف
بُؤشرات تمب لمصب الرفت ُ ؿ اريفحع ُتيوة القمؽ  ،التموؾ الُلػحد لمُجيُػع االريبػحر،،،
وبحليػػحلي فػػإف بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ يُيدػػوف بُؤش ػ ارت ا جحب ػ لمصػػب الرفت ػ اليػػي ربػػدر عرهػػح
ُتيوة ُريفع ُف الرلح عف الب حة.
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مناقشــة نتــائج الس ـؤال الرابــع :ىــل توجــد عالقــة ارتباطي ـة ذات داللــة إحصــائية بــين الطمأنينــة
النفسية وبين التفكيـر اإليجـابي لـدى حفظـة القـرآن الكـريم مـن طمبـة كميـة الشـريعة فـي جامعـة
الخميل من وجية نظرىم.
يوصػػمت الد ارت ػ إلػػى وجػػود عبلق ػ اريبحط ػ طرد ػ دال ػ إبص ػحئ حً ب ػ ف الطُمر ر ػ الرفت ػ وب ػ ف
اليفك ر اإل جحبي لػدة بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ،ب ػث بمػغ
ُدحُؿ االريبحط لمدبلق ب رهُح ( )0.798بدالل إبصحئ (.)0.000
ويد ػػزة ه ػػذه الري جػ ػ إل ػػى أف الش ػػرص ال ػػذي يُي ػػع بحلصػ ػب الرفتػ ػ والطُمر رػ ػ

الرفتػ ػ

فك ػػر

ألف الطُمر ر ػ الرفت ػ يتػػهـ فػػي أف تػػيُيع أك ػػر فػػي ب حيػػه و قػػؿ القمػػؽ واليػػوير لد ػػه
بإ جحب ػ ّ
وبحليحلي ت رظر لمجحرب الُلػيء ُػف ب حيػه  ،واليفك ػر اإل جػحبي لػدة الفػرد ػردكس عمػى األتػرة
وُب طػه اإلجيُػػحعي ،ف شػدر بحألُػػحف وال اربػ والرلػػح والتػػدحدة  ،قػوؿ الػػدكيور ل ور ػؿ ي جػػر فػػي
كيحبػػه " اليفػػحؤؿ ب ولوج ػػح األُػػؿ"" ،إف اجتػػحُرح يبيػػوي عمػػى ُػػح دػػرؼ بحتػػـ الص ػ دل الدارم ػ
وعرػػدُح يكػػوف افكحررػػح إ جحب ػ يُرفػػع كفػػحءة جهحزرػػح الُرػػحعي و فػرز الجتػػـ ُػواد ُهدئػ دارم ػ ُ ػػؿ
(& p&h ridpو & )p&CWidiepيتحعد عمى رفض اليوير الرفتي واأللـ ،كُح يُتحعد عمى بث
طحقػ ػ الجت ػػـ وي ػػدع ُهح بي ػػى يب ػػت أقص ػػى ظ ػػروؼ الل ػػثط ،وبحلي ػػحلي يت ػػحعد عم ػػى الطُمر رػ ػ
الرفتي ،و يجمى ذلؾ بشكؿ أكبر عرد بفظ القرآف الكر ـ "وفػي أرفتػكـ أفػبل يبصػروف" (الػذار حت
)21 :
ارت رحجبػ فػي
يُرح الطُمر ر الرفت ُتحب لمطحلب الذي بفظ القرآف الكر ـ عمى أف يرذ قػر ا
الُواقػػؼ االي يواجهػػه فػػي ب حيػػه  ،والرجػػحح فػػي ايرػػحذ القػ اررات رجػػع الػػى رُػػط اليفك ػػر اإل جػػحبي
ب ػػث كػػوف ُولػػوع ح فػػي يقػػد ر األُػػور والببػػث عػػف البػػدائؿ األفلػػؿ وهرػػحؾ د ارتػػحت أشػػحرت
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إلػػى يػػم ر البحل ػ االرفدحل ػ عمػػى ُتػػيوة اليفك ػػر اإل جػػحبي وايرػػحذ القػػرار ُ ػػؿ د ارت ػ رصػػحور
( " ،)2020اليرظ ـ االرفدحلي وعبلقيه بحليفك ر اإل جحبي لدة طمب جحُد ال رُوؾ"
فػػإذا رظررػػح الػػى د ارت ػ

عشػػُحوي ( )2018اليػػي جُدػػت ب ػف اليفك ػػر اإل جػػحبي وكػػؿ ُػػف اليفػػحؤؿ

ويق ػد ر الػػذات فقػػد يوصػػمت إلػػى وجػػود عبلقػػحت طرد ػ ُوجب ػ ب ػ ف هػػذه الُيث ػرات وفتػػرت هػػذه
الري ج بمف اليفحؤؿ ديبر ُف الركحئز األتحت لمتبلُ واألُف الرفتي و قود الى يفك ػر إ جػحبي
 .وه ػػذا يف ػػؽ ُ ػػع ه ػػذه الد ارتػ ػ بوج ػػود عبلقػ ػ اريبحط ػػه طرد ػ ػ بػ ػ ف ك ػػؿ ُ ػػف اليفك ػػر اإل ج ػػحبي
والطُمر ر الرفت ب ث أف كؿ ُف اليفحؤؿ ويقد ر الذات قود الى طُمر ر رفت .
مناقشة نتائج السؤال الخامس :ىـل توجـد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية بـين الطمأنينـة
النفسية وبين الرضا عن الحياة لـدى حفظـة القـرآن الكـريم مـن طمبـة كميـة الشـريعة فـي جامعـة
الخميل من وجية نظرىم.
يوصػػمت الد ارت ػ إلػػى وجػػود عبلق ػ اريبحط ػ طرد ػ دال ػ إبص ػحئ حً ب ػ ف الطُمر ر ػ الرفت ػ وب ػ ف
الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ،ب ػث بمػغ
ُدحُؿ االريبحط لمدبلق ب رهُح ( )0.803بدالل إبصحئ (.)0.000
وايفقػػت هػػذه الري ج ػ ُػػع د ارت ػ عبػػد الوابػػد ( )2019الي ػي يوصػػمت إلػػى وجػػود عبلق ػ اريبحط ػ
ُوجب ػ ب ػ ف األُػػف الرفتػػي والرلػػح عػػف الب ػػحة وتػػبب هػػذه الري ج ػ دػػود إلػػى دور األُػػف الرفتػػي
عمى الرلح عػف الب ػحة  ،فػحألُف الرفتػي ُػف أهػـ البحجػحت الرفتػ البلزُػ لمرُػو الرفتػي التػوي
والصب الرفت لمفرد  ،وهذا بدوره ردكس عم ه بمف صبح ارلػ ح عػف ب حيػه  .ود ارتػ الثحُػدي
( )2016اليي يوصمت إلى وجود عبلق اريبحط ه ب ف درجػحت األُػف الرفتػي (الطُمر رػ الرفتػ )
ودرجحت جودة الب حة (الرلح عف الب حة) لدة ع ر ُف طمب كم الدُحـ.
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يث ػر ُفهػوـ الفػرد عػف
يولد في الفرد طحق
روب هحئم ّ
ّ
و ُكف يفت ر هذه الري ج إلى أف الدق دة ّ
ذايه ،وعف انرر ف وعف الب حة ،ويُده بُدرى إ جحبي لمب ػحة أي أف لمب ػحة ُدرػى ،كُػح أّف بفػظ
ويويريػه و جمػب لػه ال اربػ  ،واألُػف
ا
القرآف ؤ ر إ جحب حً عمى الفرد ب ث ؤدي إلى يرف ؼ هُوُه
و شػػدره بمّرػػه ُقبػػوؿ ُػػف انرػػر ف ،وهػػذا جدمػه شػػدر بػػحألُف الرفتػػي واالجيُػػحعي ُُػػح ػػوفر لد ػػه
رلح عف ذايه وب حيه وعف انرر ف.
والفػػرد الػػذي كػػوف لد ػػه أُػػف رفتػػي عػػحؿ كػػوف ُه ػػم ليمب ػ بحجحيػػه ألعمػػى ُتػػيوة ُػػف األُػػف
الرفتي إلى أف صؿ إلى ُتيوة يبق ؽ ذايػه  ،وهػذا شػدره بحلرلػح عػف ب حيػه  ،او ديبػر ألُػف
الرفتػػي ُػػف أهػػـ البحجػػحت الي ػي تػػدى األرتػػحف فػػي يبق قهػػح فُػػف كػػحف ب حيػػه آُرػػه غ ػػر ُهػػددة
برطػػر أو رػػوؼ  ،فػػمف ذلػػؾ شػػدره بب ػػحة ج ػػدة ورلػػح عػػف ب حيػػه وُُػػح ال شػػؾ ف ػػه أف اليُتػػؾ
بيدػػحل ـ الػػد ف وبفػػظ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف أهػػـ ُتػػببحت الرل ػح عػػف الب ػػحة واالبيدػػحد عرػػه ُػػف أهػػـ
ِ
ِ
لػػر ًكح " (طػػه:
ُتػػببحت الب ػػحة الشػػق فقػػد قػػحؿ يدػػحلى " َو َُػ ْػف أ ْ
ض َعػ ْػف ذ ْكػ ِػري فَ ػِإ َّف لَػػهُ َُد َش ػ ً َ
َعػ َػر َ
)124
مناقشــة نتــائج السـؤال الســادس :ىــل توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين التفكي ـر
اإليجابي وبين الرضا عن الحياة لدى حفظة القرآن الكـريم مـن طمبـة كميـة الشـريعة فـي جامعـة
الخميل من وجية نظرىم.
يوصػػمت الد ارت ػ إلػػى وجػػود عبلق ػ اريبحط ػ طرد ػ دال ػ إبص ػحئ حً ب ػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي وب ػ ف
الرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ،ب ػث بمػغ
ُدحُؿ االريبحط لمدبلق ب رهُح ( )0.880بدالل إبصحئ (.)0.000
ويدزة هذه الري ج بمف كؿ ُف هذه الُيث رات (الرلح عف الب حة واليفك ر اإل جحبي) يردرج يبػت
ُيث رات التُحت اإل جحب والشرص التو اليي ال بد أف يكوف ب رهُح عبلق إ جحب يربطهُح،
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وقػد أكػد عمػى ذلػؾ ج مُػحف وآرػروف (ُ )Gilman et al., 2005ػف أرػه كمُػح ازداد رلػح الفػرد
عف ب حيه كمُح فكر بحلُواقؼ الب حي بطر قه إ جحب .
وال شؾ بمف طب د الب ئ واليرشئ االجيُحع اليي يواجد بهح طمب كم الشر د وطب دػ الُػواد
اليدم ُ ػ اليػػي درتػػورهح يرُػػي لػػد هـ أتػػموب اليفك ػػر بطر ق ػ إ جحب ػ وي ػدعوهـ ربػػو الرلػػح عػػف
ب ػحيهـ  ،فحلُرػػحهج القرآر ػ جُ دهػػح وُرػحهج التػ رة الربو ػ ُفدُػ بُػػح ػػدعو الػػى كػػؿ ُػػف اليفك ػػر
اال جحبي والرلح عف الب حة.
وايفقػػت هػػذه الري ج ػ ُػػع د ارت ػ التػػمُي ( )2020اليػػي يوصػػمت إلػػى وجػػود عبلق ػ اريبحط ػ ب ػ ف
درج ػػحت اليفك ػػر اإل ج ػػحبي بمبدحده ػػح الدشػ ػرة ودرج ػػحت ج ػػودة الب ػػحة بمبدحده ػػح الت ػػبد عر ػػد ط ػػبلب
جحُدػ ػ أـ الق ػػرة بُكػ ػ الُكرُػ ػ  .ود ارتػ ػ البش ػػر والبُ ػػدي ( )2019الي ػػي يوص ػػمت إل ػػى وج ػػود
عبلق اريبحط ػ ُوجبػ بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي وُدرػى الب ػحة واعيبػرت أف ُدرػى الب ػحة ُربػ عػف
الرلح عف الب حة .
مناقشــة نتــائج الســؤال الســابع :يوجــد أث ـر دال إحصــائياً لمع ـزل اإلحصــائي لمتغيــر الطمأنينــة
النفسية عن العالقة بين التفكير اإليجابي والرضا عن الحيـاة يـؤثر عمـى قـوة ىـذه العالقـة لـدى
حفظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعة في جامعة الخميل.
يوص ػػمت الد ارتػ ػ إلػ ػى أف الطُمر رػ ػ الرفتػ ػ يمد ػػب دور الُيث ػػر الوتػ ػ ط بػ ػ ف اليفك ػػر اإل جػ ػحبي
والرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ لطمب كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ ،ب ػث عُمػت
عمى ز حدة قوة الدبلق ب رهُح بُقدار (.)0.226
وبرػػحء عمػػى ريػػحئج الد ارتػ البحل ػ فإرػػه رظػػر إلػػى الطُمر رػ

الرفت ػ بوصػػفهح ُيث ػ ار وتػ طح فػػي

عبلق اليفك ر اإل جحبي بحلرلح عػف الب ػحة واليوتػط جزئػي ،وأف ييوتػط الطُمر رػ الرفتػ بشػكؿ
جزئي يش ر الى أف هرػحؾ عبلقػ اريبحط ػ ب رهػح وبػ ف الُيث ػرات (اليفك ػر اإل جػحبي والرلػح عػف
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الب ػحة) ،وأظهػر هػح ر وآرػروف ( )Hair et al., 2009أف يػم ر الوتػ ط بحتػيرداـ الُدػحدالت
البرحئ ( )SEMيطمب يرابط ُهـ ب ف الُيث ر الُتيقؿ والُيث ر الوت ط والُيث ر اليحبع.
إف أبػد أهػـ ُقوُػحت اليفك ػر اإل جػحبي يُيػع الفػرد بُتػيوة عػحلي ُػف االيػزاف االرفدػحلي والرفتػي
ودرج ػ عحل ػ ُػػف إدارة ولػػبط االرفدػػحالت والدواطػػؼ والُشػػحعر لػػدة الف ػرد وهػػذا بػػدوره قػػود الػػى
الرلػػح عػػف الب ػػحة بتػػبب الرجػػحح فػػي يبق ػؽ األهػػداؼ والطُػػوح الُتػػيقبم لػػدة الفػػرد و ز ػػد ُػػف
ُتػػيوة يبق ػػؽ الػػذات لػػدة الطحلػػب ُػػف بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ،فُتيشػػفى الطُمر ر ػ الرفت ػ عرػػد
بفظ القرآف الكر ـ جدؿ ُتيوة الطُمر ر الرفت عحلي وهذا ز د ُف ُتيوة اليفك ر اإل جػحبي
لدة هؤالء ،و ز د فهُهـ لمب حة وُدرى الب حة ورلحهـ عف ُت رة ب حيهـ.
واذا اتيدرلػػرح بدػػض الد ارتػػحت التػػحبق اليػي يرحولػػت األُػػف الرفتػػي (الطُمر رػ الرفت ػ ) والرلػػح
عػػف الب ػػحة ُ ػػؿ د ارت ػ الدبػػد الوابػػد ( ،)2019األُػػف الرفتػػی ُرب ػ بحلرلػػح ع ػف الب ػػحة لػػدة
طحلبػػحت جحُد ػ اإلُػػحـ ُبُػػد بػػف تػػدود اإلتػػبلُ بُد ر ػ الر ػػحض" ود ارت ػ الثحُػػدي ()2016
"األُف الرفتي وعبلقيه بجودة الب حة لدة ع ر ُف طمب جحُد الدُحـ بُد ر الػدُحـ" ،واليفك ػر
اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة ُ ػػؿ د ارت ػ البُ ػػدي (ُ " ،)2019درػػى الب ػػحة وعبلقيػػه بكػػؿ ُػػف
الرلػػح عػػف الب ػػحة وبدػػض أبدػػحد اليفك ػػر اإل جػػحبي لػػدة طمب ػ الجحُد ػ بدول ػ الكو ػػت" و د ارت ػ
رصحور (" )2020جودة الب حة و عبلقيهح بحليفك ر اإل جحبي لػدة طػبلب جحُدػ أـ القػرة" ،هػي
ُؤشػرات يؤكػػد يوتػط الطُمر رػ ُػػع هػػذه الُيث ػرات  ،وكُػػح ذكررػػح تػػحبقح أف الطُمر رػ هػػي أتػػحس
لميفك ر اإل جحبي والرلح عف الب حة.
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ولـ ييُكف البحب ُف الوصوؿ إلى دراتحت يرحولت ُيث ر الطُمر ر الرفت كوتػ ط بػ ف اليفك ػر
اإل جحبي والرلح عف الب ػحة ،بيػى رتػيط ع ُقحررػ ريػحئج الد ارتػ فػي جحرػب اليوتػط ُػع د ارتػحت
تحبق ذات عبلق ُبحشرة بُولوع الدرات .
مناقشــة نتــائج الس ـؤال الثــامن :ال توجــد ف ـروق ذات دال ل ـة إحص ـائية بــين متوســطات مســتوى
الطمأنينــة النفســية ومسـتوى التفكيــر اإليجــابي ومســتوى الرضــا عــن الحيــاة لــدى حفظــة القـرآن
الكريم من طمبـة كميـة الشـريعة فـي جامعـة الخميـل مـن وجيـة نظـرىم تعـزى لمتغيـرات :الجـنس،
المؤىل العممي ،ودرجة الحفظ.
أوال :مناقشة نتائج الفروق المتعمقة بمتغير الجنس
 أظهػػرت الريػػحئج وجػػود فػػروؽ ذات داللػ إبصػػحئ بػ ف ُيوتػػطحت ُتػيوة الطُمر ر ػ الرفتػ لػػدةبفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د ف ػي جحُد ػ الرم ػػؿ يدػػزة لُيث ػر الجػػرس ،لصػػحلح
اإلرحث.
و ُكف يفت ر ذلؾ بمره مدب البرحء الرفتي الت كولوجي لئلرػحث دو ار اتحتػ ح فػي ُتػيوة الُشػحعر
والدواطػػؼ وااليجحهػػحت والقػ ـ لػػد هـ  ،كُػػح أف اليػػد ف واليرشػػئ االجيُحع ػ فػػي ُجيُدرػػح االتػػبلُي
ؤكداف عمى الُدح ر الد ر بشكؿ اك ر صراُ عمى اإلرحث ُقحرر بحلذكور ُُ ،ح جدػؿ شػدور
اإلرحث بحلطُمر ر الرفت أك ر ُف الػذكور  ،وطبدػح هػذه الفػروؽ ال يكػوف بدرجػ كب ػرة ألف أرُػحط
اليرشئ االجيُحع ُيقحرب ب ف الذكور واإلرحث  ،لذلؾ مدب الجحرب الدحطفي لدة اإلرحث والفهـ
الدمُي الدُ ؽ دو ار في الشدور بحلطُمر ر الرفت بدرج أعمى ُف الذكور .
وايفقت ُع درات عوف وبورز ) )2018اليي ب رت أف الروع ؤ ر في الطُمر ر الرفت  ،واريمفت
هػػذه الري جػ ُػػع بمدتػػم

) )2020اليػػي يوصػػمت أ لػػح الػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػ ف الجرتػ ف فػػي

ُيوتط ُتيوة الطُمر ر الرفت .
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 وأظهػػرت الريػحئج وجػػود فػػروؽ ذات داللػ إبصػػحئ بػ ف ُيوتػػطحت ُتػػيوة اليفك ػػر اإل جػػحبي لػػدةبفظ ػ الق ػرآف الك ػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ يدػػزة لُيث ػػر الج ػرس ،لصػػحلح
الذكور.
و دػػزة ذلػػؾ الػػى اف الػػذكور ببكػػـ الُتػػؤول حت واألدوات االجيُحع ػ اليػػي قوُػػوف بهػػح فػػي الب ػػحة
جدؿ ايجحه يفك رهـ ربو اإل جحب ػ أك ػر ُػف التػمب ُقحررػ بحإلرػحث فحلػذكور واجهػوف ك ػر ُػف
اليبد حت في الب حة ُُح ولد لد هـ ُهحرات وربرات ب حي أك ر ُف اإلرحث ببكـ األدوار الجرت
لدة الطرف ف ،كذلؾ فإف أرُحط اليرشئ االجيُحع يركز عمى الذكور أك ر ُػف اإلرػحث فػي ك ف ػ
ُواجه اليبد حت واألزُحت في الب حة فحلذكور يبُموف الُتؤول االقيصحد واالجيُحع بصورة
أك ر ُف اإلرحث وهذا ال دري أ لح أره ال وجد لئلرحث أي دور في ذلؾ ولكف كوف عرػد الػذكور
بدرج أكبر ُف اإلرحث.
وايفقت هذه الري ج ُع درات تدرحف ( )2015اليي يوصمت إلى وجود فروؽ دال إبصػحئ ح بػ ف
الجرت ف عمى ُق حس اليفك ػر اإل جػحبي دػزة لصػحلح الػذكور وفتػرت ذلػؾ بػمف" الطػبلب الػذكور
يصفوف ببر وُتحب برك يزداد وُح بدد آرر ،وهذا جدمهـ
بحولوف ولوج عقوؿ انرر ف واالقيراب ُرهـ ،كُح يُيدوف بقدرات ورصحئص
واُكحر حت يريمؼ عف اإلرحث وربُح دود التبب في هذا إلى روع الُوال ع اليي هيـ بهح الػذكور
وُػػح ييطمبػػه ُػػف قػػد ارت عقم ػ فػػي ابي ػواء ارػػيبلؼ األفكػػحر فػػي شػػيى الُوال ػ ع ،و ُ ػػؿ الػػذكور
بطب ديهـ إلى األرذ بزُحـ الُبحدرة واليبرؾ ببر دوف روؼ أو يردد "  ،وايفقت أ لػح ُػع ريػحئج
د ارت ػ ػ ( )npiWrW&، 2014اليػ ػػي يوصػ ػػمت إلػ ػػى أف ال ػ ػػذكور أفلػ ػػؿ ُػ ػػف اإلرػ ػػحث فػ ػػي اليفك ػ ػػر
اإل جحبي.
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 .واريمف ػػت ُ ػػع د ارتػ ػ الش ػػُري ( )2018الي ػػي ب ر ػػت ريحئجه ػػح ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ف ػػي اليفك ػ ػر
اإل جػػحبي يد ػزة لُيث ػػر الجػػرس .كُػػح اريمفػػت ُػػع د ارت ػ فػػحئؽ ( )2016اليػػي يوصػػمت إلػػى عػػدـ
وجود فروؽ في اليفك ر اإل جحبي يبدح لُيث ر الجرس.
 كُػػح أظهػػرت الريػػحئج عػػدـ وج ػود فػػروؽ ذات دالل ػ إبصػػحئ ب ػ ف ُيوت ػطحت ُتػػيوة الرلػػح عػػفالب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ يدزة لُيث ر الجرس.
 و ُكػف يفتػ ر ذلػؾ بػػمف التػ حؽ ال قػػحفي واالجيُػحعي ُيقػػحرب بػ ف بفظػ القػرآف الكػػر ـ ُػف الػػذكورواإلرػػحث وبُػػح أف اليوجهػػحت الد ر ػ لػػدة كػػبل الجرت ػ ف ُيقحرب ػ أ لػػح فهػػذا ولػػد يوقدػػحت إ جحب ػ
ُيقحربػ ب رهُػػح عػػف الب ػػحة  .فحلرطػػحب القرآرػػي هػو ُوجػه لئلرتػحف الُتػػمـ بثػػض الرظػػر عػػف كورػػه
ُػػف الػػذكور أو اإلرػػحث فحلُدػػح ر الد ر ػ يطبػػؽ عمػػى كػػبل الط ػرف ف كُػػح أف الػػد ف اإلتػػبلُي فػػي
عداليه ب ف الرجؿ والُرأة جدؿ لكؿ طرؼ بقوؽ وواجبحت ايجحه رفته وايجحه انرر ف في ُجيُدػه
وهذا جدؿ الرلح عف الب حة ُيقحرب لدة الجرت ف ُف بفظ القرآف الكر ـ.
وايفقت هذه الري ج ُع درات األقرع ( ،)2020ودرات كيمو ( )2015اليي أظهرت ريحئجهـ عدـ
وجود فروؽ في الرلح عف الب حة واليد ف يدزة لُيث ر الجرس.
ثانياً :مناقشة نتائج الفروق المتعمقة بمتغير المؤىل العممي
 أظهػػرت الريػػحئج وجػػود فػػروؽ ذات داللػ إبصػػحئ بػ ف ُيوتػػطحت ُتػػيوة الطُمر ر ػ الرفتػ لػػدةبفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ يدػػزة لُيث ػػر الدرج ػ الدمُ ػ ،
لصحلح الُحجتي ر فمعمى.
و دزة ذلؾ بمف الُتيوة الدمُي والقدرة عمى اليفك ر بكحف أشكحله وصوره يجدؿ ُره إرتحف شدر
بحلطُمر رػ الرفتػ ألف فهُػػه ويصػػوره لؤلُػػور الب حي ػ ُبرػػي عمػػى فهػػـ عُ ػػؽ وبق قػػي ُػػف رػػبلؿ
بفظ القرآف الكر ـ ،فُدرف البقػحئؽ والُدػحري القرآر ػ كػوف بشػكؿ أعُػؽ ُػف ُتػيوة بكػحلور وس
108

فُػػح دوف  .ورصوصػػح أف هػؤالء الطمبػ قػػي بػراُج الد ارتػػحت الدم ػػح فػػي كم ػ الشػػر د يدُقػػوف فػػي
فهـ يفحت ر ان حت القرآر و فهُورهح بصورة صب ب ُُح جدمهـ أك ر شدو ار بحالطُئرػحف الرفتػي
الى كؿ ُح يدمؽ بهـ كمفراد في فهـ ذايهـ والى ك ف يدحُمهـ ُع وقحئع الب حة اليي د شورهح .
 وأظهػػرت الريػػحئج وجػػود فػػروؽ ذات داللػ إبصػػحئ بػ ف ُيوتػػطحت ُتػػيوة اليفك ػػر اإل جػػحبي لػػدةبفظ ػ الق ػرآف الك ػر ـ ُػػف طمب ػ كم ػ الشػػر د فػػي جحُد ػ الرم ػػؿ يد ػزة لُيث ػػر الدرج ػ الدمُ ػ ،
لصحلح طمب الُحجتي ر فمعمى.
و فتػػر ذلػػؾ بػػمف اليوج هػػحت واالرشػػحدات ُػػف رػػبلؿ فهػػـ القػرآف الكػػر ـ وُػػف رػػبلؿ الُػواد الد ارت ػ
الي ػػي يدمُه ػػح طمبػ ػ كم ػ ػ الش ػػر د جد ػػؿ ُ ػػف رُ ػػط يفك ػػرهـ إ ج ػػحبي أك ػػر ُػ ػف ت ػػمبي  ،ف ػػحليفك ر
اإل جحبي يطمب قدرة ُف الُدحلج الدقم الدحل لدة الُػيدمـ و ػيكمـ أ لػح أف كػوف لػدة الُػيدمـ
ُرور ػ فػػي اليفك ػػر و بػػدوا أف بفظ ػ الق ػرآف الكػػر ـ هػػـ األك ػػر قػػدرة عمػػى اليُيػػع بهػػذه الرصػػحئص
والقدرات ُف غ رهـ ُُح جدؿ يفك رهـ يجه ربو اإل جحب ول س التمب .
 كُػػح أظهػػرت الريػػحئج وجػػود فػػروؽ ذات داللػ إبصػػحئ بػ ف ُيوتػػطحت ُتػيوة الرلػػح عػػف الب ػػحةلدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ يدػزة لُيث ػر الدرجػ الدمُ ػ ،
لصحلح طمب الُحجتي ر فمعمى.
إف الوصوؿ الى ُتيوة عمُي عحلي شػكؿ جػزء كب ػر وُهػـ ُػف يبق ػؽ الفػرد لذايػه و كػوف يقػد ره
لذايػػه ُريفػػع وا جػػحبي كػػذلؾ كػػوف لد ػػه وعػػي وادراؾ عمُػػي ُولػػوعي لكػػؿ جوارػػب الب ػػحة ت ػواء
الجحرب االجيُحعي او االقيصحدي او الد ري ..وهذا ُح يبقؽ لدة أصبحب الدراتحت الدم ح ُقحبؿ
الدراتحت األقػؿ ( البكػحلور وس ) وقػد كػوف الرلػح عػف الب ػحة لػدة طحلػب البكػحلور وس عحل ػح لكػف
ل س برفس الدرج اليي يُيع بهح طمب الدراتحت الدم ح ألرهـ كوروف أك ػر وع ػح ويفك ػ ار ُػف طمبػ
البكحلور وس .ولـ ييطرؽ أي ُف الدراتحت التحبق إلى ُيث ر الدرج الدمُ .
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ثالثاً :مناقشة نتائج الفروق المتعمقة بمتغير مستوى حفظ القرآن
أظهػػرت الريػحئج وجػػود فػػروؽ ذات داللػ إبصػػحئ بػ ف ُيوتػػطحت ُتػػيوة الطُمر رػ الرفتػ لػػدة
بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُدػ الرم ػؿ يدػزة لُيث ػر ُتػيوة بفػظ القػرآف،
لصحلح البفظ الكمي.
ويفت ر ذلػؾ أف الجحرػب الروبػي والدقحئػدي الرػحجـ عػف بفػظ القػرآف الكػر ـ وفهُػه ويػدبره ُػف قبػؿ
ار رفت ح وأك ر قدرة عمى ُواجه اليبد حت واألزُحت في الب حة ألف
الطحلب جدؿ ُره أك ر اتيقر ا
فهـ القػرآف الكػر ـ جدػؿ ُػف البػحفظ لػه ػؤُف إ ُػحف قػحطع بػمف هرػحؾ قػوة وارادة اله ػ تػيقؼ الػى
جحرب ػػه ف ػػي ك ػػؿ أزُػ ػ أو ُش ػػكم تػ ػ واجههح ل ػػذلؾ ف ػػإف جه ػػحز الُرحعػ ػ الرفتػ ػ لد ػػه تػ ػ كوف قو ػػح
وبحليحلي فإف ُتيوة الطُمر ر الرفت تيكوف في ُتيوة عحلي .
وأظهػرت الريػحئج وجػود فػػروؽ ذات داللػ إبصػحئ بػ ف ُيوتػػطحت ُتػيوة اليفك ػر اإل جػحبي لػػدة
القرف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُدػ الرم ػؿ يدػزة لُيث ػر ُتػيوة بفػظ القػرآف،
آ
بفظ
لصحلح طمب البفظ الكمي.
ويفت ر ذلؾ أف اليفك ر عرد بفظ القػرآف الكػر ـ تػواء كػحف ذلػؾ البفػظ كمػي أـ جزئػي هػو يفك ػر
إ جػػحبي وهػػـ بيدػػدوف عػػف اليفك ػػر التػػمبي ألرهػػـ تػػيُدوف رُػػط اليفك ػػر اإل جػػحبي ُػػف البقػػحئؽ
القرآر الُيدمق بطر ق اليفك ر الصػب ح عرػد اإلرتػحف وُػف رػبلؿ الػدعوات الك ػرة لئلرتػحف ألرػه
فكر بطر ق إ جحب ول س بطر ق تمب " ال يقرطوا ُف ربُ ا﵀ " (الزُر . )53 ،
فػػحلقرآف الكػػر ـ ُػػرهج ربػػحري ليدػػد ؿ ويقػػو ـ التػػموؾ واليفك ػر ولػ س ليبرػػي رُػػط يفك ػػر تػػمبي يجػػه
ربػو اليشػػحؤـ والرظػػر لؤلُػػور ُػػف جحرػػب أو بدػد وابػػد وهػػذا ُػػح جدػػؿ بفظػ القػرآف الكػػر ـ بصػػورة
كم أك ر ُرور في اليفك ر وأقرب الى اليفك ر اليبحعدي ُف اليقحربي.
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كُػػح أظهػػرت الريػػحئج وجػػود فػػروؽ ذات داللػ إبصػػحئ بػ ف ُيوتػػطحت ُتػػيوة الرلػػح عػف الب ػػحة
لػػدة بفظػ القػرآف الكػػر ـ ُػػف طمبػ كم ػ الشػر د فػػي جحُدػ الرم ػػؿ يدػػزة لُيث ػػر ُتػػيوة بفػػظ
القرآف ،لصحلح طمب البفظ الكمي.
ب ث أف الرلح عف الب حة ويقبمهح ديُد بحلدرج األولى عمى ُػدة الجحرػب اإل ُػحري الػد ري لػدة
الف ػػرد فحل ػػذ ف فك ػػروف ف ػػي يوج ه ػػحت القػ ػرآف الك ػػر ـ لئلرت ػػحف ُ ػػف ر ػػبلؿ بفظ ػػه ويكػ ػراره وفهُ ػػه ،
رظروف الى الب حة رظرة واقد كُح أشحر إل هح القرآف الكر ـ " وُح الب حة الدر ح إال ُيحع الثرور "
(البد د ، )20 ،فحإلرتحف الُؤُف يقبؿ ُح قد كيبه ا﵀ له في هذه الب حة و ديقد اعيقػحد جػحزـ بػمف
كؿ شيء في هذه الب حة هو يدب ر ُف ا﵀ عز وجؿ لذلؾ كوف ُطُئف رفتػ ح الػى كػؿ ُػح بػدث
له في هػذه الب ػحة و كػوف لد ػه يفك ػر إ جػحبي قػوده الػى الرلػح عػف ب حيػه ألف هدفػه الرهػحئي ُػف
هذه الب حة هو انررة.
ويدزة هذه الري ج إلػى أف القػرآف الكػر ـ هػدؼ أتحتػح إلػى يث ػر أفكػحر الرػحس عػف أرفتػهـ وعػف
الرػ ػػحس والب ػ ػػحة ،والُشػ ػػكبلت اليػ ػػي عجػ ػػزوا عػ ػػف ُواجهيهػ ػػح ُػ ػػف قبػ ػػؿ ،وكحرػ ػػت تػ ػػببح فػ ػػي قمقهػ ػػـ،
ف يرمصوف بذلؾ ُف الصراع الرفتي و ريج عف ذلؾ شدورهـ بحلرشحط وبحلب و

ربد حف ف هـ ُػف

جد ػػد ،ف بػػدؤوف بُُحرت ػ ب ػػحيهـ الطب د ػ بفحعم ػ ُُ ،ػػح جدمهػػـ شػػدروف بُيد ػ الب ػػحة وبحلرلػػح
الرفتي وراب البحؿ والتدحدة ،كُح أف القرآف الكر ـ بقوة لثيه وب حره وأعجحزه جدؿ ُف األشرحص
الذ ف بفظوره و فهُوف ُح جحء ف ه أف صبح ُتيوة يفك رهـ اإل جحبي أعمى ُُح كحف عم ه قبؿ
بفظ القرآف الكر ـ ،لذا فإف بفظػ القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ كم ػ الشػر د فػي جحُدػ الرم ػؿ الػذ ف
بفظوف القرآف كحُبلً يُيدوف بطُمر ر رفت ويفك ر إ جحبي ورلح عػف ب ػحيهـ أك ػر ُػف الػذ ف
بفظوف القرآف بشكؿ جزئي.

111

ايفق ػػت ه ػػذه الري جػ ػ ُ ػػع د ارتػ ػ تػ ػ د أبُ ػػد ( )2013الي ػػي يوص ػػمت إل ػػى اريف ػػحع الت ػػُ الدحُػ ػ
لمطُمر ر ووجود عبلق اريبحط طرد ب ف الطُمر ر وكؿ ُف الدُر فيرة االليبحؽ بحلرموة وعػدد
األجزاء الُبفوظ ُف القرآف الكر ـ.
ثانياً :التوصيات
ُف ربلؿ الريحئج اليي يوصمت إل هح الدرات البحل  ،يوصي البحب بُح مي:
 .1برحء عمى الريحئج فقد ظهر اريبلؼ في ُتيوة الطُمر ر الرفت والرلح عف الب ػحة واليفك ػر
اال جحبي بػ ف طمبػ البكػحلور وس وطمبػ الد ارتػحت الدم ػح ،لػذلؾ ال بػد ُػف الدُػؿ عمػى البفػحظ
ُتيوة هذه الُيث رات عرد طمب البكحلور وس ُف ربلؿ البراُج اليدم ُ والُواد الد ارتػ فػي
كم الشر د  ،وأ لح ُف ربلؿ اإلرشحد الجُحعي لهؤالء الطمب .
 .2إكتحب الطحلبحت ُف كم ػ الشػر د الُهػحرات والقػدرات البلزُػ ليطػو ر اليفك ػر اإل جػحبي ُ ػؿ
القدرة عمى بؿ الُشكبلت واليفك ر اليبحعدي واليفك ر الرحقد والُشحرك في ايرػحذ القػ اررات فػي
جوارػػب الب ػػحة الُريمف ػ  ،وذلػػؾ ألف ريػػحئج الببػػث أظهػػرت أف اليفك ػر اإل جػػحبي عرػػد اإلرػػحث
أقؿ ُف الذكور.
 .3اليمك ػػد عمػػى أهُ ػ إكتػػحب هػػذه الُيث ػ ارت الطُمر رػ الرفتػ واليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف
الب حة لدة الطمب في ُراكز يبف ظ القرآف الكر ـ اليحبد لوزارة األوقحؼ والشؤوف الد ر عمػى
اعيبػػحر أف هػػذه الُيث ػرات أش ػ حء ُػػف اللػػروري اكيت ػحبهح فػػي الُ اربػػؿ ُػػح قبػػؿ الجحُد ػ ُػػف
ربلؿ دور األترة والُدرت ووتحئؿ اإلعبلـ ودور الدبحدة وُراكز يبف ظ القرآف الكر ـ.
 .4اليمك ػػد عمػػى اليرطػ ط اليكػػحُمي بػ ف كم ػ الشػػر د  ،االرشػػحد الػػد ري والكم ػػحت اإلرتػػحر وكم ػ
اليرب قتػـ االرشػحد الرفتػي واليربػوي فػي ولػع رطػط وبػراُج يدم ُ ػ يركػز عمػى أبدػحد ُ ػؿ
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اليفك ر اإل جحبي والكفػحءة الذاي ػ وادارة الػذات والطُمر رػ الرفتػ والطُػوح الُتػيقبمي والرلػح
عف الب حة ،ألف هذه األبدحد لرور وُهُ لب حة الطمب الُتيقبم ف.
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ممحق رقم ( :)1أدوات الدراسة في صورتيا األولية
بتـ ا﵀ الربُف الرب ـ

كم اليرب

قتـ عمـ الرفس االرشحدي واليربوي
االتيحذ/ة الدكيور/ة الفحلؿ/ة :
التبلـ عم كـ وربُ ا﵀ وبركحيه
يقوـ البحب

بإجراء درات بدرواف" :الطُمر ر الرفت

كُيث ر وت ط في الدبلق ب ف اليفك ر

اإل جحبي والرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ".
لذلؾ فقد يـ يطو ر بلث ُقح س لق حس الطُمر ر الرفت واليفك ر اإل جحبي ،والرلح عف الب حة،
ورظ ار لُح ييُيدوف به ُف ربرة ود ار في هذا الُجحؿ ،يمُؿ البحب ُركـ يبك ـ هذه األدوات ُف
ربلؿ إبداء ُبلبظحيكـ وُقيربحيكـ ُف ب ث:
 oالص حغ المثو لمفقرات.
ُ oدة ُبلئُ الفقرات لُجحالت الدرات .
 oأي يدد بلت أو ُقيربحت يرورهح ُرحتب .
شحك ار لكـ بتف يدحوركـ
البحب  :هد ؿ تُور الزغ ر

البيانات العامة:
الجنس:

ذكر

انثى

الدرجة العممية:

بكالوريوس

دراسات عميا

مستوى حفظ القرآن:

جزئي

كمي
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أوالً :مقياس الطمأنينة النفسية
الطمأنينة النفسية  :هي تُ يدور بوؿ الرلح عف الذات والرلح عف الرحس والقرحع وعدـ
اليطمع لُح لدة انرر ف وبب لر ر ،واليبرر ُف الشدور بحلذرب ،واإلقبحؿ عمى الب حة (إبراه ـ،
.)2010

الرقم

بدرجة
كبيرة

الفقرة

جداً

.1

أشدر بحلوبدة بيى وأرح ب ف الرحس

.2

أشدر بحإلببحط واذا واجهيري أي ُشكم

.3

أشدر بحالتيقرار الرفتي االجيُحعي في ب حيي

.4

أعيقد أف الب حة يبيحج إلى إ ُحف قوي

.5

أرزعج ُُح جري ُف بولي ُف أبداث

.6

أشدر بحلرلح والقرحع في ب حيي

.7

أرة أف ُح ص بري ُف ر ر أو شر هو في رهح
ر ر لي

.8

أشدر بددـ االري حح الرفتي في ب حيي

.9

أعيقد بمف زُبلئي شدروف بحلطُمر ر الرفت وهـ

.10
.11

أشدر بمف بفظي لمقرآف ز د ب حيي تبلُحً وأُرحً
أرظر لمب حة ُف بولي رظرة ُيفحئم

.12

أشدر بحالري حح يجحه عبلقحيي االجيُحع ُع

.13

أعيقد بمف ا﵀ لف يرمى عري وفي جُ ع األبواؿ

.14

أشدر بحلقمؽ يجحه ُتيقبؿ ب حيي

.15

أشدر بددـ الرلح عف ذايي

.16

ز دري اليزاُي بحلصبلة في أوقحيهح إبتحتحً بحألُف

.17

أشدر بحلراب الرفت عردُح أك ر ُف االتيثفحر

ُدي

انرر ف

والتك ر
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بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة متوسطة قميمة

بدرجة
قميمة
جداً

الرقم

بدرجة
كبيرة

الفقرة

جداً

والذكر والدعحء
.18

أعيقد أف بفظ القرآف ز د ُف اتيقحُ الفرد في

.19

فهـ القرآف الكر ـ رتـ طر ؽ الب حة الصب ح

.20

أشدر أرري ُهيـ بُتحعدة وبؿ ُشكبلت انرر ف

.21

أشدر أف انرر ف قوف بي

.22

أرفض أي اربراؼ عف الُد حر الد ري في الب حة

.23

أؤُف بإف ُع الدتر ترا"

.24

بفظ القرآف تحعد عمى إدارة ولبط االرفدحالت

.25

بفظ القرآف بُ ري ُف األوهحـ والوتواس

.26

أرلع إلرادة ا﵀ وأشدر بحلراب

.27

أشدر بحليوافؽ واليقد ر الدحلي ُع ذايي

.28

ال أيردد في إقحُ عبلق ُع غ ر الُتمُ ف

.29
.30

أعرؼ ج داً ُحذا أر د ُف الب حة
ال أرشى الُوت فهو بؽ

.31

أُ ؿ إلى أف أبقؽ أفلؿ الريحئج في عمُي

.32

قراءة القرآف يبدد القمؽ عري وقت الدرات

.33

أيوقع دائُحً أف يكوف عواقب األُور ج دة

.34

تموكه

لئلرتحف

لدي

أتيد ف بحلصبر واليوكؿ إذا فشمت في أُر ُح

129

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة متوسطة قميمة

بدرجة
قميمة
جداً

ثانياً :مقياس التفكير اإليجابي
اليفك ر اال جحبي :هو قوة يدفع الفرد ربو الرلح عف الب حة والطُمر ر والرجحح والد ش بتدحدة
ويفحؤؿ ،وطر ق اليفك ر اليي تيدُمهح لُدحلج ُشكبليه ُف ربلؿ قرحعحت عقم ليكو ف أرتحؽ
عقم ذات طحبع يفحؤلي ريقي بحلفرد و تحعده عمى اتي ُحر عقمه ،وُشحعره ،تموكه ،واكيشحؼ
قواه الكحُر (أبو ط ر.)2020،
الرقم

دائما

الفقرة

.1

أعيقد أف الثد أفلؿ ُف ال وـ

.2

أيوقع أف الُتيقبؿ ت كوف أفلؿ بإذف ا﵀

.3

أيدمـ ُف يجحرب الب حي التحبق الفحشم بحعيبحرهح

.4

أُ ؿ إلى اليفك ر بمف ظروفي تيكوف أفلؿ في

.5

أيوقع ي از د الشدور بحألُف والطُمر ر في الُتيقبؿ

.6

ل س ُف عحديي أف أرفدؿ بيى واف أراد أبد ا حريي

.7

ل س بحللرورة أف أرجح في كؿ ُح أفدمه

.8

ال أتُح ألرطحئي أف يببط عز ُيي

.9

أيتحُح ُع رفتي وال ألوُهح ك اًر

ُواقؼ يدمـ

الُربم القحدُ

.10

اتيُيع بحلدُؿ الذي أقوـ به ألره يرحتب ُع

.11

أعيقد أف ب حيي يت ر عمى ُح راـ

.12

أتيط ع أف أغ ر أفكحري ربو ُح واجهري ُف لثوط

.13

أعيقد أف عمى اإلرتحف أف تيوعب ُصحعبه كي

.14

أتيط ع اليدرؼ عمى رقحط لدفي ويث رهح إلى رقحط

.15

أُيمؾ عدة بدائؿ لميثمب عمى الُشكبلت

.16

قراءة القرآف يز د ُف ُتيوة اليفك ر اإل جحبي لدي

طُوبحيي

يُكف ُف ُواجهيهح

قوة
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غالبا

ناد ار

احيانا

ابدا

الرقم

دائما

الفقرة

.17

ابيدد عف ُبحول فهـ األُور الثحُل

.18

ال يزعجري أي وجه رظر ُرحلف لوجه رظري

.19

اليث ر أُر طب دي في الب حة

.20

اليرط ط هو أتحس الرجحح في الب حة

.21

ل س ُف اللروري األرذ بوجه رظر انرر ف في أي

.22

اليفك ر اإل جحبي هو ريحج اإل ُحف الصب ح لئلرتحف

.23

أبري أهدافي وطُوبحيي برحء عمى الواقع

.24

أؤُف بمف الر ر والشر يقد ر ُف ا﵀

.25

أراعي ُشحعر وارفدحالت انرر ف في أ رحء اليدحُؿ

ُشكم

ُدهـ
.26

أهداؼ اإلرتحف قحبم لميث ر واليدد ؿ

.27

يريبط الفدحل الذاي لمفرد بُتيوة يفك ره اإل جحبي

.28

أيوقع الجحرب اإل جحبي قبؿ التمبي في أي عُؿ

131

غالبا

ناد ار

احيانا

ابدا

ثالثاً :مقياس الرضا عن الحياة
الرضا عن الحياة :هو بحل ُف اليقبؿ والتدحدة اليي بد هح الفرد ايجحه روابي الب حة وييبع هذه
البحل ُف ربلؿ رلح الفرد بُح قتُه ا﵀ له وا ُحره بددؿ ا﵀ (أبو عب د.)2013،
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

.1

أشدر أري ُوفؽ في ب حيي بشكؿ عحـ

.2

بفظ القرآف وفر لي االتيقرار واألُحف في ب حيي

.3

أشدر أف ظروفي الب حي البحل أفلؿ قبؿ بفظ
القرآف

.4

أشدر بحليفحؤؿ وال ق في الُتيقبؿ

.5

أرظر إلى الجوارب اإل جحب ُف الب حة والظروؼ

.6

بققت الك ر ُف طُوبحيي بفلؿ بفظي لمقرآف

.7

لدي عبلقحت ط ب ُع انرر ف

.8

أبحوؿ إلفحء الُرح والتدحدة في رفوس ُف بولي

.9

تموكي ُع انرر ف يتـ بحليتحُح

.10

أفكحري يرحؿ اليقد ر بتبب رجحبهح

.11

أرح رالي عف ارجحزايي في الب حة ال وُ

.12

أهيـ بحلجحرب الصبي

.13
.14

أيُرى أف أيفقه ُز داً في األُور الد ر

أشدر بحلرشوع عف قراءة القرآف الكر ـ

.15

أرح رالي عف ُتيوة اليزاُي الد ري

.16

أيُيع بإدارة وروح ُدرو عحل

.17

لدي رلى عحلي عف ارجحزايي في الب حة

.18

طُوبحيي األكحد ُ ال يقؼ عرد بد ُد ف

.19

بفظ وفهـ القرآف الكر ـ جدمري أفهـ القرآف بصورة

ال وُ

صب ب
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موافق

موافق
إلى

حد ما

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

.20

أواجه صدوبحت الب حة بُز د ُف اإل ُحف والصبر

.21

أُ ؿ إلى أداء ُهُحيي عمى أكُؿ وجه

.22

أشدر بُتيوة عحلي ُف الصب الرفت في ب حيي

.23

أراجع رفتي وبحتيُرار في كؿ ُح يدمؽ بب حيي

.24

اليُدف في قراءة القرآف ز د فهُي لمب حة وُدرحهح

.25

أيُيع بب حة اجيُحع تد دة

.26

أؤُف بمهُ ُح أتدى إل ه في هذه الب حة

.27

أيُيع بب حة تد دة وُتيقرة

.28

أيقبؿ يقمب الظروؼ في الب حة

.29

لمب حة ُدرى والح بحلرتب لي

.30

أببث عف فرص ليدمـ ُهحرات ب حي جد دة

.31

ُف الصدب يري ب األُور كُح أيُرى

.32

اإلبتحس بحلرظرة التمب لمب حة تببه د ري

.33

أشدر بحلطُمر ر الرفت أك ر كمُح فكرت في

.34

أطور رظريي لمب حة بُقحرريهح برظرة انرر ف

.35

أشدر بحلرلح بحلرغـ ُف ك رة الُهحـ والُتؤول حت في

الُتيقبؿ

الب حة
.36

بفظ القرآف ولد فمتف والب ايجحه الب حة
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موافق

موافق
إلى

حد ما

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

ممحق رقم ( :)2قائمة بأسماء المحكمين
الرقم

الجامعة

االسم

1

د .رحلد كيمو

جحُد القدس الُفيوب

2

د .عُر الر ُحوي

جحُد القدس

3

د .كحُؿ كيمو

جحُد الرم ؿ

4

د .إبراه ـ الُصري

جحُد الرم ؿ

5

د .عبد الرحصر التو طي

جحُد الرم ؿ

6

د .فحرر عقؿ

جحُد الرجحح الوطر

7

أ.د .عحدؿ ر حف

جحُد القدس الُفيوب

8

أ.دُ .بُد شحه ف

جحُد القدس الُفيوب

9

أ.دُ .صطفى شحور

جحُد الرم ؿ

10

د .رحدر تمهب

جحُد الرم ؿ
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ممحق رقم ( :)3مقاييس الدراسة في صورتيا النيائية
بتـ ا﵀ الربُف الرب ـ

كم اليرب
قتـ عمـ الرفس االرشحدي واليربوي
االتيحذ/ة الدكيور/ة الفحلؿ/ة :
التبلـ عم كـ وربُ ا﵀ وبركحيه
يقوـ البحب

بإجراء درات بدرواف" :الطُمر ر الرفت

كُيث ر وت ط في الدبلق ب ف اليفك ر

اإل جحبي والرلح عف الب حة لدة بفظ القرآف الكر ـ ُف طمب كم الشر د في جحُد الرم ؿ".
لذا رجى اإلجحب عمى فقرات الُق حس بكؿ دق وُولوع  ،ولف يتيردـ هذه الُدموُحت إال
ألغراض الببث الدمُي فقط.
شحك ار لكـ بتف يدحوركـ
البحب  :هد ؿ تُور الزغ ر

البيانات العامة:
الجنس:

ذكر

انثى

الدرجة العممية:

بكالوريوس

دراسات عميا

مستوى حفظ القرآن:

جزئي

كمي
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أوالً :مقياس الطمأنينة النفسية
الطمأنينة النفسية  :هي تُ يدور بوؿ الرلح عف الذات والرلح عف الرحس والقرحع وعدـ
اليطمع لُح لدة انرر ف وبب لر ر ،واليبرر ُف الشدور بحلذرب ،واإلقبحؿ عمى الب حة (إبراه ـ،
.)2010
الرقم

بدرجة
كبيرة

الفقرة

جداً

.1

أُ ؿ إلى الوبدة واريقحد انرر ف

.2

أشدر بحإلببحط إذا واجهيري أي ُشكم

.3

أشدر بحالتيقرار الرفتي في ب حيي

.4

يبيحج الب حة إلى إ ُحف قوي

.5

أرزعج ُُح جري ُف بولي ُف أبداث وُواقؼ

.6

أشدر بحلرلح عف ب حيي

.7

أرة أف ُح ص بري ُف ر ر أو شر هو في رهح

.8

وجود الفرد ُع انرر ف شدروا بحلطُمر ر

.9

أشدر بمف بفظي لمقرآف تحعد عمى الهدوء والراب

.10

أرظر لمب حة رظرة ُيفحئم

.11

أشدر بحالري حح لُح أبققه ُف ارجحزات أكحد ُ

يقد ر ُف ا﵀

ز د ُف طُوبي
.12

أيكحلي عمى ا﵀ فر لي الطُمر ر

.13

أ ؽ بقدرايي عمى يبقؽ أهدافي

.14

اليزاُي بحلدبحدات داعـ ألُري الرفتي

.15

أشدر بحلراب الرفت عردُح أك ر ُف االتيثفحر

.16

أف بفظ القرآف ز د ُف اتيقحُ الفرد في الب حة

.17

فهـ القرآف الكر ـ رتـ الطر ؽ الصب ح في الب حة

والذكر والدعحء في الُواقؼ الب حي

لئلرتحف
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بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة متوسطة قميمة

بدرجة
قميمة
جداً

الرقم

بدرجة
كبيرة

الفقرة

جداً

.18

وجود أصدقحء لي وفر لي الطُمر ر

.19

أشدر أف انرر ف قوف بمفكحري

.20

أشدر بحلراب الرفت العيُحد الُد حر الد ري
كُوجه لتموكي

.21

أؤُف بإف ُع الدتر ترا"

.22

بفظ القرآف تحعد عمى إدارة ولبط االرفدحالت

.23

بفظ القرآف بُ ري ُف األوهحـ والوتواس

.24

أرلع إلرادة ا﵀ وأيوكؿ عم ه

.25

يقد ر انرر ف لذايي عحلي

.26

ال أيردد في إقحُ عبلق ُع أفراد الُجيُدحت

.27
.28

أعرؼ ج داً ُحذا أر د ُف الب حة
ال أرشى الُوت فهو بؽ

.29

أشدر بددـ االتيقرار الرفتي في ب حيي

.30

أُ ؿ إلى أف أبقؽ أفلؿ الريحئج في دراتيي

.31

ق ارءة القرآف يبدد القمؽ عري وقت الدرات

.32

أيوقع دائُحً أف يكوف عواقب األُور ج دة

.33

لدي

األررة

أتيد ف بحلصبر واليوكؿ عمى ا﵀ إذا فشمت في

أُر ُح
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بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة متوسطة قميمة

بدرجة
قميمة
جداً

ثانياً :مقياس التفكير اإليجابي
اليفك ر اال جحبي :هو قوة يدفع الفرد ربو الرلح عف الب حة والطُمر ر والرجحح والد ش بتدحدة
ويفحؤؿ ،وطر ق اليفك ر اليي تيدُمهح لُدحلج ُشكبليه ُف ربلؿ قرحعحت عقم ليكو ف أرتحؽ
عقم ذات طحبع يفحؤلي ريقي بحلفرد و تحعده عمى اتي ُحر عقمه ،وُشحعره ،تموكه ،واكيشحؼ
قواه الكحُر (أبو ط ر.)2020،
الرقم

دائما

الفقرة

.1

أيقبؿ الرجحح والفشؿ في كؿ شيء

.2

أيوقع أف الُتيقبؿ ت كوف أفلؿ بإذف ا﵀

.3

أيدمـ ُف يجحربي التحبق في الب حة

.4

لدي إبتحس بمري تمبقؽ طُوبحيي في الُتيقبؿ

.5

أيوقع أف يكوف لي ُكحر اجيُحع في الُتيقبؿ

.6

ل س ُف عحديي أف أرفدؿ بيى بُح هو غ ر ُدقوؿ

.7

ل س بحللرورة أف أرجح في كؿ ُح أفدمه

.8

ال أتُح ألرطحئي أف يقمؿ ُف دافد يي لمدُؿ

.9

أيتحُح ُع رفتي وال ألوُهح ك اًر

.10

أقدر الدُؿ الذي أقوـ به ولو كحف بُتيوة أقؿ ُف
ار د بشكؿ إ جحبي

.11

أتيط ع أف أغ ر أفكحري بتبب ُح بشكؿ إ جحبي

.12

ال بد ُف اليمري في ايرحذ أي قرار

.13

أتيط ع اليدرؼ عمى رقحط لدفي ويث رهح إلى رقحط

.14

أُيمؾ عدة بدائؿ لميثمب عمى أي ُشكم يواجهري

.15

قراءة القرآف يز د ُف ُتيوة اليفك ر اإل جحبي لدي

.16

ابيدد عف أي عُؿ ال ألُف الرجحح ف ه

.17

ال يزعجري أي وجه رظر ُرحلف لوجه رظري

.18

اليث ر أُر طب دي في الب حة

.19

اليرط ط هو أتحس الرجحح في الب حة

.20

أطمب الُتحعدة ُف انرر ف في األزُحت

قوة
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غالبا

ناد ار

احيانا

ابدا

الرقم

دائما

الفقرة

.21

اليفك ر اإل جحبي هو ريحج اإل ُحف الصب ح لئلرتحف

.22

أبري أهدافي وطُوبحيي برحء عمى الواقع الذي أع شه

.23

أؤُف بمف الر ر والشر يقد ر ُف ا﵀

.24

أراعي ُشحعر وارفدحالت انرر ف أ رحء اليدحُؿ ُدهـ

.25

أهداؼ اإلرتحف قحبم لميث ر واليطو ر

.26

اليفك ر اإل جحبي لمفرد قوده إلى الرجحح

.27

اليُس الدذر لآلرر ف عردُح رطئوف ببقي

.28

ابيدد عف اليوقدحت التمب والُيدر ايجحه انرر ف

.29

أيوقع الجحرب اإل جحبي قبؿ التمبي في أي عُؿ

في الب حة
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غالبا

ناد ار

احيانا

ابدا

ثالثاً :مقياس الرضا عن الحياة
الرضا عن الحياة :هو بحل ُف اليقبؿ والتدحدة اليي بد هح الفرد ايجحه روابي الب حة وييبع هذه
البحل ُف ربلؿ رلح الفرد بُح قتُه ا﵀ له وا ُحره بددؿ ا﵀ (أبو عب د.)2013،
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

.1

أشدر أري ُوفؽ في ب حيي

.2

بفظ القرآف وفر لي االتيقرار واألُحف في ب حيي

.3

أشدر أف ظروفي الب حي البحل أفلؿ بدد بفظ
القرآف

.4

أشدر بحليفحؤؿ وال ق في الُتيقبؿ

.5

أرظر إلى الجوارب اإل جحب ُف ُت رة ب حيي

.6

بققت الك ر ُف طُوبحيي بفلؿ بفظي لمقرآف

.7

لدي عبلقحت ط ب ُع انرر ف

.8

أبحوؿ إلفحء األُؿ في رفوس ُف بولي

.9

يدحُمي ُع انرر ف يتـ بحليتحُح

.10

أفكحري يرحؿ اليقد ر ُف انرر ف بتبب رجحبهح

.11

أرح راض عف ارجحزايي في الب حة ال وُ

.12

ايُيع بصب رفت وبدرج عحل

.13

أيُرى أف أعرؼ أك ر في األُور الد ر

.14

أشدر بحلرشوع عرد قراءة القرآف الكر ـ

.15

أيُيع بروح ُدرو عحل

.16

لدي رلى عحلي عف ارجحزايي في الب حة

.17

طُوبحيي األكحد ُ ال يقؼ عرد بد ُد ف

.18

بفظ وفهـ القرآف الكر ـ جدمري أفهـ الب حة بصورة

.19

أواجه صدوبحت الب حة بُز د ُف اإل ُحف والصبر

.20

أُ ؿ إلى أداء ُهُي اليدم ُ عمى أكُؿ وجه

صب ب
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موافق

موافق
إلى

حد ما

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

.21

أشدر بُتيوة عحلي ُف الصب الرفت في ب حيي

.22

أراجع رفتي وبحتيُرار في كؿ ُح يدمؽ بب حيي

.23

اليُدف في قراءة القرآف ز د فهُي لمب حة وُدرحهح

.24

أيُيع بب حة اجيُحع تد دة

.25

أؤُف بمهُ ُح أتدى إل ه في هذه الب حة

.26

أيُيع بب حة تد دة وُتيقرة

.27

أيقبؿ يقمب الظروؼ في الب حة

.28

لمب حة ُدرى والح بحلرتب لي

.29

أببث عف فرص ليدمـ ُهحرات ب حي جد دة

.30

ُف الصدب يري ب األُور في الب حة كُح أيُرى

.31

اإلبتحس بحلرظرة التمب لمب حة تببه اليفك ر التمبي

.32

زداد طُوبي الُتيقبمي كمُح فكرت في الب حة

.33

أطور رظريي لمب حة ُقحرر برظرة انرر ف

.34

أشدر بحلرلح بحلرغـ ُف ك رة الُهحـ والُتؤول حت

.35

بفظ القرآف ولد فمتف والب في الب حة

الب حي
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موافق

موافق
إلى

حد ما

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

