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 اإلىداء
ُُتػير ر ،واألكبػرالداعـ األوؿ  إلى عػز  عمػّي بدػد اوصػحبب الفلػؿ  ،يدروتػ وييقػد ،والفكػر ال
صػدر إلهػحُيُ ،(ب ػب تػُوربل)والػدي ا  والُهر ػُ ػ  الدمب حيي  رابؿُ جُ ع في وجؿ  ،مهُػي ُو

 .هوأُحـ يلب حيه يقؼ عحجزة أُحُي فكؿ كمُحي ،أطحؿ ا في ُعُره
ػمُري ،فربيي ،قوييإلى  ف و د ب حيهػح ووقيهػحي وتػررت رتػ ت رفتػهح ُػف أجمػ الػى ُػف ،أُحري ُو

بػػػت جُ ػػػع لدو  ،ريي ب رُػػػح كػػػدت أرهػػػحدػػػت ُدرو ػػػحفلطحلُػػػح ر  ،فػػػي تػػػب ؿ رجحبػػػحيي كمػػػؿ أو ُمػػػؿ
ُّْي الببب   ،صد ؽ واألرت والتردوال األـ ،واراألد  (.)ُأ

بُػػػػؿ لػػػػثوطحت بب ػػػػي يالػػػػذي ال حبػػػػت  لػػػػمديو رصػػػػفي ال ػػػػحري   )عػػػػدرحف( إلػػػػى زوجػػػػي البب ػػػػب
درو ح   ،ودراتيي دز ُ  يصػرع اإلرادة وال وعمُري أف يُبطحت ب حيفي أصدب ودعُري رفت ح ُو

 . إرجحزايهأعظـ واعيبر رجحبي هو  الُتيب بلت
وهػػدا ح  ،عروقػػي الُيصػػم  بقمبػػي  ،رقػػحط قػػويي)رهػػحـ( الوب ػػدة وأريػػي ( ف)بُػػزة وبتػػيي الػػى أرػػو 

 .ء ُف رجحبحيهـورجحبي جز  ،يري بركحت دعوايهـرافقُف  ،الربُف لب حيي
فػػي  ف كف مػػ ووجودهػػح فػػي ب ػػحيي رػػت لػػبكيهحح( اليػػي كبل تػػ)ريػػي بإلػػى فمػػذة كبػػدي ودقػػ  قمبػػي 

صرار عمى ُيبدي و و أُؿ رعحت ي جإعطحئ  .لُشوارواصم  هذا اا 
 .ـهودعوايودعُوري بقمبهـ ُت ريي في  ريُف رافقو أتريي ال حر   و  هؿ زوجيإلى أ

 أهدي هذا الدُؿ الُيوالع
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 وتقدير شكر
 

قرارًا ، الدقؿ والد ف بردُييّ  عمى بمغ البُد ُريهحه، البُد  الذي أردـ  البُد  بيى وا 
" فإرري من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل ه وتمـ " عمى ابحلفلؿ ويُتكًح بقوؿ الرتوؿ صم

ح يوف ه الذي وفقري إلرجحزأشكر ا الكر ـ رب الدرش الدظ ـ  قي إال بح عم ه ذه الدرات  ُو
 ه ُآب. ليوكمت وا  

 ح اليي أيحبت لي الفرص  إلكُحؿ أيقدـ بحلشكر والدرفحف لجحُد  الرم ؿ ولدُحدة الدراتحت الدم
 في ُجحؿ اإلرشحد الرفتي واليربوي.م ح ت الدالدراتح

الذي لـ  برؿ عمي  وةمحمد عجالدكتور ي كُح أيقدـ بجز ؿ الشكر واليقد ر واالبيراـ لُشرف
 إليُحـ هذا الدُؿ، فمه كؿ الشكر والدرفحف. ةلُشور ابحلرصح أو اليوج ه أو 

والذ ف  .... دو ، ...د. الُرحقش ،  شكر واليقد ر لدلوي لجر كُح أيقدـ بمتُى آ حت ال
 لُبلبظحيهُح أ رًا كب رًا في إ راء وجودة هذه الرتحل .

دعم  إلى صديقاتي ومعارفي الذين أُجلُّهم وأحترمهم واعتبرهم مصدر كما أتقدم بجزيل الشكر 
 وقوة..

 مساعدة لي..يملكون من خبرة وعن تقديم كل ما  تغاضواإلى أساتذتي في الكلية الذين لم ي

 في الحياة في كل لحظة من لحظات حياتي.ي حرفا أو درسا إلى كل من علمن 

لي ُف  قدُوه، لُح لطمب  كم   الشر د  في جحُد  الرم ؿشكر واالُيرحف ال ؿ كُح أيقدـ بجز 
 جحب  عمى أدوات الدرات .إلُتحعدة في ا
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 اسةممخص الدر 
فك ػػػػر وتػػػػ ط فػػػػي الدبلقػػػػ  بػػػػ ف الي رفتػػػػ   كُيث ػػػػرالطُمر رػػػػ  الى دػػػػرؼ إلػػػػتػػػػ  اليراالدهػػػػدفت 

، كم ػ  الشػر د  فػي جحُدػ  الرم ػؿـ ُػف طمبػ  ف الكر   القرآوالرلح عف الب حة لدة بفظاإل جحبي 
بفظػػ  القػػػرآف  لطلبةةةةاُػػػع الدراتػػ  ُػػف كػػوف ُجيوي، بػػؤياليرواتػػيردُت البحب ػػ  الُػػرهج الوصػػػفي 

 بػحً طحل( 253) ُػفت ى ع رػ  يكورػعم الدرات  ، وأجر تالرم ؿ  في جحُد  ر دالشكم    فالكر ـ ُ
الطُمر رػ   ػحس ُق بل ػ  ُقػح  س هػي: راتػ  دليردُت ابحلطر قػ  القصػد  ، واتػ ـيـ اري حره طحلب ً و 

ق حس الرفت     .رلح عف الب حةال  حسُقو  ،اليفك ر اإل جحبي، ُو
مبػػػ  كم ػػػ  بفظػػػ  القػػػرآف الكػػػر ـ ُػػػف طة لػػػد تػػػ  رػػػ  الرفمر طُالُتػػػيوة أف  لريػػػحئجأظهػػػرت او 
ـ لػد ه إل جػحبياليفك ػر اُتيوة و  ،ُريفد  بدرج  كحف هـرظر وجه  رم ؿ ُف في جحُد  ال الشر د 

  .ُريفدحً  ةالب ح الرلح عفُتيوة و كحف ُريفدًح، 
 رفتػ   رػ  الالطُمربػ ف   حً ئح  إبصػدالػ طرد  اريبحط   عبلق   وجود كُح يوصمت الدرات  إلى

وجود ، و د  الرم ؿجحُي ف ـ ُف طمب  كم   الشر د  ف الكر القرآبفظ  اإل جحبي لدة  اليفك رف وب 
ق  عبل وجودو ، رلح عف الب حةلا وب ف الطُمر ر  الرفت   ب ف  حً ئح  إبصلدا طرد    ط اريبحعبلق  
راتػػ  دالت يوصػػمو  .الب ػػحةالرلػػح عػػف وبػػ ف  اليفك ػػر اإل جػػحبيبػػ ف   حً ئحإبصػػ  دالػػ طرد ػػ   اريبحط ػػ
حبي والرلػػح عػػف الب ػػحة  جػػاإلر فك ػػاليبػػ ف  الوتػػ طالُيث ػػر دور يمدػػب  فتػػ  أف الطُمر رػػ  الر إلػػى

 .ؿرم حُد  المب  كم   الشر د  في ج ـ لطف الكر القرآ لدة بفظ 
الرفتػ    ُتػيوة الطُمر رػ  ُيوتػطحتبػ ف  صحئ  ت دالل  إبذاوؽ فر  وجودئج ظهرت الريحأو 

لصػحلح  ،جػرسال رث ػلُية يدػز    الرم ػؿفي جحُدػ د   الشر ُف طمب  كم رآف الكر ـ الق بفظ ة لد
 ياليفك ػر اإل جػحبُتػيوة  ُيوتػطحتبػ ف  حً دالػ  إبصػحئ فػروؽ جػود و ريػحئج أظهػرت الكُح  .حثراإل
 تُيوتػػطحبػػ ف ت داللػػ  إبصػػحئ   اذ وؽر فػػود وجػػ عػػدـو  .لػػذكورالصػػحلح  ،جػػرسال ث ػػريلُ ةيدػػز 

  .جرسال ر ثلُية يدز  لب حةالرلح عف اُتيوة 
 رػػػ ُتػػػيوة الطُمر  تتػػػطحُيو بػػػ ف   ت داللػػػ  إبصػػػحئ ذا فػػػروؽوجػػػود  الريػػػحئجت أظهػػػر كُػػػح 

تيوة اليفك ر  ،الرفت   تيوة الرلح عف الب حة  ،اإل جحبيُو ـ ُف طمب  بفظ  القرآف الكر لدة ُو
 ؾكػػذل .عمىفػػمتػػي ر الُحجلصػػحلح  ،مُ ػػ الدرجػػ  الد ث ػػرلُية يدػػز  رم ػػؿلُدػػ  افػػي جح كم ػػ  الشػػر د 
تػػيوة  ،لرفتػػ  ا  رػػ تػػيوة الطُمرُ ُيوتػػطحتبػػ ف    إبصػػحئ حً لػػادفػػروؽ وجػػود حئج أظهػػرت الريػػ ُو



 

ر  
 

تيوة  ،اليفك ر اإل جحبي فػي  طمب  كم   الشػر د  بفظ  القرآف الكر ـ ُفلدة  الب حة الرلح عفُو
  .البفظ الكميلصحلح  ،ُتيوة بفظ القرآف ث ريُلة يدز  جحُد  الرم ؿ

بُجُوعػ  ُػف اليوصػػ حت لبحب ػ  ررجػػت ا الدراتػ  البحل ػ ،يوصػػمت إل هػح لريػحئج اليػي ء الػو  وفػي
 ي والرلػػح عػف الب ػػحةفتػ   واليفك ػػر اإل جػحبُيث ػػرات الطُمر رػ  الرُتػيوة  الُبحفظػ  عمػػىُهػح: أه

، وز ػحدة عػدد فػي كم ػ  الشػر د    لدراتواد اعرد طمب  البكحلور وس ُف ربلؿ البراُج اليدم ُ   والُ
ء رشػػحد الجُػػحعي لهػػؤال،  وأ لػػح ُػػف رػػبلؿ اإلُػػف طمبػػ  كم ػػ  الشػػر د األجػػزاء الُطمػػوب بفظهػػح 

كتحب الطحلبحت ُػ، و  الطمب ػ  ليطػو ر اليفك ػر اإل جػحبي البل ُهػحرات والقػدراتكم ػ  الشػر د  الف ا  ُز
الُشحرك  في ايرحذ القرارات فػي اليبحعدي واليفك ر الرحقد و لقدرة عمى بؿ الُشكبلت واليفك ر ُ ؿ ا
 .ُريمف لة اب حالب جوار
 

 ظ  القرآف الكر ـجحبي، الرلح عف الب حة، بفإل ر اليفك الطُمر ر  الرفت  ، ا :ةالكممات المفتاحي



 

س  
 

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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 ألولالفصل ا
 ار العام لمدراسةطاإل

 مقدمة
ُفهػـو الب ػحة   الرػيبلؼيبدػح حت الرفتػ   لػد هـ ت البحجػو وييفػح ، ريمؼ ُفهوـ الب حة لػدة األفػراد

مثةل  ، ػحيهـ ليي يػؤ ر عمػى بجُوع  ُف الُيث رات اوبحلرغـ ُف اريبلفهح إال أف هرحؾ ُ ،عردهـ

لطُػػػوح الُتػػػيقبمي ا ،لرفتػػػ  ورػػػ  االُر  ،حبياليفك ػػػر اال جػػػ ،الرلػػػح عػػػف الب ػػػحة ،رفتػػػ   رػػػ  الالطُمر

 .وغ رهح

رػ بهػذه االهيُػحـفػي ُتػيوة  ـو ريمؼ األفراد ف ُح ب ره  ،الجػرس ،يالُفػحه ـ يبدػح لمدُػر الُز

تػػيوة الػػػيدمـ وروع ػػػ  اليدمػػػ ـ لهػػػـ يهـ حهػػػحايجيبدػػػح لُديقػػػدايهـ و  يختلفةةةون دلػػػذلؾ رجػػػد أف األفػػػرا ،ُو

يهـ  رظُو أو  يء كمػتػوا)بفظػ  القػرآف الكػر ـ لطمبػ  اولدؿ الُيث رات بهذه الهيُحـ افي   ق ُ  الُو

فحلطُمر رػػ  الرفتػػ   اف  ،يريمػػؼ عػػف انرػػر فلػػد هـ رؤ ػػ  ورظػػرة ُبر ػػ  عمػػى أتػػس د ر ػػ   (زئػػيج

يوة ُتػو  ، أيضةاوالمسةتقبل أهةدافها الواقعيةة بلحيةاة ورظػرة ُبػددة ؿرػى ُد عطي للفردتجدت و 

بي الذي  ز د ُف ُتيوة الرلح عف الب حة ى اليفك ر اإل جحرا عمالذاي   ُُح  جدمه قحدالكفحءة  ُف

 الذات واليك ؼ ُع انرر ف والب حة بشكؿ عحـ.وهذا  ردكس عمى ُتيوة يقد ر  هلد 

رفتػػ   وييرػػوع آراء البػػحب  ف فػػي لمطُمر رػػ  الطمبح ُرادفػػح لرفتػػي ُصػػاألُػػف ا ُفهػػوـو ديبػػر 

عمػػػى يػػػرادؼ الُفهػػػُو ف فػػػي يرا رػػػح الدربػػػي أكػػػدت ( 2005) الػػػدل ـب ػػػث أف دراتػػػ   ،ا الُجػػػحؿهػػػذ

ُػػػح جدمرػػػي ،وال قػػػحفي وهػػػذا ح الطُمر رػػػ  الرفتػػػ   بػػػدال ُػػػف األُػػػف الرفتػػػي هرػػػح اتػػػيد ف بُصػػػطم ُو

لُيػػداوؿ فػػي القػػرآف الكػػر ـ والتػػر  فهػػـو اُػػع الُ( الكػػر ـلقػػرآف بفظػػ  ا)ع رػػ  الدراتػػ  ُػػع يرحتػػب 

 .ر ف الش  الربو 

قرآر ػ  اليػي يرحولػت ُصػطمح الطُمر رػ  جدرح ك  ر ُف ان ػحت ال ـ لو ب ث لو رظررح في القرآف الكر 

ِئرَُّ  اْرِجِدي ِإَلى َربِّْؾ َراِل َ  ،لرفت  ا َُ ْط ُُ ْرِل ًَّ  َفحدْ قحؿ يدحلى : )َ حَأ َُّيَهح الرَّْفُس اْل َُ ُرِمي ِفي ِعَبحِدي ً  
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هـ بػذكر آُرػوا ويطُػئف قمػوبلػذ ف وقػحؿ أ لػح جػؿ جبللػه )ا ،(27 :ة الفجػر ر و )تػ ،َواْدُرِمي َجرَّيِػي(

 .(28: " )تورة الرعد (إال بذكر ا يطُئف القموب ،ا

بق ػػؽ الصػػب  ( أف بفػػظ القػػرآف الكػػر ـ لػػه دور كب ػػر فػػي ي2004) الُثحُتػػيفقػػد أشػػحرت دراتػػ  

بفػػظ وجػػود عبلقػػ  دالػػ  بػػ ف  مػػىع وهرػػحؾ الدد ػػد ُػػف الدراتػػحت اليػػي أكػػدت ،دة صػػحببهالرفتػػ   لػػ

القرآف الكػر ـ عمػى  ( الى أ ر تُحع1998) عبد اب ث أشحرت درات   ،والطُمر ر  كر ـالقرآف ال

ُحع أو الرفتػػي وولػػبت اف هرػػحؾ عبلقػػ  طرد ػػ  ُوجبػػ  ب رهُػػح فتػػو األُػػف   الطُمر رػػ يوة ُتػػ

و أ لػػح دراتػػ   ،صػػحببه درػػع تػػيالرفألُػػف و ا  الطُمر رػػ كػػر ـ  ز ػػد ُػػف ُتػػيوة بفػػظ القػػرآف ال

كػػر ـ لأشػػحرت الػػى وجػػود عبلقػػ  طرد ػػ  ُوجبػػ  بػػ ف كػػؿ ُػػف بفظػػ  القػػرآف ا اليػػي (2013) التػػ د

بحفظػػ  لمقػػرآف  120ولػػت ع رػػ  والطُمر رػػ  الرفتػػ   يبدػػح لمدُػػر وعػػدد األجػػزاء الُبفوظػػ  ب ػػث يرح

 لكر ـ. ا

ؿ فهػػػو الُد ػػػحر الوب ػػػد وجػػػعػػػز  بػػػح الرفتػػػي هػػػو اإل ُػػػحف واألُػػػف رػػػ  حلطُمرور بف ُصػػػدر الشػػػدإ

ػػػحف أو الُكػػػحف رُػػػط الب ػػػحةيث ػػػر بيث ػػػر ال   ال حبػػػت الػػػذي ُحرػػػح ُف ا ؤ ُػػػف  ػػػ ب ػػػث أف كػػػؿ ،أو الُز

حت وصػبيى لو واجه الرفتيواألُف   حلطُمر ر صحدقح بح عز وجؿ  يُيع ب دحب يه يبد حت وأُز

 .في ب حيه

رآف الكػػر ـ واإل ُػػحف بػػح عػػز القػػ بفػػظ عم هػػح ُػػفد بحلطُمر رػػ  الرفتػػ   تػػواء بصػػؿ ر الفػػر إف شػػدو 

يػي يرمػؽ لد ػه بصػحره لبحجحت اللػرور   اري ج  اليُيع بصب  رفت   ج دة  ديبر ُف ال جؿ أوو 

ػػحت كحف ػػ  يجدمػػه قػػحدرا عمػػى ُواجهػػ  اي رػػوع ُػػف اللػػثوط بلؿ ُرابػػؿ اليػػي قػػد يواجهػػه رػػ  واألُز

 الجُحع بمف لد ه ُكحرح في  شدوروال وببهـ له ويرمؽ لد ه ُشحعر يقبؿ انرر ف ، يمفلُرب حيه ا

 .(2001، حبالبط) يهد دُشحعر الرطر والقمؽ وال فدا عبد 
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 ي وابػػػدا ُػػػف أهػػػـ الُيث ػػػرات الػػػذي  كػػػوف ري جػػػ  ليُيػػػع الشػػػرصك ػػػر اال جػػػحبفو ديبػػػر الي

ُ ػػؿ النفسةةية   الطمأنينةةة ػػؽ ُػػف يُيػػع الفػػرد بجحب ػػ  اليػػي يربفحلُشػػحعر اإل  ،رفتػػ  الطُمر رػػ  الب

 .ح جُ دهح يرمؽ فرد  يُيع بيفك ر ا جحبيأشررح له تحبقالتدحدة وغ رهح ُُح بب و لؿ وااليقب

ػػف رػػبلؿ ا فػػإف هرػػحؾ دراتػػحت ربطػػت بػػ ف اليفك ػػر اال جػػحبي  ،لدراتػػحت التػػحبق طػػبلع عمػػى االُو

( أكدت عمػى أف epeP & n sWiWr ،2004) ربروب  أف درات  ولتف  ثب ،والطُمر ر  الرفت  

فكػػحر اإل جحب ػػ  ب ػػث وجػػدت أف هرػػحؾ فػػي اتػػيدعحء األرد لهػػح دور كب ػػر ة لمفػػدالج ػػالبحلػػ  الرفتػػ   

 .ُوجب  ب ف البحل  الرفت   واليفك ر اال جحبي  حط عبلق  اريب

أف  كػوف  ر الُُكػفعي ُف غ يفك ر اإلبدالوجدرح أف ال( 2014) الطحهرولو اطمدرح عمى درات   

رػ  الرفتػ   لػد هـ الطُمر و الػذ ف يردػدـ لقمػؽ أاراب و فراد الػذ ف  دػحروف ُػف ُشػحعر االلػطعرد األ

فهػػو ريػػحج لُػػح  يُيػػع بػػه الُػػرء ُػػف شػػدور بػػحألُف الرفتػػي  بيوكػػذلؾ البػػحؿ بحلرتػػب  لميفك ػػر اإل جػػح

 .والصب  الرفت   الج دة

 ولػػهقفدمػػى تػػب ؿ الُ ػػحؿ  ،بي جػػحاإل  واليفك ػػر الرفتػػ مر رػػ  تػػبلُي بػػ ف الطُربػػط الػػد ف اإل وهكػػذا 

يدػػحلى أف   ربررػح ا ،( 6-5: االرشػراح)تػػورة  الُدتػر ُ تػرا(ُدتػر ُ تػرا إف ُػػع ال عُػػ فػإفى )يدػحل

بقولػه:   إف ُػع الدتػر  تػرًاذ وهػذه دعػوة ُػف ا عػز  ، ـ أكد هػذا الربػر ،ال ترالدتر  وجد  ُع

فا  يدرضُح عرد ب ث أره .إ جحب  بطر ق   فك ربحليوجؿ  ػحت الب ػحلمد إلرتػحف الُػُؤ ة تػر أي أُز

ػت شيدتبمرهح ُهُح ا  ق ف لد ه كوف  يهح حدبوي ه ر و ا عػز وجػؿ وهػذا بػد يبدهح  تػرا ُػف تػ ويمُز

ف والشدور بحالري  بدث الطُمر  بمف الدتر تػ ريهي ال والصبر عمى ُصحبه  حح ر  في رفس الُُؤ

 فبػػ  ربطد ك  ػػر ُػػف ان ػػحت القرآر ػػ  اليػػي يػػرجػػ فػػي كيػػحب ا لػػيُدفعرػػد او  ،ال تػػر قػػحدـو  ُبحلػػ 

وا ش ئح بب)وعتى أف يكرهوا ش ئح وهو ر ٌر لكـ وعتى أف ي  ،ياإل جحبيفك ر ُمر ر  الرفت   واللطا

ا( )تػورة )ت جدؿ ا بدد ُعتػر ُ تػر  ،(216مُوف( )تورة البقرة:وهو شٌر لكـ وا  دمـ وأريـ ال يد
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رفتػ     الطُمر رلهـ بحيُيدوف أك ر ُف غ ر آف الكر ـ  ظ  القر عمى أف بفهذا  ؤكد و  (.7الطبلؽ: 

يزيةد مةن الطمأنينةة اآليات القرآنية والعمل بمقتضاها هم ؼ  ألف رحصو    جحب   إفك ر بطر قوالي

 . اإليجابي والتفكيرالنفسية 
( عمػى أرػه كمُػح فكػر الفػرد بػحلُواقؼ الب حي ػ  Gilman, et al., 2005) وآرروف  جمُحف وأشحر

دد ػد ُػف الُيث ػرات بحل  ػريبطعػف الب ػحة لد ػه وهػو  رلػحلداد اب ػ  كمُػح از اليي  د شهح بطر ق  ا جح

دراؾ ُدرى الب حة  .والشدور بحلُتؤول   واألُؿ ،الرفت   كحلتدحدة وا 

 الػػػػدل ُي)اليفك ػػػػر اال جػػػػحبي والرلػػػػح عػػػػف الب ػػػػحة  ت بػػػػ فوهرػػػػحؾ ك  ػػػػر ُػػػػف الدراتػػػػحت اليػػػػي ربطػػػػ

 ح  فكػػررُػػفػػرد ب أف ال ( فهػػو  ػػرة2010 ،مطحريالتػػ)( وبػػحلرظر لُػػح أشػػحر إل ػػه 2013 ،وآرػػروف

ج  شحعره وتموكهعقمه ل فكر بمتموب صب ح ُُح  ؤ ر برلحه عف الب حبإ جحب    بُر  .ة ُو

لطُمر رػػ  الرفتػػ   بػػ ف ا الريبحط ػػ دبلقػػحت اب  الأي أف الهػػدؼ ُػػف الدراتػػ  البحل ػػ  اليمكػػد ُػػف صػػ

ذج  بػدد ُػو إلػى ر واليوصػؿ ،ح عػف الب ػحةكُيث ر وت ط في الدبلقػ  بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي والرلػ

والرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة   كُيث ػػر وتػػ ط فػػي الدبلقػػ  بػػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي ر الطُمر رػػ  الرفتػػ دو 

وعم ػػه فػػإف الدراتػػ  البحل ػػ  ُػػح هػػي إال  ،رم ػػؿدػػ  البفظػػ  القػػرآف ُػػف طمبػػ  كم ػػ  الشػػر د  فػػي جحُ

ك ػػر اليف قػػ  بػػ فالدبل الطُمر رػػ  الرفتػػ   عػػفُبحولػػ  لميبقػػؽ ُػػح اذا كػػحف الدػػزؿ اإلبصػػحئي ليػػم  ر 

األ ػػر الُبحشػػر  ُػػح اذا كػػحفواليبقػػؽ ُ ،عػػف الب ػػحة  لػػدؼ هػػذه الدبلقػػ  الرظر ػػ  اال جػػحبي والرلػػح

ؿ عرػػػػد يلػػػُ ف الطُمر رػػػػ  الرفتػػػ   فػػػػي ُدحدلػػػػ  ة تػػػ قلميفك ػػػر اإل جػػػػحبي عمػػػى الرلػػػػح عػػػف الب ػػػػح

 .االربدار أـ ال

لرفت   لبفظػ  القػرآف ُمر ر  اطل  ا ُت  ُف ربلؿ شدوري بمهيبمورت لدي فكرة هذه الدراُف هرح و 

 .عف الب حةلكر ـ كُيث ر وت ط ب ف اليفك ر اإل جحبي والرلح ا
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 مشكمة الدراسة وأسئمتيا 
فػي الب ػحة  لتحةدياتُهحرات  جدمه قحدرا عمى ُواجه  كؿ او  ئصرصحال شؾ أف يُيع الفرد بددة 

ديهم ؿلقرآف  الكر ـ  بفظ  اف ُ ونـمفحلُيد ،ُور في ب حيهوال ت ُح في طر ق  يفك ره ورظريه لؤل

ػحت فػي مةا يمكةنهم مةن  واالسةتعداداتن القدرات م وبحليػحلي  ،حيةاتهم ُواجهػ  أي يبػد حت أو أُز

فػي  فكيةرهمحت وأتػموب تلميبػد  مهرظريػ الرفت   بتػببرب الصدُحت أك ر قدرة عمى يجوا  كوف

 .اليدحُؿ ُدهح

ػف بفظػ  القػرآف ا ؿ ػالرم رر ج  بكػحلور وس فقػه ويشػر ع فػي جحُدػ  كوريبو  أف  تلكػر ـ البظػُو

 ى اليفك ػرقودرح ربو ُربػيله أ ر كب ر عمى طر ق  اليفك ر واليي  أجزاء ُرهبفظ القرآف الكر ـ أو 

يجدػػؿ اليفك ػػر اإل جػػحبي وأ لػػح ربػػو  ليػػي يػػدعوا ر ػػ قرآال ن ػػحتاك  ػػر ُػػف  برصػػوص  جػػحبي اال

 فظهػػحالكػػر ـ وبف أف يػػدبر آ ػػحت القػػرآ ثب ػػح هُتػػيو حيالرلػػح عػػف الب ػػحة لػػد رح فػػي أعمػػى  ُتػػيوة

 ،الػػى اليفك ػػر اإل جػػحبيد ربػػو اليفك ػػر الدقبلرػػي الػػذي  قػػود و قػػو رلػػح والقرحعػػ   بدػػث بحلشػػدور بحل

كػر ـ هػـ أك ػر الرػحس الػذ ف  يُيدػوف   القػرآف الف بفظػب ػث أ  لح لمطُمر ر  الرفتػ   دور كب ػروأ

ُشػػكم   أفكػػف القػػوؿ وبػػذلؾ  ُ ،"القمػػوب فئيطُػػ بػػمُف رفتػػي وصػػب  رفتػػ   ج ػػدة " أال بػػذكر ا

 : الرئ تي اليحلي الدرات  ييُبور بوؿ اإلجحب  عف اليتحؤؿ

بي والرلح عف إل جحك ر اًح في الدبلق  ب ف اليفًا وت طُيث ر الطُمر ر  الرفت   أف يكوف هؿ  ُكف "

 ." في جحُد  الرم ؿ آف ُف طمب  كم   الشر د الب حة لدة بفظ  القر 

 الفرع   اني   :ألتئم  الرئ س ا اؿتؤ ُف ال  ؽربوا

كػر ـ بفظػ  القػرآف اللػدة  واليفك ػر اإل جػحبي والرلػح عػف الب ػحة   ُتػيوة الطُمر رػ  الرفتػُح  .1
 ؟هـُف وجه  رظر  ؿجحُد  الرم  في ر د كم   الشُف طمب  
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الكػر ـ قػرآف بفظػ  ال جػحبي لػدة واليفك ػر اإل  الرفتػ   بػ ف الطُمر رػارتباطية   عبلقهؿ يوجد  .2

 ؿ ؟م الرد  كم   الشر د  في جحُف طمب  ُ

 الكػر ـ قػرآفلا بفظػ  لػدة رلػح عػف الب ػحةوال الرفت    الطُمر ر  فاريبحط   ب  عبلق يوجد هؿ .3

 ؟ الرم ؿ جحُد  يف الشر د    مك طمب  فُ

 حة ؟وت ط ب ف اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب  يث رُهؿ يديبر الطُمر ر  الرفت    .4

مر رػػ  ؿ اإلبصػػحئي لمطُالدػػز  الب ػػحة بدػػدد عبلقػػ  بػػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف يوجػػهػػؿ  .5

 ؟الرفت  

ة  ػػحة لػػدلبرلػػح عػػف االيفك ػػر اإل جػػحبي وال   و تػػففػػي ُتػػيوة الطُمر رػػ  الر هػػؿ يوجػػد فػػروؽ .6

، )الجػػػرسيث ػػرات لُ بدػػح ي آف الكػػر ـ ُػػف طمبػػ  كم ػػ  الشػػر د  فػػي جحُدػػ  الرم ػػؿ بفظػػ  القػػر 

 ؟ عم ح(حلور وس/دراتحت بك)الُؤهؿ الدمُي  ،(كمي/جزئي بفظ) البفظرج  د

  ىداف الدراسةأ
 .ي جحبإلاالطُمر ر  الرفت   واليفك ر الكشؼ عف الدبلق  ب ف   .1

 .والرلح عف الب حةفت   رلُمر ر  االطبلق  ب ف الكشؼ عف الد .2

ح عػف جػحبي والرلػيفك ػر اإل وتػ ط بػ ف ال ُيث ػراليدرؼ إلى ُدة اعيبحر الطُمر ر  الرفت   ك .3

ػػف رػػبلؿ ُراجدػػ  كػػبل ُػػف الدراتػػحت الهػػدؼ األكبػػر فػػي هػػذه الدراتػػ  ،  ب ػػث  ديبػػر الب ػػحة ُو

  ،  ُكف القوؿ أرهػح يدػد ُيث ػر وع الطُمر ر  الرفتوا ُوليرحول التحبق  واإلطحر الرظري الذ ف

حت ا جػػػحبي يريُػػػي لمصػػػب  الرفتػػػ   اإل جحب ػػػ ، وقػػػد أشػػػحرت يمػػػؾ الدراتػػػحت الػػػى وجػػػود عبلقػػػ

 اريبحط   دال  يروعت ب ف الُبحشرة وغ ر الُبحشرة ب رهح وب ف ُيث رات رفت   ا جحب   أررة.

ؿ اإلبصػحئي لمطُمر رػ  لرلح عف الب حة بدد الدػز او حبي ج ر اإلالدبلق  ب ف اليفك  الكشؼ عف .4

 .الرفت  
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 ػحة يدػزة لرلح عػف الب جحبي واالرفت   واليفك ر اإلر  في ُتيوة الطُمر  لفروؽاالكشؼ عف  .5

 .  الشر د  في جحُد  الرم ؿ  القرآف الكر ـ ُف طمب  كم فظلب

  لدرات  البحل   :في ا   الرفت   كُيث ر وت طدور الطُمر ر

  دراسةة الأىمي
    الرظر   أوال : األهُ

 مدرات  ف ُح  مي :ر   ليكُف األهُ   الرظ

 رػ  الرفتػ   ُمرالطيػدرس  اليػي تػحتيكيتب هذه الدرات  أهُ ػ  رحصػ  اذ يديبػر ُػف أوائػؿ الدرا -

لػػـ  أرػػذت ُيث ػػراتفهػػي  ،اليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحةبػػ ف  ر وتػػ ط فػػي الدبلقػػ كُيث ػػ

ة بفظػػ  القػػرآف ة( لػػدك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحيف)الُػػف قبػػؿ  أرػػذيهح   أفدراتػػي أل تػػبؽ 

 .الكر ـ

ُتػػػػيوة اليفك ػػػػر الرفتػػػ   فػػػػي ز ػػػحدة أهُ ػػػ  الطُمر رػػػػ   فػػػي يفتػػػػ رييلػػػح أهُ ػػػػ  هػػػذه الدراتػػػػ   -

ورحصػػ  عرػػد الفئػػ   وهػػي ذات رصوصػػ   رفتػػ   ويربو ػػ   وروبحر ػػ  لب ػػحةبي والرلػػح عػػف ااإل جػػح

 .ؿُف جحُد  الرم كم   الشر د   مب ُف ط قرآف الكر ـظ  البفي وه ةالُريحر 

رُػح عحد  ف و طب أرحس يقيتالدرات  الُمروذة فهي لـ أ لح يكُف أهُ   هذه الدرات  في ع ر   - ا 

اإلتػػبلُي وأصػػوؿ ر ع واليشػػطمبػػ  كم ػػ  الشػػر د  الدارتػػ ف لمفقػػه  ـ ُػػفآف الكػػر ببفظػػه القػػر ت اهيُػػ

 .الُيث راتهذه ز ز د  في يدوالشر ـ ر لكا آفقر الد ف ليظهر دور ال

أف بفظػػ  القػػرآف  يُيدػػوف برتػػب  أعمػػى ُػػف غ ػػرهـ بطُمر رػػ   فػػي إ بػػحت دراتػػ قػػد يتػػحهـ هػػذه ال -

 .الب حة جحبي والرلح عف  ف اليفك ر االط في الدبلق  بوت  ر ُيثورهح كمدب بدي لييرفت   ا

ف ُػف طمبػ  كم ػ  القػرآ كل من لة  عققةة بحفةظ وتحفةيظ حراتيبصهـ الدرات  عمى ز حدة _ قد يت 

بُفهػػـو الطُمر رػػ  الرفتػػ   ودورهػػح فػػي ز ػػحدة الكةةريم  أسةةاتذتها ومراكةةز تحفةةيظ القةةرآنو الشػػر د 
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 كم ػ  ف ُػف غ ػر طمبػ  انرػر  ف دػفادويز د ُف الب حة لد هـ  ر اإل جحبي والرلح عف ُتيوة اليفك

 .  ـالشر د  الى بفظ القرآف الكر 

 : اليطب ق    حر ح : األهُ  

  مي : ُح ات  ف الدر لهذه    ق بطيكُف األهُ   الي

راكػػػز بفػػػظ القػػػرآف الكػػػر تػػػيف د ُرهػػػح كميقػػػد _ و  كػػػر ـ رآف الجدػػػؿ القػػػُػػػف رػػػبلؿ ـ  ػػػحت الشػػػر د  ُو

إلػػى يفك ػػر إ جػػحبي ي ر التػػمباإلرشػػحد الرفتػػي الدحج ػػ  بيدػػد ؿ اليفك ػػ اتػػيراي ج حتاتػػيراي ج   ُػػف 

 .زئي أو الكمي لمقرآف الكر ـوذلؾ ُف ربلؿ البفظ الج

 يربط ب ف الطُمر ر  الرفت   كُيث ر وتػ ط فػي الدبلقػ  ،لدراتحت أررة ح يفيح هذه الدرات  آفحق_ 

، وإجةرا   وغ رهح اإلبداعي ر يفكال  ،الذاي  الكفحءة  ،كوف الُرور  الرفت  يد ق رةأرت ُع ُيث را

 الشريعة وحفظة القرآن الكريم من كليات أخرى .مقارنة بين طلبة كلية 
اإلرشحد الد ري عمى  ُبر    ربو يصُ ـ براُج إرشحد  ف لبحب هـ ريحئجهح أ لح في يوج ه ا_قد يت

عػف دة ُتػيوة اليفك ػر اإل جػحبي والرلػح ء بهػدؼ ز ػحالرشة لد  ت رفال   رليبت ف ُتيوة الطُمر

 .الب حة لد هـ

مُػحء ورجػحؿ ور بػوؿ لفػت أرظػحر الديُبػاتػ   جحرػب إ جػحبي فػي هػذه الدر  هرػحؾ قد  كوفوأ لح _

عمى الصػب  ُ  ر جحدـ لُح له ُف آ حالد ف ربو يك  ؼ الجهود في يبف ظ القرآف الكر ـ لمج ؿ الق

 .ب   لهـجح اإل  رفت ال

  حدود الدراسة
ػحري : الالبد  - -2020) ياألوؿ ُػف الدػحـ الدراتػ الدراتػيدراتػ  فػي الفصػؿ يػـ إجػراء هػذه الُز

2021 ) 
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فػي جحُدػ  ُػف بفظػ  القػرآف  الشػر د   طمب  كم  اريصر يطب ؽ الدرات  عمى ري : الُكح البد -

  الرم ؿ

جحُدػػ  الرم ػػؿ الشػػر د  فػػي  كم ػػ   مبػػط ُػػفـ ر لكػػببفظػػه القػػرآف اد رػػ  بػػد البشػػري :يُ مػػت اللا -

 .2021-2020ليتج ؿ لدحـ والقبوؿ والُتجم ف وفؽ رظحـ ا

رفتػػ   كُيث ػػر وتػػ ط فػػي الدبلقػػ  بُولػػوع الطُمر رػػ  الراتػػ  : بػػددت هػػذه الدالُولػػوعيالبػػد  -

 فػػي  الشػػر دُػػف طمبػػ  كم ػػ  ظػػ  القػػرآف الكػػر ـ بف لػػدةبػػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف الب ػػحة 

فك ػػر اإل جػػحبي الي ،لرفتػػ  مر رػػ  ايث ػػرات الدراتػػ  ال بل ػػ  وهػػي : الطُُيُ ػػؿ فػػي يو  ،الرم ػػؿ دػػ حُج

الُتػػيردُ  فػػي الدراتػػػ  وهػػي )ُق ػػحس الطُمر رػػػ  ، وييبػػدد ريحئجهػػح بػػػحألدوات والرلػػح عػػف الب ػػػحة

ق حس اليفك  ق حس الرلح عف الب حة(الرفت  ، ُو  .ر اإل جحبي، ُو

  سةالدرامصطمحات 
 صطمبحت اني   : لُات  عمى ايشُؿ الدر 

 :  Psychological tranquility ،أوال : الطُمر ر  الرفت  

بػوب بمرػه ُب شدور الفرد " الطُمر ر  بمرهح ( Kerns, et. al , 1996 :457) ك ررزو درؼ  -

قبوؿ و  ألهُ ػ  دراكػه أف انرػر ف ذوي ايهد ػد وا  ره بػحلرطر والدو شػ  ةر دورانرر ف ُقدر ُف قبؿ ُو

يواجدج بوف لبحجحيُتيه    في ب حيرفتال تحيه وبُح يه ح لرع ح ورفت ح وف ُده بدره ُو رديه عرد ُو

  ." حتاألُز

ح  ج ػب ي الد رػ  عرػدُ بصؿ عم هح كػؿ فػرد فػ الييجرائ ح بحلدرج  إالرفت   ويدرؼ الطُمر ر    -

 .ت الُدد ليبق ؽ أهداؼ الدرالرفت   مر ر  اُق حس الطُ اتفقر جُ ع  عف

 : Positive thinking: اليفك ر اإل جحبي  ح  حر
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 جحب ػػػح، إويوج ههػػػح يوج هػػػح  وارفدحاليػػػهه كػػػحر بمفاليفك ػػػر اإل جػػػحبي هػػػو " قػػػدرة الفػػػرد عمػػػى الػػػيبكـ  -

دراؾ األهػوالوعي بذايػه والقػدرة عمػى    قهػحإلػى يبقتػدي  ػحت واللو ألو اؼ وادق حديهػح والػيبكـ بهػح، وا 

قحُو  األفكحؤؿ ُع اليُيع بحليفح  (.199: 2014، الرولي) " تمب   ر الُو

بشػكؿ ا جػحبي فػحذا  لئلقرػحعاالريفػحع بقحبم ػه الدقػؿ البلواعػي "   جحبي عمػى ارػهر اال درؼ اليفك  -

اف   درػػيذا وهػػ البػػحطف ذلػػؾ ُػػف رػػبلؿ عقمرػػح جػػب اف  كػػوف تػػموكرح او اداء رػػح ؼ اردرػػح اف  ث ػػر 

 "يرتخ في الدقػؿ البلواعػي الُيكررةرا الف االفكحر بهح ُرارا ويكرافكحر ا جحب ه ز دا ويثذ ه رريحر ا

 (.12: 2014، ب فر)

يُكػػف صػػحببهح ُػػف عػػبلج الُشػػكبلت بحتػػيرداـ  ليػػيولػػذلؾ فػػحليفك ر اإل جػػحبي " أبػػد الطػػرؽ ا -

 (.101 :2008، يقفال) "يفك رواتيراي ج حت في القرحعحت عقم   

 الدراتػػ اليػػي  بصػػؿ عم هػػح افػػراد ع رػػه    الكم ػػ هػػي الدرجػػ  جػػحبياالجرائػػي لميفك ػػر االاليدر ػػؼ -

 . الدرات داؼ عمى ُق حس اليفك ر اال جحبي الُدد ليبق ؽ اه

 : Life Satisfaction  ة ح عف الب ح: الرل حل ح 

بشػكؿ  حيػهب حيػه أو يجػحه ب  فُػدة ُيدػد به جوارػر بهػح الفػرد يجػحهو بحل  شدور   فرد ػ   شػد" -

ى الب ػػحة تػػموؾ إ جػػحبي ربػػو اإلقبػػحؿ عمػػر  يريػػب عم ػػه جػػحبي فػػي الشػػدو ى إ ُربػػ ذ مرػػ عػػحـ وهػػو

شػػػػػب يبق ػػػػػؽ األهػػػػػداؼربػػػػػو  ؿ والدُػػػػػ إلػػػػػى بحلػػػػػ  االتػػػػػيقرار وؿ لموصػػػػػ رغبػػػػػحتوالالبحجػػػػػحت   حعوا 

 (.40 : 2012 ،شقورة) والطُمر ر "

 حيهد لب ليق  ـ اال جحبي لمفر ا"ب حه بحرهح لا عفلرلح ا (Diener,2000:34-43) دا رر درؼ  -

لػه عبلقػه ُػع ربػرات الفػرد فػي عػف الب ػحة وا لػح  ػرة اف الرلػح  هبرفتػ هو  بػددهحلُدح  ر  بدحي

 ".الى غ ر ذلؾ ألترةا ، لدرات ا ،الوظ ف  ُجحالت ب حيه اف كحرت ُريمؼ
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عمػػى ُق ػػحس الرلػػح عػػف  لدرجػػ  اليػػي  بصػػؿ عم هػػح الُفبػػوصاو  ػػؼ اإلجرائػػي : فهػػدر لياأُػػح  -

 .لهذه الدرات الُدد  الب حة

 :   The Quran Keepers ر ـآف الكالقر   ظ: بف رابدح

 و بفظػػوفميبقػػ ف بكم ػػ  الشػػر د  فػػي جحُدػػ  الرم ػػؿ الُطمبػػ  مرهـ البػػ" الكػػر ـف القػػرآ دػػرؼ بفظػػ  

ليبلوة واليجو د واالليزاـ بقواعد البط البفظ ع ُ ،أو  بفظوره كحُبل ء ُف كيحب ا عزوجؿأجزا

 .(392: 2017 ،الفراو  و هدروسأب) "ُدروف ال
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 الثاني صل الف

 بقةنظري والدراسات السااإلطار ال
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 لفصل الثانيا
 بُفهػػػـو الطُمر رػػػ لػػذي  قػػػدـ يدر فػػػح عحُػػح فصػػؿ ُػػػف الدراتػػػ  عمػػى األدب الرظػػػري اهػػػذا الُؿ  شػػي

ػػػح  ػػػري فهػػػ ،حتُفػػػحه ـ ويولػػػ ب ه ُػػػفبط بػػػالرفتػػػ   ُو  ،يفك ػػػر اإل جػػػحبي وكػػػؿ ُػػػح  يدمػػػؽ بػػػهـو الُو

فهـو  ح ة حالرلح عف البُو  .  ؿ به ُف عرحو ف فرعيص  أ لح ُو

  ذات الدبلقػػػػ  بُولػػػػوع أبػػػرز الدراتػػػػحت التػػػحبق  الدرب ػػػػ  واألجرب ػػػض ؿ بدػػػػر و ريهػػػي هػػػػذا الفصػػػ

 .الدرات 

 لنظريطار ااإل
 ة فسينة النينطمأالمفيوم 
أف رػػػرة بػػػدورهح   ، التػػػيُرار يهح وركػػػف أتحتػػػي ،ب ػػػحةحت اللػػػرور الرفتػػػ   ُػػػف  رػػػ  الطُمريديبػػػر 

وييجمػػػى  ،ببهحمػػػى صػػػح طر عالرفتػػػي  تػػػ االيػػػزافـ القمػػػؽ وعػػػدُشػػػحعر و  وؼحرػػػبحلُم ئػػػ  ُ حةالب ػػػ

َُ قحؿ يدحلى : "  ،فظ  القرآف الكر ـالطُمر ر  الرفت   بشكؿ أكبر عرد ب ِئفُّ ُروا َوَيطْ الَِّذ َف آ ـ ُقمُػوُبهُ َُ

ِئفُّ اْلُقُموبُ  المَّهِ  َأاَل ِبِذْكرِ  ۗ  ِبِذْكِر المَّهِ  َُ  .(28 )الرعد: " َيْط

ُح بفظػ  ؿ لدبػحده وال تػ ودهػح ا عػز وجػيػي  ز الُكحتػب الُػف ُكتػب  يديبػرالرفت    مر ر والطُ

ػػػػحت وااللػػػػطالرػػػػحيج عػػػػف ايحبػػػػه فػػػػي ُوالػػػػع الرػػػػوؼ والقمػػػػؽ ك  ،ُبُػػػػدآؿ ) حل ػػػػ االرفدرابحت ألُز

2012). 

ب طحلػػاعػػي ُر ي ،ج ػػدةالرفتػػ   ال الصػػب ُتػػيوة ُػػف ح م فػػي أتػػرة لػػد هذا رشػػطفػػؿ إان الوبالتةةالي 

ى أتػحس يرب ػ  ابرحءهػح يرب ػ  اتػبلُ   قػوـ عمػيو  ،هـورغبػحيهـ ي حجػحيابرحءهػح ويراعػي لػدة أبالرُو 

 أتػػػػر    لػػػُف رعح ػػػ  رب هـأف يػػػػ واتػػػيطحعت األتػػػرةر ػػػ  عمػػػى أبكػػػػحـ الشػػػر د  والتػػػر  الربو ػػػػ  ُب

ُع  جحبي صب  رفت   ج دة يتحعدهـ في اليفحعؿ اإلل بذلؾ يؤتسو  ،حفواالطُئر بحألُحف ييصؼ

ػػػع انرػػػر ف و  ، لُب طػػػ ئػػػ  االب وصػػػوال الػػػى األُػػػحف و  والتػػػدحدةالبػػػب  ُشػػػحعريتػػػودهـ بحليػػػحلي ُو

 .الطُمر ر  الرفت  
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 بمرػػػه درفػػػهوي ،حفُػػػاأل عػػػدـ لػػػُفي  األتحتػػػي( )القمػػػؽ ُفهػػػوـ فأ (1945)  یررهػػػو  گػػػحر ف ریيػػػ

 عػددا هرػحؾ فأ عمػى ورريهػ ويؤكػد  ".لمشرصػ   حت األت تالُكورح إلى ُوجه  ارفدحل   "اتيجحب 

 ،بػحلدجز الشػدور وهي: األُف ردداـحب الشدور إلى بحلفرد يؤدي دق الب ئ  في لُوجودةا اُؿالدو  ُف

 .بحلدزل " والشدور ،ةبحلدداو  الشدور

 اليقبػؿ عػدـ : ُرهػح  ،الدواُػؿ ُػف ُجُوعػ  ُػف  كػوف الدرحصػر هػذه ُرشػم فأ عمػى هورري ويؤكد

شحع  .رةاألت في لدحطفيا واألُحف الدؼء يفحءراو  ،ربذلا رُو

 األُػػػف  يرممػػه  ُجيُػػع حلػػػبمرػػه: ب النفسةةية وهػػو ُػػرادؼ لمطُمر رػػػ النفسةةةي  الُػػفُفهػػـو ا و دػػرؼ

 ،إلجرائػيواألُػف ا لشػدوريُف اكورحف هُح: األوبحل  األُف لهح ُ ،يراألُ االيزافو  اليوافؽ  يرممهو 

ليبق ػػؽ جهػػود ذؿ ُػػف ُػػح  بػػ وهػػو اإلجرائػػيف ُػػألوا ُػػفاأل إلػػى  دور بحلبحجػػشػػاألُػػف الشػػدوري :

 (.2005 ،)أقرع هدحديواتياألُف 

 ، رهػػحدالاليهػػح ُػػع ُفػػحه ـ غفػػي رؿ ييػػداالرفتػػ   ُػػف الُفػػحه ـ الُركبػػ  اليػػي قػػد ُفهػػـو الطُمر رػػ  و 

 ،يحلاليػوازف االرفدػ ،الرلػح عػف الػذات ،األُػف الػذايي ،اليك ػؼ الػذايي ، ػ   االرفدحل ؿ : الطُمر رُ

 (.1999 ،)تددات اإل جحبي ذالـ ُفهو 

ُػف كػؿ فػرد عمػى بػده أالشرصػي او  ألُػفالرفتػي وهػو ا ألُػفا " حرهػبم   لطُمر ر  الرفتػدرؼ اي 

ػحت لُا أفُبققػه و  هو ُػرُطحلػب  أفو  ُشػبد ه بحجحي أفرفت ح هو الذي  شدر  نُفوالشرص ا قُو

 ُرياو يوافؽ ا يوازف حل بي كوف ف  ح رفت انُف واإلرتحف ،لمرطر  غ ر ُدرل ب حيهل تحت  ألا

 .(1998 ،)زهراف" 

ف ربلؿ     ييلػُفح بحلػ  شػدور رهػأ عمػى   رفتػالطُمر رػ  ال يمكن أن نعرفاليدر فحت التحبق  ُو

رُػػوه  بيمب ػػ  ُطحلػػ رتػػحف عرػػديدػػـ اإل ،اب الك ػػحفقمػػؽ والػػطر لاعػػف  ُشػػحعر األُػػف وااليػػزاف بد ػػدا

 .ه األتحت  يوبحجح



 

16 
 

  أىمية الطمأنينة النفسية
 أهُ   الطُمر ر  الرفت   ف ُح  مي: ((2004 دلرص عبد الُج 

ر ربف ببحج  الى يرطػ ط وابػداع واليطو ى اليرُ   لإلموصوؿ يرُ  : الطُمر ر  الرفت   أتحتح لم -

جػػود طُمر رػػ  رفتػػ   عرػػد الفػػرد فػػحألُف الرفتػػي  قػػود ربػػو ُو ػػحبرة وال وجػػود لكػػؿ ُػػف هػػؤالء دوف و 

 ف  ريجػوف ظ  القػرآف الكػر ـ هػـ أك ػر الرػحس الػذي ُحر واالزدهحر ويرة البحب   أف بفاليرُ   واالت

وأُػػحف رفتػػي جػػراء ُػػح  بُمورػػه فػػي   يُيدػػوف بػػه ُػف أُػػف طػػور لُػػححح واليقصصػح عد ػػدة ُػػف الرجػػ

 والرُحء. صدورهـ ُف آ حت قرآر   يدعو لميطور

الطُمر ر  الرفت   هي غح   الدػدؿ اذا وجػد الدػدؿ  كػوف تػب بل ربػو الطُمر رػ  الرفتػ  ، وغ ػحب  -

ارػػػه ز  لبكػػػـ بُلشػػػرع واالدػػػدؿ  ػػػؤدي إلػػػى غ ػػػحب الطُمر رػػػ  الرفتػػػ   والدػػػدؿ  قيلػػػي الػػػى يبكػػػ ـ ا

ف ن ػػحت ا الشػػرع رػػزؿ ليبق ػػؽ األُػػف والطُمر رػػ  وال بػػد لبفظػػ  القػػرآف أت  ُي مػػو  وبحليػػحلي فػػإف

وف عمى رشر الددؿ ال غ حبه.  ف بكُوف بُح أرزؿ و قُو

ـ أوؿ ُصػػػدر ُرػػػذ والديػػػه بيػػػى  ُػػػوت، ب ػػػث يديبػػػر األالطُمر رػػػ  الرفتػػػ   بحجػػػ  ُهُػػػ  لمفػػػرد  -

ف أهػػػـ ُصػػػحدر الطُمر رػػػ  الرفتػػػ   واألُػػػف القػػػرآف الكػػػر ـ ُػػػ ربػػػ ، و ديالرفتػػػ  لمشػػػدور بحلطُمر رػػػ 

 الرفتي لدة الفرد.

 الهدؼ األتُى لمشرائع.الرفت    الطُمر ر 

  رآن الكريمالقسياق في الطمأنينة النفسية 
  ريمفػ غ ُُيقحربػ  وصػقحت تػ حرآف الكػر ـ فػي ُولػدح فػي القػ عشػر بل ػ مر رػ  فػي  ظ الطُورد لف

ح يدؿ عمى الراب  جُ ده ،(  فُئرُط ،يطُئف  ،ُطُئر   ،اطُمف  ، طُئفل ،ُطُئف  ،يـمررُاط)

 .ة البحؿااللطراب والشدور بهداو عحج رز االوعدـ  والهدوء
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الرفػػوس ُػػف رابػػ  واتػػيقرار   ػػهدير يُػػح  هػػي آف الكػػر ـلرفتػػ   لػػدة بفظػػ  القػػر وبحليػػحلي الطُمر رػػ  ا

 وجػػه اإلرتػحف إلػػى  عػػز وجػؿ  ب ػػث إف كيػحب ا ،ُدحر ػه ر ـ ويػػدبرري جػ  بفػػظ آ ػحت القػػرآف الكػ

 تػػدد قمبػػه ويطُػػئف رفتػػه يتػػيق ـ ب حيػػه فوبحليػػحلي  التػػموؾ التػػويو رشػػده إلػػى  لصػػب حؽ االطر ػػ

إال  كػروهُ به شػر أو ُكف أف  صأره ال   ُي قفا  ن حت يدبرلُا إلرتحفألف ا ،و شدر بحلتدحدة

 وفػػي ُواجهػػ  االلػػطرابحت  بػػح عػػف اإل ُػػحف حيج الرػػ صػػبرلتػػيردـ ا  كُػػح ،تػػببحره بُشػػ ئ  ا

 يبقؽ وبحليحلي فدردهح يطُئف الرفس ويبدث التك ر   ، الُرحوؼ وجُ ع األُراض الرفت  مؽ و الق

 .(2012 ،دبُُآؿ ) األُف الرفتي

 ر تك  درىُب: 

ْرهَػح  ْمُكػػؿَ حُلوا ُرِر ػُد َأف رَّ "  قَػػ حلى :قػحؿ يدػ- ػػِئفَّ ُقُموُبَرػحُِ َُ ػػَف رَ وَ  َوَيْط ُِ ـَ َأف قَػػْد َصػَدْقَيَرح َوَرُكػػوَف َعَمْ هَػح  ْدمَػ

 .(113 ،الُحئدةِد َف )الشَّحهِ 

ذْ  " : يدحلى قحؿ - وْ  ِ يبْ يُ  َكْ ؼَ  َأِرِري َربّْ  ِإْبَراِه ـُ  َقحؿَ  َواِ  َُ فؤْ يُ  ـْ َأَولَ  حؿَ قَ  ۗ  ى  يَ اْل  فَولَ كِ  َبَمى   َقحؿَ  ۗ  ُِ

ِئفَّ  َ لّْ  َُ  (260 ،)البقرة "َقْمِبي ْط

ح َجَدَمُه المَُّه ِإالَّ ُبْشَرة   - َُ قحؿ يدحلى : َوَُ ْف ِعرِد المَّػِه  ۗ  ـْ ُقُموُبكُ  ِئفَّ ِبهِ َوِلَيْط ُِ ح الرَّْصُر ِإالَّ  ِإفَّ  ۗ َوَُ

 (10 ،رفحؿألا)"ٌز َبِك ـٌ المََّه َعِز 

ُرػوا الَّػِذ فَ  " : دحلىي قحؿ- َُ ػئِ َوَيطْ  آ ػِئفُّ  المَّػهِ  بِػِذْكرِ  اَل أَ  ۗ  المَّػهِ  بِػِذْكرِ  ُقمُػوُبُهـ فُّ َُ َُ  ،الرعػد) " اْلُقمُػوبُ  َيْط

28) 

ح َجدَ يد قحؿ - ـْ مَ حلى : "َوَُ ػِئفَّ ُقمُػوُبُكـ بِػِه ُه المَُّه ِإالَّ ُبْشَرة  َلُك َُ ػح الرَّ  ۗ َوِلَيْط َُ ػفْ ُر ِإالَّ ْصػَو ُِ  لمَّػهِ رػِد اعِ   

  (126 ،ؿ عُراف" )آ اْلَدِز ِز اْلَبِك ـ

  سيةة النفالطمأنين بعادأ
 : ميأبدحد الطُمر ر  الرفت   ف ُح  (  (2018بف التح ح رصل
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 :حت  تأأول   أبدحد  -

 .ُع انرر فُ  بر الُودة و ال عبلقحت ُح  ريج عرهح ُفو  البب واليقبؿشحعر ُ -1 

بػػه  يصػفوف والبػب وذلػؾ بُػح  قبػؿحليب لرػحس الػذ ف  شػدروفا  ػرف الكػر ـ ُػف أكقػرآظػ  الفيبػر بد 

: " ال  ـبلبلة والتػػعم ػػه الصػػب ػػث قػػحؿ الرتػػوؿ  ، ـ والتػػر  الربو ػػ  الشػػر ف القػػرآف الكػػر  ُػػف أرػػبلؽ

ف أبدكـ  ز ز دفي كيحبه المُ ف أُر ا يدحلى الُت وأ لح ،ألر ه ُح  بب لرفته "بيى  بب  ُؤ

ُرػػوا قػػحؿ يدػػحلى: )َ ػػح َأ هَػػح الَّػػِذ َف  ،هـد ػػحريعػػف ُديقػػدايهـ و لرظػػر بثػػض اُرػػح انرػػر  يقبػػؿ كػػؿ أف  َُ آ

ُِ َف ِبحْلقِ  ـْ و َعَمى أَ ْتِط ُشَهَداَء ِلمَِّه َولَ ُكوُروا َقوَّا ًا َفحلمَّػُه َدْ ِف َواأَلْقَرِب َف ِإف َ ُكْف َغِرّ ػًح َأو َفِق ػر َأو اْلَوالِ رُفِتُك

ػػػح فَػػػلَػػػى ِبهِ َأوْ  ف َيْمػػػُووا َأو ُيْدِرُلػػػوا فَػػػِإفَّ اوا وَ لُ هَػػػَوة َأف َيْدػػػدِ  َييَِّبُدػػػوا الْ بلَُ مُػػػوَف َرِب ػػػر اِ  َُ ػػػح َيْد َُ ًا( لمَّػػػَه َكػػػحَف ِب

 (.135)الرتحء: 

كحريور االريُحء   وشدُحعالج -2  .ه ف هحال هح ُو

جُدهػػػـ ياد ألفػػػر ُػػػف اعػػػ  حجُاالريُػػػحء الػػػى  فهػػػو ببحجػػػ  الػػػى ،ُفػػػردهال  تػػػيط ع اإلرتػػػحف الدػػػ ش ب

د ُػػػرهـ وره و تػػػيُو تػػػحعد بُػػػ هـ  ،و مرػػػذ ُػػػرهـهـ  دطػػػ  ،و دعُورػػػه هـدعُ ػػػك  شػػػير صػػػحلح ُُ

هرػحؾ ف أكبػر بشػكؿ قػرآف الكػر ـ  الُدرػى االريُػحء أ لػح عرػد بفظػو يدػزز  ،حدحعر القوة وااليبُش

َواَل ُِ ًدػح لمَّػِه جَ اَبْبػِؿ ُُوا بِ "َواْعَيِصػ دػحلى :قػحؿ ي ،ى االريُػحءك  ر ُػف ان ػحت القرآر ػ  اليػي يػدعو الػ

 .(301:فُراؿ ع)آَفرَُّقوا" يَ 

 . والتبلـ حلتبلُ الشدور ب -3

الشدور ويوف ر  ،قحدوأبره كو لث ر   ُشحبرحت وكؿ ُح يبُمه الرفس ُفالكؿ البدد عف أي البدد 

ِهـ ُدورِ صُ ح ِفي ْعَرح َُ يدحلى :"َوَرزَ حؿ ث ق يجمى عرد بفظ  القرآف الكر ـ ب لطُمر ر  وهذا بحألُحف وا

ْف  َيَقحِبِم فَمى  اًرح عَ ِغؿٍّ ِإْروَ ُّْ ُُّ  (47البجر:) "َ ُتُرٍر 

 :   حرو   فرعدحد بأ-
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 وإدراك الكراُػ والتػرور و  والطُمر رػ ى الددالػ  ئ  يبيوي عمػكب والدحلـ الرحرجي إدراؾ الب حة  .1

 .ب رهـ ف ُححدؿ اـ الُيبة االبير ولرور  ف ُبب ف مرهـ ودودبانرر ف 

األفلػػػؿ  وتوقةةة  ـواليتػػػحُح ُدهػػػيدصػػػب وعػػػدـ الرػػػر ف ُػػػع ان والُببػػػ ال قػػػ  حعر يولػػػد ُشػػػ .2

 .   الُتيقبؿعرد الرظر الى األُؿ و واليفحؤؿ 

شػػحعر والب ػػحة  فسلػػرُشػػحعر التػػدحدة والرلػػح الدػػحـ عػػف ا .3 يقرار والبدػػد عػػف الصػػراعحت تػػاالُو

ح  يبدهح ُف اري حح وهدوء.  ُو

 إلػػى  ُتػػؤول   االجيُحع ػػ  إلػػحفبحلػػذات والشػػدور بحلحـ هيُػػاالجحرػػب رر ف الػػى حـ بػػحناالهيُػػ .4

 .ررطبلؽ واليبر اال

لد ػه لد  و  ُُحبمره عرصر ُف د وفدحؿ في الب حة واليتحُح ُدهح والشدور يقبمهح ال ق  بحلذات و  .5

ػػػح  يبدهػػػح ُػػػف والقػػػوة  ُشػػػحعر الرجػػػحح ػػػحت ُو ُشػػػحعر والقػػػدرة عمػػػى بػػػؿ الُشػػػكبلت وادارة األُز

 .ارالقيدالكفحءة وا

  يُيػػع بصػػب  رفتػػ ال وبالتةةالي ض لهػػحد  يدػػر شػػيى األُػػور اليػػي قػػهػػ  وعػػدـ الهػػرب فػػي جالُوا .6

 .رفت   تاي الطرابحف بد دا عج دة 
 

 النفسيةخصائص الطمأنينة 
  يةفسن خصائص :أوال

كبػت لوار ليػوي. وافدػحالترلبل التػ طرة االراد ػ  او البلإراد ػ  دبػر عرهػح فػي ُتػيو حت  ،قحبم  لمق حس

 .ت  رفاليتيرد الى الطحق   رهح وهي وغ

 سفيةة فممعرفي :ثانيا

ػػ  ُدرف ػػلػػد رح درف ػػ  فمتػػف   يشػػكؿ ُأفكػػحرا وهػػي ُػػح  يشػػكؿ لػػد رح ُػػف   ويدرفرػػح عمػػى   يقودرػػح ُرظُو

 برحهػػػح لهػػػح دور أتحتػػػي فػػػي يبد ػػػدري   اليػػػي الفمتػػػف ـ فػػػحلق ،رتػػػمُه ورُطػػػهؾ الػػػذي طب دػػػ  التػػػمو 
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ح ال  راهػػ وبُػػفث رايهػػح كػػؿ ُيشػػهح بو د  دطػػي الب ػػحة ق ُػػ   فُػػ ؽ بػػ فهرػػحؾ فػػر  الُشػػحعر ب ػػث أف

 ئح عم ه.وعبق ُ  لهح 

 اجتماعية : الثثا

مػؼ شػئ  االجيُحع ػ  يرييرالظروؼ ب ث أف  ،يبط بحلُجيُع الذي  د ش ف ه الفردهذه الرحص   ير 

فػػي  ُهػػدد ُػػؿ كػػوف عح ُدػػ ف قػػد الجيُػػع فػػي ُ الطُمر رػػ  الرفتػػ  يُػػع الػػى آرػػر فُػػح  هػػدد ُجُػػف 

 .ُجيُع آرر

 كمية : رابعا

ُُػح  ،أو تػموؾشػكؿ طحقػ   لػىعته و ظهر ح كُ ح  ُكف ق حُفهُو   الرفتـ الطُمر ر  أف ُفهو  أي

 .ق حتي ؿ عبلجي أو يشر صي أوي تواء كحف يدردمُ وفر ُف إُكحر   اليدرؿ ال

 : إنسانية  ساخام

وجودهػح  رمػؽ إرتػحف ُطُػئف  ،ف جػرس ُدػ ى عُر أور   ال يديُد عمالطُمر ر  الرفت   تُ  إرتح

بد   .(9991، دتد) عآُف وبحليحلي ُريج ُو

 ةالطمأنينة النفسي تنمية تاعوقم
ر كؿ البدد عف ذك  بيددردرح وع ،الروبحر حت فيقر لمق ـ الد ر   و أف الفرد عردُح  :د ر   ُدوقحت -

تحتػ   اليػي ُػف الُدوقػحت األلػؾ  دػد ذفػإف  واه هرب ه واجيرحبمواُر ـ يه واالليزاوعبحد عز وجؿ ا

لرػػوؼ يولػػد ُشػػحعر القمػػؽ واله ذلػػؾ فرصػػ  لػػ  ػػ  هتػػ   و  رػػ  الرفبػػ ف الشػػدور بحلطُمرب رػػه و  ؿيبػػو 

ْف َأْعَرَض َعف ِذْكِري َفِإفَّ  ،يدحت وال ِد َشػً  َلػركً قحؿ يدحلى : "َوَُ َُ ػى  اْلِقَ ح ح َوَرْبُشػُرُه َ ػْوـَ َلُه  َُ ػِ  َأْع َُ" 

 .(124طه:)
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طفػؿ م الح  رشػفدرػدُ ،ف الرفتي لدة الفردألُيهدد الت ئ  ألتر   االظروؼ اإف  أتر  :قحت ُدو  -

بحألُػػحف  يػػي ُػػف الُفيػػرض أف يديبػػر الُصػػدر األوؿ لمشػػدورظػػروؼ أتػػر   غ ػػر ُتػػيقرة والفػػي 

 .لد هاريبلؿ في الطُمر ر  الرفت   ى إلفت   فإف ذلؾ  ؤدي والطُمر ر  الر

ػػػف  يػػػو دػػػؿ الفػػػرد  دػػػ ش وجػػػود ُصػػػدر درػػػؿ ُتػػػيقر  جعػػػدـ  :قيصػػػحد   ُدوقػػػحت ا - لى هػػػو ُو

مر رػػ  كمػػه  زعػػزع الطُ هػػذا ،درػػؿ قم ػػؿ غ ػػر كػػحفير رصػػدر وفيػػى يػػأو ب  ،كر ُػػ ه ب ػػحة ُتػػؤول ي

 .الُتيقبؿ قمؽ الدائـ والروؼ ُفالرفت   لد ه ويجدؿ ُره فردا  دحري ُف ُشحعر ال

ألي تػبب  يُػعأره ُرفوض ُف الُجو  ع حُحاجي  ر ُيقبؿالفرد بمره غور دش ُدوقحت اجيُحع  :-

 ف ويبػػػحدؿ وعػػػدـ يكػػػو ف عبلقػػػحت ُػػػع انرػػػر  ...هقدايػػػُدي ،آراء ،عرقػػػه ،جرتػػػه ،هتػػػواء لورػػػف كػػػح

مر رػ  ارػيبلؿ فػي الطُه الػى ف  قػودأشػمره  ُف كؿ ذلؾ ،ُشحعر البب والود والُتحعدة ف ُح ب رهـ

  .ف الرفتي لد هُاألوبحليحلي  د ؽ الرفت   

كػػػػػحلبروب  ،يهر طوتػػػػػ راديػػػػػه إرحرجػػػػػ  عػػػػػف روؼ قػػػػػد  بظػػػػػى اإلرتػػػػػحف بظػػػػػ   :ت حتػػػػػ  ُدوقػػػػػحت

وقمػػؽ وبحليػػحلي ال ُشػػحعر رػػوؼ والػػطراب ءه  حتػػ   كػػؿ ذلػػؾ  رمػػؼ وراالتود  ػػوالق عيقػػحالتواال

 هح.ر وغصب وظمـ وقهر وغ ر افكؾ ودُحر وعدـ اتيقر لُح  يريب عم هح ُف ي ،طُمر ر  رفت  

 النفسية ةأنينلمطم ةسر مفال النظريات
 هح :الطُمر ر  الرفت   رذكر ُر يي يرحولتف الرظر حت الهرحؾ الدد د ُ

 :"ماسمو" الحاجات ةىرمي يةنظر  ،ةينسانية اإل النظر 

 ،حإشػبحعه ىالػ و تػدى الفػرد جهػحيح ب اليػي األتحتػ   البحجػحت ُػف ُجُوعػ  هرحؾ أف ُحتمو  رة

ػػف  )ابي حجػػحت يوهػػ أال ُحتػػمو هػػـر فػػي  ػػ  حرلا ُريبػػ لا يبيػػؿ واليػػي   تحتػػاأل البحجػػحت لػػُف ُو

 االجيُحع ػػ  البحجػػحت قبػػؿ الرفتػػ   والطُمر رػػ  لؤلُػػف البحجػػ  جػػودوو  ،(الرفتػػ   ر رػػ ُملطاو  األُػػحف
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 إشػػبحعهـ  ُكػػف ال لػػحوأ  األهُ ػػ  فػػي يدمػػوهـ أرهػػح عمػػى ُحتػػمو ُػػف إشػػحرة الػػذات يقػػد ر وبحجػػحت

 .فتيالر ُحفألوا األُف ُشحعر الى الوصوؿ فو د

 ُببػوب بمرػه وشػدوره ،رػر فان ُػف قبػؿبحلي الفػرد شػدور هػي الرفتػ   الطُمر رػ  أف موتُح رة و   

 و ػرة ،طروالر اليهد د ُشحعر عف د داب ،الجُحع  في  ُكحر له فأو  االريُحء ُشحعر إلى  حفإل

 .(2001 ،)بُزة الرفت   ب لمص ُرادؼ  الرفت    الطُمر ر ُفهوـ أف أ لح

 البحجػػحت بحعشػػإب ُهُػػح دورا يمدػػب الُب طػػ  األتػػر   والظػػروؼ تػػريألا خالُرػػح أف ومُحتػػ دو ؤكػػ

 وال  ػهلد شػبعتي األتحتػ   البحجػحت فػإف رةيقُتػ حأتػر  بجػوا  ػردـ فكػح اذفػإ ،الطفؿ لدة األتحت  

 جػػو فػػي شو دػػ  األتػػرة فػػي ارقر لبلتػػي يقػػرف  كػػحف ذاوا    ،الرفتػػي واألُػػف بحلطُمر رػػ  الشػػدور تػػ ُح

 القمػؽ حعرشػُ وت تػوده عرػده يشػبع لػف   األتحتػ البحجػحت أف هف ػ شػؾ ال ُُػحف ربُلػط يأتر 

 .(2003 ،لري)الر والروؼ وااللطراب

 : ُحتمو عرد الرفتي( )األُف ت  رفال الطُمر ر  ُؤشرات

 :في انيي(  (2004ُج دال عبد ذكرهح الرفت   طُمر ر لم ُؤشر  14 ىال ُحتمو أشحر

  هـ.بيُبو  فانرر  بؿبيق الشدور -

 .والجُحع  لموطف ريُحءاال ُشحعر -

 واليهد د. الروؼ ُشحعر عف بد دا واألُحف بحلتبلـ الشدور -

دراؾو  ةوأرو  دةدحبت الب حة في شالد  ىعم رةالقد -  ف هح. الدؼء ا 

بب  ود فدو  ،بحلطبع ر ر ف أرهـ عمى البشري ؾإدرا -  .فُو

  .  رواددالو  ر لث ال عف اد دب فرر ان ُع واليتحُح واأللف  البب ُشحعر حدؿبي -

ح األفلؿ يوقع -  .البتف الظفو  واليفحؤؿ دُو

  .رحلفوا التدحدة ربو والُ ؿ لرلحوا  القرحع -
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 .صراخوال دصب  ال عف بد دا والراب  رحءبحالتير  الشدور -

ح الُتؤول   ُشحعر - شكبل الدحلـ ُع واليفحعؿ ذاتلا بوؿ اليُركز عدـ ُف هح رافق ُو   .يهُو

 .ُدهح ُحليتحاو  مهحويقب ذاتلا بب -

 .انرر ف عمى الت طرة عف  دادب الُشكبلت بؿ عمى والقدرة والشجحع  القوة حعرُش -

  .الرفت   االلطرابحت ُف والرمو الواقع ُواجه  عرد الج دة  فت رلا الصب  -

 وودهػػـ رػػر فان ُػػع ط بػػ  عبلقػػحت ؿيبػػحد ب ػػث ُػػف ُهػػـ ؿعحُػػ كورػػه فػػي االجيُػػحعي البدػػد -

  .ـوابيراُه

 :سوليفان ،كسونريإل  النفسيحميل الت تانظري

 ُرشػػػػمو  ،  تػػػػو ال  لمشرصػػػػ  األتػػػػحس بجػػػػر بُ حبػػػػ  يدػػػػد تػػػػ  رفال طُمر رػػػػ ال أف ار كتػػػػوف  ديبػػػػر

 اليقػػد رو  البػػب ُشػػحعر حتػػ ُ ال األتحتػػ   هورغبحيػػ الطفػػؿ بحجػػحت إشػػبحع هػػو الرفتػػ    مر رػػالطُ

  تػيط ع وبحليػحلي ،تػيالرف واألُػحف  رػ ُمرلطوا ل قػ بح ابتحتػح لد ػه فيرمػؽ والد ه ُف تبهح كي ييال

 ُرػه يرمػؽ ُشػحعرلا ذهوهػ  ،ف ػه ُػف بكػؿ الو ػوؽ  تػيط ع وأره ُفآ ُكحف أره عمى الدحلـ  رة أف

 الب ػحة يبػد حت ُواجه  عمى قدرةلا أ لح لد ه ويرمؽ  ،والرجحح واإلبداع اإلرجحز ربو  تدى فردا

  ُػػػحري يفػػػ ُػػػر  وفار كتػػػ رظػػػر هػػػ وج ُػػػف واإلرتػػػحف .وصػػػدوبحت طحتلػػػثو  ُػػػف  دير هػػػح  ُػػػحو 

  بق تػػحال واالجيُحع ػػ  الرفتػػ   والصػػدوبحت عحتالصػػرا بػػؿ عمػػى ر ػػ ُب يكػػوف  ُربمػػ كػػؿ ،ُرابػػؿ

 فػحلربرات الطفػؿ ُػرع ُػف األوؿ الدػحـ في ويكوف ال ق  عدـ ُقحبؿ ال ق  هي األولى  الُربم يددو 

 هػذه رػتكح افػإذ  ،و  كػوف حهُػأ  ُػع ـو بتػ رريقػ اليػي هػي الُربمػ  هذه في الطفؿ هحب  ُر اليي

 الدحلـ في   قال رُشحع لد ه  يولد وبحليحلي ال ق  بىرُ الطفؿ  ربى  ُُيد  وا جحب  ج دة الربرات

 ليػيا اتالربػر  يمػؾ كحرػت إذا ُػحأ ،يالرفتػ واألُحف بحلطُمر ر   شدر وبحليحلي به  فالُب ط فرادألوا
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 ُشحعر لد ه ييولد ليليحوبح ،  قال عدـ ربو حهر ىبرفت    مبوت ُؤلُ و  بز ر  الطفؿ لهح  يدرض

 .(2003 ،)الر ُحوي هد دوالي الرطرو  والروؼ القمؽ

الػذي  ،دجُوف فرو ػتػ رظر   في رُو الشرص   بدد غ ُف صحأوؿ  الى اره  حف فولت  رظر الىو 

:  وهُح في ب حيه ى ليبق قهـهرحؾ هدف ف  تدوأف   ،انرر ف اإلرتحف  كوف ري ج  يفحعؿف ة أ ر 

والُشػػكبلت الرفتػػ   ف أف ُدظػػـ االلػطرابحت فح ػػرة تػول ب ػث بػػحألُف  شػدوروال ،حيػػهإشػبحع بحج

 ،)جػبلؿيقبؿ واالريُحء ُف ُشحعر ال األُف الذي  ريج    و بحلطُمر ر  الرفت ردو الشم عرد عدـ يرش

1985). 

 الدةم ُرػذ الػو يرشػيػي البق ر واليأف ُشحعر الدور   الرفس الفردي  رة عمـ  أيبحعوهو ُف  أدلر أُح

اردػداـ الطُمر رػ  الرفتػ   إلػى ؤدي قصور علوي أو ُدروي كؿ ذلؾ ُف شمره أرػو  ػلرت ء كحتوا

 إ جحب ػحدػو ض وقػد  كػوف ذلػؾ الي ،يدو ض ذلػؾُُح  دفده إلى الق حـ ب فرد حألُف عرد الور بشدالو 

ت فدػػػؿ دار  رػػػحذاي بلؿف رػػػُػػػ)( أو تػػػمب ح إلػػػى أعمػػػى ُتػػػيوةوصػػػوؿ جهػػػد لمبػػػذؿ ال)عػػػف طر ػػػؽ 

  (حدة االلػطراب والقمػؽ لد ػه ػز إلػى كػحلدرؼ ُػ بل ُُػح  ػؤدي  ،هػح الُجيُػعال  قبم  تػمب   حتوتموك

 .(2003 ،لري)الر
 
 

  :(بولبي)عمق الت ،لعاطفيرتباط انظرية اال 

كػد و ؤ  ،ب رهح  تػيط ع فهػـ الرُػووطفمهح فهو  ق  ب ف األـب د  الدبلإذا فهـ ط أف الفرد بولبي رة 

رهح وهػػي بػػدو  ،ج ػػدةصػػب  رفتػػ   ب يُيدػػههػػو عرػػد الفػػرد رفتػػ   المر رػػ  حس فػػي الطُاألتػػ مػػى أفع

ُػع الرػحس ال االردػزاؿ  ُ ػؿ الػى االرػدُحج  ،بث ػرهو ايػه   ػؽ بذ ،ةؿ ُرػه فػردا ُرػدفدح ربػو الب ػحيجد

ف ت ُع انرر ف و دجزوف عفي يكو ف الدبلقح ف  دحروف ُف ُشحكؿاالطفحؿ الذ  فاب ث  ،ـعره
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ؿ رػػبلقػػوي بػػحألـ ري جػػ  عػػدـ وجػػود ايصػػحؿ  بػػولبيهػػ  رظػػر وجف ؾ ُػػذلػػ يقبمػػه  كػػوفبػػب و لـ ايقػػد 

 .(2000 ،زي)بجحلرفتي لد هـ ا ُفوهذا بدوره  رؿ بحألت رة ب حيهـ ُ

 التفكير اإليجابي مفيوم ثانيا: 
ح ة بُريمػؼ يبػد حيهب وأُػور الب ػحوارػُػؿ ُػع جفػي اليدححس الُدرفػي األت اإل جحبي ديبر اليفك ر 

شكبلي بػؿ  ،وتػ م ب ػث أف اليفك ػر اإل جػحبي ال  ديبػر فقػط  ،حبصػدو  ُػف ُبػف دير هح ح ُوهح ُو

و ديبػر أ لػح عػبلج  ،ُف أجؿ الدُػؿرة يوفالُ  واإلُكحرحت   ُرلكحاهو طر ق  التيرراج الطحقحت 

 (.2012 ،)بجحزي ة لد هرفت   ج د الفرد والبفحظ عمى صب  ف ُدرو حت  تحعد عمى يبت

يػحب ا ب ػث أف ك ،اإل جػحبي ُقحررػ  بث ػرهـفك ر الي مىع عحل   ةكر ـ بقدر آف اللقر بفظ  ا يُ ز و 

عحُػ  بد ػدا  جػحبي اليفػحؤؿ واليفك ػر اإل    اليي يػدعو ربػوآرقر عز وجؿ  يجمى بك  ر ُف ان حت ال

ف هذه ان حت قوله ،وقحتمبي في جُ ع األيفك ر التف اإلببحط والع هػوا يدحلى :"وعتى أف يكر  ُو

 تػورة البقػرة:) "مُػوفلكػـ وا  دمػـ وأرػيـ ال يد ا شػ ئح وهػو شػرٌ بػو يبتػى أف  ػٌر لكػـ وعوهػو رش ئح 

 .وغ رهح ،(6-5: االرشراح) ا"ا إف ُع الدتر  تر ر  تتر "فإف ُع الد ،(216

 :ر اإل جحبي أهُهحفك اليهرحؾ الدد د ُف يدحر ؼ 

مةةن اكفكةةار لػػيرمص ُػػف أجػػؿ ابرػػحء وج ػػد  وُػػح هػػمػػى الفػػرد ع جحب ػػ  لدقػػؿ اإل  ػػز الريػػحئجكر هػػو ي"

      (.2017،4 ،" )شهدب  إل جحا لُشحعروا كحرفألُبمهح ا لتحلولهداُ  أو التمب   ا

 يزيد من تقييم الفرد مط من التفكيرن إلى التفكير اإليجابي باعتباره( Belching, 2012) ويشير

 . شكقتمفي حل اللفعاليت   دراك في ضو  إ لذات   اإيجابي

ه ايػُديقدو ه ر فدحاليػه وأفكػحرال يوواعػ ُػدروس رد بشػكؿفػ( هػو إدارة الWilliams, 2011)ه و درفػ

 .أكبر الى بدوث ريحئج إ جحب   ال تمب  ي برتب  ؤدي ياليه وتموك حيه وبد  
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ف ربلؿ هذه اليدر فحت وغ ر  ظر بهح ي هو الطر ق  اليي  رجحبيفك ر اإل أف ال يمكن االستنتاج هحُو

جػػُػػور ؤلل بطر قػػ  ا جحب ػػ فػػرد لا ُػػر عم هػػح والػػذي بػػدوره  دطػػي أوامػػه البلواعػػي عق  ُػػف رػػبلؿ بُر

ح عمػى ا جحبػبطر قػ  ا جحب ػ  فػي شػيى ُجػحالت ب حيػه ُُػح  ػردكس  ػرة األشػ حء  عي بمفواال هلدقم

رجحزايه. إلخه ُديقدايتموك حيه و ه و رجحبحي  .وا 

  فكير اإليجابيالت ىميةأ
 ف ُح  مي : ( 2011 ،)تم ُحف لرصهحأُور  عدةفي اليفك ر اإل جحبي ف أهُ   يكُ

  لميفك ر التمبي فإره  جذب الُواقؼ التمب  رتب  ؾ بحلوكذل ، طر ق  لجذب الُواقؼ اإل جحب. 

  حلي وبحليػػ ،مفػػرد  جر ػػه دارػػؿ رفتػػها جػػحبي ليث  ػػر جػػذري عُػػؿ  اليفك ػػر اإل جػػحبي عمػػىـ  قػػو

 .ه  رشحطحيفوكح يه  ردكس ا جحبح عمى شرص

 فػميالب ػحة الُرج ػدا بيػى  واجػه ظػروؼ  اإعػدادرتػحف اإلداد عػجػحبي فػي إ ػر اإل ـ اليفك تحه  

ُهحرات يتحعده  ي ح له فرص  الكيتحب ُُح  ،الُطحلب وييزا دؾ ف هح الُصحلح ييشحبيي قد ال

 .هد يواجهاليي ق ببموؿ لشيى الُشكبلت في اليفك ر اال جحبي

 ح عػف ببث دفهو   ،  والفدحلبرحء ل جحبي اهدؼ اليفك ر اإل حء بّرػ ػر وهػو يفك ،الق ُػ الفحئػدة و ُو

مُعت حبر يُقصدر ُره الفرد   يجدؿ  .ء يدُؿُُح  جدؿ األش حوت  مُ   ُو

  :(2014 ،)التر الكريم م  التفكير اإليجابي في القرآنمال

 فك ر اإل جحبي :بحلير ـ الكآف ُظحهر عرح   القر  (أ

 الدق ػػدة وقواعػػدهح لمدقػػؿ ليرتػػ خ لُكحرػػ  الكبػػرةاأعطػػى رآف الكػػر ـ والقػػ ،الدقػػؿ هُكحرػػ ػػر اليفك، 

قػد كراه في الػد ف إ:"ال قحؿ يدحلى  .رتحف ويصب ح فكرهر ر عقؿ اإلبي فير دور كب  ممدق دةف

شػحعره ـر فكػره ُووابيػ رتػحفاإل كػـر أف ا دل ػؿ فػي( وهػذا 256لبقػرة:")ايب ف الرشػد ُػف الثي

را  .ي عم ه فكرهرفته بُح  ُم دود أُر  ه ديه فدموا 
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 َؿ إِ كْ ذّْ لػػاِإَلْ ػػَؾ  حيدػػحلى: "َوَأرَزْلَرػػقػػػحؿ  ،ليفك ػػرعمػػى ا أرػػه بػػث ػػح ُرػػزّْ َُ ـْ َر ِليَُبػػػ َّْف ِلمرَّػػحِس  ـْ َوَلَدمَّهُػػػ لَػػْ ِه

 (44 بؿ:الر) "َ َيَفكَُّروفَ 

 :الكر ـ  فظ  القرآفبعرد   رةوالُيوف القرآف الكر ـف ربط  ُيالُتيفك ر اإل جحبي لاُهحرات  (ب

ف وا  حب ػج إبد ُف ربلؿ هذه الُهػحرة أف  يػدرب عمػى اليفك ػر فر الع  تيط ت : ُشكبلبؿ ال .1

 .الفكػرة لد ػهرتػخ ييئػه وبحليػحلي رطعطحئه الفرص  لُدرفػ  ُف ربلؿ إ ،رفته كيشؼ البؿ ب

ف ُظحهر  َذا َجػقولػه ي الُهػحرةف الكػر ـ بهػذه القرآ اهيُحـُو ػ حَءُهـْ دػحلى :"َواِ  ُّْ ػٌر  ُْ ػِف أَ َأ ُْ ِو َف اأْلَ

ُتػػوِؿ وَ  ۗ وا بِػػِه ُعػػااْلَرػػْوِؼ َأذَ  ػػُه الَّػػِذ َف َ ْتػػَيربِ  لَػػى  ا ِ َولَػػْو َردُّوُه ِإلَػػى الرَّ َُ ـْ َلَدِم ػػْرُه ُِ ػػِر  ُْ ُطوَرُه ُأوِلػػي اأْلَ

ـْ  ْرُه يُ َوَلْواَل َفْلُؿ المَِّه  ۗ ُِ َُ ـْ َوَرْب ـُ ايََّبدْ ُه اَل َعَمْ ُك  .(83،الرتحء)"َقِم بًل  ِإالَّ  َطحفَ لشَّ ْ ُي

يرظػػ ـ  فػػيعد حيتػػاألتحتػػ   اليػػي اإل جػػحبي ات اليفك ػػر حررػػ  ُػػف ُهػػحر : يديبػػر الُقرػػ  قحر الُ .2

ػػحت  أو  ه فػػي شػػ ئ فب ػػث يتػػحعد الفػػرد فػػي أف  فكػػر بُرورػػ  ودقػػ ،ويطػػو ر الُدرفػػ الُدمُو

ػلى "قد كحف فػي قولػه يدػحر ـ فرآف الكرودهح في القو أُح . تالوقفي رفس  ك رأ َُّ َقحرِػٌت  ْف ُهػوَ َأ

ػػمَّْ ػػِؿ َتػػحِجًدا وَ آَرػػحَء ال َُ ػػح َ ْبػػَذُر اْنِرػػَرَة َوَ ْرُجػػو َرْب ًُ ػػوَف  ۗ ِه َربّْػػ  َ َقحِئ ُُ ُقػػْؿ َهػػْؿ َ ْتػػَيِوي الَّػػِذ َف َ ْدَم

ُُوَف َوالَّذِ  ح َ َيَذكَُّر أُ  ۗ  َف اَل َ ْدَم َُ  .(9ُر:لز )اوُلو اأْلَْلَبحِب ِإرَّ

لقػرآف ُدقػوؿ وقػد عػرض ا تػؿتميبيرظػ ـ األفكػحر رة عمػى حلُهػهػذه اتحعد يرط ط :ُهحرة الي .3

ػػَأفَ :"أهُ ػػ  اليرطػػ ط فػػي قولػػه يدػػحلى الكػػر ـ  ِكبِّػػُْ ف  َ َُ ُُ ِشػػي  أهػػدةح َعمَػػى  َوْجِهػػِه ِشػػي  ُْ ػػف َ  َُّ َأ

ْتَيِق ـٍ  ُُّ  .(22الُمؾ:) "َتِو ِّح َعَمى  ِصَراٍط 

هػو  لػدر ح ف ُػحالػد ف واُور مبػ لدمُػحءتػؤاؿ ارآف الكػر ـ عمػى لقبث ا دقاألتئم : لُهحرة طرح  .4

ػقػحؿ  ،حف وآرريػهلب ػحة اإلرتػلروري  َُ ػف قَ  حيدػحلى "َو ُِ ـْ  ؾَ ِمػبْ َأْرَتػْمَرح   ۗ ِإالَّ ِرَجػحاًل رُّػوِبي ِإلَػْ ِه

ُُوفَ َفح ـْ اَل َيْدَم  (43الربؿ:)"ْتَمُلوا َأْهَؿ الذّْْكِر ِإف ُكرُي
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 حت كؿ ى يري ب األولو ال ودعيرة حهذه الُهالكر ـ ك  را بآف ي القر وقد عر يري ب األولو حت: .5

ُـّ ا ابّْ وَ َشرَّ الدَّ  عزوجؿ: "ِإفَّ ذلؾ وقحؿ ف أهُ   قد ب  يه و بتب أهُ ـُ الَِّذ َف ِعرَد المَِّه الصُّ ْلُبْك

 (22:األرفحؿ)"اَل َ ْدِقُموفَ 

ػف أُ مػ قػ  وصػؼلكػر ـ دبهػح القػرآف ا اتػيري ياليالُهحرات  فالوصؼ: ُُهحرة  .6   األشػ حء ُو

َُّ َػؿُ قػػحؿ  ،ه لمجرػ فذلػؾ وصػػ يَّقُػػوَف يِػاْلَجرَّػػِ  الَّ  يدػػحلى: " ُُ ػ ۗ ي ُوِعػػَد اْل ُّْ ػػف ِف هَػح َأْرهَػػحٌر  َغْ ػػِر  ءٍ حَُّ

ـْ َ َيَث َّ  ُّْف لََّبٍف لَّ ٍر لَّذَّةٍ آِتٍف َوَأْرَهحٌر  ُْ ْف َر ُّْ ُه َوَأْرَهحٌر  ُُ فْ َأْرَهحلّْمشَّحِرِب َف وَ  ْر َطْد ُّْ ُُّ َعتَ  ٌر  ى َصػفِّ ٍؿ 

ـْ فِ َولَ  ۗ  ف ُكؿّْ ال َّ ُه ُِ ْثفِ  َهح  َُ َراِت َو ـْ  َرةٌ َُ بِّْه ْف ُهَو َرحِلٌد ِفي ۗ ُّْف رَّ َُ ػح  حرِ لرَّػا َك ًُ  ُِ ػحًء َب َُ َوُتػُقوا 

َدحَءُهـْ  ُْ  (15ُبُد:)"َفَقطََّع َأ

ػػهػػذه الُالقػػرآف الكػػر ـ بعرػػي  ولقػػد ،االتػػي دحب والفهػػـُهػػحرة اليفتػػ ر: أي  .7 األُ مػػ   فهػػحرة ُو

ِإَذا َرِكَبح ِفػي  بيىَقح رَطمَ قحؿ يدحلى :"َفح ض آ حت تورة الكهؼ ب ثفي بد رؾ اليفت عمى ذل

ػػػًراقَػػػحَؿ َأَرَرْقَيهَػػػح ِلُيْثػػػِرَؽ َأْهَمهَػػػح َلقَػػػ ۗ  حهَػػػقَ رَ التَّػػػِف َرِ  رَ  ُْ  ػػػـ  ػػػميي  (71الكهػػػؼ:)"ْد ِجْئػػػَت َشػػػْ ًئح ِإ

ػفػي آ ػحت البقػ  "أَ اليفت ر  َتػِف تَّػح الَُّ َُ مُػوَف ِفػي اْلَبْبػرِ دْ  َ حِك َف َرُ  َفَكحَرػْت ِل  َبهَػح عِ فَػَمَردتُّ َأْف أَ  َُ

ِمٌؾ َ ْمُرُذ كُ  َُّ  (79:الكهؼ)"ِف َرٍ  َغْصًبحتَ  ؿَّ َوَكحَف َوَراَءُهـ 

هحت ُع بدض وفصؿ األش حء الث ر ُيشػحبه  عػف بدػض جُع الُيشحب ياليصر ؼ: أُهحرة  .8

ػحٍء َرَمَؽ ُكؿَّ َدابَّػ هُ المَّ وَ يدحلى: "الكر ـ في قوله  القرآف ذلؾ في ىالريبلؼ. و يجمرظرا  َُّ ػف  ُّْ   ٍ

رْ فَ  ۗ  ِشي َعَمى  َبْطِرِه َوُِ ُْ َُّف َ  ْرُهـ  َُّ هُ ُِ ِشيـ  ُْ َُّف َ  ْرُهـ  ِشي َعَمى  ِرْجَمْ ِف َوُِ ُْ  ۗ َعَمى  َأْرَبٍع  ف َ 

ػػػح َ َشػػػحُء  َُ قتػػػػحـ ألفصػػػ ؿ يوهرػػػح .(45الرػػػور:)"قَػػػِد رٌ َشػػػْيٍء ُكػػػػؿّْ  ِإفَّ المَّػػػَه َعمَػػػى   ۗ َ ْرمُػػػُؽ المَّػػػُه 

 وهكذا.. ،أربع ،فرجم  ،ُف  ُشي عمى بطره الب وارحت ُرهـ

فقػػد ييث ػػر   ،عرهػػحُد رػػ  وصػػدوب  الب ػػحد أفكػػحر  برػػيي هػػوو  ُػػودالجعكػػس  يالُرورػػ : وهػػ .9

 .إل هحبتب ُح ييدعي البحج  
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ْتَيقِ  هذا "َوَأفَّ دق ؽ ب ث قحؿ يدحلى :البكـ عمى األش حء بتب ُد حر  .10 ُُ ح فَػحِصَراِطي  ًُ ِبُدوُه يَّ  

ـْ َعف َتِب ِمِه َفرَّ ُدوا التُُّبَؿ َفيَ َواَل َييَّبِ  ۗ  ـْ َييَُّقوفَ مَّ َلدَ  ِبهِ  وصآكـ ذلكـ ۗ َؽ ِبُك  (153األردحـ:)"ُك

قػػحؿ  ،لرحصػ ح لمُصػػمب  الدحُػ  واالي بػت ُػف صػب  األربػػحر :ُردػح ُػف إ قػػحع الفيرػ  ويبق قػ .11

ُرػػواهَػػح َأ ُّ  حيدػػحلى: "َ ػػ َُ ـْ َفحِتػػٌؽ ِبرَ ِإف َجػػحءَ  الَّػػِذ َف آ ػػح ِبَجَهحلَػػٍ  َفُيْصػػِبُبواِصػػَبػػٍإ َفَيَب َُّرػػوا َأف يُ ُك ًُ   ُبوا َقْو

ُِ فَ ح فَ َُ  ى  َعمَ  ـْ َرحِد  (6البجرات:)"َدْمُي

ػف  ي: أي ُدرف  شػيء ري جػ  االعيُػحد عمػى ُدرفػ  شػيء آرػر ُػريبطاالتيدالؿ الدقم .12 بػه ُو

البدػث    ف فػي ُتػملء ردا عمى الكػحفر ح ـ ُح جر كمي في القرآف الؿ الدقاالتيدالاألُ م  عمى 

ـْ َ ػَر اإِلرَتػحُف َأرَّػح َرَمقْ " بدد الُوت ػ َرػحهُ َأَولَػ بِػف رُّ ُِ ُّّ ػَ بًل ْطفَػٍ  فَػِإَذا ُهػَو َرِصػ ـٌ  َُ  ٌف* َوَلػَرَب َلَرػح 

ػف ُ ب ػي اْلِدَظػ َُ ػ ـٌ*َوَرِتَي َرْمقَػُه قَػحَؿ  ـَ َوِهػَي َرُِ ؿَ  حأرشػمهِذي ح الَّػْبِ  هَػُقػْؿ  ُ  ح ػرٍَّة َوُهػ َأوَّ َو ِبُكػؿّْ َُ

 (.79-77") س:َرْمٍؽ َعِم ـٌ 

ُح ال شؾ ف ه أف  رظػرا هةم هحرات اليفك ر اإل جحبي أك ر ُف غ رُ وفمكُيكر ـ  ف الآر القبفظ  ُو

 .ريمف كيحب ا عزوجؿ بهح وورودهح في ُوالع ُه ُف اعيرحء لُح وجدرح

  كير اإليجابيفتات الاتجاى
 ُح  مي:ي كجحبيجحهحت اليفك ر اإل ا (2014) ترال لرص

وب  ف بػػحلشػػدة ر ي  الُتالفكر ػػبلل   يقالكػػر ـ  ػػدعو الػػى االتػػالقػػرآف إف  :االتػػيقبلل   فػػي الػػرأي . 1

  فَػ ً َرمِ  ِإرَّػح َجَدْمَرػحؾَ وُد َداوُ  يدػحلى: " ػحقػحؿ  ،الكيحب والتر  و رفض اليبد ػ  الفكر ػ  واليقم ػد األعُػى

 وفَ  َف َ ِلػمُّ ذِ ِإفَّ الَّػ ۗ َعػف َتػِب ِؿ المَّػِه َؾ َفُ ِلػمَّ  الهػوةاَل َييَِّبِع وَ  ؽّْ َف الرَّحِس ِبحْلبَ  ْ ْبُكـ بَ ِفي اأْلَْرِض َفح

ح َرُتوا َ ْوـَ اْلِبتَ  َُ ـْ َعَذاٌب َشِد ٌد ِب  .(26ص:)حبِ َعف َتِب ِؿ المَِّه َلُه

قرآف عمى ذلؾ وبػ ف لابث وقد دبر والياليدمـ والرظر  ف ُف ربلؿربرات انرر حح عمى .االرفي2

ـُ بِ  فُ يدػػػحلى: "رَّْبػػػقػػػحؿ   ،الدقػػػؿه فتػػػحد جـ عرػػػثػػػبلؽ الفكػػػري  ػػػراالر  ذلػػػؾ ب ػػػث اف أهُ ػػػ ػػػح َأْعمَػػػ َُ
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ـْ َ ْتػػػػػػيَ  ْذ ُهػػػػػػػ ُدوَف ِإَلْ ػػػػػػَؾ َواِ  ُِ ُدوَف بِػػػػػػِه ِإْذ َ ْتػػػػػػػَي ُُو َ قُػػػػػػ ِإذْ  رجػػػػػػوةُِ ُجػػػػػػػبًل وَف ِإالَّ رَ َف ِإف َييَِّبُدػػػػػػوُؿ الظَّػػػػػػػحِل

 (47ء:ترااإل)"اُبورً َُّتْ 

 فهػػػو ُتػػػؤوؿ عػػػف أفدحلػػػه ،رفتػػػهحف رتػػػألبهػػػح ا   بحتػػػب  ُ ػػػعُم ػػػ  يقو  رحقػػػد : وهػػػي.اليفك ػػػر ال3

واقفه  ح ُأَبرُّْئ َرْفِتي  لى :"يدح قحؿ ،حيهحهيجواُو ػحَرٌة ِبحلتُّػو  ۗ َوَُ َُّ ػح َرِبػـَ ِإفَّ الػرَّْفَس أَلَ َُ  ۗ َربّْػي  ِء ِإالَّ 

 .(53ؼ: وت)"ٌر رَِّب ـٌ َربّْي َغُفو  ِإفَّ 

واالعيػداؿ وال تػ ُح بػ ف  يػوازفأهػـ تػُحت اإلتػبلـ ال فد ػ : ُػُحالالق ـ . عمى اليفك ر ء.اتيدبل4

ـَ ِز َرػػَ  المَّػػِه الَّ  يدػػحلى: "ُقػػؿْ آ ػػحت عد ػػدة ُرهػػح قولػػه ؾ فػػي ذلػػ وقػػد ذكػػر  ،دةُػػحوالوح الػػر  ػػْف َبػػرَّ يِػػي َُ

َف  ّْ حِدِه َوالطَّ َأْرَرَج ِلِدبَ  ُِ ْزِؽ َبحِت  ُرػوا ِفػي الْ  فَ  مَّػذِ َي لِ ُقْؿ ِهػ ۗ الرّْ َُ ػِ  اْلقِ ْرَ ح َرحِلَصػً  َ ػْوـَ الػدُّ  َبَ ػحةِ آ َُ  ۗ َ ح

ُؿ اْنَ ح كذلؾ ُُوفَ َقْوـٍ  َ لِ  تِ ُرَفصّْ  .(32األعراؼ:)"ْدَم

 : وائد التفكير اإليجابيف
 بُح  مي:( 2017) ولبهح بف عوؼد ي عدة فوائلميفك ر اإل جحب

 تػيربحطا عمػى عػثلبحا هػوو  ،وال قػ لصػدؽ رفيػحح واالحالدُػؿ ب  ب ئػ زز دػلي و داء الدػحوهو تػر اال

فلػؿ اهػداؼ الب ػحه االفي اري حر قحئُػه  عدحت و  ،رآف الكر ـو يدزز ذلؾ عرد بفظ  الق االفلؿ

لػه ا ػر الػذي  بػدث فػي رفتػؾ لبرػحء حبي اال جػ ػر ا اف اليث ب ث ،فؾيبق ؽ أهدافي   تحهـذي ال

اليفك ػػػر  حعدو تػػػ ،فتػػػهـ"قػػػوـ بيػػػى  ث ػػػروا ُػػػح بمرب  ث ػػػر ُػػػح"اف ا ال   ه الفػػػرد.صػػػفع فػػػي شررػػػح

 اإل جحب ػػ ُواقػػؼ ال جمػػبو  التػػمب  فكػػحر الا وطػػردفػػي اليرف ػػؼ ُػػف القمػػؽ واليػػوير أ لػػح اال جػػحبي 

 عف  ببث اال جحبي واليفك ر ، فحؤل ية رظر  ر ديُد عمى رفته و رظالذي  فكر ا جحب ح  والشرص

 عف الدفحع عف الرفس.  والقدرة والطحق  واإل جحب  حؤؿ فيال بدث و  فهو يفك ر برحء حئدةلفوا الق ُ 

 يجابي صفات المفكر اإل
 :اإل جحبي فكرُملتُحت  عشرأف هرحؾ ( 2016) ت رة بركح
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 .اليرك ز ،الهدوء ،الصبر ،اليصُ ـ ،ال ق  ،الشجحع  ،اليكحُؿ ،ُحف اإل ،البُحس ،اليفحؤؿ

غ ػرهـ وف ُػح  مػي يولػ ح التػُحت أك ػر ُػف هػذه دوف بُي ي ر ـفظ  القرآف الكف ببحب   أويرة ال

 فظ  القرآف الكر ـ :ييجمى عرد بتُ  وك ؼ لكؿ 

ر ف أرهػػـ حت الُػػُػػف صػػف القػػرآف ب ػػث أف د بفظػػ التػػُ  عرػػجمػػى هػػذه ييو والبُػػحس يفػػحؤؿ لا- ُؤ

ح قحؿ يدحل َع اْلُدْتِر ُ ْتًراُيفحئموف دُو َُ رػ (5الشرح:)"ى "َفِإفَّ  ُبحلػ   الدـ حقػ رال تػ وف افب ث  ُؤ

 ُتػػيُر واُػػيبلؾالػػذايي اال جػػحبي الاليبػػر ض   درػػي والبُػػحس دتواشػػيوؼ ُهُػػح يدتػػرت الظػػر 

 .الكر ـ ظ القرآفبحفد عراإل جحب   ر الطحق  والُشحععمى ُتيو حت ا

رػوف  فكػر ـ الػذ القػرآف ال ف ور ػر ُػح  كػوف عرػد بفظػ  ر وانراالعيقحد بحلذات وهو  اإل ُحف -  ُؤ

ِف إِ ملسو هيلع هللا ىلصَقحَؿ َرُتوُؿ ا مر ر  واليفحؤؿ الطُي رفوتهـ  بدث ف ُحف إلاوهذا بح  ػْؤُِ ُُ ػِر اْل ُْ  فَّ : َعَجبػًح أل

َرُه ُكمَُّه َلُه رَ  ُْ ُُ  ٍد ِإالَّ بَ َذِلَؾ ألِ  َوَلْ َس  ،ْ رٌ َأ ف: ِإْف َأَصحَبْيُه َترَّ لْم فْ وَ  ،اُء َشَكَر َفَكحَف َرْ رًا لَػهُ ْؤُِ َبْيُه َأَصػح اِ 

والدػدؿ والدػ ف ردي بحالرفيػحح بشػكؿ فػالليػزاـ ا يا واليكحُؿ .حَف رْ رًا َلُه. رواه ُتمـَفكَ  رَ َصبَ  ءُ َلرَّا

 .رآففظ  القعرد بأكبر بصف  كوف ُدح  ر الشرص   و وفؽ ال رؼلشوا

 ،ر ُو ُلػػى ولػػو كحرػػت الريػػحئج غ ػػر ي ُرػػحوؼ بيػػأي القػػدرة عمػػى الُثػػحُرة وقهػػر ا:  حعلشػجا -

شجدحء قػحؿ  ا كورو ر ف الى أف  را في تُ  الشجحع  ودعت الُُؤك  ـ ر آف الكت آ حت القر رغبقد و 

ُروْا ِإَذا َلِق ُيـُ  َ ح َأ َُّهح الَِّذ فَ "يدحلى : َُ ِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ـُ اأَلْدَبحَر َوَُف ُ َولّْهِ َولُّوهُ َفبَل يُ  وْا َزْبفحً ِذ َف َكَفرُ لَّ ا آ َُ ـْ َ ْو

يَ  فػػًح ُُ يَ  ِقيَػػحٍؿ َأوْ لّْ َبرّْ ـُ َوبِػػْئَس ِإلَػػى ِفَئػػٍ  َفقَػػْد َبػػ  ّْػػزاً بَ ُُ ػػْمَواُه َجهَػػرَّ َُ ػػَف المّػػِه َو ُّْ األرفػػحؿ: ) رالُصػػ حء ِبَثَلػػٍب 

قػدرات حر ػحت و إُكل ق  والقرحعػ  بوا . رهـ  أك ر ُف غجحعشف بحل يبمو القرآف   وبحليحلي بفظ(.16

ػ ۗ المَّػُه َرْفًتػح ِإالَّ ُوْتػَدَهح  ؼُ مّْػكَ يدػحلى :"اَل  ُ  ُد ر  قػحؿ ف لد ه طحقحتفحإلرتح ،طحقحت الُرءو  َُ ح َلهَػح 

ح اْكَيَتَبْت")البقرة َُ  كر ـ.ف الظ  القرآلدة بف وألبهه التُ  يكوف وهذ (286:َكَتَبْت َوَعَمْ َهح 
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أهػؿ القػرآف هػـ أك ػر ؼ  ديبػر  والصػبر .دؼربو الهػُلي أي االصرار وال:والصبر  ليصُ ـا -

ػح الػى ال تح أف آث ب  ،بهذه التُ ف  يُيدوف ُ يبمػي بحلصػبر واالريظػحر القرآف الكػر ـ يػدعو دُو

ُرػػػػوا اْتػػػػيَ ح الَّػػػػِذ هَػػػػَ ػػػػح َأ ُّ " : قػػػػحؿ يدػػػػحلىوعػػػػدـ االتػػػػيدجحؿ  َُ ػػػػَف آ ػػػػبَلِة إِ ِد ُروا ِبحلصَّ ػػػػَع ْبِر َوالصَّ َُ فَّ المَّػػػػَه 

حِبِر فَ ا  (153البقرة: ) "لصَّ

ال ُو ػػػ  وهػػػذه  يبػػػد حت الب ػػػحة  هػػػُواجو  واليفك ػػػرجػػػمش ال  بحطػػػمػػػي بر اليب أيواليرك ػػػز  ءالهػػػدو  -

رِ ي ُقمُػوِب التَّػِك َرَ  ِفػػ ؿَ الَّػػِذي َأرػزَ  بقولػػه: "ُهػوَ  صػفهـ    يصػؼ بهػػح أهػؿ القػػرآف ب ػث الصػف ػػْؤُِ ُُ   فَ اْل

َُ لِ  حرِ َ ْزَداُدوا ِإ  َُ َع ِإ  َُّ ـْ حًرح  حَواِت َواأْلَْرِض َوِلمَّ  ۗ ِه َُ ػحمَّػَوَكػحَف ال ۗ ِه ُجُروُد التَّػ ًُ ػِك بَ  ُه َعِم   .(4الفػيح:)"حًُ

الكػػر ـ ف وبفظػػ  القػػرآو ػػحت األول  ويبد ػػد الُولػػوعاالهيُػػحـ الُوجػػه ربػػو األهػػداؼ  هػػو واليرك ػػز

 رصم .ب ر ُف هذه الرص ب ك

 يجابياإل ساليب تعزيز التفكيرأ
 :عرد بفظ  القرآف الكر ـليفك ر اإل جحبي هرحؾ أتحل ب ليدز ز ا 

 .كؿ ُواجهحت ويبد حت الب حة يفه عم  ؿكواليو  اببؿ يُتؾ ب.ال1

 حؿقػػى اليفػػحؤؿ ي يػػدعو الػػاالو يجمػػى ذلػػؾ فػػي آ ػػحت عد ػػدة فػػي القػػرآف الكػػر ـ  النظةةرة التفايليةةة.2

 .(5الشرح:) "ُ ْتًرا اْلُدْترِ  عَ َُ  فَّ "َفإِ  يدحلى

ف  بذؿ قصحرة جهفحلُ ،  تبسيط الحياة.3  ى.ويدحلريحئج ب د ا تببحره لواب ده و مرذ بحألتبحُؤ

ُشػكم  أو ابػيبلء فدرػد يػذكر دُح  قػع األرتػحف فػي .اليػذكر الػدائـ لػردـ ا عػز وجػؿ وال تػ ُح عرػ4

 و بيتب. لؾ يجدمه  صبرف ذفإ هح ا عز وجؿ عم هُدـ اليي أردلرا

ف ر نرػى ار عمػم  اليػررػح  ُك ي: وبحليػحلاالخريناإليجابي وليس السلبي عند لنظر الى الجانب .ا5

 هـ.لد ق  ل ا ويدز ز
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ْبَتػُف فَػِإَذا أَ  ِبحلَِّيي ِهػيَ  يدحلى: "اْدَفعْ  قحؿ الط ب بتف الرمؽ والُدحُم  البتر  واتيدُحؿ الكمُ  .6

ػػَعػػَداَوٌة َكَمرَّػػ َبْ َرػػهُ َبْ َرػػَؾ وَ ي لَّػػذِ ا ُِ  وهػػذه دعػػوة لميدحُػػؿ ُػػع انرػػر ف بػػذوؽ ،(43فصػػمت: ـٌ )ُه َوِلػػيّّ َب

 .عحل   وأربلؽ

 ،وبػػبهـ وبػػب الر ػػر لهػػـُتػػحعدة انرػػر ف  ؿالب ػػحة: ُ ػػب ػػ  فػػي  جحاإل بوارػػالجز عمػػى رك ػػلي.ا7

 رهح.بحدات...وغ دلأداء ا ،الدُؿف قحاي ،اؼيبق ؽ األهد ،ُُحرت  بدض الهوا حت

 يريمػػػؼالُشػػػحكؿ ولكػػػف رمػػػو ُػػػف ال  وجػػػد ب ػػػحة يد كػػػحوبحلالُشػػػحكؿ يتػػػ طر عم رػػػح ال رجدػػػؿ  فأ.8

ػػرهـ  عم ػػهطر يتػػ هػػح دمف  جـ ُػػُػػرهف فػػراد ُدهػػحاأل يدحُػػؿ  قػػطر  ُػػف  تػػيط ع أف  يدحُػػؿ ُدهػػح ُو

 يُمكه.ؿ لهح دوف أف ى ا جحد البمو و بحوؿ عم

وال ف الُػزاج الرفتػي كب ػر فػي يبتػ  لهػح دور الركيػ  ب ػث حو الدعحبػ  ور  في ب حيرح ُؿ.أف رتيد9

 .عرد ُواجه  الُشكبلت والُواقؼ الصدب ح ت ُ

الرفتػ   ُػف شػمرهح أف يبتػف الصػب   يػيال  حلػ  اليُػحر ف الر  مناضةي : ويتضةلجانب الريا.10

 .(2017، عوؼ بف) لدة الفرد ويجدمه في ُزاج رفتي ج د

 :لنظريات التي تناولت التفكير اإليجابيا
 الدد د ُف الرظر حت الرفت   إلى اليفك ر اإل جحبي ردرض ُرهح:قت يطر 

 (Sternberg, 1988) فكيرأو نظرية أساليب الت التحكم العقمي الذاتيرية نظ

 ،ح ػػػمعق فػػوا أرفتػػهـ كأف   ىحس ببحجػػػ  الػػرػػ)أف ال:   ألػػ  وهػػيالرظر ػػ  عمػػى فكػػػرة رئ تػػ هػػذهيقػػـو 

اليػػي ظهػػرت بهػػدؼ وهػػي ُػػف أبػػدث الرظر ػػحت  ،فػػي يبق ػػؽ ذلػػؾ هػػي أتػػحل ب اليفك ػػر( وطػػرقهـ

ليبكـ بحتـ رظر   ا 1988ولى في بصوريهح األر   ه الرظهرت هذظب ث  ،أتحل ب اليفك ريفت ر 

وظهػرت   ،ريفك ػلالرظحفػ  أتػحل ب ُهح بيث  ػر اتػ 1990فػي عػحـ  ػـ قػحـ تػي رربرج قمػي الػذايي دال

 (.2017 ،)شهد 1997 لرهحئ   في عحـا بصوريهح
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 (Aron Beckون بيك )نظرية آر 

والُدػػحري عػػف  اليوقدػػحتو يقػػحدات االعحر و فػػرد ُجُوعػػ  ُػػف األفكػػ يقػػـو هػػذه الرظر ػػ  عمػػى أف لكػػؿ

 ،الب ػحة    لمفػرد فػيمتػف  األتحتػفبػدورهح الالُب ط به وهي يشكؿ  لـ دحالف رر ف وعذايه وعف ان

يديُػد جُ دهػح لمفرد الرفت      وااللطرابحت لفكر   والوجدار   والتموكا حتاالتيجحبأف ؾ ب  و رة

 و جب بولهـ ُف ر ف والدحلرفته وانرد عف الفر  بر هحوأفكحر تمب   رحطئ    عمى ُديقدات فكر  

بيػى   يػهحكدر ُإعػحدة يشػك ؿ بلؿ ُػف رػا جحب ػ  تػمب   الػى هذه األفكحر ُف    ليث  رتت ححد اعيُ

 (.2014 ،اليفك ر اإل جحبي) ر تموكه  ريُكف ُف يث

  (Seligman et al., 1988) خرينمجمان وآنظرية سي

 فحوأتػػموب ر األبػداثحف فػي يفتػ أتػػموبحؤؿ عبػحرة عػف واليفػـ حؤ ليشػكػبل ُػػف اأف يػرة هػذه الرظر ػ  

ؿ عػػحـ بػػوؿ بشػػك حالفكػػرة اليػػي ركورهػػ ؿعػػبػػداث ييوقػػؼ ب ػػث أف طر قػػ  يفتػػ ررح لؤل ،اليفك ػػرفػػي 

ربػػػرات اليػػػي وبرػػػحء عمػػػى ال  ،الب ػػػحةفػػػي ُػػػدة الفػػػرص الُيحبػػػ  لرػػػح ذوايرح و لػػػ هػػػح ليػػػي ردطا الق ُػػػ 

ى أو عمػيُػحـ هواال ع عح ػ  واليشػجى البػب والر عمػ ف  قػوـواء كػحُط اليرشئ  رحصػيرح تػور تبهحركي

وبحليػحلي فػػإف ـ يشػػحؤ لؤؿ أو ارػػيدمـ اليفػح ُػػف الُُكػف أفلػذات واالقػػدر اإلهُػحؿ والبػػط ُػف خ و وب يػلا

مُػػه يدوهرػػح فإرػػه ُػػف الُُكػػف إعػػحدة  ،ُػػيدمـ بي هػػو أتػػمو اليشػػحُؤاألتػػموب ي أو تػػموب اليفػػحؤلألا

ف ف أ ػدو ر  قػ  اليػي  حر الطر الكحُم  في اري لؤلفراد البر   ح فإفوأ ل ،هبداله ُف ربلؿ يدر بواتي

 ريهػػحداإلُحؿ أتػحل ب واتػيدرهػح  لد ػه و قػـو عمػى يطو  رقػحط القػوةؼ  فكػروا بهػح وبحليػحلي فهػو  كيشػ

 (.2005 ،الزهراري)  رهوطرؽ يفك يجدمه أك ر يبكُح في ُتحرات
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 (Herman,1987)مخ قيادة ال -نظرية 

الرػػػػحرجي وهػػػػي ـ حلُػػػػع الدػػػػأتػػػػحل ب لميفك ػػػػر  يدحُػػػػؿ بهػػػػح الفػػػػرد هرػػػػحؾ  اربدػػػػ  أف ظر ػػػػ  يػػػػرة الر

 (:2011 ،)الدولي

 بللهػػػػح فهػػػػـ ودُػػػػجر ُػػػػفرف ػػػػ   تػػػػيط ع الفػػػػرد ُدة طقػػػػي : قػػػػـو عمػػػػى برػػػػحء قحعػػػػدوب الُر. األتػػػػم1

 .لُدرف  واألرظُ  االدُم حت 

ولػع أهػداؼ والدُػؿ يهح و وجػدول عمػى يرظػ ـ األرشػط  ي:  قوـ بشكؿ أتحتػيوب اليرظ ُ.األتم2

 ليبق قهح.

يم  ر بهـ وفػف أتػموب مى االيصحؿ واليواصؿ ُع انرر ف والرة عأي القد ب االجيُحعي:.األتمو 3

 ر.نرع االيدحُؿ ُ

 ي حف بمفكحر جد دة.إلواالدقبحت اجي حز  قوـ عمى إ جحد البدائؿ و  ي:حر يك.األتموب االب4

  ا عن الحياةرضالمفيوم : ثالثاً 

اهيُػت بػه  ب ػث   ج ػدة لصػب  رفتػُػف الُفػحه ـ الرفتػ   الُهُػ  رلح عف الب ػحة ـو الديبر ُفه 

هح  شػػػرد ُو ػػػ  اليػػػي يبػػػد حت الاللصػػػدب  و ُح فػػػي ظػػػؿ الظػػػروؼ اا وال تػػػ حُػػػح شػػػد دالدراتػػػحت اهيُ

شحعره وأبفحت الايجحه و دكس الرلح عف الب حة ،حُ دج  هـ لهح.ـ ور حرايورظريهحت ته رد ُو

رلػح ر ال ديبػبػؿ  ،وأصػؿ التػدحدة الرلػحال  ببث عػف التػدحدة األرض  وجهى عمال  وجد ارتحف 

 ،وبُػح ابيم ػت هرت عم أ وبُحبققت  أف يرلى بُح أرجزت وبُح ،الب حة أعمى درجحت التدحدةعف 

عػػز وجػػؿ ؿ ة والتػػبلـ قػػحمػػى الرتػػوؿ عم ػػه الصػػبلأردػػـ ععزوجػػؿ بُػػحذا  عرػػدُح يبػػدث ا لؾلػػذو 

ـ ُػف عػالرلػح أ ولػـ  قػؿ فيتػدد وهػذا دل ػؿ عمػى أف (5اللبى:)" فيرلى بُّؾَ "َوَلَتْوَؼ ُ ْدِط َؾ رَ :

 .(5102 ،)فحلؿ التدحدة
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الفرد ايجحه  بد هح يي ُف اليقبؿ والتدحدة ال"بحل  بمره ة  ح( الرلح عف الب2013)  دعبأبو درؼ  

 ا" بددؿه وا ُحر ُه ا لهبُح قتفرد لارلح بحل  ُف ربلؿ لاوييبع هذه  ي الب حةرواب

ُشػػكبلت الُػػع يػػمقمـ والؼ حة بمرػػه قػػدرة الفػػرد عمػػى اليك ػػعػػف الب ػػ ( الرلػػح102(1 بتػػ وريدػػرؼ ي

ليي اه بتب الُدح  ر حيب روع   وهو يقد ر عحـ ل ،يهتدحد فير واليي يؤ ليي يواجهه ا واليبد حت

 هح لرفته.حاريق

هػو إدراؾ ذايػي و  ،رفحه ػ لملػح عػف الب ػحة هػو ُػرادؼ الر  ( أفKorf, 2006)كػورؼ    ػرةب رُػح 

ي ػ  اليػي حب الربػرات الحيه ربلؿ ه لروع   ب اكإلى إدر األتحت   إلحف  جحيه حالفرد ب    اشبحعلكُ

  ُر بهح.

د دة ربػو في دراتحت ع ليهاالتي تم االطقع عغ رهح ُف اليدر فحت و  ؿ اليدر فحت التحبق ربل فُ

بي  بصػؿ عم ػه الفػػرد إ جػػح شػدورعػف الب ػػحة هػو أف الرلػح  يمكةةن االسةةتنتاج ،الرلػح عػف الب ػحة

ُواجهػ  يجدػؿ ُرػه فػردا قػحدرا عمػى  ، ػحةربػو الب ا جحب ػ  ُف أفكػحر وقرحعػحت هُف ربلؿ ُح  ُيمك

ر ف بػػػحد ارػػػـو عو يجمػػػى هػػػذا الُفهػػػُو ػػػ  اليػػػي قػػػد يواجهػػػه ل الُشػػػكبلت واليبػػػد حت ا بغمػػػأ  لُػػػُؤ

ُػف  ولػذلؾ ال بػدبػه لهػـ كي ُػحوبـ بددلػه تػببحره ـ  رلوف بُح كيبػه ا لهػـ ا ُحرػح ُػرهعزوجؿ فه

 .شدور الرلح عف الب حة   ُف درج  عحلالقرآف الكر ـ أف  يُيدوف ببفظ  

 (1102 ،)المالكي الحياةن ساعدة في تحقيق الرضا علمل ااملعو ا
 ُتيقبؿ آُف ،ُصدر درؿ ،غذاء ،ج د ت   ُف ُتكفلبحجحت األتحبح ليُيعا. 

 ب يػػػوير وقمػػػؽ وغ رهػػػح ُػػػف  ػػػ  ُػػػف أي الػػػطرالحأي ر  ج ػػػدة وجتػػػد فتػػػ   اليُيػػػع بصػػػب  ر

 .األُراض األررة

  هيُحـ.االو  ـهواليفحُفدـ بحلبب والطحق  والرعح    أتري ج دوجود جو 

  في الب حة.د وجود شر ؾ ج 
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   في اليرف ؼ ُف لثوطحت الب حة. ي يتحهـب   الييرو    وال  اليفر ثفي األرشطالُشحرك 

 : اة الرضا عن الحي ادعبأ
 د الرلح عف الب حة ف ُح  مي:( أبدح2013) أبو عب دولح 

 دةحفػإف الرلػح أصػؿ التػػد ررػحذكرد وكُػح مػب  بيحجػه كػػؿ فػُطو : وهػي شػدور إ جػحبي ة حد.التػد1

ي الدر ح زوجؿ بيبص ؿ التدحدة فـ ا عالكر ـ وعدهالقرآف فهي ُفيحح الرلح عف الب حة وبفظ  

ف رَ   يدحلى في تورة  ورس:   ح َأ َُّهح الّرحُس قحؿ اوانررة  ُِ وِعَظٌ   َُ ِلُػح ِفػي ِشفحٌء بُّْكـ وَ َقد جحَءيُكـ 

ػػد ػػٌ  وِر َوُهػػًدة وَ الصُّ َُ ػػلِ َرب ُُ ر َف ﴿م يِػػِه َفبِػػذِلَؾ فَ  لػػِؿ افَ ﴾ ُقػػؿ بِ ٧٥ؤُِ َُ ػػمَ فَربػػوا ُهػػَو رَ َوِبَرب ُّ ُِ ح  ػػٌر 

َُدوَفذ  .َ ج

رػػدُح  كػػوف رػػحجح فػػي ب حيػػه وفػػي عبلقحيػػه ُػػع :فحإلرتػػحف ع رحجبػػ ت اجيُحع ػػ  عبلقػػح .يكػػو ف2

  ػػ االجيُحعجُ ػػع األرشػػط   ب ػػث  كػػوف ُشػػحرؾ فػػيهػػح عر رلػػحلػػه و  يقبمػػتانرػػر ف  كػػوف أك ػػر 

  رفتػ ح بػحلطبع وبفظػ قحت اجيُحع   ج ػدة هػو شػرص تػويو ف عبلكلشرص الذي  رجح في يوا

عمػػػى ُراعػػػحة الدبلقػػػ  ُػػػع  قػػػرآف الكػػػر ـبػػػث الولقػػػد  ،رفتػػػ   ج ػػػدةُيدػػػوف بصػػػب  القػػػرآف الكػػػر ـ  ي

 رَّ َس اْلبِػى :"لَّػ ْ ؿ يدػحلفقػح ،ة والُردػ وة والدػز تػب ؿ لمقػالُجيُع بحعيبػحر أف يُحتػؾ الُجيُػع ويوبػده 

ْثرِ كُ ف ُيَولُّوا ُوُجوهَ أَ  َُ ْشِرِؽ َواْل َُ ػَف بِ ِب َولَ ِكفَّ اْلبِػـْ ِقَبَؿ اْل َُ ػْف آ َُ بَلئِ َوالْ  ْلَ ػْوـِ اْنِرػرِ حلمَّػِه َوارَّ  َكػِ  َواْلِكيَػحِب َُ

حَؿ َعَمى  ُببِّْه ذَ  َُ َُى   ُقْرَبى  ِوي الْ َوالرَِّب ّْ َف َوآَيى اْل َتحِك  َواْلَ َيح َُ قَػحِب  َف َوِفػمِ تَّػِب ِؿ َوالتَّػحئِ ال فَ َف َوابْ َواْل ي الرّْ

ػ ـَ الصَّ وفُػبَلَة َوآيَػى الزَّ َوَأَقح ُُ ـْ ِإَذا َعحَهػوَف ِبَدْهػدِ َكػحَة َواْل ػحِبرِ  ۗ ُدوا ِه ػرَّاِء َوِبػ َف َوالصَّ  َف ِفػي اْلَبْمَتػحِء َواللَّ

ـُ َوأُ  ۗ َصَدُقوا ِذ َف ِئَؾ الَّ ُأولَ   ۗ اْلَبْمِس  يَّ ولَ ِئَؾ ُه ُُ  (177،)البقرة وفَ قُ اْل

أو بمبػد دوف  رهُحدو يـ ف أف  ال  ُكب  ف ُريلُف الجيُحعي : اليقد ر االجيُحعي  د ر اق.الي3

فدرػػدُح  بظػػى الفػػرد بحليقػػد ر االجيُػػحعي  ،ويقػػد ر انرػػر ف لػػه ،رد لذايػػهر الفػػقػػد نرػػر أال وهػػـ يا
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 لػح عػفؿ الػى شػدور الر ف صػه رر ف لنايقد ر بو ع برفته وبحليحلي  قير لد هت ذاهوـ اليبتف ُف 

 .الب حة

طُمر رػػػ  ُشػػػحعر الالكػػػر ـ فهػػػـ  يصػػػفوف بف دػػػد عرػػػد بفظػػػ  القػػػرآبهػػػذا ال  يجمػػػى.الطُمر رػػػ  : و 4

رػس جبلله الػرفجؿ ؼ ا صو ب ث والتك ر    لػرَّْفُس   بػحلرفس الُطُئرػ  قػحؿ يدحلى:"َ ػح َأ َُّيهَػح االُُؤ

ُُطْ  ِئرَّػػػػ ُ اْل عُػػػػحؿ الػػػػى ا وأبػػػػب األ فواإل ُػػػػحُػػػػؿ الصػػػػحلح لدبح  رػػػػو ُقر   رػػػػ والطُمر ،(27:الفجػػػػر)"َُ

هه وبحليحلحبعزوجؿ بفظ كي الرلح  س عمىوهذه الُشحعر يردكمر ر  والراب  الرفت   ـ بحلطُي  كُر

 عف الب حة.

تػيقر وال  لػط ج ػدؿ الفػرد كمُػح كػحف درػعف الب حة االقيصػحد  (: )الرلح .الرلح الُحدي 5 ره ُو

 كػوف لد ػه رلػى عمػى   ج ػد وبحليػحلي  ف ب حيػه االقيصػحده عػرلػحف كمُح كػح الى اف  بيحج غ ر

ف  رلحيه والب  : )َواْرَض -تػمـم ػه و صػمى ا ع-ا  قتػُه ا ُػف رزؽ  قػوؿ رتػوؿُػح ى بُُؤ

ـَ اُ َلَؾ َيُكْف َأْغَرى  ح َقَت َُ ذ الرَّحِس( ]رواه أبُدِب ر ف عػد وا تػببحره و  ،ي[واليُر ر ف الُتػيثفالُػُؤ

ـْ إِ " وجػؿ: وف ر ب ث قػحؿ عػزال ؽز ر بحل َُ  (10حًرا )آ ػ  رَّػُه َكػحَف َغفَّػَفُقْمػُت اْتػَيْثِفُروا َربَُّكػ حَء ُ ْرِتػِؿ التَّػ

ػػػػ ُِ ـْ  ـْ َجرَّػػػػحتٍ (.11ًرا )ْدَراَعمَػػػػْ ُك َواٍؿ َوَبرِػػػػ َف َوَ ْجَدػػػػْؿ َلُكػػػػ ُْ ـْ بِػػػػَم ػػػػِدْدُك ُْ  (12ا )آ ػػػػ  ـْ َأْرهَػػػػحرً ْؿ َلُكػػػػَوَ ْجَدػػػػ َوُ 

 ػػردكس  دُػػوف بحلرلػػح الُػػحدي الػػذي ركيػػحب ا   ف بػػحفظ فرفػػإف الُػػُؤ يػػحليحلوب (21_01)رػػوح:

 عف ب حيهـ. هـعمى رلح

ى ي قػػحدرا عمػػيُيػػع بصػػب  عحُػػ  ج ػػدة فهػػو بحليػػحلفػػرد  ذا كػػحف اللصػػب   :االب ػػحة اعػػف  لرلػػح.ا6

ػػح  دي حه وصػػدوبحيهحيبػػد حت الب ػػُواجهػػ   وبػػه بػػذؿ الجهػػد ليبق ػػؽ طُُػػف ُشػػكبلت وهػػو   ر هػػحُو

 . حيه ره عف رلحه عف ب هذا جُ ده في يمدكس ه و ردفوه

 واالتػيقرار ُػحفر بحلرابػ  واألالتػدحدة والشػدو  عزوجػؿ  ز ػد ُػف يقرب ُػف افػحلي: .الرلح الػد ر7

د ف الُيػ الشػرصأف ب ػث  ،اإل ُػحف والرلػح عػف الب ػحةك  ر ُف ان حت اليػي ربطػت بػ ف  وهرحؾ
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قػحؿ  ،عمػى الب ػحة راض بهػح فػح ُػف الُتػيقبؿ ُقػببلقؿ رو وأمر ر  يحب ا  كوف أك ر طُالبحفظ لك

ح َكَيَب المَُّه َلرَ  حؿ لَّف ُ ِص َبرَ يدحلى :"قُ  َُ ْواَلرَ ِإالَّ  َُ ُروَف وَ  ۗ ح ح ُهَو  ْؤُِ ُُ  (51)اليوب :َعَمى المَِّه َفْمَ َيَوكَِّؿ اْل

فػػظ كيحبػػه  بباأرلػػى  لرلػػح عػػف الب ػػحة ألرػػه ُػػفواعػػث ابُػػف أهػػـ  فآبفػػظ القػػر اإل ُػػحف و قػػوة و 

 ػدة فهػو بحليػحلي  دطػي لمب ػحة ف ج ُػحبيُيػع بقػوة ا والفرد عرػدُح ، ح وانررةأرلحه بحلدرو رل ه ا 

أُػػػره  ـ  تػػػمـ  تػػػيط ع  ػػػشػػػى الدواقػػػب واليبػػػد حت فهػػػو  قػػػحـو بُػػػح رال   و كػػػوف ُطُئرػػػحُدرػػػى 

 عزوجؿ.

  ن الحياةشعور بالرضا عت المحددا
 :ميف ُح   ةلرصهح شقور 

 ر بػػحلطبع عمػػى الشػػدور فػػػي الظػػروؼ يػػؤ لػػوع  عمػػى الشػػدور بحلرلػػح : الُو الظػػروؼ .يػػم  ر 1

بحلكػحد لػد هـ أزواجهػـ وأتػرهـ وفػي ب ػحيهـ   ُع بجتيقرة ورحُ حة ف ببذ ف  ردُو د الفحألفرا الرلح

 الشدور.   صدب  رحدرا ُح  يوفر لد هـ هذاي ب حُف ظروؼ رلح ب حيي واألفراد الذ ف  دحروف 

ى  ز ػد ُػف ُتػيوة الرلػزاج ػ  ج ػدة ُ ُجرد ولع الرحس فػي بحلػ  ففإالتحرة: اث ربرة األبد.2

  هـ.لدلب حة عف ا

وهػػح  كػػوف ُتػػيوة الرلػػح بققوارجػػحزايهـ أو  اد ُػػف طُوبػػهكمُػػح اقيػػرب األفػػر  رجػػحز:.الطُػػوح واإل3

 ب ح.والدكس صلد هـ أعمى  الب حيي

ح عػػػػف الب ػػػحة ُقرورػػػػ  الرلػػػ دور عػػػػفلذاي ػػػػ  لمشػػػا ليقػػػد راتاحررػػػ  ُػػػع انرػػػػر ف: قػػػد يكػػػػوف .الُق4

  .(2012)شقورة،  ُع االرر ف ر بحلُقحر 
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 عن الحياة رضالم المفسرةات نظريال
 بدلح ُرهح :ت الرلح عف الب حة رذكر د ُف رظر حالدد هرحؾ 

 ( (Adaptation Theoryنظرية التكيف أو التعود 

ُػػػػع األبػػػػداث  قػػػػ  الطر بػػػػرفس  ك فػػػػوفال  ياد فػػػػر أف األرلػػػػ   ف فػػػػي فالرظر ػػػػ   كُػػػػ ُمرػػػػص هػػػػذه

ى رُػط شرصػ يهـ لػإدة وذلػؾ  دػود صػرفحيهـ يجػحه األبػداث الجد ػف فػي ي ريمفػو  وأ لح ،الُب ط 

الػػى ف ري جػػ  اليػػمقمـ ُػػع األبػػداث ُػػع ُػػرور الوقػػت رػػراهـ  دػػودوف ولكػػ ،وردود أفدػػحلهـ دافهـوأهػػ

 (.Rahtz, et al., 2000) ثبداع األ هح ُح قبؿ وقو عم اكحرو ليي ط  االرق

  :  Situational Theory مواقفلاية نظر 

ة ج ػػد  دػػ ش فػػي ظػػروؼ ب حي ػػ  ى ب حيػػه عرػػدُحالفػػرد  رلػػح عمػػلرظر ػػ  أف حب هػػذه ا ػػرة أصػػب

 ،دوج ج ػز ر لمفػرد فػإذا يػوف ،ات والطُػوحاألهداؼ واالرجػحز ويبق ؽ  األُف والتبلـبُشحعر  و يُيع

  فتػػ   ج ػػدة ا جحب ػػب  رفهػػو  يُيػػع بصػػ ػػدة   جصػػبو  ،ُتػػيقررػػؿ ود ،عُػػؿ ُُيػػحز ،رحجبػػ  أتػػرة

 .(2000 ،ُرتي) حةب الوبحليحلي رلح عف 
 

 hTA pa  yr ehTeAeAtAem-etme از واإلنجبين الطموح  نظرية الفجوة

عرػدُح  أُػح ، ػب ُرهػحالفػرد قر الرظر   الرلح عف الب حة بيبق ؽ الطُوح او عردُح  كػوف ذه يربط ه

ُكحره ُف قدراييكوف طُوبحيه أعمى  ى عف ذايػه وال فهو ال  رل ل هحوؿ االوصفبل  تيط ع  ه حيوا 

طُوبحت  ي حرى ارلرظر   البحب هذه او دعو أص ،ف الب حةبؿ  كوف في يذُر دائـ ع ب حيهعف 

 حءةكفػػػوال والتػػػدحدة بحإلرجػػػحز او شػػػدرو يبق قهػػػح  ا تػػػيط دو ييرحتػػػب ُػػػع القػػػدرات واالُكحر ػػػحت بيػػػى 

 .(2000 ،)ُرتي هحيوب  تهرفعف لح حلر بحليحلي  شدر بو 
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 Values, Goals and Meanings Theoryواألىداف والمعاني م لقياية نظر 

شػػدور بحلرلػػح بػػحريبلؼ األهػػداؼ مػػؼ الو ري ،هأهدافػػد يبق ػػؽ ه عرػػب حيػػ شػػدر الفػػرد بحلرلػػح عػػف 

ذي قػػ ـ التػػػحئدة فػػي الُجيُػػػع الػػػـ بتػػػب الب  لػػد هاؼ بحلرتػػػأهُ ػػػ  هػػذه األهػػػدلػػدة األفػػػراد ودرجػػ  

ي أعمػى ـ رلػح ب ػحيقورهػح لػد هأهػدافهـ وأهُ يهػح و بق بق قػ  رتػوف دذ ف فراد الػحألفػ ،وف ف ه ش د

فشمهـ في يبق قهػح وبحليػحلي الشػدور بدػدـ إلى ـ ُُح  ؤدي أهدافهق   دروف بق ذ ف ال أولئؾ ال ُف

  ص شرـ ُع ييبلءيبد  في يبق قهح واليي ُت اليراي ج حعمى االتيبق ؽ األهداؼ  ديُد و  ،الرلح

 .(2003 ،)تم ُحف الفرد
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 ةابقات السالدراس
 لنفسيةينة الطمأنتناولت االتي  لسابقة: الدراسات اأوالً 

  ،بحلطُمر رػػ  الرفتػػػ   وعبلقيػػهح ُتػػيوة الطُػػو  عمػػػى ى اليدػػرؼالػػ( 2020) دراتػػ  بمدتػػم هػػدفت 

 ،ي ػحرو الة مُ ػذة ُػف الُتػيو مُ ػذ ويي 158قواُهػح  عمػى ع رػ وأجر ت  ،  الُرهج الوصفيُتيردُ

 ػػحس ُقو  (1993)حـدل ـ وآرػػروف " عػػقػػحـ بيقر رػػه "الػػالػػذي   الرفتػػ   طُمر رػػ ػػحس الدُت ُقيراتػػو 

ُػف أهػـ الريػحئج اليػي يوصػمت لهػح و  ،(2004)ظه التُ ع بح  اُحؿ عبد ُتيوة الطُوح ُف اعداد

 ذ ػػػُبليلطُػػػوح والطُمر رػػػ  الرفتػػػ   لػػػدة أفػػػراد ع رػػػ  اف ُتػػػيوة طرد ػػػ  بػػػ  وجػػػود عبلقػػػ الدراتػػػ  

طُػوح اريفػع ُتػيوة ال اليبلُ ػذة ُمر رػ  الرفتػ   لػديفع ُتيوة الطمُح ار بب ث ك ،ل حرويالُتيوة ا

 أ لػحويوصػمت  .ُتػيوة الطُػوحهـ اررفػض لػد  فتػ  وة الطُمر رػ  الروكمُػح اررفػض ُتػي ،لد هـ

يوتػػػط ُتػػػيوة لُتػػػيوة ا فػػػي ُيوتػػػطفػػػروؽ بػػػ ف الجرتػػػ ف الػػػى عػػػدـ وجػػػود  طُمر رػػػ  الرفتػػػ   ُو

 .حالطُو 

 الرفت   لدة الطمب  الجحُد  فت بحلطُمر ر  د ر الذاق  يقعبل( (2018 بورزو  درات  عوفدفت هو 

هدفت الى اليدرؼ عمػى كُح  ،اطالغو   بجحُديي الجمف  و اي ظؿ بدض الُيث رات درات  ُ دار ف

 حفلجػػػحُد  ف وأ لػػػح ُدرفػػػ  ُػػػح إذا كػػػالطمبػػػ  اتػػػ   لػػػدة  رػػػ  الرفبػػػ ف يقػػػد ر الػػػذات والطُمر الدبلقػػػ 

 (390)  رػػ ى ع رػ  قواُهػح الدوأجر ػت الدراتػ  عمػػ ،رفتػػ   رػ  العمػى الطُمر أ ػػرلػه رس ث ػر الجػيُ

 :ات الدراتػ  الُتػيردُ أدو  كحرػتو  ،( طحلػب181)حلبػ  و( ط209طحلب وطحلب  جحُد  ف بواقػع )

 ق عبل وجودحئج الدرات  وأولبت ري ،لمدل ـطُمر ر  ُق حس الُق حس يقد ر الذات لبش ر ُدُر   و 

 لذات فػييقد ر ايفحعؿ الروع ُع  ر  ؤ  وة الطمب  الرفت   لد ُمر ر والط د ر الذات   ب ف يقريبحطا

ال  ػؤ ر  حالرفتػ  . وأ لػالطُمر رػ  لػذات فػي  ر ايقػد عؿ التػف ُػع ر يفحال  ؤ  والطُمر ر  الرفت   
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يقد ر  ُد  ُعجحال ؤ ر يفحعؿ روع وأر را  الطُمر ر  الرفت  ت في الذا د ريق يفحعؿ اليرصص ُع

 .رفت   ر  الالطُمرلذات في ا

الكػػػر ـ فػػػػي يبق ػػػؽ األُػػػػف  قػػػػرآفى دور الإلػػػى اليدػػػػرؼ عمػػػ (2018دة )هػػػػدفت دراتػػػ  ُتػػػػدو كُػػػح 

 لطر ػػػؽإلػػى ا رتػػػحفاإله حب اا  وجػػكيػػػاا  يػػحبوكحرػػت ريػػػحئج الدراتػػ  ُيُ مػػػ  فػػي أف ك ،فتػػيالر

و شدر  رفته فُئيطه و دد قمبلي  تليحوبح ،هب القيداءا جب  لذيا لتويا موؾإلى ت رشده و   ـتمال

كُح  ،تببحره الرحلؽإال بُش ئ  أذي شر أو  ه ص بأف   ُكف ال هأرتحف ُدرؾ رألف اإل ،بحلتدحدة

 ُػػئفهح يطدرػػدف ،قػػوة اإل ُػػحف ُػػعحبع رػػال بحلصػػبر فتػػ  رالقمػػؽ والُرػػحوؼ وجُ ػػع األُػػراض اله  واجػػ

 فتي.رال األُف  يبقؽو   رتك لافس ويبدث رال

ًا ُدرف  ُح إذا كحرت الطُمر ر  الرفت   ُيث ر  هدفت الىدرات   ((2017 والفرا روسأبو هد تجر أو 

 ػ  ت البحبقحُػ ب ػث ،تموؾ بُح ػ  الػذاتػلػب   و ري بكػٍؿ ُػف اليي عبلق  االريُحء الػوطوت طًح ف

ف فظػػػًح لمقػػػرآ( بح265) عمػػػى ع رػػػ  ُقػػػدارهحتػػػ  درا ػػػت الوأجر  ،بحتػػػيرداـ الُػػػرهج الوصػػػفي اليربػػػؤي

و  ُػػف إعػػدادهحربػػع ُقػػح  س ُجُوعػػ  ُػػف أدوات الدراتػػ  ُيُ مػػ  فػػي ردُت البحب ػػ  واتػػي ،الكػػر ـ

بُح ػ   وؾتػمس  ػحُقليلػب   و س ا ػحُق   و طُمر ر  الرفتلاُق حس الريُحء الوطري و ُق حس ا: هي

  بػػػ ف دبلقػػػال  مدػػػب دور الوتػػػ ط فػػػي   تػػػرػػػ  الرفالطُمر  وأولػػػبت ريػػػحئج الدراتػػػ  ُيث ػػػر ،الػػػذات

 .وكحف هذا اليوتط جزئ ح ،الذات كٌؿ عمى بده بُح   ٍؿ ُف اليلب   وتموؾحء الوطري وكيُاالر
 

مر رػ  الطُالرفتػ   و  إلى ُدرف  الدبلق  ب ف اللثوطحت درات  هدفت مجرةف ((2016 دةلبواز  وأُح

وأجر ػت عمػػى  ،ُػرهج الوصػفي اليبم مػيالحتػيرداـ ب ػث قحُػت ب  ،الجػحُد  فمبػ  ة الطلػد الرفتػ  

  ُػف داـ ُجُوعػويػـ اتػير ،ف بجحُد  الجزائرو  درت ،بطحل( 149)و  حلبط( 196) قواُهح  ع ر

ق ػػػػحس لمطُمر رػػػػ  ،الرفتػػػػ  ط ُق ػػػػحس اللػػػػثو ح :  ف وهُػػػػُق حتػػػػ  ُيُ مػػػػ  فػػػػي تاألدوا  ،الرفتػػػػ   ُو
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 ػػػحس د رػػػ  فػػػي ُقأفػػػراد الف درجػػػحت فػػػروؽ ذات داللػػػ  إبصػػػحئ   بػػػ  إلػػػى وجػػػودلدراتػػػ  ا ويوصػػػمت

كحفس ح لُيث ر الجربداللثوط الرفت   ي إبصػحئ   بػ ف  فػروؽ ذات داللػ  ، وعدـ وجػوداإلقحُ  ُو

يوجػد فػروؽ  - الدراتػي صػصالير  ػحس اللػثوط الرفتػ   يبدػح لُيث ػر  فػي ُقاد الد رػفػر رجحت أد

الجػرس ُيث ػري ليبدػح  الرفتػ   راد الد رػ  فػي ُق ػحس الطُمر رػ ت أفػلػ  إبصػحئ   بػ ف درجػحالذات د

كحف اإلقحُ   حس الطُمر رػ  إبصحئ   ب ف درجحت أفراد الد ر  في ُقذات دالل   جد فروؽيو ال  -ُو

 .الدراتي رصصالي ث ر  يبدح لُيالرفت 

ودة وجػػ بػػ ف كػػؿ ُػػف األُػػف الرفتػػيالػػى اليدػػرؼ عمػػى الدبلقػػ  ( 2016)دراتػػ  الثحُػػدي وهػػدفت 

عمى ع ر  ُكور    وصفي االريبحطي الُقحرف ، وأجر ت الدراتلُرهج الالبحبث ا، واتيردـ الب حة 

ُتػػػيردُ  فػػػي وكحرػػػت األدوات ال ، اليرب ػػػ  بجحُدػػػ  الػػػدُحـ ُػػػف كم ػػػ ( طحلػػػب وطحلبػػػ  100ُػػػف )

ق، (1993) إعػػػداد الػػػدل ـ وآرػػػروف : ُق ػػػحس االُػػػف الرفتػػػيالدراتػػػ  : جػػػودة الب ػػػحة  إعػػػداد  ػػػحسُو

ة يو لدراتػ  يُيػع طمبػ  جحُدػ  الػدُحـ بُتػحئج ابت ريػأول، و (2006) ، عمي كحظـُبُود ُرتي

ف ُيوتػػػطي درجػػػحت الػػػذكور فػػػروؽ ذات داللػػػ  إبصػػػحئ   بػػػ هرػػػحؾ  وأفعػػػحلي ُػػػف األُػػػف الرفتػػػي 

 ف ُتػيوة عبلق  اريبحط ذات داللػ  إبصػحئ   بػ ووجودذكور حث عمى ُق حس األُف لصحلح الواإلر

تيوة جودة  .   الدُحـمب  جحُدالب حة لدة ع ر  ُف ط األُف الرفتي ُو

القػرآف دراتػحت ى اليدػرؼ عمػى الطُمر رػ  الرفتػ   لػدة إلػ ((2013هػدفت دراتػ  التػ د أبُػد كُح 

  عمػى ع رػ  دراتػوأجر ػت ال  ،الُتبي االريبػحطي فػي ذلػؾالُرهج  ُتيردُح ،برموة الر م فالكر ـ 

اة   كػمد  الرفتػ الطُمر رػوقػحـ البحبػث بحتػيرداـ ُق ػحس  ،الر مػ ف رآف برمػوةقػ  لمدارتػ 120ح قواُهػ

اريفحع التُ  الدحُػ  لمطُمر رػ  ووجػود عبلقػ  اريبحط ػ   ت الريحئجأولبو  ،هبرحؤ  ـحقلجُع الب حرحت 

القػػرآف األجػػزاء الُبفوظػػ  ُػػف وكػػؿ ُػػف الدُػػر فيػػرة االليبػػحؽ بػػحلرموة وعػػدد رػػ  مر طرد ػػ  بػػ ف الطُ

  .ر ـالك
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اليدمػػ ـ وطحلبػػحت  طػػبلبُػػف  ُقحررػػ  بػػ ف ع رػػحتُػػؿ عإلػػى ( 2005هػػدفت دراتػػ  البمفػػحوي )كُػػح 

درجػػ  واليرصػص فػي  ،طالرػيبللجػرس وا( وازهػري ػر أغ – ـ )أزهػري يدمػرػوع ال  ػثُػف ب نيالةدي

لُرابػػػػؿ طحلبػػػًح وطحلبػػػ  ُػػػػف طمبػػػ  ا( 630) ُػػػػفالدراتػػػ   يكورػػػت ع رػػػػ وقػػػد  ، لنفسةةةةية رػػػ  امرالطُ

اريبػحر في : ُ م  يات  الُالدر ُجُوع  ُف أدوات حرو   والجحُد  . واتيردـ البحبث وال اإلعداد   

ػورايرجػحف داد ُو ف إعػلػوع ُػفهػـ الُو دُػه واريبػحر يطُمر ر  وعحلُحتمو لمشدور ب  وأولػبت، ُو

  مر رػ  االرفدحل ػوجود فروؽ دالػ  إبصػحئ ًح بػ ف الػذكور واإلرػحث فػي درجػ  الطُ الى :الدرات  جريحئ

هػػػر  ف وغ ػػػر مبػػػ  األز بػػػ ف الط فػػػروؽ دالػػػ  فػػػي درجػػػ  الطُمر رػػػ  الرفتػػػ   وجػػػودو  الػػػذكور.ح لصػػػحل

ي درجػػ  ت األدبػػي والدمُػػي فػػبػػحطحلبػػ  و ؽ بػػ ف طمعػػدـ وجػػود فػػرو و  ف.ألزهػػر  ا لصػػحلحاألزهػػر  ف 

ررفلػػػي الطُمر رػػػ  االرف أف هرػػػحؾو   .مر رػػػ  االرفدحل ػػػالطُ دحل ػػػ  فػػػػي فػػػروؽ دالػػػ  بػػػػ ف ُريفدػػػي ُو

 الرفدحل  .اريبحر يفهـ الُولوع لصحلح ُريفدي الطُمر ر  امى هـ عاتيجحبحي

لػػدة طػػبلب   فتػػ الرر رػػ  يرُ ػػ  الطُمدي لإرشػػححُج ررػػب فيكػػو إلػػى ( 2004) وهػػدفت دراتػػ  رشػػ د

 ،طحلػػػب( 15) ُػػػف ُجُوعػػػ  يجر ب ػػػ  ُكورػػػ ع رػػػ  الدراتػػػ  عمػػػى    ػػػتجر وأ ،عداد ػػػ اإلالُربمػػػ  

جُوعػػ  لػػحبط  )   ق ػػحس الطُمر رػػ  الرفتػػ يردُ  : ُالُتػػاتػػ  الدر  اتأدو  كحرػػتو  ،لػػبطح (15ُو

حع ػػ  يُاجف ُشػػكبلت وف ُػػيػػ ف  دػػحر ربلب الديػػحئج الدراتػػ  أف طػػر أولػػبتو  ،ُػػف إعػػداد البحبػػث

ؼ ُظػحهر القمػؽ والرػو كُػح عكتػيه  طُمر رػ  الرفتػ  لايتببت فػي رمػؽ البحجػ  لػد هـ إلػى يدددة ُ

 لكػف بدػد يطب ػؽ البررػحُجواصػؿ و ليواااليصػحؿ  قػص ُهػحراتال قػ  بحلػذات ور غ ر الُبرر ولدؼ

 .    الرفت  رالطُمر درجحت الُجُوع  اليجر ب   عمى ُق حسلاريفحع  كحف هرحؾ

 مر رػ طُالؼ عمػى إدراؾ قػو لو ى الػا (Kerns, et al., 2001دراتػ  كررػز وأرػر ف ) هػدفتكُػح 

راتػ  الد هذه وقد أجر تر بحلوبدة الرفت   ُح قبؿ الُراهق  والشدو الرفت   لدة األطفحؿ في ُربم  

لصػػؼ ا طفمػػ  ُػػف (30و) ،طفػػؿ( 46)ُػػرهـ  (76)األطفػػحؿ بمػػغ عػػددهح  كورػػ  ُػػف ُرػػ  ع  عمػػى 
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 ،الرفتػ  بحلوبػدة والشػدور  رفت  اللطُمر ر  أدوات الشدور بح بحتيرداـلصؼ ال حُف الرحُس إلى ا

 وبػػدةبحل الرفتػػ   والشػػدورمر رػػ  حط داؿ تػػحلب بػػ ف الشػػدور بحلطُالريػػحئج إلػػى وجػػود اريبػػ أولػػبتو 

إدراكػػًح وا أك ػػر حرفتػػ   كػػ رػػ  الربحلطُمرالريػػحئج إلػػى أف األطفػػحؿ الػػذ ف  يُيدػػوف  ب رػػتح كُػػ ،الرفتػػ  

 شدروف بحررفػحض  الذ فأُح  ،الدحلـ ربوف و رر ناهـ وربو    ربو ذوايلميبكـ ولد هـ رظرة إ جحب

 ولآلرر ف.يهـ ولمدحلـ لذواب   االجيُحع   ورظريهـ تمالُواقؼ   فهـ أك ر قمقًح ُف الطُمر ر  الرفت 
 

 والطُمر رػػ  الرفتػػ  قػػ ـ الد ر ػػ  لا فبػػ لدبلقػػ  افػػ  ُدر الػػى  هػػدفت دراتػػ ( 1999كػػر )أبػػو بأجػػرة و 

 أعُػحرهـ ُػف تػف يػراوح  طحلػب (560) ف  ُػُكورػالدرات  عمى ع ر    قد أجر تو  ،لدة الطبلب

 ف االليػػزاـ بػػ وجػػود عبلقػػ  اريبحط ػػ  ُوجبػػ  إلػػىالريػػحئج  ولػػبتوقػػد أ تػػر ( 19) تػػر  الػػى (15)

فػػروؽ ذات داللػػ  إبصػػحئ   بػػ ف ود وجػػ أ لػػحً حئج الريػػ ب رػػتح كُػػ ،فتػػ    الرُمر رػػالط  و بػػحلق ـ الد ر ػػ

ح يوة االليزاـ بحلق ـ الد ر   لصػحلتُ إلىالطُمر ر  الرفت   يدزة مى ُق حس ُيوتطحت الدرجحت ع

 الد ر  .الُميُز ف بحلق ـ 

   رػػػالطُمر ىمػػػالقػػػرآف الكػػػر ـ عأ ػػػر تػػػُحع هػػػدفت اليدػػػرؼ عمػػػى دراتػػػ  ( 1997الديػػػوـ ) أجػػػرةو 

طحلبػ  فػي  (130) ع رػ  ُكورػ  ُػف عمىوأجر ت  بي اليجر  هجالُرـ اديرحتب ب ث قحُت ،الرفتي

 : يفػػ  ُجُوعػػ  ُػػف األدوات ُيُ مػػ واتػػيردـ البحبػػث ،تػػر  (18)وروات تػػ (10)تػػف  يػػراوح بػػ ف 

ليػػي ائج الريػػح ويديبػػر أهػػـإعػػداد البحبػػث. ُػػف  مطُمر رػػ  الرفتػػ   ػػحس لُقو  ،بلُ  ُق ػػحس القػػ ـ اإلتػػ

 . الطُمر ر  الرفت حع القرآف الكر ـ عمى ُتيوة ُلتأ ر  حؾرهأف   هذه الدرات ت لهحيوصم

 طُمر رػػ لاو االليػػزاـ الػػد ري    الدبلقػػ  بػػ فف طب دػػالكشػػؼ عػػ( 2001) الجُ مػػيدراتػػ   هػػدفتكُػػح 

جر ػػت الدراتػػ  عمػػى ع رػػ  أو  رات.وء بدػػض الُيث ػػفػػي لػػ حُدػػحت  لػػدة طمبػػ  الُػػدارس والجالرفتػػ 

ب ػػػث ئ   الدشػػػوا الطر قػػػ  الطبق ػػػ ؿ رػػػبل فُػػػ طحلػػػب وطحلبػػػ  يػػػـ اري ػػػحرهـ  (355)  ُكورػػػ  ُػػػف
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 ،ليزاـ الد ري الػذي قػحـ بإعػدادهس االُق ح ُجُوع  ُف األدوات ُيُ م  فيربللهح  البحبث ـاتيرد

ق ػػحس  كُػػح اتػػيردـ ،أ لػػح قػػحـ البحبػػث بإعػػداده والػػذيبلُي الطُمر رػػ  الرفتػػ   ُػػف ُرظػػور إتػػ ُو

ت وتػػػطحالُي ف اريبػػػحرات لمفػػػروؽ بػػػ هػػػح رف بإلبصػػػحئ   فػػػي دراتػػػيه كػػػحف ُػػػ ب اتػػػحلاألد ُػػػف الدد ػػ

دحُؿ قو ػ  بػ ف ُتػيوة االليػزاـ  ريبحط ػ اقػ  عبلوجػود  :  قد أولبت الريحئجاريبحط ب رتوف. و  ُو

فػػػروؽ دالػػ  فػػي الطُمر رػػػ  الرفتػػ   واالليػػػزاـ  ودوجػػدـ وعػػػ ،الطمبػػ  د ري والطُمر رػػ  الرفتػػػ   لػػدةالػػ

 .واليرصصُيث ر الجرس  لكؿ ُف  ري يدزةالد

 التفكير اإليجابي تناولت تيلا بقةلساالدراسات ا : ثانيا
 ويرُ ػػ جُحع ػػ  وك ف ػػ  اتػػيرداُهح  ب الُرحقشػػ  الالػػى ُدرفػػ  أتػػحل( 2020دراتػػ  صػػحلح )هػػدفت 

ُهػػحرات اليفك ػػر اال جػػحبي لػػدة طػػبلب الردُػػ  االجيُحع ػػ  رحصػػ  ُهػػحريي بػػؿ الُشػػكم  ويكػػو ف 

 ػ  ؿ الُهرػي ، وقحُػت البحببررػحُج لميػدر تػ حع   ُع االرر ف وذلؾ ُف رػبلؿ ُُحر ُقحت اجيعبل

هح ييُ ؿ في : ُق ػحس اليفك ػر ألدوات في بب ُجُوع  ُف ا  واتيرداـبحتيرداـ الُرهج اليجر بي 

اإل جػػػحبي اليػػػي قحُػػػت بإعػػػداده،  االجيُحعػػػحت الدور ػػػ  ُػػػع اعلػػػحء الجُحعػػػ  اليجر ب ػػػ ، اليقػػػحر ر 

  ُكورػػ  جر ػت الدراتػ  عمػى ع رػأو    الفرد ػ . افُبلبظػ  البتػ ط  ، االجيُحعػحت االشػر لدور ػ ، اال

 ب الُ ػداري بحلفرقػ  ال حل ػ  يػـ اري ػحرهـ بدػد طحلب ُف طػبلب اليػدر  12ُف ُجُوع  يجر ب   ُف 

 ػحس ، ُف ابي حجهـ إلى يرُ   اليفك ر اإل جحبي لػد هـ عػف طر ػؽ ريػحئج الق ػحس القبمػي لمُق اليمكد

 ػػػ  اليفك ػػػر ذي ولػػػديه البحب ػػػ  ليرُدرؿ الُهرػػػي الػػػليػػػلػػػبت ريػػػحئج الدراتػػػ  فدحل ػػػ  بررػػػحُج او وأ

 ُشكم  ويكو ف عبلقحت اجيُحع   ُع انرر ف. اإل جحبي  لدة الطبلب ورحص  ُهحريي بؿ ال
 

الػى اليدػػرؼ عمػػى جػودة الب ػػحة وعبلقيهػػح بػحليفك ر اإل جػػحبي عرػػد ( 2020هػدفت دراتػػ  التػػمُي )و 

ػ  طػبلب جحُدػ  أ مػىأـ القرة ، وقػد طبقػت هػذه الدراتػ  ع ب جحُد طبل ـ القػرة فػي ُكػ  الُكُر

ق ػػػ ت فػػػي دراتػػػيه ُرهػػػح ُق ػػػحسوقػػػحـ البحبػػػث بحتػػػيرداـ أدوا حس جػػػودة الب ػػػحة اليفك ػػػر اإل جػػػحبي ُو
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وأشػػحرت ريػػحئج الدراتػػ  إلػػى وجػػود عبلقػػ  اريبحط ػػ  بػػ ف درجػػحت اليفك ػػر اإل جػػحبي بمبدحدهػػح الدشػػرة 

 .ك  الُكُر   أـ القرة بُُدلب حة بمبدحدهح التبد  عرد طبلب جحاحت جودة ودرج
 

فدػػػحلي وعبلقيػػػه بػػػحليفك ر ُدرفػػػ  ُتػػػيوة اليرظػػػ ـ اإلر إلػػػى( 2020هػػػدفت دراتػػػ  رصػػػحور  )كُػػػح 

ػػػػوؾ،  وقحُػػػػت البحب ػػػػ  بحاإل تػػػػيرداـ الُػػػػرهج الوصػػػػفي الُتػػػػبي  جػػػػحبي عرػػػػد طمبػػػػ  جحُدػػػػ  ال ُر

ف إعػػػػداد ُػػػػ ييُ ػػػػؿ فػػػػي ُق ػػػػحس اليرظػػػػ ـ االرفدػػػػحلي فهح أدايػػػػحاالريبػػػػحطي،  واتػػػػيردُت فػػػػي دراتػػػػي

ق ػػػحس اليفك ػػػر اإل جػػػحبي ُػػػف إ7ir&W,Pip n  riipsf 2007ي وكػػػرا ج )جحرر فتػػػك عػػػداد ( ، ُو

( 986ُكورػ  ُػف )جر ػت الدراتػ  عمػى ع رػ  ( ، وأ2012إرجراـ وو تكري، والُريجـ ُف الوقػحد )

ػػوؾ ، وأولػػبت ريػػحئ اف ُتػػيوة اليرظػػ ـ االرفدػػحلي لػػدة   ج الدراتػػطحلػػب وطحلبػػ  ُػػف جحُدػػ  ال ُر

 وة يق  ـ ُيوتط، وأف ُتيوة اليفك ر اإل جحبي جحء بُتيوة يق  ـ ُيوتط،مب  ككؿ جحء بُتيلطا

تػيوة الكُح ب رػت الريػحئج الػى عػدـ وجػود فػرؽ بػ ف ُتػيوة اليرظػ  يفك ػر اإل جػحبي ـ االرفدػحلي، ُو

  ـ ، ووجود عبلق  اريبحط   ب ف اليرظ   الدراتُيث رات الجرس، واليرصص، والتر ؼيبدح الريبل

 ك ر اإل جحبي لدة الطمب . رفدحلي واليفاال
 

 بحإلببػػػػحطعػػػػف اليفك ػػػػر اال جػػػػحبي وعبلقيػػػػه هػػػػدفت إلػػػػى الكشػػػػؼ ف( 2020أُػػػػح دراتػػػػ  جػػػػورجي )

االكػػػحد ُي عرػػػد طػػػبلب الُربمػػػ  ال حرو ػػػ  ، واتػػػيردُت البحب ػػػ  الُػػػرهج الوصػػػفي فػػػي دراتػػػيهح ، 

البحب ػػػ (،   )إعػػػداد: ت أول ػػػرػػػحب ح اتػػػيُحرةُػػػف األدوات يُ مػػػت فػػػي :  ح ُجُوعػػػ واتػػػيردُت أ لػػػ

البحب ػػػ (، ُق ػػػحس اليفك ػػػر ( )يرجُػػػ  PW nW& Wef 2014   0&4ط األكػػػحد ُي )ُق ػػحس اإلببػػػح

( طحلػػب 100( ، وأجر ػت الدراتػ  عمػى ع رػ  ُكورػ  ُػف )2011)عبػد التػيحر إبػراه ـ،  اإل جػحبي

رػػي طحلبػػ  ، كُػػح ( 50( طحلػػب، )50ًح قتػػُت الد رػػ  الػػى )ُػػ( عح18) وطحلبػػ  ُيوتػػط الدُػػر الُز

عرػد  األكػحد ُيببػحط واإل اإل جػحبيت ريحئج الدرات  بمف هرحؾ عبلق  إريبحط   ب ف اليفك ػر أولب



 

49 
 

طػػبلب الُربمػػػ  ال حرو ػػػ ، وال  وجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػ  إبصػػػحئ   بػػػ ف الػػػذكور واإلرػػػحث ُػػػف طػػػبلب 

بػػ ف  إبصػػحئ    جػػحبي، وأ لػػح ال  وجػػد فػػروؽ ذات داللػػ فك ػػر اإلالُربمػػ  ال حرو ػػ  عمػػى ُق ػػحس الي

كُح ب رت الدرات  أف  عمى ُق حس اإلببحط األكحد ُي،  ال حرو  ث ُف طبلب الُربم  ور واإلرحالذك

 بدض أبدحد اليفك ر اإل جحبي دوف غ رهح يرب  بحإلببحط االكحد ُي عرد طبلب الُربم  ال حرو  .
 

الكبػػرة لمشرصػػ   س ُدرفػػ  الدبلقػػ  بػػ ف الدواُػػؿ الرُػػ ى لػػإت   هػػدفبدراتػػ (2020جمجػػؿ ) وقػػحـ

وأجر ت الدراتػ   عمػى   عرد طبلب الجحُد  ، ويبرت الدرات  الُرهج الوصفي، اإل جحبي ر واليفك

طحلب  ُف طبلب الفرق  ال حر   لميرب ػ  الرحصػ  بكم ػ  اليرب ػ  ُػف ( طحلب و 300ع ر  ُكور  ُف )

أدايػػحف وهُػػح :  تػػ ( ، واتػػيردُت الدرا20-18راوح بػػ ف )يػػعُػػحرهـ يجحُدػػ  كفػػر الشػػ خ وكحرػػت أ

/ بػدر ُبُػد (، يدر بc P1i n rC criWf 1992ؿ الرُس الكبرة لمشرص   )الدواُُق حس 

ق ػػحس اليفك ػػر اإل جػػحبي )عبدالتػيحر إبػػراه ـ،  ،(2002األرصػحري ) ( ، وأولػػبت ريػػحئج 2010ُو

  بػػػ ف اليفك ػػػر اإل جػػػحبي وعواُػػػؿ الشرصػػػ  إبصػػػحئ حالدراتػػػ  إلػػػى أف هرػػػحؾ عبلقػػػ  إ جحب ػػػ  دالػػػ  

دبلقػ  تػمب   رفيحح عمى الربرة، والُقبول   و قظ  اللػُ ر، فػي بػ ف أف ال، واالبتحط  اليحل  : االر

 حُد .ب ف اليفك ر اإل جحبي والدصحب   لدة طبلب الج

   يربلات كم   هدفت إلى الكشؼ عف اليفك ر اال جحبي لدة طحلبحدرات  ب( 2020عودة )قحـ كُح 

إلبصحئ   عمى ُتيوة الُربم  الدرات   لكشؼ عف دالل  الفروؽ اا لمبرحت جحُد  القحدت   وأ لح

ارتحري( ، وقحُت البحب   بحتيرداـ ُق حس ُتيوة اليفك ػر  -عمُيصص )اليررابد  ( و  –) حر   

( 105) فُكورػ  ُػ، وأجر ػت الدراتػ  عمػى ع رػ  ( لطمب  كم   اليرب  2013 ،)ُصدُهػاال جحبي ل

رب ػػ  ييُيػع بػػحليفك ر اإل جػػحبي وب رػػت أرػػه ال مف طحلبػػحت كم ػػ  اليبػ ، وأولػػبت ريػػحئج الدراتػػ طحلبػ 
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فػػي اليفك ػػر اال جػػحبي  عرػػد طحلبػػحت كم ػػ  اليرب ػػ  لمبرػػحت عمػػى ابصػػحئ   ت داللػػ   وجػػد فػػروؽ ذا

 .ُتيوة الُربم  الدرات   والقتـ

ف ر اال جػحبي و كػؿ ُػػدبلقػ  بػ ف اليفك ػلاكشػؼ عػف هػدفت إلػى الف (2018وأُػح دراتػ  عشػُحوي )

 ذات،  وقحُػػػت البحب ػػػ  بحتػػػيرداـ الُػػػرهج الوصػػػفي،  واتػػػيردُت ُجُوعػػػ  ُػػػفاليفػػػحؤؿ ويقػػػد ر الػػػ

ق ػحس دفي بب هح ييُ ؿ في: ُق حس اليفك ر اإل جحبي الُدد ُف قبؿ ف ف حف أبُد فػؤااألدوات  ،  ُو

ق ػػحس   ات لروزربػػرج الُيػػرجـ ُػػف قبػػؿ ُُدوبػػ ذلػػيقػػد ر االيفػػحؤؿ ُػػف إعػػداد أبُػػد عبػػد الرػػحلؽ ، ُو

( ُػػف اإلرػػحث ُػػف 260( ُػػف الػػذكور و )300دراتػػ  عمػػى ع رػػ  ُكورػػ  ُػػف )، وأجر ػػت البلُ تػػ

راتػ  ريبحطػحت دالػ  بػ ف ُيث ػرات الدجحُد  بمواف ، وأولبت ريحئج الدرات  إلػى أف هرػحؾ ا طمب 

رجحت،  وب رػت أ لػح أف كػؿ دلحث في ابدلهح ببدض ، وال  وجد فروؽ جوهر   ب ف الذكور واإلر

 الذات  رّبؤوف  بحليفك ر اإل جحبي. اليفحؤؿ ويقد ر ت ُف ُيث را

درف  الدبلق  ب ف عحدات الدقؿ واليفک ر اإل جحبي إلى ُ هدفتدرات   (2018عبد الرازؽ ) وأجرة

طحلبػحت  دحبي عرػاإل جػ بػحليفك رعرد طحلبحت الجحُد ، وأ لػح ُدرفػ  القػدرة اليربؤ ػ  لدػحدات الدقػؿ 

االريبحطي اليربؤي ، واتيردُت أ لػح أدايػحف  ب   ُرهج الوصفيبحد  رفتهـ،  واتيردُت الالجحُ

ق ػحلمببث : ُق حس عػحدات الد س اليفک ػر اإل جػحبي ُػف إعػدادهح ، وأجر ػت الدراتػ  عمػى قػؿ ، ُو

( 200)يرب   و( طحلب  بکم   ال 233( طحلب  ُف طحلبحت الجحُد   ُرهف )433ع ر  ُكور  ُف )

بدػػض عػػحدات الدقػػؿ لػػدة طحلبػػحت الجحُدػػ   ئج الدراتػػ  وجػػوديػػحطحلبػػ  بکم ػػ  الدمػػـو ، وأولػػبت ر

ولػى، ب رُػح عػحدة اليفک ػر وراء الُدرفػي ابيمػت الُريبػ  الُريبػ  األب ث كحرت الدحدة الدقم ػ  يبيػؿ 

أفػػراد  ةلدقػػؿ لػػداألر ػػرة بػػ ف عػػحدات الدقػػؿ. وب رػػت الريػػحئج أف هرػػحؾ ارػػيبلؼ فػػي يري ػػب عػػحدات ا

أ لػح أف هرػحؾ ُتػيوة ُريفػع ُػف اليفک ػر   ر اليرصػص وب رػتيثع ر  الدرات   دود الريبلؼ ُ

ف بدػػد اليفػػحؤؿ واليوقدػػحت اإل جحب ػػ  بػػحز عمػػى الُريبػػ  ُػػح أظهػػرت أاإل جػػحبي عرػػد أفػػراد الد رػػ ،  
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د اليفک ػػر حدػػبػػ ف أب األولػػى عرػػد أفػػراد الد رػػ  ب رُػػح جػػحء بدػػد اللػػبط االرفدػػحلي فػػي الُريبػػ  األر ػػرة

ؼ في يري ب أبدحد ُق حس اليفک ر اإل جحبي عرد أفػراد ج أف هرحؾ اريبلحئاإل جحبي،  ُح ب رت الري

ارتػحري(  ُػح أظهػرت الريػحئج أف هرػحؾ عبلقػ   –اليرصػص )عمُػي  يبلؼ ُيث ػرالد ر  وذلؾ بحر

فػػي اليربػػػؤ  ؿقػػدات الداريبحط ػػ  دالػػ  بػػ ف عػػحدات الدقػػؿ واليفک ػػر اإل جػػػحبي ، ُػػح وب رػػت قػػدرة عػػح

دظ بحليفك ر  حت الجحُد  .أبدحده لدة طحلبـ اإل جحبي ُو

ليوافؽ ه بػػح ػػر اإل جػػحبي وعبلقيػػالػػى الكشػػؼ عػػف اليفكهػػدفت دراتػػ  ( 2018الشػػُري )كُػػح أجػػرة 

الرفتػػػػي واالجيُػػػػحعي لػػػػدة طمبػػػػ  الُربمػػػػ  الُيوتػػػػط . وقػػػػحـ البحبػػػػث بحتػػػػيرداـ ُق ػػػػحس اليفك ػػػػر 

ق حس اليواف ( 378  ُكورػ  ُػف  ) رػواالجيُحعي. وأجر ت الدرات   عمى ع يؽ الرفتاإل جحبي، ُو

تػ  اؽ. وأولبت ريػحئج الدراطحلبحً  وطحلب  ُف طمب  الُربم  الُيوتط  قي قلحء بدقوب  في الدر 

إلػػى أف هرػػحؾ  عبلقػػ  ُوجبػػ  لػػد ف  بػػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي واليوافػػؽ  الرفتػػي واالجيُػػحعي لػػدة 

 الطمب .

رفدػػحلي تػػيوة اليرظػػ ـ االُوك ػػر اإل جػػحبي ( الكشػػؼ عػػف ُتػػيوة اليف2017 ـ )وهػػدفت دراتػػ  اتػػم

واليرظػ ـ   ػر اإل جػحبيبػ ف اليفكلدة رر جي الجحُدحت، كُح هدفت ا لح الى اليدرؼ إلى الدبلق  

ق ػػػػحس اليرظػػػػ ـ االرفدػػػػحلي. وأجر ػػػػت   االرفدػػػػحلي. واتػػػػيردـ البحبػػػػث ُق ػػػػحس اليفك ػػػػر اإل جػػػػحبي، ُو

فػػي دػػحت الفمتػػط ر   حُ( رر جػػح ورر جػػ  ُػػف رر جػػي الج364ُػػف ) ُكورػػ   الدراتػػ   عمػػى  ع رػػ 

يوتػػػط، وأف اليرظػػػ ـ فمتػػػط ف. و أولػػػبت ريػػػحئج الدراتػػػ  أف اليفك ػػػر اإل جػػػحبي جػػػحء بُتػػػيوة ُ

رفدحلي جحء بُتيوة ُريفع، وهرحؾ عبلق  طرد   ب ف اليفك ر اإل جحبي واليرظ ـ االرفدحلي، كُػح اال

رس دػػزة لُيث ػػري الجػػي يفك ػػر اإل جػػحبي واليرظػػ ـ االرفدػػحليلاروؽ فػػي ب رػػت الريػػحئج عػػدـ وجػػود فػػ

عػف بحتػي رحء بدػد الرلػح  والجحُد ، وعػدـ وجػود  فػروؽ فػي اليفك ػر اإل جػحبي يدػزة لػدرؿ األتػرة

( شػػ كؿ، و األتػػر اليػػي درمهػػح 1500الب ػػحة، وكحرػػت الفػػروؽ بػػ ف األتػػر اليػػي درمهػػح أقػػؿ ُػػف )
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وؽ فػي فػر (شػ كؿ فػمك ر، وعػدـ وجػود 2500درمهػح ) تػر اليػي( شػ كؿ فػمك ر، لصػحلح األ2500)

 الرفدحلي يدزة لُيث ر درؿ األترة.اليرظ ـ ا

ُدرفػػػ  الدبلقػػػ  االريبحط ػػػ  بػػػ ف اليفك ػػػر اإل جػػػحبي إلػػػى  هػػػدفت بدراتػػػ ( 2017)الطُػػػبلوي وقػػػحـ 

وة واللثوط الُدرت   لدة طبلب الُربم  ال حرو   وأ لح ُدرف  ف ُػح كػحف هرحلػؾ فػروؽ فػي ُتػي

   رجػػع يوة اللػػثوط الُدرتػػ وجػػود فػػروؽ فػػي ُتػػح ر اإل جػػحبي يرجػػع لُيث ػػر الجػػرس وأ لػػ ػػكاليف

لدراتػػػػ  الُػػػػرهج الوصػػػػفي والُقػػػػحرف،  واألدوات لُيث ػػػػر الجػػػػرس ، وكػػػػحف الُػػػػرهج الُتػػػػيردـ فػػػػي ا

ق ػػحس اللػػثوط الُدرتػػ   إعػػداد ) الُتػػير دُ  : ُق ػػحس اليفك ػػر اإل جػػحبي ُػػف إعػػداد البحبػػث ، ُو

ُػف الطػبلب ُػف ( 50ُكورػ  ُػف ) رػ ( ، وأجر ت الدرات  عمػى ع 1998ثرى لا د عبدُتدحد ُب

( ، 18- 17هـ ييػػػػراوح بػػػػ ف )( ُػػػػف  اإلرػػػػحث وكحرػػػػت أعُػػػػحر 29( ُػػػػف الػػػػذكور و )21 ف )الجرتػػػػ

ؾ اريبحط تحلب داؿ إبصحئ ًح ب ف اليفك ر اإل جحبي واللثوط الُدرتػ   وأولبت الريحئج بمف هرح

إلرػحث ي بػ ف الػذكور واحبذات داللػ  إبصػحئ   فػي اليفك ػر اإل جػ حؾ فروؽلدة الطبلب. وأ لح هر

لُدرتػػػ   بػػػ ف الػػػذكور فػػػروؽ ذات داللػػػ  إبصػػػحئ   فػػػي اللػػػثوط ا ويوجػػػدإلرػػػحث، يدػػػزة لصػػػحلح ا

 لح الذكور.واإلرحث يدزة لصح

إلػػى الكشػػؼ عػػف  ُتػػيوة اليػػدفؽ الرفتػػي لػػدة طمبػػ  الجحُدػػ  ( 2016وهػػدفت دراتػػ  الُوتػػوي )

تػػيوة ا درفػػ  ال جػػحبالاليفك ػػر ُو رفتػػي يبدػػح لُيث ػػرات  وؽ فػػي اليػػدفؽ الفػػر ي لػػدة طمبػػ  الجحُدػػ  ُو

دوات الدراتػػػ  لُػػػرهج الوصػػػفي وكحرػػػت أجحُدػػػ  ، ويػػػـ اعيُػػػحد االجػػػرس واليرصػػػص لػػػدة طمبػػػ  ال

( الُتػػػيرد الػػػى 2013الُتػػػيردُ : ُق ػػػحس اليػػػدفؽ الرفتػػػي اليػػػي قػػػحُوا ببرحئػػػه  و ُق ػػػحس )ُرشػػػد، 

حبي رفتػي ويفك ػر ا جػؽ ، وأولبت الريحئج  وجػود  يػدف (SWep ii&، 1998رظر   ت مجُحف )

 فػػي اليػػدفؽ الرفتػػي عرػػدح ذات داللػػ  ابصػػحئ   عرػػد طمبػػ   الجحُدػػ ، كُػػح ب رػػت بػػمف هرػػحؾ فروقػػ

بػػمف هرػػحؾ فػػروؽ  وأظهػػرت( يبدػػح لُيث ػػر اليرصػػص ولصػػحلح اليرصػػص الدمُػػي، 0f05ُتػػيوة )
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  وبحيجػحه ُدػيفك ر اال جحبي لدة طمبػ  الجح ر الثيبدح  لُذات دالل  ابصحئ   في اليدفؽ الرفتي ي

  ر اال جحبي الدحلي.اليفك

حبي والقػدرة عمػى بػؿ قػ  بػ ف اليفك ػر اإل جػهدفت إلى ُدرف  الدبلدرات  ( 2015تدرحف )وأجرة 

ج الوصفي فػي هػذه الدراتػ  ، واتػيرداـ ُجُوعػ  الُشكبلت لدة طمب  الجحُد  ، يـ اعيُحد الُره

ق ػحس القػدر ح ػات : ُقُف األدو  ، وأجر ػت الدراتػ   عمػى بػؿ الُشػكبلتة س اليفك ػر اإل جػحبي،  ُو

ػف كػبل اليرصصػػ ف،   عشػوائ  طر قػػ  طحلػػب وطحلبػ  يػـ اري ػحرهـ ب 144عمػى ع رػ  ُكورػ  ُػف  ُو

 جػحبي وقػدرة عمػى بػؿ الُشػكبلت بشػكؿ وأولبت الريحئج أف طمب  الجحُد   وجد عردهـ يفك ػر ا

حؾ فػػروؽ ؿ الُشػكبلت ،وهرػبػ بػػ ف اليفك ػر اإل جػحبي والقػدرة عمػػى  بػقػ  ُوجعػحـ ، وأف هرػحؾ عبل

 -يبدػػح لُيث ػػر الجػػرس )ذكػػور  دالػػ  إبصػػحئ ح فػػي اليفك ػػر اإل جػػحبي و القػػدرة عمػػى بػػؿ الُشػػكبلت

اليفك ػػر اإل جػػحبي يبدػػح لُيث ػػر  الػػذكور، وال يوجػػد فػػروؽ دالػػ  إبصػػحئ ح  فػػيإرػػحث(  دػػزة لصػػحلح 

دح بؿ الُشكبلت يب مىهرحؾ فروؽ دال  إبصحئ ح في القدرة ع ( ، وأفأرتحری -اليرصص )عمُی

 (  دزة لصحلح اليرصص الدمُي.عمُي أرتحريلُيث ر اليرصص )

( دراتػػ  هػػدفت إلػػى كشػػؼ طب دػػ  الدبلقػػ  بػػ ف كػػؿ ُػػف اليفك ػػر e & f 2012) ورػػج أجػػرةكُػػح 

طي، وقػد أجر ػت حبػي االريمبي واليوافؽ الرفتي، ُف ربلؿ اتػيرداـ الُػرهج الوصػفاال جحبي و الت

جحُدي ُف ترثحفورة، واتيردـ البحبث ُجُوع  ُف  ( طحلب398  ُف )ورالدرات  عمى ع ر  ُك

ق ػػحس تػػػوء اليوافػػؽ أدوات الدراتػػ  ُيُ مػػػ  الرفتػػػي، وقػػد أولػػػبت  فػػي ُق ػػػحس اليوافػػؽ الرفتػػػي ُو

يفك ػر لا لػح أف د فروؽ دال  إبصحئ ح يدزة إلى ُيث ػر الجػرس وأظهػرت أريحئج الدرات  عدـ وجو 

ليوير، القمؽ، والرلح عف الب حة،  وعبلق  عكت   ات االكيئحب،  ا ر التمبي له عبلقه دال  ُع ُيث

لذي لػه عبلقػ  دالػ  ُػع الرلػح والتدحدة، والدكس بحلرتب  لميفك ر اإل جحبي اُع الرلح عف الب حة 

 لقمؽ. تدحدة وعبلق  تمب   ُع ُيث رات االكيئحب، اليوير، اعف الب حة وال
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بدػػض الُيث ػػرات و اليفك ػػر اإل جػػحبي  بػػ ف ى الدبلقػػ إلػػاليدػػرؼ (  2012) القر شػػيدفت دراتػػ  هػػو 

بإعػداد صػورة ُريصػرة لُق ػحس إبػراه ـ  الدرات  تراؽ، وعر لدة طمب  الجحُد  بجحُد  بثداد بحلد

  ُوغراف ػي لمطمب ، وعبلقيه بػبدض الُيث ػرات الد أ لح ُدرف  ُتيوة اليفك ر اإل جحب، و (2011)

( طحلػػػػب وطحلبػػػػ  110رػػػػ  ُػػػػف )ع رػػػػ  ُكو   عمػػػػى اتػػػػكػػػػحلروع والدُػػػػر واليرصػػػػص، وأجر ػػػػت الدر 

فػػروؽ دالػػ   بيفك ػػر ا جػػحبي ُريفػػع وعػػدـ وجػػود وأولػػبت الريػػحئج أف الطمبػػ  الجػػحُد  ف  يُيدػػوف

رػػػوع ووجػػػود فػػػروؽ دالػػػ  إبصػػػحئ ح فػػػي إبصػػػحئ ح بػػػ ف الطمبػػػ  فػػػي اليفك ػػػر اإل جػػػحبي يبدػػػح لُيث ػػػر ال

 ي يبدح لُيث ر اليرصص.بحر اإل جاليفك 

جحبي لدة طمب  الجحُد  فػي لػوء ُتيوة اليفك ر اإل  إلىؼ در الي (2005) حتكر بهدفت درات  

طحلػب  200ات   عمػى ع رػ  ُكورػ  ُػف ت الد ُوغراف   واليربو  ، وقد أجر ت  الدر بدض الُيث را

%( 40.5ب  )تػػرأف ُػػح  حُدػػ  القػػدس فمتػػط ف  وأولػػبت ريػػحئج الدراتػػ وطحلبػػ  جػػحُد  ف ُػػف  ج

اإل جػػحبي ووجػػود فػػروؽ دالػػ  إبصػػحئ ح بػػ ف الجرتػػ ف ر ك ػػاليفُػػ بل ربػػو ا ُػػف أفػػراد الدراتػػ  أظهػػرو 

 اإل جحبي لصحلح اإلرحث.عمى ُق حس اليفك ر 

 الحياة لرضا عنتناولت ا لتيالسابقة : الدراسات اثالثا
بػ ف كػؿ ُػف اليػد ف والرلػح عػف الب ػحة  لدبلقػ إلػى اليدػرؼ عمػى ا( 2020) دراتػ  األقػرعهػدفت 

درػػى الب ػػحة، وال الرُػػوذج الُقيػػرح لػػدور ُدرػػى  اللػػ د ف الجرتػػ ف عمػػى هػػذه الُيث ػػرات، و بػػوؽ فػػر ُو

دُت الدراتػػػ  الُػػػرهج يرتػػػا،  و  ػػػحةاليػػػد ف والرلػػػح عػػػف الببػػػ ف  لدبلقػػػ وتػػػ ط فػػػي الب ػػػحة كدحُػػػؿ ا

، طحلبح وطحلب  ُف طمب  جحُد  الكو ت  243 ور  ُفعمى ع ر  ُك، وأجر ت يحطالوصفي االريب

ق ػػػحس ُػػػف األدوات ييُ ػػػؿ فػػػي اتػػػيب عػػػ واتػػػيردُت الدراتػػػ  ُجُو   حف ُدرػػػى الب ػػػحة لتػػػي جر، ُو

قجحُدػػ  الك  دػػحُبلتأف ُ الدراتػػ ، وأولػػبت ريػػحئج ب ػػحة لػػد رر ػػحس الرلػػح عػػف الو ػػت لميػػد ف، ُو

لب حة، ووجود الُدرػى والببػث عػف الُدرػى ُوجبػ  ودالػ  ف ايد ف والرلح عبحط ب ف درجحت الريالا
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إبصػػػحئ   فػػػي ُيوتػػػطحت اليػػػد ف،  اللػػػ د فػػػروؽ ذات دوجػػػو  دـعػػػ ب رػػػت الريػػػحئج أ لػػػحإبصػػػحئ ح، و 

 دو وجػ ث ػريُأف  رتأظهػوالببػث عػف الُدرػى يبدػح لمجػرس، و ة، ووجػود الُدرػى، والرلح عف الب ػح

 ب ف اليد ف والرلح عف الب حة. لدبلق اإبصحئ ح  ـ وبصورة دال الُدرى في الب حة  يوتط بشكؿ يح

ب ف األُف الرفتي والرلح عػف الب ػحة لػدة دبلق  ف  الدر إلى ُ (2019) الوابدعبد درات  وهدفت 

هج رُػػالالدراتػػ  واتػػيردُت ، لر ػػحضد اإلتػػبلُ   بُد رػػ  ا  اإلُػػحـ ُبُػػد بػػف تػػدو طحلبػػحت جحُدػػ

، ( طحلبػػػػ 280ُكورػػػػ  ُػػػػف ) راتػػػػ  عمػػػػى ع رػػػػ وقػػػػد أجر ػػػػت الد)االريبػػػػحطي والُقػػػػحرف( الوصػػػػفي 

ع  ػُرفتػي وج ف األُػف البػ عبلق  اريبػحط ُوجبػ  دالػ  إبصػحئً ح بمف هرحؾ لدرات ريحئج ا أولبتو 

لػػدة الطحلبػػحت، ووجػػود فروقًػػح دالػػ  عرػػد ُتػػيوة   رلػػح عػػف الب ػػحة والدرجػػ  الکم ػػأبدػػحد ُق ػػحس ال

لح /ُريفدي األُف الرفتي في جُ ع أبدحد الر لي( ب ف ُيوتطحت درجحت الطحلبحت ُررف0.01)

فػي  وجػود فػروؽ ابصػحئ   بػ ف ُيوتػطحت درجػحت الطحلبػحت عػدـو جػ  الکم ػ ، عف الب حة  أو الدر 

عػػدـ وجػػود فػػروؽ  الريػػحئج أظهػػرت،  ُػػح ُػػرمدأبدػػحد األُػػف الرفتػػي أو الدرجػػ  الکم ػػ  وفقًػػح ل عجُ ػػ

رلػػح )الػػذايي، األتػػري، االجيُػػحعي( وفقًػػح البػػ ف ُيوتػػطحت درجػػحت الطحلبػػحت فػػي أبدػػحد ابصػحئ   

بدػػدة )الرلػػح الُهرػػي، الرمػػو ُػػف األعػػراض الدصػػحب    الطحلبػػحت فػػي جػػود فػػروؽ بػػ فوو  لمدُػػر 

ة، و حرػت الفػروؽ فػي ايجػحه ذوات  ػحلبرتبحب  ( أو الدرج  الکم   لُق حس الرلػح عػف االلُ وؿ اوا

عػػدـ وجػػود فػػروؽ ابصػػحئ   بػػ ف ح لػػ أالريػػحئج  أظهػػرتتػػره فمقػػؿ(، و  24ض )ُػػف الدُػػر الُػػررف

أبدػػحد األُػػف الرفتػػي أو الدرجػػ  الکم ػػ  وفقًػػح لميرصػػص، ُيوتػػطحت درجػػحت الطحلبػػحت فػػي جُ ػػع 

لح عف الب حة أو لر ا وتطحت درجحت الطحلبحت في جُ ع أبدحد   ب ف ُيئحابصروؽ ود فوعدـ وج

والػػػػدبمـو  ور وسحلالبكػػػػ، ووجػػػػود فػػػػروؽ ابصػػػػحئ   بػػػػ ف طحلبػػػػحت الدرجػػػػ  الکم ػػػػ  وفقًػػػػح لميرصػػػػص

 البكػػحلور وسوعػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػ ف طحلبػػحت  والُحجتػػي ر فػػي جُ ػػع أبدػػحد ُق ػػحس األُػػف الرفتػػي،
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ر إبصػحئي   يػمالريػحئج وجػود  ب رػتحد الرلػح عػف الب ػحة،  ُػح و دػبجُ ع أ والدبموـ والُحجتي ر في

 حت.لبرفتي في اليربؤ بحلرلح عف الب حة لمطح(  تهـ به األُف ال0.01رد ُتيوة )ع

كػػؿ ُػػف ى الب ػػحة وعبلقيػػه بالػػى اليدػػرؼ عمػػى ُدرػػ (2019) البُ ػػديو  هػػدفت دراتػػ  البشػػركُػػح 

ُت ردواتػية طمبػ  الجحُدػ  بدولػ  الكو ػت ، دلػ جػحبي الرلح عف الب حة وبدض أبدحد اليفك ػر اإل

( 115)ع رػػػ  ُكورػػػ  ُػػػف لدراتػػػ  عمػػػى وأجر ػػػت ا،  ريبػػػحطي الُقػػػحرفالُػػػرهج الوصػػػفي اال  اتػػػالدر 

اد دُػػف إعػػة حالب ػػ ىس ُدرػػحأدوات الدراتػػ  الُتػػيردُ  ُيُ مػػ  فػػي : ُق ػػوكحرػػت حلبػػ  ، وططحلػػب 

قػح  البػحب     قحئُػػف حب  ُػتػُ، والاإل جػحبيؿ ، واليقبػيفػح الُدر ، واليفػياإل جحب ػ ت حس اليوقدػف، ُو

ق اإل جحبي ر اليفك حئج الدرات  وجود اريبحط ُوجب و داؿ ولبت ري، وأةحالب  فع ححس الرل، ُو

يح الُدرفي واليقبؿ اإل جػحبي وكؿ ُف اليوقدحت اإل جحب   واليف حئ ح ب ف درجحت ُدرى الب حة،بصإ

فػػروؽ بػػ ف الػػذكور واإلرػػحث فقػػط فػػي  أف هرػػحؾ  لػػحرت أأظهػػ كُػػح الرلػػح عػػف الب ػػحةتػػُحب  و وال

دـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػ  ب رػػت عػػو  لصػػحلح الطػػبلب الػػذكور، ف الب ػػحة، وبدػػد التػػُحب الرلػػح عػػ

ب حة  يوتط بصورة دالػ  بق   الُيث رات، ويب ف أف الرلح عف ال ب ف الذكور واإلرحث في  إبصحئ 

 .ةح درى الباليوقدحت اإل جحب   ُو ب ف ابصحئي الدبلق 

 ف والرلػػح عػػف الب ػػحة دالتػػدحدة واليػػ دبلقػػ  بػػ فإلػػى يبد ػػد طب دػػ  ال (2015) ومػػكياتػػ  ر هػػدفت دو 

درفػ  طب د ػ  الفػروؽ فػي اليػد ف والرلػح  ،زوج فُيػطػبلب الجػحُد  ف اللُػف ا لدة ع ر  لببوا ُو

درف  طب  ،د الد ر أفرا لدةعف الب حة والبب  حة الب ػعف  لرلحفي التدحدة واليد ف وا الفروؽد  ُو

رػػحث( اذكػػور )جػػرس بػػحريبلؼ ُيث ػػر ال راد الد رػػ لػػدة أفػػ والبػب  رػػ أجر ػػت الدراتػػ  عمػػى ع  قػػدو  ،وا 

 ،يػػػـ اري ػػػحرهـ بشػػػكؿ عشػػػوائي لرم ػػػؿ وقػػػدحُدػػػ  اج ُػػػف طمبػػػ   الجرتػػػ فبل( ُػػػف كػػػ239) رػػػ و ُك

  ػػػحسُق ،ُق ػػػحس البػػػب ،ُق ػػػحس اليػػػد ف ،ة : أكتػػػفورد لمتػػػدحدحل ػػػاتػػػيردُت الدراتػػػ  األدوات اليو 

ُػػوعيي الدراتػػ  ُريفدػػي وؽ بػػ ف ُجالدراتػػ  إلػػى وجػػود فػػر  يػػحئجرت وأولػػب  ،الب ػػحة ح عػػفالرلػػ



 

57 
 

ػػررف كُػػح  ،حلح ُريفدػػي التػػدحدةلبػػب لصػػواوالرلػػح عػػف الب ػػحة  اليػػد فحدة فػػي دالتػػض التػػدحدة ُو

ووجود فروؽ  ،الجرس ُيث رل دزةالب حة واليد ف ي عف ب رت عدـ وجود فروؽ في التدحدة والرلح

حدة واليد ف والرلح ب ف التد وكذلؾ وجود عبلق  اريبحط   ثح اإلرحلبب لصحلر بحلشدو ج  افي در 

 لبب.او  ب ف اليد ف حودهوجعف الب حة وعدـ 
 

 لػحر  دةُػ ىلػإ ػرؼاليدػى إلػ (Jorgensen et al., 2011 )وآرروف  ف رتقر و ج فت درات هدو 

ر ػت الدراتػ  عمػى ع رػ  وقػد أجحد ُي كػاألصػ مهـ يب مػىع لػؾذر وأ ػ  الجحُد  حةف الب ع طمب  لا

 ُػف  مبػ الطح  س رلحُق   وكحرت أدوات الدرات  الُتيردُ   ، لبطحو  حلبح( ط6065) ُف ُكور 

 c eeW W pxiWrpW&CW الجحُد ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  واتػػػػػػػػػػػػػػػػػيبحر  الربػػػػػػػػػػػػػػػػػرة N We-zWip1L 1994 إعػػػػػػػػػػػػػػػػػداد

s0WP1p &&iprW. دة مػى ُرػه لػالطحلبػحت كػحف أعرلح لػدة ريحئج الدرات  أف ُتيوة ال وأظهرت

د هـ ذ ف لػػالػػ  ُػػف الطمبػػ  أعمػػى كػػحف   فالدػػحد بػػ طمال لػػدة الب ػػحة عػػف لرلػػحا ُتػػيوةو  ،بالطػػبل

كُػػح  ،تػػيُرار فػػي الكم ػػ واال حة ف الب ػػلػػح عػػلر  ف ابػػ  ُوجبػػ  ود عبلقػػوجػػ  ظهػػرتأكُػػػػػح  ،حتإعحقػػ

 .الدراتي الرلح عف الب حة واليبص ؿ ف  ُوجب  ب قئج عبلوجدت الريح

 وكػؿحة ف الب ػعػ حالرلػ إلػى اليدػرؼ إلػى طب دػ  الدبلقػ  بػ ف (2011) ـ إبػراه   هدفت دراتكُح 

رلػح ى الفػروؽ فػي الإلػإلى اليدرؼ  كُح هدفتُتيقبؿ( الجيُحع   الُدرك  وقمؽ الا حردةت)الُف ُ

تػحر حت راإل –كحد ُي )كم ػحت الدمػـو واليرصص األ ث(إرح –ف الب حة اليي يدزة لمروع ) ذكور ع

  ف رػحئي بػة الي يدػز اليػحة الب ػ فعػ حي الرلػالفػروؽ فػ فلح إلى الكشػؼ عػأ   ػدفت( وهوفالفر –

  طػػبلب فُػػ (2035ف )ُػػ  ورػػ   ُكع رػػ لدراتػػ  عمػػىوقػػد أجر ػػت ا ،حد ُياألكػػص صػػع واليرو الرػػ

 بلقػػ ع جػػودو   حئج الدراتػػيػػرأولػػبت  قػػدو  ، تػػ ألتحاوالد رػػ   يقرػػ فل  ع رػػى ُت إلػػتػػارق الجحُدػػ 

ُتػػحردة لا  ق ػػحسُى عمػػ درجػػحيهـو  لب ػػحةا عػػػف الرلػػػح حسق ػػُ مػػىع لطػػبلبا رجػػحتد  فبػػ وجبػػ ُ
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ة حالب ػػ فعػػ لرلػػححس اُق ػػى عمػػالطػػبلب   رجػػحتد  فمب   بػػ  تػػود عبلقػػوجػػو  ، الُدركػػ  يُحع ػػاالج

يدػزة لمرػوع  بوؽ بػ ف الطػبلر فػوجػود وأظهػرت أ لػح عػدـ  ،حس قمػؽ الُتػيقبؿى ُق حيهـ عمرجود

 .ب حةُق حس الرلح عف الى عم حث(إر – ذكور)

اليدمػػؽ  تػػحل ببل ُػػف أكػػ بطي يػػر اليػػ حر الدبلقػػ بػػإلػػى اري (2011) بيشػػمدراتػػ  هػػدفت  ف بػػ فػػي

االرفيػػحح  ، الُقبول ػػ ) مشرصػػ  لرة كبػػال سلرُػػواُػػؿ االدو  ،(الُرشػػثؿ ،الُردػػزؿ ،الرػػحئؼ ،األُػػف)

لػح الر  ،لرلػح الدراتػيا) بحلرلػح عػف الب ػحة لبػي(ا اللُ ر ،ب  حصدال ، االربتحط  ،رةبعمى الر

ذلؾ يبد ػػػد ُػػػدة كػػػ ، حُدػػػجللػػػدة طػػػبلب ا ( لرػػػحرجيا والرلػػػح ،لرػػػوايجاف والرلػػػح عػػػ ،يالشرصػػػ

تهحـ الش ،ةلب حف ابحلرلح ع بؤيرإتهحـ أتحل ب اليدمؽ في ال  ،اليدمػؽ بمتػحل بليربػؤ    في ارصوا 

( طحلبػػح 209)دراتػػ  عمػػى ع رػػ  ُكورػػ  ُػػفلا أجر ػػتو   .دػػُحالج والرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة طػػبلب

 ُ  :الُتػػػػيرد دوات الدراتػػػػ أكحرػػػػت و  ،(ر ػػػػى أ 301 ،ذكػػػػرا 149)ُػػػػف طػػػػبلب الجحُدػػػػ   وطحلبػػػػ 

ق ػػحس ،إعػػداد البحب ػ ُق ػحس أتػػحل ب اليدمػؽ  وقحئُػػ   ، ف البحب ػػرػ يدر ػػب ويق  ػحةعػػف الب الرلػح ُو

 ريػػحئج ولػػبتوقػػد أ ،بػػو هحشػػـ(أُبُػػد  ر/التػػ دو يالدكإعػػداد مشرصػػ   )ل بػػرةدواُػػؿ الرُػػس الكال

 رذكلروع )ا إلى كؿ ُف : في الرلح عف الب حة يرجع حإبصحئ  الدال  فروؽال الدرات  وجود بدض

الفرقػػ  )اتػػي در ال لمصػػؼيرجػػع  بصػػحئ حإجػػود فػػروؽ دالػػ  عػػدـ و  أ لػػحب رػػت الريػػحئج  و ،(ر ػػىأ -

أرػػه  ُكػػف  وأظهػػرت ،الدراتػػ   والرػػوع  حعػػؿ بػػ ف الفرقػػفيو الأ الفرقػػ  الرابدػػ ( ،ل حل ػػ الفرقػػ  ا ،ر ػػ حال 

 ليربػػؤا ُكػػف  ُػػحك الب ػػحةعػػف  مشرصػػ   بحلرلػػحلالكبػػرة  سف رػػبلؿ بدػػض الدواُػػؿ الرُػػُػػ ليربػػؤا

 .ب حةبدض أتحل ب اليدمؽ بحلرلح عف الب

مبػػػداث الب ػػػحة عػػػف الب ػػػحة وعبلقيػػػه ب الرلػػػح اليدػػػرؼ إلػػػى( 2009) أبػػػو الدػػػبلدراتػػػ  هػػػدفت كُػػػح 

 دياالقيصػػػػح الجيُػػػػحعي( والُتػػػػيوة ارػػػػحثإ - )ذكػػػػورببػػػػث الفػػػػروؽ بػػػػ ف الرػػػػوع إلػػػػى  ط اللػػػػحغ

 حغط لػػد ُق ػػحس أبػػداث الب ػػحة الحبدػػدػػحد ُق ػػحس الرلػػح عػػف الب ػػحة وأُػػررفض( فػػي أب-فػػعُري)
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 حس أبػػػداث الب ػػػحةالب ػػػحة وأبدػػػحد ُق ػػػ عػػػفريبحط ػػػ  بػػػ ف أبدػػػحد ُق ػػػحس الرلػػػح بلقػػػ  االدويبد ػػػد ال

 ،ُف طمب  الُربم  ال حرو   ( طحلبح وطحلب 457)ى ع ر  ُكور  رات  عموقد أجر ت الد ،غط اللح

عػداد لؤلتػرة إ يُػحعي االقيصػحديالجة ا: ُق حس الُتػيو  الدرات  ف أدواتُجُوع  ُ اتيرداـويـ 

ق ػحس  ،عبػد الدز ػز الشػرص رجمة عػداد: تػکوت ه ػو يرلب ػحة إاالرلػح عػف ُو ين ت ن ق   وت

بد ُػحريأ ياس ،(الُقصػود ع ق ياة أحداث وم ح  أولػبتو  ،البحبػث(ُػف إعػداد  ضاغطةال ال

ي ر فػػي اإلرػػحث والػػذكو ُجُػػوعي رجػػحتدحت دالػػ  إبصػػحئ   بػػ ف ُيوتػػطعػػدـ وجػػود فػػروؽ  الريػػحئج

بػ ف ُيوتػطحت  داللػ  إبصػحئ   وؽ ذاتر ووجود فػ ،الرلح عف الب حة والدرج  الكم  بدحد ُق حس أ

 ويذلصػحلح الطػبلب ُػف  ُررفض(-يصحدي )ُريفع ُتيوة االجيُحعي اقلمدرجحت الطبلب يبدح 

جػ  الكم ػ . كُػح ة والدر عػف الب ػح فػي أبدػحد ُق ػحس الرلػح فعيوة االجيُحعي االقيصحدي الُريالُت

صػػؿ ي بالػدرجحت ت اليػ  ح بػ فئدالػ  إبصػػحتػ  وجػود عبلقػػ  اريبحط ػه تػحلب  و ريػحئج الدرا رتأظهػ

ا والدرجحت اليػي بصػمو ُف جه    حة اللحغط  لبا ابداث ق حسُ مىع والطحلبػػػحت لطبلبح اعم ه

 .لب حة ُف جه  أررةعمى ُق حس الرلح عف ا عم هح

ػبلل ت دراتػ هػدفو  إلػى اليبقػؽ  (Lent ,Taveira ,Sheu ,and Singley, 2007) ؤه رػت وُز

 الب ػػػحة عػػػفهػػػح فػػػي اليك ػػػؼ األكػػػحد ُي والرلػػػح االجيُحع ػػػ  ويم  ر  رات الُدرف ػػػ شػػػيػػػم  ر الُؤ  ُػػػف

   ُكورػ  ُػف ػت الدراتػ  عمػى ع رػقد أجر و حُد  في البريثحؿ  ب الجطبللدة ع ر  ُف األكحد ُ   

 بحليك ؼ ربئحفوالدعـ الب ئي يلذات ا كبل ُف فدحل  أف  إلى أ الدرات  ريحئج وأولبت ،طحلبح 252

 .كحد ُ  ألا لمرلح عف الب حة الذي كحف ُؤشرا ،األكحد ُي

بلقيػه دة طػبلب الجحُدػ  وع ـ الرلح لػ يق بقؽ ُفإلى الي (Ni01i، 2007)رويح  هدفت درات و 

جحُدػػ  يقػػع فػػي  لبػػح فػػيطح 237  الدراتػػ  عمػػى ع رػػ  ُكورػػ  ُػػف وأجر ػػت ،تػػ  الدرا يرصصػػحيهـً ب

ُػػػف يرصصػػػحت  ،رات فػػػي عمػػػـ الػػػرفسر  درتػػػوف ُقػػػ  ك ػػػ بػػػي لموال ػػػحت الُيبػػػدة األُر الثر  تػػػطالو 
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عػف اليرصػص الرلػح  حط ػه دالػ  بػ فوجػود عبلقػ  اريب حئجريال وأولبت ُيروع    ات   يربو  در 

 .الُهر  لُريبط  بحري حرالذات اوفدحل   

بلؤهو    ف روع ػ  الب ػحةحررػ  بػُق  قحف ػ  دراتػ  ىال (,.Keith et al 2007) هدفت درات  ك ث وُز

 ( طحلػػب 505) ُػػف ع رػػ  ُكورػػ   الدراتػػ  عمػػى أجر ػػت وقػػد  األُػػر ك  ف وال حبػػحر  ف. بػػلػػدة الطم

الدراتػػ  وجػػود فػػروؽ فػػي روع ػػ  ريػػحئج  توأولػػبأُر ك ػػح. ( 244) ،ح حبحر ػػ( 261ُػػرهـ ) ، وطحلبػػ

 ولػـ  األك ػر رلػح فهػـ  ف  كاألُػر الطمبػ   لصػحلح ي فال قحف  عي فالُجُو  فالب حة والرلح عرهح ب 

 ريحئج فروؽ يدزة لمجرس.ليظهر ا

بػػػحألداء فػػػي الدُػػػؿ   هُػػػح أك ػػػر يربػػػؤاُدرفػػػ  أ ؿبػػػو  (WP&  ، 2006جػػػورز ) فت دراتػػػ  دهػػػكُػػػح 

ُوظفػػح  (87) رػػ  ُػػفى ع رػػ  ُكو عمػػ راتػػ أجر ػػت الد د ػػحة. وقػػالبظ في أو الرلػػح عػػف الرلػػح الػػو 

شػػػرف هـ والرلػػػح الػػػوظ في الب ػػػحة  ػػػحس الرلػػػح عػػػف قُ  ُالُتػػػيرد أدوات الدراتػػػ وكحرػػػت ُػػػف  ُو

ي اليربػػػؤ ة فػػػ  الرلػػػح عػػػف الب ػػػح ػػػفحعم الريػػػحئج تالدُػػػؿ. وأولػػػبفػػػي  لػػػؤلداء رات الُشػػػرف فويقػػػد 

  دُؿ بهح.  اليي في الوظ ف ألدواره ع ُتيو حت أداء الفردبحألداء في الدُؿ واريفح
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 السابقة ب عمى الدراساتالتعقي
 
 اإل جػحبياليفك ػر  ىكز عمدراتحت وأف ُرهح ُح ر يروع هذه الرح يب ف ل  عرض الدراتحت التحبق ددب

اإلببحط األكحد ُي ، اليفحؤؿ ليرظ ـ االرفدحلي ، ب حة ، اجودة ال ، ُ ؿ )ببدض الُيث رات وعبلقيه

 راتبػػبدض الُيث ػػ وعبلقيػػه الب ػػحةف لرلػػح عػػرُػػح ركػػز بدػػض ُرهػػح عمػػى اب ، ... (ويقػػد ر الػػذات 

درػػى الب ػػحة فاليػػد أ لػػح ُ ػػؿ )  ، ردة االجيُحع ػػ  وقمػػؽ الُتػػيقبؿي ، الُتػػحاألكػػحد ُليبصػػ ؿ . اُو

فػػػي بػػػ ف ركػػػزت دراتػػػحت أرػػػرة عمػػػى ....( لػػػحغط ب ػػػحة الأبػػػداث ال،  ة واليػػػد ف والبػػػبالتػػػدحد

وس اليػػي اعيبريػػػه   أبػػو هػػدر تػػواء بحعيبػػػحره كُيث ػػر وتػػ ط ُ ػػؿ دراتػػػ،فتػػ   لطُمر رػػ  الرُيث ػػر ا

بلقػ  الطُمر رػ  ت او عوتموؾ بُح   الػذا اليلب    الوطري وكؿ ُفء ث ر وت ط ب ف االريُحكُي

 رغـبػحل كػف( لذات ، اللػثوط الرفتػ   .....د ر الػُػوح ، يقػالط)ُ ػؿ ُع بدض الُيث ػرات  الرفت  

  مدراتػػلُيث ػػرات الربطػػت بػػ ف  يرػػوع هػػذه الدراتػػحت إال أرػػه ال يوجػػد دراتػػ  ُػػف هػػذه الدراتػػحت ُػػف

وجدمػػت ُيث ػػر  ( رلػػح عػػف الب ػػحة،  الاإل جػػحبيك ػػر فالي،  مر رػػ  الرفتػػ  طُال) ُدػػح بحل ػػ  الػػ بلثال

ُػح  ُ ػز  هػذاو لح عف الب حة اليفك ر اإل جحبي والر  يث ريكؿ ُف ُ فالطُمر ر  الرفت     يوتط ب 

اإلطػحر فػي  رحصػ  ،الدراتػحت هػذهُػف  ديفتـ يلأف الدرات  ُف  دريهذه الدرات ، إال أف هذا ال  

قحرر  الُرهج  جراءات إلالرظري وبدض ا  .ج الدرات  البحل  ريحئجهح بريحئ ُو

 ت ُيث ػرهرػحؾ دراتػ  أرػذ الرفتػ   رجػد أف ر رػ   ػر الطُمالدراتحت التػحبق  لُيثواذا رظررح في  -

لػػب   وتػػموؾ بُح ػػ  الػػذات بػػ ف االريُػػحء الػػوطري وكػػؿ ُػػف الييث ػػر وتػػ ط الطُمر رػػ  الرفتػػ   كُ

، الطُمر ر  ب رهـ تطتيو اليي الُيث رات لرغـ ُف اريبلؼ بح( 2017، أبو هدروس)ات  در  :وهي

ف فػػي كميػػح الدراتػػي  قػػ  بػػ ف الُيث ػػراتالدبلفػػي وتػػ ط الالطُمر رػػ  الرفتػػ   دور  ُيث ػػر ب ػػث لدػػب
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الدراتػ   رة فػي هػذهالُريػح رفػس الد رػ  اتػيرداُهح، إلػحف  الػى  زئ ح في الدراتي فجاليوتط وكحف 

 .ـ هـ بفظ  القرآف الكر أال و 

يث ػرات   الُيث ػر الطُمر رػت اليػي ربطػت بػ ف وربلبظ أ لػح أف هرػحؾ ك  ػر ُػف الدراتػح رفتػ   ُو

ُ ػػؿ ُيث ػػرات )القػػ ـ الد ر ػػ  ، االليػػزاـ الدراتػػ  أال وهػػـ بفظػػ  القػػرآف الكػػر ـ ه هػػذ بد رػػ قػػ  ح عبللهػػ

كحرػت ريحئجهػح و  (يبق ػؽ األُػف الرفتػي ، الكر ـ عمى الطُمر رػ  الرفتػ  الد ري ، أ ر تُحع القرآف 

ع ُػػ ؽ يطػحب، وهػذا  رػ  الرفتػػ ُمر هػػذه الُيث ػرات ُػع الطكػؿ ُػف  بػ ف  يشػكؿ عبلقػ  طرد ػػجُ دػح 

 اليي يوصمت إل هح هذه الدرات  .حئج الري

 ريهػح ُػع ع رػ  هت عأرذت ُيث ر الطُمر ر  الرفت   قد يشحب لييوهرحؾ بدض ُف هذه الدراتحت ا

،  د رػػػ  لهػػػحالقػػػرآف الكػػػر ـ ك بفظػػػ وقػػػد أرػػػذت ( 2017 ،سهػػػدرو ُرهػػػح دراتػػػ  )أبػػػو هػػػذه الدراتػػػ  و 

 .د ر  لهح أ لح ـ كف الكر رآأرذت دارتحت الق وقد، (2013، ودرات  )الت د أبُد

ليػي ربطػت اإل جػحبي  يبػ ف لرػح يرػوع الدراتػحت اإذا رظررح في الدراتحت التحبق  لُيث ر اليفك ر أُح 

 ،األكػحد ُي بصػ ؿالي ،، اليرظػ ـ االرفدػحليب ػحةالودة جػ ػؿ )أرػرة ُ رات ب ف هذا الُيث ر ُع ُيث

أف ريػػحئج هػػذه الدراتػػحت فػػي رة رػػ. وقػػد ( ويقػػد ر الػػذات، اليفػػحؤؿ الد ُوغراف ػػ  الُيث ػػراتوبدػػض 

 .لصحلح هذه الُيث راتُيث ر اليفك ر اإل جحبي  مدب دور إ جحبي 

ُػػح قػػد  ،  الدراتػػ  جػػحبي وهػػذه إلا دمقػػ  ب ُيث ػػر اليفك ػػرالُيالتػػحبق   يشػػحبه بػػ ف هػػذه الدراتػػحت ُو

يث ػرات ر ف ُػف ُربطت بػ ف ُيث ػ لح هرحؾ درات  أب( ، و لطبلايرداـ الد ر  وهي )فئ  يشحبه ات

دة درجػحت جػو بػ ف  اريبحط ػ ب حة واليفك ر اإل جحبي ( اليي أظهرت وجػود عبلقػ  جودة الالدرات  ) 

عبلقػػػ  هػػػذه الدراتػػػ  بوجػػػود ج ُػػػع ريػػػحئذا ُػػػح  يطػػػحبؽ عرػػػد الطػػػبلب وهػػػب ػػػحة واليفك ػػػر اإل جػػػحبي ال

ودة جػػُػػرادؼ لعػػف الب ػػحة وهػػو ُصػػطمح  والرلػػحُيث ػػر اليفك ػػر اإل جػػحبي ف كػػؿ ُػػف   بػػ اريبحط ػػ

 الب حة .
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  راتػػد الب ػػحة ،  يبػػ ف لرػػح أ لػػح وجػػود ػػر الرلػػح عػػف الُيدمقػػ  بُيثوبحلرتػػب  لمدراتػػحت التػػحبق   -

يث ػػر الرلػػح عػػف الب ػػحة الب ػػحة كدحُػػؿ وتػػ ط بػػ ف الأرػػذت ُدرػػى يػػي ال( 2020، األقػػرع) يػػد ف ُو

يث ػػػرات ُ أبػػدتػػ ط و الو الطمبػػ  وهػػذا  يرحتػػب ُػػػع دراتػػيرح فػػي جػػوهر الدراتػػ  وهػػػي الُيث ػػر  لػػدة

لػذي وهـ الطمب  وأرػذ ُيث ػر اليػد ف ا في الدرات  والفئ  الُتيهدف  و الرلح عف الب حة الدرات  وه

قػ  ذه الدراتػ  ُػع دراتػيرح بوجػود عبلهػ ريػحئج ويطحبقػتراتػيرح ـ فػي دببفظه القرآف الكر له عبلق  

 ُوجب  ب ف اليد ف والرلح عف الب حة .

بصػػػػ ؿ اليُػػػػع ُيث ػػػػرات أرػػػػرة ) ػػػػر ثهػػػػذا الُيبطػػػػت بػػػػ ف ت اليػػػػي ر ُػػػػف الدراتػػػػح لدد ػػػػدوهرػػػػحؾ ا

، ، أبػػػداث الب ػػػحة اللػػػحغط لتػػػدحدة واليػػػد ف، ا، الُتػػػحردة االجيُحع ػػػ  وقمػػػؽ الُتػػػيقبؿاألكػػػحد ُي

راتػحت الػدور اإل جػحبي الػذي  مدبػه ُيث ػر ويدرض لرح ريحئج هػذه الد، هح( وغ ر لح الوظ في ...الر 

 . اتالُيث ر الرلح عف الب حة ُع هذه 

، األقػرع ( (2015كيمػواليػد ف الرلح عف الب حة ُع ربطت ب ف ُيث ر راتحت ؾ دحررة أف هر وقد

، القرآف الكر ـ  لد رح بفظعف الب حة  ي اريحرت ُيث ر الرلحهذه الرتحل  الي وهذا  دعـ ((2020

تػػيو  غحلبػػح ُػػح  كػػوف بفظػػ  القػػرآف الكػػر ـ عمػػى ُتػػيوة عػػحؿ ب ػػث أرػػه  عػػحؿ ُػػفة ُػػف اليػػد ف ُو

 .ي فته ريحئج الدراأ بييوهذا ُح مى الب حة لرلح عا

ُػػع اليفػػحؤؿ والتػػدحدة وهػػذا بػػدوره  قػػود الػػى ربطػػت بػػ ف الرلػػح عػػف الب ػػحة وأ لػػح هرػػحؾ دراتػػحت 

ُم ئػػ  بحليفػػحؤؿ والتػػدحدة هػػو شػػرص ة بصػػب  رفتػػ   ج ػػدة وب ػػح يػػعالػػذي  يُ حلفردفػػجػػحبي يفك ػػر إ 

  .هذه الدرات هذا  رتجـ ُع ريحئج  لح وأ ةغحلبح لد ه ُتيوة عحلي ُف الرلح عف الب ح

 هػي ـ ذكرهػح تػحبقح و يػلرلػح عػف الب ػحة اليفك ػر اال جػحبي واوهرحؾ درات  ربطت بشكؿ ُبحشر ب ف 

جػػحبي لػػدة طػػبلب جحُدػػ  أـ القػػرة"  بػػحليفك ر اإل  قيهػػحعبلو جػػودة الب ػػحة ( "2020دراتػػ  التػػمُي )

 .ه الدرات يحئج هذريحئجهح ُع ر يطحبؽ
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ثالثالالفصل   

 واإلجراءات ةالطريق
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 فصل الثالثال
 الطريقة واإلجراءات

فيرحوؿ هذا الفصؿ وصفًح ك جراءاتلصبًل حُبًل ُو ذ ليرف   حب الببهح  ُتاليي قح لدرات ا طر ق  وا 

صدؽ  ،درات أداة ال ،درات وع ر  ال ،ات در ُع اليُج ،درات ال وشُؿ وصؼ ُرهج ات ر دهذه ال

 ي.ئاإلبصح ؿ بميالو  ،ةاداأل  بحت ،األداة

 دراسةمنيج ال
صػػؼ الظػػحهرة ُػػف رػػبلؿ فهُهػػح الػػذي  هػػدؼ إلػػى و  اليربػػؤيالوصػػفي  الُػػرهجالبحب ػػ   تاتػػيردُ

ػف  ػـ ،قػ الُتػبب  لهػح بدويفت ر الدبلقحت  ليحبدػ  فػي اات ي الُيث ػر فػليث رات البحصػم  حاليربػؤ بػ ُو

رظػرًا لُرحتػبيه   راتػ  البحل ػ  فػي الدتػبُرحوهػذا الُػرهج هػو األك ػر  ،لوء ُيث رات أررة ُتػيقم 

 . هدافهح أل

 راسةدمجتمع ال
في جحُد  الرم ؿ  بفظ  القرآف الكر ـ ُف طمب  كم   الشر د ُف جُ ع  درات لا ُعُجي وفيك

ؿ و القبلب حرحت وفقًح (ـ 2021-2020) الدراتيفي الدحـ طحلبًح وطحلبً   (393دهـ )والبحلغ عد

 .   الرم ؿدفي جحُ ج ؿتوالي

 عينة الدراسة
  أفراد الد ر غ عددوبم ،ُف ربلؿ اليطب ؽ اإللكيروريطر ق  عشوائ   ب  الدرات  ر رت ع قد اري

القرآف الكر ـ ُف طمب  كم   بفظ  طحلبًح وطحلبً  ُف ( 253)لدرات  عمى ُقح  س اا أجحبو   فلذا

 راف  :الد ُوغالد ر  أفراد  ح رصحئص ول (1)دوؿ الجو  ،في جحُد  الرم ؿ  الشر د
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 (: 1ل )جدوال

  لد ر  الد ُوغراف  اأفراد حئص صر

 نسبة %لا عددال المتغيريات مستو  غيرالمت

 الجنس
 21.3 54 ذكر
 78.7 199 أر ى

 100.0 253 المجموع

 ميةجة العمدر ال
 81.0 205 بكحلور وس

 19.0 48 ُحجتي ر فمعمى
 100.0 253 المجموع

 لقرآنى حفظ امستو 
 79.4 201 جزئي
 20.6 52 كمي
 100.0 253 موعجالم

 أدوات الدراسة

 الطمأنينة النفسيةأواًل: 

 قياس:ف الموص-1

قػػػح  س بػػػبدػػػد االطػػػبلع عمػػػى االدب الير  الطُمر رػػػ  الرفتػػػ  س و ر ُق ػػػحيطػػػبقحُػػػت البحب ػػػ   وي ُو

 روفوآرػػ الػػدل ُي ودراتػػ  (2017) سأبػػو هػػدرو  حت ُرهػػح دراتػػ اتػػدر ة فػػي عػػدالرفتػػ   ُمر رػػ  الط

وبدػد ( ، 1نظةر ملحةر رقةم )، ا ( فقػرة33ُػف )صوريه االول ػ   في ف الُق حسكو وقد ي ،(2013)

تةةم و  ف ب ػػث صػػ حغيهحقػػرات ُػػبدػػض الف عمػػىيدػػد بلت إجػػراء كػػ ـ يػػـ عمػػى اليب رض الُق ػػحسعػػ

رة ( فقػ33ي الُق ػحس ُكورػًح ُػف )بقػو ن ، عديل على الفقةرات بمةا ينسةجم مة  توجهةات المحكمةيالت

  .(3)ُمبؽ
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 :المقياسصدق -2

 : من خالل المحكمين ظاىريلصدق الا - أ

ُف ( ُبكُ ف 10عمى )البحب   بدرض الُق حس  الصدؽ الظحهري لمُق حس قحُتؽ ُف ميبقل

ف الفمتط ر    لجحُدحت ف في امالدحُ إلى  ليوصؿؿ اأجُف وذلؾ  ،حص والربرةاالريصذوي ُو

 ،(%85) بكُ ف عمى فقرات الُق حسالُ رتب  ايفحؽب ث بمثت ، لمُق حسلظحهري صدؽ اال

 (.2) ظر ُمبؽ رقـأر

 نة االستطالعيةعيال

بفظ  القرآف الكر ـ ًح وطحلبً  ُف ( طحلب20وات الدرات  عمى ع ر  ُكور  ُف )ب   أدبحالت قبط

 ، رت بطر ق  عشوائ  اري ،  األصم  ج الد ري جحُد  الرم ؿ ُف رحر ف الشر د م   ُف طمب  ك

ير   الرص عمى الد ر  األصم   ُف أجؿ اليبقؽ ُفيطب ؽ البؿ قي فيرة ُح فوذلؾ  حئص الت كُو

 تحل ب اإلبصحئ   الُبلئُ  لذلؾ.ت( بحتيرداـ األالصدؽ وال بح) لدرات ا اتو ألد
 

 الداخمي: صدق االتساق - ب

لكػؿ ( Pearson Correlation)ب رتػوف اريبػحط حب ُدحُػؿ ببتػ  ػحسالُقُػف صػدؽ  يبقػؽيػـ ال

 (2)وؿ الجدهو والح في وذلؾ كُح  ،ُق حسلملكم   ُع الدرج  ا ُف فقرات الُق حس فقرة
 

  (2)ل جدوال

ت رافقػرة ُػف فقػف  اريبػحط كػؿ لُصػفو  (Pearson correlationحط ب رتػوف )بػياالر ُدحُػؿ  ريػحئج
 . حسلمُقالكم    ج الدر  ُع الُق حس

 بيرسون )ر( الرقم )ر( رقمال
1.  .638** 18.  .726** 
2.  .518** 19.  .491** 
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 بيرسون )ر( الرقم )ر( رقمال
3.  .564** 20.  .509** 
4.  .638** 21.  .732** 
5.  .711** 22.  .711** 
6.  .530** 23.  .674** 
7.  .650** 24.  .750** 
8.  .637** 25.  .783** 
9.  .592** 26.  .521** 

10.  .715** 27.  .653** 
11.  .639** 28.  .605** 
12.  .667** 29.  .599** 
13.  .658** 30.  .623** 
14.  .680** 31.  .689** 
15.  .739** 32.  .548** 
16.  .612** 33.  .639** 
17.  .722**   

 (α≤0.01ئيًا عند )دالة إحصا ** 

ُػػع  الُق ػػحس حط فقػػراتع قػػ ـ ُصػػفوف  اريبػػُ ػػى أف جإلػػ (2)الجػػدوؿ فػػي  لػػواردةحت ايشػػ ر الُدط ػػ

وهػذا  ،رات الُق ػحسقػلػدارمي لفيتػحؽ اُُػح  شػ ر إلػى قػوة اال ،دال  إبصػحئ حً  حسلمُق الكم   الدرج  

بلئُيػػه لق ػػ ،الُق ػػحسقػػرات ف بحليػػحلي  دبػػر عػػف صػػدؽ بفظػػ  القػػرآف مر رػػ  الرفتػػ   لػػدة طُلاحس ُو

 .ؿالرم  حُد جفي  الشر د  طمب  كم   الكر ـ ُف
 
 

 :الثبات -3

 ،لفحأكروربحخ  رمي وببتحب ُدحدل  ال بحتؽ الداااليتحتحب ال بحت بطر ق  بحب   بلبت اقحُ

 .(3كُح هو ُولح في الجدوؿ )وذلؾ  ،لرصف  جزئ  ا بحت بطر ق  اليـ بتحب الي لؾوكذ
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  (:3جدول )ال

   الطُمر ر  الرفت   لُق حست ال بح حُبلتُد

 دد الفقراتع المقياس
 لتجزئة النصفيةا انباخ ألفو ر ك
 سبيرمان براون المصح  معامل اطل االرتبمعام الثباتمل معا

 0.860 0.770 0.867 33 حسلمُق  الدرج  الكم  
 حس مُقدرج  الكم   لمللفح خ أق ُ  ُدحُؿ  بحت كروربح أف (3)ي الجدوؿ فالواردة  الب حرحتر يش 

 كذلؾ يـ ،(0.867) سرج  الكم   لمُق حمدل حخ ألفحبرحُؿ  بحت كرو بمغ ُدب ث  ،كحرت ُريفد 

حف  ُدحُؿغ بمب ث  ، الرصف  ال بحت بطر ق  اليجزئ الُق حس ببتحب  ُف  بحتاليبقؽ  تب ُر

بدرج   يعيُ   حسلُقُُح  ش ر إلى أف ا (.0.860س )م   لمُق حكوف الُصبح لمدرج  البرا

 .لميطب ؽ حلصح الُق حسف  ش ر إلى أوهذا  ،ُف ال بحت فد ُري

 ر اإليجابيكيالتفانيًا: مقياس ث
 وصف المقياس:-1

قح ليربى االدب اع عمطبلبدد اال اليفك ر اإل جحبيقحُت البحب   بيطو ر ُق حس  ليفك ر ا س وي ُو

 بركػحتودراتػ   ،(2012)عمػي درات  و  ،(2018)الشُري  حت ُرهح درات اتدر ة في عد اإل جحبي

عػػرض الُق ػػحس عمػػى وبدػػد  ،( فقػػرة29) ُػػف  ػػ االول صػػوريه فػػي ُق ػػحسكػػوف الوقػػد ي ،(2005)

ُػػف  ُق ػػحس ُكورػػحً ال يبقػػو   ف ب ػػث صػػ حغيهحبدػػض الفقػػرات ُػػ إجػػراء يدػػد بلت عمػػىاليبكػػ ـ يػػـ 

  (.3)ُمبؽ رة ( فق29)

 :لمقياساصدق  -2
 : من خالل المحكمين الصدق الظاىري - أ

ف ُ ف بكُُ( 10عمى )ق حس البحب   بدرض الُ قؽ ُف الصدؽ الظحهري لمُق حس قحُتلميب

ف ذوي االريصحص والربر الفمتط ر    حتلجحُد ف في الدحُما إلى  ليوصؿأجؿ اُف وذلؾ  ،ةُو
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فقرات ُق حس اليفك ر اإل جحبي ُبكُ ف عمى ، وبمثت رتب  ايفحؽ المُق حسلي ظحهر صدؽ الال

 (.2) بؽ رقـظر ُمأر %(،86)

 ي:اق الداخمصدق االتس - ب
كػؿ ل( Pearson Correlationبػحط ب رتػوف )اريببتػحب ُدحُػؿ  الُق ػحسف صػدؽ يػـ اليبقػؽ ُػ

 (4)الجدوؿ لح في ُح هو واك ؾلذو  ،لمُق حس  كم رج  اللدُع ا الُق حست ُف فقرا فقرة
 

  (4)جدول ال

كػؿ فقػرة ُػف فقػرات    اريبػحطلُصػفوف (Pearson correlationب رتػوف ) حطيبػر االج ُدحُػؿ ئريػح
 .لمُق حسُع الدرج  الكم    ُق حسال

 ن )ر(بٍرسو انرقم )ر(  انرقم

1.  .452
**

 16.  .455
**

 

2.  .696
**

 17.  .603
**

 

3.  .557
**

 18.  .609
**

 

4.  .650
**

 19.  .675
**

 

5.  .556
**

 22.  .444
**

 

6.  .486
**

 21.  .631
**

 

7.  .552
**

 22.  .568
**

 

8.  .627
**

 23.  .695
**

 

9.  .462
**

 24.  .590
**

 

12.  .581
**

 25.  .649
**

 

11.  .606
**

 26.  .590
**

 

12.  .637
**

 27.  .407
**

 

13.  .633
**

 28.  .506
**

 

14.  .530
**

 29.  .502
**

 

15.  .613
**

   

 (α≤0.01صائيًا عند )** دالة إح

ُػػع  الُق ػػحساريبػػحط فقػػرات  ـ ُصػػفوف قػػ  إلػػى أف جُ ػػع (4)وؿ الجػػدالػػواردة فػػي دط ػػحت يشػػ ر الُ

وهػذا  ،حسُق ػي لفقػرات الحؽ الػدارميتػإلػى قػوة االح  شػ ر ُُػ ،دال  إبصػحئ حً  ق حسلمُ   مالك رج الد

آف الكػر ـ بفظػ  القػر لػدة  اليفك ػر اإل جػحبيحس  ػقق ػحس  عف صػدؽ فقػرات األداة فػيبحليحلي  دبر 

 .الرم ؿ في جحُد  مب  كم   الشر د ُف ط
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 :تالثبا -3
 ،لفػػػحأخ كروربػػح ل بػػحتي وببتػػػحب ُدحدلػػ  االػػدارمؽ تػػحياالال بػػػحت بطر قػػ   حببتػػالبحب ػػ  بقحُػػت 
 .(5الجدوؿ )وذلؾ كُح هو ُولح في  ،رصف  يـ بتحب ال بحت بطر ق  اليجزئ  ال وكذلؾ

  (5دول )جال

  ك ر اإل جحبياليفلُق حس  بحت دحُبلت الُ

عدد  المقياس
 اتالفقر 

 لنصفيةالتجزئة ا اخ ألفاكرونب

 نل سبيرماامعم باطاالرتمعامل  باتعامل الثم
 تمانمعامل ج براون المصح 

 0.882* 0.882 0.813 0.892 29 لمُق حسلدرج  الكم   ا
)*(
// سم تساوي نصفي المقيايتم اعتماد معامل جتمان في حال عد 

 )**(
قياسفي الموي نصتساال في حمان براون ماد معامل سبيريتم اعت

 

 

ُق حس كم   لمدرج  الملألفح بحخ كرورحت ُؿ  بدحُق ُ   أف (5)جدوؿ ال حت الواردة فيالُدط يش ر 

يـ  كذلؾ ،(0.892) حسُق لم م  لمدرج  الك ألفححخ كرورببمغ ُدحُؿ  بحت ب ث  ،يفد ُر كحرت 

جيُحف حُؿ بمغ ُدث ب  ،الرصف  يجزئ   ق  ال بحت بطر الالُق حس ببتحب  اليبقؽ ُف  بحت

 .بحتف ال ُ  عحل ُيع بدرج  ي  ُق حسال لى أفُُح  ش ر إ (.0.882) لمُق حس الكم   لمدرج 

 لرضا عن الحياةا: مقياس لثاً ثا
 وصف المقياس:-1

قح  س اليربمى االدب االطبلع ع بدد الرلح عف الب حةقحُت البحب   بيطو ر ُق حس  الرلح وي ُو

كػوف وقػد ي ،(2009)أبػو الدػبل  ودراتػ ( 2011)إبػراه ـ   حت ُرهػح دراتػاتدر ة في عد ةعف الب ح

إجراء يدد بلت ى اليبك ـ يـ وبدد عرض الُق حس عم ،( فقرة35صوريه االول   ُف ) في الُق حس

  .(3)ُمبؽ رة( فق35كورًح ُف )س ُُق حي البقو   ف ب ث ص حغيهحبدض الفقرات ُ عمى
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 :المقياسصدق  -2
 : من خالل المحكمين الصدق الظاىري - ت

ُف  ف ( ُبك10ُى )عمُق حس درض الب   بالبح ظحهري لمُق حس قحُتالميبقؽ ُف الصدؽ ل

إلى  ليوصؿأجؿ اُف وذلؾ  ،الريصحص والربرةُف ذوي او   الفمتط ر  لجحُدحتي ا ف فلدحُما

ر ظأر %(،83حؽ الُبكُ ف عمى فقرات الُق حس )، وبمثت رتب  ايفلمُق حسصدؽ الظحهري ال

 (.2) ُمبؽ رقـ

 اق الداخمي:االتس دقص - ث
كػؿ ل( Pearson Correlationاريبػحط ب رتػوف )ببتػحب ُدحُػؿ  الُق ػحسصػدؽ  فيػـ اليبقػؽ ُػ

 (6)لجدوؿ ا لح فيُح هو واك ذلؾو  ،لمُق حس الكم   ُع الدرج  حسالُق ات ُف فقر  ةفقر 

  (6)جدول ال

رة ُػف فقػرات كػؿ فقػ فوف  اريبػحطُصػل (Pearson correlationب رتػوف ) حطيبػاالر ريػحئج ُدحُػؿ 
 لمُق حسكم   ُع الدرج  ال سالُق ح

 ر(بٍرسون ) انرقم ()ر  انرقم

1.  .420
**

 19.  .619
**

 

2.  .657
**

 22.  .584
**

 

3.  .673
**

 21.  .644
**

 

4.  .630
**

 22.  .583
**

 

5.  .638
**

 23.  .690
**

 

6.  .561
**

 24.  .672
**

 

7.  .594
**

 25.  .671
**

 

8.  .531
**

 26.  .563
**

 

9.  .603
**

 27.  .524
**

 

12.  .606
**

 28.  .548
**

 

11.  .620
**

 29.  .606
**

 

12.  .628
**

 32.  .350
**

 

13.  .712
**

 31.  .456
**

 

14.  .513
**

 32.  .523
**

 

15.  .543
**

 33.  .451
**

 

16.  .663
**

 34.  .683
**

 

17.  .510
**

 35.  .617
**

 

18.  .703
**

   

 (α≤0.01ند )ع حصائياً إ ** دالة
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ُػػع  الُق ػػحسات ُصػػفوف  اريبػػحط فقػػر إلػػى أف جُ ػػع قػػ ـ  (6)وؿ الػػواردة فػػي الجػػديشػػ ر الُدط ػػحت 

وهػذا  ،حسُق ػي لفقػرات الؽ الػدارميتػحاال إلػى قػوة ر ُُػح  شػ ،دال  إبصػحئ حً   حسلمُق م  الدرج  الك

ف الكػر ـ القػرآ ظػ بفلػدة  ةحلب ػعػف ا الرلػح حس قق حس  اة فيات األدعف صدؽ فقر بحليحلي  دبر 

 .في جحُد  الرم ؿ ُف طمب  كم   الشر د 

 :الثبات -3
 ،لفػػػحأخ بػػح بػػحت كرورلوببتػػػحب ُدحدلػػ  اؽ الػػدارمي ال بػػػحت بطر قػػ  االيتػػحب بتػػحقحُػػت البحب ػػ  ب

 .(7دوؿ )الجفي  وذلؾ كُح هو ُولح ،رصف  ـ بتحب ال بحت بطر ق  اليجزئ  الوكذلؾ ي

 (: 7جدول )ال

  ح عف الب حةرلال ُق حسلبحت  الُبلت حدُ

عدد  المقياس
 الفقرات

 لنصفيةالتجزئة ا كرونباخ ألفا

 انمعامل سبيرم االرتباطمعامل  تعامل الثبام
 براون المصح 

 ناعامل جتمم

 0.841* 0.841 0.710 0.843 35 لمُق حس الكم  الدرج  
)*(
/ /اسالمقي في حال عدم تساوي نصفيجتمان  يتم اعتماد معامل 

**( )
قياسال تساوي نصفي المفي حعامل سبيرمان براون تماد ماع يتم

 

 

  لمُق حس  رج  الكمدملألفح بحخ كرور حتق ُ  ُدحُؿ  ب أف (7)جدوؿ لالُدط حت الواردة في ايش ر 

كذلؾ يـ  ،(0.843) حسُق لم م  لمدرج  الك ألفححخ كرورببمغ ُدحُؿ  بحت ب ث  ،ريفد ُكحرت 

جيُحف بمغ ُدحُؿ ب ث  ،الرصف   ق  اليجزئ   بحت بطر لاب ببتح ُق حسلا ف  بحتاليبقؽ ُ

 .تف ال بحُ  عحل يُيع بدرج    ُُح  ش ر إلى أف الُق حس (.0.841) الكم   لمُق حس لمدرج 

 مقاييسال تصحي 
ب ػث  بػصؿ  ،الرُحت   Likertر قػ  ل كػرت بط الُقح  سات درجحت اإلجحب  عمى فقر  يـ يوز ع

 3 ،(ُوافؽ)ػحت عرػدُح  ج ػب رجد 4 ،(ُوافؽ بشدة)دُح  ج ػب عر جحتدر  5 عمػى بج الُػتي

ابػدة   و ودرجػ ،( ر ُوافؽغ)ُح  ج ػب ف عرػددرجيػحو  ،(ُوافؽ إلى بد ُح)ب ح  ج ػجػحت عرػدُدر 



 

74 
 

ُق حس الطُمر ر   في (30 ،5 ،2 ،1)الفقرات  ح يصبويـ  ،(غ ر ُوافؽ بشدة)عرػدُح  ج ػب 

 ح.هأوزار كسبد ت  لرفا

عمػى  لدراتػ ع رػ  اأفػراد قػ  ُوافدرجػ  يقت ـ طوؿ التمـ الرُحتي إلػى  ػبلث فئػحت لُدرفػ  يـ  قدو 

  ػػحسبتػػحب فئػػحت الُقـ ويػػ ،ة(الب ػػحح عػػف لػػوالر  ،بياليفك ػػر اإل جػػح ، )الطُمر رػػ  الرفتػػ  ةو ُتػػي

 ُح  مي:ك الرُحتي

 4 ( =1-5) = حس قالبد األدرى لمُ-ُق حسعمى لمُدة الُق حس = البد األ
 3=  لفئحتد اعد

 حتد الفئعد÷ طوؿ الفئ  = ُدة الُق حس 
    =4 ÷ 3  =1333 

كُػػح البتػػحب    تالُيوتػػطحت فئػح ؿ عمػػىربصػػ ئػ ( لمبػد األدرػػى لكػػؿ ف1333  )فئػػبإلػحف  طػػوؿ ال
 (:8)الجدوؿ ُولح في  هو

 حكالمتوسطات الحسابية لممفئات (: 8)جدول 
 مقبٌٍس انذراستعهى  فقتانموادرجت  بًىسن انانوز انمتوسط انحسببً فئبث

منخفضت4636%-1311-333331%

طتمتوس7334-3334-3.674637%

زتفعتم111%-3368-53117335%

 دراسةمتغيرات ال
 ُتيوة بفظ القرآف ، ُ الدم الدرج  ،رسلجا. 

  تػػ  الرفرػػر لمطُم فػػي جحُدػػ  الرم ػػؿ شػػر د كم ػػ  البفظػػ  القػػرآف الكػػر ـ ُػػف طمبػػ  يقػػد رات   

 .ـلد ه

  جػػػحبيلميفك ػػػر اإلُدػػػ  الرم ػػػؿ جح فػػػي بفظػػػ  القػػػرآف الكػػػر ـ ُػػػف طمبػػػ  كم ػػػ  الشػػػر د يقػػػد رات  

 .لد هـ
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  لمرلػػح عػػف الب ػػحةالرم ػػؿ  جحُدػػ فػػي  لشػػر د ا بػػ  كم ػػ لقػػرآف الكػػر ـ ُػػف طمبفظػػ  ايقػػد رات 

 .لد هـ

 ءات الدراسةار جإ
  قحُػػت البحب ػػ  بحري ػػحر ُولػػوع الدراتػػ  ُػػف رػػبلؿ االطػػبلع عمػػى الػػدب اليربػػوي والدراتػػحت

ف ربلؿ دراتيهح في ُربم  البكحلور   شر د . وس في كم   الالتحبق ، ُو

 ذي تػػحعدالػػ ،الدراتػػ  ث ػػراتبُي طُػػػريبلا ،يربػػويُػػح أيػػ ح ُػػف األدب الى رجػػوع إلػػُػػف رػػبلؿ ال 

 .ع الدرات لُولو    عمُ   ف رمف و عمى يك  بحب ال

 ت ث ػػػرابُي الدبلقػػػػ   ػػػ  ذات ػػػ  والدرب ػػػ  والدحلُلُبماببػػػحث حت واألبدػػػض الدراتػػػ لػػػىالرجػػػوع إ

 .أدوات الدرات  يطو رفحدة ُرهح في ت  لبلتيراالد

 ـ يـ اليمكد ُػف الرصػحئص فأدوات الدرات  وعرلهح عمى ُجُوع  ُف الُبكُ طو ر يـ ي  ،

ير   لمُقػػح  س بػػإجراء ع رػػ  اتػػيطبلع   قواُهػػح ) طحلبػػًح وطحلبػػً ، وأظهػػرت ريػػحئج ( 20التػػ كُو

 الصدؽ وال بحت بمف الُقح  س صحلب  لميطب ؽ.

 ؿ عمػػى ؾ بدػػد البصػػو . وذلػػرػػحتع الب حُػػلجهح يدُاليػػي اتػػير الُقػػح  سز  ػػبيجه   ػػالبحب تقحُػػ

 .ح  سع الُقيوز ف ذ دء يربب افقحت الرحص لُو ا

  بتبب ددـ التُحح بحليطب ؽ الوجحهي لُقح  س الدرات  إلى ُقح  س إلكيرور   يـ يبو ؿ

 الظروؼ الصب   اليي تببهح فح روس كورورح.

   ( طحلبًح وطحلبً .253وبمثت ) هحجُدبوص ف و الُفاتيقبحؿ الردود ُف يـ 

  البلُز . ئ   حاإلبص دحلجحتإجراء الُيـ فرز اإلجحبحت ويُر زهح ُف 
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 ئيةاإلحصااألساليب 
بُز   ، الدرات ع ر  أفرادعمى  األدواتؽ  بطيرحت دراتيه بدد م ؿ ب حيب في   بحبال تاعيُد

  ،ع  ُحـو االجيممدحئ   لالبراُج االبص

)26sion (, VersSocial Science eckage for thPa isticalStat :SPSS 

  :حل يلحئ   ااإلبص االريبحرات اـويـ اتيرد

 تب  .ف الراليكرارات واألوزا 

 افحت الُد حر  ربر الا ،  لبتحبت االُيوتطح. 

 ات االتيبحر .ر  بحت فقحر كروربحخ ألفح لُدرف  يبار 

  حف بر بت اريبحطُدحُؿ   .جزئ  الرصف  اليبطر ق  ف  ال بحت ف لُدر او  ُر

 ط ب رتوفريبحُدحُؿ ا (Pearson Correlation) ولُدرف   ،حر تيبت االؽ فقرالُدرف  صد

الرفت   والرلح عف والدبلق  ب ف الطُمر ر   ،ليفك ر اإل جحبيوا ُمر ر  الرفت  الطف الدبلق  ب 

 .ةالب ح عفوالرلح  يحباإل ج والدبلق  ب ف اليفك ر ،الب حة

 ( يبم ؿ الُتحرPath Analysis)   عمى  الرفت   واليفك ر اإل جحبي الطُمر ر يم  ر لُدرف

 .ؿجحُد  الرم  في د ُف طمب  كم   الشر  كر ـبفظ  القرآف اللدة  الب حةالرلح عف 
 

 ( )ت( اريبحرIndependent samples T Test)، ف يوتطحت ع ري روؽ ب ف ُلُدرف  الف

 تيقمي ف.ُ
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 عابل الر الفص

 نتائج الدراسةعرض 
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 ل الرابعالفص
عمى جحب  اإل جؿأُف  وذلؾ ، دراتال فيج  عالرح  حرحتبمل إبصحئ حً  م بلً صؿ يبالف الُف هذي 

 .فرل حيهحص بفو رات  دال  أتئم

 سةار تائج أسئمة الدن
 ريعةكمية الشكريم من طمبة حفظة القرآن اللدى ية مستوى الطمأنينة النفسما السؤال األول: 

 ؟ىممن وجية نظر  لجامعة الخمي في

فتػ   لػدة  رػ  الرالطُمر ُتػيوةلُئو ػ  لاوالرتػب  تاتيررجت اليكػرارا ،األوؿتؤاؿ لئلجحب  عف ال

( 9والجػدوؿ ) ،هـفػي جحُدػ  الرم ػؿ ُػف وجهػ  رظػر  الشػر د  بػ  كم ػ طم فُػ الكػر ـبفظ  القرآف 

 : ولح ذلؾ

 (: 9جدول )ال

دة تػػػػ   لػػػػوة الطُمر رػػػػ  الرفُتػػػػيلتػػػػب   واألوزاف الر  ر ػػػػفػػػػحت الُد حبراواالرالبتػػػػحب    الُيوتػػػػطحت
 حً  يرحزل ُريب  ،هـرظر  ُف وجه  لرم ؿفي جحُد  ا بفظ  القرآف الكر ـ ُف طمب  كم   الشر د 

رقم 

 ةانفقر

انمتوسط 

 انحسببً

االوحراف 

 انمعٍبري

وزن ان

 انىسبً %

درجت 

 قتانمواف

رقم 

 ةانفقر

انمتوسط 

 انحسببً

الوحراف ا

 انمعٍبري

وزن ان

 انىسبً %

درجت 

 انموافقت

مزتفعت63.990.9479.8مزتفعت 91.0 0.89 224.55

مزتفعت113.971.0679.4عتمزتف 90.6 0.94 184.53

مزتفعت143.941.0978.8مزتفعت 90.6 0.95 134.53

مزتفعت293.891.1477.8مزتفعت 89.4 0.92 174.47

مزتفعت323.861.0777.2مزتفعت 88.8 1.05 254.44

مزتفعت283.791.0975.8فعتمزت 88.8 1.10 44.44

مزتفعت263.721.0174.4 مزتفعت 88.8 1.06 74.44

مزتفعت193.701.0774.0 مزتفعت 87.4 1.02 334.37

مزتفعت93.681.0673.6 مزتفعت 87.2 1.10 154.36

متوسطت203.640.9672.8 زتفعتم 86.8 1.09 104.34

تمتوسط33.611.1272.2 مزتفعت 86.2 1.04 214.31

متوسطت273.561.0471.2 مزتفعت 86.0 1.10 244.30

متوسطت303.351.0567.0 مزتفعت 85.8 1.08 234.29

متوسطت23.211.0064.2 مزتفعت 84.8 1.06 84.24

متوسطت12.981.0759.6 عتمزتف 84.6 1.04 314.23

متوسطت52.471.0749.4 مزتفعت 82.4 1.09 164.12

 عتمزتف 81.0 1.10 124.05

مرتفعت3.981.0479.6مأوٍىت انىفسٍتنهطانكهٍت  انذرجت
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 ـ ُػف لقػرآف الكػر بفظػ  ا ر  الرفتػ   لػدة الطُمرُتيوة ( أف 9جدوؿ )الواردة في ال الب حرحتيش ر 

يوتػػػط إذ بمػػغ الُ ،ُريفدػػػ  بدرجػػ  كػػحف هـرم ػػػؿ ُػػف وجهػػ  رظػػػر ال فػػي جحُدػػ  الشػػػر د  بػػ  كم ػػ طم

 . (79.6ورتب  ُئو   )%( 3.98)   ترف ر  اللمطُمر مدرج  الكم  ل تحبيالب

جػ  ُوافقػ  عمػى در قد بصمت عمػى أ :(17 ،13 ،18 ،22) ( أف الفقرات9و يلح ُف الجدوؿ )

ي جحُدػػ  فػػ ـ ُػػف طمبػػ  كم ػػ  الشػػر د بفظػػ  القػػرآف الكػػر    لػػدة رػػ  الرفتػػالطُمر وة ُتػػيلبحلرتػػب  

ػػف بػػمف ُػػ صػػهح:ي رواليػػ ،هـالرم ػػؿ ُػػف وجهػػ  رظػػر  الكػػر ـ  رتػػـ  آفهػػـ القػػر فو  ،ر  تػػراع الدتػػأُؤ

قػرآف  ز ػد ُػف بفظ الو  ،اّيكحلي عمى ا  وّفر لي الطُمر ر و  ، ؽ الصب ح في الب حة لئلرتحفالطر 

 .ب حةلفرد في الاتيقحُ  ا

ُتػػػػيوة لقػػػػ  بحلرتػػػػب  جػػػػ  ُوافر دأقػػػػؿ عمػػػػى  قػػػػد بصػػػػمت: (30 ،2 ،1 ،5) الفقػػػػرات بػػػػ ف أف فػػػػي

دػ  الرم ػؿ ُػف وجهػ  ي جحُفػ  ػ  الشػر د كمف طمبػ  ُػ ف الكػر ـالقػرآ بفظػ لرفتػ   لػدة   االطُمر ر

واقػػػ أرػػػزعج ُُػػػح  جػػػري ُػػػف بػػػولي ُػػػف أبػػػداث واليػػػي رصػػػهح: ،هـرظػػػر  أُ ػػػؿ إلػػػى الوبػػػدة و  ،ؼُو

رار الرفتػي أشػدر بدػدـ االتػيقو  ،هيرػي أي ُشػكم بحإلببػحط إذا واج أشػدرو  ،انرػر ف البيدحد عػفوا

 .ييب حفي 

 ن طمبة كمية الشريعةة القرآن الكريم مفظحلدى  يبايجير اإلالتفك مستوىما : لثانيال السؤا

 ؟ىمفي جامعة الخميل من وجية نظر 

لػدة  ك ػر اإل جػحبياليفوة ُتػيلو ػ  ُئلاالرتػب و  تاتيررجت اليكػرارا ،يال حر لئلجحب  عف التؤاؿ

( 10وؿ )والجػد ،هـهػ  رظػر وج في جحُد  الرم ػؿ ُػف الشر د طمب  كم   بفظ  القرآف الكر ـ ُف 

 :ؾل ولح ذ
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  :(11ل )جدوال

فظ  بلدة  اليفك ر اإل جحبيُتيوة لتب   واألوزاف الر برافحت الُد حر  البتحب   واالرالُيوتطحت 
 ُريب  يرحزل حً  ،هـظر الرم ؿ ُف وجه  ر في جحُد     الشر دمب  كم القرآف الكر ـ ُف ط

رقم 

 انفقرة

انمتوسط 

 انحسببً

اف وحراال

 انمعٍبري

وزن ان

 سبً %نىا

درجت 

 نموافقتا

قم ر

 انفقرة

انمتوسط 

 نحسببًا

اف وحراال

 انمعٍبري

وزن ان

 سبً %انى

درجت 

 نموافقتا

مزتفعت103.911.1178.2عتمزتف 89.4 0.92 154.47

مزتفعت223.801.1976.0مزتفعت 87.6 1.16 234.38

مزتفعت133.771.0875.4مزتفعت 87.6 1.00 214.38

تمزتفع293.751.0775.0مزتفعت 84.0 1.12 194.20

تمزتفع283.731.0574.6مزتفعت 83.8 0.99 254.19

تتفعمز273.731.0374.6تمزتفع 83.6 1.05 184.18

مزتفعت143.711.0074.2 عتمزتف 83.4 1.08 24.17

مزتفعت73.681.0873.6 مزتفعت 83.2 1.08 124.16

طتمتوس13.621.0772.4 مزتفعت 82.8 0.98 34.14

متوسطت173.601.1072.0 مزتفعت 82.6 1.04 44.13

متوسطت93.531.0970.6 مزتفعت 81.8 1.02 264.09

متوسطت163.531.0770.6 مزتفعت 81.6 1.00 54.08

توسطتم203.511.1570.2 مزتفعت 80.6 1.02 244.03

متوسطت63.401.0668.0 مزتفعت 80.6 0.99 114.03

 مزتفعت 78.2 1.08 83.91

مرتفعت3.921.0678.4ببًكٍر اإلٌجفتنه نكهٍترجت اانذ

 

ُػف بفظ  القرآف الكر ـ لدة  جحبياليفك ر اإل ُتيوة أف  (10دوؿ )جالواردة في ال الب حرحت ر شي

يوتػػػط مػػغ الُإذ ب ،ُريفدػػػ  بدرجػػ  كػػحف هـهػػ  رظػػػر حُدػػ  الرم ػػػؿ ُػػف وجفػػي ج م ػػ  الشػػػر د طمبػػ  ك

 . (78.4ئو   )%( ورتب  3.92ُ) د هـلميفك ر اإل جحبي ل   لكممدرج  ال البتحبي

  قػػػػد بصػػػػمت عمػػػػى أعمػػػػى درجػػػػ :(19 ،21 ،23 ،15) ( أف الفقػػػػرات10جػػػػدوؿ )و يلػػػح ُػػػػف ال

فػػي  لشػػر د   كم ػػ  ارآف الكػػر ـ ُػػف طمبػػبفظػػ  القػػلػػدة  حبيك ػػر اإل جػػاليفُتػػيوة لُوافقػػ  بحلرتػػب  

 اإل جػػحبي ر ػػوة اليفكءة القػػرآف يز ػػد ُػػف ُتػػيقػػرا ي رصػػهح:واليػػ ،هـُػػف وجهػػ  رظػػر جحُدػػ  الرم ػػؿ 

ػػػف بػػػمف الر ػػػر والو  ،لػػػديّ  ريػػػحج اإل ُػػػحف الصػػػب ح و  جػػػحبي هػػػاليفك ػػػر اإلو  ،شػػػر يقػػػد ر ُػػػف اأُؤ

 .لب حةرجحح في االيرط ط هو أتحس لمو  ،لئلرتحف
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 ُتػػػيوةلافقػػػ  بحلرتػػػب  درجػػػ  ُو أقػػػؿ عمػػػى  قػػػد بصػػػمت: (9 ،16 ،20 ،6) الفقػػػرات فػػػي بػػػ ف أف

ُػػف وجهػػ   ي جحُدػػ  الرم ػػؿفػ  ػػ  الشػػر د ف طمبػػ  كمُػػ ف الكػر ـبفظػػ  القػػرآلػػدة   جػػحبياإل لميفك ػر

أطمػػػب الُتػػػحعدة ُػػػف و  ،ر ُقبػػػوؿُػػػح هػػػو غ ػػػديي أف أرفدػػػؿ ب س ُػػػف عػػػحلػػػ واليػػػي رصػػػهح: ،هـرظػػػر 

حت نرر ف فيا هػح أيتػحُح ُػع رفتػي و و  ،ف ػه ف الرجػححعػف أي عُػؿ ال ألػُ أبيدػدو  ،األُز ال ألُو

 .ك  راً 

 شريعةرآن الكريم من طمبة كمية الحفظة الق ىدل حياةالالرضا عن مستوى ما : ثثالاللسؤال ا

 ؟ىمنظر  في جامعة الخميل من وجية

لػدة  الب ػحةالرلح عػف ُتيوة لُئو   لا والرتب تيكرارااتيررجت ال ،لثال حلئلجحب  عف التؤاؿ 

( 11والجػدوؿ ) ،هـرظػر ُػف وجهػ  في جحُد  الرم ػؿ  د كر ـ ُف طمب  كم   الشر لقرآف البفظ  ا

 ذلؾ:  ولح

 (: 11) لوجدال

لػػػدة  الرلػػػح عػػػف الب ػػػحةوة ُتػػػيلب   تػػػواألوزاف الر حت الُد حر ػػػ برافػػػُيوتػػػطحت البتػػػحب   واالرال
 يرحزل حً ريب  ُ ،هـجه  رظر ُف و  في جحُد  الرم ؿ   الشر د القرآف الكر ـ ُف طمب  كم ظ  بف
رقم 

 انفقرة

توسط انم

 انحسببً

اف االوحر

 ٍبرينمعا

وزن ان

 انىسبً %

 تجدر

 انموافقت

رقم 

 انفقرة

انمتوسط 

 انحسببً

االوحراف 

 ٍبريعنما

وزن ان

 انىسبً %

 تجدر

 انموافقت

مزتفعت344.010.9780.2مزتفعت 87.2 1.15 134.36

تعمزتف314.001.0880.0عتتفمز 86.2 1.10 184.31

فعتمزت273.960.9479.2تفعتمز 85.8 0.97 24.29

مزتفعت173.941.0778.8مزتفعت 85.0 1.15 234.25

زتفعتم323.931.0978.6زتفعتم 84.2 1.02 34.21

مزتفعت13.930.9678.6مزتفعت 83.8 1.03 194.19

تفعتمز63.921.0378.4 مزتفعت 83.6 1.08 354.18

فعتزتم283.901.0278.0 مزتفعت 83.4 0.98 74.17

مزتفعت263.881.0277.6 مزتفعت 82.6 1.00 144.13

مزتفعت123.831.1176.6 تمزتفع 82.6 1.03 44.13

تفعتمز113.811.0776.2 عتتفمز 82.4 1.03 84.12

تمزتفع103.810.9776.2 زتفعتم 82.2 0.92 54.11

مزتفعت163.791.0475.8 عتمزتف 82.2 0.99 94.11

مزتفعت213.791.1475.8 مزتفعت 82.2 1.02 254.11

مزتفعت243.791.1675.8 مزتفعت 80.6 0.99 224.03
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رقم 

 انفقرة

توسط انم

 انحسببً

اف االوحر

 ٍبرينمعا

وزن ان

 انىسبً %

 تجدر

 انموافقت

رقم 

 انفقرة

انمتوسط 

 انحسببً

االوحراف 

 ٍبريعنما

وزن ان

 انىسبً %

 تجدر

 انموافقت

سطتمتو333.661.1573.2 مزتفعت 80.4 1.05 204.02

تمتوسط303.511.1570.2 فعتمزت 80.4 1.05 294.02

 مزتفعت 80.4 0.99 154.02

عتمرتف4.011.0480.2عه انحٍبة نهرضبرجت انكهٍت انذ

 

لكػػر ـ القػػرآف ابفظػػ  لػػدة  الب ػػحة لػػح عػػفالر  ُتػػيوة( أف 11جػػدوؿ )ال الػػواردة فػػي الب حرػػحت ر شػػي

ط يوتػمػغ الُب إذ ،يفدػ ُر  درجػ ب كػحف هـهػ  رظػر وج في جحُدػ  الرم ػؿ ُػف ُف طمب  كم   الشر د 

 . (80.2رتب  ُئو   )%( و 4.01) لد هـ ب حةلمرلح عف الرج  الكم   دمل البتحبي

مػى درجػ  ُوافقػ  ى أعقد بصمت عمػ :(23 ،2 ،18 ،13) ( أف الفقرات11لجدوؿ )و يلح ُف ا

جحُدػػ   فػػي د م ػػ  الشػػر   كبفظػػ  القػػرآف الكػػر ـ ُػػف طمبػػلػػدة  الرلػػح عػػف الب ػػحةوة ُتػػيل لرتػػب بح

بفػػظ وفهػػـ و  ،ي األُػػور الد ر ػػ أيُرػػى أف أعػػرؼ أك ػػر فػػ ح:واليػػي رصػػه ،ـهوجهػػ  رظػػر  فالرم ػػؿ ُػػ

واألُػػحف فػػي  قرارالقػػرآف وفّػػر لػػي االتػػي بفػػظو  ،فهػػـ الب ػػحة بصػػورة صػػب ب القػرآف الكػػر ـ  جدمرػػي أ

درحهحقراءة القرآف  ز د فيُدف في الو  ،ب حيي  .هُي لمب حة ُو

ُتػػيوة لقػػ  بحلرتػػب  درجػػ  ُوافقػػؿ أعمػػى  صػػمتب قػػد: (21 ،24 ،33 ،30) الفقػػرات أف فػي بػػ ف

 ي جحُدػ  الرم ػؿ ُػف وجهػ فػ ر د القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ  كم ػ  الشػ بفظػ لػدة  عف الب حة الرلح

رظريػػي لمب ػػحة أطػػّور و  ،أيُرػػى ب ػػحة كُػػحفػػي الصػػدب يري ػػب األُػػور ف الُػػ واليػػي رصػػهح: ،هـرظػػر 

الصػب  الرفتػ   يوة عػحلي ُػف أشػدر بُتػو  ،   تػد دةاجيُحع بب حةأيُيع و  ،ر فانرُقحرر  برظرة 

 .في ب حيي

بين و  الطمأنينة النفسية نحصائية بيلة إدال ة ذات ارتباطيجد عالقة تو  ىل: الرابعالسؤال 

ة الخميل من وجية في جامع مية الشريعةن طمبة كريم محفظة القرآن الكى ي لدالتفكير اإليجاب

 ؟نظرىم
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 د( إل جػحPearson Correlationُؿ اريبحط ب رتوف )ُدح اتيردـ ،الربحعيلئلجحب  عف التؤاؿ 

ُػف طمبػ  ر ـ بفظ  القػرآف الكػي لدة اليفك ر اإل جحبف ُف جه  وب  الطُمر ر  الرفت  ق  ب ف دبللا

بلؿ رػػ ُػػف كُػػح هػػو والػػح ،ُػػف جهػػ  أرػػرة الرم ػػؿ ُػػف وجهػػ  رظػػرهـ  ي جحُدػػفػػ  د كم ػػ  الشػػر 

 .(12دوؿ )الج

  (:12ول )جدال

ي لػدة اليفك ػر اإل جػحبف   وبػ ُػف جهػ مر رػ  الرفتػ  الطُ فبػ بلق  يبحط ب رتوف لمدر ؿ ايحئج ُدحُر
 ررةأ ُف جه  وجه  رظرهـُف    الرم ؿفي جحُد شر د لقرآف الكر ـ ُف طمب  كم   البفظ  ا

 لداللة اإلحصائيةا (قيمة )ر غيراتتالم
 0.000 **0.798  جحبير اإلاليفك  X ت  الطُمر ر  الرف

 (≥ 0.05) الداللةى د مستو ئيا عنة إحصادال * ،(≥ 0.01ة )للة إحصائيا عند مستوى الدال ** دا

وبػ ف    ر  الرفتػر الطُمب ف لمدبلق  بحط ياالر  ُدحُؿأف ( 12) ؿدو الج ر الُدط حت الواردة في يش

 بمػػػػغ  ػػػػؿمرجحُدػػػػ  الفػػػػي   د الشػػػػر  طمبػػػػ  كم ػػػػ ُػػػػف بفظػػػػ  القػػػػرآف الكػػػػر ـ اليفك ػػػػر اإل جػػػػحبي لػػػػدة 

  حً ئح  إبصػدالػبػ  ُوج طرد ػ قػ  عبلا  ػدؿ عمػى وجػود ذوه ،(0.000حئ   )بدالل  إبص (0.798)

فػي  د  ػ  الشػر كمف الكر ـ ُف طمب  لقرآبفظ  ار اإل جحبي لدة اليفك وب ف  لطُمر ر  الرفت  اب ف 

   ـ ُػف طمبػر كػلقػرآف البفظػ  ا   لدةر  الرفت مر طُال تزادُح كم همربب ث  يلح  ،جحُد  الرم ؿ

 . حصبدكس وال ، جحبي لد هـزاد اليفك ر اإلكمُح  ،م ؿفي جحُد  الر كم   الشر د 
 
 

 

بين و  يةلنفسالطمأنينة ا نبي ةلة إحصائيدال ة ذات ارتباطيجد عالقة تو  ىل: الخامسلسؤال ا

جية من و الخميل  ةامعفي ج ريعةكمية الش حفظة القرآن الكريم من طمبةلدى  الرضا عن الحياة

 ؟ظرىمن
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 ( إل جحدPearson Correlationُؿ اريبحط ب رتوف )ُدح ـيردات ،لئلجحب  عف التؤاؿ الرحُس

فظ  القرآف الكر ـ ُف طمبػ  بلدة  حةب الالرلح عف ف   وب هُف ج الطُمر ر  الرفت   ف ق  بدبللا

بلؿ ف رػػُػػ هػػو والػػح حكُػػ ،أرػػرةُػػف جهػػ   ظػػرهـُػػف وجهػػ  ر  الرم ػػؿ فػػي جحُدػػ كم ػػ  الشػػر د 

 .(13الجدوؿ )

 (: 13جدول )ال

لػدة  الب ػحة الرلػح عػفف ُف جهػ  وبػ  الرفت  الطُمر ر  ف ب يبحط ب رتوف لمدبلق  ر ؿ اريحئج ُدحُ
 أررة ُف جه    الرم ؿ ُف وجه  رظرهـفي جحُد الشر د   كر ـ ُف طمب  كم لبفظ  القرآف ا

 إلحصائيةلة الدال ا ()رقيمة  راتتغيالم
 0.000 **0.803 الرلح عف الب حة X ر  الرفت   طُمرال

 (≥ 0.05) اللةالدى د مستو * دالة إحصائيا عن ،(≥ 0.01لة )صائيا عند مستوى الدال إح لة** دا

وبػ ف  رفتػ   ر  الالطُمرب ف يبحط لمدبلق  االر  ُدحُؿأف  (13) دوؿجالحت الواردة في  يش ر الُدط

 بمػػػغ الرم ػػػؿفػػػي جحُدػػػ   بػػػ  كم ػػػ  الشػػػر د كػػػر ـ ُػػػف طملآف االقػػػر بفظػػػ  دة لػػػ حةح عػػػف الب ػػػالرلػػػ

  حً ئح  إبصػدالػُوجبػ   طرد ػ عبلقػ  ى وجػود ا  ػدؿ عمػوهذ ،(0.000حئ   )بدالل  إبص (0.803)

 في بفظ  القرآف الكر ـ ُف طمب  كم   الشر د لدة  حةعف الب  حالرلوب ف  لرفت  االطُمر ر  ب ف 

لكػر ـ ُػف طمبػ  بفظػ  القػرآف االرفت   لدة طُمر ر  ال تزاد حُمك همربح  يل ب ث ،رم ؿجحُد  ال

 . حصب دكسوال ،لد هـ لرلح عف الب حةازاد كمُح  ،في جحُد  الرم ؿ الشر د    كم

بين و  التفكير اإليجابي نلة إحصائية بيدال ة ذات يارتباطجد عالقة و ت ىل: السادسالسؤال 

ة الخميل من وجية في جامع ة الشريعةية كمطمب لكريم منآن احفظة القر لدى  حياةالرضا عن ال

 ؟ىمظر ن

 ( إل جػحدPearson Correlationُؿ اريبحط ب رتوف )ُدح ردـاتي ،التؤاؿ التحدس لئلجحب  عف

مبػ  كػر ـ ُػف طبفظ  القرآف اللدة  الرلح عف الب حةف ُف جه  وب  بير اإل جح اليفكق  ب ف دبللا
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بلؿ ُػػف رػػ و والػػحكُػػح هػػ ،ُػػف جهػػ  أرػػرة رظػػرهـ  ػػؿ ُػػف وجهػػ مالر  حُدػػفػػي ج  د الشػػر كم ػػ  

 .(14وؿ )الجد

 (: 14)جدول ال

ة لػد رلػح عػف الب ػحةلاف ُػف جهػ  وبػ  حبي ر اإل جػاليفكف ب بحط ب رتوف لمدبلق  ير دحُؿ اريحئج ُ
 ررةه  أُف ج ظرهـُف وجه  ر  الرم ؿ في جحُد القرآف الكر ـ ُف طمب  كم   الشر د  بفظ 

 لة اإلحصائيةلدال ا (ة )رمقي تغيراتالم
 0.000 **0.880 ف الب حةالرلح ع X اإل جحبي اليفك ر
 (≥ 0.05) الداللةى و د مست* دالة إحصائيا عن ،(≥ 0.01لة )دال ا عند مستوى اللة إحصائي** دا

 وبػ ف إل جػحبي ػر االيفكبػ ف لمدبلق   يبحطاالر  ُدحُؿأف ( 14) دوؿالج ر الُدط حت الواردة في يش

 بمػػػغ رم ػػػؿفػػػي جحُدػػػ  ال ر د  ـ ُػػػف طمبػػػ  كم ػػػ  الشػػػبفظػػػ  القػػػرآف الكػػػر لػػػدة  ةح عػػػف الب ػػػحلػػػالر 

  حً ئح  إبصػدالػ  ُوجبػ طرد ػ عبلقػ   عمػى وجػودا  ػدؿ وهذ ،(0.000حئ   )  إبصبدالل (0.880)

فػي  ر د الشػ طمب  كم  لكر ـ ُف بفظ  القرآف الدة  الرلح عف الب حةوب ف  فك ر اإل جحبيالي ف ب

ُػػف طمبػػ   ظػػ  القػػرآف الكػػر ـبفلػػدة ك ػػر اإل جػػحبي اليف زادُػػح كم همرػػبيلػػح ب ػػث   ،م ػػؿر  الجحُدػػ

 . حصبس كدوال ،لد هـ رلح عف الب حةالزاد كمُح  ،في جحُد  الرم ؿ كم   الشر د 

 رضـا عـن الحيـاةيجـابي والىل عزل الطمأنينـة النفسـية عـن العالقـة بـين التفكيـر اإل :لسابعا السؤال

 ؟في جامعة الخميل الشريعةن طمبة كمية حفظة القرآن الكريم مى لدالعالقة  ىذه قوة يضعف من

رػػ  الطُمر لُدرفػػ  يػػم  ر  (Path analysis) الُتػػحر يػػـ اتػػيرداـ يبم ػػؿ ،لئلجحبػػ  عػػف التػػؤاؿ التػػحبع

القرآف الكر ـ ُػف بفظ  ـ ُف  الكر رآف بفظ  القف الب حة لدة ى الرلح عي عمالرفت   واليفك ر اإل جحب

 ءً برػػح (Causal Model) ببيرُػوذج تػ البحب ػػ  ببرػحءوقحُػت  ،دػ  الرم ػؿفػي جحُ كم ػ  الشػر د طمبػ  

واتػيردُت البحب ػ   ،حه  واتػيقرائمالصػ ذات حتاتػالرُػحذج والدر   ُراجدػف رػبلؿ ُػ ،أتحس رظػري ىمع

برحئ ػ  رُػوذج الُدحدلػ  البم ػؿ يإجػراء  ـػيػو  ، دراتػال ُولػوع دػد األرتػب ل هألرػ ؾوذلػالرُوذج التببي  



 

86 
 

 Path) حرالُتػػ يبم ػػؿ بحتػػيرداـ ،الدراتػػ لب حرػػحت  ُػػدة ُطحبقػػ  الرُػػوذج الُقيػػرح فُػػ ؽاليبقػػ بهػػدؼ

analysis) ُجببررػػػح ( آُػػػوسIBM SPSS Amos)  الُؤشػػػرات وذلػػػؾ اعيُػػػحدًا عمػػػى عػػػدد ُػػػف

 :لتببيا جرُوذء الي   لبرح  الرطوات اندت البحب وقد ايب ،اإلبصحئ  

 .  رات الدرات  البحل ُيث فرحء رُوذج تببي ب ب .1

 .ي بير الُيث رات بحل فب  لمدبلق إرشحء رُط  .2

 .الُيث رات فب  الدبلقحتر رُوذج يرط طي لُتحـ رت .3

 .تحرلُا ُدحُبلتبتحب  .4

 .الُطحبق  ُع الرُوذج األتحتي فريبحر بتا .5

 .الريحئجويفت ر  يبم ؿ .6

بحلرلػح عػف  تػبب حً ريبط  ػ  جػحبياإلاليفك ػر  فأ رػبلؿ ُػف ؾوذلػ ، حً ظج لفرُوذلذا اهح يول  فكُح  ُك

بلق  ويز د ُف دالطب د   ؤ ر فيي ربُح ،ُحب رهكُيث ر وت ط  متأدرإذا   الطُمر ر  الرفت  فوأ ،الب حة

ف ظػػ  القػػرآالب ػػحة لػػدة بفالرلػػح عػػف الطُمر رػػ  الرفتػػ   واليفك ػػر اإل جػػحبي عمػػى ُدرفػػ  يػػم  ر و  ،يهػػحقو 

 م ؿ.في جحُد  لر   الشر د  ُف طمب  كم كر ـال

لػدة أفػراد ع رػ   ةحبي والرلح عف الب ػحاإل جر ك الطُمر ر  الرفت   عمى الدبلق  ب ف اليفولُدرف  يم  ر 

 .(15جدوؿ )الالُولب  في   ُؤشرات الُطحبقُف  الدد د  ردُت البحب اتي ،الدرات 

 (: 15جدول )ال

 (253الدراسة الحالية )ن=مع بيانات  قترحالم لمنموذج سن المطابقةح مؤشرات

 محك انقبول انمحسوبتانقٍمت  شرمؤان

GFI:1 بقتالمطاجودةمؤشزGFI  0.90

CFI1المقارنالمطابقت:مؤشزAGFI  0.90 

RMSEA:2.2 اثالخطأالتقزيبيطمزبعستورمجذRMSEA  0.05
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 الُقيػرحمرُػوذج ل( Goodness of Fit) حبقػ الُط ودةجػُؤشػرات أف  (15)لجػدوؿ  يلػح ُػف ا

 (1بمثػػت ق ُيػػه )الػػذي  جػػودة الُطحبقػػ  ؤشػػرُف أب ػػث  ،ـ لكػػؿ الُؤشػػراتأفلػػؿ القػػ  مػػىعبػػوز ي

يػػدؿ عمػػى  وهػػذه الق ُػػ  (1) حرفلُقػػا  ُطحبقػػالُؤشػػر   ُػػ قت وبمثػػ ،جػػودة ُطحبقػػ  يحُػػ   ػػدؿ عمػػى

البرػػحئي الرُػػوذج  يفػػرات لُؤشػػا أهػػـ هػػوو  (RMSEA) ُتػػيلُؤشػػر ر   بحإللػػحف ،  اليحُػػ الُطحبقػػ

 Hair et al., 1998; Baron and) ُطحبقػ  يحُػ ُػ  ق  هػيو ( 0.00) لق ُػ ا بمػغوالػذي 

Kenny, 1986) 

اء يبم ػػػؿ ر قحُػػػت البحب ػػػ  بػػػإج ،البحل ػػػ لب حرػػػحت الدراتػػػ  وذج الُقيػػػرح الرُػػػ ُبلئُػػػ بدػػػد اليمكػػػد ُػػػف 

 (.16الريحئج كُح هي ُولب  في الجدوؿ )رت وكحُتحر ال

  (:16جدول )ال

 الرلح عف الب حةعمى بي اإل جح ك رفميل ُحلير واإلجششر وغ ر الُبح  ر الُبحاليم

 حياةالرضا عن ال النفسيةالطمأنينة  ير المؤثرالمتغ نوع التأثير

 ć مباشرال األثر
 0.293 0.000  ر  الرفت  الطُمر

 0.668 0.771 اإل جحبياليفك ر 

  رغير المباش راألث
 0.000 0.000 رفت  الطُمر ر  ال
 0.226 0.000 ي جحباليفك ر اإل

  c اإلجمالي األثر
Zero-Order 

 0.293 0.000 الطُمر ر  الرفت  
 0.894 0.771 اليفك ر اإل جحبي

 باشر + األثر غير المباشر* األثر اإلجمالي = األثر الم

ح أ ػػػر إ جػػػحبي عمػػػى الرلػػػح عػػػف واليفك ػػػر اإل جػػػحبي لهػػػأف الطُمر رػػػ  الرفتػػػ    (16لجػػػدوؿ )ُػػػف ا  فبػػػي

 ،مى الرلح عف الب حةعاإل جحبي  اليفك ر ًا هحًُح في ز حدة أ ردور   فت الرر ر  دب الطُميم ثب  ،الب حة

ُػف  الب ػحة الرلػح عػف جػحبي عمػى اإلبػ ف اليفك ػر  وهذا  يلح ُف الدبلق  غ ر الُبحشػرة أل ػر الدبلقػ 

مػى اإل جػحبي ع ر ػفكفكحرػت الدبلقػ  غ ػر الُبحشػرة لمي ،الرفتػ   )كُيث ػر وتػ ط(ربلؿ إدرحؿ الطُمر ر  
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ز ػػد ُػػف قػػوة الدبلقػػ  بػػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي يالرفتػػ     الطُمر رػػبُدرػػى أف  ،حة إ جحب ػػ عػػف الب ػػ حالرلػػ

شػر لميفك ػر اإل جػحبي بحغ ػر الُ حف األ ػركػب ػث  ،ب رهُػحكُيث ػر وتػ ط  والرلح عف الب حة إذا أدرمت

  طُيث ػػػػر وتػػػػ  الرفتػػػػ   كرػػػػ وهػػػػذا  ػػػػدؿ عمػػػػى أف الطُمر ،(2.226 تػػػػحوي )لرلػػػػح عػػػػف الب ػػػػحة عمػػػػى ا

( قبػػؿ إدرػػحؿ الطُمر رػػ  2.668الب ػػحة ُػػف )عػػف  الرلػػح ى جػػحبي عمػػز ػػحدة أ ػػر اليفك ػػر اإلاتػػيطحعت 

 :أي بُقدار  طوتكُيث ر  الرفت   الطُمر ر  ( بدد إدرحؿ2.894الرفت   كُيث ر وت ط إلى )

 (0.226)=  (ć -c)، ذج يبم ؿ الُتحررُو لشكؿ انيي  ولح وا: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 تغٍراثبٍه انم ةمببشرة وغٍر انمببشرنا رخطٍطً نهىمورج ومعبمالث انتأثٍسبر انت(: انم1كم )ش

 
 

جػػحبي اإل  لميفك ػػرالُبحشػػر  ة األ ػػررفتػػ   عُمػػت عمػػى ز ػػحد( أف الطُمر رػػ  ال1 يلػػح ُػػف الشػػكؿ )

وهػذا  شػ ر إلػى  ،اليوتػط رػدع( 0.894( قبػؿ اليوتػط إلػى )0.668ُػف )عمى الرلح عف الب ػحة 

جػػػحبي عمػػػى إل ر الُبحشػػػر لميفك ػػػر األ ػػػا  ػػػحدةالرفتػػػ   كُيث ػػػر وتػػػ ط فػػػي ز ُمر رػػػ  ور الُهػػػـ لمطدالػػػ

 الرلح عف الب حة.

(2.226)لمباشزاألثزغيزا  

(2.894=2.226+2.668)األثزالكلي=  
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  الرفتػػ   عػػف الدبلقػػ  بػػ ف ُمر رػػ  ر الطف عػػزؿ يػػمأ ُكػػف القػػوؿ الُتػػحر ج يبم ػػؿ ُػػف رػػبلؿ ريػػحئ

كم    ف طمب فظ  القرآف ُبة هذه الدبلق  لدة لدؼ ُف قو ة  اليفك ر اإل جحبي والرلح عف الب ح

ذا يـالشر د  في جحُد  الرم ؿ ر وتػ ط بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي إدرحؿ الطُمر ر  الرفت   كُيث ػ ، وا 

 .ب رهُحدبلق  ال عف الب حة فإره  ز د ُف قوةوالرلح 

اردػػدـ األ ػػر ه إذا أرػػ (Holmes, 2002 بػػ ف هػػولُز )( فقػػد يػػحـولُدرفػػ  رػػوع اليوتػػط )جزئػػي أـ 

لػػدؼ األ ػػر بػػ ف إذا  فػػإف الُيث ػػر الوتػػ ط  يوتػػط كم ػػًح، أُػػح وأصػػبح غ ػػر داؿ إبصػػحئ حً  ب رهُػػح

يث ر الوت ط  يوتط جزئ ًح في الدبلق  وبقي داؿ إبصحئ ًح فإف الُ الُيث ر الُتيقؿ والُيث ر اليحبع

 .ب ف الطُمر ر  الرفت   والرلح عف الب حة

 ؿدابقي و إبصحئ ًح قبؿ اليوتط  اؿد يفك ر اإل جحبي وب ف الرلح عف الب حة كحفال أ رأف  ثوب  

 الدبلق  ب رهُح.تط جزئ ًح فإف الطُمر ر  الرفت   ييو لذا  ،وتطاليعرد ئ ًح إبصح
 

 مسـتوىو  لنفسـيةانـة الطمأني لمسـتوىة سـدراال تختمـف تقـديرات أفـراد عينـة لىـ: الثـامنلسؤال ا

 طمبـة كميـة الشـريعةمـن القـرآن الكـريم حفظة لدى  اةمستوى الرضا عن الحيو  يلتفكير اإليجابا

مسـتوى حفـظ  ،العمميـةالدرجـة  ،الجـنس) ات:متغيـر مل وفقـاً م مـن وجيـة نظـرى الخميلفي جامعة 

 .(القرآن

 :اني   األتئم  الفرع   ب ث ارب ؽ عره

نـة الطمأني مسـتوى وسـطاتبـين متية ئاحصـة إلـدال وق ذات توجد فـر  ىل :األول السؤال الفرعي
م مـن رآن الكـريحفظـة القـلـدى  ن الحيـاةالرضـا عـومسـتوى  التفكيـر اإليجـابي وىمستو  النفسية

 .الجنستعزى لمتغير  من وجية نظرىم في جامعة الخميل لشريعةطمبة كمية ا
تػػػيوة الرفتػػػ   رػػػ الطُمر  يوةتػػػُ تتػػػطح ف ُيو بػػػالفػػػروؽ لفبػػػص  تػػػيوة  يباليفك ػػػر اإل جػػػح ُو ُو

ُػف وجهػ   الرم ػؿ فػي جحُدػ  طمبػ  كم ػ  الشػر د  ُػف بفظػ  القػرآف الكػر ـلػدة   حةالرلح عف الب
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 Independent-Sample)  لمد رحت الُتيقم ر )ت(ريبحا اتيردـ ،رسالجُيث ر يدزة ل رظرهـ
t-test)، (17وؿ )جدح في الكُح هو ُول. 

  :(17جدول )ال

 ةُتػػيو طحت تػػف ُيو بػػ ؽ الفػػرو  مػػىع( لميدػػرؼ Independent- Sample t-test) )ت( حريبػػار حئجريػػ
تػػيوة رػػ  الرفتػػ  لطُمر ا تػػيوة الرلػػح عػػف  إل جػػحبي ػػر افكالي ُو كػػر ـ ُػػف بفظػػ  القػػرآف اللػػدة  الب ػػحةُو

 .(253 = ف) لجرسايدزة لُيث ر  ُف وجه  رظرهـ في جحُد  الرم ؿ طمب  كم   الشر د 

 دعذان ىسانج انمتغٍر
وسط انمت

 سببًانح

ف راحاالو

 ريانمعٍب

مت ث قٍ

 سوبتنمحا
 تانذالنت اإلحصبئٍ

 انطمأوٍىت انىفسٍت
 0.68 3.66 54 ذكز

4.704
**

 0.000
 0.52 4.07 199 ىأنث

 إلٌجببًانتفكٍر ا
 0.59 4.18 54ذكز

3.640
**

0.000
 0.56 3.85 199ىأنث

 ٍبةعه انحانرضب 
 0.74 3.92 54ذكز

1.127 0.261 
 0.58 4.03 199ىأنث

 251درجات الحرية =  ،(0.05) لةدال  عند مستوى ياً دالة إحصائ*  ،(0.01)عند مستوى داللة  *دالة إحصائياً *
 2.58 = (0.01ة )ى داللستو د م( الجدولية عنقيمة )ت ،1.96 =( 0.05)لة ال وى دمستد نت( الجدولية ع)ة قيم

 ُح  مي: إلى( 17) وؿالجد في الواردة الب حرحتر يش 

ُتػػػػػيوة  ُيوتػػػػػطحتبػػػػػ ف  (≥0.05)  عرػػػػػد ُتػػػػػيوة الداللػػػػػ  ت داللػػػػػ  إبصػػػػػحئ ذاوؽ فػػػػػر  وجػػػػػود -

 ث ػرلُية يدػز  في جحُد  الرم ؿ طمب  كم   الشر د  ر ـ ُفبفظ  القرآف الكفت   لدة الر ر الطُمر 

 فُػػ أكبػػر وهػػي (0.000  إبصػػحئ   )بداللػػ (4.704)   ُػػ  )ت( الُبتػػوبقب ػػث بمثػػت  ،جػػرسال

بُيوتػط  إلرػحثاح الفػروؽ لصػحل وكحرػت ،(0.05لػ  )دالُتػيوة ( عرػد 1.96ول   )الجد)ت(  ق ُ 

  . ر ُف الذكورأك طُمر ر  رفت  هف لد  حثاإلرأف  أي ،لمذكور( 3.66بؿ )قح( 4.07ُ)بتحبي 

 ػر اليفكُتػيوة  يوتػطحتُبػ ف  (≥0.05)ت دالل  إبصحئ   عرػد ُتػيوة الداللػ  ذافروؽ وجود  -

 ،جػرسال  رثُيل ةيدز  في جحُد  الرم ؿ  ُف طمب  كم   الشر دـ  بفظ  القرآف الكر لدة  يحباإل ج

)ت(  ُػ ق  ُػف أكبػر وهػي (0.000   )بدالل  إبصػحئ (3.640)  وبلُبتا  ُ  )ت(قب ث بمثت 
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يوتػػط بتػػحبي بُ كورالػػذالفػػروؽ لصػػحلح  وكحرػػت ،(0.05لػػ  )دالُتػػيوة ( عرػػد 1.96ول ػػ  )الجد

  .اإلرحثك ر ُف أ يفك ر إ جحبي ـد هل رالذكو أف  أي ،رحثلئل( 3.85بؿ )ُقح( 4.18)

وة ُتػػي حتُيوتػػطبػػ ف  (≥0.05)داللػػ  ة اليو ت داللػػ  إبصػػحئ   عرػػد ُتػػذاوؽ فػػر  ودوجػػ عػػدـ -

  ػرثلُية يدز  في جحُد  الرم ؿ كم   الشر د بفظ  القرآف الكر ـ ُف طمب  لدة  الرلح عف الب حة

 فُػ أصػثر وهػي (0.261)   ئبداللػ  إبصػح (1.127)  بتػو الُب )ت( ُ  قب ث بمثت  ،رسجال

  .(0.05ل  )دالُتيوة عرد ( 1.96ول   )الجد)ت(  ق ُ 

نـة الطمأني مسـتوى وسـطاتبـين متية ائحصـة إلدال  توق ذاتوجد فر  ىل :الثانيالسؤال الفرعي 

 نالقـرآن الكـريم مـ حفظـةلـدى  حيـاةلا الرضـا عـن ومسـتوى بياإليجـاالتفكيـر  ومستوى النفسية

 .ميةالدرجة العمتعزى لمتغير  رىممن وجية نظ جامعة الخميل في مبة كمية الشريعةط

تػػػيو  رػػػ  الرفتػػػ  الطُمر  ةيو تػػػُ بػػػ ف ُيوتػػػطحتالفػػػروؽ  بػػػصلف تػػػيوة  ليفك ػػػر اإل جػػػحبيا ةُو ُو

 ُػف وجهػ  لرم ػؿا  فػي جحُدػ  ػ  الشػر د مبػ  كمبفظػ  القػرآف الكػر ـ ُػف طلػدة  الرلح عف الب حة

-Independent)  يقملُتػػلمد رػػحت ا ريبػػحر )ت(ا ردـاتػػي ،الدرجػػ  الدمُ ػػ ر  ػػيدػػزة لُيث رظػػرهـ

Sample t-test)، (18وؿ )ح في الجدكُح هو ُول. 

ق الفرومى ع( لمتعرف Independent- Sample t-test) )ت( بارتنتائج اخ :(18جدول )
عن ا ضومستوى الر  يجابيفكير اإلالت ىو ستوم نة النفسيةطمأنيال توىمسطات سن متو بي

 ظرىمية نوجمن  في جامعة الخميل الشريعةية القرآن الكريم من طمبة كمحفظة لدى  الحياة
 .(253 = )ن العمميةالدرجة تعزى لمتغير 

المتوسط  العدد لدرجة العمميةا رالمتغي
 سابيالح

حراف االن
 ريالمعيا

مة ت قي
 وبةسالمح

 داللة اإلحصائيةال

 النفسية أنينةملطا
 0.000 4.525** 0.58 3.90 205 بكحلور وس

 0.45 4.31 48 ُحجتي ر فمعمى

 التفكير اإليجابي
 0.000 4.623** 0.59 3.84 205  وسور بكحل

 0.54 4.27 48 ىُحجتي ر فمعم
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 الرضا عن الحياة
 0.000 4.039** 0.59 3.93 205 بكحلور وس

 0.60 4.32 48 فمعمىجتي ر ُح
 251درجات الحرية =  ،(0.05) داللة عند مستوى ياً ائدالة إحص*  ،(0.01) لةيًا عند مستوى دال لة إحصائ*دا*
 2.58 = (0.01ة )ى داللستو د ملية عنجدو ( ال)ت قيمة ،1.96 =( 0.05)لة ال مستوى دد نجدولية ع( الت)ة قيم

 ُح  مي: لىإ( 18)الجدوؿ الواردة في  الب حرحتيش ر 

ُتػػػػػيوة  وتػػػػػطحتُيبػػػػػ ف  (≥0.05)لػػػػػ  داللحئ   عرػػػػػد ُتػػػػػيوة االلػػػػػ  إبصػػػػػت دذا وؽفػػػػػر وجػػػػػود  -

 ث ػرلُية يدػز  لرم ؿفي جحُد  ا كم   الشر د  طمب ف بفظ  القرآف الكر ـ ُ   لدة رفتال الطُمر ر 

 أكبر يوه (0.000بدالل  إبصحئ   ) (4.525)   ُ  )ت( الُبتوبقثت ب ث بم ،مُ  الدالدرج  

الُحجتػػي ر الفػػروؽ لصػػحلح  وكحرػػت ،(0.05لػػ  )دالتػػيوة ُ( عرػػد 1.96)  ل ػػو الجد)ت(  ق ُػػ  ُػػف

معمى طمبػػػ  الُحجتػػػي ر فػػػأف  أي ،ر وسلو لمبكػػػح( 3.90( ُقحبػػػؿ )4.31)ي تػػػحببُيوتػػػط ب عمىفػػػم

  .بكحلور وسطمب  الر ُف أك  طُمر ر  رفت   لد هـ

ليفك ػر ايوة تػُ ُيوتػطحتبػ ف  (≥0.05)لػ  ت دالل  إبصحئ   عرػد ُتػيوة الدالذافروؽ وجود  -

الدرجػ   ث ػرلُية يدػز   ػؿلرمفػي جحُدػ  ا كم   الشر د  قرآف الكر ـ ُف طمب ال بفظ لدة  إل جحبيا

 ُػػف أكبػػر وهػػي (0.000بداللػػ  إبصػػحئ   ) (4.623)   ُػػ  )ت( الُبتػػوبقث بمثػػت ب ػػ ، ػػ الدمُ

 جتػي رحُل  اطمبػلفػروؽ لصػحلح ا كحرػتو  ،(0.05ل  )دالُتيوة ( عرد 1.96)ول   الجد)ت(  ق ُ 

حجتػػػػي ر الُطمبػػػػ  أف  أي ،البكػػػػحلور وسلطمبػػػ  ( 3.84ُقحبػػػػؿ )( 4.27)ُيوتػػػػط بتػػػػحبي ب فػػػمعمى

  .طمب  البكحلور وسك ر ُف أ بيجحيفك ر إ  ـلد ه فمعمى

الرلػػح ُتػيوة  يوتػطحتُبػ ف  (≥0.05)  عرػد ُتػيوة الداللػ  حئ ت داللػ  إبصػذافػروؽ وجػود  -

الدرج   ث رلُية ز يد في جحُد  الرم ؿ الشر د  كم    مبالقرآف الكر ـ ُف طبفظ   لدة عف الب حة

 ُػػف كبػػرأ وهػػي (0.000)   بداللػػ  إبصػػحئ (4.039)  ُبتػػوبال  ُػػ  )ت(قب ػػث بمثػػت  ،دمُ ػػ ال

ُحجتػي ر   الطمبػالفػروؽ لصػحلح  وكحرػت ،(0.05ل  )دالوة ُتي( عرد 1.96ول   )الجد( )ت ق ُ 
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ر ي تػػػػطمبػػػػ  الُحجأف  أي ،لور وسالبكػػػػح بػػػ لطم( 3.93( ُقحبػػػػؿ )4.32) يوتػػػػط بتػػػػحبيبُ فػػػمعمى

  .لور وسبكحطمب  الأك ر ُف ف الب حة رلح ع ـلد ه فمعمى

نـة نيالطمأ مسـتوى وسـطاتبـين متية ائحصـة إلدال وق ذات فر  توجد ىل :السؤال الفرعي الثالث

ن الكـريم مـن قـرآال حفظـةدى لـ عـن الحيـاةالرضـا  ومسـتوى يـر اإليجـابيالتفك ومستوى النفسية

 .نوى حفظ القرآمستتعزى لمتغير  وجية نظرىم من في جامعة الخميل عةيطمبة كمية الشر 

تػػػيوة رفتػػػ  رػػػ  الالطُمر  يوةتػػػُ وتػػػطحتف ُيبػػػ الفػػػروؽ لفبػػػص  تػػػيوة  جػػػحبياليفك ػػػر اإل  ُو ُو

  هػُػف وج ؿجحُدػ  الرم ػفػي  د بفظػ  القػرآف الكػر ـ ُػف طمبػ  كم ػ  الشػر لػدة  حةالرلح عف الب 

  لمد رػػػػػػػػحت الُتػػػػػػػػيقم ت(ريبػػػػػػػػحر )ا اتػػػػػػػػيردـ ،فآقػػػػػػػػر لُتػػػػػػػػيوة بفػػػػػػػػظ ايث ػػػػػػػػر يدػػػػػػػػزة لُ رظػػػػػػػػرهـ

(Independent-Sample t-test)، (19وؿ )في الجد حُولو كُح ه. 

ــائج اخ :(19جــدول ) ــارنت ــيق الفــرومــى علمتعــرف ( Independent- Sample t-test) )ت( تب ن ب
حفظـة القـرآن ى لـد الرضا عـن الحيـاة ومستوى ييجاباإل التفكير ومستوى سيةة النفنالطمأني مستوىطات سمتو 
 = )ن نمسـتوى حفـظ القـرآتغيـر ى لمعـز ت مـن وجيـة نظـرىم امعـة الخميـلي جفـ م مـن طمبـة كميـة الشـريعةالكري
253). 

 العدد نظ القرآمستوى حف المتغير
المتوسط 

 سابيحال
حراف االن

 ريالمعيا
مة ت قي
 سوبةالمح

لة الدال 
 حصائيةاإل

 نفسيةال طمأنينةال
 0.002 3.209** 0.58 3.92 201 جزئي
 0.52 4.21 52 كمي

 بيالتفكير اإليجا
 0.004 2.888** 0.59 3.87 201 جزئي
 0.62 4.14 52 كمي

 رضا عن الحياةال
 0.007 2.710** 0.59 3.95 201 جزئي
 0.67 4.21 52 ميك

 251ت الحرية = جار د ،(0.05) داللة ند مستوىع ياً صائدالة إح*  ،(0.01) داللة *دالة إحصائيًا عند مستوى*
 2.58 = (0.01ة )ى داللستو د مية عنجدولال( قيمة )ت ،1.96 =( 0.05)لة ال دمستوى د نت( الجدولية ع) ةقيم

 ُح  مي: إلى( 20الجدوؿ )واردة في ال الب حرحتيش ر 
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تػػػػػيوة ُ طحتيوتػػػػػُبػػػػػ ف  (≥0.05)لػػػػػ  ة الدالت داللػػػػػ  إبصػػػػػحئ   عرػػػػػد ُتػػػػػيو ذافػػػػػروؽ وجػػػػػود  -

 ث ػرلُية يدػز  د  الرم ؿجحُفي  ُف طمب  كم   الشر د بفظ  القرآف الكر ـ ة دالرفت   ل ُمر ر الط

 وهػي (0.002إبصػحئ   )بدالل   (3.209)  الُبتوب  ُ  )ت(قب ث بمثت  ،لقرآففظ اب ُتيوة

 البفػظلح روؽ لصػحالفػ وكحرػت ،(0.05)لػ  دالُتػيوة ( عرػد 1.96ول   )الجد)ت(  ق ُ  ُف أكبر

 لػػد هـ كمػػيال البفػػظطمبػػ  أف  أي ،الجزئػػيلمبفػػظ ( 3.92ُقحبػػؿ )( 4.21)ُيوتػػط بتػػحبي ب الكمػػي

  .الجزئي البفظمب  طُف ر أك  طُمر ر  رفت  

اليفك ػر ُتػيوة  ُيوتػطحتبػ ف  (≥0.05)د ُتػيوة الداللػ  ت دالل  إبصحئ   عرػذافروؽ وجود  -

ُتػيوة  ث ػرُيلة يدػز  ُد  الرم ػؿفي جح د الشر    طمب  كمالكر ـ ُف  القرآفبفظ  لدة  اإل جحبي

 أكبػػر وهػػي (0.004بداللػػ  إبصػػحئ   ) (2.888)  ببتػػو  ُػػ  )ت( الُقب ػػث بمثػػت  ،فبفػػظ القػػرآ

البفػظ طمبػ  لصػحلح  الفػروؽ وكحرػت ،(0.05لػ  )الدُتيوة ( عرد 1.96ول   )جدال)ت(  ق ُ  ُف

 البفػػػظ الكمػػػيبػػػ  طمأف  أي ، وسلور   البكػػػحلطمبػػ( 3.87)ُقحبػػػؿ ( 4.14)بُيوتػػػط بتػػػحبي  الكمػػي

  .ظ الجزئيالبفطمب  ُف  أك ر يفك ر إ جحبي ـ هدل

الرلػػح ُتػيوة  يوتػطحتُبػ ف  (≥0.05)ة الداللػ  ُتػيو د ت داللػ  إبصػحئ   عرػذافػروؽ د وجػو  -

 ث ػػػرلُية يدػػػز  فػػػي جحُدػػػ  الرم ػػػؿ ـ ُػػػف طمبػػػ  كم ػػػ  الشػػػر د بفظػػػ  القػػػرآف الكػػػر لػػػدة   ػػػحةعػػػف الب

 وهػي (0.000بدالل  إبصػحئ   ) (2.710)  ت( الُبتوب ُ  )قت ث بمثب  ،القرآفُتيوة بفظ 

طمبػػ   الفػػروؽ لصػػحلح وكحرػػت ،(0.05  )لػػدالُتػػيوة ( عرػػد 1.96)ول ػػ  لجدا( )ت ق ُػػ  ُػػف كبػػرأ

طمبػػ  أف  أي ،الجزئػػيالبفػػظ طمبػػ  لطمبػػ   (3.92( ُقحبػػؿ )4.21)بتػػحبي بُيوتػػط  البفػػظ الكمػػي

  .بفظ الجزئيالطمب    ر ُفأك الب حة رلح عف ـد هل لكميالبفظ ا
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 الخامسلفصل ا
 .قيرابحتبُجُوع  ُف اليوص حت واال والرروج ،  ريحئج الدرات رحقشُ الفصؿ لُف هذاي 

 الدراسةائج تنمناقشة أواًل: 
كريم من طمبة لقرآن الفظة احى طمأنينة النفسية لدتوى المسما السؤال األول: مناقشة نتائج 

 ؟ىمل من وجية نظر في جامعة الخمي الشريعة ةكمي

فػي  ف طمبػ  كم ػ  الشػر د بفظ  القرآف الكر ـ ُػلدة ت   رفر  الالطُمر ُتيوة أف  ريحئجلا أظهرت

كم ػػػ  رجػػػ  المدل يوتػػػط البتػػػحبيإذ بمػػػغ الُ ،ُريفدػػػ  بدرجػػػ  كػػػحف هـرم ػػػؿ ُػػػف وجهػػػ  رظػػػر ُدػػػ  الجح

  .(79.6  ُئو   )%( ورتب3.98)  فت ر ر  اللمطُمر

يهـ ي طب دػ  فػي جحُدػ  الرم ػؿ ُبػحفظوف فػر دهذه الري جػ  إلػى اف طمبػ  كم ػ  الشػ يفت رو ُكف 

يُتػػكوف بُبػػحدئ الػػد ف اإلتػػبلُي الػػحف  الػػى أف الُرػػحهج اليػػي  درتػػورهح يدػػزز لػػد هـ ا ُػػحف  ُو

كؿ ُح  بدث لهـ فػي  ر  وأف بحلطُمر  وفر لد هـ الشدور عقحئدي قحئـ عمى االيكحؿ عمى ا وهذا

ُػػورهـ كُػػح  د ر ألػػد هـ إبتػػحس  ق رػػي أف ا تػػلػػد هػػذه الب ػػحة هػػو ُػػف ا،  وايكػػحلهـ عمػػى ا  و 

ئف قموبهـ بػذكر ا أال بػذكر الذ ف آُروا ويطُ: ، قحؿ يدحلى شحء وهذا  ز د ُف طُمر ريهـ الرفت  

 ( . 28لرعد : )ا" ا يطُئف القموب

لبكحلور وس ة اإلى اف الطمب  الذ ف  درتوف الدمـو الد ر   تواء عمى ُتيو  ة هذه الري ج يدز كُح 

ي يوجهػػحت د ر ػػ  عقحئد ػػ  أك ػػر ُػػف غ ػػرهـ وطب دػػ  الُػػواد الدراتػػ    ػػح  كورػػوف ذو أو الدراتػػحت الدم

رفتػػ   الطُمر رػػ  الكػػر ـ والفهػػـ الصػػب ح لػػه  تػػحعد عمػػى وجػػود ُتػػيوة عػػحؿ ُػػف وبفػػظ القػػرآف ال

 . هـلد

 يدمػػػؽ بحلب ػػػحة  ُػػػح ُ ػػػؿ الُػػػرهج القرآرػػػي رحرطػػػ  طر ػػػؽ لئلرتػػػحف الُتػػػمـ ف ػػػيدمـ ُػػػف ربللػػػه كػػػؿ و 

  واالجيُحع   واالقيصحد   وغ رهح لذلؾ فإف الرطحب القرآري  دعوا هؤالء ريمف  الرفت بجواربهح الُ
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 عػز ر عرػد ادّ شيء ُقـ  ، وأف كؿ   الى االطُئرحف وااليكحؿ عمى ا في كؿ أُور ب حيهالطمب

ب ػرة واليوكؿ عم ه  تحهـ بدرجػ  ك وجؿ ُُح  بدث الراب  والتك ر  في رفوتهـ ،  وأف اإل ُحف بح

ُػف ايبػع "ف ت هذا الُديقػد )الطُمر رػ  الرفتػ  ( فػي رفػس الطمبػ  ُػف بفظػ  القػرآف الكػر ـ .في ي ب 

ف أعرض عػف ذكػري فػإف ( ، 124-123: طػهكح".) لػه ُد شػ  لػر هداي فبل  لؿ وال  شقى ُو

 ( . 13زروف" ) االبقحؼ : ب "إف الذ ف قحلوا ربرح ا  ـ اتيقحُوا فبل روؼ عم هـ والهـ

اليػي أظهػرت ريحئجهػح أف ُتػيوة الطُمر رػ  ( 2017) دراتػ  أبػو هػدروس  جػ  ُػعفقت هذه الريواي

البحجحت أهـ  ُفد ت   يدطُمر ر  الرفال أف  يي يرة وال ، ُريفعالكر ـ فظ  القرآف ب  لدة الرفت 

ػػػ  لمرُػػػو الرفتػػػي التػػػم ـ لكػػػؿ فػػػرد، ويشػػػ ر إلػػػى ت ذا يبحطهػػػح الو  ػػػؽ بػػػحلُيث راتار  األتحتػػػ   البلُز

وف ذلؾ ر و فت موؾ الد ري كحالليزاـ الد ري والصدؽ واإل  حر والتُحت الرفت   اال جحب  الصم  بحلت

ك  ػػػر ُػػػف يشػػػ ر ، و مفػػػردل لرفتػػػ  الطُمر رػػػ  ا لرفػػػع ُتػػػيوة صػػػب يربػػػ  ر بػػػمف ب ئػػػ  اليبفػػػ ظ يشػػػكؿ

ب ػث يديبػر  والطُمر رػ  د الرابػ  الرفتػ  مقػر يجمػب ل أو قراءيػه الكر ـالقرآف  الدراتحت إلى أف بفظ

صػحعب والقمػؽ أُػحـ يبػد حت حللػ ؽ لكؿ ُف  شدر براءيه ُبلذا آُرح ق ا ُػح أكديػه ، وهػذالب ػحة ُو

ُتػػيوة  حرت إلػػى اريفػػحع( اليػػي أشػػ2013د )تػػ ، وال(1997(، والديػػوـ )2010) ُصػػطفى دراتػػ 

 رآف أك ر ُف غ رهـ .القالطُمر ر  الرفت   لدة طمب  يبف ظ 

الكػػر ـ لمقػػرآف ف ت ريحئجهػػح أأظهػػر  اليػػي( 2018) ودةُتػػد  اتػػ ُػػع در هػػذه الري جػػ  أ لػػح وايفقػػت 

 وشػػفحء حو  ر  لمػػر لمػػرفس وطُمر رػػ  لمقمػػب وتػػكفهػػو رابػػ   الرفتػػ    دور كب ػػر  لمشػػدور بحلطُمر رػػ 

اليػػػػي  ((2013 بُػػػػددراتػػػػ  التػػػػ د أع كُػػػػح ايفقػػػػت ُػػػػ ، الرفتػػػػ  اض لػػػػطرابحت واألُػػػػر لجُ ػػػػع اال

 وجػػود عبلقػػ  اريبحط ػػ  طرد ػػ  بػػ ف الطُمر رػػ  اريفػػحع التػػُ  الدحُػػ  لمطُمر رػػ  و  ريحئجهػػحأولػػبت 

 .ء الُبفوظ  ُف القرآف الكر ـوعدد األجزا وكؿ ُف الدُر الرفت   
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ظـة القـرآن الكـريم مـن طمبـة حفلـدى  يجـابيير اإلفكلتامستوى ما : لثانياال السؤ مناقشة نتائج 

 ؟ىمنظر  في جامعة الخميل من وجية يعةلشر ة اكمي

فػي  مبػ  كم ػ  الشػر د ط بفظػ  القػرآف الكػر ـ ُػفلدة  اليفك ر اإل جحبيُتيوة أف  لريحئجاأظهرت 

  م ػػػمدرجػػػ  الكل لبتػػػحبيا تػػػطيو لُإذ بمػػػغ ا ،ُريفدػػػ  بدرجػػػ  كػػػحف هـ ػػػؿ ُػػػف وجهػػػ  رظػػػر مالرجحُدػػػ  

 . (78.4( ورتب  ُئو   )%3.92) د هـلميفك ر اإل جحبي ل

ق ػ  الكم ػحت األرػرة فػي أف لهػـ زوف عػف ب يُ ػطمب  كم   الشر د   و ُكف يفت ر هذه الري ج  بمف

في أف  كوف هـ وهذا  ردكس عمى رُط يفك ر  إ جحب  رروف لهـ رظرة ظر انُكحر  اجيُحع   و ر

 بي .ي ال تمب ر إ جحيفك

جػػػحبي ُػػػف رػػػبلؿ الُػػػواد إل او كيتػػػبوف ُهػػػحرة اليفك ػػػر فػػػإف طمبػػػ  كم ػػػ  الشػػػر د   طػػػوروف كػػػذلؾ 

وات ؾ ُف رػبلؿ بفػظ ويػدبر القػرآف الكػر ـ عمػى ُػدار التػر،  وكذلمُورهحيد   الد ر   اليي الدرات 

 في الدراتحت الدم ح . ددهحالدرات   األربع أو ُح ب

ُػط اليرشػئ  الُجيُدػي  ب رػح عمػى ،  ورإ جحب ػ ورة ليفك ػر بصػاعمى  حً دجُ   رحاإلتبلُي  بالد ف 

حت الرحيج  عف ع ُواجه  يبد حت الب حة ويجرب ارة إ جحب   أ لح ، بيى رتيط بصو اليفك ر  ألُز

: ملسو هيلع هللا ىلص جحب ػػ  فػػي اليفك ػػر فقػػوؿ الرتػػوؿ فحلتػػ رة الربو ػػ  ف هػػح ك  ػػر ُػػف االيجحهػػحت اإلهػػذه اليبػػد حت 

ػػ ُْ ػػِر الْ َعَجبػػًح أل ِف ُُ ػػْؤُِ ُْ ف: ِإْف َأَصػػحَبيْ  َرُه ُكمَّػػُه لَػػُه َرْ ػػٌر، َولَػػْ َس َذِلػػَؾ أِلَبػػٍد ِإالَّ ِإفَّ َأ ػػْؤُِ ُُ ُه َتػػرَّاُء َشػػَكَر لْم

ْف َأَصػػحَبْيُه َلػػرَّاُء َصػػَبَر َفَكػػحَف رْ ػػرًا لَػػُه. رواه ُتػػَفَكػػحَف َرْ ػػ و الػػى اليفك ػػر بصػػورة  ػػدعمـ. رًا لَػػُه، َواِ 

ف أُػػر اإ جحب ػػ  بػػمف  ُػػف يفتػػ ر القػػرآف أ لػػح أف تػػورة الشػػورة هػػي  وهرػػحؾ فػػي ، ه ر ػػركمػػلُػػُؤ

 فرد .اإل جحبي عرد الاليفك ر ُ   ليرالتور الُوجه  

ُتػػيوة ُريفػػػع فػػػي وجػػػود ظهػػػرت ريحئجهػػح أليػػي ا (2020) عػػػودة اتػػ ر دُػػػع  وايفقػػت هػػػذه الري جػػ 

الظػػروؼ  طب دػػ  فا إلػػى جػػ وفتػػرت هػػذه الري  حلبػػحت كم ػػ  اليرب ػػ  لمبرػػحتطة لػػد ياإل جػػحباليفك ػػر 
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 فلبل عف اطبلعهػـ ُتيوة  قحفي  و ُيروع ربرات ـليي يُر بهح طحلبحت الكم   واليي قد أكتبيها

ػػػح  بالُب ئػػػيهـ عمػػػى ُريمػػػؼ ُكورػػػحت ب ػػػحت عػػػف  ُيمكػػػوه طػػػ  ُو بز ػػػحدة تػػػحهُت  ذوايهػػػـُػػػف ُدمُو

ص بشػػكؿ رػػح  اليرب ػػالري جػػ  ُوجػػودة عرػػد طمبػػ  كم ػػ   واف كحرػػت هػػذه  ، اإل جػػحبي لػػد هـ اليفك ػػر

 . آف الكر ـلقر ـ وبحألرص بفظ  اأف يكوف عرد طمب  كم   الشر د  بشكؿ عح فحألجدر

 ؿ فػػػي اليفك ػػػرجػػػود ُتػػػيوة عػػػحو هػػػح ئجريحولػػػبت أاليػػػي  (2009قحتػػػـ )اتػػػ  ر دكُػػػح ايفقػػػت ُػػػع 

 اليفك ػػرأف اليػػي يوصػػمت إلػػى  (2017)م ـ تػػا دراتػػ واريمفػػت ُػػع  ،لُفبوصػػ فاإل جػػحبي لػػدة ا

 . تطو يُ بُتيوة جحءحُدحت  جي الجرر لدة ي اإل جحب

الكـريم مـن طمبـة  حفظـة القـرآنلدى  حياةالا عن لرضامستوى  ام: الثالثالسؤال ناقشة نتائج م

 ؟ىمي جامعة الخميل من وجية نظر ف كمية الشريعة

 فػي ـ ُف طمبػ  كم ػ  الشػر د فظ  القرآف الكر بلدة  ة حالب الرلح عفُتيوة أف  ريحئجلاأظهرت 

    الكم ػػػجػػػر دمل يوتػػػط البتػػػحبيإذ بمػػػغ الُ ،يفدػػػ ُر  بدرجػػػ  كػػػحف هـظػػػر جهػػػ  ر ػػػؿ ُػػػف و رمُدػػػ  الجح

 . (80.2ورتب  ُئو   )% (4.01) لد هـ مرلح عف الب حةل

 ،الد ر   رُو في األ صبح لد هـ ُدرف  أك ر قرآف مف الطمب  بفظ  الب هذه الري ج  يفت ر و ُكف  

و لػدوف ألرفتػهـ  صػب ب  ةلب ػحة بصػور ا فهُػوف  هػـم جدالكػر ـ  مقػرآفل هػـوفهُ هػـبفظكُح أف 

هـ عف الب حة رحبع رلحولذلؾ يبق قهح عمى ا عز وجؿ في  ف ُيكمأهداؼ واقد    ُكف يبق قهح 

س  ولػػ لد ػػحدة اق قػػ  إ ُػػحرهـ بػػح عزوجػػؿ وأف وجػػودهـ فػػي الب ػػحة هػػو لثح ػػ  تػػحُ   وهػػي ُػػف ب

ػح در و  ألُور  ، وري جػ  (56، )الػذار حت" بػدوفرػس اال ل دجػف واإللرمقػت ا زائمػ  قػحؿ يدػحلى :" ُو

 ، قػػػحؿ يدػػػحلى : " قػػػحؿ االب ػػػحة ح عػػػف ي اليُيػػػع بُتػػػيوة عػػػحؿ ُػػػف الرلػػػيػػػحلالتػػػدحدة وبحلالدبػػػحدة 

ػْف بَ : "و يدحلى ُِ ْرَرًجػح َوَ ْرُزْقػُه  َُ ػف َ يَّػِؽ المَّػَه َ ْجَدػؿ لَّػُه  ػف َ َيَوكَّػْؿ َُ هُػَو ِه فَ مَّػَعمَػى الْ ػُث اَل َ ْبَيِتػُب َوَُ

ِرِه َقْد َجَدَؿ المَّ  َبْتُبهُ  ُْ  ،  (3 -2 :طبلؽال) ا"ِلُكؿّْ َشْيٍء َقْدرً ُه ِإفَّ المََّه َبحِلُغ َأ
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لرلح عف الب حة عرد بفظ  القرآف الكر ـ   دود في جحرب ُف الجوارب الى والُتيوة الدحلي ُف ا

حب االيجحهػػحت ة وكػػذلؾ الػػى غ ػػلب ػػحء اوهح أ رػػحوالرحجبػػ  اليػػي اكيتػػب  اإل جحب ػػالب حي ػػ   الربػػرات

د رػػي صػػب ح وعُ ػػؽ ، الشػػُول   لمب ػػحة فػػي لػػوء فهػػـ  ػػ  التػػمب   فػػي يفك ػػرهـ ، والرظػػرة اليكحُم

اليدػػحل ـ لػػدة الطمبػػ  ُػػف بفظػػ  القػػرآف الكػػر ـ تػػُ  ُتػػيقرة الػػى بػػد ُػػح ، ألف فحلرلػػح عػػف الب ػػحة 

فهػـ  دػحلجوف  ؼ عػف انرػر ف ، ريمػحر  ػحة بُرظػالبيجدمهـ  رظروف الى هذه حت الد ر   ج هواليو 

 .ا جحبي عف الب حة لد هـ وهذا  تحعد في يشك ؿ ارطبحع ر  ء اليدحل ـ الد األُور الب حي   في لو 

ؿ ريحئجهح وجود عبلق  ُوجب  ب ف كأظهرت  ليي، ا(2020 ج  ُع درات  األقرع )الري وايفقت هذه

عرػػد بفظػػ  القػػرآف  اليػػد ف )الُوجػػودةت رحعػػحذلػػؾ بػػمف قُػػف اليػػد ف والرلػػح عػػف الب ػػحة ب ػػث فتػػر 

اإل ُػػحف بػػح  ُػػد الب ػػحة وأف  رار والُدرػػى ويبد ػػد الهػػدؼ ُػػفيق( يػػوفر لمفػػرد شػػكبل ُػػف االتػػالكػػر ـ

ريفػع لد ػه ُتػيوة ُبحليػحلي  كػوف الُيد ف بطحق  روب   يد رػه عمػى يبُػؿ ُشػحؽ الب ػحة و  االرتحف

ت ريحئجهػػح الػػى وجػػود اليػػي أشػحر ( 2015) وكيمػػ ُػػع دراتػ  وايفقػػت أ لػػح.  ُػف الرلػػح عػػف الب ػحة

 قػدـ دعُػح روب ػح لػؾ بػمف اليػد ف حدة والرلػح عػف الب ػحة وفتػر ذتػدعبلق  اريبحط   ب ف اليػد ف وال

أف ، ب ث لصب  الرفت   ُؤشرات اكؿ ُف اليد ف و بحء الب حة وأف هرحؾ عبلق  ب ف أع  رفؼ ُف

  ُ ؿ االبتحس بحلتػدحدة لمصب  الرفت ب   جحا ت الى ُؤشراد ف يقود الُتيو حت الُريفد  ُف الي

لػ  ُػف اليػد ف الُتػيو حت الُررف ... ، وكػذلؾ اريبػحطيوة القمػؽُتػوالرلح عف الب حة واررفػحض 

حر،،، يبػتمب   لمصب  الرفت   ُ ؿ اريفحع ُتيوة القمؽ ، التموؾ الُلػحد لمُجيُػع االر بُؤشرات

الرفتػػ   اليػػي  ربػػدر عرهػػح ت ا جحب ػػ  لمصػػب  رابُؤشػػ يُيدػػوف  الكػػر ـوبحليػػحلي فػػإف بفظػػ  القػػرآف 

  .ب حةالُتيوة ُريفع ُف الرلح عف 
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أنينــة الطمبــين  ئيةات داللــة إحصــاذ ةطيــتوجــد عالقــة ارتبا ىــل :الســؤال الرابــعمناقشــة نتــائج 

ة فـي جامعـ ة الشـريعةيـبـة كمريم مـن طملكـرآن احفظـة القـي لـدى جـابر اإليالتفكيـبين و  النفسية

 .ة نظرىموجي منالخميل 

وبػػػ ف  الطُمر رػػ  الرفتػػ  بػػ ف   حً ئح  إبصػػػدالػػ طرد ػػ اريبحط ػػ  قػػػ  عبل يوصػػمت الدراتػػ  إلػػى وجػػود

 ب ػث بمػغ ،فػي جحُدػ  الرم ػؿ ـ ُػف طمبػ  كم ػ  الشػر د  كػر بفظػ  القػرآف الاإل جحبي لػدة   راليفك

 .(0.000حئ   )إبص  بدالل (0.798) ُحهب ر يبحط لمدبلق االر  ُدحُؿ

  فكػػػر  الرفتػػػ   والطُمر رػػػ الرفتػػػ    ب ويدػػػزة هػػػذه الري جػػػ  إلػػػى أف الشػػػرص الػػػذي  يُيػػػع بحلصػػػ

 يتػػهـ فػػػي أف  تػػيُيع أك ػػر فػػي ب حيػػػه و قػػؿ القمػػؽ واليػػوير لد ػػػه الطُمر رػػ  الرفتػػ   ألفّ  بإ جحب ػػ 

 ػردكس عمػى األتػرة  الفػردجػحبي لػدة  واليفك ػر اإل ُػف ب حيػه ، ت رظر لمجحرب الُلػيء وبحليحلي

ب طػه اإلجيُػػحعي، ف شػدر بحألُػػحف والرابػ  والرلػػح  ؿ ي جػػر فػػي ،  قػوؿ الػػدكيور ل ور ػ لتػػدحدةواُو

إف اجتػػػحُرح يبيػػػوي عمػػػى ُػػػح  دػػػرؼ بحتػػػـ الصػػػ دل   الدارم ػػػ  "، "ُػػػؿكيحبػػػه " اليفػػػحؤؿ ب ولوج ػػػح األ

ُ ػػؿ  ُػػواد ُهدئػػ  دارم ػػ  تػػـرز الجرػػحعي و فػػُافكحررػػح إ جحب ػػ  ُيرفػػع كفػػحءة جهحزرػػح ال وعرػػدُح يكػػوف

(p&h ridp&  وp&CWidiep&يتحعد عمى رف ) ُيتحعد عمى بث ، كُح اليوير الرفتي واأللـض

، وبحليػػػحلي يتػػػحعد عمػػػى الطُمر رػػػ  صػػػى ظػػػروؼ اللػػػثططحقػػػ  الجتػػػـ ويػػػدع ُهح بيػػػى يبػػػت أق

ذار حت لػ)ا" صػروففػبل يبأأرفتػكـ  وفػي" الكر ـأكبر عرد بفظ  القرآف بشكؿ ، و يجمى ذلؾ الرفتي

 :21 ) 

ت رحجبػ  فػي اأف  يرذ قػرار  الطُمر ر  الرفت   ُتحب  لمطحلب الذي  بفظ القرآف الكر ـ عمى يُرح

والرجػػحح فػػي ايرػػحذ القػػرارات  رجػػع الػػى رُػػط اليفك ػػر اإل جػػحبي  الُواقػػؼ االي يواجهػػه فػػي ب حيػػه ،

راتػػحت أشػػحرت األفلػػؿ  وهرػػحؾ د ب ػػث  كػػوف ُولػػوع ح فػػي يقػػد ر األُػػور  والببػػث عػػف البػػدائؿ
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 رصػػػحور ار ُ ػػػؿ دراتػػػ    ر البحلػػػ  االرفدحل ػػػ  عمػػػى ُتػػػيوة اليفك ػػػر اإل جػػػحبي وايرػػػحذ القػػػر إلػػػى يػػػم

وؾ"، " اليرظ ـ االرفدحلي وعبلقي(2020)  ه بحليفك ر اإل جحبي لدة طمب  جحُد  ال ُر

 يفػػحؤؿوكػػؿ ُػػف الي ف اليفك ػػر اإل جػػحبجُدػػت بػػاليػػي ( 2018) عشػػُحوي ذا رظررػػح الػػى دراتػػ  فػػإ

وفتػػرت هػػذه يث ػػرات لُُوجبػػ  بػػ ف هػػذه ا طرد ػػ وجػػود عبلقػػحت  يوصػػمت إلػػىفقػػد لػػذات د ر اويقػػ

إ جػحبي  ُ  واألُف الرفتي و قود الى يفك ػر   لمتبلاألتحت   الركحئزديبر ُف ف اليفحؤؿ  بم الري ج 

ي  جػػػحبفك ػػػر اإللياف كػػػؿ ُػػػف اريبحط ػػػه طرد ػػػ  بػػػ وهػػػذا  يفػػػؽ ُػػػع هػػػذه الدراتػػػ  بوجػػػود عبلقػػػ  . 

 . ر ر  رفت  ُم ث أف كؿ ُف اليفحؤؿ ويقد ر الذات  قود الى طالرفت   ب لطُمر ر وا

الطمأنينـة بـين  ئيةات داللـة إحصـاذاطيـة بارتة توجـد عالقـ ىـل :السؤال الخامساقشة نتائج من

 ةفـي جامعـ عةييـة الشـر مبـة كن طمالكـريم مـ قـرآنحفظـة الى لـد الرضا عن الحياةبين و  النفسية

 .الخميل من وجية نظرىم

 وبػػػ ف الطُمر رػػ  الرفتػػ   بػػ ف  حً ئحإبصػػػ  دالػػ طرد ػػ   ط ػػاريبحعبلقػػػ  د جػػو و  إلػػى يوصػػمت الدراتػػ 

ب ػث بمػغ  ،فػي جحُدػ  الرم ػؿ آف الكػر ـ ُػف طمبػ  كم ػ  الشػر د بفظ  القر لدة  عف الب حة حرللا

 .(0.000)  حئ إبص دالل ب (0.803) هُحب ر ط لمدبلق يبحاالر  ُدحُؿ

بحط ػػ  وجػػود عبلقػػ  اري إلػػى ي يوصػػمت ليػػا( 2019) الوابػػدعبػػد  دراتػػ  ه الري جػػ  ُػػعهػػذ ايفقػػتو 

 األُػػف الرفتػػي دور هػػذه الري جػػ   دػػود إلػػى  وتػػبب  ػػحةُوجبػػ  بػػ ف األُػػف الرفتػػي والرلػػح عػػف الب

ػ   لبحجػحت الرفتػ  اف أهػـ عمى الرلح عػف الب ػحة ، فػحألُف الرفتػي ُػ الرفتػي التػوي  رُػولمالبلُز

 ثحُػديدراتػ  ال. و ح عػف ب حيػه رالػ  بحعم ه بمف  صبدوره  ردكس  ذاهلرفت   لمفرد ، و   اوالصب

 (طُمر رػ  الرفتػ  ال)ب ف درجػحت األُػف الرفتػي  بحط هعبلق  اري وجوداليي يوصمت إلى ( 2016)

 .   الدُحـع ر  ُف طمب  كملدة ( الب حة )الرلح عف ودرجحت جودة الب حة
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الفػرد عػف  فهػوـم  يّث ػر ُحئروّب   ه لد في الفرد طحق  دة يوّ ف الدقأى إل هذه الري ج  ف يفت ر ُكو 

بفػظ كُػح ّأف  ، أف لمب ػحة ُدرػىي ألمب ػحة  ي جحبإبُدرى  ويُده ،وعف الب حة ر فروعف ان ،هذاي

ه ويوير   ؼؤدي إلى يرف عمى الفرد ب ث  حً إ جحب   ؤ رالقرآف  واألُػف  ، ه الرابػلػ جمػب ايػه و هُُو

لد ػػه  الرفتػػي واالجيُػػحعي ُُػػح  ػػوفر ُف شػػدر بػػحأل هوهػػذا  جدمػػ ،ُقبػػوؿ ُػػف انرػػر ف رػػهمّ ب شػػدره و 

 . انرر فوب حيه وعف رلح عف ذايه 

عمػػػى ُتػػيوة ُػػف األُػػػف ألليمب ػػ  بحجحيػػه  كػػوف ُه ػػػمعػػحؿ  أُػػف رفتػػػي  الػػذي  كػػػوف لد ػػه  والفػػرد

ألُػف و  ديبػر ، ايػه ب حعػف  شػدره بحلرلػح  وهػذا، ه يبق ؽ ذايػالرفتي إلى أف  صؿ إلى ُتيوة 

 ة غ ػػر ُهػػدد ب حيػػه آُرػػه ُػػف كػػحفي  تػػدى األرتػػحف فػػي يبق قهػػح فليػػالرفتػػي ُػػف أهػػـ البحجػػحت ا

ُػػح ال شػػؾ ف ػػه أف عػػف ب حيػػهورلػػح ف ذلػػؾ  شػػدره بب ػػحة ج ػػدة ، فػػم رػػوؼأو  برطػػر  اليُتػػؾ  ُو

أهػػػـ ُػػػف ب ػػػحة واالبيدػػػحد عرػػػه ال ح عػػػفرلػػػالُتػػػببحت ُػػػف أهػػػـ الكػػػر ـ  وبفػػػظ القػػػرآف بيدػػػحل ـ الػػػد ف

ػػْف َأْعػػَرَض َعػػْف ِذْكػػرِ " ُتػػببحت الب ػػحة الشػػق   فقػػد قػػحؿ يدػػحلى  َُ ِد َشػػً  َلػػرًكح َو َُ  :طػػه) "ي فَػػِإفَّ لَػػُه 

124) 

ر كيــتفالبــين  ئيةات داللــة إحصــاذتوجــد عالقــة ارتباطيــة  ىــل :الســؤال الســادساقشــة نتــائج من

ة فـي جامعـ شـريعةالكميـة  مـن طمبـة لقرآن الكـريمفظة احلدى  ةالرضا عن الحيا نبيو  بياإليجا

 .ية نظرىمالخميل من وج

وبػػػ ف  اليفك ػػػر اإل جػػػحبيبػػػ ف   حً ئح  إبصػػػدالػػػ طرد ػػػ   اريبحط ػػػقػػػ  عبل يوصػػػمت الدراتػػػ  إلػػػى وجػػػود

 بمػغ ثب ػ ، ػؿُدػ  الرمجحفػي  شػر د ال   ػبفظ  القرآف الكػر ـ ُػف طمبػ  كملدة  الرلح عف الب حة

 .(0.000   )حئبصل  إبدال (0.880)ب رهُح دبلق  يبحط لماالر  ُدحُؿ

( يردرج يبػت يفك ر اإل جحبيالرلح عف الب حة والج  بمف كؿ ُف هذه الُيث رات )يدزة هذه الري و 

  ،ُحهطجحب   يربإ كوف ب رهُح عبلق  يأف  ُيث رات التُحت اإل جحب   والشرص   التو   اليي ال بد
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زداد رلػح الفػرد ا ه كمُػحُػف أرػ( Gilman et al., 2005)رػروف أكػد عمػى ذلػؾ ج مُػحف وآ وقػد

 .ح فكر بحلُواقؼ الب حي   بطر قه إ جحب   عف ب حيه كمُ

واليرشئ  االجيُحع   اليي  يواجد بهح طمب  كم   الشر د  وطب دػ  الُػواد ؾ بمف طب د  الب ئ  وال ش 

 ربػػو الرلػػح عػػفعوهـ دإ جحب ػػ  ويػػ اليفك ػػر بطر قػػ ـ أتػػموب رُػػي لػػد هي  درتػػورهح اليػػي اليدم ُ ػػ 

رػػحلُرػػحهج القرآر ػػ  جُ دهػػح ف ،حيهـ ب ػػ فك ػػر و الػػى كػػؿ ُػػف اليحهج التػػ رة الربو ػػ  ُفدُػػ  بُػػح  ػػدعُو

 .اال جحبي والرلح عف الب حة

  فريبحط ػػ  بػػ( اليػػي يوصػػمت إلػػى وجػػود عبلقػػ  ا2020وايفقػػت هػػذه الري جػػ  ُػػع دراتػػ  التػػمُي )

تػػػبد  عرػػػد طػػػبلب الدحدهػػػح هػػػح الدشػػػرة ودرجػػػحت جػػػودة الب ػػػحة بمبليفك ػػػر اإل جػػػحبي بمبدحددرجػػػحت ا

ػػػ  . ودراتػػػ  البشػػػر والبُ ػػػدي )جحُدػػػ  أـ القػػػر  ليػػػي يوصػػػمت إلػػػى وجػػػود ( ا2019ة بُكػػػ  الُكُر

درػى الب ػحة واعيبػرت أف ُدرػى الب ػحة ُربػ  عػف  عبلق  اريبحط ػ  ُوجبػ  بػ ف اليفك ػر اإل جػحبي ُو

 . ف الب حةع الرلح

ــائج الســؤال الســابع ــ: مناقشــة نت ــًا لال إحصــائير ديوجــد أث ينــة ي لمتغيــر الطمأناإلحصــائ زلمع

عمـى قـوة ىـذه العالقـة لـدى عن الحيـاة يـؤثر ضا ر الو  يجابيالنفسية عن العالقة بين التفكير اإل

 في جامعة الخميل. فظة القرآن الكريم من طمبة كمية الشريعةح

ي حب جػػػاليفك ػػػر اإلبػػػ ف  الوتػػػ طالُيث ػػػر ر دو يمدػػػب  ُمر رػػػ  الرفتػػػ  أف الط ىإلػػػ راتػػػ الد تيوصػػػم

ب ػث عُمػت  ،ؿرم ػحُدػ  المب  كم ػ  الشػر د  فػي جرآف الكر ـ لطالق لرلح عف الب حة لدة بفظ وا

 (.0.226قدار )قوة الدبلق  ب رهُح بُ حدةعمى ز 

وصػػفهح ُيث ػػرا وتػػ طح فػػي إلػػى الطُمر رػػ   الرفتػػ   بوبرػػحء عمػػى ريػػحئج الدراتػػ  البحل ػػ  فإرػػه  رظػػر 

الرفتػ   بشػكؿ ، وأف ييوتػط الطُمر رػ   ػحة واليوتػط جزئػيعبلق  اليفك ر اإل جحبي بحلرلح عػف الب

الرلػح عػف   اريبحط ػ  ب رهػح وبػ ف الُيث ػرات )اليفك ػر اإل جػحبي و جزئي  يش ر الى أف هرػحؾ عبلقػ
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الُدػحدالت  ط بحتػيرداـ ف يػم  ر الوتػأ( Hair et al., 2009) هػح ر وآرػروف ظهػروأ ،الب ػحة(

 .والُيث ر الوت ط والُيث ر اليحبع لُيث ر الُتيقؿ يطمب يرابط ُهـ ب ف ا( SEMالبرحئ   )

ػحت اليأبػد  إف  حلي والرفتػي فك ػر اإل جػحبي يُيػع الفػرد بُتػيوة عػحلي ُػف االيػزاف االرفدػأهػـ ُقُو

رد وهػػذا بػػدوره  قػػود الػػى الفػػودرجػػ  عحل ػػ  ُػػف إدارة ولػػبط االرفدػػحالت والدواطػػؼ والُشػػحعر لػػدة 

ؽ األهػػداؼ والطُػػوح الُتػػيقبم   لػػدة الفػػرد و ز ػػد ُػػف الرلػػح عػػف الب ػػحة بتػػبب الرجػػحح فػػي يبق ػػ

  عرػػد ، فُتيشػػفى الطُمر رػػ  الرفتػػ الطحلػػب ُػػف بفظػػ  القػػرآف الكػػر ـُتػػيوة يبق ػػؽ الػػذات لػػدة 

يوة اليفك ر اإل جػحبي ُف ُت ُتيوة الطُمر ر  الرفت   عحلي وهذا  ز د بفظ  القرآف الكر ـ  جدؿ

درى الدة هؤالء،   لب حة  ورلحهـ عف ُت رة ب حيهـ. و ز د فهُهـ لمب حة ُو

ي يرحولػػت األُػػف الرفتػػي )الطُمر رػػ  الرفتػػ  ( والرلػػح واذا اتيدرلػػرح بدػػض الدراتػػحت التػػحبق  اليػػ

ة ف الب ػػػحة لػػػد، األُػػػف الرفتػػػی  ُربػػػ  بحلرلػػػح عػػػ(2019) الدبػػػد الوابػػػدب ػػػحة ُ ػػػؿ دراتػػػ  عػػػف ال

(  2016) الثحُػػػدي" ودراتػػػ  طحلبػػػحت جحُدػػػ  اإلُػػػحـ ُبُػػػد بػػػف تػػػدود اإلتػػػبلُ   بُد رػػػ  الر ػػػحض

واليفك ػر   ،ُف طمب  جحُد  الدُحـ بُد ر  الػدُحـ""األُف الرفتي وعبلقيه بجودة الب حة  لدة ع ر  

لب ػػحة وعبلقيػػه بكػػؿ ُػػف ، " ُدرػػى ا(2019) البُ ػػديي والرلػػح عػػف الب ػػحة ُ ػػؿ دراتػػ  اإل جػػحب

دػػ  بدولػػػ  الكو ػػت" و دراتػػػ  الرلػػح عػػف الب ػػػحة وبدػػض أبدػػحد اليفك ػػػر اإل جػػحبي لػػػدة طمبػػ  الجحُ

، هػي "اإل جحبي لػدة طػبلب جحُدػ  أـ القػرة جودة الب حة و عبلقيهح بحليفك ر( "2020)رصحور  

ح أف الطُمر رػػ  هػػي أتػػحس ط الطُمر رػػ  ُػػع هػػذه الُيث ػػرات ، وكُػػح ذكررػػح تػػحبقُؤشػػرات يؤكػػد يوتػػ

  ر اإل جحبي والرلح عف الب حة. لميفك
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اليفك ػر  بػ فتػ ط كو يرحولت ُيث ر الطُمر ر  الرفت   إلى دراتحت  ولـ ييُكف البحب   ُف الوصوؿ

حرػب اليوتػط ُػع دراتػحت فػي ج بيػى رتػيط ع ُقحررػ  ريػحئج الدراتػ  والرلح عف الب ػحة،اإل جحبي 

 .ذات عبلق  ُبحشرة بُولوع الدرات  تحبق 

ــائم ــامج ناقشــة نت ــدال وق ذات ر فــال توجــد  :نالســؤال الث ــين متية ئاحصــة إل  ســتوىم وســطاتب

حفظــة القــرآن لــدى  رضــا عــن الحيــاةلومســتوى ا إليجــابيالتفكيــر ا توىومســ ســيةنــة النفالطمأني

، الجـنس ات:تعـزى لمتغيـر  مـن وجيـة نظـرىم ميـلالخة فـي جامعـ عةطمبـة كميـة الشـري منالكريم 

 .المؤىل العممي، ودرجة الحفظ

 أوال: مناقشة نتائج الفروق المتعمقة بمتغير الجنس

ة الرفتػػ   لػػد يوة الطُمر رػػ ُتػػ ُيوتػػطحتبػػ ف اللػػ  إبصػػحئ   دت ذاوؽ فػػر  وجػػودئج ت الريػػحظهػػر أ -

لصػػػحلح  ،جػػػرسال رث ػػػلُية يدػػػز  لرم ػػػؿي جحُدػػػ  افػػػ د   الشػػػر بفظػػػ  القػػػرآف الكػػػر ـ ُػػػف طمبػػػ  كم ػػػ

  .اإلرحث

دورا اتحتػ ح فػي ُتػيوة الُشػحعر  لئلرػحثكولوجي ت الرفتي ال ؾ بمره  مدب البرحءو ُكف يفت ر ذل

رشػػئ  االجيُحع ػػ  فػػي ُجيُدرػػح االتػػبلُي أف اليػػد ف واليلػػد هـ ، كُػػح  ـاليجحهػػحت والقػػ الدواطػػؼ واو 

ور دشػ  جدػؿ اُ  عمى اإلرحث ُقحرر  بحلذكور ، ُُح صر د ر   بشكؿ اك ر ال ر عمى الُدح  ؤكداف 

ف أرُػحط كور ، وطبدػح هػذه الفػروؽ ال يكػوف بدرجػ  كب ػرة أللػذأك ر ُف ا بحلطُمر ر  الرفت  اإلرحث 

والفهـ   مدب الجحرب الدحطفي لدة اإلرحث لذلؾ  ، حثب  ب ف الذكور واإلر   ُيقحر عليرشئ  االجيُحا

 ر بحلطُمر ر  الرفت   بدرج  أعمى ُف الذكور .ؽ دورا في الشدو الدمُي الدُ 

ت فواريم ي الطُمر ر  الرفت  ،رت أف الروع  ؤ ر فب اليي  ((2018 بورزو  درات  عوفوايفقت ُع 

فػػروؽ بػػ ف الجرتػػ ف فػػي ـ وجػػود عػػدالػػى  أ لػػحيوصػػمت اليػػي  ( (2020بمدتػػم ي جػػ  ُػػع هػػذه الر

 .   ُيوتط ُتيوة الطُمر ر  الرفت
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لػػدة  ياإل جػػحباليفك ػػر ُتػػيوة  ُيوتػػطحتبػػ ف ت داللػػ  إبصػػحئ   ذافػػروؽ جػػود و حئج ريػػوأظهػػرت ال -

لصػػػحلح  ،رسجػػػال ث ػػػريلُ ةيدػػػز  فػػػي جحُدػػػ  الرم ػػػؿ ُػػػف طمبػػػ  كم ػػػ  الشػػػر د ـ ر لكػػػالقػػػرآف ا  بفظػػػ

   .رو لذكا

ػػوف  ليػػيواألدوات االجيُحع ػػ  االُتػػؤول حت ببكػػـ  و دػػزة ذلػػؾ الػػى اف الػػذكور بهػػح فػػي الب ػػحة  قُو

ُػف   واجهػوف ك  ػر ذكور لػفحك رهـ ربو اإل جحب ػ  أك ػر ُػف التػمب   ُقحررػ  بحإلرػحث  جدؿ ايجحه يف

دوار الجرت   ألاإلرحث ببكـ ا    أك ر ُفب حيفي الب حة ُُح  ولد لد هـ ُهحرات وربرات  حتاليبد 

االجيُحع   يركز عمى الذكور أك ر ُػف اإلرػحث فػي ك ف ػ   فإف أرُحط اليرشئ كذلؾ  ، الطرف فة لد

حت في الب حة فحلذكور ُ صورة ب االجيُحع  ؤول   االقيصحد   و  يبُموف الُتواجه  اليبد حت واألُز

ؾ ولكف  كوف عرػد الػذكور لث أي دور في ذح وجد لئلر ا ال  دري أ لح أره الاإلرحث وهذأك ر ُف 

   أكبر ُف اإلرحث.بدرج

 بػ فدال  إبصػحئ ح  فروؽود وجاليي يوصمت إلى ( 2015) درحفت  دراته الري ج  ُع ايفقت هذو 

 لػذكورالطػبلب ا " ذلػؾ بػمف رتالػذكور وفتػح  دػزة لصػحل  جػحبياإلُق حس اليفك ػر  عمى الجرت ف

تحب   ح بدد آرر برك  يزداد يصفوف ببر   ُو  وهذا  جدمهـ ، ُو

 رصحئصقوؿ انرر ف واالقيراب ُرهـ، كُح  يُيدوف بقدرات و  بحولوف ولوج ع

ُكحر حت يريمؼ عف اإلر بهح الػذكور  هيـ  حث وربُح  دود التبب في هذا إلى روع الُوال ع الييوا 

ػػح يي الػػػذكور  و ُ ػػؿلػػ ع، فػػي شػػيى الُوا ارػػيبلؼ األفكػػحر ابيػػواءت عقم ػػ  فػػي راطمبػػه ُػػف قػػدُو

حـيبطب د ُػع ريػحئج  ايفقت أ لػح، و  " واليبرؾ ببر   دوف روؼ أو يردد الُبحدرة هـ إلى األرذ بُز

ُػػػػػف اإلرػػػػػحث فػػػػػي اليفك ػػػػػر  اليػػػػػي يوصػػػػػمت إلػػػػػى أف الػػػػػذكور أفلػػػػػؿ (&npiWrW، 2014دراتػػػػػ  )

 . جحبياإل
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 راليفك ػػػ فػػػي عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ريحئجهػػػح ب رػػػتاليػػػي  (2018)شػػػُري لا  تػػػدرامفػػػت ُػػػع واري .  

عػػدـ يوصػػمت إلػػى  اليػػي (2016فػػحئؽ ) دراتػػ ُػػع  فػػت. كُػػح اريمالجػػرس لُيث ػػرزة دػػياإل جػػحبي 

 .الجرس يث راليفك ر اإل جحبي يبدح لُفي وجود فروؽ 

لرلػػح عػػف اُتػػيوة  تطحُيوتػػبػػ ف إبصػػحئ   ت داللػػ  ذا ؽفػػرو ود وجػػ عػػدـكُػػح أظهػػرت الريػػحئج  -

  .جرسال ث رلُية يدز  رم ؿلجحُد  افي   م   الشر دكالكر ـ ُف طمب  بفظ  القرآف لدة  الب حة

لػػذكور يقػػحرب بػ ف بفظػػ  القػرآف الكػػر ـ ُػف اُكػف يفتػػ ر ذلػؾ بػػمف التػ حؽ ال قػػحفي واالجيُػحعي ُو  -

قدػػحت إ جحب ػػ  و هػػذا  ولػػد يف ُيقحربػػ  أ لػػح فواإلرػػحث  وبُػػح أف اليوجهػػحت الد ر ػػ  لػػدة كػػبل الجرتػػ 

الرظػػر عػػف كورػػه ثػػض ف الُتػػمـ بحجػه لئلرتػػو ُو هػػآرػػي القر  حلرطػػحبف. ب رهُػػح عػػف الب ػػحة  ُيقحربػ 

ُي فػػػي اإلتػػػبلُػػػف الػػػذكور أو اإلرػػػحث فحلُدػػػح  ر الد ر ػػػ  يطبػػػؽ عمػػػى كػػػبل الطػػػرف ف كُػػػح أف الػػػد ف 

في ُجيُدػه  فجحه انرر ت ايجحه رفته وايبقوؽ وواجبحطرؼ جدؿ لكؿ ب ف الرجؿ والُرأة عداليه 

 . الكر ـ فف بفظ  القرآالجرت ف ُ وهذا  جدؿ الرلح عف الب حة ُيقحرب لدة

عدـ ـ حئجهاليي أظهرت ري (2015) موكي ودرات  ،(2020) األقرع رات د  ُع وايفقت هذه الري ج

 .لجرسا ُيث رل دزةعف الب حة واليد ف ي الرلحفي وجود فروؽ 

 المؤىل العممي: مناقشة نتائج الفروق المتعمقة بمتغير ثانياً 

الرفتػػ   لػػدة  رػػ الطُمر  ةُتػػيو  تُيوتػػطحبػػ ف   بصػػحئ إلػػ  ت دالذا فػػروؽوجػػود الريػػحئج ت أظهػػر  -

 ، مُ ػػػالدرجػػػ  الد ث ػػػرلُية يدػػػز  فػػػي جحُدػػػ  الرم ػػػؿ ـ ُػػػف طمبػػػ  كم ػػػ  الشػػػر د القػػػرآف الكػػػر  بفظػػػ 

  .عمىالُحجتي ر فملصحلح 

أشكحله وصوره يجدؿ ُره إرتحف  شدر  فك ر بكحف ي والقدرة عمى اليو دزة ذلؾ بمف الُتيوة الدمُ

عُ ػػؽ وبق قػػي ُػػف رػػبلؿ الب حي ػػ  ُبرػػي عمػػى فهػػـ ُػػور ؤلرفتػػ   ألف فهُػػه ويصػػوره للبحلطُمر رػػ  ا

بشػكؿ أعُػؽ ُػف ُتػيوة بكػحلور وس  آر ػ   كػوف،  فُدرف  البقػحئؽ والُدػحري القر بفظ القرآف الكر ـ
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الدم ػػح فػػي كم ػػ  الشػػر د   يدُقػػوف فػػي الدراتػػحت  ء الطمبػػ  قػػي بػػراُجفُػػح دوف . ورصوصػػح أف هػػؤال

شدورا بحالطُئرػحف الرفتػي  بصورة صب ب  ُُح  جدمهـ أك ر  حت القرآر   و فهُورهحنفهـ يفحت ر ا

 دحُمهـ ُع وقحئع الب حة اليي  د شورهح .كمفراد في فهـ ذايهـ والى ك ف   يالى كؿ ُح  يدمؽ بهـ 

لػػدة  جػػحبيإل اليفك ػػر اتػػيوة ُ ُيوتػػطحتبػػ ف  ئ  لػػ  إبصػػحدال تذافػػروؽ وجػػود هػػرت الريػػحئج وأظ -

 ،الدرجػػػ  الدمُ ػػػ  ث ػػػرلُية ز يدػػػ رم ػػػؿفػػػي جحُدػػػ  ال  د الشػػػر   ر ـ ُػػػف طمبػػػ  كم ػػػقػػػرآف الكػػػلبفظػػػ  ا

  .حجتي ر فمعمىُ  الطمبلصحلح 

ػػف رػػبلؿ الُػػوادت واالرشػػحدو فتػػر ذلػػؾ بػػمف اليوج هػػح الدراتػػ    ات ُػػف رػػبلؿ فهػػـ القػػرآف الكػػر ـ ُو

ف تػػػمبي ، فػػػحليفك ر ُػػػكم ػػػ  الشػػػر د   جدػػػؿ ُػػػف رُػػػط يفك ػػػرهـ إ جػػػحبي أك ػػػر  دمُهػػػح طمبػػػ اليػػػي  ي

و ػيكمـ أ لػح أف  كػوف لػدة الُػيدمـ لدقم   الدحل   لدة الُػيدمـ بي  يطمب قدرة ُف الُدحلج  اح جاإل

رصػػحئص بهػػذه ال بػػدوا أف بفظػػ  القػػرآف الكػػر ـ هػػـ األك ػػر قػػدرة عمػػى اليُيػػع اليفك ػػر و ُرورػػ  فػػي 

 تمب   .ل جحب   ول س ارهـ ُُح  جدؿ يفك رهـ  يجه ربو اإلدرات ُف غ والق

 الرلػػح عػػف الب ػػحةوة يُتػػ يوتػػطحتُبػػ ف      إبصػػحئداللػػ تذافػػروؽ وجػػود ج ئكُػػح أظهػػرت الريػػح -

 ،الدمُ ػ  الدرجػ  ث ػرلُية ز يدػ   الرم ػؿجحُدػ فػي  د   كم ػ  الشػر  ـ ُف طمبػالقرآف الكر بفظ  لدة 

  .عمىُحجتي ر فمال  طمبلصحلح 

هػـ ُػلوصوؿ الى ُتيوة عمُي إف ا يقػد ره  فيبق ػؽ الفػرد لذايػه و كػو  فعحلي  شػكؿ جػزء كب ػر ُو

دراؾ عمُػػػي ُولػػوعي لكػػؿ جوارػػػب الب ػػحة تػػػواء كػػذلؾ  كػػوف  لذايػػه ُريفػػع وا  جػػػحبي لد ػػػه وعػػي وا 

 ُقحبؿاتحت الدم ح بقؽ لدة أصبحب الدر ي.. وهذا ُح  او االقيصحدي او الد ري الجحرب االجيُحعي

 ػح لكػف للػدة طحلػب البكػحلور وس عح األقػؿ ) البكػحلور وس ( وقػد  كػوف الرلػح عػف الب ػحةالدراتحت 

طمبػ   ف أك ػر وع ػح ويفك ػرا ُػف يُيع بهح طمب  الدراتحت الدم ح ألرهـ  كورو  س برفس الدرج  الييل 

  ج  الدمُ  .الدر إلى ُيث ر تحبق  الت دراتحُف ال أيييطرؽ ولـ  .ور وسالبكحل
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 مستوى حفظ القرآن: مناقشة نتائج الفروق المتعمقة بمتغير ثالثاً 

الرفتػػ   لػػدة   رػػ تػػيوة الطُمرُ ُيوتػػطحتف بػػ ت داللػػ  إبصػػحئ   ذافػػروؽ وجػػود  حئجأظهػػرت الريػػ

 ،يوة بفػظ القػرآفُتػ ث ػرلُية يدػز  جحُدػ  الرم ػؿ في طمب  كم   الشر د  بفظ  القرآف الكر ـ ُف

  .البفظ الكميحلح لص

ويػدبره ُػف قبػؿ فهُػه بفػظ القػرآف الكػر ـ و ي الرػحجـ عػف ويفت ر ذلػؾ أف الجحرػب الروبػي والدقحئػد

حت في الب حة ألف ا رفت ح ار قر  ر اتيالطحلب  جدؿ ُره أك وأك ر قدرة عمى ُواجه  اليبد حت واألُز

ف إ ُػ ـفهـ القػرآف الكػر  تػيقؼ الػى وة وارادة اله ػ  حف قػحطع بػمف هرػحؾ قػ جدػؿ ُػف البػحفظ لػه  ػُؤ

ػػػ  أو ُشػػػكم   فتػػػ   لد ػػػه تػػػ كوف قو ػػػح هح لػػػذلؾ فػػػإف جهػػػحز الُرحعػػػ  الراجهتػػػ و جحربػػػه فػػػي كػػػؿ أُز

    تيكوف في ُتيوة عحلي .ر ر  الرفتُموبحليحلي فإف ُتيوة الط

 لػػدة جػحبياليفك ػر اإل تػيوة ُ تحُيوتػػط فبػ داللػ  إبصػحئ    تذاؽ فػػرو وجػود وأظهػرت الريػحئج 

 ،ُتػيوة بفػظ القػرآف ث ػريلُة يدػز  الرم ػؿ ي جحُدػ ف طمب  كم   الشر د ف الكر ـ ُف آبفظ  القر 

  .البفظ الكميب  طملح لصح

الكػر ـ تػواء كػحف ذلػؾ البفػظ كمػي أـ جزئػي هػو يفك ػر ظ  القػرآف بفويفت ر ذلؾ أف اليفك ر عرد 

بي ُػػػف البقػػػحئؽ رُػػػط اليفك ػػػر اإل جػػػحيفك ػػػر التػػػمبي ألرهػػػـ  تػػػيُدوف لإ جػػػحبي وهػػػـ  بيدػػػدوف عػػػف ا

ػف رػبلؿ الػدعوات الالقرآر   الُيدمق  بطر ق  اليفك ر الصػب ح  ك  ػرة لئلرتػحف ألرػه عرػد اإلرتػحف ُو

ر ،  "ال يقرطوا ُف ربُ  ا "   طر ق  تمب ب  فكر بطر ق  إ جحب   ول س  ( .53)الُز

فك ػػر تػػمبي  يجػػه برػػي رُػػط ير ولػػ س لييدػػد ؿ ويقػػو ـ التػػموؾ واليفك ػػلفػػحلقرآف الكػػر ـ ُػػرهج ربػػحري 

الكػػر ـ بصػػورة  د وابػػد وهػػذا ُػػح  جدػػؿ بفظػػ  القػػرآفربػو اليشػػحـؤ والرظػػر لؤلُػػور ُػػف جحرػػب أو بدػػ

 . اليقحربيك ر اليبحعدي ُف ب الى اليفقر كم   أك ر ُرور  في اليفك ر وأ
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 ف الب ػػحةالرلػػح عػػُتػػيوة  ُيوتػػطحتبػػ ف    ت داللػػ  إبصػػحئذافػػروؽ وجػػود كُػػح أظهػػرت الريػػحئج 

وة بفػػظ ُتػػي ث ػػرلُي ةدػػز ي فػػي جحُدػػ  الرم ػػؿ ر د الشػػ   كم ػػ قػػرآف الكػػر ـ ُػػف طمبػػالظػػ  بفلػػدة 

  .الكمي البفظطمب  ح لصحل ،القرآف

ي الػد ري لػدة الجحرػب اإل ُػحرُد بحلدرج  األولى عمى ُػدة يقبمهح  ديو  الب حةرلح عف ب ث أف ال

ه وفهُػػػه ، ويكػػػرار ظػػػه لئلرتػػػحف ُػػػف رػػػبلؿ بفف فػػػي يوج هػػػحت القػػػرآف الكػػػر ـ و الفػػػرد فحلػػػذ ف  فكػػػر 

ح اشحر إل هح القرآف الكر ـ  رظروف الى الب حة رظرة واقد   كُح أ لب حة الدر ح إال ُيحع الثرور " " ُو

ف ، فحإلرت (20، البد د)  ف يقبؿ ُح قد كيبه ا له في هذه الب حة و ديقد اعيقػحد جػحـز بػمحف الُُؤ

لؾ  كوف ُطُئف رفتػ ح الػى كػؿ ُػح  بػدث ب ر ُف ا عز وجؿ لذهو يدكؿ شيء في هذه الب حة 

الرلػح عػف ب حيػه ألف هدفػه الرهػحئي ُػف  كػوف لد ػه يفك ػر إ جػحبي  قػوده الػىله في هػذه الب ػحة و 

 .ررةهو ان حة بهذه ال

عػف أرفتػهـ وعػف  رػحسال ر هػدؼ أتحتػح إلػى يث  ػر أفكػحالقػرآف الكػر ـ إلػى أف يدزة هذه الري ج  و 

 ،فػػػػي قمقهػػػػـ تػػػػببح وكحرػػػػت ،قبػػػػؿ يػػػػي عجػػػػزوا عػػػػف ُواجهيهػػػػح ُػػػػفوالُشػػػػكبلت ال ،والب ػػػػحةالرػػػػحس 

  هـ ُػففلرشحط وبحلب و    ربد حف شدورهـ بح ؾج عف ذللرفتي و ريالصراع اُف  مصوف بذلؾف ير

ب ػػحة وبحلرلػػح لُُػػح  جدمهػػـ  شػػدروف بُيدػػ  ا ،بفحعم ػػ  هـ الطب د ػػ ف بػػدؤوف بُُحرتػػ  ب ػػحي ، ػػدجد

ص  جدؿ ُف األشرح عجحزهالقرآف الكر ـ بقوة لثيه وب حره وأ كُح أف ،لبحؿ والتدحدةالرفتي وراب  ا

قبؿ  م هكحف ع حيفك رهـ اإل جحبي أعمى ُُ صبح ُتيوة ف ه أف ره و فهُوف ُح جحء فظو بالذ ف  

فػي جحُدػ  الرم ػؿ الػذ ف   كم ػ  الشػر دلكػر ـ ُػف طمبػ  لذا فإف بفظػ  القػرآف ا ،بفظ القرآف الكر ـ

ف الػذ ف حيهـ أك ػر ُػف ب ػرلح عػجحبي و إ  دوف بطُمر ر  رفت   ويفك رقرآف كحُبًل  يُيوف ال بفظ

 .ف القرآف بشكؿ جزئيفظو ب 
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اريفػػػػحع التػػػػُ  الدحُػػػػ  ( اليػػػػي يوصػػػػمت إلػػػػى 2013ايفقػػػػت هػػػػذه الري جػػػػ  ُػػػػع دراتػػػػ  تػػػػ د أبُػػػػد )

مر ر  وكؿ ُف الدُر فيرة االليبحؽ بحلرموة وعػدد لمطُمر ر  ووجود عبلق  اريبحط   طرد   ب ف الطُ

 .ر ـالقرآف الكاألجزاء الُبفوظ  ُف 

 : التوصياتثانياً 

 بحب   بُح  مي:يوصي ال ،الدرات  البحل  هح صمت إل ربلؿ الريحئج اليي يو  ُف

 واليفك ػرعف الب ػحة  والرلح   ي ُتيوة الطُمر ر  الرفتف قد ظهر اريبلؼفعمى الريحئج  برحء .1

 البفػحظ، لػذلؾ ال بػد ُػف الدُػؿ عمػى دم ػحالدراتػحت ال وطمبػ اال جحبي بػ ف طمبػ  البكػحلور وس 

براُج اليدم ُ   والُواد الدراتػ   فػي ال ربلؿف عرد طمب  البكحلور وس ُُتيوة هذه الُيث رات 

 .الجُحعي لهؤالء الطمب د وأ لح ُف ربلؿ اإلرشحشر د ، كم   ال

ػ  ليطػو ر اليفك ػر اإل  .2 جػحبي ُ ػؿ إكتحب الطحلبحت ُف كم ػ  الشػر د  الُهػحرات والقػدرات البلُز

القػرارات فػي حذ في ايرػ والُشحرك فك ر الرحقد القدرة عمى بؿ الُشكبلت واليفك ر اليبحعدي والي

إلرػػحث ر اإل جػػحبي عرػػد اك ػػف ريػػحئج الببػػث أظهػػرت أف اليفجوارػػب الب ػػحة الُريمفػػ  ، وذلػػؾ أل

 .أقؿ ُف الذكور

 ػػر اإل جػػحبي والرلػػح عػػف اليفكت الطُمر رػػ  الرفتػػ   و الُيث ػػرااليمك ػػد عمػػى أهُ ػػ  إكتػػحب هػػذه  .3

ألوقحؼ والشؤوف الد ر   عمػى ة الوزار   ـ اليحبد القرآف الكر  الب حة لدة الطمب  في ُراكز يبف ظ

  ُػػف رابػػؿ ُػػح قبػػؿ الجحُدػػحبهح فػػي الُيتػػُػػف اللػػروري اك ُيث ػػرات أشػػ حءاعيبػػحر أف هػػذه ال

راكز يبف ظربلؿ دور األترة والُدرت  ووتحئؿ اإلعبلـ ودور الد  . القرآف الكر ـ بحدة ُو

اإلرتػػحر   وكم ػػ   ػػحت كم ري والالػػد، االرشػػحد الشػػر د  اليمك ػػد عمػػى اليرطػػ ط اليكػػحُمي بػػ ف كم ػػ  .4

  يركػز عمػى أبدػحد ُ ػؿ ج يدم ُ ػاُفتػي واليربػوي فػي ولػع رطػط وبػر اليرب   قتػـ االرشػحد الر
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ُػوح الُتػيقبمي والرلػح اليفك ر اإل جحبي والكفػحءة الذاي ػ  وادارة الػذات والطُمر رػ  الرفتػ   والط

هُ  ل ، ألف هذه األبدحد لرور  عف الب حة  . فُتيقبم ب حة الطمب  الُو
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 صادر والمراجعالم
 ـالقرآف الكر 

 لمراجع العربية: اأوالً 
 

طػػػػػبلب  رفػػػت   لػػػدةال ث ػػػراتُيب ػػػحة وعبلقيػػػه بػػػبدض الػح عػػػف الالرلػ(. 2011) .ُػػروة ،ه ـإبػػرا

دػػػػػ  جحُ ،ػػػت  ػػقػػػػتـ الػػػػصب  الرف ،كم ػػػػ  اليرب ػػػػ  ،غ ر ُرشورة ػػػحل  دكيػػػػوراهرتػ ،ػػػػ ُدالجح

 .ُصر الدرب   جُهور   ،وافػبمػػػ

 جمػػ ُال ،ث الب ػػػػحة الػػػػلحغط قيػػػػه بمبػػػػدا(. الرلػػػػح عػػػػف الب ػػػػحة وعبل2009) .ػدُػػػُب ،أبػػو الدػػبل

  .528-481(:1)44 ،ُصر ،لكم   اندابلدمُ   ا

ػوؾد ر   واألُػف الرفتػي لػدة طمالدبلق  ب ف الق ـ ال(. 1999. )، عصحـأبو بكر ، بػ  جحُدػ  ال ُر

وؾ: األردف.ُحجتي ر غ رتػحل    ر ُرشورة، جحُد  ال ُر

دة الُرشػػد ف اليربػػو  ف لُهرػػي لػػا  جػػحبي وعبلقيػػه بػػحليوافؽاليفك ػػر اإل (.2020). هرػػحء ،أبػػو ط ػػر

، ، رتحل  ُحجتي ر غ ػر ُرشػورة، جحُدػ  الرم ػؿابي القدس  لو يرب  في ُدارس ُد ر  

  فمتط ف.

 ف ة الُبػػرر لػػدة االتػػر بقمػػؽ الُتػػيقبؿ قيػػه  ػػحة وعبلبالرلػػح عػػف ال (.2013) .عػػحءد ،بػػو عب ػػدأ

، غػػػزة ،تػػػبلُ  إلا  ُدػػػالجحغ ػػػر ُرشػػػورة،  رتػػػحل  ُحجتػػػي ر ،الػػػى قطػػػحع غػػػزة  الُبدػػػد ف

  فمتط ف.

ف الطُمر رػػ  الرفتػػ   كُيث ػػر وتػػ ط فػػي الدبلقػػ  بػػ  .(2017). ُػػرُد ،االفػػر و    حتػػر ،أبػػو هػػدروس

ُجم   ، ـظ  القرآف الكر دة بفالذات ل ليلب   وتموؾ بُح  ؿ ُف اوك االريُحء الوطري

 .421-392(: 1)21 ،(  تمتم  الدمـو اإلرتحر) قصىجحُد  األ
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دة ع رػػ  ُػػف رر جػػي حلي لػػفك ػػر اإل جػػحبي وعبلقيػػه بػػحليرظ ـ االرفدػػالي .(2017).  وتػػؼ ،اتػػم ـ

 فمتط ف. ،غزة ،تبلُ  الجحُد  اإل ،ُرشورة حجتي ر غ رُ . رتحل الجحُدحت الفمتط ر  

دور ُدرػػى الب ػػحة كدحُػػؿ وتػػ ط بػػ ف اليػػد ف والرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة . "(2020) . د، التػػاألقػػرع

، جحُدػ  التػمطحف  ػ  والرفتػ  ُجمػ  الدراتػحت اليربو ، "ب  الجحُد  ف في دول  الكو ػتالطم

 . 183-168 (:1)15، قحبوس

لرجػحح حُدػ  اجالُيث ػرات لػدة طمبػ  بػبدض  ي ويػم رهُف الرفتػبػحألالشػدور  .(2005). إ حد ،عأقر 

 ، فمتط ف.، جحُد  الرجحح، رحبمسُرشورة ر رتحل  ُحجتي ر غ ،الوطر  

كم ػػ   ُجمػػ  -دراتػػ  دالل ػػ -لقػػرآف الكػػر ـ التػػك ر  والطُمر رػػ  فػػي ا .(2012) .حصػػبل ،دُبُػػ آؿ

  .35-1: (12)6 ،دمـو اإلتبلُ  ال

ُقحررػ  فػي لػوء دراتػ   -ي لػدة طمبػ  الجحُدػ والتػمبإل جػحبي اليفك ػر ا. (2005) .ز ػحد ،بركحت

-85( 3)4 ،سرفالػػػدراتػػػحت عرب ػػػ  فػػػي عمػػػـ   واليربو ػػػ . ُوغراف ػػػد بدػػػض الُيث ػػػرات ال

138. 

س الُفيوبػ  لػوء بدػض (.اليفك ر اإل جحبي والتمبي لدة طمب  جحُد  القػد2016). ز حد ،بركحت

 .27-1 :(2)3 ، بيو لُفُد  القدس اُجم  جح ،رات الُيث

لرلػػح عػػف الب ػػحة د ُي واكػػحاال بحإلرجػػحزواليشػػحـؤ وعبلقيهػػح يفػػحؤؿ ال. (2011) .تػػوزاف ،يبتػػ ور

ُجمػ  االرشػحد  ،  الُكُر ، ُركز االرشحد الرفتػيُك حت بلجحُدلدة ع ر  ُف الطحلبحت ا

 .51-27(: 28)1 ،الرفتي

 ػػػحة عبلقيػػه بكػػؿ ُػػف الرلػػح عػػف البُدرػػى الب ػػػحة و ". (2019) .، بتػػفالبُ ػػدي  ، تػػدحدالبشػػر

ُجمػ  جحُدػ  الشػحرق  ،  جحبي لدة طمب  الجحُدػ  بدولػ  الكو ػت"وبدض أبدحد اليفك ر اإل

 .383-353 (:2)16، الجيُحع  لمدمـو اإلرتحر   وا
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ُ ػػػذ الُتػػػيوة   لػػػدة يبلالرفتػػػ رػػػ  بحلطُمر  بلقيػػػهوعوة الطُػػػوح يُتػػػ. (2020) .في بػػػ  ،مدتػػػم ب

 .82-68: (1)14 ،ث والدراتحت الدمُ  الببو  ُجم  ،ال حروي

 ،جم  آفػحؽ الدمػوـُ ،الرفتي في يبق ؽ األُف ودورهالقرآف الكر ـ  (.2018. )ُتدودة ،لتح حبف ا

 .330_318 (:10)1 ،األغواط جحُد 

ُرشػػػد ف لػػػدة ال اإل جػػػحبيبػػػحليفك ر ليػػػد ف وعبلقيػػػه ا (.2017) .دُػػػتػػػراج ُب  ل رػػػدا ،بػػػف عػػػوؼ

الدراتػحت  كم ػ  ،الر مػ فجحُدػ   ،ةرتػحل  ُحجتػي ر غ ػر ُرشػور  ،ـ ػ  الررطػو الرفت  ف بوال

 فس.قتـ عمـ الر ،نداباكم    ، حالدم

 ُكيب  اليبر ر. جدة: ،بياليفك ر اإل جح (.2014) .ف را ،ب فر

 .دجويُطحبع ال :حهرةالق ،الدقم   الصب  .(1985) .تدد ،ؿجبل

بلب لػػػدة طػػػ اإل جػػػحبي   واليفك ػػػر الدواُػػػؿ الرُػػػس الكبػػػرة لمشرصػػػ. "(2020) .رصػػػرة ،جمجػػػؿ

 . 356-325 (:1)20، ، جحُد  كفر الش خ كم   اليرب     اليرب  ُجم  كم ، الجحُد "

جحُدػػػػ   بػػػػػػ ة طمػي لػػػػػػدتػػػػػالرفف ػزاـ الػػػػػػد ري وعبلقيػػػػػػه بػػػػػػحألُاالليػػػػػ(. 2001) .بكُػػػػػػت ي،ُ مػػػػالج

 .، ال ُفجحُد  صردحء ،كم   انداب ،رشورةُرتحل  ُحجتي ر غ ر  ،صردحء

 جػػحبي وعبلقيػػه بحإلببػػحط األكػػحد ُي لػػدة طػػبلب الُربمػػ  . "اليفك ػػر اإل(2020) .، ل د ػػهجػػورجي

، الُؤتتػػػػ  الدرب ػػػػ  لميرب ػػػػ  والدمػػػػـو يربو ػػػػ  والرفتػػػػ  الُجمػػػػ  الدرب ػػػػ  لمدمػػػػـو ال، "ال حرو ػػػػ 

 .414-383 (:17)1، وانداب

 ،الُدرتػ ت و و فػي الب ػُي لمرُرظور د رحُي يكحُم الصب  الرفت   .(2000). ُصطفى ،زيبجح

 .حفي والدربيلُركز ال قا ،الب لحءالدار 

ب ػروت:  ،اال جػحبي(الػرفس  في عمػـ اتت الب حة )قراءطبلؽ طحقحإ .(2012). طفىُص ،بجحزي

 .شرروال اليرو ر لمطبحع 
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بػػ  دافع لئلرجػػحز لػػدة طم(. القػػ ـ الد ر ػػ  وعبلقيهػػح بحلطُمر رػ  الرفتػػ   والػػ2001) .تػػهحـ ،البطػحب

 .200-166 ،2001أكيوبر  ،حرب   ببرهم   اليُجم  ك ،لبحت الجحُد حوط

ر غ ػر  ُحجتػيػػػػػحل  . رتػػ  الجحُدػػػحتمبلػػدة طحل ػػ  فدالطُمر رػػ  االر(. 2005. )تػػحُ   ،ويالبمفػػح

 ُصر. ،جحُد  األزهر ،كم   الدراتحت اإلرتحر   ،ُرشورة

 ،لػرفسا ُجمػ  عمػـ ،فتػي لػهألُػف الروأ ره عمػى ا ي ذائالوالد ف اإلتموؾ . (2001). جُحؿ ،بُزة

1(58:) 135-152. 

جػػػػحبي لػػػػدة طمبػػػػ  جحُدػػػػ  اليرظػػػػ ـ االرفدػػػػحلي وعبلقيػػػػه بػػػػحليفك ر اإل . "(2020) .، آُرػػػػ رصػػػحور 

وؾ"  . 46-30 (:30)11، فيوب جحُد  القدس الُُجم  ، ال ُر

دحؼ بُبحفظػػػػحت غػػػػزة اإلتػػػػ بُراكػػػػزف األُػػػػف الرفتػػػػي لػػػػدة الدػػػػحُم . (2003) .هػػػػحدج ،يلرلػػػػر ا

يث ػػػػرات أرػػػرةشرصػػػػ   ليػػػه بػػػػبدض تػػػػُحت اوعبلق  ،رةغ ػػػػر ُرشػػػػو رتػػػػحل  ُحجتػػػػي ر  ،ُو

   ف.، فمتطغزة ،الجحُد  اإلتبلُ  

أ ػػر بررػػحُج يػػدر بي قػػحئـ عمػػى يبتػػ ف اليفك ػػر اإل جػػحبي فػػي ُهػػحرات . (2014. )، ُرػػحؿالرػػولي

تػػػػيوة ال  ،لُيػػػػمررات دراتػػػػ حً لبػػػػحت الجحُدػػػػ  اطُػػػػوح األكػػػػحدُ ي لػػػػدة طحايرػػػػحذ القػػػػرار ُو

 .242 - 196 :(2)48، حت عرب   في الريب   وعمـ الرفسدرات

 ،لرفت   لػدة ع رػ  ُػف طمبػ  الجحُدػ وبدة ايهح بحلق(. الطُمر ر  الرفت   وعبل2005) .فهد ،ـالدل 

-329 :(18)1 ،بلُ  تمتم  الدمـو اليربو   والدراتحت اإلت ،ؾ تدودمم  جحُد  الُجُ

362. 

قيػػػه ُتػػػيوة اليفك ػػػر اال جػػػحبي وعبل (.2013) .ُحجػػػدةوعمػػػي،    ب ػػػدر ،عبػػػود  و دةرحهػػػ ،الػػػدل ُي

ُػي ، عػدد رػحص بػحلُؤيُر الدمُجمػ  الدمػوـ اإلرتػحر  ، رف   بحلكرة الطػحئرةبحلبص م  الُد

 .254-241لمدمـو اإلرتحر  ، الرابع لكم   اليرب   

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%22
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 بمػػػػػػ الُر لػػػػدة طػػػػبلب  ُػػػػف الرفتػػػػيرُ ػػػػ  األػحُج ارشػػػػحدي ليعػػػػداد بررػػػإ. (2004) .أبُػػػػد ،رشػػػػ د

، لُتيرصػػػػر  اػ  الجحُدػػػػػ ،ُرشػػػػػػػورة كم ػػػػػػػ  اليرب ػػػػػػػ غ ػػػػػػػر ر ػي رتػػػػػػػػػحل  ُحجتػػػػػػػػ .االعداد ػػػػػػػ 

   الدراؽ.

لمرشػػػر  ُتػػػ رةلدار اعُػػػحف:  ،هقػػػ الطفولػػػ  والُرا ،فػػػس الرُػػػوعمػػػـ ر. (2003) .ُبُػػػد  ،الر ُػػػحوي

 .طبحع واليوز ع وال

 .الكيب عحلـالقحهرة:  ،3ط ،لرفتيوالدبلج ا الرفت   الصب . (1998. )بحُد ،زهراف

تػػوف وعبلقيػػه بحليبصػػ ؿ جيُػػحعي وفػؽ رظر ػػ  ار كالرفتػػي واال الرُػػو (.2005) رجُػػ . ،ارػيالزهر 

- تػػدود لا-بُد رػػ  الطػػحئؼ وطحلبػػحت الُربمػػ  ال حرو ػػ ف طػػبلب ُػػ لػػدة ع رػػ  تػػيالدرا

  .لتدود  ، اُك  الُكُر  ،رةالق جحُد  اـ-كم   اليرب  -شورةرتحل  ُحجتي ر غ ر ُر

 ػػػر اال جػػػحبي وعبلقيػػػه بحلقػػػدرة عمػػػى بػػػؿ الُشػػػكبلت لػػػدة طمبػػػ  . "اليفك(2015) .، تػػػهحـتػػػدرحف

، الجُد ػػػػػػػػ  الدراق ػػػػػػػػ  لمدمػػػػػػػػـو اليربو ػػػػػػػػ  ُجمػػػػػػػػ  الدمػػػػػػػػـو اليربو ػػػػػػػػ  والرفتػػػػػػػػ  ،  "الجحُدػػػػػػػػ

 .  547-494 (:112)1 والرفت  ،

اليفك ػػػر اإل جػػػحبي لػػػدة   ُرهػػػحج رُ ػػػ  فػػػي يرو ػػػُػػػي الُربمػػػ  ال حدور ُدم. (2014. )رػػػحفب ،التػػػر

الجحُدػػ   ،رشػػورةُحجتػػي ر غ ػػر ُرتػػحل   ،هيػػحب والتػػر  وتػػبؿ يفد مػػمبػػيهـ فػػي لػػوء الكط

  فمتط ف. ،ةز غ ،االتبلُ  

 .ُدػػػ  دُشػػػؽُجمػػػ  جح ،لشػػػبحب الجػػػحُدييو حت األُػػػف الرفتػػػي لػػػدة اُتػػػ (.1999. )عمػػػي ،تػػػدد

15(1 :)9-52. 

 الػذهرياليصور  مىج إرشحدي ليرُ   اليفك ر اإل جحبي عهيم  ر ُر(. 2010. )طحري، عظ ُ مالت

 .27-15(: 3)3، ـو اليرب   الر حل  م  عمُج،  مبكرة الت الشبحب لبلعب ف
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ـ  جػػحبي لػػدة طػػبلب جحُدػػ  أعبلقيهػػح بػػحليفك ر اإل . "جػػودة الب ػػحة و(2020) .، ُرصػػورالتػػمُي

 (:62)1، ُركػػز اإلرشػػحد الرفتػػي -، جحُدػػ  عػػ ف شػػُس ُجمػػ  اإلرشػػحد الرفتػػي، القػػرة"

271-299. 

  .القحهرة :عحلـ الكيب ،سع ف شُ جحُد  ،عهليفك ر أتحت حيه وارواا (.2011) ترحء. ،حفتم ُ

د ري الُػػػػدارس الرلػػػػح عػػػػف الب ػػػػحة وعبلقيهػػػػح بيقػػػػد ر الػػػػذات لػػػػدة ُػػػػ (.2003) .حدؿعػػػػ ،تػػػػم ُحف

ػػػد رايهح فػػػي ُػػػد ر حت  ػػػػ البكُو  ر غ ػػػر حل  ُحجتػػػيرتػػػ ، ف الشػػػُحل  ُبحفظػػػحت فمتػػػط ُو

 .فمتط ف ،الوطر     الرجححُدجح ، حراتحت الدمكم   الد ،رةُرشو 

ُجم  دراتحت  ،آف الكر ـ برموة الر م فدارتحت القر (. الطُمر ر  لدة 2013) .ع ُحف ،أبُد  دلتا

 .158-134 (:12)1 ،  رفت

حُدػػػحت لجا رلػػػح عػػػف الب ػػػحة لػػػدة طمبػػػ الُرورػػػ  الرفتػػػ   وعبلقيهػػػح بحل .(2012).  ب ػػػى ،رةو قشػػػ

 .فمتط ف ،غزة ،زهرألجحُد  ا ،ورةغ ر ُرشرتحل  ُحجتي ر  .   بُبحفظ  غزةلفمتط را

  وعبلقيهُػػػػػح  رػػػػػػصمشػرة لػػػػػُػػػػػػؿ الرُػػػػػس الكب(. أتػػػػػحل ب اليدمػػػػػػؽ والدوا2011) .تػػػػػفو ت ،شمبي

والدمػػػػػػػػػـو ُجمػػػػػػػػ  اإلعػػػػػػػػػبلـ اليربػػػػػػػػوي  ،ػػػػػػػػ دػػػػػػػح عػػػػػػػػف الب ػػػػػػػػػحة لػػػػػػػػدة طػػػػػػػػػبلب الجحُلػبحلر 

 .51-25(: 3)1، ُصر ،اإلرتحر  

الجيُػػحعي لػػدة طمبػػ  اليفك ػػر اإل جػػحبي وعبلقيػػه بػػحليوافؽ الرفتػػي وا .(2018هػػى. )ُري ،يالشػػُر 

 .1095 - 1122( 7)5 ،ُحع  االجيالدمـو اليربو   و  ُجم  . ُيوتطال  بمالُر 

ة لػداليفك ر اإل جحبي وعبلقيه بحلدُر والجرس واليمه ؿ والرجػحح الُهرػي  (.2017) .عبحس ،شهد

 ،اإلرتحر  ُجم  كم   اليرب   األتحت   لمدمـو اليربو   و  ،ؿبحُد  بحج ، ف اليربو  فشدالُر 

1(33) :319-345. 
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قشػػػ  الجُحع ػػػ  ويرُ ػػػ  اليفك ػػػر اإل جػػػحبي لػػػدة . "اتػػػيرداـ أتػػػحل ب الُرح(2020) .، رجػػػبلءصػػػحلح

الردُػػ   فػػيُجمػػ  دراتػػحت ، الشػبحب الجػػحُدي" ، جحُدػػ  بمػػواف كم ػػ  الردُػػ  االجيُحع ػػ 

 .846-819 (:49)3، اإلرتحر  الدمـو و   االجيُحع 

 وواليوجػػه ربػػػ إلبػػداعير بػػحألُف الرفتػػي وعبلقيػػه بػػحليفك ر ا(. الشػػدو 2014) .بوطثػػحف ،الطػػحهر

ط اتػػػُجمػػػ  و  ،الجزائػػػر .طمبػػػ  جحُدػػػ  البم ػػػدة  ُػػػف يفػػػحؤؿ/ اليشػػػحؤـ( لػػػدة ع رػػػلالب ػػحة ) ا

  .410-371: (2)3 ،ر  لمدمـو اإلرتح

."اليفك ر اإل جحبي وعبلقيه بحللثوط الُدرت   لػدة طػبلب الُربمػ  (2017) .ُبُد  وي،الطُبل

داب ، كم ػػػ  البرػػػحت لػػػآلعػػػ ف شػػػُسجحُدػػػ   ،ُجمػػػ  الببػػػث الدمُػػػي فػػػي اليرب ػػػ ، ال حرو ػػػ "

 . 348-335 (:18)6، والدمـو واليرب  

 جػػحبي لػػدة طحلبػػحت إتػػهحـ عػػحدات الدقػػؿ فػػي اليربػػؤ بػػحليفك ر اإل. "(2018) .عبػػد الػػرازؽ ، وفػػحء

 .331-284 (:116)29، كم   اليرب   -جحُد  برهح   ،ُجم  كم   اليرب  ، الجحُد "

رفتػػػػي لطحلبػػػػحت ألُػػػف الا وةع القػػػػرآف الكػػػر ـ عمػػػػى ُتػػػػيأ ػػػر تػػػػُح. (1998) .رػػػػدل بع ،عبػػػد ا

وؾ ،ر غ ر ُرشورة رتحل  ُحج تي ،  ال حرو  الُربم  .، األردفإربد، جحُد  ال ُر

لُدرتػػػ   رػػػ  ُػػػف يبلُ ػػػذ االرفتػػػي لػػػدة عإتػػػحءة الُدحُمػػػ  واألُػػػف (. 2004. )التػػػ د ،دالُج ػػػعبػػػد 

 .274-237(: 2004عدد )14 ،دراتحت رفت   ،بيدائ  اال

األُػػف الرفتػػی  ُربػػ  بحلرلػػح عػػف الب ػػحة لػػدة طحلبػػحت جحُدػػ  ". (2019) .، الهرػػوؼالوابػػد عبػػد

جحُدػ  الف ػـو لمدمػـو اليربو ػ   ُجمػ اإلُحـ ُبُد بف تدود اإلتػبلُ   بُد رػ  الر ػحض" ، 

 . 384-337 (:4)11، والرفت  

اليربو ػ   الدمػوـُجمػػ   ،ػيػػالرفت ى األُػػػفػر ـ عمػػػالكػػػُحع القػػرآف أ ػػر ت. (1997. )عػدرحف ،الديػوـ

 .206-174: (10)2 ،والرفت   واالجيُحع  
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ُجمػ  ، اليفحؤؿ ويقػد ر الػذات"اليفك ر اإل جحبي في عبلقيه بكؿ ُف . "(2018) .، ف ف حفعشُحوي

 .254-219 (:54)1 رشحد الرفتيُركز اإل -جحُد  ع ف شُس  ،اإلرشحد الرفتي

حف الُجمػ  الدول ػ  رػحت" ، م ػ  اليرب ػ  لمبر اال جحبي لدة طحلبػحت ك. "اليفك (2020) .عودة ، كهُر

-178(: 15)1 كم ػػ  الدمػػـو اإلرتػػحر   و االجيُحع ػػ ،  ،لمدمػػـو اإلرتػػحر   و االجيُحع ػػ 

187. 

ػػػػػ ، ػػػػػر الراقػػػػػياليفك (.2004) .عبػػػػػد ا ،الدولػػػػػي ررػػػػػت(" )االري حتعػػػػػف الشػػػػػبك  الدحلُ ػػػػػ  لُدمُو

iii.ir1pCe-ipWi.C i//d11i 4ewPPi 

فتػ   لػدة ر الػذات بحلطُمر رػ  الرعبلقػ  يقػد  .(2018) .ع شػ  ،كُػحؿ  عمػي ،عمػ و   بورز ،عوف

 ،واطاالغػػديي الجمفػػ  و ار ػػ  بجػػحُ دث ػػرات دراتػػ  ُالطمبػػ  الجػػحُد  ف فػػي ظػػؿ بدػػض الُي

 .283_270 (:9)3 ،االجيُحع  ت   و رفدراتحت الم  بقحئؽ لمجُ

ع رػػ  ُػػف طمبػػ  جحُدػػ   عبلقيػػه بجػػودة الب ػػحة لػػدةاألُػػف الرفتػػي و ". (2016) .ُبُػػد، الثحُػػدي

-183 (:108)27، كم ػ  اليرب ػ -، جحُد  برهػحُجم  كم   اليرب  ، الدُحـ بُد ر  الدُحـ"

235.  

ػػػحت  فػػػي القػػػرآف ةُػػػف قواعػػػد التػػػدحد .(2015) دد الػػػد ف.تػػػ ،حلػػػؿف "عػػػف الشػػػبك  الدحلُ ػػػ  لُدمُو

 d11iP://ir.pPeiiiiw.&W1/ir1pCeW/4رت(" )االرير 

.   الجحُدػ ليفك ر التمبي واإل جحبي لػدة طمبػيه بحعبلقي و ظ ـ االرفدحلليرا .(2016) صبح. ،فحئؽ

 دراؽ.لا ،  بثدادُدجح ،رتحل  ُحجتي ر غ ر ُرشورة

الرا   لمرشػر  :، القحهرةدرات  يبم م  ""  جحبي واليفك ر التمبياليفك ر اال(. 2008) .إبراه ـالفقي، 

  .واليوز ع
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 .ت رفتػػ  راتػػحد. ك ػػر اإل جػػحبي فػػي ُصػػر دراتػػ  عحُم ػػ أبدػػحد اليف. (2009). ر ػػدعبػػد الُ ،قحتػػـ

4(19:)691-723. 

 ُجمػ مب  الجحُدػ . لدة طرات يه ببدض الُيث قعبلاليفك ر اإل جحبي و (. 2012. )عمي ،القر شي

 . 292-249 :(15)2 ،القحدت   لمدمـو اإلرتحر  

لػػدة ع رػػ   ػػحة والبػػب والرلػػح عػػف البُػػف اليػػد ف التػػدحدة وعبلقيهػػح بكػػؿ  (.2015) .ُػػؿكح ،كيمػػو

 .679-661(: 2)42، الدمـو اليربو   ،تدراتح ،جحُد  ف الُيزوج فُف الطبلب ال

لػػػػدة الطمبػػػػ    ُمر رػػػػ  الرفتػػػػ بلقيهػػػػح بحلطتػػػػ   وعلػػػػثوط الرفال .(2016) .بػػػػؽلعبػػػػد ا  ،لبػػػػوازدة

 .162_125 (:2)7 ،حتتوالدراث و ُجم  أرتر  لمبب ،الجحُد  ف

حت فػي    األرح وعبلقيهح بحلرلح عف الب ػحة لػدة ع رػ  ُػف التػدود فدحل. (2011). رار ح ،كيلُحال

ػػػػ  ُ  رتػػػػػحل  ، ػػػػ اف ػػػػػ  واالجيُحعر فػػػػػي لػػػػوء بدػػػػػض الُيث ػػػػرات الد ُوغد رػػػػ  ُكػػػػػ  الُكُر

 الُُمك  الدرب   التدود  . ،القرة ـجحُد  أػ رة،غ ر ُرشو   رُحجتي

ار الرػػػػػشر دهرة: القػػػح ،وؿالجػػػػزء األ ،تػػػػ  فلصػػػب  الرا التػػػػدحدة ويرُ ػػػ  .(2000) .كُػػػحؿ ،ُرتػػػي

 .مجحُدحتل

 ، حُد ػػ(. أ ػػر بفػػظ القػػرآف الكػػر ـ فػػي اليبصػػ ؿ الدراتػػي بحلُربمػػ  الج2004) .تػػد د ،الُثحُتػػي

-87 ،(1)17 ،تػبلُ    والدراتػحت اإلـ اليربو ػتمتػم  الدمػو  ،ُجم  جحُدػ  الُمػؾ تػدود

116. 

لػػدة طمبػػ   اإل جػػحبي يفك ػػرالرفتػػي عمػػى وفػػؽ ال. "اليػػدفؽ (2016) .، عبػػد الدز ػػز ب ػػدرتػػويالُو 

كم ػػػ  اليرب ػػػ   جحُدػػػ  الكوفػػػ ، ،ُجمػػػ  كم ػػػ  اليرب ػػػ  لمبرػػػحت لمدمػػػـو اإلرتػػػحر  الجحُدػػػ  " . 

 .92-49 (:18)10  رحت لمدمـو اإلرتحر  ،لمب
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 األولية اصورتيفي  الدراسة: أدوات (1رقم )ممحق 

 بتـ ا الربُف الرب ـ

 

 كم   اليرب  
 قتـ عمـ الرفس االرشحدي واليربوي

 
 :  /ة الدكيور/ة الفحلؿ/ةاالتيحذ

 التبلـ عم كـ وربُ  ا وبركحيه
الطُمر ر  الرفت   كُيث ر وت ط في الدبلق  ب ف اليفك ر يقوـ البحب   بإجراء درات  بدرواف: "

". حة لدة بفظ  القرآف الكر ـ ُف طمب  كم   الشر د  في جحُد  الرم ؿوالرلح عف الب ي اإل جحب
، اليفك ر اإل جحبي، والرلح عف الب حةو  الرفت   الطُمر ر  لق حس بلث ُقح  س  يطو رلذلؾ فقد يـ 

ات ُف األدو ورظرا لُح ييُيدوف به ُف ربرة ودرا   في هذا الُجحؿ، يمُؿ البحب   ُركـ يبك ـ هذه 
قيربحيكـ ُف ب ث: ربلؿ إبداء  ُبلبظحيكـ ُو

o .الص حغ  المثو   لمفقرات 
o . ُدة ُبلئُ  الفقرات لُجحالت الدرات 
o حت يرورهح ُرحتب .أي يدد بلت أو ُقيرب 

 لكـ بتف يدحوركـ شحكرا
 

 هد ؿ تُور الزغ ر: البحب  
 :البيانات العامة

 انثى    ذكر   الجنس: 
 عميا دراسات   الوريوسبك   :العمميةالدرجة 

 كمي    جزئي  :مستوى حفظ القرآن
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  الطمأنينة النفسيةمقياس  :أوالً 

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

 فقرةال الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

      أشدر بحلوبدة بيى وأرح ب ف الرحس  .1
ذا واجهيري أي ُشكم أشدر بح  .2       إلببحط وا 
      االجيُحعي في ب حيي يأشدر بحالتيقرار الرفت  .3
      الب حة يبيحج إلى إ ُحف قويأعيقد أف   .4
      ُُح  جري ُف بولي ُف أبداث جأرزع  .5
      أشدر بحلرلح والقرحع  في ب حيي  .6
أرة أف ُح  ص بري ُف ر ر أو شر هو في رهح     .7

 ر ر لي
     

      در بددـ االري حح الرفتي في ب حييأش  .8
بلئي  شدروف بحلطُمر ر  الرفت   وهـ   .9 أعيقد بمف ُز

 ُدي
     

      ًُح وأُرحً حيي تبلأشدر بمف بفظي لمقرآف  ز د ب   .10
      أرظر لمب حة ُف بولي رظرة ُيفحئم   .11
أشدر بحالري حح يجحه عبلقحيي االجيُحع   ُع   .12

 انرر ف
     

       لف  يرمى عري وفي جُ ع األبواؿأعيقد بمف ا  .13
      أشدر بحلقمؽ يجحه ُتيقبؿ ب حيي  .14
      الرلح عف ذاييأشدر بددـ   .15
أوقحيهح إبتحتًح بحألُف بحلصبلة في   ز دري اليزاُي  .16

 والتك ر 
     

     أشدر بحلراب  الرفت   عردُح أك ر ُف االتيثفحر   .17
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 فقرةال الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

 والذكر والدعحء
 د ُف اتيقحُ  الفرد في أعيقد أف بفظ القرآف  ز   .18

 تموكه
     

فهـ القرآف الكر ـ  رتـ طر ؽ الب حة الصب ح   .19
 لئلرتحف

     

       فوبؿ ُشكبلت انرر أشدر أرري ُهيـ بُتحعدة   .20
      أشدر أف انرر ف   قوف بي  .21
      أرفض أي اربراؼ عف الُد حر الد ري في الب حة  .22
ف ب  .23       إف ُع الدتر  ترا"أُؤ
إدارة ولبط االرفدحالت عمى رآف  تحعد بفظ الق  .24

 لدي
     

      األوهحـ والوتواسبفظ القرآف  بُ ري ُف   .25
      أشدر بحلراب أرلع إلرادة ا و   .26
      ر بحليوافؽ واليقد ر الدحلي ُع ذاييأشد  .27
      ال أيردد في إقحُ  عبلق  ُع غ ر الُتمُ ف  .28
      أعرؼ ج دًا ُحذا أر د ُف الب حة  .29
      أرشى الُوت فهو بؽ ال  .30
      أُ ؿ إلى أف أبقؽ أفلؿ الريحئج في عمُي  .31
      لدرات قراءة القرآف يبدد القمؽ عري وقت ا  .32
      يكوف عواقب األُور ج دة أيوقع دائًُح أف  .33
      أتيد ف بحلصبر واليوكؿ إذا فشمت في أُر ُح  .34
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  التفكير اإليجابيمقياس  :ثانياً 

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

 ابدا احيانا نادرا غالبا دائما الفقرة الرقم
      أعيقد أف الثد أفلؿ ُف ال وـ   .1
      ذف اأيوقع أف الُتيقبؿ ت كوف أفلؿ بإ  .2
أيدمـ ُف يجحرب الب حي   التحبق  الفحشم  بحعيبحرهح   .3

 ُواقؼ يدمـ
     

أُ ؿ إلى اليفك ر بمف ظروفي تيكوف أفلؿ في   .4
 ُربم  القحدُ ال

     

      بحألُف والطُمر ر  في الُتيقبؿأيوقع يزا د الشدور   .5
ف أراد أبد ا حرييل س ُف عحديي أف أرفدؿ   .6       بيى وا 
      ل س بحللرورة أف أرجح في كؿ ُح أفدمه  .7
      ال أتُح ألرطحئي أف يببط عز ُيي  .8
هح ك  راً   .9       أيتحُح ُع رفتي وال ألُو

به ألره  يرحتب ُع  ـع بحلدُؿ الذي أقو اتيُي  .10
 طُوبحيي

     

      أعيقد أف ب حيي يت ر عمى ُح  راـ  .11
      لثوط ف أغ ر أفكحري ربو ُح  واجهري ُفأتيط ع أ  .12
أعيقد أف عمى اإلرتحف أف  تيوعب ُصحعبه كي   .13

  يُكف ُف ُواجهيهح
     

أتيط ع اليدرؼ عمى رقحط لدفي ويث  رهح إلى رقحط   .14
 وةق

     

      أُيمؾ عدة بدائؿ لميثمب عمى الُشكبلت  .15
      يقراءة القرآف يز د ُف ُتيوة اليفك ر اإل جحبي لد  .16
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 ابدا احيانا نادرا غالبا دائما الفقرة الرقم
      ُور الثحُل ابيدد عف ُبحول  فهـ األ  .17
      ال يزعجري أي وجه  رظر ُرحلف  لوجه  رظري  .18
      اليث  ر أُر طب دي في الب حة  .19
      الب حةي اليرط ط هو أتحس الرجحح ف  .20
في أي  انرر فل س ُف اللروري األرذ بوجه  رظر   .21

 ُشكم 
     

      اإل ُحف الصب ح لئلرتحفاليفك ر اإل جحبي هو ريحج   .22
      بري أهدافي وطُوبحيي برحء عمى الواقعأ  .23
ف بمف الر ر والشر يقد ر ُف ا  .24       أُؤ
يدحُؿ الأراعي ُشحعر وارفدحالت انرر ف في أ رحء   .25

 ُدهـ
     

      أهداؼ اإلرتحف قحبم  لميث  ر واليدد ؿ  .26
      فك ره اإل جحبييريبط الفدحل   الذاي   لمفرد بُتيوة ي  .27
      حرب اإل جحبي قبؿ التمبي في أي عُؿأيوقع الج  .28
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 الرضا عن الحياةمقياس  :ثالثاً 

 هذه وييبع الب حة روابي ايجحه الفرد ح بد ه اليي والتدحدة اليقبؿ ُف بحل هو : الحياة عن الرضا
  .(2013عب د، بوأ) ا بددؿ وا ُحره له ا قتُه بُح الفرد رلح ربلؿ ُف البحل 

افق مو  الفقرة الرقم
 موافق بشدة

موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      أشدر أري ُوفؽ في ب حيي بشكؿ عحـ  .1
      األُحف في ب حيياالتيقرار و بفظ القرآف وفر لي   .2
أشدر أف ظروفي الب حي   البحل   أفلؿ قبؿ بفظ   .3

 القرآف 
     

      الُتيقبؿ ق  في والأشدر بحليفحؤؿ   .4
الجوارب اإل جحب   ُف الب حة والظروؼ  أرظر إلى  .5

 ال ُو  
     

      بققت الك  ر ُف طُوبحيي بفلؿ بفظي لمقرآف  .6
      ط ب  ُع انرر فلدي عبلقحت   .7
      أبحوؿ إلفحء الُرح والتدحدة في رفوس ُف بولي  .8
      تموكي ُع انرر ف  يتـ بحليتحُح  .9

      ري يرحؿ اليقد ر بتبب رجحبهحأفكح  .10
      أرح رالي عف ارجحزايي في الب حة ال ُو    .11
      أهيـ بحلجحرب الصبي  .12
      األُور الد ر  أيُرى أف أيفقه ُز دًا في   .13
      ر بحلرشوع عف قراءة القرآف الكر ـأشد  .14
      أرح رالي عف ُتيوة اليزاُي الد ري  .15
      درو   عحل  أيُيع بإدارة وروح ُ  .16
      عف ارجحزايي في الب حة لدي رلى عحلي  .17
      طُوبحيي األكحد ُ   ال يقؼ عرد بد ُد ف  .18
الكر ـ  جدمري أفهـ القرآف بصورة بفظ وفهـ القرآف   .19

 ب صب 
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افق مو  الفقرة الرقم
 موافق بشدة

موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      أواجه صدوبحت الب حة بُز د ُف اإل ُحف والصبر  .20
      أُ ؿ إلى أداء ُهُحيي عمى أكُؿ وجه  .21
      رفت   في ب حييأشدر بُتيوة عحلي ُف الصب  ال  .22
      أراجع رفتي وبحتيُرار في كؿ ُح  يدمؽ بب حيي  .23
درحهحاليُدف في   .24       قراءة القرآف  ز د فهُي لمب حة ُو
      أيُيع بب حة اجيُحع   تد دة  .25
ف بمهُ   ُح أتدى إل ه في هذه الب حة  .26       أُؤ
تيقرةأيُيع بب حة تد دة   .27       ُو
      ؼ في الب حة أيقبؿ يقمب الظرو   .28
      لمب حة ُدرى والح بحلرتب  لي  .29
      ُهحرات ب حي   جد دةأببث عف فرص ليدمـ   .30
      أيُرىُف الصدب يري ب األُور كُح   .31
      اإلبتحس بحلرظرة التمب   لمب حة تببه د ري  .32
في  أشدر بحلطُمر ر  الرفت   أك ر كمُح فكرت  .33

 الُتيقبؿ
     

      لمب حة بُقحرريهح برظرة انرر فأطور رظريي   .34
الُهحـ والُتؤول حت في أشدر بحلرلح بحلرغـ ُف ك رة   .35

 الب حة
     

      ب  ايجحه الب حةبفظ القرآف  ولد فمتف  وال  .36
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 ة بأسماء المحكمين(: قائم2ممحق رقم )
 

 الجامعة االسم الرقم

 جحُد  القدس الُفيوب  د. رحلد كيمو 1

 لقدسجحُد  ا الر ُحوي د. عُر 2

 م ؿُد  الرجح ؿ كيمود. كحُ 3

 جحُد  الرم ؿ د. إبراه ـ الُصري 4

  ؿُد  الرمجح الرحصر التو طيد. عبد  5

 د  الرجحح الوطر  جحُ د. فحرر عقؿ 6

   القدس الُفيوب جحُد ر حف أ.د. عحدؿ 7

 قدس الُفيوب جحُد  ال أ.د. ُبُد شحه ف 8

 جحُد  الرم ؿ أ.د. ُصطفى شحور 9

 م ؿجحُد  الر د. رحدر تمهب 10
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 مقاييس الدراسة في صورتيا النيائية(: 3ق رقم )ممح

 الربُف الرب ـ بتـ ا

 

 اليرب    كم 
 شحدي واليربوير رفس االالقتـ عمـ 

 
 :  /ة الدكيور/ة الفحلؿ/ةذاالتيح
 حيهركـ عم كـ وربُ  ا وبالتبل

  ب ف اليفك ر ت ط في الدبلقالطُمر ر  الرفت   كُيث ر و واف: "درب يقوـ البحب   بإجراء درات 
". رم ؿاللشر د  في جحُد  ا كم  الكر ـ ُف طمب   ف  القرآعف الب حة لدة بفظوالرلح اإل جحبي 

ولوع  ،ى اإلجحب  عمى فذا  رجل إال ُحت الُدمو هذه ولف يتيردـ  قرات الُق حس بكؿ دق  ُو
 .ألغراض الببث الدمُي فقط

 يدحوركـ لكـ بتف كراحش
 

 رهد ؿ تُور الزغ : البحب  
  

 

 :العامةالبيانات 
 انثى    ذكر    الجنس:
 دراسات عميا   بكالوريوس   :العممية الدرجة

 كمي    جزئي  :لقرآناوى حفظ ستم
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  يةالطمأنينة النفسمقياس  :أوالً 
 وعدـ والقرحع  حسالر عف لرلحوا تالذا عف الرلح بوؿ يدور تُ  هي : النفسية الطمأنينة
 ،إبراه ـ) الب حة عمى واإلقبحؿ ،بحلذرب وردالش ُف واليبرر ،لر ر وبب رر فان لدة لُح اليطمع
2010). 

 الفقرة الرقم
جة در ب

 ةكبير 
 جداً 

بدرجة 
 ةكبير 

بدرجة 
 متوسطة

جة بدر 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

      وبدة واريقحد انرر ف ؿ إلى الأُ  .1
      م هيري أي ُشكاجو  إذاأشدر بحإلببحط   .2
      ب حيي في يأشدر بحالتيقرار الرفت  .3
       ُحف قويإحة إلى بيحج الب ي  .4
واقؼ  جري ُف بولي ُف أبداث حُُ جأرزع  .5       ُو
      ب حيي عف بحلرلح درأش  .6
   رهحُح  ص بري ُف ر ر أو شر هو في  رة أفأ  .7

 يقد ر ُف ا
     

      لطُمر ر بحا وجود الفرد ُع انرر ف  شدرو   .8
       الهدوء والراب أشدر بمف بفظي لمقرآف  تحعد عمى  .9

      رظرة ُيفحئم حة  رظر لمبأ  .10
    ُحدُف ارجحزات أك لُح أبققهدر بحالري حح شأ  .11

 ُف طُوبي   ز د
     

      ي عمى ا  فر لي الطُمر ر أيكحل  .12
      أ ؽ بقدرايي عمى يبقؽ أهدافي  .13
      لرفتياعـ ألُري اد اتاليزاُي بحلدبحد  .14
التيثفحر ردُح أك ر ُف اأشدر بحلراب  الرفت   ع  .15

   يفي الُواقؼ الب ح الدعحءو والذكر 
     

      الب حة لفرد فيا ُ  ز د ُف اتيقح أف بفظ القرآف  .16
 ي الب حةف لصب حطر ؽ االآف الكر ـ  رتـ القر  فهـ  .17

 لئلرتحف
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 الفقرة الرقم
جة در ب

 ةكبير 
 جداً 

بدرجة 
 ةكبير 

بدرجة 
 متوسطة

جة بدر 
 قميمة

بدرجة 
قميمة 
 جداً 

      ر وجود أصدقحء لي  وفر لي الطُمر   .18
      بمفكحريف انرر ف   قوف أشدر أ  .19
 ر الد ريحالُد د    العيُحبحلراب  الرفت أشدر  .20

 كُوجه لتموكي
     

ف ب  .21        ترا"إف ُع الدتر أُؤ
رفدحالت ط االإدارة ولبعمى عد حقرآف  تالظ بف  .22

 لدي
     

      بُ ري ُف األوهحـ والوتواسبفظ القرآف    .23
      م هع كؿوأيو أرلع إلرادة ا   .24
      قد ر انرر ف لذايي عحليي  .25
ُجيُدحت لأفراد اعبلق  ُع يردد في إقحُ  ال أ  .26

 األررة
     

      لب حةؼ ج دًا ُحذا أر د ُف ار أع  .27
      فهو بؽ ى الُوترشأ ال  .28
      الرفتي في ب حيي ـ االتيقرارر بددأشد  .29
      أُ ؿ إلى أف أبقؽ أفلؿ الريحئج في دراتيي  .30
      القمؽ عري وقت الدرات لقرآف يبدد ا ءةقرا  .31
      ةدُور ج عواقب األ دائًُح أف يكوفأيوقع   .32
ت في ليوكؿ عمى ا إذا فشماأتيد ف بحلصبر و   .33

 أُر ُح
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  جابياإلي التفكيرمقياس  :اً ثاني
 بتدحدة  شلدوا والرجحح والطُمر ر  الب حة عف الرلح ربو الفرد يدفع قوة: هو اال جحبي ليفك را

 أرتحؽ ليكو ف عقم   قرحعحت ربلؿ ُف هُشكبلي لُدحلج   تيدُمهح اليي اليفك ر وطر ق  ،حؤؿويف
شحعره ،عقمه رحاتي ُ ىعم هو تحعد بحلفرد  ريقي يفحؤلي طحبع ذات  عقم   شحؼواكي ،هتموك ،ُو
 .(2020، رط أبو) الكحُر  قواه
 ابدا احيانا نادرا غالبا دائما الفقرة الرقم
       والفشؿ في كؿ شيءقبؿ الرجحح أي  .1
      ف اأفلؿ بإذ الُتيقبؿ ت كوفأيوقع أف   .2
      تحبق  في الب حةلي اأيدمـ ُف يجحرب  .3
      يي في الُتيقبؿحببقؽ طُو تمي لدي إبتحس بمر  .4
      ع   في الُتيقبؿأف يكوف لي ُكحر  اجيُح أيوقع  .5
       ر ُدقوؿغ هوبُح ل س ُف عحديي أف أرفدؿ بيى   .6
      أفدمه بحللرورة أف أرجح في كؿ ُحل س   .7
      يقمؿ ُف دافد يي لمدُؿف أرطحئي ال أتُح أل  .8
هح ك  راً أيتحُح ُع رفتي   .9       وال ألُو

حف بُتيوة أقؿ ُف ه ولو كقـو بقدر الدُؿ الذي أأ  .10
 شكؿ إ جحبيب ار د

     

      بيجحإ بشكؿ ُح  بتببأتيط ع أف أغ ر أفكحري   .11
      اليمري في ايرحذ أي قرار بد ُف ال  .12
ي ويث  رهح إلى رقحط فرقحط لديدرؼ عمى أتيط ع ال  .13

 قوة
     

      ريهم  يواجشكأي ُلميثمب عمى  أُيمؾ عدة بدائؿ  .14
      بي لديُف ُتيوة اليفك ر اإل جحف يز د القرآقراءة   .15
      أي عُؿ ال ألُف الرجحح ف هابيدد عف   .16
      وجه  رظر ُرحلف  لوجه  رظري  يزعجري أيال  .17
      لب حةب دي في االيث  ر أُر ط  .18
      الب حةجحح في راليرط ط هو أتحس ال  .19
حت يرر ف فانطمب الُتحعدة ُف أ  .20       األُز
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 ابدا احيانا نادرا غالبا دائما الفقرة الرقم
      صب ح لئلرتحفجحبي هو ريحج اإل ُحف ال ر اإل اليفك  .21
      الذي أع شه قعاأبري أهدافي وطُوبحيي برحء عمى الو   .22
ف بمف الر ر والشر يقد ر   .23       ُف اأُؤ
 هـحُؿ ُددفدحالت انرر ف أ رحء اليحعر وارأراعي ُش  .24

 في الب حة
     

      واليطو ريث  ر مقحبم  لف أهداؼ اإلرتح  .25
      إلى الرجححر اإل جحبي لمفرد  قوده اليفك   .26
      يقبباليُس الدذر لآلرر ف عردُح  رطئوف   .27
      حه انرر فد عف اليوقدحت التمب   والُيدر   ايجابيد  .28
      ي عُؿأاإل جحبي قبؿ التمبي في  الجحرب أيوقع  .29
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 حياةالالرضا عن مقياس  :ثالثاً 
 هذه وييبع الب حة روابي ايجحه الفرد ح بد ه اليي والتدحدة قبؿالي ُف بحل و ه: الحياة عن ضار ال

  .(2013،عب د أبو) ا بددؿ وا ُحره له ا تُهق بُح لفردا حلر  ربلؿ ُف البحل 

ق مواف رةالفق لرقما
 موافق بشدة

موافق 
إلى 

 ما دح

ر غي
 موافق

غير 
ق مواف
 بشدة

      ب حيي ُوفؽ فيي أشدر أر  .1
      ب حيي لي االتيقرار واألُحف فيآف وفر ظ القر بف  .2
 بفظ بددأشدر أف ظروفي الب حي   البحل   أفلؿ   .3

 القرآف 
     

      قبؿالُتيوال ق  في أشدر بحليفحؤؿ   .4
      ُت رة ب حيي  جحب   ُفوارب اإلر إلى الجأرظ  .5
      قرآفلموبحيي بفلؿ بفظي ققت الك  ر ُف طُب  .6
       فع انرر ط ب  ُلدي عبلقحت   .7
      في رفوس ُف بولي ألُؿاأبحوؿ إلفحء   .8
      ُحيتحلُع انرر ف  يتـ بح يدحُمي  .9

      رجحبهح بتببُف انرر ف أفكحري يرحؿ اليقد ر   .10
      زايي في الب حة ال ُو  عف ارجح أرح راض  .11
      وبدرج  عحل  يُيع بصب  رفت   ا  .12
        ر الد راألُو  في أعرؼ أك رأف  أيُرى  .13
      قراءة القرآف الكر ـ دعربحلرشوع أشدر   .14
       روح ُدرو   عحل بأيُيع   .15
      لى عحلي عف ارجحزايي في الب حةلدي ر   .16
      د بد ُد فيقؼ عر حد ُ   الطُوبحيي األك  .17
ة بصور  الب حةأفهـ ف الكر ـ  جدمري القرآ ـبفظ وفه  .18

 صب ب 
     

      اإل ُحف والصبر د ُف  حة بُز حت البأواجه صدوب  .19
      عمى أكُؿ وجه أُ ؿ إلى أداء ُهُي اليدم ُ    .20
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ق مواف رةالفق لرقما
 موافق بشدة

موافق 
إلى 

 ما دح

ر غي
 موافق

غير 
ق مواف
 بشدة

      حلي ُف الصب  الرفت   في ب حيير بُتيوة عأشد  .21
      ح  يدمؽ بب حييفي كؿ ُبحتيُرار أراجع رفتي و   .22
      رحهحُد د فهُي لمب حة و قراءة القرآف  ز  ُدف فييال  .23
      دةتد ع   اجيُح أيُيع بب حة  .24
ف بمهُ   ُ  .25       ح أتدى إل ه في هذه الب حةأُؤ
      ةيقر تأيُيع بب حة تد دة ُو  .26
      يقبؿ يقمب الظروؼ في الب حة أ  .27
        ليلح بحلرتبلمب حة ُدرى وا  .28
       حي   جد دةحرات بهأببث عف فرص ليدمـ ُ  .29
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