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سالميةم امعة ا طالب لدى خال اء والذ م الكر القرآن تدبر ات را

ة( بؤ ت اسة   )رد

خليفة محمد سعد كم   عبدا

وطرامل قسم سالقنا جامعة،رتد بية ال مصرز لية   .ر،

ي و لك يد  Hakamsddd08@gmail.com :ال

البحث    :مستخلص

ــــ إ ـــا ا البحــــث جــــةعـــرفـــدف اتممارد ـــا مل ســــالمية امعـــة ا طــــالب رســـة القــــرآن ر تــــدبر

م مىمــستووالكـر لــد ــ خال اء بمــعالــذ الت ة القــد ــةرفحــص ات ؤ ــا م مــن ــ خال اء ربالــذ

منــــتـــدبرال ــــدف ال ولتحقيــــق تبــــاطيھ؛ و املـــس الوصــــفي املــــن الباحــــث بنــــاء،راســـتخدم مــــع

ن مامقياســـ الكــــرأحــــد القــــرآن تــــدبر ات ــــا ورمل لم، ــــخــــر ع مــــا تطبيق وتــــم ، ــــ خال اء لــــذ

ال) 326(بلغــتعـــشوائيةعينــة نتـــائج وأســفرت ســـالمية، امعـــة ا طــالب تحقـــقبحــثمـــن عـــن

ــــ خال اء الــــذ ــــ املطلــــوب م،ىاملـــستو الكــــر القــــرآن تــــدبر ات ــــا م ــــ تحققـــھ حيــــث،روضــــعف

املدتوجـــــــ ن بـــــــ إحـــــــصائية داللـــــــة ذات ق واملوفـــــــر ـــــــ الفر مـــــــدىتوســـــــط ـــــــ الـــــــواق توســـــــط

ســـــ ممرمما الكـــــر القـــــرآن تـــــدبر ات ـــــا ،رمل ـــــ الفر املتوســـــط اءىمـــــستوـــــأمـــــاولـــــصا الــــــذ

ـــ ـــانخال الــــواقف املتوســـط ال،لــــصا عينــــة اســـتجابات ن بــــ ق فـــر وجــــدت ــــبحـــثوكمـــا

ــــ إ عــــز م الكــــر القــــرآن تــــدبر ات ــــا ىم قر فــــر وعــــدم اســــتجاباوالتخــــصص، ن مــــستومبــــ ىــــ

التخـــصص، ــ إ عـــز ـــ خال اء الىالــذ نتـــائج ــرت أظ انيـــة بحـــثكمـــا إم بمـــستوعــدم بـــؤ ىالت

م الكر القرآن تدبر ات ا مل م س مما من سالمية امعة ا طالب لدى خال اء رالذ    .ر

املفتاحية لمات م، :ال الكر القرآن خالتدبر اء سالمية ،الذ امعة   .ا
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The Skills of Holy Quran Contemplating and the Moral 
Intelligence among the Islamic University Students: A Predictive 

Study 
Abdul-Hakam Saad Mohammad Khalifa 
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Al-
Azhar University, and the Islamic University of Madinah 
E-mail: Hakamsddd08@gmail.com 
ABSTRACT: 
The current research aimed to explore the degree of practicing 
contemplating the Holy Quran skills among the students of the Islamic 
University and their level of moral intelligence. The study also aimed 
to examine the predictive skills of moral intelligence from the 
contemplating skills. To achieve the objectives of the study, the 
researcher used the descriptive survey and the correlational 
approaches; added to that the researcher developed two scales (the 
contemplating of the Holy Quran skills – the moral intelligence scale). 
The research instruments were administered to a random sample 
consisting of 326 students of the Islamic University. The results of the 
study revealed achieving the required level of moral intelligence; 
besides there were some weaknesses in the contemplation of the Holy 
Quran skills as there were statistically significant differences between 
the hypothetical and the mathematical mean in the extent to which 
they practiced contemplating the Holy Quran skills in favor of the 
hypothetical mean. On the other hand, the level of moral intelligence 
was in favor of the mathematical mean. There were differences among 
the responses of the study sample in the contemplating of the Holy 
Quran skills which might be attributed to the specialization; 
furthermore, there were no differences among the students’ responses 
in the level of moral intelligence due to specialization. The results of 
the study showed that the level of moral intelligence among students 
of the Islamic University could not be predicted from their practice of 
contemplating the Holy Quran skills. 
Keywords: contemplating the Holy Quran, moral intelligence, Islamic 
University. 
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  :ةمقدم
محمــد  يـــھ ن ـــ ع ــ امل عـــا هللا كــالم م الكـــر بتالوتـــھ،لالقــرآن املتعبـــد ومعنــاه، بلفظـــھ

مــن يــل ت خلفــھ مــن وال يديــھ ن بــ مــن الباطــل يأتيــھ ال الــذي الكتــاب ــو و ه، ســو بأقــصر ــز رامل
حميــد، الرســوحكــيم ــة ــو لــك،لو عنــھ عــد ومــن نجــا، بــھ تمــسك مــن ، ــ الك وآيتــھ ى،

ـو ــسانو ـسعد ــھ و ، النـو ـ إ الظلمــات مـن م ومخـرج املــستقيم، ـق الطر ـ إ النــاس رـادي
عـا قـال وأخراه، عملـو: " دنياه الـذين ن املـؤمن ـشر و أقـوم ـ ـ لل ـدي القـرآن ـذا إن

َ ُ نْ
ُ َْ ْ ُ ََ َ َ

ِ ِ ِ ِ
َّ َّ ََ ْ َ ُ

ِ ِ
ْ ُ ّْ ُ ََ َ َ ْ

ِ ِ
َ َ َّ

ِ
كب أجرا م ل أن ات ًالصا
ِ

َ ً ْ َ َْ َُّ َ َّ
ِ

َ
  ).9:سراء" (اِ

بــھ، جــاء بمــا م ــ ل و ديــھ، تــدي مــن ــو حياتــھ،والــسعيد ــ ا ســلو جعلــھ ــ و إ ــس و
مـــھ وف تـــدبرحفظــھ و تالوتـــھ، حـــق تلـــوه و تــدبره، حـــق عـــا،ه ك: قـــال مبـــا إليـــك أنزلنـــاه ٌكتـــاب َ رٌ َ ُ َْ َ

ِ
ُ َ ْ َْ َ َ

ِ
لبـا أولـو وليتـذكر آياتـھ ا َليدبر َ َْ َُ ْ َُ َ َّ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ و ُ َّ متـدبرف ،)29: ص "(ِبَّ الكـر لـالقـرآن نز علـل التـدبر؛ھومـن ألن

التفاعـــــل ـــــ ع ـــــعمـــــل ـــــاس القل ع يو عـــــاالـــــسلو هللا ألوامـــــر ســـــتجابة و املـــــسلم،  ،لـــــدى
يــــــھ نوا داوتجنــــــب وال يمــــــان، ــــــادة و ــــــشوع، ا ــــــساب واك بقراءتــــــھ،ز، والتلــــــذذ الــــــشاملة، يــــــة

راموم وا الل ا د(عرفة ص-دل،   . )19،23. ت،
ي   املعا استحضار ع عمل و ف ذاتھ، الوقت وسيلة التدبر أن يالو كما ،رالـشعو
يـــأ م لي الكـــر القـــرآن ــــدي مـــن قلبـــھ وعــــاه بمـــا ـــ العم لالنتفــــاع ل ،ئالقـــار نــــز مـــن الغايـــة ــــو وو

عا قال كما م، الكر آي":القرآن لكم اللھ ن يب َكذلك ْ ُ َ ُ ُ ََّ َ
ِ
ّ َ ُ

تـدوِ لعلكـم اتـھ
َ نُ ُ َ ْ َ ْ َّ َ َ

ِ عمـران" (ِ ،)103: آل
القــرآن مـــن رة الظــا ي املعـــا ــ إ الوصــو ملوإن إالكــر ، للقـــار ــسو م ئأمـــر يكـــشفر التــدبر أن ال

ثــم ومـن لـھ، موصــلة ات ـا وم ـم للف شــغف مـن القـار يملــك مـا بقـدر امنــة ال ي املعـا مـن ـد راملز ئ
م الكــــر القــــرآن لــــدالالت ــــة الر آفــــاق ــــسع تــــھ ؤت ومواج ــــسان ســــات مما ــــ ع ذلــــك ــــنعكس رو

املختلفة ياة ا ص2013غنيم،( ملواقف ، .44.(  
قيم   ابن يقو ةلولذا و نجاتـھ " زا ـ إ وأقـرب ومعـاده، معاشـھ ـ للعبـد أنفـع ء س فل

ــــ ع العبـــد تطلــــع ـــا فإ آياتـــھ، ي معــــا ـــ ع الفكــــر وجمـــع فيـــھ، التأمــــل وإطالـــة القــــرآن، تـــدبر مـــن
مـــا،معــالم ل أ ومـــآل مـــا، وثمرا مـــا وغايا ما وأســـبا مـــا طرقا ـــ وع ما، بحـــذاف والـــشر ـــ ا

ــشيدتــصبحو و قلبــھ، ــ يمــان قواعــد ــت وتث النافعــة، والعلــوم الــسعادة كنــو مفــاتيح يــده زــ
مـــم، ن بـــ وتحـــضره قلبـــھ، ـــ والنـــار نـــة وا خـــرة و الـــدنيا ة صـــو ـــھ وتر انـــھ، أر وتوطـــد يانــھ رب
وأســماءه ذاتــھ، عرفــھ و وفــضلھ، هللا عــدل ده ــش و ، ــ الع مواقــع وتبــصره م، فــ هللا أيــام ــھ وتر

الوصــــو عـــد لـــسالكيھ ومـــا إليـــھ، املوصـــل وصـــراطھ يبغـــضھ، ومـــا يحبـــھ ومـــا وأفعالـــھ، لوصـــفاتھ
عمـــــــــال ومفـــــــــسدات ا، وصـــــــــفا الــــــــنفس عرفـــــــــھ و ـــــــــا، وآفا ــــــــق الطر وقواطـــــــــع عليـــــــــھ، والقــــــــدوم

عرفــھ و ا ا ــلومـ أ ومراتـب م، وســيما م وأحـوال م، وأعمــال النـار ــل وأ نـة ا ــل أ ـق طر
فيمــــــا م اق ـــــ واف فيـــــھ، يجتمعــــــو فيمـــــا م واجتمـــــاع لـــــق ا وأقــــــسام الـــــشقاوة، ـــــل وأ نالـــــسعادة

فيھ قو ص1996(نيف ، .450.(  
عميقـو   مـا ف يتطلـب ـادف ال ـ التغي آفـاق ـ إ منـھ نطـالق و ديھ، و م الكر بالقرآن  االتأثر

آياتھ؛ تدبر إ عدة مواضع م الكر القرآن دعوة انت نا ومن ملعانيھ، شموليا عيا و وآلياتھ،
غبـة مـن يملـك مـا بقـدر معانيـھ، مـن ـد املز استكـشاف مـن القـار ن تمك من التدبر ملا روذلك ئ

مــساعد ومــن ــم، الف ــ ــةتھصــادقة الر آفــاق ــساع ا ــ م،لديــھؤع الكــر القــرآن وإبــرازلــدالالت
ا ملـسا مـا تقو آياتـھ، أنزلت ال ياة ا واقع ن و ي، القرآ النص ن ب الوثيقة  ،غنـيم.(رالعالقات

ص2013 تـدبره؛)41. ، للقـرآن قار ل ل ب ي بـھ،ئلذا جـاء بمـا والعمـل معانيـھ، اك فمـن،روإد
ـــ" املعلـــوم م وتف ا تـــصفح أي العظـــيم القـــرآن ـــذا آيـــات بتـــدبر ـــشتغل لـــم مـــن ـــل اكأن وإد را،

ــ و املــذ يخ والتــو ــار ن ــستحق ف ــا ل متـدبر ــ غ ــا، ع معــرض فإنــھ ــا، والعمــل ـا مثــلرمعان
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عــا ــ : "قولــھ أع القيامـــة يــوم ونحــشره ا ضـــن ــشة مع لـــھ فــإن ذكــر عـــن أعــرض َومـــن َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ََ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َُ ْ َ ُْ ُ َ ً ْْ َ ًُ ََ َ َّ
ِ ِي

: طـــھ" (َ
عـــا،)124 م: وقولـــھ أظلـــم ِومـــن ُ َ ْ َ ْ َ ـــاَ ع فـــأعرض ـــھ بآيـــات ذكـــر َمـــن ْ َ َْ َ َْ ََ َ

ِ ِِ
ّ َ رَّ ِ ِ

ّ ُ
ـــف" ( هللا)57: الك ــــان إن ،

التدبر ع بھ يقدر ما ف ج1415الشنقيطي،" (أعطاه   ).257. ص،7،
ميـــــــة   أ مولعــــــل الكـــــــر القـــــــرآن امعـــــــة تـــــــدبر ا طــــــالب أثـــــــرهلـــــــدى مـــــــن ع مســـــــلوكياـــــــنـــــــا

م اشـــــتملوتــــصرفا ملـــــا وذلـــــك القعليـــــھت؛ ورآنيــــةيـــــات ومبـــــادئ قـــــيم وأخـــــالقســـــلوكياتمـــــن
وعقائديـة شـرعية ام ـو؛وأح اسـف د مـن ـسب يـةمرمك والعر الـشرعية عـا للعلـوم ُاللـھ "قـال َّ

ن تلـــــ ثـــــم ـــــم يخـــــشو الـــــذين جلـــــود منـــــھ تقـــــشعر ي مثـــــا ا ـــــشا م كتابـــــا ـــــديث ا أحـــــسن ُنـــــز ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ََّ ُ َّ َ ًُ َّ َْ ر

َ نَ ْل َُ َ ََ َ ََّ ُ َُ ُْ َ ً َ ْ
ِ ُّ ْ ََ ِ ِ

َ َ

ذلكُج اللھ ذكر إ م وقلو م َلود
ِ ِ ِ
َ َّ

ِ
ْ َُ

ِ
ْ ُ ُْ ُ َُ ُ عـا،)23: الزمر"(ُ ولـو: " وقـال ـم ل لنـت اللـھ مـن حمـة ْفبمـا َ ََ ََ ْ ُ َ ْ

ِ ِ
َّ ََ

ِ ٍ ْ َر ِ
مــر ـ م وشــاو ـم ل واســتغفر م عـ فـاعف حولــك مـن النفــضوا القلـب غلــيظ فظـا ْكنـت ْ َْ ْ َ َ

ِ
ْ ْ ُْ ْرُّ ِ

َ َُ َ ْ َُ َ َ َْ ِ ِ ِ
ْ ََ َ ْ َُ ْ َ َْ ْ

ِ ِ
ْ ْ َ ُ

آل(" 
  .)159: عمران

لــإل   يجــة ن ي ــسا الــسلوك ــ امــلوأثــره ال اك يــاتوالــشاملرد ي ــاالقرآنيــةملعــا م وف
يمثل ذا و ا، اءوتطبيق الذ من ا كب ـ خالجانبا ع عتمـد والعـدلفـضائلالذي ـسامح ال

وال والتعاطف النفسرحمةوالضم والسلوكوالتحكم القيم من ا خـالق وغ املتـضمنةو
القرآنية    .يات

ـــ خال اء الـــشروالــذ العلـــم وخاصـــة العلـــم لطالـــب ميـــة أ ـــو ذو ف اك؛ إد ـــ ع رعمـــل
عواطفــــھ وتقيــــيم لذاتــــھ عاطفــــھالفـــرد و ن ومـــشاعره خــــر ـــامــــع لروإدا ــــش ــــا عل والــــسيطرة

ب ـم مع والتعامــل م ـصيا وطبيعــة ن خـر ــم ف مـع ةمناسـب، ــشر ال الـنفس مــع يتوافـق مــا
)Fabio, 2012, P.31 ( أنـــھ كمـــا ألن، والعمليـــة؛ العلميـــة حياتـــھ ـــ ـــسان نجـــاح ـــ إ يـــؤدي

ـــال ع فقــط يتوقـــف ال يـــاة ا ـــ اداتالـــنجــاح ـــاــالعلحـــصيلتالوش ذ عـــن ان ـــ ع ءاللـــذين
يحتاجسان وإنما ، اءإالعق الذ من آخر اء"ونوع ـالذ بـالتعلم" خال ـسب يك الـذي

الــشرعية العلــوم علــم يــةوخاصــة أمثــالوالعر مــن بيــة وال الــنفس علمــاء مــن ــ كث دعــا لــذلك ؛
دنر جــا د رــوا ن1983ر بــار ــ1988وو ــا وتوظيف املختلفــة اء الــذ يم بمفــا تمــام ة ضــر ــ ورإ

ياتية ا املجاالت ة،(مختلف وعما ، ص2018رسماي ،283.(  
أنوقـد     ـ إ اسـات الد عـض ت رأشـا اءر ـ الـذ ـ يــؤدي خال والبعــدإ ن، بـاآلخر تمـام

نانيـــة، املجتمـــعوعـــن ــــ مـــان ـــشر ي ممـــا فـــراد ن بــــ بـــث ا ويمنـــع ـــ، إ الــــود ـــؤدي ـــشار ان
والتعـــــصب يــــــة والكرا العنــــــف عــــــن والبعـــــد نــــــة والطمأن والــــــسالم ــــــدي، مليــــــاء(واملحبـــــة وم ، ــــــ زغ

و )444. ،ص2016 قـــال، أخالقـــا "لـــذا أحـــسنكم خيــــاركم مـــن ،" (إن ج1422يالبخــــار ص4، ،
أيــضا1)189 وقــال خــالق" : ، صــا ألتمــم قــي( " * عثــت ج2003،الب ص10، قــدو،،2)232،

سولھ عا هللا فقالرمدح عظيم :"بخلقھ خلق لع ٍوإنك ِ
َ

ٍ
ُ َُ َ َ َ َّ

ِ
   ).4: القلم ("َ

ا     من النوع ذا اءوضعف فرادلذ تماسـكھلدى وضـعف تفككھ، إ يؤدي ،املجتمع
ر ظــــوا ــــشار ــــوان ال الــــسلبية عالجه يــــصعب النفــــسيةكمــــاا،ــــقــــد املــــشكالت مــــن ا ــــ كث ب ــــس

واملجتمعية ة سر   .و

                                                             
 3559: صفة النبي صلى هللا علیھ وسلم، حدیث رقم : المناقب،  باب: صحیح البخاري، كتاب 1
 -بیان مكارم األخالق ومعالیھا التي من كان متخلقا بھا :  باب ، كتاب الشھادات ، السنن الكبرى للبیھیقي2
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خـر   اءات الـذ أنـواع ميـع الـضابط ـ خال اء الـذ عد الفـردىكما ـا يمتلك ـ ـ،ال ىف
ن) Coles( ــــــولس وآخـــــــر ن الــــــصبحي ـــــــ د و وكمـــــــا أنـــــــواع) 2019(ر جميـــــــع الفـــــــرد امتلــــــك إذا أنـــــــھ

خالقيــــــة الـــــضوابط عــــــن جـــــا خا يــــــصبح فإنـــــھ ــــــ خال اء الـــــذ فقــــــد ولكنـــــھ خــــــر اءات رالـــــذ ى
خــر،للمجتمـع اءات الــذ أنــواع جميــع ضــبط ــ ع عمــل فإنــھ ــ خال اء للــذ بامتالكــھ ىولكــن

نف و جتماعيــــة و والــــسلوكياتاملعرفيــــة اءات الــــذ ضــــبط توجيــــھ ــــ ميــــة أ مــــن لــــھ ملــــا عاليــــة
فـراد ـا يقـوم ال اءات، )110. ص(ىخر الـذ أنـواع لبـا التنفيـذي املـدير بمثابـة عـد ـو ف

ــسان إنــھ) Esmaeli, Moghadam,2011,p.6( لــدى إذ النفــسية؛ ة الــ تحقيــق ــ م ــس
النف االستقرار مراحـلةروالقدللفرد ع ن خر مع والتعامل التكيف، املختلفـةالع  نمـو
ا تحقق إ كشعوباإلضافة املجتمعية ة باألمانأرل املجتمع ابطفراد وال ة   . وال

ــــو   خال اء ــــأصـــبحالـــذ ع اأيقــــوم امل النمــــو لألبحـــاثســـاس العالقــــة،يــــد ذات العلميــــة
دنر جــــــا أضــــــاف جن) Gardner(رحيــــــث أنــــــواعدةديــــــمــــــاذج ــــــا ألحــــــدث وطو املتعــــــددة، اءات رالــــــذ

لن املختلفة عاد مع امل خالرظلتت اء الذ ا وم عافرة،. (تھ، ص2018ا ، .381 .(  
عمومـــاخـــالقو   ـــسبة واملك ـــة يـــاةالفطر ا أجـــل مـــن العمليـــة الناحيـــة مـــن يـــاة ا تـــنظم

أم ــان ـسانا إ ـ الغ ـذا ــان أيـا ـ الغ مـع ة ـ ــذاا عليـھ ـو ي أن ـ ب ي مــا حيـث مـن نحيوانـا
أن يجـب ـ ال ومسئولياتھ و ال انتھ م ع بناء وذلك ، الغ تجاه ي سا إ كسلوك نالسلوك

وضـــع مــا ـــ ع نـــاء و ـــا، ض يــاةيــ ا ـــذه ـــ ـــداف أ مــن خالقـــھ أن،لـــھ ـــكمـــا خال النظـــام
ـو خـالق إن بـل العـام، سـالم نظـام مـن جـزءا س جميــعلـ ـ ة الـسا وحـھ و سـالم ر رجـو ر

ن(جوانبھ ص2003،يـا هللا)48 ،47. ، ضـاء إ ـو ن املـسلم لـدى ـ خال اء الـذ مـن ـدف وال ر،
خـــرة، و الـــدنيا ـــسعادة والفـــو وســـلم عليـــھ هللا صـــ لرســـولھ وطاعـــة ألوامـــره متثـــال و زعـــا

متم مجتمع لبناء وذلك يمان، كمال ع دليل يثـاروفيھ و والتعاو احم ال ع قائم ناسك
راز،( ص2009ا ، .34-36  (   

مـــن  ا ـــ كث يجــد م الكـــر القـــرآن آليـــات القرآنيـــةواملتــدبر ــيـــات أنال يجـــب مـــا ـــ إ ت رأشـــا
مــن املـــسلم بــھ ــ ـــانــبايتح ــمــعخال الغ ومـــع عـــا ،الــنفس، إحـــسانا: " قــال الوالــدين ًو ََ ْ ْ َ

ِ ِ ِ
ْ

ِ
َ

حــــسناَو للنــــاس وقولــــوا ن واملــــساك واليتــــامى ــــى القر ًذي ْ ُ َ َ َ
ِ
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ِ ِ

َ ْ َ

ن املحــــــسن يحــــــب واللــــــھ النــــــاس عــــــن ن والعــــــاف َالغـــــيظ َ
ِ ِ ِِ
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عمــــــران" ( عــــــا ،)134: أال ُوعبــــــاد:"وقــــــال َ

ِ
َ

يمـــ الـــذين ْالـــرحمن َ َ
ِ

َّ
ِ

َ ْ ســـالماَّ قـــالوا لو ـــا ا م خـــاط وإذا ونــــا ض ـــ ع ًشو َْ ََ ُ ُ ْ ََ َ َْ نَ ِن
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،)63: الفرقــــان" 
عا وال " :وقال

َ عداوة َ نھ و نك ب الذي فإذا أحسن بال ادفع ئة الس وال سنة ا ستو
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ٌميم   ) 34: فصلت" (ِ

الـــذي   ــ خال انــب ا وخاصـــة فــراد ســلوكيات ـــ أثــر لــھ م الكـــر القــرآن تــدبر ألن ونظــرا
مثـــل نفـــسھ، مـــع ـــسان ـــسلوك ،يتعلـــق الـــنفس،و الـــضم ه،وضـــبط ـــ غ مـــع ـــسان ســـلوك
جــــــاء ام ــــــ ح و ــــــسامح وال العــــــدل ــــــاالبحــــــثمثــــــل نا امعــــــةليبــــــ ا طــــــالب ســــــة مما رمــــــدى

م الكــر القــرآن تــدبر ات ــا مل مــستورســالمية عــرف و مى، لــد ــ خال اء عـــنمــعالــذ الكــشف
انية مإم الكر القرآن تدبر ات ا م من خال اء بالذ بؤ     .رالت

البحث لة بمش    : حساس
لة مــــش بــــع ــــات ا تــــدبرمــــنالبحـــــث ميـــــة القرآنيــــةأ لآليـــــات مــــناملــــسلم لـــــھ ـــــ" ملــــا أثــــر

م الكــر القــرآن لــدالالت ــة الر آفــاق ــسع ت ثــم ومــن ي، املعــا مــن ــد املز ــذلــكوتــأث ،ؤانكــشاف
املختلفــة يــاة ا ملواقــف تــھ ومواج ــسان ســة ص2013غنــيم،"(رمما ولــذا)66. ، ليفــا؛ ت ــان

لعبــــاده عــــا هللا ن،مــــن الــــدا ــــ العبــــاد يــــة خ مــــن فيــــھ مــــنرملــــا املقــــصود ــــو لو القــــرآنونــــز
م،لا عــاكــر لبـــاب : "قـــال أولـــو وليتــذكر آياتـــھ ا ليــدبر ك مبـــا إليـــك أنزلنــاه ِكتـــاب
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عا أفال: " وقال
َ

ا  أقفال قلوب ع أم القرآن ن َيتدبر ُ ُ َ َْ َ ُ َ َ َْ َُ َ
ٍ

َ ْ َّْ وُ م" (َ القـرآن،)24: والر تـدبر أن مـن فـضال
م ألنـــــھيـــــؤثالكـــــر للمـــــسلم؛ ـــــصية ال وانـــــب ا ـــــ ثمـــــراتثمـــــرةر الـــــشرعيةمـــــن العلـــــوم علـــــم

ــــا، ل ــــاس ع وا يـــة اء والعر الــــذ أن ــــكمــــا مــــعخال عالقتــــھ ــــ بالنجــــاح يتمتــــع صــــاحبھ يجعـــل
سـالمية عة الــشر ـام أح مـع متوافقـا مقبــوال اجتماعيـا ا سـلو ـر ظ و ن، ذاتــھ،خـر ـ ـو ف ،

خـر مـشاعر م ـتف سـالميو للـدين يح الـ مـھ ف ضـوء ـ ـم مع تعامـل و ـساعدهن، وقـد ،
ـ وع معان من ا ما اك وإد نات، الب آلياتھ يح ال مھ وف م، الكر للقرآن تدبره  وعلـلرذا

وسلوكومقاصد   . وقيم
أنو     مــن الــرغم ــ أنأمــريــةالقرآنيــاتتــدبر ع إال لعبــاده عــا هللا اعــض مــن ســاترالد

إ ت أشا الطـالبرالسابقة مـن ـ كث لـدى القـرآن تـالوة ـ التـدبر انب ا ت،يضعف أشـا رفقـد
ــــدل اســــة ضــــعف) ت -د(رد م الكــــر القــــرآن تحفــــيظ حلقــــات و مؤســــسات ــــ املالحــــظ أن ــــ إ

م الكـر القـرآن تـدبر بطـر ن املعلمـ تمـام ا عـدم ـسب م، الكـر القرآن من انب ا ذا قعتناء
بتـــداء،وأســـال و الوقـــف ملـــواطن م مراعـــا عـــدم ـــ للقـــرآن م قـــراء عنـــد جليـــا ـــذا ـــر ظ و يبھ،

الغامـــــــديو اســـــــة د ت رأشـــــــا لـــــــدى) 2015(ر م الكـــــــر القـــــــرآن تـــــــدبر ات ـــــــا م ـــــــ ضـــــــعف وجـــــــود ـــــــ رإ
النــــصوص تــــدبر ات ــــا بم خـــاص ــــ علي برنــــامج تطبيــــق عـــد الــــضعف ــــذا وتحــــسن ن، راملتعلمـــ

كمـــــــا ـــــــتالقرآنيـــــــة، دأثب نرنتـــــــائج أمـــــــ ضـــــــعف) 2017(اســـــــة ـــــــ ـــــــ إ يـــــــة العر اللغـــــــة طـــــــالب أداء
م، الكــــر للقــــرآن ــــة التدبر ات اســــةاملــــستو د ــــت ــــ) 2018 (دليقانالــــروأثب معل أداء مــــستو ىأن

تنميــــة ــــ ســــالمية بيــــة منخفـــــضةعــــضال انــــت ــــم طال لــــدى م الكــــر القــــرآن تـــــدبر ات ــــا رم
مــا للتــدبر،وخاصــة ــسة الرئ ات ــا بامل فقــالوريتعلــق الــضعف ــذا ــ إ ــ الغزا أشــار انــصرف: قــد

نـكث م الكــر القــرآن تــدبر عــن الطــالب ديــة،مــن التجو ــام باألح م ــشغال ا مخــارجيجــة وضــبط
كمــا تـواتره ـ ع فـاظ وا القـرآن بلفــظ يتـصل مـا ذلـك ـ إ ومــا واملـدود، ن الغـ وإتقـان ف، ـر وا

اما وأح أداء قة...،جاءنا، طر بأية أدر املـسلمالفصلتميفال فأصـبح التدبر، ن و التالوة ن ب
كة ال ملجرد القرآن يقرأ أواليوم يفيـد ـا، ملغا ـ و ـا، بمعان حـس دو لفـاظ ترديـد وكأن ز، و ن

املقصود ص2005(و ، .25(.  
أنھ اءكما الـذ مية أ من الرغم ـع يجـة خال ن ـ التعلي الوسـط ــ عليـھ عتمـاد

ا ن،عملية املتعلم لدى متعددة جوانب بالنجاح بؤ املتعـددةلت اءات الذ أنواع با ه وتأث
م مــــ ــــشود م ـــو مــــا نحــــو م ســـلوك وتوجيــــھ م، خـــالللـــد مــــن ن تبــــ أنـــھ اســــتطالعيةإال اســــة رد

مع الباحث ا املختلفة) 20(أجرا التخصصات من ـايحـظلمأنھطالبا ال تمـام قبـلباال مـن
ي اسيةأعضاء الد ات واملقر الطالبية، شطة و س، التد رئة    .رر

لة      مــــــش عــــــضد ــــــاو ا ةمــــــاالبحــــــث ضــــــر مــــــن الــــــسابقة اســــــات الد عــــــض بــــــھ رأوصــــــت ور
اء الــذ ات ومـــستو م الكـــر القـــرآن تـــدبر ات ـــا بم ـــرتمــام أوصـــتخال فقـــد ن، املتعلمـــ لـــدى

غنـــــيم اســـــة تـــــدببـــــ) 2013(رد ات ـــــا م الطـــــالب علـــــيم ة رضر ـــــودور ا ومواصـــــلة م، الكـــــر القـــــرآن ر
علما ممستقالعلھ الكـر القـرآن علـوم من ه غ مثل بذاتھ، وقائما أكـرم، حبـة اسـة د رأوصـت

ب) 2019( تمــــــام م،باال الكــــــر القــــــرآن تــــــدبر ات ــــــا م ــــــ ع ن املتعلمــــــ ب رتــــــد أوصــــــتر اســــــةكمــــــا   رد
وأحمــــــد ومــــــراد، اســــــة)2018(عبــــــدالرحمن، نرود نميــــــةب )Altan ( )2019 (ألــــــ ب تمــــــام ــــــادة  ز

ا ســــيخ ب والعنايــــة خالقيــــة مالــــسلوكيات لـــــد يجابيــــة الــــسلوكيات ــــز عز و ن املتعلمــــ لــــدى
اســــية الد املنــــا ضــــمن ــــ خال اء الــــذ فــــضائل ن نروتــــضم مــــواطن ج لتخــــر ــــ أد ذلــــك فــــإن ،

ن ا،صا اسة د مـاديـروأوصت وا ي، ـدا وا ، الـ) 2018(ا قيـاس ة ـوربـضر خال اء ذ



مھارات تدبر القرآن الكریم والذكاء األخالقي لدى طالب الجامعة 
 عبدالحكم سعد محمد خلیفة. د )دراسة تنبؤیة(اإلسالمیة 
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ن ــامعي ا الطلبــة مــن مختلفــة عينــات عــافرةكمـا،لـدى ا اســة د فــع)2018(رأوصــت ة ربــضر ور
اء الــذ ات ــا نرم ــامعي ا الطــالب لــدى ــ ــرحخال ا اســة د وأوصــت تمــامب) 2019(ر، ــادة ز

تــ ــ ال املــشكالت مــع للتعامــل م محــاوال ــز عز و الطلبــة، لــدى ــ خال اء الــذ ـز مــنبتعز م واج
ا ترسيخ ع والعمل خالقية السلوك أنماط تنمية   .خالل

ـــ     متغ حـــو اســـات د إجـــراء الـــسابقة اســـات الد عـــض حـــت اق يكمـــا ل ر طـــالبالبحـــثر لـــدى
املختلفـــة داملراحــل حـــت اق فقـــد يراســـة، واملنـــصو ـــ ـــ)2009(رالغي بحـــاث توجيـــھ ة وربـــضر

اس الد من د املز إجراء نحو امعات ورا م الكر القرآن تدبر ات ا م حو رات األ ـشط وأ ا  ،سـالي
حــتو صــديقاق اســـة مراحـــل) 2019(رد ـــ ع ــ خال اء الـــذ حــو اســـات الد مـــن ــد املز لإجـــراء ر

مختلفـــة ـــة حـــتو،عمر اســـةاق ــــرد اســـة،)2013(فرغ وأحمــــدرود ومـــراد   ) 2018 (عبـــدالرحمن
الد من د املز ومإجراء مف ناو ت ال لاسات خالر اء اتالذ املتغ ببعض    .ىخروعالقتھ

تجـر  لـم أنـھ ن تبـ علمـھ حـدود ـ و الـسابقة اسـات والد البحـوث الباحـث تق خالل رومن
موضـوع تناولـت سـابقة اسة ـارد ا م،البحـث الكـر القـرآن تـدبر ات ـا م مـستو عـن رللكـشف ى

انيةو بؤإم خاللھالت اء من طخالبالذ سالميةلدى امعة ا   .الب
لة   :البحث مش

البحث لة مش عن التعب يمكن تقدم ما التاليةضوء  :سئلة
م - الكــــر القــــرآن تــــدبر ات ــــا م لرمــــا ةاملناســــبة املنــــو باملدينــــة ســــالمية امعــــة ا مــــنرطــــالب

اء ا نظر ة  ؟وج
مدى - سةما ةرمما املنو باملدينة سالمية امعة ا م؟ملرطالب الكر القرآن تدبر ات   را
مدى - أي مستوإ سـالميةىيختلف امعـة ا طالب سة مرمما الكـر القـرآن تـدبر ات ـا رمل

التخصص متغ  ؟باختالف
ســــــالمية - امعــــــة ا لطــــــالب املناســــــبة ــــــ خال اء الــــــذ عــــــاد أ اءمــــــا ــــــ ا نظــــــر ــــــة وج مــــــن

ن   ؟واملختص
اء - الذ مستو اخالىما طالب سالمية؟لدى   امعة
مدى - أي مستوإ لدىىيختلف خال اء متغالذ باختالف سالمية امعة ا طالب

؟   التخصص
مــــدى - أي ــــ بإ بــــؤ الت لــــدىىمــــستويمكــــن ــــ خال اء االــــذ ســــالميةطــــالب مــــنامعــــة

جة م؟رممارد الكر القرآن تدبر ات ا مل م  رس
البحث ض   وفر

البحث ض فر يوتتمثل   :فيما
مــستو - عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد ىال امل) ٠.٥(و ن واملتوســطبــ ــ الفر توســط

مـــدى ـــ القـــرآنالـــواق تـــدبر ات ـــا مل ة املنـــو باملدينـــة ســـالمية امعـــة ا طـــالب ســـة رمما رر
م  . الكر

إحــــــصائيةال   - داللــــــة ذات ق فــــــر مــــــستووتوجــــــد طــــــالبــــــ ) ٠.٥(ىعنــــــد ســــــة مما رمــــــستو ى
امعة التخصصا إ عز م الكر القرآن تدبر ات ا مل ىسالمية  ؟ ر

مـستوال - عنـد إحــصائية داللـة ذات ق فـر ىتوجـد واملتوســط)0.05(و ـ الفر املتوسـط ن بــ
خالىمستوالواق اء سالميةالذ امعة ا طالب  .لدى

إحـــــصائية - داللـــــة ذات ق فـــــر توجـــــد مـــــستووال ن) ٠.٥(ىعنـــــد طـــــالب بـــــ جـــــات امعـــــةرد ا
خالسالمية م ا ذ ؟ىمستو التخصص إ   ىعز
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منال - سالمية امعة ا طالب لدى خال اء الذ بمستو بؤ الت جةىيمكن مرد سـ رمما
م الكر القرآن تدبر ات ا  .رمل

ال داف    :بحثأ
إ ا ا البحث   : دف

م - الكر القرآن تدبر ات ا م لرتحديد ةطالباملناسبة املنو باملدينة سالمية امعة  را
جة - د م؟ رعرف الكر القرآن تدبر ات ا مل ة املنو باملدينة سالمية امعة ا طالب سة رمما  رر
ال - قبيان إحصائياوفر لدىالدالة م الكر القرآن تدبر جة الرد إبحثعينة عز ىال

 . التخصص
لطال - املناسبة خال اء الذ عاد أ سالميةتحديد امعة ا   ب
اء عرف  - الذ سالميةخالىمستو امعة ا طالب  .لدى
ال  - قبيــان إحـــصائياوفـــر ا الدالــة جـــة د اءرــ ــلـــذ ال خال عينــة ــبحـــثلـــدى ـــال إ ىعـــز

   .التخصصمتغ
انية - إم عن بؤالكشف مـنالت ـ خال اء الـذ سالمية امعة ا طالب جـةىبمستو رد

مم الكر القرآن تدبر ات ا مل م س رما   .ر
البحث مية  :أ

ي     فيما يفيد أن ا ا البحث من   : يتوقع
مــن - س التــد يئــة أعــضاء اءقائمــةرإفـادة الــذ عــاد وأ م الكــر القــرآن تــدبر ات ـا ــرم خال

ــــ ــــاالبحـــــث املقدمــــة ــــاوا التعليميـــــةـــــتوظيف لـــــدىــــشطة ــــا تنمي ـــــ م ــــس ــــ ال
بمتغ العالقة ذات اسية الد ات املقر توصيف ا مراعا مع م، يطال ر   .البحثر

اء - الـــذ عـــاد وأ م الكـــر القـــرآن تـــدبر ات ـــا م قائمـــة مـــن الطـــالب ـــرإفـــادة ـــخال ع والعمـــل
خالل من ا وتنمي يالتعلم الذا ب  .رالتد

سـالم - امعيـة ا طـالب سـة مما مــدى ـ والـضعف القـوة جوانـب التــدبررتحديـد ات ـا مل رية
م ا ذ ومستو ي للخالىالقرآ ي امليدا انب ا نتائج خالل   .بحثمن

تنميــة - ـ إ ـدف ـ ال العمــل ش و يـة التد ات بالـدو تمـام نحــو ن املـسول نظـر رتوجيـھ ور ر
اء الــــــذ ات ــــــمـــــستو الخال القــــــرآن تـــــدبر ات ــــــا م ســــــة رومما امعــــــةر ا طــــــالب لــــــدى م كــــــر

 .سالمية
الاســ - نتـــائج مــن تمـــام وذو ن البــاحث ــايتفادة ا ـــابحــث حا ومق ــا وأدوا ـــا وإجراءا

ا ل النظر انب   .يوا
ملـــس - التوصـــيات عـــض اتئتقـــديم ــــا م تنميـــة ـــ املتاحـــة انـــات م لتوظيــــف امعـــة ا رو

اء الذ ات ومستو م الكر القرآن امعخالتدبر ا طالب  . سالميةةلدى
 :بحثالحدود

التالية دود ا ع ا ا البحث   :يقتصر
املوضو د اقتصري: ا ا معالبحث الكـر القـرآن تـدبر ات ا برم اصـة يئـةاحـلمرا ال

التدبر عد وما اء،والتدبر للـذ السبعة عاد ع تقتصر ـكما ـخال التعـاطف،: املتمثلـة
النف وضبط ، والضم والعدلوالعطف، سامح، وال ام، ح و اس، بو شيل م ة لنظر   روفقا
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ــشر ال ـد ييا ــا ــاقتـصري :وامل ا ـالبحــث الـشرعيةع ليــات ال يــةطــالب امعــةوالعر با
واللغـــــــة(ســــــالمية عة، والــــــشر الــــــدين، وأصــــــو والــــــدعوة ، النبــــــو ــــــديث وا م، الكــــــر لالقــــــرآن ي

ية   .)العر
ي الزما د تطبيق: ا اتم الد الفصل يردوات عامالثا   .2020-2019من

ال ات    :بحثمصط
ات مصط يالبحثتقتصر ما ع ا   : ا

ة ا   :رامل
ـــــا      بأ اللغـــــة ـــــ ة ـــــا امل ة: "رعـــــرف ــــــا م بـــــالفتح ـــــره أم ء الـــــ ـــــرت م وقـــــد ء، الـــــ ـــــ ـــــذق را

،"(أيــــــضا ص200يالــــــراز والــــــسابح"،)342. ، عمــــــل ــــــل ب ــــــاذق ا ر ــــــرةواملــــــا م مــــــع وا املجيــــــد
د( ادي، وز ج-الف ص2ت، ، .142.(  
ــــــا      بأ بــــــو ال صــــــطالح ــــــ عـــــرف يتعلمــــــھ" :يو ملــــــا ــــــم الف ــــــ ع القــــــائم الـــــدقيق ل الــــــس داء

ــــاليف والت ــــد وا الوقــــت تــــوف مــــع وعقليــــا حركيــــا ي" ( ــــسان مــــل،،اللقــــا ص1999وا ، .
جــــــــــة"،أو)249 بد معينــــــــــة عمليــــــــــة ــــــــــدرالقيــــــــــام ا ــــــــــ اقتــــــــــصاد مــــــــــع تقــــــــــان و الــــــــــسرعة مــــــــــن

النجـار،"(لاملبـذو ــب اتھ، ص2003زــ ات ،)302. ، املــصط موســوعة ـ ي الكــسبا ــا عرف و
ــة بو ص2011(ال ــا) 38. ، داء" بأ تكييــف ــ ع ة القــد مــع العمــل أداء ــ والــسرعة ولة رالــس

ة املتغ ف   " .وللظر
الــساب        فـــات التعر مــن صـــطاليالحــظ ــف والتعر اللغـــو ــف التعر ن بــ عالقـــة وجــود ،يقة

ة القــــــد عــــــن ة عبــــــا ة ــــــا امل روأن ر أور داء ــــــ عمــــــلع ــــــممــــــاالقيــــــام الف جــــــادةمــــــع تقــــــانو و
  .والسرعة

م - الكر القرآن   :تدبر
ي        الليــــأ ـــــ يقــــالالتــــدبر والتفكـــــر، التأمــــل ـــــ بمع تـــــدبرهأغــــة ــــ بمع مـــــر فيـــــھو ،دبــــر ،تأمــــل

عاقبتـــھتبــصر،و ،وتفكــر ــ ونظــر ــل م ــ ع فيـــھ وتفكــر تأملــھ ــ بمع مــر ـــ وتــدبر مــر ،وتــدبر
عـن يفغـل يجعلـھ حـد ـ إ مـا موضـوع ـ ـ التفك ـ ن الـذ اسـتغر بمع ي خـرقوتأ . ىشـياء

  ).720.  ص،2008عمر،(
صــو       ــ مــرة": الحطمعنــاه املتــدبر مــر ــ النظــر مــرةلحــصو ص2009الطيــار،" (عــد . ـــ،
69 .(  
م       الكر القرآن تدبر ف عر متعددةأما فات عر آيـا،فلھ ـ النظـر إمعـان حـو تدو ا ل لو تر

والعظة ة الع الستخالص م؛ الكر االقرآن مقاصد إ والتوصل عرفـ، ولذا يدي؛ الـس : بأنـھھ
عل" تــدل فيمـــا والتفكــر ألفاظـــھ، ي معــا ــم ُتف ُُّّ

تـــتم ال ومــا ا، ضـــم ــ دخـــل ومــا مطابقـــة، آياتــھ يـــھ
ً ُ

القلــــب وانتفــــاع ــــات، ب والت ات شـــا مــــن ذكــــره ـــ ع اللفــــظ عــــرج لــــم ممـــا بــــھ، إال ي املعــــا ُتلـــك
ِ ِ ر

ْ
ِ

ُ
ِ
ّ ُ

منھ ة الع وأخذ ألوامره، وخضوعھ مواعظھ، عند بخشوعھ ِبذلك، ِ ص2002( " ِ ،11 .(  
بأنھ      الطيار ن" وعرفھ الـذ ـإعمال إ النظـر ثـم ـا، معان ـ إ للوصـو القـرآن؛ آيـات ـ لبـالنظر

والعمل والعلوم ف واملعا ام ح من ا ف    ،).77. ص،2009( "رما
بأنھ     عرف عتبار" كما و عاظ بقصد القرآن ي("تأمل ص2009 ،الو ، .97.(  
بأنھ      أيضا الفكـرمعـانإ: ّوعرف وإطالـة العقـل، وإعمـال القرآنيـة،لـس النظـر، قـائق ا أغـوار

البعيـدةفووالوقـ ـا ومرام فة، الـشر ا ومقاصـد مـة، الكر يـات غايـات ـ ،2013ســرحان، ( ع
  ).17. ص
بأنـــھحبـــةھتـــوعرف      ـــق: "أكـــرم طر عـــن ا ومقاصـــد القرآنيـــة يـــات مغـــز ـــ إ والتوصـــل ىالنظـــر

الفكر ص2019 ( "إعمال ، .127 .(  
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ال        مــن الــسابقةيالحــظ فـــات صـــطالتعر ــف والتعر اللغـــو ــف التعر ن بــ عالقـــة ،يوجــود
عـاظو ـدف الـدالالت عـن والبحـث ن، الذ وإعمال التأمل إ يحتاج م الكر القرآن تدبر أن

  .والعمل
م الكر القرآن تدبر ات ا   : رم

ــف عر يمكــن الـسابقة فــات التعر ضــوء مـ الكـر القــرآن تــدبر ات ـا ــائيــاإجرا رم ة: بأ رقــد
ســـــالمية طـــــالب امعـــــة ـــــا ـــــع ذ والتأمـــــلمإعمـــــال النظـــــر إمعـــــان مـــــع القرآنيـــــة يـــــات ـــــ

و وعظات وع معان من ھ تحتو ما ل ألوامـرهوالتفكر ـضوع وا عتبار بقصد ام وأح قيم
يــھ نوا مق واجتبــاب ــ ع أدائــھ خــالل مــن الطالــب ــا عل يحــصل ــ ال جــة بالد قــاس تــدبررو يــاس

املعد م الكر االقرآن ا     . البحث
خال اء    :الذ

ــــم    الف ســـــرعة ــــ ع ــــاء ذ لمــــة وتوقــــد،تطلــــق مــــھ ف ســـــرع أي ــــي ذ فــــالن اللغـــــة(يقــــال مجمــــع
يــــة، ص2004العر ــــر)315. ، وقــــال ــــم، والف الــــسن تمــــام ــــ ع اء الــــذ يطلــــق كمــــا ِيُّ، ز َ َ ُأصــــل: َ ْ َ

اللغـــة ـــ اء ِالـــذ
َ َّّ

ِ الـــسنِ تمـــام ـــو و ـــم، والف الـــسن ـــ اء الــــذ فمنـــھ ء، الـــ تمـــام ـــا ِل ِ
ّ ّ

ِ ِ
ّ ُ ّ َُ ََ ُ َ

ِ
ْ َ

ِ
ُ َّ ُ ْ

ِ
َ

ِ ِ
ّ ُ

املرتــــ(.
د يدي، ص-الز    )94. ت،

صــطالح      ـــ فــھ،أمــا عر ـــ اختلفــوا الـــنفس علمــاء أن ـــامحـــسبفنجـــد م مـــن بــھ يقـــوم مــا
ظـــائف، القيــــاف وو ـــ ع العامـــة ليـــة ال ة القــــد ـــو وكـــسلر رـــ لى ــــش ـــ والتفك مقـــصود، بفعـــل م

ـ الفـرد ات قـد بأنـھ فقـال عـام ل ـش الـبعض عرفـھ كمـا بكفايـة، ئـة الب مـع والتفاعـل ـي، رعقال
مجـــاالت املـــشكالت،عـــدة وحـــل يم واملفـــا قـــام و املفـــردات ـــ العاليـــة ات القـــد رمثـــل ة،ر روالقـــد

املعلومات علم و ات ا من فادة يم،(ع    ) 614. ص،2009إبرا
متعددة    فات عر فلھ خال اء الذ ا،أما   : م
بأنـــھ     ــا بو خــاللقــ: رعرفتــھ مــن والـــصواب، طــأ ا ــم ف ـــ ع الفــرد ة أخالقيــةرد لديـــھقناعـــات

وأخالقيـة يحة ـ قة بطر التصرف إ ھ مثـلتوج الـنفس،: ، ـ ع والـسيطرة ، ـ الغ ألـم اك رإد
ام، ــــ ح و ـــب با ن خــــر فــــضائلومعاملـــة ســــبع الفـــرد امــــتالك ـــ ع تقــــوم خالقيــــات ـــذه و

والعطفتمثلت ام،الرحمة أوالتعاطف، ـ ح و الـنفس، ـ والتحكم ، ـسامح،والضم ،وال
ص2007.( والعدالة ، .18.(    

ن)  Koles (لسوـــــوعرفــــھ     وآخـــــر ن، الـــــصبحي ــــ د و ـــــ وكمـــــا ص2019( ر ة" بأنـــــھ) 119. ، رقـــــد
التمي ع اتخـاذالفرد مـن الفـرد يمكـن مـا و وانفعـاالت، وأفعـال أقـوال مـن طـأ وا الـ ن بـ ـ

مجتمعھ وع عليھ بالنفع عود سة مدر ات وقرا   "  ر
أحمــــــد    بأنــــــھ،وعرفــــــھ الــــــذات،" وعبــــــده وضــــــبط طــــــأ، وا الــــــصواب معرفــــــة ــــــ ع الفــــــرد ة رقــــــد

ير الـذي الــضم وامــتالك م، علــ والعطـف ن، خــر مــشاعر مــع الــصواب،والتعـاطف نحــو شــده
ن خــر ــ ع كــم ا ــ والعدالــة إليــھ، أســاء مــن تجــاه ــسامح ــم،وال مع ص2017.(والتعامــل ، .

457.(  
بأنھ     عرف عا"كما للفرد العقلية ة العاملية رلقد سانية املبادئ تطبيق وتحديد رتصو

و والقيم داف اليومية ع    (Saleh,2018,P.3030) "جراءات
جانبــان لـھ ـ خال اء الـذ أن الــسابقة فـات التعر مـن ــسان :يالحـظ ـسلوك يتعلـق لو

فإنــــھ وعليــــھ ــــسامح، ال مثــــل ه، ـــ غ مــــع ــــسان ســــلوك خــــر و الـــذات، ضــــبط مثــــل نفــــسھ، مـــع
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ــ إجرائيــا ــاعــرف ا عــنالبحــث ة عبــا ســالمية:ربأنــھ امعــة ا طــالب ة التــصرف رقــد ــ ع
قــــة وأخالقيــــةبطر يحة وامـــــعـــــ الــــنفس مـــــع ــــ خال ام ـــــ ـــــل مـــــلغ امـــــتالك لقـــــيمضــــوء

، والـضم الـذاتالتعـاطف، ام،والعطــف،وضـبط ح ـسامح،و جــة،لوالعـد،وال بالد قـاس رو
املعد خال اء الذ مقياس ع أدائھ خالل من الطالب ا عل يحصل اال ا   البحث

وآلياتخطوات   :تنفيذهالبحث
ا أسئلة عن ضھ لبحثلإلجابة فر ة التاليةتوواختبار طوات ا اتباع   :م

السابقة: أوال اسات والد النظر رطار   :ي
لل -1 النظر الـسابقةتـ:بحثيطار اسـات الد ـ ع طـالع خـالل مـن النظـر طـار بنـاء رم ي

بموضوع الصلة ذات دبيات  .البحث و
ذات -2 السابقة اسات الرالد بموضوع املتخصصة: بحثالصلة واملراجع املصادر م تم

ال بموضوع املتعلقة ية جن و ية العر اسات والد بناءلإلفابحثروالبحوث ا م دة
ل النظر اھيطار وتفس النتائج، ومناقشة أدواتھ، وتصميم ،  .  

لل: ثانيا العم انب شملبحثا و ،:  
و -1 عداد، طوامرتمرحلة التاليةبا  :ت

أد  - أ ـــــيبنـــــاء ـــــ (بحـــــثالا خال اء الـــــذ ومقيـــــاس م، الكـــــر القـــــرآن تـــــدبر ات ـــــا م )رمقيـــــاس
ما ن املتعلقت ن ي والقائمت ما  : وفق

من )1( دف ال التحديد ي وأدا ن  . بحثالقائمت
بنـاء )2( مـصادر التحديد ـي وأدا ن الـسابقة:  بحـثالقـائمت اسـات الد ـ ع طـالع ـشمل رو

الـــــصلة الذات اءبحـــــثبموضـــــوع ــــــ ا ـــــ إ والرجـــــوع املتخصـــــصة، واملراجــــــع واملـــــصادر ،
ن  واملختص

البناء )3( ي وأدا ن مابحثالقائمت  .وليةرصو
العرض )4( ي وأدا ن ن بحثالقائمت واملتخصص اء ا ن(ع  .املجال) املحكم
و )5( اء ا اء أ وفق ضافة و ذف وا ختالف و تفاق سب نربيان  .املتخصص
العديل )6( ي وأدا ن ن بحثالقائمت واملتخصص اء ا اء أ   .رضوء

مــن -2 التأكــد ألمرحلـة ية الــسيكوم الدالكفــاءة ــي ذلــك: للتطبيــقامصــالحيومــدى  بحـثا وتــم
تطبيق خـــالل ـــمــــمـــن ع مــــعا ســـالمية، امعــــة با الـــشرعية ليــــات ال مـــن اســـتطالعية عينــــة

واملعلومـــات، البيانـــات ــــصائصجمـــع ا لبيـــان املناســـبة؛ حــــصائية ســـاليب وفـــق ــــا وتحليل
الـــــداخ ـــــساق وكـــــذلك أداة، ـــــل ل ي حـــــصا الـــــصدق حـــــساب ـــــ املتمثلـــــة ية وم ،الـــــسي

ستجابة من و الثبات،   .زومعامل
أل -3 ي امليـدا التطبيـق المرحلة ـي تطبيقتتمـ  : بحـثدا خـالل طبقيـةامـمـن عـشوائية عينـة ـ ع

طالب مـعمن املختـصة، ـات ا مـن املوافقـة خطابـات ـ ع ـصو ا عـد سالمية امعة لا
ة املعت العلمية طوات ا  .التطبيقاتباع

ي -4 امليدا التطبيق عد ما املرحلة :مرحلة ذه ـة و واملعا والبيانـات، املعلومـات جمـع تم
نتــــــــائج يل ـــــــــ و واملعلومــــــــات، للبيانـــــــــات اوالتعليــــــــالبحـــــــــثحــــــــصائية ومناقـــــــــش ـــــــــا عل ق

ا  .وتفس
البحث: لثااث ر تقر كتابة املرحلـة:مرحلة كتابـةذه مـاتـم ضـوء ـ ـامال البحـث ـر تقر

واملراجــــع واملــــصادر حــــات واملق التوصــــيات تــــضمينھ مــــع نتــــائج مــــن ي امليــــدا انــــب ا عنــــھ أســــفر
  .  واملالحق
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السابقة اسات والد النظر رطار   :ي
النظ: أوال   يرطار
عرض   تم س البحث من زء ا القـرآن ( البحث يمتغذا ـوتدبر خال اء مـن)الـذ

ي ما    : خالل
م  -1 الكر القرآن  تدبر

يقــوم     ــ عق ــشاط عــن ة عبــا م الكــر القــرآن ســتماعبــھرتــدبر أو الــتالوة أثنــاء ئالقــار
ومرام ــا ا توج ــ ع للوقــوف القرآنيـــة يــات ــ ــاللنظــر ألفاظ ودالالت ا ومقاصــد مـــعـــا

مــن ا قــد يتطلــب ــذا و ــا، وغ وســلوك وقــيم ــام أح مــن ــا ف جــاء مــا تطبيــق نحــو رالــس
تـــدبره بقـــدر ـــا تطبيق ـــ ع وحرصـــھ ـــا ل ـــسابھ اك قـــدر و املتـــدبر، ا ـــس يك أن يجـــب ات ـــا رامل

اليومية وتصرفاتھ سلوكھ ه بثما والتأثر القرآنية    .رلآليات

تدبر  .أ  مية مالقرأ الكر ي :آن فيما م الكر القرآن تدبر مية أ ر   :تظ
متحقيق - الكر القرآن إنزال من   :الغاية

ـــ    م الكـــر القـــرآن إنـــزال مـــن نـــات،تـــدبرالغايـــة الب فيـــھ،آياتـــھ بمـــا يتـــدبروالعمـــل ومـــن
غايتــھ، إحــدى تحقيــق ــ إ ــس فإنــھ م الكــر عــاالقــرآن إ: قــال أنزلنــاه ِكتــاب

ُ َ ْ َْ َ َ ٌ كِ مبــا ٌليــك َر َ ُ َْ َ

لبـــاب أولــو وليتـــذكر آياتــھ ا ِليــدبر
َ َ َْ َُ ْ َُ َ َّ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ و ُ َّ عــا) 29: ص" (َّ ـــانأ: " وقــال ولــو القـــرآن ن يتــدبر َفـــال َ ُ َ َ ََ َْ ََّ ََ َْ ُْ

و
ا ــــ كث اختالفــــا فيــــھ لوجــــدوا اللــــھ ــــ غ عنــــد ًمــــن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ًَّ ََ َْ ُ َْ َ
ِ

ْ ْ
ــــساء(ِ عــــا)82: ال وقــــال يتــــدبأ: " ، َّفــــال َ َ َ َ َ

ن َر و ُ

ا أقفال قلوب ع أم َالقرآن ُ ُ َ َْ َ ُْ َُ َ
ٍ

َ ْ    )24: محمد" (ْ
ن - املتدبر ع   :الثناء

م    الكــر القــرآن ــ ة ــ كث آيـات دت نرو املتــدبر ـ ع ــ متث الكــر القــرآن م،آليــات وتــصف
نـــات، الب هللا آليــات م تــدبر جـــزاء ــم يليــق عــابمــا الــذين{: قــال الـــمؤمنو َإنمـــا

ِ
َّ

َن ُ َّ
ِ

ْ ُ ْ ذكـــرَ َإذا ِ
ُ َ

لــو يتو ــم ــ وع إيمانــا ــم اد آياتــھ م علــ تليــت وإذا م قلــو وجلــت اللــھ
َ نُ

ُ َ َُّ َ ََ ً ُ َُ َ َ َ َْ ّ ْ ْ ْ ُ
ِ ِِ َ ُ ْ رُ َز ََ ْ َ َ ُ ْ ْ َُ َ

ِ
َ َّ

،.)٢: نفــال( "ِ
عا جلودهللا: "وقال منھ تقشعر ي مثا ا شا م كتابا الـحديث أحسن ُنز َُ ُْ ً َ ُْ ْ

ِ ُّ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ََ ََ َ َّ ًُّ ِ

َ
ِ

َ َ َ يخشولَّ َنالذين ْ َ ْ َ َ
ِ

َّ

يـضلل ومـن ـشاء مـن بـھ ـدي اللـھ ـدى ذلـك اللـھ ذكـر ـ إ م وقلـو م جلود ن تل ثم ِم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ َُ َُ ْ ُ ْ َْ َ ُ ُ ُ

ِ
ْ ُ َّ ُ َّ ََ َّ َ َّ َُ َ ُ

ِ
ْ َُ ُ ُ َ

ر
اد من لھ فما ٍاللھ

َ ْ
ِ

ُ َُ َ َ َّ
  . )23: الزمر" (

الن - من       : التدبر
ة    ــ كث أحاديــث عنايتوجــد ــ ع ابـــن،بالتـــدبرتــھتــدل فعــن مــضان، ر شــ ــ ذلــك تأكــد رو

ما ع هللا ـ: " قال،رعباس ـو ي مـا وأجـود النـاس، أجـود وسـلم عليـھ هللا ص الن نان
ســھ فيدا مــضان، مــن ليلــة ــل ــ يلقــاه الــسالم عليــھ يــل ج ــان و يــل، ج يلقــاه ن حــ رمــضان، ر ر

أ،القــرآن وســلم عليـــھ هللا صــ هللا املرســلةلفالرســو ح الــر مـــن بــا القـــرآن3جــود ســة رومدا
والـتالوة الـضبط عـن ـديث،تختلـف ا ـ ولـذا ي؛ واملعـا ف ر بــا تتعلـق ـ قــوم" وف اجتمـع ومـا

م وغــشي الـسكينة، م علـ نزلـت إال م، بيـ سـونھ تدا و هللا، كتـاب يتلـو هللا، بيـوت مـن ـت ب رـ ن

                                                             
  3554: ، حدیث رقمصحیح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي  3
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فـيمن هللا م وذكــر املالئكــة، م وحفــ مــن " 4..عنــدهالرحمـة والتــدبر الــتالوة، ـ غ ســة املدا رفجعــل
سة يدي،(راملدا ص2015الس ، .57  (  

وصالح - خ ل ل خاءمفتاح    :رو
واملجتمعـــات    فــراد حيـــاة ــ خـــاء و وصــالح ـــ خ ــل ل مفتـــاح الطـــر،رالتــدبر أعظــم مـــن ــو قو

ونفسيا وأخالقيا وسلوكيا حيا ر بالفرد تقاء ولال القرآن،ر نز ء،لفقد ـ ـل ل يان ت وفيھ م الكر
امــــل مت حيــــاة مــــن العقــــل،يتــــضمن ــــا عل يحــــصل ــــ ال النتــــائج أبــــر مــــن أن القــــرآن ن بــــ زوقــــد

ومعرفــة سـبحانھ، عظمتـھ والــشعو هللا، بوحدانيـة يمـان ـ إ التوصــل وتـدبر تفكـر إذا راملتجـرد
يقـو ض، و الـسموات بھ خلقت الذي ق لا خلـ: " عـار ـ إن

ْ َ
ِ

َّ
واخـتالفِ ض و الـسماوات ِق ِ

َ ْ َ َ َ
ِ ْر

َ ْ
ِ َ َّ

ِ
لبــــاب ـــــ ألو آليــــات ـــــار وال ِالليــــل ِ

َ ْ َ ْ َّ
ِ

ُ
ِ ٍ َ َّ ََ

ِ
َ عمـــــران(ْ و ،)190:آل إليـــــھ، توصــــل الـــــذي ــــق ا ـــــ ع والثبــــات

القل طمئنان يصاحبھو د(. الذي ص-حنتوس،    )8. ت،
مة - ال ادة   :ز

خــال     مـن متــھ تـزداد م الكــر القـرآن يتــدبر العلـممـن طلــب ـ ع املــسلم حـث عــا،ل : " قــال
علما ي د ب ًوقل ّْ

ِ ِ
ْ ِز ِر

َ ْ ُ العقل،)114: طھ" (َ إعمال عا،و ـ: "قال ومـا الـسماوات ـ ما لكم ر ِو ِ
َ َ ََ َ

ِ َ َّ ْ ُ َ َ َّ

ن يتفكر لقوم آليات ذلك إن منھ جميعا َض َ وَ ُ َّ َ َ َ
ٍ ِ
ْ ًَ

ِ ٍِ
َ َ ُ َْ َّْ

ِ ِ ِ ِ ْر
َ

اثية" ( ال،)13: ا هللاوطلـب مـن قـال،دايـة
املــــــستقيم: " عــــــا الــــــصراط ــــــدنا َا ْ ِّ ِ

َ ُ ْ َ َ ِ
َ العبــــــادة،) 6: الفاتحــــــة" ( ْ ــــــ عمــــــلووالتنــــــافس ــــــ إ ــــــسابق ال

ات، ض ا    .روإعمار
ماتھ - أ ع والتغلب املسلم ل مشا    :زحل
لھ     ومـــشا الفـــرد مـــات أل مخـــرج حيـــاة،زالتـــدبر مـــن ثنايـــاه ـــ حـــو م الكـــر امـــلمت ىفـــالقرآن

فإنـھ لــھ، عـرض ومـا ماتــھ وأ لھ مـشا ـل ل حــال فيـھ الفـرد والزيجـد يديــھ ن بـ مـن الباطــل يأتيـھ ال
خلفــھ الوســائل،مــن ــم أ ذلــكومــن لتحقيــق القــرآن ا اتخـــذ ــ إليــھا م لوالوصــو ـــا ا زيمــان

وبــــذلك ــــ، إ حكمــــھالقــــرآنتيــــان ــــ إ لالنــــصياع قابلــــة ونفــــسية متفــــتح ن بــــذ م وتنفيــــذ الكــــر
يــھ،وامــرهأ نوا عــن بتعــاد واو الفاســد،، ــا ا بــاملحيط والتــأثر ة واملــص ــو ال مــن رلتجــرد ى

القـــر جعـــل ـــوآوقــد ـــذا م الكـــر وصـــدق ن العقيـــدة، ة ـــ وإثبـــات ـــق، ا ـــ إ املوصـــل ـــق الطر
د( النبوة   ) 12 ،11 .صت،-حنتوس،

التدبر - إ املسلم حاجة    :إشباع
ــــــسد      ال حاجــــــة القلــــــب ــــــ إالإن ما بكــــــر والتلــــــذذ م الكــــــر القــــــرآن وتــــــدبر عــــــا هللا ذكــــــر

و،خطابــھ الــس إال يؤمنــھ ال وخــوف قلــق فيــھ وإن بكتابــھ، ــس إال ــا ل يز ال وحــشھ فيــھ نوأن
فيھ وإن عباده، بھ هللا شر ما لعفإ وإنھ امھ، وأح القرآن حكم من ود ال إال ا غن ال اقة

ة ـــ ينجيـــھح ال كتابــــھواضـــطراب ـــان ر و ـــھ بنـــو تـــداء إال الـــصراط ســـواء ـــ إ ديـــھ و ـــا رم ر
ــز عـــا،العز ـــدى : "قـــال و الـــصدو ـــ ملـــا وشـــفاء كـــم مـــن موعظــة جـــاءتكم قـــد النـــاس ـــا ًياأ ُ ُْ َ َ َ َ

ِ رِ ُّ ْ ْ ََ َ
ِ

ٌ َ ُ َُّ ْ
ِ ِ

ُ ٌ ُ
ِ
ّ رَ ْ َ

ِ ْ َ َّ َ

ن للمــؤمن حمــة َو ْ
ِ ِِ ُ ْ ٌ َ ْ َ س" (رَ مــا) 57:يــو م املــؤمن العبــد ال وإن مــن ؛بلــغ ال ــ م التقــو ومــن انــة م ىعلــم

ت مث القرآن عن ستغ ال اديافإنھ يدي،( اومعيناو ص2002الس ،20.(  
الفو تحقيق ساعد القرآنية يات تدبر أن ھسعادةزكما ن ع والس ن، ،ربالد

عــــده، مــــن مــــة ــــق،وســــلف ا ــــ ع والثبــــات ، ــــ القل طمئنــــان ديــــنو ــــ ،والتفقــــھ عــــا هللا
يـات، مـن عـا هللا مـراد ـم وف ، عـا هللا ـ إ الـدعوة ـ أصـيل عمـق ذات ي معـا ـ إ والتوصل

وأخالق ومبادئ وقيم ام أح من ا ما باط واست ا، مقاصد   .  ومعرفة

                                                             
 باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى :، بابالذكر والدعاء والتوبة واالستغفار:  كتاب،صحیح مسلم 4

  2699، حدیث رقم الذكر
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التدبر  .ب    عوائق
ــ ال العوائــق مــن مجموعــة تحقيــقتوجــد ــ ن املتعلمــ لــدى ة ــ ع الكــرعــد القــرآن حــقتــدبر م

العوائق ذه أبر ومن ، (:زتدبره،   )379 -2017،369ياملط
م - الكر القرآن عظيم  ضعف
املحكم - وترك ات الش  اتباع
ي - القرآ النص م ف  رالقصو
املتخصصو - إال مھ يف ال القرآن بأن  نعتقاد
املعا - اب ت  را
العقائدية -   نحرافات
نشا - الذ د وشر القلب  وغال
با - يمان خرضعف  .  ليوم
ية - العر اللغة  ضعف
ب - والصفاتشغال واملخارج ف ر ا  وتحقيق
و - الل مجالس  رحضو

العقــــل، إعمــــال وعـــدم ، ــــ ع التقليـــد ــــا إل ـــضاف مــــة،و ال ملــــذاتوضـــعف عــــن والبحـــث
الدنيا، ياة يمان،ا وتالوةوضعف حفظا م الكر القرآن عن   .والبعد

ع         القـرآنوالتغلب فـضائل ـ والقـراءة الـنفس، ـدة مجا إ يحتاج عھ وموا التدبر عوائق
م وآياتــھالكـر ه ن،روسـو الــدا سـعادة ــ ـ ــل،روالتفك أ عنـد املعتمــدة التفـس كتــب ـ والقراءة

ماعـــــــة وا لـــــــھ،الـــــــسنة تتعـــــــا هللا خطـــــــاب ـــــــشعار الــــــــشرعية،واس العلـــــــوم بتحـــــــصيل والعنايـــــــة
ية   .والعر

التد  .ج    :برأنواع
ه     ـ كث أنـواع لـھ ـالتـدبر ام سـ غـرض ـي، القرآ الـنص مـضمو بـاختالف تحقيـقنتختلـف

سان، خلق من دف نـواعال ـذه أبـر ومن يھ، نوا واجتناب عا هللا طاعة ع تھ : زوتر
ت،( ص2016الس ، .25-34(  
بھ - جاء ما صدق ملعرفة م الكر القرآن هللا،تدبر عند من  . عاوأنھ
خبـــــار، - و القـــــصص مـــــن فيـــــھ بمـــــا عتبـــــار و عظاتـــــھ، ـــــ ع للوقـــــوف عقـــــتـــــدبره أمثالـــــھو ل

يـب وال غيـب وال والوعيـد، الوعد من عليھ اشتمل وما ة، أجـل واملضر العبـدمـن اك رإد
قبال من زداد و ، تقص من لھ وقع عا ما هللا طاعة شم  .وال

متـــ - ـــام ح الســـتخراج املتعلقـــةدبره عمـــال أو بالعقائـــد، يتـــصل ممـــا ذلـــك ـــان ســـواء نـــھ،
وسع ا وم بمف لھ ذلك شمل ام ح إذ السلوك؛ أو وارح،  . با

أوصـــاف - مـــن فيـــھ د و ومـــا والقـــصص، خبـــار و العلـــوم مـــن حـــواه مـــا ـــ ع للوقـــوف رتـــدبره،
فيـــھ عـــا هللا وصـــف ومــا النـــار، أو نـــة ا مـــن ا عـــد ومـــا الـــدار، ـــوالــذه أ القيامـــةمـــن

م، بطوائف ن افر وال ن املؤمن وأوصاف الدنيا، ياة ا اية إضـافةوو النفـاق، ـل أ صفات
ال وصاف و ، عا ة املحبو وصاف   إ

ا - املع... يكر ذا يلتحق مما ذلك غ   .إ



مھارات تدبر القرآن الكریم والذكاء األخالقي لدى طالب الجامعة 
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ف،تدبره - وصر ه ا وإ الغتھ و فصاحتھ وجوه ع وللوقوف واستخ ز اللطـائفخطابھ راج
ي القرآ النص ن مضام من بط ست ال ة    .اللغو

وأســاليب - ن، للمخـــالف ــدال وا املحاجــة ب ضــر لتعــرف اخـــتالف وتــدبره ــ ع النــاس دعــوة
قناع وسبل ن، املخاطب التأث وطر م، م قأحوال الكر القرآن ا تضم   .ال

فإبتد - السنة سو ه؛ غ عن بھ ستغناء أجل من لھىره حة شا   .را
م - أجل من النواتدبره واجتناب وامر، من فيھ بما والعمل لھ،   . تثال
نــــواع     - ــــذه جميــــع ــــ ع الوقــــوف يــــة العر واللغــــة الــــشرعية العلــــوم لطــــالب ــــ ب مــــنو

االتدبر إل الوصو يجب غاية ف عال، ضاء ـرإ إ الـدعوة ـ ـستخدم وسـيلة ـ و ،
و عا آياتهللا بما كيمالعمل ا   . الذكر

م أدوات  .د  الكر القرآن   : تدبر
ـــ    - إ يحتـــاج م الكـــر القـــرآن ا أدواتتـــدبر ـــس يك أن ـــ ب عمليـــةي ـــ ع عينـــھ ـــي املتـــدبر

الــــــشرعيةالتـــــدبر، م اســــــ د لطبيعــــــة نظـــــرا ســــــالمية امعــــــة ا طــــــالب لـــــدى متــــــوفرة ــــــ رو
ـة، ص2013ــالو،( دواتــذهزأبــرومــنواللغو مــن،)3. ، ــا ف بمــا يــة العر اللغــة عـرف

ولفظيــــة عيــــة د و بيانيــــة وأســــاليب وقواعــــد ع، والوقــــا واملناســــبات ول ــــ ال أســــباب ،عــــرف
وسـلمو عليـھ هللا صــ تھ وسـ تھ سـ اسـة ورد ال، أســباب عـمعرفـة والوقــا واملناسـبات ،ول
او وقضايا مة واقع ع القرآن  .إنزال

إل - ضاف باو ـيرالتد القرآ الـنص م ف ات ا م ورع املعتمـدة، التفاسـ كتـب ـ ،القـراءة
ـــيو القرآ الـــنص ـــ الفكــــر وإعمـــال والتأمـــل والنظـــر مــــا، وخاصـــة ديـــة التجو ـــام ح  إتقــــان

بتـــــداء و الوقــــف بـــــاب ويتعلــــق م، الكــــر القـــــرآن تفــــس قواعـــــد ـــــ ـــــو،القــــراءة ع التغلـــــب
التدبر ف   . رصوا

التدبر  .ه  ان   :أر
ثالثةيق    ان أر ع التدبر ت (:وم ص2016:الس ، .37(  

مــن: املتــدبر - جملــة تــوفر فيــھ ــظ ي كمــا ــع، موا وانتفــاء ط شــر تحقــق مــن فيــھ بــد ال ــذا وو
التدبر ع املعينة املكملة قابال؛داب املحل و   .نلي

املتــدبر - أنــھ: الكــالم كمــا النفــوس، ــ التــأث بــالغ م الكــر القــرآن أن يخفــى ــم،وال للف ــسر م
العقائــــــد ــــــ ع ـــــشتمل القــــــرآن أن علــــــم أنــــــا ـــــ غ القابــــــل، املحــــــل وجــــــد إذا ــــــام ولكـــــن ح و

ـــوال وأ خـــرة، و الـــدنيا ـــ ع والكـــالم مثـــال و فقـــد والقــصص ـــذهتالقيامـــة، عـــض نـــو
بحــــسب ن آخـــر لــــدى ا تـــأث أعمــــق ـــا غ ــــو ي كمـــا النــــاس، عـــض ــــ ا تـــأث ــــ أك نالقـــضايا

وغمق م، ممقاصد نظر ولطافة م، ام   .أف
التــدبر - ــا،: عمليــة ق و الــتالوة، قــة وطر املتلــو، بالقــدر تتعلــق أمــو جملــة فيــھ يطلــب ووذلــك ر

ذلك إ   . وما
التــــــدبرنجـــــاحو       املعمليــــــة نــــــوع ــــــ ع يتوقــــــف ســــــالمية امعــــــة ا طــــــالب اتلــــــدى ــــــرــــــا ال
ا؛يمتل منظراو اس د العلومرلطبيعة علم ع تقوم فإنال ولذا ية؛ العر واللغة الشرعية

، الـشر بـالعلم يتعلـق ات ـا امل ـذه مـن مـن:مثـلرجانبا والعقائديـة الـشرعية ـام ح باط اسـت
انــب وا ة، الــسو بمقــصد يــات ــط و القرآنيــة، يــات مقاصــد ــ إ والتوصــل ــي، القرآ رالـنص ر

مثــل يـــة، العر باللغــة يتعلــق ا: خــر لفـــاظ ي معــا ــا،عــرف ودالل ــا،لقرآنيــة، والتعليـــلومرام
القرآنية يات عية والبد البيانية ماليات ا وتذو التوكيد،   . قألساليب
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ات  .و  ا  : التدبررم
بـــــــاختالف      وتختلــــــف متعـــــــددة، يفات وتــــــص ة، ـــــــ كث ات ــــــا م لـــــــھ ومراحلـــــــھ،رالتــــــدبر اتھ، مــــــستو

منـــھوأســـاليبھ، ومـــا،والغـــرض املتـــدبر، عليـــھ عتمـــد ونتـــائج،ومـــا ثمـــار مـــن إليـــھ وســـوفيتوصـــل
ي فيما ا عض   : عرض

د) 2010( العو ا ـا)  150 -23( صنف ف وجمـع ـا، تجمع ـسة ئ ات ـا م دو فرعيـة ات ـا م ـ رإ ر نر
ا وم ساليب، و ات ا امل ن   :  رب

هللا - سو عن دة الوا ثار ع لالوقوف ر سـواءر يـات، ـ ن ع التـا وأئمـة ابة الـ ًثم

التفس أو ول ال أسباب أو السو بفضائل يتعلق ان   رما
مـــع - ا ثـــم الـــسلف، عـــن جـــاء بمـــا نتـــھ ومقا يـــة ـــ دة الـــوا لمـــات لل اللغـــو ـــ املع اك رإد ر ير

ا نفس لمة لل يح وال امل ال املع لتحديد ما   .َّبي
لمات - ال ن ب ط تر ال ي املعا ف حر داللة  . ومعرفة
ملـــة - ا داللـــة التقــــديممعرفـــة وأثـــر والفعليـــة ســـمية ملـــة ا داللـــة مثـــل ـــا، يتعلـــق ومـــا

ذلك ونحو  .والتأخ
والسباق - اق ال من السياق داللة م  .ف
بھ - يتعلق وما ة السو موضوع م  .رف
واحد - موضع واحد موضوع عن لم تت ال يات  . جمع
القـ - مـع وخلفـا سـلفا ئمـة وقـصص أخبار ن بتدو العناية

ً ً َ
ـا محل ـ ـا اد ـش س ثـم ِرآن،

ّ

التفس نھ. من مت من ال التفس م من أنھ إال فائدتھ عظيم مع ذا  .ُو
ــــــشمل) 2013(ــــــو       و قرائيــــــة، ات ــــــا م ــــــ إ غنــــــيم ا والتنغــــــيم،:رصــــــنف ديــــــد، وال تيــــــل، ال

دالليــة ات ــا ــشمل،روم ا:و ــا وم ، ــ والتمثي ، والــسيا ، ـــ امل ــ املع ـــشملربيــان و تأمليــة، :ت
الواقع ع يات يل وت املناسبة، واستخالص الفوائد، باط   ).42،43. ص(است

الغامدي    ا ص2015(وصنف ات ) 28،83. ، ـا امل مـن مجموعـة ـشمل ـسة، ئ ات ـا م ثالث رإ ر ر
التا ا يا و   :  الفرعية،

ـــــشمل - و للمتــــدبر، ـــــصية ال وانـــــب با متعلقــــة تـــــدبر ات ــــا القـــــرآن: رم تـــــدبر ــــ خـــــالص
ــــــم الف وحـــــسن يـــــھ، نوا واجتنــــــاب أوامـــــره بامتثـــــال م الكـــــر القــــــرآن اتبـــــاع وحـــــسن م، الكـــــر

ـــ تـــھ ي و م الكـــر القـــرآن قدســـية ــشعار واس م، الكـــر للقـــرآن مثـــل التـــدبر ـــ ع ــصو لل
ــب وا ف الـصوا مـن والـسالمة يمــان، ـادة ـ م الكـر القــرآن أثـر ـشعار واس رالنفـوس، ز

م الكر هللا لكتاب نصات و ستماع وحسن م، الكر القرآن لتدبر عة   .املا
ـشمل - و للمتـدبر، العلميـة وانب با املتعلقة القرآنية النصوص تدبر ات ا كيفيـة: رم عـرف

القرآنية يات ي معا ومعرفة د، والتجو التالوة ام أح عرف و عظيمھ، و عا هللا توحيد
كي عرف و م،املتدبرة، وأحـوال م الكـر للقـرآن ن املتـدبر قـصص وقـراءة ه، وصو التدبر رفية

التدبر اتيجيات اس عرف  . و
و - القــرآن، لتـدبر العمليــة وانـب با املتعلقــة القرآنيـة النــصوص تـدبر ات ـا ســل: شملـرم ال

بالوسائل خذ و وتدبره، القرآن تالوة عند القلب وحضو وترتيلھ، م الكر القرآن رقراءة
ســـتماع و م، الكــر القــرآن قــراءة عنــد الــصوت ن وتحــس م، الكــر القــرآن تــدبر ــ ع املعينــة
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ـــــط و املتلــــوة، يـــــات لتفــــس ســــتماع و املتلـــــوة، يــــات تفــــس وقـــــراءة خاشــــعة، رلقــــراءة
لتحقيـــق يــات تكــرار أســلوب واتخــاذ بالتــدبر، القــار انتفــاع ز ــ ت وأحــوال بأعمــال ئيــات

والت ومراعـاةالتدبر، ا، خالل من والتدبر يات دة الوا س ا هللا أسماء ي معا رفكر
ــ ع ــساعد ـ ال املناســبة ـر ا جــة د ومراعـاة م، الكــر القـرآن قــراءة عنـد ــد التجو ـام رأح

 .التدبر
ن     أمـــــــ ا ات) 2017( وصـــــــنف ـــــــا امل مـــــــن مجموعـــــــة ـــــــا تح ينـــــــدرج ـــــــسة، ئ ات مـــــــستو عـــــــة أ ـــــــ رإ ر ر

و والبالالفرعية، والنحو ي والصو الف التدبر تمثلت سة الرئ ات   .)260. ص(ياملستو
أشـــــــار     ـــــــ) 2018الـــــــدليقان،(كمـــــــا ملعل مـــــــة الال م الكـــــــر القـــــــرآن تـــــــدبر ات ـــــــا م أن ـــــــ زإ بيـــــــة ر ال

ــــة الثانو للمرحلــــة والقــــراءة) 14(ســــالمية صــــغاء، ــــ تمثلــــت ة، ــــا بــــاه، املجــــودة، رم ن  و
، ،واملالحظـة ـساؤ ـذه لوال ة و الـضر ات ـا امل رعـد ور

ُ
يئـة  قيـة للتـدبر، لل ات و ـا ـ رامل  لتطبيـق ف

ا التــدبر، ــ وعــدد ات ــا م ط، التحليــل، رــسع باط، والــر ســت ســتقراء، و ســتدالل، و و
نة، يف، رواملقا   ). 304. ص( .والتطبيق والتمثيل، والتص

ي الـس تــ) 2018(وأشـار ات ـا م أن ــ ـرإ معل لــدى ـا توفر م الــال م الكـر القـرآن دبر
ّ

ز القــرآنُّ
م اتالكر ا م عشر شمل باط،: ر، سـت و ط، والـر والتحليـل، ، ـساؤ وال تيـل، وال يـد، لالتم

والتطبيق والتمثيل، ستقراء، و ستدالل،     ).309-307ص(.و
تو ص2019(أكرمحبةرأشا القرآ ) 127،128.، تدبر ات ا م أن مرإ الكر ص ن   : تت
ي - واملــــد ــــي امل ن بــــ ــــ التمي ة ــــا وقـــــصص: رم املقطعــــة بــــاألحرف باالفتتــــاح ــــي امل ــــ يتم حيــــث

القيامـــة ــوال أ وذكـــر ــزاء وا البعـــث وإثبــات التوحيــد ـــ إ والــدعوة الغـــابرة، مــم و يــاء ن
الكـ ـو ف ي املـد يم ما أما القسم، ة وك ة العبا وإيجاز ن املشرك سـلوكرومجادلة عـن شف

القرآنية يات وطو واملعامالت العبادات يان و الكتاب، ل أ ومجادلة ن  .لاملنافق
م - الف ة ا مـن: رم والوقايـة يمـان ـادة لز التـدبر ـ إ يـدعو أنـھ يجـد ي القرآ النص املتأمل

م الف بدو التدبر يتحقق أن يمكن وال راثنھ، و الشرك  . نالوقوع
أســـبا - معرفـــة ة ـــا ولرم ـــ ال دايـــة: ب ـــو م الكـــر القـــرآن آيـــات ل نـــز ب ســـ أن املعلـــوم ومـــن

ب ــس العـام ب الـس ــذا ـ ع ـد تز آيـات نــاك لكـن املـستقيم، والــصراط ـق ا ـ إ النـاس
ه غ دو ا وحد ا مرتبط   .نخاص

بـــالواقع - يـــات ـــط ـــذا: ر و ـــة، ا ا حـــداث و ش املعـــ بـــالواقع يـــات ـــط يتطلـــب ـــذا رو ر
ع القلوبساعد حيا القرآن يبقى أن

ً
. 

يف     تـــــــــــص مثـــــــــــل التـــــــــــدبر، ـــــــــــان أر ـــــــــــ ع ركـــــــــــزت الـــــــــــسابقة يفات التـــــــــــص عـــــــــــض أن يالحـــــــــــظ
ي)2015(الغامـــدي والـــصو اللغـــو انـــب ا ـــ ع اعتمـــد ا عـــض و ن،ي، أمـــ يف تـــص ،)2017(مثـــل

العقليــــــــة وســــــــائلھ ــــــــ ع اعتمــــــــد ا عــــــــض الــــــــدليقان،و يف تــــــــص ي) 2018(مثــــــــل ،)2018(والــــــــس
اوالب م ع اعتمد يارعض القرآ النص م ف أكرم،ت يف تص   ) 2019( مثل

او     ا مراحلـھ،البحث حـسب التـدبر ات ـا م يف تـص امعـةرتم ا طـالب مـع ناسـب ي بمـا
يةسالمية والعر الشرعية للعلوم ن س مـن ،رالدا ا يخـص مـا ا ل التدبر مراحل من مرحلة ل ف

فرعية، ات ا فيمرم ا يا يو   : ا
للتدبر يئة ال للقـار: مرحلة ـ وت مـا، ل ـد تم ـ ف ن، التـاليت ن للمـرحلت ة ضـر املرحلة ذه ئو ور
الفعال التدبر ن،عملية ـست ئ ن ت ـا م املرحلـة ـذه ـشمل و طيبـة، وثمار نتائج منھ يتوقع رالذي ر

التـــ: مـــا قبـــل والوضـــوء ن، املناســـب ـــان وامل الوقـــت اختيـــار مثـــل حـــسية، ات ـــا واســـتقبالرم دبر،
ـــم ف ـــ ع املعينـــة التفـــس كتـــب عـــض ـــ وتج الـــرجيم، الـــشيطان مـــن بـــا ســـتعاذة و القبلــة،
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مثـــــــل ـــــــة، معنو ات ـــــــا وم ا، وتـــــــدبر النيـــــــة: ريـــــــات عـــــــا،استحـــــــضار هللا عظمـــــــة ،واستحـــــــضار
التدبر عن القار شغل عما نيا ذ نصراف    .  ئو

التــدبر - ــ: مرحلـة ع املرحلــة ــذه ا،و نفــس التــدبر عمليــة ــاعــن ر وجو ــا ل ــ ــ؛ف ف ولــذا
ات ـــــا م ـــــ ع ـــــسةرـــــشتمل ـــــا،متعـــــددة رئ املعينـــــة،م ات ـــــا الـــــسمعماســـــتخدارامل حاســـــ

ــ القرآنيــة يـات ر وتــصو القرآنيــة، يـات ل نــز أسـباب ــ والنظــر القـراءة، أثنــاء ووالبـصر
نالـــ القرآ،ذ والـــسو يـــات فـــضائل ـــ ـــروالقـــراءة الن عـــن ـــ فيمـــا ات،نيـــة ـــا روامل

يــات ،القلبيــة بقــراءة والتلــذذ القرآنيــة، يــات تــالوة أثنــاء والــسكينة ــشوع با رالــشعو
النعــيم بآيــات ر املــر عنــد القلــب ــشراح وا ــا، إل ســتماع أو عوالقرآنيــة ــوف وا ر، املــر ونــد

العــــــذاب يبآيــــــات معــــــا ــــــ ــــــ التفك مثــــــل لفظيــــــة، ات ــــــا وم ــــــةر، اللغو اكيــــــب وال لفــــــاظ
القرآنيــــــة، يــــــات ــــــ تذوقيــــــة،واملتــــــضمنة ات ــــــا لفــــــاظكــــــرم دالالت اك ــــــ،رإد ــــــ والتفك

يــات ــ املتــضمنة عيــة والبد البيانيــة ســاليب بجمــال والــشعو ي، املعــا ف حــر ردالالت و
تأمليــــة،،القرآنيــــة ات ــــا ــــروم املتــــضمنة شــــادات و الفوائــــد تاج القرآنيــــة،راســــت يــــات

تاج واســـــــت ـــــــا، م العــــــــام ـــــــدف ال ـــــــ إ اوالتوصـــــــل صــــــــوتية،،ةالـــــــشرعيمقاصــــــــد ات ـــــــا روم
اســـــــتماعية،ك ات ـــــــا وم الـــــــتالوة، أثنـــــــاء ديـــــــة التجو بالقواعـــــــد ام ـــــــ ل و الـــــــصوت، ن رتحـــــــس

وعــــدم نــــصات مراعــــاة مــــع م، الكــــر القــــرآن تــــالوة يحــــسن ممــــن م الكــــر القــــرآن اســــتماع
 .شغال

التـــدبرمرحلــة - عــد ـــشمل: مـــا و ن، الــسابقت ن املـــرحلت ثمــار املرحلـــة ــذه تطبيقيـــة: و ات ــا رم
قـــد ـــ العم وعقائـــدرــالتطبيق وقـــيم ـــام أح مـــن القرآنيــة يـــات تـــضمنتھ ملـــا املتــدبر طاقـــة

يــات مــن اســتفادتھ مـدى عــن نفــسھ املتــدبر كـسؤال ية، محاســ ات ــا وم ــا، وغ روأخـالق
ت مــا مــدى و ــا، قرأ ــ مثــلال التــدبر، عالمــات مــن لديــھ ن: حقــق العــ القلــب-دمــوع -خــشوع

بالقراءة  .التلذذ
خال -2 اء  : الذ
ـو      سـالمي الـدين مـن ــذاالغايـة ـان أ سـواء ـا والتمـسك مـة، الكر خـالق ـ إ الـدعوة

، ــــ الغ مــــع أو الــــنفس خــــالق "  قــــالمـــع صــــا ألتمــــم قــــي، (5"عثــــت ج2003الب ص،10،
أخالقــــــا "وقــــــال،)232 أحاســــــنكم خيــــــاركم ،(6"إن ج1422يالبخــــــار ص8ه، فــــــاألخالق) 13،

والعـــــدل ـــــسامح ال ــــشر و املجتمـــــع، تماســـــك ــــ ع عمـــــل ـــــ ك ة ىضــــر واملـــــودةنوالتعــــاوور مـــــن و
ــــ الفاســــدة خــــالق ــــشرت ان ومــــا مــــم، بقــــاء أســــاس ــــا أ كمــــا أفــــراده، ن بــــ واملحبــــة والرحمــــة

انـــــت إال الـــــھمجتمـــــع ز قـــــرب ـــــ ع عـــــا،ودلـــــيال ـــــا: (قـــــال ف م أمرنـــــا ـــــة قر لـــــك أن دنـــــا أ َوإذا َِ ِ
ْ ُ َ َْ َْ َ َ ًَ َ ََ ََ ْ َُّ ْ ر ِ

ا تدم ا فدمرنا القو ا عل فحق ا ف ًففسقوا ِْ
ْ َ َ ََ ْ َّ َ ََ ُ ََ َ َُ لَ ْ ْ َ َ ََّ

  ). 16: سراء) (ِ
عا      و سبحانھ هللا ضاء إ و املسلم عند باألخالق ام ل من دف سـولھ،روال ...  ،روطاعة

مـــن للنـــاس، ـــ ا وحـــب يثـــار و والتعـــاو احم ـــ ال ـــ ع يقـــوم مجتمـــع بنـــاء ـــ إ ـــدف ســـالم نو
ن، املـــسلم وجميـــع ان، ـــ وا حـــام، و اج، ز و بنـــاء، و الوالـــدين مـــع حـــسنة عالقـــات رخـــالل و

                                                             
 -بیان مكارم األخالق ومعالیھا التي من كان متخلقا بھا :  كتاب الشھادات،  باب ،السنن الكبرى للبیھیقي 5

   19333 :حدیث
 6035:  باب حسن الخلق والسخاء وما یكره من البخل، حدیث رقم،البخاري، كتاب األدبصحیح  6
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ـــ ن وغ ـــ،املـــسلم إ ـــدف فاإلســـالم مـــاد، وا يـــوان ا ـــ إ ذلـــك يتعـــدى ـــبـــل ع املـــسلم حمـــل
ا ظل ش والع خالق، م ا بم راز،. (رالتح ص2009ا ، .33(  

فــ ئة، الـس خــالق وتجنــب ـسنة، ا بــاألخالق أمرنـا ســالمي يئــةوالـدين عــن ة عبـا لق را
يئة ال انت فإن ة، و و فكر إ حاجة غ من سر و ولة س فعال ا ع تصدر ة ا رللنفس ر

يئــةبحيـث ال سـميت ولة، ــس وشـرعا عقــال ميلـة ا فعــال ـا ع ًتــصدر ً
ــان:  وإن حــسنا، ًخلقـا ً

يئة ال سميت القبيحة، فعال ا م ئا: الصادر س ًخلقا ي،(ً رجا ص1981ا ، .103.(  
خال  - أ اء الذ ة نظر   :شأة
ـــشيل      م كيـــة مر الـــنفس عاملـــة يـــد ـــ ع ـــ خال اء الـــذ ـــة نظر ـــاـــشأت  Michele(ربو

Borba (الـشباب ن ب العنف شار وان عة املر رائم ا معدل تفاع ا ا عمل خالل من الحظت وال ر
ـ إ ا دفع مما البعض؛ م عض و فراد ن ب ام ح وعدم حتيال، و النصب ادة و طفال زو

منظـو مـجديـدرطـرح عليـھ وأطلقـت للمجتمــع، مـة الال خالقيـة وانـب ا زتنــاو اء"صطل الــذ
ــ اء" خال الـــذ لبنــاء املـــة خطــة ـــا مجموع ــ ل ـــش ــة ر جو فـــضائل ســبعة نـــاك أن أت رو

ـــ الفـــرد يحتاجــھ مـــا ــل ـــ الفـــضائل ــذه أن أت كمـــا ، ــ وخطـــأيرخال صـــواب ــو بمـــا يقــوم
الفرد ا ل يتعرض قد ضغوط أي قاوم اق(و   ).379. ص،2016 ،زعبدالر

ـــــا بو ــــشيل م ــــدأت خــــاللرو مــــن ـــــة النظر ــــذه ل س ـــــاالتأســــ ـــــا،و،أبحا ومقاال ا، محاضــــر
عمل ش و ـا، ـــاورولقاءا خال اء الــذ بنــاء املؤلفـات ــذه ر وأشــ ـا، ومؤلفا والفــضائلاملعــاي،

أن طفــال علــم ــ ال نالـسبع أخالقيــ ونـوا ـ،ي طبــع وتــرجم) 2001(الــذي يــة، نجل باللغــة
عــــ ــــ يــــة العر ــــ ــــ)2003( امإ طبعــــھ وأعيــــد ــــ)2007(، ــــة النظر ــــذه ــــشار ان ــــ إ دعــــا ممــــا ،

ـو ت الكتاب ا إل املشار السبعة ة ر و ا الفضائل أن ت بي خاللھ ومن ية، العر نوساط
منــذ ــسان يحتاجــھ مــا ــل ــ الفــضائل ــذه و الفــرد، لــدى ــ خال اء الــذ لبنــاء املــة خطــة

بــ ـــ يم ــي قـــدطفولتــھ ضــغوط أيـــة قــاوم و متماســـكة، تھ ــص جعـــل و والــصواب، طـــأ ا ن
ــــــــ الــــــــسبع والفــــــــضائل يــــــــدة، ا خالقيــــــــة يــــــــاة وا املتماســــــــكة ــــــــصية ال التمثــــــــل: تتحــــــــدى

والضم، العاطفي الذاتية، والعطف، ام، والرقابة ح العدل، و و سامح ا،. (وال   ).2007ربو

مية-ب خالأ اء       :الذ
ميــة    أ لــھ ــ خال اء ــالــذ ــىك ــ و ــا، عي خــالق ميــة أ مــن ميتــھ أ بــع وت املجتمــع، ــ

ميــةيســالمالــدين أ ـــ ــا؛أك غ الـــدنيامـــن ــ والعقـــاب الثــواب منـــاط خــالق جعــل ولـــذلك
ــم أخالق لفـــساد الــدنيا ــ الك بـــال النــاس فيعاقــب خــرة، عـــا،و لكنــ: "قــال أ َولقــد ْ َ َْ َ ْ َ نَ القـــر َا وُ ُ ْ

ظلمـــوا ملـــا قـــبلكم ُمـــن َْ َ َّ َ ُ
ِ ْ

َ ْ
س" (ِ نـــة، )14: يـــو با ن الـــصا بـــرار ـــا شـــرار،و و الفجـــار عاقـــب و

القيامـة يـوم عـا،بالنـار ـيم: "قـال لفـي الفجـار وإن عـيم، لفـي بــرار ٍإن ٍِ ِ ِ ِ
َ ََ ََ ََّ ُْ ْ َّ َّ

ِ ِ
َ َ َ

 )13،14: نفطــار" (
بــــر4 عــــا هللا قــــر وقــــد عــــان، فقــــال عبادتــــھ و لــــھ بالــــشكر مـــــا ل والــــشكر نا": الوالــــدين صـــــ َو ْ َّ َو َ

ـــــ إ ولوالـــــديك ـــــ اشـــــكر أن ن عـــــام ـــــ وفـــــصالھ ـــــن و ـــــ ع نـــــا و أمـــــھ حملتـــــھ بوالديـــــھ َّـــــسان َْ َ
ِ ٍ ِ

َ ُ ُ ُ ْْ َ َ َ ْ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َ
ِ ِ

ُ ْ
ِ ِ

َ ْ َ َُ َ ًْ ْ ُّ ُ َ
ِ

ُاملص ِ
َ ْ

بـاألخال،)14: لقمان"( سالم تمام ا ب أمـروالس خـالق أن ـو لـھ تمـام ـذا ق
ـــة، واملعنو املاديـــة الناحيـــة مـــن ا وتقـــدم جتماعيـــة يـــاة ا لـــدوام منـــھ؛ بـــد ةال ـــضا ا روتقـــدم

ســالم ـ الوضــوح شـديد أمـر ــذا و ـسان، لإل الــسعادة لتحقيـق أيـضا ة ضــر ـ و ورـسانية،
ال حــق خالقيــةييمــاروذلــك املبــادئ يتأمــل مــن ـــسانية،فيــھ يــاة ل ا ضــر ألنوورومــدى

ــــ والتك ــــ والتج ــــسلط ال نزعــــة طبيعتــــھ ــــ و ، ــــ الغ ــــ إ بحاجــــة خلقتــــھ طبيعــــة بحكــــم ــــسان
فـــإنو ـــذا ول ـــسل، وال ـــرث ا لـــك أ الفـــساد ـــ القـــو ـــذه اســـتخدم فـــإذا نتقـــام، و ىنانيـــة

و جتماعيــــة، حاجتــــھ لــــھ يحقــــق خلقــــي نظــــام ــــ إ بحاجــــة ونزعاتـــــھــــسان ميولــــھ أمــــام قــــف
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بــــا ه ــــ غ ــــ وع نفــــسھ ــــ ع ــــا نفع عــــود ميــــادين ــــ قــــواه اســــتخدام ــــ إ ــــھ وج و رة، ( الــــشر
ن، ص2003يا ، .105-109(  

الـــصو         يكـــسبھ حيـــث النفـــسية، تھ ـــ ـــ إيجابيـــة فائـــدة لـــھ ـــ خال اء بالـــذ الفـــرد ـــ تح
ا ـــ ع تــھ قد مـــن ــد يز ممـــا والعــدل ــسامح كمــالتكييــفروال ن، خـــر مــع ـــ والتعامـــل إ بــھ يـــؤدي

واملجتمــع الفـرد ـساعد كمــا املجتمـع، ـ مـان ــشر ي ممـا نانيـة عــن والبعـد ن بـاآلخر تمـام
ــــ إ يــــؤدي أيـــضا ن، متماســــك ن ابط ـــ م فــــراد يـــصبح حيــــث طـــأ وا الــــصواب ن بـــ ــــ التمي ـــ ع

والعـ العنـف عـن والبعـد والـسالم املحبة شار النفـسيةان نـة املر تحقيـق ـ ـساعد أنـھ كمـا ودوان
مركـــز عــد ـــو ف للفـــرد الفعالـــة القيــادة حقـــق و واملجتمـــع، لــدىاللفــرد اء ـــسانللـــذ إ مـــام،(ـــل

في،  (Karakus, Toprak,2018)،)2018وسو
ا      أفـــــــراد ـــــــساب اك أن والتنمـــــــر  كمــــــا العـــــــدوان منـــــــع ـــــــ ع م ـــــــساعد ـــــــ خال اء للـــــــذ ملجتمـــــــع

املــذموموالتنـاف والغــشوس والكـذب والفجــو والفــسق يانــة الــدماءوالظلــمرا وســفك والــسرقة
قــــــو وا رمــــــات ا ــــــ ع مـــــــن،قوالتعــــــدي و لفــــــة و والتعــــــاو املحبــــــة ــــــشر ــــــ ع م ــــــساعد نو

ســـتقرار، وكيــــفو ـــم، ذا ـــ تحكمـــو و ، ــــ الغ ـــ ع عطفـــو و يتعـــاطفو كيــــف ـــم علم نبـــل ن ن
ع م أنفـــس حاســــبو و ، ـــسامحو ني نن بــــ عــــدلو و ن، يفكـــر وكيــــف أعمـــال، مــــن فــــوه اق مـــا نــــ و

وات والش امللذات يقاومو وكيف ، الغ مو ح و نالناس،   . ن

خال-ج اء الذ   :خصائص
ــــ   ي فيمــــا ـــا نجمل بخــــصائص عــــدة يتمتـــع اءات الــــذ مــــن ه ـــ غ مثــــل ــــ خال اء ســــعود،( :الـــذ

نفي ص2018،وا ، .18(  
اء - يتطوالذ ال نفسھأطبيعيارخال تلقاء من   .و
اثية - الو ينات ا متضمن غ خال اء   .رالذ
املبكرة - قة املرا مرحلة قبل فيما بناء ا س يك خالقية والقيم   .املعتقدات
قبــل - و الــذ لــدى يكتمــل ال لكنــھ ة ومتطــو مــستمرة عمليــة لألبنــاء ــ خال رالنمــو ســنة۲۱ر

املرا مرحلة تھ ذر بلغ أخالقيةوو أسس ع ياة ا ات مجر مع التفاعل حيث   .قة
لألبناء - خال النمو الوالدين ينافسو   نقران
خال - اء الذ إ حيان من كث يؤدي ال العق اء   .الذ
املبكرة - الطفولة سنوات منذ يبدأ خال  .النمو

خال-د اء الذ ر    :تطو
الـذ       ر تطـو الطــالبيمكـن لـدى ـ خال خـاللاء مـن ن ـامع ســالمية،علـيما خـالق

ـــ والتنف ـــسن، ا لـــق ا بثـــواب ،والتحـــذيروالتـــذك الـــس لـــق ا ـــامـــن أثر بيـــان الفـــردـــمـــع
يـــة ،واملجتمـــع تد مواقـــف عليميـــةروصـــنع يو بمـــا ـــا وتنمي املناســـبة، خـــالق م ناســـبإلكـــسا
توافـــــق مـــــو موقـــــف، ـــــل اســـــتخداممـــــع ـــــسنةأع ا القـــــدوة ـــــار وإظ ـــــز، والتعز ـــــ التحف ســـــاليب

ــسنة ا املعاملـــة م ومعـــامل م، مـــا أمــام تـــھوفـــق فـــاظرقر وا م، ام ـــ واح ســـالمية، عة الــشر
الصا السلف ة وس ة النبو والسنة م الكر القرآن من باألدلة م تذك مع م، كرام   .ع

ــــــاوقــــــد      بو حــــــت ــــــ) 2003   (راق د و اتركمــــــا والــــــ ص2018(الــــــبالح، ــــــار)115. ، أف عــــــدة
ـــــ خال اء الـــــذ ر تطـــــو ـــــ ـــــا للمـــــساعدة الوجدانيـــــة: م وانـــــب وا الـــــو ـــــة متقو ـــــزلـــــد عز و ،

ن، خـــــر ملـــــشاعر ـــــساسية مع ا ـــــسياقالـــــيئــــــةو،ـــــموالتعـــــاطف التد املوقـــــف للنمــــــورـــــ
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ا القواعـــد ـــة وتقو الفـــضائل، س وتـــد لقـــي، را
ُ

فـــاملعلمو طـــأ، ا مـــن الـــصواب ملعرفـــة  نلقيـــة
الطـ يع ـ م وعل ا، يحتذى والتفكالبُنماذج الذاتيـة، والدافعيـة ـات املغر مـع التعامـل ــ

الطـ ـ ع املقابـل ـ و الفعـل، اـاحالبقبـل القـضايا مـع والتعـاطف الـسلطة، املــؤثرة،ام ياتيـة
الصفية الغرفة ا ام   .واح

يمكــــ اءتنميــــةنكمــــا والــــذ طــــر اســــتخدام خــــالل مــــن ــــ ــــسأقخال تد  ،متنوعــــةيةرســــاليب
التحـــــــاوو لغـــــــة ي راســـــــتخدام معاملـــــــةو ،يجـــــــا ـــــــ الـــــــضم نتحكـــــــيم القـــــــسوةخـــــــر وتجنـــــــب ،

و ــب، وتحمــلمرتــدوالتأن خالقيــة ات القــرا اتخــاذ ــ مأ وتوجیــھ ،املــسئوليةرع للــسلوكفكــر
ـــ خـــاللالـــخال مـــن مـــشاعر تمـــاميح عـــز ـــ ال الوجدانيـــة ات نوم،زباملـــصط ـــو ت

م ساعد أخالقيةعادات بطر والسلوك التفك مـعمناسبة قع مختلفـة، أسـاليب اسـتخدام
والتقـدير ام ــ ح ا مـضمو ةـ ادلــالدافعيـةرإلثــا خــالل مـن اءم الــذ ة وضـر ميــة أ ورسـتقراء

الذاتيةخال الرقابة وتفعيل م، والتحكمأنفس م، ـاانفعـاال عل ام،والـسيطرة ـ ح و
وأعضاء الطالب ن ب ساملتبادل التد ع،ريئة العمل نـةمع والطمأن ـة ر با م أبـو.(إحساس

ص2018العال، ، .210(  
ر      وتطــو تنميتـھ يمكــن ــ خال اء الـذ فــإن عليــھ نـاء التعليميــةو املؤسـسات ــ جميــعلــدىه

نا ئـة ،ملتعلم والب واملن املعلم املتمثلة التعليمية للعملية سة الرئ ونات امل خالل من وذلك
ــــــ املتمثلــــــة وناتـــــھ م بجميــــــع املــــــن ر التطـــــو عمليــــــة ــــــ فائـــــدة ــــــا وأعظم والطالــــــب، التعليميـــــة

التقو سائل و التعليم وتقنيات التعليمية شطة و س التد وطرائق واملحتو وداف ر   مى
خال-ه اء الذ عاد   : أ

موجـود     ـو مـا ـا وم يـة، العر ئـة الب ـ موجـود ـو ما ا م متعددة، عاد أ لھ خال اء الذ
وسوف ية، الغر ئة ا عرضالب نماذج يعض   :فيما

راز ا   )2009(نموذج
ــــ        خال اء الــــذ عــــاد أ ــــ إ ــــراز ا خــــالأشــــار موســــوعة كتابــــھ ــــانقــــ أر مــــس تحــــت

ــ و أنّخــالق، ـــان إال قيامــھ يتـــصو ال ــسة ئ ـــان أر عــة أ ـــ ع تقــوم رخـــالق ر ـــان،ر ر ــذه و
والعدل:  اعة وال والعفة راز، (الص ص2009ا ، .25.(  

حتمالصاحبھحملو: الص - والرفـق،،ع نـاة و لـم وا ذى، وكـف الغـيظ، وكظـم
وا ش الط لةوعدم  . ل

اتحمــــلو: العفــــة - ــــصــــاح ع وتحملــــھ والفعــــل، القــــو مــــن والقبــــائح الرذائــــل اجتنــــاب ــــ لع
و ياء، والنميمةوا والغيبة والكذب، والبخل الفحشاء، من وتمنعھ ، خ ل  .  رأس

اعة - اتحمـــلو: الـــ البـــذلصـــاح ـــ وع والـــشيم، خـــالق معـــا وإيثـــار الـــنفس، عـــزة ـــ ع
و الذي اوالندي وقو النفس لم،اعة وا الغيظ كظم ع  . وتحملھ

ط،صـاحبھيحمـلو: العـدل - والتفــر فـراط ـ طر ن بـ ـا ف وتوسـطھ أخالقـھ، اعتـدال ـ ع
خلـــــق ـــــ وع والبخـــــل، التبـــــذير ن بـــــ توســـــط ـــــو الـــــذي اء والـــــ ـــــود ا خلـــــق ـــــ ع فيحملــــھ

الـــ لـــم ا خلـــق ـــ وع ، ـــو وال ن ـــ ا ن بـــ توســـط ـــو الـــذي اعة، نرالـــ بـــ توســـط ـــو ذي
النفس وسقوط انة وامل عة،الغضب ذه من الفاضلة خالق جميع شأ  .روم

كالس   ) Coles, 2007(نموذج
كـــالس وآخــــ) Coles(ىيـــر ن الـــصبحي ـــ د و ص2019( نرركمــــا لــــھ)  111. ، ـــ خال اء الـــذ أن

تتمثل ونات م عة يفيرأ   :ما
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الطيــب - صــاحب: القلــب الفــرد يقــوم مــاحيــث ــل عمــل الطيــب ــسان أو الطيــب، القلــب
مـــستقلة ـــصية ولــھ مراوغـــة، ودو ــاد واج بدقـــة ، و وشــ تـــذمر دو منــھ مطلـــوب نــو ى ن

أفعالھ أقوالھ وتطابق ة وا   .ومبادئ
الـــضم: الــضم - ل ـــش ألصـــواتأســـاسو ـــستمع الـــذي الـــداخ والـــصوت ـــ خال الفعـــل

نحو فراد يوجھ والذي ن، عمـلم خر ـ ال الطاقة و ف تجنبھ، يجب وما فعلھ، يجب  ا
والـسلوك نفعـاالت ضـبط ـ وتوجيع ـا والـتحكم ــدفـات، ال نحـو يحة الـ ـة الوج ا

شود  .امل
نفعــاالت - اك وإد املوقـفو :رتنظـيم ــ و بـصار اس ــ إ املــسموع، وـش أو د املـشا ــ خال

يالحظــھ وممـــا يخزنـــھ ممــا الفـــرد اختيــار أقـــوال،أي مـــن ــسمعھ أو يـــراه أو ـــ ، و ك يـــد ــو رف
للمواقفانفعاالت املالحظة خالل من خالقية واملعاي القيم تذو و ن، املختلفة، قخر

ن، خـــــر وانفعـــــاالت انفعاالتـــــھ اك وإد الـــــو الفـــــرد فقـــــد فـــــإذا ذلـــــك، مـــــن العكـــــس ـــــ روع
مع فسيجد عاملھ و انفعاالتھ ضبط ة نصعو  .خر

ــا - خال للموقـــف:يــال فــضل التــصرف أو الـــسلوك ــ إ ـــش تـــم إذ ملــا يجـــة ن املتخيــل
ــــــر و ، ــــــ خال يــــــال ا ــــــ نـــــھ خالصــــــة)Coles(كــــــالسىتخز نمــــــو و عرفــــــو فــــــراد نأن  ن

مـــنيالـــسلوك ـــ خال يـــال ا تنميـــة مكـــن و النمـــاذج، ـــصيات خـــالل مـــن خالقيـــة ات
كتابــــة ــــشاء خـــالل ــــمواضـــيع وال والقـــصص، والــــشعر، واملقـــاالت، ــــ، ع عمــــل ا ربـــدو

م خيال متخيلةخالشغيل   .مواقف
لينك   )Lennik,2006(نموذج

لينــك ذكــر ن) Lennik(فقــد وآخــر عبــدالرحمن ــ د و ص2018(ركمــا الــذ)  63، ــاءبــأن خال
قيم ع أ من و ريت   : ،ن

ا: مانــة - وفـــق بـــات ب التــصرف ـــشمل والـــدفاعو الـــصدق وقــو واملعتقـــدات، والقـــيم لملبــادئ
ق ا الوعد،عن ع فاظ  . وا

وتقبـــــل: املـــــسئولية - والفـــــشل، باألخطـــــاء اف ـــــ ع و ـــــصية، ال باملـــــسئولية القيـــــام ـــــشمل و
ن خر  .مسئولية

ن: العفو - خر أخطاء مع سامح وال صية ال خطاء عن البعد شمل  .و
تمام: الرحمة - شمل مو وحاجا ن خر   .بمشاعر

ا بو شيل م   )Michele Borba,2001:  (رنموذج
ــا            بو ذكــرت ــ ) Borba(رفقــد ــسة ئ فــضائل ســبعة ــ ع يقــوم ــ خال اء الــذ رأن

ـ الفضائل ذه و اجتماعيا، ومقبوال سليما ا توج والغ النفس مع الفرد سلوك توجھ : ( ال
ا،   )  2007ربو

ـــــ:  طفالتعـــــا - خال اء الـــــذ ونـــــات م مـــــن ـــــو م أو ل ـــــش نو حـــــساسو،ل عـــــن ة عبـــــا رـــــو
م وأحــــــــزا م أفــــــــراح م مــــــــشارك و ن ولــــــــھبـــــــاآلخر ــــــــم، ودوافع م ــــــــا ألف ــــــــ الوا ــــــــم والف ر،

أوتدلمؤشرات الفرح عند م وجو مالمح وقراءة ن، خر اء ب عند داخليا التأثر عليھ،
ز   .نا

مـــــــسا: العطـــــــف - عـــــــن ة عبـــــــا ـــــــو مرو بـــــــأمو تمـــــــام و ـــــــم والعنايـــــــة ن خـــــــر ـــــــمرعدة وف ،
م ـــــشئو،حاجــــا تمــــام اال عيـــــھ تــــدل مؤشـــــرات ولــــھ الطاقـــــة، قــــدر ـــــا تلبي ــــ ع نوالعمـــــل
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م وكــــــر ــــــم م وقــــــت ن املــــــساعدة،خــــــر ــــــموتقــــــديم ــــــل ــــــسم والت مقابــــــل، انتظــــــار ندو
  .موجو

يــدفع:  الـضم - ــ داخ صــوت الــسلوكالفــردــو اتبــاع ــ عنــدإ بالــذنب الــشعو مــع م رالقــو
عنــــھ ــــ الفــــردالتخ ســــلوك يوجــــھ ألنــــھ ؛ ــــ خال اء الــــذ عــــاد أ ــــ ة ــــ كب قيمــــة ذات ــــو و ،

اجتماعيــا واملقبـــو املناســب يــاوخلقيـــالالتوجيــھ الفـــردلــومعليـــھتــدلمؤشـــراتھولــ،ودي
تـــــصرفاتإنفـــــسھ ـــــ مـــــا خطـــــأ تكبـــــت ا ـــــاناليوميـــــةھرذا مـــــا م بالتقـــــص والـــــشعو ـــــدر، ا

منھ عيو،لاملبذو إصالح ع رص واملضمرةھوا رة املستطاعالظا    .قدر
الــذات - والــسيطرة: ضـبط النفــسية نفعــاالت و الــسلوكيات ــ الـتحكم ــ ع الفــرد ة قــد رــو

ــــا مؤشــــراتعل ولــــھ ــــارتــــدل، ف وتنظــــيم الغــــضب، عنــــد الــــنفس ــــ ع الــــسيطرة عليــــھ،
أي ــة مواج عنــد مقبولــة قــة والـــدوافعبطر الرغبــات ــ والــتحكم ســلبية، جيــة خا رمــؤثرات

   .الذاتية
سامح - م: ال ع والعفو والصفح ن خر أخطاء عن التغا عنـد،و م مـ العـذر لوقبـو

باملثل الرد أو نتقام دو عـرنساءة أو س ـ التعـصب دو ـسان كرامـة ام واح ق، ن
فكـــــر مؤشـــــراتيأرأوأو ولـــــھ حـــــب،عليـــــھتـــــدل، بـــــصدر ن خـــــر مـــــن نتقـــــادات كتقبـــــل ر،

نوالتغا خـر مـن نتقـام أو الثـأر ـ التفك م،عن مـ العـذر طـأوتقبـل ا ـان مـا م
م م    .الصادر

ام - ال: ح يكنـھ الذي الشعو يحـبفـردرو ولطيفـة ذبـة م قـة بطر م معـامل مـع ن لآلخـر
ـــــا عامـــــل مؤشـــــراتأن ولـــــھ اليوميـــــةعليـــــھ،تـــــدل، يـــــاة ا ـــــ ن خـــــر بقيمـــــة  ،رالـــــشعو

وتو الكبار، ام والبذيئةواح الفظة لفاظ عن اللسان وحفظ الصغار،    .ق
ط: العــدل - تفـــر وال إفــراط بـــال حقــھ حـــق ذي ــل إعطـــاء وعـــدمــو املوضــوعية ـــشمل ــو و ،

اتبــاع أو ــ الظلــم،التح مؤشــراتوتجنــب ولــھ جميــعتــدل، ــ ــق ا كقــو حــوال،لعليــھ،
علـــم دو ن خـــر ـــ ع ـــام أح إصـــدار وعـــدم ا، ا ـــ أ ـــ إ قـــو ا أداء ـــ ع ـــرص نوا أوق

  . تفك
ـ و        ف خـر، الـبعض وتختلف عاد عض تتفق ا أ السابقة النماذج ع ىاملالحظ

نمــوذج نمـــوذجأن مـــع يتفــق ـــا عــاد،ربو بـــا ــ معـــھ ختلـــف و العــدل، ـــ ــراز مـــعا تفـــق و
كـــــــــالس الـــــــــضم)  Coles(نمــــــــوذج نمـــــــــوذج،ـــــــــ مـــــــــع تفـــــــــق و عـــــــــاد، بـــــــــا ــــــــ معـــــــــھ ختلـــــــــف و

العطف) Lennik(لينك أو عاد،الرحمة با معھ ختلف   .  و
ـــــا        بو ـــــشيل م نمـــــوذج الباحـــــث اختـــــار ـــــروقـــــد خال اء الـــــذ مقيـــــاس بنـــــاء ،لدقتــــــھنظـــــراـــــ

أشـــموليتھ،و معظــــم ،وتــــضمينھ خـــر النمــــاذج ســــالمية،ىعــــاد النظــــرة مــــع ميــــة وتوافقــــھ وأ
ـــــــــ ف ؛ واملجتمـــــــــع ســـــــــرة و للفـــــــــرد عـــــــــاده بـــــــــالنفس،أ تتـــــــــصل ـــــــــ ال خالقيـــــــــات ـــــــــ ع ـــــــــشتمل

بـــالغ تتـــصل ـــ ال خالقيــات ا، و ـــ كث أن عـــن يـــةفــضال جن و يـــة العر اســات الد تناولتـــھرمـــن
و م والتقــــــو ـــــــب والتجر والتأصـــــــيل نبالتحليــــــل واملراحـــــــلالتقنـــــــ ئـــــــات الب مختلـــــــف ــــــ والتطبيـــــــق

أن ـــ إ ذلـــك يرجـــع وقـــد صـــاحبةالتعليميـــة؛ ـــ ـــا بو ـــشيل اءرم الـــذ ـــة ـــنظر ـــخال ال ـــ و
ــ ل ــة)2001(منــذاأســست نظر ــو ظ عــد خــر اءات الــذ أنــواع بقيــة ــ إ أضــافتھ ــ ال ــ و ر، ى

ج يد ع املتعدة اءات دنرالذ    . را
ب-و خالالعالقة اء والذ م الكر القرآن تدبر   :ن
خــصائصمــن    عــرف ــاخــالل خال اء أنــھلــذ ن ــقتبــ بطر والتنميــة والتعــديل ر التطــو يقبــل

مباشر غ أو المباشر و ف نفسھ، تلقاء من أو طبيعيا القـيمريتطو ـ ع يقـوم اء الـذ ذا وأن ،
ـا إل دعــا ـ ال الفاضــلة خـالق والعطــفيمســالالــدينو والرحمــة، ـسامح، وال العــدل، مثـل ،،
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مانــةوالتعــاطف و والعفــة،،، ، ــاوالــص تحــث ،وغ ة ــ كث آيــات ــ ع اشــتمل م الكــر والقــرآن
القــيم ـذه ـ ــل،ع ـ ع نفــسھ يحاسـب أن ــسان ـ وع اليوميـة، الــسلوكيات ـ ــا والتمثـل
وتـــصرف منـــ وألمـــة صـــدر مـــع،ھســـلك ذلـــك ـــان أ أاســـواء قـــالملـــنفس ـــسامح ال ففـــي ، ـــ الغ

ن": " عــا املحـــسن يحــب واللــھ النـــاس عــن ن والعــاف الغـــيظ ن ــاظم َوال َ َ
ِ ِ ِ ِِ

ْ َ َ َُ ْ ُّ ُ َُ َّ َ
ِ ِ

َّ َ ْ ْ َْ ْ َ
عمــران ("ِ ـــ،)134: آل و

والعـــدل حـــسان وو نالعطـــف خـــر عـــامـــساعدة حـــسان   :قـــال و بالعـــدل يـــأمر اللـــھ ِإن ِ
َ ْ َ

ِ
ْ ََّ َْ ْ

ِ ِ
ُ ُ ْ َ َّ

نَو تـذكر لعلكــم عظكـم ــ والب واملنكــر الفحـشاء عــن ـ ن و ــى القر ذي َإيتـاء َ ُ وَ ُ َّْ ََ َّ ََ ْ ُْ ُ ْ َُ ََ ُ ْ ْ ْ
ِ ِ

َ َ
ِ ِ

َ َ ْ َ َْ ْْ
ِ ِِ

َ َ
ــ)90:النحــل ("ِ و ،

عا قال ن: "العفو ل ا ا عن وأعرض بالعرف وأمر العفو َخذ
ِ ِ ِِ

َ َْ ْ ْ
ِ

ْ
ِ

ْ َ ََ ْ ُْ ُ
ِ

ْ َ َْ ُ
مانـة،)199: عراف ("  ـ و

عــا ــاإ : "قــال ل أ ــ إ مانــات تــؤدوا أن يــأمركم اللــھ َن ِ
ْ َ ََ

ِ ِ
َ ََ َ ْ َُّّ ُ َْ ْ ُ ُ ُ ْ َ ــساء "(َّ الــنفس)58:ال ــ الــتحكم ــ و ،

عـــا قـــال الغـــضب، ـــ ع ن : "والـــسيطرة غفـــر ـــم غـــضبوا مـــا َوإذا و ُ ِ
ْ َ ُْ ُ

ِ
َ َ َ

ِ
يقـــرأ ،)37: رالـــشو" (َ ومـــن

يــــــات ــــــاــــــذه يوغ املعــــــا ــــــ ع للوقـــــــوف وتــــــدبر اعنايــــــة اشــــــتمل ــــــ الـــــــشرعية ،ال ــــــام ح و
ا تـــضمن ـــ ال باط ،والعقائديـــة مـــنواســـت ـــا ـــمـــا وع وعلـــلحكـــم وتمثـــ،ومقاصـــد

ّ
مـــن ـــا مـــا ل

و شــكقــيمأخـالق ذلــكال أن ســلوكھــ ــ ع ــيــنعكس دالقي املــشا ــ وغ د ــذااملــشا و لــب،
خال اء ر الذ عادههوج وأ وناتھ م لنماذجھبجميع   . وفقا

السابقة :ثانيا اسات   : رالد
اســـ      الد عـــض وجـــود ن تبـــ املختلفـــة ـــا مظا ـــ الـــسابقة اســـات الد مراجعـــة رعـــد الـــسابقةاتر

بنــــاء ـــــ الباحـــــث ـــــا م ـــــستفيد أن يمكـــــن ــــ وأدال النظـــــر النتـــــائجبحـــــثالواتيطـــــار وتفـــــس ،
متغ ل ل محو بواقع ن محو خالل من ا عرض يتم وسوف ا، رومناقش مـنبحثالر مرتبـة ،

ــــا وأدوا ــــا، وعين ــــا، ومجتمع اســــة، د ــــل مــــن ــــدف ال بيــــان مــــع حــــدث، ــــ إ واملــــن،رقــــدم
ي فيما ذلك وتوضيح ا، إل توصلت ال النتائج م وأ ا، ف   :املستخدم

ت:لوراملحو عن اسات مرد الكر القرآن   بتدبر
ي         واملنـــــصو ـــــ الغي رأجـــــر اســـــة). 2009(ى عـــــرفرد ـــــ إ القـــــرـــــدفت معلـــــم ســـــة مما نآرمـــــدى

م مـــــة الكــــر الال ـــــسية التد ـــــشطة زلأل ومركـــــز  ر م، الكـــــر للقـــــرآن العليـــــا ليـــــة ال ـــــ التـــــدبر لتحقيـــــق
بالــسند،الــشاط ة جـــا و قــراء ومركـــز صـــنعاء ز، جامعـــة بيــة ال ليـــة ب وعلومــھ القـــرآن وقـــسم

والطلبـــــة ن املعلمـــــ نظــــر ـــــة وج مــــن العاصـــــمة اســـــتخدمولت؛بأمانــــة اســـــة الد مــــن ـــــدف ال رحقيــــق
ــ ع ـا تطبيق وتـم التــدبر، لتحقيـق ـسية التد ــشطة بانة اسـ البحـثرالباحثـان ونــةعينـة امل

وطالبـة،امعلمـ) ۲44(مـن وطالبــا م ومعلمـة الكــر القـرآن معلـم سـة مما أن يجــة الن ـرت أظ روقـد
الالل سية التد شطة نارأل ان م طال لدى التدبر لتحقيق ازمة   .رد

غنيم     ـل). 2013(ىوأجر ل مـة الال التـدبر ات ـا م ـ إ التوصـل ـ إ دفت اسة زد ر للقـرآنر ،ئقـار
باطي سـت و ي سـتقرا املـن الباحـث اسـتخدم اسة الد من دف ال نتـائج،رولتحقيق وتوصـلت

القرآن تدبر ات ا م أن إ اسة رالد ياملجالر دـشملالقرا وال تيـل، ال ات ـا والغنـيم،،يـدرم
ـــ ـــشمل و الـــدال اتماملجـــال ـــ رـــا والتمثي ـــ امل ـــ املع ـــ،والـــسيااستكـــشاف املجـــالو

شمل اتالتأم ا الفوائدرم باط ع،است يات ل وتز املناسبة،   .الواقع واستخالص
الغامـــدي)2015(ــو       عـــرفىأجـــر ـــ إ ــدفت اســـة ـــرد ح ـــ مق برنــامج عـــضتنم فاعليـــة يـــة

النــصوص تــدبر ات ـا ــة رم الثانو املرحلـة طــالب لــدى الباحـة القرآنيـة ــدفبمنطقــة ال ولتحقيــق ؛
ذي ـــــــ التجر التـــــــصميم ـــــــ ع القـــــــائم ـــــــ التجر شـــــــبھ املـــــــن الباحـــــــث اســـــــتخدم اســـــــة الد رمـــــــن

يـــ التجر وتـــمةاملجموعــة م،والــضابطة، الكـــر القـــرآن تــدبر ات ـــا بم خــاص مواقـــف اختبـــار ربنــاء
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ــــھطبيقـــتوتـــم مــــنع ونـــة م يــــ) 20(عينـــة التجر للمجموعـــة للمجموعــــة) 20(و،ةطالبـــا طالبـــا
املجموعـة جـات د ن بـ إحـصائية داللـة ذات ق فـر وجـود ـ إ اسـة الد نتـائج وتوصـلت رالضابطة، ور

يــ اختبــارةالتجر عــاد أ ن بــ تباطيــة ا عالقــة وجــود مــع يــة، التجر املجموعــة لــصا روالــضابطة
ت ات ا م ةدرقياس الثانو املرحلة طالب لدى م الكر القرآن     .بر

نكما        أمـ ـ) 2017(ىأجر إ ـدفت اسـة عـنرد لـدى الكـشف م الكـر القـرآن تـدبر ات مـستو
يـــــة العر اللغـــــة شـــــعبة اء طـــــالب والـــــذ آياتـــــھ ـــــسياق م وعـــــ ـــــةنفعـــــاومـــــدى التدبر  ؛لذائقتـــــھ

املــــــن الباحــــــث اســــــتخدم اســــــة الد مــــــن ــــــدف ال املــــــسرولتحقيـــــق قائمــــــةالوصــــــفي بنــــــاء وتــــــم ،
و يـــــة، العر اللغـــــة شـــــعبة الثالثـــــة الفرقــــة لطـــــالب املناســـــبة م الكـــــر القـــــرآن تـــــدبر ات نـــــاءبمــــستو

ات اختبـــــار ـــــا امل ـــــذه لذائقتـــــھو،رلقيـــــاس نفعـــــا اء الـــــذ ومقيـــــاس ـــــي، القرآ الـــــسياق مقيـــــاس
ة من،التدبر ونة م عينة ع ا تطبيق شع) 88(وتم من يةطالبا العر اللغة نتـائج،بة وكـشفت

ضــعيفا، جــاء م الكــر القــرآن تــدبر ات ملــستو يــة العر اللغــة طــالب أداء مــستو أن عــن اســة ىالد ر
ــــسبة بـــــا%) 44(ب جيـــــدا،تقر ــــان ـــــي القرآ الــــسياق ات ملـــــستو م وعـــــ ـــــسبة،ىومــــستو %) 70(ب

ــ التدبر للذائقــة نفعـا اء الــذ ات ــا مل ـم أدا ومــستو بـا، رتقر مرتفعــاى ـان ــسبة،ة %) 75(ب
بـــــــا اتتقر ـــــــ املتغ ـــــــا و اســـــــة الد عينـــــــة لـــــــدى الـــــــدبر ات مـــــــستو ن بـــــــ عالقـــــــة وجـــــــود عـــــــدم مـــــــع ر،

اسة الد    .راملستخدمة
عـــــام       ـــــ عــــــرف الــــــدليقان ىأجـــــر). 2018(و ـــــ إ ـــــدفت اســـــة بيــــــةرد ال ـــــ معل أداء ىمـــــستو

ــ ات ســالمية ــا م لــدى رتنميــة م الكــر القــرآن املرحلــةتــدبر ةا طــالب ــ عن محافظــة ــ ــة   ؛لثانو
الباحـــث اســـتخدم اســـة الد مـــن ـــدف ال ، رولتحقيـــق املـــس الوصـــفي اســـةاملـــن الد أداة روطبـــق

بيــــة ال ــــ معل مــــن عينــــة ــــ عــــن ع اســــة الد نتــــائج وأســــفرت ي رســــالمية، ــــسا ا املتوســــط أن
ات ــا م ميــع ــ بيــة رالك ال ــ معل لــدى م الكــر القــرآن القــرآنةســالميتــدبر ســو يد نالــذين  ر

قيمتـــھ بلغـــت ة ـــ عن ـــ م متوســـط) 1,80 (الكــر تــوفر مـــستو ـــت كمـــا. ىو ات بي ـــا امل أن رالنتـــائج
مــستو تـــراوح قـــد م الكـــر القـــرآن لتـــدبر ــسة ـــاتىالرئ ومرتفـــع، وفر مـــنخفض ن بـــ ن املعلمـــ لـــدى

ــسابية ا املتوســطات قــيم تراوحــت ا وقــد لتــدبر ــسة الرئ ات ــا نرللم بــ إســالمية م الكــر  (لقــرآن
انــــت) 2.90 – 1.15 و صــــغاء ، ة ــــا م ــــ التــــوفر مــــستو حيــــث مــــن ة ــــا م ــــ رأع القــــراءة ىر ــــا تل

متوســــط  ،املجــــودة بمـــــستو ات ـــــا م خمـــــس جـــــاءت ىوقـــــد ليـــــا ،ر تنا ـــــب ت ال ـــــ ع ـــــ و
ً

بـــــاه،:  ز ن
التطبيــ املالحظــة، التحليــل، ، ــساؤ اتق،لال ــا امل بقيــة نمــا مــنخفض،جــاءت رب تمكــن ىبمــستو
التنــــا ـــب ت ال ـــ ع ات ــــا م ســـبع ـــ زو ط،:  ر الــــر ســـتدالل، يف، التــــص نـــة، املقا باط، رســـت

التمثيل    .ستقراء،
ي           الــس أجــر عــرف) 2018(ىكمــا ــ إ ــدفت اســة القــرآنرد تــدبر ات ــا ُّم م ر مــةالكــر زالال

املتوسطةمل باملرحلة القرآن ّعل
ِ ِ

ّ
موم  لد ا توفر اعرف مع،دى اسـتخدام ّمعوقات

ـةِ وج مـن
؛ م استخدمولتحقيقنظر اسة الد من دف عينـةرال ونـت وت ، املـس الوصفي املن ّالباحث

مـــــــن معلمـــــــا) 180(البحـــــــث
ً ّ

ـــــــاض،  الر بمدينـــــــة املتوســـــــطة باملرحلـــــــة م الكـــــــر القـــــــرآن ـــــــ معل مـــــــن
ّ

لقياس واستخدم كأداة املالحظة بطاقة م،مدى الباحث لد القرآن تدبر ات ا م ّتوفر وتوصلتر
ــ إ القــرآنالنتــائج تـــدبر ات ــا مل القــرآن ــ معل الســـتخدام العــام املتوســط ّأن ر

ّ
املرحلـــة  ــ م الكــر

القرآنيــــة ــــصة ا أثنــــاء َّاملتوســــطة بلــــغ،معـــــدوم َّ ات.  حيــــث ـــــا للم العــــام وأن )0.18 (راملتوســــط ،
تــــدبر ات ــــا م اســــتخدام معوقــــات جــــة ّد ر ّر

معلــــمِ لــــدى م الكــــر القــــرآن
ّ

املتوســــطة  باملرحلــــة القــــرآن
العـــام ي ـــسا ا املتوســـط بلـــغ حيـــث ة؛ ـــ ّللمعوقـــات كب

قمـــع،)5(مـــن) 3.71 (ِ فـــر وجـــود وعـــدم
إحصائية داللة نّذات العينةب أفراد استجابات النوعيةمتوسطات ات للمتغ      .ىعز
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أكــــــرمو   ــــــ) 2019(أجــــــرت إ ــــــدفت اســــــة بـــــــثمعرفــــــة رد ــــــ ع قــــــائم تــــــد برنــــــامج رفاعليــــــة
اســـــت(الوســــائط ـــــي) البود القرآ الــــنص تـــــدبر ات ـــــا م تنميـــــة م، رـــــ الكـــــر القـــــرآن معلمـــــات لـــــدى

مـــن البحـــث عينـــة ونـــت القـــرآنعم) 16(وت معلمـــات مـــن بـــالتعليم لمـــة ـــة الثانو للمرحلـــة م الكـــر
يـــة العـــام العر اململكـــة جـــدة، الباحثـــةابمدينـــة واســـتخدمت ذالـــسعودية، ـــ التجر شـــبھ املـــن

تــــــــصميم وتـــــــم الواحـــــــدة، الوســــــــائط املجموعـــــــة بـــــــث ـــــــ ع للمعلمــــــــات ا ســـــــال وإ يـــــــة تد رحلقـــــــات ر
اســت( برنــامج) البود ـــ ع ـــا فع خـــالل أدوات). 1Tunes(رمـــن لقيـــاس واشـــتملت مقياســـا البحـــث

نــامج لل أثــر وجــود ــ إ البحــث وتوصــل الباحثــة، إعــداد مــن ــي القرآ الــنص تــدبر ات ــا رالتــدرم
الوســــائط بــــث ــــ ع اســــت(القــــائم بوجــــود) البود وذلــــك ــــي، القرآ الــــنص تــــدبر ات ــــا م تنميــــة رــــ

ق ات وفر ـا م ملقياس والبعدي القب التطبيق املعلمات جات د متوسطي ن ب إحصائية ردالة ر
البعدي التطبيق لصا   . التدبر

ي الثا ت:راملحو عن اسات خالرد اء   بالذ
ــ) 2015( حــسنىأجـر       إ ــدفت اســة كمــارد ، ــ خال اء الــذ ملوضــوع الــشر التأصـيل بيــان

بيـــاندــ ـــ إ ـــالتفت خال اء الـــذ وأثـــر ـــة، النبو الــسنة ـــ دة الـــوا العمليـــة ســـلوكـــرطبيقـــات
وأنكما،املسلم املجـال ـذا ـ ـة النبو الـسنة امات وإسـ ـ خال اء الذ فضائل اسة الد ت ربي
مـــا ســــالم  بـــھجـــاءتـــل تمـــام ا مـــن جـــزء ـــو ــــا بو ـــشيل م كيـــة مر بيـــة وال الـــنفس رعاملــــة

ــا تناول ــان بــل بمجــال بــاألخالق، تــرتبط جزئيــة ــة معا الــسبع شـــمولية فــضائل عكــس ــا عمل
ســــالم ــــ املــــنوقــــد ،خــــالق اســــتھ د ــــ الباحـــــث ،راســــتخدم وخلـــــصت،لوثــــائقياورالتــــا

عدة إ اسة امن،تائجن رالد م بـل: أ فحسب ة نظر معرفة س ل سالم خال اء الذ أن
والتطبيــق للعمـــل أساســا ـــو ت بـــصفة نمعرفــة يتـــصف ألنــھ نفـــسھ؛ ســالم نتـــاج ــو و ي، الـــسلو

أنھ كما سالم، بھ يتصف الذي املة عتدال مت منظومة ل   .ش
دي وم ، غ ملياء اسة) 2016(زوأجرت اترد مستو عن الكشف دفت اءاس الذ

لدى امعةطالبخال ةا نصر اسة ؛املس الد دف بلغت تمرولتحقيق عينة ) 400(اختيار
العنقودية، العشوائية قة بالطر وا اخت وطالبة ،طالب املس الوصفي املن استخدام مع

امعةللمقياسعدادوإ ا طلبة لدى خال اء طروءضوذلك،ذ من عدد ع طالع
اسات والد ة إالسابقة رالنظر من، ولية بصيغتھ املقياس تألف مجال) ۷۰(ذ ل ل ) ۱۰(فقرة

املقياس أما منبصيغتھ فقرات، تألف فقد ائية ةوفقرة،) 61(ال نظر ع عتماد " تم
ا بو شيل امعةهعدادإ" رم ا طلبة أن النتائج رت أظ وقد أخال، اء ذ م جةلد ربد

ومناسبة الذ الفررولصا املتوسط ن ب إحصائية داللة ذات ق فر وجدت حيث و،
و الذ اتجاه الواق املتوسط لصا الواق   .رواملتوسط

أجــر        ــ) AL-Raqqad) 2016ىكمــا إ ـــدفت اســة املعـــدلرد ثــر اســة ـــلرد ع ــ خال اء لــذ
ــــ ا ن بــــ الالعالقــــة ات الدوليــــ والــــسمعةقياديــــةردا املنظمــــة ــــ ولتحقيـــــق ةالتنظيميـــــة ــــرة؛ لل

املعلومـــــات مـــــع بانة اســـــ بنـــــاء مـــــع ، املـــــس الوصـــــفي املـــــن اســـــتخدام تـــــم اســـــة الد ـــــداف رأ
و ت وقد اسة، الد مجتمع من نوالبيانات املنظر ـ ن املـوظف جميـع ـرة،مـةمـن لل وقـدالدوليـة

عـــــدد تـــــم) 220(بلـــــغ مموظفـــــا علـــــ بانة ســـــ ـــــع داد،زتو اســـــ تـــــم عـــــد) 203(وقـــــد و بانة، اســـــ
ـ إ اسـة الد توصـلت ــا وتحليل البيانـات ـب وتبو يف مـؤثرووجــرتـص عالقـة القياديــةةد ات ـدا رل
ـــــرة لل الدوليـــــة املنظمـــــة ـــــ التنظيميـــــة الـــــسمعة ـــــ وع مـــــ، م معدلـــــھ عالقـــــھ اءةنالـــــك للـــــذ

دا ا ن ب ما العالقة ع التنظيميةخال والسمعة القيادية رة رات لل الدولية   املنظمة
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عام   الغامدي )2017(و اسةىأجر والتعـصببيـانإتدفرد ـ خال اء الـذ ن بـ العالقـة
ــــز العز عبــــد امللــــك جامعــــة طــــالب لــــدى ــــ ا بلــــغالر ــــ ال اســــة الد عينــــة ــــارلــــدى ) 218( م

عمر مع) 2152(يبمعدل اسـةولت؛)0 ،754( یاریـوانحراف الد ـداف أ الباحـثرحقيـق اسـتخدم
و تبــــاطي، الوصــــفي براملــــن ،قــــام ــــ ا الر التعــــصب مقيــــاس اءواســــتخدام نــــاء الــــذ مقيــــاس

ــ إخال بومـــن نو ا،ـــرعـــداد، فاضـــلتقنـــ توصـــلمحمــد،رنـــا ـــوقـــد إ اســـة الد عالقـــةرت وجـــود
ســالبة تباطيــة ن را ابــ الر والتعــصب ــ خال اء ــز،الــذ العز عبــد امللــك جامعــة طــالب لــدى  ــ

عـــــنكمــــا اســـــة الد إحـــــصائيةرأســـــفرت داللـــــة ذات قـــــات فر ن ووجــــود طـــــالببــــ جـــــات د رمتوســـــط
ليـات ال طـالب لـصا ـ خال اء الـذ ـ ـة النظر ليـات وال العلميـة ليـات ـتالعلميـة، ال بي كمـا

البحـــث عينـــة لـــدى ـــ خال اء الـــذ مـــستو أن ـــىالنتـــائج نمـــااملـــسجـــاء ب املـــنخفض، جــــاءيتو
ـ ا الر التعصب املرتفـعىمستو املـستو ذات،ىـ ق فـر وجـود عـن أيـضا النتـائج ت ووأفـ

العلميــةد ليــات ال طــالب جـات د متوســطات ن بــ إحــصائية ـة  راللـة ــوالنظر ا الر التعــصب ــ
ة النظر ليات ال طالب   .اتجاه

مــي       ر أبــو ــام أجــرت وكمــا الــدي،ر ــ) 2017(وا إ ــدفت اســة اءرد الــذ جــة د عــن رالكــشف
لـــدى ــ أثــر خال يـــان و م، نظــر ـــة وج بحــسب دنيـــة تونــة الز جامعـــة س رطلبــة ـــ ا ـــ يمتغ

اء الـذ جـة د ــ مـا بي والتفاعـل ليـة ال ذلـك رونـوع ولتحقيــق ، ـ املــنخال الباحثـان اسـتخدام
واملــــسالوصــــفي راقامــــ، ملظــــا مقيــــاس نــــاء مــــنالــــ ب ــــو ت ــــ خال اء مجــــاالتنذ تــــمســــبعة ،

عينـة ع عھ بلغـت زتو و) 453(عـشوائية ـ ا الد الفـصل ـ وطالبـة لطالبـا نتـائج،ر ت روأشـا
تونـــة الز جامعـــة طلبـــة أن ـــ إ اســة ـــ رالد ع وذلـــك ، ـــ خال اء الـــذ مـــن مرتفعـــة جــة د ـــو ريمتل ن

إحـــص مقيـــاس دالــــة ق فـــر ــــرت ظ كمـــا ــــل، ك ـــ خال اء ــــوالــــذ ملتغ لــــصا ائيا وذلــــك س؛ ـــ ا
ليـــــــة ال نـــــــوع ـــــــ ملتغ أخـــــــر ق وفـــــــر ىنـــــــاث، ليـــــــات و بال نـــــــة مقا العلميـــــــة ليـــــــات ال لـــــــصا روذلـــــــك

كمــا ن ــسانية، بــ مــا للتفاعـــل عــز إحــصائيا دالــة ق فــر ـــ إ النتــائج ت ىأشــا و س ر ـــ ا ــ يمتغ
العلميــــــة ليــــــات ال لــــــصا وذلــــــك ليــــــة، ال م ونــــــوع ــــــ ــــــسانية باإل نــــــة ثالثــــــةرمقا يــــــاء“: جــــــاالت ا

ام ح املجاالت و و بالذ نة مقا ناث لصا وكذلك روالتعاطف، ا ر ذا نفة   .الثالثة
ــزار     ا انيــا ــ)2018(روأجــرت إ ــدفت اســة ــلرد و النفــسية املناعــة ن بــ العالقــة عــن الكــشف

داء و ــ خال اء الـــذ انيـــ مــن إم عــرف و امعـــة ا لطــالب وـــادي ـــ خال اء بالـــذ بــؤ الت ة
النفـــسية املناعـــة خـــالل مـــن عــاده امعـــة أ ا لطـــالب ـــا عاد مـــدىو وأ عـــن ـــخـــتالفالكـــشف

ـديناميات مرتف الطالب ن ب صية النفـسية النفـسيةاملناعـةال املناعـة منخفـ ،والطـالب
املــس الوصــفي املـن الباحثــة اســتخدمت اسـة الد مــن ــدف ال تطبيــقو،رولتحقيـق مقيــاس تـم

خال اء والذ النفسية، املوضوعومقياس ،املناعة م عينـةتف ـ ونـةالبحـثع طـالبامل مـن
ق الزقــــا جامعــــة ن بنــــ اضــــية الر بيــــة ال ليــــة ب ــــ و اســــةحيــــث ،زالفرقـــة الد مجموعــــة رتمثلــــت

مـنا،طالب) 51(ستطالعية الوصـفية اسـة الد مجموعة ونت ت نما وتمثلـتا،طالبـ) ۱۹۰( رب
النفسية املناعة مقياس ع طرفية حاالت عة أ يكية لي ال اسة الد رمجموعة أسـفرتوقد،ر

عــــن البحــــث النفــــسية نتــــائج املناعــــة ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات موجبــــة تباطيــــة ا عالقــــة روجــــود
طــالب لــدى ــ خال اء امعـة والـذ عالقــةو،ا تباطيــةوجــود كأرا الــنفس ضــبط ن بــ حــدموجبـة

لطــــالب ــــادي داء و النفــــسية املناعــــة عــــاد امعــــة أ وا و، ــــ خال اء بالــــذ بــــؤ الت انيــــة إم
امعــــة، ا لطــــالب ـــا عاد وأ النفــــسية املناعــــة خـــالل مــــن عـــاده ــــصيةاخـــتالفوأ ال ديناميــــات

مرتف للطالبللطالب ا ع النفسية النفسيةماملناعة املناعة   نخف
اوأجـــر     جـــاء مـــاديرت وا ي، ـــدا وا ، ـــ) 2018 (ـــا إ ـــدفت اســـة اءرد للـــذ مقيـــاس بنـــاء

ات مــستو وفــق ، ــ نخال ــامعي ا للطلبــة ــ خال كــم اســة ؛ا الد مــن ــدف ال تــمرولتحقيــق
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الوصـــفياســـتخدام حـــت ،املـــن اق وفـــقاوقـــد ، ـــ خال اء الـــذ ـــوم ملف ـــا نظر نموذجـــا اســـة رلد
ـــــ خال كـــــم ا ات لألخـــــالق ضـــــوءـــــمـــــستو ـــــ الغزا ســـــبعة. فلـــــسفة مـــــن املقيـــــاس تـــــألف وقـــــد

فــــــضائل، ســــــبع س تقــــــ ــــــ مواقــــــف، خال اء للــــــذ ونــــــات ــــــ كم ــــــاال بو ــــــشيل م ا وفــــــقرحــــــدد ،
ـــــ خال كـــــم ا ات ـــــ مـــــستو و ج، العقـــــاب،: ( ـــــول مـــــن ـــــوف وا املنفعــــــة تحقيـــــقوالطاعـــــة،

العــــام، الــــسلوك بمعــــاي ام ــــ بالقــــانول صــــوالتمــــسك و لو الــــصاو،جتماعيــــةن تحقيــــق
والعام ،، قو ا ـسانيةوقحماية و العاملية خالقية خـالل). املبادئ مـن داة ن تقنـ تـم وقـد

ــــ ع ــــا مــــنع تطبيق بلغــــتالطــــالبينــــة ن، ـــــامعي مــــن) 111(ا وطالبــــة ىاملـــــستوطــــالبطالبــــا
يــــاة، ا علــــوم قــــسم ــــ ــــع، جامعــــة  ليــــةبالرا بيــــة املقيــــاس. صــــنعاءال ثبــــات بلــــغ ) 0.78(وقــــد

مستوب تحديد تم كما ختبار، إعادة قة مـن ىطر فضيلة ل ل خال كم وقـداا لفـضائل،
خال كم ا مستو لدى ملتغ ىبلغ خال اء متوسطا الذ ن التقن   .عينة

والـــــضيدات،       والقـــــضاة، ن، الـــــصبحي ـــــيالت ىوأجـــــر و طـــــان، ـــــ) 2019(وقر إ ـــــدفت اســـــة رد
جامعــةىمــستوعـرف طلبــة لــدى اعــات ال حــل ة ــا بم وعالقتــھ ــ خال اء ســعود رالــذ ــامللــك

ــ متغ ليــة ضــوء ال ونــوع س، ـــ ي(ا ــسا ا ، ـــ انيـــة)عل إم عــن والكــشف ، ـــ ا الد واملــستو ر،  ى
بــــؤ لــــدىالت اعــــات ال حــــل ة ــــا م ربم ــــ ع م جــــا د خــــالل مــــن ســــعود امللــــك جامعــــة قيــــاسرطلبــــة

خال اء اسـة  ،الذ الد عينـة شـملت واسـتخدم) 360(روقـد امعـة، ا طـالب مـن وطالبـة  طالبـا
الوصـــــفي املـــــن اء نالبـــــاحثو الــــــذ أن ـــــ إ اســـــة الد نتـــــائج ت وأشـــــا ، واملقـــــار تبـــــاطي رـــــشقيھ ر نر

جــــاءا اعــــات ال حــــل ة ــــا وم ، ــــ نــــاك رخال أن اســــة الد نتــــائج ت أشــــا كمــــا منخفــــضة، جــــة ربد ر ر
لــموفر ن حـ ــ ، و الــذ لــصا ـ خال اء الــذ ــ ــ رقـا إحــصائية داللــة ذات ق فـر نــاك وتكــن

ت أشــــا كمــــا ، ــــ ا الد املــــستو أو ليــــة، ال لنــــوع عــــود ــــ خال اء رالــــذ ر وجــــود ى ــــ إ أيــــضا النتــــائج
ـ خال اء الــذ ن بــ إحــصائيا دالــة تباطيــة ا اعــات رعالقـة ال حــل ة ــا املــستقلةوأن،روم ات ــ املتغ

الطيــب( القلـب ، ــ خال اء الـذ عـاد ــ أ خال يـال وا نفعــاالت، اك وإد ، ــ) روالـضم م ـس
لية ال جة بالد بؤ اعاتملرالت ال حل ة    .را

صــادقكمــا     ــ) 2019(ىأجــر إ ــدفت اســـة عــنرد بـــؤالكـــشف الت ــ ــ خال اء الـــذ ام إســ
الصداقة ج بجودة طلبة وذلكلدى العليا، تبـاطيامعة الوصـفي املـن اسـتخدام خـالل ،رمن

ـــ ع دوات ـــاينـــةعوتطبيـــق قوام الثانيـــة،) ۹۳(بلـــغ بالفرقـــة وطالبـــة الباحـــث طالبـــا واســـتخدم
إعـدادهقائمـة مـن ـ خال اء وتوصـلتوقيـاسالـذ إعـداده، مـن الـصداقة اسـة جـودة الد رنتـائج

وجـــود ـــ موجبـــةقـــالعإ تباطيــــة ا قائمـــةرھ ـــ ع العينــــة أفـــراد جـــات د ن بـــ إحــــصائيا اء ردالـــة الــــذ
جـــودة ـــخال ومقيـــاس عـــاده متوســـطيبأ ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر جـــود و والـــصداقة،  و

جات امرد ـ ح العـدل، ، الـضم العطـف، عـاد أ ـ ـ خال اء الذ ناث و و جـة  رالذ روالد
ـــ ليـــة الـــتاتجـــاهال عـــد أمـــا الفـــرنـــاث، انـــت ف ي الـــذا نوحكم حـــ ـــ ، و الـــذ اتجـــاه ـــ ال رق

دالـھ ق فـر مإحـصائياوتوجد ن والتعـاطفتوسـطيبـ ـسامح ال عـدي ـ نـاث و و الـذ جـات رد  ر
إحـــوال داللـــة ذات ق فـــر نصائياوتوجـــد ســـاك متوســـطيبـــ جـــات ـــرد املدينـــة وســـاك ـــف  الر

اء ــــالـــذ ــــ الــــ عــــادأخال ــــسا،ضمالعطــــف، العــــدل،محال ام،التعــــاطف، ــــ جــــةح روالد
ليـــة مأمــــا،ال ن بـــ ق فــــر فتوجــــد ي الــــذا كـــم ا لبعــــد ــــسبة جــــاتتوبال د ــــفســــاكروســــطي الر
فاتجاهاملدينة وساك الر خال،ساك اء الذ أن ن تب دكما اما إسـ م إحـصائياس

اسة الد عينة لدى الصداقة بجودة بؤ    .رالت
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ــ العـــامو ـــأ) 2019(نفـــس إ ـــدفت اســـة د ـــراح ا رجـــر اءى الـــذ ن بـــ العالقـــة عـــن الكـــشف
طلبــــة لــــدى الــــذات وتقــــدير ــــ الــــ خال ن بــــ والعالقــــة والتكنولوجيــــا، للعلــــوم ن العــــ اءذجامعــــة

نجـــاز ـــ إ والدافعيـــة ـــ م خال الباحـــثلـــد اســـتخدم اســـة الد مـــن ـــدف ال ولتحقيـــق املـــنر؛
قــــا،الوصـــفي البيانـــات،حيـــث مـــع س مقــــاي ثالثـــة باســـتخدام ــــ م ،م: و ــــ خال اء الـــذ قيـــاس

نجاز إ والدافعية الذات، اسة. وتقدير الد عينة ونت مـن) 300(من روت وطالبـة طـالبطالـب
والتكنولوجيـــا للعلـــوم ن العـــ ـــرت. جامعـــة اء النتـــائج وأظ الـــذ مـــستو ـــ متوســـطة جـــة د ىوجـــود ر

عالقــة جــود و ، ــ اء دالــةوخال الــذ ن بــ ــ إحــصائيا إ والدافعيــة الــذات تقــدير مــن ــل و ــ خال
ـــرت أظ كمـــا ن، العـــ جامعـــة طلبـــة لـــدى س نجـــاز مقـــاي ـــ إحـــصائيا دالـــة ق فـــر وجـــود والنتـــائج

الــــذات،( تقــــدير ، ــــ خال اء نجــــاز الــــذ ا) ودافعيــــة الد املــــستو ــــ ملتغ رتبعــــا لــــصاى طلبــــةــــ
وجــــ وعـــدم الثالثــــة، ق ودالـــسنة اءالــــ(ـــوفــــر نجــــازذ ودافعيـــة الــــذات، تقــــدير ، ـــ تبعــــا) خال

س ا    .ملتغ
إ) Almakhlafi)2020ىوأجر     دفت اسة اسةرد مـن رد ملجموعـة ـ خال اء الذ ن ب العالقة

اللغــة يتعلمــو الـــذين ن اليمنيــ ـــدفت نالطــالب كمــا ، ــادي ـــم وأدا يــة أجن ليــة يـــة نجل
للطـالبأيـض ــ خال اء الــذ ن بـ إحــصائية داللــة ذات اختالفـات أي معرفــة ــ إ الــذين ا ن املعلمــ

ومــــــنخفض،نصيــــــ عــــــال أداء ــــــ إ وطبقــــــتنفو ، املــــــس الوصــــــفي املــــــن اســــــة الد رواســــــتخدمت
ـــ ع بانة لغــــةطالبــــا) 112(ســـ يـــة نجل اللغــــة طـــالب ــــ مـــن الثالـــث املــــستو مـــن يـــة ىأجن

ا إعـــداد صـــنعاءبرنــامج بجامعـــة يــة نجل اللغـــة قـــسم ـــ ن ـــرتملعلمـــ وأظ أن، اســـة الد رنتـــائج
ـــ خال اء الـــذ مـــن العـــشر الفئـــات مـــن%) 80.4 (4.02 ـــومتوســـط عاليـــة جـــة د ـــ إ ـــش  رممـــا

ـــــ خال اء أظالــــذ كمــــا مـــــستو، عنــــد إحـــــصائية داللــــة ذات ق فـــــر توجــــد ال أنـــــھ النتــــائج ىـــــرت                    و
مقــر )0.05 ( ـــ ـــادي داء و ـــ خال اء الـــذ ن والـــصرف ربــ ـــالنحـــو وجـــودو ،ينجل عـــدم

مـــستو عنــــد إحـــصائية داللـــة ذات ق ىفـــر داء)0.05 (و ذو الطــــالب ن ــــ يبـــ واملـــنخفض العـــا
ــــــــ و ، ــــــــ خال اء الــــــــذ مــــــــن فئــــــــات ــــــــة: ــــــــسع ا وال بالثقــــــــةو ،يمــــــــان، ة ــــــــدا اعة،،را والــــــــ

و نضباط، ليةو واملجاملـة واملـسؤ والعطـف، دمـة، أيـضكمـا،وا النتـائج وجـوداـش عـدم ـ إ
مستو عند إحصائية داللة ذات ق ىفر ن)0.05 (و ناثب و و الذ ن املعلم    .رالطالب

السابقة اسات الد ع    :رالتعليق
ونـات       م ــ وتنــوع تبـاين وجــود ن تبــ الـسابقة اســات للد الباحــث عـرض خــالل َمـن اســةر د رــل

ــــــا، إل التوصــــــل تــــــم ــــــ ال والنتــــــائج املــــــستخدمة، دوات و ، ــــــ البح واملــــــن ــــــدف، ال حيــــــث مــــــن
ي فيما ذلك   :وتوضيح

اسات - الد عض ـردفت إ م الكـر القـرآن تدبر ـمجال معل سـة مما مـدى القـرآنرعـرف
التدبر لتحقيق مة الال سية التد شطة لأل م زالكر اسـةر د مثـل ور، ـ يالغي ،)2009(راملنـصو

ي الــس اســة م)2018(رود الكــر القــرآن تــدبر ات ــا بم قائمــة بنــاء ــ إ ا عــض ــدف نمــا ب ،ر،
غنـــــيم اســـــة د ـــــ)2013(رمثـــــل إ ـــــدف خـــــر والـــــبعض بيـــــة، ال ـــــ معل أداء مـــــستو ىعـــــرف

طال لـــدى م الكـــر القــرآن تـــدبر ات ـــا م تنميـــة ـــ الـــدليقانرســالمية اســـة د ) 2018(رم،مثـــل
ــــ ــــو إ اســــات الد عـــــض ــــدفت ــــ خال اء الــــذ اءرمجــــال الـــــذ ملوضــــوع الــــشر التأصــــيل

ـــ حــــسنخال اســـة ــــ،)2015(ركد إ خـــر الــــبعض ـــدف اءو الــــذ ات مـــستو عــــن الكـــشف
امعة ا طــــالب لــــدى ـــ اســـةخال ــــديركد وم ، ــــ غ ــــ)2016(زمليــــاء إ ا عــــض ــــدف نمـــا ب ،

اء الـذ ن بـ العالقـة عـن خـرالكشف ات ـ املتغ عـض و ـ ـىخال خال اء بالـذ بـؤ الت أو ،
ات ـــــــ املتغ عـــــــض الغامـــــــديمـــــــن اســـــــة ـــــــزار ،)2017(ركد ا انيـــــــا اســـــــة رود اســـــــة) 2018(ر رود

راح) 2019(قدوصا ا اسة  ). 2019(رود
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ــــ - التجر املــــن اســــات الد عــــض اســــة،راســــتخدمت د أكــــرم) 2015 (الغامــــديرمثــــل اســــة رود
والتـــــاوالــــبع،)2019( الوثـــــائق املـــــن اســـــتخدم خـــــر اســـــة،رض د ،) 2015(حـــــسنرمثـــــل

تباطي و املس الوصفي املن استخدمت اسات الد ا رو  .ر
اســــ - الد مجتمــــع الــــسابقةراختلــــف أدواتات طبــــق فــــالبعض اســــة، د ــــل ــــدف وفــــق ــــا روعين

ـــــ ع اســـــةبحثـــــة كد امعيـــــة ا ـــــديراملرحلـــــة وم ، ـــــ غ اســـــة) 2016(زمليـــــاء نرود ،)2017(أمـــــ
مـيو،)2017(والغامدي ر أبو وام الـدي،ر ـزار )2017(وا ا انيـا اسـة رود اسـة ،)2018(ر   رود

Almakhlafi) 2020( ــا طبق ا عــض ــو اســةع كد ــة الثانو املرحلــة ،)2015 (الغامـــديرطـــالب
الــــــدليقان اســــــة كد ن املعلمــــــ فئــــــة ــــــ ع خــــــر الــــــبعض ــــــا طبق نمــــــا ن)2018(رب املــــــوظف أو ،

اسة  .) AL-Raqqad   ) 2016ركد
اســــات - الد عــــض اســـــةراســــتخدمت كد م الكــــر القــــرآن تـــــدبر ات ــــا م لقيــــاس بانة ســـــ رأداة ر

ي واملنــــصو ــــ اســـــة)2019(وأكـــــرم،)2009(رالغي كد ات ختبــــار اســـــتخدم خــــر والــــبعض ر،
ن،)2015(الغامـــدي أمـــ اســـة اســـ،)2019(رود كد مالحظـــة بطاقـــة الـــبعض اســـتخدم نمـــا ةرب

ي بانة)2018(الـس اســ عــن ة عبـا انــت ف ــ خال اء الـذ ــ اســتخدمت ـ ال دوات أمــا ر،
املختلفة عاده أ ميع لقياس ن الباحث قبل من  . صممت

نتـائج - اسـاتتنوعـت جــةرالد بد جـاء م الكـر القـرآن تـدبر ات ـا م اســتخدام أن ـت أث ا رفبعـض ر
اســة الد عينــة لــدى اســة،رضــعيفة د ــرمثــل يالغي ن)2009(رواملنــصو أمــ اســة ود ،)2017(ر،

الدليقان اسة د متوسطة جة بد جاء نما رب مقياس)2018(ر ن ب تباطة ا عالقة توجد وال ر،
ن أمـ اسة د كما خر ات املتغ ا و م الكر القرآن رتدبر جـاء)2017(ى ـ خال اء والـذ ،

اســة د ــ كمــا اســة الد عينــة لــدى رمناسـبا ،ر ــ غ ــديزمليـاء ــ،)2016(وم كمــا مرتفعــا وجــاء
مــــــــي ر أبـــــــو ـــــــام اســـــــة ود ر الـــــــدي،ر ن) 2017(وا الــــــــصبحي اســـــــة د ـــــــ كمــــــــا منخفـــــــضا روجـــــــاء

ن لــدى)2019(وآخـر ـ خال اء الـذ ن بـ تباطيـة ا عالقـة وجـود اسـات الد معظـم ـت أث كمـا ر، ر
ن الـصبحي اسة د جاء كما ات املتغ ا و اسة الد رعينة ن،ر ـراحو) 2019(وآخـر ا اسـة رد

الـــــــصادق)2019( اســـــــة ود اء)2019(ر، بالـــــــذ بـــــــؤ الت يمكـــــــن أنـــــــھ اســـــــات الد عـــــــض ـــــــت ي و ر،
زار ا انيا اسة كد ات املتغ عض خالل من رخال  .)2018(ر

ي   ما يت السابقة التعليق    : ضوء
ــاتفــقي       ا ــوالبحــث و املــستخدم املـــن ــ الــسابقة اســات الد عـــض الوصـــفيرمــع املــن

تبـــاطي، و اتـــراملــس متغ عـــض ال،ھو مـــن ــدف ال ـــ ـــا جميع مـــع ومجتمعـــبحـــثوتختلــف ،ھ،
موقائمة الكر القرآن تدبر ات ا خ،رم اء الذ عاد ووأ مـا، ف املستخدمة س واملقاي ، مكـنال

لل النظــر طــار بنــاء ــ الــسابقة اســات الد مــن يســتفادة نــاءبحــثر و النتــائج،أدواتــھ، وتفــس
ا   .ومناقش
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للبحثجراءات   :امليدانية
التــــا ــــزء ا نــــاو للبحــــثلي ي امليــــدا انــــب ا مـــــن ــــدف املـــــستخدم،ال واملــــن دوات،و ،

ــــا، وثبا ا صــــدق مــــن املووالتحقــــق ــــم ســــاليبيــــان و التطبيــــق، وإجــــراءات تــــھ، وعي جتمــــع
تحليل املستخدمة   .البياناتحصائية

من-1 دف انبال يا   :امليدا
ــزء     ا ــذا عــرفــدف ــ اتإ تـــدبرمــستو ات ــا مل ســالمية امعــة ا طــالب ســة مما رمــدى ر

و م الكر بالقرآن اتعالقتھ ممستو لد خال اء انيـةمـعالذ إم عـن اءالكـشف بالـذ بـؤ الت
م الكر القرآن تدبر ات ا م من    .رخال

  :بحثالمن-2
ـاستخدمـ    ا الوصـفيالبحـث يناسـبرتبـاطياملـساملــن الـذي املـن ه طبيعــةرباعتبــا

وذلك الية، ا اسة وجمـعرالد ، ـا وا ن الـرا ا وضـع ـ اسـة الد محـل رة الظـا وصـف رـدف
والبيانــــات اســـةاملعلومـــات الد مجتمــــع العالقــــةرمـــن لتحديـــد ا؛ وتفــــس ـــا وتبو ا يف نوتــــص بــــ

ـــ جابـــة اتمتغ و ض الفـــر ة ـــ اختبـــار ـــدف املناســـبة اســـية الد دوات بنـــاء مـــع اســـة، والد ر ر
ال أسئلة ا بحثعن ل املناسبة حصائية ات املعا   .  وفق

ال-3    :تھوعيبحثمجتمع
ال       مجتمــــــع ــــــو وبحــــــثنت ع الــــــسا املــــــستو طــــــالب الــــــشرعيةىاملــــــستوىمــــــن ليــــــات بال الثــــــامن

امعـة مبا عـدد بلـغ وقـد يل،( اطالبـ) 1821(سـالمية، ـ وال القبـو شـئو لعمـادة  -ه1441ن
اختيـــار)ه1412 تــم س متجــا ـــ غ مجتمــع مــن ـــا م وتحديــد العينــة اختيـــار معــاي ضــوء ــ و ،

ا عدد بلغ وقد طبقية، عشوائية قة بطر جاناطالب) 326(العينة ومو ج ك ملعادلة روفقا ً )
(Morgan&Kergcieىمـــــستوعنــــد)عـــــن ،)0، 05 يقـــــل ال العينـــــة ـــــم بـــــأن أفـــــادت ـــــ ) 318(ال

ـسبة ب للمجتمـع الك للعدد وفقا ص2016 ،حـسن% )  (١٧.٤٦(طالب، م،)532. ، ع تـو زوتـم
التا دو ل وفقا ليات ال   :  لع

ال: )1(لجدو تھبحثمجتمع   وعي

  الكلیة  م
عدد 

مجتمع 
  الطالب

النسبة 
المئویة لحجم 

  المجتمع
عدد 
  العینة

النسبة 
المئویة لحجم 

  العینة

النسبة المئویة 
من العدد الكلي 

  لكل كلیة

1  
عة الشر
  سالمية

1340  73.58  224  68.71  16.7  

2  
الدعوة

الدين   لوأصو
254  13.95  45  13.80  17.7  

ديث  3   20.49  7.7  25  6.7  122  ا
م  4 الكر   38.4  4.60  15  ٢.١٤  39  القرآن
ية  5 العر   25.75  5.21  17  3.63  66  اللغة

  17.9  100  326  100  1821  املجموع
ال    مجتمــــــع أن الــــــسابق ــــــدو ا مــــــن ليــــــات،بحــــــثليتــــــ خمــــــس ــــــ ع ع إجمــــــازمــــــو عــــــدد

ـــ)1821( أع ـــ ع عة الــــشر ليـــة حـــصلت وقـــد الطـــالبعــــدد، وأصــــو مـــن الـــدعوة ليـــة ــــا ليل
ثم ثمليةالدين، ديث، ثمليةا ية، العر مةلياللغة الكر والقرآن العينـة، اختيار تم قد
طــــالب الـــشرمـــن ليــــات يــــة؛ال والعر العلــــومنظــــراعية ــــ ع قائمــــة ـــ ف ــــا؛ ف اســــة الد رلطبيعـــة

ــ ال يــة والعر م،عــدالــشرعية الكــر القــرآن تــدبر وســائل ــم أ لــدىمــن خالقيــة القــيم وتنميــة
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ن، غايـاتاملتعلم إحدى م الكر القرآن تدبر أن يـةكما والعر الـشرعية العلـوم والتمـسك ،علـم
خالقيـــة كبـــالقيم التـــدبر، ثمـــرات نإحـــدى املـــستو اختيـــار تـــم والثـــامنمـــا ع آخـــرالـــسا مـــا أل ؛

ــ ع ممــا ســالمية امعــة ا ــ وس ــالو الب مرحلــة ــ ــ التعلي الــسلم ات الطــالبرمــستو أن
ات ــ ا ـسبوا اك ــاالتعليميـةقـد م مـن م تمكـ ــ ــال خال اء الـذ ات ومــستو التـدبر وأنرات ،

ية العر غ ناطقو منھ فكث م، ل سبة بال عائقا عد لم اللغة   . نعامل

ال-4 أدوات    :بحثإعداد
،بحـــثالأدواتتمثلـــت ـــ خال اء الـــذ ومقيـــاس م، الكـــر القـــرآن تـــدبر ات ـــا م مقيـــاس رـــ

ماو يقائم فيما ذلك وتوضيح ، :  
قائم-أ مإعداد الكر القرآن تدبر ات ا م   : رة

ال ــــداف أ ضــــوء إعــــدادبحـــثـــ طــــوات تــــم ا ضــــوء ــــ م الكـــر القــــرآن تــــدبر ات ـــا بم رقائمــــة
 :التالية

القائمة )1 من دف ال تحديـد: تحديد ـ إ القائمة اتدفت ـا م رم الكـر القـرآن تـدبر
سالمية امعة ا لطالب   .  املناسبة

القائمة )2 إعداد ا: مصادر ياعتمد ما ع القائمة إعداد مصادر  :لباحث
ي - واملنــــصو ــــ الغي اســــة كد م الكــــر القــــرآن بتــــدبر املتعلقــــة الــــسابقة دبيــــات و اســــات رالد ر ر

غنــــــــيم)2009( اســـــــة ود الغامـــــــدي)2013(ر، اســــــــة ود ــــــــي)2015(ر، ر ا اســــــــة ود ،)2016(ر،
ن أمـــــــــ اســـــــــة ـــــــــ)2017(رود املراك اســـــــــة ود ـــــــــ)2017(ر، املط اســـــــــة ود ي، اســـــــــة)2017(ر ود ر،

ي) 2018(الدليقان الس اسة العوا)2018(رود اسة ود  ).2018(ر،
مثـــــل - م، الكـــــر القـــــرآن تـــــدبر ـــــ املتخصـــــصة واملراجـــــع م: املـــــصادر الكـــــر القـــــرآن تـــــدبر علـــــيم

ــــدل يدي)ت-د(لأل للــــس القــــرآن تــــدبر و ــــد،)2002(، للعو م الكــــر القــــرآن ــــ التــــدبر وفــــن
وال)2010( فظ ا ومدارج العمر، لناصر   )2015(تدبر

ة - بو وال النفسية اسات والد الشرعية العلوم مجال ن واملختص اء ا اء رأ  ر
للقائمــة- )3 وليــة ة وليــة: رالــصو ا صــو ــ م الكــر القــرآن تــدبر ات ــا م قائمــة ربلغــت ) 3(ر

و سة ئ ات ا رم بإجما) 11(ر فرعية ة ا   .مؤشرا) 63(رم
القائمة )4 مـن: صدق اءللتأكـد ـ ا مـن مجموعـة ـ ع ا عرضـ تـم ا وصـدق القائمـة صـالحية

اســــــات والد س، التــــــد وطــــــر واملنــــــا القــــــرآن وعلــــــوم التفــــــس مجــــــال ــــــ ن رواملتخصــــــص ر ق
والنفسية، ة بو ق(ال ا،)1:م ـ مـدى مـن التحقـق حيـث مـن ـا ف الـرأي إلبـداء وذلك

القوالعلميـــة يـــات تــــدبر ات ـــا م عـــن ـــا عب و ا الرشـــمول ملجتمـــع ا ومناســـب ،بحــــثرآنيـــة،
ـــا، ا عبا صـــياغة ـــسةروســـالمة ئ ة ـــا م ـــل ميـــة أ مـــدى يـــان رو اتر ـــا م مـــن ـــا يتعلـــق رومـــا

ومؤشـــراتوفرعيــة ـــل، أمـــام بـــدائل عـــة أ وضـــع خـــالل مـــن ذلـــك مـــدىمؤشـــررتـــم عـــن ـــ ع
ميتــــ ـــــساوھأ و ة ـــــ كب ـــــ و ـــــساو،)3(ي، و ـــــساو)2(يومتوســـــطة و وضـــــعيفة ـــــ)1(ي، وغ ،

ساوم و ل)صفر(يمة ل س ال ن الو تحديد تم ثم جمؤشرز، د حساب ق طر تھرعن
ـــ ة مـــضر لـــھ ائيـــة ال جـــة الد ـــ ع مقـــسومة ن املحكمـــ ومجمـــوع ـــسبة،)100( ر وتراوحـــت

ن بــ عــض-%)100 - % 87.8(تفــاق ماتؤشـــراملماعــدا حـــا ملق وفقــا ا حــذف تــم ــ -ال
عكــــــــس مناســــــــبة اتفـــــــاق ــــــــسبة ـــــــ الفرعيــــــــةو ات ــــــــا وامل ـــــــسة الرئ ات ــــــــا امل ميــــــــة أ رمـــــــدى ر
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القرآنيـة يـات تدبر ا وومؤشرا القائمـة، وصـلت املحكمـو الـسادة حـھ اق مـا ضـوء نـ
ي ا ال ا ل ش   .إ

للقائمــة )5 ائيــة ال ة ا: رالــصو صــو ــ أصــبحت ن املحكمــ الــسادة ــ ع القائمــة عــرض رعــد
من ونة م ائية ئ) 3(ال ات ا رم ور و) 11(سة فرعية ة ا ق(مؤشرا ) 60(رم   )2: م

التدبر-ب ات ا م مقياس التالية: رإعداد طوات ا وفق املقياس بناء   :تم
داة )1 من دف ال لـدى: تحديد م الكـر القـرآن تـدبر ات ـا م مـستو عـرف إ داة ردف ى

سالمية امعة ا   .طالب
داة )2 بنـاء مـصا: مـصادر ـ الباحــث القــرآناعتمـد تـدبر ات ـا م قائمـة ــ ع داة إعـداد ردر

م االكر  . رومصاد
داة )3 مفــــردات مفــــردات: صــــياغة صــــياغة للمالحظــــةتــــم قابلــــة مؤشــــرات ة صــــو ــــ رداة

ا،والقياس وضوح مراعاة واحد،مع سلوك ع ا ا،واشتمال بمحو ا تباط روا  . ر
لــــألداة )4 ية وم الــــسي ــــصائص ا مــــن التحقــــق. التحقــــق يةتــــم وم الــــسي ــــصائص ا مــــن

ي ما خالل من    :لألداة
لــــــــألداة - ر الظــــــــا ن(يالــــــــصدق املحكمـــــــــ الـــــــــصدق ):صــــــــدق مــــــــن ا صــــــــدق داة اســــــــتمدت

م الكر القرآن تدبر ات ا م لقائمة ر رالظا  .ي
لــألداة - ي حــصا عينــة: الــصدق ــ ع تطبيقــھ خــالل مــن داة مفــردات صــدق حــساب تــم

مـن ونــة م نــةطا)  28(اسـتطالعية املقا ــق طر عـن ــ التمي الـصدق باســتخدام وذلـك رلبــا، ي ً

عـــــد ســـــتطالعية العينــــة جـــــات د مـــــن ــــى د والثلـــــث ـــــ ع الثلــــث ن بـــــ ـــــ للتمي رالطرفيــــة
ليـا تنا با ترت م اختبـار)173. ص،2017ميخائيـل،( زترتي اسـتخدام تـم وقـد ن) ت(، تـ للعين

ا ــــع تو اعتداليـــة مـــن التأكــــد عـــد ن ـــازاملـــستقلت قيم بلــــغ ـــ ال جات اختبــــار ) ٠.٣٣٠(رلـــد ـــ
و لــك-شــب ــة)Shapiro-Wilk(و املعنو مــستو مــن ــ أع قــيم ــ و ــ) 0.05(ى، ع يــدل ممــا

اختبـار إجـراء عـد و املقيـاس، جـات د ـ ـع التو اعتداليـة رتحقق ـا) ت(ز قيم أن ن  ) ٧.٥(تبـ
دوليـــة ا القيمـــة مـــن ـــ أع ـــ ـــة  ) 2.10(و حر جـــة د حتماليـــة)  18(رعنـــد القيمـــة لغـــت و

مــن )000.( أقــل ـ و ــة ، املعنو إحــصائيا)0.05(ىمــستو دالــة ق فــر وجــود ــ ع يــدل ممــا و،
ســتطالعية العينـة جــات د مـن ــى د والثلـث ــ ع الثلـث متوســط ن أن،ربـ ــ ع ـذا و

جات، الــد ـــ ن واملــرتفع ن املنخفـــض ن بــ ـــ التمي ــ ع افيـــة ة قــد ــا ل رداة ـــر إ يــدعو ممـــا
لــأل ي الـــذا الـــصدق حــساب تـــم كمـــا ا، صــدق ـــ ـــداةالثقــة بي ال ـــذر ا إيجــاد خـــالل مـــن

ثبا ـساو )957.(البالغاملعامل ي الـذا الـصدق قيمة فإن وعليھ جـة )  ٠.٩78(ي، د ـ رو
صدق قوة ع تدل   .داةمرتفعة

لــألداة - الــداخ لــ: ــساق الــداخ ــساق حــساب معامــلتــم اســتخدم خــالل مــن ألداة
تراوحــت وقـد لـألداة، ليـة ال جـة والد الفرعيـة واملحــاو املفـردات جـة د ن بـ سـو ب تبـاط را ر رر ن

و واملحــــــــو املفــــــــردات ن بــــــــ تبــــــــاط جــــــــة لد ر ر واملحــــــــو)٠.٦٦٢-٠.٣8٠(ر املفــــــــردات ن ــــــــ و ر،
ي الثالــــث)٠.٨٨٤-٠.٤٠٢(الثــــا واملحــــو املفــــردات ن ــــ و املفــــرداتو ) ٠.٨٠١ – ٠.٣٩٢(ر، ن ــــ

ليـــــة ال جـــــة مـــــستو )٠.٨٥٦  -٠.٣٦٨(روالد عنـــــد دالـــــة ات عبـــــا ـــــا ل ـــــ و ى، عـــــدا) ٠.٥(ر مـــــا
ن ت التــــوا) 2،25(رالعبــــا ــــ ع بلغتــــا داة،)٠.٠٧٥،٠.١١٠(فقــــد مــــن ما حــــذف تــــم ولــــذا ؛

من ونة م داة من) 58(فأصبحت بدال ة ن)  60(رعبا بـ تباط معامل تراوح كما ة، رعبا ر
التا دو ا ن مب و ما وفق لية ال جة والد الفرعية لاملحاو ر     :ر
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لألداة:  )2(لجدو لية ال جة والد الفرعية املحاو جة د ن ب تباط رمعامل ر   رر

  المحور
التھیئة لتدبر 

اآلیات 
  القرآنیة

تدبر 
اآلیات 
  القرآنیة

ما بعد تدبر 
  .اآلیات القرآنیة

الدرجة 
  الكلیة

ر اآلیات التھیئة لتدب
  -  -  -  -  القرآنیة

تدبر اآلیات القرآنیة 
  -  -  -  **640.  أثناء القراءة واالستماع

ما بعد تدبر اآلیات 
  -  -  **781.  **681.  .القرآنیة

  -  **843.  **984.  **744.  الدرجة الكلیة
تبـــاط     معامـــل أن الـــسابق ـــدو ا مـــن ريتـــ ليـــة ل ال جـــة والد الفرعيـــة املحـــاو جـــة د ن ربـــ رر

مستو عند دالة للتطبيـق) ٠.٥(ىلألداة ا وصـالحي لـألداة الداخ ساق جودة ع يدل مما
 .  
داة - ــــو: ثبــــات كمــــا نبــــاك كر ألفــــا معامــــل اســــتخدام خــــالل مــــن داة ثبــــات حــــساب وتــــم

التا دو ا  : لمو
م:  )3(لجدو الكر القرآن تدبر ات ا م ثبات  رحساب

معامل ألفا عند حذف كل   درجة الثبات  المحور  م
  مفرده

  690. -- 612.  701 .  ما قبل التدبر  1
  955.- 951.  955.  التدبر  2
  706- 602.  709.  ما بعد التدبر  3

  956. - 917.  957.  الدرجة الكلیة
ا             حـــذف حالـــة ـــ داة ملفـــردات الثبـــات معـــامالت جميـــع أن الـــسابق ـــدو ا مـــن ليتــ

ال معامل من الثبـاتأقل معـامالت جميع أن كما لألداة، لية ال جة وللد الفرعية، للمحاو رثبات ر
للثبات املحكية القيمة ت تجاو قد لية ال جة وللد الفرعية زللمحاو تمتـع )0.7(رر ع يدل مما ،

جة بد ائية ال ا صو رداة الثبات ر من   .عالية
ة )5 لـــــألداةرالـــــصو ائيــــــة وثب: ال داة صــــــدق حـــــساب ــــــاعــــــد ل الـــــداخ ــــــساق و ـــــا ا

مـــــن ونـــــة م ائيـــــة ال ا صـــــو ـــــ بانة ســـــ و) 3(رأصـــــبحت ـــــسة ئ ات ـــــا رم ة) 11(ر ـــــا رم
و ق(مؤشرا ) 58(فرعية   . )3: م

داةتحديـــــد )6 متوســـــط: زمـــــن حـــــساب ـــــق طر عـــــن لـــــألداة ســـــتجابة مـــــن تحديـــــد زتــــــم ّ

التـو ـ ع ان ف طالب، وأبطأ طالب أسرع استغرقھ الذي و) 20(االزمن ) 30(دقيقـة
بانة،دقيقـــة ســـ لتطبيـــق املناســـب الـــزمن يـــصبح مـــا ل ي ـــسا ا املتوســـط حـــساب ُو

با) 25( تقر     .ًدقيقة
ا: داةتطبيق )7 قوام عينة ع داة تطبيق سـالمية ) 326( تم امعـة ا مـن طالب

ا م دف ال توضيح ا،عد مفردا عن جابة  . وكيفية
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خالإعداد-ج اء الذ عاد أ   : قائمة
ال ــداف أ ضــوء إعــدادبحــثــ مؤشـــرات تـــم مــن ــا يتعلــق ومــا ـــ خال اء الــذ عــاد بأ قائمــة

التالية طوات ا  :ضوء
القائمـة )1 مـن ـدف ال تحديـد: تحديد ـ إ القائمـة اـدفت ومؤشـرا ـ خال اء الـذ عـاد بأ

سالمية امعة ا لطالب     .املناسبة
القائمةمصادر )2 ي:إعداد ما ع القائمة إعداد مصادر الباحث  :اعتمد

ـــــــ - خال اء بالـــــــذ املتعلقـــــــة الـــــــسابقة دبيـــــــات و اســـــــات حـــــــسن،رالد اســـــــة د ،)2015(رمثـــــــل
ـــدي وم ، ـــ غ مليـــاء اســـة زود الغامـــدي)2016(ر اســـة ود نفـــي،)2017(ر، وا ســـعود اســـة رود

ــــــــراح)2018( ا اســــــــة ود صــــــــدي)2019(ر، اســــــــة ود ي)2019(قر، املــــــــال فاطمــــــــة اســــــــة ود ر،
)2019  .( 

مثـل - ، ـ خال اء والذ خالق علم املتخصصة واملراجع سـالمية: املصادر خـالق علـم
ن يـــــا ا)2003(ملقـــــداد الـــــذ نـــــاء و ـــــا، بو ـــــشيل مل ـــــ خال خـــــالق ،)2007(رء وموســـــوعة

راز ن)2009( ل أم ألحمد خالق و ،)2012(،  
ا - ةرأ بو وال النفسية اسات والد الشرعية العلوم مجال ن واملختص اء ا   رء

ة )3 لــــألداةرالـــصو مــــن: وليــــة وليــــة ا صــــو ــــ داة ونــــت ــــ) 7(رت خال اء للــــذ عــــاد أ
  .مؤشرا) 57(بإجما

القائمـــــة )4 مـــــن: صــــدق مجموعـــــة ـــــ ع ا عرضــــ تـــــم ا وصـــــدق القائمـــــة صــــالحية مـــــن للتأكـــــد
واملت اء ـــ اســـاتا والد س، التـــد وطـــر واملنـــا الـــشرعية العلـــوم مجـــال ـــ ن رخصـــص ر ق

والنفسية ة بو ق(ال ا؛)1:م ـ مـدى مـن التحقـق حيـث مـن ـا ف الـرأي إلبداء وذلك
عـن ـا عب و ا وشـمول ـالعلمية خال اء الـذ عـاد الأ ملجتمـع ا ومناسـب وسـالمةبحـث، ،

ـــا، ا عبا ـــل رصــياغة ميــة أ مـــدى يـــان فرعيـــةو ات ـــا م مـــن ـــا يتعلــق ومـــا ـــسة ئ ة ـــا رم ر ر
ميتـھ، أ مـدى عـن ـ ع مؤشـر ـل أمـام بـدائل عـة أ وضع خالل من ذلك وتم رومؤشرات،

ـــــساو و ة ـــــ كب ـــــ ـــــساو،)3(يو و ـــــساو)2(يومتوســـــطة و وضـــــعيفة مــــــة)1(ي، م ـــــ وغ ،
ــساو ـــ)صــفر(يو جتــھ د حــساب ـــق طر عــن مؤشــر ــل ل ـــس ال ن الــو تحديــد تـــم ثــم ر، ز

ــ ة مــضر لــھ ائيــة ال جــة الد ــ ع مقــسومة ن املحكمــ ومجمــوع ــسبة،)100( ر وتراوحــت
ن ب م-%)100 -% 84.8( تفاق حـا ملق وفقـا ا حـذف تـم ـ ال املؤشرات عض -ماعدا

ـــ خال اء الـــذ عـــاد أ ميـــة أ مـــدى عكـــس مناســـبة اتفـــاق ـــسبة ـــ مـــنو ـــا يتعلـــق ومـــا
ح اق ما ضوء و يمؤشرات، ا ال ا ل ش إ القائمة وصلت املحكمو السادة   .نھ

للقائمة )5 ائية ال ة ا: رالصو صـو ـ أصـبحت ن املحكمـ الـسادة ـ ع القائمـة عـرض رعد
من ونا م ائية و) 7(ال سة ئ عاد ق(مؤشرا) 55(رأ    )4: م

خال-د اء الذ مقياس التالية: إعداد طوات ا وفق املقياس بناء  :تم
داة  )1 من دف ال طـالب: تحديد لـدى ـ خال اء الـذ مـستو عـرف ـ إ املقيـاس ىـدف

ا بو شيل مل السبعة والفضائل سة الرئ عاد ضوء امعة   .را
داة )2 بنـــــاء اء: مـــــصادر الــــــذ عـــــاد أ قائمـــــة ــــــ ع داة إعـــــداد مـــــصادر ـــــ الباحــــــث اعتمـــــد

ا ومصاد    .رخال
دا )3 مفـــردات للمالحظـــة: ةصـــياغة قابلـــة مؤشـــرات ة صـــو ـــ داة مفـــردات صـــياغة رتـــم

واحد سلوك ع ا واشتمال ا، وضوح مراعاة مع اوالقياس، بمحو ا تباط وا ر،   .ر
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لــألداة )4 ية الــسيكوم ــصائص ا مــن ية. التحقــق وم الــسي ــصائص ا مــن التحقــق تــم
ي ما خالل من   :لألداة

لألداة - ر الظا ن(يالصدق املحكم ر: )صدق الظـا الـصدق مـن ا صدق داة ياستمدت
خال اء الذ عاد أ   .لقائمة

لــألداة - ي حــصا عينــة: الــصدق ــ ع تطبيقــھ خــالل مــن داة مفــردات صــدق حــساب تــم
مـن ونــة م نــة)  30(اسـتطالعية املقا ــق طر عـن ــ التمي الـصدق باســتخدام وذلـك رطالبــا، ي ً

وا ـــــ ع الثلــــث ن بـــــ ـــــ للتمي عـــــدالطرفيــــة ســـــتطالعية العينــــة جـــــات د مـــــن ــــى د رلثلـــــث
ليــا تنا بــا ترت م اختبــار)173 .ص،2017ميخائيــل،( زتــرتي اســتخدام تــم وقــد ن) ت(، تــ للعين

ا قيم بلغ ال جات الد ع تو اعتدالية من التأكد عد ن راملستقلت و) 071.(ز شـب اختبار
لـــك- مـــستو)Shapiro-Wilk(و مـــن ـــ أع قـــيم ـــ و ـــةى، تحقـــق) ٠.٥(املعنو ـــ ع يـــدل ممـــا

اختبـار إجـراء عـد و املقيـاس، جـات د ـ ـع التو راعتداليـة ـا) ت(ز قيم أن ن ـ) 8.229(تبـ و
دوليـــــة ا القيمـــــة مـــــن ـــــ ـــــة  ) 2.10(أع حر جـــــة د حتماليــــــة)18(رعنـــــد القيمـــــة لغـــــت و ،

مــن)000.( أقــل ــ و ــة ، املعنو فــر)0.05(ىمــستو وجــود ــ ع يــدل ممــا إحــصائياو، دالــة ق
ســتطالعية العينـة جــات د مـن ــى د والثلـث ــ ع الثلـث متوســط ن أن،ربـ ــ ع ـذا و

ـــ إ يــدعو ممـــا جات، الــد ـــ ن واملــرتفع ن املنخفـــض ن بــ ـــ التمي ــ ع افيـــة ة قــد ــا ل رداة ر
لــأل ي الـــذا الـــصدق حــساب تـــم كمـــا ا، صــدق ـــ ـــداةالثقــة بي ال ـــذر ا إيجــاد خـــالل مـــن

ثبا ـــساو، )927.(البـــالغــاملعامــل ي الــذا الـــصدق قيمــة فـــإن جـــة) ٠.٩٦٢(يوعليــھ د ــ رو
صدق قوة ع تدل   .داةمرتفعة

لــألداة - الــداخ معامــل: ــساق اســتخدم خــالل مــن لــألداة الــداخ ــساق حــساب تــم
لـأل ليـة ال جـة والد الفرعيـة عـاد و املفـردات جـة د ن بـ سـو ب تبـاط را ر تراوحــت،داةنر وقـد

و والبعــــــــد املفـــــــــردات ن بـــــــــ تبـــــــــاط جــــــــة لد ر والبعـــــــــد )٠.٧٨٤ - ٠.٤٨١(ر املفـــــــــردات ن ـــــــــ و ،
ي الثالـــث )٠.٨٠٩ - ٠.٥٢٠(الثـــا والبعــــد املفـــردات ن ـــ و املفــــردات ) ٠.٨18 – ٠.٦٦٠(، ن ـــ و

ــع الرا ــامس )  ٠.٧٢٨ – ٠.٤٦٩(والبعــد ا والبعـــد املفــردات ن ـــ نو  )٠.٧٤٥ – ٠.٤٧٨(و ـــ
الــــــسادس والبعــــــد والبعــــــد )  ٠.٨٧٩ – ٠.٤١١(املفــــــردات املفــــــردات ن ــــــ ع و  – ٠.٥٨١(الــــــسا

مــــستو )     ٠.٨٠8 عنــــد دالــــة ات عبــــا ــــا ل ــــ ىو ليــــة)٠.٥(ر ال جــــة والد مفــــردة ــــل ن ــــ و ر،
ة   ) ٠.٨٠٤  -٠.٣6٠( العبـــا عـــدا بلغـــت) 30(رمـــا داة،)٠.٢٤٥(فقـــد مـــن ا حـــذف تـــم ولـــذا ؛

دا منفأصبحت ونة م من) 54(ة بدال ة ن)  55(رعبا بـ تباط معامل تراوح كما ة، رعبا ر
التا دو ا ن مب و ما وفق لية ال جة والد الفرعية لاملحاو ر     :ر

لألداة: )4( لجدو لية ال جة والد الفرعية املحاو جة د ن ب تباط رمعامل ر   رر

  الضم  العطف  التعاطف  البعد
ضبط
  الذات

سامح ام  ال   العدل  ح
جة رالد
لية   ال

    -  -  -  -  -  -  -  التعاطف
   - - - - - -  **607.  العطف

   - - - -  -  *381.  *418.  الضم
ضبط
  الذات

.527**  . 403 *  .385*  -  - - -   

سامح    - - -  * 422 .  *469.  *375. *463. .  ال
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  الضم  العطف  التعاطف  البعد
ضبط
  الذات

سامح ام  ال   العدل  ح
جة رالد
لية   ال

ام    - -  *377.  **499.  *477. **601.  **533.  ح
    -  **790.  *472.  **533.  *463.  **588.  **563.  العدل
جة رالد
لية   ال

.727**  .708**  .558**  .654**  .537**  .883**  .776**  - 

تبــاط       معامــل أن الــسابق ــدو ا مــن ريتــ ليــة ل ال جــة والد الفرعيــة املحــاو جــة د ن ربــ رر
مستو عند دالة لـأل) ٠.٥(ىلألداة الداخ ساق جودة ع يدل للتطبيـقمما ا وصـالحي داة

 .  
داة - ـــــو: ثبــــات كمـــــا نبــــاخ كر ألفـــــا معامــــل اســـــتخدام خـــــالل مــــن داة ثبـــــات حــــساب وتـــــم

التا دو ا  : لمو
خال:  )5(لجدو اء الذ مقياس ثبات  حساب

الثبات  البعد  م جة مفرده  رد ل حذف عند ألفا   معامل
  701.- 738.  742.  التعاطف   -1
  763. -669.  763.  العطف   -2
  813. -766.  822.  الضم   -3
الذات   -4  741 . -693. 750.  ضبط
سامح   -5  709.-659. 723.  ال
ام   -6  888. -866.  889.  ح
 766 . -689. 770.  العدل   -7

لية ال جة   926. -923.  927.  رالد
ا حــذف حالــة ــ داة ملفــردات الثبــات معــامالت جميــع أن الــسابق ــدو ا مــن ليتــ
الثبـات معـامالت جميـع أن كمـا لـألداة، ليـة ال جـة وللد الفرعيـة للمحـاو الثبات معامل من رأقل ر

للثبات املحكية القيمة ت تجاو قد لية ال جة وللد الفرعية زللمحاو تمتـع، )0.7(رر ع يدل مما
جة بد ائية ال ا صو رداة الثبات ر من   .عالية

لـــــــألداة )5 ائيـــــــة ال ة حـــــــسا:رالـــــــصو ـــــــاعـــــــد ل الـــــــداخ ـــــــساق و ـــــــا وثبا داة صـــــــدق ب
من ونا م ائية ال ا صو و) 7(رأصبحت سة ئ عاد ق(مؤشرا) 54(رأ    )5: م

داة )6 مــن الــزمن: زتحديــد متوســط حــساب ــق طر عــن لــألداة ســتجابة مــن تحديــد زتـــم ّ

التــوا ــ ع ــان ف طالــب، وأبطــأ طالــب أســرع اســتغرقھ ،دقيقــة) 27(ودقيقــة) 17(الــذي
بانة ســ لتطبيــق املناســب الــزمن يــصبح مــا ل ي ــسا ا املتوســط حــساب دقيقـــة) 22(ُو

با  .   ًتقر
داة )7 ـــا: تطبيــق قوام عينــة ـــ ع داة تطبيــق ســـالمية ) 326( تـــم امعــة ا مـــن طالــب

ا م دف ال توضيح ا،عد مفردا عن جابة  . .وكيفية

التطبيق-5   : إجراءات
مــــــة           م يل ــــــس خطابــــــات اســــــتخراج الــــــدينتــــــم وأصــــــو الــــــدعوة ليــــــة ب بيــــــة ال قــــــسم لمــــــن

ســــالمية، امعــــة الاإلعــــالمبا ــــي أدا بتطبيــــق املختــــصة ليــــات ــــابحــــثل طال مــــن عينــــات ــــ ع
التطبيــــــق مــــــة م يل ــــــس دوات،و ــــــع لتو الــــــزمالء بــــــبعض الباحــــــث اســــــتعان ثــــــم- زوقــــــد قيــــــا رو

نظراإ ونيا ناالن لك و جائحة الثم،-رشار مـن ـدف ال لبيـان ـم مع لقـاء عمـل مـع ـا بحـثجمع
ــــــا، تطبيق وكيفيــــــة ــــــا القاعــــــاتوقــــــدوأدوا قــــــام أ وفــــــق عــــــشوائية قــــــة بطر الطــــــالب اختيــــــار رتــــــم
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وكيفيـة أداة، ـل مـن ـدف ال لبيـان مجموعــة ـل مـع يديـة تم جلـسات وعمـل اسـية، جابــةرالد
التعليم اتبـــاع ة وضـــر ـــا فقرا إجابـــةورعـــن بـــال ســـؤال تـــرك وعـــدم أمانـــةيـــات، ـــا بأ م تـــذك مـــع

ادةوأ شـــ القيامـــةـــا يـــوم ـــا ع ـــسئلو حـــونســـوف م ـــساؤال و م استفـــسا عـــن جابـــة مـــع ل، ر
ال ــــي ،بحــــثأدا ــــ العل البحــــث أغــــراض ــــ إال ــــستخدم ال دوات ــــذه نتــــائج وأن ــــسم ، ا وقــــد

ماســــــة، وا والتعــــــاو ديــــــة با ناملــــــستجيبو دا وقــــــد ن تطبيــــــق نتــــــم البدايــــــة تــــــ عينــــــةــــــ ــــــ ع
مـن ونــت ت التـواطالبــا) 30-28(اسـتطالعية ــ مــنل ؛ع مـالتأكــد يةكفاء وم أن ،الــسي عــد و

صــــواأصـــبحت ـــمرـــ ع مــــا تطبيق تـــم ائيـــة ال امعــــةعينــــةا با الـــشرعية ليــــات ال طـــالب مـــن
بلغت داد)460(سالمية اس تم و )342(، ب، اس باناتتم سـ مـن عدد قيـةعاد تـمرالو ـ ال

ب اكتمال لعدم ا عل صو الا ا،يان فإن يوعليھ حـصا للتحليـل الصا ي ا ال  أصـبحلعدد
قة)   326(  الرو ي   .بحثألدا
حصائية  -6   ساليب

التالية حصائية ساليب استخدام تم ض الفر ة واختبار البحث أسئلة عن   :ولإلجابة
التائيـــــــــــة ـــــــــــسبة ال ســـــــــــو)T-test. (اختبـــــــــــار ب تبـــــــــــاط ا ومعامـــــــــــل ن، و)Pearson(.ر ألفـــــــــــا، معامـــــــــــل

نبـاك و)Cronbach's alpha.(وكر شـاب اختبـار عتداليـة واختبـار لـك-، و، )Shapiro – Wilk(و
نوف ناختبـــارو ، )Kolmogorov-Smirnov(ســـم لليفـــ س الو،)Levene Test(التجـــا ســـ وكر

س ــــــــــ، )Kruskal-Wallis(والــــــــــ وت مــــــــــان أحــــــــــاديو، )Mann Whitney (و التبــــــــــاين تحليــــــــــل
ن،)One Way ANOVA.(تجـــاه ــــو معامــــل للرتــــبو،)Cohen.(و ي الثنــــا تبــــاط رمعامـــل

)Rank biserial correlation (  

ال ابحثنتائج ومناقش ا   :وتفس
و ا وتفس ا ومناقش النتائج عرض يتم يسوف فيما ا يا و سؤال، ل ب ترت   : فق

و السؤال يجة   :  لن
ــــ ع البحـــث أســـئلة مــــن و الـــسؤال م: " ليـــنص الكـــر القـــرآن تــــدبر ات ـــا م املناســــبةرمـــا

ةل املنـــو باملدينــة ســـالمية امعـــة ا اءرطــالب ـــ ا نظـــر ــة وج الـــسؤال  ؟مـــن ـــذا عـــن  ولإلجابــة
الس اسات الد مراجعة املتخصـصةرتمت واملراجع والكتب ة، بو وال اديمية دبيات و ابقة،

ال بموضـوع الـصلة قائمـةبحـثذات ـ إ التوصـل ثـم ومـن ن، واملختـص اء ـ ا اء آ اسـتطالع مـع ر،
ر الظـــا ا صــدق مــن وللتأكــد ســالمية؛ امعــة ا لطــالب مــة الال م الكــر القــرآن تــدبر ات ــا يبم ز   ر

ة ــــا م ـــل ميـــة أ مـــدى يـــان ورو ـــسة ةرئ ـــا ـــرم يتعلــــق ومـــا مؤشـــراتافرعيـــة ــــسبمـــن يـــان و ،
خــتالف و نتفــاق واملتخصـــص اء ــ ا مــن مجموعــة ـــ ع ا عرضــ تـــم،تــم الحقــة خطــوة ــ و

ية، وم الــسي ــا كفاء مــن التحقــق مــع البيانــات مــع أداة ــ إ ــا ل فقــدتحو ــأصــبحت وعليــھ
ثـــــــالث مـــــــن ونـــــــة م ائيـــــــة ال ا اترصـــــــو ــــــــا بإجمــــــــارم فرعيـــــــة ة ـــــــا م عـــــــشرة وإحـــــــدى ـــــــسة، رئ ر

التا)58( دو ا مو و كما    :لمؤشرا
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ات: )6( لجدو ا مرم الكر القرآن   تدبر

سة الرئ ات ا الفرعية  رامل ات ا   رامل
عدد

  املؤشرات
ة املئو سب  ال

ة ا م ل   رل
ة املئو سبة ال

لية   ال
حسية ات ا ات   %10.34  %50  6  رم ا لتدبررم يئة ال

القرآنية ات  يات ا ةرم    %10.34  %50  6  معنو
  %20.69  %100  12  جما

معينة ات ا   %15.52  %22.5  9  رم
ا قلبيةارم   %6.90  %10  4  ت

لفظية ات ا   %5.17  %7.5  3  رم
ا تذوقيةارم  %15.52  %22.5  9  ت

تأملية ات ا  %15.52  %22.5  9  رم
صوتية ات ا  %5.17  %7.5  3  رم

ات ا ياترم تدبر
  القرآنية

ات ا  %5.17  %7.5  3  استماعيةرم
  %68.97  %100  40  جما

تطبيقية ات ا تدبر %5.17  %50  3  رم عد ما ات ا رم
القرآنية ات  .يات ا يةرم  %5.17  %50  3  محاس

   %10.34  %100  6  جما
ات ا امل عدد رإجما

ا ومؤشرا   الفرعية
11  58    100%  

الـــسابق          ـــدو ا مـــن املؤشـــراتإجمـــاأنليتـــ ـــ مؤشـــرا،) 58(بلـــغعـــدد ع عـــة زمو
الثانيــة ـسة الرئ ة ــا امل مؤشـرات عـدد بلــغ حيـث والفرعيــة، ـسية الرئ ات ـا رامل يــات(ر تـدبر

فرعيــة) 7) (القرآنيـة ات ـا ـسبة،مؤشـرا) 40( و،رم نــة،)%٦٨.٩7(ب مقا مرتفعـة ـسبة ــ رو
ا امل التدبررببا ات ا م أساس ا أل ارات؛ ل ـوأصل املتـدبر عتمـد ـا وعل للقـرآنقراءتـھ،

إليــھ ســتماع أو م ــ،الكــر و ة ــا امل القرآنيــة(رأمــا يــات لتــدبر يئـــة ــ )ال مـــنال ونــت ت
و ن فرعيت ن ت ا يئة،مؤشرا) 12( رم الثانيـةف ة ـا للم يد الثالثـةأمـاو،روتم ة ـا امـ(رامل

القرآنيــــة يـــات تــــدبر و )عـــد ن فــــرعيت ن ت ـــا م مــــن ونــــت ت ـــ ثمــــرة،تمؤشـــرا) 6( رال ــــ ف
ا ل يجة ون الثانية، ة ا   . رللم

ي الثا السؤال يجة   : ن
التاليــــةتــــرتبط      يجــــة يبالــــسؤالالن الالثــــا أســــئلة ســــة: "ونــــصھ،بحــــثمــــن مما مــــدى رمــــا

مل ة املنـــــو باملدينـــــة ســـــالمية امعـــــة ا م؟رطــــالب الكـــــر القـــــرآن تـــــدبر ات ـــــذا"رــــا تعلـــــق و
التــــــا الفــــــرض مــــــستو:"الــــــسؤال عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر توجــــــد ىال ن) 0.5(و بــــــ

ــ الــواق واملتوســط ــ الفر باملدينــةاملتوســط ســالمية امعــة ا طــالب ســة مما رمــدى
م الكـــــر القـــــرآن تـــــدبر ات ـــــا مل ة راملنـــــو الـــــسؤالو  "   .ر ـــــذا عـــــن ة مـــــن لتحقـــــقوالإلجابـــــة  ـــــ

بــھ املتعلــق و حــساب تـمالفـرض ــة املئو ــسب ــسابيةاملتوسـطاتال نحرافــات ا ــة و  راملعيا
نة بحثال لعينة ـباملتوسـط رمقا طـالب ـالفر لـدى م الكـر القـرآن تـدبر ات ـا م رمقيـاس

ة، املنـــو باملدينــة ســـالمية امعــة  حـــصل مـــا متوســط يـــساو الــواق املتوســـط إن حيــثرا
جـات مـن الطالب يھعل ـواملتوسـط فعليـة، رد جـة يـساوالفر ـا يحـصل أن املتوقـع رالد  عل

مستوو الطالب، ىأو تقانمنل ات يم،%) (80(مستو عـادل)2007،325إبرا بمـا ، 
جة ) ١٣٩.٢( دو ،رد ن التا لوا   :ذلك يب
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ة: )7(لجدو املعيا نحرافات و للمراملتوسطات ة املئو سب سابيةوال ا توسطات
جاتل مالبحثعينةرد الكر القرآن تدبر ات ا باملتوسط رم نة   الفررمقا

الدرجة   ن
  القصوى

المتوسط 
  الفرضي

 المئویة النسبة
 للمتوسط
  الفرضي

المتوسط 
  الواقعي

النسبة المئویة 
  للمتوسط الواقعي

االنحراف 
 المعیاري

326  174  139.2  80%  124,44 71.5  22.2  
الش     عينـة لـدى التـدبر ات ـا م مـستو أن ـ إ الـسابق دو را ى عـنبحـثل اختلـف قـد

ــــــاملتوســـــط بلــــــغالفر قـــــد إنــــــھ إذ ــــــ،)124,44(، الفر املتوســــــط بلـــــغ نمــــــا ، )١٣٩.٢(ب
ق الفـــر داللـــة الـــواقوولتوضــيح واملتوســـط ـــ الفر املتوســـط ن حـــساببـــ  )ت(قيمـــةتـــم

ـــ ـــدوكمـــا مـــنالتـــالا التأكـــد اعتداليـــةعـــد مـــن يتحقـــق لـــم الباحـــث أن إال فرضـــياتھ
جات الــد ــع رتو اإحــصائيا؛ز عــدد بلــغ الـــذي العينــة ــم ــ لك اعتمـــاداطالبــا) 326(نظـــرا

ــــــة املركز ايــــــة ال ــــــة نظر ـــــ ص1993 ،عــــــالم(ع الــــــرب،) (79،206. ، وجــــــاد ــــــادي، و مــــــراد،
ص2017 ، .53(  .       
قا داللةلتوضيح" ت "قيمة: )8( لجدو ن ولفر الفرواملتوسط الواق املتوسطب

طالب لدى م الكر القرآن تدبر ات ا م رمستو سالميةى امعة   ا

الدرجة   البعد  العدد
  القصوى

نوع 
االنحراف  المتوسط المتوسط

 المعیاري
الخطأ 

  المعیاري
درجات 
 الحریة

" ت"
 المحسوبة

" ت"
 الجدولیة

القیمة 
  االحتمالیة

  مستوى
 الداللة

  228. 4.12 27.12 الواقعي
التھیئة 
  للتدبر

36  
  000. 1.97  7.34  325 ........  ......... 28.8 الفرضي  

  000. 1.97  12.10 325 ........  .........  96 الفرضي  120  التدبر  91.  16.50  84.9 الواقعي

ما بعد   18.  3.39  12.39 الواقعي
  000. 1.97  10.66 325 ........  .........  14.4 الفرضي  18  التدبر

  1.2 22.2 124.41 الواقعي

326  

  11.99  325 ..........  ......... ١٣٩.٢ الفرضي  174  اإلجمالي
  1.97 .000  

دالة عند 
  ٠.٥مستوى

   

الــسابق ــدو ا مــن قيمــةليتــ التــوا) ت(أن ــ ع بلغــت الفرعيــة املقيــاس عــاد أل ة املحــسو
بلغـــت) ت(قيمــةو، )10.66 ) (12.10(، )7.34( املقيــاس إلجمـــا ة ـــا،)11.99(املحـــسو ل ـــو أك

بلغــــت ــــ ال دوليــــة ا القيمــــة ــــة)١.٩٧(مــــن حر جــــة د حتماليــــة،)325(رعنــــد القيمــــة أن كمــــا
عــاد ــ)000 (بلغــتاملقيــاسوإجمــاميــع و ــة، املعنو مــستو مــن ــذا، )0. 5( ىأقــل و

املتوس ن ب ق الفر أن إ أنطاتوش ـ ع ممـا ؛ ـ الفر املتوسط لصا إحصائية داللة ا ل
م الكــر القــرآن تــدبر ات ــا م ــ املطلــوب املــستو ــ إ يــصلوا لــم ســالمية امعــة ا رطــالب ســواءى

ال ـ ذلــك ـان مــنأ عــد ـل ــ أم جماليـة جــة عـادرد الفــرضاملقيــاسأ فــض تـم عليــھ نـاء و ر،
مــــــستو" يصفرالــــــ عنــــــد إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر توجــــــد ىال ــــــ) 0.5(و الفر املتوســــــط ن بــــــ

ــــ الــــواق تــــدبرواملتوســــط ات ــــا مل ة املنــــو باملدينــــة ســــالمية امعــــة ا طــــالب ســــة مما رمــــدى رر
م الكـــــر البـــــديل " .القـــــرآن الفـــــرض قبـــــو ـــــولمـــــع عنــــــد":و إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وتوجـــــد

املتو) 0.5(ىمـــــستو ن ـــــبــــــ الــــــواق واملتوســـــط ــــــ الفر امعــــــةســـــط ا طــــــالب ســـــة مما رمــــــدى
م الكـــر القــــرآن تـــدبر ات ـــا مل ة املنـــو باملدينـــة رســـالمية ـــر الفر املتوســـط ــــذهتوت" لـــصا فـــق
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ي واملنــــصو ــــ الغي اســــة د مــــع يجـــة رالن م) 2009(ر الكــــر القــــرآن ــــ معل ســــة مما أن ــــرت أظ ــــ رال
ال لتحقيــق مــة الال ــسية التد ــشطة زلأل ا،ر نــاد ــان ــم طال لــدى نرتــدبر أمــ اســة ــ) 2017(رود ال

ــسبة ب ضــعيفا، جــاء م الكــر القــرآن تــدبر ات ملــستو يــة العر اللغــة طــالب أداء مــستو أن ــت ىأثب
الـدليقان%) 44( اسة د مع جزئيا واتفقت با، لتـدبر) 2018(رتقر ـسة الرئ ات ـا امل أن ـت بي رفقـد

ـ توفر مــستو تـراوح قـد م الكـر يىالقـرآن الــس اسـة ود ومرتفـع، مـنخفض ن بــ ن املعلمـ لـدى را
ــ) 2018( م الكــر القــرآن تــدبر ات ــا مل القــرآن ــ معل الســتخدام العــام املتوســط أن ــت بي ّفقــد ر

ّ

معدوما ان القرآنية صة ا أثناء املتوسطة َّاملرحلة َّ .  
حـساب تــم حــصائية الداللـة ــم ثــرولتعـرف باســتخدامجماليــة) ت(لقيمـةــم

ن ــو ص2016حــسن،) (Cohen(معامـل بلـغ)268.  ، مــھ أن ن تبــ وقـد ــم) ٠.٦٦(، ــو و
نمتوسط و ل التأث م ات ملح قووفقا الفر حصائية الداللة تؤكد عملية داللة ولھ

الفر املتوسط لصا ن املتوسط ن   .ب
أمو عدة إ يجة الن ذه الباحث عز رو مو   : ا،

اســـية - الد املنــــا ممــــرخلـــو الكـــر القــــرآن تـــدبر ات ــــا بم خاصــــة ات مقـــر رن الطــــالبجعلــــتر
ا خ ع ةمنعتمدو التدبر العملية املباشرة غ   . السابقة

ينطقـــــو - ال الـــــذين ن الــــدولي الطـــــالب مــــن ســـــالمية امعـــــة ل ن ــــسب املن ن املتعلمـــــ نمعظــــم
الكـــر القــرآن وتـــدبر يــة، العر مـــاباللغــة ف ء للمقــر ـــي القرا ــم الف ـــ ع ــ كب بقـــدر عتمــد وم

  . جيدا
م - الكــر القـرآن تـدبر ات ـا م ـراعتمـاد الــشرعيةع والعلـوم يـة العر اللغـة ــ متنوعـة نفنـو

الطالب من كث لدى تتوفر ال   .قد
تمام - االطالبا الد ليـةرباليوم امل والواجبـات التعليميـة شطة ـمو نينـصرفويجعل

ــــــعــــــ التــــــدبر بن القرآنيــــــة يــــــات مقــــــراءة ســــــلوكيا منــــــھ ــــــستفيدو الــــــذي ــــــا ال نالقــــــدر
اليومية م   .وتصرفا

التحــــــصيل - نحــــــو م ــــــود ج ــــــل ــــــو يوج ــــــم تجعل الفــــــصلية بالتقــــــديرات الطــــــالب ــــــشغال نا
اسية الد ات للمستو اكمية ال م جا د مستو فع منھ ستفيدو الذي رادي ر ىر   . ن

اا - عض بأنعتقاد ن مملتعلم الكر القرآن ر وحفظـھتجنب بتالوتھ ندوفقـطيتحقق
آياتھ   .التدبر

ــشغال - ومــا الــبعض ا واملــدود، ن الغــ وإتقــان ف، ــر ا مخــارج وضــبط ديــة، التجو ــام وباألح
امــــــا، وأح أداء جاءنــــــا، كمــــــا تــــــواتره ــــــ ع فــــــاظ وا القــــــرآن بلفــــــظ يتــــــصل مــــــا ذلــــــك ــــــ  ،...إ

منالقرآقراءة تأصبحو والكر ا، بمعان حس دو لفاظ ترديد وكأن كة، ال وملجرد ن
املقصود و أو يفيد ا، ص2005 ،الغزا( زملغا ، .25(.  

الثا السؤال يجة    :لثن
التاليــــةتـــرتبط      يجـــة الالثالــــثبالـــسؤالالن أســـئلة مـــدى : "ونـــصھ،بحــــثمـــن أي ــــ يختلــــفإ

ســــــــالم امعــــــــة ا طــــــــالب ســــــــة مما رمــــــــستو ــــــــى متغ بــــــــاختالف م الكــــــــر القــــــــرآن تــــــــدبر ات ــــــــا مل رية
؟ التـــاالتخـــصص الفــــرض الـــسؤال ــــذا تعلـــق عنــــد: "و إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر توجــــد وال

عــز  ) 0. 5(ىمـستو م الكـر القـرآن تـدبر ات ــا مل سـالمية امعـة ا طـالب ســة مما مـستو ىـ رى ر
التخــــصص ــــ عنــــ ؛"إ الفــــرضھولإلجابــــة ة ــــ مــــن بــــھوالتحقــــق حــــساب املتعلــــق ستــــم التجــــا

فرضـيات تــوفر مــدى لتعـرف وذلــك ــع؛ التو تجــاهزواعتداليـة أحــادي التبـاين تحليــل اســتخدام
)One Way ANOVA(؛)،ص2008ــان ص2016حــسن،(و،)206. ، لوجــود،)329. ، نظــرا
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مــــــــن أقـــــــل ــــــــا أفراد عـــــــدد س) 30(مجموعـــــــات والتجــــــــا عتداليـــــــة شــــــــرط مـــــــن وللتأكــــــــد ًطالبـــــــا،

إحـــــصائيا ما فحـــــص يـــــتم اللـــــذين ن الـــــشرط مـــــا ًباعتبا نر ليفـــــ اختبـــــار الباحـــــث اســـــتخدام فقـــــد
)Levene Test (واختبــــار ، صــــ املجتمــــع مــــن ة و املــــ العينــــات ن بــــ س التجــــا ــــسبة لبيــــان

و لـك-شـاب نوف )Shapiro – Wilk(و سـم واختبـار ،)Kolmogorov-Smirnov ( ــسبة لبيـان
عتدا ع التازالتو النتائج انت و ،:  

املجتمع:  )9( لجدو من ة و امل العينات ن ب س التجا سبة لبيان س التجا اختبار نتائج
مص الكر القرآن تدبر ات ا   رم

درجة الحریة   إحصائي االختبار
القیمة   2درجة الحریة  1

 الداللة  االحتمالیة

 ) 0. 5(غیر دالة عند مستوى  269. .  321  4  1.301

حتمالية    القيمة أن السابق دو ا من مستوعأ و)269.(بلغتليت ىمن
ة و، )0. 5( املعنو العينات، أفراد جات د ن ب س التجا تحقق ع يدل دورمما ا ن التالب

شاب اختبار استخدام نوف) Shapiro – Wilk ( لكو -ونتائج سم -Kolmogorov(واختبار
Smirnov  ( ال عينة أفراد   .بحثالستجابات

و: )10( لجدو شاب اختبار لك-نتائج نوف  )Shapiro – Wilk(و سم -Kolmogorov(واختبار
Smirnov  ( ال لعينة عتدا ع التو سبة مبحثزلبيان الكر القرآن تدبر ات ا   رم

Shapiro – Wilk  Kolmogorov-Smirnov  
رجة د التخصص

  الحریة
إحصائي 
 االختبار

قیمة 
  االحتمال

درجة 
  الحریة

إحصائي 
 االختبار

قیمة 
 االحتمال

 الداللة

القرآن 
غیر دالة عند  *200. 140. 14 493. 948. 14  الكریم

  )0. 5(مستوى

دالة عند  000. 314. 24 001. 761. 24  لغة عربیة
  )0. 5(مستوى

 غیر دالة عند *200. 129. 16 935. 976. 16 حدیث
  )0. 5(مستوى

الدعوة 
وأصول 

  الدین
غیر دالة عند  *200. 174. 44 127. 908. 44

  )0. 5(مستوى

غیر دالة عند  *200. 173. 223 533. 951. 223  الشریعة
  )0. 5(مستوى

الطالب           جات لد سبة بال ع التو اعتدالية تحقق عدم السابق دو ا من ريت ز ل
الق تدبر ات ا م ختبارمقياس نتائج ضوء م الكر يصنررآن لالعتداليةنال

)Shapiro – Wilk ( ،)Kolmogorov-Smirnov ( طالب جات لد حتمالية القيمة بلغت رحيث
اختبار ية العر اللغة -Kolmogorov(اختباربلغتو، )Shapiro – Wilk ( ).001(لية

Smirnov( ) .000( ، م من أقل ةو املعنو اعتدالية) 0.05(ىستو تحقق عدم ع يدل مما
العينة أفراد جات د ع رتو   .ز
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تجاه أحادي التباين تحليل اختبار فرضيات توفر عدم من التأكد عد  One Way(و
ANOVA (اختبار و و بديلھ، استخدام ن ) Kruskal -Wallis(تم ب ق فر وجود من وللتحقق

املجموعات جات مرد يو التا دو وا م، الكر القرآن تدبر ات ا لم تبتر روسط
ة)ك(وقيمةاملجموعات، دولية،املحسو الداللةووا ومستو حتمالية،   .ىالقيمة

  
اختبار: )11( لجدو النتائج س ج) Kruskal -Wallis(ولس-وكر د ق الفر داللة رلتوضيح اتو

ات ا م مرالطالب حسب القرآن التخصصتدبر   تغ

  التخصص
متوسط

  الرتب
  العدد

جة رد
ة ر   ا

) ك(قيم
ة   املحسو

) ك (ةقيم
دولية   ا

القيمة
  حتمالية

ىمستو
  الداللة

القرآن
م   الكر

189.30 15  

ديث   17 178.00  ا
الدعوة

لوأصو
  الدين

155.26 25  

عة   45 217.96  الشر
ية العر   224 150.65  اللغة

4  
20.92  

  
9,488 .000  

داللة
دعن

ىمستو
)0.05(  

حتمالية    القيمة أن السابق دو ا من ة )000.(ليت املعنو مستو من أقل و . 5(ى،
وقيمة )0 ة)ك(، من) 20.92 (املحسو أع دولية)ك(قيمو وجود ) 9,488(ا ع مما

ال عينة ن ب إحصائيا دالة ق اىمستوبحثوفر مم الكر القرآن تدبر للتخصصرات   .ىعز
وت      مان اختبار استخدام تم ق الفر ذه اتجاه ستخدم)Mann-Whitney(ووملعرفة و ف ،

حصاء فرضيات توفر عدم حالة املستقلة املجموعات ن ب املتعددة نات املقا رإلجراء
، أنھ املعل دكما وا املجموعات، ساو عدم يتأثر قالتالويال الفر اتجاه تحديد ويو

املجموعات ن   .ب
وتاختبار:  )12(لجدو ن،)Mann-Whitney(مان ب ق الفر اتجاه املجموعات ولتحديد

التخصص متغ حسب م الكر القرآن تدبر ات ا م   .رمقياس

القیمة   ) ي (قیمة  متوسط الرتب  التخصص
  مستوى الداللة  االحتمالیة

 16.97  القرآن الكریم
   )0. 5(غیر دالة عند مستوى  .791  265. 16.09  اللغة العربیة

 22.90  القرآن الكریم
   )0. 5(غیر دالة عند مستوى  314.  1.007 19.06  الحدیث

 25.23  القرآن الكریم
الدعوة وأصول 

   )0. 5(غیر دالة عند مستوى  177.  1.350 32.26  الدین

 148.20  القرآن الكریم
   )0. 5(غیر دالة عند مستوى  102.  1.63 118.11  الشریعة

 22.82  اللغة العربیة
   )0. 5(غیر دالة عند مستوى  564.  577. 20.60  الحدیث

 25.79  اللغة العربیة
   )0. 5(غیر دالة عند مستوى  126.  1.53 33.66الدعوة وأصول 
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القیمة   ) ي (قیمة  متوسط الرتب  التخصص
  مستوى الداللة  االحتمالیة

  الدین
 140.29  اللغة العربیة

   )0. 5(توىغیر دالة عند مس 236.  1.18 119.54  الشریعة

 27.26  الحدیث
الدعوة وأصول 

   )0. 5(غیر دالة عند مستوى  012.  2.52 40.08  الدین

 127.34  الحدیث
   )0. 5(غیر دالة عند مستوى  864.  171. 124.74  الشریعة

الدعوة وأصول 
 180.97  الدین

 125.77  الشریعة
   )0. 5(دالة عند مستوى  000.  4.346

ق          الفر اتجاه أن السابق دو ا من ويت الدعوة،انل لية بلغتلصا حيث
حتمالية عة)  ي(القيمة والشر الدين وأصو الدعوة لية ن القيمة ) 4.346(لب من أك و

رجة حتمالية )2,58(ا القيمة لغت و ة )  000(.، املعنو مستو من أقل ل )0. 5(ىو و غ،
الرتب الدعوةمتوسط لية عةول) 180.97 (لطالب الشر لية با )125.77(طالب أما ،

ب فقد التوا) ي(قيمةلغتاملجموعات  ، )577. (،)1.63 (، )1.350 (، )1.007 (، )265.(ع
رجةقيمو، )171 (،)2.52 (، )1.18 (  ، )1.53( ا القيمة من والقيمة) 2,58(أقل

ةحتمال املعنو مستو من أك تو ؛ )0. 5(ىية أنھ ع نجمما ب إحصائية داللة ذات ق فر ود
جات د تب رمتوسط تباملجموعاتر متوسط فقدالدعوةةليمجموعةرلصا وعلية تم،
الصفر الفرض يفض مستو" ر عند إحصائية داللة ذات ق فر توجد ىال ىمستو )  0. 5(و

س امعة ا طالب سة التخصصرمما إ عز م الكر القرآن تدبر ات ا مل ىالمية قبو"  ر لمع
و و البديل مستو”الفرض عند إحصائية داللة ذات ق فر ىتوجد ىمستو )  0. 5(و

طالب سة امعة رمما التخصص ا إ عز م الكر القرآن تدبر ات ا مل ىسالمية تختلفو" ر
ي الس اسة د مع يجة الن إحصائيةال)2018(رذه داللة ذات ق فر وجود عدم ت ّأثب و

النوعية ات للمتغ عز م الكر القرآن تدبر ات ا م العينة أفراد استجابات متوسطات ن ىب   .   ر
تــم عة الـشر ليـة و الـدعوة ليـة ن بـ ق الفـر عـن الناتجـة حـصائية الداللـة ـم وولتعـرف

ثــرحـساب اــم تبــاط معامــل للرتــبرباســتخدام ي ص2016حــسن،(لثنــا وقــد)280.  ، ،
بلغ مھ أن ن متوسط) ٠.41(تب م و ـاتو ملح تبـاطوفقا للرتـبرمعامـل ي ولـھالثنـا

ن املجموعت جات د تب متوسطي ن ب ق الفر حصائية الداللة تؤكد عملية رداللة ر   .و
إ يجة الن ذه الباحث عز   : وو

ا - الد املنا جميع الرخلو ـ مـستخصـصاتسـية جعلـتعلـممـنةا م الكـر القـرآن تـدبر
يوجــد فلــم ــة، متقا يجــة إحــصائيةرالن داللــة ذات ــا بي ق وأصــووفــر الــدعوة ليــة لســو ى

سالميةالدين عة الشر لية  .مع
والـــدعوة - ســـالمية، العقيـــدة ـــ ع قائمـــة الـــدين وأصـــو الـــدعوة ليـــة ـــ اســـة الد لطبيعـــة ر

ومــــــا الــــــدعوةســـــالمية آدب مــــــن ـــــا الـــــدا،يتعلــــــق اتــــــھ،وآدب ا ن،،روم املــــــدعو وأنــــــواع
عــا هللا ــ إ الــدعوة ــ ــا وتوظيف القرآنيــة النــصوص مــع التعامــل بــالد-وكيفيــة ــ خاصــة
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املــسلمة مــن-قليــات فيــھ مــا وتــدبر م الكــر القــرآن بقــراءة الطــالب تمــام ا ــ ع عكــست ا
وعقائدية شرعية ام وأح  .معان

يـــــة - العر بـــــالعلوم ســــالمية والثقافـــــة والــــدعوة ســـــالمية العقديـــــة قــــس برنـــــامج تمــــام ا
ومقاصــــــد القــــــرآن وعلــــــوم والتفــــــس والبالغــــــة والنحــــــو، ــــــي، العر ــــــر التحر مثــــــل والــــــشرعية،

ــــا وغ عة الــــدين،(الــــشر وأصــــو الــــدعوة عــــض)2020لليــــة ــــسبو يك الطــــالب جعلــــت ن،
ن م؛ الكر القرآن تدبر ات ا كبرم بقدر ما عل ا العتماد   . ظرا

السؤال يجة عن   :  الرا
ال     الـــــسؤال ـــــعيـــــنص أســـــئلةرا ـــــالبحـــــثمـــــن لطـــــالب: " ع املناســـــبة ـــــ خال اء الـــــذ عـــــاد أ مـــــا

ســالمية امعـة اءا ـ ا نظــر ــة وج اســات ؟مـن الد مراجعــة تمـت الــسؤال ــذا عـن رولإلجابــة
وال اديميــــة دبيـــات و بموضــــوعالـــسابقة، الـــصلة ذات املتخصـــصة واملراجــــع والكتـــب ـــة، بو

قائمـةبحثال ـ إ التوصـل ثـم ومـن ن، واملختـص اء ـ ا اء آ استطالع مع ـب ر، خال اء الـذ عـاد أ
ســـالمية امعــة ا لطـــالب ســالمية املناســبة امعـــة ا لطـــالب مــة ـــشيلزالال م ـــة نظر ضــوء ـــ

الــــسبعة للفــــضائل ــــا مــــن؛ربو روللتأكــــد الظــــا ا ــــسة يصــــدق ئ ة ــــا م ــــل ميــــة أ مــــدى يــــان رو ر
ةو ــــا مؤشــــراترم مـــــن ــــا يتعلــــق ومـــــا خــــتالف فرعيــــة و تفــــاق ـــــسب يــــان ـــــو ع ا عرضــــ تـــــم

ن واملتخصـــص اء ـــ ا مـــن مـــعمجموعـــة البيانـــات مـــع أداة ـــ إ ـــا ل تحو تـــم الحقـــة خطـــوة ـــ و
ــ أصـــبحت فقــد وعليــھ ية، وم الـــسي ــا كفاء مــن مــنصــالتحقــق ونــة م ائيـــة ال ا ســـبعةرو

عاد التا،مؤشرا )54(بإجماأ دو ا مو و     : لكما
خال: )13( لجدو اء الذ عاد    أ

سة  م الرئ املؤشرات  عاد ة  عدد املئو سب   ال
  9.26  5  العطف   -1
  11.11  6  الضم   -2
الذات   -3   12.97  7  ضبط
  14.81  8  التعاطف   -4
سامح   -5   14.81  8  ال
ام   -6   25.93  14  ح
  11.11  6  العدل   -7

  %100  54  جما
بلـغ        املؤشــرات عــدد إجمـا أن الــسابق ـدو ا مــن ــ) 54(ليتـ ع عـة مو عــادزمؤشــرا،

ـ خال اء للـذ سة مؤشـراتالرئ عـدد بلـغ حيـث ام، ـ ـسبة،مؤشـرا) 14(ح ـ )٢٥.٩٣(ب و ،
عاد با عن مرتفعة واستخدامھسبة وشمولھ ميتھ أل ننظرا خـر اليوميـةمع يـاة ا ـ

عــاد مــن ه ـــ غ مــن ــ عــاد،أك أ التـــوا ــ ع يليــھ والتعــاطف(ثـــم ـــسامح، الـــذات،ال وضــبط ،
والعطف والعدل، ، ـ،)والضم و الثالثـة عـاد أن يالحـظ والعطـف(كما والـضم، ضـبط،

بــــالنفس)  الــــذات مبــــتتعلــــق ــــ ف ــــ، ع ــــسيطر و الفــــرد تــــصرفات ــــ تــــتحكم داخليــــة وقــــيم ادئ
ه ــــــ مــــــن،تفك ونــــــت ت ــــــسبة) 18(وقــــــد ب خــــــر)   ٣٣.٣٣(مؤشــــــرا عــــــة عــــــاد ىو ،التعــــــاطف(ر

ــــــسامحو وال ام، ــــــ وح بــــــالغ) العــــــدل، الــــــتتعلــــــق ــــــ إ الفــــــرد تــــــدفع وقــــــيم مبــــــادئ ــــــ ف سلوك،
ن خر مع يح من،ال ونت ت ب) 36( وقد    ).٦٦.٦٧(سبةمؤشرا
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  :الخامسنتیجة السؤال 
التاليـــةتـــرتبط           يجـــة الـــامسابالـــسؤالالن أســـئلة اء: "ونـــصھ،بحـــثمـــن الـــذ مـــستو ىمـــا

سالمية؟ امعة ا طالب لدى التـا"خال الفـرض بـھ تعلق داللـة: "و ذات ق فـر توجـد وال
مـــــستو عنـــــد وا) 0.5(ىإحـــــصائية ـــــ الفر املتوســـــط ن اءبـــــ الـــــذ مـــــستو ـــــ الـــــواق ىملتوســـــط

ة املنــو باملدينـــة ســالمية امعـــة ا طــالب لـــدى ــ عــنو؛" رخال واـــذالإلجابـــة  لتحقـــقالــسؤال
ة مــــن بــــھ ــــ املتعلــــق و حــــساب تــــمالفــــرض ــــة املئو ــــسب ــــسابيةاملتوســــطاتال نحرافــــات ا  و

ة نـة بحـثال لعينة راملعيا ـباملتوسـط رمقا اءمقيـاس ـالفر ـالـذ امعـةخال ا طـالب لـدى
ة، املنو باملدينة  مـن الطـالب عليـھ حـصل مـا متوسط يساو الواق املتوسط إن حيثرسالمية

جــــات ــــواملتوســــط فعليــــة، رد جــــة يــــساوالفر ــــا يحــــصل أن املتوقــــع رالد لأو ــــو الطــــالب، عل
تقــــــانمــــــنىمــــــستو ات يم،%) (80(مــــــستو عــــــادل)2007،325إبــــــرا بمــــــا جـــــــة)  ١٢٩.٦(،  ،رد

دو ن التا لوا   :ذلك يب
  

ة:  )14( لجدو املعيا نحرافات و سابيةراملتوسطات ا للمتوسطات ة املئو سب وال
جاتل خالىمستوالبحثعينةرد اء باملتوسط الذ نة   الفررمقا

الدرجة   ن
  القصوى

المتوسط 
  الفرضي

 المئویة النسبة
النسبة المئویة واقعيالمتوسط ال  الفرضي للمتوسط

  للمتوسط الواقعي
االنحراف 
 المعیاري

326  162  129.6  80%  137.9 8٥.12  14.55  
أن ـ إ السابق دو ا التـدبرىمـستولش ات ـا عينـةرم املتوسـط البحـث لـدى عـن اختلـف قـد

ـــــ بلـــــغالفر قـــــد إنـــــھ إذ ـــــ،)١٣٧.٩(، الفر املتوســـــط بلـــــغ نمـــــا داللـــــة، )١٢٩.٦(ب ولتوضـــــيح
قا الــواقولفــر واملتوســط ــ الفر املتوســط ن حــساببــ التــا )ت(قيمــةتــم ــدو ا ــ  لكمــا

جات الد ع تو اعتدالية من يتحقق لم الباحث أن إال فرضياتھ من التأكد رعد نظـراإحصائيا؛ز
ا عــــدد بلــــغ الــــذي العينــــة ــــم ــــ ــــة اطالبــــ) 326(لك املركز ايــــة ال ــــة نظر ــــ ع  ،عــــالم(اعتمــــادا

الرب،) (79،206. ص،1993 وجاد ادي، و ص2017مراد، ، .53(.       
ق داللةلتوضيح" ت "قيمة ): 15   (لجدو ن والفر الفرواملتوسط الواق املتوسطب

لدىىمستو خال اء سالميةطالبالذ امعة   .ا

االنحراف  المتوسطنوع المتوسط  العدد
 المعیاري

الخطأ 
  المعیاري

درجات 
 لحریةا

" ت"
 المحسوبة

" ت"
 الجدولیة

القیمة 
  االحتمالیة

  مستوى
 الداللة

  806. 14.55 137.9 الواقعي
  000. 1.97  10.31  325 ..........  ......... 129.6 الفرضي  326

 عند دالة
 ٠.٥مستوى
  

 
ــــــدو مــــــن يتـــــ     ة) ت (قيمــــــة أن الــــــسابق لا ــــــ ،)10.31( بلغــــــت املحـــــسو ــــــأ و  مــــــةالقي مــــــن ك

دولية جة عند)١.٩٧ (بلغت ال ا ة رد حتمالية ،)325 (حر القيمة أن ـ)  000.(بلغـتكما و
ةقلأ املعنو مستو إ )0. 5( ىمن ش ذا و ن، املتوسـط ن بـ ق الفـر دوأن ـا إحـصائيل ةاللـة

الواق املتوسط علصا مما سالمية؛ امعة ا طالب مـنأن ـاف بقـدر اء نيتمتعو الـذ
ــ تــم ،خال الــصفررفــضوعليــھ مــستوال" يالفــرض عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر ىتوجــد و

ـ) 0.5( الـواق واملتوسـط ـ الفر املتوسـط ن لـدىبـ ـ خال اء الـذ امعـةىمـستو ا طـالب
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ة املنــو باملدينــة ــو "رســالمية و البــديل الفــرض قبــو إحــصائية"" لمــع داللــة ذات ق فــر وتوجــد
مـــستو ـــ) 0.5(ىعنــد الـــواق واملتوســـط ــ الفر املتوســـط ن لـــدىبـــ ـــ خال اء الـــذ ىمــستو

ة املنـــو باملدينـــة ســــالمية امعـــة ا الـــواقرطـــالب املتوســـط مــــع" لــــصا يجـــة الن ـــذه وتتفــــق
دي وم ، غ ملياء اسة زد ـ) 2016(ر أخال ـاء ذ م لـد ة نـصر املس امعـة ا طالب أن ت أثب ال

جاءتب،مناس الفر حيث املتوسط لصا ق ا،والفر اسةومثل الـدي رد وا مـي ر أبو وام ر
مرتفعــــة،) 2017( بدجــــة أخالقيــــا ــــاء ذ ــــو يمتل تونــــة الز جامعــــة طــــالب أن ــــت بي ــــ وكــــذلكنال

اســـة جــــاء) Almakhlafi)2020  رد اســــة الد عينـــة لــــدى ـــ خال اء الــــذ ـــسبة أن ــــت بي رفقـــد
جزئيا مرتفعا، اسةوتتفق د راحرمع ع) 2019(ا طبقت نال العـ نت ، جامعـة ـرت ـااوأظ ئج

ــــ خال اء الـــــذ مـــــستو ــــ متوســـــطة جـــــة د ىوجــــود اســـــةر د ـــــا ومثل اســــة، الد عينـــــة رلـــــدى رجـــــاءر
مــــادي وا ي، ــــدا وا ، ـــا الغامــــدي،) 2018(ا اســــة د مــــع أن) 2017(روتختلــــف ــــت بي فقــــد

جام طــــالب لـــــدى ــــ خال اء الـــــذ ـــــاىمــــستو ومثل منخفـــــضة، جــــة بد جـــــاء ز عبــــدالعز امللـــــك رعـــــة
ن وآخر ن الصبحي اسة ع )2019(رد طبقت امللكال جامعة     .  سعودطالب

حـــساب تـــم حــــصائية الداللـــة ـــم ثــــرولتعـــرف معامــــل) ت(لقيمـــةـــم باســـتخدام
ن ص2016حــــــــسن،) (Cohen(ــــــــو بلـــــــــغ)268.  ، مــــــــھ أن ن تبــــــــ وقـــــــــد ـــــــــم)57.٠(، ــــــــو و

نمتوسط و ل التأث م ات ملح قوفقا الفر حصائية الداللة تؤكد عملية داللة وولھ
الواق املتوسط لصا ن املتوسط ن   .ب

إ السابقة يجة الن الباحث عز   :وو
تجعـــل - ســـالمية للمجتمعــات جتماعيـــة كيبــة نال بـــ الـــسائدة ــ خالقيـــة الــسلوكيات

ـا، القلــقأفرد أو از لالشــم ومــدعاة مقبــو ــ غ شــاذا ا ســلو عــد الــسو ــ غ الــسلوك لوأن ي
الضم ب الدي،( وتأن ا مي، ر ص2017وأبو ، .123 .( 

ـــــــــ - خال اء الـــــــــذ ونـــــــــات م ـــــــــسامح/العطــــــــف(اتفــــــــاق وال ام،،الرحمـــــــــة، ـــــــــ ح و والعـــــــــدل،
والتعـــاطف،والـــضم الـــذات، ـــس)  وضـــبط واملك ـــة الفطر خـــالق ـــمـــع ال حيـــاةبة تـــنظم
أجلالناس من العملية الناحية ياةجودةمن والغا النفس  . مع

الـــشرعية - اســـة الد ســـالميةرطبيعـــة امعـــة ا اءـــ للـــذ ونـــة امل القـــيم ـــساب اك ـــ إ تـــدعو
ــــ والفــــوخال وســــلم عليــــھ هللا صــــ لرســــولھ وطاعــــة ألوامــــره متثــــال و عــــا ضــــاء زإ ر

نسعادة عا،رالدا ن" قال املحسن يحب واللھ الناس عن ن والعاف الغيظ ن اظم َوال َ َ
ِ ِ ِ ِِ

ْ َ َ َُ ْ ُّ ُ َُ َّ َ
ِ ِ

َّ َ ْ ْ َْ ْ َ
ِ "

عمرانآ( عا)134: ل وقال فإذا: " ، أحسن بال ادفع ئة الس وال سنة ا ستو وال
َ َ َّ َ ُ ُ َ

ِ ِ
ُ ّ ََ ْ ََ َ

ِ ِ
ْ ْْ َ

ِ
َّ َ ََ ََ َْ

ي ِ
عداو نھ و نك ب َالذي َ َ ََ َ ََ ْ ُْ َ

ِ
َّ

حميم و كأنھ ٌة ِ
َ ٌَّ ِ

ُ َّ َ َ ٌ
 . )34: فصلت" (

ــ - ال ســالمية بــاآلداب ـ والتح الفــضيلة ــ ع يحــث سـالمية امعــة ا ــ الطــالب مجتمـع
ـــتم الــذي الـــسعودي املجتمــع ــ الطـــالب ــؤالء وجـــود وخاصــة نيــف، ا الـــدين ــا إل دعــا

املتاحة القنوات خالل من شره و سالمي  .بالدين
تمام - ـسامحا وال عتـدال و بالوسطية سالمية امعة الفكـرا مـن ـ إ يـدعو مـنيومـا

وخالل ـةاملؤتمرات، بو ال وامللتقيـات البحثيـة، واملسابقات التعليمية، لـھشطة ـا وغ
ةخالقيةسلوكياتالأثر   . الطالبلدىوالفكر

يجة   : سادسالالسؤالن
التتــرتبط       يجــة أســئلة سادسالـــبالــسؤالاليـــةالن مــدى " :ھونــص،البحـــثمــن أي ـــ يختلـــفإ

لـــدىىمــستو ــ خال اء التخـــصصالـــذ ــ متغ بـــاختالف ســـالمية امعــة ا تعلـــق"؟طـــالب و ،
التــــا الفــــرض الــــسؤال مــــستو": ــــذا عنــــد إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر توجــــد ىال ن )  0. 5(و بــــ
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سالمية امعة ا طالب جات إرد عز خال اء الذ ىمستو عـنولإلجاب ؛"التخصصى ة
الـــسؤال بـــھـــذا املتعلـــق الفـــرض ة ـــ مـــن تحليـــل والتحقـــق باســـتخدام النتـــائج ـــة معا تمـــت

تجـــــاه أحـــــادي فرضـــــياتھ) One Way ANOVA(التبـــــاين تـــــوفر مـــــن التأكـــــد ط ،عـــــد ووشـــــر
التباياستخدامھ س وتجا ، عتدا ع التو ص2008ان،. (نزاملتمثلة حسن،(و،)206. ،

ص2016 من،)329. ، أقل ا أفراد عدد مجموعات لوجود شـرط) 30(نظرا من وللتأكد ًطالبا،

إحــــــصائيا ما فحــــــص يــــــتم اللــــــذين ن الــــــشرط مــــــا باعتبا س والتجــــــا ًعتداليــــــة اســــــتخدامر فقــــــد
ن ليفـ اختبـار العينـات) Levene Test(الباحـث ن بـ س التجـا ـسبة املجتمـعلبيـان مـن ة و املـ

و شاب واختبار ، لك-ص النتـائج ) Shapiro – Wilk(و انـت و ، عتـدا ـع التو ـسبة زلبيان
  :التا

  
املجتمع:  )16 (لجدو من ة و امل العينات ن ب س التجا سبة لبيان س التجا اختبار نتائج

خالىمستوص اء   الذ

درجة الحریة   إحصائي االختبار
1 

درجة الحریة 
2  

القیمة 
 الداللة  االحتمالیة

 ) 0. 5(عند مستوىغیر دالة   720.  321  4  522.
حتمالية  القيمة أن السابق دو ا من ةعأ) 720.(ليت املعنو مستو مما، )0. 5( ىمن

و العينــــات، أفــــراد جــــات د ن بــــ س التجــــا تحقــــق ــــ ع ــــدوريــــدل ا ن اســــتخدامنتــــائجالتــــالبــــ
شـــاب عينـــة) Shapiro–Wilk ( لـــكو -واختبـــار أفــــراد الــــشرعيةمـــنالبحـــثالســـتجابات ليـــات ال

سالمية امعة    .با
و: ) 17( لجدو شاب اختبار لك- نتائج عتدا ) Shapiro – Wilk(و ع التو سبة زلبيان

خالالبحثلعينة اء الذ   ىمستو
Shapiro – Wilk 

إحصائي  الكلیة
قیمة   درجة الحریة االختبار

  الداللة االحتمال

  )0. 5(غیر دالة عند مستوى 160. 14 188.  القرآن الكریم

  )0. 5(غیر دالة عند مستوى 118. 24 156.  الحدیث

  )0. 5(غیر دالة عند مستوى 200. 16 107. اللغة العربیة

الدعوة وأصول 
  )0. 5( مستوىغیر دالة عند 200. 44. 098.  الدین

  )0. 5(غیر دالة عند مستوى 076. 223 122.  الشریعة

دويت         ا سبةالسابقلمن بال ع التو اعتدالية جاتزتحقق الطالبرلد
خال م ا ذ لالعتداليةىمستو ي ال ختبار نتائج ،)  Shapiro – Wilk (ضوء
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حتمال قيم أن وجد ن تراوحتحيث ب ةقيمو ) 076. - 200.(ما املعنو مستو من ىأك
ع) 0.05( يدل ع مما تو اعتدالية جاتزتحقق العينة رد   .أفراد

اختبار فرضيات توفر من التأكد عد تجـاهو أحـادي التبـاين )One Way ANOVA(تحليل
وجــود مــن للتحقــق اســتخدامھ نالتــم بــ ق جــاتوفــر ــمــستــاملجموعــاترد خال م ــا ذ ،ىو

ـــ يو التـــا ـــدو نحرافـــات املتوســـطات حـــسابلوا ـــة و ـــسابية للمتوســـطات راملعيا  لعينـــة ا
املختلفةالبحث التخصصات   .وفق

  
ة: ) 18( لجدو املعيا نحرافات و عينة راملتوسطات لدى خال م ا ذ البحثىمستو

املختلفة التخصصات    وفق
  االنحراف المعیاري  متوسط الحسابيال  ن  التخصص  م
 11.685 132.13 15  القرآن الكریم  1
 16.675 135.00 25  الحدیث  2
 11.606 142.71 17 اللغة العربیة  3
 14.369 137.87 45  الدعوة وأصول الدین  4
 14.656 138.22 224  الشریعة  5

 14.556 137.91  326  اإلجمالي
 

ا      أن الــسابق ــدو ا مــن نليتــ بــ مــا اوح ــ ي ي ــسا ا ــذه)١٤٢.٧١-١٣٢.١٣( ملتوســط و ،
ــ ع تــدل ـسبة ــسابيةتباعـدال ا عينـةاملتوســطات ــى،البحــثلــدى لألد ــ ع مــن مرتبـة ــ و

ا: التــا يــةليــة العر عةليــة –للغــة الــدينليــة -الــشر وأصــو ــديث- لالــدعوة ا ليـــة-ليــة و
م الكر الفـر ،القرآن داللـة عينـةووملعرفـة جـات د متوسـطات ن بـ تحليـلالبحـثرق اسـتخدام تـم

تجاه أحادي مو )One Way ANOVA( التباين و التاكما دو   :لا
أحادي: ) 19 (لجدو التباين تحليل اختبار داللة لتوضيح) One Way ANOVA( تجاهنتائج

ق التخصصوالفر متغ حسب خال اء الذ   مقياس

 مصدر
  التباین

 مجموع
  المربعات

 درجات
  الحریة

 متوسط
  المربعات

 )ف( قیمة
  المحسوبة

 قیمة
 )ف(
  جدولیةال

 القیمة
  الداللة  االحتمالیة

 بین
 283.007 4 1132.029  المجموعات

 داخل
 211.004 321 67732.391  المجموعات

   325 68864.420  المجموع

 دالة غیر  254.  2,40  1.34
  إحصائیا

مـــــ حتماليــــةيتــــ القيمـــــة أن الـــــسابق ـــــدو ا أ،)254.(لن ـــــ ـــــو مـــــستوع ىمـــــن
ة ةف(وقيمة ، )0. 5( املعنو دوليـة) 1.34) (املحسو ا القيمـة من أع ـ )  2,40(و ع ممـا

نعدم ب إحصائيا دالة ق فر ـالبحـثعينةووجود خال م ـا ذ مـستو للتخـصصىـ ،ىعـز
قبــو تــم فقــد عليــھ نـاء الــصفرلو مــستو :"يالفــرص عنــد إحــصائية داللــة ذات ق فــر توجــد ىال و

ــ) 0. 5( إ عــز ــ خال اء الــذ مــستو ــ ســالمية امعــة ا طــالب جــات د ن ىبــ ى  ،" التخــصصر
اســــــةختلـــــفوت د مــــــع اليــــــة ا داللــــــة) 2017(الغامــــــدي رالنتــــــائج ذات ق فــــــر وجــــــود ــــــت أثب وفقــــــد

ل وال العلميـــــة ليــــــات ال تخـــــصص ن بــــــ ــــــة،إحـــــصائية النظر ليـــــات ال لــــــصا ـــــة النظر كمــــــايــــــات
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مـــــع مــــــيتختلـــــف ر أبـــــو ـــــام اســــــة ود ر الـــــدي،ر تفـــــو) 2017(وا ــــــت أث ليــــــاتتخـــــصصقفقـــــد ال
خال اء الذ ات مستو العلمية ليات ال ع   .سانية

إ يجة الن ذه الباحث عز   : وو
التخـــ - حيــــث مــــن ســـالمية امعــــة ا ــــ ـــ التعلي املجتمــــع ب بــــالعلومرتقـــا تمــــام و صص

اء الـــــذ ات مـــــستو ـــــ ب التقـــــا ـــــ إ أدى ـــــا ج وخا اســـــية الد القاعـــــة ـــــ يـــــة والعر رالـــــشرعية ر ر
عينة لدى ية،البحثخال والعر الشرعية العلوم اسة ود ا بي ة القو الصلة يجة   .رن

ـــــ - ن ســـــ الدا الطـــــالب ســـــالميةرمعظـــــم امعـــــة يا الـــــذين ن الـــــدولي الطـــــالب نطنـــــوقمـــــن
ــماملخصـــالداخليـــةملــساكنا ل ـــيصة الطال املجتمـــع ـــمجتمعــاجعـــل ـــا الـــسلوكياترمتقا

  .خالقية
ـــــــــ - خال اء الـــــــــذ ونـــــــــات م ـــــــــسامح/العطـــــــــف(اتفــــــــاق وال ام،،الرحمـــــــــة، ـــــــــ ح و والعـــــــــدل،

والتعـــاطف،والـــضم الـــذات، ـــة)  وضـــبط الفطر خـــالق جلبـــتمـــع فقـــد ن، املتعلمـــ لـــدى
ع اخالقحبالنفس غض و سنة، منا ا ئةرونفو الس   .خالق

والفعاليـــــــ - ـــــــشطة خـــــــالقاتتوحيـــــــد و بـــــــالقيم ســـــــالميةاملرتبطـــــــة امعـــــــة ا مثـــــــلـــــــ ،
سامح والعدالة،،ال الشرعيةوالوسطية، ليات ال جميع ع ا عميم  .و

ع السا السؤال   :إجابة
الــسا     بالــسؤال التاليــة يجــة الن أســئلةعتــرتبط مــدى "ونــصھ لبحــثامــن أي ــ بــؤإ الت يمكــن

اب طــــالب لـــــدى ـــــ خال اء الـــــذ ســـــالميةىمــــستو جــــةمـــــنامعـــــة تـــــدبررد ات ـــــا مل م ســـــ رمما ر
م الكــر التــا" .القـرآن الفــرض الـسؤال ــذا تعلـق ــال: "و خال اء الــذ بمـستو بــؤ الت ىيمكـن

مـــن ســالمية امعـــة ا طـــالب جـــةلــدى ـــارد مل م ســ رمما مر الكـــر القــرآن تـــدبر عـــن" ات ولإلجابـــة
وال الـــسؤال ةـــذا ـــ مـــن بـــھتحقـــق املتعلـــق نحـــدارالفـــرض تحليـــل باســـتخدام الباحـــث قـــام

ال عينــــة لــــدى ــــ خال اء الــــذ جات بــــد بــــؤ للت ــــسيط ال طــــى القــــرآنبحــــثرا تــــدبر جــــات د رمــــن
التا دو ل وفقا م   : لالكر

ال: ) 20 (لجدو طى ا نحدار بؤتحليل للت عينةبسيط لدى خال اء منالبحثالذ
ات ا مرم الكر القرآن   تدبر

المتغیر 
 المنبئ

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحدید

معامل 
التحدید 
 المعدل

" ف"قیمة 
 االنحداریة

القیمة 
االحتمالیة 
  لقیمة ف

  مستوى
  الداللة

  قیمة 
 الثابت

  معامل
  االنحدار

 B 

معامل 
  )بیتا(

  

درجة 
تفسیر 

 باینالت

  قیمة
   ت

القیمة 
  االحتمالیة

مستوى 
  الداللة

مھارات 
  تدبر

 القرآن 
 الكریم

.009 .000 .003 .026 .873  

غیر دالة 
عند 

مستوى 
)0.05( 

138.63  0.006  0.009- 0.3%   -.160  .873  

غیر دالة 
عند 

مستوى 
)0.05( 

  
أقــــ        عــــن ــــ ع ــــ ال تبـــاط معامــــل قيمــــة أن الــــسابق ــــدو ا مــــن ريتـــ تبــــاطل نبــــرا

ــساو ـــ خال اء والــذ م الكـــر القــرآن تـــدبر ات ــا يم املعـــدل، )009.(ر التحديـــد معامــل أن كمـــا
ع) 003.(يـــساو التــــا ـــ املتغ جــــات د ــــ املفــــسر التبـــاين ــــسبة أن ــــ ع ــــ( رممــــا خال اء ) الــــذ

املــــــستقل ــــــ املتغ م(بواســــــطة الكــــــر القــــــرآن قيمــــــة؛ولــــــ) ، %٠.٣(بلغــــــت)  تــــــدبر جــــــاءت ف(ذا
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ــة إحــصائيا) رنحدا دالــة ــ بلغــت؛غ حتماليــة )026(.حيــث ــا وقيم مــن .) 873(، ــ أع ــ و
ـــــة املعنو نحـــــدار )0.05(قيمـــــة معامــــــل جـــــاء كمــــــا تــــــا) 0.006-(، ب قيمـــــة دالــــــة) -009.-(و ـــــ غ

قيمـــة خــــالل مـــن وذلـــك بلغـــت) ت(إحـــصائيا، ـــ احتماليـــة)   160.-(ال قيمــــة) 873.(  بقــــيم ـــ و
ة املعنو قيمة من املـستقل )0.05(أع ـ املتغ تأث عدم إ ش مما م(؛ الكـر القـرآن ـ) تـدبر

ع التا خال(املتغ اء يلة) الذ ض سبة ب إحصائياإال دالة نحـدارغ معامـل قيمة يساو
التباين،)-006.-( تفس ق، )003.(وقيمية تم بـؤوعليھ الت يمكـن ال ـو و الـصفر الفرض يبو ل

م الكــر القـــرآن تــدبر ات ــا م مـــن ــ خال اء ن. ربالــذ أمـــ اســة د مـــع يجــة الن ــذه ) 2017(روتتفـــق
أنھ ت أثب تباطفقد ا عالقة توجد اتيرال ـ املتغ ـا و م الكـر القـرآن تـدبر مقياس ن ب ،ة ىخـر

ــزار ا انيــا اســة د مــع روتختلــف ــ )2018(ر بي ــ خــاللال مــن ــ خال اء بالــذ بــؤ الت يمكــن أنــھ ت
النفسية املناعة   .مقياس

إ يجة الن ذه الباحث عز   : وو
بقـــيم  - ــــ خال اء الــــذ تبـــاط الطالــــبأخالقيــــةرا مجتمــــع ـــ متعــــددة مــــصادر مـــن ــــسبة مك

تــدبر عــد و التعليميــة، تــھ ي و موأســرتھ الكــر املــصادرالقــرآن ــذه مــن واحــد ولــذامــصدر ؛
ضعيفاان ه  .تأث

خال - اء والذ م الكر القرآن تدبر ات ا م الطالب مستو ن ب اختالف روجود ـى إ أدى ،
ا ال بالقدر خال اء الذ التأث  .عدم

م - الكــر القــرآن تــدبر نمــا ب الطــالب، لــدى ــسبة واملك ــة الفطر للقــيم ــ خال اء الــذ موافقــة
سبة املك ات ا امل ع يةرعتمد والعر الشرعية العلوم اسة د  .رمن

الـشرعية  - اسـة الد يــةرطبيعـة ونــةوالعر امل القـيم ـساب اك ـ إ تــدعو سـالمية امعـة ا ـ
وســــلم عليــــھ هللا صــــ لرســــولھ وطاعــــة ألوامــــره متثــــال و عــــا ضــــاء إ ــــ خال اء رللــــذ

ن، الــدا ـسعادة روالفـو اءز الـذ ــ مباشـر ل ـش يــؤثر قـد ـذا عينـةو لــدى ـ البحــثخال
م الكر القرآن تدبر ات ا م ع عتماد ردو   .ن

  :التوصيات
امعـــة - ا طــــالب ـــ التــــدبر تب ات ـــا م ــــا –رقائمــــة ا البحـــث ــــ ـــا إل التوصــــل تـــم ــــ ــــ -ال

م الكر القرآن مع م وحفظاعامل  .تالوة
بذاتھ، - قائما علما م الكر القرآن تدبر يتطلـبجعل ـذا نو عـضتـضم اسـية الد طـط را

ات مباشرراملقر ل ش م س اتھتنميةال ا نرم املتعلم     .لدى
ال - عــض وتوظيــف تــدبرــشطةفاعليــات ات ــا م تنميــة ــ مرالتعليميــة الكــر لــدىالقــرآن

ن   . املتعلم
فــضال - ن، املتعلمــ لــدى م الكـر القــرآن تــدبر ات ــا م ـ تن ــ ال س التــد اتيجيات إســ ر رتطـو ر

م لد ا تحقق مدى ن تب ال م التقو أساليب   .عن
ات - املقـــر توصـــيف ـــ النظـــر اليـــةرإعـــادة اتا ـــا بم مباشـــر ـــ غ أو مباشـــر ل ـــش راملرتبطـــة

الثالثــــة عــــاد ــــا مخرج تتــــضمن بحيــــث م، الكــــر القــــرآن املتــــدبر ات مــــستولرــــا ــــ ىتــــدبر
للما السعودي لإلطار وفقا والكفاءات ات ا وامل ف رملعا التر  .ؤ

لـدى - ـ خال اء الـذ عـز سـالمية امعـة ا عمل ش و عليمية و ية تد برامج زإقامة رو ر
اسية الد ات املستو جميع م لد م الكر القرآن تدبر ات ا م تنمية م س و رالطالب،   . ر

مـن - ـسـتفادة املقدمــة ـ خال اء الــذ عـاد وأ م الكــر القـرآن تــدبر ات ـا م بحــثالرقائمــة
ا اا مالتعليميةالعمليةوتوظيف س لدىبما ا نتنمي  .املتعلم
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ات - مــستو ـ ع والــتأكيد م، الكـر القـرآن تـدبر ات ـا م ـساب اك ـ ع الطـالب ـ وتحف يع رـ
اليومية م سلوكيا ينعكس بما م لد خال اء  .الذ

ــ - املــستخدمة س املقــاي تطبيــق ــاالبحــثتفعيــل ات؛ا ــا م ــ الطــالب مــستو رلتعــرف ى
خال اء والذ م الكر القرآن  .تدبر

مــــن - عـــد ـــل ل الـــشر الـــــتأصيل خـــالل مـــن الطـــالب لــــدى ـــ خال اء الـــذ ات مـــستو ـــز عز
اس لد وفقا عاده سالميةمرأ امعة با ية والعر  . الشرعية

حات   : املق
ـــ - مماثلـــة اســـة د التعرإجـــراء ـــد واملعا ســـالميةرالـــدو امعـــة با ومراحـــلليميـــة التعلـــيم ،

السعودية ية العر باململكة  . العام
بر - ــــنــــفاعليــــة العــــام التعلــــيم طــــالب لــــدى م الكــــر القــــرآن تــــدبر ات ــــا م لتنميــــة ح ــــ مق رامج

املختلفة  .املراحل
مـــستو - مىقيـــاس الكـــر القـــرآن تـــدبر ات ـــا باململكـــةرم م الكـــر القـــرآن تحفـــيظ س مـــدا رلـــدى

ية نة(السعوديةالعر مقا اسة رد  .)ر
امعـــة - ا طـــالب لـــدى خـــر ات ـــ املتغ بـــبعض ـــ خال اء الـــذ عالقـــة حـــو اســـة د ىإجـــراء ل ر

 .سالمية
عالقة - حو اسة د لإجراء مر الكر القرآن امعـةتدبر ا طـالب لـدى خر ات املتغ ىببعض

 .سالمية
ا - القـرآن تدبر ات ا م لتنمية حة مق اتيجية إس طـالبرفاعلية لـدى ـ خال اء والـذ م لكـر

سالمية امعة  . ا
عـــنجـــراءإ - للكـــشف العـــام التعلـــيم بمراحـــل القـــرآن وعلـــوم التفـــس لكتـــب تحليليـــة اســـة رد

م الكر القرآن تدبر ات ا مل ا تضمي  .رمدى
لكتــــــبإجــــــراء - تحليليــــــة اســــــة يــــــةرد العر واللغــــــة ســــــالمية بيــــــة العــــــامال التعلــــــيم بمراحــــــل

عن اللكشف تضمي خالمدى اء للذ ونة امل السبعة  .للفضائل
تـــدبر - ات ــا م تنميــة ــ ســالمية امعــة با س التــد يئــة أعــضاء دو حــو اســة د رإجــراء ر رر ل

م طال لدى خال اء والذ م الكر  .القرآن
وســــبل - ســــالمية امعــــة ا طــــالب لــــدى م الكــــر القــــرآن تــــدبر معوقــــات حــــو اســــة د لإجــــراء ر

ا   .عالج
تدبر - ات ا م م الكر القرآن حفظ أثر طـالب رقياس لـدى ـ خال اء والـذ القرآنيـة يـات

سالمية امعة  .ا
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  :المصادر والمراجع
  القرآن الكریم -

  المراجع العربیة: أوال
ز عز مجدى يم، ي).2007(إبرا الذا التعلم أساليب خالل من رة. التفك الكتب: القا  . عالم

م يم، ـــــزإبـــــرا عز والـــــتعلم). 2009(جـــــدي التعلـــــيم يم ومفـــــا ات مـــــصط ـــــم رة. م عـــــالم: القـــــا
  .الكتب

عبداملجيـــــد عاصــــم محمــــد،أحمــــد، يم إبـــــرا اء). 2017(وعبــــده، بالـــــذ وعالقتــــھ ـــــ املد رالتنمــــر
تالميـــذ لـــدى ـــ عداديـــة خال ـــھ: املرحلـــة بؤ ت اســـة بيـــة مجلـــة. رد ال ـــ يـــة عر اســـات رد

النفس العربرابطة. وعلم ن بو   .457-451،)86(ال
ســــــــعيدمأكــــــــر محمــــــــد ــــــــت ب حبــــــــة الوســــــــائط). 2019(، بــــــــث ــــــــ ع قــــــــائم تــــــــد برنــــــــامج رفاعليــــــــة

اســت( مجلـــة) البود م، الكــر القــرآن معلمــات لـــدى ــي القرآ الــنص تــدبر ات ـــا م تنميــة رــ
والنفسية، ة بو ال اسات للد سالمية امعة   . 141-122 ،)2(27را

ن نأحمد،أم رة. خالق). 2012(أم والثقافة: القا للتعليم نداو  .يمؤسسة
عباس عبدالرحيم ن، يـة) .2017(أم العر اللغـة شـعبة طـالب لـدى م الكـر القـرآن تدبر ات مستو

ة التدبر لذائقتھ نفعا اء والذ آياتھ سياق م وع لية. ومدى ة، بو ال العلوم مجلة
الوا جنوب جامعة بية، مصر،ال   .  310 -191،)31(دي،

ــــ،ــــدل ع بــــن م). ت-د(اشــــم الكــــر القــــرآن تــــدبر يــــة،علــــيم من ومراحــــل عمليــــة . أســــاليب
ســــــالمية الــــــشئو ة ا و جــــــدة، بمحافظــــــة م الكــــــر القــــــرآن لتحفــــــيظ يــــــة ا معيـــــة نا ر  ز

شاد و والدعوة وقاف   .رو
الب ة ــــــ املغ بــــــن يم إبــــــرا بــــــن إســــــماعيل بــــــن محمــــــد ، املــــــسند). ه1422(يخــــــاريالبخــــــار ــــــامع ا

وأيامــــھ نھ وســــ وســــلم عليــــھ هللا صــــ هللا ســــو أمــــو مــــن املختــــصر يح لالــــ ر :  تحقيــــق. (ر
الناصر ناصر بن وت)زمحمد ب النجاة: ، طو  .   قدار

ات والـــ ن، حـــس عـــوض خالـــد محمـــد،الـــبالح، ـــ). 2018(مجـــدي خال اء الـــذ عـــاد أ ن تحـــس
ا نحــو تجــاه ــ والثقــةوأثــره امعــة لغــش ا طــالب لــدى ــوف. بــالنفس ا جامعــة مجلــة

ــــوف ا جامعــــة ــــة بو ال ــــ،للعلــــوم العل والبحــــث العليــــا اســــات الد الــــة -105،)2(4،رو
139. 

ــــشيل م ــــا، أن). 2007(ربو طفـــــال علــــم ـــــ ال الــــسبع والفـــــضائل املعــــاي ـــــ خال اء الــــذ بنـــــاء
ن أخالقي ونوا س. (ي ا سعد ن)ترجمة ام: الع ا الكتاب  . دار

قــي ي،الب راســـا ا جردي ــسر ا ـــ مو بـــن ــ ع بـــن ن ـــس ا بــن ِأحمـــد ْو َ ْ ُ
ن3ط). 2003( الـــس ،

عطا: تحقيق.(ىالك القادر عبد وت) محمد العلمية: ب الكتب   دار
عبــــــدامللك داود ي، ــــــدا وا محمــــــد، جــــــاء ، ــــــا عثمــــــان،را عبــــــدهللا مــــــادي، بنــــــاء ). 2018(وا

نمقيــ ـــامعي ا للطلبـــة ــ خال كـــم ا وفـــق ـــ خال اء الـــذ ر .اس لتطـــو الدوليـــة املجلـــة
باليمن، والتكنولوجيا العلوم جامعة ،   .171-140،)16(9قالتفو

ــراح يوســف،ا ي نجــاز). 2019(ــا ودافعيــة الــذات تقــدير مــن ــل ب وعالقتــھ ــ خال اء الــذ
طلبــة والتكنو لـدى للعلــوم ن العــ ــسانيةلوجيــاجامعــة للعلــوم قة الــشا جامعــة مجلــة ر،

جتماعية  . 483-451)1(16و
ع ي، رجـا فا الــشر ن الــز ــ ع بـن محمــد بــن فــات). 1981 (ــ التعر وت .كتـاب ــ الكتــب: ب دار

 .العلمية
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ـــزار  س،ا خمـــ ـــ). 2018(رانيـــا خال اء بالـــذ ـــا وعالق امعـــة ا طـــالب لـــدى النفـــسية املناعـــة
داء بيــة،. ـاديو وال والعلـوم لــآلداب البنـات ليـة داب، ــ ـ العل البحــث مجلـة

شمس، ن ع  .164-130،)19(7جامعة
افظ عبـــدا أســـ عـــافرة، جتماعيــــة). 2018(ا باملـــساندة وعالقتـــھ ـــ خال اء الـــذ ىمـــستو

دن ــــ التطبيقيـــــة البلقــــاء جامعـــــة طلبــــة بيـــــ.رلــــدى وال الطفولــــة ليـــــةمجلــــةة،مجلـــــة
ة، سكند جامعة طفال، راض   .412-377،)36(10ر

يــــل دان العــــاطفي). 200(جوملــــان، اء س.(الــــذ يــــو ومحمــــد ، بــــا ا ــــ لي ــــت)ترجمــــة و ال عــــالم: ،
  . املعرفة

ن حــــس بــــن ــــ ع بــــن ن حــــس ــــي، ر م).). 2016(ا الكــــر القــــرآن ســــالمية،تــــدبر امعــــة ا مجلــــة
الشرعية ام،للعلوم املنوا باملدينة سالمية  .62-11،)173 ( 48ة،رعة

ميد عبدا عزت برنـامج). 2016(حسن، باسـتخدام تطبيقات بو وال النف  SPSSيحصاء
رة. 18 ي: القا العر الفكر   .دار

عثمـــانحـــسن، حـــسن وتطبيقاتـــ). 2015(يوســـف ـــ خال اء عھالـــذ وأثـــره ـــة النبو الـــسنة ــــــ
املــــــسلســــــ ــــــلوك ــــــديثا م ا ة(.لعــــــصر ــــــشو م ــــــ غ ماجــــــست رســــــالة القـــــــدس،) ر جامعــــــة

ن  . فلسط
أحمـد،حنتوس بـن ن). ت-د(سعد املبـ الكتـاب تـدبر ـ ع ن ـة: ردن. املعـ التنمو ـد مز مؤسـسة

ن املع مركز ية،  .    ا
جمعة بن خالد راز، خالق) 2009(ا ت،موسوعة و ع: ال والتو شر لل ثر ل أ  .زمكتب
صا بن محمد تدبر).  2017(الدليقان، ات ا م تنمية سالمية بية ال معل أداء رمستو ى

ة ــــــ عن بمحافظــــــة ـــــــة الثانو املرحلــــــة طــــــالب لــــــدى م الكــــــر ماجــــــست(. القــــــرآن ـــــــرســــــالة غ
ة ــــشو بيــــة،)رم ال ،،ليــــة العــــوا ــــز العز عبــــد محمــــد تــــدبر، مجلــــة ، القــــر أم ىجامعــــة

2)4(،295-306 .  
عبدالقادر،يالراز  بن بكر ي أ بن اح). 2000(محمد ال رة. مختار ديث: القا ا    .دار

الــدي وا مــي، ر أبــو وــام س). 2017(جمــال،ر ـــ ا ــ بمتغ وعالقتــھ ــ خال اء الــذ يمـــستو ى
دنيـــة تونــــة الز جامعــــة طلبـــة لــــدى ليـــة لألبحــــاث.روال املفتوحــــة القـــدس جامعــــة مجلــــة

ب ال اسات والنفسيةروالد ة  . 126-115 ، )17 (5 ،و
ت عثمان،الس بن م). 2016(خالد الكـر القرآن تدبر الصة ـاض. ا اسـات: الر للد تـدبر رمركـز

ات شا س  . رو
عبـــدالغ،ســـرحان باط). 2013(عبـــدهللا ســـت و ـــل التأو ات بمـــصط وعالقتـــھ حقيقتـــھ التـــدبر

ـــ ع تحليليــة بالغيـــة اســـة د ، والتفـــس ــم كــيمروالف ا الـــذكر ـــاض.آيـــات تـــدبر: الر مركـــز
ات شا   .رلالس

ـــــ ع عبدالـــــصمد ـــــ أم وســـــعود، أحمـــــد، محمـــــد الـــــدين جمـــــال نفـــــي، برنـــــامج). 2018(ا فعاليـــــة
ن املعـــاق لـــدى ـــ خال اء الـــذ لتنميـــة شـــادي املـــشكالت رإ عـــض خفـــض ـــ وأثـــره ســـمعيا

م لد التنميةمجلة. السلوكية أجل من الثقافة  . 60-1،)125(18،جمعية
 ، ــــ ع عبدالــــصمد ــــ أم أحمــــدوســــعود، محمــــد الــــدين جمــــال نفــــي، شــــادي. ا إ برنــــامج رفعاليــــة

ن املعــاق لــدى ــ خال اء الــذ الــسلوكية لتنميــة املــشكالت عــض خفــض ــ وأثــره ســمعيا
م التنميةمجلة.  لد أجل من الثقافة جمعية والتنمية،  .  60-1) 125 ( 18الثقافة
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مح ، ةســـماي وعمـــا ي). 2018(ســــ،رمـــود، الوجـــدا اء ــــ،الـــذ وتطبيقاتـــھ نماذجـــھ، ومــــھ، مف
املد ة .رالوسط شر ال التنمية مجال البحث وحدة   .306 -282،)3(9 ،مجلة

يدي عمر،الس بن القرآن).2002(سليمان اض. تدبر البيان: الر   .مجلة
حــــسن بــــن خالــــد ، ي الكــــرم ).2018(الــــس القــــرآن تــــدبر ات باملرحلــــةرــــا القــــرآن ــــ معل لــــدى م

ا اســتخدام ومعوقــات ة(. املتوسـطة ـشو م ماجــست رســالة بيــة)ر ال ليــة امللــك،، جامعــة
تدبر مجلة  ). 344 -321.،)6 (،سعود،

والنجــار    حــسن، اتھ، ـب،ـ والنفــسية). 2003( ز ـة بو ال ات املــصط ــم رة. م الــدار: القــا
اللبنانية ة  .املصر

املختـارالشنقيطي، محمـد بن ن م بـالقرآن). ــ1415(محمد القـرآن إيـضاح ـ البيـان . أضـواء
وت ع:  ب التو و شر ال و للطباعة الفكر   .زدار

محمـد والقـضاة، ، ـ مو ـ ع ن، ـيالت،،الـصبحي و عبـدهللا، طـان، وقر ميـدي، ا والـضيدان،
اع). 2019(مــــصطفى ــــ ال حــــل ة ــــا بم وعالقتــــھ ــــ خال اء امللــــكرالــــذ جامعــــة طلبــــة لــــدى

ات ـــــــ املتغ عــــــض ضـــــــوء ـــــــ ،. ســــــعود ـــــــام ا التعلـــــــيم جـــــــودة لــــــضمان يـــــــة العر املجلـــــــة
12)40(،107-132.  

ســم أحمــد املنيــا). 2019(صــديق، جامعــة طلبــة لــدى الــصداقة بجــودة ــ كمن ــ خال اء . الــذ
بحــــاث ــــشر و للعلــــوم يــــة العر املجلــــة والنفــــسية، ــــة بو ال العلــــوم مــــعمجلــــة نبالتعــــاو

ن، بفلسط للبحوث القومي   .616-582،)2(20املركز
ناصــــر بــــن ســــليمان بــــن مــــساعد والتــــدبر).2009(الطيــــار، باط ســــت و والتفــــس ــــل التأو ــــوم مف

اض2ط. واملفسر الر ي: ، و ا بن   .زدار
مصطفى محمد ، بالكف) .2016(قعبدالراز بـؤ الت ـ ـ خال و ـ الر اء الذ من ل ام  ايـاتوإس

ــا أ بمدينـة ن ـو املو ـ معل لـدى ـصية اصـة.ال ا بيـة ال ق،مجلـة الزقــا -زجامعـة
يــــل والتأ عاقــــة علــــوم املعلومــــات-ليــــة يــــة مركــــز والبي والنفــــسية ــــة بو  -363)15(،ال

442  . 
محمـــدعبـــدالرحمن أســـماء أحمـــد، الـــسيد، محمـــد محمـــود،، محمـــد اء).2018(مـــراد، الـــذ عـــاد أ

ـــ عداديـــةخال املرحلـــة تالميـــذ لـــدى بـــالتنمر ئـــة ونفــــسية،. املن ـــة و تر اســـات د رمجلـــة
بية ال ق،،لية الزقا   81-57،)98(زجامعة

محمــــود الــــدين صــــالح تحليــــل). م1993(عـــالم، ــــ يــــة ام والالبا يــــة ام البا حــــصائية رســــاليب ر
ة بو وال النفسية البحوث رة. بيانات ا: القا الفكر يدار    .لعر

عبــــدالعاطي ســــعيد الــــة العــــال، مــــن).2018(أبــــو عــــاد أ لتنميــــة ح ــــ مق تــــد برنــــامج رفعاليــــة
امل يالفكر قتصاد معلمات الطالبات لدى خال اء بية والذ ال تحديات ضوء

النوعيــــة،املــــستقبلية بيــــة ال مجــــاالت ــــ يــــة عر بحــــوث العــــرب،مجلــــة ن بــــو ال ،رابطــــة
)10 (193- 235. 

ســــــالمية امعــــــة با يل ــــــ وال القبــــــو شــــــئو لعمــــــادة حــــــسب). 1441(ن الطــــــالب أعــــــداد بيــــــان
سيات   .ا

ســــــليمان،العمــــــر بــــــن والتــــــدبر ). 2015(ناصــــــر فــــــظ ا القــــــرآن(مــــــدارج فــــــظ الوســــــائل ــــــسر أ
اض). وتدبره ات: الر شا لالس تدبر   .   رمركز

مختار أحمد ا). 2008(عمر، اللغة م املعاصرةم ية رة. لعر الكتب: القا   . عالم
، ـــزالعـــوا العز عبـــد التطبيقيـــة). 2018(محمـــد التـــدبر ات ـــا تـــدبر. رم ز،مجلـــة عبـــدالعز محمـــد

 . 199 -88) . 4 (2. العوا
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ــــد صــــاالعو بـــــن عــــصام م). 2010(، الكــــر القـــــرآن ــــ التــــدبر ـــــاض،3ط. فـــــن التـــــدبر: الر مركــــز
ات شا والتع رلالس ة بو    .ليميةال

هللالغامدي ار ا ي صا التعص). 2017(، من د ا خال اء الذ لـدىرالبردو ا
ز العز عبد امللك جامعة املتخصصة،. طالب ة بو ال ة الدو  . 40 -19)6(6راملجلة

ـــادي آل ـــز عز بـــن مـــشعل بـــن عـــادل عــــض) .2015(الغامـــدي، تنميـــة ـــ ح ـــ مق برنـــامج فاعليـــة
ات ـــــا الباحـــــةرم بمنطقـــــة ـــــة الثانو املرحلـــــة طـــــالب لـــــدى القرآنيـــــة النـــــصوص مجلـــــة. تـــــدبر

ر جامعة بية، ال لية بية،   .  102-61،)164(2مصر،،زال
محمد ، القرآن). 2005(الغزا مع نتعامل رة7ط. كيف القا شر: ، وال للطباعة مصر   .ضة

شــاد عــادل ا). 2013( رغنــيم، القــرآن تــدبر ات ــا مرم فيــصلامل. لكــر امللــك امعــة العلميــة . جلــة
ة،مجلة دا و سانية   . 72-41). 2(14رالعلوم

ي واملنـــــصو ، ـــــ ع بـــــن ـــــد ، ـــــ رالغي عثمـــــان،ز بـــــن القـــــرآن).2009(عبـــــدهللا معلـــــم ســـــة مما رمـــــدى
التدبر لتحقيق مة الال سية التد ات ا زللم ر بأسـيوط. ر بية ال لية ،)2(25مـصر،–مجلة

111-154 .  
حل ق فار جمعة ، مـن). 2013(وفرغ عينـة لـدى النفـسية ة بالـ عالقتـھ و ـ خال اء الـذ

ن ق بية. املرا ال لية ر،،مجلة      103-77،)154(،2زجامعة
عقـــــــوب بـــــــن محمـــــــد الـــــــدين مجـــــــد ـــــــادي، وز املحـــــــيط). ت-د(الف يـــــــل: لبنـــــــان. القـــــــاموس ا دار

شر وال للطباعة ية العر    . املؤسسة
ة و ا قيم الـدينزابن شـمس سـعد بـن أيـوب بـن بكـر ـي أ بـن محمد ن). 1996(، الـسالك مـدارج

ن ــستع وإيــاك عبــد إيــاك منــاز ن البغــدادي. (لبـ بــا املعتــصم محمــد وت)تحقيـق ــ ب ، :
ي العر الكتاب   .دار

ي ـــــــــالكـــــــــسبا ع محمـــــــــد ـــــــــة) 2011(، بو ال ات املـــــــــصط لل: ردن. موســـــــــوعة ة املـــــــــس ـــــــــشردار
ع   .زوالتو

ســـالمية امعـــة با الـــدين وأصـــو الـــدعوة اســـية).2019( لليـــة الد طـــة ـــ. را جاع ســـ تـــم
15/5/2020   http://iu.edu.sa/site_Page/32914  

محمــود،الو يوليــو2013(محمــد م). ، الكــر القــرآن تـــدبر ــ لتـــدبرا. قواعــد و العــال لملــؤتمر
م الكر القرآ،القرآن مةتدبر حياة وأثره م الكر  .  قطر،الدوحة ،ن

ي  ن،اللقـا ـ،حـس ع مــل، وطــر). 1999(وا املنـا ــ املعرفـة ــة بو ال ات املـصط ــم قم
س رة. رالتد الكتب: القا  .عالم

ــاض ثــائر ــدي، وم ن، ياســ ، ــ غ رمليــاء امعــة). 2016(ز ا طلبــة لــدى ــ خال اء ليــة .الــذ مجلــة
بية، ةال نصر املس امعة   .464-443،)2(ا

ي محمـد،املـال الطلبــة). 2019( فاطمــة مــن عينـة لــدى الـضبط ــة بوج وعالقتــھ ـ خال اء الــذ
ن البحـــــر بمملكـــــة وميـــــة ا س املـــــدا ـــــ ن والعـــــادي ن ـــــو املو ن ق العلـــــوم. راملـــــرا مجلـــــة

بالتعــــا بحــــاث ــــشر و للعلــــوم يــــة العر املجلــــة والنفــــسية، ــــة بو القــــوميال املركــــز مــــع نو
ن، بفلسط  .166-135،)2( 20للبحوث

ية العر اللغة الوسيط). 2004(مجمع م رة4ط. امل القا الدولية: ، ق الشر   .ومكتبة
ــ فت ــشام الــرب، جــاد عبــاس، ــة فو ــادي، أحمــد، صــالح ســتدال).2017(زمـراد، حــصاء

رة القا السلوكية، ديث: العلوم ا الكتاب     .دار
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عبــدالرحمن  بــن أســامة ، ــ م).2017(املراك الكــر القــرآن تــدبر يــة من تــدبر. نحــو محمـــد،مجلــة
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ـــسي ا اق الـــر عبــد بـــن محمـــد بــن محمـــد يـــدي، الز ّزاملرتــ ّ ر). ت-د(ّ جـــوا مـــن س العـــر وتــاج
رة. القاموس داية: القا ال   .دار

ـــس ،مــسلم ا أبــو ـــاج ا يبــن ـــسابو الن القــش رن بنقـــل).ت-د( ي املختــصر يح الـــ املــسند
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