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العوامل ذات العالقة بتفوق الثانوية األولى لتحفيظ القرآن الكريم للبنات 
بالهفوف على مستوى المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية في نتائج 

 والمعلماتمن وجهة نظر الطالبات ) قياس( المركز الوطني للقياس
ن س ا سعد بن د   ف

ة اإلسالمية    قسم ة    ، التربي ة التربي ن سعود اإلسالمية      كلي د ب ام محم ة اإلم ة  ، جامع ، المملك
  .العربية السعودية

ي1 و لك يد   fh6677@Gmail.Com :ال
 :المستخلص

لت ــ و ـة الثانو بتفــو العالقـة ذات العوامــل ــ ع التعـرف ــ إ اسـة الد ــذه قـدفت حفــيظر

ــــ الـــسعودية يــــة العر باململكـــة ــــة الثانو س املـــدا مـــستو ــــ ع فوف بـــال للبنــــات م الكـــر رالقـــرآن ى

للقيـاس الوط املركز ـا). قيـاس(نتائج أدا انـت و ، املـس الوصـفي املـن اسـة الد رواسـتخدمت

ثــانو الثالــث الــصف وطالبــات معلمــات جميــع ــم و ــامال اســة الد مجتمــع ــ ع طبقــت بانة ياســ
ً

ر

سـة ات. رباملد والقـد ـ ا الد التحـصيل ات اختبـا ـ سـة املد تفـو جوانـب اسـة الد بعـت ت روقـد ر ر ر قر

ــــ ع ة ــــ متم نوعيــــة نتــــائج ســــة املد ــــا ف حققــــت حيــــث ة ــــ املتم س للمــــدا قيــــاس وجــــائزة رالعامــــة ر

الـــــسنوات جميـــــع ـــــ باململكــــة ـــــة الثانو س املـــــدا جميـــــع رمــــستو ـــــم. ى أ أن ـــــ إ اســـــة الد روتوصــــلت

تفو ـقعوامل العلميـة املـادة املعلمـات وتقـديم متقنـا، حفظـا م الكـر القـرآن حفـظ سة ًاملد ً
ر

ســــــــرة وعنايــــــــة واملختـــــــصرات، ــــــــصات امل عـــــــن والبعــــــــد املــــــــة مت ة بـــــــصو اســــــــية الد ات راملقـــــــر رر

والعالقــــــات املتنــــــوع، ــــــ العل طــــــالع و القــــــراءة ــــــ ي الــــــذا الطالبــــــات ــــــد وج ، ــــــ العل ا بمــــــستوا

ــ املتم نــسانية بــ املحمــود والتنــافس الطالبــات، ن بــ الثقــة ح لــر ســة املد ــث و ســة، املد ــ وة ر ر

ات ختبـــــا ــــ ع الطالبـــــات ب وتــــد ات، ختبــــا ـــــذه ــــ املرتفعــــة جات الـــــد لتحــــصيل رالطالبــــات ر ر ر

ـــــا ج وخا ســـــة املد رداخـــــل ســـــة،. ر املد ـــــذه ل ـــــ املتم النمـــــوذج ـــــذا مـــــن باإلفـــــادة اســـــة الد روأوصـــــت ر

بالعوام خذ ة خروروضر س املدا التفو ذا إ أدت ال ىل   .رق

املفتاحيــــة لمـــات التحــــصيل :ال ات اختبــــا م، الكــــر القــــرآن تحفــــيظ املحمــــود، التنــــافس ، رالتفــــو ق

للقياس الوط املركز ، ا   ).قياس(رالد
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Factors related to the superiority of the first secondary school for 
memorizing the Holy Qur’an for girls in Hofuf at the level of 

secondary schools in the Kingdom of Saudi Arabia in the results of the 
National Center for Measurement (Qiyas) From the point of view of 

the students and teachers 
Fahd bin Saad Al-Hussein 
Department of Islamic Education, College of Education, Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: fh6677@Gmail.Com 
ABSTRACT 
This study aimed to identify the factors related to the superiority of the 
first secondary school for memorizing the Holy Qur’an for girls in 
Hofuf at the level of secondary schools in the Kingdom of Saudi 
Arabia in the results of the National Center for Measurement (Qiyas). 
The study used the descriptive survey method, and its tool was a 
questionnaire that was applied to the entire study population, which 
are all female and male third year secondary school teachers and 
students. The study tracked aspects of the school's superiority in 
academic achievement and general aptitude tests, and the Qiyas Award 
for Distinguished Schools, in which the school achieved distinguished 
qualitative results at the level of all secondary schools in the Kingdom 
in all years.     The study concluded that the most important factors for 
the school’s superiority are the memorization of the Noble Qur’an 
perfectly, the teachers’ presentation of the scientific material in the 
curricula in an integrated manner, the distance from summaries and 
abbreviations, the family’s concern for their scientific level, the 
students’ self-effort in reading and various scientific knowledge, the 
distinguished human relations in the school, and broadcasting The 
school is based on the spirit of trust among female students, and the 
commendable competition among female students to obtain high 
marks in these tests, and trains female students for tests inside and 
outside the school.     The study recommended making use of this 
distinguished model of this school, and the necessity of taking into 
consideration the factors that led to this superiority in other schools.  
Keywords: excellence, memorization of the Noble Qur’an, secondary 
schools, the National Center for Measurement, measurement.   
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 :مقدمة

للقيـــاس الـــوط املركـــز ا ســنو ا يـــصد ـــ ال بالنتـــائج الباحـــث تمـــام ال ًنظــرا ر املتعلقـــة) قيـــاس(ً
ل ـ ا الد والتحـصيل العامـة ات القد رباختبار ر يـةي العر باململكـة العامـة ـة الثانو وطالبـات طـالب

ــة الثانو م الكـر القـران تحفــيظ س ملـدا ـ املتم ــ العل املـستو ـا خالل مــن بـر ـ وال رالـسعودية، ى ز
نـة مقا ـا ف تـم سابقة اسة د الباحث أجر حيث باململكة، ة الثانو س املدا جميع مستو رع ر ىر ى

الثا م الكــــر القـــران تحفــــيظ س مـــدا رمـــستو يــــةى العر اململكـــة ــــ العامـــة ــــة الثانو س باملـــدا ـــة رنو
للقيــــاس الــــوط املركــــز نتــــائج خــــالل مــــن مــــن) قيــــاس(الــــسعودية ــــ1428لألعــــوام وح ه1437ه

مـستو ـ ع ـة الثانو م الكـر القـران تحفيظ س ملدا ا ومم ا وا تفوقا اسة الد ذه رت ىوأظ ر ر
ً ً ً

نتــا خــالل مــن باململكــة ــة الثانو س املــدا للطــالبرجميــع املركــز ــا يجر ــ ال ة الــسنو ات ختبــا رئج
التفـو ـذا اسـة الد ـت أثب كمـا ، ـ ا الد والتحـصيل العامـة ات القـد ات اختبا و قوالطالبات ر ر ر ر

يـــــة العر اململكــــة مــــستو ــــ ع ا ســــنو ة ــــ املتم س للمــــدا قيــــاس جــــائزة نتــــائج خــــالل مــــن ــــ ىوالتم ً ر
  .السعودية

ال تلــك ــ الباحـث ــ أو موقـد الكــر القــران تحفـيظ س مــدا ــ ـ التم أوجــھ اســة بد اسـة رد ر ر
ـــــ ا الد التحـــــصيل جوانــــب ـــــ ــــا وطالبا ـــــا طال مــــستو فـــــع ـــــ ــــا أثر ـــــا ل ــــان ـــــ ال ــــة رالثانو ىر

خر العام التعليم س مدا ا م لإلفادة العامة ات ىوالقد ر ن،(ر س   ).ه1438ا

اسة الد   :رموضوع

ـــدا الباحـــث بـــع ت خـــالل العامـــةمـــن ات القـــد اختبـــار ـــ ـــ و العـــشر س املـــدا ـــب ترت رو ير ل
الـــــوط املركــــز ا يـــــصد ــــ ال اململكــــة مـــــستو ــــ ع ــــة النظر للتخصـــــصات ــــ ا الد روالتحــــصيل ىر

العـشرة) قياس(للقياس املراكـز ـذه ـ ع م الكـر القـران تحفـيظ س مدا الستحواذ تھ ؤ و ا رسنو ر ً

القليلـــ ا ـــسب مـــع ا ســـنو امـــل شـــبھ ل اســـًـــش أنـــھ إال ، خـــر العامـــة ـــات بالثانو نـــة مقا ىة ر
عـن غب لم ة الثانو م الكر القران تحفيظ س مدا من سھ مد وجود كب ل ش الباحث باه ران ر
ات القــــد اختبـــار ـــ ا ســــنو ـــ و العـــشر س املـــدا مــــن ـــ ف الـــسنوات، جميــــع ـــ القـــوائم رـــذه ير ً

مر ـــ ع وتحـــصل بـــل ، ـــ ا الد والتحـــصيل لرالعامـــة ـــش ة الـــسنو القـــوائم ـــذه ـــ متقدمـــة اكـــز
الــوط املركـز ـا يمنح ـ ال ة ــ املتم سـة املد جـائزة ـ ع حـصلت قــد سـة املد ـذه أن كمـا رملفـت، ر

عـــوام) قيـــاس(للقيــاس جميـــع ــ ة ـــ املتم س لتحفـــيظ. رللمـــدا ـــ و ـــة الثانو ـــ ســة املد ـــذه رو
فوف بال للبنات م الكر   .القرآن

النتــا ــذه ــذاو اســتمرار مــع وخــصوصا ة ــ املتم ة الــصو ــذه و ســة املد ــذه ــا حقق ــ ال ًئج ر ر
ـ إ أدت ال العوامل ع للتعرف سة املد ذه مع الوقوف إ تدعو السنوات جميع رالتفو ق

التفو   . قذا

عنـــوان اســـتھ د الباحـــث حـــدد فقـــد ذلـــك ـــ ع نـــاء ـــة: رو الثانو بتفـــو العالقـــة ذات قالعوامـــل
يـــة العر باململكــة ــة الثانو س املــدا مــستو ــ ع فوف بــال للبنــات م الكــر القــران لتحفــيظ ــ رو ى

للقياس الوط املركز نتائج   ).قياس(السعودية
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اسة الد   رأسئلة

التا س الرئ السؤال عن لإلجابة اسة الد ذه   :رسعت

لتحفــيظ- ــ و ــة الثانو بتفــو العالقــة ذات العوامــل ــقمــا ع فوف بــال للبنــات م الكــر القــرآن
للقيـاس الـوط املركـز نتـائج ــ الـسعودية يـة العر باململكـة ـة الثانو س املـدا رمـستو مــن) قيـاس(ى

واملعلمات؟ الطالبات نظر ة   وج

التالية               الفرعية سئلة عن جابة خالل من ذلك تم   : وقد

ا-1س القـــران لتحفــيظ ــ و ــة الثانو تفــو جوانــب الـــوطقمــا املركــز نتــائج ــ فوف بــال م لكــر
  ؟)قياس(للقياس

للبنــــات-2س م الكـــر القـــران لتحفــــيظ ـــ و ـــة الثانو طالبـــات بتفــــو العالقـــة ذات العوامـــل قمـــا
للقياس الوط املركز ات اختبا فوف واملعلمات؟) قياس(ربال الطالبات نظر ھ وج   من

ب-3س تتعلــــــق إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر توجــــــد طالبــــــاتوــــــل بتفــــــو العالقــــــة ذات قالعوامــــــل
الــــــــوط املركـــــــز ات اختبـــــــا ـــــــ فوف بـــــــال للبنـــــــات م الكـــــــر القـــــــران لتحفـــــــيظ ـــــــ و ـــــــة رالثانو

املستجيب) قياس(للقياس ملتغ املعلمات(ىعز أو   ؟)الطالبات

اسة الد داف   :رأ

ــو اسـة الد ــذه ل س الــرئ ـدف ا: رال بتفـو العالقــة ذات العوامــل ـ ع ــقالتعــرف و ــة لثانو
يـــــــة العر باململكـــــــة ــــــة الثانو س املـــــــدا مـــــــستو ــــــ ع فوف بـــــــال للبنـــــــات م الكــــــر القـــــــرآن رلتحفــــــيظ ى

للقياس الوط املركز نتائج واملعلمات) قياس(السعودية الطالبات نظر ة وج   .من

التالية الفرعية داف تحقيق خالل من   :وذلك

لتحفـ-1 ــ و ــة الثانو تفـو جوانــب املركــزقتحديـد نتــائج ـ فوف بــال للبنــات م الكـر القــرآن يظ
للقياس   ).قياس(الوط

للبنـــات-2 م الكــر القــرآن لتحفــيظ ــ و ـــة الثانو طالبــات بتفــو العالقــة ذات العوامــل قمعرفــة
للقياس الوط املركز ات اختبا فوف واملعلمات) قياس(ربال الطالبات نظر ھ وج   .من

أو-3 وجــود ــ ع العالقــةالتعــرف ذات بالعوامــل تتعلــق إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود وعــدم
املركــز ات اختبــا ــ فوف بــال للبنــات م الكــر القــرآن لتحفــيظ ــ و ــة الثانو طالبــات ربتفــو ق

للقياس املستجيب) قياس(الوط ملتغ املعلمات(ىعز أو   ).الطالبات

اسة الد مية   :رأ

ي فيما اسة الد ذه مية أ   :رتكمن

بـــــو-1 ال امليـــــدان ـــــ املتفوقـــــة س املـــــدا إلحـــــدى ـــــ واق نمـــــوذج مـــــن اســـــة الد ـــــذه تقدمـــــھ يمـــــا ر ر
ا تفوق   .وعوامل
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م-2 الكـــــر القــــرآن لتحفــــيظ ــــة الثانو س واملــــدا عامــــة ـــــة الثانو س املــــدا منــــھ تفيــــد أن يؤمــــل رمــــا ر
ة بو ال م ئا ب ا ر وتطو ا لتفعيل التفو ذا عوامل من   .قخاصة

يم-3 جوانــبمــا مــن التعلــيم ات وإدا التعلــيم ة ا و ــ ن ل املــسؤ اســة الد ــذه بــھ د تــز أن ركــن ر زر و و
ا وطالبا ا وطال ة الثانو س املدا تفو إ ا تمام ريؤدي   .ق

بــالتفو-4 تتعلــق ــ ال اســات الد بإحــدى ــة بو ال للمكتبــة ام إســ مــن اســة الد ــذه تقدمــھ قمــا ر ر
وعواملھ   .العل

اسة الد    :رحدود

املوضوعية- دود   ا

لتحفـيظ ـ و ـة الثانو بتفـو العالقـة ذات العوامـل ـ ع بـالتعرف اسـة الد موضوع قيتحدد ر
ــــ الـــسعودية يــــة العر باململكـــة ــــة الثانو س املـــدا مـــستو ــــ ع فوف بـــال للبنــــات م الكـــر رالقـــرآن ى

للقيـــاس الـــوط املركـــز مع) قيـــاس(نتـــائج جميـــع ـــم و اســـة الد مجتمـــع خـــالل وطالبـــاترمـــن لمـــات
اسة الد إجراء وقت سة باملد ثانو الثالث رالصف ر   .ي

انية- امل دود   ا

فـوف ال ـ الواقعـة للبنـات م الكـر القـرآن لتحفـيظ ـ و ـة الثانو ـ ع اسة الد ذه رطبقت
وتـــــرتبط حـــــساء، بمحافظـــــة للتعلــــيم العامـــــة ة لـــــإلدا ســـــة املد ــــذه بـــــع وت حـــــساء، ربمحافظــــھ ر

السعوديةمحافظة ية العر اململكة من الشرقية باملنطقة ا إدا   .رحساء

الزمانية- دود   ا

ـــ ا الد العـــام مـــن ي الثـــا الفـــصل ايـــة اســـة الد ـــذه ـــت رأجر اختيـــار1438/1439ر وتـــم ه،
ـــ ــن و العامــة، ات القـــد اختبــار مــن ن ــ ان قـــد يكــن الطالبــات ألن ي الثـــا ــ ا الد الفــصل رآخــر ر

ة ــ الف ــــذه ا الد التحــصيل اختبــار ولــدخو العامــة ــة للثانو ائيــة ال ات لالختبــا اســتعداد رــ لر
للقيـاس الـوط املركـز ـھ يجر واملعلمـات) قيـاس(الذي الطالبـات مـن ـ أك تفاعـل معـھ يتحقـق ممـا

ا لتحديد اسة الد دف ال التفو عوامل رتحديد   .ق

اسة الد ات   :رمصط

م الكر القران تحفيظ س   :رمدا

يــــــة العر اململكــــــة ــــــ العــــــام التعلــــــيم منظومــــــة ضــــــمن تقــــــع التعلــــــيم ة ا لــــــو عــــــة تا س مــــــدا ــــــ رو زر
بتدائيـــة الـــثالث اســـية الد املراحـــل ـــشمل العـــام التعلـــيم س مـــدا مـــن ـــا كغ ـــ و رالـــسعودية، ر

ــة والثانو وثــالث: واملتوســطة املتوســطة للمرحلــة ســنوات وثــالث بتدائيــة للمرحلــة ســنوات ســت
ل ــســنوات ال اســية الد ات املقــر س املــدا ــذه ــ والطالبــات الطــالب س ــد و ــة، الثانو رلمرحلــة ر رر

م الكـر القـران فـظ مكثـف من م ل يضاف أنھ غ العام التعليم س مدا م مالؤ ا س ريد ز ر
مـــــن العامـــــة ـــــة الثانو ادة شـــــ ـــــة الثانو م الكـــــر القـــــرآن تحفـــــيظ س مـــــدا ج خـــــر مـــــنح و اســـــتھ، رود ر

ال تحفيظ س خررمدا ة الثانو س املدا العامة ة الثانو ادة ش عادل و م الكر ىقران   .ر
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فوف بال للبنات م الكر القران لتحفيظ و ة   :الثانو

بمحافظـھ فـوف ال ـ وتقع للبنات، ة الثانو م الكر القرآن تحفيظ س مدا رإحدى
بمحاف للتعلـــــيم العامـــــة ة لـــــإلدا ســـــة املد ـــــذه بـــــع وت رحـــــساء، محافظـــــةر وتـــــرتبط حـــــساء، ظـــــة
السعودية ية العر اململكة من الشرقية باملنطقة ا إدا   .رحساء

للقياس الوط   ): قياس(املركز

الـــــــوط املركـــــــز خـــــــتص و ب والتـــــــد التعلـــــــيم م تقـــــــو يئـــــــة ل عـــــــة التا املراكـــــــز أحـــــــد رـــــــو
ر) قياس(للقياس وتطو ا وتطبيق ب والتد التعليم القياس وسائل ناء   .ارب

مـن الثـانو املرحلـة ـ خر مـستو قيـاس املركـز ا يختص ال القياس جوانب يومن ى
خـــــالل مـــــن ـــــ ا الد م تحـــــصيل مـــــستو ـــــ إ باإلضـــــافة العامـــــة م ا قـــــد ـــــ والطالبـــــات رالطـــــالب ىر

ن ختبــا ــذين نتـائج عتمــد و والطالبــات، الطـالب ميــع ــان يجر ن راختبـا معــدل(ر ــ إ إضـافة
العامـــــة ــــة ـــــذان) الثانو و ، العـــــا التعلــــيم ومؤســـــسات امعــــات ا ـــــ والطالبــــات الطـــــالب للقبــــو

ان(املقياســـــان مـــــا) رختبـــــا و اســـــة الد ـــــذه بموضـــــوع املرتبطـــــان العامـــــة: رمـــــا ات القـــــد راختبـــــار
ا الد التحصيل   .رواختبار

ا الد التحصيل   :راختبار

ا ــــ والطالبــــات الطــــالب مــــستو تحديــــد خاللــــھ مــــن يــــتم مقيــــاس ــــو املــــادةىو يعاب ســــ
ة الثانو املرحلة ا سو د ال ات املقر رالعلمية   .ر

العامة ات القد   :راختبار

التحليليــة م قــد ــ والطالبــات الطــالب مــستو تحديــد خاللــھ مــن يــتم مقيــاس ــو رو ى
ـــــ ع س ولـــــ للـــــتعلم والطالبـــــات الطـــــالب قابليـــــة معرفـــــة ـــــ ع يركـــــز ختبـــــار ـــــذا و ســـــتداللية، و

ال م نمستوا مع موضوع   .عل

ة املتم س للمدا قياس   :رجائزة

للقيـــــاس الـــــوط املركـــــز ـــــا يمنح ة ســـــنو جـــــائزة ـــــ و) قيـــــاس(و مـــــس ا س لللمـــــدا ر
املركز ات اختبا متوسط أع تحقق ال للبنات و مس وا ن رللبن   .ل

للقياس الوط املركز ات اختبا الطبي   ):قياس(رالتخصص

ال التخــــــــصص للقيــــــــاسيــــــــضم الــــــــوط املركــــــــز ات اختبــــــــا ــــــــ ــــــــ الطــــــــالب) قيــــــــاس(رطبي
الطبي التخصص س تد ال ة الثانو س املدا سو يد الذين روالطالبات ر   ).العل(نر

للقياس الوط املركز ات اختبا النظر رالتخصص   ):قياس(ي

للقياس الوط املركز ات اختبا النظر التخصص ريضم والطالبـات) قياس(ي الطالب
العامــــة ــــات الثانو ـــ الــــشر التخـــصص مثــــل ـــ الطبي التخــــصص ـــ غ ــــ ـــة الثانو اس املــــد رـــ

ا وغ العلمية د واملعا م الكر القران تحفيظ ات   .وثانو
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النظر   :يطار

ـــــاملركز و م، الكـــــر القـــــرآن تحفـــــيظ س بمـــــدا ـــــف التعر تـــــم النظـــــر طـــــار خـــــالل رومـــــن ي
للقيــاس ــف)قيــاس(الــوط والتعر مــا، و ــة الثانو املرحلــة لطــالب املركــز ــا يجر ــ ال ات رباالختبــا

س للمــــدا قيــــاس بجــــائزة ــــف التعر ــــ إ باإلضــــافة ، ــــ ا الد والتحــــصيل العامــــة ات القــــد ا راختبــــا ر ر ر
ة فوف. املتم بال م الكر القرآن لتحفيظ و ة بالثانو ف التعر   .ثم

أوال
ً

م:  الكر القرآن تحفيظ س  رمدا

ع تا س مدا يـةرو العر اململكـة ـ العام التعليم منظومة ضمن تقع التعليم ة ا لو رة ز
بتدائيــــة. الـــسعودية الـــثالث اســــية الد املراحـــل ــــشمل العـــام التعلــــيم س مـــدا مــــن ـــا كغ ــــ رو ر

ثـم سـنوات لـثالث املتوسـطة ثـم سنوات لست بتدائية املرحلة تمتد حيث ة والثانو واملتوسطة
سنوات لثالث ة ف(الثانو املعا ة ا رو ر ص1399،ز   ).1ه،

عـــــام م الكـــــر القـــــرآن لتحفـــــيظ ابتدائيـــــة ســـــة مد أو افتتحـــــت روقـــــد باملدينـــــة1367ل ــــــ
تم ن ح ة، عـامافتتاحراملنو م الكـر القـرآن لتحفيظ متوسطة سة مد رأو ـاض،1383ل بالر ــ

عـام افتتحـت فقـد م الكـر القـرآن لتحفـيظ ـة ثانو سة مد أو رأما املكرمـ1396ل بمكـة مكتـب(ةــ
ليج، ا لدو ي العر بية ص/ـ1415لال   ). 1ب،

بأنــــھ س املــــدا ــــذه ــــ م الطالــــبيتخــــرج"روتتم الكــــر القــــرآن تحفــــيظ س مــــدا وقــــدرمــــن
هللا كتاب امالحفظ

ً
ه وتفـس لھ وشـ وترقيمـھ نـھ تدو خ وتـا وقراءاتـھ ـده تجو س ود اجعـھ و ر، ر ر

ــ ــ التعلي مــستواه يقــل أن دو امــھ أح مــن والالصــفينوجملــة الــصفي ــشاطھ و خــر ىاملــواد
العامة س املدا ميلھ رعن ليج،"(ز ا لدو ي العر بية ال ص/ـ1415لمكتب   ).5ب،

الــــثالث ــــا مراحل ـــ م الكــــر القـــرآن تحفــــيظ س ملـــدا اســــية الد طـــط ا ــــ ع ـــاالطالع رو ر
واملقــــــر املنــــــا أن يتــــــ والبنــــــات ن للبنــــــ ــــــة والثانو واملتوســــــطة ــــــبتدائيــــــة ال اســــــية الد رات ر

واملتوســطة بتدائيـة ن املـرحلت ـ م الكـر القـرآن تحفــيظ س مـدا ـ والطالبـات الطـالب ا سـ ريد ر
تحفــــيظ س مــــدا ــــ اســـية الد طــــط ل يــــضاف أنـــھ ــــ غ خــــر العـــام التعلــــيم س ملــــدا رمطابقـــة ر ىر

الكـ القـرآن حفـظ الطالـب يـتم بحيـث م الكر القرآن فظ مكثف من م الكر ـامالالقرآن م ر
ً

ايــة املتوســطةب تخصــص،املرحلــة مرحلــة ــ ف ــة الثانو املرحلــة والعلــوميةأمــا م الكــر القــرآن ــ
خـر العامـة ـات الثانو جميـع ـ الطـالب ا س يد ال العامة عداد ملواد اسة د مع ىالشرعية ر . ر

الـــشر العامـــة ـــات الثانو ـــ خـــر التخصـــصات يـــواز ا مـــسا ل ـــش بـــذلك ـــ ىو ي
ً
والطبيعيـــةر عية

م الكر القرآن لتحفيظ العامة ة الثانو مسار و املسار ذا و ا،   .وغ

توصـــيات مـــن ـــان فقـــد تؤديـــھ الـــذي ـــا ودو م الكـــر القـــرآن تحفـــيظ س مـــدا ميـــة روأل ر
ب اصة ا ـيالندوة العر بيـة ال بمكتـب عـضاء الـدو ـ لألطفال م الكر القرآن تحفيظ  :لامج

شاء" إ مية سأ مـنرمدا دولـة ـل ـ الـثالث التعليمية للمراحل م الكر للقرآن مستقلة نظامية
ذلــــك، ــــ الــــسابقة ب التجــــا اســــة ود س، املــــدا مـــن النــــوع ــــذا ــــا ف املتــــوفر ــــ غ عــــضاء رالـــدو ر ر ل

الــــدو بــــبعض القائمــــة س املــــدا ــــ لوالتوســــع لــــيج،"(ر ا لــــدو ــــي العر بيــــة ال أ،/ـــــ1415لمكتــــب
ـــذ).7ص تـــضمنت ـــوقـــد الـــثالث ـــا بمراحل س املـــدا ـــذه غـــرار ـــ ع س مـــدا ـــشاء إ التوصـــية ره ر

ـــ إ إضـــافة ذلـــك، ـــ الـــسعودية يـــة العر اململكـــة ـــة تجر مـــن فـــادة مـــع خـــر عـــضاء ىالـــدو ل
تؤديــھ الــذي العظـــيم ا لــدو ــا ا إد ا أعـــداد ــادة و س املــدا ـــذه ــ بالتوســع رالتوصــية رز مكتـــب(ر

ليج ا لدو ي العر بية ص/ـ1415،لال   )7أ،
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هللا بكتــاب ــا عناي ــ فقــط س لــ جليــا ــر يظ م الكــر القــرآن تحفــيظ س ملــدا ــ التم ــذا رو
مـن ـا ملخرجا ـ العل التفـو ـ ـ وا ل ـش التم ذا ز ي وإنما مر، ذا مية أ مع م قالكر

اسة الد ذه نھ تب الذي والطالبات    . رالطالب

للقياس: ثانيا الوط  )ياسق(املركز

ب والتـــد التعلـــيم م تقـــو يئـــة ل ـــي و لك للموقـــع الباحـــثetec.gov.saربــالرجوع جمـــع
للقيــــاس الـــــوط املركـــــز عــــن املعلومـــــات الباحـــــث) قيـــــاس(ــــذه ا صـــــاغ ثــــم متفرقـــــة أيقونـــــات مــــن

ا ونتائج ا يجر ال ات ختبا و باملركز ف   . رللتعر

للقيـاس الـوط املركـز حـ1421عـام) قيـاس(بـدأ مركـزاــ ـو لي ـشائھ بإ سـام أمـر صـدر نن
م والتقو القياس مجال ومتخصصا للقياس. مستقال الوط املركز حدد ـ) قيـاس(وقد تـھ ؤر

املـــــة مت شــــاملة حلــــو تقـــــديم ــــ ف ســــالتھ أمـــــا م، والتقــــو القيــــاس ـــــ عامليــــا مرجعــــا ــــو ي لأن رن
ً ً

علمية ية بمن ا م وتقو ات والقد ات ا وامل ف املعا رلقياس ر ـودةر وا العدالـة تحقيـق ـ اما إس
ً

ة التنمو لالحتياجات   . وتلبية

عـــام ـــ ثـــم1438و ب والتـــد التعلـــيم م تقـــو يئـــة س بتأســـ اء الـــو مجلـــس قـــرار صـــدر ره زر
عـــام اء الــــو مجلــــس قــــرار تــــضمنت1440زرصـــدر الــــذي ب والتــــد التعلـــيم م تقــــو يئــــة نظــــيم ب ره

ــــ ي مــــا يئــــة ال اختــــصاص ــــ عــــة الرا م: "مادتــــھ بــــالتقو اململكــــة ــــ املختــــصة ــــة ا يئــــة ال عــــد
مــــا جود لرفــــع ــــاص وا العــــام ن القطــــاع ــــ ب والتــــد التعلــــيم ــــ الت املــــؤ واعتمــــاد روالقيـــاس

الوطنية والتنمية قتصاد خدمة ما م ومسا ما   ".وكفاي

ل عة التا املراكز أحد للقياس الوط املركز و ي أن امسة ا املادة منوتضمنت تقو يئة
ــ اختــصاصاتھ وحــدد ب، والتــد ــا: "رالتعلــيم وتطبيق ب والتــد التعلــيم ــ القيــاس وســائل ربنــاء

شــــراف و ا، وتنفيـــذ يئـــة ال ـــا تخـــتص ــــ ال القياســـية ات ختبـــا و س املقـــاي نـــاء و ـــا، ر روتطو
يئة ال ا ف ك ش ال اململكة الدولية ات ختبا تطبيق   ". رع

ـــان ن عـــاوحـــ تا أصـــبح ن حـــ ثـــم ســـتقاللية صـــفتھ لـــھ م والتقـــو للقيـــاس الـــوط ًاملركـــز

التحـــــصيل مـــــستو قيـــــاس عـــــن لة املـــــسؤ ـــــة ا ـــــو ال فمـــــا ب والتـــــد التعلـــــيم م تقـــــو يئـــــة ىل و ز ر
ـــا يجر ـــ ال ات ختبـــا خـــالل مـــن ـــة الثانو املرحلـــة ـــ ر العامـــة ات القـــد ومـــستو ـــ ا رالد ر ىر

والطالبــات للطــالب ناملركــز املجــال ــذين ـــا. ــ يجر ــ ال ات باالختبــا ــف التعر تم ســ ــ ي روفيمـــا
ة املتم س للمدا قياس جائزة و ة، الثانو املرحلة وطالبات لطالب للقياس الوط   .راملركز

للقياس) أ (  الوط املركز ات ة) قياس(راختبا الثانو املرحلة وطالبات   لطالب

املركــــز مــــا يجر ان اختبــــا للقيــــاسرنـــاك ــــة،) قيــــاس(الــــوط الثانو املرحلــــة وطالبــــات لطــــالب
ان ختبــــا ـــذان و ، العــــا التعلـــيم ومؤســــسات امعـــات ا ــــ اســـة للد مــــا لقبول متطلبـــان مـــا رو ر

  : ما

أوال
ً

ا:  الد التحصيل  راختبار

التخــصصو ات مقـر ــ العامـة يم املفـا ــ ع ختبـار ــذا أسـئلة التخــصص. رتركـز ففـي
ــــ اتســــئلةتنحــــصرالطبي مقــــر يــــاء–الكيميــــاء–حيــــاء: رــــ ن–الف حــــ ــــ اضــــيات، الر
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ــــ تنحــــصر اتســــئلة مقــــر ــــ ــــة النظر ــــديث–التوحيــــد: رالتخصــــصات -النحــــو-الفقــــھ–ا
خ–البالغة-دب غرافيا–رالتا   .ا

املـ ـ ع ا ترك طبيعة حيث من ا الد التحصيل أقسام سئلة اتروتتفاوت ستو
يتطلــــــب وثالــــــث التطبيــــــق، يتطلــــــب وآخــــــر ـــــم، الف يتطلــــــب ســــــئلة مــــــن عــــــدد نــــــاك ف املعرفيـــــة،

املعرفية ات املستو با كذا و تاج،   .ست

املرحل صفوف سئلة غطي التاليةو سب بال الثالثة ة الثانو   :ة

الثانو% 20 و يللصف   .ل

الثانو% 30 ي الثا   .يللصف

الثال% 50 الثانوللصف   . يث

ثانيا
ً

العامة:  ات القد   راختبار

أنـــھ أي الطالبـــة، أو الطالـــب لـــدى ســـتداللية و التحليليـــة ة القـــد ختبـــار ـــذا س قـــ رو
ن، معــ موضــوع ــ اصــة ا براعتــھ عــن النظــر بــصرف للــتعلم الطالــب قابليــة معرفــة ــ ع يركــز

قياس خالل من   :وذلك

ء .1 املقر م ف ع ة والقد   .ر

إد .2 ع ة املنطقيةرالقد العالقات  .راك

أساسية .3 اضية يم مفا ع ية مب مسائل حل ع ة رالقد  .ر

تاج .4 ست ع ة  .رالقد

القياس .5 ع ة  .رالقد

ك خر و لفظي ما أحد جزأين إ ختبار ذا نقسم   .و

اللفظي-أ زء   :ا

تية سئلة أنوع ع شتمل   :و

ء-1 املقـر يعاب القــر: واسـ نـصوص ـم ف ــو جابــةو خـالل مـن ــا تحليل ـ ع ة والقـد راءة
النصوص ذه بمضمو تتعلق أسئلة   .نعن

مـــــــل-2 ا ـــــــا: إكمـــــــال م ف ـــــــ ع عتمـــــــد و ناقـــــــصة، ة قـــــــص نـــــــصوص ذات أســـــــئلة ـــــــ و
مفيدة جمل ن و لت تتمات من إليھ تحتاج ما باط  .واست

اللفظــــي-3 لمــــات: التنــــاظر ال مــــن ج ز ن بــــ العالقـــــة اك بــــإد أســــئلتھ ووتتعلــــق مطلـــــعر ــــ
ــ جــاء مــا يماثــل ــا م واحــد ات، ختيــا ــ معطــاة ــا تماثل نظــائر ــ ع ا وقياســ رالــسؤال

السؤال  .مطلع

السيا-4 طأ تحديـد: ا ثـم ملـة، ل العام املع م ف ع يركز ع طا ذات أسئلة و
العام املع سياق مع ا مدلول يتفق ال ال لمة  .ال
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خـــــــتالف-5 و اتوأ: رتبــــــاط اختيـــــــا ثالثـــــــة ط تـــــــر ـــــــ ال العالقــــــة اك بـــــــإد ـــــــتم رســـــــئلتھ ر
ـــــــا ع املختلـــــــف ختيـــــــار وتحديـــــــد ا ن. ببعـــــــض بـــــــ مـــــــن تباطـــــــا ا ـــــــ ك العالقـــــــة ـــــــ تمي رأو

السؤال صدر جاء بما ا ط و ات، رختيا  .ر

الكمي-ب زء   :ا

للتخــــصص وفقــــا ات القــــد الختبــــار املناســــبة اضــــية الر ســــئلة أنــــواع ــــ ع ــــشتمل و
ً

ــــر
ـ طبي العامـة ة ـ(الثانو حتـاج) عل و املـسائل، وحـل تاج سـت و القيـاس ـ ع ركـز و ، نظـر يأو

سيطة أساسية معلومات   .إ

ات القــد اختبــار أن ــو ــ ا الد التحــصيل واختبــار العامــة ات القــد اختبــار ن بــ روالفــر ر ر ق
م ــ والتحليــل ســتدالل و والتطبيــق ــم الف ــ ع ة القــد س يقــ اضــيات،رالعامــة والر اللغــة جــا

بـالتعلم، وتتطـو تنمـو ـ وال الطالبـة أو الطالـب لدى العقلية ات القد ع عتمد بطبيعتھ و رو ر
املجردة املعلومة ع مباشرا اعتمادا عتمد ال إذا و ف ن، السن ع العامة والقراءة

ً ً
 .  

حـــصل ـــ ال املعرفـــة مـــستو س يقـــ ـــ ا الد التحـــصيل اختبـــار إن ن حـــ ىــ أور الطالـــب ا
اسية د ات مقر من سة املد سھ د فيما رالطالبة ر   .رر

ن ختبـــا ـــذين تـــائج ب ـــرتبط العامـــة(رو ات والقـــد ـــ ا الد رالتحــــصيل قيــــاس) ر جـــائزة
ة املتم س   .رللمدا

ة) ب( املتم س للمدا قياس   رجائزة

للقيــــاس الــــوط املركــــز ــــا يمنح ة ســــنو جــــائزة ـــ مــــس) قيــــاس(و ا س ن،رللمــــدا للبنــــ لو
تية واملعاي الضوابط وفق للبنات و مس   :لوا

ات-1 اختبــا ــ متوســط ــ أع تحقــق ــ ال والبنــات ن للبنــ و مــس ا س للمــدا ــائزة ا رتمــنح لر
  .املركز

والتحصي-2 العامة ات القد اختبار سة املد طالبات أو طالب جات د متوسط ريؤخذ ر   .ير

طال-3 عدد يقل أال يجب
ّ

عن سة املد طالبات أو طالبة50رب أو  .ًطالبا

س ترتب-4 ا أداء أساس ع راملدا منح السابقة الثالث السنوات  طال خ ائزة رلتا  .ا

املـــــــــرة-5 ــــــــ عطــــــــى ـــــــــا فإ متواليــــــــة، ســــــــنوات ثـــــــــالث ــــــــائزة ا ــــــــ ع ســـــــــة مد حــــــــصلت حــــــــال رــــــــ
عة ا وما الرا سـة تمتلكـھ ًوسـاما عـد جـدد راملد ـا و ا ل ـ .سـنو ـمـن تمكـن عـدم حـال و سـة راملد

ـــ املحافظـــة ـــا ع ـــا تم ط وتحقيق ـــائزة ولـــشر ب ا ـــا، الوســـام ـــ حـــق م ـــا و ـــ ل   ال
من ائزة   .جديد ل
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فوف: ثالثا بال م الكر القرآن لتحفيظ و ة   الثانو

حـــساء، بمحافظـــھ فـــوف ال ـــ للبنـــات ـــة الثانو م الكـــر القـــرآن تحفـــيظ ســـة مد بـــعرتقـــع وت
ــــــا إدا حــــــساء محافظــــــة وتــــــرتبط حــــــساء، بمحافظــــــة للتعلــــــيم العامــــــة ة لــــــإلدا ســــــة املد رــــــذه ر ر

السعودية ية العر اململكة من الشرقية   .باملنطقة

املرحلـــة مـــن تبـــدأ م الكـــر القـــرآن تحفـــيظ س مـــدا ألن فنظـــرا ســـة املد ـــذه ـــشاء إ خ تـــا رأمـــا ر ًر

مـــد فـــإن ـــة الثانو ـــ ح وتمتـــد ابتدائيـــة ـــشا إ عنـــد تبـــدأ مـــا عـــادة م الكـــر القـــرآن تحفـــيظ س را
الصف ح كذا و ي بتدا ي الثا الصف يفتتح يليھ الذي العام ثم ي بتدا و لبالصف
املرحلـــــــة تفتـــــــتح بتدائيـــــــة املرحلــــــة مـــــــن والطالبـــــــات الطـــــــالب تخــــــرج وعنـــــــد ي، بتـــــــدا الــــــسادس

العــــام ففــــي التــــدرج بــــنفس ــــس و يليــــھاملتوســــطة الــــذي العــــام ــــ ثــــم و الــــصف يفتــــتح لو ل
الـسابق بالتـدرج ا وصـفوف ـة الثانو املرحلـة تفتـتح ثـم يليھ، الذي العام الثالث ثم ي ـ. الثا وع

عــام فوف بــال للبنــات م الكــر القــرآن لتحفـــيظ ــ و بتدائيــة افتتحــت فقــد ثـــم1401ذلــك ه،
القـــر لتحفـــيظ ـــ و املتوســـطة بدايـــة عـــامانـــت فوف بـــال للبنـــات م الكـــر عـــام1407آن ـــ و ه،

فوف1410 بال للبنات م الكر القرآن لتحفيظ و ة الثانو افتتحت   .ه

عـام فوف بـال للبنات م الكر القرآن لتحفيظ و ة الثانو افتتاح انـت1410ومنذ فقـد ه
ــومي ح ــ مب ــ املتوســطة املرحلــة مــع كة مــش ــة الثانو واحــدةاملرحلــة ة إدا وتحــت وقــد. رواحــد

ــ ا الد العــام ــ ح الوضــع ــذا ــ ع فوف بــال م الكــر القــرآن لتحفــيظ ــ و ــة الثانو راســتمرت
سـة1437/1438 مد عامة ة ثانو سة مد مع كذلك ك مش ومي ح مب إ انتقلت حيث ره ر

ن ست للمد واحدة ة إدا وتحت ة الثانو الصديق بكر ي أ ت ب رأسماء   .ر

عـام      سة املد ع اسة الد ذه ت أجر روقد والطالبـات1438/1439ر الفـصو أعـداد انـت و له
قم دو ا ا يو ركما   :التا) 3(ل

قم رجدو   ) 3(ل

عام سة املد والطالبات الفصو رأعداد   ه1438/1439ل

و  ي لالصف الثا الثالث الصف  جما الصف

الفصو  9 3 3 3 لعدد

الطالبات  221 74 74 73 عدد

ن فعـــدد املعلمـــات القـــرآن22أمــا لتحفـــيظ ـــ و ـــة الثانو ـــ س للتـــد مخصـــصات رمعلمـــة
الـــصديق بكـــر ـــي أ ـــت ب أســـماء ســـة بمد س للتـــد مخصـــصات ـــات أخر معلمـــات نـــاك و م، رالكـــر ر

ن ست املد لكال واحدة ة دا لكن ة، رالثانو   .ر
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السابقة اسات   :رالد

الد مـــــــن العديـــــــد واختبــــــــارنـــــــاك العامـــــــة ات القـــــــد موضــــــــوع تناولـــــــت ـــــــ ال الـــــــسابقة راســــــــات ر
للقيـاس الـوط املركز ا يجر ال ا الد تطرقـت). قيـاس(رالتحصيل ـا ل اسـات الد ـذه رولكـن

ــــذه و ات، ختبــــا ـــذه ــــ والطالبـــات الطــــالب مـــستو ي تــــد خاصـــة و ات والــــصعو رللمـــشكالت ى
اسات   :رالد

ـــدي الفر اســـة يقدمـــھمـــش): م٢٠١٢(رد الـــذي ـــ ا الد والتحـــصيل العامـــة ات القـــد اختبـــار ركالت ر
م والتقو للقياس الوط   .املركز

، ــــ ا الد والتحــــصيل العامــــة ات القــــد اختبــــار مـــشكالت ــــ ع التعــــرف ــــ إ اســــة الد ـــدفت رو ر ر
انـت و والطـالب، ن املعلم اسة الد مجتمع وشمل استھ، د الوصفي املن الباحث رواستخدام ر

اســــــةســــــ للد أداة ــــــ ات. ربانة إدا تمــــــام ا قلــــــة اســــــة الد ــــــا إل تطرقــــــت ــــــ ال املــــــشكالت رومــــــن ر
ا الد والتحصيل العامة ات القد ات اختبا الطالب بتوعية س راملدا ر ر   .ر

ــ الر اســة ود ــوف): م٢٠١٤(ر ا بمنطقــة العامــة ات القــد ــ ــة الثانو املرحلــة طــالب أداء ي رتــد
تحليلية: وعالجھ اسة   .رد

اختبـــار   ــ ــة الثانو املرحلــة طـــالب أداء ي تــد مــستو ــ ع التعـــرف ــ إ اســة الد ــذه ــدفت ىو ر
املناسبة لو وا حات املق وإيجاد وأسبابھ العامة ات لالقد الوصـفي. ر املـن الباحـث واستخدام

وأعــــضاء ن بــــو ال والقـــادة ن واملعلمــــ الطــــالب مـــن اســــة الد مجتمــــع ـــو وت اســــتھ، د ــــ راملـــس نر
اســـة للد أداة ـــ بانة ســـ انــت و امعـــات، با س التـــد ريئــة ـــم. ر أ أن اســـة الد نتـــائج ــرت روأظ

وقــــصو ختبـــار، ـــذا ـــ للطـــالب املقدمـــة يـــة التد امج ـــ ال قلـــة ـــ إ عـــود داء ي تـــد رأســـباب ر
ا الد م أبنا ملستو مو أولياء عة رمتا ى   .ر

ــ الر اســة ود التحــصيل): م٢٠١٤(ر ي تــد اتأســباب القــد اختبــار ــ العامــة ــة الثانو طــالب رلــدى
  .العامة

ات القـــد اختبـــار ـــ التحـــصيل ي تـــد ـــ إ املؤديـــة ســـباب ـــ ع التعـــرف ـــ إ اســـة الد ـــدفت رو ر
الوصــــفي املــــن اســــة الد واســــتخدمت م، نظــــر ــــة وج مــــن ــــة الثانو املرحلــــة طــــالب لــــدى رالعامــــة

الطــالب، مــن اســة الد مجتمــع ــان و ، ــ بانةرالتحلي ســ ــ املــستخدمة اســة الد ــرت. روأداة وأظ
اختبــــــار ــــــ الطـــــالب تحــــــصيل ي تــــــد أســـــباب ــــــ ع اســـــة الد عينــــــة أفــــــراد موافقـــــة اســــــة الد رنتـــــائج ر

اســـــة الد ا قـــــدم ـــــ ال حـــــات املق ـــــ وع العامـــــة، ات رالقـــــد اســـــة. ر الد ـــــا د أو ـــــ ال ســـــباب رومـــــن ر
ال يــد ا ســتعداد قــة بطر ــل ا بالطالــب الدافعيــةواملتعلقــة وافتقــاد العامــة، ات القــد رختبــار

ختبار ذا ل ستعداد   .نحو

الغامـــدي ــاب اســة رد العامـــة): م٢٠١٦(ر ــة الثانو ـــ الطالبــات اختبـــار نتــائج ن بــ الفجـــوة أســباب
واملــــديرات واملعلمــــات الطالبـــات نظــــر ــــة وج مـــن والتحــــصي العامــــة ات القـــد اختبــــار نتــــائج ن ـــ رو

بو ال حةواملشرفات املق لو وا   . لات

مجتمـــع نظــر ــة وج مــن النتــائج ــذه ن بــ الفجـــوة أســباب ــ ع الوقــوف ــ إ اســة الد ــدفت رو
اســـة الطالبـــات. رالد مـــن اســـة الد مجتمـــع ـــو وت ، املـــس الوصـــفي املـــن اســـة الد رواســـتخدمت نر
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أداة بانة س اسة الد واستخدمت ات، بو ال واملشرفات واملديرات ارواملعلمات سـباب. ل ومن
النتــــائج ن بــــ الفجــــوة ــــذه ل اســــة الد مجتمــــع ــــا ذكر ــــ ــــة: رال دو يــــة تجر ات اختبــــا إجــــراء رعــــدم ر

ا الد التحصيل ات واختبا ات القد اختبار ع ب للتد العام خالل رللطالبات ر ر   .ر

ــ العتي اســة الــسعود): م٢٠١٨(رد يــة العر اململكــة ــ العامــة ــة الثانو طلبــة أداء ات ــمــستو ية
العامة ات القد ات راختبا لية: ر و ومية ا س املدا طلبة أداء ن ب نة مقا اسة رد ر   .ر

س املـــدا ــ ــة الثانو املرحلــة طلبـــة أداء ن بــ ق الفــر ــ ع التعـــرف ــ إ اســة الد ــذه ــدفت رو ور
العامـــة ات القــد اختبـــار ـــ ليــة س املـــدا ــ ـــم مال و وميــة را ر املـــن. ز اســـة الد رواســتخدمت

والطالبـــــــات الطــــــالب مـــــــن اســــــة الد مجتمـــــــع ــــــو وت رالوصــــــفي نـــــــاك. ن أن ــــــ إ اســـــــة الد روتوصــــــلت
العامـة ات القـد اختبـار ـ جيـد داء مـستو ـ ع حـصلت ال س املدا سبة عاما رانخفاضا ىر

لية أو ومية ا س املدا سواء اململكة مناطق   .ربمختلف

الد عن الية ا اسة الد روتتم اتر والـصعو املـشكالت مـع للوقـوف ا بتجاو السابقة زاسات
ـ ـا وتفوق فوف بـال للبنـات ـ و م الكـر القـرآن تحفـيظ ـة لثانو ـ املتم النمـوذج ـذا عرض إ
ـــ ة ـــ املتم ـــة التجر ـــذه مـــن فـــادة تـــتم ـــ ح العامـــة، ات والقـــد ـــ ا الد التحـــصيل ات راختبـــا ر ر

بو ال   .يامليدان

امليدا اسة   :نيةرالد

اسة الد   :رمن

ـــــذه ـــــداف أ مــــع ناســـــب ي والـــــذي املــــس الوصـــــفي املــــن اســـــتخدام اســـــة الد ــــذه ـــــ رتــــم
العالقـــة ذات العوامـــل ـــ ع اســـة الد أداة ـــق طر وعـــن اســـة الد مجتمـــع مـــن التعـــرف ـــ اســـة رالد ر ر

الث س املـــدا مـــستو ـــ ع فوف بـــال للبنـــات م الكـــر القـــران لتحفـــيظ ـــ و ـــة الثانو ربتفـــو ى ـــةق انو
للقياس الوط املركز نتائج السعودية ية العر   ).قياس(باململكة

اسة الد   :رمجتمع

ـــة بالثانو املعلمـــات وجميــع ثـــانو الثالــث الـــصف طالبـــات جميــع مـــن اســة الد مجتمـــع ــو يت رن
العــام مـن ي الثـا الفـصل ـ اسـة الد إجـراء وقـت فوف بـال للبنـات م الكـر القـران لتحفـيظ ـ رو

الطالبات1439/ 1438ارالد عدد ان و املعلمات74ه وعدد سة(طالبة املد مديرة ن ف ربما
ا اسة24) ومساعد الد مجتمع إجما و ي ذلك و رمعلمة وطالبة98ن   .معلمة

قــــم ــــدو ا ــــ و رو املــــستجيب) 1(ل فئــــة بحــــسب ــــة مئو ــــسبة و عــــددا اســــة الد مجتمــــع ــــع ًتو ر ز
  ).طالبة-معلمة(

قم رجدو   )1(ل

املستجيب فئة بحسب ة مئو سبة و عددا اسة الد مجتمع ع ًتو ر   ز

املتغ  ة )ن(العدد فئات املئو سبة  ال
 24,5 24 معلمة

 املستجيب
 75,5 74 طالبة

 100 98 جما
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اسة الد   :رأداة

ونـت ت وقـد بانة، س و ومجتمعھ ملوضوعھ سب داة استخدام اسة الد ذه رتم
من بانة ـة21س الثانو بتفـو العالقـة ذات العوامـل اسـة الد مجتمـع ـا خالل مـن يحـدد ة قعبا ر ر

فوف بال للبنات م الكر القران لتحفيظ   .و

جابــــة فئــــات ــــع تو ـــــ ــــ ما ا ليكــــرت مقيــــاس بانة ســـــ ــــ اســــتخدم موافقـــــة5(زوقــــد
ما3 -موافقة4 -تماما حد موافقة2 -إ إطالقا 1 -غ موافقة   ). غ

ي كما الفئات طو تحديد تم فقد بانة س ات عبا ع كم لول   :ر

الفئة قيمة= (لطو قيمة–أك داة÷ أقل بدائل ع) 0.80=5÷1-5) = (عدد صو ل لوذلك
قــم ــدو ا ــ و و ، املحـاو أو ات العبــا ــ ع كــم ل ــستخدم الــذي راملتـدرج لر الفئــات) 2(ر ــع زتو

داة املستخدم التدرج  .وفق

قم رجدو   )2(ل

داة املستخدم التدرج وفق الفئات ع   زتو

املتوسطات ستجابة  مدى

تماما  5 – 4.21 موافقة

 4.20-  3.41 موافقة

ما حد  3.40-  2.61 إ

موافقة  2.60 – 1.81 غ

إطالقا موافقة  1.8-1 غ
 

ا وثبا اسة الد أداة    :رصدق

  :دقالص

مــن      مجموعــة ــ ع وليــة ا صــو ــ ا عرضــ عــد بانة لالســ ــا ا الــصدق مــن التحقــق رتــم ر
م وظــــــــا وم م بمرئيـــــــا خـــــــذ و ن املتخصـــــــص ن الــــــــداخ. املحكمـــــــ ـــــــساق صـــــــدق ـــــــساب و

ــــــا قوام اســــــتطالعية عينـــــة ــــــ ع بانة ســــــ طبقـــــت فقــــــد بانة وطالبــــــات) 27(لالســـــ معلمــــــات مـــــن
ــــ و ـــة مــــنالثانو عــــال معـــدل ــــ ع النتـــائج ودللــــت فوف، بـــال للبنــــات م الكـــر القــــران لتحفـــيظ

مجملة بانة س و ات العبا ن ب   .رالصدق

  :الثبات

ــــــا قوام ــــــ ال ســــــتطالعية العينـــــــة ــــــ ع بانة ســــــ تطبيــــــق نتــــــائج معلمـــــــات) 27(دللــــــت مــــــن
ـــ ع فوف، بــــال للبنــــات م الكــــر القـــران لتحفــــيظ ــــ و ــــة الثانو عاليــــةوطالبـــات ثبــــات معــــامالت

الثبات معامل بلغ حيث نباخ، كر ألفا معامل نتائج ا و كما ا، عل عو وو   .0.830ل



العوامل ذات العالقة بتفوق الثانویة األولى لتحفیظ القرآن الكریم 
 فھد بن سعد الحسین/ د .....للبنات بالھفوف على مستوى المدارس الثانویة 
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امليدانية اسة الد نتائج تحليل املستخدمة حصائية   :رساليب

جتماعيـة العلـوم ـ حـصائية ـزم ا برنـامج باستخدام اسة الد بيانات تحليل ،SPSSرتم
التاليةواستخ حصائية ة املعا أساليب اسة الد   :ردمت

ســـو-1 ب تبـــاط ا نمعامـــل مــــن(Pearson correlation)ر للتحقـــق الـــداخ ـــساق الختبــــار
اسة الد أداة   .رصدق

نباخ-2 كر ألفا اسة(Cronbach's Alpha)ومعامل الد أداة ثبات من  .رللتحقق

الوصـــفي-3 ـــة(Descriptive statistics)حــصاء املئو ـــسب وال واملتوســطات ات التكـــرا رمــن
املعيار نحراف   .يو

اسة(T-Test)) ت(اختبار-4 الد مجتمع استجابات ن ب ق الفر عن رللكشف   .و

اسة الد أسئلة عن   :رجابة

و السؤال   :لإجابة

املركــــز- نتـــائج ـــ فوف بـــال للبنـــات م الكـــر القـــرآن لتحفـــيظ ـــ و ـــة الثانو تفـــو جوانـــب قمـــا
للقياس   ؟)قياس(الوط

القـرآن لتحفيظ و ة الثانو ا حقق ال التفو جوانب جميع بع ت نا دف ال س قل
حـــصلت ـــ ال املراكـــز تحديـــد ـــ نـــا ـــدف ال ينحـــصر وإنمـــا عـــام ل ـــش فوف بـــال للبنـــات م الكـــر

للقياس الوط املركز نتائج سة املد ا   ).    قياس(رعل

امل ذكــر ــ البــدء القــرآنوقبــل لتحفــيظ ــ و ــة الثانو ــا عل حــصلت ــ ال املتقدمــة راكــز
للقيـــاس الـــوط املركـــز نتـــائج ـــ فوف بـــال للبنـــات م ــــ) قيـــاس(الكـــر ع الوقـــوف ـــم امل مـــن فإنـــھ

ــا خالل مــن يتحقـق ــ ال واملـصداقية الدقــة مـن النتــائج ــذه ـ إ الوصــو ا تـضم ــ ال وانـب لا
ة الثانو س املدا مستو رتحديد السعوديةى ية العر   .باململكة

ـــ و ـــة الثانو تفـــو إثبـــات اســـة الد ـــذه ـــ ـــا خالل مـــن تـــم ـــ ال النتـــائج ت ـــ تم قفقـــد ر
العاليـــة الدقـــة عـــز ـــ ال وانـــب ا مـــن عـــدد بوجـــود فوف بـــال للبنـــات م الكـــر القـــرآن زلتحفـــيظ

وانب ا ذه ومن ، التفو ذا إثبات ع ة الكب ا ودالل النتائج ذه   :قل

للقيـاسأ )1 الـوط املركـز خـالل مـن نفـذ ـة الثانو س املـدا مـستو تحديـد رن ـو) قيـاس(ى و
ـا خالل مـن يتم مقننة علمية ات اختبا بتطبيق يقوم القياس متخصص عل رمركز
ات والقـد ـ ا الد التحـصيل مجـا ـ العامـة ـة الثانو وطالبـات طـالب مـستو رقيـاس ر ى

 .العامة

مجتمع )2 شملت القياس عملية ـأن العامة ة الثانو س املدا جميع و و امال اسة رالد ر
تؤكـــــد العمليـــــة ـــــذه نتــــائج فـــــإن التـــــا و والبنـــــات، ن للبنــــ الـــــسعودية يـــــة العر اململكــــة
جميـــع مـــستو ـــ ع فيـــھ متقدمـــة مراكـــز ـــ ع حـــصلت ـــ ال س للمـــدا ـــ الوا ىالتفـــو رق

السعودية ية العر باململكة ة الثانو س  .راملدا
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ا )3 النتــــائج ــــذه طبقــــتأن حيــــث س، املقــــاي مــــن نــــوع مــــن ــــ أك اســــتخدام حــــصيلة نــــت
ـــ التنـــوع ــذا و ـــ ا الد التحـــصيل لقيــاس وأخـــر العامـــة ات القــد لقيـــاس ات راختبــا ر ىر

ة الثانو س املدا ات مستو تحديد ا خالل من تم ال النتائج دقة عز س راملقاي  .ز

نتائ )4 بل واحد، ا د عام مرتبطة تكن لم النتائج ذه ـرأن ع طبقـت ات اختبـا رج
عـوام أحـد ـ فقـط حصلت يجة ن ست ل ف التا و متعددة، اسية د أعوام رمدى
يــدل ــذا و اســية، الد عــوام جميــع ــ مــستمرة نتــائج ــ وإنمــا ، تتكــر ولــم ا عـض رأو ر

عام ل النتائج ذه ع تحصل ال سة للمد ومطرد مستمر تفو رع  . ق

عل )5 ال يجة الن الـذيأن ـ ا الد العـام ات باختبـا فقـط متعلقـة ـست ل عام ل رن ر
حــساب ـ ا د عـام أي ــ تـصدر ـ ال يجـة الن إعــالن ـ يـتم ولكــن وحـده، فيـھ ت رصـد ر

ة ـ خ الثالثــة لألعـوام النتــائج قبلــھ(متوسـط اللــذين ن والعـام ــ ا الد العـام يجــة ) رن
تـــرتبط قـــد خاصـــة ف بظـــر يجـــة الن تتـــأثر ال ـــ ح دوووذلـــك اســــية الد عـــوام نبأحـــد ر

النتائج ذه دقة عز ذا و ه،   .زغ

ـــــ )6 ع ــــل والطالبـــــات الطــــالب مــــستو لتحديـــــد صــــل ــــ طبقـــــت ات ختبــــا ــــذه ىأن ر
ـــ الطالبــات جــات د ومجمــوع ن البنــ س مــدا ـــ الطــالب جــات د مجمــوع ولكــن رحــده، ر ر

ت ســة املد تفـــو ــان ف س، للمــدا ــب ت ال ـــذا ــر أظ البنــات س رمــدا ر حققـــھقر عامــا فوقــا
ســتھ ملد الطــالب أحــد حققــھ خاصــا تفوقــا يكــن ولــم ســة، املد طالبــات أو طــالب رجميــع ر
أن ـ ع عتمـد ـ ال النتـائج عـض ـ يحـدث مثلمـا ا سـ ملد الطالبات إحدى حققتھ رأو

ـــ ع بنــاء و ــب ت ال ســتھ مد فتأخــذ و املركــز ــ ع ــا ف طالبــة أو طالــب ليحــصل رل
فإ. ذلك التا عامو تفو ع يدل للقياس الوط املركز نتائج سة مد أي تفو قن رق

سة املد طالبات أو طالب  .رملجموع

للقيـــاس      الـــوط املركـــز تـــائج ب املحيطـــة ف الظـــر ـــذه صـــدق) قيـــاس(ووجميـــع ـــ ع تـــدلل
م الكـر القـرآن لتحفـيظ و ة للثانو الوا التفو تؤكد التا و ا، ودق النتائج للبنـاتقذه

عليــھ حــصلت مــا خــالل مــن الــسعودية يــة العر باململكــة ــة الثانو س املــدا مــستو ــ ع فوف ربــال ى
الـــــــــوط املركـــــــــز ـــــــــا أعل ـــــــــ ال النتـــــــــائج ـــــــــ مطـــــــــرد ل ـــــــــش و متقدمـــــــــة مراكـــــــــز مـــــــــن ســـــــــة املد رـــــــــذه

  ). قياس(للقياس

ـــــــة- الثانو ـــــــا حقق ـــــــ ال ـــــــ املراكـــــــز فوف بـــــــال للبنـــــــات م الكـــــــر القـــــــران لتحفـــــــيظ ـــــــ و
للقياس الوط املركز ات   ):قياس(راختبا

أوال
ً

ا:  الد التحصيل   راختبار

ا ســ د ــ ال ات املقــر ــ العلميــة املــادة يعاب اســ ــ الطالبــات مــستو س يقــ ختبــار ــذا رو ر ى
ــــــة الثانو املرحلــــــة الــــــوط. ــــــ املركــــــز نتــــــائج ــــــ ا ســــــنو املعلــــــن ــــــا وترتي ســــــة املد مــــــستو ــــــو رو ى ن

ا) قياس(للقياس متوسط يؤخذ اسية د أعوام ثالثة سة املد طالبات ألداء رشامال ر
ً

.  

ســة املد حققــت ــةروقــد ة الثانو ــ متم نتــائج فوف بــال للبنــات م الكــر القــران لتحفــيظ ــ و
قـــم ــــدو ا ن بـــ و ، ــــ ا الد التحـــصيل اختبــــار ـــ رجـــدا ســــة) 4(لر املد ـــا عل حــــصلت ـــ ال راملراكــــز
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التحــــصيل اختبــــار ــــ ــــا اململكــــةوترتي ــــ ع للبنــــات ــــ و العــــشر س املــــدا مــــستو ــــ ع ــــ ا رالد ىر
عوام جميع النظر القسم السعودية ية   . يالعر

قم رجدو   ) 4(ل

التحـــــصيل اختبـــــار ـــــ اململكـــــة ـــــ ع ـــــ و العـــــشر ـــــة الثانو س املـــــدا ن بـــــ ســـــة املد ـــــب رترت ر
ا   )ينظر-بنات(رالد

 م
مية التقو ة اس3(الف د متوسط)          (يةرأعوام يؤخذ

الثالثة اسية الد عوام الطالبات جات رد  )ر

الذي العام
فيھ ت رصد

يجة  الن
ب ت  ال

 1 ه1431 )ه1430/1431) (ه1429/1430) (ه1428/1429( 1

 1 ه1432 )ه1431/1432) (ه1430/1431) (ه1429/1430( 2

 1 ه1433 )ه1432/1433) (ه1431/1432) (ه1430/1431( 3

 1 ه1434 )ه1433/1434) (ه1432/1433) (ه1431/1432( 4

 1 ه1435 )ه1434/1435) (ه1433/1434) (ه1432/1433( 5

 1 ه1436 )ه1435/1436) (ه1434/1435) (ه1433/1434( 6

 1 ه1437 )ه1436/1437) (ه1435/1436) (ه1434/1435( 7

 1 ه1438 )ه1437/1438) (ه1436/1437) (ه1435/1436( 8

 1 ه1439 )ه1438/1439) (ه1437/1438) (ه1436/1437( 9

قــم ــدو ا مــن تــ رو ــ) 4(ل ف و ــب ت ال ــ ع ا واســتحواذ ســة للمد ل املــذ لالتفــو رق
ــــ ا الد التحــــصيل اختبــــار ــــ الــــسعودية يــــة العر اململكــــة مــــستو ــــ ع للبنــــات ــــ و ــــة رالثانو ى

ال مية التقو ات الف جميع النظر املركزيللقسم ا   .أجرا

إعــالن الباحــث انتظـر فقــد ــ ا الد التحـصيل اختبــار ـ ســة املد تفــو اسـتمرار مــن روللتأكـد ر ق
للقيـــاس الـــوط قـــم) قيـــاس(املركـــز ميـــة التقو ة ـــ للف ـــ ا الد التحـــصيل اختبـــار رنتـــائج ـــ) (9(ر ال

سـة باملد امليدانيـة اسة الد ا ف رطبقت املد) ر اسـتمرار مـن يتأكـد ـ ح ـذاوذلـك ـ ـا وطالبا رسـة
مــــن اســـة الد مجتمـــع ا قــــدم ـــ ال املعلومـــات أن مـــن أخــــر ـــة ج مـــن تأكــــد و ـــة، ج مـــن رالتفـــو ى ق

اســــــة الد أداة خــــــالل مــــــن التفــــــو عوامــــــل تحديــــــد ــــــ رالطالبــــــات بانة(ق طالبــــــات) ســــــ مــــــن ــــــان
ــ الف ــذه يجــة ن أضــيفت وقــد املاضــية، عــوام ــ ن ســبق ــي الال ن مــيال مثــل ــزمتفوقــات ة

قم السابق دو را   ).4(ل

قم مية التقو ة الف يجة ن أكدت ـ) 9(روقد ع ـا قاء و املتقـدم ـا مركز ـ سة املد راستمرار
ـــــ الـــــسعودية يـــــة العر اململكــــة ـــــ للبنـــــات ـــــة الثانو س املــــدا جميـــــع مـــــستو ـــــ ع و ــــب ت رال ى ل

النظر   . يالقسم

الثانو ا حقق ال يجة الن ذه ـاو تفوق ـ فوف بـال للبنـات م الكر القران لتحفيظ و ة
تفـو عـوام، جميع ا الد التحصيل اختبار و ب ت ال تحقيق ا باستمرا قالنو رل ر
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ـ والطبي النظر ن القسم والبنات ن للبن ة الثانو س املدا جميع عن سة املد ذه بھ يتتفرد ر ر
السعودي ية العر   .ةباململكة

العامة: ًثانيا ات القد   راختبار

بتحديـد يتعلق وال ستداللية و التحليلية ن قد الطالبات مستو س يق ختبار ذا رو ى
ات مقر من سوه د فيما العل ن رمستوا   .ر

ـ ة ـ متم نتـائج فوف بـال للبنـات م الكر القرآن لتحفيظ و ة الثانو سة املد حققت روقد
قـــماختبـــار ـــدو ا ن بـــ و العامـــة، ات رالقـــد ـــ) 5(لر ـــا وترتي ســـة املد ـــا عل حـــصلت ـــ ال راملراكـــز

يــة العر اململكــة ــ ع للبنــات ــ و العــشر ــة الثانو س املــدا مــستو ــ ع العامــة ات القــد راختبــار ىر
السنوات جميع النظر القسم   . يالسعودية

قم رجدو   ) 5(ل

ال س املدا ن ب سة املد ب رترت العامةر ات القد اختبار اململكة ع و   )ينظر-بنات(رعشر

مية م التقو ة اسية3(الف د يؤخذ)                                    (رأعوام
الثالثة اسية الد عوام الطالبات جات د رمتوسط  )ر

الذي العام
فيھ ت رصد

يجة  الن
ب ت  ال

 2 ه1431 )ه1430/1431) (ه1429/1430) (ه1428/1429( 1

 1 ه1432 )ه1431/1432) (ه1430/1431) (ه1429/1430( 2

 1 ه1433 )ه1432/1433) (ه1431/1432) (ه1430/1431( 3

 2 ه1434 )ه1433/1434) (ه1432/1433) (ه1431/1432( 4

 4 ه1435 )ه1434/1435) (ه1433/1434) (ه1432/1433( 5

 3 ه1436 )ه1435/1436) (ه1434/1435) (ه1433/1434( 6

 4 ه1437 )ه1436/1437) (ه1435/1436) (ه1434/1435( 7

 5 ه1438 )ه1437/1438) (ه1436/1437) (ه1435/1436( 8

 6 ه1439 )ه1438/1439) (ه1437/1438) (ه1436/1437( 9

قــــم ـــــدو ا ــــ و رو س) 5(ل املـــــدا قائمـــــة ضــــمن ا اســـــتمرا ــــ ســـــة للمد ــــ الوا رالتفـــــو ر ر ق
العــشر ــة للقــسمالثانو العامــة ات القــد اختبــار ــ الــسعودية يــة العر اململكــة ــ ع للبنــات ــ رو

املركز ا أجرا ال مية التقو ات الف جميع   .يالنظر

إعــــالن الباحـــث انتظـــر فقـــد العامـــة ات القـــد اختبــــار ـــ ســـة املد تفـــو اســـتمرار مـــن روللتأكـــد ر ق
للقيـــــاس الــــوط ال) قيــــاس(املركــــز اختبــــار قــــمنتـــــائج ميـــــة التقو ة ــــ للف العامـــــة ات رقــــد ـــــ) (9(ر ال

سـة باملد امليدانيـة اسة الد ا ف رطبقت ـذا) ر ـ ـا وطالبا سـة املد اسـتمرار مـن يتأكـد ـ ح روذلـك
مــــن اســـة الد مجتمـــع ا قــــدم ـــ ال املعلومـــات أن مـــن أخــــر ـــة ج مـــن تأكــــد و ـــة، ج مـــن رالتفـــو ى ق

ا أداة خــــــالل مــــــن التفــــــو عوامــــــل تحديــــــد ــــــ اســــــةقالطالبــــــات بانة(رلد طالبــــــات) ســــــ مــــــن ــــــان
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ــ ة ــ الف ــذه يجــة ن أضــيفت وقــد املاضــية، عــوام ــ ن ســبق ــي الال ن مــيال مثــل زمتفوقــات
قم السابق دو را   ).5(ل

قــــم ميـــة التقو ة ــــ الف يجـــة ن أكــــدت ــــا) 9(روقـــد قاء و املتقــــدم ـــا مركز ــــ ســـة املد راســــتمرار
الث ــ و العــشر س املــدا القــسمرضــمن ــ الــسعودية يــة العر اململكــة مــستو ــ ع للبنــات ــة ىانو

  .يالنظر

بـال للبنـات م الكر القران لتحفيظ و ة الثانو ا حقق ال يجة الن ذه ـاو تفوق ـ فوف
ــــــ ع للبنـــــات ـــــة الثانو ــــــ و العـــــشر س املـــــدا ضــــــمن ميـــــة التقو ات ـــــ الف جميــــــع ـــــ ا رواســـــتمرا ر

ســــة مد توجــــد ال إذ ســــة للمد ــــ تم النظــــر التخــــصص ــــ الــــسعودية يــــة العر اململكــــة رمــــستو ر ي ى
ختبار ذا النتائج ذه مثل حققت ا غ   .ىأخر

لتحفــــــي ــــــ و ــــــة الثانو التحــــــصيلقوتفـــــو اختبــــــار ــــــ فوف بــــــال للبنــــــات م الكــــــر القــــــران يظ
قيـاس جـائزة ـ ع ـصو ل ا يأ املتقدمة املراكز ذه ع ا وحصول العامة ات والقد ا لالد ر ر

ة املتم س   .رللمدا

ثالثا
ً

ة:  املتم س للمدا قياس   رجائزة

للقيــــــاس الـــــــوط املركــــــز ــــــا يمنح ة ســـــــنو جــــــائزة ــــــ مــــــس) قيــــــاس(و ا س ن،رللمـــــــدا للبنـــــــ لو
املركز ات اختبا متوسط أع تحقق ال للبنات و مس روا   .ل

العامـــة، ات والقـــد ـــ ا الد التحـــصيل اختبـــار جـــات د متوســـط ـــ ع عتمـــد ـــائزة ا ـــذه رو ر ير
خ لتــــا الــــسابقة الــــثالث الــــسنوات ــــ والطالبـــات الطــــالب أداء أســــاس ــــ ع س املــــدا ــــب ترت ـــتم رو ر

ــــائزة ســــن. ا تمــــنح ــــ مــــستوو ــــ ع فقــــط للبنــــات س مــــدا وخمــــس ن للبنــــ س مــــدا مــــس ا ىو ر ر ً

السعودية ية العر   .اململكة

ع و ي ا ف فالتفو ، والطبي النظر التخصصان ا ف ك ش بأنھ ائزة ا ذه نوتتم ق ي
السعودية ية العر باململكة البنات أو ن للبن ة الثانو س املدا جميع رمستو   .ى

املد ثـــــالثوتمــــنح ـــــائزة ا ــــ ع ســـــة املد حـــــصو وعنــــد ـــــائزة، با خاصـــــا عــــا د ة ـــــ املتم رســـــة ر لر ً ً

سة املد تمتلكھ وساما ا عد وما عة الرا املرة سة املد تمنح متتالية رسنوات   .ًر

ـــ ـــائزة ا ــذه ـــ ع فوف بـــال للبنــات م الكـــر القــران لتحفـــيظ ـــ و ــة الثانو حـــصلت وقــد
ـــد ا ـــ و و عـــوام، قـــمجميـــع رو قيـــاس) 6(ل جـــائزة ـــ ع ســـة املد ـــا ف حـــصلت ـــ ال رعـــوام

ة املتم س   .رللمدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021ة  لسنیولیو، )األول (، الجزء )191: (العدد

 

 

407 

قم رجدو   )6(ل
ة املتم س للمدا قياس جائزة ع سة املد ا ف حصلت ال رعوام   ر

مية م التقو ة اسية3(الف د يؤخذ)                                    (رأعوام
الطالبات جات د الثالثةرمتوسط اسية الد  )رعوام

منح عام
ائزة  ا

ائزة  ا

التم ه1434 )ه1432/1433) (ه1431/1432) (ه1430/1431( 1  درع

التم ه1435 )ه1433/1434) (ه1432/1433) (ه1431/1432( 2  درع

التم ه1436 )ه1434/1435) (ه1433/1434) (ه1432/1433( 3  درع

التم ه1437 )ه1435/1436) (ه1434/1435) (ه1433/1434( 4  وسام

التم ه1438 )ه1436/1437) (ه1435/1436) (ه1434/1435( 5  وسام

التم ه1439 )ه1437/1438) (ه1436/1437) (ه1435/1436( 6  وسام

ــ ـائزة ا ــ ع فوف بـال للبنــات م الكـر القـرآن لتحفــيظ ـ و ــة الثانو حـصو أن شـك لوال
ــــ ع يــــدل عــــوام نجميــــع ختبــــا ــــ ــــا تفوق يؤكــــد ــــ وا وتفــــو ــــ رتم ــــ(ق ا الد -رالتحــــصيل

العامـــة ات فقـــط) رالقـــد النظـــر التخـــصص ـــ س املـــدا مـــستو ـــ ع فقـــط س لـــ التفـــو ـــذا يو ى رق
السعودية ية العر باململكة للبنات ة الثانو س املدا جميع ع ـذه. روإنما ـ ع سة املد روحصو ل

نو تفرد عوام جميع ائزة اا غ ة ثانو سة مد أي تحققھ   .رلم

للبنـــات م الكــر القــرآن لتحفــيظ ــ و ــة الثانو ســـة املد ــا حقق ــ ال ــب ات وال املراكــز ــذه رو
للقياس الوط املركز نتائج فوف سة) قياس(بال املد ذه وتفو تم ع أكيدة داللة رعطي ق

و ســـــة، املد ــــذه ــــ عت أن ــــا مع ــــستحق ة ربــــصو ـــــةر الثانو س املــــدا ــــ ــــا تجر مــــن ــــستفاد رأن
عامـــة بـــصفة بــــو ال امليـــدان ـــ و ــــا. يخاصـــة، خالل مـــن ـــس ــــ ال اســـة الد ـــذه انـــت رولــــذلك

سة املد ذه ل والتفو التم ذا إ أدت ال العوامل ع رللتعرف  .ق

ي  الثا السؤال   :إجابة

ــــة- الثانو طالبـــــات بتفـــــو العالقــــة ذات العوامـــــل للبنـــــاتقمــــا م الكـــــر القــــرآن لتحفـــــيظ ـــــ و
للقيــــــــاس الــــــــوط املركــــــــز ات اختبــــــــا نتــــــــائج ــــــــ فوف الطالبــــــــات) قيــــــــاس(ربــــــــال نظــــــــر ــــــــة وج مــــــــن

  واملعلمات؟

وطالبــات املعلمــات ــن و ــامال اســة الد مجتمــع أي أخــذ تــم فقــد الــسؤال ــذا عــن ولإلجابــة
ً

ر ر
ن وعــدد اســة الد إجــراء وقــت ثــانو الثالــث رالــصف و98ي ــمعلمــة ن إجــاب تمــت حيــث طالبــة،

بانة س ات عبا ميع خما مقياس خالل من العوامل ذه   .رتحديد

العالقـــة ذات العوامــل ــ ع م والتعــرف الكـــر القــرآن لتحفــيظ ـــ و ــة الثانو طالبــات قبتفــو
للقيـــاس الـــوط املركـــز ات اختبـــا نتـــائج ـــ فوف بـــال عوا) قيـــاس(رللبنـــات ـــ ع للتعـــرف مـــليقودنـــا

للقيـاس الـوط املركـز نتـائج ـ ن سـ مد رتفو تفـو) قيـاس(ق ـ ع ـ مب العـام سـة املد تفـو قألن رق
العامة ات والقد ا الد التحصيل اختبار ا رطالبا ر   .ي

ـــب ترت تـــم فقـــد واملعلمـــات الطالبـــات نظـــر ـــة وج مـــن ـــا مي أ حـــسب العوامـــل ـــ ع وللتعـــرف
ا وفق ليا تنا بانة س ات عبا

ً
ز قمر ردو التا) 7(ل النحو ع   :وذلك
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قم رجدو   )7(ل

ليا تنا مرتبة بانة س ات عبا ع واملعلمات الطالبات ًاستجابات ز   ر

املوافقة جة  رد

ة
با

لع
ما

ق
ر

ر
 

  
ة ما موافقة تماما رالعبا حد موافقة إ  إطالقا غ

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

  
ب ت  ال

  
املوافقة

 0 0 3 7 88 تكرار
م 1 الكر القرآن  .حفظ

% 89,8 7,1 3,1 0,0 0,0 
4,87 0,42 1 

  موافقة
 ًتماما

 0 0 4 19 75 تكرار
4 

املادة املعلمات تقديم
ات املقر رالعلمية

املة مت ة بصو اسية رالد ر
ا م جزء أي مال إ .وعدم

  
% 

  
76،5 

  
19,4 

  
4,1 

  
0,0 

  
0,0 

  
4,72 

  
0,53 

  
2 

  موافقة
 ًتماما

 0 2 11 20 65 تكرار

14 

ع املعلمات حرص
للقرآن املتقن فظ ا
الطالبات لدى م الكر

ذلك ل سا ال  .وعدم

  
% 

  
66,3 

  
20,4 

  
11,2 

  
2,0 

  
0،0 

  
4,51 

  
0,78 

  
3 

  موافقة
 ًتماما

 1 4 11 19 63 تكرار

20 

ات ختبا أسئلة رشمولية
الكتاب امل ل سية راملد

عن والبعد راملد
ص واملختصراتامل  .ات

  
% 

  
64,3 

  
19,4 

  
11,2 

  
4,1 

  
1،0 

  
4,42 

  
0,92 

  
4 

  موافقة
 ًتماما

 0 2 11 30 55 تكرار
8 

الطالبة أسرة عناية
العل ا  0،0 2,0 11,2 30,6 56,1 % .بمستوا

4,41 0,77 5 
  موافقة

 ًتماما

 0 2 15 25 56 تكرار

5 

ع الطالبات ب رتد
الع ات القد امةراختبار

د بج ا الد روالتحصيل
سة املد خارج ي  .رذا

  
% 

  
57,1 

  
25,5 

  
15,3 

  
2،0 

  
0،0 

  
4,38 

  
0,82 

  
6 

  موافقة
 ًتماما

 0 2 17 27 52 تكرار
15 

ي الذا الطالبة د ج
العل طالع و القراءة

 0،0 2,0 17,3 27,6 53,1 % .املتنوع
4,32 0,83 7 

  موافقة
 ًتماما

 1 6 19 26 46 تكرار

17 

ح ر بث سة املد ودو رر
لدى النفس الثقة

يمتلكن ن وأ الطالبات
عالية ات  .رقد

% 46,9 26,5 19,4 6,1 1,0 

  
4,12 

  
1،00 

  
8 

  
 موافقة

 4 3 18 29 44 تكرار
13 

ة املم سانية العالقات
واملعلمات الطالبات ن ب

سة املد ة روإدا  4,1 3.1 18,4 29,6 44,9 % .ر

  
4,08 

  
1,06 

  
9 

  
 موافقة

 6 5 23 22 42 تكرار

19 

ن ب ة الكب املنافسة
ع صو ل لالطالبات

اختبار مرتفعة جات رد
العامة ات رالقد

ا الد  .روالتحصيل

  
%  
 

  
42,9 

  
22,4 

  
23,5 

  
5,1 

  
6,1 

  
3,91 

  
1,19 

  
10 

  
 موافقة

 7 14 24 29 24 تكرار

3 

تقيم الذي ب ھرالتد
للطالبات سة راملد

ات القد الختبار ن يل رلتـأ
والتحصيل العامة

ا  .رالد

  
% 

  
24.5 

  
29,6 

  
24,5 

  
14,3 

  
7,1 

  
3,50 

  
1,21 

  
11 

  
 موافقة

 15 17 21 15 30 تكرار
21 

املة املت املكتبة توفر
املتنوعة التعلم  15,3 17,3 21,4 15,3 30,6 %ومصادر

3،29 1،45 12 
  إ

ما  حد
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املوافقة جة  رد

ة
با

لع
ما

ق
ر

ر
 

  
ة ما موافقة تماما رالعبا حد موافقة إ  إطالقا غ

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

  
ب ت  ال

  
املوافقة

سة  .رباملد

 12 16 23 31 16 تكرار
9 

التعليمية العملية قيام
اتيجيات اس ع سة راملد

ديثة ا  12,2 16,3 23,5 31,6 16,3 % .التعلم

  
3,23 

  
1,26 

  
13 

  إ
ما  حد

 13 19 27 14 25 تكرار

16 

دار ينضباط
ل سا ال وعدم سة راملد
لدى التأخر أو الغياب

 .طالباتال
% 25,5 14,3 27,6 19,4 13,3 

  
3,19 

  
1,37 

  
14 

  إ
ما  حد

 10 23 25 20 20 تكرار

6 

شرح املعلمات اعتماد
ع اسية الد ات راملقر ر
زة ج و الوسائل
ديثة ا  .والتقنيات

% 20,4 20,4 25,5 23,5 10,2 

  
3,17 

  
1,28 

  
15 

  إ
ما  حد

 6 19 35 28 10 تكرار
2 

العلمية املسابقات
ال املتنوعة والثقافية

سة املد ا  6,1 19,4 35,7 28,6 10,2 % .رتنظم

  
3,17 

  
1,06 

  
16 

  إ
ما  حد

 14 18 31 19 16 تكرار
العلمية 7 املتو  .نحفظ

% 16,3 19,4 31,6 18,4 14,3 

  
3,05 

  
1,27 

  
17 

  إ
ما  حد

 15 19 27 24 13 تكرار

18 

برام غتنفيذ علمية ج
تن سة املد رصفية

ات ا امل الطالبات رلدى
نة املقا مثل رالعقلية

والتحليل ط والر
باط ست  .و

% 
  

13,3 
  

24,5 
  

27,6 
  

19,4 
  

15,3 

  
3.01 

  
1,26 

  
18 

  إ
ما  حد

 24 26 24 14 10 تكرار

11 

ع سة املد راحتواء
شطة لأل متعددة مقرات

ا باإلم زة مج ناتاملختلفة
املة  .املت

% 10,2 14,3 24,5 26,5 24,5 

  
2,59 

  
1,31 

  
19 

  غ
 موافقة

 24 23 29 14 8 تكرار

10 

التقنية ات التج توفر
ات سبو من رالفصو ل
آ حاسب زة وأج ذكية
ا وغ عرض زة  .وأج

% 
  
8,2  
 

  
14,3 

  
29,6 

  
23,5 

  
24,5 

  
2,58 

  
1,23 

  
20  
  
 

  
  غ

 موافقة

 35 28 11 13 11 تكرار

12 

ة واملعنو املادية وافز ا
سة املد ا تقدم رال

املتفوقات للطالبات
العامة ات القد ات راختبا ر

ا الد  .روالتحصيل

  
% 

  
11,2 

  
13,3 

  
11,2 

  
28,6 

  
35,7 

  
2,36 

  
1,38 

  
21  
  
 

  غ
 موافقة

 185 248 409 445 771 تكرار
 جما

% 37,5 21,6 19,9 12,1 9,0 

  
3,67 

  
11,62 

 
  موافقة

 

  

قـــــم ـــــدو ا خـــــالل مـــــن تـــــ رو ــــــ) 7(ل ع حـــــصلت قـــــد بانة ســـــ ات عبـــــا إجمــــــا رأن
و الطالبات من اسة الد مجتمع هرموافقة قد ي حسا بمتوسط   .3,76راملعلمات
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الطا مـن اسـة الد مجتمـع وافــق فقـد التفـصي انـب ا حيـث ــرومـن ع واملعلمـات لبـات
ــــا11 م ســــة املد بتفــــو تــــرتبط ة رعبــــا عاليــــة7قر موافقــــة ــــا عل وافــــق ات تمامــــا(رعبــــا موافقــــة

ً
(،

مجتمـــع ا حــدد ــ ال ســة املد طالبـــات لتفــو ــسة الرئ العوامــل تتـــضمن الــسبع ات العبــا ــذه رو قر
التا مية ا ترتي حسب و اسة،   :رالد

م-1 الكر القرآن   .حفظ

يو حــسا بمتوســط واملعلمــات الطالبــات مــن عاليــة موافقــة ــ ع العامــل ــذا حــصل قــد
ه ــو4,87رقـد ــا وطالبا ســة املد تفــو عوامــل ــم أ أن ــ ع اســة الد مجتمــع تأكيــد ــ ع ــذا رو قر

م الكر القرآن   .حفظ

جــز-2 أي مــال ا وعــدم املــة مت ة بــصو اسـية الد ات املقــر ــ العلميــة املــادة املعلمــات رتقـديم ءرر
ا   .م

ي حـسا بمتوسـط واملعلمـات الطالبـات مـن عالية موافقة ع ة العبا ذه حصلت روقد
ه املـادة4,72رقد تقـديم ـ ـن ودو سـة املد معلمـات ـو و ي الثا العامل مية أ ع يؤكد ذا رو ر

ا م جزء أي مال إ ودو امل مت ل ش اسية الد ات املقر نالعلمية ر   .ر

ع-3 املعلمات ذلكحرص ل سا ال وعدم الطالبات لدى م الكر للقرآن املتقن فظ   .ا

ي حـسا بمتوسـط واملعلمـات الطالبـات مـن عالية موافقة ع ة العبا ذه حصلت روقد
ه ودو4,51رقـــد م الكــــر القـــرآن حفـــظ مـــا و ن الـــسابق ن العــــامل دو ـــ ع تؤكـــد ة العبـــا ـــذه رو ر ر

ـــل ل آخـــر عـــدا وتـــضيف ســـة املد معلمـــات
ً

ـــور ي م الكـــر القـــرآن حفـــظ أن تـــضيف ـــ ف مـــا، نم
ــذا تحقيــق ــ املعلمــات بــھ تقــوم الــذي الــدو وتــضيف ذلــك، ــ ل ــسا ال وعــدم متقنــا رحفظــا

ً ً

م الكر للقرآن املتقن فظ   .ا

ـــــــــصات-4 امل عـــــــــن والبعـــــــــد ـــــــــ املد الكتـــــــــاب امـــــــــل ل ســـــــــية املد ات ختبـــــــــا أســـــــــئلة رشـــــــــمولية ر ر
  .واملختصرات

ذ حصلت يوقد حـسا بمتوسـط واملعلمـات الطالبـات مـن عالية موافقة ع ة العبا ره
ه خـذ4,42رقد ـو و انـب ا ـذا ـ املعلمـات ـو و ي الثـا العامـل دو ـ ع تؤكـد ة العبـا ذه رو ر

ات ختبــا أسـئلة تـؤدي وأن واملختـصرات، ـصات امل اســتخدام وعـدم ـ املد للكتـاب امـل رال ر
تأكيد ا دو سية راملد انبر ا   .ذا

قـــم ة العبـــا ـــ للمعلمـــات دو مــن د مـــاو مـــع املعلمـــات مـــن الـــدو ــذا رو ر ر ر تقـــديم) 2(ر مـــن
يعاب اســــ ــــ ــــ وا أثــــر لــــھ ــــا م جــــزء أي مــــال إ وعــــدم املــــة مت ة بــــصو اســــية الد ات رللمقــــر رر

ــ سـة املد طالبـات تفـو أسـباب أحـد انــب ا ـذا ولعـل اسـية، الد ات املقـر امـل ل رالطالبـات قر ر
مستمرةاخت ة بصو فيھ م وتصد ا الد التحصيل ربار ر   .ر

العل-5 ا بمستوا سرة   .عناية

الطالبــــــات مــــــن عاليــــــة موافقــــــة ــــــ ع ســــــرة بــــــدو واملتعلــــــق العامــــــل ــــــذا حــــــصل روقــــــد
ه قــــد ي حـــــسا بمتوســــط دو4,41رواملعلمــــات ميـــــة أ ــــ ع اســـــة الد مجتمــــع تأكيـــــد ــــ ع ـــــذا رو ر

وأن ، التفــو ـذا ــ ــقسـرة ن تفــوق ـ ــ وا دو ــ العل ن بمـستوا الطالبــات أسـر رلعنايــة
ات ختبا   .رذه
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سة-6 املد خارج ي ذا د بج ا الد والتحصيل العامة ات القد اختبار ع الطالبات ب رتد ر ر   .ر

ي حـسا بمتوسـط واملعلمـات الطالبـات مـن عالية موافقة ع ة العبا ذه حصلت روقد
ه تـــــضمنت4,38رقـــــد نوقـــــد اثنـــــ ن عـــــامل ة العبـــــا للطالبـــــات: رـــــذه ي الـــــذا ـــــد با يتعلـــــق لو

ــــــذا وأن ــــــ ا الد والتحــــــصيل العامــــــة ات القــــــد ات اختبــــــا ــــــ ع ب التــــــد ي والثــــــا ن، تمــــــام روا ر ر ر
التفو ذا ه دو لھ ب قالتد ر   .ر

املتنوع-7 العل طالع و القراءة ي الذا الطالبة د   .ج

ع ة العبا ذه حصلت يروقد حـسا بمتوسـط واملعلمـات الطالبـات مـن عالية موافقة
ه ة4,32رقد العبـا ـذه ـ د و فيمـا سـة املد خارج للطالبات ي الذا د ا دو ع يؤكد ذا رو رر ر

قــــم ــــ كــــذلك د و رومــــا القــــراءة) 6(ر ــــ و ات ختبــــا ــــ ع ب التــــد ــــ للطالبــــات ــــي ذا ــــد ج رمــــن ر
ســــــــة املد خــــــــارج املتنــــــــوع ــــــــ العل طــــــــالع ســـــــــة (رو املد خــــــــارج الطالبــــــــات ــــــــاد اج ــــــــذا ــــــــان روإذا

تأكيد إ يحتاج ال أمر سة املد داخل ن اد   ).رفاج

و واملعلمات، الطالبات من اسة الد مجتمع موافقة ع حصلت ات عبا ع أ ناك رو ر ر
عـــد ميـــة ـــ ـــا ترتي حـــسب ـــع ات العبـــا ـــذه و الـــسابقة، ـــسة الرئ التفـــو عوامـــل رتكمـــل ر ق

التاإ السابقة السبع ات للعبا ا   :رضاف

عالية-8 ات قد يمتلكن ن وأ الطالبات لدى النفس الثقة ح ر بث سة املد ردو ور   .ر

ه قــــد ي حـــسا بمتوســـط واملعلمــــات الطالبـــات موافقـــة ـــ ع ة العبــــا ـــذه حـــصلت روقـــد ر
ــ4,12 بإدا ســة املد تقدمـھ الــذي النفــ العامـل دو ــ ع يؤكــد ـذا رو ر يعر ــ مــن ـا ومعلما ا

ن عيــ عاليــة ات قــد يمــتلكن ــن وأ ن نفوســ ــ الثقــة ــث و هللا-رالطالبــات التفــو-بــإذن ــ قع
ات ختبا ذه   .روالتم

سة-9 املد ة وإدا واملعلمات الطالبات ن ب ة املم سانية رالعالقات   .ر

واملعلمــــات الطالبــــات موافقــــة ــــ ع ة العبــــا ــــذه حــــصلت هروقــــد قــــد ي حــــسا ربمتوســــط
ة4,08 وإدا واملعلمات الطالبات ن ب سة املد ة املم سانية العالقات دو ع يؤكد ذا رو ر ر

سة املد لطالبات التفو ذا سة راملد   .قر

قــــم ة العبــــا ــــ د و بمــــا يــــرتبط ة ــــ املتم ــــسانية العالقــــات ــــ نــــا د رومــــاو ر ر حيــــث) 8(ر
ا ا ع تأكيدا تمثالن

ً
والتم التفو ذلك ودو سة املد ئة الب بھ والعناية النف قنب ر   .ر

العامــــة-10 ات القـــد اختبـــار ـــ مرتفعــــة جـــات د ـــ ع ـــصو ل الطالبــــات ن بـــ ة ـــ الكب راملنافـــسة ر ل
ا الد   .روالتحصيل

الطالبــات مــن اســة الد مجتمــع موافقــة ــ ع الطالبــات ن بــ املنافــسة عامــل حــصل روقــد
هواملعلمـــات قــــد ي حـــسا الطالبــــات3,91ربمتوســـط ن بـــ ة ـــ الكب املنافــــسة دو ـــ ع يؤكـــد ـــذا رو

أو ــن مع ســن يد ــي الال ن مــيال جات بــد نــة مقا ات ختبــا ــ مرتفعــة جــات د ــ ع ــصو رل ز ر ر ر ر ل
ن سـبق ـي الطالبــات. الال ن بـ ــاد ج و ـد ا ح ر ـاء إذ ــ ـم امل ــا دو ـا ل املنافـسة ــذه وو وال(ر
املنافـــ أن منافــــسةشـــك ـــا وأ ات ختبـــا ـــذه ــــ فقـــط ة محـــصو ـــو ت لــــن الطالبـــات ن بـــ رسة ر ن

الطالبات ن ب عامة   ).علمية
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ا-11 الد والتحصيل ات القد الختبار ن ل لتأ للطالبات سة املد تقيمھ الذي ب رالتد ر ر   .ر

الطالبـــــات موافقــــة ــــ ع ســــة املد تقيمــــھ الــــذي ب التــــد ــــو و العامــــل ــــذا حــــصل روقــــد ر
هواملعل قــد ي حــسا بمتوســط ب3,50رمــات تــد ــ ســة املد تؤديــھ الــذي الــدو ــ ع يؤكــد ــذا رو ر ر

ــ ســة املد طالبــات تفــو ــ امھ إســ لــھ انــب ا ــذا وأن ات ختبــا ــذه ل ن يل لتــأ رالطالبــات قر
ات ختبا   .رذه

إنـھ إال اسـة الد مجتمـع مـن املوافقـة جـات د أقـل ـ ع حـصل قـد ـان وإن العامل ذا رو ر
قـــــم ة العبـــــا ـــــ د و ملـــــا إضـــــافتھ رعنـــــد ر ـــــي) 6(ر ذا ـــــد بج ات لالختبـــــا الطالبـــــات ب بتـــــد رواملتعلقـــــة ر

ات اختبـــــــا ــــــ ع ب التــــــد ميــــــة أ يؤكــــــد اســــــة الد مجتمــــــع مــــــن عاليــــــة موافقــــــة ــــــ ع ا روحــــــصول ر ر
سة املد طالبات تفو العامة ات والقد ا الد رالتحصيل ر   .قر

موافقــة ــ ع الــسابقة ات العبــا حــصلت واملعلمــاتروقــد الطالبــات مــن اســة الد رمجتمــع
عاليــــة7( مــــن) موافقــــة4 -موافقـــة املوافقــــة ــــذه ــــ ع تحــــصل فلــــم بانة ســــ ات عبــــا بــــا رأمــــا

ـــ ع ن اســـتجاب انـــت وإنمـــا اســـة الد ـــا7رمجتمــع م ات ـــ: رعبـــا وع مـــا، حـــد ـــ ـــ3إ غ ات رعبـــا
  .املوافقة

اسـتج ـ ع اصـلة ا ات بالعبـا يتعلـق مـا مـن: ابةرأما اسـة الد مجتمـع مـن مـا حـد ـ رإ
طالبــات تفــو ــ ع ات العبــا ــذه ــ د و مــا أثــر ضــعف ــ ع يــدل ــذا ف واملعلمــات قالطالبــات ر ر

ي كما مجمل ل ش ات العبا ذه تناو مكن و سة، راملد   :لر

التفـو- أسـباب من ا يجعل لم اسة الد مجتمع أن إال سة باملد التعلم ومصادر املكتبة توفر قمع ر ر
ـب و ات العبـا ـذه ـ ي حـسا متوسـط ـ أع ـ ع حـصلت ـا أ العلـم مـع نظـره ـة وج رحـسب

قم ة رالعبا   ).12(ر

قــم- ة العبــا أن إال التفــو ــذا ــ املعلمــات دو ــ ع اســة الد مجتمــع تأكيــد مــن ربــالرغم ر قر ) 13(ر
قيــــام اســــة الد مجتمــــع نظــــر ــــة وج بحــــسب أســــبابھ مــــن يكــــن لــــم التفــــو ــــذا أن ــــ ع رتــــدل ق

والالعمل ـــا، ل املعلمــات وتطبيــق ديثــة ا الــتعلم اتيجيات اســ ــ ع ســة املد ــ التعليميــة ريــة
ات املقـــر شـــرح ـــ املعلمـــات اعتمـــاد كـــذلك اســة الد مجتمـــع نظـــر ـــة وج بحـــسب أســـبابھ رمــن ر

قم ة العبا كما ديثة ا والتقنيات زة ج و الوسائل ع اسية رالد ر   ).15(ر

إدا- بـھ م ـس الـذي الـدو رمـع قـمر ة العبـا أن إال ـا طالبا تفـو ــ سـة املد رة ر بحــسب) 14(قر تـدل
ــــ دار نــــضباط التفــــو ــــذا أســــباب مــــن س لــــ أنــــھ ــــ ع اســــة الد مجتمــــع نظــــر ــــة يوج ق ر

الطالبات لدى التأخر أو الغياب ل سا ال وعدم سة   .راملد

الع- املـسابقات اسـة الد مجتمـع نظـر ـة وج بحـسب التفـو أسـباب مـن تكن رلم والثقافيـة،ق لميـة
الطالبـــــات لـــــدى ـــــ تن ـــــ ال الـــــصفية ـــــ غ العلميـــــة امج ـــــ ال وتنفيـــــذ العلميـــــة، املتـــــو نوحفـــــظ

قم ات العبا كما العقلية ات ا رامل ر   ).18) (17) (16(ر

يــدل بمـا املوافقــة ـ غ ا ــشأ واملعلمـات الطالبــات اسـتجابة انــت ـ ال ات العبــا رأمـا
ـ ــ ــا ل دو وجـود عــدم ـ اترع عبــا ثــالث ـ ف اســة، الد مجتمـع نظــر ــة وج مـن التفــو رذا ر ق

  :و

قـــم- ة رالعبـــا ـــزة) 19(ر مج املختلفـــة ـــشطة لأل متعـــددة مقـــرات ـــ ع ســـة املد احتـــواء رواملتـــضمنة
واقــــع ألن ـــا عل املوافقـــة عـــدم اســـة الد مجتمـــع نظـــر ـــة وج انـــت وقـــد املـــة املت انـــات رباإلم
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مقـــــرات ســـــة املد تحتــــو ال أنـــــھ ــــال را فـــــالي التـــــا و املــــة، املت انـــــات باإلم ـــــزة مج ــــشطة لأل
سة املد طالبات بتفو ا ل رعالقة   .ق

قـــم- ة رالعبــا ـــزة) 20(ر وأج ذكيـــة ات ســبو مـــن الفــصو ـــ التقنيـــة ات ــ التج تـــوفر رواملتــضمنة ل
ـا عل املوافقـة عـدم اسـة الد مجتمـع نظـر ـة وج انـت وقد ا وغ عرض زة وأج آ رحاسب

الت ـــذه ــــاألن ل عالقـــة فـــال التـــا و ، الفـــصو ـــ موجــــودة ـــست ل ســـة املد واقـــع ـــ ات ـــ لج ر
سة املد طالبات ربتفو   .ق

قــم- ة رالعبــا ـــ) 21(ر املتفوقــات للطالبـــات ــة واملعنو املاديــة ـــوافز ل ســة املد بتقــديم رواملتعلقـــة
عــــ اســـة الد مجتمــــع نظـــر ــــة وج انـــت وقـــد ــــ ا الد والتحـــصيل العامــــة ات القـــد راختبـــار ر دمر

اسـة لد التا العام إال تخرج ال سة للمد العامة النتائج أن ال ا واقع ألن ا عل راملوافقة ر
فــال وعليـھ ــن، ل ـوافز ا ــذه تقـديم يـتم فــال التـا و ســة، املد مـن ن تخــرج عـد و رالطالبـات

سة املد طالبات تفو ع مر ذا ل رأثر   .ق

الثا طالبــات تفــو عوامــل إجمــال مكـن للبنــاتقو م الكــر القــرآن لتحفــيظ ــ و ـة نو
للقيـــــاس الــــــوط املركـــــز ات اختبــــــا نتـــــائج مــــــن) قيــــــاس(رـــــ اســـــة الد مجتمــــــع نظـــــر ــــــة وج رمـــــن

ا مي أ حسب مرتبة التالية العوامل واملعلمات   :الطالبات

العظــــيم-1 هللا لكتـــاب الطالبــــات حفـــظ يكـــو بــــأن ســـة املد تمـــام وا م، الكــــر القـــرآن نحفـــظ ر
م حفظا

ً
تقنا
ً

.  

والطالبـات الطـالب تفـو ـ م الكـر القـرآن حفـظ أثـر اسـات الد مـن العديـد ـت أثب قوقد ر
القـرآن تحفـيظ س مـدا ن بـ العامـة نـات املقا مـستو فع العظيم، هللا كتاب يحفظو رالذين ر ى ن

ن والبـابط وحــسن يان الـ اســة د توصـلت فقــد خـر س واملــدا م رالكـر نــة) ه1422(ىر مقا رــ
ـــــس ن مبـــــ الكـــــر القـــــرآن تحفـــــيظ س بمـــــدا واملتوســـــطة بتدائيـــــة ن املـــــرحلت لطـــــالب النجـــــاح رب

اســــية د أعــــوام لثالثــــة العــــام التعلــــيم س رومــــدا ) ه1420/1421-ه1419/1420-ه1418/1419(ر
التعلــــيم س بمــــدا النجــــاح ــــسب مــــن ــــ أع م الكــــر القــــرآن تحفــــيظ س بمــــدا النجــــاح ــــسب رأن ر

من اســـــية الد الــــصفوف جميـــــع ـــــ نرالعــــام املـــــرحلت لـــــصفوف ــــ الك املجمـــــوع ـــــ وكــــذلك فـــــردة،
واملتوســـطة ن. بتدائيـــة ـــس ا اســـة د توصـــلت س) ه1438(ركمـــا مـــدا مـــستو ن بـــ نـــة املقا رـــ ىر

للقيـاس الـوط املركـز نتـائج خـالل مـن العامة ة الثانو اس باملد ة الثانو م الكر القرآن رتحفيظ
ــــــ1428لألعـــــوام وح ت1437ه س مــــــدا تفــــــو ـــــ إ ره ــــــذهق ــــــ ـــــة الثانو م الكــــــر القــــــرآن حفـــــيظ

  .النتائج

اســــة د توصــــلت فقــــد والطالبــــات الطــــالب مــــستو ــــ ع م الكــــر القــــرآن حفــــظ أثــــر ــــ رو ى
ـــــ التحـــــصيل) م2005(الغي ـــــادة ـــــ فـــــاعال ا ودو إيجابيـــــا أثـــــرا م الكـــــر القـــــرآن فـــــظ أن ـــــ زإ

ً
ًر ً ً

د أكـدت وقد ة، الثانو املرحلة وطالبات لطالب ا رالد شـةر ار ا يجـة) م2013(واسـة الن تلـك
ن حـــــ ـــــ والطالبـــــات، للطـــــالب التحـــــصي املـــــستو فـــــع ـــــ إيجابيـــــا ا تـــــأث القـــــرآن فـــــظ ىبـــــأن ر ً ً

كسار اسة د املتعـددة) م2017(رتوصلت اءات الذ القرآنية س املدا وطالبات طالب تفو رإ ق
اســــ د أمــــا العاديــــة، س املــــدا تالميــــذ ــــ ع ــــ ا الد التحــــصيل ــــ رو ر الــــشرارر العنــــود ) م2008(ية

الثالـــــث الــــصف لطالبـــــات الناقــــد ــــ التفك ات ـــــا م تنميــــة ـــــ م الكــــر القــــرآن حفـــــظ أثــــر رفأكــــدت
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ات ـــــا م ـــــ العـــــام التعلـــــيم طالبـــــات ـــــ ع ن وتفـــــوق م الكـــــر القـــــرآن تحفـــــيظ س بمـــــدا راملتوســــط ر
والتفس العالقات عن والبحث تاج ست و بالنص ستدالل و باط   . ست

املـــةجديـــ-2 مت ة بـــصو اســـية الد ات املقـــر ـــ العلميـــة املـــادة تقـــديم ـــ ســـة املد معلمـــات رة رر ر
ســــــية املد ات ختبـــــا أســـــئلة ـــــشمولية املعلمـــــات تمــــــام وا ـــــا، م جـــــزء أي مـــــال إ روعـــــدم ر
أن ــــ ع املعلمـــات وحـــرص واملختـــصرات، ـــصات امل عــــن والبعـــد ـــ املد الكتـــاب امـــل رل

م الكر للقرآن الطالبات حفظ ذلكنيكو ل سا ال وعدم متقنا حفظا
ً ً

 .  

ــــــذه تــــــھ أبر كمــــــا والطالبــــــات الطــــــالب تفـــــو ــــــ ــــــ الكب ــــــم دو واملعلمــــــات ن زوللمعلمـــــ قر
وســــــالطنية غقـــــا ســــــمية أكـــــدت وقــــــد اســـــة، املعلــــــم) م2018(رالد عالقــــــة عـــــن مــــــا ل اســـــة د رــــــ

التعليم العمليـــة ـــ فعــال دو لـــھ املعلـــم أن الطــالب لـــدى ـــ ا الد ربــالتفو ر القطـــبق ـــ عت إذ يــة
عمـــل ـــو و ة، املقـــر اســـية الد املـــواد شـــ ـــ التعليميـــة العمليـــة لنجـــاح س الـــرئ واملفتـــاح ـــام رال ر
حفـزه و تھ ـص بنـاء ـ ـؤثر و اسـة الد أثنـاء بنفـسھ املـتعلم ثقـة يقـو الذي املناخ يئة رع ي

املستقبل آفاق أمامھ فتح و اسيا د التفو ًع ر   ).27ص(ق

ئـــة-3 نالب بمـــستوا الطالبـــات أســـر عنايـــة ـــ ـــا دو ـــر يظ ـــ وال للطالبـــات املحفـــزة ة رســـر
ذلــــك ــــ ع ن ع ــــ و ، والتفــــو النجــــاح ــــ ع ن ــــساعد ــــ ال ف الظــــر يئــــة و قالعلمــــي، . و

طــالع و والقـراءة ات ختبــا ـ ع ب التــد ـ ن لبنــا ف الظـر يئــة ـ ســر دو تـ رو ر و ر
املد خارج الطالبات تبذلھ التاليةرالذي النقطة د الوا   .رسة

لة املـسؤ ـ و ة بو ال املؤسسة بل ا، نا و ا أبنا تفو س الرئ ا دو وولألسرة قر
هللا عطـــــاء اســـــة د تؤكـــــد إذ التفـــــو رعـــــن ـــــ) م2011(ق ع ســـــرة تـــــأث أن ـــــ ا الد التفـــــو رعـــــن ق

ســــــة املد تــــــأث مــــــن ــــــ أك للطــــــالب ــــــ ا الد رالتحــــــصيل نوقــــــد). 156ص(ر ياســــــ اســــــة د رتوصــــــلت
عالقـــة) م2017( وجـــود ـــ إ الثـــانو التعلـــيم وطالبـــات طـــالب بتفـــو ة ســـر ئـــة الب عالقـــة يعـــن ق

اســـة الد ـــذه وأوصـــت ، ـــادي والتفـــو ة ســـر ئـــة الب ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات تباطيـــة را قر
م ــــس أن ا شــــأ مــــن ــــ ال املناســــبة ف والظــــر جــــواء يئــــة ــــ ســــرة دو وبتفعيــــل تنميــــةر ــــ

م تفوق وتحفز م ا وقد م أوالد انات   ).66ص(رإم

ل-4 ــش ــر يظ والــذي ي الــذا ب والتــد للــتعلم ن لــد والدافعيــة الطالبــات مــن ي الــذا ــد را
ـــ ا الد والتحـــصيل العامـــة ات القـــد ات اختبـــا ـــ ع ب بالتـــد ن قيـــام خـــالل مـــن ـــ روا ر ر ر

ــ ذا ــد ج و كــذلك ن وقيــام ســة، املد خــارج ــي ذا ــد املتنــوعربج العلمــي طــالع و بــالقراءة ي
ك املدا نمي و املعلومات ي رالذي   . ي

مــا م جانبــا لإلنجـاز ن لــد والدافعيــة ي الـذا الــتعلم ـ الطالبــات مــن ـد ا ــذا مثـل ًو ً

عيــــد اســــة د توصــــلت فقــــد ســـــة، املد طالبــــات حققتــــھ الــــذي التفــــو ــــذا رل ر وجـــــود) م2018(ق ــــ إ
بــ موجبـــة تباطيـــة ا نرعالقــة املتفـــوق الطـــالب لــدى لإلنجـــاز والدافعيـــة ي الــذا للـــتعلم القابليـــة ن

اسيا ًد   .ر

الطالبـــــــات-5 ن بـــــــ ة ـــــــ املم ـــــــسانية العالقـــــــات ـــــــا ف ـــــــشيع ـــــ ــ ال املحفـــــــزة ســـــــية املد ئـــــــة رالب
الطالبـــات ــ الثقـــة ح ر بــث ـــ دو مــن ســة املد بـــھ تقــوم ومـــا ســة، املد ة وإدا وواملعلمــات ر ر ر ر

ات قـــد يمـــتلكن ـــن املنافـــسةروأ ـــ ع ذلـــك ـــاس ع وا ، ـــ والتم التفـــو مـــن ن تمكـــ قعاليـــة
العامـــــــــة ات القــــــــد اختبــــــــار ــــــــ مرتفعــــــــة جـــــــــات د ــــــــ ع ــــــــصو ل الطالبــــــــات ن بــــــــ ة ــــــــ رالكب ر ل

ا الد   .روالتحصيل
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التفــــو عمليــــة ــــ الوا ــــا تباط ا ــــا ل ســــية املد ئــــة الب ــــ تتــــوفر ــــ ال وانــــب ا ــــذه قو ر . ر
العالقـــات بـــأثر يتعلـــق التـــومففيمـــا آمنـــة أكـــدت فقـــد ســـة املد ـــ ة ـــ املم ـــ) م2010(رـــسانية

الطـــالب تحـــصيل ـــ ع ســـة املد ملـــدير ـــسانية العالقـــات بتـــأث املتعلقـــة ا اســـ رد العالقـــات: ر أن
التحــــــصيل عمليـــــة ـــــ ع إيجابيــــــا ا تـــــأث تـــــؤثر والطــــــالب ن واملعلمـــــ ســـــة املد مــــــدير ن بـــــ ًـــــسانية ً ر

ا   .رالد

امل قيــام ــوأمــا والع ــ الع اســة د توصــلت فقــد الطالبــات ن بــ الثقــة ح ر ــث ب ســة يد ي ر ور
وجــود) م2011( ــ إ ــ ا الد والتحــصيل بداعيــة ات بالقــد ــا وعالق بــالنفس بالثقــة رواملتعلقــة ر

النــو اســة د توصــلت ن حــ ــ ، ــ ا الد والتحــصيل بــالنفس الثقــة ن بــ موجبــة تباطيــة ا رعالقــة ر ر ر
بــالتفو) م2016( ــقاملتعلقـة إ ــة الثانو املرحلــة طــالب لــدى الــنفس ـ الثقــة ضــوء ــ ــادي

ديـــاد با يـــزداد ـــادي فـــالتفو بـــالنفس والثقـــة ـــادي التفـــو ن بـــ موجـــب تبـــاط ا زوجـــود قر ق
الطــالب لـــدى بــالنفس ـــ. الثقــة عــز الـــنفس ــ الثقــة بـــأن تبــاط ـــذا اســة الد فــسرت زوقـــد ر ر

لد عــــز و لذاتــــھ تقــــديره ــــاديزالطالــــب املجــــال ــــ للتفــــو ــــة املطلو ــــة ا بت ات القــــد قيــــھ ر ر
ا الد والتحصيل   ). 466ص(روالكفاءة

هللا جــــاب منــــال فتؤكــــد باملنافــــسة يتعلــــق نميــــة) م2010(وفيمـــا ب املرتبطــــة ا اســــ د رــــ
وال قيقيـــة ا املنافــــسة أن اســـيا د ن املتفــــوق امعـــة ا طــــالب عنـــد ة الــــسو املنافـــسة ًســـلوك ــــر

ــ ع املنافــسة ــذه تقــوم وإنمــا الفــردي النجــاح ــ ع ال والطالبــات الطــالب ن بــ ــشيع أن ــ ب ي
يحقــــق بحيــــث التنافــــسية املواقــــف ــــ كة املــــش ــــداف تحقيــــق أجــــل مــــن واملــــشاركة نالتعــــاو

والنجــــاح التفـــــو ــــ م ــــداف أ ميــــع ـــــ. قا تحف ــــ تتمثــــل ـــــ ال ــــة بو ال ــــا قيم املنافـــــسة ــــذه ول
كفـاءةالدا مـن يرفـع ذلـك ـل و اجعـة غذيـة وتقديم داف تحديد مية أ ع والتأكيد رفعية

لــھ التخطــيط وتــم ســبق مــا تنفيــذ مــن فــراد مكــن و ــا. الــذات دو ــا ل ة الــسو املنافــسة ــذه رو
داء مـــن ـــد واملز والدافعيـــة ـــ التحف مـــن ـــد املز ـــ ع املنافـــسة مـــن ـــد فاملز التفـــو تحقيـــق قـــ

نتـا ـو والتم التفــو مـن ـد واملز التنافــسية. قج ح الـر ـاء إذ ــ ـو ي سـة املد دو فــإن التـا وو نر ر
العاطفــة وتوقــد يح الــ تجــاه ــ بــة املو وتوظــف انــات م و ات القــد ــ تن ــ ال قيقيــة را

والطالبات الطالب ميع والتطو ن للتحس نفعال   ).260،273،274ص(رو

اختبـا-6 ـ ع ب يـتمرالتـد الـذي ب التـد خاصـة و العامـة، ات والقـد ـ ا الد التحـصيل رات ر ر ر
ســــــة املد تقيمـــــھ الـــــذي ب التـــــد ــــــ إ إضـــــافة ســـــة، املد خـــــارج الطالبــــــات مـــــن ـــــي ذا ـــــد ربج ر ر

ا   .لطالبا

ـــ خاصـــة ـــصفة و ، املـــستو فـــع و ر التطـــو ـــ عامـــة بـــصفة ب التـــد ميـــة أ تخفـــى ىوال ر ر
ال والتحـصيل العامـة ات القـد ات راختبا بر التـد دو اسـات الد مـن العديـد ـت أثب الـذي ـ ا رد ر رر
والطالبـــات الطـــالب مـــستو فـــع ـــ ىفيـــھ ـــز. ر العز اســـة د ـــ تـــم يفقـــد برنـــامج) م2016(ر تـــصميم

مـــــن وضـــــابطة يـــــة تجر ن مجمـــــوعت ـــــ ع وتنفيـــــذه العقليـــــة ات القـــــد اختبـــــار باســـــتخدام رتـــــد ر
مــستو تفــاع ا ذلــك عــن ونــتج والطالبــات، ىالطــالب يــةالطــالب ر التجر املجموعــة ــ والطالبــات

ب التــد والطالبــات. رعـد الطــالب ضــعف أســباب ـم أ مــن أن أخــر اســات د أكـدت املقابــل ــ ىو ر
ات ختبـــا ــــذه ــــ ع ب التــــد عـــدم أو ضــــعف ات ختبــــا ــــذه رـــ ر ــــ. ر الر اســــة د اكــــدت وفقــــد ر

عـــــود) م2014( العامـــــة ات القـــــد اختبـــــار ـــــ داء ي تـــــد أســـــباب ـــــم أ مـــــن امجرأن ـــــ ال قلـــــة ـــــ إ
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الـــشمر اســـة د تجت واســـت للطـــالب، املقدمـــة يـــة يالتد ر طـــالب) م2015(ر مـــن ـــ الكث معانـــاة أن
التغلــب يمكـن م لـد العامـة ات القـد اختبـار ـ داء مـستو ـ انخفـاض مـن ـة الثانو راملرحلـة ى

ية التد امج ال عض خالل من ا                          .                                     رعل

الثالث السؤال   : إجابة

طالبـات - بتفـو العالقـة ذات بالعوامـل تتعلـق إحصائية داللة ذات ق فر توجد قل و
الــــــــوط املركــــــــز ات اختبــــــــا ـــــــ فوف بــــــــال للبنــــــــات م الكــــــــر القـــــــرآن لتحفــــــــيظ ــــــــ و ـــــــة رالثانو

املستجيب) قياس(للقياس ملتغ املعلمات(ىعز أو  ؟)الطالبات

ذات  بالعوامــــل تتعلـــق إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر وجـــود عــــدم أو وجـــود ـــ ع ووللتعـــرف
فوف بـــال للبنـــات م الكـــر القـــرآن لتحفـــيظ ـــ و ـــة الثانو طالبـــات بتفـــو ات قالعالقـــة اختبـــا رـــ

للقيــــاس الــــوط املــــستجيب) قيــــاس(املركــــز ــــ ملتغ املعلمــــات(يعــــز أو عمــــل) الطالبــــات تــــم فقــــد
ت قـــمT-Test)(اختبـــار ـــدو وا اســـة، الد مجتمـــع اســـتجابات ن بـــ ق الفـــر عـــن رللكـــشف لر ) 8(و

مجملة بانة س ع ختبار ذا يجة ن   .يو

قم رجدو   )8(ل

اختبار املستجيب) ت(نتائج متغ بحسب مجملة بانة س ع ستجابات ن ب ق   وللفر

متغ
 املستجيب

= ن
 العدد

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 يعيارامل

جة رد
ة ر  ا

قيمة
 ت

 الداللة

 11,03 83,63 24 معلمة

 11,03 74,81 74 طالبة

96  

 
0,003 

0,960 

 

ت اختبــــــار يجــــــة ن خــــــالل مــــــن ن بــــــ مــــــستوT-Test)(و أن بانة ســــــ ات عبــــــا ىإلجمــــــا ر
ـــساو داللــــة0,960ىالداللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم ـــ ع يؤكـــد ــــذا و إحـــصائيا دال ـــ غ ـــو وو

املـــستجيبإ ــــ ملتغ عــــز املعلمــــات(ىحـــصائية أو مــــن)الطالبــــات اســــة الد مجتمــــع فـــإن التــــا و ر،
العوامل ذه شأن اتفاق ع واملعلمات   .الطالبات

اسة الد   :رنتائج

ي ما اسة الد ذه نتائج م   :رأ

الكـــر-1 القـــرآن لتحفـــيظ ـــ و ـــة الثانو حققتـــھ الـــذي ـــ املتم ـــ العل التفـــو اســـة الد ــت قبي مر
املركـــــز نتــــائج ــــ الـــــسعودية يــــة العر باململكــــة ـــــة الثانو س املــــدا مــــستو ـــــ ع فوف بــــال رللبنــــات ى

للقياس ي) قياس(الوط كما   :وذلك

الــسعودية- يـة العر اململكــة ـ ع ــ و العـشر س املـدا مــن و ـب ت ال ــ ع سـة املد رحـصو لر ل
ــة الثانو البنـــات س ملــدا ــ ا الد التحـــصيل اختبــار رــ عـــوامر جميــع ـــ النظــر التخــصص يـــ

عـام مـن وذلـك اسـة الد ـذه إجـراء خ تـا ـ ح ـا نتائج للقياس الوط املركز أعلن ال سعة رال ر
عام1431 وح الـسعودية. ه1439ه يـة العر اململكـة ـ ع ـ و ـة الثانو سـة املد ف التا رو

للبنــات النظــر التخــصص ـ ــ ا الد التحــصيل اختبــار يـ نــور تفــو ــذا و عــوام جميـع قــ
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النظـــر ن القـــسم ـــ والبنـــات ن للبنــ باململكـــة ـــة الثانو س املـــدا جميــع عـــن ســـة املد بـــھ يتفــردت ر ر
  .والطبي

ــــ- ع ــــ و العــــشر س املــــدا مــــن الــــسادس ــــ وح و ن بــــ مــــا ــــب ت ال ــــ ع ســــة املد رحـــصو لر ل
العامــــة ات القــــد اختبــــار ــــ الــــسعودية يــــة العر التخــــصصراململكــــة ــــ ــــة الثانو البنــــات س رملــــدا

إجـــراء خ تـــا ـــ ح ـــا نتائج للقيـــاس الـــوط املركـــز أعلـــن ـــ ال ـــسعة ال عـــوام جميـــع ـــ رالنظـــر ي
عـام من وذلك اسة الد عـام1431رذه ـ وح مقدمـة1439ه ـ تقـع سـة املد ـذه ف التـا و ره،

ا ـ الـسعودية يـة العر اململكـة ـ ع ـ و ة الثانو س التخـصصراملدا ـ العامـة ات القـد رختبـار
وال عـــوام، جميــع ـــ الــسادس ـــب ت وال و ــب ت ال ن بـــ مــا ـــا ترتي تــراوح إذ للبنـــات لالنظــر ي

ختبار ذا النتائج ذه مثل حققت ا غ أخر ة ثانو سة مد ىتوجد   .ر

ــــ- ع للبنـــــات ــــ و مـــــس ا ــــة الثانو س للمــــدا قيـــــاس جــــائزة ـــــ ع ســــة املد رحــــصو ر اململكـــــةل
ــــا ف مـــنح ـــ ال الـــستة عـــوام جميـــع ـــ ـــ والطبي النظـــر ن التخصـــص ـــ الـــسعودية يـــة يالعر

عام من وذلك ة املتم س للمدا جائزتھ للقياس الوط عام1434راملركز وح   .ه1439ه

ـة ثانو سـة مد أي تحققـھ لـم نـو تفـرد الـسنوات جميـع ائزة ا ذه ع سة املد روحصو ر ل
سةامل املد ذه سو السعودية ية العر رملكة   .ى

للبنـــات-2 م الكــر القـــرآن لتحفــيظ ـــ و ــة الثانو طالبـــات تفــو عوامـــل أن اســة الد ت ــ قأو ر
الــوط املركــز ات اختبــا ــ الــسعودية يــة العر باململكــة ــة الثانو س املــدا مــستو ــ ع فوف ربـال ر ى

اســـة) قيــــاس(للقيـــاس الد مجتمــــع نظــــر ـــة وج واملعلمــــاتالطالبــــا(رمــــن ــــا) ت مي أ حــــسب مرتبـــة
  :التا

حفظـا-أ العظـيم هللا لكتـاب الطالبـات حفـظ و ي بأن سة املد تمام وا م، الكر القرآن حفظ
ً

ن ر
متقنا
ً

.  

املــــة-ب مت ة بــــصو اســــية الد ات املقــــر ــــ العلميـــة املــــادة تقــــديم ــــ ســــة املد معلمــــات رجديـــة رر ر
ــــ املعلمـــــات تمــــام وا ــــا، م جــــزء أي مــــال إ امـــــلوعــــدم ل ســــية املد ات ختبــــا أســــئلة رشمولية ر

حفــــظ ـــو ي أن ـــ ع املعلمـــات وحـــرص واملختـــصرات، ـــصات امل عـــن والبعـــد ـــ املد نالكتـــاب ر
ذلك ل سا ال وعدم متقنا حفظا م الكر للقرآن الطالبات

ً ً
 .  

الطالبـــــــات-ج أســـــــر عنايــــــة خـــــــالل مـــــــن ــــــا دو ـــــــر يظ ـــــــ وال للطالبــــــات املحفـــــــزة ة ســـــــر ئــــــة رالب
ذلكبمست ع ن ع و ، والتفو النجاح ع ن ساعد ال ف الظر يئة و ، العل ن قوا . و

الــذي طـالع و والقـراءة ات ختبـا ـ ع ب التـد ــ ن لبنـا ف الظـر يئـة ـ سـر دو تـ رو ر و ر
التالية النقطة د الوا سة املد خارج الطالبات رتبذلھ   .ر

والدافعيـــة-د الطالبـــات مـــن ي الـــذا ـــد لا ــــش ـــر يظ والـــذي ي الـــذا ب والتـــد للـــتعلم ن رلـــد
ـــد بج ـــ ا الد والتحـــصيل العامـــة ات القـــد ات اختبـــا ـــ ع ب بالتـــد ن قيـــام خـــالل مـــن ـــ روا ر ر ر

ــ ي الــذي املتنــوع ــ العل طــالع و بــالقراءة ــي ذا ــد ج و كــذلك ن وقيــام ســة، املد خــارج ــي يذا ر
ك املدا ن و   . راملعلومات
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امل-د سـية املد ئـة واملعلمــاترالب الطالبـات ن بــ ة ـ املم ــسانية العالقـات ـا ف ــشيع ـ ال حفــزة
يمـــتلكن ـــن وأ الطالبـــات ـــ الثقـــة ح ر بـــث ـــ دو مـــن ســـة املد بـــھ تقـــوم ومـــا ســـة، املد ة ووإدا ر ر ر ر
الطالبــات ن بــ ة ــ الكب املنافــسة ــ ع ذلــك ــاس ع وا ، ــ والتم التفــو مــن ن تمكــ عاليــة ات ققــد ر

جات د ع صو رل ال الد والتحصيل العامة ات القد اختبار رمرتفعة   .ر

يـــتم-ه الـــذي ب التـــد خاصـــة و العامـــة، ات والقـــد ـــ ا الد التحـــصيل ات اختبـــا ـــ ع ب رالتـــد ر ر ر ر
ا لطالبا سة املد تقيمھ الذي ب التد إ إضافة سة، املد خارج الطالبات من ي ذا د ربج ر   .ر

إ-3 داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود عـــــدم اســـــة الد ـــــرت وأظ العالقـــــةر ذات بالعوامـــــل تتعلـــــق حـــــصائية
فوف بــــال للبنــــات م الكــــر القــــرآن لتحفــــيظ ــــ و ــــة الثانو طالبــــات املركــــزقبتفــــو ات اختبــــا رــــ

للقياس املستجيب) قياس(الوط ملتغ واملعلمات(ىعز   ).الطالبات

اسة الد   :رتوصيات

ي           بما سة الدا تو اسة، الد نتائج ع ربناء   :ر

ـ-1 ع االتأكيـد ــ متم نموذجـا تمثـل فوف بـال للبنـات م الكـر القـرآن لتحفـيظ ـ و ـة الثانو أن
ـ التفـو ـذا ـ إ سـة املد ـذه أوصلت ال العوامل اسة د ع والعمل بھ، عتناء ب قي ر ر

للقياس الوط املركز تحفـيظ) قياس(نتائج ـات وثانو عامـة، ـة الثانو س املـدا ـ ا م رلإلفادة
ال االقرآن بي ب والتقا شابھ ال ألوجھ صوص ا وجھ ع م   .ركر

ــــ-2 م تفــــوق أســــباب أعظــــم مــــن ــــو ف م الكـــر هللا لكتــــاب ناتنــــا و أبنائنــــا بحفــــظ العنايــــة ميـــة أ
متقنا حفظا العظيم هللا لكالم م حفظ و ي أن ع التأكيد مع م، ودنيا م   .ندي

ا-3 ـذا ــ واملعلمــات ن للمعلمــ ــ الكب للــدو يقــومرنظـرا أن ميــة أ ــ ع اســة الد فتؤكــد ؛ رلتفــو ق
ح بــــــر يتحلــــــوا وأن وجــــــھ، أكمــــــل ــــــ ع التعليميــــــة العمليــــــة ــــــ م بــــــدو واملعلمــــــات واملعلمــــــو ر ن
جـــدا والطالبـــات الطـــالب ـــ ع يـــنعكس واملعلمـــات ن املعلمـــ ـــاد واج فجـــد ديـــة، وا ـــشاط ال

وتفوقا ونجاحا ادا،   .واج

مـــ-4 ة ســـر ئـــة الب لھ ـــش مـــا ـــ ع العنايــــةبنـــاء ـــ ب ي فإنـــھ ؛ التفـــو ـــذا ـــ خاصـــة ميــــة أ قن
ـ ا بـدو وتقـوم ـم، ل محفـزة إيجابيـة ئـات ب ـو ت ـ ح والطالبات، للطالب ة سر ئة ربالب ن

ذلك ع م ع و ، والتفو النجاح ع م عي ال ف الظر قيئة   .و

وا-5 للطــــــالب محفــــــزة ئــــــة ب ــــــو ت وأن ســــــية املد ئــــــة بالب العنايــــــة ة نضــــــر ر ــــــور ترا وأن لطالبــــــات،
الطــــــالب ن بـــــ يجابيــــــة و يع ـــــ ال ح ر ــــــث ت وأن ـــــا، ــــــ عت و النفـــــسية وانــــــب ا ســـــة واملد ر
وأن يحة، ال ة بو ال باألساليب م بي فة الشر املنافسة اء إذ ع عمل وأن والطالبات،

ا أفراد جميع ن ب ة املتم سانية العالقات سة املد   .رسود

الع-6 ميـــــــة والتحــــــــصيلأ العامـــــــة ات القــــــــد ات اختبـــــــا ـــــــ ع والطالبــــــــات الطـــــــالب ب بتــــــــد رنايـــــــة ر ر
ات ختبا ذه التفو دو من ب التد ذا يحققھ ملا وذلك ، ا رالد ر قر   .    ر
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اسة الد حات   :رمق

التالية               البحثية حات املق اسة الد ذه   :روتقدم

ا-1 القـرآن لتحفـيظ و بتدائية لدو اسة د رإجراء املتوسـطةر ودو فوف، بـال للبنـات م رلكـر
مـــــا ف ـــــة الثانو املرحلـــــة طالبـــــات تفـــــو ـــــ فوف بـــــال للبنـــــات م الكـــــر القـــــرآن لتحفـــــيظ ـــــ قو

ن ل العل والبناء سة املد طالبات إعداد كتان   .رشر

فو-2 بـال للبنـات م الكـر القـرآن لتحفـيظ ـ و ـة الثانو لطالبـات ة سر ئة للب اسة د فرإجراء
ن تفوق م أس والذي ا بنا تجاه سر ذه بھ تقوم ال دوار ع   .للتعرف

الــــــــوط-3 املركـــــــز نتـــــــائج ـــــــ غ ـــــــ خـــــــر والتفـــــــو ـــــــ التم أوجـــــــھ ـــــــ ع للتعـــــــرف اســـــــة د ىإجـــــــراء ق ر
مــــع) قيـــاس(للقيـــاس فوف، بـــال للبنـــات م الكــــر القـــرآن لتحفـــيظ ــــ و ـــة الثانو ـــا حقق ــــ ال

ال العوامل اسة ارد إل   .أدت
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  املراجع

خـوج آمنــة الطــالب) م٢٠١٠(التـوم، تحــصيل ـ ع ــا وأثر ســة املد ملـدير ــسانية رالعالقــات
ن الـضع مــان. بمحليـة د أم جامعـة الــدين، أصـو ليــة ة، ـشو م ــ غ ماجـست رســالة لر ر

السودان   .سالمية،

الق ا عبد منال هللا، ةفعا) م٢٠١٠(جاب الـسو املنافـسة سـلوك تنميـة ـ شـادي إ برنـامج رليـة
اســـــيا د ن املتفـــــوق امعــــة ا طـــــالب مــــن عينـــــة لــــدى
ً

ــــ. ر إ مقـــــدم العلمـــــيبحــــث : املـــــؤتمر
واملأمو الواقع ن ب ن و املو عاية و شاف لاك مصر2010،ر ا، ب جامعة ،.  

محمد سرة م شة، ار العل) م٢٠١٣(وا املـستو ـ ع م الكـر القـرآن حفـظ جتمـاىأثـر و مـي
املدينـــــــة. للـــــــشباب جامعـــــــة ســـــــالمية، العلـــــــوم ليـــــــة ة، ـــــــشو م ـــــــ غ ماجـــــــست رســـــــالة ر

يا مال ، ملبو و   .رالعاملية،

ســـــعد بـــــن ـــــد ف ن، ـــــس ـــــة) ــــــ١٤٣٨(ا الثانو م الكـــــر القـــــرآن تحفـــــيظ س مـــــدا مـــــستو نـــــة رمقا ىر
نتــا خــالل مــن الــسعودية يــة العر اململكــة ــ العامــة ــة الثانو س الــوطرباملـدا املركــز ئج

لألعـــوام م والتقـــو ـــ١٤٢٨للقيـــاس وح القرآنيـــة. ــــ١٤٣٧ــــ اســـات للد يـــان ت ،رمجلـــة
مــام٥٤٢-٤٦٥،)٢٦( جامعــة وعلومــھ، م الكــر للقــرآن الــسعودية العلميــة معيــة ا ،

اض الر سالمية، سعود بن   .محمد

مقعـد بــن مطلـق ، ـ ا) م2014(والر طــالب لـدى التحــصيل ي تـد اختبــارأســباب ـ العامــة ـة لثانو
العامة ات بية. رالقد ال مصر301-257،)161(3،مجلة ر، جامعة بية، ال لية   .ز،

خليــف ســلطان ، ــ العامــة) م2014(والر ات القــد اختبــار ــ ــة الثانو املرحلــة طــالب أداء ي رتــد
وعالجـھ وف ا تحليليـة: بمنطقة اسـة ال. رد ليـة ة، ـشو م ـ غ ماجـست رسـالة بيـة،ر

دن د، إ موك، ال رجامعة   . ر

يح صـــــ ـــــت ب العنـــــود ، ـــــ) م٢٠٠٨(يالــــشرار التفك ات ـــــا م تنميـــــة ــــ م الكـــــر القـــــرآن حفـــــظ رأثــــر
ـوف ا بمنطقـة املتوسـط الثالـث الـصف طالبـات لـدى ـالناقد غ ماجـست سـالة ر،

املكرمة مكة ، القر أم جامعة بية، ال لية ة، شو ىم   .ر

محمــ بـن ســعود ، القبــو) م٢٠١٥(ديالـشمر ــ العامـة ات القــد ات اختبـا ــ ع ب التــد لفاعليـة ر ر ر
ــــــــام واملعرفــــــــة. ا القــــــــراءة للقــــــــراءة)٢٣٧-١٩٧،)١٦٤ (مجلــــــــة ة املــــــــصر معيــــــــة ا ،

رة القا   .واملعرفة،

أيمــن ن، والبـــابط عـــزت وحـــسن، ســـعود يان، ـــ) ــــ١٤٢٢(الــ خر ات مـــستو نـــة مقا اســـة رد ر
تحفـيظ ـ وخر العام مالتعليم الكـر ة. القـرآن ا و ـة، بو ال للبحـوث العامـة ة ردا زر

السعودية ية العر اململكة ف،   .راملعا

عبــــدهللا بــــن خالــــد ، ــــ يــــة) م٢٠١٨(العتي العر اململكــــة ــــ العامــــة ــــة الثانو طلبــــة أداء ات مــــستو
العامــة ات القـد اختبــار ـ وميــة: رالـسعودية ا س املـدا طلبــة أداء ن بـ نــة مقا اسـة رد ر ر

والنفــسية. ليــةو ــة بو ال العلــوم ،٦٣٨ -٦١٣،)١ (١٩،مجلــة ــ العل ــشر ال مركــز ،
ن البحر ن، البحر   .جامعة
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فرج ع ، ز اختبـار) م٢٠١٦(يالعز ـ والطالبات الطالب من عينة أداء ع تد برنامج رأثر
ب الذ د م محافظة العامة ات املتخصـصة. رالقد الدوليـة ـة بو ال ،)٧ (٥،املجلـة

عمان١٧-١ بحاث، و اسات للد سمات دار النفس، لعلم دنية معية ا ر،   .ر

وان ــــ هللا، ــــ) م٢٠١١(عطــــاء ا الد رالتفــــو ــــة: ق بو وال والنفــــسية جتماعيــــة مجلــــة. عــــاد
كمة زائر١٦٧-١٥٢،)٨(،ا ا ع، والتو شر لل كمة ا كنو مؤسسة ز،   .ز

ح فــر ، ــ والع صــا ، ــ يالع والتحــصيل) م٢٠١١(ي بداعيــة ات بالقــد ــا وعالق بــالنفس رالثقــة
التطبيقــي للتعلـيم العامـة يئـة بال ساسـية بيـة ال ليـة وطالبـات طـالب لـدى ـ ا رالد

ب نــة: روالتــد مقا تباطيــة ا اســة رد ر يــة. ر عر اســات د ابطــة٥٢١ -٤٨٥،)٣ (١٠،رمجلــة ر،
رة القا ة، املصر ن النفسي ن   .خصائي

ي محمــــدعيــــد، والدافعيــــة) م٢٠١٨(وســــف ي الــــذا للتعلــــيم بالقابليــــة وعالقتــــھ ــــ ا الد رالتفــــو ق
خالــــــد امللــــــك جامعــــــة طــــــالب لــــــدى الذاتيــــــة الكفــــــاءة وتوقعــــــات بيــــــة. لإلنجــــــاز ال مجلــــــة

اصة مصر37-1،)٢٥(،ا ق، الزقا جامعة يل، والتأ عاقة علوم لية   .ز،

خلـــف ـــاب بـــ) م٢٠١٦(رالغامــدي، الفجـــوة العامـــةأســـباب ـــة الثانو ـــ الطالبـــات اختبـــار نتــائج ن
واملعلمــــات الطالبــــات نظــــر ــــة وج مــــن والتحــــصي العامــــة ات القــــد اختبــــار نتــــائج ن ــــ رو

حـــــــة املق لـــــــو وا ــــــــات بو ال واملـــــــشرفات والتنميــــــــة. لواملـــــــديرات الثقافـــــــة  ١٦،مجلــــــــة
رة١١٢ -٧٣،)١٠١( القا التنمية، أجل من الثقافة جمعية ،.  

ســـــم ، بلقاســـــمغقــــا وســــالطنية، التالميـــــذ،) م٢٠١٨(ية لـــــدى ــــ ا الد بـــــالتفو ســــتاذ رعالقـــــة ق
واملجتمــع ــسان علــوم جتماعيــة،)٤٢ -٢٦،٢١(،مجلـة و ــسانية العلــوم ليـة ،

زائر ا سكرة، خيضر، محمد   .جامعة

ع بن د ، طل) م٢٠٠٦(زالغي لـدى ـ ا الد التحـصيل ـ م الكـر القـرآن حفـظ املرحلـةرأثـر بـة
اليمنيــــــــة ــــــــة و م ا ــــــــ ــــــــة جتماعيــــــــة. رالثانو اســــــــات الد ،١١٠ -٨٣،)٢٢(،رمجلــــــــة

اليمن والتكنولوجيا، العلوم   .جامعة

باتل بن سالم دي، الـذي) م٢٠١٢(الفر ا الد والتحصيل العامة ات القد اختبار رمشكالت ر
م والتقــو للقيــاس الـــوط املركــز ـــش. يقدمــھ م ــ غ ماجــست الـــدعوةرســـالة ليــة ة، رو

ة املنو املدينة سالمية، امعة ا الدين، روأصو   .ل

صـــــبا معتـــــصم املتعـــــددة) م٢٠١7(كـــــسار، اءات الـــــذ ـــــز عز ـــــ ع م الكـــــر القـــــرآن حفـــــظ أثـــــر
القرآنيــــة س باملــــدا ســــاس بمرحلــــة الثالثــــة لقــــة ا لتالميــــذ ــــ ا الد روالتحــــصيل : ر

رطوم ا والية س بمدا نة مقا اسة رد ر اسـاترسـالة. ر الد ليـة ة، ـشو م ـ غ رماجـست ر
السودان ن، النيل جامعة   .العليا،

لـــيج ا لـــدو ـــي العر بيـــة ال القـــرآن) أ/ــــ١٤١٥(لمكتــب تحفـــيظ بـــرامج لنـــدوة تـــامي ا ـــر التقر
ـــــي العر بيـــــة ال بمكتـــــب عـــــضاء الـــــدو ـــــ لألطفـــــال م قطـــــر،لالكـــــر الدوحـــــة، ،٢٦-

  .ـ٢٨/١٠/١٤١٥



العوامل ذات العالقة بتفوق الثانویة األولى لتحفیظ القرآن الكریم 
 فھد بن سعد الحسین/ د .....للبنات بالھفوف على مستوى المدارس الثانویة 

 

 

422 

لـد ي العر بية ال لـيجمكتب ا م) ب/ــ١٤١٥(لو الكـر القـرآن تحفـيظ س مـدا عـن ـر قـة. رتقر رو
ـــ إ الـــسعودية يـــة العر اململكـــة مـــن مقدمـــة معمــل الكـــر القـــرآن تحفـــيظ بـــرامج نـــدوة

ــــــــــــي العر بيــــــــــــة ال بمكتــــــــــــب عــــــــــــضاء الــــــــــــدو ـــــــــ ـــ قطــــــــــــر،للألطفـــــــــــال الدوحــــــــــــة، ،٢٦-
  .ـ٢٨/١٠/١٤١٥

عقـــــوب أحمـــــد ، بـــــالتفو)م٢٠١٦(رالنـــــو بـــــؤ الت ومـــــستوق، بـــــالنفس الثقـــــة ضـــــوء ـــــ ىـــــادي
ــة الثانو املرحلــة طــالب لــدى الــنفس. الطمــوح وعلــم بيــة ال ــ يــة عر اســات د ،رمجلــة

مصر٤٧٠-٤٥٣،)٧٥( ا، ب العرب، ن بو ال ابطة   .ر،

ف املعـــا ة ا رو ر للمراحــــل) ــــ١٣٩٩(ز م الكـــر القـــرآن تحفـــيظ س مـــدا لتنظــــيم الداخليـــة رالالئحـــة
بتدائيـــــ ـــــةالـــــثالث والثانو واملتوســـــطة يـــــة. ة العر اململكـــــة ة، ـــــشو م وميـــــة ح روثيقـــــة

  .السعودية

م، حــا مـــراد ن، التعلـــيم) م٢٠١٧(زياســ طلبـــة لــدى ـــاديمي بــالتفو ـــا وعالق ة ســر ئـــة قالب
عرابــــــــة مدينـــــــة ــــــــ ــــــــة. يالثـــــــانو بو ال العلــــــــوم ليـــــــة ة، ــــــــشو م ــــــــ غ ماجـــــــست رســــــــالة ر

ية، العر عمان جامعة دنوالنفسية،  .رالبلقاء،

  


