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 الزقازيق

 مقدمة: 

دىا قام األزىر الشريف  بدور كبيرر عمرم مرر التراري  لرم النيفرة الفكريرة لريس لرم مصرر و ر
بل لرم العرالم االسر مم كمرود لقرد قرام األزىرر ألكلرر مرن ألرف عرام بنشرر االسر م وعمومرو ولقالترو 
عمم العالم كمو وينشر عمماؤه ليخرجوا البشرية من ظممات الجيرل والتخمرف لمنرور والت فررد ومرا 
زال األزىرررر يسرررعم جاىررردا لسرررتكمال الررردور الرررذ  يقررروم برررود لتجرررد لرررو ع مرررات مفررريئة وبسرررمات 

 (.ـ1863سعيد إسماعيل عمى مشرقة لم كل بقاع األرض.)

ويمر التعميم األزىر   بنفس المرا ل والفوابط التم يمر بيا التعميم العام ممتزمًا بكرل مرا برو  
مررن فرروابط  ويتعرررض لررنفس المشررك ت التررم يمررر بيررا التعمرريم العررامد وقررد يزيررد ألنررو يزيررد عميررو 

لررم المر مرة اللانويررة وبرذلك يملررل عبئرًا عمررم كرل مررن   روالم خمرس عشرررة مرادة دراسررية وبراألخص
 ـ(.1212أبو الجود سميماف مغربىالط ب وأولياء األمور عمم  د سواء )

وقررد ظررل األزىررر يررؤد  رسررالتو منررذ نشرر تو و تررم اليرروم يقرروم برردوره وىررو ال فررا  عمررم الشررريعة 
االسر مية كميراد ليرو الردرع الرواقم االس مية والقرآن الكريم والعقيردة االسر مية ويقوييرا لرم الرب د 

ذا كران األزىرر لرم العصرر ال رديث لرم ي خرذ  قرو مرن  الذ   الظ عمم المغرة العربيرة الفصر مد وا 
الىتمام والرعاية إل أنو لم يتوان لم القيام بدوره لم ت د  الصعوبات وقير المعوقات والمشاركة 

زىرررر ولاعميترررو أن  ررردوث أ  ت رررد برررين الفعالرررة لرررم مجرررالت ال يررراةد وممرررا يؤكرررد عمرررم  يويرررة األ
المجػػالس القوميػػة المت صصػػة ال ررديث والقررديم وبررين التطررور والجمررود كرران األزىررر ميرردانا لررو  )

(. لمم تكن مصر قد عرلت  من أنواع التعميم  تم أوائل القرن التاسع عشر غيرر التعمريم ـ1863
ن مكاترب التعمريم البسريطة وكانرت لم الجامع األزىر وكذلك لم بعض  المساجد الكبر  والعديد مر

 395(.  تم قام ال اكم بر مر   سرنة ـ1853وزارة األوقاؼ وشئوف األزىرتعرف بالكتاتيب . )
ىرررر  ببنررراء دار ال كمرررة بالقررراىرة القديمرررة والترررم  جمعرررت العديرررد مرررن العممررراء األجررر ء  والعررراممين 

يررم ىررذه الرردارد وكررذلك برررغم  المنالسررة بالجررامع األزىرررد بررالنظر إلررم  المزايررا التررم كانررت تقرردميا ل
الشررديدة لهزىررر مررن بعررض المرردارس الجديرردة لررم ىررذه الفترررةد إل أنيررا لررم تسررتطع أن تقرروم  بررنفس 

نمرررا جررراء دورىرررا مكمرررً  ومسررراندًا لررررو ) عبػػػد الحميػػػد سػػػػالـ الررردور الرررذ  كررران األزىرررر يقررروم بررررو وا 
 (.ـ1867
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قاليررة  والتربويررةد لرريس لررم مصررر و رردىا لفرر  عررن أن  األزىررر أ ررد المؤسسررات التعميميررة والل
ولكن أيفًا لم العالم أجمعد ل صبح من الفرور   القيام بت سين العممية التعميمية براألزىر ليرو 
يتطمررب إعررادة النظررر لررم كالررة مؤسسرراتو  تررم يمكننررا  ت قيررق التطرروير المطمرروب ألدائررو والقفرراء 

 الػػػد الصػػػػاوى ىدالرررو ورسرررالتو )بقررردر االمكررران عمرررم مرررا يعوقرررو مرررن مشرررك ت ومررررن لرررم ي قرررق أ 
 (. ـ1211

 ويتمثل عزوؼ الطالب عف التعميـ األزىرى فى شكميف أساسيف ىما:
 عزوف الط ب عن إتمام الدراسة لم التعميم األزىري والسعي إلم الت ويل إلم التعميم العام.   -1

األزىريررة  أو  عررزوف الطرر ب عررن مواصررمة التعمرريم بصررفة عامررة وذلررك إمررا بالغيرراب عررن المعاىررد -1
 الخروج نيائيًا من ىذا النوع من التعميم بعد إتمام الشيادة االعداية وذلك لصعوبة المر مة اللانوية.

 مشكمة البحث:
 ويمكن ت ديد مشكمة الب ث لم السؤال الرئيس التالم: 

مرا الرؤيرة المسرتقبمية لم رد مرن عرزوف الطرر ب عرن مواصرمة الدراسرة بربعض المعاىرد اللانويررة 
 زىرية    األ

 و يتفرع من ىذا السؤال الرئيس عدة أسئمة لرعية ىم:
 ما المقصود بالمعاىد األزىرية  وكيف نش ت وتطورت وما واقع نظام الدراسة بيا   -
 ما المقصود بعزوف الط ب   وما أىم مظاىره  وأسبابو    -
 ىرية   ما واقع عزوف الط ب عن مواصمة الدراسة لم المعاىد اللانوية األز  -
ما أىم اآلليات التم يمكن اتخاذىا لم د من عزوف الطر ب عرن مواصرمة الدراسرة لرم المعاىرد  -

 األزىرية  
 أىداؼ البحث:    

 ييدؼ البحث الحالى إلى: 
 توفيح مفيوم العزوف عن مواصمة الدراسة بالمعاىد اللانوية األزىرية .   - 1
 التعميم لم المعاىد األزىرية . الكشف عن واقع عزوف  الط ب عن مواصمة  -2
براز أىرم المعوقرات والعقبرات الترم تمنرع مرن إتمرام   -3 الوصف ال قيقم لواقع المعاىد األزىرية وا 

 الط ب لمتعميم لم المعاىد اللانوية األزىرية .
 اقتراح بعض اآلليات  لمواجية ىذه الظاىرة  من وجية نظر الط ب. -4
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 -أىمية البحث:

 -البحث مف  الؿ سعيو إلى:تتحقق أىمية 

 .الدراسة الواعية لواقع التعميم األزىر  بصفة عامة والتعميم اللانو  األزىر  بصفة خاصة 

   .الوقوف عمم المشك ت التم يعانم منيا التعميم اللانو  األزىر  وم اولة الوصول إلم  ل ليا 

  عرررود  ترررم يكرررون مواطنرررًا رلرررع كفررراءة خرررري  المعاىرررد األزىريرررة ليرررتمكن مرررن خدمرررة نفسرررو ومجتم
 صال ًا  قادرًا عمم  ل المشك ت وال فا  عمم مكانة األزىر.

  .تخري  جيل قادر عمم ت مل المسئولية و مل لواء الدعوةد والخطابة الجيدة 

  .تقديم رؤية مقتر ة لم د من ظاىرة عزوف الط ب عن مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىرية 

 -منيج البحث:

سة ال الية المني  الوصفي الت ميمي الذ  يتم من خ لو وصف الظاىرة موفوع تستخدم الدرا 
الدراسة ويعتمد عمم جمع البيانات وال قائق ومعالجتيا وتصنيفيا لم ت ميميا والوصول إلم النتائ  

بشػػػير صػػػالي الرشػػػيدى الترررم يرررتم بعرررد ذلرررك تعميميرررا لرررم  ررردود االجرررراءات المنيجيرررة المتبعرررة . )
 ( ـ1211

 لبحث:أداة ا

اعتمرررد الب رررث ال رررالم عمرررم السرررتبيان كررر داة لمدراسرررة وىرررو موجرررو إلرررم بعرررض طررر ب المعاىرررد 
 األزىرية.

  -حدود البحث:

 اواًل: حدود بشرية وتتمثل فى:

 ط ب المعاىد اللانوية  األزىرية وىم العنصر البشر  موفوع الدراسة . -

 ثانيًا: الحدود الجغرافية: 

ىررررد اللانويررررة األزىريررررة التابعررررة لممنطقررررة األزىريررررة بم الظررررة اقتصررررر الب ررررث عمررررم بعررررض المعا
الشررررقيةد وترررم اختيرررار م الظرررة الشررررقية بوصرررفيا ىرررم الم الظرررة األكبرررر مرررن  يرررث عررردد المعاىرررد 

 األزىرية عمم مستو  الجميورية.
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                   ثالثًا: الحدود الزمنية:                                                                    

والترم ترم لييرا إجرراء السرتبيان وتطبيقرو لرم  2121/  2119وىم الفترة الزمنية لمعام الدراسم 
 المعاىد األزىرية الم ددة. 

 -مصطمحات البحث:

 تـ تحديد مصطمحات البحث وىى:

 ((Unwillingnessالعزوؼ :      -1

نػػػدى عبػػػد الػػػرحيـ يوسػػػ  ت برررو. )عزلرررت عنرررو الرررنفس لتركترررو بعررردما كانرررت قرررد أعجبررر العػػػزوؼ:
 .(ـ1881

ب نرو امتنراع  (ـ1228عيد أبو المعاطي الدسوقى،  ناصر السيد عبػد الحميػد )وعرلو كل من 
المتنرراع أو اال جررام والنصررراف  -أو إ جررام الطرر ب عررن التعمرريم   ويتفررمن العررزوف مررا يمررم:

 عن الدراسة لوجود بديل عنيا .

 بالمعاىد األزىرية  إجرائيًا عمى أنو: ويمكف تعري  العزوؼ عف التعميـ 

تررررك الطررر ب التعمررريم األزىرررر  والت ويرررل منرررو إلرررم مررردارس التعمررريم العرررام أو الغيررراب المتكررررر 
المتواصلد أو تررك الطر ب لمتعمريم األزىرر  والتجراه إلرم التعمريم العرام لمرا ليرو مرن عوامرل جرذب 

اليم مرررن خ لرررو أو تررررك ال فرررور إلرررم غيرررر موجرررودة لرررم المعاىرررد األزىريرررة وم اولرررة ت قيرررق أىرررد
 المعاىد األزىرية ألناء الدراسة والغياب المتواصل عنيا. 

 :(AL-Azhar Institutes)المعاىد األزىرية العامة  -1
ىم معاىد التعميم العام وتشمل المعاىد األزىرية لمرا ل التعميم العامة الل لة التم تيردف إلرم 

مررن اللقالررة االسرر مية والعربيررة إلررم جانررب المعررارف والخبرررات التررم تزويررد ت ميررذىا بالقرردر الكررالم 
لسررررنة  113)ج.م.ع ال ئ ررررة التنفيذيررررة لمقررررانون رقررررم  يررررزود بيررررا نظرررررائيم لررررم المرررردارس األخررررر  

 م(. 1961
 الدراسات السابقة:

ىناك العديد من الدراسات التم تناولت قفايا المعاىد األزىرية وما تعرفت ليا من مشرك ت 
 ا مشكمة العزوف ويمكن تقسيم ىذه الدراسات إلم:ومني

 دراسات  اصة بالمعاىد األزىرية:
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 -تناولت العديد مف الدراسات قضية العزوؼ بشئ مف التفصيل وكاف مف ىذه الدراسات:
 أواًل الدراسات العربية:

ـ( بعػػض مشػػكالت إدارة التعمػػيـ األزىػػري قبػػل الجػػامعى 1212دراسػػة سػػارة ي حسػػيف ) – 1
 بل مواجيتيا في ضوء معايير االعتماد ودراسة حالة عمى محافظة بورسعيد.وس

ىدلت ىذه الدراسة إلم: معرلة أىم مشك ت التعميم األزىري لي مرا ل التعميم  قبل الجامعةد 
خاصررة لرري م الظررة بورسررعيد  وذلررك مررن خرر ل اسررتخدام  الوصررف ودراسررة ال الررة ووفررع صررورة 

وعرررض بعررض المقتر ررات لمواجيتيررا لرري فرروء معررايير الجررودة واقعيررة وت ديررد بعررض المشررك ت 
والعتمرراد ومنيررا: المركزيررة لرري اتخرراذ القرررارد والرجرروع لمسررمطو العميررا قبررل اتخرراذ أي قرررار والتقييررد 
الررردقيق برررالموائح والقررروانين دون مراعررراة لمظرررروف المتغيررررة الخاصرررة بكرررل معيررردد وأوصرررت الدراسرررة 

ذ القررراراتد  لررذا يجررب تطبيررق بعررض مبررادف ال مركزيررة لرري ب ىميررة الت رررر بعررض الشررا لررم اتخررا
االدارة  تم نعطم جزءًا من ال رية لشيوخ المعاىد لي العمرل عمرم مرا يطرور معاىردىم  سرب مرا 
يتناسرررب مرررع ظرررروف البيئرررة الترررم يعيشرررون لييرررا والظرررروف الخاصرررة  بررر دارة المعيرررد وبرررالمعمميند 

 وبالط بد وأولياء األمور.
ـ( تطػػوير إدارة المعاىػػد األزىريػػة فػػي مصػػر فػػي ضػػوء مبػػادئ 1214نػػور السػػيد )دراسػػة أحمػػد أ -1

 اإلسالـ.
وىررردلت ىرررذه الدراسرررة الرررم: دراسرررة طبيعرررة االدارة لرررم االسررر م خصائصررريا ومفيوميرررا وكيفيرررة 
تطبيقيا أو الستفادة لي إدارة المعاىرد األزىريرة واسرتخدمت ىرذه الدراسرة المرني  الوصرفي الت ميرل 

بتطبيق الستبياند ونت  عن ىذه الدراسةد أىمية اشتراك المجتمع وأولياء األمور لري وقام البا ث 
وفع خطط المني  بما يت ئم مرع البيئرة الم يطرة لنجراح العمرل لري المعاىرد األزىريرةد وتوصرمت 

 ىذه الدراسة إلم:
العمرررل  أىميرررة تفعيرررل مبرررادف االسررر م لرررم إدارة المعاىرررد األزىريرررةد والسرررتفادة منيرررا لرررم تسررريير

االدار  لييررررراد مرررررع فررررررورة الطررررر ع عمرررررم المواقرررررف االداريرررررة المختمفرررررة لرررررم االدارة االسررررر مية 
 والستفادة منيا لم إدارة المعاىد األزىرية.

ـ( عوامػل تحويػل تالميػذ التعمػيـ األزىػري إلػى 1214دراسة مؤمف عبػد الحميػد ال طيػب )  -2
 التعميـ العاـ في مصر "دراسة حالة ". 

ه الدراسررة إلررم معرلررو أىررم األسررباب الترري ترردلع طرر ب التعمرريم األزىررري إلررم الت ويررل ىرردلت ىررذ
لمتعميم العام وقد استخدمت ىذه الدراسرة المرني  الوصرفي الت ميمري لمرا لرو مرن قردرة  الوصرول إلرم 
األسررباب و قررام البا ررث ب عررداد اسررتبانة مقدمررة إلررم بعررض الطرر ب والمعممرريند وقررد كانررت  رردود 

د الولررراء األزىرررري الخررراص بنرررين( بمنطقرررة  مررروان التعميميرررة األزىريرررةد وأوصرررت ىرررذه الدراسرررة)معي
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الدراسة بفرورة إعادة النظرر لري مفرمون المنراى  األزىريرة والسرعي إلرم تطويرىرا ودعرم المعاىرد 
 باألنشطة والوسائل التعميمية لتجذب الط ب إلييا. 

 الدراسات التى تناولت  ظاىرة العزوؼ:
 الدراسات التى تناولت ظاىرة العػزوؼ منيػا دراسػات عربيػة وأ ػرى أجنبيػة، ىناؾ العديد مف

 أواًل الدراسات العربية:
ـ(التنظػػػيـ االجتمػػػاعي لممدرسػػػة ومشػػػكمة العػػػزوؼ 1211دراسػػػة شػػػادية كمػػػاؿ أحمػػػد )  -1

 الدراسي، دراسة حالة إلحدى المدارس الثانوية بمحافظة بنى سوي .
سررباب العرررزوف خاصرررة لرري المدرسرررة اللانويرررةد وكرررذلك وقررد ىررردلت الدراسرررة إلررم الكشرررف عرررن أ

م اولة كشف الع قات بين التنظيم داخل المدرسة سواء كان رسميًا أو غير رسمي والعزوف عن 
المدرسررةد لررم قامررت بعرردىا بت ميررل النتررائ  التررم تررم اكتشرراليا بعررد عرردة مقرراب ت ودراسررة سررج ت 

وقررد أدت إلررم إلبررات صرر ة بعررض الفررروض المدرسررة التررم تلبررت عررزوف الطرر ب وغيررابيم عنيرراد 
التررم قامررت البا لررة بفرفررياد وىررم أنررو إذا تررم معرلررة األسررباب المؤديررة لمعررزوف يكررون ذلررك سرربيً  
جيدًا لي الع ج وال رل السرريع ليرا ول  اجرة لتوجيرو العقراب والتعنيرف لمطر ب العرازلين قبرل  رل 

ما يعرف بمبدأ الوقايةد وأوصت بع ج  وتزليل العقبات التم تسبب لي عزوليم عن المدرسة وىو
األسررباب المؤديرررة لمعرررزوف ووفرررع فررروابط تمنرررع مرررن الغيررراب المتكررررر لمطررر ب وتوعيرررة الطررر ب 

 ب ىمية النفباط وال فور. 
ـ( تفعيػػل دور المدرسػػة الثانويػػة العامػػة فػػي 1212دراسػػة نػػاجى شػػنودة ن مػػة وأ ػػروف ) -1

 اسة ميدانية(.مواجية ظاىرة عزوؼ الطالب عف الدراسة )در 
ىدلت الدراسة إلم معرلة أسرباب عرزوف الطر ب عرن المدرسرة اللانويرة وت ميرل ىرذه الظراىرةد 
والوقوف عمم األسباب ال قيقية وراء عرزوف الطر بد وكرذلك ع قتيرا بربعض عناصرر المؤسسرة 

 ( مرررن طررر ب المر مرررة اللانويرررةد ولررري889( معممرررًا و )914التعميميرررة واخترررارت عينرررة عشررروائية )
مجموعة مختمفة من الم الظات عددىم ست م الظات وقرد اسرتخدمت الدراسرة المرني  الوصرفيد 
وطبقت استبانو لممعممين وأخر  لمط بد  وأوصت الدراسة بفرورة اىتمام إدارة المدرسة ب صر 
الغيرراب والىتمررام بمبرردأ اللررواب والعقرراب  سررب نسرربة ال فررور داخررل المدرسررة والىتمررام بوسررائل 

 ب  ملل األنشطة المدرسية  والر  ت الترلييية والىتمام بالجانب العممم لم العممية جذب الط
 التعميمية  ليس لقط لم الفصل بل خارج الفصل أيفًا.

ـ( آليػات مواجيػة العػزوؼ المدرسػي فػي بعػض 1216دراسة عبد الناصػر محمػود رشػاد ) -2
مكاف اإلفادة منيا في مصر.  الدوؿ، دراسة مقارنة وا 
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ىررردلت ىرررذه الدراسرررة إلرررم معرلرررة أىرررم أسرررباب العرررزوف وكرررذلك األسرررس النظريرررة المرتبطرررة بيرررذه قرررد 
الظاىرة وأيفًا ت ديد أىم اآلليات التي يمكن الستعانة بيا لي مواجيرة ىرذه المشركمة بعرد دراسرة مرا ترم 

صررد وكران لي بعض الدول المتقدمة ومراعاة أوجو الشبو والخت ف بينيا وبرين البيئرة التعميميرة لري م
أىم النتائ  أن مشكمة العزوف أ د  المشك ت التي تعاني منيا المؤسسات التربويرة لري مختمرف دول 
العالم والدول التي تم اختيارىا تبرز لييا بصورة كبيرةد كما اتفح تعدد أسباب ىذه الظراىره وأنيرا ينرت  

ون برين جميرع عناصرر المجتمرع عنيا مشك ت تربوية كبيررة وخطيررة وألىميرة ىرذه المشركمة يجرب التعرا
لم اولررة ال ررد مررن تفررخمياد وأن الرردول المختررارة لرري ىررذه الدراسررة ليررا بعررض الجيررود التربويررة المبذولررو 

 لع ج ىذه المشكمة الخطيرة وم اولة منيا لي تقميل نسبو العزوف بمدارسو.

 الدراسات األجنبية:
المرحمػة الثانويػة مػف وجيػة  ( بعنواف أسػباب العػزوؼ المدرسػي فػي 1212دراسة كولينز ) .1

 نظر الطالب والمعمميف.
ىدلت  الدراسة الم معرلو عوامل عزوف الط ب لري المر مرة اللانويرة لري ال فرر لري مدينرة 

( مد و استخدم البا ث عدة أساليب من مقاب ت وغيره 2118 -2114األباما لي الفترة ما بين )
( عبرارة عرن 13ا طبق مقيراس مكرون مرن )مدرسيند كم 5ط ب متسربين و 8عمم عينة عددىا 
 عزوف الط بد 

وأوصرت بتفغيرل دور الطر ب لرم العمميرة التعميميرة مررن خر ل المشراركة الفعالرة الترم تزيرد مررن 
 إقبال الط ب عمم ال فور وزيادة لقة الطالب بنفسو عمم أنو عفو لغال لييا .

 ( بعنواف: العزوؼ عف المدرسة.1212دراسة ىيدز وآ روف ) .1
دلت ىررذه الدراسررة إلررم الوقرروف عمررم أىررم األسررباب لمشرركمة العررزوف عررن المدرسررة مررن وجيررة ىرر

نظر الط ب ومعرلة أسباب عزوليم عن المدرسة من وجية نظر المعممين والعاممين لي العمميرة 
التعميمية وكيفية ع جياد ومعرلة دور كل من أولياء األمورد المعممين ومديري المدارس لموصول 

ه المشررركمةد وأوصرررت ىرررذه الدراسرررة ب ىميرررة وجرررود بررررام   توعيرررة بم ررراطر الغيررراب عرررن لعررر ج ىرررذ
المدرسة  وأىمية ترولير بررام  ترليييرة  داخرل المدرسرة لترغيرب الطر ب لرم الرذىاب إلرم المدرسرة 

 وع ج العزوف .

 ( بعنواف دراسة العزوؼ عف المدرسة تحميل متعدد المستويات لعوامميا.1212دراسة شيمدوف ) .2
دلت ىررررذه الدراسررررة إلررررم دراسررررة أ رررروال الطرررر ب وخاصررررةً  الطرررر ب العررررازلين عررررن المرررردارس ىرررر

ال كوميررة لررري جنررروب أسرررترالياد لرري الفتررررة األولرررم مرررن الدراسررة ح الفصرررل الدراسررري األول ح و ررراول 
البا رررث كشرررف مرررد  تررر لير المجتمرررع والبيئرررة األسررررية عمرررم ىرررذه الظررراىرةد واسرررتخدم البا رررث عررردة 

 اال صاء والت ميلد نماذج من أساليب 
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وأوصررت الدراسررة بفررررورة توعيررة المجتمرررع البيئررم واألسرررر  لمطالررب ب فررررار العررزوف وكرررذلك 
تقديم برام  توعية لمطالب واألسرة لمعرلة أفرار انقطاع الطالب عن المدرسرة وأىميرة التزامرو لري 

 ال فور 
  اإلطار النظرى  لمبحث:

 اىد األزىرية ومد  ت ليرظاىرة لييا. يقوم االطار النظر  لمب ث عمم دراسة  المع
 أواًل المعاىد األزىرية:

المعاىد األزىرية ىم أ د أىم أنظمة التعميم لم مصر والعرالم اال سر مم أيفراد وذلرك لمرا لرو 
من باع طويل وتاري  مشرف لم عممية التربية لم مختمف العصورد وكالة المجتمعات لكليرًا مرا 

د وأسريم إسريامات كبيررة لرم التعميمدومرا زال قرادرًا عمرم تقرديم المزيرد قدم األزىر الشرريف يرد العرون 
(. واألزىرر ىرو أكبرر المؤسسرات ـ1212دالؿ ياسيف والرتقاء بالعممية التعميمية لم العالم كمو. )

التعميمية الدينية عبر التاري  االس مم وقد قام بدور كبير لمرد عن الدين االسر مم والوقروف لرم 
 اول المساس بالعقائد واألصول االس مية ذلرك إلرم جانرب دوره التعميمرم والتربرو  وجو كل من ي

 وقد كان  من أىداف األزىرالشريف من بداية نش تو ما يمم:
 .ال فا  عمم التراث االس مم ونشره ورعايتو 
 .توصيل رسالة االس م السم ة والوسطية العقائدية إلم العالم كمو 
 مم وألررررره لررررم تقرررردم البشررررريةد وت قيررررق األمررررن والرا ررررة النفسررررية توفرررريح  قيقررررة  الرررردين االسرررر 

 والطم نينة والسعمدة لم الدنيا واألخرة.
 (.ـ1212دالؿ ياسيف العمل عمم رلع المستو  التربو  واللقالم لم العالم العربم كمو.) 

 فمسفة التعميـ الثانوى األزىرى:

ميرز بيراد وىرم مسرتمدة مرن لمسرفة التعمريم التعمريم اللرانو  األزىرر  لرو لمسرفتو الخاصرة  الترم يت
األزىرررر  بشررركمو العرررامد وقرررد اتفررر ت تمرررك الفمسرررفة  مرررن خررر ل  القررروانين والقررررارات والتشرررريعات 

م  وىم تتمخص لرم تزويرد ط برو بالقردر الكرالم  1961لسنة  113والموائحد خاصة القانون رقم 
م العام بصفتو تعميمًا دينيرًاد يقروم ب عرداد من اللقالات والمعارف االس مية وىو ما يميزه عن التعمي

الطالررب بعررد النتيرراء مررن المر مررة االعداديررة وتعمرريم القرررآن الكررريم وال ررديث النبررو  الشررريف والفقررو 
والتو يدد لط ب اللانوية األزىرية واللانوية العامة عمم قدر وا د من العموم ويزيد ط ب اللانوية 

 ( م.1851لسنة  122قانوف رقـ والقرآن الكريم ) األزىرية عنيم بالعموم الدينية
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 وتستمد المرحمة الثانوية  أىميتيا كأىـ مراحل السمـ التعميمى مف عدة أمور منيا:

  أنيا ترتبط بالنمو الشامل لمط ب لم لترة من أخطر لترات عمرىم  )مر مة المراىقة( من كالرة
 ة واللقالية  والدينية والميارية والنفعالية(.النوا م  )الجسميةد والوجدانية والعقمية والعاطفي

  تعررررد الطرررر ب وتررررؤىميم لخرررروض ميرررردان العمررررل أو لسررررتكمال ال يرررراة الجامعيررررة لررررم إ ررررد  الكميررررات
 األزىرية.

 .لترة ميمة لم إعداد المواطن االعداد المتكامل بتزويده بكل ما ي تاج إليو 

  الررذ  يعرريش ليررو والبيئررة الم يطررة  وتعرلررو لترررة المر مررة اللانويررة تقررو  ع قررة الطالررب بررالمجتمع
واجباتو و قوقو وتجعمو عمم اتصال دائم بالوسط الذ  يعريش ليرو وتعطيرو القردرة عمرم مواجيرة 

)عثمػػاف أحمػػد عمػػى  مشررك تو و ميررا بنفسررو ال ررل الررذ  يتناسررب مررع مبررادف االسرر م وشرررائعو
 (.1216 عبدالرحيـ

 أىداؼ التعميـ الثانوى األزىرى:

 الطالب األزىر   تم يكون عمم قدر كاف من اللقالة العربية واالس مية.إعداد  -1

 إكساب الطاب الكلير من المعارف والخبرات واللقالات التم تؤىمو لمعيش لم مجتمعو. – 2

 ت ىيل الطالب عقميًا وخمقيًا ليشق طريقو بنجاح لم  ياتو العممية والعممية. – 3

 لمسؤلية الموكمة ليم من المجتمع  وما يتطمبو الدين منو.ت فيز الط ب وا عدادىم لت مل ا -4

ربرررط الطررر ب بالررردين االسررر مم بشررركل أقرررو  مرررن خررر ل دراسرررة السرررير لمنبرررم ) ( وكبررررار  – 5
 الص ابة والتابعين ومعرلة كيف كانوا يعيشون  ياتيم.

لمتقرردم والمدنيررة بمررا يتناسررب  العمررل عمررم ت ريررر العقررل البشررر  مررن الجمررود والركررود والتخمررف  -6
 (.ـ1851لسنة 122المذكرة اإليضاحية لمقانوف مع مبادف الدين ال نيف )

 ثانيًا: العزوؼ: ماىيتو  وعواممو وآثاره:
العزوف عن المدرسة ىو )عدم الت اق الطالب بالمدراسة لم سرن اللت راق المدرسرة أو يتركيرا 

أو نتيجررة لرربعض األسررباب الخارجيررة وعرردم المواظبررة بعررد أن يررتم مر مررة دراسررية معينررة برغبررة منررة 
أنػور بػف ناصػر ( )1992عمم الدراسة لمدة طويمة وىذا  ما وفعتو منظمرة اليونيسريف لرم عرام 

 ـ(.1212بف سي 
و يعررررف البا رررث العرررزوف إجرائيرررًا ب نرررو  حأن يتررررك الطررر ب لمتعمررريم وخاصرررة التعمررريم لرررم المعاىرررد  

 قتدأوالنتقال منو الم مدارس التعميم العامد أوترك التعميم األزىر  نيائيًا. اللانوية األزىرية لفترة من الو 
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 أنواع العزوؼ:
 ويمكف تصني  العزوؼ الى نوعيف:

عررزوف طبيعررمد وىررو لينررت  عنررو مشرركمة  ألنررو ل يتعررد  مجرررد غيرراب عرراد  لمطرر ب  األوؿ:
 يفًا.بعض األيام القميمة عن المرسة وىو قميل الوجود وقميل الت لير أ

العررزوف غيررر الطبيعررم وىررو موفرروع الدراسررة وينررت  عنررو العديررد مررن المشررك تد و  الثػػانى:
يكررون غالبررًا غيابررًا برردون عررذر ومتواصررلد ويصررل الررم مر مررة شررديدة  الخطررورة  يررث  لقررد يسرربب 

عبػد العزيػز انقطاع الط ب عن ال فور إلم المعاىد األزىرية أو النقطاع  عن التعمريم نيائيرًا.)
 .ـ( 1228عايطة الم

 -يمكف تصني  العزوؼ إلى:
وىرررو الغيررراب وعررردم  فرررور الطالرررب إلرررم المعيرررد أوالمدرسرررة أو قاعرررات العػػػزوؼ الجسػػػدى: )أ( 

 الدروس 
وىرو أن الطالررب ي فرر إلررم المدرسرة بجسرده لقررط ولكرن ذىنررو لرم غيرراب  العػزوؼ الػػذىنى:)ب( 

 طويل.
بعرررض الصرررور األخرررر  لمعرررزوف   (ـ1212)عمػػػى بػػػف عػػػائش وقرررد  رررددت بعرررض الدراسرررات منيرررا 

 -منيا:
( العزوف عن المدرسة بعذر وىو الغياب المقبول ألسباب ص يةد أو اجتماعيةد أو عائميةدأو 1)

 بيئية وعادة ما يكون أليام قميمة ول يقع منو فرر.
: وىرررو مرررا ترلفررو المدرسرررة وت اربرررو بشرررتا الطررررق وىرررو غيرررر عػػػزوؼ بػػػدوف عػػػذر ومتكػػػرر( 2)

 بيروب  الط ب أو التزويغ. مشروع وىو ما يسمم
وىرو الرذ   يكرون بالنقطراع عرن التعمريم  لفتررة كبيررةد وىرو دائمرًا  مرا يكرون  العزوؼ المػزمف( 3)

نتاجًا لمجموعة من الظروف  )الجتماعية والمدرسة والبيئة الخارجية وأيفرًا نفسرية الطالرب( 
عدم وجرود متابعرة مرن ك ىمرا وقد يكون كذلك بسبب  انقطاع الع قة بين المدرسة واألسرة و 

 .Norrth Carlina -2016)لهخر )
( عزوف الغفمة: أن يغفل الطالب بذىنو مع وجوده داخل  جرة الدرس وىو عدم انتباه الطالب 4)

لما ي دث  ولو وعدم انجذابو  إلم الدروسد والمدرس لو دور كبير لم ىذا العزوف ألنو لم 
عبد الكػريـ أحمػد بػدراف ين الط ب ومواد الدراسرة.)يستطيع خمق شكل من أشكال التعايش ب

 ـ(. 1211
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وأيا كان التصرنيف الرذ  ينردرج ت ترو عرزوف الطر ب عرن الدراسرة بالمعاىرد األزىريرة لمرا ىرو  
إل صورة من صور النقطاع والتسرب عن الدراسة ما ينت  عنو الكلير من الىدار لم لروة ىرذا 

 الصرح العظيم.
 عوامل عزوؼ الطالب:

%   54ألبتررت بعررض الدراسررات ارتفرراع نسرربة العررزوف  تررم وصررمت  إلررم مررا يقرررب مررن نسرربة  
لم بعض األ يان بسبب المرض أو بسربب رغبرة  الطالرب لرم الردروس الخصوصرية ومجموعرات 
التقوية  التم تعوفيم عن اللتزام بال فور إلم المدارسد  تم يتمكنوا من وجية نظرىم دخرول 

ون لم صررول عمررم درجررات عاليررةد ألن ال فررور إلررم المدرسررة مررن و يررة المت انررات وىررم مسررتعد
نظرررىم ليررو مفرريعة لموقررتد وقررد يكررون سرربب العررزوف عررن المدرسررة نتيجررة لسرروء األ رروال الجويررة 

%د وأرجعررت الدراسررة أيفررا السرربب لررم العررزوف إلررم عرردم الرغبررة لررم السررتيقا  18وذلررك بنسرربة 
%د وعردم الرغبرة لرم الرذىاب إلرم المدرسرة 15اط بنسربة مبكراد وعردم الرغبرة لرم اللترزام بالنفرب

بشكل عام والرغبة لم ال رية لم التصرف دون قيود ول فروابط بنسربة كمرا ألبترت الدراسرة أيفرا 
أن نسبة  العزوف عند الذكور أكلر منيا عند االناث وأن ىذه النسب السابقة  كميرا متفاوترة عمرم 

(. وقررد ـ1225فاطمػػة الزنػػاتى التررم يعرريش لييررا ) سررب الظررروف الخاصررة بكررل طالررب والبيئررة 
 ررددت بعررض الدراسررات بعررض العوامررل التررم تعرروق الطالررب عررن مواصررمة الدراسررة يمكررن ت ديرردىا 
لم:عوامررل ترجررع لمطالرربد عوامررل ترجررع إلررم المعاىررد األزىريررةد عوامررل ترجررع إلررم خطررة الدراسررة 

أسررريةد عوامرل البيئيرة خرارج المعيرردد  والمنراى  برالتعميم األزىر دعوامرل ترجررع إلرم المعمرمد عوامرل
جمػػػػػػػاؿ بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف ) عوامرررررررل تتعمرررررررق برررررررنقص االشرررررررراف والمتابعرررررررة مرررررررن األسررررررررة والمعيرررررررد

 .(ـ1212الحنصالى
 اآلثار السمبية لمعزوؼ عف التعميـ:

ذا لررم يفرربط  المعاىررد األزىريررة تقرروم برردور لريررد لررم تربيررة الطالررب تربيررةً إسرر ميًة صرر ي ةً د وا 
المعيرررد األزىرررر  بشررركل منرررتظم  لرررن يرررتم اسرررتكمال بنررراء شخصرررية الطالرررب  فرررور  الطالرررب لرررم 

بالشررركل المطمررروب لالشخصرررية ل تسرررتكمل إل لرررم داخرررل المعيرررد لررر ذا لرررم يكمرررل الطالرررب تعميمرررو 
أصرررب ت شخصررريتو مجيولرررة اليويرررة ألن  المعاىرررد األزىريرررة تصررربغ شخصرررية الطالرررب بالصررربغة 

دراسة أخر  عمم أن العزوف عن الدراسة  يرؤلر سرمبيًا الدينية التم ل يجدىا إل لييا. كما أكدت 
عمررم الت صرريل األكرراديمي لمطالررب ولقرردان رغبتررو لررم أنررواع التعمرريمد بررل أيفررًا تفقررده لرصررة وجررود 
مجال لمتفوق لرم أ  عمرل اجتمراعم  جيرد وتقطرع  ع قاترو ب صردقائو ومعمميرو ليجرد نفسرو وسرط 

ويخرررج إلررم العررالم الم رريط بررو غيررر قررادرعمم  مجتمررع جديررد مكررون مررن ألررراد يشرربيوه لررم الفررياع
التعامل الجيد معود وقد أكدت العديد من الدراسات عمم األلار السمبية  لمعزوف عن التعمريم منيرا 
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ومنيرا مرا يرؤلر عمرم األسررة  ومنيرا مرا يرؤلر عمرم األسررة ومنيرا مرا  ما يؤلر عمم الطالرب  نفسرود
 (.ـ1211الكريـ أحمد بدراف  )عبد  عمم المجتمعيؤلر عمم المعاىد األزىرية ومنيا ما يؤلر 

وقد قام البا ث ب جراءدراسة ميدانية لمعرلة أىم العوامل التم تتسبب لرم عرزوف الطر ب مرن وجرو 
 نظر الط بد وكذلك معرلة بعض المعوقات لم التعميم األزىر  ووفع بعض المقتر ات لمع ج.

 إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجيا:
ىذا الجزء االجراءات والخطوات المنيجية التي ترم اتباعيرا لري الدراسرة الميدانيرةد والتري  يتناول

تم تطبيقيا عمي عينة من ط ب المعاىد األزىريةد بعد استبعاد االستمارات غير الصر ي ة ألنراء 
 :التطبيقد وذلك من خ ل عدة نقاطد يتناول كل منيا جانبًا من جوانب الدراسةد وىذه النقاط ىي

 أىداؼ الدراسة الميدانية:
 ىدلت الدراسة الميدانية إلي:

معرلررة العوامررل الترري تررؤدي إلررم عررزوف الطرر ب عررن مواصررمة الدراسررة بالمعاىررد األزىريررة مررن  -
 وجية نظر الط ب.

وفررع تصررور مقترررح لم ررد مررن عررزوف الطرر ب عررن مواصررمة الدراسررة برربعض المعاىررد األزىريررة  -
 من وجية نظر الط ب. 

 اسة الميدانية:عينة الدر 
( مفرررردة مرررن طررر ب المعاىرررد األزىريرررةد ترررم اختيرررارىم 91تكونرررت عينرررة الدراسرررة الميدانيرررة مرررن )

 بطريقة عشوائية.
 أداة الدراسة الميدانية )استمارة االستبياف(:

بعرررد الطررر ع عمرررم االطرررار النظرررري لمدراسرررةد والتعررررف عمرررم الدراسرررات السرررابقة ذات الصرررمة 
 بموفوع الدراسةد وبعد 

ت ديررد أىررداف الدراسررةد وتسرراؤلتياد قررام البا ررث بتصررميم اسررتمارة اسررتبيان بيرردف جمررع بيانررات 
الدراسررة الميدانيررة المتملمررة لرري رصررد آراء ألررراد عينررة الدرسررة مررن طرر ب المعاىررد األزىريررةد  ررول 
العوامررل الترري قررد يررؤول إلييررا مشرركمة عررزوليم عررن مواصررمة الدراسررة بالمعاىررد األزىريررة مررن وجيررة 

 ( عبارة لي لمانية م اور رئيسة ىم:69رىمد وقد تفمنت ىذه الستبانة )نظ
 ( عبارات.11عوامل تتعمق بالطالبد وىي عبارة عن ) المحور األوؿ:
 ( عبارات.11: عوامل تتعمق باالدارةد وىي عبارة عن )المحور الثانى
 ارات.( عب7: عوامل تتعمق بالمقررات الدراسيةد وىي عبارة عن )المحور الثالث
 ( عبارات.9عوامل تتعمق بالمعممد وىي عبارة عن )المحور الرابع: 
 ( عبارات.8: عوامل تتعمق باألسرةد وىي عبارة عن )المحور ال امس
 ( عبارات.11عوامل تتعمق بالمجتمتعد وىي عبارة عن ) المحور السادس:
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 ( عبارات.7عن ) عوامل تتعمق ب ساليب المت انات والتقويمد وىي عبارة المحورالسابع:
 ( عبارات.8عوامل تتعمق بالتوجيو والمتابعةد وىي عبارة عن ) المحور الثامف:

 وتتكون مستويات الستجابة لعبارات استمارة الستبيان من المستويات الل لة اآلتية:
 (3موالق: عندىا ي صل الطالب عمم الدرجة ) -
 (2موالق إلم  د ما: عندىا ي صل الطالب عمم الدرجة ) -
 (1غير موالق: عندىا ي صل الطالب عمم الدرجة ) -

 ا تبار صدؽ المحكميف الستمارة االستبياف:
يقصد بالصدق مد  ص  ية استمارة الستبيان لقياس ما وفعت من أجمود وقد أراد البا رث 
د الت كد من كفاءةد ولاعمية استمارة الستبيان من  يث القدرة عمم ت قيق أىداف الدراسة الميدانية

 ومد  كفاءة صياغة عباراتياد واكتشاف نقاط الفعف لييا لمعالجتيا.
ولرررذلك قرررام البا رررث بعررررض  السرررتبيان عمرررم عررردد مرررن الم كمرررين لررري مجرررال العمررروم التربويرررة 
والنفسية وأصول التربيرةد وذلرك لمت كرد مرن أن األداة تقريس مرا أعردت لقياسرو بالفعرلد بيردف دراسرة 

ةد ومراجعرررة صرررياغة العبررراراتد ومرررد  ارتباطيرررا ب ىرررداف الدراسرررة الشررركل العرررام لتكررروين السرررتمار 
 الميدانيةد ومد  كفايتيا لي االجابة عن تساؤلت الدراسة.

وبناءًا عمم رأي السرادة الم كمرين ترم إجرراء التعردي ت المقتر رة طبقرًا لمم  ظرات التري أبرداىا 
 لنيائية.السادة الم كميند لم تم صياغة عبارات الستمارة لي صورتيا ا

 ا تبار ثبات استمارة االستبياف:
يقصد بلبات استمارة الستبيان مد  استق لية المعمومات عن الستمارة ذاتياد  ب يث أنرو لري 

  الة توالر نفس الظروفد يتم ال صول عمم نفس النتائ  لي  الة إعادة تطبيقو مرة أخر . 
ألفا كرونباخ الذي  Cronbach’ Alphaول ساب لبات استمارة الستبيان تم استخدام معامل 

بتقرردير التسرراق الررداخمي بررين العبررارات  Reliability Analysisيسررتخدم لت ميررل لبررات المقرراييس 
المكونررة لممقيرراس عررن طريررق  سرراب متوسررط الرتباطررات بررين عبررارات المقيرراسد وقررد بمغررت قيمررة 

وىررري قيمرررة مرتفعرررة  (1.947( الخررراص باسرررتمارة السرررتبيان )) Cronbach’ Alphaمعامررل 
 للبات الستمارة وقبولو واستخدامو لي ىذه الدراسة. 

 ا تبار صدؽ المحؾ الستمارة االستبياف:
تم  ساب صدق الم ك لستمارة السرتبيان ب سراب الجرزر التربيعري لمعامرل لبرات السرتمارةد 

دق اسررتمارة وىررو معامررل يعررد مؤشرررًا ممتررازًا لصرر 1.973وقررد بمررغ معامررل صرردق الم ررك ل سررتمارة 
 الستبيات وقدرتيا عمم قياس ما وفعت من أجمو. 

                                  
فأقل فإن ذلك يعبر عنن انففنام مونتو   6.0ما بين صفر وواحد، وإذا كانت القيمة  Cronbach'Alphaتتراوح قيمة معامل  )*(

 ثبات المقياس
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 نتائج الدراسة الميدانية:
لرررررم ترررررم  سررررراب التكررررررارات والنسرررررب المئويرررررة لسرررررتجابات االطررررر بد و سررررراب الررررروزن النسررررربي 
لستجاباتيم لكل عبارة من عبارات استمارة الستبياند وذلك باستخدام برنام  الت ميل اال صرائي 

SPSS. 
  ساب الوزن النسبي لكل عبارة من عبارات الستبانة بالمعادلة األتية: وقد تم

عردد السرتجابات برر )موالرق إلرم +  x  3الروزن النسربي لمعبرارة د عردد السرتجابات برر )موالرق(
 x  1عدد الستجابات بر )غير موالق(+  x  2 د ما(

 وتـ حساب أعمى وزف نسبي مف المعادلة اآلتية:
 x 3العردد الكمري أللرراد العينرة د   xدرجرة مسرتو  السرتجابة برر )موالرق( دأعمرم وزن نسربي 

  271د  91
 لم تم ت ديد مد  التجاىات الل لة آلراء ألراد عينة الدراسة بدللة األوزان النسبية كاآلتي:

 91 -1التجاه األول )غير موالق(: لمعبارات التي ت صل عمم وزن نسبي د  -
 181 – 91إلم  د ما(: لمعبارات التي ت صل عمم وزن نسبي د   التجاه اللاني )موالق  -
 271 -181التجاه اللالث )موالق(: لمعبارات التي ت صل عمم وزن نسبي د   -

وليما يمي عرفرًا تفصريميًا ألىرم النترائ  التري توصرمت إلييرا الدراسرة الميدانيرة ليمرا يتعمرق بر راء 
يرة  رول العوامرل التري قرد ترؤول إلييرا مشركمة عرزوليم ألراد عينة الدراسة من ط ب المعاىد األزىر 

 عن مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىرية:
 أواًل: آراء طالب عينة الدراسة حوؿ العوامل المتعمقة بالطالب:

( آراء ألررراد عينررة الدراسررة مررن طرر ب المعاىررد األزىريررةد  ررول العوامررل الترري 1يوفررح جرردول )
يرررا مشررركمة عرررزوف الطررر ب عرررن مواصرررمة الدراسرررة بالمعاىرررد تتعمرررق بالطالرررب والتررري قرررد يعرررز  إلي

 األزىرية.
آراء أفػراد عينػة الدراسػػة حػوؿ العوامػل التػػي تتعمػق بالطالػب والتػػي قػد يعػزى إلييػػا  :(1جػدوؿ )

 مشكمة عزوؼ الطالب عف مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىرية.

 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
ى موافػػػػق إلػػػػ غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
ضػػػع   إدراؾ الطالػػػب ألىميػػػة 

 موالق 234 63.3 56 11.1 12 13.3 12 التعميـ األزىرى 

 موالق 213 37.8 33 16.7 14 12.2 11التحػػػػػػػػاؽ الطالػػػػػػػػب بػػػػػػػػالتعميـ 
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 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
ى موافػػػػق إلػػػػ غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
 األزىرى رغـ عدـ رغبتو فيو

شعور الطالػب باإلحبػاب بسػبب 
 موالق 198 31.1 27 24.5 21 11.1 12 كثرة الرسوب

ندرة  توفر فرص عمػل لمطالػب 
 موالق 234 61.1 53 16.7 15 11.1 12 بعد اتماـ الدراسة األزىرية

التأثر برفاؽ السوء فى التقميػل  
مػػف شػػأف التعمػػيـ فػػى المعاىػػد 

 األزىرية
 موالق 217 47.8 42 12.2 11 16.7 15

ممارسػػة الطالػػب حرفػػة لمبحػػث 
عف عمل مبكر لمحاولة إشباع 

فى تحقيػق ذاتػو وتمبيػة  رغباتو
 متطمباتو

 موالق 212 37.8 33 26.7 23 12.2 11

ضػػػػع  تفاعػػػػل الطالػػػػب  مػػػػع 
 موالق 196 32.2 28 21.1 17 14.5 12 المعمميف  دا ل الفصل

ضػػػػع   قػػػػػدرة الطالػػػػػب عمػػػػػى 
 موالق 217 46.7 41 14.5 12 15.6 14 استغالؿ وقتو وتنظيمو

قمة إحساس الطالب بالمسؤلية 
 موالق 216 47.8 42 11.1 12 17.8 16 ميـ األزىرى تجاه التع

شػػػعور الطالػػػب بالعزلػػػة دا ػػػل 
 موالق 195 37.8 33 17.8 16 21.1 18 الفصل

( إلم أن جميع األوزان النسبية لستجابات الطر ب تراو رت برين 1) رقم  وتشير بيانات جدول
موالرق( والرذ  يترراوح بررين ( وىري تقرع لري المررد  المغمرق لمروزن النسربي ل تجرراه )234( و )195)
(د وىذا يدل عمم موالقة الط ب عمم اعتبار تمك العوامل عوامل أساسية تتعمق 271( و )181)

بالط بد وتؤدي إلم  دوث مشكمة عزوف الطر ب عرن مواصرمة الدراسرة لري المعاىرد األزىريرةد 
 وىي مرتبة  سب الوزن النسبي كما يمي:
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

وقرد والرق الطر ب عمرم  (123ـ األزىرى، بوزف نسبي )ضع   إدراؾ الطالب ألىمية التعمي -1
 %.74.4اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

وقرد والرق  (123ندرة  توفر فرص عمل لمطالب بعد اتماـ الدراسة األزىريػة، بػوزف نسػبي ) -2
 %.71.1الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

بػػوزف نسػػبي  شػػأف التعمػػيـ فػػى المعاىػػد األزىريػػة، التػػأثر برفػػاؽ السػػوء فػػى التقميػػل  مػػف -3
 %.58.9وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة  (116)
وقرد والرق الطر ب  (116ضع   قدرة الطالب عمى استغالؿ وقتو وتنظيمػو، بػوزف نسػبي ) -4

 %.57.8عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
وقررد والررق  (115سػػؤلية تجػػاه التعمػػيـ األزىػػرى، بػػوزف نسػػبي )قمػػة إحسػػاس الطالػػب بالم -5

 %.58.9الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
ممارسة الطالب حرفة لمبحث عف عمل مبكر لمحاولة إشباع رغباتو فى تحقيق ذاتو وتمبية  -6

لعزوف بنسربة وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة ا( 111متطمباتو، بوزف نسبي )
48.9.% 

وقررد والررق  (122التحػػاؽ الطالػػب بػػالتعميـ األزىػػرى رغػػـ عػػدـ رغبتػػو فيػػو، بػػوزف نسػػبي ) -7
 %.48.9الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

وقرد والرق الطر ب عمرم  (187شعور الطالب باإلحباب بسبب كثرة الرسػوب، بػوزف نسػبي ) -8
 %.42.2بة اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنس

وقرد والرق الطر ب  (185ضع  تفاعل الطالب  مع المعمميف  دا ل الفصل، بوزف نسبي ) -9
 %.43.3عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

وقرد والرق الطر ب عمرم اعتبراره  (184شعور الطالب بالعزلة دا ل الفصل، بػوزف نسػبي ) -11
 %.48.9سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

 عينة الدراسة حوؿ العوامل المتعمقة باإلدارة:ثانيًا: آراء 
( آراء ألررراد عينررة الدراسررة مررن طرر ب المعاىررد األزىريررةد  ررول العوامررل 2) رقررم يوفررح جرردول

الترري تتعمررق برراالدارة والترري قررد يعررز  إلييررا مشرركمة عررزوف الطرر ب عررن مواصررمة الدراسررة بالمعاىررد 
 األزىري.
العوامػػل التػػي تتعمػػق بػػاإلدارة والتػػي قػػد يعػػزى إلييػػا آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ  :(1جػػدوؿ )

 مشكمة عزوؼ الطالب عف مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىرية
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافػػػػق إلػػػػى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
اسػػػػػتحداـ نظػػػػػاـ  المركزيػػػػػة  
فػػػػػػػى اإلدارة فػػػػػػػى المعاىػػػػػػػد 

عطيػػل بعػػض األزىريػػة إلػػى ت
 األعماؿ اليومية

 موالق 235 71.1 64 18.9 17 10 9

اتباع الروتيف  المعقد معظػـ 
األحيػػػاف  يػػػؤدى إلػػػى الػػػب ء 
فػػػػى ات ػػػػاذ بعػػػػض القػػػػرارات 

 الميمة

 موالق 220 56.7 51 31.1 28 12.2 11

ضػػػػع  دور المػػػػدير القائػػػػد 
وظيػػػػػػػػور بعػػػػػػػػض سػػػػػػػػمات 
الديكتاتوريػػػػػػػة فػػػػػػػى معظػػػػػػػـ 

 التعميمات والقرارات

 موالق 201 45.6 41 32.2 29 22.2 20

قمػػػػػة اىتمػػػػػاـ إدارة المعاىػػػػػد 
األزىريػػػػػػػة برصػػػػػػػد الغيػػػػػػػاب 
وتحػػػػرى الدقػػػػة فػػػػي متابعػػػػة 
حضػػػػػػػور الطػػػػػػػالب يوميػػػػػػػا 

 والتساىل فيو

 موالق 206 54.4 49 20 18 25.6 23

ضػػػػػػع  أسػػػػػػاليب  العقػػػػػػاب 
 موالق 213 53.3 48 30 27 16.7 15 لمطالب المتغيبيف

قمػػػػػػػة التوعيػػػػػػػة  باألضػػػػػػػرار  
ترتبػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى الغيػػػػػػػػاب الم

المتكػػػرر عػػػف الدراسػػػة  مػػػف 
 قبل إدارة المعيد

 موالق 202 50 45 24.4 22 25.6 23

 موالق 237 73.3 66 16.8 15 10 9قمػػػػػة اىتمػػػػػاـ إدارة المعيػػػػػد  
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافػػػػق إلػػػػى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
بمتابعػػػػة الطػػػػالب المتغيػػػػيف 
لمعرفػػػة األسػػػباب  الحقيقيػػػة 

 لمعزوؼ
ضػػغ  التواصػػل بػػيف أوليػػاء 
األمور لمتابعة سػير العمميػة 
التعميميػػػػة  وأىػػػػـ مشػػػػكالت 

 الطالب

 موالق 210 47.8 43 37.8 34 14.4 13

قمػػػػػػػة اىتمػػػػػػػاـ اإلدارة فػػػػػػػى 
المعاىػػد األزىريػػة  بالتواصػػل 
 مع الطالب وفيـ مشاكميـ

 موالق 209 52.2 47 27.8 25 20 18

قمػػة اىتمػػاـ بعػػض المػػديريف 
مػػػػس اآلبػػػػاء باجتماعػػػػات مج

واألمنػػاء بصػػفة دوريػػة لفيػػـ 
مشػػػكالت الطػػػالب  والبحػػػث 

 عف حل ليا

 موالق 220 62.2 56 20 18 17.8 16

( إلرررم أن جميرررع األوزان النسررربية لسرررتجابات الطررر ب تراو رررت برررين 2وتشرررير بيانرررات جررردول )
وح برين ( وىي تقع لي المد  المغمق لمروزن النسربي ل تجراه )موالرق( ووالرذي يتررا237( و )211)
(د وىذا يدل عمم موالقة الط ب عمم اعتبار تمك العوامل عوامل أساسية تتعمق 271( و )181)

بالط بد وتؤدي إلم  دوث مشكمة عزوف الطر ب عرن مواصرمة الدراسرة لري المعاىرد األزىريرةد 
 وىي مرتبة  سب الوزن النسبي كما يمي:

بروزن  لمعرلرة األسرباب  ال قيقيرة لمعرزوفد قمة اىتمرام إدارة المعيرد  بمتابعرة الطر ب المتغيرين -1
 %.73.3( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 237نسبي )

است دام نظام  المركزية  لم االدارة لم المعاىد األزىرية إلم تعطيل بعض األعمال اليوميرةد  -2
 %.71.1ة العزوف بنسبة ( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىر 235بوزن نسبي )
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 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

اتبرراع الررروتين  المعقررد معظررم األ يرران  يررؤد  إلررم الرربطء لررم اتخرراذ بعررض القرررارات الميمررةد  -3
 %.56.7( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 221بوزن نسبي )

الت قمة اىتماـ بعض المديريف باجتماعات مجمس اآلباء واألمنػاء بصػفة دوريػة لفيػـ مشػك -4
وقد والق الط ب عمرم اعتبراره سرببًا لري  (112الطالب  والبحث عف حل ليا، بوزف نسبي )

 %.62.2ظاىرة العزوف بنسبة 
( وقرررد والرررق الطررر ب عمرررم 213فرررعف أسررراليب  العقررراب لمطررر ب المتغيبررريند بررروزن نسررربي ) -5

 %.53.3اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
متابعررة سررير العمميررة التعميميررة  وأىررم مشررك ت الطرر بد فررغف التواصررل بررين أوليرراء األمررور ل -6

 %.47.8( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 211بوزن نسبي )
قمررة اىتمررام االدارة لررم المعاىررد األزىريررة  بالتواصررل مررع الطرر ب وليررم مشرراكميمد برروزن نسرربي  -7

 %.52.2اىرة العزوف بنسبة ( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظ219)
قمررة اىتمرررام إدارة المعاىررد األزىريرررة برصررد الغيررراب وت ررر  الدقرررة لرري متابعرررة  فررور الطررر ب  -8

( وقرررد والرررق الطررر ب عمرررم اعتبررراره سرررببًا لررري ظررراىرة 216يوميرررا والتسررراىل ليرررود بررروزن نسررربي )
 %.54.4العزوف بنسبة 

ن الدراسررة  مررن قبررل إدارة المعيرردد قمررة التوعيررة  باألفرررار  المترتبررة عمررم الغيرراب المتكرررر عرر -9
 %.51( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 212بوزن نسبي )

فررررعف دور المرررردير القائررررد وظيررررور بعررررض سررررمات الديكتاتوريررررة لررررم معظررررم التعميمرررررات  -11
سربة ( وقد والق الط ب عمم اعتبراره سرببًا لري ظراىرة العرزوف بن211والقراراتد بوزن نسبي )

45.6.% 
 ثالثًا: آراء عينة الدراسة حوؿ العوامل المتعمقة بالمقررات الدراسية:

( آراء ألررراد عينررة الدراسررة مررن طرر ب المعاىررد األزىريررةد  ررول العوامررل الترري 3يوفررح جرردول )
تتعمرررق برررالمقررات الدراسرررية والتررري قرررد يعرررز  إلييرررا مشررركمة عرررزوف الطررر ب عرررن مواصرررمة الدراسرررة 

 ة.بالمعاىد األزىري
آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ العوامػػل التػػي تتعمػػق بػػالمقررات الدراسػػية والتػػي قػػد  :(2جػػدوؿ )

 يعزى إلييا مشكمة عزوؼ الطالب عف مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىرية
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  1212 يوليو –(11مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
د المقررات الدراسية بما كثرة عد

ال يتناسب مع قدرات  الطالب 
مكاناتيـ  وا 

 موالق 224 65.6 59 17.8 16 16.7 15

حاجة بعض المقررات  فى 
المعاىد األزىرية إلى صياغة 
مبسطة تتناسب مع سمات 

 العصر الذى نعيشو

 موالق 229 62.2 56 30 27 7.8 7

افتقار المناىج األزىرية 
والتكنولوجية  لممقررات  الحرفية

 التى تستيوى الكثيرمف الطالب
 موالق 200 40 36 42.2 38 17.8 16

تنوع المقررات فى المعاىد 
األزىرية مابيف مواد عربية 

ومواد شرعية ومواد ثقافية يعمل 
 عمى تشتيت الطالب

 موالق 214 56.7 51 24.4 22 18.9 17

قمة مناسبة بعض المناىج 
الدراسية مع الفكر الحديث 

 لمطالب
 موالق 211 48.9 44 36.7 33 14.4 13

بعض المقررات الدراسية 
التراعى است داـ التكنولوجيا فى 

 عممية التدريس
 موالق 207 51.1 46 27.8 25 21.1 19

المقررات الدراسية فى المعاىد 
األزىرية فى معظميا ال تتماشى 
 مع رغبات الكثير مف الطالب

 موالق 220 58.9 53 26.7 24 14.4 13

( إلم أن جميع األوزان النسبية لستجابات الط ب تراو ت برين 3) رقم وتشير بيانات جدول
( وىي تقع لي المد  المغمق لمروزن النسربي ل تجراه )موالرق( ووالرذي يترراوح برين 229( و )211)
( د وىرررذا يررردل عمرررم موالقرررة الطررر ب عمرررم اعتبرررار تمرررك العوامرررل عوامرررل أساسرررية 271( و )181)
مررق بررالط بد وتررؤدي إلررم  رردوث مشرركمة عررزوف الطرر ب عررن مواصررمة الدراسررة لرري المعاىررد تتع

 األزىريةد وىي مرتبة  سب الوزن النسبي كما يمي:
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  1212 يوليو –(11مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 اجة بعض المقررات  لم المعاىد األزىرية إلرم صرياغة مبسرطة تتناسرب مرع سرمات العصرر  -1
لرري ظرراىرة العررزوف  ( وقررد والررق الطرر ب عمررم اعتبرراره سرربباً 229برروزن نسرربي ) الررذ  نعيشررود

 %.62.2بنسبة 
مكانررراتيمد بررروزن نسررربي  -2 كلررررة عررردد المقرررررات الدراسرررية بمرررا ل يتناسرررب مرررع قررردرات  الطررر ب وا 

 %.65.6( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 224)
 المقررررررات الدراسررررية لررررم المعاىررررد األزىريررررة لررررم معظميررررا ل تتماشررررم مررررع رغبررررات الكليررررر مررررن -3

( وقرد والرق الطر ب عمرم اعتبراره سرببًا لري ظراىرة العرزوف بنسربة 221الط بد بوزن نسربي )
58.9.% 

تنوع المقرررات لرم المعاىرد األزىريرة مرابين مرواد عربيرة ومرواد شررعية ومرواد لقاليرة يعمرل عمرم  -4
( وقد والق الط ب عمرم اعتبراره سرببًا لري ظراىرة العرزوف 214تشتيت الط بد بوزن نسبي )

 %.56.7بة بنس
( وقرد والرق 211قمة مناسبة بعض المناى  الدراسية مع الفكر ال ديث لمطر بد بروزن نسربي ) -5

 %.48.9الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
بعرررض المقرررررات الدراسرررية لتراعرررم اسرررتخدام التكنولوجيرررا لرررم عمميرررة التررردريسد بررروزن نسررربي  -6
 %.51.1سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة  ( وقد والق الط ب عمم اعتباره217)
التقار المناى  األزىرية لممقررات  ال رلية والتكنولوجية التم تستيو  الكليرمن الط بد بوزن  -7

 %.41( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 211نسبي )
 رابعًا: آراء عينة الدراسة حوؿ العوامل المتعمقة بالمعمـ:

( آراء ألررراد عينررة الدراسررة مررن طرر ب المعاىررد األزىريررةد  ررول العوامررل الترري 4) رقررم ح جرردوليوفرر
 تتعمق بالمعمم والتي قد يعز  إلييا مشكمة عزوف الط ب عن مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىري.

آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ العوامػػل التػػي تتعمػػق بػػالمعمـ والتػػي قػػد يعػػزى إلييػػا  :(3جػػدوؿ )
 شكمة عزوؼ الطالب عف مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىريةم

 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
قصور فى أداء إدارة المعاىد 
األزىرية تجاه تنمية ميارات 
المعمميف واالرتقاء بمستواىـ 

 األكاديمى

 موالق 242 74.4 67 20 18 5.6 5
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 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
ضع   برة بعض المعمميف 
فى معرفة الفروؽ الفردية بيف 
 الطالب أثناء عممية التدريس

 موالق 212 48.9 44 37.8 34 13.3 12

ضع  بعض المعمميف  فى 
تنمية قدراتيـ عمى است داـ 
 الوسائل التعميمية الحديثة

 موالق 199 46.7 42 27.8 25 25.6 23

قمة ااتقاف بعض المعمميف  
لميارة است داـ بتكنولوجيا  
التعميـ الحديثة وضع  

قدرتيـ عمى تفعيميا  دا ل 
 حجرات الدراسة

 موالق 214 57.8 52 22.2 20 20 18

ضع  العالقة بيف بعض 
المعمميف والقادة دا ل المعاىد 

 األزىرية
 موالق 211 52.2 47 30 27 17.8 16

ممارسة بعض المعمميف لميف 
 موالق 218 60 54 22.2 20 17.8 16 لمادىأ رى لزيادة د ميـ ا

مناخ العمل دا ل المعاىد 
األزىرية ينقصة شئ مف 

الدعـ لتقوية عالة اتممعمميف 
 بالطالتب

 موالق 215 53.3 48 32.2 29 14.4 13

قمة حرص بعض المعمميف 
عمى التأكيد عمى أىمية التزاـ 
الطالب فى الدراسة فى 

 المعاىد األزىري 

 موالق 216 57.8 52 24.4 22 17.8 16
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 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
انشغاؿ بعض المعمميف فى 
الدروس ال صوصية  يؤثر 
 عمى أدائيـ  دا ل الفصل

 موالق 216 58.9 53 22.2 20 18.9 17

( إلرررم أن جميرررع األوزان النسررربية لسرررتجابات الطررر ب تراو رررت برررين 4وتشرررير بيانرررات جررردول )
تجراه )موالرق( ووالرذي يترراوح برين ( وىي تقع لي المد  المغمق لمروزن النسربي ل 242( و )199)
(د وىذا يدل عمم موالقة الط ب عمم اعتبار تمك العوامل عوامل أساسية تتعمق 271( و )181)

بالط بد وتؤدي إلم  دوث مشكمة عزوف الطر ب عرن مواصرمة الدراسرة لري المعاىرد األزىريرةد 
 وىي مرتبة  سب الوزن النسبي كما يمي:

لعمرررل المسرررتمر  عمرررم تنميرررة ميرررارات المعممرررين والرتقررراء بمسرررتواىم تسرررعم إدارة المعيرررد إلرررم ا -1
( وقرررد والرررق الطررر ب عمرررم اعتبررراره سرررببًا لررري ظررراىرة 242األكررراديمم والتربرررو د بررروزن نسررربي )

 %.83.1% والعينة ككل بنسبة 74.4العزوف بنسبة 
ق ( وقررد والرر218ممارسررة بعررض المعممررين لميررن أخررر  لزيررادة دخميررم المرراد د برروزن نسرربي ) -2

 %.61الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
ي رص بعض المعممين عمم تقوية الع قات بين القيادات  داخل المعيد والمعممين والط بد  -3

 %.52.2( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 216بوزن نسبي )
ؤلر عمررم أدائيررم  داخررل الفصررلد برروزن انشررغال بعررض المعممررين لررم الرردروس الخصوصررية  يرر -4

 %.58.9( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 216نسبي )
 يتميز مناخ العمل بالمعاىد األزىرية بااليجابية بما يدعم ع قة المعممين بالط بد بوزن  -5
 %.53.3نسبة ( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف ب ب215نسبي ) -6
قمرة اتقرران بعررض المعممرين  لميررارة اسررتخدام بتكنولوجيرا  التعمرريم ال ديلررة وفرعف قرردرتيم عمررم  -7

( وقرد والرق الطر ب عمرم اعتبراره سرببًا لري 214تفعيميا  داخل  جرات الدراسةد بوزن نسربي )
 %.57.8ظاىرة العزوف بنسبة 

 ة بين الط ب  لم عممية التدريسديمتمك بعض المعممين الخبرة الكالية بقفية الفروق الفردي -8
 %.48.9( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 212بوزن نسبي )

ي رص بعض المعممين عمم  الت كيد عمرم أىميرة الترزام  الطر ب  لرم الدراسرة داخرل المعيردد  -9
 %.57.8ف بنسبة ( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزو 211بوزن نسبي )
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فعف بعض المعممين  لم تنمية قدراتيم عمم استخدام الوسائل التعميمية ال ديلةد بوزن  -11
 %.46.7( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 199نسبي )

  امسًا: آراء عينة الدراسة حوؿ العوامل المتعمقة باألسرة:
دراسة من ط ب المعاىد األزىريةد  ول العوامل التري تتعمرق ( آراء ألراد عينة ال5يوفح جدول )

 باألسرة والتي قد يعز  إلييا مشكمة عزوف الط ب عن مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىري.
آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ العوامػػل التػػي تتعمػػق باألسػػرة والتػػي قػػد يعػػزى إلييػػا  :(4جػػدوؿ )

 ة بالمعاىد األزىريةمشكمة عزوؼ الطالب عف مواصمة الدراس

 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
ضع  الحالة االقتصادية 
لألبويف يؤدى إلى انقطاع 

 أبنائيـ عف التعميـ
 موالق 235 71.7 64 18.9 17 10 9

فقداف التواصل بيف األسرة 
دارة المعيد يقمل مف ج ودة وا 
 العممية التعميمية

 موالق 228 64.4 58 24.4 22 11.1 10

انحفاض المستوى التعميمى 
 موالق 197 40 36 38.9 35 21.1 19 والثقافى لألبويف

قمة وعى األبويف بأىمية 
 موالق 189 36.7 33 36.7 33 26.7 24 التعميـ األزىرى 

سوء التعامل مع األبناء 
 موالق 197 51.1 46 16.7 15 32.2 29 وب اصة فى مرحمة الثانوية

غياب التوجيو واإلرشاد  
لألبناء مف األسرة و متابعة 
 سموكيـ ومستواىـ العممى

 موالق 214 53.3 48 31.1 28 15.6 14

كثرة المشكالت بيف  األبويف 
 موالق 182 36.7 33 28.9 26 34.4 31 دا ل األسرة

 موالق 191 34.4 31 43.3 39 22.2 20ضع  اإلشراؼ عمى األبناء 
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 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
انب وضع  المتابعة مف ج

 األسرة
( إلرم أن جميرع األوزان النسربية لسرتجابات الطر ب تراو رت برين 5) رقرم وتشير بيانات جدول

( وىي تقع لي المد  المغمق لمروزن النسربي ل تجراه )موالرق( ووالرذي يترراوح برين 235( و )182)
مم اعتبار تمك العوامل عوامل أساسية تتعمق (د وىذا يدل عمم موالقة الط ب ع271( و )181)

بالط بد وتؤدي إلم  دوث مشكمة عزوف الطر ب عرن مواصرمة الدراسرة لري المعاىرد األزىريرةد 
 وىي مرتبة  سب الوزن النسبي كما يمي:

( 235فعف ال الة القتصادية لهبوين يؤد  إلم انقطاع أبنائيم عرن التعمريمد بروزن نسربي ) -1
 %.71.7عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة وقد والق الط ب 

دارة المعيد يقمل من جودة العممية التعميميةد -2 ( 228بروزن نسربي ) لقدان التواصل بين األسرة وا 
 %.64.4وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

سرتواىم العممرمد بروزن نسربي غياب التوجيو واالرشراد  لهبنراء مرن األسررة و متابعرة سرموكيم وم -3
 %.53.3( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 214)
( وقررد والررق الطرر ب عمررم 197ان فرراض المسررتو  التعميمررم واللقررالم لهبررويند برروزن نسرربي ) -4

 %.41اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
( وقرد والرق الطر ب 197نويرةد بروزن نسربي )سوء التعامل مع األبناء وبخاصرة لرم مر مرة اللا -5

 %.51.1عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
( وقررد 191فررعف االشررراف عمررم األبنرراء وفررعف المتابعررة مررن جانررب األسرررةد برروزن نسرربي ) -6

 %.34.4والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
( وقرد والرق الطر ب عمرم اعتبراره 189د بوزن نسبي )قمة وعم األبوين ب ىمية التعميم األزىر   -7

 %.36.7سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
( وقرررد والرررق الطررر ب عمرررم 182كلررررة المشرررك ت برررين  األبررروين داخرررل األسررررةد بررروزن نسررربي ) -8

 %.36.7اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
 سادسًا: آراء عينة الدراسة حوؿ العوامل المتعمقة بالمجتمع:

( آراء ألررراد عينررة الدراسررة مررن طرر ب المعاىررد األزىريررةد  ررول العوامررل الترري 6) رقررم يوفررح جرردول
 تتعمق بالمجتمع والتي قد يعز  إلييا مشكمة عزوف الط ب عن مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىري.
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ييػا ( آراء أفراد عينػة الدراسػة حػوؿ العوامػل التػي تتعمػق بػالمجتمع والتػي قػد يعػزى إل5جدوؿ )
 مشكمة عزوؼ الطالب عف مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىرية

 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
إىماؿ العالقات اإلنسانية 
بيف العامميف فى المعاىد 

 األزىرية
 موافق 249 82.2 74 12.2 11 5.6 5

ر الصحبة قمة االىتماـ بدو 
الطيبة فى زيادة دافعية 
 الطالب نحو التعميـ

 موافق 230 65.6 59 24.4 22 10 9

قمة حرص الوسائل 
التعميمية عمى االىتماـ 

بالتعميـ األزىرى مثل التعميـ 
 العاـ

 موافق 197 43.3 39 32.2 29 24.4 22

كثرة أماكف قضاء الفراغ 
دوف رقابة تشجع الطالب 

ىاب عمى ترؾ معاىدىـ لمذ
 إلييا

 موافق 220 55.6 50 33.3 30 11.1 10

نظرة المجتمع  إلى أصحاب 
الوظائ  والحرؼ ذات 

الد ل االمرتفع تدفع الطالب 
النزوؿ إلى ميداف العمل فى 
 وقت مبكر وترؾ دراستيـ

 موافق 210 51.1 46 31.1 28 17.8 16

ضع  تقدير أفراد المجتمع  
ل ريجى المعاىد األزىرية 

يجى التعميـ وتفضيل  ر 
العاـ  اصة فى سوؽ 

 موافق 201 42.2 38 38.9 35 18.9 17
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 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
 العمل ال اص

ضع  وجود نماذج مف 
العمماء ليحتذى بيا الطالب 
حيث يحتل أصحاب الماؿ 
والسمطة  مكانة عالية فى 

 المجتمع

 موافق 217 57.8 52 25.6 23 16.7 15

النظرة المتدنية مف المجتمع 
 موافق 225 63.3 57 23.3 21 13.3 12 لمتعميـ األزىرى 

قمة تقدير المجتمع ل ريج 
 موافق 221 61.1 55 23.3 21 15.6 14 التعميـ األزىرى 

قمة الوظائ  التى يمتحق بيا 
 موافق 225 63.3 57 23.3 21 13.3 12  ريجى المعاىد األزىرية

ب تراو رررت برررين ( إلرررم أن جميرررع األوزان النسررربية لسرررتجابات الطررر 6وتشرررير بيانرررات جررردول )
( وىي تقع لي المد  المغمق لمروزن النسربي ل تجراه )موالرق( ووالرذي يترراوح برين 249( و )197)
(د وىذا يدل عمم موالقة الط ب عمم اعتبار تمك العوامل عوامل أساسية تتعمق 271( و )181)

زىريرةد بالط بد وتؤدي إلم  دوث مشكمة عزوف الطر ب عرن مواصرمة الدراسرة لري المعاىرد األ
 وىي مرتبة  سب الوزن النسبي كما يمي:

التأكيد عمى تقوية العالقػات  اإلنسػانية بػيف كػل العػامميف بالمعاىػد األزىريػة، بػوزف نسػبي  -1
 %.82.2وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة  (138)
وقرد والرق  (122بي )بػوزف نسػ التأكيد عمى دور الصحبة الطيبة فى زيادة دافعيػة الطػالب، -2

 %.65.6الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
وقررد والررق  (114قمػػة الوظػػائ  التػػى يمتحػػق بيػػا  ريجػػى المعاىػػد األزىريػػة، بػػوزف نسػػبي ) -3

 %.63.3الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
وقرد والرق الطر ب عمرم  (114)النظرة المتدنية مف المجتمع لمتعميـ األزىػرى، بػوزف نسػبي  -4

 %.63.3اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 



 

- 128 - 
  1212 يوليو –(11مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

وقررد والررق الطرر ب عمررم  (111قمػػة تقػػدير المجتمػػع ل ػػريج التعمػػيـ األزىػػرى، بػػوزف نسػػبي ) -5
 %.61.1اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

إلييػا، بػوزف  كثرة أماكف قضاء الفراغ دوف رقابة تشجع الطالب عمى ترؾ معاىدىـ لمذىاب -6
 %.55.6وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة  (112نسبي )

ضع  وجػود نمػاذج مػف العممػاء ليحتػذى بيػا الطػالب حيػث يحتػل أصػحاب المػاؿ والسػمطة   -7
وقررد والررق الطرر ب عمررم اعتبرراره سررببًا لرري  (116مكانػػة عاليػػة فػػى المجتمػػع، بػػوزف نسػػبي )

 %.57.2 ظاىرة العزوف بنسبة
نظرة المجتمع  إلى أصحاب الوظائ  والحرؼ ذات الد ل االمرتفع تدفع الطالب النزوؿ إلى  -8

وقررد والررق الطرر ب عمررم ( 112ميػػداف العمػػل فػػى وقػػت مبكػػر وتػػرؾ دراسػػتيـ، بػػوزف نسػػبي )
 %.51.1اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

تفضيل  ريجى التعميـ العاـ  اصػة ضع  تقدير أفراد المجتمع  ل ريجى المعاىد األزىرية و  -9
وقررد والررق الطرر ب عمررم اعتبرراره سررببًا لرري  (121فػػى سػػوؽ العمػػل ال ػػاص، بػػوزف نسػػبي )

 %.42.2ظاىرة العزوف بنسبة 
تحػػرص وسػػائل اإلعػػالـ عمػػى االىتمػػاـ بػػالتعميـ األزىػػرى كمػػا يحػػدث مػػع التعمػػيـ العػػاـ،  -11

لرررري ظرررراىرة العررررزوف بنسرررربة وقررررد والررررق الطرررر ب عمررررم اعتبرررراره سررررببًا  (186بػػػػوزف نسػػػػبي )
43.3.% 

 سابعًا: آراء عينة الدراسة حوؿ العوامل المتعمقة بأساليب االمتحانات والتقويـ:
( آراء ألررراد عينررة الدراسررة مررن طرر ب المعاىررد األزىريررةد  ررول العوامررل الترري 7يوفررح جرردول )

ب عررن مواصررمة تتعمررق ب سرراليب المت انررات والتقررويم والترري قررد يعررز  إلييررا مشرركمة عررزوف الطرر 
 الدراسة بالمعاىد األزىري.

آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة حػػوؿ العوامػػل التػػي تتعمػػق بأسػػاليب االمتحانػػات والتقػػويـ  :(6جػػدوؿ )
 والتي قد يعزى إلييا مشكمة عزوؼ الطالب عف مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىرية

 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
 موافق إلى غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
أسئمة االمتحانات تقميدية وال 
تراعى الفروؽ الفردية بيف 

 الطالب
 موالق 224 67.8 61 13.3 12 18.9 17

 موالق 192 37.8 34 37.8 34 24.4 22وضع جدوؿ االمتحانات 
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 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
 موافق إلى غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
بطريقة ال تناسب قدرات 

 الطالب.
نظاـ أسئمة االمتحانات يقيس 

فيـ والييتـ الحفظ أكثر مف ال
 بمستوى الميارات الم تمفة

 موالق 202 42.2 38 40 36 17.8 16

ضع  نظاـ المالحظة فى 
االمتحانات يعطى فرصة 

 لمطالب لمغش
 موالق 226 63.3 57 24.4 22 12.2 11

كثرة مواد االمتحانات تستغرؽ 
مدة طويمة تسسب فى شعور 

 الطالب بالممل
 قموال 209 56.7 51 18.9 17 24.4 22

اىماؿ االمتحانات القدرات 
 موالق 198 40 36 40 36 20 18 العممية لمطالب

قمة تدريب المعمميف والطالب 
 موالق 212 58.9 53 17.8 16 23.3 21 عمى طريق التقويـ الحديثة

( إلرررم أن جميرررع األوزان النسررربية لسرررتجابات الطررر ب تراو رررت برررين 7وتشرررير بيانرررات جررردول )
قع لي المد  المغمق لمروزن النسربي ل تجراه )موالرق( ووالرذي يترراوح برين ( وىي ت226( و )192)
(د وىذا يدل عمم موالقة الط ب عمم اعتبار تمك العوامل عوامل أساسية تتعمق 271( و )181)

بالط بد وتؤدي إلم  دوث مشكمة عزوف الطر ب عرن مواصرمة الدراسرة لري المعاىرد األزىريرةد 
 ي كما يمي:وىي مرتبة  سب الوزن النسب

( وقرد 226فعف نظام الم  ظة لم المت انات يعطم لرصة لمط ب لمغشد بوزن نسبي ) -1
 %.63.3والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

( وقد والق 224أسئمة المت انات تقميدية ول تراعم الفروق الفردية بين الط بد بوزن نسبي ) -2
 %.67.8لي ظاىرة العزوف بنسبة  الط ب عمم اعتباره سبباً 
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( وقررد والررق 212برروزن نسرربي ) قمررة ترردريب المعممررين والطرر ب عمررم طريررق التقررويم ال ديلررةد -3
 %.58.9الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

كلرررة مررواد المت انررات تسرررتغرق مرردة طويمررة تسسرررب لررم شررعور الطررر ب بالممررلد برروزن نسررربي  -4
 %.56.7 ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة ( وقد والق الط219)
نظام أسئمة المت انات يقيس ال فظ أكلر من الفيم ولييتم بمسرتو  الميرارات المختمفرةد بروزن  -5

 %.42.2( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 212نسبي )
( وقرررد والرررق الطررر ب عمرررم 198نسررربي ) اىمرررال المت انرررات القررردرات العمميرررة لمطررر بد بررروزن  -6

 %.41اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
( وقررد والررق 192وفررع جرردول المت انررات بطريقررة ل تناسررب قرردرات الطرر بد برروزن نسرربي ) -7

 %.37.8الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
 و والمتابعة:ثامنًا: آراء عينة الدراسة حوؿ العوامل المتعمقة بالتوجي

( آراء ألررراد عينررة الدراسررة مررن طرر ب المعاىررد األزىريررةد  ررول العوامررل الترري تتعمررق 8يوفررح جرردول )
 بالتوجيو والمتابعة والتي قد يعز  إلييا مشكمة عزوف الط ب عن مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىري.

يو والمتابعة والتي قد يعزى آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ العوامل التي تتعمق بالتوج :(7جدوؿ )
 إلييا مشكمة عزوؼ الطالب عف مواصمة الدراسة بالمعاىد األزىرية

 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
ضع  دور الموجو التربوى 

 موالق 221 64.4 58 16.7 15 18.9 17 دا ل المعاىد األزىرية

قمة وعى  الموجو بأىمية ما 
 موالق 205 47.8 43 32.2 29 20 18 يقـو بو تجاه الطالب

قمة وعى الطالب لدور الموجو 
 موالق 186 34.8 31 37.8 34 27.8 25 وأىميتو فى المعاىد اآلزىرية

غياب المتابعة الجيدة والفعمية 
لسموؾ الطالب مف الموجو 
 دا ل المعاىد األزىرية

 موالق 203 46.7 42 32.2 29 21.1 19
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 العبارة

 الموافقة
 الوزف 
موافق إلى  غير موافق االتجاه النسبي

 موافق حد ما

 % ؾ % ؾ % ؾ
قصور فى متابعة الموجييف 
ألداء المعمميف دا ل الفصل 

 وقمة التوجيو الفنى ليـ
 موالق 206 51.1 46 26.7 24 22.2 20

غياب دور المرشد الطالبى فى 
 موالق 206 50 45 28.9 26 21.1 19 المعاىد األزىرية

قصور فى أداء الموجو  دا ل 
لمتابعة المعاىد األزىرية و ا
 الفعمية

 موالق 201 50 45 23.3 21 26.7 24

الب ء فى ات اذ القرارات الفعالة 
لحل المشكالت التى يعانى منيا 

 المعمميف والطالب
 موالق 220 63.3 57 17.8 16 18.9 17

 

( إلرررم أن جميرررع األوزان النسررربية لسرررتجابات الطررر ب تراو رررت برررين 8وتشرررير بيانرررات جررردول )
ىي تقع لي المد  المغمق لمروزن النسربي ل تجراه )موالرق( ووالرذي يترراوح برين ( و 221( و )186)
(د وىذا يدل عمم موالقة الط ب عمم اعتبار تمك العوامل عوامل أساسية تتعمق 271( و )181)

بالط بد وتؤدي إلم  دوث مشكمة عزوف الطر ب عرن مواصرمة الدراسرة لري المعاىرد األزىريرةد 
 لنسبي كما يمي:وىي مرتبة  سب الوزن ا

( وقررررد والررررق 221فررررعف دور الموجررررو التربررررو  داخررررل المعاىررررد األزىريررررةد برررروزن نسرررربي ) -1
 %.64.4الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

 الربطء لرم اتخراذ القررارات الفعالرة ل رل المشرك ت الترم يعرانم منيرا المعممرين والطر بد -2
 %.63.3عتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة ( وقد والق الط ب عمم ا 221بوزن نسبي )

( وقرد والرق الطر ب 216غياب دور المرشد الط بم لم المعاىد األزىريةد بوزن نسربي ) -3
 %.51عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 
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قصور لم متابعة الموجيين ألداء المعممين داخرل الفصرل وقمرة التوجيرو الفنرم ليرمد بروزن  -4
 %.51.1د والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة ( وق216نسبي )

( وقرررد والرررق 215قمرررة وعرررم  الموجرررو ب ىميرررة مرررا يقررروم برررو تجررراه الطررر بد بررروزن نسررربي ) -5
 %.47.8الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

زىريرةد بروزن غياب المتابعة الجيدة والفعمية لسموك الط ب مرن الموجرو داخرل المعاىرد األ -6
 %.46.7( وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 213نسبي )

( 211قصور لم أداء الموجو  داخرل المعاىرد األزىريرة و المتابعرة الفعميرةد بروزن نسربي ) -7
 %.51وقد والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

( وقررد 186ميتررو لررم المعاىررد اآلزىريررةد برروزن نسرربي )قمررة وعررم الطرر ب لرردور الموجررو وأى -8
 %.34.8والق الط ب عمم اعتباره سببًا لي ظاىرة العزوف بنسبة 

وبعرررد عررررض النترررائ  ترررم وفرررع بعرررض التوصررريات مرررن خررر ل التصرررور المقتررررح لمقفررراء عمرررم 
 المشك ت التم تتسبب لم عزوف الط ب عن التعميم األزىر  وكان ذلك كاآلتم:

  والز لمط ب المواظبين عمم ال فور وتكريميم لم المعيد ليكونوا قدوة لغيرىم. تقديم بعض -

ترررولير بعرررض القنررروات االع ميرررة  يرررتم مرررن خ ليرررا توفررريح مميرررزات التعمررريم األزىرررر  وتعريفرررو  -
 لمناس.

 تولير ميزانية خاصة  لتطوير المعاىد األزىرية بما تشممو من أبنية  ووسائل ومعامل وأنشطة. -

ىتمرررام برررالتعميم األزىرررر  ليرررو وسررريمة نشرررر تعررراليم االسررر م والمصررردر الصررر يح لمفكرررر زيرررادة ال -
 االس مم.

 عمل قنوات تعميمية خاصة بالمعاىد األزىرية تدرس لييا المواد الشرعية ولروع المغة العربية. -

و تررم يررتم تنفيررذ التصررور المقترررح عمررم أرض الواقررع بصررورة لعميررة يجررب الىتمررام بتررولير عرردة 
 منيا: أمور

  زيرررادة الىتمررررام والمراقبرررة بررررالمر متين البتدائيرررة واالعداديررررة الترررم تعررررد وتجيرررز طالررررب المر مررررة
 اللانوية.

  الرقابة عمم امت انات الشيادة االعدادية وتغيير أسرموب المت انرات لييرا  ترم ل تسراعد عمرم
 الغش 

 خول الشررعبة العمميررة تعررديل نظررام القبررول لررم المر مررة اللانويررة ب يررث وفررع قواعررد وفرروابط لررد
 واألدبية.
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  مررن الفرررور  وفررع تنسرريق بعررد المر مررة االعداديررة يشرربو مررا ي رردث لررم التعمرريم العررام  وتررولير
لررررروع أخررررر  غيررررر اللانويررررة األزىريررررة بزيررررادة لررررروع جديرررردة ملررررل )الفنررررم الصررررناعم والزراعررررم 

 والتجار (.

 ل دخرول الشرعبة العمميرة أو تغيير نظام التشعيب ووفرع بعرض اختبرارات القردرات والميرارات قبر
 األدبية 

 .تعديل المناى  الدراسية وجعميا تناسب التطورات والتغيرات لم العصر ال ديث 

 .تشجيع المؤسسات المجتمعية والخاصة والييئات ال كومية لممساىمة لم تمويل المعاىد األزىرية 

  نفسو ويطور أداءه.الت سين من وفع المعمم ورلع مستواه الماد  والمينم وت فيزه لينمم 

 .دعم المعاىد األزىرية بالوسائل التعميمية ال ديلة  ووسائل التصال ملل االنترنت 

  لرررتح قنررروات اتصررررال مرررع أوليررراء األمررررور ودعررروتيم لجتماعرررات لموقرررروف عمرررم مسرررتو  أبنررررائيم
 ومناقشة ما يعرض ليم من مشك ت.

 زىر  وذلك ملل المعاىد النموذجية لمرا الستفادة من بعض الخبرات والتجارب الرائدة لمتعميم األ
 ألبتتو من كفاءة وارتفاع مستو  ط بيم.

 و تقترح الدراسة أف يكوف نظاـ القبوؿ بالمعاىد الثانوية األزىرية  عمى النحو التالى:

سرنة لتفراد  مشرك ت تفراوت السرند  17ت ديد سن اللت اق لم المر مة اللانوية  د أقصرم  -1
 اق من الخارج أو التعميم المنزلم لمن يتجاوز ىذه السن.وتولير لرصة اللت 

الىتمام بامت انات الشيادة االعدادية وزيادة الرقابة لمنع الغش لرلع مستوي ال اصمين عمرم  -2
 الشيادة اللانوية 

عمررل تنسرريق بعررد الشرريادة االعداديررة وت ديررد  ررد أدنررم لرردخول الشررعبة العمميررة ب يررث ليقررل  -3
 % ك د أدنم.81لممت ق بالقسم العممم عن مجموع الطالب ا

 إجراء بعض الختبارات لمط ب قبل دخوليم المر مة اللانوية خاصة شعبة العممم. -4

لرررتح بررراب القبرررول والت ويرررل مرررن التعمررريم العرررام إلرررم التعمررريم األزىرررر  لم اصرررمين عمرررم الشررريادة  -5
 شرعية.االعدادية بعد إجراء اختبارات لم القرآن الكريم والمواد ال

زيادة الىتمرام بالمعاىرد لرم المر مرة اللانويرة وتفعيرل قنروات إع ميرة لتوعيترو الطر ب وأوليراء  -6
 األمور بمزايا التعميم األزىر .
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إجراء كشرف طبرم ول وصرات عمرم الطر ب قبرل دخروليم المر مرة اللانويرة لمت كرد مرن خمروىم  -7
 من األمراض المزمنة والمعدية.

 اسب اآللرم والتكنولوجيرا لمطر ب قبرل دخرول مر مرة اللانويرة لمت كرد عمل اختبارات لم ال -9
من معرلة الط ب بالوسائل التكنولوجية ال ديلة لم التعميم وزيرادة دالعيرتيم لرم اسرتكمال 

 التعميم األزىر  المتطور المناسب لمتطورات التكنولوجية.
 مم ص البحث:

تعرقل العمميرة التعميميرة لرم المعاىرد  ييدف الب ث ال الم إلم التعرف عمم العوامل التم
األزىرية وتتسبب لرم عرزوف الطر ب عرن مواصرمة الدراسرة بيراد وقرد اعتمرد الب رث عمرم 
المرني  الوصرفم لوصرف ظرراىرة العرزوف ودراسرة بعرض العوامررل الترم ترؤد  إلري عررزوف 

زىرر د الط ب عن مواصمة الدراسة لم المعاىد األزىريةد بدراسة واقرع التعمريم اللرانو  األ
ودراسة العزوف وعواممو وآلارة السمبية عمم الط ب والمجتمعد واستخدم الب ث الستبانة 

عبرارة لرم  69مفردة من ط ب المعاىرد األزىريرة ومرن  91ك داة لمب ث التم تكونت من 
لمانيررة م رراورد ونررت  عنيررا وفررع بعررض المقتر ررات التررم قررد تعررال  مشرركمة العررزوف مررن 

ه المقتر ررات تتم ررور لررم عرر ج المشررك ت التررم تعرروق العمميررة وجيررة نظررر الطرر ب وىررذ
 التعميمية وأوصم الب ث ب ىمية تنفيذىا.

 المراجع:

المتغيررات الجتماعيرة والقتصرادية والفيزيقيرة المرتبطرة  :(1212) أبو الجود سميماف ي مغربى
وال فرر رسرالة بظاىرة الردروس الخصوصرية لرم التعمريم األزىرر د دراسرة مقارنرة برين الريرف 

 .2113ماجستيرد  غير منشورةد معيد الدراسات والب وث البيئيةد جامعة عين شمسد 

تطوير إدارة المعاىرد األزىريرة لرم مصرر لرم فروء مبرادف االسر مد  :(1214) أحمد أنور السيد
 م.2115كمية التربيىة جامعةد جامعة الزقازيق ‘ رسالة ماجستير غير منشورة 

ح عررزوف طرر ب المر مرررة  -اطي الدسػػػوقى، د. ناصػػر السػػيد عبػػػد الحميػػد:أ.د.عيػػد أبػػو المعػػ 
اللانويرررة عرررن اللت ررراق بالشرررعب العمميرررة لرررم القررررن ال ررراد  والعشررررين حد المكترررب الجرررامعم 

 ال ديثد القاىرة.
التعمررررريم األزىرىالررررردوة األولرررررمد ج.م.ع.دالمجرررررالس القوميرررررة  المجػػػػػالس القوميػػػػػة المت صصػػػػػة: 

 المتخصصة.
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ح منررراى  الب ررث التربو درؤيررة مبسرررطةح دار الكترراب ال رررديثد  (:1221لرشػػيدى)بشػػير صػػػالي ا
 م.  2111القاىرةد 

مناى  الب رث لرم التربيرة وعمرم الرنفسد األنجمرو  :(1885)جابر عبد الحميد، أحمد  يرى كاظـ  
 م. 1996المصريةد القاىرةد 

بقررار رئريس ج.م.ع رقرم والصرادرة  ـ1851لسػنة  122ج.ـ.ع الالئحة التنفيذيػة لمقػانوف رقػـ  
(د البراب الرابرعد 13مد العدد ) 1975مارس  27مد الجريدة الرسمية لم  1975لسنة  251

جمال بن ال سين ال نصالم: ظاىرة عرزوف الطر ب  -7--- *(.44الفصل األول المادة )
ة لم المدرسة المغربية  )قريبًامن النصوص التشرريعية  بعيردًا عرن الفوفرم الرتجاليرة(د مجمر

 .131م د 2111د عام 46عموم التربيةد المغربد عدد 
الوطنية لم عالم ب  ىويةد ت ديات العولمرةد القراىرةد دار :(ـ 1222) حسيف كامل بياء الديف 

 المعارفد. ص

تصررور مقترررح لت سررين الممارسررات االداريررة لررد  قيررادات المعاىررد  -(:1211 الػػد ي الصػػاوى )
ات المعاصرررة ح رسررالة دكترروراة غيررر منشررورةد كميررة البنرراتد األزىريررة لرري فرروء بعررض االتجاىرر

 جامعة عين شمسد.
بعض مشك ت إدارة التعميم األزىري قبل الجرامعم وسربل مواجيتيرا  ـ(:1212سارة ي حسيف )

لرري فرروء معررايير العتمرراد ودراسررة  الررة عمررم م الظررة بورسررعيد.د رسررالة مررا جسررتير غيررر 
 ورسعيدد.منشورةد كمية التربيةد جامعة ب

األزىر عمم مسررح السياسرة المصررية دراسرة لرم تطرور الع قرة  :(1863)سعيد إسماعيل عمى  
 بين التربية والسياسةد القاىرةد دار اللقالة لمطباعة والنشرد.

ح التنظرريم الجتمرراعي لممدرسررة ومشرركمة العررزوف الدراسرريد دراسررة  (:1211شػػادية كمػػاؿ أحمػػد) 
ة بم الظة بنم سويف.حد رسالة ماجستيرد كمية اآلدابد جامعة  الة أل د  المدارس اللانوي

 بنم سويفد.
مشك ت التعميم اللانو  األزىر  وألرىا عمرم إتجاىرات  :(ـ 1867) ـ عبد الحميد عبد هللا سال 

  القبول بجامعة األزىرد رسالة دكتوراة غير منشورةد كمية التربيةد جامعة األزىرد.

عوامرررل انقطررراع ت ميرررذ اللانويرررة العامرررة عنرررد الرررذىاب الررري  (:1211عبػػػد الكػػػريـ أحمػػػد بػػػدراف) 
المدرسررة قرررب نيايررة العررام ومقتر ررات  ميا)دراسررة ميدانيررة(د مسررتقبل التربيررة العربيررةد المجمررد 

 1 33-32( ص ص 2111د)أكتوبر 22السابعد العدد 
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د كميررة التربيررة  مشررك ت تربويرة معاصرررة :(1228)عبػػد العزيػػز المعايطػػة، ي عبػػد هللا الجغيمػػاف
 .58د 57عماند دار اللقالة لمشر والتوزيعد مدص ص 

آليررات مواجيررة العررزوف المدرسرري لرري بعررض الرردولد دراسررة  (:1216عبػػد الناصػػر ي رشػػاد ) 
مكان االلادة منيا لي مصر.د رسالة ماجسرتيرد كميرة التربيرةد جامعرة أسريوطد مجمرة  مقارنة وا 

 . د عد جد إبريل33كمية التربيةد م  
اسررررتراتيجية مقتر ررررة لتنميررررة الرررروعم بلقالررررة الجررررودة  :(ـ1216)عثمػػػػاف أحمػػػػد عمػػػػى عبػػػػدالرحيـ 

واالعماد بالمعاىداللانوية األزىرية )دراسة ميدانية( رسالة ماجسرتير غيرر منشرورة كميرة التربيرة 
 م.89جامعة العريش  قسم أصول تربية عام د ص 

طرراع الطمبررة عمررم الت صرريل العممررم لررم ألررر انق :(ـ1212) عمػػى بػػف عػػائش، وفالحػػى الزىػػرة
الجامعةد دراسة قياسية بقسم العموم التجاريةد بجامعة عبد ال ميد بن بادريس قسرم األكايميرة 

 1 68-62د ص ص11لمدراسات االجتماعية واالنسانيةدالعدد 

مسررح األسررر المعيشررية الخرراص بررالتعميم  مصرررد   ـ(:1225فاطمػػة الزنػػاتى، اسػػتيفانى كػػوريف ) 
 .117 – 116ىرةد ديسمبر د ص ص  القا

 رسالة ماجستير غير منشورة'معيد الدراسات التربويةد جامعة األزىر. ("1214حالة ) 

تفعيرل دور المدرسرة اللانويرة العامرة لري مواجيرة ظراىرة  :(1212) ناجي شنودة ن مػة وآ ػروف  
ية )دراسرررة عرررزوف الطررر ب عرررن الدراسرررة )دراسرررة ميدانيرررة(دالمركز القرررومي لمب ررروث االسررر م

 ميدانية(دوزارة الزراعة والتعميمدالقاىرةد.

المعمقرات  معجم ألفرظ ال يراة االجتماعيرة لرم دووايرن شرعراء  :(1881) ندى عبد الرحيـ يوس  
 العشرد بيروتد مكتبة لبناند م.

 (: األزىر تاريخو وتطورهد القاىرةد مطابع الشعب. 1964وزارة األوقاف وشئون األزىر ) 
 جبية: المراجع األ

Wilson،v.،malcom،HEdward،s& Davidson.J. " Bunking Off ". The 

impact of truancyon Pupils and teachers، British Educational Research 

Journal، 34 (1)، 1-17-2008 doi:10.1080/ 01411920701492191 

 Collins.t.teacher and student pereceived reasone for Dropping out of 

Hight school in anurban Alabamea City between (2004.2008)،p.h.d. 

Dissertation، capellauniversity،2010.  



 

- 137 - 
  1212 يوليو –(11مسمسل العدد ) –الثانيالعدد  –السادسالمجمد 

 مجمة دراسات وبحوث التربية النوعية

 Heather.Malcolm. and erl: Absence from school: Astudy of its causes 

and effects in seven leas، foundation for Educational Research 

2013،RR424. 
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A FUTURE VISION ABOUT REDUCE STUDENTS' TO 

RELUCTANCE CONTINUE STUDYING AT AL-AZHAR 

INSTITUTES 

 

Abstract  

The Current research aims at identifying factors impeding the 

educational process in Al-Azhar institutes and leading to students' 

apprehension about Carrying on with their study there. The research 

adopted the descriptive approach to describe the apprehension 

phenomenon and examine factors leading to students' apprehension about 

carring on with their study in Al-Azhar institutes. The current research 

examines the reality of education in Al-Azhar secondary schools، 

apprehension، its factors، and its negative impacts on both students and 

society. The research utilised  a questionnaire consisting of eight 

categories with a total of G9 statements. The questionnaire was 

administered to 90 students enrolled in Al-Azhar institutes. The research 

presented some suggestions related to overcoming the problem of 

apprehension from students' perspectives. It also suggested some 

solutions th overall problems impeding the educational process.   

 


