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  بِسمِ اِهللا الْرحمنِ الْرحيمِ
  

 ى اللّهريلُواْ فَسمقُِل اعو  
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  ]١٠٥سورة التوبة اآلية [ 

  



  ملخص الدراسة
  أسباب تدنى ثقافة الشباب المصرى فى مرحلة التعليم الثانوى

  وأساليب مواجهتها) بورسعيد ( العام فى محافظة 
  :مقدمة 

ـ          ى ثقافـة الـشباب        على الرغم من تأثير العوامل داخل المدرسة وخارجها عل
المصرى ، إال أننا نالحظ انخفاض مستوى المعارف والمعلومات لدى طـالب            
الثانوى وهذا ما يسمى تدنى مستوى ثقافة الشباب المصرى فى تلك المرحلـة             

 ا مماحد  خاصة فى عصر االنفتاح العالمى بفعل تطور االتصاالت والتكنولوجيا        
المصرى فى مرحلة التعليم الثانوى     دراسة أسباب تدنى مستوى الشباب      بالباحثة  

العوامل المؤثرة فى ثقافتهم ، و نواحى القصور والضعف         والتعرف علي   العام  
  .فى كل عامل والعمل بقدر اإلمكان على تطوير هذه العوامل وزيادة فاعليتها 

  :مشكلة الدراسة 
نخفاض    تتمثل مشكلة الدراسة األساسية فى كيفية الكشف عن العوامل المسببة ال          

فى داخـل المدرسـة     ً    ثقافة طالب التعليم الثانوى فى محافظة بورسعيد سواء       
  .وخارجها 

  :أهداف الدراسة 
   تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع ثقافة الشباب المصرى فى مرحلة التعليم            
الثانوى العام فى محافظة بورسعيد والتعرف على العوامل المـسببة للـضعف            

المناخ المدرسـى ـ   ( ثقافتهم داخل المدرسة متمثلة فى والقصور فى مستوى 
اإلذاعـة ـ   ( وخارجهـا متمثلـة فـى    ) األنشطة الثقافية ـ مكتبة المدرسة  

ووضع تصور مقتـرح لعـالج نـواحى القـصور     ) التليفزيون ـ الصحافة  
والضعف فى ثقافة الشباب فى مرحلــة التعلـيم الثـانوى فـى محافظــة               

  .القوة فيها بورسعيـد وتدعيـم نواحى 



  :منهج الدراسة 
هذا وقد وزع البحـث علـى   .    اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى       

  -:ستة فصول هى على النحو التالى 
  .حيث تناول اإلطار العام للبحث :    الفصل األول 
ويدور حول العناصر والمكونات والخصائص األساسية التـى        :    الفصل الثانى   

  .ينبغى أن تقوم عليها ثقافة طالب التعليم الثانوى العام 
المنـاخ المدرسـى ـ األنـشطة     ( ويدور حول التأثير الثقافى :    الفصل الثالث 

  .ونواحى القصور والضعف فيهم ) الثقافية ـ مكتبة المدرسة 
اإلذاعة ـ التليفزيون  ( ويتناول التأثير الثقافى لوسائل اإلعالم : صل الرابع    الف

  .على طالب الثانوى العام ونواحى القصور والضعف فيهم ) ـ الصحافة 
  .ويتناول إجراءات الدراسة الميدانية :    الفصل الخامس 
  .تحليل النتائج وتفسيرها ووضع تصور مقترح للعالج :    الفصل السادس 

  :تلخيص النتائج وأهم المقترحات للعالج 
تأثيره ضعيف ومحدود على ثقافةـ طالب التعليم الثـانوى     : المناخ المدرسى  -١

العام ، ولذلك ينبغى على القائمين على التعليم تهيئة المناخ المناسب الذى يساعد       
ن على زيادة ثقافة طالب التعليم الثانوى ، وإضافة مقررات ثقافية مشتركة بـي            

والتوسـع فـى مقـررات    ) علمى ـ أدبى  ( الطالب فى مختلف التخصصات 
  .الثقافة الدينية 

تأثيرها ضعيف ومحدود للغاية وال يهتم المسئولون بهـا ،           : األنشطة الثقافية  -٢
لذلك يجب على المسئولين زيادة المبالغ المالية التى ترصد لهذه األنشطة ، وأن             

من خطة األنشطة المدرسية األخرى ، وإتاحة       تأخذ هذه األنشطة مساحة كبيرة      
الفرص للطلبة والطالبات لممارسة األنشطة التى تتفق مع ميولهم ورغبـاتهم ،            

  .باإلضافة إلى توفير اإلعالم الكافى عن هذه األنشطة الثقافية 
تأثيرها ضعيف لدرجة كبيرة جداً وال تحدث تـأثيراً فعـاالً           : مكتبة المدرسة  -٣

ثقافة الطالب الثانوى العام ولذلك يجب علـى المكتبـة أن تـوفر             وإيجابياً فى   



نوعيات متباينة من الكتب التى تصادف هوى لدى الطالب والطالبـات ، وأن             
تتوافر فيها جميع الصحف اليومية والمجالت األسبوعية ، وأن تهيـئ المكتبـة       

  .الفرصة للطالب للمشاركة فى تصنيف المكتبة بأنفسهم 
تأثيرها ضعيف ومحدود جداً لذلك      : قافية فى اإلذاعة والتليفزيون   البرامج الث  -٤

يجب على القائمين على وضع البرامج الثقافية فى اإلذاعة والتليفزيون بمراعاة           
التوسع فى هذه البرامج وأن تقدم فى الوقت المناسب للـشباب فـى مختلـف               

ـ          تعانة بعلمـاء   المراحل العمرية وخاصة فى مرحلة التعليم الثانوى العام واالس
التربية وعلم النفس عند وضع البرامج الخاصة بمشكالت الشباب والعمل على           

  .حلها الحل األمثل 
تأثيرها إيجابى ولكن بنسبة محدودة وغير فعالة ، ولهذا يجب على            : الصحافة -٥

المسئولين عن الصحافة االهتمام باألعمدة والمقاالت واألبواب الثقافية ، وكذلك          
  . بتخفيض أسعار الكتب والمجالت الثقافية االهتمام

  




