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 مستخلص الدراسة

ھدفت الدراسة المیدانیة إلي إبراز أھم العوامل المؤدیة إلي ظاھرة التعصب القبلي في محافظات جنوب الصعید   
مؤسسات التعلیم ما قبل الجامعي ، وتحدید اآللیات التي یمكن من  من وجھة نظر كل من المعلمین والطالب في

خاللھا تفعیل الدور التربوي لمؤسسات التعلیم ما قبل الجامعي في مواجھة ظاھرة التعصب القبلي ، واستخدمت 
انة وتم الدراسة الحالیة المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لمناسبة لطبیعة ھذه الدراسة ، واستخدمت الدراسة اإلستب

تكون مجتمع تطبیقھا علي عینة من المعلمین والطالب في مؤسسات التعلیم ما قبل الجامعي بمدارس التعلیم و
 –الثانویة " من مدن ( البلینا محافظة سوھاج  –عدادیة اإل –الدراسة من طالب ومعلمي المرحل " االبتدائیة 

، وقد توصلت  ٢٠١٩ \٢٠١٨اسي الثاني للعام كوم أمبو محافظة اسوان ) للفصل الدر –قوص محافظة قنا 
  الدراسة إلي العدید من النتائج أھمھا : 

التعصب القبلي ھو منتج اجتماعي ثقافي وفي ذلك نجد أن ھذه المعاییر الثقافیة تتمثل اآلداب العامة  -١
اس واألعراف االجتماعیة الثقافیة وجمیعھا غیر مكتوب أو مدون في كتاب بل ھي متداولة بین الن

 . وتنتقل من جیل آلخر عن طریق التفاعل االجتماعي مع اآلخرین من ًابناء ثقافتھم

ضعف دور المؤسسة التعلیمیة ینتج عنھ نشأة عالقات قائمة علي التفرقة والخالف واألنانیة والطمع  -٢
لمدرسي وعدم الثقة وتؤدي بدورھا إلي التباعد والتنافر بین األفراد وتكون محصلة ذلك تقویض النظام ا

.  

المنھج الدراسي تقتصر علي ضخ المعلومات للطالب دون االھتمام بالتعرف علي الثقافات األخرى  -٣
 ونشر ثقافة الحوار واالھتمام بالقیم االجتماعیة واألخالقیة .

فراد في المجتمع وعدم المشاركة ونقص التعاون وانتشار ألجماعة أو لفئة أو لعزل وجود حالة من ال -٤
السلبیة ونقص الثقة ھو نتیجة واقع تربوي وقصور في المؤسسات التربویة في التأثیر علي االتجاھات 

األفراد وھذا القصور یؤدي إلي زیادة مؤشرات االنقسام االجتماعي وضعف اإلحساس بالمواطنة 
 . والھویة القومیة

االجتماعي لما یقیمون بنفس القائمین علي المدرسة یتعاملون مع نظائرھم من نفس المستوى المادي، أو  -٥
المنطقة السكنیة، وتفضلونھم  عند إقامة عالقات الصداقة أو الزواج، حیث یعتقد  بوجود فروق في 

 الذكاء وسمات الشخصیة بین األغنیاء والفقراء .
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abstract 

  The field study aimed to highlight the most important factors leading to the 
phenomenon of tribal intolerance in the governorates of southern Upper Egypt from 
the viewpoint of both teachers and students in pre-university education institutions, 
and to identify mechanisms through which the educational role of pre-university 
education institutions can be activated in the face of the phenomenon of tribal 
intolerance, The current study used the descriptive analytical approach to suit the 
nature of this study, and the study used the questionnaire and was applied to a sample 
of teachers and students in pre-university education institutions in schools of 
education, and the study community is composed of students and teachers of the 
"primary" stage - the Dada - secondary "cities (Balyana Sohag Governorate - qus 
Qena Governorate - Kom Ombo, Aswan Governorate) for the second semester of the 

2018 \ 2019, the study found to have many of the most important results: 

1  - Tribal intolerance is a sociocultural product and in that we find that these cultural 
norms are represented in public morals and socio-cultural norms and all of them are 
not written or written in a book but are circulated between people and transmitted 
from one generation to another through social interaction with others from the 
building of their culture. 

2  - The weak role of the educational institution results in the emergence of 
relationships based on discrimination, discord, selfishness, greed and mistrust, which 
in turn lead to divergence and incompatibility between individuals and the result of 
that is the undermining of the school system. 

3  - The curriculum is limited to pumping information to students without paying 
attention to learning about other cultures, spreading a culture of dialogue and caring 
for social and moral values. 

4   - The existence of a state of isolation for a group, group or individuals in society, 
lack of participation, lack of cooperation, spread of negative trends and lack of 
confidence is the result of an educational reality and deficiencies in educational 
institutions in influencing individuals and this deficiency leads to increased indicators 
of social division and a weak sense of citizenship and national identity. 

5  -  Those in charge of the school deal with their counterparts from the same physical 
or social level as they reside in the same residential area, and prefer them when 
establishing friendship or marriage relations, as it is believed that there are 
differences in intelligence and personality traits between the rich and the poor. 

  


