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  : أهداف البحث ملخص الرسالة

لمدى فاعلية المدارس المسائية  حدد الباحث أهداف دراسته
  : في الوقاية من االنحراف والتي تمثلت في

 
المسائية في الوقاية من  اعلية المدارسالتعرف على مدى ف

  .االنحراف
 

طبيعة العالقات السائدة بين المعلمين والطالب  الكشف عن
  .في هذه المدارس

 
كذلك معرفة مستوى التحصيل الدراسي ونسب النجاح 

  .المدارس لدى الطالب في هذه
 
   
 



ظاهرة  الكشف عن مستوى السلوك العدواني ومستوى
  .في هذه المدارس التسرب المدرسي

 
اتجاهات الطالب الملتحقين بالمدارس نحو  الكشف عن

    .مدارسهم
 

الكشف عن اتجاهات أقسام الشرطة القريبة من المدارس 
المسائية ومدى فاعليتها في  ودار المالحظة نحو المدارس

  .الوقاية من االنحراف
 

  : أهم النتائج
 

والطالب موافقون تماماً على فاعلية  أن معظم المعلمين
  .المدارس المسائية في الوقاية من االنحراف

 
المدارس  أن نتائج المقابلة البحثية تؤكد على فاعلية

  .المسائية في الوقاية من الجنوح واالنحراف
 

أن المعلمين والطالب موافقون على أن عالقات الطالب 
  .المدارس المسائية طيبة مع معلميهم في

 
موافقين إطالقاً على أن هناك  أن المعلمين والطالب غير

  .سلوك عدواني لدى الطالب في المدارس المسائية
 

الملتحقين  أن المعلمين والطالب موافقون على أن الطالب
  .بالمدارس المسائية لهم اتجاهات ايجابية نحو مدارسهم

 
   
 



هناك أن المعلمين والطالب موافقون إلى حد ما على أن   
  .المدارس المسائية تسرب مدرسي في

   
عن المدارس المسائية تبين  أن النسب والبيانات اإلحصائية

ارتفاع نسب ظاهرة التسرب المدرسي في المدارس 
  .المسائية

 
وآراء  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المعلمين

الطالب حول مدى الفاعلية في الوقاية من االنحراف 
أكثر موافقة على فاعلية  لمعلمين الذين كانوالصالح ا

  .المدرسة المسائية في الحد من االنحراف
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المعلمين وآراء 
مستوى السلوك العدواني لصالح الطالب  الطالب حول

  .العدواني الذين كانوا أكثر موافقة على مستوى السلوك
 


