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 مدرسة 
عيمبون الثانوية بنات



دور اإلذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء الوطني لدى 
طمبة المرحمة الثانوية بمدارس شرق خان يونس من 

.وجية نظرىم

حبث بعنوان 



:  مشكلة الدراسة
تعّد اإلذاعة المدرسية وسيمة ميمة في بناء شخصية الطالب وصقميا، 

وجعميا أكثر اجتماعية من خالل التواصل الجماعي مع الطالب والمعممين 
في بيئة المدرسة، وتنمي في نفس الطالب القدرة عمى الحديث في جموع 

المستمعين بجرأة ولباقة بعيدًا عن االرتباك والخوف، كما وتنمي بعض 
.القيم ومن أىميا قيمة حب الوطن واالعتزاز باليوية الفمسطينية

:السؤال الرئيسي
ما دور اإلذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة 

الثانوية بمدارس شرق خان يونس؟



 

تساؤالت الدراسة
:  تتمخص فيما يميمن السؤال الرئيسي عدة أسئمة فرعية ويتفرع 

 تحقيق في نجاحيا مدى وما ،الثانوية المرحمة في المدرسية اإلذاعة أىداف ما•
أنفسيم؟ الطمبة نظر وجية من األىداف تمك

الطمبة؟ نظر وجية من المدرسية اإلذاعة أىمية ما•
 لدى الوطني االنتماء لتعزيز المدرسية اإلذاعة تستخدميا التي األساليب ما•

الطمبة؟
 في الثانوية المرحمة طمبة نظر وجية من إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل•

  –الجنس ) لمتغيرات تعزى الوطني االنتماء تعزيز في المدرسية اإلذاعة دور
؟( الدراسي المستوى –التخصص

الثانوية؟ المرحمة في المدرسية اإلذاعة تطوير سبل ما•



أهداف الدراسة
 طمبة لدى الوطني االنتماء تعزيز في المدرسية اإلذاعة دور إلى التعرف• 

 .الثانوية المرحمة
 ( الدراسي المستوى –التخصص  –الجنس ) متغيرات عالقة إلى التعرف•

 .الثانوية المرحمة طمبة لدى الوطني االنتماء تعزيز في
 .الثانوية مدارس في المدرسية اإلذاعة ومجاالت أساليب إلى التعرف•
 اإلذاعة تطوير في الثانوية المرحمة طمبة وآراء نظر وجية إلى التعرف•

 .المدرسية
 طمبة لدى الوطني واالنتماء المدرسية اإلذاعة بين العالقة إلى التعرف•

 .الثانوية المرحمة



أمهية الدراسة
 المرحمة مدارس في والتربوية التعميمية العممية يخدم وىاماً  حيوياً  موضوعاً  ستتناول•

  .الثانوية
 المرحمة طمبة لدى الوطني االنتماء تعزيز في وأىميتيا المدرسية اإلذاعة دور ستبرز•

  .الثانوية
 كالً  منيا يستفيد أن يتوقع حيث ،جداً  ميمة معمومات إعطاء في كبير بشكل ستساىم•

 المدرسية اإلذاعة إعداد عمى المشرفين خاصة والمعممات والمعممين المدارس مدراء من
 وبرامج أىداف تطوير في والتعميم التربية مديريات في التربوية األنشطة عن والمسئولين

  .اإلذاعة تمك
 لتعزيز اليادفة المفيدة اإلذاعية البرامج بإعداد االىتمام لزيادة وعممي عام إطار ستقدم•

 االىتمام زيادة عمى تشجيعيم خالل من الثانوية المرحمة طمبة لدى الوطني االنتماء
  .اإلذاعية البرامج تمك في والمشاركة



الدراسةحدود 
 

 العام من الثاني الدراسي الفصل في الدراسة إجراء تم :الزماني الحد•
.م 2016 –2015الدراسي

 بنين الثانوية القرارة مدرسة في الدراسة إجراء تم :المكاني الحد•
  .بنات الثانوية عيمبون ومدرسة

  الوطني االنتماء بتعزيز وعالقتيا المدرسية اإلذاعة :الموضوعي الحد•
 .الثانوية المرحمة طمبة لدى



منهج الدراسة
 التحميمي الوصفي المنيج الدراسة ىذه في البحث فريق استخدم

 الواقع في ىي كما الظاىرة وصف إلى ييدف الذي المنيج وىو
                                                                                                                                 استمارة استخدام تم الغرض وليذا  .وتفسيرىا تحميميا ثم ومن

 ميدانية دراسة عمل تم وقد ، البيانات جمع في ( استبيان )
 إلى لمتوصل يونس خان شرق محافظة المدارس طالب عمي
 طمبة لدى الوطني االنتماء تعزيز في المدرسية االذاعة دور

. نظرىم وجية من الثانوية المرحمة



 :جمتمع الدراسة
يتكون من طالب وطالبات مدرستي عيمبون الثانوية بنات 

.والقرارة الثانوية بنين

 :  عينة الدراسة

   عن عبارة وكانت البسيطة العشوائية العينة البحث فريق استخدم
 عيمبون مدرسة) المدارس طالب من وطالبة طالب ( 60 )

. ( لمبنين الثانوية القرارة مدرسة ، لمبنات الثانوية



أداة الدراسة 
 

استخدم فريق البحث االستبانة كأداة لمبحث وكانت مكونة 
.  فقرة 23من 



 النتائج

 :التالية النتائج الدراسة أظيرت
.لموطن باالنتماء الشعور زيادة  في دور المدرسية لإلذاعة•
 االنتماء تعزيز في بدورىا المدرسية اإلذاعة قيام لدرجة إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم•

.الجنس لمتغير تعزى الثانوية المرحمة طمبة لدى الوطني
 المادة شكل في التنوع سواء اإلذاعة برامج في التنوع بضرورة المدروسين الطمبة معظم أكد•

 .الموضوعات أو
 الطمبة وتدرب %92 بنسبة وجاء الطمبة بين والمحبة التعاون روح المدرسية اإلذاعة تغرس•

  بنسبة الوطنية بالمناسبات االحتفاالت تقيم بينما %87 بنسبة والفردي الجماعي اإللقاء عمى
47%.

.%91 بنسبة وجاءت واالجتياد بالعمم الوطن تحرير عمى المدرسية اإلذاعة تحث•
 الطالب اإلذاعة تشغل بينما ،%92 بنسبة األولى الحصة وخاصة لموقت مضيعة اإلذاعة تعد•

.%65 بنسبة دروسو مذاكرة عن



  التوصيات

 
.الفمسطيني التراث بحب المدرسية لإلذاعة العممية المادة إثراء•
. المدرسية اإلذاعة عبر الوطنية والمناسبات االحتفاالت إقامة•
. الفمسطينية الحقيقية بالثوابت التعرف عمى المدرسية اإلذاعة خالل من الطالب حث•
. ووطنو بأرضو التمسك عمى المدرسية اإلذاعة خالل من الطالب تشجيع•
  .صباح كل العمم لتمقي الطالب أمام التمييد•
 اإلذاعة خالل من فمسطين وطننا في تحدث التي المجريات عمى الطالب تعريف•

  . المدرسية
.األولى الحصة وقت عمى يؤثر ال بحيث المدرسية لإلذاعة المخصص الوقت زيادة•


