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بسم اهلل الرمحن الرحيم

قال تعاىل " :يزفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"

صدق اهلل العظيم
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إهـــــــداء
نيدي ثمرة جيدنا إلى:
كل من يؤمن بأن:
أعظم ما يحتاج إليو المسافر عبر نفق مظمم ىو النور ...
وأعظم ما يحتاج إليو المظموم ىو قاضي عادل ...
وأعظم ما يحتاج إليو التائو ىو مرشد صادق ...
وأعظم ما تحتاج إليو فمسطين ىو جيل متفائل وحاكم ...
أرواح شيداء فمسطين الذين رووا بدمائيم الطاىرة ثرى الوطن...
أسرى الحرية الذين يقبعون خمف القبضان...
والدينا األعزاء...
ولكل من ساىم في إنجاز ىذا العمل...
راجين من المولى العمي القدير أن تنال ىذه الدراسة فائق اإلعجاب والتقدير وأن
يستفيد منيا الجميع.
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شكــر وتقديــــر
قال تعالي " :ولئن شكرتم ألزيدنكم" (.سورة إبراىيم  :آية )7
نشكر اهلل سبحانو وتعالى عمى إحسانو وتوفيقو لنا وعمى ما أسداه إلينا من نعم ال
تعد وال تحصى.
ثم نتقدم بخالص الشكر إلى مديرية التربية والتعميم شرق خان يونس.
إلى مديرة مدرسة عيمبون الثانوية بنات أ .نيمة محمد أبو رومية.
إلى المعممة الفاضمة سمر حسن المشني.
إلى والدينا الكرام.
إلى زميالتنا العزيزات.
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ملخص الدراسة
ىدفت الدراسة لمتعرف إلى دور اإلذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة
المرحمة الثانوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعميم شرق خان يونس من وجية نظرىم,
والتعرف إلى مدى استفادة طمبة المرحمة الثانوية من برامج اإلذاعة المدرسية التي تقدم ليم في
تعزيز االنتماء الوطني لدييم تبعاً لمتغيرات ( الجنس والتخصص والمستوى الدراسي).
لقد اتبع فريق البحث المنيج الوصفي التحميمي لئلجابة عن تساؤالت الدراسة ,واستخدم
االستبانة مكونة من  23فقرة كطريقة لجمع البيانات المتعمقة بفئة الطمبة عمى مختمف مستوياتيا,
وقد تم تحميل االستبانة باستخدام البرنامج االحصائي . spss
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا:
 لئلذاعة المدرسية دور في زيادة الشعور باالنتماء لموطن.

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورىا في تعزيز
االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية تعزى لمتغير الجنس.

 أكد معظم الطمبة المدروسين بضرورة التنوع في برامج اإلذاعة سواء التنوع في شكل
المادة أو الموضوعات.

 تغرس اإلذاعة المدرسية روح التعاون والمحبة بين الطمبة وجاء بنسبة  %92وتدرب
الطمبة عمى اإللقاء الجماعي والفردي بنسبة  %87بينما تقيم االحتفاالت بالمناسبات

الوطنية بنسبة .%47

 تحث اإلذاعة المدرسية عمى تحرير الوطن بالعمم واالجتياد وجاءت بنسبة .%91
 تعد اإلذاعة مضيعة لموقت وخاصة الحصة األولى بنسبة
اإلذاعة الطالب عن مذاكرة دروسو بنسبة .%65
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 ,%92بينما تشغل

اإلطار العام للدراصة

 املقدمت
 مشكلت البحث
 تساؤالث البحث
 أمهيت البحث
 أهداف البحث
 مصطلحاث البحث
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املقدهـــة

بوي المسئولة عن تربية الفرد واعداد هلكي يصبح
تعتبر المدرسة من أىم المؤسسات التر ة
مواطناً صالحاً يخدم وطنو وقاد اًر عمى العطاء ,خاصة وأن األسرة ال تكفي لتربية الفرد تربية
شاممة متكاممة.
ولكي تحقق المدرسة دورىا في تربية األفراد ,ال بد من إيجاد وسائل مدرسية متضافرة
تساىم في إعداد الفرد ,لذلك فقد حرصت المدرسة عمى تقديم العديد من األنشطة المدرسية
لمطمبة ,وحرصت عمى مشاركة الطمبة فييا والعمل عمى تفعيميا.
فاألنشطة التربوية تسعى إلى تدريب الطمبة عمى االستفادة المثمى من أوقات فراغيم
وتربطيم ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية المحيطة بيم ,وتعودىم عمى حب العمم وتقدير العمل
اليدوي ,وتنمي روح العمل الجماعي والعمل التطوعي وروح االنتماء لموطن والجماعة ( .أبو
حجر.)4 :2005 ,
ومن ىذه األنشطة المدرسية اإلذاعة المدرسية ,حيث أنيا تقوم بدور تربوي عمى درجة
كبيرة من األىمية بالنسبة لمنشء فيي تعد من وسائل االتصال الميمة في المدارس عمى اختبلف
أنواعيا ,فعن طريقيا تبث التوجييات واإلعبلنات واألخبار والبرامج.
ومن ىنا فإن دور اإلذاعة المدرسية يتجسد في ربط الطالب بما يجري حولو من أحداث
وقضايا معاصرة ,كما أن تأثيرىا يصل إلى جميع فئات الطمبة  ,وىي وسيمة قد تكون ناجحة في
مخاطبة الطمبة خاصة إذا كانت البرامج المقدمة مرتبطة بالبيئة والمنيج والمجتمع.
ونجد العالم من حولنا متغير األحداث باستمرار خاصة وطننا فمسطين فقد مر بكثير من
األحداث والحروب المتبلحقة ,كما يعاني شعبنا الظمم واالستبداد والقير والحصار وطمس ليويتنا
الفمسطينية من قبل االحتبلل اإلسرائيمي ,والطالب جزء من ىذا الشعب ويعاني مثمما يعاني
الشعب ,لذلك كان لزاماً عمى المدرسة باعتبارىا المؤسسة التربوية الثانية بعد األسرة تعزيز قيم
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االنتماء الوطني لدى الطمبة من خبلل األنشطة المدرسية المختمفة التي تعزز االنتماء الوطني
في نفوس الطمبة ,ومن أىم ىذه األنشطة اإلذاعة المدرسية ,فتعد اإلذاعة المدرسية من أىم
األنشطة المدرسية التي تسيم في غرس المبادئ والقيم الوطنية لدى الطمبة ,ونشر الوعي الثقافي
لدى الطمبة ,وتعريفيم بقضيتيم الفمسطينية وتاريخيم وما يجري حوليم من أحداث ,وتعزيز قيم
االنتماء الوطني لدى الطمبة.
وىذا ما سوف نتناولو في دراستنا والتي بعنوان دور اإلذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء
الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعميم

– شرق خان

يونس .
وفي النياية نتمنى من اهلل عز وجل أن يوفقنا في دراستنا ,وتؤتي ثمارىا ,ويستفيد منيا
من يقرأىا ,وتكون مرجعاً نافعاً ومفيداً لمطمبة والمعممين ومدراء المدارس ومشرفي األنشطة
المدرسة في المديريات.
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مشكمة الدراسة:
تعد اإلذاعة المدرسية وسيمة ميمة في بناء شخصية الطالب وصقميا ,وجعميا أكثر
ّ
اجتماعية من خبلل التواصل الجماعي مع الطبلب والمعممين في بيئة المدرسة ,وتنمي في نفس
الطالب القدرة عمى الحديث في جموع المستمعين بجرأة ولباقة بعيد اً 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:
ويتفرع من السؤال الرئيسي عدة أسئمة فرعية نجمميا فيما يمي:
 ما أىداف اإلذاعة المدرسية في المرحمة الثانوية ,وما مدى نجاحيا في تحقيق تمك
األىداف من وجية نظر الطمبة أنفسيم؟
 ما المكانة التي تحتميا اإلذاعة المدرسية من وجية نظر الطمبة؟
 ما األدوات التي تستخدميا اإلذاعة المدرسية لتعزيز االنتماء الوطني لدى الطمبة؟
 ىل توجد فروق ذات دالة إحصائية من وجية نظر طمبة المرحمة الثانوية في دور
اإلذاعة المدرسية في تعزيز حب الوطن تعزى لمتغير ات ( الجنس – التخصص –
المستوى الدراسي )؟
 ما سبل تطوير اإلذاعة المدرسية في المرحمة الثانوية؟
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أىداف الدراسة:
 التعرف إلى دور اإلذاعة المدرسية في تعزيز حب الوطن لدى طمبة المرحمة الثانوية.
 التعرف إلى عبلقة متغيرات ( الجنس – التخصص – المستوى الدراسي ) في تعزيز
حب الوطن لدى طمبة المرحمة الثانوية.
 التعرف إلى مضامين ومجاالت اإلذاعة المدرسية في مدارس الثانوية.
 التعرف إلى وجية نظر وآراء طمبة المرحمة الثانوية في تطوير اإلذاعة المدرسية.
 التعرف إلى العبلقة بين اإلذاعة المدرسية وحب الوطن لدى طمبة المرحمة الثانوية.

أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة الحالية كونيا:
 ستتناول موضوعاً حيوياً وىاماً يخدم العممية التعميمية والتربوية في مدارس المرحمة
الثانوية.
 ستبرز دور اإلذاعة المدرسية وأىميتيا في تعزيز حب الوطن لدى طمبة المرحمة الثانوية.
 ستساىم بشكل كبير في إعطاء معمومات ميمة جداً ,حيث يتوقع أن يستفيد منيا كبلً
من مدراء المدارس والمعممين والمعممات خاصة المشرفين عمى إعداد اإلذاعة المدرسية
والمسئولين عن األنشطة التربوية في مديريات التربية والتعميم في تطوير أىداف وبرامج
تمك اإلذاعة.
 ستقدم إطار عام وعممي لزيادة االىتمام بإعداد البرامج اإلذاعية المفيدة اليادفة لتعزيز
حب الوطن لدى طمبة المرحمة الثانوية من خبلل تشجيعيم عمى زيادة االىتمام
والمشاركة في تمك البرامج اإلذاعية.
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حدود الدراسة:
 الحد الزماني :تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي – 2015
 2016م.
 الحد المكاني :تم إجراء الدراسة في مدرسة الق اررة الثانوية بنين وطالبات مدرسة عيمبون
الثانوية بنات.
 الحد الموضوعي :اإلذاعة المدرسية وعبلقتيا بتعزيز حب الوطن لدى طمبة المرحمة
الثانوية.

مصطمحات الدراسة :
 دور:
يعرف الدور في االصطبلح بأنو " :مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السموكية التي
تحقق ما ىو متوقع في مواقف معينة وتترتب عمى األدوار إمكانية التنبؤ بسموك الفرد في
المواقف المختمفة" ( الغامدي1424 ,ىـ.)25 :
التعريف اإلجرائي:
يقصد بالدور في ىذه الدراسة مدى ما تسيم بو اإلذاعة المدرسية في تعزيز حب الوطن لدى
طمبة المرحمة الثانوية.
 اإلذاعة:
تعرف اإلذاعة المدرسية بأنيا ":نشاط تربوي إعبلمي تبث فيو الكممة بقصد االنباء والتثقيف
والتوجيو التربوي والترفيو ,وتصل مفاىيمو عمى الذىن كمادة مسموعة في أشكال مختمفة ,تعتمد
عمى عناصر متنوعة ,كالنطق السميم ,والتعبير الواضح ,والقدرة عمى القراءة ,والوقف الصحيح,
وحسن االستماع واالنتباه في استقبال البرامج"(.و ازرة التربية والتعميم العمانية.)2 :2006 ,
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وتعرفيا الباحثات إجرائياً عمى أنيا " :نشاط تربوي يقوم بو مجموعة من الطمبة تم تدريبيم مسبقاً
من قبل معمم مختص ,ويقدموا بعض البرامج التي تيدف لزيادة معارف وثقافة الطبلب".
 طمبة المرحمة الثانوية:
تتراوح أعمارىم ما بين (  ) 17 – 15عاماً ويدرسون في المدارس التابعة لو ازرة التربية
والتعميم والمدارس الخاصة المعمول بيا في فمسطين ( .فريق البحث العممي).
 االنتماء الوطني:
شعور المواطن بأنو جزء من الوطن وأن لو حقوق وعميو واجبات وعميو االلتزام بدينو
وقيمو ,وتقديم الصالح العام عمى مصمحتو الشخصية واندماجو في أحداث وطنو.
منيج البحث:
نيجت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.
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الفصــل الثاًــي
الدارصـــات الضابقــة

تمييد :
تعد اإلذاعة المدرسية روح الطابور المدرسي ,وىي بإجماع المربين والمسئولين عنوان
المدرسة ,فيي كوجبة اإلفطار بالنسبة لمطالب ,فاإلذاعة المدرسية تغذي الطالب بالمعارف والقيم
والعادات والتقاليد والميارات.
وىنالك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع اإلذاعة ودورىا في تعزيز بعض القيم ال سيما
قيمة االنتماء الوطني من أىميا:
 .1دراسة ( الفي الطيري:)2009 ,
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الدراسة بعنوان " :دور برامج اإلذاعة المدرسية في تعزيز قيم االنتماء الوطني".
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن دور برامج اإلذاعة المدرسية في تعزيز قيم االنتماء الوطني من
وجية نظر الطمبة والمعممون في محافظة عنيزة بالمممكة العربية السعودية.
وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,وقد اعتمد عمى االستبانة كأداة لجمع بيانات ىذه
الدراسة ,وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أىميا:
 عدم وجود اختبلف جوىري في مستوى استجابة الطبلب نحو دور اإلذاعة في تعزيز
االنتماء الوطني تعزى لمعمر والدخل الشيري وتعميم األب واألم.
 وجود اختبلف جوىري في مستوى استجابة الطبلب نحو تعزيز االنتماء الوطني
باختبلف عمل األب واألم.
 الطبلب والمعممون المدروسون يوافقون عمى دور اإلذاعة في تعزيز القيم والمعارف
الوطنية والمشاركة والحوار واالنتماء لموطن ومكتسباتو لدى طبلب المرحمة الثانوية.
 .2دراسة ( خضر عرفة:)2010 ,
الدراسة بعنوان " :دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغمب عمى معيقات
تنفيذ األنشطة المدرسية البلصفية".
ىدفت الدراسة لمتعرف إلى دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغمب عمى
معوقات تنفيذ األنشطة البلصفية في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة.
لقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ,لئلجابة عن أسئمة دراستو ,وقد شممت دراستو
جميع مدراء المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية بقطاع غزة بدون استثناء وقد توصمت
الدراسة إلى عدة نتائج نجمميا فيما يمي:
 إن مدراء المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث يرون أن من أكثر المعيقات التي تؤثر سمباً
عمى تنفيذىم لؤلنشطة البلصفية ىي عدم توفر اإلمكانات المادية وحصمت عمى المرتبة
األولى.
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 حصمت المعيقات المتعمقة بأولياء األمور والمجتمع المحمي المحيط بالمدرسة وضعف
التعاون معيا عمى المرتية الثانية ,فيما حصمت المعيقات المتعمقة بالمعممين بالمرتبة
الثالثة ,بالطمبة المرتبة الرابعة ,وباإلدارة بالمرتبة الخامسة.
 .3دراسة ( زياد الجرجاوي:)2006 ,
الدراسة بعنوان " :واقع إدارة النشاط الطبلبي في مدارس التعميم األساسي الحكومي في مدينة
غزة".
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة األنشطة الطبلبية في مدارس التعميم األساسي
الحكومي في مدينة غزة ,لقد استخدم الباحث المنياج الوصفي وتكونت عينة الدراسة في ,216
ولقد أظيرت الدراسة أن حالة إدارة األنشطة الطبلبية في مدارس التعميم األساسية الحكومية أنيا
تحتاج إلى مزيد من التفعيل وتبني خطط تنفيذية لمساعدة مشرفي األنشطة الطبلبية عمى إدارتيا
بشكل فعال وبشكل صحيح .والعمل عمى زيادة الدورات التدريبية الضرورية والبلزمة لتمك اإلدارة
 .4دراسة (عبد حمايل :)2011,
الدراسة بعنوان " :دور إذاعة " أمن إف أم " في تعزيز االنتماء الوطني لدى الطمبة الجامعيين "
جامعة الشرق األوسط".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور إذاعة أمن إف أم في تعزيز االنتماء الوطني لدى الطمبة
الجامعيين مع التطبيق عمى طمبة جامعة الشرق األوسط,
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أىميا ما يمي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية حول دور اإلذاعة في تعزيز االنتماء الوطني لدى
الطمبة الجامعيين في جامعة الشرق األوسط تعزى لمتغير الجنس ومتغير الكمية.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول دور اإلذاعة في تعزيز االنتماء الوطني لدى
الطمبة الجامعيين في جامعة الشرق األوسط تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
 .5دراسة ( حازم الشعراوي:)2008 ,
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الدراسة بعنوان " :أثر برنامج بالوسائط المتعددة عمى تعزيز قيم االنتماء الوطني والوعي البيئي
لدى طمبة الصف التاسع".
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج بالوسائط المتعددة عمى تعزيز قيم االنتماء الوطني والوعي
البيئي لدى طبلب الصف التاسع في محافظات غزة .ولقد استخدم الباحث المنيج البنائي لبناء
برنامج بالوسائط المتعددة فيما استخدم المنيج التجريبي لمعرفة تأثير البرنامج عمى العينة
المختارة .وقد توصل الباحث إلى:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في مقياس الوعي البيئي واالنتماء الوطني تعزى لمبرنامج المقترح.
 توجد عبلقة ارتباطية بين درجات طمبة الصف التاسع ,في اختبار الوعي البيئي
ودرجاتيم ,في مقياس االنتماء الوطني.
 وجود أثر لبرنامج الوسائط المتعددة عمى تعزيز قيم االنتماء الوطني والوعي البيئي لدى
طمبة الصف التاسع في محافظات غزة.

 .6دراسة ( البريدي:)2003 ,
الدراسة بعنوان " :دور الصحافة واإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء لموطن ,دراسة تحميمية
وميدانية لدى التبلميذ بالحمقة الثانية من التعميم األساسي".
ىدفت الدراسة لمتعرف إلى دور الصحافة واإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء لموطن ,وقد
استخدم الباحث منيج المسح الشامل ,حيث تم تحميل
اإلذاعية التي أذيعت خبلل الفترة من

 264برنامج إذاعي وىي عدد البرامج

 2002/2/1إلى  2002/4/30خبلل الفصل الدراسي

الثاني من أربع مدارس بمحافظة المنوفية .وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 أن اإلذاعة المدرسية تقوم بدور كبير في تدعيم االنتماء لموطن.
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التبلميذ المشاركين في اإلذاعة
المدرسية وغير المشاركين فييا عمى مقياس االنتماء لموطن.

الفصل الثالث
اإلطار الٌظري
 مفهىم اإلذاعت املدرسيت
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 أهداف اإلذاعت املدرسيت
 مجهىر اإلذاعت املدرسيت
 شروط اإلذاعت املدرسيت الناخحت
 مفهىم االنتماء الىطين
 أسباب ضعف االنتماء الىطين
 عالج ضعف االنتماء الىطين

اإلطار الٌظري
تُعد اإلذاعة المدرسية مممحاً ميماً في البيئة المدرسيةَ ,وبرزت كأحد ألوان النشاط

صفية التي يبدأ بيا اليوم الدراسي
المدرسي ,واستطاعت أن تتبوأ مكاناً مرموقاً في األنشطة البلّ ّ

مقومات التربية الحديثة ,بل ىي من دون مبالغة
محققةً أىدافاً تربوية ,الذي ُيعد أساساً متيناً من ِّ
وجبة اإلفطار المتكاممة التي يحتاجيا الطالب في بداية يومو الدراسي ,فتدفع منسوبي المدرسة

ٍ
بنشاط وحماسة وأكثر عطاء.
من تبلميذ ,معمّمين ,إدارة لمباشرة بقية اليوم
لقد اختمف الميتمون بعمم اإلذاعة المدرسية في التوصل إلى تعريف واحد جامع
ليذا المفيوم ,لذلك قدموا عدة تعاريف لو ,سنأخذ بعضيا.
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لقد عرفيا حمدان (  )1992بأنيا " :قناة إعبلمية وتعميمية متاحة لجميع الطبلب داخل المدرسة
لتنمية قدراتيم المختمفة وثقافتيم المتنوعة وميارات االتصال الشفوي لدييم تحت إشراف
متخصصين في ىذا المجال" (حمدان.)1992:11 ,
كما عرفيا إبراىيم (  )1994بأنيا" :لون من ألوان النشاط المغوي يتم فييا تدريب الطبلب عمى
حسن األداء وجودة اإللقاء واعداد البرامج وتنفيذىا ,وىدفيا ىنا ىو تدريب الطبلب عمى التعبير
الشفوي والقراءة الجيرية وصحة الكتابة وتنمية االتجاه اإليجابي حيال المغة العربية"(عبد العميم,
.)1994:23
أيضاً عرفيا المقاني (  )1995بأنيا" :خبرة تعميمية متضمنة التخطيط وتستخدم موارد ال تتوافر
في الفصل الدراسي العادي مثل األحداث الجارية ,والمقاببلت المتنوعة والتخيبلت وغير ذلك من
البرامج الجيدة"(إبراىيم.)213 :1995 ,
كما عرفيا خميل (  )1999بأنيا ":ممارسة الطبلب لمفنون اإلذاعية المختمفة تحت إشراف
أخصائي اإلعبلم التربوي أو مشرف اإلذاعة أو كمييما معاً بحيث يظير ذلك في أداء الطبلب
في مختمف أشكال اإلذاعة المدرسية( .خميل.)1999:82 ,
ويتضح من التعاريف أعبله أن معظميا يشترك في أن اإلذاعة المدرسية نشاط مدرسي يقدمو
مجموعة من الطمبة يتم تدريبيم مسبقاً عمييا من قبل متخصصين في اإلعبلم التربوي ,ويقدموا
مجموعة من البرامج المختمفة لزمبلئيم الطمبة بيدف إكساب الطمبة المشاركين والمستمعين
مجموعة من المعارف والقيم والعادات التي تبني شخصيتيم ,وتعدىم ليكونوا أفراد صالحين
لخدمة مجتمعيم ووطنيم.

أىداف اإلذاعة المدرسية:
ل

إلذاعة المدرسية دورىا البارز في التعميم وىي ضرورة في

المدرسة لما تقدمو

لمعممية التعميمية والتربوية من برامج تتضمن المعمومة والمعرفة والتوجيو نحو سموك مرغوب اً و
التحذير من عادات وتصرفات سيئة  ,فيي تعتبر البداية الحقيقية لميوم الدراسي من خبلل ما يقدم
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عبرىا في االصطفاف الصباحي  ,وتكمن أىمية اإلذاعة المدرسية في األىداف التي تسعى
لتحقيقيا ونجمل ىذه األىداف فيما يمي:
الفني لدي الطبلب ) شعر – القاء -خطابة – مسرح -
األدبي و ة
ة
 اكتشاف المواىب
.).......
 تعويد الطبلب عمى حسن االصغاء.


غرس القيم والمبادئ الحسنة في نفوس الطمبة.

 تكسب الطبلب ميارات متنوع ة وتعالج فيو بعض السمبيات كالخجل والتردد
واالنطواء.
المحمي والمجتمع الدولي.
ة
بالبيئ
ة
المدرس
ة
 ربط
المسئولي.
ة
 تمرس الطبلب عمي القيادة الحكيم ة وتحمل
ي ومتابعتيا.
 الترغيب في البحث واالطبلع وااللمام باألحداث الجار ة
شخصي الطالب ومساعدتو عمي التكيف مع المجتمع المدرسي والمحمي.
ة
 بمورة
 تمكين الطالب من االنتفاع بالمغة انتفاعاً عممياً من حيث التعبير السميم والنطق الصحيح
واالداء الجيد واالرتجال وسرعة البديوة .
 ربط الطمبة منذ بداية اليوم الدراسي بكتاب اهلل وسنة نبيو.
 تشجيع الطمبة والموىوبون والمثقفون والنابغون.
 توسيع مدارك الطمبة الذىنية والفكرية والعممية.
 تدريب الطمبة عمى حسن المواجية.
 تنمية ميارة القراءة.
 تعويد الطمبة عمى االستنتاج وابداء الرأي.
 تعويد الطمبة عمى التفكير المبدع المستقل.
أحيانا بما يقدم فييا من طرف وفكاىات وأناشيد
 الخروج بالطالب عن الجو التعميمي
ً

ومشاىد تساعد في إدخال البيجة والسرور في نفوس الطبلب مما يحبب المدرسة إلييم.

وعمما.
 إمداد الطالب بالمعمومات النافعة ليزداد ثقافة ً
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جميور اإلذاعة:
المرحمة االبتدائية ( )12-6عاماً:
في ىذه المرحمة يحتاج الطفل إلى إشباع رغبتو القوية بحب االستطبلع وىو في المراحل
الثبلثة األولى من المرحمة االبتدائية يميل إلى الخيال والتمثيل والمحاكاة التي يستقييا من
مجتمعو.
وىو ينتقل من الضوابط االجتماعية غير منتظمة التي كان يعيشيا في منزلو إلى الضوابط
االجتماعية المنتظمة داخل المدرسة وىنا يحتاج إلى القدوة الحسنة وينبغي في ىذا السن اإلكثار
من قصص القرآن والسيرة النبوية المطيرة التي تنمي فييم الخيال المتزن.
ويبدأ من العاشرة االنتقال إلى مرحمة الواقعية والموضوعية ,وىنا يحتاج الطفل إلى اكتساب
معارف مادية وواقعية فأصبح لزاماً عمى الييئة التدريسية معاونتيم عمى تكوين اتجاىات فكرية
سوية وتدريبيم عمى القيام بأدوار اجتماعية وااللتزام باألخبلق واالنضباط وتعميميم المشاركة
البناءة والعطاء لممجتمع واالعتماد عمى النفس وتشجيعيم عمى األنشطة المتنوعة ,وفي ىذه
الحالة البد من اإلكثار من الفقرات والبرامج التي تحتوي عمى األناشيد اإلسبلمية المؤثرة واأللعاب
الجماعية والرياضية ,كما يمكن تعويدىم عمى احترام آراء األخرين وتعميق االنتماء لجماعة
الفصل ثم المدرسة وبالتالي المجتمع ,كما يتعين غرس عادة القراءة في نفوسيم وتقديم العمم
بصورة مقنعة قائمة عمى المناقشة الجادة ,كما ينبغي معالجة القضايا التربوية عبر اإلذاعة ,مع
مراعاة أسموب الخطابة في طرح ىذه القضية .
وتعتبر اإلذاعة أىم الوسائل التي يمكن أن تكون محطة الحتضان الطاقات والتعبير عن األفكار
والطموحات والنقاش وتقبل اآلراء وخاصة األشخاص الذين يقدرىم الطالب ويعجب منيم.
المرحمة اإلعدادية ( )15-13عاماً:
تعد ىذه المرحمة بداية المراىقة عند الطفل ويصحب ىذه المرحمة التي تكون حافمة
بسمسمة من التغيرات الصحية واالجتماعية واالنفعالية رغبة الشباب في الظيور أمام اآلخرين
بشكل مختمف حيث يبدأ اىتماميم بالمظير الشخصي والتنافس العممي لتحقيق ذواتيم ,واثبات
22

القدرات وىنا يميل الطالب إلى اإلعجاب بالشخصيات البطولية التي تبدو مختمفة وبالتالي محاولة
محاكاتيا ومن ذلك :موضوعات المغامرة ,الرحبلت ,الشجاعة ,المنزلة االجتماعية
العميا(.معوض)1998:25 ,

المرحمة الثانوية ( )18-16عاماً:
وتعد ىذه المرحمة من أخطر مراحل الحياة وفييا تتبمور الشخصية وتكتسب خصائصيا
الحياتية المقبمة ,وىنا ينبغي أن يؤصل فييا مفيوم الثقافة بكل مشاربيا ,واالستفادة من طبيعتيم
البيولوجية لتشكيل ميوليم وتوجييا من خبلل االنتقال بتفكير الشباب إلى البحث والمناقشة
والوصول إلى عمة األشياء فنتيجة لمقناعة ال فرض الواقع وذلك سينمي ثقتو بذاتو واحترامو
لآلخرين ,لذا يراعى في اإلذاعة االىتمام بتأىيل تفكير الطمبة تجاه المستقبل والمين التي تناسب
قدراتيم ,وبالتالي يجب أن تكون اإلذاعة متنفساً يعبر الطمبة من خبلليا عن ميوليم ورغباتيم
واالتجاىات والقيم اإليجابية مع البعد عن إعطاء التعميمات والمواعظ بشكل مباشر ,وىكذا يتم
المساىمة في استيبللك طاقتو الكامنة بشكل مفيد.

شروط اإلذاعة المدرسية الناجحة:
لكي تنجح اإلذاعة المدرسية في تحقيق أىدافيا ال بد من مراعاة عدة أمور من أىميا
عند تنفيذ البرنامج اإلذاعي:
 المشرف المخمص الناجح وىذا أساس الموضوع كمو.
 تجييز اإلذاعة بكل ما تحتاج إليو من أجيزة مبلئمة مع وضعيا في مكان مناسب
لممحافظة عمييا .
 يكون مكان التقديم في مواجية الطبلب أثناء االصطفاف الصباحي بشكل يمكن لجميع
الطبلب مشاىدة ما يعرض .
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 توزيع السماعات بشكل مناسب بحيث نتأكد من وصول الصوت لكل الطبلب .
 الحرص عمى تقديم النافع والمفيد في برامجيا مع التنوع وعدم التكرار ومناسبتو لسن
الطبلب ومداركيم والطرافة في المادة المعروضة.
 حسن اختيار الطبلب المشاركين فييا واعدادىم بشكل جيد قبل تقديميم لمبرامج المكمفين
بيا .
 المراجعة المغوية من مدرس المغة العربية لبرنامج اإلذاعة المدرسية بشكل يومي.
 مراعاة عامل الوقت ,فينبغي أن يكون البرنامج مناسباً لموقت المحدد لمنشاط.
 االىتمام بالمسابقات واعطاء الجوائز الرمزية عمى اإلجابات فميا فعل السحر في متابعة
البرنامج بشغف ,عمى أن تكون األسئمة ضمن فقرات البرنامج بقدر المستطاع.
 االىتمام باألخبار المدرسية أوال ثم األخبار العامة ثانيا التي تؤثر في حياة الطبلب وتثير
اىتماماتيم .
 أن تكون األحاديث اإلذاعية قائمة عمي أحداث واقعية من الحياة المدرسية وتتناول
موضوعات تيم الطبلب .
 عدم تقسيم األحاديث اإلذاعية عمي أقسام المواد الدراسية بالمدرسة يوماً بعد يوم  .بل
يجب أن تتابع ىذه األحاديث األحداث التي تيم الطبلب حسب أىميتيا .
 مراعاة التوازن بين نشر األخبار المدرسية والتعميق عمييا وتوجيو الطبلب والترفيو عمي
السامعين من الطبلب وتسميتيم .
 أن تدور موضوعات البرامج اإلذاعية المدرسية حول اآلتي :
 األخبار اليومية اليامة الواردة في المجبلت المحمية. أىم أنباء المجتمع المدرسي و البيئة المحمية . أقوال مأثورة وحكم . قصص إخبارية مرتبطة باإلذاعة وباألعياد الوطنية . اإلجابة عمي بريد الطمبة الواردة إلي جماعة اإلذاعة . منوعات وطرائف شيقة . التعريف بشخصيات المجتمع المدرسي . تعريف المدرسة بالتبلميذ الجدد الذين وفدوا لممدرسة.24

 -قصص من كفاح الطبلب العصاميين و المتفوق

ين والبارزين من أصحاب

المواىب والطمبة األوائل.
 توجييات مدرسية بعيدة عن أساليب الوعظ واإلرشاد . مسابقات ثقافية بين الفصول . حوار مفتوح مع الناظر والمشرفين واإلداريين و غيرىم. يجب عمي أخصائي اإلعبلم بالمدرسة أو المشرف أن يضع في سجل نشاطو ضمن
خطتو والبرنامج السنوي االحتفال بالمناسبات المتعددة عمي مدار العام

 .و تجري

المسابقات  ,وتمنح الجوائز وشيادات التقدير لممتميزين ,و في مثل تمك المناسبات يمكن
االستعانة ببعض أولياء األمور ,وأولي الفكر والرأي و الشخصيات البارزة في البيئة
المحمية.
 يراعي تنوع أصوات المذيعين من الطبلب غاصة عند إلقاء الكممات ذات الجمل قصيرة
الفقرات و أخبار الصباح جذباً النتباه السامعين ,و حتى ال يشعر التبلميذ بالممل كما
تصاحب بعض الكممات الموسيقي الخفيفة اليامة .
 العدالة في مشاركة الطبلب :فبل تكون اإلذاعة المدرسية حك اًر عمى فئة خاصة منيم,
كأن يسيطر عمييا الطبلب المتفوقون في التحصيل وتيمل اآلخرون ,بل إنو من
الضروري أن يشارك جميع الطبلب في اإلذاعة عبر آلية وخطة زمنية تكفل مشاركة
الجميع وبالتساوي عمى مدار الفصل أو العام .وأن يراعى اشتراك الطمبة من ذوي
االحتياجات الخاصة لتساىم اإلذاعة في إدماج ىؤالء في البيئة التعميمية دمجاً طبيعياً
أسوة بزمبلئيم واعطاء حقيم في التعبير عن آرائيم ميما كانت تمك اإلعاقة.
 التنوع في البرنامج اإلذاعي :يعني ىنا التنوع في اإلذاعة أمرين:
 التنوع في شكل المادة التي تقدم أمام الطبلب بحيث تمثل أشكاالً إبداعية متعددةال تقتصر عمى الخطابات والمقاالت والنقل من الكتب المقروءة بل ال بد أن
يكون ىناك أشكال أخرى من اإلبداع كالنشيد والقصة والمشاىد المسرحية.
 التنوع الموضوعي :فيتحدث الطبلب في موضوعات متعددة تربوية واجتماعيةودينية واالعتماد عمى مصادر متنوعة في استقاء برنامج اإلذاعة اليومي ,ولتكن
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كل مصادر المعرفة مجاالً طبيعياً يستفيد منو الطالب الفائدة التي تؤىمو ليكون
مسئوالً عن اختياراتو فيما يقدمو خبلل البرنامج اإلذاعي.
 تشجيع الطبلب عمى المشاركة :ويمكن أن يتم ىذا التشجيع من خبلل أساليب ووسائل
متعددة ومنيا :التكريم اليومي والمستمر ألفضل فقرة في البرنامج ,واإلشادة والثناء
بجميور الطبلب الذين نفذوا البرنامج من خبلل كممة قصيرة لمدير المدرسة ,أو المعمم
المسئول قبل أن يتوجو الطبلب إلى الغرف الصفية ,إشعا اًر ليم أن الييئة التدريسية بما
فييم المدير ييتمون بما يقدمون ويستمعون ليم جيداً ,ويمكن أن يشارك كل يوم أحد

المعممين الطبلب في تقديم اإلذاعة ,فيخصص لممعمم فقرة يتحدث فييا ليشعر
الطبلب بأنيم ىم والمعممون في سياق تربوي واحد ,ليكون ذلك أدعى ليم
لممشاركة الفاعمة كل يوم ,وقد تمجأ اإلدارة المدرسية لتخصيص جائزة ألفضل
عرض معين يعمن لمطبلب عنو من أجل التنافس عمى إعداده وتقديمو ومن
خبلل لجنة تحكيم خاصة يتم إعبلن الفائزين وتكريميم.
 االبتعاد عن االرتجالية والتنفيذ العشوائي لفقرات اإلذاعة ,وال بد أن نثمن دور اإلذاعة في
أنيا وسيمة لغاية أعظم وىي إيجاد طالب يفيم ذاتو ويحسن التعبير عنو ويفيم اآلخرين
ويحسن التعامل معيم ,وليس مجرد روتين يومي وواجب ضمن مجموعة واجبات الدوام
المدرسي.
جماعة اإلذاعة المدرسية:
تعتمد جماعة اإلذاعة المدرسية في تكوينيا عمي أربعة مقومات أساسية يبني عمي أساسيا العمل
المتناسق و المتكامل داخل الجماعة و ىي كاآلتي :
- 1أعضاء الجماعة و لجانيا .
- 2مشرف الجماعة :أخصائي اإلعبلم التربوي بالمدرسة ,أو من يتولى اإلشراف عمييا,

ويتولى توجيو الطبلب إلعداد فقرات البرنامج ,ومراجعتيا ,واختيار أفضميا بالمشاركة

مع أعضاء الجماعة.

- 3برنامج اإلذاعة المدرسية ,واعداده لمسامعين من الطبلب.
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- 4تنظيم جماعة اإلذاعة ,وتحديد ميام كل عضو فييا ,ويتم اإلعبلن عن الجماعة ,ثم يتم
اختيار أفضل الطبلب المتقدمين بشرط توافر مقومات منيا  :سبلمة النطق ,والدقة,
النظام ,حب الجماعة ,حس التصرف ,طبلقة المسان ,الجرأة ,القدرة عمي اإللقاء ,و
غيرىا من السمات الشخصية األخرى .

و ألن أعضاء جماعة اإلذاعة المدرسية ىم األصل و األساس لنجاحيا .لذلك البد أن يتمتع
الطبلب الذين يقع عمييم االختيار ,ليكونوا أعضاء بالجماعة

– بالميل والرغبة في االنضمام

إلييا أوالً و قبل كل شيء  .ثم تبدأ عممية تدريب أيضاً عمي كيفية العمل بالجماعة و تعريفيم
بمفيوميا ,وظيفتيا ,وأىدافيا ,وكيفية العمل بيا من خبلل االجتماعات الدورية لمجماعة .وتثقيفيم
إذاعياً أيضاً .
المغة اإلذاعية:
إن المغة اإلذاعية ليا ثأثيرىا القوي عمي السامعين .ولذلك يجب أن تتسم المغة اإلذاعية
بسمات منيا -:
أوالً :يجب أن تتميز المغة المذاعة بسمة القصر في الجمل .والعبارات فبل ينبغ لممذيع يعمد إلي
الجمل الطويمة .وال يسمح لو أن اإليجاز عمي الجمل االعتراضية .وبذلك يسيل عمي المستمع
التقاط الكممة المذاعة .كما يتيسر لو الحصول عمي معناىا اإلجمالي و معني ذلك باختصار أن
بناء المغة اإلذاعية ينبغي يختمف عن المغة المكتوبة.
و من ىنا يجب عمي أخصائي اإلعبلم التروي المكمف باألشراف عمي اإلذاعة المدرسية تدريب
طبلبو المغة المناسبة لمبرنامج اإلذاعي .و تعريفيم بأن لغة اإلذاعة تختمف تماماً عن لغة الكتابة
في صحيفتو المدرسية .و أن يعتمد عمي اإليجاز في لغتو اإلذاعية ألنو يجعل لغتو تصل إلي
قموب زمبلئو الطبلب بوضوح ويسر.
ثانياً :االبتعاد تماماً عن الحشو المفظي .فالبرنامج اإلذاعي الجيد يعتمد أول ما يعتمد عمي
البساطة و الدقة و اإليجاز .
و ىناك نقطة لغوية ىامة يجب عمي أخصائي اإلذاعة المدرسية تدريب طبلب اإلذاعة المدرسية
عمييا وىذه النقاط إلي جانب أنيا لغوية بحتو وجب االىتمام بيا .و في ىذا الشأن نوضح .
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أنو يجب االبتعاد إذاعياً عن الجمل االعتراضية في المغة اإلذاعية و يجدر كذلك البعد عن
استخدام أسماء الموصول التي قد تعود عمي الفاعل .و قد تعود عمي المفعول ألن سوء
استخداميا يؤدي إلي صعوبة في استقبال الرسالة اإلذاعية .سواء كانت خب اًر إذاعيا أو حديثاً
إذاعياً أو تحقيقاً إذاعياً  .و يجب أيضاً تجنب استخدام كممتين متشابيتين في النطق و مختمفتين
في المعني في جممة واحدة لكي ال يساء سمعيا _ وتغيير أحد الكممتين يبسط المعني ويوضحو.
ثالثاً :فيم وادراك الدالالت المفظية أي فيم ما تدل عميو األلفاظ .و من ىنا فإن المحرر اإلذاعي
الذي يعد المادة اإلذاعية يجب أن يتمتع برؤية ثاقبة في دالالت األلفاظ مفاىيميا .و ما توحي
إليو .
رابعاً :أن يتمتع بثقافة في األمور الحياتية.
خامساً :ومن ناحية العبارات يجب أن تكون مألوفة ,ويتحقق ىذا عن طريق استخدام العبارات
السيمة الواضحة وتكون األلفاظ مألوفة لممستمعين .ويجب تجنب األلفاظ المبيمة أو الغامضة.
وىذا ألن لغة اإلذاعة لغة منطوقة ليست لغة أدبية مكتوبة فقط ,فأسموب التحادث ىو الذى
يحقق األلفة في المغة المذاعة.
سادساٌ :المغة اإلذاعية تيتم باستخدام المجاز في بعض الفقرات اإلذاعية ,ولكن يجب التنبو إلي
استخدام المجاز بحيث ال يكون مبيماُ أو غامضاً ,وأن يكون اليدف من المجاز الوضوح ,وادراك
المعنى.
سابعاً :ضرورة االىتمام بعمم األصوات ألنو الطريق إلي لغة إذاعية سميمة ,ولذلك فإن التخطيط
لئلذاعة يتطمب فيم الخصائص الصوتية لمغة العربية وفيم مفرداتيا بحيث يتمكن المقدم من
تحقيق الوضوح واأللفة فيما يقدم لممستمعين.
ومن ناحية أخرى يجب أن تحرر المادة اإلذاعية بوضوح ,وأن ييتم المحرر بضبط األلفاظ
وتشكيميا .وتصحيحيا بعد الكتابة .ويجب أيضا االىتمام بعبلمات الترقيم بين أجزاء الكبلم
المكتوب لتميز بعضو عن بعض وكذلك تجنب كتابة األسماء واأللفاظ األجنبية بالمغة البلتينية
حتى يسيل نطقيا سميما .
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وىنا يجب عمى المشرف عمى البرنامج اإلذاعي المدرسي أن يراجع البرنامج ,ويوجو طبلبو إلى
الطريقة المثمى لتقديم برنامجيم اإلذاعي ,ويجب أن يدربيم عمي برنامجيم بعد مراجعة الضبط
والتشكيل والتصحيح ,وتعريفيم بالكممات األجنبية والمعربة وكيفية نطقيا ,كل ىذا من أجل
برنامج إذاعي مدرسي ناجح ,واعداد مذيع المستقبل.
ومن الضروري أال يمجا المقدم اإلذاعي إلي اختصار األسماء أو العبارات في حرو

ف لمداللة

عمييا في النسخة المعدة من البرنامج ليقرئيا المقدم مثل كتابة "ج.م.ع" ليدل بيا عمي كممة
"جميورية مصر العربية "ألن مثل ىذه االختصارات وغيرىا غير معروفة وغريبة عمي لغتنا
العربية.
ويجب الحذر والحيطة عند استخدام المصطمحات العممية غير السائدة ,ولذا يجب أن يكتب
اليجاء المنطوق ليا مع التأكيد عمي المقاطع .وكذلك تكتب بين قوسين لتمييزىا عن بقية النص
المذاع.
ثامناً :إن اإلذاعة عند استعماليا لؤلرقام يجب أن يتحول إلي أرقام كاممة حيثما أمكن كاستبدال
رقم 2750كتاب مثبل برقم  3000واألعداد الكبيرة جدا تكتب بالكممات واألرقام معا مثل :عشرة
أالف تكتب ( 10أالف ) 752000000جنييا( 752مميون جنيو).
ويمجأ المحرر اإلذاعي إلي ىذا األسموب مع األرقام لمبعد عن تشتيت ذىن المستمع حين النطق
باألرقام الكبيرة ليسيل االستيعاب.
تاسعاً :إن المغة اإلذاعية تعتمد عمي السيل الممتنع .ولذلك يفضل استخدام األفعال المضارعة.
وكذلك يفضل استخدام الفعل المبني لممجيول إال عند الضرورة الممحة.
إن المغة اإلذاعية تصبح مؤثرة في تشكيل المبلمح الحضارية لممجتمع عندما يكتمل التناغم بين
المحاور الثبلث "المادة الخام (المغة) والتحرير والمذيع وتحقق المغة اإلذاعية أثرىا المفيد.

29

المحور الثاني :االنتماء الوطني
إن مفيوم االنتماء ىو مفيوم قديم حديث  ,وىذا المفيوم كثي ار ما نتداولو فيما بيننا عند
حديثنا عن تعمق اإلنسان بموطنو أو بأسرتو أو بمجتمعو  ,وأيضا نتداولو في جميع المراحل

التعميمية كما وأن الميتمون باألبحاث يتناولونو في بحوثيم أو عند إلقاء المحاضرات والندوات
التي تتحدث عن مفيوم االنتماء.

تعريف االنتماء لغة :معناه االنتساب ,فانتماء الولد الى أبيو انتسابو اليو واعت اززه بو ,واالنتماء
مأخوذ من النمو والزيادة والكثرة واالرتفاع فالشجر ينمو وكذلك اإلنسان

.كما عرف البعض

االنتماء اصطبلحاً :ىو االنتساب الحقيقي لمدين اإلسبلمي والوطن فك اًر ومشاعر ووجداناً,

واعتزاز الفرد باالنتماء الى دينو من خبلل االلتزام بتعاليمو والثبات عمى منيجو وتفاعمو مع
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احتياجات وطنو وتظير ىذه التفاعبلت من خبلل بروز محبة الفرد لوطنو واالعتزاز باالنضمام

اليو والتضحية من اجمو

ولقد ارتبط اإلنسان منذ وجوده بشيئين ىما المكان والزمان فاإلنسان مرتبط بالمكان من حيث

وجود ذاتو ,واذا كان المكان يدل عمى وجود اإلنسان في جزء معين منو فان الزمن ىو الذي

يحدد مدى ىذا الوجود وكميتو ,ولذلك فالمكان ىو الوطن واالنتماء المكاني ىو االنتماء الوطني.

مفيوم االنتماء الوطني:
يعد مفيوم االنتماء الوطني من المفاىيم العالمية الميمة في عالمنا المعاصر الذي
ئيسا
أصبح من المفاىيم المتكررة في وسائل إعبلمنا وفي محاضراتنا وندواتنا بل أصبح
مفيوما ر ً
ً
في حياتنا العامة  .ولقد تناول الميتمون بأدبيات التربية موضوع االنتماء الوطني من خبلل
البحوث التربوية والكتب المتخصصة من خبلل إيراد تعريفات لمفيوم االنتماء ومدلوالتو .لقد ارتبط
اإلنسان منذ وجوده بشيئين ىما المكان والزمان ,فاإلنسان مرتبط بالمكان من حيث وجود ذاتو,
واذا كان المكان يدل عمى وجود اإلنسان في جزء معين منو فإن الزمن ىو الذي يحدد مدى ىذا
الوجود وكميتو ,ولذلك فالمكان ىو الوطن واالنتماء المكاني ىو االنتماء الوطني .ومفيوم االنتماء
الوطني وراثي يولد مع الفرد من خبلل ارتباطو بوالديو وباألرض التي ولد فييا ,ومكتسب كذلك
وينمو أكثر من خبلل مؤسسات المجتمع المتمثمة في المدرسة واألسرة واإلعبلم والمسجد
واألقران؛ فإن حب الوطن واجب عمى كل فرد تجاه وطنو.
وقد عرف عبد التواب (  )1993االنتماء الوطني بأنو " :شعور المواطن بأنو جزء من تراث
الوطن ويتضح ذلك من خبلل التزامو بدينو وقيمو ,وتقديم الصالح العام عمى مصمحتو الشخصية
واندماجو في أحداثو" ( عبد التواب.)1993:48 ,
كما عرفو عمي ( )1998عمى أنو " :إحساس الطالب بأنو جزء من وطنو يحبو ,ويتعمق بو ويكن
لو الوالء ,يظير ذلك من اعتناقو لقيمو وعاداتو وتقاليده لمؤسساتو وطاعتو لقوانينو ومحافظتو
عمى ثرواتو ,واندماجو في أحداثو ومشكبلتو ,واستعداده لمنيوض بو" ( عمي.)1998:227 ,
أيضاً عرفو أبو فوده االنتماء الوطني بأنو " :السموك المعبر عن امتثال الفرد لمقيم الوطنية
السائدة في مجتمعو كاالعتزاز بالرموز الوطنية ,و االلتزام بالقوانين واألنظمة السائدة ,والمحافظة
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عمى ثروات الوطن وممتمكاتو ,وتشجيع المنتجات الوطنية ,والتمسك بالعادات والتقاليد ,والمشاركة
في األعمال التطوعية والمناسبات الوطنية ,واالستعداد لمتضحية دفاعاً عن الوطن" ( أبو فوده,
.)2006:9
أبعاد االنتماء:
يعد مفيوم االنتماء مفيوماً مركباً والبد من دراسة أبعاده حتى يتم التمكن من معرفة ىذا
المفيوم المركب.
وتتمخص أبعاد االنتماء فيما يمي:
 -1اليوية:
يسعى االنتماء إلى توطين اليوية واليوية ىي المقابل عمى وجود انتماء حيث تظير سموكيات
الفرد كمؤشرات لمتعبير عن اليوية وبالتالي االنتماء.

 -2الجماعة:
الروابط االجتماعية تؤكد الميل نحو الجماعات حيث تتوحد مجموعة مثبلً حول ىدف واحد أو
عدة أىداف تصبو ىذه الجماعة إلى تحقيقو وبعد ىذا انتماء دخول ىدف الجماعة.
 -3الوالء:
وبعد ىو جوىر االلتزام ويدعم اليوية الذاتية ويقوى الجماعية ويركز عمى المسايرة ويدعو تأييد
الفرد لجماعتو ويشير إلى مدى االنتماء إلييا.
 -4االلتزام:
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حيث التمسك بالنظم والمعايير االجتماعية وىنا تؤكد الجماعة عمى االنسجام والتناغم واإلجماع
ولذا فإنيا تولد ضغوطاً فاعمة نحو االلتزام بمعايير الجماعة.
 -5التواد:
ويعني الحاجة إلى االنضمام والعشرة وتكوين الروابط االجتماعية والعبلقات بين أفراد الجماعة
بعضيا البعض.
 -6الديمقراطية:
ىي أساليب التفكير والقيادة وتشير إلى الممارسات واألقوال التي يرددىا الفرد ليعبر عن إعاشة
بعدة عناصر منيا.
أ) تقدير الفرد وامكانات مع مراعاة الفروق الفردية.
ب) شعور الفرد بالحاجة لمتعاون والتفاىم مع الغير.

أسباب ضعف االنتماء الوطني:
يعاني الكثير من الشباب في كثير من مجتمعاتنا العربية من مشكمة ضعف الشعور
باالنتماء سواء كان ىذا االنتماء إلى مجتمعاتيم المحمية ,أو إلى أسرىم ,أو إلى أمة اإلسبلم
وشريعتو الغراء .فالشباب يشعر بالغربة عمى أرضو وعدم االنتماء .فبل يشعر مثل ىؤالء الشباب
بالتوحد واالتحاد في كيان واحد وجسد واحد مع مجتمعىم.
ومن أىم أسباب ضعف االنتماء الوطني:
 .1العوامل التربوية :ذلك ألن :ذلك ألن نقص التوعية الوطنية واالجتماعية مسئول عن فقدان
الشعور باالنتماء ,ذلك الشعور الذي يتعين أن يغرس في أعماق الفرد منذ نعومة أظفاره.
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 .2إحساس الشباب بالظمم :سواء كان ىذا الظمم حقيقياً أو خيالياً يجعمو يفقد الشعور باالنتماء.
 .3شعور الشباب بأنو ميمل , ,وأنو ال يمقى الرعاية واالىتمام  ,وأن حقوقو ميدرة وحاجاتو

ميممة ,وسواء كان ىذا الشعور حقيقياً أم وىمياً فإنو يمعب دو اًر رئيسياً في شعور الشاب بعدم

االنتماء

 .4أجيزة اإلعبلم والثقافة الجماىيرية مسئولة _ ولو جزئياً _ عن نشأة ىذا الشعور  ,وذلك بما
تقدمو من مظاىر لمحياة الغربية مما قد يبعث عمى االنبيار بيا والرغبة في تقميدىا  ,أو ما قد

تعرضو ىذه المؤسسات من مشكبلت وىموم في الحياة االجتماعية وتبالغ في إبراز ىذه

المشكبلت إلى حد يدفع الشاب إلى الشعور باليأس  ,وعدم األمان واالستقرار  ,وتيز شعوره
بالفخر واإلعجاب واالعتزاز بوطنو ماضيو وحاضره ومستقبمو.
 .5ما يواجو الشباب من مشكبلت واقعية كصعوبة الزواج وايجاد مسكن وتكوين األسرة
والحصول عمى عمل مناسب لعل ىذا من بين األسباب التي تنال من شعوره باالنتماء

 .6عولمة األسواق تؤدي إلى توحيد المقاييس االقتصادية والسياسية بين المجتمعات.
 .7زيادة الصراع بين الجماعات بشكل ممحوظ سواء كان أخبلقي ديني.
 .8انحسار إحساس الناس بالمسئولية تجاه المجتمع.
 . 9زيادة التطرف واإلرىاب من خبلل األنظمة السياسية الدخيمة.
 .10بروز فكرة العولمة مما يضعف االنتماء الوطني عن أبنائنا.
 .11الكثير من المشكبلت واألزمات والتوترات عمى أرض البمدان العربية كل ذلك المتغيرات
وحصمتيا تكون ضعف االنتماء الوطني وعدم اإلحساس لمشكبلت المجتمع والتركيز عمى الفرد

أكثر من تحقيق أىداف الجماعة.
عالج ضعف االنتماء الوطني:

في ضوء العديد من الدراسات السابقة والبحوث التي تعرضت لموضوع المواطنة

واالنتماء تعرض مجموعة من الرؤى المقترحة لمحاولة القضاء عمى ضعف االنتماء ويركز عمى

جانبين:
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-1
-2

اآلفاق العامة لتفعيل المواطن واالنتماء.
مسئولية التعميم في تعزيز المواطنة.

أوالً :اآلفاق العامة لتفعيل االنتماء الوطني ،وتتمثل في:

-1

تأسيس عبلقة بين مكونات المجتمع والدولة عمى أسس دينية وطنية تتجاوز كل األطر

الضيقة بحيث تكون المواطنة ىي األساس.

-2

تطوير قواعد الوحدة واالجتماع الوطني وتعميق االلتزام بالجوامع المشتركة بين الوطنية

-3

التركيز عمى إظيار المواطنة وذلك بتوسيع رقعة ومساحة المشاركة لجميع شرائح

-4

االىتمام المستمر بالعبلقات والتواصل بين مكونات المجتمع وازالة مكونات الشعور

-5

تفعيل سمطة القانون الشرعي وتجاوز كل حاالت ومحاوالت التأجيل وااللتفاف عمى

ومقتضياتيا من خبلل ممارسات منضبطة.

المجتمع.

باإلقصاء والتيميش.

النظام فبل مواطنة بدون ضابط ينظم المسئوليات ويحدد الحقوق والواجبات.

ثانياً :مسئولية التعميم في تعزيز االنتماء:

إن التعميم لي الكثير من الدور في تعزيز المواطنة وااللتجاء لدى الجيل الصاعد من

األطفال والشباب وترسيخ قيم المواطنة واالنتماء لدييم ويتم تعزيز المواطنة واالنتماء من خبلل

التالي:

 -1المناخ المدروس ودوره في عممية تعزيز المواطنة واالنتماء.

 -أن يكون المناخ المدروس إيجابياً يسمح بالتفاعل بين الطبلب والمسئولين.

 أن تسود روح التعاون والتآلف والجماعية داخل المدرسة ويدرك كبلً من األفراد لدوره الحقيقي. -تغيير ثقافة التمقين ومساعدة الطالب عمى الثقة والحوار.

 أن يشجع المناخ المدرسي حاجات الطالب الوجدانية والميارية والمعرفية والعممية. -2المقررات الدراسية:

 البد وأن تمتاز بالتطور والتنقيح والتركيز عمى إكسابيم قيم جديدة. التزام المقررات بمعايير المجتمع ونظمو وتدعم الشعور باالنتماء.35

 -أن تيتم بإكساب التبلميذ اليوية الوطنية.

 -3أسموب أداء المعمم:

 المعمم وسيمة إلكساب الوعي لمتمميذ فمو أىمية كبيرة في إكساب التبلميذ لمعرفة المواطنةواالنتماء.

 -أن يحرص المعمم عمى ترجمة خبراتو واعطائيا لمطبلب مما يساعدىم .

 -أن يحرص عمى تبصيرىم بأىمية التواجد مع الجماعة والتعاطف معيا .

كما ال تغفل طرق التدريس واألنشطة المدرسية ودورىا في تعزيز االنتماء عند الشباب والتبلميذ.

الفصل الرابع
هٌهجية وإجراءات الدراصة
 منهح الدراست
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 جمتمع الدراست
 عينت الدراست
 أسلىب الدراست
 أدارة الدراست
 الصدق والثباث

منيج الدراسة:
استخدم فريق البحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وىو المنيج الذي ييدف إلى
وصف الظاىرة كما ىي في الواقع ومن ثم تحميميا وتفسيرىا .وليذا الغرض تم استخدام استمارة
( استبيان ) في جمع البيانات  ,وقد تم عمل دراسة ميدانية عمي طبلب المدارس محافظة شرق
خان يونس لمتوصل إلى دور االذاعة المدرسية في تعزيز

االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة

الثانوية من وجية نظرىم .

مجتمع الدراسة :يتكون من جميع طبلب مدارس محافظة شرق خان يونس .
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عمييا ) 60 ( :طالب وطالبة
عينة الدراسة :استخدم فريق البحث العينة العشوائية البسيطة وت
من طبلب المدارس (مدرسة عيلبون الثانوية لمبنات  ,مدرسة الق اررة الثانوية لمبنين ) .
أداة الدراسة :
يتضمن ىذا الجزء األدوات البحثية المستخدمة التي تم االعتماد عمييا :
االستبانة  :وىي لطبلب المدارس المذكورة في عينة الدراسة من محافظة خان يونس .

مصادر بناء االستبانة:
اعتمد فريق البحث في بناء االستبانة عمي مجموعة من المصادر التي تم الرجوع إلييا واالستفادة
منيا في تصميم االستبانة ومن أىم ىذه المصادر ما يمي :
 -1األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة  ,حيث تم االطبلع عمى ىذه
األبحاث والدراسات وما استخدمت من أدوات واستبيانات ,وقد استفاد فريق البحث كثي اًر في بناء
استبانتو.
 -2الكتب والمراجع المتخصصة وما أشارت إليو من معمومات حول موضوع الدراسة .

االستبانة في صورتيا النيائية :
اشتممت االستبانة عمى ( )23فقرة وقد ىدفت جميع الفقرات إلى معرفة دور االذاعة المدرسية في
تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظرىم .

ثبات االستبانة
 -ثبات االستبانة ككل :
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قام فريق البحث بحساب ثبات االستبانة ككل باستخدام معادلة " ألفا  -كرو نباخ "  ,وقد بمغت
قيمة معامل الثبات .731
 ثبات كل محور من محاور االستبانة :جدول رقم ()1
قيمة معامل ثبات كل محور من محاور االستبانة
قيمة معامل

المحور

الثبات
المجال االول  :االنتماء الوطني

.615

المجال الثاني :اليوية الفمسطينية

.660

المجال الثالث  :األىداف لئلذاعة المدرسية

.545

المجال الرابع  :دور اإلذاعة المدرسية

.562

يتضح من الجدول ارتفاع قيم معامل الثبات لممحاور األربعة

 االتساق الداخمي:وذلك عن طريق حساب قيمة معامل االرتباط بين درجة كل مفردة وبين الدرجة الكمية لبلستبانة,
ويتضح ذلك من خبلل استعراض نتائج الجدول التالي :
جدول رقم()2
قيمة معامل االرتباط بين درجة كل مفردة وبين الدرجة الكمية لبلستبانة
م

قيمة معامل مستوى الداللة

الفقرات
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االرتباط
.1

تحث االذاعة المدرسية الطبلب عمى االنتماء الوطني

.510

.01

.2

تشعرني االذاعة المدرسية بحب التراث الفمسطيني

.617

.01

.3

أحب االذاعة المدرسية حين التحدث عن الوطن

.615

.01

.4

تقيم اإلذاعة المدرسية االحتفاالت والمناسبات الوطنية

.707

.01

.5

تحثني اإلذاعة المدرسية عمى تقديم المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة

.765

.01

.6

تحثني اإلذاعة المدرسية عمى تحرير الوطن بالعمم واالجتياد

.761

.01

.7

تقوي اإلذاعة المدرسية اعتزازي باليوية الفمسطينية

.702

.01

.8

تحرص اإلذاعة المدرسية عمى التمسك باليوية الفمسطينية

.692

.01

.9

تشعرني اإلذاعة المدرسية بالفخر واالعتزاز عند الحديث عن اليوية الفمسطينية

.680

.01

 .10تحث اإلذاعة المدرسية عمى التمسك بالعادات والتقاليد الفمسطينية

.549

.01

 .11تزيد اإلذاعة المدرسية تمسكي وحبي أبرضي ووطني

.734

.01

ثابتنا الحقيقية الفمسطينية
 .12تعمل اإلذاعة المدرسية عمى تعريفنا بو

.788

.01

 .13تدريب الطبلب عمى اإللقاء الجماعي والفردي

.768

.01

 .14إثراء الثقافة العامة لمطالبات وحب الوطن

.684

.01

 .15التمييد إمام الطبلب لتمقي العمم كل صباح

.701

.01

 .16تقيم المسابقات الوطنية في المناسبات الفمسطينية

.595

.01

قيمة معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

 17غرس روح المحبة والتعاون بين الطالبات

.640

.01

 18برامج اإلذاعة المدرسية ليا قيمة وفائدة لكل مستمع.

.651

.01

 19برامج اإلذاعة المدرسية تزيد الطبلب من الثقة بالنفس وتنمية مواىبو.

.737

.01

 20برامج اإلذاعة المدرسية تشغل الطالب عن مذاكرة دروسو المدرسية.

.609

.01

م

الفقرات
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 21برامج اإلذاعة المدرسية مضيعة لموقت وخاصة في وقت الحصة األولى.

.734

.01

 22برامج اإلذاعة المدرسية تحسن الطبلب في القراءة الجيرية السميمة.

.788

.01

23

تعد برامج اإلذاعة مصدر لمتعرف عمى األحداث التي تحدث داخل المدرسة
وخارجيا.
يتضح من الجدول أن درجة كل مفردة ترتبط بالدرجة الكمية

.768

لبلستبانة  ,إذ أن قيم معامل

االرتباط بين درجة كل مفردة وبين الدرجة الكمية لبلستبانة دالة إحصائية عند مستوى داللة ,.01
ويبلحظ من النتيجة الكمية أن ىناك داللة عمى االتساق الداخمي لبلستبانة.
صدق االستبانة :
اعتمد فريق البحث في تحقيق صدق االستبانة عمى طريقتين ىما :
 صدق المحكمين :لمتأكد من أن االستبانة تقيس ما وضعت من أجمو  ,لذا قام فريقالبحث بعرض االستبانة في صورتيا األولية عمى أ .ىارون اليندي ,حيث أدخل عمييا
بعض التعديبلت بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة ,ثم قام فريق البحث باختيار
المفردات التي أجمعت عمييا ,وتم استبعاد المفردات التي دون لك .
 -صدق التجانس الداخمي  :ويتم حسابو عن طريق إيجاد معامل

االرتباط بين درجة

كل محور وبين درجة لبلستبانة ككل .

جدول رقم()3
يوضح معامل ارتباط المحاور بالدرجة الكمية لبلستبانة
المحور
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قيمة معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

.01

المجال االول  :االنتماء الوطني

.739

.01

المجال الثاني :اليوية الفمسطينية

.717

.01

المجال الثالث  :األىداف لئلذاعة المدرسية

.638

.01

المجال الرابع  :دور اإلذاعة المدرسية

.615

.01

يتضح من الجدول أن جميع قيم معامبلت االرتباط لكل محور من محاور لبلستبانة مرتبطة
بالدرجة الكمية وذلك باستخدام معادلة بيرسون ,والدالة اإلحصائية عند مستوى الداللة ( , ) .01
وىذا يؤكد صدق االستبانة وصبلحيتيا لمدراسة الحالية.
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الفصل اخلاهش
الٌتائج والتىصيات
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المعالجة اإلحصائية :
خصائص العينة الديمغرافية:
-1الجنس:
جدول رقم ()4
توزيع عينة البحث حسب الجنس
الجنس
ذكر
أُنثى
إجمالي

التكرار

النسبة

30

50%

30

50%

60

100%

 -2الصف :
جدول رقم ()5
توزيع عينة البحث حسب الصف
المؤىل العممي
العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
إجمالي
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التكرار

النسبة

20

33.33%

24

40%

16

26.67%

60

100%

 -3التخصص:
جدول رقم ()6
توزيع عينة البحث حسب التخصص
المستوى الوظيفي
ادبي
عممي
شرعي
إجمالي

التكرار

النسبة

20

33.33%

22

36.67%

18

30%

60

100%

التحميل اإلحصائي الوصفي لمجاالت الدراسة:
جدول رقم ()7
جدول يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمفرضية األولى
العدد

الفرضية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( ) α=0.05
بين دور االذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة

60

1.09

0.50

المرحمة الثانوية من وجية نظرىم وبين االنتماء الوطني.
تشير لنا المعطيات الواردة في الجدول أن درجة توجو برامج اإلذاعة المدرسية نحو
االنتماء للوطن عند الطبلب وحسب التحميل اإلحصائي بأنيا عالية ومعقولة .وسيتم رفض
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الفرضية البديمة وقبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى توجد فروق ذات داللة احصائية عند
مستوى داللة (  ) α=0.05بين دور اإلذاعة المدرسية في تعزيز

االنتماء الوطني لدى طمبة

المرحمة الثانوية من وجية نظرىم وبين االنتماء لموطن .

جدول رقم ()8
جدول يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمفرضية الثانية
العدد

الفرضية

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (
بين دور اإلذاعة المدرسية في تعزيز

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

) α=0.05

االنتماء الوطني لدى طمبة

60

1.22

0.64

المرحمة الثانوية من وجية نظرىم وبين اليوية الفمسطينية

تشير لنا المعطيات الواردة في الجدول أن اإلذاعة المدرسية تتبنى اليوية الفمسطينية في
برامجيا بدرجة متوسطة .وسيتم رفض الفرضية البديمة وقبول الفرضية الصفرية التي تنص
عمى توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (

 ) α=0.05بين دور برامج

االذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظرىم
وبين اليوية الفمسطينية .
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جدول رقم ()9
جدول يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمفرضية الثالثة
العدد

الفرضية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( ) α=0.05
بين دور اإلذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة
المرحمة الثانوية من وجية نظرىم وبين األىداف العامة لئلذاعة

60

1.30

0.45

المدرسية .

تشير لنا المعطيات الواردة في الجدول أنو كمما تبنت االذاعة المدرسية كمما زادت درجة
وسيتم رفض الفرضية البديمة وقبول الفرضية

االمتثال لممعايير واألىداف العامة المطموبة .

الصفرية التي تنص عمى توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  ) α=0.05بين
دور االذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظرىم
وبين األىداف العامة لئلذاعة المدرسية .
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جدول رقم ()10
جدول يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمفرضية الرابعة
العدد

الفرضية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) α=0.05
بين دور االذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة

60

1.34

0.74

المرحمة الثانوية من وجية نظرىم وبين دور اإلذاعة المدرسية .
تشير لنا المعطيات الواردة في الجدول أن دور االذاعة المدرسية يساىم في زيادة الشعور
باالنتماء لموطن وبدرجة ممتازة .وسيتم رفض الفرضية البديمة وقبول الفرضية الصفرية التي
تنص عمى توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (

 ) α=0.05بين دور

االذاعة المدرسية في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظرىم
وبين دور اإلذاعة المدرسية .
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المجال األول :االنتماء الوطني
جدول()11
ترتيب الفقرات تنازلياً وفقاً لمعبلقة بين فقرات المجال االول
م
1
2
3
4
5
6

الفـ ـ ـق ـ ـرة
تحث االذاعة المدرسية الطبلب عمى
االنتماء لموطن
تشعرني االذاعة المدرسية بحب التراث
الفمسطيني
أحب اإلذاعة المدرسية حين التحدث عن
الوطن
تقيم اإلذاعة المدرسية االحتفاالت
والمناسبات الوطنية
تحثني اإلذاعة المدرسية عمى تقديم
المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة
تحثني اإلذاعة المدرسية عمى تحرير الوطن
بالعمم واالجتياد

المتوس االنحراف

مجموع

النسبة

المعياري

التك اررات

المئوية

ط

الرتبة

2.15

1.20

60

%90

3

3.11

1.17

60

%45

6

1.02

1.27

60

%96

1

2.36

1.45

60

%58

5

3.12

1.16

60

%77

4

1.14

1.34

60

%91

2

من الجدول السابق يتضح أن العبلقة بين درجة توجو االذاعة المدرسية نحو الوطن كما يمي :
أعمى فقرتين:
 أحب اإلذاعة المدرسية حين التحدث عن الوطن بنسبة .%96 -تحثني اإلذاعة المدرسية عمى تحرير الوطن بالعمم واالجتياد بنسبة . %91
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المجال الثاني :اليوية الفمسطينية
جدول ()12
ترتيب الفقرات تنازلياً لمعبلقة وفقا لفقرات المجال الثاني
م

الفـ ـ ـق ـ ـرة

المتوسط

1

تقوي اإلذاعة المدرسية اعتزازي باليوية

3.14

االنحراف

مجموع

النسبة

المعياري

التك اررات

المئوية

1.10

الفمسطينية
2

تحرص اإلذاعة المدرسية عمى التمسك

2.83

1.22

60
60

باليوية الفمسطينية
3

تشعرني اإلذاعة المدرسية بالفخر

2.84

1.35

%80
%75

60

واالعتزاز عند الحديث عن اليوية

الرتبة
2
3
4

%70

الفمسطينية
4

تحث اإلذاعة المدرسية عمى التمسك

3.04

1.16

60

%90

1

بالعادات والتقاليد الفمسطينية
5

تزيد اإلذاعة المدرسية تمسكي وحبي

3.39

1.11

60

%68

5

أبرضي ووطني
6

تعمل اإلذاعة المدرسية عمى تعريفنا

1.31

1.67

60

%65

بثوابتنا الحقيقية الفمسطينية
من الجدول السابق يتضح أن العبلقة بين اإلذاعة المدرسية اليوية الفمسطينية كما يمي :
أعمى فقرتين:
 تحث اإلذاعة المدرسية عمى التمسك بالعادات والتقاليد الفمسطينية بنسبة . %90 -تقوي اإلذاعة المدرسية اعتزازي باليوية الفمسطينية بنسبة . %80
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6

المجال الثالث  :األىداف العامة لإلذاعة المدرسية
جدول()13
ترتيب الفقرات تنازلياً وفقاً لمعبلقة كمما تبين األىداف العامة لئلذاعة المدرسية
االنحراف

مجموع

النسبة

المعياري

التك اررات

المئوية

 1تدريب الطبلب عمى اإللقاء الجماعي والفردي

2.86

1.27

60

%87

2

 2إثراء الثقافة العامة لمطبلب واالنتماء الوطني

3.14

1.42

60

%80

3

 3التمييد أمام الطبلب لتمقي العمم كل صباح

2.11

1.38

60

%56

4

 4تقيم المسابقات الوطنية في المناسبات

3.58

1.24

60

%47

5

الفـ ـ ـق ـ ـرة

م

المتوسط

الرتبة

الفمسطينية
4.33

 5غرس روح المحبة والتعاون بين الطبلب

1.05

60

%92

من الجدول السابق يتضح أن اإلذاعة المدرسية تعمل عمى غرس روح المحبة والتعاون بين
الطبلب حين كانت كما يمي :
أعمى فقرتين:
 غرس روح المحبة والتعاون بين الطبلب بنسبة . %92 -تدريب الطبلب عمى اإللقاء الجماعي والفردي بنسبة . %87
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1

المجال الرابع :دور اإلذاعة المدرسية
جدول()14
ترتيب الفقرات تنازلياً حول دور االذاعة المدرسية
م

المتوسط

الفـ ـ ـق ـ ـرة

3.50

 1برامج اإلذاعة المدرسية ليا قيمة وفائدة لكل

االنحراف

مجموع

النسبة

المعياري

التك اررات

المئوية

1.39

60

%65

الرتبة
4

مستمع.
3.72

 2برامج اإلذاعة المدرسية تزيد الطبلب من الثقة

1.20

60

%97

1

بالنفس وتنمية مواىبو.
3.20

 3برامج اإلذاعة المدرسية تشغل الطالب عن

1.04

60

%65

4

مذاكرة دروسو المدرسية.
4.31

 4برامج اإلذاعة المدرسية مضيعة لموقت وخاصة

1.71

60

%92

2

في وقت الحصة األولى.
4.50

 5برامج اإلذاعة المدرسية تحسن الطبلب في

1.11

60

%67

3

القراءة الجيرية السميمة.
2.67

 6تعد برامج اإلذاعة مصدر لمتعرف عمى التالي:

1.67

60

%62

التي تحدث داخل المدرسة وخارجيا.

من الجدول السابق يتضح أن لئلذاعة المدرسية دور في تزويد الطبلب بالثقة بالنفس وتعمل
تنمي مواىب الطبلب وىي عمى النحو التالي :
عمى ة
أعمى فقرتين:
 برامج اإلذاعة المدرسية تزيد الطبلب من الثقة بالنفس وتنمية مواىبو .بنسبة %97 برامج اإلذاعة المدرسية مضيعة لموقت وخاصة في وقت الحصة األولى .بنسبة %9252

6

النتائج والتوصيات
أوال  :النتائج :
بعد االطبلع عمى تحميل الفرضيات تم الوصول الى النتائج التالية وىي عمى النحو التالي :
 أحب اإلذاعة المدرسية حين التحدث عن الوطن بنسبة .%96 تحثني اإلذاعة المدرسية عمى تحرير الوطن بالعمم واالجتياد بنسبة . %91 تحث اإلذاعة المدرسية عمى التمسك بالعادات والتقاليد الفمسطينية بنسبة . %90 تقوي اإلذاعة المدرسية اعتزازي باليوية الفمسطينية بنسبة . %80 غرس روح المحبة والتعاون بين الطبلب بنسبة . %92 تدريب الطبلب عمى اإللقاء الجماعي والفردي بنسبة . %87 برامج اإلذاعة المدرسية تزيد الطبلب من الثقة بالنفس وتنمية مواىبو .بنسبة %97 برامج اإلذاعة المدرسية مضيعة لموقت وخاصة في وقت الحصة األولى .بنسبة . %92 تم رفض الفرضية البديمة األولى وقبول الفرضية الصفرية األولى التي تنص عمى توجدفروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  ) α=0.05بين دور اإلذاعة المدرسية
في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظرىم وبين

االنتماء

الوطني.
 تم رفض الفرضية البديمة الثانية وقبول الفرضية الصفرية الثانية التي تنص عمى توجدفروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  ) α=0.05بين دور اإلذاعة المدرسية
في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظرىم وبين اليوية
الفمسطينية .
 تم رفض الفرضية البديمة الثالثة وقبول الفرضية الصفرية الثالثة التي تنص عمى توجدفروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  )0.05بين دور اإلذاعة المدرسية في
تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظرىم وبين األىداف
العامة لئلذاعة المدرسية .
 تم رفض الفرضية البديمة الرابعة وقبول الفرضية الصفرية الرابعة التي تنص عمى توجدفروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  ) α=0.05بين دور اإلذاعة المدرسية
53

في تعزيز االنتماء الوطني لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظرىم وبين دور
اإلذاعة المدرسية .

ثانيا  :التوصيات :
 إثراء المادة العممية لئلذاعة المدرسية بحب التراث الفمسطيني . إقامة االحتفاالت والمناسبات الوطنية عبر اإلذاعة المدرسية . حث الطبلب من خبلل اإلذاعة المدرسية عمى التعرف بالثوابت الحقيقية الفمسطينية . تشجيع الطبلب من خبلل اإلذاعة المدرسية عمى التمسك أبرضو ووطني . التمييد أمام الطبلب لتمقي العمم كل صباح -تعريف الطبلب عمى المجريات داخل المدرسة وخارجيا من خبلل اإلذاعة المدرسية .
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