
 مدى فاعلية نشاط اإلذاعة المدرسية في رفع الثقة بالنفس لدى الطلبة في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان
25 

 

رس التعليم األساسي بسلطنة مدى فاعلية نشاط اإلذاعة المدرسية في رفع الثقة بالنفس لدى الطلبة في مدا

 عمان

 يونس بن حمدان بن عبداهلل الكلباني 

 ، وزارة الرتبية والتعليم، سلطنة عمانمدير مدرسة

 Moath9888@gmail.com إيميل:

 6/11/2019استقبل في: 

 12/11/2019تمت المراجعة في: 

 17/11/2019قُِبَل للنشر في: 

 15/1/2020إلكترونياً في:  ُنِشرَ 

Abstract 

This study aims at the recognition of the 

effectiveness of the school broadcast in 

raising self -confidence for the students. It 

also aims at the recognition of the 

relationship between the school broadcast 

and enhancing morale and self confidence 

of the students and finding out the creative 

energies of the students and highlighting 

them throughout the programs of the 

school broadcast . The researcher uses the 

descriptive method at his study which 

focuses on gathering data and sufficient 

information at this study , describing the 

phenomenon as it really is and then 

analyzing and interpreting it . The 

researcher also uses a tool in his study 

which is the questionnaire in gathering 

data and information of his study . The 

researcher reaches the following results, 

The school broadcast highly has a great 

role in raising students' self confidence and 

developing their talents . Most students 

emphasize the necessity of the 

diversification of the programs of the 

school broadcast because it has an 

important role in students' education , their 

interaction and their distinction . The 

school broadcast also instills in the 

students' souls the love of erudition and co-

operation and the students' level of 

positivity is extremely high .The results 

also hints that the phrase " the school 

broadcast may be a waste of time " takes 

few marks, Moreover, the programs of the 

school broadcast have a great value 

provided that they should be planned 
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before . These programmes increase self-

confidence for the students who participate 

more than others .This study also advises 

the importance of constructing bridges of 

confidence and co-operation among higher 

administration and the school and the 

community in setting solutions and the 

problems which the schools suffer from in 

the school broadcast. It also advises to 

conduct training courses for the 

supervisors at the activity of school 

broadcast and for the school activities 

specialists in order to develop the school 

broadcast activity. The study also focuses 

on the importance of the family's role to 

aware their children and urge them to 

participate in this activity in order to 

develop their personalities and on inviting 

the students to attend the celebrations and 

school activities and encouraging them in 

these activities in order to be incentive for 

their children. 

Keywords: broadcast, school broadcast , 

activity , self-confidence and basic 

education. 

 الملخص

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى فاعلية نشاط اإلذاعة املدرسية 
يف رفع الثقة بالنفس لدى الطلبة  ، وكذلك التعرف على عالقة نشاط 
اإلذاعة املدرسية برفع الروح والثقة بالنفس لدى الطلبة واكتشاف 
الطاقات اإلبداعية لدى الطلبة وابرازها من خالل برامج اإلذاعة 

استخدم الباحث املنهج الوصفي يف دراسته والذي يهتم املدرسية ، و 
جبمع البيانات واملعلومات الالزمة يف الدراسة ووصف الظاهرة كما هي 
يف الواقع ومن مث حتليلها وتفسريها . كما استخدم الباحث أداة 
الدراسة وهي االستبانة يف مجع البيانات واملعلومات املتعلقة بدراسته ، 

النتائج التالية وهي : أن اإلذاعة املدرسية هلا دور   وتوصل الباحث إىل
كبري يف رفع الثقة بالنفس وتنمية املواهب لدى الطلبة وقد جاءت 
بدرجة عالية جدا. كما أكد معظم الطلبة بضرورة التنويع يف برامج 
اإلذاعة املدرسية ملا هلا دور هام يف تثقيف الطلبة ومتيزهم وتفاعلهم . 

رسية تغرس لدى الطلبة حب التطلع والتعاون وتكون وأن اإلذاعة املد
مستوى اإلجيابية عندهم عالية بدرجة كبرية ، كما اشارت النتائج أن 
العبارة : تعد اإلذاعة املدرسية مضيعة للوقت جاءت بدرجة ضعيفة 

جدا  ، كما أن برامج اإلذاعة املدرسية هلا قيمة وفائدة بدرجة كبرية 
مسبقا ، وأيضا برامج اإلذاعة املدرسية تزيد  شريطة أن تكون خمطط هلا

من الثقة بالنفس لدى الطلبة املشاركني يف نشاط اإلذاعة املدرسية 
أكثر من غريهم . كما أوصت الدراسة بأمهية بناء جسور الثقة 
والتعاون بني اإلدارة العليا واملدرسة واجملتمع يف وضع احللول 

نشاط اإلذاعة املدرسية .  واملشكالت اليت تعاين مها املدارس يف
واجراء دورات تدريبية للمشرفني يف نشاط اإلذاعة املدرسية ، وكذلك 
األخصائيني املعنيني باألنشطة املدرسية من أجل تطوير نشاط اإلذاعة 
املدرسية . وأمهية دور االسرة يف توعية أبناءهم للمشاركة يف هذا 

االحتفاالت  النشاط من اجل تنمية شخصياهتم ودعوهتم حلضور
 واملناشط املدرسية وتشجيعهم فيها ليكون حافزا ألبنائهم .

الثقة  ،نشاط ،اإلذاعة املدرسية ،اإلذاعة الكلمات المفتاحية :
 التعليم األساسي  ،بالنفس

 مقدمة

تعد األنشطة املدرسية مهمة للغاية وذلك فيما تقدمه من 
املدرسية واجهة معلومات ومعارف لدى الطلبة ، كما تعد اإلذاعة 

الطابور الصباحي، فهي تغذي الطلبة باملعلومات واملعارف القيمة ، 
وتنفذ الكثري من الربامج اليت تعىن بالتقاليد والعادات ، كما ان اإلذاعة 
املدرسية برزت بشكل كبري واستطاعت ان حتتل مكانا بني خمتلف 

اهم األنشطة األخرى اليت تقام باملدارس ، وتعد املدرسة من 
املؤسسات الرتبوية واليت هلا دور فعال يف غرس القيم ، واعداد جيل 
من الطالب قادرا على حتمل املسئولية ولكي حتقق املدرسة ذلك ينبغي 
عليها تقدمي العديد من األنشطة املدرسية اليت تسهم يف صقل مواهب 
الطلبة ونشاط اإلذاعة املدرسية احد اهم األنشطة باملدرسة والذي له 
دور بارز يف صقل مواهب الطلبة وتنميتها وكذلك يف غرس القيم ورفع 

 الروح والثقة بالنفس لدى الطلبة .

وتعد األنشطة الرتبوية مهمة للغاية وذلك لتدريب الطلبة 
على االستفادة املثلى من أوقات فراغهم بصورة إجيابية ، وتربطهم 

ودهم على حب التعلم ارتباطا وثيقا باحلياة اليومية احمليطة هبم ، وتع
والبحث عن العلم يف شىت فروعه وتقدير العمل اليومي الذي يقوم به 
الفرد، وتنمي روح العمل اجلماعي والعمل التطوعي لدى الطلبة 

 وكذلك وروح االنتماء للوطن واجلماعة .

ومن هذه األنشطة املدرسية اإلذاعة املدرسية ، حيث اهنا 
ة من األمهية بالنسبة للنءء فهي تعد تقوم بدور تربوي على درجة كبري 
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من وسائل االتصال املهمة يف املدارس على اختالف أنواعها ، فعن 
طريق اإلذاعة املدرسية يتم نشر االخبار واالعالنات والتوجيهات 

 وخمتلف الربامج األخرى اليت تعىن باملدرسة والطلبة مجيعا .  

لرتبوية على وتعد املدرسة من اهم املؤسسات التعليمية وا
حد سواء حيث تأيت أمهيتها كامتداد تابع لدور االسرة يف تربية املرء 
وتنشئته . ودور الرتبية احلديثة مل يقتصر على الصف الدراسي ، بل 
اصبح ميتد إىل خارجه ، وذلك من خالل ممارسة املعلمني ألمناط 

لعامة ، النشاط املدرسي املختلفة ، واليت تعمل على تزويدهم بالثقافة ا
وتنمي لديهم القيم واالجتاهات وامليول وأساليب التفكري ، وتعويدهم 
على روح التعاون واملمارسة الدميوقراطية ، وتنمية املهارات االجتماعية 
اليت تناسب منو املتعلمني وتليب احتياجاهتم وتوفر هلم فرص االتصال 

،  2010 ، بالبيئة واالحتكاك بعناصرها واحلفاظ عليها . )سعيد اليف
14 .) 

ونشاط اإلذاعة املدرسية يغرس لدى الطلبة العديد من 
السمات والصفات احلسنة اليت ينبغي للطلبة ان يتحلوا هبا .وهو 
وسيلة مهمة يف بناء شخصية الطالب وصقلها ، وجعلها اكثر 
اجتماعية من خالل التواصل اجلماعي مع الطالب واملعلمني يف بيئة 

هذا النشاط ينمي يف نفس الطالب القدرة على املدرسة ، كما ان 
احلديث يف مجوع املستمعني جبرأة ولباقة وبعيدا عن اخلوف واالرتباك 
واالنطوائية ، كما ان نشاط اإلذاعة املدرسية هو نشاط عقلي 
ووجداين يعرب فيه الطالب عن رغباته ومواهبه ويشارك يف اراءه ويناقء 

 يه الطلبة من برامج إذاعية متنوعة . معلميه وزمالئه فيما حيتاجون ال

كما أن نشاط اإلذاعة املدرسية نشاطا مدرسيا بالغ 
األمهية واخلطورة إذ حيتل مكانا بارزا داخل املدرسة وهتدف اىل بلورة 
شخصية التلميذ ومساعدته على التكيف مع اجملتمع املدرسي واكسابه 

الج بعض السلبيات املهارات املختلفة وتعمل اإلذاعة املدرسية على ع
مثل اخلجل والرتدد وعدم االنتماء واإلذاعة املدرسية كذلك تعمل على 
استغالل وقت الفراغ الذي يوفر فرصا حقيقية الكتساب بعض 

 ( . 58،  2000اهلوايات ) شكري ، 

كما تعد اإلذاعة املدرسية من أعرق األنشطة املدرسية ، 
س حيث ختاطب الطالب وهي أداة اتصال هامة تستخدمها كل املدار 

، واجملتمع املدرسي ، وأيضا اجملتمع احمليط . وتزداد أمهيتها نتيجة 
لتعدد أفاق الفكر والثقافة واملعارف املختلفة والعلوم باعتبارها نشاط 

مدرسي متعدد اجلوانب إذ أهنا تساعد يف تعليم الطالب إىل جانب 
 األركان املتعددة األخرى للعملية التعليمية . 

تعرف اإلذاعة املدرسية : باهنا نشاط هادف يقوم به و 
الطلبة عن طريق املايكرفون خالل أوقات خمتلفة تشمل الطابور 
الصباح والفسحة واالحتفاالت املدرسية أو تتم إما بشكل مباشر أو 

 ( . 42،  1998عن طريق أجهزة كاسيت .) عاطف مسعد ، 

ج مصغر تعرف اإلذاعة املدرسية أيضا : هي امنوذ كما 
لإلذاعة العامة ، وهلا ما للثانية من استعماالت وفوائد ، وهي وسيلة 
من وسائل النشاط املدرسي الذي ميارسه الطلبة خارج الدرس . ) حمي 

 (. 82، 1978الدين الالذقاين ، 

تعترب اإلذاعة املدرسية احد النشاطات الالمنهجية اليت و 
ما يتم تفعيل اإلذاعة املدرسية يف ترتبط ارتباطا وثيقا باملدرسة ، فغالبا 

الصباح عند بداية اليوم الدراسي ، وقبل الدخول الطالب إىل الفصل 
ألخذ املعلومات والدروس ، وهي عبارة عن إذاعة مسموعة ، ويكون 
يف الغالب هنالك جمموعة من املعلمون الذين يتابعون نشاط اإلذاعة 

هم من جيهزون الربنامج  املدرسية وحتضري الطلبة للفقرات ، فالطالب
الصباحي بتعاون من مشرف اإلذاعة املدرسية وأخصائي األنشطة 

 املدرسية .

واإلذاعة املدرسية تعد أيضا وسيلة اتصال قوية خللق 
العالقات االجتماعية واإلنسانية ، كما أهنا تعد من اهم القنوات اليت 

اجملتمع ميكن أن تعرب عن األرآء واملواقف واالجتاهات اخلاصة ب
املدرسي ، وتعرض أخباره ، وإبداعاته وتربز صورته ، وتعاجل قضاياه ) 

 ( . 27،  2006أبو العطا، 

ان دور اإلذاعة املدرسية يتجسد يف ربط الطالب مبا جيري 
حوله من أحداث وقضايا ، وذلك من اجل وصول ذلك جلميع فئات 

ة يف خماطبة الطلبة باملدرسة ، وتعد اإلذاعة املدرسية وسيلة ناجح
 الطلبة وبث التوجيهات واالعالنات والربامج بشكل يومي .

 مشكلة الدراسة

يعد نشاط اإلذاعة املدرسية من أهم األنشطة اليت هتتم 
يف بناء شخصية الطلبة ، وجعلها اكثر متيزا ويغرس هذا النشاط يف 
نفوس الطلبة الثقة بالنفس ، واالبتعاد عن االرتباك واخلوف اثناء 

ديث امام االفراد او اجلماعات ، كما ينمي هذا النشاط العديد من احل
السمات والصفات احلسنة ومنها االعتزاز والفخر، والثقة بالنفس ، 
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وروح اإلجيابية ، وحب التعاون وحسن التعامل ، وغريها من الصفات 
األخرى . كما أن اإلذاعة املدرسية هلا دور فعال يف صقل شخصية 

 -ذلك كله خنرج باألسئلة التالية :ورقيها . ومن  الطالب ومتيزها

 ما أمهية اإلذاعة املدرسية يف نفوس الطلبة ؟  -1

ما الدور الذي يلعبه نشاط اإلذاعة املدرسية يف رفع الثقة بالنفس  -2
 لدى الطلبة ؟

ما املقرتحات من وجهة نظر اخصائي األنشطة املدرسية لتطوير  -3
 دارس  ؟نشاط اإلذاعة املدرسية بامل

 أهداف الدراسة

التعرف على مدى فاعلية نشاط اإلذاعة املدرسية يف رفع الثقة  -1
 بالنفس لدى الطلبة .

التعرف على عالقة نشاط اإلذاعة املدرسية برفع الروح والثقة  -2
 بالنفس لدى الطلبة .

اكتشاف الطاقات اإلبداعية لدى الطلبة وابرازها من خالل برامج  -3
 درسية .اإلذاعة امل

 أهمية الدراسة

الدراسة تتناول موضوعا مهما خيدم العملية التعليمية باملدارس  -1
 وتربز فيه شخصيات الطلبة للرقي والتميز.

ابراز أمهية نشاط اإلذاعة املدرسية يف رفع الروح العالية والثقة  -2
 بالنفس  لدى الطلبة .

مدراء املدارس تساهم هذه الدراسة أيضا يف استفادة املعلمني و  -3
والطلبة انفسهم وكذلك مشرفو نشاط اإلذاعة املدرسية واخصائيو 

 النشاط املدرسي  .

أمهية املدرسة كنظام تربوي من حيث أدوارها يف التماسك  -4
 واالنسجام مع التطورات االجتماعية والثقافية .

تقدمي مقرتحات تساعد املدرسة واملعلمني يف كيفية تفعيل نشاط  -5
 اإلذاعة املدرسية اليت تؤدى باملدرسة .

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من كوهنا أهنا هتتم بدراسة نشاط  -6
 اإلذاعة املدرسية لدى الطلبة ذو االعمار املختلفة .

هذه الدراسة تتناول موضوعا مهما للغاية خيدم العملية التعليمية  -7
 مبدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان .

هذه الدراسة الربامج االذاعية املفيدة واهلادفة وتشجع الطلبة  تقدم -8
 على املشاركة . 

 حدود الدراسة

اإلذاعة املدرسية ومدى فاعليتها يف رفع الثقة  الحدود الموضوعية :
 بالنفس لدى الطلبة .

 مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان .  الحدود المكانية :

 م . 2018/  2017يف العام  الحدود الزمانية :

طالب وطالبات مدارس التعليم األساسي بسلطنة الحدود البشرية : 
 عمان .

 مصطلحات الدراسة

النشاط ضد الكسل وهو يعين الفاعلية او ما  تعريف النشاط لغة :
يقوم به الكائن احلي من فعل عضوي او عقلي . ) ابن منظور 

،1994  . ) 

: هو مجيع االعمال اليت  أما اصالحا فيعرف النشاط املدرسي بأنه
تنظمها املدرسة لصاحل تالميذها يف غري احلصص الدراسية الرمسية . 

 (. 24،  2010)مصطفى دعمس ، 

هي االنتشار املنظم واملقصود بواسطة الراديو ملواد  تعرف اإلذاعة :
إخبارية وثقافية وتعليمية وجتارية وغريها من الربامج ، ليلتقطها يف 

معون املنتشرون يف شىت احناء العامل ، فرادى وقت واحد املست
) إبراهيم امام ، تخدام أجهزة االستقبال املناسبةومجاعات ـ باس

1985  ،256 . ) 

  ( بأنها : 82،  1999وتعرف اإلذاعة المدرسية  ) خليل ، 
ممارسة الطالب للفنون اإلذاعية املختلفة حتت اشراف اخصائي 

اعة املدرسية او كليهما معا حبيث االعالم الرتبوي او مشرف اإلذ
 يظهر ذلك يف أداء الطالب يف خمتلف اشكال اإلذاعة املدرسية . 

كما تعرف اإلذاعة املدرسية أيضا : بأهنا حمطة ارسال 
إذاعي تبث برامج تعليمية متنوعة ترتبط ارتباطا وثيقا باملناهج الرتبوية 

داخلية خاصة  املعتمدة يف املدارس . وهي نوعان ، إذاعة مدرسية
تبث براجمها يف دوائر مغلقة او مفتوحة داخل املؤسسة التعليمية ، 
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وإذاعة مدرسية خارجية عامة تبث براجمها عرب االثري لينتفع هبا من 
يستمعون اليها خالل اليوم الدراسي او بعده . )حممد القريف ، 

 (12، ص 2000

وتعد اإلذاعة املدرسية وسيلة مهمة يف بناء شخصية 
التلميذ وصقلها وجعلها اكثر اجتماعية من خالل التوصل االجتماعي 
مع التالميذ واملعلمني يف بيئة املدرسة ، وتنمي يف نفس التلميذ القدرة 

ولباقة بعيدا عن االرتباك على احلديث يف مجوع املستمعني جبرأة 
 ( . 60،  1989) باجودة ، واخلوف

( على اهنا القدرة  51،   2001عرفها ) العنزي ، تعريف الثقة :
على ان يستجيب استجابات توافقية اجتاه املثريات اليت تواجهه 

 وادراكه تقبل االخرين له وتقبله لذاته بدرجة مرتفعة .

بأهنا احدى السمات الشخصية  :فتعرف الثقة بالنفس  أما 
ها منذ نشأة الفرد ، وأهنا ترتبط ارتباطا وثيقا األساسية اليت يبدأ تكوين

بتكيف الفرد نفسيا واجتماعيا وتعتمد اعتمادا كليا على قاومته العقلية 
 ( . 2،  1990واجلسمية والنفسية ) امل املخزومي ، 

وعرفت أيضا الثقة بالنفس : هي نوع من أنواع االطمئنان 
حلصول على ما يريده املدروس املستند على إمكانية حتقيق النجاح وا

االنسان كمن اهداف وهي الثقة بوجود اإلمكانات واألسباب منحها 
اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان تعد عملية الثقة بالنفس من املوضوعات 
املركزية املهمة يف علم النفس وعلم النفس االجتماعي والرتبوي . ) 

 (. 51،  2006عواده ، 

ة شخصية يشعر معها : مس كما تعرف الثقة بالنفس بأهنا
الفرد بالكفاءة والقدرة على مواجهة العقاب والظروف املختلفة 
مستخدما اقصى ما تنتجه له إمكاناته وقدراته لتحقيق أهدافه املرجوة 
وهي مزيج إجيايب من الفكر والشعور والسلوك الذي يعمل على 
تشجيع النمو النفسي السوي والوصول بالفرد اىل املستوى املطلوب 
من الصحة النفسية والتكيف النفسي واالجتماعي ) القوامسة والفرح ، 

1996  ،37 . ) 

 الدراسات السابقة

بعنوان دور برامج اإلذاعة  ( : 2009دراسة ) الفي المطيري ، 
املدرسية يف تعزيز قيم االنتماء الوطين وقد هدفت الدراسة اىل 

يم االنتماء الوطين الكشف عن دور برامج اإلذاعة املدرسية يف تعزيز ق
من وجهة نظر الطلبة واملعلمون يف حمافظة عنيزة  باململكة العربية 

السعودية ، وقدم استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، وقد 
اعتمد على االستبانة كأداة جلمع املعلومات ، وتوصل الباحث للنتائج 

طلبة حنو التالية : عدم وجود اختالف جوهري يف مستوى استجابة ال
دور اإلذاعة املدرسية يف تعزيز االنتماء الوطين تعزى للعمر والدخل 
الشهري وتعليم االب واالم . والطالب واملعلمون املدروسون يوافقون 
على دور اإلذاعة املدرسية يف تعزيز القيم واملعارف الوطنية واملشاركة 

 ثانوية . واحلوار واالنتماء للوطن ومكتسباته لدى طالب املرحلة ال

:  بعنوان دور اإلذاعة  ( 2011دراسة )أميرة حسن سالم صبيح ، 
املدرسية يف تنمية املهارات االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية . 
واليت هدفت اىل التعرف على دور اإلذاعة املدرسية يف تنمية املهارات 
االجتماعية لدى طالب الثانوية ، وكما اعتمدت الدراسة على منهج 

انية على عينة عشوائية من املسح بالعينة ، وقد مت تطبيق الدراسة امليد
طالب املرحلة الثانوية ، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة 

( مفردة ، ومن النتائج اليت توصلت اليها الباحثة :  400وقوامها ) 
أن االخبار االذاعية املدرسية جاءت يف الرتتيب األول بني الفنون 

ات االجتماعية ، كما االذاعية األخرى املستخدمة يف تقدمي املهار 
%( 45.5احتل طالب املركز األول يف اعداد الربامج االذاعية بنسبة )

% ( وبلغت  41.7وبلغت نسبة املعلمون يف الربامج االذاعية نسبة ) 
 % (. 12.8امجايل نسبة اخصائي النشاط يف الربامج االذاعية معدل) 

اف ام يف . بعنوان دور اإلذاعة ام  ( 2011دراسة )عبد حمايل ،
تعزيز االنتماء الوطين لدى الطلبة اجلامعيني يف جامعة الشرق األوسط 
. ولقد هدفت هذه الدراسة يف التعرف على دور إذاعة ام اف ام يف 
تعزيز االنتماء الوطين لدى الطلبة اجلامعيني مع التطبيق على طلبة 

وجود جامعة الشرق األوسط وقد توصلت الدراسة اىل النتائج التالية : 
فروق ذات داللة إحصائية حول دور اإلذاعة املدرسية يف تعزيز 
االنتماء الوطين لدى الطلبة اجلامعيني يف جامعة الشرق األوسط تعزى 
ملتغري اجلنس ومتغري الكلية ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
حول دور اإلذاعة يف تعزيز االنتماء الوطين لدى الطلبة اجلامعيني يف 

 عة الشرق األوسط تعزى ملتغري املستوى الدراسي . جام

: بعنوان دور الصحافة واإلذاعة  ( 2003دراسة ) البريدي ، 
، دراسة حتليلية وميدانية لدى  املدرسية يف تدعيم االنتماء للوطن

التالميذ باحللقة الثانية من التعليم األساسي ولقد هدفت الدراسة اىل 
سية يف تدعيم االنتماء للوطن ، وقد دور الصحافة واإلذاعة املدر 

برنامج  264استخدم الباحث منهج املسح الشامل ، حيث مت حتليل 
 2/ 1إذاعي وهي عدد الربامج االذاعية اليت أذيعت خالل الفرتة من 
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م خالل الفصل الدراسي الثاين  2002/  4/  30وحىت  2002/ 
 النتائج التالية : من اربع مدارس مبحافظة املنوفية وتوصلت الدراسة اىل

أن اإلذاعة املدرسية تقوم بدور كبري يف تدعيم االنتماء للوطن ، كما 
انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات التالميذ 
املشاركني يف اإلذاعة املدرسية وغري املشاركني فيها على مقياس 

 االنتماء للوطن . 

: بعنوان واقع ممارسة النشاط املدرسي يف  ( 2000دراسة ) برهوم ، 
مرحلة التعليم األساسي الدين، وهدفت الدراسة اىل معرفة واقع ممارسة 
النشاط املدرسي مرحلة التعليم األساسي الدنيا يف حمافظة رفح 
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي مستعينة بأداة االستبانة 

عها املتوافرة يف مرحلة التعليم األساسي ملعرفة األنشطة املدرسية وأنوا
يف حمافظة رفح ، وطبقت الباحثة االستبانة على عينة من املعلمني 

( وتوصلت الدراسة اىل النتائج  165واملعلمات والبالغ عددهم )
التالية : ان مجيع جماالت األنشطة اليت ورد ذكرها يف االستبانة يلزم 

 التعليم األساسي الدنيا وان   توفريها وبدرجات متفاوتة يف مرحلة

% ( من األنشطة املتوفرة يف مرحلة التعليم األساسي الدنيا 25) 
% ( منها ميارس بدرجة متوسطة 35ميارس بدرجة قليلة جدا ، و)

% ( منها ال ميارس بدرجة  5% ( ميارس منها بدرجة كبرية و )35)و
 كبرية جدا، كما كشفت الدراسة عن وجود معوقات للممارسة
النشاط املدرسي يف مرحلة التعليم األساسي الدنيا ، وجدت الباحثة 
ان اكثرها حدة لكثرة املهام امللقاة على عاتق املعلم وكثرة اعداد الطلبة 
يف الفصل وقلة التجهيزات املادية اخلاصة مبمارسة النشاط املدرسي 
وعدم وجود األماكن املتخصصة وعدم وجود ميزانيات خاصة 

 درسي وقلة التعاون يف جمال النشاط املدرسي .بالنشاط امل

بعنوان دور األنشطة الرتبوية الالصفية  (: 2008دراسة)السالمي ، 
يف تنمية مواهب طلبة احللقة الثانية من التعليم األساسي يف سلطنة 
عمان ولقد هدفت الدراسة اىل معرفة دور األنشطة املدرسية الالصفية 

استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة يف تنمية مواهب الطلبة ، و 
( طالبا وطالبة موهوبني بناء على  205واستخدم عينة مكونة من ) 

درجاهتم يف مقياس السمات السلوكية ، ولقد جاءت النتائج لتشري 
عن وجود ضعف عام يف ممارسة الطلبة املوهوبني لألنشطة املدرسية 

( للتعليم األساسي ، وأن  10ـ  5الالصفية يف مدارس احللقة الثانية ) 
األنشطة الالصفية املتوفرة يف مدارسي احللقة الثانية من التعليم 
األساسي تسهم بوجه عام يف تنمية مواهب الطلبة ، واوصت الدراسة 
بتوفري األدوات واملواد الالزمة ملمارسة تلك األنشطة وإتاحة الفرصة 

مل على تضمني ممارسة جلميع الطلبة ملمارسة األنشطة الالصفية والع
الطلبة لتلك األنشطة يف التقومي التكويين للطلبة ، واعداد مشرفني 

 متخصصني ومؤهلني يف كل مدرسة لرعاية الطلبة املوهوبني . 

: بعنوان واقع استخدام االعالم  ( 2011دراسة )األحمدي ، 
املدرسي يف تربية مهارات االتصال اللغوي لدى تالميذ املرحلة 

املنورة ولقد هدفت الدراسة اىل معرفة واقع استخدام  ائية باملدينةاالبتد
االعالم املدرسي يف تربية مهارات االتصال اللغوي لدى تالميذ املرحلة 
االبتدائية باملدينة املنورة واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي 

مشرف  12ومن ادواته االستبانة ولقد طبقت على عينة مكونة من 
معلم للغة العربية  179مشرف للنشاط الثقايف و 35بوي وتر 

وتوصلت الدراسة اىل : ضرورة العمل على زيادة وعي معلمي اللغة 
العربية ومشريف النشاط الثقايف باملرحلة االبتدائية بأمهية استخدام 

 االعالم املدرسي يف تربية مهارات االتصال اللغوي . 

 : ( Rachel Hollrah   ،1999دراسة )راشيل هولرا 
بعنوان األنشطة املصاحبة للمنهج واثرها يف اإلجناز الدراسي ولقد 
هدفت الدراسة اىل معرفة العالقة بني اشرتاك الطلبة األمريكيني يف 
األنشطة املصاحبة للمنهج وبني اجنازهم الدراسي يف املراحل العليا 

تصني يف واستخدم الباحث املقابالت كأداة للدراسة مع عدد من املخ
جمال األنشطة الرتبوية ، واىل حتليل عدد من الدراسات يف هذا اجملال 
بعد حتديد جمموعة من األسئلة حول هذا املوضوع وتوصل الباحث 
للنتائج التايل : ان األنشطة الالمنهجية تؤثر يف شخصية الطالب 
املشارك وتربية مهارات الشخصية واالجتماعية مهمة لديهم 

راستهم . ويكتسب الطلبة املشاركون يف برامج وتساعدهم يف د
األنشطة الفنية مهارات حتليلية وابداعية وال بد من متويل األنشطة على 
حنو اكرب نظرا لفائدهتا الكبرية يف اإلجناز والتحصيل واتباع وسائل 

 متعددة لتشجيع الطلبة على االشرتاك يف برامج األنشطة املختلفة.

 Dovrac  ,Jack(   2009دراسة ) دفواك وجاك ، 
,Choi ,Changhee  بعنوان أثر اإلذاعة املدرسية على :

التحصيل الدراسي لطالب التعليم الثانوي ، واليت هتدف الدراسة اىل 
فحص العالقة بني خربات اإلذاعة املدرسية لطالب التعليم الثانوية 

( ، حيث   ( ACTواألداء على االختبارات واملقررات املعيارية 
( من اجل اجراء    (ACTفحصت الدراسة البيانات اجلديدة ل

بعض املقارنات واكتشاف بعض العالقات اجلديدة املتاحة .  وكانت 
( طالب من ملف كبري للطالب  31175عينة الدراسة مكونة من ) 

(. ومن  2009ـ  2004الذين مجعت بياناهتم أثناء السنوات من ) 
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وصل اليها : وجد الباحث نتائج مرتفعة هامة النتائج اليت تكم الت
احصائيا لدى طالب ذوي خربات اإلذاعة املدرسية مقارنة هبؤالء 
الطالب الذين مل ميروا هبذه اخلربات ، ففي خالل عامهم األول 
باملدرسة ، متتع الطالب ذوي اخلربات يف اإلذاعة املدرسية والذين بلغ 

، بينما حقق الطالب (   2.80( مبتوسطات ) 6137عددهم ) 
( بدون هذه اخلربات متوسط اقل من  25038الذين بلغ عددهم ) 

(2 .73  .) 

: قام الباحث  ( Harvanick   ،1986دراسة هارفنسك ) 
بدراسة عن العالقة بني جناح الطالب األكادميي ، ومشاركته يف 
األنشطة املدرسية ، وذلك عن طريق حتليل نتائج اختبارات الكليات 

( من طالب املرحلة  1067مريكية والتقارير الشخصية لعدد ) اال
( يف بعض   1984الثانوية املستجدين بالفصل الدراسي األول لعام ) 

كليات جنوب غرب الواليات املتحدة االمريكية ، وبني التحليل 
االحصائي ووجد الباحث ان هنالك عالقة ذات داللة إحصائية 

األنشطة املدرسية مثل اإلذاعة املدرسية  إجيابية بني اشرتاك الطالب يف
والنشاط الرياضي وجنتاحه يف اجملال االكادميي ويف املعدل العام 

 لشهادة املرحلة الثانوية.

:  ( Holland &Ander  ،1987دراسة هاالند واندر ) 
قام الباحث بدراسة النتائج اليت توصلت هلا ثالثون دراسة أجريت 

املدرسية الطالبية ، وعالقتها ببعض حول املشاركة يف األنشطة 
أن هنالك الباحث ،  املتغريات ، ومن النتائج اليت مت التوصل اليها 

عالقة إجيابية بني مشاركة الطالب يف األنشطة املدرسية ، والتفوق 
ي واالجناز يف واإلجناز التعليمي للطالب بااللتحاق بالتعليم اجلامع

خصي واالجتماعي ، وحتقيق األهداف الرتبوية العمل والتطور الش
مع الطلبة ، وأن اجلو الدراسي احمللي يؤثر يف نظرة وتطوير العالقات 

وكذلك احلال بالنسبة ، عة وقيمة األنشطة املدرسية الطالب لطبي
والشهرة ، وركزت الدراسة على ضرورة مشاركة الطالب يف  للمكافآت
الفاعلية من املدرسة قق الغاية و وذلك حىت يتح، درسية املاألنشطة 

فوق واالجناز العلمي لدى الطلبة وحتقيق األهداف الرتبوية وهو الت
 والتطور الشخصي . 

 السابقة التعليق على الدراسات

 -بعد االطالع على الدراسات السابقة نالحظ النقاط التالية :

 اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف استخدام -1
( ،  2011االستبانة  كأداة للدراسة كمثل دراسة األمحدي ) 

( ، ودراسة اليف  2011( ، وأمرية حسن )  2008والساملي ) 
 (.  2009املطريي ) 

تناولت الدراسات السابقة موضوع األنشطة الرتبوية  ، وأن  -2
موضوع اإلعالم الرتبوي واإلذاعة املدرسية هلا أمهية كبرية يف احلقل 

 الرتبوي .

اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف أن اإلذاعة  -3
املدرسية هلا دور أساسي يف صقل مواهب الطلبة ورفع الثقة بالنفس 

( ودراسة  2008ومن هذه الدراسات ، دراسة الساملي ) عندهم 
( ودراسة عبد  2003( ودراسة الربيدي )  2009اليف املطريي ) 

 (. 2011محايل ) 

اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أن معظم  -4
الدراسات السابقة تناولت جمموعة من األنشطة الالصفية بينما 

لت نشاط واحد فقط  وهو نشاط اإلذاعة الدراسة احلالية تناو 
 املدرسية.

أكدت الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية على أمهية اإلذاعة  -5
املدرسية يف صقل مواهب وقدرات الطلبة وأن فاعلية نشاط اإلذاعة 

 ضروري يف املدارس . 

حاولت الدراسة احلالية الربط بني الدراسة النظرية والتطبيقية على  -6
 مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان .   بعض

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف استخدامها  -7
( ،  استخدم  1999للمنهج الوصفي عدا دراسة راشيل هولرا )

( ، الذي اعتمد على املنهج  2003املقابالت ، ودراسة الربيدي ) 
عتمد فيها ( اليت ا 2009السمح الشامل ، ودراسة دفواك وجاك )  

 . ACTعلى اإلختبارات  

استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف اإلطار  -8
 النظري ويف اثراء الدراسة احلالية بعدد من املراجع العلمية .

اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة من حيث جمتمع  -9
 الدراسة ومكان الدراسة وأهم نتائجها وتوصياهتا . 

يأمل الباحث يف ان تقدم هذه الدراسة فائدة للجهات الرتبوية  -10
 ) اإلذاعة املدرسية ( .يف جمال األنشطة الرتبوية 
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 اإلطار النظري للدراسة

تعد اإلذاعة املدرسية من أهم األنشطة املدرسية وهي أداة 
اتصال هامة تستخدمها املدارس يف خماطبة الطلبة واجملتمع املدرسي 

وكذلك تزداد األمهية نتيجة لتعدد افاق الفكر والثقافة املختلفة أحيانا 
ويعد نشاط اإلذاعة املدرسية متعدد اجلوانب ويساعد يف تعليم الطلبة 
ورفع الثقة عندهم والرقي من العملية التعليمية .كما ان دور اإلذاعة 
املدرسية يتجسد يف ربط الطالب مبا جيري حوله من احداث وقضايا 

وضرورة إيصال ذلك اىل مجيع الطلبة باملدرسة ، كما ان هتمه ، 
اإلذاعة املدرسية مهمة جدا يف خماطبة الطلبة وتوصيل التوجيهات 
الالزمة هلم لالستفادة منها . وأن اإلذاعة املدرسية مهمة للغاية يف 
صقل شخصية الطالب وتنميتها وجعلها اكثر متيزا ورقيا .  كما تعد 

مة يف البيئة املدرسية واستطاعت ان تكون هلا اإلذاعة املدرسية مه
أهدافا مهمة للغاية ، و تعد النشاط األول الفعال مقارنة باألنشطة 
املدرسية االخرى . ومن خالل ذلك ميكننا تعريف اإلذاعة املدرسية  

 كالتايل .

كما أن اإلذاعة املدرسية عبارة عن جمموعة من الفقرات 
مبفردهم او باالشرتاك مع احد او بعض يقوم  طالب املدرسة بتقدميها 

املعلمني سواء أنكان مشرفا للنشاط أو اخصائي أو أي أحد من 
املعلمني األخرين ،  يف بداية كل يوم دراسي يف وقت حمدد ال يتجاوز 
العشر دقائق ، وال تقف اإلذاعة املدرسية عند فقرة بعينها بل تتعدد ما 

الدعاء واملعلومات واالخبار بني القران الكرمي واحلديث الشريف و 
واحلكمة ، وغريها من الفقرات األخرى اليت تتفق وتتناسب مع املرحلة 
العمرية والتعليمية للطالب وقد تكون اإلذاعة املدرسية مقسمة بني 
صفوف املدرسة وإعطاء مجيع الصفوف أحقية املشاركة على شكل 

 مسابقات . 

تعرف االذاعة املدرسية : بأهنا عبارة عن جمموعة من 
الفقرات يقدمها طالب املدرسة مبفردهم أو باالشرتاك مع احد او 
بعض املدرسني ، يف بداية كل يوم دراسي يف وقت حمدد ال يتجاوز 
العشر دقائق او الربع ساعة يوميا ، وال تقف اإلذاعة املدرسية عند 

 القران الكرمي واحلديث الشريف والدعاء فقرة بعينها بل تتعدد ما بني
واملعلومات واالخبار واحلكمة . وغريها من الفقرات اليت تتفق مع 

 (  11،  2009املرحلة العمرية والتعليمية للطالب .) نصار رمضان ، 

وتعرف أيضا : هي حمطة ارسال إذاعي تبث برامج 
ية املعتمدة يف هج الرتبو تعليمية متنوعة ترتبط ارتباطا وثيقا باملنا

وهي نوعان : إذاعة مدرسية داخلية خاصة تبث براجمها يف ، املدارس
دوائر مغلقة او مفتوحة داخل املؤسسة التعليمية ، وإذاعة مدرسية 

يها خارجية عامة تبث براجمها عرب االثري لينتفع هبا من يستمعون ال
 ( 26، 2000)حممد قريف ، خالل اليوم الدراسي او بعده

القول ميكننا احلديث ان النشاط اإلذاعي  وخالصة
املدرسي يتيح ألبناء املدارس تعليما وظيفيا مثمرا عن طريق العمل ، 
وتربية إعالمية فاضلة بواسطة النشاط ، وثروة لغوية مستمدة من 
املزاولة واملمارسة ، وتروحيا منهجيا مساعدا على استثمار أوقات الفراغ 

مجاعات صغرية موجهة ، وبذلك يكون وتنشئة اجتماعية مثلى داخل 
النشاط اإلذاعي املدرسي ركنا ركينا يف أي نظام تعليمي معاصر يتوخى 

 أبنائه برتبية إعالمية وظيفية رشيدة .

 أهمية اإلذاعة المدرسية

تعد أداه أساسية تعتمدها املدرسة يف تنظيم فقرات اليوم 
وف وبداية املدرسي ، وال سيما الطابور الصباحي والتوجه للصف

وانتهاء احلصة الدراسية  ، وإذاعة الربامج واالخبار اليت يهتم هبا الطلبة 
ويعىن هبا اجملتمع املدرسي ، واثراء الطلبة باملعلومات الالزمة وذلك من 
خالل جتديد الربامج اليت تقدم باإلذاعة بشكل يومي  ، وتنمية 

الصداقة يف املهارات االجتماعية لدى الطلبة كالتعاون والصدق و 
حتقيق النجاحات ، ورفع الثقة بالنفس والقدرة على احلديث بدون 
خجل وال ارتباك وبعيد عن االنطوائية، وتدعيم حب الوطن واالنتماء 
اليه من خالل الفقرات اليت تقدم باإلذاعة املدرسية بصورة دائمة 

 ومبدعة . 

كما يعد نشاط اإلذاعة املدرسية احد اهم القنوات اليت 
تخدم باملدرسة يف الربامج اإلعالمية ، وهو يعرب عن اآلراء واملواقف تس

واالجتاهات اخلاصة باجملتمع املدرسي تعرض يف اإلذاعة املدرسية 
االخبار واالبداعات والقضايا احمليطة باملدرسة وما حياج اليه اجملتمع 

 املدرسي واخلارجي من توجيهات ومناقشات . 

يسهم يف التكوين املعريف  ان نشاط اإلذاعة املدرسية
واالجتماعي للطلبة بصورة عالية وذلك إلمكانية تنويع الربامج االذاعية 
وربطها باملناهج املدرسية كما يسهم هذا النشاط يف خماطبة السمع 
والوجدان ومن هنا تظهر أمهيته . والقدرة على التعبري عن الذات 

اركة يف اعداد الربامج واحرتام الراي االخر وتكسبهم القدرة على املش
 االذاعية ومجع املعلومات من مصادرها الصحيحة .
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وتعد اإلذاعة املدرسية من اهم مصادر الثقافة املتجددة للطلبة يف 
تزويدهم بالوان طريفة من املعلومات واملعارف ، وجتذهبم حبسن 
االستماع ودقة الفهم والقدرة على النقد واحلكم وتنمية القدرة على 

ء والقراءة السليمة من خالل ما تقدمه من مقاالت إذاعية او االلقا
، 1996احاديث او حوارات يعدها الطالب ويقدموهنا ) شكري ، 

12  ) 

 أهداف اإلذاعة المدرسية

هتدف اإلذاعة املدرسية الستغالل أوقات الفراغ لدى 
الطلبة ، حيث أن اشراكهم هبذا النشاط يؤدي اىل استغالل وقت 

لديهم يف املنزل ، واكساب الطلبة املشاركني حب العمل الفراغ 
اجلماعي والتعاون فيما بينهم ، أي اكساهبم الصفات احلميدة اليت 
ينبغي اكساهبا إياهم ، والتعود على النفس ) التعلم الذايت ( يف 
الكتابة الفقرات والربامج االذاعية ، تعويد الطلبة على البحث والقدرة 

بع املعلومات ، معرفة كل ما يدور باملدرسة من على االستماع وتت
أنشطة وفعاليات ، التنوع يف طرح الربامج االذاعية يف خمتلف املواد 
الدراسية ، ربط املواد الدراسية باملناهج املرتبة معهم بالدراسة وطرح 

 األسئلة للقدرة على التفاعل واالجابة عليها.

شاف مواهب كما يهدف نشاط اإلذاعة املدرسية إىل اكت
الطلبة ، وتعويد الطلبة على حسن االلقاء واالستماع وغرس القيم 
واملبادئ واكساب الطلبة مهارات ومعارف متنوعة ، ومعاجلة بعض 
اإلشكاليات اليت تعىن بالطلبة كاخلجل والرتدد واالنطواء ، وربط 

ى املدرسة بالبيئة احمللية والقدرة على حتمل املسؤولية وتشجيع الطلبة عل
البحث وانتقاء املعلومات،  وتنمية مهارة القراءة واخلطابة وتعويد 
الطلبة على التفكري املبدع وامداد الطلبة باملعلومات واملعارف ، ومترس 
الطلبة على القيادة احلكيمة والقدرة على االملام باألحداث اليت جتري 

حمللي ، ومتابعتها ومساعدة الطلبة على التكيف مع اجملتمع املدرسي وا
والقدرة على االستفادة من اللغة املقدمة وانتقاء الكلمات والقدرة على 
التعبري والنطق السليم واألداء اجليد والقدرة على االرجتاجية على فرتت 
خمتلفة وتشجيع الطلبة املوهوبني واملثقفون وتوسيع مدارك الطلبة ، 

مية مهارة القراءة ورفع املستوى املتدين للطلبة ذو التحصيل املتدين وتن
والقدرة على االستنتاج وابداء الرأي والقدرة على التفكري املبدع والناقد 
وإدخال البهجة والسرور لدجى الطلبة وامدادهم باملعارف الالزمة 

 واملعلومات النافعة ليزدادوا علما وثقافة والقدرة على املواجهة .

ة باملعلومات وكذلك من أهداف اإلذاعة املدرسية : تزويد الطلب
واملعارف املتصلة بالدراسة ونظمها وربط الطلبة مبجتمعهم املدرسي 
واحمللي واكساب الطلبة مهارات االتصال اإلذاعي ومهارات التعبري عن 
اراءهم والثقة يف تفكريهم وقدراهتم العقلية ، كما تنمي لدى الطلبة 

مبصادر القدرة على التخطيط الفعال والقدرة على البحث واالطالع 
التعلم والقدرة على التذوق يف النصوص ويف اختيار الربامج املمتعة 
واملشوقة لدى الطلبة ، وتنمية اخليال العلمي والروح االبتكارية 
واكتشاف املواهب ورعايتها واحملافظة على الرتاث احلضاري والثقايف ، 
 وتوجيههم حنو القيم الالزمة لديهم كالتعاون وصلة الرحم واحرتام
املعلم وتوقري االخرين وحرية التعبري والنقد البناء ، وتربية مهارات 
الطلبة اللفظية منها وغري اللفظية والعمل على زيادة ثروهتم اإلبداعية 
والقدرة على تفاعل الطلبة مع احداث اجملتمع الداخلي واخلارجي 

 بشكل إجيايب .

 ية وسيلة فنية للفهم واالستيعاباإلذاعة المدرس

بعض الدارسني والباحثني من علماء الرتبية وعلم قام 
النفس ورجاالت التعليم ببحوث عديدة ودراسات علمية ، ووجدوا 
انه من بني األسباب والعوامل يف تسرب التالميذ وهروهبم من املدرسة 
، ونفورهم منها ، وتغيبهم عنها يرجع يف أساسه اىل ان هؤالء التالميذ 

لتعليمية بالسآمة وامللل والضيق واجلفاف يشعرون من خالل العملية ا
والصعوبة الروتينية ، اذ مل جيدوا يف املدرسة جماال إلشباع ميوهلم 
ورغباهتم ومتنفسا ملمارسة ما مييلون اليه منة مهارات وهوايات وانشطة 

 ( . 23خمتلفة .) علي حسن مصطفى ، 

وإنشاء إذاعة يف قلب املدرسة مهمة ضرورية وكفيلة 
السند الكبري للمعلمني من اجل ترسيخ دروسهم يف اذهان بإعطاء 

الطلبة وقد يكون ذلك عن طريق شرح موجز ملادة بعينها أو مسابقات 
 للطلبة مبا خيدم املنهج املدرسي وقد تكون عن طريق أسئلة منهجية .

 وظائف اإلذاعة المدرسية

تقوم اإلذاعة املدرسية كغريها من الوسائل اإلعالمية 
 بالكثري من الوظائف ميكن اجيازها كالتايل : املدرسية

بناء الشخصية املتكاملة للطلبة والطالبات ، وغرس مفهوم 
القيادة الذاتية لديهم ، والتثقيف والتعليم الذايت واالخبار واالعالن 
والتسلية واالمتاع والتوجيه واإلرشاد ، وبث القيم الدينية واألخالقية 

 وحماربة العادات الشاذة .



 مدى فاعلية نشاط اإلذاعة المدرسية في رفع الثقة بالنفس لدى الطلبة في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان
34 

 روط اإلذاعة المدرسية الناجحةش

إجياد مشرف متمكن لنشاط اإلذاعة املدرسية بالتعاون مع 
أخصائي األنشطة ، وجتهيز النشاط بكامل مستلزماته ووضعها مبكان 
مناسب ، والرؤية الواضحة لدى مجيع الطلبة اثناء تقدمي الربنامج 

باحي اإلذاعي ، وتوزيع السماعات يف أماكن خمتلفة بالطابور الص
،واختيار الطلبة املشاركني بعناية ، واعدادهم االعداد اجليد للتقدمي 
واالهتمام باملسابقات ، وإعطاء اجلوائز احملفزة واالهتمام باألخبار 
املدرسية أوال بأول ، واحلرص على تقدمي ما هو نافع للطلبة والتنوع يف 

اركة والتنويع تقدمي الفقرات اإلذاعة املدرسية وتشجيع الطلبة على املش
بني الطلبة واالبتعاد عن االرجتالية والعشوائية لفقرات اإلذاعة إن مل 
تكن هنالك جاهزية عالية ، ومراعاة التوازن يف نشر االخبار املدرسية 
والتعليق عليها إن دعت احلاجة وأن يضع هذا النشاط يف سجل 

 على خاص به لالستفادة منه دائما ، ومراعاة تنوع أصوات القائمني
 اإلذاعة حىت ال يشعر الطلبة بامللل والعدالة يف مشاركة الطلبة.

 جماعة اإلذاعة المدرسية

تتشكل مجاعة اإلذاعة املدرسية من جمموعة من الطلبة 
لديهم مواهب وقدرات إذاعية وحتت اشراف اختصاصيني باجلانب 

اإلذاعة الرتبوي او اإلعالمي . إن العمل الكبري الذي تقوم به مجاعة 
املدرسية هو تدريب أكرب عدد ممكن من الطلبة للوقوف خلف 
امليكرفون اإلذاعي يف املناسبات املختلفة ، خللق املشاركة اجلماعية 
املنسجمة مع احداث النظم الرتبوية املعمول هبا يف العامل ) احللواين ، 

1988 . ) 

ومتتاز مجاعة اإلذاعة املدرسية بإمكانيات وقدرات ال 
افر لدى البعض من ناحية الصوت وااللقاء وحسنت األداء والقدرة تتو 

على التعبري واجراء احملاورات مع االخرين وهؤالء الطلبة يتميزون بكثرة 
القراءة واالطالع ، وتقوم مجاعة اإلذاعة املدرسية بكل االعمال اليت 
ختص اإلذاعة املدرسية من حيث االعداد للربامج االذاعية وكتابتها 

نفيذها ، وكذلك تشغيل وصيانة األجهزة املستعملة ، وحترص مجاعة وت
اإلذاعة املدرسية على احلضور املبكر قبل بدء الربنامج اإلذاعي لكي 
يكون الوقت كافيا ملراجعة أعماهلم ، والتأكد من صالحية األجهزة ، 
 وتوزيع األدوار فيما بينهم مبدة كافية ، كما متتاز هذه اجلماعة باملرونة

 . تفرضها غياب الطلبةوتبادل األدوار بني الطلبة حسب الظروف اليت

 

 

 طوات  لكتابة اإلذاعة المدرسيةخ

 -من اخلطوات الالزمة لكتابة برنامج اإلذاعة املدرسية كالتايل :

ينبغي قبل البدء يف كتابة فقرات اإلذاعة  تحديد الهدف : -1
املدرسية أن حيدد اهلدف من هذه اإلذاعة هل هي حتوي مناسبة معينة 

 أم احتفال معني أم مادة معينة والصف والطلبة املعنيون وهكذا .

أيضا ينبغي حتديد املرحلة العمرية اليت تحديد المرحلة العمرية :  -2
درسية هل هي معنية بالصفوف الكبرية ستقوم بعمل برنامج اإلذاعة امل

أم الصغرية وملاذا ؟. أي ينبغي قبل السعي يف عمل فقرات اإلذاعة 
املدرسية الشروع يف معرفة املرحلة العمرية اليت ستعمل على برامج 

 اإلذاعة املدرسية والدور الذي سيقوم به كل طالب على حده .

نع املادة اليت  ينبغي حتديدتحديد المادة ودرجة أهميتها :  -3
ستقدم يف الطابور الصباحي واألمهية من وراء تقدميها ويف ماذا تعىن 

 هذه املادة . 

الشكل العام الذي من خالله سوف تحديد الشكل البرمجي :  -4
 يتم تقدمي الربنامج اإلذاعي . 

ينبغي كذلك أنن تحديد المساحة الزمنية إلذاعة البرنامج :  -5
زمنية لسري برنامج اإلذاعة املدرسية وكل طالب يتم حتديد الفرتة ال

إعطاؤه الوقت الالزم لديه حبيث ال يتجاوزها بشكل كبري وهنالك 
 مرونة يف ذلك حسب ما يقتضيه الربنامج وظروفه . 

 أدوار اإلذاعة المدرسية

هنالك العديد من األدوار اليت تتعلق بنشاط اإلذاعة 
 -ه:ة ومن هذه األدوار ما يلي ذكر املدرسي

وذلك عن طريق بث الربامج الدينية واألدبية والثقافية  الدور الثقافي :
اليت تزود الطلبة باملعارف واملعلومات املختلفة وكذلك املسابقات 

 الثقافية اليت تنظم يف الربنامج اإلذاعي .

وذلك عن طريق بث األخبار اليت حتتاج املدرسة  الدور اإلعالمي :
 إخبار الطلبة هبا .

وذلك عن طريق بث املعلومات اليت تتعلق باملنهج  ور التعليمي :الد
 الدراسي وغثراء املنهج الدراسي والتنويع يف املواد الدراسية .
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وذلك عن طريق بث احلفالت والربامج الرتفيهية   الدور الترفيهي :
كاملسرحيات والعروض الرياضية املصاحبه هلا وغريها من الربامج 

 الرتفيهية . 

وذلك عن طريق توصيل املعلومات للطلبة سواء  اإلداري : الدور
أكانت من قبل اإلدارة أم املعلمني وإبالغ الطلبة بالتعليمات 
والسلوكيات الالزم عليهم اتباعها  والقرارات اليت تتعلق باملدرسة 

 لضمان سري واستقرار العملية التعليمية . 

 دوات الالممة لذإذاعة المدرسيةاأل

يد من األدوات اليت ينبغي توافرها يف نشاط هنالك العد
اإلذاعة املدرسية ، لكي يظهر الربنامج اإلذاعي بشكل مرتب ومنظم 

دوات الالزمة توافرها ما وبه الكم الكبري من االستفادة ومن هذه األ
 -يلي : 

 جهاز تسجيل على أشرطة أو جهاز تسجيل رقمي . -1

 رفون جهاز مكرب صوت وميكرفون وحامل امليك -2

  Speakerمساعات  -3

 جهاز تشغيل األسطوانات )سي دي ( -4

 جمموعة تسجيالت تعليمية وثقافية واناشيد واغاين وطنية ودينية  -5

 أشرطة تسجيل فارغة وفالش ميموري . -6

ميكن ختصيص غرفة خاصة بنشاط اإلذاعة املدرسية إن أمكن  -7
 ذلك .

 لنشاط اإلذاعة املدرسية .جتهيز عدد من الكراسي والطاوالت  -8

 الب توب يتم استعارته بصورة دائمة للنشاط . -9

 بعض األدوات القرطاسية واملستلزمات األخرى . -10

توفري اهلدايا واملبالغ املالية لتفعيل بند األسئلة الثقافية وربطها  -11
 باملواد الدراسية . 

 هاتف نقال ويكون عند مشرف اإلذاعة املدرسية . -12

 كامريا تصوير وذلك من أجل تصوير الربامج اإلذاعية . -13

 

 

 مزايا اإلذاعة المدرسية

تتمتع اإلذاعة املدرسية مبزايا عديدة تؤهلها دون غريها من 
الوسائط اإلعالمية األخرى للقيام بأدوار متنوعة لصاحل اجلمهور يف 
شىت ميادين احلياة ، فهي وسيلة عصرية هامة من وسائل االتصال 
باجلماهري ، ال تتواىن يف خدمة املستمعني اليها وال جتربهم على التقيد 
بشروط معينة لالستفادة منها واالستماع هبا فقد اتسعت دائرة االقبال 
عليها وتزايدت جماالت استخدامها بتزايد احلاجة اليها . ومن امليادين 

 اليت اقتحمتها اإلذاعة امليدان املدرسي الرتبوي .

ملدرسية مزايا عديدة من شأهنا ان ترفع من درجة لإلذاعة ا
 -:( 110،  2006حنان يوسف ،  (الوعي نذكر منها 

تتيح للتالميذ اكتساب مهارات التعبري اللغوي الشفوي والكتايب  -1
 ويف جماالت أخرى أيضا.

ترفع معنويات التالميذ الذين ينفذون اإلذاعة املدرسية ، وتقوي  -2
م وتصقل مواهبهم وتريب فيهم اجلرأة شخصياهتم وتشحذ ميوهل
 والشجاعة وسرعة البديهة .

ـ تنمية مهارات االصغاء لدى الطلبة املستمعني وتدرب اذاهنم وعقوهلم 
 على السرعة والدقة يف تلقي الرسائل اإلعالمية .

تغذي التالميذ مبعارف علمية وثقافية متنوعة وتنشر الوعي  -3
 ميع املراحل العمرية التعليمية .املستنري لدى الطلبة وتصلح جل

ختدم املقررات الدراسية املختلفة وتعني املعلمني على االملام  -4
 باألساليب الرتبوية املستجدة .

تساعهم بدور بارز يف دعم الوحدة الفكري لدى الطلبة ويف  -5
 تكوين رأي عام يف املدرسة 

يهم اخلجل متكن املعلمني من معاجلة التالميذ الذين يسيطر عل -6
 والذين يعاونون من االنطواء والعزلة .

تدفع التالميذ اىل االعتزاز بأنفسهم والثقة ورفع الروح املعنوية  -7
 عندهم .  

ترفع من القدرة على االلقاء ويكون هنالك تنافس بني الطلبة  -8
 وكذلك يف انتقاء الكلمات 
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التخاطب باللغة تفتح للطلبة التعلم الذايت لديهم وتشجعهم على  -9
الفصحى وتعلمهم القراءة اجلهرية املعربة وادب احلوار وحسن 

 االستماع واملناقشة .

تبث الروائع العلمية واألدبية احلبيسة يف بطون الكتب وجتعل  -10
 من املعرفة على اطالع دائم عندهم .

تثري خيال السامع وتطلق سراحه ، وتفيد يف إذاعة الدروس  -11
  ترقية الذوق الفين واجلمايل عند الطلبة .النموذجية ويف

 اعداد برامج اإلذاعة المدرسية أسس

 -من األسس اليت يرتكز عليها نشاط اإلذاعة املدرسية كالتايل :

أن يكون الربنامج هادفا وحيويا ، وذلك بأن حيدد مقدم 
الربنامج اإلذاعي واالهداف املراد حتقيقها من خالل االستماع اليه 

وي الربنامج على ما حيث الطلبة على االستجابة النشطة ،وأن حيت
وذلك بتزيدهم باملعلومات واملعارف اليت حيتاجون اليها ،  والتأثري 
فيهم باملؤثرات الصوتية  ،وان حيتوي الربنامج على ما يعزز استجابة 
الطلبة املستمعني وان يهتم الربنامج باملعلومات املتميزة وحداثتها ورقيها 

يكون هنالك تنوع يف الربنامج اإلذاعي من اخبار ثقافية ، وان 
وترفيهية لكي جتذب انتباه الطلبة ، وان تكون اإلذاعة املدرسية املنشط 
األول الذي يشارك يف االحتفاالت واملناسبات وغرس القيم الدينية 
والوطنية يف نفوس الطلبة ،كالقرآن واحلديث واحلكم واالناشيد 

الثقافية والربامج والفقرات املتنوعة،  واحلث على واألدعية واالسئلة 
التعاون والتسامح ، وحث الطلبة على التفوق الدراسي ومشاركة اعداد  
كبرية من الطلبة يف هذا النشاط ، واتاحة الفرصة للجميع باملشاركة 

 وان تكون فقرات الربنامج يف وقت قصري وهادف .

 منهج الدراسة

املنهج الوصفي ، والذي يهتم تعتمد هذه الدراسة على 
جبمع البيانات واملعلومات الالزمة يف الدراسة ووصف الظاهرة كما هي 

 يف الواقع ومن مث حتليلها وتفسريها .

 عينة الدراسة 

استخدم الباحث أداة الدراسة وهي االستبانة يف مجع 
البيانات واملعلومات املتعلقة بدراسته كما اشتملت عينة الدراسة على 

( طالب وطالبة ، ومت توزيع االستبانة عليهم هبدف مجع  500) 
 البيانات الالزمة لتحقيق اهداف الدراسة .

 نتائج الدراسة

اإلذاعة املدرسية هلا دور كبري وفعال يف رفع الثقة بالنفس وتنمية  -1
 املواهب لدى الطلبة وقد جاءت هذه العبارة بدرجة كبرية جدا . 

بضرورة التنويع يف برامج اإلذاعة املدرسية ملا هلا أكد معظم الطلبة  -2
 دور هام يف تثقيف الطلبة ومتيزهم وتفاعلهم .

اإلذاعة املدرسية تغرس لدى الطلبة حب التطلع والتعاون وتكون  -3
 مستوى اإلجيابية عندهم وقد جاءت بدرجة عالية بدرجة كبرية .

 ضعيفة جدا . تعد اإلذاعة املدرسية مضيعة للوقت جاءت بدرجة -4

برامج اإلذاعة املدرسية املقدمة هلا قيمة وفائدة بدرجة كبرية شريطة  -5
 أن تكون خمطط هلا مسبقا .

برامج اإلذاعة املدرسية تزيد من الثقة بالنفس لدى الطلبة  -6
 املشاركني يف نشاط اإلذاعة املدرسية أكثر من غريهم .

اون بني الطلبة ولقد تغرس اإلذاعة املدرسية روح احملبة والتع -7
 جاءت بدرجة عالية .

أكد اغلب الطلبة بأمهية التنوع يف الربامج االذاعية اليت تقدم  -8
 وضرورة اشراك الطلبة مجيعا .

برامج اإلذاعة املدرسية حتسن الطالب يف القراءة لديهم ويف  -9
 القدرة على االرجتالية وهلا قيمة وفائدة لدى املستمعني .

 مقترحاتالتوصيات وال

العمل على حتفيز الطلبة للمشاركة يف اإلذاعة املدرسية من خالل  -1
 توظيف الوسائل والطرق واألساليب القائمة على التفكري .

بناء جسور الثقة والتعاون بني اإلدارة العليا واملدرسة واجملتمع  -2
احمللي يف وضع احللول واملشكالت اليت تعاين مها املدارس يف نشاط 

 عة املدرسية .اإلذا

اجراء دورات تدريبية للمشرفني يف نشاط اإلذاعة املدرسية ،  -3
وكذلك األخصائيني املعنيني باألنشطة املدرسية من أجل تطوير نشاط 

 اإلذاعة املدرسية .

اعداد دليل يعين بنشاط اإلذاعة املدرسية وتوجيه القائمني للعمل  -4
 عليه يف املدارس خبطط عالية .
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على تشجيع الطلبة ملمارسة هذا النوع من األنشطة وأن العمل  -5
يكون إلزاميا من أجل غرس الثقة عندهم ، وأن يكون جلميع الطلبة 

 دون استثناء .

أمهية دور االسرة يف توعية أبناءهم للمشاركة يف هذا النشاط من  -6
اجل تنمية شخصياهتم ودعوهتم حلضور االحتفاالت واملناشط 

 م فيها ليكون حافزا ألبنائهم .املدرسية وتشجيعه

تقدمي احلوافز املادية للمشاركني املبدعني يف تنفيذ فقرات نشاط  -7
 اإلذاعة املدرسية وتقدمي احلوافز للمشرفني من املعلمني .

توفري املستلزمات األساسية بالكامل يف كل املدارس واليت حيتاج  -8
 إليها نشاط اإلذاعة املدرسية . 

 المراجع

مصر ، دار  االعالم اإلذاعي والتلفزيوني( .  1985يم امام ) إبراه
 2الفكر العريب، ط

( . واقع ممارسة املناشط اللغوية غري  2006أبو العطاء ، وحممد )
الصفية يف مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة كما يراها 

، اجلامعة اإلسالمية ،  ، رسالة ماجستيراملديرون واملعلمون 
  غزة .

، بريوت  : دار  7،  جملد  لسان العرب( .  1994ابن منظور ، ) 
 صادر. 

( . واقع االعالم املدرسي يف تربية  2011االمحدي ، عدنان )  
مهارات االتصال اللغوي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف 

، كلية الرتبية  رسالة ماجستير غير منشورةمكة املكرمة ، 
 لكة العربية السعودية . ، جامعة ام القرى ، املم

( .دور الصحافة واإلذاعة املدرسية  2003الربيدي، سكره علي )
يف تدعيم االنتماء للوطن " دراسة حتليلية " وميدانية على 

رسالة تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي ، 
، معهد الدراسات العليا للطفولة ، ماجستير غير منشورة 

 جامعة عني مشس .

دور األنشطة التربوية في تنمية ( .  2008املي ، خمتار حممد )الس
مواهب الطلبة الحلقة الثانية من التعليم األساسي في 

، معهد البحوث والدراسات العربية . جامعة  سلطنة عمان
 الدول العربية . 

( . املكونات الفرعية للثقة بالنفس واخلجل .  2001العنزي ، ) 
 3، ع مجلة العلوم االجتماعية.  دراسة ارتباطية عاملية

 . 29جملد 

(. النشاط املدرسي أهدافه  1990الغامدي ، عبداهلل عبدالرمحن )
ووسائله وإمكانية تطويره ، دراسة ميدانية للمرحلة املتوسطة 

،  رسالة دكتوراه غير منشورة باململكة العربية السعودية ، 
 كلية الرتبية ، جامعة طنطا .

( . تطوير مقياس الثقة النفس ، األردن ،  1993) القوامسة والفرح 
 جامعة الريموك .  

( . التنشئة االجتماعية والثقة بالنفس .  2001املخزومي ، امل ) 
  122، ص :  63( ، جملد  578) مجلة المنهل

( . دور برامج اإلذاعة املدرسية يف تعزيز قيم  2009املطريي ، اليف )
، جامعة   جستير غير منشورةرسالة مااالنتماء الوطين ، 

 نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض . 

( . دور اإلذاعة املدرسية يف تنمية  2011أمرية حسن سامل صبيح )
رسالة املهارات االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية . 

 . كلية الرتبية . جامعة بنها . ماجستير غير منشورة

ور اإلدارة املدرسية يف هتيئة ( . د 1989باجودة ، بثينة ) 
رسالة ماجستير غير االستخدام األمثل لإلذاعة املدرسية ، 

 ، كلية الرتبية ، ام القرى ، مكة املكرمة . منشورة

( . واقع ممارسة النشاط املدرسي يف مرحلة  2000برهوم ، مسرية) 
،  رسالة ماجستير غير منشورةالتعليم األساسي الدنيا ، 

 المية . غزة .اجلامعة اإلس

االعالم في المؤسسات التعليمية ( .  2006حنان يوسف ) 
 . 1، القاهرة ، مطابع العبور احلديثة ، ط  التربوية

( . دور أخصائي االعالم الرتبوي يف  1999خليل ، حسن ) 
رسالة االرتقاء باألنشطة اإلعالمية يف املدارس املصرية ، 

، جامعة االزهر ، غزة ، كلية الرتبية  ماجستير غير منشورة
 . 

النشاط المدرسي بين النظرية ( .  2010سعيد عبداهلل اليف ) 
 . القاهرة ، عامل الكتب .  والتطبيق
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اإلذاعة المدرسية في ضوء ( .  2000شكري ، عبداجمليد )
 ، دار الفكر العريب ، القاهرة .  تكنولوجيا التعليم

العربية في ضوء اإلذاعات ( .  1996شكري ، عبداجمليد ، )
،        القاهرة ، دار الفكر العريب ،  تكنولوجيا التعليم

 . 1ط 

( . دور اإلذاعة املدرسية يف تنمية  1998عاطف وديع مسعد )
رسالة الوعي البيئي لدى تالميذ التعليم االعدادي ، 

. القاهرة ، معهد الدراسات  ماجستير غير منشورة
 س .والبحوث البيئية ، جامعة عني مش

( . دور إذاعة أم اف أم يف  2011عبد محايل ، امحد يوسف ) 
تعزيز االنتماء الوطين لدى الطلبة اجلامعيني : جامعة الشرق 

،       رسالة ماجستير غير منشورةاألوسط منوذجا ، 
 جامعة الشرق األوسط ، كلية االعالم ، األردن .

الثقافة  ، القاهرة ، دار االعالم التربويعلي حسن مصطفى ، 
 للنشر والتوزيع ، دون سنة نشر  .

 مجلة بلسم( . احرتام الذات والثقة بالنفس ،  1990عوادة رنا ) 
 .360، ع  26، جمموعة 

تكنولوجيا االعالم في المجال ( .  1988ماجي احللواين، ) 
 ، القاهرة ، دار الفكر العريب . التعليمي التربوي

ط اإلذاعي املدرسي يف تنمية ( . اثر النشا 2000حممد قريف ، ) 
 رسالة ماجستير في علوم التربيةمهارات التعبري اللغوي ، 

 ، معهد علم النفس وعلوم الرتبية . جامعة اجلزائر .

، القاهرة ، دار  االعالم التربوي( . 1978حمي الدين الالذقاين ) 
 الثقافة اجلديدة .

ر كنوز . دا االعالم المدرسي( .  2010مصطفى منر دعمس ) 
 . 1املعرفة للنشر والتوزيع . ط 

( . موسوعة اإلذاعة املدرسية ، القاهرة  2009نصار رمضان عمر ) 
 ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع  . 
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