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ملخص: 
يف  املدر�سية  الإدارات  دور  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
يف  الرتبوية  العملية  خدمة  يف  املدر�سية  الإذاعة  فاعلية  زيادة 
املدار�س الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية، ودرا�سة 
دور متغريات اجلن�س، والتخ�س�س، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة 
يف التعرف على دور الإدارات املدر�سية يف زيادة فاعلية الإذاعية 

املدر�سية.
عينة  و�سملت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم 
الأ�سا�سية  املدار�س  ومديرات  مديري  من  املجتمع،  اأفراد  الدرا�سة 
مديراً   )42( البالغ عددهم  والبرية،  اهلل  رام  احلكومية يف حمافظة 

ومديرة.
اأن درجة تقدير  اإىل جمموعة من النتائج )  وخل�ست الدرا�سة 
والبرية  اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  الأ�سا�سية  املدار�س  مديري 
بني  فروق  وجود  وعدم  مرتفعة،  كانت  املدر�سية  الإذاعة  لفاعلية 
وخل�ست  اجلن�س،  ملتغري  يعزى  وذلك  ومديراتها  املدار�س  مديري 
اإىل اأن مديري املدار�س ذوي التخ�س�سات العلمية هم اأكرث اهتمامًا 
الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  الأدبية  التخ�س�سات  ذوي  املديرين  من 
املدر�سية، واأن مديري املدار�س الذين �سنوات خربتهم 5 �سنوات فما 

دون هم الأكرث اهتمامًا بزيادة فاعلية الإذاعة املدر�سية (.
املدر�سية،  الإدارات  الأ�سا�سية،  املدار�س  املفتاحية:  الكلمات 

الإذاعة املدر�سية.

The role of school administrations in increas-
ing the effectiveness of school radio in serving 
the educational process in governmental primary 
schools in the Ramallah and Al-Bireh Governorate

Abstract:

This study aimed at identifying the role of school 
administrations in increasing the effectiveness of 
school radio in serving the educational process in 
governmental primary schools in the Ramallah and 
Al-Bireh Governorate, and studying the role of gender, 
specialization, academic qualification and years of 
experience variables in increasing the effectiveness of 
school radio.

The researcher used the descriptive analytical 
method; the sample included all members of the 
study population, from male and female principals 
of governmental primary schools in Ramallah and 
Al Bireh Governorate, amounting to (42) male and 
female principals. 

The study concluded to a set of results, including: 
(that the estimation degree of the government 
primary school principals in Ramallah and Al-Bireh 
Governorate for the effectiveness of school radio was 

high. It appears that there is no difference between 
school male and female principals attributed to the 
variable of gender, and that school principals with 
scientific disciplines are more interested in increasing 
the effectiveness of school radio than those with 
literary disciplines. It also concluded to a fact that 
school principals who have five year experience or 
less are most interested in increasing the effectiveness 
of school radio). 

Keywords: primary schools, school 
administrations, school radio.

املقدمـة
النظام  يف  الإدارية  الت�سكيالت  اأ�سغر  املدر�سية  الإدارة  تعد 
الرتبوي واأهمها، لأنها تتعهد ال�سيا�سية التعليمية وما يت�سمنها من 
اأهداف وغايات بالتنفيذ والتخطيط، حيث اأدى ذلك اإىل تغري دور مدير 
واملتمثلة  التقليدية  الإدارية  بالواجبات  القيام  جمرد  من  املدر�سة 
اإىل  ا�ستمراريتها  و�سمان  ونظامها  املدر�سة  على  املحافظة  يف 
قيامه بدور قيادي يتج�سد فيه تطوير املناهج والأ�ساليب والأن�سطة 

املدر�سية املرافقة للمنهاج املدر�سي والت�سال باملجتمع املحلي.
وعطفا على ما �سبق تعد الإدارة املدر�سية عن�رصاً اأ�سا�سيًا من 
املدر�سة  �سوؤون  اإدارة  عاتقها  على  ويقع  الرتبوية،  العملية  عنا�رص 
من معلمني وم�ستلزمات مدر�سة، اإ�سافة اإىل �سوؤون الطلبة والتوا�سل 
اأ�رصهم وحل م�سكالتهم، واحلفاظ على مبنى املدر�سة وحميطه  مع 
الإدارة  على  ذلك  اإىل  ي�ساف  املدر�سية،  واملن�ساآت  وحمتوياته 
املدر�سية التوا�سل والتن�سيق مع مدير الرتبية والتعليم التابعة لها، 
وهذه  باملدر�سة،  املحيطة  والبيئة  املحلي  املجتمع  مع  والتوا�سل 
كلها اأمور ذات اأهمية بالغة للمدر�سة والطلبة واأ�رصهم، كما اأنها ذات 
ال�سدفة  باب  من  ولي�س  والتعليمية  الرتبوية  للعملية  بالغة  اأهمية 
اأن لكل مدر�سة اإدارة مدر�سية ومديراً مهما كان حجمها اأو املرحلة 
الإدارة املدر�سية لها واجبات عديدة  اأن  التابعة لها، ذلك  الدرا�سية 
مدر�سية  اإدارة  دون  واملدر�سة  عديدة،  باأطراف  ومرتبطة  ومتنوعة، 
ومتنوعة.  عديدة  مل�سكالت  وتتعر�س  متداخلة  اأمورها  �ستكون 

)�سلمان،2007(
الأهمية يقع على  بالغ  ن�ساطًا مدر�سيًا  املدر�سية  لالإذاعة  اإن 
عاتق الإدارة املدر�سية، ول يقل اأهمية عن باقي اهتماماتها ب�سكل 
عام، اإذ احتل مكانًا بارزاً داخل املدر�سة، وتهدف اإىل بلورة �سخ�سية 
واإك�سابه  املدر�سي،  املجتمع  مع  التكيف  على  وم�ساعدته  التلميذ، 
املهارات املختلفة، وعالج بع�س ال�سلبيات التي قد يكون هذا التلميذ 
اأو عدم النتماء، وتعمل  واقعًا حتت تاأثريها، مثل اخلجل، والرتدد، 
لهم  والذي يوفر  الفراغ  ا�ستغالل وقت  الإذاعة املدر�سية كذلك على 

فر�سًا حقيقية لإك�ساب بع�س الهوايات )�سكري، 2000، �س58(.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
حيث  التعليمية  العملية  يف  املدر�سية  الإذاعة  لأهمية  نظراً 
ينظر اإليها يف غالبية املدار�س �سيئًا مكماًل ولي�س عماًل اأ�سا�سيًا من 
اأعمال الإدارة املدر�سية، ونظراً للدور الكبري والهام لالإدارة املدر�سية 
يف هذا املجال، اأجرى الباحث هذه الدرا�سة للتعرف على دور الإدارة 

املدر�سية يف زيادة فاعلية الإذاعة املدر�سية.
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وميكن ح�رص م�سكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الرئي�س التايل:
الإذاعة  ◄ فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  دور  ما 

اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  الأ�سا�سية  املدار�س  يف  املدر�سية 
والبرية؟ 

وانبثق عن ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية:
الدرا�سة  ◄ جمتمع  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اختالف  يوجد  هل 

املدر�سية  الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  دور  نحو 
الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا  يف املدار�س 

ملتغري اجلن�س؟
الدرا�سة  ◄ جمتمع  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اختالف  يوجد  هل 

املدر�سية  الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  دور  نحو 
الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا  يف املدار�س 

ملتغري التخ�س�س؟ 
الدرا�سة  ◄ جمتمع  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اختالف  يوجد  هل 

املدر�سية  الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  دور  نحو 
الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا  يف املدار�س 

ملتغري املوؤهل العلمي؟ 
الدرا�سة  ◄ جمتمع  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اختالف  يوجد  هل 

املدر�سية  الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  دور  نحو 
الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا  يف املدار�س 

ملتغري �سنوات اخلربة؟ 

أهمية الدراسة: 
تتناوله  الذي  املو�سوع  اأهمية  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تنبع 
التعلم  والتميز يف عمليتي  اجلودة  بتحقيق  املتزايد  الهتمام  حيث 
الرتبوي  الإعالم  من  كجزء  تاأتي  املدر�سية  فالإذاعة  والتعليم، 
للطالب يف  عونًا  تكون  اأن  منها  يطلب  والتي  املدر�سة  الداخلي يف 
الأن�سطة املدر�سية وم�سجعًا لهم على حت�سيل العلم واملعرفة، وغر�س 
القيم الإ�سالمية النبيلة، ومعاي�سة ظروف املجتمع، وتاأكيد املفاهيم 

للتعليم، والعمل، والنتماء للوطن.
يف  التطبيقية  الناحية  من  اأي�سًا  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتظهر 
الإفادة من نتائجها يف توجيه نظر امل�سئولني يف الرتبية والتعليم 
وو�سعهم يف اأهمية و�سائل الإعالم الرتبوية داخل املدر�سة الفاعلة 
املدر�سية  الإذاعة  واأهمية  اليجابية،  والجتاهات  القيم  ن�رص  يف 
كافة،  التالميذ  فئات  اإىل  ت�سل  كبري  تاأثري  لها  اإعالمية  كو�سيلة 
مرتبطة  براجمها  كانت  اإذا  خ�سو�سًا  خماطبتهم  يف  وجناحها 
باملقارنة  التكاليف  قليلة  كونها  اإىل  بالإ�سافة  واملجتمع  بالبيئة 

مع غريها من الو�سائل.

أهداف الدراسة:
ي�سعى الباحث من خالل الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق الأهداف 

التالية:
فاعلية . 1 زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  دور  على  التعرف 

الإذاعة املدر�سية يف خدمة العملية الرتبوية يف املدار�س الأ�سا�سية 
احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبريه.

بيان اأثر متغريات اجلن�س، والتخ�س�س، واملوؤهل العلمي، . 2
و�سنوات اخلربة يف زيادة فاعلية الإذاعية املدر�سية.

حمددات الدراسة:
احلد امل��س�عي: دور الإدارات املدر�سية يف زيادة فاعلية  ♦

الإذاعة املدر�سية يف خدمة العملية الرتبوية يف املدار�س الأ�سا�سية 
 2014 الدرا�سي  العام  من  والبريه  اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية 

/2015 و بذلك تتحدد الدار�سة باحلدود التالية:
الأ�سا�سية  ♦ املدار�س  يف  املدر�سية  الدارات  املكاين:  احلد 

احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبريه.
الدرا�سي  ♦ العام  من  الثاين  الف�سل  يف  متثل  الزماين:  احلد 

.2015  /2014
املدار�س  ♦ ومديرات  مديري  الب�رصي: متثل يف جميع  احلد 

الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبريه.

مصطلحات الدراسة:
الإدارة املدر�سية: هي كل ن�ساط منظم مق�سود وهادف تقوم 
به الإدارة املدر�سية ممثلة مبدير املدر�سة ونائبه، بحث تتحقق من 
ورائه الأهداف الرتبوية املن�سودة، وهي لي�ست غاية واإمنا هي و�سيلة 

لتحقيق اأهداف العملية الرتبوية. )املنيف، 2011(
الكلمة  فيه  تبث  اإعالمي  تربوي  ن�ساط  هي  املدر�سة:  الإذاعة 
بق�سد الإنباء والتثقيف والتوجيه الرتبوي والرتفيه، ت�سل مفاهيمه 
على الذهن كمادة م�سموعة يف اأ�سكال خمتلفة، وتعتمد على عنا�رص 
القراءة،  على  والقدرة  الوا�سح،  والتعبري  ال�سليم،  كالنطق  متنوعة، 
والوقف ال�سحيح، وح�سن ال�ستماع، والنتباه يف ا�ستقبال الربامج 

)وزارة الرتبية والتعليم العمانية، 2006، �س2(

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

اإلطار النظري:

لتن�سجم  املدر�سة  تهيئة  عاتقها  على  يقع  املدر�سية  الإدارة 
وم�ستلزمات  ومقاعد  �سفوف  من  الرتبوية  العملية  متطلبات  مع 
وال�سلوكي،  التدري�سي  اأدائهم  املدر�سية، وتقييم  وبرنامج ح�س�سهم 
وحل امل�سكالت التي تعرت�سهم اأثناء عملهم، كما اأن الإدارة املدر�سية 
من�ساآت  وتوابعه من  املدر�سة  مبنى  احلفاظ على  واجب  عليها  يقع 
التعليمية  والو�سائل  واملعدات  املياه  ومالعب وحمامات وخزانات 

والريا�سية اإ�سافة اإىل الإذاعة املدر�سية. )العاجز، 2011(

مفهوم اإلدارة املدرسية:

فريق  بها  يقوم  التي  املن�سقة  اجلهود  هي  املدر�سية:  الإدارة 
من العاملني يف املدر�سية )اإداريني وفنيني(، بغية حتقيق الأهداف 
الدولة  اإليه  تهدف  ما  مع  يتم�سى  حتقيقًا  املدر�سة  داخل  الرتبوية 
يعني  وهذا  �سليمة.  اأ�س�س  وعلى  �سحيحة  تربية  اأبنائها  تربية  من 
الإدارة املدر�سية هي عملية تخطيط وتن�سيق وتوجيه لكل عمل  اأن 
تعليمي اأو تربوي يحدث داخل املدر�سة من اأجل تطور وتقدم التعليم 

فيها. )عطوي، 2004(
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وظيفة اإلدارة املدرسية: 

الإدارة  يف  جديداً  اجتاهًا  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  لقد 
املدر�سية، فلم تعد جمرد تي�سري �سوؤون املدر�سة تي�سرياً روتينيًا، ومل 
يعد هدف مدير املدر�سة جمرد املحافظة على النظام يف مدر�سته، 
التالميذ  وح�رص  املو�سوع،  اجلدول  وفق  الدرا�سة  �سري  من  والتاأكد 
والعمل على اإتقانهم للمواد املدر�سية، بل اأ�سبح حمور العمل يف هذه 
والإمكانيات  الظروف  كل  توفري  وحول  التلميذ،  حول  يدور  الإدارة 
التي ت�ساعد على توجيه منوه العقلي والبدين والروحي، والتي تعمل 
يدور  اأ�سبح  كما  النمو،  هذا  لتحقيق  الرتبوية  العملية  حت�سني  على 

اأي�سًا حول حتقيق الأهداف الجتماعية التي يدين بها املجتمع.
الظروف،  تهيئة  هي:  املدر�سية  لالإدارة  الرئي�سية  فالوظيفة 
وتقدمي اخلدمات التي ت�ساعد على تربية التالميذ، وتعليمهم، رغبة 
وجمتمعاتهم.  اأنف�سهم  لنفع  وذلك  لهم،  املتكامل  النمو  حتقيق  يف 

)اأحمد،2002(

مهمات مدير املدرسة:

العاملني  جهود  تن�سيق  هي:  املدر�سة  ملدير  الرئي�سية  املهمة 
كافة يف املدر�سة وتوفري الت�سهيالت والمكانات لتحقيق الأهداف 
الرتبية والتعليم، كذلك توجيه  املتوقعة منها واملنبثقة عن فل�سفة 
الأهداف.  تلك  لتحقيق  ال�سليمة  امل�سارات  يف  الب�رصية  الطاقات 

)اخلواجا، 2004(

مهمات مدير املدرسة املتعلقة بالعمل التعليمي: 

وهي املهام التي ت�سعى اإىل تغيري �سلوك امل�ساركني يف العملية 
التعليمية من مدر�سني واإداريني وتالميذ بغية الو�سول اإىل الأهداف 
اأع�ساء  حفز  هي:  املهام  وهذه  حتقيقها.  اإىل  املدر�سة  ت�سعى  التي 
هيئة التدري�س باملدر�سة لبذل اأق�سى جهد، والعمل مع اأع�ساء هيئة 
التدري�س يف املدر�سة على تطوير وتنمية وحت�سني الأن�سطة املدر�سية 
و�سع  يف  باملدر�سة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مع  والعمل  املختلفة، 
خطط تقومي، وت�سجيل التقدم الدرا�سي للتالميذ، وت�سجيع الدرا�سات 
تاأ�سي�س  التدري�س، والعمل على  واأ�ساليب  امل�ستمرة لتطوير املناهج 
مركز فني للموارد التعليمية وت�سهيل ا�ستخدامه، واإتاحة فر�س النمو 
اأع�ساء  وتوجيه  وتقومي  باملدر�سة  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  املهني 

الهيئة التدري�سية. )عابدين، 2001(

مهمات مدير املدرسة املتعلقة بالطلبة:
تعلم  ♦ على  ت�ساعد  التي  ال�سليمة  املدر�سية  البنية  تهيئة 

الكتب  مثل  الدرا�سة  م�ستلزمات  توفري  خالل  من  وتقدمهم  الطلبة، 
واملالعب  املريحة  ال�سفية  والغرف  التعليمية  والو�سائل  واملقاعد 

واملرافق الأخرى.
العناية بال�سحة اجل�سمية والنف�سية للطلبة.  ♦
متابعة حت�سيل الطلبة وت�سخي�س مواطن ال�سعف لديهم،  ♦

وامل�رصفني  واملعلمني  الإدارة  بني  بالتعاون  عالجه  على  والعمل 
الرتبويني واأولياء الأمور.

اأ�سبابها  ♦ وفهم  ال�سلوكية،  الطلبة  م�سكالت  على  التعرف 
والعمل على حلها بالتعاون مع الأ�رصة واملر�سد الرتبوي واملعلمني.

عليها  ♦ والإ�رصاف  الالمنهجية  الطلبة  لن�ساطات  التخطيط 
وتقوميها با�ستمرار. )اخلواجا،2004(

مفهوم اإلذاعة املدرسية:

به  يقوم  الذي  احلر  الن�ساط  باأنها:  املدر�سية  الإذاعة  تعرف 
الفرد داخل املدر�سية عن طريق امليكورفون خالل طابور ال�سباح، 
اأو من خالل الف�سحة اأو عن طريق الت�سجيل على اأ�رصطة كا�ست، وقد 
يتم الن�ساط الإذاعي بطريقة �سفوية يف حال تعطل مكرب ال�سوت، اأو 
اأ�سح  عدم وجوده يف كثري من مدار�س القرى، وهذا يتطلب اختيار 
لالأ�سوات ومعرفة جتاه الريح حتى ل يتبدد ال�سوت قبل و�سوله اإىل 

امل�ستمعني )عفيفي، 2008، �س80(.
مدر�سية  اأن�سطة  اإىل  يكون  ما  اأحوج  الفل�سطيني  والطالب 
وبرامج اإذاعية تكون قادرة على تدعيم قيمِه وتعزيزها، وخا�سة قيم 
النتماء الوطني وما تت�سمنه من حب الوطن والدفاع عنه والعتزاز 
ظلم  من  يعانيه  ما  وب�سبب  ذلك،  وغري  بنائه  يف  وامل�ساركة  به 
الحتالل الإ�رصائيلي وحرمانه من اأب�سط حقوقه يف احلياة والعي�س 
بحرية، وما يعانيه من ح�سار جائر عليه، ومن حماولة الحتالل 
العامل  حماولت  اإىل  بالإ�سافة  الفل�سطينية،  هويته  لطم�س  الدائمة 
الغربي لبث قيم وعادات غريبة بعيدة كل البعد عن عادات املجتمع 
وقيمه  عروبته  عن  الفل�سطيني  الإن�سان  اإبعاد  اأجل  من  الفل�سطيني 
الفل�سطيني  املجتمع  عاتق  على  يقع  لذلك  والفل�سطينية،  العربية 
لدى  الوطني  النتماء  تدعيم  م�سوؤولية  موؤ�س�ساته  وكل  اأفراده  بكل 
التي  املوؤ�س�سات  اأهم  من  املدر�سة  وتعد  الطلبة،  وخا�سة  اأبنائه، 
ت�ستطيع غر�س النتماء الوطني يف نقو�س طلبتها، فاملدر�سة ميكن 
لها اأن تدعم النتماء الوطني من خالل احلب والتفاعل بني الأجيال 
ال�ساعدة، واإ�سباع رغباتهم، ومراعاة ميولهم يف اإطار قيم املجتمع، 
وربط قلوبهم باأن�سطتها التي تغر�س النتماء الوطني لديهم )اخلطيب، 

)811:2001

أهمية اإلذاعة املدرسية:
ترجع اأهمية الإذاعة املدر�سية باأنها اأ�رصع و�سيلة من و�سائل 
امل�ستمعني  اآذان  اإىل  ت�سل  املذاعة  فالكلمة  املدر�سة  داخل  الإعالم 
يف ذات اللحظة املنطوقة فيه، فهي اأكرث واأهم و�سائل الإعالم تاأثرياً 
يف الطالب ويف تثقيفهم وتوجيههم، وكذلك خلق �سلة بينهم وبني 
اأي�سَا يف جمال التوعية الدينية  العامل اخلارجي، ول نن�سى دورها 
كل  ت�سل  فهي  النت�سار  وا�سعة  اأنها  كما  والجتماعية،  والعلمية 
اإليها  ال�ستماع  يعوق  ول  وال�سوارع  وامل�سانع  املناول  يف  النا�س 
الرتبية  )وزارة  والكتابة.  القراءة  يعرف  ل  اأميًا  امل�ستمع  كون 

والتعليم، 2007، �س7 - �س8(.
التي  اللفظي  الت�سال  و�سائل  اإحدى  املدر�سية  الإذاعة  وتعد 
اأ�ساليبها  وتعد  براجمها،  يف  والتنوع  ال�سوت  نغمات  على  تعتمد 
التالميذ. كما  اأذهان  اأجل تثبيتها يف  يف نقل اخلرب واملعلومة من 
باملهارات  التلميذ  يزود  الذي  املدر�سة،  يف  الأبرز  الن�ساط  اأنها 
امليول  ك�سف  على  وتعمل  القراءة  مهارة  مثل:  حلياته،  املطلوبة 
الإلقاء،  على  التدريب  طريق  عن  �سقلها  على  والعمل  واملواهب 
وتقدميها.  الربامج  واإعداد  اللغوية  والطالقة  اجلمهور  ومواجهة 

)الأحمدي،2009، �س17(.
ترجع  املدر�سية  الإذاعة  اأهمية  اأن   2004 اإ�سماعيل،  ويرى 

اإىل اأنها:
جميعًا، . 1 بالطالب  املدار�س  يف  امل�سئولني  ات�سال  ت�سهل 

واإبالغهم اأي اأوامر اأو تعليمات خا�سة بالتعليم، اأو ب�سلوكهم داخل 
وخارج املدر�سة.
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واإبالغهم . 2 باملعلمني  املدر�سة  اإدارة  ات�سال  ت�سهل 
واإن  التعليمية،  العملية  �سري  بح�سن  اخلا�سة  والقرارات  التعليمات 
ال�سخ�سي  والت�سال  املطبوعات،  يتم من خالل  ما  كان هذا كثرياً 

بني اإدارة املدر�سة وهوؤلء املعلمني.
اإدارة . 3 ت�ستخدمها  اأ�سا�سية  اأداة  تعد  املدر�سة  الإذاعة 

طوابري  يف  وخا�سة  املدر�سي،  اليوم  فقرات  تنظيم  يف  املدر�سة 
ال�سباح والف�سح وال�ستعرا�سات املدر�سية.

من املمكن اأن ت�ساعد الإذاعة املدر�سية يف الإثراء الثقايف . 4
باملجتمع املدر�سي من خالل تقدمي الإنتاج الثقايف اجليد للعنا�رص 
الطالبية التي تتمتع مبوهبة مميزة يف املجالت الثقافية املختلفة.

ذات . 5 الأوقات  يف  اأ�سا�سية  ات�سال  اأداة  املدر�سية  الإذاعة 
الطبيعة اخلا�سة، مثل بداية وانتهاء اأوقات العمل وال�سالة.

أهداف اإلذاعة املدرسية:

الرتب�ي  الإعالم  اأهداف  من  املدر�سية  الإذاعة  اأهداف  تنبثق 
عم�ما بكل �س�رة، وتق�م على فل�سفة املجتمع املدر�سي التي ت�جد 

فيه، ومن بني اأهدافها:
وتوجيههم . 1 والثقايف،  احل�ساري  الرتاث  على  املحافظة 

والتعاون،  الرحم،  ك�سلة  العليا،  الرتبوية  والقيم  الجتاهات  نحو 
الآراء  عن  التعبري  وحرية  الآخرين،  اآراء  وتقدير  املعلم،  واحرتام 
البناء، وينطبق على هذا اجلزء ما جاء يف  الذاتي  واملواقف والنقد 

دور ال�سحافة يف التعرف على مواهب الطالب.
تقدم لهم األوانًا من العلوم واملعارف ب�سورة م�سوقة تقوم . 2

اإىل  بذلك  ت�سعى  وهي  والتب�سيط،  والتف�سري  والتحليل  ال�رصح  على 
اأفكارهم،  عن  التعبري  ومهارة  الإذاعي،  الت�سال  مهارات  اإك�سابهم 

والثقة يف تفكريهم وقدراتهم العقلية.
ي�سهمون . 3 حينما  الواقعية  والنظرة  اجلماعية  فيهم  ُتنمي 

وجمتمعها  املدر�سة  واأن�سطة  يتنا�سب  الذي  لرباجمها  التخطيط  يف 
املحلي وهم يقدمون هذه الربامج ويعملون على تطويرها وبالتايل 
تعودهم على البحث والطالع وتعرفهم مب�سادر املعلومات والقدرة 
على التذوق. وت�سجيعهم على التفكري العلمي، وتنمية اخليال العلمي 

والروح البتكارية، واكت�ساف املواهب ورعايتها.
التي . 4 واملعارف  والأخبار  باملعلومات  الطالب  تزويد 

الف�سيولوجي،  تكوينهم  ال�ستطالع بحكم  فيهم حب  ون�سجع  تهمهم 
ربطهم  وهو:  عموما  الرتبوي  الإعالم  اأهداف  اأهم  اأحد  يحقق  وهنا 
واملعارف  باملعلومات  وتزويدهم  واملحلي،  الدرا�سي  مبجتمعهم 
املتنوعة.  وبراجمها  ونظمها  واأن�سطتها  الدرا�سة  ب�سئون  املت�سلة 

)وزارة الرتبية والتعليم، 2007(
 ،2006( وبركات  �س167(،   ،2002( �سحاته  يذكر  كما 

�س18(، اأن من اأهداف الإذاعة املدر�سية اأي�ساً:
اأنها . 1 اللفظية، كما  اللفظية، وغري  التالميذ  تنمية مهارات 

تعودهم على ال�رصعة يف التفكري والتعبري.
زيادة . 2 على  والعمل  واإبداعاتهم،  التالميذ  مواهب  �سقل 

ثروتهم اللغوية.
طريق . 3 عن  وذلك  الإلقاء،  ح�سن  على  التالميذ  ت�سجيع 

واختيار  التعبري،  على  اأقدر  جتعلهم  كما  اجليد،  تدريبهم  ممار�سة 
تطوير  على  وتعمل  املتنوعة،  لل�سياقات  املنا�سبة  اللغوية  الألفاظ 

اأفكارهم، وتنمية اأحا�سي�سهم.

مزايا وعيوب اإلذاعة املدرسية:

لالإذاعة املدر�سية العديد من املزايا والعي�ب منها:
ال�سفوي . 1 التعبري  مهارات  اكت�ساب  اإمكانية  للتالميذ  تتيح 

والكتابي يف مواقف طبيعية بعيدة عن التكلف، ويف جمالت حيوية 
حمببة اإىل نفو�سهم.

�سخ�سياتهم، . 2 وتقوي  املذيعني  التالميذ  معنويات  ترفع 
والإقدام  اجلراأة  فيهم  وتربي  مواهبهم،  وت�سقل  ميولهم،  وت�سحذ 

وال�سجاعة والرجتال و�رصعة البديهة.
وتدرب . 3 املذيعني،  التالميذ  لدى  الإ�سغاء  مهارة  تنمي 

الإعالمية  الر�سائل  فيتلقى  والدقة،  ال�رصعة  على  وعقولهم  اأذواقهم 
وفك رموزها وفهمها ونقدها واإ�سدار الأحكام عليها.

ي�سيطر عليهم . 4 الذين  التالميذ  متكن املعلمني من معاجلة 
اخلجل، ويقودهم اإىل العزلة والزهد والنطواء، فيعر�سون عن احلياة 

اجلماعية، ويعانون ال�سعور بالنق�س والق�سور وال�سعف والتخلف. 
لهم . 5 وتفتح  التالميذ،  ل�سالح  الثقافية  احلقول  تك�سف 

الف�سحى،  باللغة  التخاطب  على  وت�سجعهم  الذاتي،  التعلم  اأبواب 
وتعلمهم القراءة اجلهرية املعربة واآداب احلديث واحلوار واملناق�سة 

وال�ستماع. 
ومن عي�ب الإذاعة املدر�سة كما ذكر خطاب )1987، �س59(، 

و�سكري )2000، 98(، وبركات )2006، �س60(، ما يلي:
الرتويج، . 1 اإىل  املدر�سية  الإذاعية  الربامج  اأكرث  تهدف 

الرتويج  اإذا ما كان  اأنه  اإىل زيادة املعلومات، ويعتقد  والت�سلية، ل 
هدفًا، وحمل فكرة جيدة فاإنه ل مانع من اإدراجه �سمن الربامج.

ما . 2 اإذا  التالميذ،  بع�س  انتباه  املدر�سة  الإذاعة  ت�ستت  قد 
الذين يت�سفون بفرتة  اأولئك  كانت الربامج طويلة نوعا ما، خا�سة 
حمدودة للرتكيز، والفهم، ومن املعروف اأن فرتة النتباه عند غالبية 
امل�ستمعني ق�سرية، وقد ي�سعب على الكثريين منهم تركيز النتباه، 

وال�ستماع لفرتة طويلة.
ومن جانب اآخر تعد الإذاعة املدر�سية من اأهم و�سائل الت�سال 
املهمة داخل املدر�سة ولها دورها املوؤثر والفًعال يف توجيه الراأي 
العام الطالبي، كما تتيح للتالميذ فر�سة تكوين ال�سخ�سية، والعمل 
الطالب  على  تعود  كما  والتعاون،  الن�سجام  يف  الن�سط  التعاوين 
واملحتوى،  ال�سكل  يف  هادفة  وتثقيفية  وتعليمية  تربوية  بفوائد 
كما ت�سهم الإذاعة املدر�سية يف معاجلة بع�س الظواهر ال�سلبية يف 
املجتمع املدر�سي مثل: العزلة والنطواء واخلوف من املواجهة لدى 
بع�س التالميذ واللعثمة والتاأتاة، وتعترب املدر�سة من اأهم الأن�سطة 
الرتبية  علماء  ذلك  اأكد  كما  الرتبوية  الأهداف  لتحقيق  الالمنهجية 
والتعليم، ملا لها من تاأثري فعال ومبا�رص يف تنمية قدرات الطالب 

وت�سجيع مواهبهم وهواياتهم )معو�س، 1998، �س21(.
وتنمي الإذاعة املدر�سية بع�س مواهب الطالب مثل اخلطابة، 
اأيام  اأمام ح�سد من الطالب يف  القراءة والإلقاء اجليد  والقدرة على 
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للربامج،  اجليد  الإعداد  طريق  عن  ذلك  ويتم  واملنا�سبات،  الندوات 
للطالب  تتيح  الإذاعة  فاإن  كذلك  امل�ستمعني،  الطالب  لدى  واإ�سغاء 
اأن يبنوا لأنف�سهم ثقافة �سمعية، خا�سة اإذا كان ما ُيقّدم يف الإذاعة 

املدر�سية ينا�سب ميولهم )املطريي، 2009، �س35(.

شروط جناح اإلذاعة املدرسية

ميكن  وتعليمية،  وتربوية  اإعالمية  و�سيلة  املدر�سية  الإذاعة 
ا�ستخدامها يف حتقيق اأهداف متعددة، ولكي تنجح الإذاعة املدر�سية 
و�سليم حتى  ت�سري على منهج وا�سح  اأن  ينبغي  اأهدافها  يف حتقيق 
توؤدي الربامج الإذاعية يف اإذاعة املدر�سة ودورها املاأمول واأهدافها 

املن�سودة. 
من وج�ه هذا املنهج ال�ا�سح ما يلي:

حتديد اأهداف الإذاعة املدر�سية وربطها باأهداف املدر�سة . 1
حتى توؤدي لتنمية �سخ�سية الطالب واإتاحة فر�س البتكار والتعبري 
املدر�سة  اأهداف  وخدمة  الدرا�سية  املناهج  وتدعيم  له،  ال�سليم 

واملجتمع.
اأن تكون الإذاعة املدر�سية و�سيلة لتقوية ال�سلة بني البيئة . 2

واملدر�سة خلدمة املجتمع، ول باأ�س من اأن ي�سرتك اأولياء الأمور يف 
اإثراء املنهج  الإذاعية ح�سب تخ�س�ساتهم حتى يتم  الن�سطة  بع�س 

بهذه امل�سادر الب�رصية املتاحة يف البيئة املحلية.
اأن تبتعد الإذاعة املدر�سية عن ال�سورة التقليدية التي ت�سري . 3

عليها بع�س املدار�س، فتبداأ بتحية ال�سباح وكلمة ال�سيد الناظر ثم 
م�رصف اجلماعة، واأن جتتهد كل مدر�سة ليكون لها �سفة ذاتية، واأن 

حتاول تقدمي اأ�ساليب متعددة ومتجددة يف براجمها.
اأن تهيئ املدر�سة الفر�سة لأكرب عدد من تالميذ املدر�سة . 4

بال�سرتاك يف براجمها املختلفة.
اجلدول . 5 فقرات  من  فقرة  لكل  املحدد  بالوقت  اللتزام 

الإذاعي، وترتيب هذه الفقرات ح�سب الأهمية والأولوية حيث تعطى 
الأولوية لأخبار املجتمع املدر�سي.

اأن تنبثق الربامج الإذاعية من املجتمع املدر�سي، وترتبط . 6
به، واأن ت�ساير مراحل النمو املختلفة فالإذاعة يف املدر�سة البتدائية 

غريها يف املرحلة الإعدادية والثانوية.
ا�سرتاك . 7 يراعى  واأن  هادفًا  الإذاعي  الربنامج  يكون  اأن 

التالميذ يف التخطيط له واإعداده وتنفيذه وتقوميه.
اأ�سماء . 8 فيه  يبني  املدر�سة  الإذاعة  جلماعة  �سجل  اإعداد 

يتم  وما  الدورية  والجتماعات  والربنامج  العمل  وخطة  اجلماعة، 
تنفيذه من اخلطة العامة، ومدى م�ساهمة التالميذ من ن�ساط وتقومي 
الن�ساط  جلماعات  اأ�سبوعي  زمني  برنامج  واإعداد  الن�ساط،  لهذا 

الأخرى للم�ساهمة يف الإذاعة املدر�سية. 
بحيث . 9 اإذاعتها  بعد  الإذاعية  املادة  حلفظ  ملفات  اإعداد 

تكون ملفات مو�سوعية. )اإ�سماعيل، 2004(

الدراسات السابقة:
والأجنبية  العربية  الدرا�سات  من  العديد  على  الباحث  اطلع 
ما  الدرا�سات  هذه  بني  من  وكان  الدرا�سة،  مبو�سوع  العالقة  ذات 

واقع  على  التعرف  التي هدفت  درا�سته  )2012( يف  به حممد  قام 
الإعالم الرتبوي يف املرحلة الثانوية من منظور املعلمني والطالب 
الرتبوية  التنمية  على  تاأثريه  ومدى  اخلرطوم  حملية   - بال�سودان 
على  الباحث  واعتمد   ،)600( من  العينة  تاألفت  الطالب،  ل�سلوك 
كما  املعلومات  جلمع  كاأداة  ال�ستبيان  وا�ستخدم  الو�سفي،  املنهج 
النظام،  با�ستخدام  املنا�سب  الإح�سائي  التحليل  اأ�ساليب  ا�ستخدم 
اأن�سطة  وجود  منها:  النتائج  من  جمموعة  عن  الدرا�سة  اأ�سفرت  وقد 
الثانوية بال�سودان وبن�سبة �سعيفة )50  اإعالمية تربوية باملرحلة 
%(، ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني املعلمني والطالب يف 
قدرة الإعالم الرتبوي على بث القيم الرتبوية يف املرحلة الثانوية 
منها،  التو�سيات  من  جمموعة  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  بال�سودان، 
زيادة الهتمام بالأن�سطة الإعالمية يف املرحلة الثانوية واملراحل 
التعليمية املختلفة، والإفادة من اخلدمات التي تقدمها التكنولوجيا 
الر�سالة  تركز  واأن  باملدار�س،  الرتبوية  الإعالمية  الأن�سطة  يف 
الإعالمية لالأن�سطة الطالبية على الق�سايا املتعلقة بالقيم الرتبوية 

وخا�سة الإ�سالمية وخدمة ومتا�سك املجتمع. 
هدفت  درا�سة   )2012( ا�سحاق  واأبو  م�سطفى  اأبو  واأجرى 
القيم لدى طالب  اإىل التعرف على دور الإعالم املدر�سي يف تدعيم 
مدار�س الثانوية العامة مبحافظة غزة، وقد تكونت عينة الدرا�سة من 
)680( طالبًا وطالبة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأكرث القيم التي 
يدعمها الإعالم املدر�سي لدى الطالب هي: القيم الدينية بوزن ن�سبي 
الدرا�سية  والقيم   ،83.2% ن�سبي  بوزن  الوطنية  القيم   ،%  88.1
بوزن ن�سبي 81.6 %، واأن الوزن الن�سبي للدرجة الكلية للمقيا�س قد 
بلغ 76.5 %، كما اأظهرت الدرا�سة اأنه توجد فروق معنوية يف دور 
الإعالم املدر�سي يف تدعيم القيم لدى الطالب تعزى ملتغري اجلن�س 
واأظهرت  الإناث،  ول�سالح  والجتماعية  الدرا�سية  القيم  جمايل  يف 
نتائج الدرا�سة اأنه ل توجد فروق معنوية يف باقي جمالت املقيا�س، 
فروق  توجد  اأنه  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما  اجلن�س،  ملتغري  تعزى 
معنوية يف دور الإعالم املدر�سي يف تدعيم القيم لدى الطالب، تعزى 
الكلية،  والدرجة  الدرا�سة  مقيا�س  الأدبي يف جمالت  الفرع  ملتغري 

ما عدا القيم الدينية ل�سالح الطالب كل من الفرع الأدبي والعلمي.
على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2009( الأحمدي  واأجرى 
واقع ا�ستخدام الإعالم املدر�سي يف تنمية مهارات الت�سال اللغوي 
نظر  وجهة  من  املنورة  باملدينة  البتدائية  املرحلة  تالميذ  لدى 
معلمي اللغة العربية وم�رصفيها وم�رصيف الن�ساط، وا�ستخدم املنهج 
عينة  وتكونت  ا�ستبانة،  �سكل  على  الدرا�سة  اأداة  بناء  الو�سفي، ومت 
الدرا�سة من )12( م�رصفًا تربويًا، و)35( م�رصفًا للن�ساط الثقايف، و 
)179( معلمًا للغة العربية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأهمية ا�ستخدام 
تالميذ  لدى  اللغوي  الت�سال  مهارات  تنمية  يف  املدر�سي  الإعالم 
عينة  اأفراد  نظر  وجهة  من  املنورة  املدينة  يف  البتدائية  املرحلة 
الدرا�سة  اأظهرت  كما  متو�سطة،  وبدرجة  جداً  كبرية  كانت  الدرا�سة 
اأي�سًا،  كبرية  بدرجة  كانت  املدر�سي  الإعالم  ا�ستخدام  معوقات  اأن 
وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات اآراء 
اأفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغريات املوؤهل، ونوع املوؤهل، وطبيعة 
العمل، و�سنوات اخلدمة، يف حني اأظهرت وجود فروق حول معوقات 
الدرا�سة  اأو�ست  وقد  الرتبويني،  ل�سالح  املدر�سي  الإعالم  ا�ستخدام 
وم�رصفيها  العربية  اللغة  معلمي  وعي  زيادة  على  العمل  ب�رصورة 
تنمية  يف  املدر�سي  الإعالم  باأهمية  الثقايف  الن�ساط  وم�رصيف 

مهارات الت�سال اللغوي.
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وهدفت درا�سة الأ�سود )2004( اإىل التعرف على دور الإذاعة 
املدر�سية يف تزويد التالميذ باملعلومات، وطبقت الدرا�سة على عينة 
ع�سوائية بلغت حجمها )400( مفردة موزعة بالت�ساوي بني الذكور 
كانت  للتكرارات  معدل  اأعلى  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  والإناث، 
الرتتيب  يف  ال�سيا�سية  املو�سوعات  ت�ساوت  بينما  الدينية،  للفئة 
بينما  الثالث،  الرتتيب  على  الأدبية  املو�سوعات  وح�سلت  الثاين، 
ح�سلت املو�سوعات الرتفيهية على الثالث اأي�سًا، وبالن�سبة لأ�سكال 
للتكرار،  معدل  اأعلى  على  الإذاعية  الفنون  ح�سلت  فقد  امل�سمون 
املركز  الإذاعي  واحتل احلديث  الأول،  املركز  الإذاعي  فاأحتل اخلرب 
الثاين، كما بينت النتائج وجود عالقة ارتباطيه داله اإح�سائيا بني 
العتماد،  عن  الناجمة  والتاأثريات  املدر�سية  الإذاعة  على  العتماد 
وبينت اأي�سًا وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإناث 
يف الثقة بالإذاعة املدر�سية ل�سالح الإناث، كذلك وجود فروق بني 
الفروق  فكانت  الإناث،  ل�سالح  العتماد  دوافع  والإناث يف  الذكور 
التوجيه  دوافع  اأن  فحني  الإناث،  ل�سالح  والت�سلية  الفهم  دافع  يف 
الذي يتمثل  التوجيه  الذكور والإناث يف دوافع  فال يوجد فرق بني 
يف الإر�سادات والتنبيه على الأن�سطة والإعالن عن الرحالت، كذلك 
ُوجدت فروق بني الذكور والإناث يف التاأثريات الناجمة عن العتماد 

على جمالت املعرفة وال�سلوك واملجال الوجداين ل�سالح الإناث.
اإىل   )Dvorak, Jack, 2001( وجاك  دفوراك  درا�سة  وهدفت 
التعرف على مدى تقبل اأخ�سائي ال�سحافة املدر�سية لعمله ور�ساه 
على  ا�ستبيان  الدرا�سة  وا�ستخدمت  وظيفته،  على  ذلك  وتاأثري  عنه، 
اأخ�سائي يف ولية  عينة ع�سوائية من الأخ�سائيني عددها )699( 
حتققه  ما  على  للتعرف  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  اإنديانا 
وظيفتهم لهم، واأ�سفرت الدرا�سة عن اأن احلد من حريتهم يف الكتابة 
والن�رص، والرقابة ال�سديدة عليهم، مما يوؤدي اإىل عدم الر�سا الوظيفي 
% منهم غري را�سني عن عملهم، نظراً   67 اأعمالهم، واأكرث من  عن 

لعدم اإ�سباع وظيفتهم لهم، وقلة الدخل املادي.
الإذاعة املدر�سية  وطبق رزق )2001( درا�سة بعنوان »واقع 
درا�سة  ال�سعودية«  العربية  اململكة  يف  العام  التعليم  مراحل  يف 
تقوميية. وهدفت للتعرف اىل واقع الذاعة املدر�سية يف مدار�س حايل 
وع�سري باململكة العربية ال�سعودية من وجهة نظر الطالب واملعلمني، 
بع�س  تقدمي  خالل  من  املدر�سية  الذاعة  تطوير  يف  وامل�ساهمة 
املقرتحات لزيادة فاعلية الذاعة املدر�سية والتغلب على ال�سعوبات 
التي تواجهها. وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي واعتمدت 
اأداة البحث على ال�ستبانة حيث اأعدت ا�ستبانتني: احداهما موجهة 
للطالب، والأخرى للمعلمني. ومت ا�ستخدام �سلم تقدير ثالثي )8.8.4( 
اإ�سدار حكم على كل مفردة وتكونت عينة البحث من )830( طالبًا 
وطالبة و)800( معلم ومعلمة حيث مت اختيار )40( طالبا وطالبة 
و)80( معلما ومعلمة من كل مدر�سة مت اختيارهم بطريقة ع�سوائية 
عدم  يلي:  ما  النتائج  واأو�سحت  والثانوية.  املتو�سطة  املراحل  من 
وجود اأخ�سائي اإعالم تربوي باملدار�س، كما ل يوجد جلان فرعية 
ال�سمات  باأن  الدرا�سة  بينت  كما  ميولهم.  ح�سب  الطالب  من  مكونة 
لذلك  متو�سطة،  بدرجة  تتوافر  الإذاعة  على  للقائمني  ال�سخ�سية 
يجب الهتمام بتدريب امل�رصفني على الإذاعة املدر�سية حاليًا على 
النواحي الفنية والعلمية، وكذلك فان ن�سبة امل�ساركة يف املرحلتني 

املتو�سطة والثانوية �سعيفة. )رزق، هناء 2001(

التعرف  اإىل   )Chandler, 1998( ت�ساندلري  درا�سة  وهدفت 
اللغة  ف�سول  يف  اجلماهريية  الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  كيفية  على 
اأربع  يف  للمادة  معلمًا   )44( نظر  وجهة  من  الثانوية،  الإجنليزية 
مدار�س ثانوية حكومية يف مدينة ون�ستون �سامل يف نورث كارولينا، 
ومت تعبئة )23( ا�ستبيانا لغر�س الدرا�سة، وتو�سلت الباحثة اإىل اأن 
اجلماهريي  الإعالم  و�سائل  ي�ستخدمون  العينة  اأفراد  من   %  94
مرتني اأ�سبوعيًا يف تدري�سهم، وهذا ي�سري اإىل موافقتهم على فعالية 
النقدي، كما  التفكري  املهارات، كمهارة  تدري�س  الإعالم يف  و�سائل 
بينت اأن 94 % من اأفراد عينة الدرا�سة يرى ميكن اأن تكون طريقة 
ا�ستخدام  اإمكانية  على  يوافقون   % و48  الكتابة،  لتدري�س  فعالة 
بينما ل يوافق  للن�سو�س املطبوعة،  الإعالم كبديل مقبول  و�سائل 
52 % على ذلك، كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن 13 % منهم ل ي�سعرون 

بالفائدة التي يجنونها من ا�ستخدام و�سائل الإعالم يف الف�سل.
وطبق هوب�س وريني )Hobbs, Renee, 1990( درا�سة هدفت 
و�سائل  ملواد  املدار�س  معلمي  ا�ستخدام  اأمناط  طبيعة  حتديد  اإىل 
ال�سحف  ذلك:  يف  مبا  الدرا�سية  ف�سولهم  داخل  املختلفة  الإعالم 
واجلرائد، واملجالت، و�رصائط الفيديو، واأجهزة الكمبيوتر، والفيديو، 
واأو�سح املعلمون املفحو�سون ما هي جتاهاتهم حول تاأثري و�سائل 
باهتمام  يتعلق  فيما  وت�سوراتهم  واأرائهم  ال�سباب،  على  الإعالم 
والو�سائل  الكمبيوتر  ا�ستخدام  واأهمية  اجلارية،  بالأحداث  الطالب 
الباحث  وقام  الرتبوية،  العملية  احلديثة يف  التكنولوجية  والأدوات 
بتطبيق ا�ستبيان على )180( من معلمي املدار�س، وتو�سلت الدرا�سة 
اإ�ساءة  بحالت  الوعي  من  جيد  مب�ستوى  يتمتعون  املعلمني  اأن  اإىل 

ا�ستخدام و�سائل الإعالم يف املدار�س.

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل الدرا�سات ال�سابقة، ميكن ا�ستنتاج الآتي:

تختلف الدرا�سة احلالية عن بع�س الدرا�سات ال�سابقة، يف . 1
درا�سة دور الإدارات املدر�سية يف زيادة فاعلية الإذاعة املدر�سية يف 
املدار�س الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية، وهو ما مل 

تركز عليه اأية درا�سة من الدرا�سات ال�سابقة.
تت�سابه الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف تناول . 2

لال�ستبانة اأداة للدرا�سة يف جمع البيانات من اأفراد عينة الدرا�سة. 
ال�سابقة، يف . 3 الدرا�سات  الدرا�سة احلالية من بع�س  اأفادت 

بناء ا�ستبانة الدرا�سة، ومنهجيتها واإجراءاتها.

املنهجية واإلجراءات:

منهجية الدراسة: 
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي نظراً ملنا�سبته 
لأغرا�س الدرا�سة، وباعتباره املنهج الذي ي�سف الظاهرة مو�سوع 

الدرا�سة وحتليلها وبيان مكوناتها.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من مديري ومديرات املدار�س الأ�سا�سية 
احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية وعددهم )45( مديراً ومديرة، 
وزعت عليهم ا�ستمارة، كان ال�سالح منها للتحليل )42(، واجلدول 
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تبعًا ملتغريات اجلن�س،  الدرا�سة  اأفراد جمتمع  )1( يبني توزيع  رقم 
التخ�س�س، املوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة.

جدول رقم )1(
توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لمتغيرات الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، وسنوات 

الخبرة.

الن�سبة املئ�يةالعدد املتغري

اجلن�س

2047.6ذكور

2252.4اإناث

42100.0املجموع

التخ�س�س

1740.5مواد علمية 

2559.5مواد اأدبية

42100.0املجموع 

املوؤهل العلمي

2866.7بكلوريو�س

1433.3درا�سات عليا

42100.0املجموع

�سنوات اخلربة

5614.3 �سنوات فما دون

1228.6من 5 اإىل 10 �سنوات

112457.1 �سنة فاأكرث

42100.0املجموع 

وصف أداة الدراسة:
الأدب  على  الطالع  خالل  من  الدرا�سة  اأداة  الباحث  �سمم 
الدرا�سة، وبلغ عدد  ال�سابقة املتعلقة مبو�سوع  الرتبوي والدرا�سات 
الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  دور  مقيا�س  فقرات 
اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  الأ�سا�سية  املدار�س  يف  املدر�سية 
والبرية يف �سورتها الأولية )42( عبارة، اأما يف �سورتها النهائية 
فقد بلغت فقراتها )31( عبارة، وذلك ح�سب مقيا�س ليكرت اخلما�سي 

املتدرج من )5 1-(. 

صدق األداة:
اإىل  اللجوء  خالل  من  الأداة  �سدق  من  الباحث  حتقق 

اخلربة  ذوي  من  حمكمني   )7( املجموعة  و�سملت  التحكيم؛  �سدق 
والخت�سا�س يف جمال الرتبية يف املدار�س واجلامعات الفل�سطينية؛ 
واعتمد  �سالحيتها،  ومدى  الدرا�سة  اأداة  على  احلكم  منهم  وطلب 
الباحث ن�سبة )82 %( من التفاق بينهم كاأ�سا�س لعتماد العبارة، 
التعديل، فاأ�سبحت تتكون  وبناًء على مالحظاتهم ومقرتحاتهم مت 

من )31( عبارة. 

ثبات األداة:
معامل  ا�ستخراج  خالل  من  ال�ستبانة  ثبات  من  التحقق  مت 
 Chronbach( األفا(  كرونباخ  معادلة(  با�ستخدام  الداخلي  الت�ساق 
Alpha(، وقد بلغ معامل الثبات الكّلي )0.889(، وهذا يدل على اأن 

املقيا�س يتميز بدرجة معقولة من الثبات.

املعاجلات اإلحصائية:
الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  الرزمة  الباحث  ا�ستخدم 
بح�ساب  وذلك  النتائج،  وا�ستخراج  البيانات،  لتحليل   ،)SPSS(
معامل  وا�ستخراج  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 

.)Chronbach Alpha( الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا
واعتمد الباحث يف تف�سري النتائج على املقيا�س الآتي:

من 1 - 2.33 درجة منخف�سة. . 1
من 2.34 – 3.67 درجة متو�سطة. . 2
من 3.68 - 5 درجة مرتفعة.. 3

نتائج الدراسة ومناقشتها:
الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  للنتائج  عر�س  يلي  فيما 

ومناق�ستها، تبعًا لأ�سئلة الدرا�سة، وهي على النحو الآتي:
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرئي�س ومناق�سته:

الإذاعة  ◄ فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  دور  ما 
اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  الأ�سا�سية  املدار�س  يف  املدر�سية 

والبرية؟
احل�سابية  املتو�سطات  اإيجاد  مت  ال�س�ؤال  هذا  عن  لالإجابة 
كل  عن  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات 

فقرة من فقرات الأداة، والنتائج يف جدول رقم )2( تبني ذلك.

جدول رقم )2( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة عن كل فقرة

املت��سط الفقرة الرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيبالتقدير

1مرتفعة4.8570.417تر�سيح معلم يت�سف مبهارات فاعلة يف تفعيل الإذاعة املدر�سية. 9

2مرتفعة4.8100.397تركيزها على اإك�ساب الطلبة اجلراأة على احلديث وفن اخلطاب.22

3مرتفعة4.7620.484ت�سجيع الطلبة على التجديد يف الأخبار للخروج من الروتني.24

4مرتفعة4.7380.445طرح الأ�سئلة املتنوعة )الثقافية، والعلمية..( 7

5مرتفعة4.7380.445غر�س حب الوطن والت�سامح والعتدال.20
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املت��سط الفقرة الرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيبالتقدير

6مرتفعة4.7140.508طرح ما هو جديد يف ميدان املعرفة.8

7مرتفعة4.6910.468ربط اأهدافها بالأهداف الرتبوية املدر�سية.1

8مرتفعة4.6910.468احلر�س على توظيف الأ�ساليب امل�سوقة يف عر�س املوا�سيع. 3

9مرتفعة4.6910.517احلر�س اأن تكون الإذاعة م�ساندة للمنهج املدر�سي من حيث القيم وغريها.5

10مرتفعة4.6910.517جعل الإذاعة مكانًا لالأخبار وامل�ستجدات.17

11مرتفعة4.6670.570اإدخال م�ساهد متثيلية للخروج من الروتني وامللل.6

12مرتفعة4.6670.526نقل املفاهيم ال�سليمة اإليهم.19

13مرتفعة4.6670.526تقدمي مفردات منا�سبة بلغة تنا�سب عقلية الطلبة.23

14مرتفعة4.6670.477تنمية الثقة بالنف�س لدى طالب املدر�سة.25

15مرتفعة4.6430.485توظيف الإذاعة جلعلها توفر املعلومات الالزمة واملهمة للطالب.16

16مرتفعة4.6430.485تركيزها على تعزيز قدرات الطلبة.18

17مرتفعة4.6190.539تعزيز امل�ساركني يف الإذاعة املدر�سية من خالل توزيع �سهادات ال�سكر وغريها. 12

18مرتفعة4.6190.492تنمية القدرات الإبداعية.21

19مرتفعة4.5950.497تدريب القائمني على الإذاعة املدر�سية با�ستمرار.4

20مرتفعة4.520.504خلق جو من املناف�سة بني الطلبة يف تقدمي فقرات الإذاعة.30

21مرتفعة4.5000.552توجيه الن�سائح والتو�سيات الالزمة لفريق الإذاعة بني فرتة واأخرى.13

22مرتفعة4.5000.672مراعاة اختيار فريق الإذاعة من الطالب اجليدين واملبدعني.15

23مرتفعة4.4770.505توفري الأجهزة املنا�سبة والالزمة لالإذاعة.11

24مرتفعة4.4520.592اإ�رصاك اأكرب عدد ممكن من الطالب يف ن�ساطاتها.2

25مرتفعة4.4520.504احرتام احلوار مع الآخرين.31

26مرتفعة4.4050.701اإعطاء فر�سة جلميع الطلبة للم�ساركة يف الإذاعة.14

27مرتفعة4.3100.468تعزيز التوا�سل الفعال مع الطلبة.26

28مرتفعة4.2860.457حتقيق النمو املتوازن يف اجلوانب املعرفية.27

29مرتفعة4.0480.582ت�سجيع الطلبة على احرتام النظام.28

30مرتفعة3.1910.455تنمية مواهبهم الأدبية والعلمية.29

31منخف�سة3.0480.623تخفي�س ن�ساب التدري�س ملن يتوىل الإ�رصاف على الإذاعة.10

مرتفعة4.3010.465الدرجة الكلية

املدر�سية  الدارات  اأن  اأعاله  اجلدول  يف  النتائج  من  يت�سح 
فاعلية  زيادة  على   4.301 ح�سابي  مبتو�سط  كبرية  بدرجة  تعمل 
الإذاعة املدر�سية يف املدار�س الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة رام 
اهلل والبرية، وهذا وا�سح من خالل ا�ستجابات اأفراد جمتمع الدرا�سة 
على معظم فقرات الأداة حيث حازت العبارات )تر�سيح معلم يت�سف 
مبعارات فاعلة يف تفعيل الإذاعة املدر�سية، وتركيزها على اإك�ساب 
املتو�سطات  اأعلى  على  اخلطاب(  وفن  احلديث  على  اجلراأة  الطلبة 
ملن  التدري�س  ن�ساب  )تخفي�س  العبارة  حازت  حني  يف  احل�سابية 

يتوىل الإ�رصاف على الإذاعة املدر�سية( على اأقل املتو�سطات. 

العليا،  الإدارة  اهتمام  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
وامل�سوؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم بالأن�سطة الال�سفية، ومنها 
اخلطط  بو�سع  تهتم  املدار�س  اإدارات  يجعل  مما  املدر�سية،  الإذاعة 
منها.  املرجوة  الأهداف  لتحقيق  املدر�سية  الإذاعة  بتفعيل  الكفيلة 

وهذا ما جعل ا�ستجابات اأفراد املجتمع بدرجة تقدير مرتفعة.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�سته:

الدرا�سة  ◄ جمتمع  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اختالف  يوجد  هل 
يف  املدر�سية  الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  لدور 
تبعًا  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  الأ�سا�سية  املدار�س 

ملتغري اجلن�س؟
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احل�سابية  املتو�سطات  اإيجاد  مت  ال�س�ؤال  هذا  عن  لالإجابة 
تبعًا  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات 

ملتغري اجلن�س، والنتائج يف جدول رقم )3( تبني ذلك.
جدول رقم )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة 
حول دور اإلدارات المدرسية في زيادة فاعلية اإلذاعة المدرسية تبعًا لمتغير الجنس 

النحراف املعياريال��سط احل�سابيالعدداجلن�س

204.5260.218ذكور

224.4630.274اإناث

اختالف كبري بني  اجلدول عدم وجود  هذا  نتائج  يت�سح من 
الإدارة  دور  حول  اجلن�س  ملتغري  تبعا  ومديراتها  املدار�س  مديري 
املدر�سية يف زيادة فاعلية الإذاعة املدر�سية، وهذا يعود اىل اهتمام 
املدر�سية، وحر�س  بالإذاعة  والتعليم  الرتبية  وزارة  امل�سوؤولني يف 
املدار�س على تفعيلها، وهذا ما جعل عدم وجود فروق بني الذكور 
والناث من مديري املدار�س ال�سا�سية يف حمافظة رام اهلل والبرية 

تبعًا ملتغري اجلن�س.
واأبو  اأبو م�سطفى  درا�سة  نتائج  النتيجة مع  وتعار�ست هذه 

ا�سحاق )2012(، ودرا�سة الأ�سود )2004(.
اأولً: النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�سته:

الدرا�سة  ◄ جمتمع  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اختالف  يوجد  هل 
يف  املدر�سية  الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  لدور 
تبعًا  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  الأ�سا�سية  املدار�س 

ملتغري التخ�س�س؟ 
احل�سابية  املتو�سطات  اإيجاد  مت  ال�س�ؤال  هذا  عن  لالإجابة 
تبعًا  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات 

ملتغري التخ�س�س، والنتائج يف جدول رقم )4( تبني ذلك.
جدول رقم )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة 
حول دور اإلدارات المدرسية في زيادة فاعلية اإلذاعة المدرسية تبعًا لمتغير التخصص

النحراف املعياريال��سط احل�سابيالعددالتخ�س�س

174.5630.191مواد علمية 

224.4450.274مواد اأدبية

ذوي  املدار�س  مديري  اأن  اجلدول  هذا  نتائج  من  يت�سح 
ذوي  املديرين  من  اهتمامًا  الأكرث  هم  العلمية  التخ�س�سات 

التخ�س�سات الأدبية يف زيادة فاعلية الإذاعة املدر�سية. 
ويعزو الباحث هذه النتيجة، اإىل حر�س مديري املدار�س من 
اأ�سحاب التخ�س�سات العلمية مبو�سوع الإذاعة املدر�سية وتفعيلها، 
الإدارات  بها  تهتم  قد  التي  املوا�سيع  طبيعة  اإىل  يعود  ورمبا 
تفعيل  نحو  املنظم  تفكريهم  واىل  املدر�سية،  الإذاعة  يف  املدر�سية 
الإذاعة املدر�سية. وتوافقت هذه النتيجة مع بع�س نتائج درا�سة اأبو 

م�سطفى واأبو ا�سحاق )2012(.

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�سته:
الدرا�سة  ◄ جمتمع  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اختالف  يوجد  هل 

املدر�سية  الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  دور  نحو 
الأ�سا�سية احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا  يف املدار�س 

ملتغري املوؤهل العلمي؟ 
احل�سابية  املتو�سطات  اإيجاد  مت  ال�س�ؤال  هذا  عن  لالإجابة 
تبعًا  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات 

ملتغري املوؤهل العلمي، والنتائج يف جدول رقم )5( تبني ذلك.
جدول رقم )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة 
حول دور اإلدارات المدرسية في زيادة فاعلية اإلذاعة المدرسية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

النحراف املعياريال��سط احل�سابيالعددامل�ؤهل العلمي

284.4360.261بكالوريو�س

144.6080.176درا�سات عليا

ذوي  املدار�س  مديري  اأن  اجلدول  هذا  نتائج  من  يت�سح 
الذين  املديرين  من  اهتمامًا  الأكرث  هم  العليا  العلمية  املوؤهالت 

يحملون درجة البكالوريو�س يف زيادة فاعلية الإذاعة املدر�سية. 
اأ�سحاب  املديرين  امتالك  اإىل  النتيجة،  هذه  الباحث  ويعزو 
تعزيز  يف  الالزمة  واملهارات  للمعارف  العليا،  العلمية  املوؤهالت 
قدرة  اأكرث  يجعلهم  وهذا  اأكرث من غريهم،  املدر�سية  الإدارات  ادوار 
وفاعلية يف تفعيل دور الإدارات املدر�سية يف زيادة فاعلية الإذاعة 
الأحمدي  نتائج درا�سة  النتيجة مع بع�س  املدر�سية. وتوافقت هذه 

.)2009(
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�سته:

الدرا�سة  ◄ جمتمع  اأفراد  ا�ستجابات  يف  اختالف  يوجد  هل 
يف  املدر�سية  الإذاعة  فاعلية  زيادة  يف  املدر�سية  الإدارات  لدور 
تبعًا  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  الأ�سا�سية  املدار�س 

ملتغري �سنوات اخلربة؟ 
احل�سابية  املتو�سطات  اإيجاد  مت  ال�س�ؤال  هذا  عن  لالإجابة 
تبعًا  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  ل�ستجابات  املعيارية  والنحرافات 

ملتغري �سنوات اخلربة، والنتائج يف جدول رقم )6( تبني ذلك.
جدول رقم )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة 
حول دور اإلدارات المدرسية في زيادة فاعلية اإلذاعة المدرسية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

النحراف املعياريال��سط احل�سابيالعدد�سن�ات اخلربة

564.6340.183 �سنوات فما دون

124.4890.267من 6 اإىل 10 �سنوات

11244.4600.249 �سنة فاأكرث 

يت�سح من نتائج هذا اجلدول اأن مديري املدار�س الذين �سنوات 
فاعلية  بزيادة  اهتمامًا  الأكرث  هم  دون  فما  �سنوات   5 خربتهم 
الإذاعة املدر�سية، يليهم املديرون الذين بلغت �سنوات خربتهم من 6 
اإىل ع�رص �سنوات، واأخريا املديرون الذين بلغت �سنوات خربتهم اأكرث 
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اهتمامًا  الأكرث  اجلدد هم  املديرين  اأن  يعني  �سنوات، وهذا   10 من 
بزيادة فاعلية الإذاعة املدر�سية، ويتناق�س هذا الهتمام مع زيادة 
خربته يف الإدارة املدر�سية. ورمبا يعزى هذا التناق�س يف الهتمام 
اإىل عدم ت�سجيع الوزارة لهذه الفعاليات، وتعار�ست هذه النتيجة مع 

بع�س نتائج درا�سة الأحمدي )2009(.

التوصيات:
ت��سلت الدرا�سة اإىل الت��سيات الآتية:

تفعيل وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية لنظام املتابعة . 1
والإ�رصاف على الإذاعة املدر�سية يف املدار�س الأ�سا�سية، للتحقق من 

مدى حتقيق اأهدافها.
املدر�سية، . 2 الإذاعة  بتفعيل  خا�سة  عمل  ور�سات  تنظيم 

وذلك  الأدبية  التخ�س�سات  ذوي  من  املدار�س  مديري  ت�ستهدف 
لتمكينهم من بناء خططهم الهادفة اإىل تفعيل الإذاعة املدر�سية.

الن�ساب . 3 بتخفي�س  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  قيام 
التدري�سي ملن يتولوا الإ�رصاف على الإذاعة املدر�سية.

التي . 4 والفعاليات  الأن�سطة  ممار�سة  من  املعلمني  متكني 
ت�سهم يف تنمية املواهب الأدبية والعلمية.

�سبل . 5 حول  امليدانية  العلمية  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء 
النهو�س بالإذاعة املدر�سية وجعلها عماًل اأ�سا�سيًا من اأعمال الإدارة 

املدر�سية ولي�س عماًل مكماًل.
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