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الشكر والتقدير
الحمد هلل الذي أنعم علينا باإلسالم  ،وشرح صدورنا باإليمان  ،والصالة والسالم على نبينا محمد
صلى اهلل عليه وسلم خير األنام .
بداية أشكر اهلل سبحانه وتعالى الذي أنعم علي بفضله وكرمه ،ويسر لي الطريق لمواصلة

تعليمي،وقدر لي النجاح في دراستي ،ووفقني في حياتي العلمية والعمليةﭧﭨﭽﭰ
ﭲﭳﭼإبراهيم٧ :

ﭱ

يسعدني أن أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى كل من ساهم معي في إنجاز هذا الجهد
المتواضع  ،سواء أكانت مساهمة مادية باإلشراف والمتابعة والتوجيه والعطاء والتقييم  ،أم كانت
مساهمة معنوية بالتشجيع المستمر .
ويسعدني أن تكون أولى كلمات شكري إلى أستاذي الفاضل الدكتور فايز علي األسود المشرف
على هذه الرسالة رئيس قسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة األزهر  ،لما كان له من
دور في ترجمة الفكرة إلى بحث ثم إلى دراسة آتت ثمارها  ،وذلك بفضل توجيهاته ومتابعته
المستمرة لي إلتمام هذه الدراسة.
والشكر موصول أيضا إلى األستاذ الدكتور محمد هاشم أغا الذي لم يبخل بعلمه وخبرته بل كان
نعم الموجه والمتابع في سبيل إتمام الرسالة  ،كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة األكارم
الدكتورعبد الكريم لبد مناقشا داخليا ،واألستاذ الدكتورمحمود أبو دف مناقشا خارجيا.
وال يفوتني أن أتقدم بخالص شكري إلى عمادة الدراسات العليا في جامعة األزهر  ،و أساتذة كلية
التربية فيها لما قدموه لي من تسهيالت جمة خالل فترة الدراسة  ،والشكر موصول أيضا لألساتذة
في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة لما بذلوه من جهد في تحكيم االستبانة واظهارهافي
صورتها النهائية .

د

كما أتوجه بامتناني إلى أقاربي  ،وكل زميالتي في العمل وكل من ساندوني في فترة دراستي
ووقفوا إلى جانبي ،وأخص بالذكر األخ محمد األغا الذي بذل جهدا ثمينا في مرحلة توزيع
وجمع االستبانات الخاصة بالدراسة  ،والى األخ أحمد األغا الذي اجتهد في البحث عن المراجع
بمكتبات القاهرة .
كما أشكر مديرة مدرسة ابن خلدون االستاذة حنان الحجوج التي شملتني بدعمها وسعة صدرها
خالل أيام الدراسة  ،والشكر موصول أيضا لمديرة مدرسة عكا "أ" األستاذة شفاء سالمة النبريص
التي وقفت إلى جانبي أثناء مرحلة تطبيق االستبانة ،كما أشكر مدراء ومديرات المدارس ومشرفي
اإلذاعة المدرسية والطلبة في كافة المحافظات على حسن تعاونهم معي في تطبيق أداة الدراسة
،كما أشكر قسم األنشطة التربوية وشؤون الطلبة في الو ازرة  ،وكذلك في مديرية خانيونس على
حسن تعاونهم معي في إتمام هذه الدراسة .
والشكر منقوص دون زوجي وأوالدي الذين وقفوا إلى جانبي وتحملوا غيابي عنهم خالل فترة
الدراسة  ،وشجعوني ووقفوا إلى جانبي حتى إتمامها  ،وال أنسى والدتي أطال اهلل عمرها والتي
غمرتني بدعواتها لي بالتوفيق .
وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساندني من قريب أومن بعيد وساعدني في
إنجاز هذه الرسالة والخروج بها إلى النور راجية من اهلل العلي العظيم أن تكون علما ينتفع به في
الحياة .
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111

ملخص الدراسة
دور اإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية
بمحافظات غزة
هدفت الدراسة للتعرف إلى دور اإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة
الثانوية بمحافظات غزة ،والتعرف إلى درجة استفادة طلبة المرحلة الثانوية من برامج اإلذاعة
المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني لديهم تبعا لمتغيرات ( الجنس – السنة الدراسية – الفرع
الدراسي – المنطقة التعليمية ) ،حيث اتبعت الباحثة المنهج الوصفي لإلجابة عن تساؤالت
الدراسة  ،و يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية في محافظات غزة والبالغ
عددهم ( )62013طالباً وطالبة للعام الدراسي 2012 -2011:م  ،وقد بلغت عينة الدراسة
( )441طالبا وطالبة حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية  ،ولتحقيق أهداف الدراسة
قامت الباحثة بإعداد استبانة لمعرفة دور اإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة
المرحلة الثانوية بمحافظات غزة  ،واشتملت االستبانة على ( )44فقرة موزعة على أربعة مجاالت
هي  :الوالء للوطن – الهوية الفلسطينية – المشاركة – االعتزاز بالوطن.
و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
أن اإلذاعة المدرسية لها دور مهم في تدعيم االنتماء الوطني حيث جاءمجال الهوية الفلسطينية
فييي المرتبيية األولييى بييوزن نسييبي بلييغ ( ، )% 13.37كمييا جيياء مجييال االعت اززبييالوطن فييي المرتبيية
الثانية بوزن نسبي بلغ ( ، )%12.44بينميا جياء مجيال اليوالء لليوطن فيي المرتبية الثالثية وبيوزن
نسبي بلغ ( ،)% 73.04فيي حيين جياء مجيال المشياركة فيي المرتبية الرابعية واألخييرة بيوزن نسيبي
بلغ (،)% 76.16وبلغت الدرجة الكلية ألبعاد االنتماء اليوطن ككيل( ) %10.51وهيذا ييدلل عليى
الييدور المهييم لإلذاعيية المدرسييية فييي تييدعيم االنتميياء الييوطني بمجاالتييه المختلفيية  ،وحييرص اإلذاعيية
المدرسية على تقديم البرامج اإلذاعية التي تنمي وتدعم االنتماء الوطني لدى الطلبة.
كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدي ارت أفراد العينة لدرجة قيام
اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير
الجنس (ذكور ،إناث).

ل

في حين بينت الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام
اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير
السنة الدراسية (األول الثانوي – الثاني الثانوي ) لصالح الصف األول الثانوي .
كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام
اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الفرع
الدراسي (الفرع العلمي – العلوم اإلنسانية ) لصالح فرع العلوم اإلنسانية.
وقد أظهرت الد ارسية أيضيا وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية فيي تقيديرات أفيراد العينية لدرجية قييام
اإلذاعيية المدرسييية بييدورها فييي تييدعيم االنتميياء الييوطني لييدى طلبيية المرحليية الثانوييية تعييزى لمتغييير
المنطقة التعليمية حيث تبين وجود فروق بين منطقة شمال غزة وغرب غزة لصالح شمال غيزة فيي
درجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تيدعيم االنتمياء اليوطني ليدى طلبية المرحلية الثانويية تعيزى
لمتغييير المنطقيية التعليمييية ،ولييم يتضييح وجييود فييروق فييي المنيياطق التعليمييية األخييرى (شييرق غ يزة –
خانيونس – شرق خانيونس – الوسطى – رفح ).
كما أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات من أهمها :
إعطيياء دورات تدريبييية لمش يرفي اإلذاعيية المدرسييية والمعلمييين المتييابعين لهييذا النشيياط حييول أهييداف
اإلذاعيية المدرسييية ،

وطررر

إعييداد البيرامج اإلذاعييية و تقييديمها وعرضييها و إخراجهييا ،وكييذلك إقاميية

ورش عم ييل للطلب يية المش يياركين ف ييي اإلذاع يية المدرس ييية لص ييقل مه يياراتهم و ق ييدراتهم ف ييي اإلع ييداد
والتقييديم لب يرامج اإلذاعيية المدرسييية وخاصيية الب يرامج التييي تنمييي االنتميياء الييوطني ،وعقييد زيييارات و
لقاءات متبادلة بين لجان اإلذاعة المدرسية في الميدارس سيواء عليى مسيتوى المحافظية الواحيدة أو
على مستوى المحافظات في قطاع غزة وذلك من أجل تبيادل الخبيرات و األفكيار لتطيوير اإلذاعية
المدرسييية ،وكييذلك توثيييق العالقيية بييين المييدارس وبعييع مؤسسييات اإلعييالم عيين طريييق التواصييل
معهيم وعقيد زييارات لهيم  ،واالسيتفادة مين أنشييطتهم وخبيراتهم فيي مجيال اإلعيالم وخاصية ميا يخييدم
االنتماء الوطني .
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Abstract
This study aimed to identify the role of school broadcasting in enhancing
patriotism with regard to secondary level students in Gaza governorates.
It also aimed to investigate the extent to which secondary level students
benefit from school broadcasting programs in enhancing patriotism in
accordance with a number of variables ( gender, grade, educational
stream and educational district).
The researcher used the descriptive method to answer study questions.
The population of the study consisted of all secondary level students in
Gaza governorates, and they were about 62083 female and male students
for the scholastic year 2011-2012. The sample of the study was chosen
randomly, and it included 448 female and male students. To achieve the
purposes of the study, the researcher developed a questionnaire, which
was concerned with identifying the role of school broadcasting in
enhancing patriotism with regard to secondary stage in Gaza
governorates. The questionnaire encompassed 44 items which were
distributed to four domains (homeland loyalty, Palestinian identity,
participation and being proud of one’s homeland).
The researcher reached the following findings:
1. School broadcasting has an important role in enhancing patriotism.
That is, the domain of Palestinian identify got the first rank and
scored 83.97 %; the domain of being proud of one’s own homeland
got the second rank and scored 82.44 %; the domain of homeland
loyalty got the third rank and scored 79.04%; and the domain of
participation got the fourth rank ad scored 76.86 5. Such results
indicated that there is a role of school broadcasting in enhancing
patriotism at its various domains. They also highlighted the role of
school broadcasting in introducing the programs that develop and
support patriotism with regard to secondary students.
2. The finding also revealed that there are no significant statistical
differences attributed to gender regarding the degree of benefiting
from school broadcasting in enhancing patriotism with regard to
secondary level students.
ن

3. However, the results showed that there are significant statistical
differences attributed to grade variable, favoring for 11th grade.
4. The results also revealed that there are significant differences
attributed to educational stream (scientific vs. literary stream)
variable, favoring for literary stream.
5. Additionally, the results disclosed that there are significant
statistical differences attributed to the variable of educational
district between North Gaza district and West Gaza district,
favoring for North Gaza district.
6. Yet, there are no significant statistical differences with regard to
the following educational districts: South of Gaza, Khan-Younis,
South of Khan-Younis Al-Wostta and Rafah.
The researcher proposed the following recommendations:
1. Conducting training courses in school broadcasting for the
supervisors, in addition to the teachers, concerning its purposes and
how to prepare, introduce and carry it out.
2. Conducting workshops for the students who participate in school
broadcasting for the purpose of enhancing their skills and abilities
in preparing and introducing school broadcasting programs,
especially those which enhance patriotism.
3. Arranging mutual visits and meetings among various schools, at
the level of one governorate and at the level of several ones, for the
purpose of exchanging expertise and ideas for enhancing school
broadcasting.
4. Maintaining a relationship between schools and media institutions,
for example by arranging visits to these institutions for the purpose
of benefiting from their activities and expertise, especially those
which serve patriotism, in the field of media.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة :
لقد عرفت المجتمعات المختلفة قديماً وحديثاً أهمية التربية  ،والدور العظيم والهام الذي تلعبه في بناء
شخصية الفرد في شتى جوانبها العقلية والجسمية والنفسية واالجتماعية  ،لذلك حرصت المجتمعات

ومازالت تحرص على توفير كافة اإلمكانات البشرية والمادية التي تسهم في تربية اإلنسان واعداده
للحياة  ،لذلك جندت المجتمعات كافة الطاقات المادية والبشرية من أجل تربية أبنائها وتنشئتهم  ،وقد
خصصت لذلك العديد من المؤسسات التربوية و التعليمية ومن ضمنها المدرسة فهي مؤسسة لها دور

كبير في تربية الفرد وتعليمه.

" والمدرسة ليست مكاناً يتجمع فيه الطالب للتحصيل الدراسي فقط بل هي مجتمع صغير يتفاعلون فيه
يتأثرون ويؤثرون فيه  ،ويكتسبون مهارات الحياة "( شحاته . )43 :8991 ،

"ولما كانت المدرسة المؤسسة المهمة في إعداد األطفال الناشئين إلى الحياة كان عليها أن تختار القيم
و االتجاهات المرغوب فيها في ضوء فلسفة المجتمع وأهدافه لمواجهة مواقف حياتهم في بيئتهم

االجتماعية بهدف إعداد المواطن الصالح  ،لذلك فقد حرصت المدرسة على تقديم العديد من األنشطة

المدرسية للطلبة  ،وحرصت على مشاركة الطلبة فيها والعمل على تفعيلها "(الخطيب.)00 : 8001،

و"يعتبر النشاط المدرسي من أهم الوسائل التربوية التي تسهم في تربية األبناء في جميع مراحل التعلم

تربية متوازنة متكاملة لتنشئة األجيال الصاعدة أقوياء أصحاء سعداء مزودين بأسس اللياقة البدنية

والنفسية والصحية والعقلية واالجتماعية ليكونوا لبنات قوية في تحقيق تقدم ونهضة المجتمع" ( عبد

الوهاب .)81 :8911،

كما أن" األنشطة المدرسية تسعى إلى تدريب الطلبة على االستفادة المثلى من أوقات فراغهم وتربطهم

ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليومية المحيطة بهم  ،وتعودهم على حب العلم وتقدير العمل اليدوي ،وتنمي روح
العمل الجماعي والعمل التطوعي وروح االنتماء للوطن والجماعة "( أبو حجر . )3 : 8002 ،

ومن خالل اطالع الباحثة على العديد من الدراسات المحلية فقد وجدت بعض الدراسات التي اهتمت

باألنشطة المدرسية كدراسة عرفة ( ) 8080التي هدفت إلى التعرف إلى أهمية األنشطة المدرسية
الالصفية ومعيقات تنفيذ تلك األنشطة ،ودراسة البزم ( ) 8080والتي هدفت إلى التعرف إلى دور

األنشطة الالصفية في تنمية قيم طلبة المرحلة األساسية ،و دراسة أبو العطا ( ) 8000والتي هدفت
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إلى التعرف على النشاط اللغوي غير الصفي الذي يمارسه الطلبة في مدارس وكالة الغوث الدولية

بقطاع غزة ،حيث اهتمت تلك الدراسات باألنشطة المدرسية ودورها الفعال بالنسبة للطلبة.

ومن ضمن األنشطة المدرسية اإلذاعة المدرسية وما تقدمه للطلبة من برامج متنوعة منها ما هو مرتبط
بالمواد الدراسية ومنها ما هو مرتبط بالمجتمع أو العالم من حولهم .

و"تعد اإلذاعة ملمحا مهما في البيئة المدرسية  ،وقد برزت كأحد ألوان النشاط المدرسي واستطاعت أن

تتبوأ مكاناً مرموقاً من النشاط الالصفي والذي يعد أساساً من مقومات التربية الحديثة"(كامل :8991،

.)28

كما تعتبر اإلذاعة المدرسية وسيلة مهمة من وسائل اإلعالم التربوي التي توجه للطلبة فهي وسيلة
اتصال قوية تعمل على تقوية العالقات اإلنسانية و االجتماعية حيث يمكن من خاللها التعبير عن

المواقف و اآلراء والقضايا المختلفة.

" كما أن لإلذاعة المدرسية دو ار كبي ار في تحقيق األهداف التربوية ،وفي تطوير شخصية المتعلم،وفي
إكسابه مهارات متنوعة كمهارة التواصل و مهارة اإللقاء ومهارة االستماع وغيرها من المهارات التي

يكتسبها من خالل هذا النشاط وغيره من األنشطة المدرسية ،كما تساعده اإلذاعة المدرسية على
اكتساب القيم المختلفة كالقيم الدينية واالجتماعية والوطنية إذا ما أحسن إعدادها و توجيهها ومتابعتها

بشكل مستمر ،واإلذاعة المدرسية الناجحة تعمل على خلق الوعي المستنير ،و تكوين رأي عام في
المدرسة وربط أفراد المجتمع المدرسي فيما بينهم ،ودعم الوحدة الفكرية بينهم وربطهم بالمجتمع

الخارجي "( إبراهيم . )30 : 8999 ،

و الطالب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى أنشطة مدرسية و برامج إذاعية تكون قادرة على تدعيم قيمه
وتعزيزها وبخاصة قيم االنتماء الوطني وما تتضمنه من حب الوطن والدفاع عنه واالعتزاز به

والمشاركة في بنائه وغير ذلك ،بسبب ما يعانيه من ظلم االحتالل اإلسرائيلي و حرمانه من أبسط
حقوقه في الحياة والعيش بحرية ،وما يعانيه من حصار جائر عليه ،ومن محاوالت االحتالل الدائمة

لطمس هويته الفلسطينية ،باإلضافة إلى محاوالت اإلعالم الغربي لبث قيم و عادات غربية بعيدة كل
البعد عن عادات المجتمع الفلسطيني من أجل أبعاد اإلنسان الفلسطيني عن عروبته وقيمه العربية

والفلسطينية  ،لذلك يقع على عاتق المجتمع الفلسطيني بكل مأفراده  ،وكل مؤسساته مسؤولية تدعيم
االنتماء الوطني لدى أبنائه  ،وخاصة الطلبة ،وتعتبر المدرسة من أهم المؤسسات التي تستطيع غرس

االنتماء الوطني في نفوس طلبتها " ،فالمدرسة يمكن لها أن تدعم االنتماء الوطني من خالل الحب و

التفاعل بين األجيال الصاعدة  ،إشباع رغباتهم  ،ومراعاة ميولهم في إطار قيم المجتمع ،وربط قلوبهم

بأنشطتها التي تغرس االنتماء الوطني لديهم"(الخطيب ) 811 :8001،
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لذلك تعد اإلذاعة المدرسية من األنشطة المدرسية المهمة والحيوية التي تسهم في تدعيم القيم الوطنية
وخاصة االنتماء الوطني بما تقدمه للطلبة من برامج وفقرات متنوعة ومشوقة إذا أحسن االعداد لها

والتخطيط الجيد لبرامجها.
ومن خالل معايشة الباحثة للواقع التربوي والتعليمي في المدارس بحكم عملها نائبة مديرة مدرسة ،
وبحكم المتابعة لألنشطة المدرسية وبخاصة متابعتها المستمرة لفعاليات اإلذاعة المدرسية في المدرسة

التي تعمل فيها  ،وما تبثه للطلبة من برامج متنوعة وخاصة البرامج الوطنية فقد استشعرت الباحثة
أهمية هذا النشاط  ،وضرورة هذه الدراسة للتعرف إلى درجة استفادة الطلبة من برامج اإلذاعة المدرسية

خالل سنوات حياتهم الدراسية في المدارس  ،وما تساهم به من تدعيم للقيم الوطنية وخاصة قيم

االنتماء الوطني والتعرف إلى درجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى
طلبتها.
لذلك ومن منطلق شعورها فقد اطلعت الباحثة على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بهذا

الموضوع فوجدت بعض الدراسات العربية القليلة التي تطرقت إلى موضوع اإلذاعة المدرسية كدراسة

رزق( ،)8001ودراسة إبراهيم ( ، )8003ودراسة متولي ( ،)8003ودراسة البريدي (،)8004ودراسة

معوض ( ، )8993لكن على حد علم الباحثة لم تجد دراسة محلية ركزت على اإلذاعة المدرسية

لذلك من هذا المنطلق و هذا السبب أيضا استشعرت أهمية هذه الدراسة.

لذلك ترغب الباحثة في التعرف إلى درجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى
الطلبة ،وتحاول التعرف إلى درجة االستفادة من اإلذاعة المدرسية في تعزيز وتدعيم تلك القيم لديهم.
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مشكلة الدراسة:
من معايشة الباحثة للواقع المدرسي ،ورغبتها في الكشف عن الدور الذي تقوم به اإلذاعة المدرسية في
تدعيم االنتماء الوطني لدى الطلبة ،تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ما دور اإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :

 -8ما درجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني بأبعاده ( الوالء للوطن –
المشاركة – الهوية الفلسطينية – االعتزاز بالوطن ) لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة؟

 -8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها
في تدعيم أبعاد االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس (ذكور -إناث)؟

 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها
في تدعيم أبعاد االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير السنة الدراسية (األول

الثانوي – الثاني الثانوي )؟

 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفرادالعينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها
في تدعيم أبعاد االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الفرع الدراسي (الفرع

العلمي – العلوم اإلنسانية)؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها

في تدعيم أبعاد االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية (شمال

غزة –شرق غزة –غرب غزة –الوسطى -خان يونس – شرق خان يونس – رفح )؟

5

أهداف الدراسة :
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية -:
.8التعرف إلى درجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني بأبعاده (الوالء

للوطن – المشاركة  -الهوية الفلسطينية–– االعتزاز بالوطن ) لدى طلبة المرحلة الثانوية
بمحافظات غزة.

.8الكشف عن دالالت الفروق في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في
تدعيم أبعاد االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس ( ذكور – إناث ).

.4الكشف عن دالالت الفروق في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في
تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير السنة الدراسية (األول الثانوي

– الثاني الثانوي ).

.3الكشف عن دالالت الفروق في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في

تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الفرع الدراسي ( العلمي –

العلوم اإلنسانية ).

.2التعرف إلى دالالت الفروق في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في

تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية (شمال غزة

–شرق غزة –غرب غزة –الوسطى -خان يونس – شرق خان يونس– رفح)

أهمية الدراسة :

تنبع أهمية الدراسة من خالل التالي:

 -8إبراز أهمية برامج اإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية .
 -8يتوقع أن يستفيد من نتائج الدراسة الفئات التالية :
 مشرفو اإلذاعة المدرسية في المدارس .

 المسؤولون عن األنشطة التربوية في مديريات التربية و التعليم في تطوير أهداف وبرامج
اإلذاعة المدرسية وتقييمها.

 طلبة الدراسات العليا في مجال البحث وتطويراإلذاعة المدرسية.
 مديرو المدارس  ،فقد تلفت الدراسة انتباههم إلى أهمية اإلذاعة المدرسية ،وضرورة تفعيلها
بصورة أفضل.

 أولياء أمور الطلبة  ،فقد تلفت انتباههم إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في فعاليات
اإلذاعة المدرسية.
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حدود الدراسة :
حد الموضوع :اقتصرت هذه الدراسة على تحديد" دور اإلذاعة المدرسة في تدعيم االنتماء الوطني لدى
طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة " .
الحد البشري :اقتصرت هذه الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية في الصفين األول الثانوي (الحادي
عشر)  ،والثاني الثانوي (الثاني عشر) بمحافظات غزة .
الحد المؤسسي  :اقتصرت هذه الدراسة على مدراس المرحلة الثانوية الحكومية التابعة لو ازرة التربية
و التعليم العالي بفرعيها (العلمي  -العلوم اإلنسانية) في محافظات غزة .
الحد المكاني  :تم تطبيق هذه الدراسة في محافظات غزة .

الحد الزماني :تم تطبيق هذه الدراسة في العام الدراسي 8088- 8088 :

مصطلحات الدراسة :
 -8الدور :
يعرفه نشوان( : )8998بأنه" الوظيفة أو المركز اإلداري في المنظمة التي يقوم بها اإلفراد ويحمل معه
توقعات معينة لسلوكه كما يراها اآلخرون ( .نشوان )829 : 8998 ،

و يعرفه مرسي( : )8008بأنه " مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السلوكية التي تحقق ما

هو متوقع في مواقف معينة ويترتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف المختلفة "

(مرسي . )844: 8008 ،

وتعرف الباحثة الدور إجرائيا بأنه " مجموعة من األنشطة المدرسية التي تقوم بها اإلذاعة
المدرسية في المدارس الكائنة بمحافظات غزة  ،والتي يتوقع منها أن تزيد و تنمي االنتماء الوطني لدى

طلبة المرحلة الثانوية في محافظات غزة  ،والتي تقاس بالدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من
خالل أداة الدراسة ".
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-2اإلذاعة المدرسية :
تعرف رزق ( )8001اإلذاعة المدرسية  :بأنها " نوع من أنواع النشاط المدرسي الحر الذي
يقوم به جماعة من التالميذ داخل المدرسة عن طريق الميكروفون في طابور الصباح أو

الفسحة أو في المناسبات المختلفة تحت إشراف أخصائي إعالم تربوي يقوم بتدريبهم التدريب
الجيد على حسن األداء و جودة اإللقاء وكيفية إعداد و تنفيذ برامجها " (رزق.) 809 :8001،

ويرى وديع ( )8991أن اإلذاعة المدرسية  :هي " مجموعة من األنشطة الطالبية المختارة

تقدم من خالل فصول دراسية مختلفة  ،والطالب يتعاونون معا لعرض قضية تهم مجتمعهم حيث
يعطون رأيا يعبر تعبي ار صادقا عن عقليتهم واتجاهاتهم وميولهم تحت إشراف إذاعي جيد  ،وهي نشاط

يساعد على إكساب التالميذ المعلومات والمهارات المختلفة و كذلك نشاط يسهم في بناء شخصية

التلميذ واعداده للمستقبل "(.وديع.) 34 :8991 ،

وتعرف الباحثة اإلذاعة المدرسية إجرائيا بأنها نشاط مدرسي ،ووسيلة إعالم مدرسية يمارسها ويقدمها
محموعة من طلبة المدرسة الثانوية في مدارس الحكومة في محافظات غزة تحت إشراف مشرف يقوم
على تدريبهم وتوجيههم على تقديم برامج متنوعة وهادفة توجه إلى زمالئهم بحيث تسهم في تنمية

شخصية الطلبة  ،وكذلك تدعيم قيمهم ،وربطهم بمجتمعهم ووطنهم  ،وتحقيق األهداف المرجوة منها".

-3االنتماء الوطني :
يعرف عسلية ( )8000االنتماء الوطني  :بأنه" مشاركة الفرد في المناسبات الوطنية واألعمال
التطوعية و في حل وعالج المشكالت التي تواجه بلده  ،وأن يهتم باألحداث السياسية التي تدور في

وطنه  ،وأن يحترم القوانين ،وأن يحافظ على العادات والتقاليد ،وأن يشجع المنتجات الوطنية ،وأن يفرح
ويسعد إلنجاز أي مشروع في وطنه "(عسلية .)80: 8000 ،

ويعرفه عسفة ( )8004بأنه" :إحساس اإلنسان الفلسطيني بأنه جزء من وطنه ،يترجم على

شكل سلوكيات فعلية وقولية تدلل على حبه لوطنه واستعداده للدفاع عنه ،والمساهمة في بنائه وتطويره

والمحافظة عليه " (عسفة .)89 : 8004 ،
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وتعرف الباحثة إجرائيا االنتماء الوطني بأنه  :مجموعة من الممارسات و السلوكيات التي تعبر عن
حب الفرد لوطنه ووالئه له  ،وتمسكه بهويته الفلسطينية  ، ،والمشاركة في المناسبات الوطنية، ،
واالعتزاز بوطنه وبرموزه الوطنية وما تتضمنه من المحافظة على التراث الوطني ،وتقدير الشخصيات
الوطنية واألدبية  ،وتشجيع المنتجات الوطنية  ،واالستعداد للتضحية من أجل الوطن.
-4المرحلة الثانوية :هي " المرحلة التي تلي المرحلة األساسية و مدتها سنتان بفرعيها العلمي و

العلوم اإلنسانية" (و ازرة التربية والتعليم.) 2 :8001-8001،

-5محافظات غزة " :هي جزء من السهل الساحلي للبحر المتوسط وتبلغ مساحته ( )420كيلو

متر مربع وتقسم إلى عدة محافظات ،وتشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة ومحافظة الوسطى

ومحافظة خانيونس ومحافظة رفح

"(و ازرة التخطيط والتعاون الدولي.)89 :8991 ،
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
االمحور األول :اإلذاعة المدرسية


مفهوم اإلذاعة المدرسية



أهداف اإلذاعة المدرسية

 أهمية اإلذاعة المدرسية
 وظائف اإلذاعة

 فنون اإلذاعة المدرسية

 األسس الواجب اتباعها في اإلذاعة المدرسية
 شروط نجاح اإلذاعة المدرسية

 اإلمكانات المطلوبة توافرها لإلذاعة المدرسية الناجحة


واقع اإلذاعة المدرسية في فلسطين.

المحور الثاني :االنتماء الوطني:
 مفهوم االنتماء

 الحاجة إلى اال نتماء

 أهداف تعزيز االنتماء

 وسائل تعزيز االنتماء الوطني
 أبعاد االنتماء
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
تمهيد:

يتكون هذا الفصل من محورين :المحور األول اإلذاعة المدرسية  ،والمحور الثاني االنتماء الوطني ،

حيث يتناول المحور األول أحد األنشطة التربوية الهامة ،واحدى قنوات االتصال الرئيسة داخل
المجتمع المدرسي  ،وهي اإلذاعة المدرسية ،حيث أن الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف إلى دور
اإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية ،لذلك أصبح من الضروري

تعرف مفهوم و نشأة اإلذاعة المدرسية وأهدافها  ،واألدوار والوظائف التي تقدمها للمجتمع المدرسي
عامة ،والتعرف كذلك إلى خصائصها  ،والى جماعة اإلذاعة المدرسية وجمهورها  ،وكذلك التعرف

إلى إمكانات اإلذاعة المدرسية وبرامجها وفنونها  ،ومراحل العمل فيها  ،والشكل التنظيمي لها  ،وكذلك
أسس وشروط نجاحها  ،ثم التعرف إلى واقع اإلذاعة المدرسية في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.
أما المحور الثاني فيتناول:
مفهوم االنتماء الوطني ،والعالقة الجدلية بين االنتماء وجماعة االنتماء،والحاجة إلى االنتماء،

وأهدافه ،وكذلك الوقوف على وسائل تعزيز االنتماء الوطني ،باإلضافة إلى التعرف إلى أبعاد االنتماء
الوطني (الوالء للوطن –المشاركة  -الهوية الفلسطينية– االعتزاز بالوطن ).

المحور األول :اإلذاعة المدرسية :
تعد اإلذاعة من أهم الوسائل الفعالة لالتصال و التفاعل بين البشر ،فهي تعتمد على الكلمة المنطوقة

في مخاطبة الناس وتوصيل األفكار والمعلومات إليهم ،إلى جانب ما تتمتع به اإلذاعة من وسائل
جذب أخرى جعلتها تالقي استحسانا من جمهور المستمعين.

"فالكلمة المسموعة أكثر انتشا ار من الكلمة المكتوبة وأن التعامل معها ال يتطلب مهارة التعامل مع

الكلمة المكتوبة كالقدرة على القراءة والكتابة "(الكلوب.)824 :8994،

واإلذاعة هي سالح يخاطب العقل كما يخاطب الوجدان ،ويعتمد على التوجيه و اإلقناع لذلك اهتمت

الدول باإلذاعة وأولتها عناية خاصة لما لها من دور خطير في التأثير على الرأي العام و اإلذاعة
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كغيرها من وسائل اإلعالم المتعددة ،أصبحت في عالم اليوم ذات أهمية قصوى في الظروف الراهنة ،

وذلك نظ ار للتغيرات المذهلة التي تتوالي كل لحظة  ،وبما أن اإلنسان يجب أن يكون على مستوى

األحداث ،البد أن يدرك  ،وبأقصى سرعة  ،المحيط والبيئة  ،التي هو جزء منها وبما أن الطالب

عنصر هام وحيوي يؤثر ويتأثر بهذا المحيط وهذه البيئة ،البد من توفر الوسيلة اإلعالمية الالزمة التي

تربطه باألحداث بشكل فوري"

(البريدي )88 :8004 ،

و"تعتبر اإلذاعة المدرسية إحدى القنوات اإلعالمية المهمة التي تستخدمها المدارس في مراحلها

المختلفة ،االبتدائية ،اإلعدادية ،الثانوية،بما تقدمه من فقرات إلى جمهور المجتمع المدرسي ،فهي تقدم
األخبار سواء كانت أخبا ار داخلية أو خارجية ،محلية كانت أم عالمية ،كما أنها تساهم في تثقيف
المجتمع المدرسي من خالل المواد التثقيفية المختلفة الدينية والعلمية والفنية  ،وتساعد في تكوين رأي
خاص له من خالل طرحها للعديد من القضايا والمشكالت  ،ليس هذا فحسب بل أنها تقدم معلومات
عن المنهج الدراسي للمواد المختلفة في شكل يثير انتباه الطالب ويجذبهم للمادة الدراسية "(

متولي.)8: 8003،

"واإلذاعة المدرسية تعد أيضا وسيلة اتصال قوية لخلق العالقات االجتماعية واإلنسانية  ،كما أنها تعد
أهم القنوات التي يمكن أن تعبر عن اآلراء والمواقف واالتجاهات الخاصة بالمجتمع المدرسي ،

وتعرض أخباره  ،وابداعاته وتبرز صورته  ،وتعالج قضاياه " ( .أبو العطا ) 81 : 8000 ،

و"لقد وجدت اإلذاعة المدرسية لخدمة هذا الهدف  ،أي خدمة الطالب من خالل تزويده بالمعلومات

واألفكار  ،والثقافة التي تتدفق بشكل كبير  ..كما أن لها دو ار فعاال في تحسس مشكالت الطالب،

وايجاد الحلول المناسبة لها وربطه بالمجتمع المحلي ،سواء على نطاق المدرسة أو األسرة أو البيئة
التي يقطن فيها(".السيد )830 : 8998،

"وتعد اإلذاعة المدرسية من أهم األنشطة التي تساند العملية التعليمية  ،فالطالب يكتسب الشجاعة في

التحدث إلى زمالئه ارتجاال  ،و يتعود على الخطابة و البحث و اإلعداد ،وهي من النشاطات التي
تحث الطالب على المشاركة في اإلذاعة المدرسية  ،وذلك ببث روح التنافس فيما بينهم  ،حيث تم

توزيع اإلذاعة على الفصول و الجماعات مع اختيار اإلذاعة المميزة في نهاية كل أسبوع" ( إبراهيم ،

.)01 :8003

ونظ ار ألهمية اإلذاعة ودورها الكبير وتأثيرها على المستمعين فقد حرصت الدول على تضمين اإلذاعة

ضمن األنشطة المدرسية التي تمارس في المدارس حيث تقدم للطلبة بشكل يومي  ،وتتضمن برامج
متنوعة ومفيدة تسهم في بناء شخصية الطالب وتوعيته وتثقيفه وربطه بمدرسته وبالمجتمع المحلي

وبوطنه وبالعالم من حوله.
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" و تعتبر اإلذاعة المدرسية من أهم أنواع النشاط اإلعالمي المدرسي  ،وقد ظهرت نتيجة التقدم
التكنولوجي واختراع مكبرات الصوت ،وهي تعد وسيلة فعالة من وسائل االتصال بالطلبة،

وهى إحدى األ نشطة المدرسية المهمة التي تساهم في تكوين شخصية متميزة للطالب؛ فعند إعداده

للمواد اإلذاعية المختلفة فإنه يرجع إلى مختلف المصادر واآلراء ،ويتفحص ما يقرؤه ليكون له وجهة
نظر إزاء القضايا والمشكالت  ،وعند إلقائه للمادة اإلذاعية يواجه المستمعين بثقة دون هيبة أو خجل

ر للمسؤولية ومشاركا للجماعة "( متولي)8: 8003،
 ،وعند تنفيذه لألعمال اإلذاعية المسجلة يكون مقد ا

"واإلذاعة المدرسية هي من أهم األنشطة الثقافية بالمدرسة وهي الواجهة والمرآة العاكسة ألنشطة
وفعاليات المدرسة  ،كما تساهم بصورة كبيرة في توجيه الرأي العام الطالبي و تمارس اإلذاعة

المدرسية نشاطها أثناء طابور الصباح وأثناء الفسحة  ،وتمتاز بالفورية والمباشرة واالنتشار حيث يقوم

المرسل بمخاطبة الجمهور مباشرة  ،كما يمكن تعبئة الرسائل اإلعالمية على أشرطة كاسيت قبل
إذاعتها"(صالح.)14: 8000،

"وتعتبر اإلذاعة المسموعة أكثر فاعلية من أنواع الصحف المدرسية األخرى وخاصة في أوقات

االمتحانات واذاعة تعليمات معينة أو اإلعالن عن مسابقات ،كما أن استعمال الميكروفون يضفي على
الكلمة المذاعة هيبة في أذن المستمع ،ويمكن المذيع من التحكم في صوته حسب المضمون المذاع،

كما يمكننا من التغلب على عامل التشويش كضعف صوت المذيع ،واتساع فناء المدرسة والتشويش

الخارجي بسبب الزحام والمواصالت  ،و اتجاه الريح عندما يكون عكس اتجاه الصوت "(اسماعيل
.)34: 8003،

" واإلذاعة المدرسية إذا أحسن استثمارها وتم توجيهها التوجيه الصحيح و التخطيط السليم ،فإنها
تسهم في ا لتكوين المعرفي و االجتماعي للتالميذ بصورة أكثر من الدروس التقليدية ؛ ألنها تعتمد على
الكلمة المسموعة و المؤثر الصوتي  ،وكذلك تسهم في مخاطبة الوجدان والعقل لدى المستمع  ،وبالتالي
تثير فيه العواطف اإلنسانية و التفكير المتأمل و الخيال  ،واإلذاعة المدرسية وسيلة تثقيفية وتربوية
يمكن اإلفادة منها في العديد من المجاالت المختلفة " ( زقوت. ) 821 : 8991 ،
لذلك ترى الباحثة أن اإلذاعة المدرسية تعتبر من ضمن األنشطة المدرسية الهامة بل تعد أولى
األنشطة المدرسية التي يمارسها الطالب أو يستمع لها منذ دخوله المدرسة و حتى تخرجه فيها،وهي
كذلك إحدى وسائل اإلعالم المدرسي التي تخاطب عقل الطالب ووجدانه ،فتؤثر فيه تأثي ار كبي ار لما
لها من مميزات كثيرة تفتقر إليها األنشطة المدرسية األخرى  ،كما أن األجهزة التي تستخدم في

اإلذاعة المدرسية تعد من أهم وسائل الجذب التي تجذب انتباه الطلبة وتجعلهم يستمعون لإلذاعة
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المدرسية  ،ويشاركون في إعدادها وحتى إلقائها ،واإلذاعة المدرسية وسيلة لتوجيه الطلبة و إرشادهم

 ،وتقديم النصح لهم  ،وغرس العادات و القيم المتنوعة في نفوسهم .

مفهوم اإلذاعة المدرسية:
لقد قدم بعض الباحثين عدة تعريفات لهذا النشاط اإلعالمي التربوي وذلك بهدف إلقاء المزيد من
الضوء عليه ومحاولة تحديد أهدافه ومن هذه التعريفات ما يلي :

يعرفها حمدان ( )8998بأنها ":قناة إعالمية وتعليمية متاحة لجميع الطالب داخل المدرسة لتنمية
قدراتهم المختلفة وثقافتهم المتنوعة ومهارات االتصال الشفوي لديهم تحت إشراف متخصصين في هذا
المجال "(حمدان.)88: 8998 ،

كما يعرفها إبراهيم( )4994بأنها "لون من ألوان النشاط اللغوي يتم فيها تدريب الطالب على حسن

األداء وجودة اإللقاء واعداد البرامج وتنفيذها ،وهدفها هنا هو تدريب الطالب على التعبير الشفوي

والقراءة الجهرية وصحة الكتابة وتنمية االتجاه االيجابي حيال اللغة العربية "(عبد العليم. )84 :8993،

وذكر اللقاني ( )8992أن اإلذاعة المدرسية ما هي إال "خبرة تعليمية متضمنة التخطيط وتستخدم
موارد ال تتوافر في الفصل الدراسي العادي مثل األحداث الجارية ،والمقابالت المتنوعة والتخيالت

وغير ذلك من البرامج الجيدة "(ابراهيم .)884 :8992،

ويضيف شكري ( )4991إلى ما سبق بأن المقصود باإلذاعة المدرسية هي ":اإلذاعات داخل المدرسة

تميي از لها عن اإلذاعات التعليمية كإذاعات نوعية متخصصة أو كبرامج تعليمية من بعض اإلذاعات

وخاصة اإلذاعات اإلقليمية والمحلية  ،فاإلذاعة المدرسية تنظم إذاعات تربوية موجهة إلى جماعات

متجانسة من التالميذ خاضعين إلشراف أستاذ لهم وتتوجه اإلذاعة المدرسية عامة إلى تالميذ من

األطفال والمراهقين ،وفي ميعاد اإلذاعة يجمع هؤالء التالميذ وهم في سن واحدة ومستوى فكري واحد

وتنازعهم رغبات وأغراض متماثلة ،فيكشف جمعهم هذا عن تجانس ملحوظ  ،ويشرف على اإلذاعات

مرب مهمته استخالص أفضل النتائج التربوية من المادة التي يتم بثها"(شكري.)20: 8990،

ويعرفها خليل( :) 8999بأنها" ممارسة الطالب للفنون اإلذاعية المختلفة تحت إشراف أخصائي
اإلعالم التربوي أو مشرف اإلذاعة أو كليهما معا بحيث يظهر ذلك في أداء الطالب في مختلف

أشكال اإلذاعة المدرسية  (.خليل )18 : 8999 ،

 كما تعرف رزق( )8001اإلذاعة المدرسية بأنها " نوع من أنواع النشاط المدرسي الحر الذي يقومبه جماعة من التالميذ داخل المدرسة و عن طريق الميكروفون في طابور الصباح أو الفسحة أو في

المناسبات المختلفة تحت إشراف أخصائي إعالم تربوي يقوم بتدريبهم التدريب الجيد على حسن األداء
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و جودة اإللقاء وكيفية إعداد و تنفيذ برامجها " (رزق .) 809 :8001،وبالنظر إلى التعريفات السابقة

لإلذاعة المدرسية ترى الباحثة أن معظمها يشترك في أنها نشاط مدرسي يقدم للطلبة موضوعات
متنوعة  ،وهي تعمل على توجيههم ،وتؤدى من قبل مجموعة من الطلبة يتم تدريبهم على اإلعداد

واإللقاء للبرامج تحت أشراف مشرف اإلذاعة المدرسية من أجل إكساب الطلبة المشاركين أو

المستمعين مجموعة من المهارات و القيم و العادات التي تبني شخصيتهم  ،وتعدهم ليكونوا أفرادا
صالحين لخدمة مجتمعهم ووطنهم .

وتعرف الباحثة اإلذاعة المدرسية بأنها" نشاط مدرسي و وسيلة إعالم مدرسية يمارسها ويقدمها

مجموعة من طلبة المدرسة الثانوية في مدارس الحكومة في محافظات غزة تحت إشراف مشرف (
أخصائي في اإلعالم التربوي أو معلم مسؤول) يقوم على تدريبهم وتوجيههم على تقديم برامج متنوعة

توجه إلى زمالئهم من طلبة المدرسة الثانوية بحيث تسهم في تنمية شخصية الطلبة وتدعيم االنتماء

الوطني لديهم  ،وكذلك تعزيز قيمهم وربطهم بمجتمعهم ووطنهم وتحقيق األهداف المرجوة منها".
أهمية اإلذاعة المدرسية( :السيد :)830 : 8998 ،

 .8تعويد الطالب مواجهة الجماهير ومخاطبتهم في غير خوف أو خجل ،وذلك من خالل
المشاركة في اإلعداد واإللقاء لبرامج اإلذاعة المدرسية.
 .8تعويد الطالب على حسن االستماع واإلصغاء لما يبث عبر اإلذاعة المدرسية .
 .4تعريف الطالب بدور اإلذاعة في الربط بين األمور الدينية والدنيوية ،وغرس القيم والخلق
الحميد في النفوس ،حيث تقوم اإلذاعة المدرسية بتعزيز الدافع الوجداني ،خاصة في
المناسبات ( :الدينية – الوطنية )
 .3تنمية الشعور بتحقيق الذات لدى الطالب عند مشاركته في تقديم برنامج معين  ،حيث يشعر
منذ صغره بأنه قادر على العطاء والتوجيه أيضا

تحت إشراف المسؤولين عن اإلذاعة

المدرسية .
 .2االهتمام ببث األخبار المدرسية ،ثم األخبار العامة ،والتي لها تأثير بالغ ومباشر في حياة
الطالب ،واثارة اهتمامهم.
ويتضح مما سبق أن الطالب يستطيع من خالل اإلذاعة المدرسية اإللمام بالكثير من
المعلومات والحقائق حول األحداث الجارية من حوله  ،كما تعوده على حسن المشاركة ،
وتشعره بتحقيق الذات .
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أهداف اإلذاعة المدرسية:
تعتبر اإلذاعة المدرسية من أكثر األنشطة المدرسية قدرة على تكوين االحتياجات اإليجابية التي
تسعى لتحقيقها العملية التعليمية من قيم أخالقية ودينية وعلمية وأدبية وفنية ،واإلذاعة المدرسية في

المدرسة تعمل على تحقيق جملة من األهداف منها:

 .8تشكل اإلذاعة المدرسية وحدة اتصال هامة بين اإلدارة والهيئة التعليمية من جهة وطلبة المدرسة
من جهة أخرى ،إذ تسهل توصيل التعليمات واألخبار إلى جميع الطلبة بوقت واحد بكل سهولة
ويسر .
 .8إن أحاديث الصباح المذاعة منها يوميا في كل مضامينها تضفي على المدرسة جوا فكريا
وروحيا موحدا  ،كما وتخلق بين الطلبة مجاالت التنافس الشريف في الحديث عن أمورهم
الحياتية والعلمية والفكرية.
 .4إن قراءة أهم األخبار اليومية الواردة في الصحف والمجالت ونشرات األخبار من خاللها يربط
الطلبة بجو الحياة العام الذي يعيشون فيه.
 .3تقدم اإلذاعات العامة في جميع دول العالم برامج موجهة للطلبة هذه البرامج منها التعليمي ومنها
الثقافي ومنها اإلرشادي ومنها الترويجي  ،إال أن هذه البرامج قد تذاع في أوقات من اليوم
المدرسي ال تسمح للطلبة باالستماع إليها فتعمل اإلذاعة المدرسية على تسجيلها وبثها مرة
أخرى.
 .5إن إذاعة الموسيقى واألناشيد واألغاني الشعبية والفلكلورية في أوقات االستراحة يضفي على
المدرسة جوا فنيا يريح النفس ويساعد على التفاعل والنشاط(.الهاشمي)844 :8008،

كما يؤكد اسماعيل( ) 2004على أن اإلذاعة المدرسية تشترك مع بقية مجاالت النشاط المدرسي
في األهداف العامة وتتميز بأهداف خاصة منها  ) :اسماعيل)31 :8003،

 صقل تجربة الطالب في مجال القراءة الجهرية السريعة والسليمة.
 تقديم البرامج التي تهدف لتنمية إدراك الطالب ووعيه باألحداث الداخلية والخارجية بصدق
وموضوعية.
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 تهيئة الفرصة لالضطالع بمسؤولية القيادة في مناخ ديمقراطي .
 خلق الوعي المستنير وتكوين رأي عام موحد في المدرسة ووسط أفراد المجتمع المدرسي
،ودعم الوحدة الفكرية بينهم ،وربطهم كذلك بالمجتمع الخارجي بكل ما تذيعه على التالميذ من
ألوان مختلفة في شتى المناسبات.
 تنمية مهارة الطالقة والنطق الصحيح والقوة في التعبير الشفهي وفي التحليل السريع الموجز .
 تدريب التالميذ على مهارات األداء من إجادة النطق بالحروف والكلمات واإللقاء في وحدات
فكرية يراعى فيها حسن الموقف والوصل والخلو من اللحن وتمثيل المعنى كما تدربهم على
إجادة التلخيص واالقتباس واالختيار وجمع عناصر الفكرة وترتيبها وحسن عرضها ،وتتيح لهم
مواقف ومناسبات تستخدم فيها اللغة استخداما وظيفيا وطبيعيا حيث يمارس فيها تعليم اللغة
ممارسة طبيعية .
 مساعدة التالميذ على اكتساب معلومات عامة عن الطبيعة والمجتمع ،وعلى إلمامهم باللغة
وادخال التفكير المنهجي المنظم كعامل من عوامل اكتساب المعارف والمهارات.

 تلبية احتياجات الطفل الترفيهية والثقافية والتعليمية وخدمة المناهج الدراسية .
كما تعمل اإلذاعة المدرسية على تحقيق جملة من األهداف الخاصة منها:
 -8تعمل على زيادة معلومات المستمعين وتجديد ثقافاتهم ،وتنمي لديهم دقة المالحظة والمتابعة
والفهم والتحليل و النقد و التقويم و مهارات االستماع ( .حمدي ) 28 ، 8991

 -8تنمي المهارات العلمية لدى الطلبة و تثريها بالممارسة و البحث إذاعيا(.عابد ) 90 ، 8991

 -4تشجع الطالب على إدارة برامج ااإلذاعة المدرسية ليكتسبوا خبرات عملية في استعمال األجهزة
والمكبرات الصوتية(.الجرجاوي .)808 :8008،

 -3تهيئ للمتعلمين مواقف حية وطبيعة بريئة من التكلف  ،ومحببة إلى نفوسهم  ،يستخدمون فيها
اللغة  ،استخدام ناجحا  ،وهي بذلك تصقل مواهبهم  ،وتشحذ ميولهم  ،وتربي فيهم الجرأة  ،و

القدرة على اإللقاء وسرعة الخاطر كما تنمي معارفهم  ،واالعتماد على أنفسهم فيها يحصلون

على المعلومات من شتى المصادر إلعداد المادة التي سيلقونها في اإلذاعة  ( .شحادة ، 8991

) 810

 -2تكوين روح العمل الجماعي ،وتقوية شخصيات المتعلمين وتنمية قدراتهم على االرتجال و

الحوار ،و تزويد المتعلمين بأخبار المجتمع المحلي والمدرسي  ،و كذلك األحداث الهامة.
(فضل اهلل ) 833 ،8991
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 -0المشاركة في االحتفاالت و المناسبات الوطنية والدينية والقومية واالجتماعية المتنوعة(.سليم ،
)13 :8000

وترى الباحثة من خالل إطالعها على أهداف اإلذاعة المدرسية فيما سبق أن من ضمن تلك األهداف

تزويد الطالب بالمعلومات المفيدة في شتى المجاالت  ،وتنمية قدراته واكسابه العديد من المهارات التي
تصقل شخصيته ،كما تعمل على تشجيع الطالب على تناول األحداث الجارية وتنمية وعيه وادراكه

لألحداث الداخلية و الخارجية ،والمشاركة في االحتفاالت و المناسبات الوطنية واالجتماعية ،وتكوين
وجهات النظر إزاء القضايا والمشكالت التي يواجهها أو التي تحيط به وبمجتمعه،والمحافظة على

التراث الحضاري و الثقافي،وتقوية انتمائه لوطنه و دينه .
أدوار اإلذاعة المدرسية:

هناك العديد من األدوار التي يمكن أن تقوم بها اإلذاعة المدرسية منها:
 الدور التثقيفي .

 الدور اإلعالمي .
 الدور التعليمي .
 الدور الترفيهي .
 الدور اإلداري .

واليكم هذه األدوار بشيء من التفصيل:
 .4الدور التثقيفي :
"يعتبر التثقيف هدفا من األهداف الرئيسية لوسائل اإلعالم المختلفة  ،ويتحقق هذا الدور من خالل
البرامج التي تستهدف استثارة الفضول الفكري والفني ،واثراء المعلومات بطريقة غير تقليدية فيما يتعلق

بمختلف المجاالت والظواهر الثقافية" (عبد العال)01،8998،

و"تقوم اإلذاعة المدرسية بهذا الدور من خالل بث البرامج الدينية واألدبية والثقافية التي تزود الطالب
بالمعارف المختلفة ،كما تقوم اإلذاعة المدرسية بتنظيم المسابقات الثقافية والعلمية سواء بين طالب

المدرسة أو بينهم وبين طالب المدارس األخرى "( السيد.)38: 8000،،

ب -الدور اإلعالمي :
"ويتم ذلك من خالل ما تبثه اإلذاعة المدرسية من األخبار التي تحتل مكانا مرموقا في برامج اإلذاعة

القرن الكريم والحديث والدعاء في ترتيب الفقرات المذاعة ضمن برامجها
المدرسية  ،حيث أنها تلي ا
"(متولي.)84 :8003،
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الدور التعليمي:

ج-

"يتحقق هذا الدور من خالل ما تقدمه أسرة كل مادة دراسية من فقرات إذاعية تدعم مناهجها ،واإلذاعة
المدرسية تحقق بهذا العديد من األهداف للمواد المختلفة ،ففي مادة العلوم تستطيع أسرة العلوم عرض

حياة العلماء وأصحاب النظريات واعطاء التالميذ نبذة عن تاريخهم ،وكيف وصلوا إلى تحقيق
نظرياتهم  ،وكذلك إعطاء صور صوتية عن استخدام هذه النظريات في حياتهم اليومية ،مما يعمل
على إثراء انتباه التالميذ واستمالتهم إلى المادة العلمية  ،وكذلك عند إذاعة التاريخ يتم إعطاء الطالب

صو ار عن الشخصيات البارزة واألحداث المختلفة بشكل موجز ومشوق ،أما بالنسبة للغة العربية فتعتبر
اإلذاعة المدرسية الميدان التطبيقي العلمي على ما يدرسه التالميذ من دروس في قواعد النحو واللغة

وفنونها"

(مصطفى)24: 8004 ،

وعلى هذا "فاإلذاعة المدرسية تقوم بدور إثراء للمنهج الدراسي والذي يختلف عن دور اإلذاعة
برمجها من خالل اإلذاعة العامة  ،حيث توفر مساحات زمنية محددة
التعليمية حيث أن القناة تبث ا
لبث مثل هذه البرامج التعليمية لكي يتابعها الطالب سواء في المدرسة أو خارجها"( شكري8990 ،

.)43:

د -الدور الترفيهي:
يتحقق هذا الدور من خالل ما تقدمه اإلذاعة المدرسية من فكاهات و حفالت و مباريات و أغان

،والفكاهة هنا ليست هدفا مجردا عن باقي األهداف ،ألن جوهر الفكاهة ينبغي أن يحتوي على الفائدة

العلمية و الثقافية و االجتماعية (عبد العال.)84: 8998،

و-

الدور اإلداري:

يمكن لإلدارة والمعلمين والطلبة استخدام اإلذاعة المدرسية لألغراض اإلدارية المختلفة وذلك على
النحو التالي( :الحلواني )22: 8999 ،



تسهيل اتصال المسؤولين في المدارس بالطالب ،وابالغهم التعليمات الخاصة بالتعليم والسلوك

وااللتزام داخل المدرسة.

 تسهيل اتصال إدارة المدرسة بالمعلمين وابالغهم التعليمات والق اررات الخاصة بتحسين سير العملية
التعليمية.
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 تنظيم فقرات اليوم الدراسي وخاصة في طابور الصباح والقسم واالستعراضات المدرسية التي تقام
للطالب خالل اليوم الدراسي.

وترى الباحثة أن األدوار السابقة جميعها لها أهمية كبيرة في بناء شخصية الطالب و ال يمكن إغفال

أي دور من تلك األدوار ،فجميع األدوار السابقة لإلذاعة المدرسية تعمل على تحقيق مجموعة من

األهداف السامية التي تصب جميعها في خدمة الطالب وتحقيق الفائدة له .
خصائص اإلذاعة المدرسية :

تستمد اإلذاعة المدرسية خصائصها من كونها قناة إعالمية مدرسية  ،وكونها أحد األنشطة المدرسية
فأما كونها قناة إعالمية فهي تضم جميع عناصر العملية االتصالية.
وفيما يلي نتناول كل من هذه العناصر (:عبد السميع)40:8008 ،
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المرسل :وهو العنصر األول من عناصر االتصال ،وهو المصدر الذي يملك المعلومات

والحقائق واالتجاهات وغيرها مما يسعى لتوصيله إلى المستقبل  ،وهو هنا طالب جماعة اإلذاعة

المدرسية  ،أو من يقوم بتقديم الفقرات اإلذاعية .

 -8المستقبل  :وهو الشخص أو الجماعة التي يوجه إليها المرسل رسالته  ،ويمثله جمهور المجتمع
المدرسي وبخاصة الطالب .

 -4الرسالة  :وهي مجموعة المعلومات واألفكار والحقائق والمفاهيم والقيم والعادات التي يسعى
المرسل إلى مشاركة المستقبلين فيها واكسابهم إياها .

 -3قناة االتصال :وهي الطريقة التي تنقل بها الرسالة من المرسل إلى المستقبل وهى هنا اإلذاعة

المدرسية
 - 2التأثير ( نتاج عملية االتصال )  :وتتمثل هذه النتائج فيما يصل إلى أعضاء جماعة اإلذاعة
المدرسية من تعقيبات من قبل جمهور المجتمع المدرسي.
"وهي بهذا تشبه اإلذاعة عامة إال أن اإلذاعة العامة تمثل وسيلة اتصال جماهيري واسعة ،أما اإلذاعة
المدرسية فهي نمط محدد بموقع اإلرسال واالستقبال حيث تختص بفئة محددة وهم الطلبة ،وقد يستفيد

منها المعلمون أيضا "(متولي .)80 :8003،

جماعة اإلذاعة المدرسية ( :عثمان ) 18 : 8009،
هي الكيان الذي يضم كال من اإلمكانات المادية والبشرية واللذان يتفاعالن إلنتاج البرامج اإلذاعية

المدرسية المختلفة
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وفيما يلي تناول لكل من الكيان البشري ( طالب جماعة اإلذاعة المدرسية ومشرفي اإلذاعة المدرسية)

،والكيان المادي والذي يضم األجهزة واألدوات ثم يتم تناول برامج اإلذاعة المدرسية :

أوال :طالب جماعة اإلذاعة المدرسية :

تضم اإلذاعة المدرسية عددا من التالميذ ذوي الميول واإلمكانات والقدرات الالزمة من ناحية الصوت

واجادة اإللقاء وحسن األداء والتعبير واجراء المحاورات مع اآلخرين أو الذين يتميزون بكثرة القراءة

واالطالع

"ولكي يستطيع عضو جماعة اإلذاعة المدرسية القيام باألعمال اإلذاعية المختلفة ،من إعداد والقاء

المادة اإلذاعية ،وتنفيذ البرامج اإلذاعية المسجلة البد له من توافر مجموعة من المهارات ،فالبد له من
ال قدرة على جمع المعلومات من الكتب والصحف الموجودة في المكتبة المدرسية عادة وان يقوم
بوضعها في الشكل اإلذاعي المناسب لها  ،والبد له أيضا من حسن األداء واإللقاء للمادة اإلذاعية ،

وخبرة بالتعامل مع األجهزة واألدوات اإلذاعية من ميكروفونات أو مسجالت أو أشرطة كاسيت ليعرف
كيفية تشغيلها والمحافظة عليها "(رفاعي .)02: 8991 ،

وترى الباحثة أن الطالب بصفته عضو في جماعة اإلذاعة المدرسية هو العنصر األساسي و الهام في
نجاح البرنامج اإلذاعي المدرسي ألنه يقع على عاتقه مهمة إلقاء البرامج اإلذاعية وتقديمها للطلبة

المستمعين  ،وتوصيل المعلومات لهم  ،وكلما امتلك الطالب مهارات اإللقاء الجيد ،والشخصية القوية

ا لجذابة استطاع جذب المستمعين إليه وبالتالي كان سببا هاما في نجاح البرنامج اإلذاعي  ،واالستفادة
منه وتحقيق األهداف المرجوة منه .
ثانيا  :مشرف اإلذاعة المدرسية:

يتولى مشرف اإلذاعة المدرسية إدارة العمل اإلذاعي  ،وألن اإلدارة هي تخطيط وتنظيم و توجيه وتقويم

ففيما يلي دور مشرف اإلذاعة المدرسية في جميع هذه الوظائف اإلدارية:
.8

تخطيط العمل اإلذاعي المدرسي عن طريق  :تحديد األهداف ،ووضع خطة للنشاط

اإلذاعي ،ثم تقسيمها إلى خطط مرحلية،ضمن برنامج زمني محدد(خليل.)12: 8999،

.8

تنظيم العمل في جماعة اإلذاعة المدرسية عن طريق :

 تشكيل فريق جماعة اإلذاعة المدرسية.

 إعداد سجل اإلذاعة المدرسية يوثق فيه أسماء األعضاء ،وخطة العمل والبرنامج الزمني،
واالجتماعات الدورية ،وما تم تنفيذه من الخطة العامة.

 إعداد ملفات لحفظ المادة اإلذاعية بعد إذاعتها ،وتوزيع األدوار على أعضاء اإلذاعة
.4

المدرسية(فالتة.)893: 8991،

توجيه أعضاء جماعة اإلذاعة المدرسية عن طريق ما يلي :
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 تحديد المادة اإلذاعية المناسبة والصالحة للمرحلة السنية

 إرشاد الطالب إلى المصادر المختلفة التي يستعينون بها في إعداد المادة اإلذاعية.
 إرشاد الطالب الختيار الشكل اإلذاعي المناسب و إمكاناتهم الصوتية.
 .3تقويم العمل اإلذاعي المدرسي:

ويتم ذلك من خالل عقد االجتماعات الدورية لتقويم ما تم إنجازه ،وتعديل البرنامج إذا لزم األمر
،ومناقشة العقبات التي تواجه الجماعة ،ومراعاة المرونة لصالح النشاط ،و توضيح أسلوب العمل

للجماعة(عبدالمولى)883 :8990،

وترى الباح ثة أن مشرف اإلذاعة المدرسية يقع على عاتقه مهام كبيرة كما تبين مما سبق ،لذلك يجب

على مدير المدرسة اختيار المعلم حسب القدرة و الكفاءة والرغبة بحيث يكون لديه القدرة على توجيه

الطلبة المشاركين في اإلذاعة المدرسية ومتابعتهم  ،والقدرة على اختيار المواد اإلذاعية المناسبة للطلبة
 ،وأن يكون مطلعا على األهداف التي تسعى اإلذاعة المدرسية لتحقيقها ،وأن يكون محبا لهذا النشاط

المدرسي ،ألنه كلما أحب اإلنسان العمل الذي يقوم به فإنه سوف يقوم به على أكمل وجه .
ثالثا  :األجهزة واألدوات (:الحيلة)890-811: 8008 ،

هناك العديد من األجهزة واألدوات التي تستخدم في تنفيذ البرامج اإلذاعية المدرسية،

_ الميكروفونات :التي تقوم بتحويل الموجات الصوتية إلى تيار كهربي متردد ضعيف حسب درجة

الصوت وشدته ونوعه

_ مضخم الصوت :الذي يقوم بتقوية التيار الكهربي القادم من الميكروفون ثم تمريره إلى مكبرات

الصوت ( السماعات)

_ مكبرات الصوت  :والتي تقوم بتحويل التيار الكهربي من مضخم الصوت إلى موجات صوتية يتم

االستماع إليها.

_ أجهزة التسجيل :والتي تستخدم في إنتاج برامج اإلذاعة المدرسية المسجلة،

_ أشرطة الكاسيت :والتي يتم تسجيل المادة اإلذاعية عليها .

وترى الباح ثة أن األجهزة واألدوات التي تستخدم في تنفيذ اإلذاعة المدرسية لها دور في إنجاح البرنامج

اإلذاعي ،فكلما كانت األجهزة من ميكروفونات و مكبرات الصوت سليمة وتظهر األصوات بشكل
واضح وخالية من التشويش ،كلما أدت إلى توصيل المعلومات والفقرات بشكل أفضل  ،لذلك يجب

فحص األجهزة قبل استخدامها للتأكد من سالمتها ووضوح الصوت الخارج منها  ،وصيانتها بصورة
مستمرة  ،والمحافظة عليها من التلف واإلهمال  ،وتعاني المدارس في قطاع غزة من مشكلة انقطاع
التيار الكهربائي بشكل يومي الذي يسبب تلف العديد من األجهزة ،مما زاد العبء على المدارس
بصيانة تلك األجهزة وخاصة األجهزة المستخدمة في اإلذاعة المدرسية ،و تعاني أيضا من ضرورة
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توفير المولدات الكهربائية والوقود الالزم لتشغيلها من أجل تنفيذ البرامج اإلذاعية المدرسية وهذا يزيد

من العبء على جماعة اإلذاعة المدرسية في اإلعداد للبرنامج اإلذاعي وتشغيل تلك المولدات
وصيانتها .
جمهور اإلذاعة المدرسية:

الطالب والطالبات بشكل خاص هم جمهور اإلذاعة المدرسية من الصف األول و حتى الصف
الثاني عشر ،ويمر الطالب في فترة دراسته بعدة تغيرات جسمية و عقلية و نفسية و سلوكية لذلك كان

ال بد لإلذاعة المدرسية أن تراعي التغييرات التي تحدث للطالب في كل فترة من حياته،وقد قسمت

عبد الحميد ( ) 8001جمهور اإلذاعة المدرسية إلى ثالثة أقسام " :جمور اإلذاعة المدرسية من

تالميذ المرحلة االبتدائية من( 88-0سنة ) ،وجمهور اإلذاعة المدرسية المرحلة المتوسطة (82 -84

سنة )  ،جمهور اإلذاعة المدرسية من طلبة المرحلة الثانوية ( 81-80سنة )" ( عبد الحميد:8001،
)88

"وتعد فترة المراهقة من أخطر مراحل حياة الشباب وفيها تتبلور الشخصية وتكتسب خصائصها
الحياتية المقبلة ،وهنا ينبغي أن نؤصل فيهم مفهوم الثقافة بكل مشاربها ،واالستفادة من طبيعتهم

البيولوجية لتشكيل ميولهم وتوجيهها من خالل االنتقال بتفكير الشاب إلى البحث والمناقشة والوصول
إلى األشياء نتيجة للقناعة ال فرض الواقع وذلك سينمي ثقته بذاته واحترامه لآلخرين "( حمدان

.)24 :8990،

و"في المرحلة الثانوية يبدأ إعداد الشاب للحياة العملية أو االنتقال إلى مراحل علمية جديدة في

الجامعة أو الدخول في معترك الحياة العملية العامة وبذلك يرسم لنفسه طريق المستقبل لذا يراعى في
اإلذاعة المدرسية اهتمامها بتأهيل تفكير الشاب تجاه المستقبل والمهن التي تتناسب قدراته أو توضيح

المجاالت العلمية لمن أراد مواصلة مشواره التعليمي وبالتالي يجب أن تكون اإلذاعة المدرسية متنفسا
يعبر الطالب من خاللها عن ميولهم ورغباتهم واالتجاهات والقيم االيجابية مع البعد عن إعطاء

التعليمات والمواعظ بشكل مباشر كما يجب االهتمام بأخبار المدرسة المنوعة وحثه على االشتراك في

إعدادها وتقديمها وهكذا نساهم في استهالك طاقته الكامنة بشكل مفيد (خليل.)34: 8999،

وقد ركزت الباحثة في هذه الدراسة على طلبة المرحلة الثانوية ألنها من أهم المراحل التي يمر بها

الطالب في حياته العلمية  ،وستكون نقطة االنطالق في تحديد طريقه في الحياة  ،وهي بداية الطريق

لتحمل المسؤولية تجاه نفسه وعائلته ووطنه ،لذلك يجب الوقوف اإلى جانبه ،وتقديم النصح واإلرشاد
له  ،وتدعيم القيم اإليجابية لديه  ،وتأهيله ليكون لبنة من لبنات بناء الوطن  ،عن طريق العديد من

األنشطة المدرسية  ،وخاصة اإلذاعة المدرسية .
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فنون اإلذاعة المدرسية:
تستطيع اإلذاعة المدرسية أن تأخذ من الفنون اإلذاعية ما يناسب الحقل التربوي والوقت المتاح لها،

ومن أهم هذه الفنون :

الخبر اإلذاعي:

يعد الخبر اإلذاعي من أهم فنون اإلذاعة المدرسية ،والذي يقدم للطلبة بشكل يومي تقريبا حيث يتم من

خالله ربط الطلبة باألحداث التي تدور في العالم من حولهم .

ويعرف عبد العزيز( )8001الخبر اإلذاعي بأنه" :وصف موضوعي دقيق لحدث أو رأي أو موقف أو

فكرة أو قضية تتوافر فيه قيم إخبارية تجعل اإلذاعة تقدمه إلى جمهورها "(عبد العزيز .)9 :8001،

و"الخبر اإلذاعي المدرسي من المواد الهامة جدا فهو يستطيع أن يالحق ويغطي األحداث وخاصة
التربوية منها ومصادر األنشطة التي تقوم بها المدرسة  ،سواء داخلها أو مع مدارس أخرى  ،مثل

:المسابقات والمباريات الرياضية ،وأخبار االمتحانات  ،وكل ما يتعلق بالشؤون التربوية والتعليمية ،
والخبر اإلذاعي يكون أداة من األدوات التي تجعل الفرد أكثر فهما لما يدور حوله من أحداث  ،كما

تمكن الفرد من التأكد من حقيقة قضايا و موضوعات معينة خاصة عندما تتضارب األقوال وتنتشر

الشائعات ،وهي وسيلة للترفيه والتسلية من خالل األخبار التي تتناول الموضوعات الطريفة و الخفيفة "
( أدهم .)888: 8991،

"وبذلك يحقق الخبر اإلذاعي في اإلذاعة المدرسية الربط بين األحداث الجارية البعيدة والقريبة من

المدرسة والتي يشعر من خاللها التالميذ بعدم تخلف المدرسة عن األحداث الجارية وراء أسوارها ،كما
يشعرون أيضا بأن المدرسة تقدم لهم التطورات الهامة لألحداث مع تفسيرها واإلجابة عما يشغل

انتباههم من تساؤالت حولها ،ولذا تعد اإلذاعة المدرسية مصد ار هاما ورئيسا من مصادر األخبار
للتالميذ داخل المدرسة  ،فهي تخبرهم بما يحدث داخل المدرسة وخارجها ،وتشبع فضولهم في معرفة
ما يحيط بهم من أحداث ومعرفة حقائق األمور مما يساعدهم على تكوين وجهات نظر تجاه المدرسة

والعملية التعليمية وتجاه األحداث في البيئة المدرسيةوالمجتمع المحلي والعربي والعالمي " ):سليم:8000،
.)11

"وعند إعداد األخبار في اإلذاعة المدرسية يجب االلتزام بأسلوب التخاطب وهو يعني ببساطة اختيار
الكلمات التي يستخدمها الناس العاديون ،كما يجب االلتزام بعنصر الموضوعية ومراعاة الحيادية عند

معالجة األحداث وعدم خلط الخبر بالرأي إذ أن الخبر مقدس والتعليق حر مما يؤمن الفصل بين

الوظيفة اإلخبارية والوظيفة االب ارزية للبرامج اإلذاعية"(الغنام .)24 : 8914،
24

"وهناك العديد من المصادر للخبر اإلذاعي في اإلذاعة المدرسية والتي منها األنشطة المدرسية التي

تقوم بها جماعات النشاط في المدرسة ذاتها وداخل جدرانها أو باالشتراك مع مدارس أخرى مثل
:المسابقات العلمية أو المباريات الرياضية وأخبار االمتحانات الشهرية والنصف سنوية والسنوية وكل
ما يتعلق بشؤون التربية باإلدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم التي تتبعها المدرسة وكذلك األنباء
واألحداث الجارية أو المتوقعة على المستوى المحلي والعربي والعالمي بما فيها األخبار المنقولة عن

الصحف والمجالت القومية أو المحلية أو ما يذاع في اإلذاعات المحلية ويتم تقديم هذه األخبار من

إذاعة المدرسة بعد إعدادها واعادة صياغتها في نشرة موجزة ومحددة في البرنامج اإلذاعي اليومي
مع مراعاة أن تكون األولوية ألخبار المجتمع المدرسي خاصة واألخبار التربوية عامة"

(إسماعيل.)20 -39 :8003،

وفي دراسة ميدانية قام بها معوض ( ) 8993على مدارس محافظة الزقازيق بلغت نسبة تواجد
األخبار في المدارس  %800بما فيها األخبار المنقولة عن الصحف والمجالت القومية أو
المحلية أو اإلذاعات المختلفة ،كذلك أخبار المجتمع المدرسي وأحداثه وأنشطته و برامجه

المتنوعة(معوض .)800 :8993،

ومما سبق ترى الباحثة أن الخبر اإلذاعي فن مهم من فنون اإلذاعة المدرسية ألنه يربط الطالب

باألحداث من حوله سواء على صعيد المدرسة أو المجتمع المحلي أو على صعيد الوطن أو العالم
من حوله  ،فيكون على اطالع دائم على المستجدات التي تحدث من حوله  ،فينشأ الطالب على

حب المشاركة  ،والقدرة على التعبير عن الرأي  ،والقدرة على النقد والتحليل لما يحدث من حوله ،
ويشعر الطالب منذ صغره بأنه جزء من هذا الوطن و العالم من حوله ،والطالب الفلسطيني في
حاجة بالغة لفن الخبر اإلذاعي بسبب ما يدور حوله في وطنه من أحداث متالحقة  ،وما يعانيه

الشعب الفلسطيني من ظلم و قهر و حصار يفرضه عليه االحتالل اإلسرائيلي  ،وما يعانيه
الشعب الفلسط يني من صراعات داخلية و خارجية جعلت من الضروري أن يواكب الطالب تلك
األحداث و المستجدات بصورة متواصلة ؛ حتى يكون الطالب عنص ار فاعال في وطنه يستطيع
أن يدافع عن حقوقه  ،ويلتزم بواجباته  ،وأن يسهم في بناء وطنه  ،وأن يحب وطنه ،ويتمسك

بترابه  ،ويتعرف من خالل اإلذاعة المدرسية على تضحيات أبناء الشعب الفلسطيني من أجل نيل

الحرية و الحقوق المشروعة لهم؛ فينمو لديه تقدير تلك التضحيات  ،ويزيد تقديره للشهداء الذين
ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن ،ولألسرى الذين يعانون من أقسى أنواع التعذيب و الحرمان في

سبيل الوطن ،وللجرحى وللمطرودين من أرضهم و منازلهم وغيرهم الكثير من أبناء هذا الوطن ،
من أجل ذلك تعد اإلذاعة المدرسية مسؤولة عن مواكبة كل ما يدور على الساحة الفلسطينية

من أحداث.
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األحاديث اإلذاعية:
يعد الحديث المباشر من أقدم اإلشكال اإلذاعية على اإلطالق فهو يتضمن شخصا واحدا يتحدث في

موضوع يهم الناس عبر ميكروفون اإلذاعة" ،ويمكن أن يدور الحديث حول موضوع إعالمي أو
تعليمي أو ترفيهي  ،وحيث أن الكلمة المنطوقة تخاطب حاسة األذن فإن هذا يفرض على المتحدث

الوعي الكامل بطبيعة الوسيلة وحدودها ،والوعي بطبيعة الجمهور الذي يخاطبه المتحدث من حيث
الثقافة والبيئة والعمر والجنس والميول واالتجاهات والرغبات واالحتياجات"(مكاوي .) 833 :8919،

"ويتكون الحديث اإلذاعي المباشر من بداية ووسط ونهاية  ،كما يحتاج إلى وحدة في البناء ،ويطرح
موضوعه ببساطة وبأسلوب شيق وجذاب ثم يشرح تفاصيل فكرته بلغة سهلة ومألوفة ثم يلخص الفكرة
في النهاية حيث تبدأ مقدمة الحديث في اإلذاعة المدرسية بأهم جزء في الحديث وأكثر عناصره أهمية

بالنسبة للتالميذ المستمعين ،على أن تكون هذه المقدمة سهلة في صياغتها حتى يفهمها التالميذ ،كما

تصاغ بلغتهم الشائعة االستعمال،و يتميز الحديث اإلذاعي في اإلذاعة المدرسية بأنه يجمع بين العمق
الذي تحققه الكلمة المطبوعة وبين دفء االتصال المواجهي  ،أما نهاية الحديث في اإلذاعة المدرسية

فإنها تحتاج جهدا كبي ار من معد الحديث؛ ألنها تتضمن تأكيدا على الهدف من الحديث وعلى فكرته
الرئيسية وكذلك االنتهاء منه في وقته المحدد ،وتجب مراعاة االنتقال بسالسة من المقدمة إلى الوسط

إلى النهاية أو الخاتمة "(اسماعيل.) 28- 20 :8003:

"كما يقوم التالميذ في كثير من األحيان بإعداد وتقديم الحديث في اإلذاعة المدرسية بعد الرجوع

لمصادر المعلومات للبحث واإلطالع واختيار ما يتناسب مع إذاعتهم المدرسية حيث يتضمن الحديث

معلومات وحقائق موثقة يوجهها المتحدث إلى زمالئه من التالميذ ؛بهدف إطالعهم على موضوعات
معينة أو إخبارهم بكل ما هو جديد ،فقد يقوم أحد التالميذ بتقديم تعليق على أحد األخبار المدرسية
بهدف إضافة المزيد من المعلومات إليهم من أجل تكوين رأي موحد حول موضوع يهم أكبر عدد من

التالميذ "( سليم .) 10 : 8000 ،

هناك عدة اعتبارات ينبغي مراعاتها عند كتابة الحديث اإلذاعي ومنها:
(هيالرد)820 8918،

 أن تتسم كتابة الحديث اإلذاعي بالتنوع والحيوية واألسلوب المباشر .
 أن يتميز أسلوبه بالبساطة فيستخدم الكلمات اليومية الشائعة ؛ألن المتلقي يصرف انتباهه عند
سماع الكلمات غير المألوفة .
 أن يحتوي الحديث على فكرة واحدة أساسية يتناولها مقدم الحديث بوضوح ودقة .
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 أن يراعي اختيار المقدمة الجذابة واالستهالل الشيق  ،وأن يحتوي جسم الحديث المباشر على
األفكار والحقائق وأن تلخص هذه األفكار وتلك الحقائق في النهاية مع التأكيد على الفكرة
الرئيسية في الخاتمة .
 أن ينوع في طول جمل الحديث مع االبتعاد عن الجمل االعتراضية وضمير الغائب والمبني
للمجهول .
 أن يستخدم االقتباسات والفكاهة عند الضرورة ؛ ليحافظ على انتباه المتلقي .
مما سبق ترى الباحثة أهمية األحاديث اإلذاعية كأحد فنون اإلذاعة المدرسية ؛ ألنها تزيد من معرفة
الطلبة في شتى العلوم و المعارف ،وتمدهم بالمعلومات المفيدة بحيث تكون معينا ومكمال لما يأخذه

الطلبة في المنهاج الدراسي  ،ونظ ار ألهمية األحاديث اإلذاعية يجب االهتمام بإعدادها اإلعداد الجيد

 ،والحرص على دقة المعلومات المقدمة  ،وتقديمها بشكل سلس و مشوق حتى يستمع إليها الطلبة
،والحرص على التنوع في موضوعاته ،ويمكن االستفادة من هذا الفن في تعميق انتماء الطالب لوطنه
عن طريق تقديم موضوعات وطنية متنوعة حول الوطن ومدنه وقراه وبلداته  ،وتعريف الطلبة بالمعالم

الدينية و األثرية و الطبيعية بأسلوب مشوق ،وتعريفهم بالشخصيات الوطنية و القيادية و الحزبية ،

والعلماء و األدباء والشعراء الفلسطينيين  ،و تسليط الضوء على سيرة الشهداء و األسرى و الجرحى

،وتعريفهم بتضحيات الشعب الفلسطيني .
المقابلة اإلذاعية:

تعتبر المقابلة في إذاعة المدرسة من أهم فنون اإلذاعة المدرسية" ،وهي وسيلة تربوية هامة بالنسبة

للتالميذ  ،فمن خاللها يتم تدريبهم على البحث واالطالع وطرح الرأي والحوار والمناقشة واالستماع
للرأي اآلخر إضافة إلى تدريب التالميذ على تحديد الموضوعات والمشكالت التي تهمهم وجمع

المعلومات حولها ودراستها واجراء الحوار حولها مع أكثر الشخصيات المناسبة لحلها ،فهي تنمي
مهارات البحث والدراسة والتحليل والنقد ثم الحكم على األمور والمشاركة في األحداث وتزود التالميذ

بحصيلة من المعارف والمعلومات يجمعونها ويسمعونها ويشاركون بعد ذلك في الحوار والمناقشة

حولها " (سليم .)19 - 11 :8000 ،

" وتحتاج جميع أنواع المقابالت إلى عناية فائقة في اإلعداد ،ويبدأ هذا اإلعداد للمقابلة من خالل

البحث الذي يقوم به المعد حول طبيعة الموضوع وأهميته،وارتباطه بحياة التالميذ ،والبحث عن المادة
المناسبة ،والتي يمكن أن نجدها في الصحف والمجالت والموسوعات والكتيبات والنشرات ،وبعد أن
تنتهي مرحلة البحث يبدأ المحاور في وضع قائمة باألسئلة وعادة ما يكون عدد األسئلة أكثر مما ينوي
27

تقديمه بالفعل ،ك ذلك يتناسب عدد األسئلة مع وقت البرنامج ،وهنا البد من اتباع السلوك الجيد في

الممارسة" (:عبد الحميد.)42 :8001،

" وتعد برامج المقابالت من أكثر أشكال برامج اإلعالم انتشا ار ويتوقف نجاح هذا الشكل على قدر
النجاح في إعداده وأسلوب تقديمه بشكل يستهوي المتلقي ويمكن إعداد الحوار كامال من جانب

المحاور والمتحاور معه كما يمكن وضع خطوط أساسية لألسئلة واإلجابات ،والمقابلة ال بد أن تكون
حول الموضوع وأفضل األسئلة هي ما نفترض ان المستمع يريد توجيهها للمتحاور معه واألسئلة غير

المناسبة هي تضييع للوقت فاألسئلة الجيدة هي مفتاح المقابلة الناجحة وعلى ذلك فان إعداد المقابلة
يتطلب تحديد المشكلة التي يدور حولها الحوار بدقة ومعرفة المحاور بكل جوانب الموضوع واختيار

شخصية المتحاور معه بإعادة التعريف بالموضوع وأهميته والتعريف بالضيف وشكره على مشاركته في

البرنامج  ،وقد يكون اللقاء أو المقابلة مع مدير المدرسة أو أحد األساتذة النابغين بها أو مع تلميذ
ناجح أو موهوب أو مع مسؤول معين مرتبط بالمجتمع المدرسي "( .اسماعيل.)28 :8003،

وترى الباحثة أن المقابلة اإلذاعية من الفنون الهامة إذا تم اإلعداد المسبق لها ،وتم تدريب الطالب

الذي سيجري المقابلة بشكل جيد  ،واختيار األسئلة الهادفة و المشوقة ،و تنويع الشخصيات في
المقابالت اإلذاعية بحيث تتضمن تلك الشخصيات بعض الطلبة المتفوقين والطلبة المبدعين من نفس
المدرسة أو من مدارس أخرى أو من مراحل تعليمية مختلفة ؛ ليكونوا قدوة للطلبة و يستفيدوا من

خبراتهم ،كما يمكن إجراء المقابلة اإلذاعية مع مدير المدرسة أو مع أحد المعلمين أو مع أحد األسرى
المحررين أو مع إحدى الشخصيات العلمية أو األدبية أو السياسية في البلد بحيث يتعرف الطلبة إلى

تلك الشخصيات وأعمالهم وجهودهم في خدمة الوطن؛ فيزيد ذلك من تقدير الطلبة للشخصيات الوطنية

واعتزازهم بها.

برامج المناسبات اإلذاعية.:
وهي برامج األعياد القومية والوطنية والدينية وتعتبر برامج هادفة وتعالج الواقع وليس الخيال ،وتبنى
على الحقائق الحية والرأي المستند للواقع فال يكتفي في كتابتها بالحقائق الظاهرة بل ال بد من الغوص

في أسبابها ونتائجها وأهم الموضوعات التي تعالجها هذه البرامج تتمثل في الشخصيات الناجحة
والمناسبات الوطنية والقومية والدينية واالختراعات العلمية والمشاكل االجتماعية.

و"تتميز برامج المناسبات في اإلذاعة المدرسية بأن معدها ينظر إلى الحياة المدرسية ويدرك تماما أنه
يكتب ألنواع خاصة م ن الجمهور لهم أهدافهم وميولهم وعاداتهم كما تتميز برامج المناسبات في
اإلذاعة المدرسية بإمكان اإلعداد المبكر لها ووضعها ضمن برنامج خاص يشكل حجر األساس في
برامج اإلذاعة المدرسية وتساهم برامج المناسبات في اإلذاعة المدرسية في تكوين القيم الدينية
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واالجتماعية لدى التالميذ مثل المروءة واإليثار والشجاعة واالعتزاز بتاريخهم واالقتداء برجال الوطن

السابقين والتحلي بالصدق واألمانة والوفاء كما تشجعهم هذه البرامج على البحث والمطالعة ،وتزودهم
بالمعلومات الجديدة والحقائق "( سليم.)10 :8000،

" وأهم الموضوعات التي تعالجها هذه البرامج تتمثل في الشخصيات الناجحة والمناسبات القومية
والوطنية والدينية واالختراعات العلمية والمشاكل االجتماعية ،وكل ما من شأنه أن يفيد التالميذ ويزيد

معارفهم بأمجاد أسالفهم وتاريخ حضارتهم.

وتساهم برامج المناسبات في اإلذاعة المدرسية في تكوين القيم الدينية واالجتماعية لدى التالميذ ،مثل

 :المروءة واإليثار والشجاعة واالعتزاز بتاريخهم واالقتداء برجال الوطن السابقين والتحلي بالصدق
واألمانة والوفاء ،كما تشجع هذه البرامج التالميذ على البحث والمطالعة ،وتزويدهم بالمعلومات الجديدة

والحقائق ،وتخلق المناخ المدرسي السليم تربويا الذي يحترم فيه التالميذ تاريخهم وتاريخ سلفهم ،
ويعتزون به ويلمون بالكثير من المعلومات والبيانات عنه مما قد يكون في النهايةهدفا من أهداف

العملية التربوية للمدرسة"(اسماعيل.)23 :8003،

وتعد برامج المناسبات في اإلذاعة المدرسية هامة للطالب  ،وتحرص و ازرة التربية والتعليم العالي على
تفعيل المناسبات المختلفة في اإلذاعة المدرسية من خالل النشرات التي ترسل للمدارس منذ بداية العام

الدراسي  ،والزيارات الميدانية للتأكد من تفعيل و إحياء المناسبات  ،وتولي الو ازرة اهتماما خاصا
بالمناسبات الوطنية  ،وتحرص على تفعيلها واحيائها لتقوي من حب الطالب لوطنه وارتباطه به .
المسابقات اإلذاعية:
وهي من األشكال اإلذاعية المحببة للتالميذ .والتي تجذب اهتمامهم وتكسر حدة الموضوعات الجادة.
باإلضافة إلى تقديمها مجموعة من المعلومات والمعارف،كما تتيح للطالب المتلقين فرصة المشاركة

في البرنامج اإلذاعي .كما أنها تثير عقلية الطالب وتهيئهم الستقبال اليوم الدراسي ،وفيها تقوم أسرة
اإلذاعة المدرسية بتقديم بعض الجوائز الرمزية.

" وهي تجذب اهتمام الطالب وتكسر حدة الموضوعات الجادة باإلضافة إلى تقديمها مجموعة من

المعلومات والمعارف وتتيح للطالب المتلقين فرصة المشاركة في البرنامج اإلذاعي كما أنها تثير عقلية
الطالب(سليم.)18 :8000،

وترى الباحثة أنه يمكن االستفادة من المسابقات اإلذاعية في تعزيز انتماء الطالب لوطنه عن طريق
األسئلة المتعلقة بالوطن ومعالمه وشخصياته  ،فتثير فيه حب المشاركة واالطالع على كل ما يتعلق

بوطنه ،وتزيد من معرفتهم بالوطن ،ورغبتهم في التعرف أكثر على كل ما يتعلق به .
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التحقيق اإلذاعي:
يعرف التحقيق اإلذاعي بأنه":إعادة نقل الحدث أو الحديث أو الصورة بزواياها المختلفة وتقديمها من
موقع الحدث إلى الجمهور المتلقي"( السيد)29 :8999،

وهناك من يعرفه بأنه ":برنامج متعدد الجوانب حول موضوع واحد متكامل ومتعدد األطراف يدور في

فترة واحدة متعددة األزمنة في بعض األحيان بهدف توصيل صورة أمينة صادقة إلى الجمهور

المتلقي"(البطريق  ،و يسري)38 :8000،

وال بد من مراعاة مجموعة من األمور في التحقيق اإلذاعي الناجح منها:

 اختيار الموضوع الذي يتفق مع اهتمامات جمهور المجتمع المدرسي.
 اإللمام الجيد بموضوع التحقيق ألعضاء جماعة اإلذاعة المدرسية عن طريق القراءة الواعية
الشاملة.
 تقديم الحقائق و األفكار بطريقة موضوعية.
 أن تكون المقدمة واضحة ومشوقة و تجذب االنتباه.
 الخاتمة القوية الت ي توضح أهم النتائج و الحلول التي تم التوصل إليها في نهاية التحقيق اإلذاعي
(.السيد ) 14 :8008،
وترى الباحثة أن التحقيق اإلذاعي من الفنون المهمة في اإلذاعة المدرسية  ،وأنه يجب اإلعداد
المسبق له  ،وتدريب الطلبة عليه ؛ حتى تتم االستفادة منه  ،وجذب انتباه الطلبة لمتابعته ،ويمكن
توظيف التحقيق اإلذاعي في لفت انتباه الطلبة للقضايا الوطنية  ،والمشكالت التي تواجه المجتمع
الفلسطيني وسبل حلها .
فقرات أخرى:
هناك العديد من الفقرات األخرى التي يمكن تقديمها في اإلذاعة المدرسية "مثل الحكم واألمثال،

واألقوال المأثورة ،والفكاهات .وهي تعطي الطالب الجرعة الثقافية والترفيهية"(إسماعيل .)23 :8003،

ويرى أبو العطا ( )2001أن البرنامج اإلذاعي المدرسي يجب أن يشتمل على عدة فقرات منها( :أبو
العطا )48 :8000،

االفتتاح :وعادة يكون بتالوة آيات من القران الكريم و الحديث الشريف .

األخبار :و تتضمن طائفة من األنباء العامة ،ويقتبسها التالميذ من الصحف اليومية ،وطائفة األنباء
المدرسية ،ويستمدها التالميذ من رواد الفصول ،أو مجالس الطالب ،أو مجموعات النشاط المختلفة.
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التعليق على األنباء :وبعده الطلبة ويراجعه أحد المشرفين على اإلذاعة لضبطه و تبرئته من الشطط
و الزلل أو االنحراف.

التنبيهات المدرسية :كل ما يتعلق بالتوجيهات و التعليمات المدرسية و التحذيرات و نماذج سلوكية
مرغوبة و أخرى غير مرغوبة.

التوجيهات السلوكية  :توجه الطالب إلى ألوان من السلوك الجيد الواجب االقتداء بها  ،ألوان من
السلوك التى ال تليق بالتالميذ االقتداء بها وفعلها  .والبد من االبتعاد عنها ،ويمكن أن تصاغ هذه
التوجيهات تحت عناوين مثيرة مثل :هل تقبل ؟ يعجبني وال يعجبني !  ،مناظر مؤذية  ،صور مثالية ،

كيف تستذكر دروسك ؟  ...الخ

موضوعات أدبية  :تتضمن مقطوعات شعرية قصيرة أو طرائف أدبية أو نوادر عربية وقصص جذابة
طريفة  ،يؤلفها بعض التالميذ أو يقتبسونها  ،وتمثيليات قصيرة تتصل باألحداث الجارية أو

بالموضوعات الدراسية المنهجية .

ويضيف حمدي ( )4991بعض الفقرات ،مثل :

"بريد الطلبة حيث ويتضمن اإلجابة عن األسئلة  ،االستفسارات  ،ومقترحات الطالب التي ألقوا بها في
صندوق المقترحات واألسئلة المعلقة في فناء المدرسة ،و بعض الفكاهات و الطرائف واألناشيد الجديدة

الهادفة التي تحث الطالب على األخالق "( حمدي ) 24 : 8991،

مراحل العمل اإلذاعي المدرسي( :متولي )83 :8003 ،

يمر العمل اإلذاعي المدرسي بثالث مراحل :

أ -إعداد العمل اإلذاعي المدرسي.

ب -تنفيذ العمل اإلذاعي المدرسي وتنقسم إلى:
 .8تنفيذ الفقرات اإلذاعية المباشرة.

 .8تنفيذ الفقرات اإلذاعية المسجلة.

ج -تقويم العمل اإلذاعي المدرسي.

واليكم هذه المراحل بشئ من التفصيل:

أ-إعداد البرامج اإلذاعية المدرسية:

وتمر مرحلة إعداد الب ارمج اإلذاعية المدرسية بالعديد من الخطوات أهمها:
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 .8التخطيط للبرنامج اإلذاعي  :ويتولى هذا الدور المشرف على اإلذاعة المدرسية بالتعاون مع
أعضاء اإلذاعة المدرسية حيث يقوم المشرف بتقسيم البرنامج اإلذاعي إلى فقرات إذاعية وتوزيع
المهام المختلفة على األعضاء .
"ويتم تخطيط برامج اإلذاعة المدرسية باالشتراك مع و ازرة التربية والتعليم على مدار الفصول
والسنوات  ،وأحيانا يشترك المعلمون في تقديم النصائح التعليمية لإلذاعيين عند إنتاج البرامج
التعليمية  ،ويتطلب إنتاج البرامج المدرسية وجود تقارب و تعاون بين السلطات التعليمية واإلذاعية
منذ بداية التخطيط للبرامج " ( عبد الغفار.)90 : 8001،

 .8تحديد مصادر الحصول على المعلومات :وغالبا ما يتم الحصول على المعلومات اإلذاعية عن
طريق المكتبة المدرسية  ،والتي تعتبر المصدر الرئيس لجمع المادة اإلذاعية لطالب جماعة
اإلذاعة المدرسية بما تقدمه من مواد مطبوعة أو غير مطبوعة متوافرة بالمدرسة فضال عن
المعلومات المخزنة إلكترونيا"(.عبد الشافي)84 :8008 ،

و"مع ظهور شبكة المعلومات الدولية( اإلنترنت ) و دخولها في المدارس والبيوت ،يستطيع عضو
جماعة اإلذاعة المدرسية الحصول على المعلومات عن طريقها ،ولكي يمكنه ذلك ال بد لعضو
الجماعة من تعلم كيفية االتصال باالنترنت  ،والتعرف على متصفح االنترنت  ،وبيان أفضل طرق

البحث عن المعلومات  ،وكيفية تحميل البرامج من االنترنت  ،و المشاركة في حجرات الدردشة

اإلذاعية  ،واالحتفاظ بالمواقع المفضلة لديه "(بخيت.)828 :8000 ،

ويمكن أيضا الحصول على مصادر للفقرات اإلذاعية عن طريق األرشيف اإلذاعي بما يحتويه من
الكلمات الخاصة باالحتفاالت باألعياد ،و المناسبات الوطنية والدينية ،و األحاديث اإلذاعية وغيرها
من الموضوعات  ،كذلك يمكن الرجوع إلى أشرطة الكاسيت الموجودة في المدرسة  ،كما يمكن

االستعانة بمعلمي المباحث المختلفة  ،ومشرفي األنشطة التربوية بالمدرسة وغيرهم .

 .4اختيار الشكل المناسب للبرنامج اإلذاعي المدرسي :فهناك العديد من األشكال اإلذاعية المدرسية
منها الحديث اإلذاعي  ،و الحوار اإلذاعي و التحقيق اإلذاعي وغيرها من األشكال اإلذاعية
األخرى" (متولي :8003،

ب_ تنفيذ الفقرات اإلذاعية المدرسية :
حيث أن تنفيذ العمل اإلذاعي المدرسي ينقسم إلى فقرات إذاعية مباشرة (حية) وفقرات إذاعية مسجلة

فسيتم تناول تنفيذ كال منهما فيما يلي :
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أوال :تنفيذ الفقرات اإلذاعية المدرسية الحية ( المباشرة):
"يستطيع عضو جماعة اإلذاعة المدرسية أن يؤدي الفقرات اإلذاعية المدرسية المباشرة بنجاح إذا أتقن
فن اإللقاء وهو فن نطق الكالم على صورة توضح ألفاظه ومعانيه ،لذلك يجب أن يكون مقدم اإلذاعة
المدرسية سليم النطق عارفا بمخارج الحروف و صفاتها ،وأن تكون ألفاظه واضحة يستطيع المستمع

فهمها"(عثز .)2 :8994 ،

وهناك العديد من القواعد العامة التي يجب أن يراعيها عضو جماعة اإلذاعة المدرسية في أثناء

إلقائه للنص اإلذاعي  ( :علي )881:8991 ،

 -4سالمة اللفظ ووضوحه وخلوه من عيوب النطق :

يراعي عضو اإلذاعة المدرسية أثناء اإللقاء أن يتجنب عيوب النطق التي تحول دون األداء الجيد ،

وهذه العيوب قد تأتي نتيجة اإلهمال في إخراج بعض الحروف المتقاربة في المخرج أو السرعة في
نطقها أو من الخطأ في السمع أو لعيب علق باإلنسان منذ الطفولة نتيجة عوامل مؤثرة من اضطراب

نفسي أو مرض عضوي (السيد.)93 :8008،

 -8وضوح المعنى المراد توصيله للمستمع  :وضوح المعنى يأتي من أن تكون الكلمة
وفق مفاهيم مقصودة ممن يقوم بإلقائها ،فال بد لمن يقوم باإللقاء من أن يكون مدركا
لموضوع الحديث و أبعاده  ،وأن تكون الكلمة الملقاة سهلة ومفهومة غير مبهمة فال

تكون بلغة يشوبها التعقيد أو الغموض  ،وانما تكون بلغة قريبة من التداول والفهم لها
حتى تصل للمتلقي فال تحتاج إلى أمور أخرى توضيحية(بشر .) 801 : 8004،

 -4االلتزام بقواعد الوقف :الوقف هو سكتة الزمة لتنغيم الحديث وتقسيمه بصورة تؤدي
الى اإللقاء الجيد و السليم للمعاني (عوض) 80 :8994 ،

"وتكون الوقفات في المواضع التي يختارها الملقي ،فقد تكون الوقفة في بداية الحديث لجذب انتباه
الحضور  ،وقبل أو بعد النقاط الهامة  ،وعند نهاية كل جملة مفيدة كاستراحة للنفس في الموضوع أو

لتعطي تأكيدا معينا" (حجاب.) 802: 8000 :
 -3البعد عن مظاهر الرتابة:

ولتحقيق ذلك ال بد من فهم أمور ثالثة هي:
أ -طبقة الصوت  :وهي الشكل الغنائي أو اللحن العذب للصوت ففي خالل الكالم ينتقل الصوت
اإلنساني من صوت إلى آخر بتغييرات مستمرة في طبقة الصوت وهو بالطبع ما يصنع
اإلحساس(.بيك )90 :8999،Beck

ولكي يستخدم اإلنسان صوته االستخدام األمثل عليه أن يكتشف طبقة الصوت المالئمة له وهي

الطبقة التي يشعر عندها بأكبر قدر من الراحة(فاروق .)80 :8004،
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ب – حجم الصوت  :ويقصد به درجة ارتفاع الصوت  ،وقد قسم النظام الطبقي الصوت طبقا لحجمه
إلى خمس درجات  :صوت ضعيف جدا ،صوت ضعيف  ،وسط ،صوت عالي  ،صوت عال جدا

(فاروق )81 :8004،

"ويرتفع الصوت عند التركيز على الكلمات أو الجمل ويرجع قوة الصوت أو ضعفه إلى حجم الهواء
المخزن في الرئتين" (بلبل .)80 :8990،

ج -معدل الصوت  :وهو عدد الكلمات التي تقال خالل فترة زمنية معينة أثناء تقديم النص اإلذاعي
(عبد العزيز .)31 :8000 ،

"وليس هناك معدل قياس لسرعة األداء يمكن اعتباره المعدل الصحيح للحديث ،فالمعدل الجيد في

سرعة األداء هو المعدل الذي ال يكون بطيئا إلى حد إصابة المستمع بالملل  ،وال يكون سريعا إلى

حد التعرض للتلعثم و الوقوع في الخطأ " (مرعي .)84 : 8008،

 -2السمات الشخصية ":لكل إنسان صوته المميز عن غيره  ،فال يوجد شخصان
متشابهان تماما من حيث صوتيهما ،وال من حيث المكونات الشخصية األخرى

وهناك مجموعة من السمات الشخصية التي ال بد من توافرها حتى يكون اإللقاء فعاال منها :

الموضوعية وعدم التحيز،والصدق  ،والحماس ،و االتزان االنفعالي "(حجاب .)90 : 8000 ،

 -0إلقاء يتفق مع قواعد اللغة و التجويد :يجب أن يراعي اإللقاء قواعد اللغة  ،بمعنى أن
يكون الكالم صحيحا من الناحية التركيبية صرفيا ونحويا  ،كما ينبغي مراعاة قواعد

القرن الكريم في اإلذاعة المدرسية فيجب مراعاة المد
التجويد ،وخاصة عند تقديم فقرة آ
،والقلقلة ،ومراعاة الترقيق و التفخيم للحروف وغيرها من أحكام التجويد"(بشر:8004 ،

.)800

 -1إلقاء يظهر فيه ظاهرة اإلبداع الفني " :يستلزم الوصول إلى مرحلة اإلبداع االستعداد
الفطري  ،والمناخ المناسب والممارسة و التدريب  ،فالموهبة الفطرية تعين على اإللقاء

الجيد ثم يتولى الشخص تنميته بالتدريب أو الممارسة حتى يصقل فطرته  ،وينمي
مواهبه و استعداداته"(السيد.) 883 :8008 ،

ثانيا_ تنفيذ الفقرات اإلذاعية المدرسية المسجلة :
البد لتنفيذ فقرات اإلذاعة المدرسية المسجلة من توافر مهارتي اإللقاء والتعامل مع الميكروفون إضافة

إلى هذا التعامل الصحيح مع المواد واألجهزة اإلذاعية"(متولي.)41 :8003،
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األسس والمعايير التي يجب مراعاتها في اإلذاعة المدرسية (:عبد الحميد )00 : 8001،

 .4تحديد الهدف :

عند القيام بالكتابة لإلذاعة المدرسية ينبغي من البدايةة تحديةد الهةدف مةن البةرامج ،ود ارسةة المةادة المةراد

إعةةدادها أو الموضةةوع الم ةراد تناولةةه د ارسةةة جيةةدة وجةةادة ثةةم اختيةةار الشةةكل البرامجةةي الةةذي يناسةةب تقةةديم
المادة فيه .
 .8تحديد المرحلة السنية للتالميذ :
ينبغي تحديةد المرحلةة السةنية التةي سةتتم مخاطبتهةا تحديةدا دقيقةا ،ومعرفةة محةددات تلةك المرحلةة العقليةة

والمعرفية والوجدانية والجسمانية واالجتماعيةة؛ وذلةك حتةى يمكةن مخاطبةة تلةك المرحلةة وتحقيةق اتصةال
ناجح بها .

 .4تحديد المادة ودرجة أهميتها واألولوية الضرورية للبدء بها وهل هي صالحة للتناول اإلذاعي .
 .3تحديد الشكل البرامجي الذي سنضع فيه المادة .

 .2تحديد المساحة الزمنية إلذاعة البرنامج بحيث يكون في حدود من  80إلى  80دقيقة ؛كي ال
ينصرف التالميذ عن السماع .
وباإلضافة إلى ماسبق يرى شكري ( )4991أن من بين األسس والمعايير التي يجب مراعاتها في
اإلذاعة المدرسية تحقيق وسائل الجذب اإلذاعي كلما أمكن من خالل ما يلي :
( شكري ) 11 :8990 ،

 اإليقاع السريع هو إيقاع الحياة اليوم .
 الصوت الجذاب الدافئ المحمل باأللفة والحميمية والخالي من عيوب النطق .
 استخدام لغة مبسطة سهلة غير متقعرة وتفضل دائما اللغة العربية الفصحى المبسطة أو ما يطلق
عليه فصحى العصر .
 مراعاة القاموس اللغوي للمرحلة السنية التي تخاطبها .
 االستخدام األمثل للغة اإلذاعية السابق تحديدها  :الكلمة المنطوقة والموسيقى والمؤثرات الصوتية
.
 اختيار موضوعات ذات اهتمام واضح لدى التالميذ مع مراعاة المراحل السنية أيضا .
 إيجاد الحوافز عن طريق المسابقات ذات الجوائز (مسابقات ذكاء -مسابقات معلومات ).
 إتاحة الفرص لجميع التالميذ في االشتراك في اإلذاعة المدرسية .
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 تقديم خدمة إخبارية دقيقة حول العالم المحيط بالتلميذ ،وما يهم التالميذ من معلومات عن المواد
الدراسية واالمتحانات والعملية التعليمية الدراسية واالمتحانات ومسيرة العملية التعليمية بالتعاون مع
إدارة المدرسة .
 الحرص على الحفاظ على الهوية الثقافية الذاتية للمجتمع .
 ربط الطالب بالتراث والقيم اإليجابية المتوارثة .
 ربط أهداف البرنامج بأهداف العملية التعليمية وأسسها ،مع المحافظة على جدة المعلومات
وأصالتها من حيث الجانب العلمي واللغوي واإلعالمي والتربوي وأسلوب تسلسلها إلى أذن التالميذ.
 شمولية البرنامج على فقرات إعالمية أخبارية وثقافية وتعليمية وترفيهية وترويحية ومنوعات؛ لتنال
رضا التالميذ وتشبع ميولهم ودوافعهم .
شروط نجاح اإلذاعة المدرسية:
" إن اإلذاعة المدرسية المتميزة هي التي يستفيد طالبها استفادة ملموسة منها ؛ فهي التي تقوم على
التخطيط الجيد و الهادف والمستنير  ،وتنتقي الطالب المجيدين و المتميزين في اإللقاء  ،و تعمل
على االهتمام بالنواحي التي تنمي الجوانب االبتكارية لدى الطالب وتشجع الطالب على جمع المواد

اإلذاعية التي تسهم في ربطهم بالبيئة المحلية واالجتماعية واألسرية من خالل تناول األحداث الجارية

و األحداث االجتماعية و األسرية و الدولية  ،وكيفية تناولها بالنقد والتحليل والتفسير" ( حمدي : 8991،
.) 20

و" اإلذاعة المدرسية وسيلة إعالمية وتربوية وتعليمية يمكن استخدامها في تحقيق أهداف متعددة ولكي

تنجح اإلذاعة المدرسية في تحقيق أهدافها ينبغي أن تسير على منهج واضح وسليم حتى تؤدي البرامج

اإلذاعية في إذاعة المدرسة دورها المأمول وأهدافها المنشودة ومن وجوه هذا المنهج الواضح ما يلي :

(اسماعيل)29 :8003،

 تحديد أهداف اإلذاعة المدرسية وربطها بأهداف المدرسة؛ حتى تؤدي لخدمة شخصية الطالبواتاحة فرص االبتكار والتعبير السليم له وتدعيم المناهج الدراسية وخدمة أهداف المدرسة
والمجتمع.
 أن تكون اإلذاعة المدرسية وسيلة لتقوية الصلة بين البيئة والمدرسة لخدمة المجتمع وال بأس منأن يشترك أولياء األمور في بعض األنشطة اإلذاعية حسب تخصصاتهم حتى يتم إثراء المنهج
بهذه المصادر البشرية المتاحة في البيئة المحلية .
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 "أن تبتعد اإلذاعة المدرسية عن الصورة التقليدية التي تسير عليها بعض المدارس فتبدأ بتحيةالصباح وكلمة السيد الناظر ثم مشرف الجماعة وهكذا وأن تجتهد كل مدرسة ليكون لها صفة
ذاتية وأن تحاول تقديم أساليب متعددة ومتجددة في برامجها "(الطوبجي )812 : 8991،

 أن تهيئ اإلذاعة المدرسية الفرصة ألكبر عدد من تالميذ المدرسة باالشتراك في برامجها المختلفةكأن يخصص لكل صف دراسي أسبوع يعرض فيه برنامجا متكامال ومنوعا أو أن يخصص لكل
أسرة في المدرسة أسبوع أو أسبوعان متتاليان فأسبوع لجماعة الرحالت وآخر لجماعة الهالل
األحمر وثالث لجماعة الصحافة بالمدرسة وهكذا.
 االلتزام بالوقت المحدد لكل فقرة من فقرات الجدول اإلذاعي ،وترتيب هذه الفقرات حسب األهميةواألولوية ،حيث تعطى األولوية ألخبار المجتمع المدرسي وما يهم التالميذ من أخبار وموضوعات
ثم ما يتعلق بالمجتمع المحلي واإلقليمي .
 أن تنبثق البرامج اإلذاعية من المجتمع المدرسي وترتبط به  ،وأن تساير مراحل النمو المختلفة،فاإلذاعة في المدرسة االبتدائية غيرها في المرحلة اإلعدادية و الثانوية(عبد المولى)803 : 8990 ،

 أن يكون البرنامج اإلذاعي هادفا ،وأن يراعي اشتراك التالميذ في التخطيط له واعداده وتنفيذهوتقويمه .
 -إعداد سجل لجماعة اإلذاعة المدرسية يبين فيه أسماء الجماعة وخطة العمل والبرنامج

واالجتماعات الدورية  ،وما يتم تنفيذه من الخطة العامة ومدى مساهمة التالميذ من نشاط وتقويم

لهذا النشاط واعداد برنامج زمني أسبوعي لجماعات النشاط األخرى للمساهمة في اإلذاعة
المدرسية .

إعداد ملفات لحفظ المادة اإلذاعية بعد إذاعتها بحيث تكون ملفات موضوعية وفقا لما يلي :ملفات

خاصة بجماعات اإلذاعة المدرسية تصنف حسب الفقرات اإلذاعية أي يكون لكل فقرة ملف خاص
بها .
 ملفات لجماعات النشاط المشتركة في اإلذاعة المدرسية و أن يراعي وجود ملف خاص لكل
جماعة منها .

 إعداد سجل الفقرات اإلذاعية الذي يعتبر كشافا تظهر من خالله عناوين فقرات البرنامج اإلذاعي
ويشتمل على :

 اليوم والتاريخ – الفقرات – مصادرها – مقدم الفقرات  ،باإلضافة لكتابة النص اإلذاعي والشكل
التطبيقي له الذي يوزع على فريق العمل اإلذاعي أثناء تقديم اإلذاعة المدرسية.
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اإلمكانات المطلوبة توافرها لإلذاعة المدرسية الناجحة ( :عثمان)10: 8009 ،

 .8اإلشراف الناجح  :فال بد من توفر الرغبة الصادقة لدى المشرف على اإلذاعة المدرسية  ،ألنه
يعتبر ( الدينمو ) المحرك لها  ،فالبد أن يكون إخالصه فعليا  ،وعليه جادا لتحقق اإلذاعة
المدرسية أهدافها المرجوة على يديه .
 .8فعدم قدرة المعلمين علي تنظيم المناشط وزيادتها  ،وفق التصور المقبول  ،يرجع إلى انشغال
المعلمين بجداول دراسية كبيرة  ،وافتقادهم للمهارات الالزمة لممارسة النشاط وتوجيهه .
 .4البد من توفير غرفة خاصة باإلذاعة المدرسة ،وتوفير الوقت الكافي بين الحصص ،لممارسة
النشاط اإلذاعي.
 .3البد من تحديد الفترة الزمنية لإلذاعة المدرسية ،بأن ال تكون أقل من عشر دقائق.
 .2نقترح تبادل الزيارات بين طالب المدارس ،لتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.
 .0تحديد زيارات منتظمة ودورية من قبل المشرفين على النشاط لتدريب الطلبة .
 .1تحديد زيارات ميدانية لوسائل اإلعالم المحلية  ،خاصة اإلذاعة  ،ليكتسب الطالب القدرة على
اإللقاء دون خجل أو تردد  ،و يقف على أهمية اإلذاعة ليس في المدرسة فقط  ،بل وخارجها
أيضا .
 .1التأكيد على تثبيت حصة النشاط المدرسي .
 .9إدخال الطلبة الموهوبين في دورات تدريبية لصقل المواهب ،وكسر حاجز الخجل و الخوف عندهم
من الجمهور.
.80

ينقصنا وجود المكتبة المسموعة في المدارس ،المزودة بأشرطة منوعة – وطنية – دينية –

تعليمية – حتى تستخدم كمؤثر صوتي.
.88

نقترح بإثراء المكتبة المدرسية ببعض الكتب الالزمة لمزاولة النشاط المدرسي .

وترى الباحثة أنه من الضروري متابعة برامج اإلذاعة المدرسية  ،وتقييمها من المسؤولين والمشرفين

للوصول لتغذية راجعة حول البرامج اإلذاعية المقدمة عبر اإلذاعة المدرسية من حيث مالءمتها
للمرحلة العمرية للطلبة ،ومدى استفادة الطلبة منها ،ومعرفة إيجابيات البرامج ،والعمل على إثرائها،
والوقوف على السلبيات ومحاولة تفاديها  ،من أجل تحقيق األهداف المرجوة منها ،ويمكن أن يكون

ذلك بعدة صور منها مقابلة مشرفي اإلذاعة المدرسية والمعلمين في المدارس  ،وكذلك الطلبة
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باعتبارهم الفئة المستهدفة  ،من أجل التعرف إلى آرائهم في برامج اإلذاعة المدرسية في مدارسهم ،
واالطالع على أفكارهم واالستفادة منها  ،كما يمكن ذلك عن طريق توزيع االستبيانات على عينة من
الطلبة والمعلمين ألخذ آرائهم ومقترحاتهم في البرامج اإلذاعية المقدمة  ،أو عن طريق عقد ندوات

ومحاضرات حول اإلذاعة المدرسية من أجل مناقشة تلك البرامج  ،والوقوف على جوانب القوة

والضعف في تلك البرامج من أجل تطويرها  ،والوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة منها على أكمل

وجه .
واقع اإلذاعة المدرسية وأهميتها :
تعتبر اإلذاعة المدرسية من أهم األنشطة التي تمارس وتقدم للطلبة في المدارس  ،وهي تعد من أهم
الوسائل التربوية والتعليمية  "،كما تعد وسيلة اتصال قوية لخلق العالقات االجتماعية واإلنسانية إذا

أحسن تطويعها ،إذ تعد أهم القنوات اإلعالمية المهمة والسهلة في المحيط المدرسي التي يمكن أن
تعبر عن اآلراء والمواقف واالتجاهات الخاصة بالمجتمع المدرسي" (عبد الحميد)88 :8001،

" والحقيقة أن اإلذاعة المدرسية تستطيع أن تسهم في التكوين المعرفي واالجتماعي للتالميذ بصورة

تفوق الد روس التقليدية وذلك راجع إلى عدة أسباب منها  :إمكانية تنويع برامجها التي تعتمد على
الكلمة المسموعة والمؤثر الصوتي إذ ثبت علميا أن الصوت البشري يثير صو ار ذهنية متنوعة ،واذا

صاحب ذلك مؤثرات صوتية فإن ذلك يثير االنفعاالت ويسهم في مخاطبة وجدان المستمع وبالتالي
إثارة العواطف اإلنسانية ويفتق عوامل الخيال  ،كما أكدت األبحاث العلمية أن اللغة المسموعة في

حياة الطفل على وجه الخصوص يفوق تأثيرها اللغة المكتوبة؛ ألنها أكثر صلة بفكره وتعتمد على

المشاعر واألحاسيس ،فنجد الصوت الرخو أو الناعم وفي مواقف أخرى جهارة الصوت وفي أخرى
الهمس والترقيق ،وكلها تجذب انتباه التالميذ وتنشط خيالهم "(سليم .)10 : 8000،
واقع اإلذاعة المدرسية في فلسطين:

لقد عانت المدارس في فلسطين من ظلم االحتالل االسرائيلي سواء على صعيد األبنية والمرافق أوعلى
صعيد األنشطة المقدمة فيها للطلبة وخاصة اإلذاعة المدرسية  "،فلقد كانت اإلذاعة المدرسية في
فلسطين قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية مجرد نشاط بسيط في المدارس الفلسطينية تقدم
خاللها بعض الموضوعات البسيطة ،ولم يكن هناك تحية للعلم ،ولم يكن مسموحا بالنشيد الوطني في

المدارس بسبب سيطرة االحتالل اإلسرائيلي متمثلة بالحاكم العسكري على المؤسسات الفلسطينية
وخاصة المدارس ،فكان يمنع تقديم أي نشاط أو برنامج إذاعي وطني ،سواء بالحديث عن الوطن ،أو

حقوق الفلسطينيين في العيش بحرية ،أو إنشاد النشيد الوطني أو أية أناشيد وطنية أخرى ،وكذلك كان
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يمنع إقامة أية فعاليات أو أنشطة وطنية في المدارس  ،وكان يتعرض المعلمون أو المدراء للتحقيق إذا
سمحوا بالقيام بأي فعاليات وطنية داخل المدارس ،وخاصة في اإلذاعة المدرسية،

ولكن بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية عام  8993حدث تغير كبير في المدارس واألنشطة

الالمنهجية فيها ،و خاصة في اإلذاعة المدرسية فقد واكبت برامج اإلذاعة المدرسية األحداث الوطنية
،والفرحة الكبيرة بزوال الحكم العسكري ،وتسلم الفلسطينيين للحكم في الضفة الغربية و قطاع غزة

،حيث أقيمت االحتفاالت الوطنية في المدارس  ،وتنوعت فيها الفعاليات الوطنية من موضوعات

وطنية مختلفة  ،وانشاد األناشيد الوطنية  ،واالستعراضات المتنوعة التي تعبر عن الفرح و السعادة

بزوال الحكم العسكري اإلسرائيلي  ،واستطاع الطلبة ألول مرة من سماع النشيد الوطني في مدارسهم
وعبر اإلذاعة المدرسية ،والوقوف لتحية العلم بكل عزة و كرامة وبدون خوف من االحتالل اإلسرائيلي

،ومنذ ذلك الوقت أصبح االهتمام بالمدارس ،واألنشطة المدرسية وخصوصا اإلذاعة المدرسية يتزايد
عاما بعد عام حتى يومنا هذا(.ارشيف األنشطة المدرسية .)8993،

ونظ ار للدور المهم لإلذاعة المدرسية في تعميق حب الطلبة لوطنهم ،وتعزيز انتمائهم لوطنهم فلسطين

فقد حرصت و ازرة التربية و التعليم الفلسطينية على تطوير و دعم األنشطة المدرسية ،وقد أولت الو ازرة
عناية خاصة باإلذاعة المدرسية من خالل توفير السجالت الخاصة بها  ،وحفظ البرامج اإلذاعية في

ملفات خاصة ،وارسال النشرات الخاصة باإلذاعة المدرسية للمدارس والتي تتضمن القيام بفعاليات
وطنية و دينية و صحية و ثقافية متنوعة  ،باإلضافة إلحياء العديد من المناسبات الوطنية والدينية
والعالمية من خالل اإلذاعة المدرسية،وتعيين أخصائيين إعالميين في بعض المدارس ،ومشرفين على

اإلذاعة المدرسية ،باإلضافة إلى متابعة قسم األنشطة التربوية وشؤون الطلبة في و ازرة التربية و التعليم
العالي وقسم األنشطة التربوية وشؤون الطلبة في المديريات المختلفة أنشطة اإلذاعة المدرسية في
المدارس ،والسجالت الخاصة بها ،ومدى توثيق البرامج اإلذاعية في السجالت و الملفات الخاصة بها

،ومتابعة فعاليات اإلذاعة المدرسية في المدارس ،ومدى االلتزام بالنشرات والفعاليات المختلفة من
خالل الزيارات الميدانية للمدارس ،حرصا منها على استفادة الطلبة من برامج اإلذاعة المدرسية

،وغيرها من األنشطة المدرسية.

و إليكم أهداف اإلذاعة المدرسية كما أقرها قسم األنشطة التربوية وشؤون الطلبة في و ازرة التربية و

التعليم ،و السجالت الخاصة باإلذاعة المدرسية وما يتضمنه السجل من أهداف وأنشطة وفعاليات
،والمناسبات الوطنية التي يتم تفعيلها و إحياؤها سنويا في اإلذاعة المدرسية في المدارس الفلسطينية
بمحافظات غزة ،كما سيتم تسليط الضوء على النشرات الخاصة بمناسبات وطنية أخرى تم التطرق

إليها في اإلذاعة المدرسية للعام الدراسي  ، 8088 -8088:وذلك تبعا لألحداث الجارية على الساحة
41

الفلسطينية ،كما سيتم توثيق ذلك بنسخة عن سجل اإلذاعة المدرسية وما يتضمنه و نسخة عن

المناسبات التي يتم إحياؤها في المدارس سنويا وذلك في قائمة المالحق في هذه الدراسة (ملحق رقم

.) 1-0

أهداف اإلذاعة المدرسية

( :األنشطة التربوية وشؤون الطلبة)8 :8088،

 اإلذاعة المدرسية هي واحدة من أهم نوافذ الفكر و الثقافة والفن واإلبداع في المدرسة. تتيح اإلذاعة المدرسية المجال للطالب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم والكشف عن ميولهم ومواهبهم.
 تع تبر وسيلة من وسائل اإلعالم والتثقيف في المجاالت الدينية و العلمية و السياسية والبيئيةوالصحية و اإلرشادية .
 تهدف اإلذاعة المدرسية أيضا إلى خلق جو من التآلف و التعاون بين الطلبة و المعلمين وربطهمبالمجتمع المحلي .
 تساهم اإلذاعة المدرسية في إكساب التالميذ مهارات جديدة  ،مثل :حسن االستماع واإللقاء الجيدوحسن األداء.
 االهتمام بالقيم الروحية واألخالقية لدى الطلبة. تشجيع الطالب على االبتكار واإلفصاح عن األفكار الجديدة. -إحياء المناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية .

تعليمات الستخدام سجل اإلذاعة المدرسية( :األنشطة التربوية وشؤون الطلبة )8 :8088،

 .8يستخدم سجل اإلذاعة المدرسية لعام واحد ،ويسلم لمعلم النشاط في بداية العام.
 .8يتولى التسجيل و تعبئة المعلومات المعلم المشرف وبمتابعة مدير المدرسة والتوقيع عليه.
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 .4يتم تشكيل لجان اإلذاعة المدرسية في المدارس من أجل تفعيلها وأخذ دورها الطبيعي وتنظيم
برامجها اليومية ،ابتداء برفع العلم الفلسطيني و عزف موسيقى السالم الوطني الفلسطيني و
التمرينات الصباحية ومن ثم البرنامج الصباحي .
 .3تقديم البرامج الصباحية المختلفة التي تعمق انتماء الطالب لدينه ووطنه وقيمه المجتمعية .
 .2إشراك أكبر عدد من الطلبة في الفصول لممارسة البرامج اإلذاعية المختلفة .
 .0يحفظ سجل اإلذاعة المدرسية في نهاية اليوم عند مدير المدرسة.
 .1استخدام األنشطة الداعمة وتوثيقها بالصور إن أمكن.
 .1التجديد واالبتكار في أساليب ووسائل جذب انتباه الطلبة للبرامج اإلذاعية.
 .9الحديث عن المناسبات المختلفة الواردة في خطة األنشطة التي ترسخ القيم الحميدة في نفوس
الطلبة ،وتعمل على توجيه سلوكهم نحو األفضل  ،على أن تحفظ المادة الملقاة في سجل
اإلذاعة المدرسية الخاص بها.
 .80يقوم قسم األنشطة التربوية في المديرية بمتابعة فعاليات اإلذاعة المدرسية ،والقيام بالزيارات
الميدانية للمدارس ؛ من أجل العمل على تطويرها واالطالع على السجل الخاص بها .
محتويات سجل اإلذاعة المدرسية الوارد من قسم األنشطة التربوية وشؤون الطلبة في وزارة

التربية و التعليم العالي (غزة ) (:األنشطة التربوية وشؤون الطلبة)9 -4: 8088،

 مقدمة بسيطة حول اإلذاعة المدرسية وأهميتها للطلبة.
 أهداف اإلذاعة المدرسية.
 بعض التعليمات الخاصة باستخدام سجل اإلذاعة المدرسية.
 الجدول األسبوعي لإلذاعة المدرسية :حيث يتم توثيق فعاليات اإلذاعة المدرسية و أسماء
المشرفين على البرنامج اإلذاعي والمالحظات حسب أيام األسبوع .
 جدول اإلذاعة المدرسية :ويقوم مشرف اإلذاعة المدرسية بإعداده شهريا ،فيقوم في نهاية كل شهر
بإعداد هذا الجدول حيث يوزع اإلذاعة المدرسية على المعلمين حسب المبحث أو اللجنة أو
المناسبات التي سيتم تفعيلها أو إحياؤها خالل الشهر بناء على النشرات الواردة من قسم األنشطة
في كل مديرية،فيسجل فيه اليوم والتاريخ واسم المعلم المسؤول عن اإلذاعة المدرسية في ذلك اليوم
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والمبحث أو اللجنة المسؤول عنها المعلم  ،ثم يوقع عليها المعلمون أو مسؤولو المباحث أو اللجان
بالعلم وذلك من أجل التحضير و اإلعداد الجيد لإلذاعة المدرسية ،وأخذ الوقت الكافي لالجتماع
بالطلبة واإلعداد للبرنامج اإلذاعي والمناسبات المختلفة التي يتم تفعيلها عبر اإلذاعة المدرسية.
 محضر اجتماعات لجنة اإلذاعة المدرسية:حيث يوثق فيه اجتماع مشرف اإلذاعة المدرسية
بالمعلمين و بمسؤولي اللجان األخرى في المدرسة و بالطلبة المشاركين في اإلذاعة المدرسية؛
لمناقشة األمور التي تخص اإلذاعة المدرسية ،وحل المشكالت التي تواجه لجنة اإلذاعة المدرسية
،و اإل عداد الجيد للبرامج اإلذاعية المدرسية والمناسبات الوطنية أو الدينية أو العالمية التي يتم
إحياؤها عبر اإلذاعة المدرسية،ويتضمن محضر االجتماع ما يلي:
اسم المدرسة  ،اسم اللجنة  ،رقم االجتماع  ،اليوم والتاريخ  ،مدة االجتماع  ،مكان االجتماع ،
األنشطة والفعاليات ،التوصيات و االقتراحات  ،التوقيع.

 البرنامج اإلذاعي اليومي :ويتم في هذا النموذج توثيق الموضوعات الملقاة في اإلذاعة المدرسية
بشكل يومي ،ويتضمن النموذج ما يلي :اليوم والتاريخ  -المادة – أسماء الطلبة المشاركين في
البرنامج اإلذاعي وصفوفهم – والموضوعات المطروحة في اإلذاعة المدرسية في ذلك اليوم،ويقوم
بالتوقيع على النموذج كل من المعلم المشرف على البرنامج اإلذاعي في ذلك اليوم  ،ومشرف
اإلذاعة المدرسية  ،ومدير المدرسة.
وترى الباحثة أن لهذا النموذج أهمية كبيرة ؛ حيث يمكن الرجوع للموضوعات الموثقة فيه وقت
الحاجة إليها  ،كما يمكن االستفادة منها كمرجع للطلبة وللمعلمين وذلك لالستفادة من الموضوعات

التي تم طرحها في اإلذاعة المدرسية ،كما يوثق ما تم إلقاؤه في اإلذاعة المدرسية من وموضوعات
،وما تم إحياؤه من مناسبات متنوعة بحيث يطلع عليها كل من يهمه األمر ،وخاصة المسؤولين عن

متابعة اإلذاعة المدرسية في قسم األنشطة التربوية وشؤون الطلبة في و ازرة التربية والتعليم العالي ،

والمديريات التابعة لها خالل الزيارات الميدانية للمدارس .

 األنشطة الداعمة :وفي هذا النموذج يتم توثيق فعاليات اإلذاعة المدرسية  ،والمناسبات التي يتم
االحتفال بها واحياؤها عبر اإلذاعة المدرسية من خالل الصور ،وكتابة الفعالية أسفل الصورة .
 لوحة الشرف :وفي هذا النموذج الذي يتضمنه سجل اإلذاعة المدرسية يتم تسجيل أسماء الطلبة
المميزين في اإلذاعة المدرسية شهريا  ،حيث يتم اختيار أفضل طالب من كل فصل شارك بصورة
فاعلة في فعاليات اإلذاعة المدرسية ،ويتضمن النموذج ما يلي :
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الشهر – الهدف الذي تم تحقيقه اسم الطالب المميز ،وصفه ،والنشاطات و الفعاليات التي قام بها أو
شارك فيها عبر اإلذاعة المدرسية.

وترى الباحثة أن لهذا النموذج أهمية في تشجيع الطلبة على المشاركة في اإلذاعة المدرسية  ،ورفع
الروح المعنوية لديهم بسبب تعزيزهم على دورهم المميز في تفعيل اإلذاعة المدرسية.

 زيارات المشرفين :ويتم في هذا النموذج تسجيل أسماء المشرفين المتابعين لإلذاعة المدرسية سواء
أكانوا من و ازرة التربية والتعليم أو من المديرية التابعة لها المدرسة المزورة  ،ويتضمن النموذج
ما يلي:
اليوم والتاريخ الذي تمت فيه الزيارة – اسم المشرف الزائر – التوقيع – المالحظات التي الحظها على
اإلذاعة المدرسية سواء أكانت مالحظاته سلبية أو إيجابية.

ومن اطالع الباحثة على سجل اإلذاعة المدرسية بحكم عملها كنائبة مديرة مدرسة ترى أن لهذا

السجل أهمية بالغة فهو ينظم اإلذاعة المدرسية ،ويوثق فعاليات اإلذاعة المدرسية  ،ويساعد مشرف

اإلذاعة المدرسية والمعلمين على تنظيم البرامج اإلذاعية وتوثيقها ومتابعتها بالشكل المطلوب ،كما

يساعد على الرجوع للمادة اإلذاعية وقت الحاجة  ،و يساهم أيضا في المحافظة على المادة اإلذاعية

الملقاة في اإلذاعة المدرسية  ،وابراز ثمرة جهود أعضاء جماعةاإلذاعة المدرسية في تفعيل البرامج

اإلذاعية المدرسية،كما يستطيع المطلع على هذا السجل أن يتعرف على الجهود المبذولة من أعضاء

الجماعة من أجل تطوير وتحسين البرنامج اإلذاعي المدرسي ،كما يسهم السجل في تشجيع الطلبة
على المشاركة في اإلذاعة المدرسية عبر وضع أسماء الطلبة المشاركين في لوحة الشرف الموجودة

في السجل حيث يتم في نهاية كل شهر اإلعالن عن أسماء الطلبة المميزين في البرنامج اإلذاعي

وتشجيعهم ماديا أو معنويا ،واختيار أفضل برنامج إذاعي مقدم في الشهروتكريم المعلم المشرف عليه

 ،والطلبة المشاركين فيه .

* المناسبات الوطنية التي يتم إحياؤها سنويا عبر اإلذاعة المدرسية حسب الخطة الواردة من قسم

األنشطة التربوية وشؤون الطلبة في وزارة التربية و التعليم العالي :

(األنشطة التربوية وشؤون الطلبة) 2011،

ذكرى مذبحة صب ار و شاتيال  ،انتفاضة القدس الشريف  ،انتفاضة األقصى المبارك  ،يوم التراث
الوطني الفلسطيني  ،وعد بلفور  ،مذبحة خانيونس  ،ذكرى وفاة الرئيس أبو عمار ،ذكرى
االستقالل ،يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ( ذكرى التقسيم )  ،ذكرى االنتفاضة األولى  ،يوم

المعلم الفلسطيني  ،معركة الفرقان ( الحرب على غزة )  ،يوم الشهيد الفلسطيني  ،يوم الشجرة ،

معركة الكرامة  ،استشهاد الشهيد أحمد ياسين  ،يوم األرض  ،يوم الطفل الفلسطيني  ،يوم
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الرياضي الفلسطيني  ،يوم األسير الفلسطيني  ،ذكرى استشهاد د .عبد العزيز الرنتيسي  ،ذكرى

النكبة  ،معركة حطين .

والملحق رقم ( )1يوضح الخطة السنوية للمناسبات الوطنية والصحية والدينية التي يتم تفعيلها

واحياؤها عبر اإلذاعة المدرسية كما ترد من قسم األنشطة التربوية وشؤون الطلبة في و ازرة التربية
والتعليم العالي الفلسطينية.

النشرات الصادرة من قسم األنشطة التربوية في وزارة التربية و التعليم والمتعلقة باإلذاعة

المدرسية واالنتماء الوطني خالل العام الدراسي :2042 - 2044

-

(األنشطة التربوية وشؤون الطلبة) 2011،

تفعيل اإلذاعة المدرسية:وتتضمن النشرة ضرورة تفعيل اإلذاعة المدرسية خالل طابور

الصباح ،واعتماد أنشودة " اسلمي يا قدس" أثناء دخول الطلبة إلى الفصول ،وقد صدرت هذه النشرة

بتاريخ2044/9/1 :م.
إحياء ذكرى مذبحة صب ار و شاتيال:وتتضمن النشرة إحياء المناسبة  ،وقراءة النشرة المرفقة ،وقد
صدرت النشرة بتاريخ 8088/9/ 88:م.

-

إقامة إذاعة مدرسية في المدارس :وتتضمن النشرة ضرورة إحياء ذكرى استشهاد الدكتور

المعلم فتحي الشقاقي والتي تصادف يوم 8080/80/80 :م في اإلذاعة المدرسية،وقراءة النشرة
المرفقة أمام الطلبة ،وقد صدرت النشرة بتاريخ 8088/80/88:م.
-

فعاليات وفاء األحرار :وتتضمن النشرة االحتفال بخروج األسرى المحررين من سجون

االحتالل اإلسرائيلي عن طريق تفعيل قضية األسرى في اإلذاعة المدرسية ،وتزيين المدارس
بملصقات عن صفقة األسرى والتضامن مع المضربين في السجون  ،واعتماد أنشودة " ألفين تحية
للوطن " عند دخول الطالب من طابور االستراحة وغيرها من الفعاليات الواردة في النشرة ،وقد
صدرت النشرة بتاريخ 8088/80/80 :م.
-

التأكيد على تنفيذ مراسيم رفع العلم في طابور الصباح :وتشتمل النشرة على ضرورة االلتزام

بطابور الصباح و مراسيم رفع العلم ،والخطوات المتسلسلة لتلك المراسيم ،وتحية العلم ،والوقوف
للسالم الوطني ،وترديد بعض العبارات عند انتهاء السالم الوطني وهي  ":تحيا فلسطين حرة عربية "
ويردد الطلبة كلمة " تحيا "  ،وعبارة " المجد والخلود لشهدائنا األبطال " وغيرها من المراسيم،وقد
صدرت النشرة بتاريخ 8088/80/81 :م.
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-

إحياء ذكرى قرار التقسيم  :عن طريق إحياء المناسبة عبر اإلذاعة المدرسية ،وذلك بتاريخ

8088/88/89:م ،وقد صدرت النشرة بتاريخ 8088/88/81:م.
-

األقصى  :وتتضمن النشرة تنفيذ حملة ( األقصى ) وذلك من تاريخ 8088/88/80:م وحتى

8088/88/82م في كافة مدارس البنات اإلعدادية و الثانوية وتشتمل الحملة على عقد إذاعة مطولة
تتحدث عن األقصى و التهويدات التي تحيط به والحفريات ،واستضافة شخصية متخصصة ،وغيرها
من الفعاليات الواردة في النشرة ،وقد صدرت النشرة بتاريخ 8088/88/3:م.
-

دورة تعريفية للبرلمان الطالبي  :تبليغ الطلبة األعضاء في البرلمان الطالبي  ،والمعلمين

المشرفين بحضور دورة تعريفية للبرلمان الطالبي  ،وقد صدرت النشرة بتاريخ 8088/88/3م.
 إحياء ذكرى انتفاضة الحجارة 4911م :وتتضمن النشرة اإليعاز إلى مدراء المدارس بإحياء هذهالذكرى ،وقراءة النشرة المرفقة في اإلذاعة المدرسية ،وذلك بتاريخ8088/88/1:م،وقد صدرت النشرة
بتاريخ 8088/88/2م.
 إحياء ذكرى حرب الفرقان :والتي تصادف يوم 8088/88/81م ،حيث توعز النشرة لمدراءالمدارس بضرورة إحياء الذكرى عبر اإلذاعة المدرسية وقراءة النشرة المرفقة ،وقد صدرت النشرة
بتاريخ.88/80:

 تضامن مع األسرى األبطال  :وتشير النشرة إلى تخصيص اإلذاعة المدرسية ليوم األربعاء الموافق8088/8/82:م للتضامن مع األسرى وعلى رأسهم األسير خضر عدنان المضرب عن الطعام ،وقد
صدرت النشرة بتاريخ 8088/8/84:م.
 -إحياء

ذكرى

مجزرة

الحرم

اإلبراهيمي

:

التي

تصادف

يوم

السبت

الموافق

8088/8/82:م،وتتضمن النشرة إحياء تلك الذكرى و قراءة النشرة المرفقة في اإلذاعة المدرسية ،وقد
صدرت النشرة بتاريخ8088/8/89 :م.
 إحياء ذكرى استشهاد د.إبراهيم المقادمة  :وتنوه النشرة إلى إحياء هذه الذكرى التي تصادف يوماالثنين الموافق 8088/4/1 :م عبر اإلذاعة المدرسية،وقراءة النشرة المرفقة خاللها ،وقد صدرت
النشرة بتاريخ 8088/4/2:م.
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 تخصيص حصة للحديث عن القدس :وتتضمن النشرة تخصيص الحصة األولى من جدول يومالخميس الموافق 8088/4/82:م للحديث عن القدس وذلك ضمن المشاركة الفاعلة في فعاليات (
اللجنة الوطنية لمسيرة القدس العالمية )،وقد صدرت النشرة بتاريخ 8088/4/88:م.
 لقاء مع أعضاء البرلمان الطالبي  :وتتضمن النشرة موعد لقاء قسم األنشطة التربوية في كلمديرية بأعضاء البرلمان الطالبي لالستماع و التحاور معهم ،وقد صدرت النشرة بتاريخ:
8088/4/84م.
 إحياء ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين :وتنوه النشرة إلى ضرورة إحياء هذه الذكرى التيتصادف يوم االثنين الموافق 8088/4/88:م ،وقراءة النشرة المرفقة عبر اإلذاعة المدرسية  ،وقد
صدرت النشرة بتاريخ 8088/4/83:م.
 إحياء ذكرى مذبحة دير ياسين  :وتتضمن النشرة اإليعاز لمدراء المدارس بإحياء هذه الذكرى التيتصادف يوم االثنين الموافق 8088/3/9:م،وقراءة النشرة المرفقة ،وقد صدرت النشرة
بتاريخ8088/3/2:م.
 إحياء ذكرى استشهاد الرنتيسي و أسبوع التضامن مع األسرى :وتتضمن النشرة أحياء ذكرىاستشهاد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والتي تصادف يوم8088/3/81:م عبر اإلذاعة المدرسية من
خالل الفقرات المتنوعة كالشعر و النشيد  ،والمسرح الهادف  ،والكلمات المعبرة  ،كما تتضمن النشرة
تفعيل أسبوع التضامن مع األسرى وذلك من يوم السبت الموافق 8088/3/80:م،مع قراءة النشرة
المرفقة ،وصدرت النشرة بتاريخ 8088/3/1:م.
 فعاليات نصرة األسرى :وتتضمن النشرة السماح للمدارس بالتعاون مع و ازرة األسرى في فعالياتنصرة األسرى من خالل تخصيص اإلذاعة المدرسية يوم الثالثاء الموافق 8088/3/81:م للحديث
عن األسرى  ،وتعليق مطبوعات في المدارس تتحدث عن قضية األسرى  ،والمشاركة في المسيرة
التي ستنظمها و ازرة األسرى ،وتنظيم المدارس لزيارات لذوي األسرى  ،وتنظيم محاضرات في المدارس
يلقيها أسرى وذلك حتى نهاية شهر إبريل ،وصدرت النشرة بتاريخ 8088/3/82:م.
ومن خالل اطالع الباحثة على النشرات السابقة الذكر  ،الحظت الباحثة اهتمام قسم األنشطة
التربوية وشؤون الطلبة في و ازرة التربية والتعليم العالي بالمناسبات بوجه عام  ،وخاصة المناسبات
الوطنية حيث يتم إرسال نشرة تذكيرية للمدارس بمواعيد تلك المناسبات من أجل تفعيلها  ،بالرغم من
إرسال خطة شاملة للمناسبات في بداية العام الدراسي ،كذلك يتم إرسال نشرة مرفقة -تتضمن
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موضوعا يتعلق بالمناسبة التي سيتم إحياؤها وتفعيلها -ليتم قراءتها في اإلذاعة المدرسية  ،باإلضافة
إلى إرسال نشرات بتغطية بعض األحداث التي تحدث على الساحة الفلسطينية  ،ونذكر على سبيل
المثال ال الحصر  :االحتفال بخروج األسرى المحررين من سجون االحتالل اإلسرائيلي ضمن صفقة
تبادل األسرى  ،وهذا يدل على حرص و ازرة التربية والتعليم على تفعيل المناسبات الوطنية .
ويتضح للباحثة من خالل هذا المحور ( اإلذاعة المدرسية ) بأن اإلذاعة المدرسية من
األنشطة المدرسية المهمة والهادفة  ،وقد تطرق لها العديد من المؤلفين في مؤلفاتهم  ،ولكن لم
تنل النصيب الكافي من االهتمام بالرغم من أهميتها البالغة في توصيل المعلومات للطلبة
وتثقيفهم وتوعيتهم في أمور تهم حياتهم العلمية والعملية ،وقد تطرقت الباحثة إلى مفهوم
اإلذاعة المدرسية لدى العديد من المؤلفين والباحثين حيث اعتبرها بعضهم نشاطا مدرسيا ،
واعتبرها بعضهم اآلخر وسيلة إعالم تربوي  ،ولكنهم أجمعوا على أهمية وجود مشرف مسؤول
عن توجيه و تدريب الطلبة على تقديم برامج اإلذاعة المدرسية ،كما تطرقت الباحثة إلى أهمية
األذاعة المدرسية  ،وأهدافها التي من أهمها بلورة شخصية الطالب  ،واكسابه مجموعة من
المهارات المختلفة  ،وتنمية القيم لديه والتي من أهمها االنتماء الوطني وغيرها من أهداف
تسعى اإلذاعة المدرسية إلى تحقيقها  ،كما تم التطرق إلى فنون اإلذاعة المدرسية المتنوعة
والتي تستطيع اإلذاعة المدرسية من خاللها توصيل المعلومات  ،وتعديل السلوك  ،وتوجيه
النصائح واإلرشادات للطلبة وتنمية القيم لديهم،كما يتضح من هذا المحور واقع اإلذاعة
المدرسية في فلسطين  ،واهتمام و ازرة التربية والتعليم باإلذاعة المدرسية وحرصها على توجيه
الطلبة وتنمية القيم لديهم من خالل البرامج اإلذاعية المقدمة في اإلذاعة المدرسية وخاصة
فيما يتعلق باالنتماء الوطني وتدعيمه لدى الطلبة وفق خطة واضحة منذ البداية لتسير عليها
المدارس  ،وكذلك تحرص على توثيق جميع فعاليات اإلذاعة المدرسية ضمن سجالت خاصة
يتم متابعتها باستمرار  ،وتحرص أيضا على إحياء المناسبات المختلفة وخاصة المناسبات
الوطنية .
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المحور الثاني  :االنتماء الوطني
مقدمة:

"إن الحاجة إلى االنتماء من أهم الحاجات اإلنسانية باعتبار اإلنسان كائنا اجتماعيا البد له

من االتصال باآلخرين  ،ويشير االنتماء إلى مدى إشباع الحاجات الثقافية و السياسية الواقعية

لما لها من دور في بناء و تشكيل شخصيات أبناء المجتمع "( .اقصيعة ) 10 : 8000 ،

"ويشير االنتماء إلى االنتساب لكيان ما يكون الفرد متوحدا معه مندمجا باعتباره عضوا مقبوال
وله شرف االنتساب إليه ويشعر باألمان فيه  ،وقد يكون هذا الكيان جماعة  ،أو طبقة  ،أووطن

 ،وهذا يعني تداخل الوالء مع االنتماء والذي يعبر الفرد من خالله عن مشاعره تجاه الكيان
الذي ينتمي إليه") ناصر)41: 1993،

"إ ن ارتباط اإلنسان بوطنه وبلده مسألة فطرية مستقرة في النفوس  ،فالوطن مسقط الرأس ،

ومقر التنشئة االجتماعية  ،ومكان العرض و الشرف  ،على أرضه يحيا الفرد و يعبد ربه ومن
خيراته يعيش ومن مائة يرتوي  ،ومن كرامته ينال عزته  ،به يعرف  ،وعنه يدافع  ،والوطن

نعمه من اهلل على الفرد و المجتمع ومحبته  ،والوالء له دائرة أوسع من دائرة محبة األسرة ،

والحي الواحد  ،وهي في الوقت ذاته أصغر من دائرة االنتماء  ،والمحبة  ،الوالء لإلسالم ( .

الزيد) 41 :8990،

"ومما ال شك فيه أن الوطن ال يعني األرض و التراب فحسب  ،بل هو يتجاوز ذلك ويدخل في

الوجدان اإلنساني  ،حيث أن العاطفة اإلنسانية جبلت بشكل أو بآخر على ضرورة االنتماء إلى
وطن بما يحتضن من أرض و قيم و تطلعات  .وعليه فان مقولة الوطن تحتضن الجانب

المادي الذي يتجسد في األرض والحدود الجغرافية للوطن  ،وكذلك الجانب المعنوي والقيمي ،

والذي يتجسد في طبيعة القيم والمبادئ و المثل التي يعتنقها الشعب وتسعى السياسات الوطنية
إلى تجسيدها عبر برامج ومشروعات متعددة" (.الشعراوي )22 :8001 :

ومحبة الوطن طبيعة جبلت النفوس عليها  ،فإنه ال يخرج اإلنسان من وطنه إال إذا اضطرته

أمور للخروج منه  ،مثل خروج النبي إبراهيم والنبي لوط عليهما السالم وتصوير ذلك في القرآن
ِِ
ِ
ين (ُ )01قْل َنا َيا َن ُار ُكونِي َب ْرًدا
ص ُروا آَلهَتَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم فَاعل َ
الكريم بقوله تعالى " :قَالُوا َحِّرقُوهُ َو ْان ُ
ِ
ِ ِ
طا إِلَى األ َْر ِ
ض
َّي َناهُ َولُو ً
اه ُم األ ْ
ين (َ )10وَنج ْ
يم (َ )09وأ ََر ُادوا بِه َك ْي ًدا فَ َج َعْل َن ُ
َخ َس ِر َ
َو َس ً
الما َعلَى إ ْب َراه َ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ين )(" (71سورة األنبياء  ،اآليات .( 18-01 :
التي َب َارْك َنا فيهَا لْل َعالَم َ

أو كما حصل لنبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم عندما أخرجه الذين كفروا من مكة  ،قال
َِّ
َّ
ين َكفَُروا ثَانِ َي اثَْن ْي ِن إِ ْذ ُه َما ِفي اْل َغ ِار إِ ْذ َيقُو ُل
ص َرهُ اللَّهُ ِإ ْذ أ ْ
َخ َر َجهُ الذ َ
نص ُروهُ فَقَ ْد َن َ
تعالى" :إِال تَ ُ
لِص ِ
احبِ ِه ال تَ ْح َزْن إِ َّن اللَّهَ َم َع َنا " (سورة التوبة  ،اآلية .)30:
َ
وأمثلة القرآن كثيرة عن حب الوطن والتعلق فيه .
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ومن كل ذلك فإن األصل في اإلنسان محبة الوطن والتشبث بالعيش فيه  ،وال يفارقه رغبة عنه،
ومع ذلك فإن خرج فال يعني هذا انقطاع الحنين بل يزداد حب الوطن والتعلق بالعودة إليه،

واألمثلة في القرآن والسنة خير دليل على ذلك  ،يقول سبحانه وتعالى َ " :ولَ ْو أََّنا َكتَْب َنا َعلَ ْي ِه ْم أ ِ
َن
اخ ُرُجوا ِم ْن ِد َي ِ
ارُك ْم َما فَ َعلُوهُ إِال َقلِي ٌل ِم ْنهُ ْم " ( سورة النساء ،اآلية.)00:
ا ْقتُلُوا أ َْنفُ َس ُك ْم أ َِو ْ
فقد اقترن حب األرض مع حب النفس وأن كل منهما أمر متأصل في اآلخر فحب الوطن

متأصل في النفوس  ،وفي نص آخر يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
ِ ِ
َِّ
َّ
الد ِ
ين لَ ْم ُيقَاتِلُو ُك ْم ِفي ِّ
وه ْم َوتُ ْق ِسطُوا
َن تََب ُّر ُ
ين َولَ ْم ُي ْخ ِرُجو ُك ْم م ْن د َي ِارُك ْم أ ْ
" ال َي ْنهَا ُك ُم اللهُ َع ِن الذ َ
ِِ
إِلَ ْي ِه ْم إِ َّن اللَّهَ ُي ِح ُّ
ين ") سورة الممتحنة  ،اآلية . )1
ب اْل ُم ْقسط َ
وبهذا المعنى والتصور سالت عبرات الرسول شوقا وحنينا إلى مكة بعدما تعرض للمطاردة وقال

" واهلل إنك ألحب أرض اهلل إلي  ،ولوال أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت " وفي رواية أخرى
عن ابن عباس قال  :قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم لمكة " ما أطيبك من بلد وأحبك إلى

ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك " ( الترمذي  ،قرص ليزر الحديث  :ح )4108

و"االنتماء للوطن يتطلب التضحية والنصرة والبذل و العطاء من أجله  ،والوالء و االنتماء الوطني
ال يرتبط بااللتصاق الجسدي للفرد بالوطن  ،بل يتعدي حدود الوطن فيحب وطنه ويسعي لرفعته

ونصرته في الداخل والخارج"(.عبد التواب. )881: 8994،

فالوطن إذا اعتبرناه شخصا كائنا يضمنا جمعيا فإننا نستطيع أن ننظر إليه من زاوية األخذ من
جهة و زاوية العطاء من جهة أخري  ،فنحن نأخذ من الوطن ونعطيه  ،وما نأخذه من الوطن في

الطفولة والمراهقة يكون دينا علينا في الشباب ( أسعد ) 18 : 8998،

" ويعتبر االنتماء كمفهوم عام تعبير عن صلة اإلنسان باألرض والوطن والتاريخ و هو أيضا
عالقة شبه مقدسة تعكس االرتباط باألرض ووحدة المصلحة و الحنين للتاريخ و الفخر
بمجموعة القيم و المبادئ و المفاهيم والمثل التي يؤمن بها األفراد و تجسدها الرسالة األخالقية

لألمة و المشروع الوطني للدول " ( عبد المنعم . ) 04 : 8003 ،

و" باعتبار المدرسة وحدة اجتماعية تربوية لها مالمحها المتفردة والمميزة التي تميزها عن غيرها
من المؤسسات االجتماعية التربوية فإنها ينبغي أن تلتزم بتنظيم معياري محدد يحقق لها مهمتها

في يسر ونجاح داخليا وخارجيا ويساعدها على إنجاز أهدافها التي ترتكز على القيم كمعايير

لتوجيه وانجاز العمل بها ,وبالتالي تصبح مهمة المناخ المدرسي أساسية وضرورية في تشكيل
عقول التالميذ ووعيهم وشخصياتهم"(.كامل )10 :8991،
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لذلك ترى الباحثة بأن من أهم واجبات المدرسة تعزيز االنتماء في نفوس الطلبة بوسائل متنوعة
عن طريق المنهاج الدراسي و األنشطة الصفية و الالصفية المختلفة وفق خطة موضوعة مسبقا

بحيث تكون واضحة و محددة األهداف وتهدف إلى غرس االنتماء الوطني وتنميته لدى الطلبة

مفهوم االنتماء:

" يرجع مختار الصحاح االنتماء إلى أصل الفعل نمى وقال نمى الحديث إلى فالن أي أسنده له
ورفعه ونمى الرجل إلى أبيه أي نسبه وبابهمان ،وانتمى هو )انتسب (  ،وقال األصمعي ":نميت

الحديث مخففا أي أبلغته على وجه اإلصالح( الرازي )018 :1926 ،

و " االنتماء لغة مأخوذة من النماء أي الزيادة واالرتفاع والعلو في المنزلة والسمو واالنتساب

"(المنجد ، ): 8910 ،ونمى اإلنسان أي سمن والنامية من اإلبل أي السمينة ويقال انتمى فالن فوق
الوسادة أي ارتفع  ،والنماء أيضا بمعنى الزيادة ،وأنميته أي عزوته ونسبته وانتمى هو إليه:

انتسب ،وفي الحديث انتمى إلى غير مواليه  :أي انتسب إليهم  ،ومال وصار معروفا لهم
،ويقال نما إلى جده ارتفع إليه في النسب أي رفع إليه نسبه (ابن منظور ): 8911،

ويعرف معجم مصطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية االنتماء بأنه ":ارتباط الفرد بجماعة
ويسعى إلى أن تكون عادة جماعة قوية يتقمص شخصيتها ويوحد نفسه بها كاألسرة – النادي –

الشركة " ( بدوي .)428 :8911،

و"على الرغم من اختالف اآلراء حول االنتماء ما بين كونه اتجاها وشعو ار واحساسا أو كونه حاجة

أساسية نفسية لكون الحاجة هي شعور الكائن الحي باالفتقاد لشئ ما معين وقد تكون هذه الحاجة
فسيولوجية داخلية أو سيكولوجية اجتماعية كالحاجة إلى االنتماء والسيطرة واإلنجاز أو كونه دافعا
وميال إال أنها جميعا تؤكد استحالة حياة الفرد بال انتماء ،ذاك االنتماء الذي يبدأ صغي ار بهدف

إشباع حاجة اإلنسان الضرورية منذ ميالده وينمو هذا االنتماء بنمو ونضج الفرد إلى أن يتحقق
لإلنسان الشعور باألمن والحب والصداقة من خالل الجماعة ،فالسلوك اإلنساني ال يكتسب معناه

إال في موقف اجتماعي ،وتقدم الجماعة للفرد مواقف عديدة يستطيع أن يظهر فيها مهاراته

وقدراته ،ويتوقف شعور الفرد بالرضا الذي يستمده من انتمائه للجماعة من الفرص التي تتاح له

كي يلعب دوره بوصفه عضوا من أعضائها ،كما أن توحد الفرد بالجماعة يحقق له المكانة واألمن

والقوة وقد يكون لهذه األشياء قيمة أكبر إذا ما فشل الفرد في الوصول إليها بمفرده" )فراج :8913،

.)841

ويعرفه الشرقاوي ) (1984بأنه " :االرتباط الوثيق بجماعة ما مع تفضيلها أكثر من غيرها من

الجماعات األخرى مع الشعور بالمسؤولية تجاهها والدفاع عنها "(الشرقاوي.)48 : 8913،
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أما زايد ( :)8993فيعرف االنتماء بأنه " :ارتباط داخلي وخارجي للفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه
فاالرتباط الداخلي يعني قوة العاطفة التي تربط الفرد بمجتمعه ارتباط واضحا في مجاالت االنتماء

المتنوعة (السياسية – االجتماعية -القومية  -األسرية) ،واالرتباط الخارجي يتمثل في كافة
النواحي الشكلية المنعكسة من االرتباط الداخلي على سلوك الفرد وتصرفاته"(زايد.)42 :8993 ،

ويعرف القاعود والطاهات ( )8992االنتماء بأنه " :االعتزاز والفخر والعمل الجاد الدؤوب من

أجل الصالح العام  ،وهو االنتساب الحقيقي للدين والوطن فك ار وعمال  ،وهو تربية الضمير فكلما
كان الضمير حيا في نفس المواطن كلما كان انتماؤه حقيقيا وعميقا"(القاعود والطاهات .)20 :8992،

أما اسليم ( )8991فيعرف االنتماء بأنه  " :ظاهرة إيمانية فطرية تربط بين مجموعة من الناس
المتقاربين و المحددين زمانا ومكانا وعالقات تشعرهم بوحدتهم وبتمايزهم تماي از يمنحهم حقوقا ،

ويحتم عليهم واجبات  ،وهو متطور باإلرادة اإلنسانية الباحثة عن األفضل" "(فاروق اسليم:8991 ،
.)88

وتتبنى الباحثة تعريف القاعود والطاهات لالنتماء الرتباطه بموضوع الدراسة الحالية.
مفهوم االنتماء الوطني:
يعرف عبد التواب ) (1993االنتماء الوطني بأنه" شعور المواطن بأنه جزء من تراث الوطن

ويتضح ذلك من خالل التزامه بدينه وقيمه  ،وتقديم الصالح العام على مصلحته الشخصية
واندماجه في أحداثه "(عبد التواب . )48:1993،

ويعرف علي( )8991االنتماء الوطني بأنه " :إحساس الطالب بأنه جزء من وطنه يحبه ،ويتعلق
به و يكن له الوالء ،يظهر ذلك من اعتناقه لقيمه و عاداته و تقاليده لمؤسساته و طاعته لقوانينه

و محافظته على ثرواته ،واندماجه في أحداثه و مشكالته ،واستعداده للنهوض به"(علي : 8991،

.)881

كما يعرف عسلية ( )8000االنتماء الوطني ب ":أن يشارك الفرد في المناسبات الوطنية

واألعمال التطوعية و في حل وعالج المشكالت التي تواجه بلده ،وأن يهتم باألحداث السياسية

التي تدور في وطنه ،وأن يحترم القوانين وأن يحافظ على العادات والتقاليد ،وأن يشجع المنتجات
الوطنية ،وأن يفرح ويسعد إلنجاز أي مشروع في وطنه" (عسلية2000 ،

)10:

وتعرف خضر( )8000أيضا االنتماء الوطني بأنه ":اتجاه إيجابي مدعم بالحب يستشعره الفرد
تجاه وطنه مؤكدا وجود ارتباط وانتساب نحو هذا الوطن باعتباره عضوا فيه ،ويشعر نحوه بالفخر
والوالء ويعتز بهويته وتوحده معه ويكون منشغال ومهموما بقضاياه وعلى وعى وادراك بمشكالته

وملتزما بالمعايير والقوانين والقيم الموجبة التي تعلي من شأنه وتنهض به محافظا على مصالحه
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وثرواته مراعيا الصالح العام ومشجعا ومسهما في األعمال الجماعية ومتفاعال مع األغلبية وال
يتخلى

عنه

حتى

اشتدت

وان

به

األزمات

(خضر.)44 : 8000،

ويعرف عسفة ( )8004االنتماء الوطني بأنه" إحساس اإلنسان الفلسطيني بأنه جزء من وطنه

,يترجم على شكل سلوكيات فعلية وقوليه تدلل على حبه لوطنه واستعداده للدفاع عنه ،والمساهمة

في بنائه وتطويره والمحافظة عليه" (عسفة . )89 :2003،

ويعرف أبوفوده ) )8000االنتماء الوطني بأنه "السلوك المعبر عن امتثال الفرد للقيم الوطنية

السائدة في مجتمعه كاالعتزاز بالرموز الوطنية ،وااللتزام بالقوانين واألنظمة السائدة ،والمحافظة

على ثروات الوطن وممتلكاته ،وتشجيع المنتجات الوطنية ،والتمسك بالعادات و التقاليد ،والمشاركة

في األعمال التطوعية و المناسبات الوطنية ,واالستعداد للتضحية دفاعا عن الوطن"

(أبو فودة

.)9 :8000،

وتعرف الباحثة االنتماء الوطني بأنه"  :مجموعة من الممارسات و السلوكيات التي تعبر عن حب
الفرد لوطنه وتمسكه بهويته الفلسطينية ،واالعتزاز بوطنه وبرموزه الوطنية  ،والمشاركة في
المناسبات الوطنية،والوالء للوطن عقال ووجدانا ،وما تتضمنه من المحافظة على التراث الوطني

وتقدير الشخصيات الوطنية واألدبية  ،وتشجيع المنتجات الوطنية  ،واالستعداد للتضحية من أجل

الوطن.
الحاجة إلى االنتماء :
"يشعر الفرد دائما أنه بحاجة إلى االرتباط مع مجموعة يلتمس منها الحماية و المساعدة  ،وهذه
الحاجة تنمو مع الطفل من شهوره األولى  ،فالطفل كعضو في أسرة يبدأ بالشعور بأنه ينتمي
إليها  ،وبعد ذلك قد تتاح لديه فرصة التعرف واالحتكاك بأطفال آخرين في المجتمع الذي يعيش

فيه أو في مدرسته  ،فتتوسع دائرة انتمائه ،وتزداد حاجته لالنتماء إليهم  ،وبمرور السنين يدرك

الطفل أن االنتماء هو من األشياء التي تلقى تقدي ار  ،ويتوقع أن يكون جزءا من المجموعات

التي يشترك فيها  ،ويتوقع أن يشترك معهم ال أن يكون منبوذا منهم "( قناوي .)819 : 8998 ،

" وقد اعتبر ماسلو أن الحاجة إلى االنتماء من الحاجات اإلنسانية التي تحتاج إلى إشباع  ،حيث
صنف حاجات اإلنسان في شكل هرمي يبدأ بالحاجة الفسيولوجية  ،ثم حاجات األمن  ،ثم
حاجات االنتماء  ،ثم تقدير الذات و تحقيق الذات وأخي ار حاجات الفهم والمعرفة  ،وحدد حاجات
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الحب واالنتماء في رغبة الفرد في االنتماء واالرتباط باإلفراد اآلخرين و القبول من الجانب اآلخر

ويتحقق ذلك بعد تحقق الحاجات الفسيولوجية وحاجات األمن لدى األفراد " (الحلو)30 :8999 :

" لذا يجب أن يشعر الطفل منذ البداية باالنتماء وتشبع لديه هذه الرغبة  ،والبد أن يشعر الطفل
بأنه إذا تغيب عن المدرسة مثال يفقده األقران و يسألون عنه ،وأن المجموعة بدونه ليست كما

هي في وجوده  ،وكذلك يجب مشاركته في األنشطة الجماعية  ،واللجان المختلفة التي تتيح له
إثبات نفسه واشباع حاجاته لالنتماء  ،ومن ثم الشعور باألمن واألمان "

(عبد التواب . ) 14 : 8994،

مما سبق يتبين أن حاجة اإلنسان إلى االنتماء حاجة كبيرة فاإلنسان اجتماعي بطبعه ال يحب

العيش بمفرده  ،فهي غريزة وضعها اهلل سبحانه وتعالى في اإلنسان كما وضعها في معظم
الكائنات الحية التي تعيش على األرض  ،فالطفل منذ أن يولد يشعر باالنتماء إلى أمه ويتعلق

بها أكثر من أي شخص آخر  ،ثم يتعلق الطفل بأبيه ،ثم ببقية أفراد أسرته ،ومع اندماجه في
المجتمع الذي يحيط به تزيد عالقاته باألفراد من حوله شيئا فشيئا عند التحاقه بالروضة ثم

المدرسة  ،لذلك يقع على عاتق األسرة مسؤولية كبيرة من حيث دمج الطفل مع أفراد المجتمع

المحيط به  ،وغرس قيم وعادات المجتمع اإليجابية لدى الطفل منذ الصغر لكسر حاجز الخوف
لديه  ،وتعويده على االندماج في المجتمع والشعور بالحب له واالنتماء إليه  ،وأن تكون األسرة

قدوة للطفل في هذا المضمار .

أهداف تعزيز االنتماء الوطني -:
"إن تعزيز االنتماء الوطني يكون بتقوية شعور اإلنسان الفرد باالنتماء لوطنه أوال ،وتقوية إيمانه
بأهدافه وتوجيهه توجيها يجعله يفخر بذلك الوطن ويخلص له ،ويسهم في توفير أسباب السعادة

في الحياة فيه ،وال يتردد في الدفاع عنه عند الحاجة ،ولتعزيز االنتماء عدة أهداف ،من تلك

األهداف األهداف التي جاءت في توصيات المؤتمرات

العربية المتعددة ،التي عقدت بهذا الغرض ويمكن تلخيصها فيما يلي-:

 تنمية شعور المواطن بوطنه  ،وتكوين عاطفة االنتماء لهذا الوطن .

 تنمية الشعور بحق المواطنين في الفرص المتكافئة  ،والمساواة االجتماعية و السياسية
 تنمية الوعي االجتماعي و الشعور بأهمية عادات و تقليد و نظم وقيم الجماعة العربية

 تنمية الوعي االقتصادي و الشعور بأهمية االقتصاد و المنتجات الوطنية  ،والمستقبل
االقتصادي األفضل للوطن و المواطن .
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 تبصير المواطن باألخطار التي تهدد وطنه وتحصينه ضد التسلط الحزبي و الطائفي و
اإلقليمي.

 تربية السلوك الوطني على أساس التعاون و العمل المشترك  ،وتحمل أعباء اآلخرين و
إيثار الصالح العام واحترام حقوق الغير وآرائهم و عواطفهم .

 تربية الضمير العربي ،الذي يوجه المواطن العربي مستهديا بمصالح األمة و مستقبلها
( ".الشعراوي.)43 : 8001 ،

وقد لخص سعادة (  )4990أهداف تعزيز االنتماء الوطني باآلتي :
 تزويد التالميذ بفهم إيجابي وواقعي للنظام السياسي الذي يعيشون فيه .

 تعليم التالميذ القيم  ،وضرورة مشاركتهم في الق اررات السياسية التي تؤثر في مجري
حياتهم في البيئة المحلية .

 فهم التالميذ لحقوق األفراد وواجباتهم .

 فهم التالميذ للنظام التشريعي للقطر الذي يعيشون فيه ،واحترام و تقدير القوانين
التشريعية.

 التعرف إلى القضايا العامة الراهنة التي يعاني منها المجتمع الذي يعيش فيه التالميذ.
 فهم التعاون الدولي بين المجتمعات المختلفة و النشاطات السياسية الدولية .

 فهم وسائل اشتراك التالميذ في النشاطات الوطنية و القومية على المستوي المحلي و
اإلقليمي العربي .

 فهم الحاجة الماسة للخدمات الحكومية و االجتماعية و العمل على تلك الخدمات و
استخدامها و المساهمة فيها ( .سعادة) 14 :8990 ،

وترى الباحثة أن من أهم أهداف االنتماء الوطني تنمية حب اإلنسان لوطنه  ،واالستعداد
للتضحية من أجله  ،واحترام قوانينه وتشريعاته ،والمشاركة الفاعلة في النشاطات االجتماعية و

االقتصادية والسياسية فيه ،وتقدير أبناء الوطن ورجاالته المخلصين ،والحرص على الرقي

بالوطن في جميع المجاالت وشتى الميادين وغيرها من األهداف التي تسهم في تعزيز انتماء

اإلنسان لوطنه  ،وهذه األهداف إذا ما تم تحقيقها والوصول إليها فإنها ستحقق الفائدة العظيمة

للوطن وأفراده على حد سواء.
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بيئات مؤثرة في االنتماء الوطني -:

تتعدد البيئات المؤثرة في انتماء الفرد إلى وطنه  ،ألن الفرد كائن اجتماعي بطبعه  ،فهو يحتك
ببيئات متعدد ومتنوعة  ،وكل بيئة تترك فيه أث ار إيجابيا أو سلبيا  ،ومن أهم تلك البيئات ما

يأتي:

بيئة األسرة :

"تعد األسرة أول بيئة يفتح الطفل عينيه عليها  ،فإذا كان الطفل متجاوبا مع أسرته  ،وأشبعت
رغباته  ،فهذا سيساعد على تجاوبه مع المجتمع األكبر و انتمائه إليه  ،وسيكون نواة صالحة ،

فاالنتماء عبارة عن دوائر متداخلة  ،كل دائرة تؤثر في دائرة الوطن "( أسعد ) 10 : 8998 ،

وترى محمد ( " ) 8990أن دور األم كجزء هام من األسرة  ،على درجة كبيرة من األهمية  ،في
تدعيم خصائص االنتماء لدى طفلها ،وتضيف كذلك بأن دور األب ال يقل أهمية عن دور األم

كجزء هام من األسرة  ،إن كان أساس دوره يتمحور حول تحقيق االكتفاء المادي" (محمد 8990 ،
.)24:

وترى الباحثة أن بيئة األسرة لها دور كبير و أساسي من حيث التأثير على االنتماء الوطني ألبنائها

 ،فاألم وكذلك األب يقع على عاتقهما مسؤولية غرس االنتماء في نفوس أطفالهم منذ الصغر عن

طريق تعريف أطفالهم بمعالم الوطن من خالل الزيارات ألماكن مختلفة في الوطن  ،والتحدث عن
تلك األماكن  ،وسرد القصص الوطنية لهم ،وتوفير بعض الكتب المصورة لمعالم الوطن ،وهذا

على سبيل المثال ال الحصر  ،فيسهم ذلك في التأثير على انتماء الطفل لوطنه .

بيئة المدرسة :
" مايلبث الفرد أن يكبر ويدخل المدرسة  ،حتى يدخل في دائرة انتماء أوسع و مجتمع أوسع من ذي
قبل فبعد أن كانت معرفته تنحصر باألسرة أو األقرباء  .توسعت لتشمل أبناء ألسر عديدة من

مناطق عدة وثقافات متنوعة  ،تعتبر المدرسة بما تحتويه من مناهج تعليمية مقررة  ،حجر الزاوية

في عملية اإلعداد الفكري لهذا الطفل وتوسيع مداركه و آفاقه الذهبية  ،لذا فإن المدرسة تعتبر

مجاال خصبا إلقامة عالقات انتمائية بمن حوله  ،بما تقوم به من أنشطة منهجية وال منهجية "(.
محمد )22 : 8998،
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و"بالتالي فدخول الطفل للمدرسة  ،قد يؤثر إيجابيا على انتماء الطفل لوطنه  ،و قد يؤثر سلبا ،

فكلما نجحت المدرسة في توفير المناخ المناسب و المحبب للطفل الكتساب خبرات و معلومات

عن وطنه وأرضه وشعبه  ،كلما نجحت في تحقيق انتمائه لها و انتمائه إلى وطنه و أرضه التي

يعيش عليها" (أسعد )10 :8998 ،

دور هاما وأساسيا في التأثير على انتماء الطفل لوطنه  ،فالطفل يقضي
وترى الباحثة بأن للمدرسة ا

وقتا طويال وسنوات عديدة في المدرسة منذ التحاقه بها في الصف األول األساسي  ،وحتى تخرجه
فيها في الصف الثاني الثانوي -التوجيهي -

فيتعلم فيها المعارف المتنوعة ،ويحصل على

المعلومات المختلفة  ،ويكتسب مجموعة من المهارات والقيم والعادات المختلفة  ،لذلك يقع على

عاتق المدرسة مسؤولية كبيرة في غرس و تعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة سواء من خالل
المناهج الدراسية أو من خالل األنشطة المدرسية  ،ومن أهم تلك األنشطة المدرسية اإلذاعة

المدرسية  ،والتي تقدم للطلبة بشكل يومي .

البيئة المحلية:

" و من إحدى المؤثرات في انتماء الطفل لوطنه البيئة المحلية التي ينتمي إليها  ،وهي البيئة

التي تحيط به من كل جانب  ،ففيها األقرباء و األقران و الجيران  ،والحي الذي يسكن فيه ،

فهي بال شك تترك آ ثا ار بارزة على نفسية الطفل  ،وتساعد في تشكيل صورة لديه عن وطنه
الكبير  ،وتعتبر هذه البيئة مصد ار أساسيا في تغذية الطفل بخبرات أكثر تعقيدا لمفهومه عن

الوطن " (عبد التواب . ) 92 :8994 ،

البيئة االقتصادية:
"الشك أن توفير العمل للفرد  ،وادخاله ضمن إطار العمل في المجتمع المحيط به  ،يؤثر تأثي ار

إ يجابيا على انتماء الفرد لوطنه  ،فكلما وجد عمال راضيا عنه ويلبي رغباته و طموحاته وكان
متكيفا معه  ،فإن هذا يجعله يحصل على انطباعات أكثر إيجابية  ،تضاف إلى انطباعاته

السابقة التي حصل عليها من الدوائر السابقة "
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(أسعد . )8998 : 11 ،

البيئة السياسية :
" قد يكون لنظام الحكم و أيديولوجيته ومدى توفيره للحرية  ،أثر بالغ على انتماء الفرد لوطنه ،
فإ ن كان المجتمع ديمقراطيا يتيح للفرد الحرية ويحترم إنسانيته و يعدل في معاملته ويحقق
مصالحه وأمنه فإن والءه للوطن يقوى ويتحول إلى أنماط سلوكية تتجسد في الحب و العطاء و

التضحية من أجل الوطن " (عبد التواب . )91: 8994 ،

البيئة الدينية:
عنصر هاما من عناصر تشكيل االنتماء الوطني للفرد  ،حيث ال تتعارض مع
ا
"وتعد
االنطباعات التي كونها من البيئات السابقة  ،ال سيما أن األديان جميعها تحث على انتماء الفرد
لوطنه  ،وتحببه فيه وتحثه على الدفاع عنه" ( .أسعد ) 11 : 8998 ،

وترى الباحثة أن البيئة الدينية تسهم في التأثير على انتماء الفرد لوطنه  ،ويقع على المؤسسات
الدينية  ،ورجال الدين مسؤولية كبيرة في التأثير على انتماء الفرد لوطنه من خالل الندوات

الدينية و خطبة يوم الجمعة  ،والمؤتمرات الدينية وغيرها  ،ومن خالل القصص الدينية  ،والكتب

والكتيبات الدينية  ،و المواعظ التي تزيد من انتماء الفرد لوطنه من جهة الوازع الديني .

ومما سبق ترى الباحثة أهمية البيئات السابقة في تدعيم االنتماء الوطني لدى الفرد منذ الصغر

،وأن كل بيئة لها دور في تنمية االنتماء الوطني ،وال يمكن االستهانة بدور أي بيئة من البيئات

،ألنه بتضافر جهود أفرادتلك البيئات يتعزز االنتماء الوطني ويزداد .

أسباب ضعف االنتماء الوطني-:
هناك عدة أسباب تؤدي إلى ضعف االنتماء الوطني لدى بعض األفراد منها ما يلي :

األسرة :

"فشل األسرة في غرس روح االنتماء الوطني لدى أبنائها  ،أحد األسباب الرئيسة في ضعف

االنتماء الوطني  ،فاألسرة أول دائرة تشكل مفهوم االنتماء الوطني لدى األبناء  ،فإن فشل

األسرة في ذلك  ،يؤدي إلى ضعف االنتماء لدى األبناء"(أسعد )18 : 8998،

وترى الباحثة أن األسرة كما لها دور كبير في تعزيز االنتماء الوطني لدى أبنائها  ،قد يكون

لها دور أساسي في ضعف االنتماء الوطني أيضا إذا تم إهمال هذا الجانب من األم و األب
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وذلك بسبب انشغال األب بالعمل و الغياب لفترات طويلة من الوقت عن البيت ،وانشغال األم

بأعمال المنزل أو الوظيفة  ،وعدم الجلوس مع األبناء والتحدث معهم عن الوطن ومعالمه إلى
غير ذلك من أسباب؛ فيؤدي ذلك إلى ضعف انتماء الفرد لوطنه.
المدرسة :
" ال تقل بيئة المدرسة عن األسرة في زرع االنتماء الوطني لدى األفراد  ،فما ينطبق على األسرة

ينطبق على المدرسة  ،فالمدرسة التي ال تنجح في جمع شمل تالميذها حول أهدافها  ،وال تنجح

في ربط قلوب تالميذها في أنشطتها  ،ال تستطيع أن تنشئ مواطنين لديهم روح االنتماء للوطن
" (أبو لظمي.) 19 : 8000 ،

" ويمكن أن تدعم المدرسة االنتماء الوطني من خالل الحب والتفاعل بين األجيال الصاعدة

واشباع رغباتهم ومراعاة ميولهم في إطار قيم المجتمع واألسرة  ،والمدرسة التي ال تراعي ذلك ال
تستطيع أن تغرس في نفوس أطفالها االنتماء الوطني العميق" ( الخطيب .)811 :8001 ،

وترى الباحثة أيضا أن تركيز المدرسة على الجانب التحصيلي للطلبة و إهمال المدرسة

لألنشطة المدرسية وما تتضمنه من أنشطة تسهم في غرس وتعزيز االنتماء الوطني سواء

بصورة مباشرة أو غير مباشرة يؤدي إلى ضعف انتماء الطلبة لوطنهم.
عدم إشباع الحاجات المادية لدى األفراد -:

" لإلنسان في حياته متطلبات و احتياجات مادية  ،والمفروض أن تتوفر له كفاية المعاش في
بالده لينعم بالعيش  ،وليصرف جهده و طاقته فى عمرانها و تقدمها  ،لكنه حين يفتقد ذلك في

بالده ألسباب مختلفة فإما أن يعيش الفقر والحاجة  ،واما أن يغادر بحثا عن لقمة العيش و

متطلبات الحياة "( الصفار . ) 04 :8991 ،

" ولكي يتحقق االنتماء الوطني العميق ألبناء مجتمعنا الفلسطيني ال بد من إشباع حاجاتهم ،

بإتاحة الفرصة أمامهم بالتزود بالمتطلبات األساسية للحياة  ،وبقدر ما يعمل المجتمع على
إشباع هذه الحاجات سواء كانت اجتماعية أو مادية بقدر ما يخلص هؤالء له ويلتصقون به مما

يترتب عليه وحدة هذا المجتمع و تماسكه"

( الخطيب )813 : 8001 ،

لذلك يتضح للباحثة بأنه يقع على كاهل الحكومة توفير المتطلبات األساسية لمواطنيها وتوفير
فرص عمل لهم ،وتوفير كافة الخدمات الصحية واالجتماعية واالقتصادية التي من شأنها أن
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تسهم في تقوية انتماء الفرد لوطنه وعدم شعوره باالغتراب داخل وطنه  ،أو البحث عن فرص

عمل في بلدان أخرى فيضعف ذلك من انتماء بعض األفراد لوطنهم .
عدم سد الحاجات المعنوية لدى األفراد -:

"إذا توفرت لإلنسان أسباب ومدارك الكرامة  ،وشعر بأن كرامته محفوظة باالحترام  ،يكون ذلك

سببا في انشداده إلى تراب وطنه  ،ويعمق إحساسه باالنتماء إليه  ،إذ يقر لهم باالحترام مقابل

احترامهم له " (الصفار.)03 : 8991 ،

وقت الفراغ :
" ال شك في أن وقت الفراغ الذي يسيطر على الفرد بسبب البطالة أو أي أسباب أخرى ،
تساعد على إضعاف انتمائه للوطن  ،ونحن نعرف أن الطاقة المختزنة التي ال تجد لها تصرفا
و استنفاذا تكون بمثابة قنبلة توجه للتخريب و التدمير  ،ال سيما بين الذين يشعرون فى داخل

أنفسهم بأنهم يحبسون طاقاتهم الحيوية في صدورهم  ،وال يجدون لها منفذا يصرفونها فيه "
(أسعد . )14 : 8998 ،

" فوقت الفراغ يؤدي إلى الملل في القلوب  ،وبالتالي يؤثر على مستوى الوالء للوطن  ،كما

يؤدي إلى التذمر والقلق واإلحساس بالكراهية للمجتمع في نفوس المواطنين الذين يحتفظون

بطاقاتهم الحيوية في صدورهم وال يجدون الفرصة المناسبة لها "( الخطيب .)810 : 8001 ،

تضارب األيدولوجيا في الوطن الواحد -:
" إن تعدد األ يدولوجيا و األفكار المتضاربة في الوطن الواحد  ،يساعد على إضعاف انتماء
الفرد لوطنه  ،فقد تقرر الدولة السير وفق أيدولوجية معينة  ،يعارضها جزء من المجتمع

العتناقهم أ يدولوجية مختلفة  ،فيحدث التضارب بين مصالح الفئتين  ،وهذا يساعد على خلق
جو من التوتر والتضارب  ،يضعف انتماء الفرد لوطنه "(أسعد . ) 14 : 8998 ،
" لذلك يجب على دولتنا الفلسطينية أن تسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية و تحقيق التوافق بقدر
اإلمكان أليدولوجية مجتمعنا في إطار قيمنا الدينية و االجتماعية والسياسية حتى يحظى وطننا
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بوالء جميع أبنائه إلى أقصى الحدود ممايؤدي إلى تحقيق األمن و االستقرار فيه من جانب والى
تطوره وتقدمه و ازدهاره من جانب اخر" (الخطيب .)810 : 8001 ،

وسائل تعزيز االنتماء الوطني-:
" إن ارتباط اإلنسان بوطنه وبلده مسألة فطرية مستقرة في النفوس  ،فالوطن مسقط الرأس ،
ومقر التنشئة االجتماعية  ،ومكان العرض و الشرف  ،على أرضه يحيا الفرد و يعبد ربه ومن

خيراته يعيش ،ومن مائه يرتوي  ،ومن كرامته ينال عزته  ،به يعرف  ،وعنه يدافع  ،والوطن

نعمة من اهلل على الفرد و المجتمع ،ومحبته والوالء له دائرة أوسع من دائرة محبة األسرة و
الحي الواحد  ،وهي في الوقت ذاته أصغر من دائرة االنتماء والمحبة والوالء لإلسالم" ( الزيد ،

. ) 41 : 8990

ويرى ناصر(  )2002أن من وسائل تعزيز االنتماء ما يأتي :


التضحية من أجل الوطن سواء في السراء أو الضراء فهي ضريبة دم يدفعها كل فرد صادق
في انتمائه.



القيام بالواجب المطلوب على أتم وأكمل وجه في جميع المجاالت؛ ليكون دليل وطنية صادقة

وانتماء قوي.


القيام باألعمال التطوعية والخيرية ألن فائدتها تعم الوطن والمواطنين.



المحافظة على اللغة األصلية والتراث الثقافي واللبس الشعبي.



المحافظة على العادات والتقاليد التي يرضى عنها المجتمع( .ناصر )889 :8008،

دور األسرة في تعزيز االنتماء الوطني:
" تلعب األسرة أهم األدوار وأقواها تأثي ار في حياة األفراد  ،حيث أنها – أي األسرة – تحتضن
الطفل منذ بداية حياته و نعومة أظفاره ،فتقوم بتشكيل سلوكه و مقومات شخصيته و تزويده

بقيم و معتقدات مجتمعه بل و باألنماط السلوكية المقبولة التي تسهم كثي ار في عملية الضبط في

ذلك المجتمع " ( .الحامد .)81: 8002 ،

" فالطريقة التي تستمع بها ألطفالك عندما يتحدثون تقوي شعورهم باالنتماء ،والحديث على مائدة
األسرة يجب أن يتيح لكل فرد الفرصة ليتكلم عن حوادث يومه كما يجب أن تتاح الفرصة لكل
شخص أن يستمع إلى اآلخرين ويتعمق االنتماء باإلخالص في القول والعمل والصدق مع اهلل
والنفس واآلخرين"(عسفة . ( 39 :8004،
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ويرى الشعراوي ( " ) 8001أن األسرة تقوم بدور هام في عملية التنشئة االجتماعية وبالتالي في
تربية المواطنة  ،وذلك لكونها المحيط األول الذي ينشأ فيه الطفل ويقضي فيه معظم وقته إن لم

يكن كله في أشهره األولى  ،فعن طريق األسرة يبدأ الطفل التعرف إلى ذاته االجتماعية  ،ومنها
ينطلق إلى إشباع حاجاته العضوية واالجتماعية عن طريق التفاعل االجتماعي

(الشعراوي.)20: 8001،

ومن أهم المجاالت التي ينبغي لألسرة التركيز عليها لتعزيز تربية المواطنة الصالحة وتعزيز قيم

االنتماء في أطفالها تشير شكيب (8008م) إلى ما يلي :

 ربط الطفل بدينه ،وتنشئته على التمسك بالقيم اإلسالمية ،والربط بينها وبين هويته
الوطنية.

 تأصيل حب الوطن و االنتماء له في نفوس الناشئة في وقت مبكر  ،ويتم ذلك بتعزيز
الشعور بشرف االنتماء للوطن  ،والعمل من أجل رقيه وتقدمه  ،والدعوة إلى إعداد

النفس للعمل من أجل خدمة الوطن ودفع الضرر عنه  ،والحفاظ على مكتسباته ،
والمشاركة الفاعلة في خطط تنميته االجتماعية و االقتصادية و الثقافية .

 تعويد الطفل على الطهارة األخالقية وصيانة النفس واألهل والوطن من كل األمراض
االجتماعية واألخالقية الذميمة  ،وحثه على التحلي بأخالقيات المسلم الواعي بأمور

دينه و دنياه .

 تعزيز الثقافة الوطنية بنقل المفاهيم الوطنية للطفل  ،وبث الوعي فيه بتاريخ وطنه
وانجازاته وتثقيفه باألهمية الجغرافية واالقتصادية للوطن .

 العمل على إدراك الطفل للمعاني التي يرمز لها " العلم " والنشيد الوطني ،واحترام قادة
ووالة أمر الوطن ( .شكيب ) 11: 8008 ،


وترى الباحثة أن األسرة تسهم إسهاما كبي ار في تعزيز االنتماء لدى أبنائها من خالل األحاديث
والمناقشات التي تدور بين أفراد األسرة ،ومن خالل تعريف األبناء بوطنهم وتاريخهم الوطني

،ومناقشة بعض القضايا الوطنية ،وغرس حب الوطن في قلوبهم منذ الصغر ،و الحرص على

مصلحته وتقدمه،فينشأ األبناء على حب الوطن ،واالعتزاز به ،وذلك بفضل ما تعلموه من
الوالدين أو األخوة األكبر سنا.
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دور المدرسة في تعزيز االنتماء :
وكما أن لألسرة دو ار كبي ار في تعزيز االنتماء ،فإن للمدرسة أيضا دو ار بار از ومكمال في تعزيز

االنتماء،فالطالب يقضي ساعات طويلة في المدرسة يتلقى فيها ألوانا من العلوم والمعارف
والمهارات والقيم.

"ويقع على عاتق المدرسة إحداث التفاعل المطلوب بين الطلبة وهيئة التدريس ,وبين

المجتمع المجاور لتتكسر الحواجز ويحدث االندماج والتعاون للوصول إلى الهدف األسمى أال
وهو إحداث نقلة نوعية في تطوير المجتمع نحو األفضل  ,ولن يتسنى ذلك إال باإلقدام من

الطالب وعن طيب خاطر على الممارسة الصحيحة لخدمة مجتمعه وبيئته بما يتالءم وظروفه
الدراسية ،إن عمل المدرسة متمم لعمل البيت في صقل االنتماء وتعزيزه لدى الطلبة وحتى تقوم

المدرسة بهذا الواجب  ,يجب أن يكون القائمون عليها أكفاء منتمين لدينهم ووطنهم يمثلون قدوة
حسنة في أفعالهم وفي ذلك البد من توافر الخصال اآلتية فيهم:







التخلق باألخالق الحميدة
الحماس في العمل
الصبر واالحتمال

التطوير واإلبداع

التمثل بالقدوة الحسنة "(ناصر )232 :2002،

دور المساجد في تعزيز االنتماء الوطني:
" لقد كانت المساجد وال تزال موطن العلم ومنطلق الجيوش وموطنا لحل النزاع،
ويعد المسجد مق ار للصالة التي هي ركن من أركان الدين اإلسالمي  ،وفي المسجد يتربي الفرد

على القيم و أنماط السلوك السوي  ،فضال عن تعزيز المعاني الروحية التي تربط الفرد بخالقة
وتؤصل فيه حقيقة خلقه ورسالته في الحياة  ،ومن هنا فإن للمسجد دو ار مهما في التربية

الوطنية في المجتمع اإلسالمي  ،وخطبة الجمعة األسبوعية التي تبحث فيها قضايا المجتمع
وأموره السياسية واالجتماعية  ،وينبغي للمسجد أن يؤصل في نفوس أبناء المجتمع االفتخار
بوطنهم  ،والدفاع عنه  ،والشعور العارم بفضله  ،والحرص على سالمته واحترام مقدراته  ،ولذا

كان على خطب الجمعة مثال أن تؤكد على حقوق الوطن ،وأن تغرس في أبنائه القيام بواجبهم

تجاهه بأمانة واخالص وتكاتف وتناصح بينهم  ،وأن يعمل كل منهم حسب مجاله وتخصصه
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فيما أسند إليه من مهام وما طلب إليه من أعمال  ،فكل مواطن هو في الحقيقة جندي من جنود

الوطن "( الزيد . ) 31 : 8990 ،

دور هاما في تعزيز االنتماء الوطني إذا ما
القرن ا
وترى الباحثة أن للمساجد ومراكز تحفيظ آ

أحسن استثمارها واالستفادة منها  ،وعدم استغاللها لتعميق االنقسام والكراهية بين األحزاب

المختلفة في الوطن  ،وعدم استغاللها لدوافع حزبية  ،بل يجب استثمارها لخدمة الوطن ورفعته
وتحقيق الوحدة والتقدم للوطن  ،وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية أو الخاصة مما

يؤدي إلى تعزيز و تدعيم االنتماء الوطني من الناحية الدينية أيضا .
دور وسائل اإلعالم في تعزيز االنتماء الوطني:

"كذلك األمر بالنسبة لوسائل اإلعالم فعليها دور التثقيف والتوعية بمكتسبات الوطن ،وتحقيق
التالحم بين أجزائه مهما تنوعت فئاته وأجناسه  ،إذا أن الوطن هو المحضن الذي يحتضن

هذا التنوع االجتماعي ليصبغه في قالب متماسك يصمد أمام التحديات و األعاصير  ( .الحامد

. ) 14: 8002 ،

وترى الباحثة أن لوسائل اإلعالم قدرة كبيرة على تعزيز االنتماء من خالل البرامج الوطنية
الهادفة والندوات التثقيفية و األناشيد الوطنية التي تبثها وسائل اإلعالم والتي تخاطب عقول

فرد  ،وتستطيع بما تملكه من مؤثرات متعددة أن تؤثر في الفرد وتغير من اتجاهاته
وقلوب األ ا
وق ارراته  ،ولها القدرة على تغيير أفكار الفرد من معارض إلى موال وبالعكس  ،لذلك يجب
على كل دولة أن تهتم بوسائل اإلعالم فيها حتى تستفيد منها في تدعيم االنتماء الوطني

ألبنائها .
دور الرموز الوطنية في تعزيز االنتماء الوطني( :ناصر )4993،13،
تعد الرموز الوطنية من الوسائل التي تعزز االنتماء الوطني فلكل وطن رموز تميزه عن غيره
،يختص وينفرد بها بحيث تصبح رم از له ولمواطنيه يتمسكون بها ويعتزون بوجودها ويحرصون

عليها  ،ومن أهم تلك الرموز الوطنية ما يلي:
النشيد الوطني:

النشيد الوطني هو شعر مغنى يدخل القلب بسهولة ويزرع فيه المبادئ والقيم والمثل العليا وعلى
رأسها حب الوطن وافتداؤه بالمهج واألرواح وبالغالي من الدماء واألهل واألبناء والتضحية في

سبيل حريته وكرامته وبناء مجده وعزته ويهدف النشيد الوطني إلى :
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 -تقوية الوالء واالنتماء للوطن واالعتزاز به.

 -بناء جسور المحبة بين األفراد والوطن بحيث تجعلهم يتسابقون لتحقيق رغبات هذا الوطن في

التقدم واالزدهار والنماء .

 -زرع الشجاعة والرجولة ومعاني الخير والصدق واإلخالص للوطن ولألمة لتحقيق

الطموحات في الحرية والوحدة .

العلم :

العلم صحيفة خط عليها شرف األمة وأمجادها أو رقعة من القماش تحمل الرموز واإلشارات

وترمز لمعنى خاص يحملها الجند في طليعة الجيش وترتفع على البنايات الرسمية والحكومية

باستمرار ويحملها األفراد في المناسبات العامة واألعياد والمهرجانات واالحتفاالت .

وعرف استعمال العلم عند الشعوب القديمة ،وذكر في كتب األديان السابقة لإلسالم واستعمله

المصريون القدماء واآلشوريون واإلغريق والرومان وكانت له داللة دينية وعسكرية.

وقيل في ألوان العلم العربي "بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا" ولم تزل
هذه األلوان حتى يومنا هذا تكون أعالم الدول العربية المعاصرة

التراث الشعبي:

نستطيع بعيدا عن االلتزام باألصل اللغوي أن نعرف التراث بأنه "مجموع ما وصلنا مما أنتجه

األقدمون من فكر وما تركوه من أثر" فمنذ القرن الثامن عشر كان جمع األغاني الشعبية عمال

قصد به المشاركة في التحرر والوطنية واظهار الطابع المحلي لألغنية والموسيقى الشعبية
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذ جامعو التراث الشعبي (األغاني والمالبس
واالحتفاالت والطقوس) يجمعون كل أنواع التراث الشعبي بغض النظر عما له من قيمة

جمالية في مظهره  ،ومع الزمن بدأت مختلف حكومات العالم تحس بأثر إحياء التراث الشعبي

ودوره في إبراز السمات القومية فأنشأت المراكز المتخصصة لدراسة التراث الشعبي وسائر

الفنون المرتبطة به ".

وترى الباحثة أن الرموز الوطنية من الوسائل الهامة لتعزيز وتدعيم االنتماء الوطني ؛فاألسرة
يجب عليها أن تحبب العلم الفلسطيني في نفوس أبنائها منذ الصغر  ،وكذلك النشيد الوطني

،فتعمل على ترديده أمام األبناء  ،والمحافظة على التراث الشعبي الفلسطيني  ،وكذلك المدرسة
يقع على عتقها تحبيب الرموز الوطنية لطلبتها عن طريق احترام العلم الفلسطيني من خالل

الوقوف باحترام أثناء فعاليات رفع العلم الفلسطيني في طابور الصباح  ،وترديد النشيد الوطني
الفلسطيني  ،تشجيع الطلبة على حفظه وترديده باستمرار  ،وترديد األناشيد الوطنية  ،وتعريف
الطلبة بالتراث الوطني الفلسطيني من خالل برامج اإلذاعة المدرسية  ،حيث تستطيع اإلذاعة
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المدرسية تعزيز الرموز الوطنية في نفوس مستمعيها من الطلبة من خالل برامجها المتنوعة و

الهادفة.

أبعاد االنتماء:
ولما كان مفهوم االنتماء يعد مفهوما مركبا ويتضمن العديد من األبعاد لذلك فقد اختلفت اآلراء

و الدراسات حول أبعاد االنتماء ،ففي دراسة لطيفة خضر ركزت الباحثة على األبعاد التالية
لالنتماء :

الهوية ,الجماعية ,الوالء  ,االلتزام  ,التواد,الديمقراطية( ) خضر.)89-81 ،8000،
أما أبعاد االنتماء الوطني عند علي ( )4991فهي -:


االهتمام بخير الوطن ورفاهيته .



الوالء و اإلخالص للوطن .



المحافظة على أسرار الوطن .




الحنين للوطن وصعوبة االبتعاد عنه .
الذود عن الوطن و التمسك به في حاالت هزيمته ( .علي )84: 8991،

"وقد حددها البعض بثمانية أبعاد  :األمان ,التوحد ,التقدير االجتماعي  ,الرضا عن الجماعة ,

تحقيق الذات  ,المشاركة  ,القيادة  ,اإلطار المرجعي  ,وبينهما جميعا قدر من االنسجام ويمكن من

خاللها دراسة دوافع االنتماء "(الكحكي)48-82 :8911،

في دراسة نوح ( ( 8910قامت الباحثة بتصميم مقياس لالنتماء واستندت في تصميمه إلى

سبعة عشر عنص ار تمحورت في أربعة محاور( المشاركة – المسؤولية – تقبل أهداف ومعايير

المجتمع ,الفخر واالعتزاز بالمجتمع لتقيس بها مدى االنتماء للوطن لدى سكان أحد األحياء
بالقاهرة (نوح.)02 : 8910 ،

ومن خالل إطالع الباحثة على أبعاد االنتماء في األدب التربوي والدراسات السابقة فقد ارتأت

الباحثة في هذا البحث بعض األبعاد التي ترتبط بموضوع البحث وهي  :الوالء للوطن

،المشاركة ،الهوية الفلسطينية ،االعتزاز بالوطن،.وذلك لما لهذه األبعاد من دور كبير في
تعزيز االنتماء الوطني .
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وفيما يلي عرض سريع ألبعاد االنتماء الوطني:


الوالء للوطن:

"الوالء جوهر االلتزام ويدعم الهوية الذاتية ويقوي الجماعية ويركز على المسايرة ويدعو إلى تأييد

الفرد لجماعته ،ويشير إلى مدى االنتماء إليها،و كما أنه األساس القوي الذي يدعم الهوية إال

أنه في نفس اللحظة يعتبر الجماعة مسؤولة عن االهتمام بكل حاجات أعضائها من االلتزامات
المتبادلة للوالء بهدف الحماية الكلية" (.عسفة .)29 :8004،

و"قد اتفق مختار الصحاح ولسان العرب في أن الوالء من المواالة وهي ضد المعاداة والولي هو

اسم من أسماء اهلل تعالى بمعنى الناصر المتولي ألمور الخالئق ويقال بينهما والء أي قرابة
والولي هو الصديق والنصير والوالية بالفتح تعنى النصرة ".

(ابن منظور)300 :8911 ،

والوالء لغة :من ولي يلي وليا دنا منه وقرب و تبعه من غير فصل ،والوالء اصطالحا من تبع
ونثر وطاع وخضع لسلطة ما (الحاكم ،أو القبيلة أو العشيرة ،أو األب ،أو المؤسسة)بعيدا عن

المنطقية واالستقالل الذاتي  ،بل بقصد المصلحة ،والوالء هو القرب والقرابة والنصرة والوالء

كلمة تستخدم للداللة على الصالت والعواطف التي تربط الفرد بالجماعة كاألسرة والعمل والوطن

أو اإلخالص لما يعتقد أنه الصواب (.ناصر ) 82 :8994 ،

وقد عرفه طاهر ()8910

اصطالحا بأنه "شعور الفرد بارتباطه بفرد أو مجموعة من

المجموعات الدينية أو االجتماعية أو الوطن ويعبر الفرد عن والئه وانتمائه بالقول والعمل معا

فالوالء عالقة أساسية بين المواطن والوطن أو الدولة أو النظام السياسي" (طاهر )48: 8910 ،

وتعرف خضر(  ) 2000الوالء بأنه":الشعور بالحب و التأييد و اإلخالص و الطاعة  ،وهو

وجدان االنتماء ،و يشير إلى مدى وجوده ،ويدعم الهوية الذاتية ،وهو جوهر االلتزام بالنظم و

القوانين والمعايير االجتماعية  ،من أجل حماية الجماعة التي يعتز الفرد بفخر االنتساب إليها ،
والعمل على تطورها"(خضر.)820 :8000 ،

ويرى بدوي  (1982أن "الوالء يكون طبيعيا ومفروضا على كل مواطن نحو الوطن الذي يقيم فيه
مقابل تمتعه بالحماية واألمن ،كما يكون الوالء محليا أو واقعيا وهو الوالء الذي ينتظر من األجنبي
نحو حكومة البالد التي اختارها إلقامته" )بدوي .)31: 1982،

و" يكون الوالء الطبيعي للسلطة أو النظام أو الحاكم والوالء الواقعي هو والء األجانب للبلد الذي
يعيشون فيه وعلى ذلك فالوالء هوشعور يتعلق بوجدان الفرد تجاه جماعة ما أو فكرة ما تأييدا لها

وطاعة واخالصا وتضحية في سبيلها"(.أبو فودة )28 :8000،
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وعلى ذلك فالوالء اتجاه نفسي اجتماعي ذو جانب انفعالي عاطفي وجانب سلوكي يدفع الفرد للقيام

بسلوك معين نحو مصلحة ما تتعلق بانتمائه للجماعة،هذا باإلضافة إلى جانبه المعرفي الذي
يتمثل في إدراك الفرد للمفاهيم والقيم التي يستند إليها شعوره بالوالء.

وتعرف الباحثة الوالء للوطن إجرائيا بأنه  :شعور الطالب الفلسطيني بمدارس المرحلة الثانوية

بحب وطنه فلسطين والتمسك بترابه و بالقيم الوطنية األصيلة  ،والمحافظة على ثروات الوطن،
ودعم القضايا الوطنية والمنتجات الوطنية  ،وتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية .
العوامل المؤثرة في الوالء الوطني (:جرار )13 :2044،
تتأثر عملية تأصيل الوالء بعدة عوامل تبعا لعدة اعتبارات ذاتية و موضوعية وتاريخية قد تضعف

أو تقوي من درجة انتماء ووالء الفرد لوطنه وفقا لطبيعة هذه العوامل  ،ومن هذه العوامل :

 .8عوامل اقتصادية :وهي تعد من العوامل المهمة في التأثير على والء الفرد فقد تضعف أو
تقوي الوالء  ،وفقا لطبيعتها في تحقيق مقومات الحياة األساسية للفرد  ،فاألزمات االقتصادية
التي يمر بها المجتمع أو السياسات االقتصادية غير المدروسة التي يترتب عليها الثراء

الفاحش لبعض الطبقات  ،وفي المقابل الفقر المدقع لطبقات أخرى تدفع البعض لتغليب
مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة ،وعدم االكتراث بالوطن فيدفعهم إلى ارتكاب الجرائم

ضد الوطن  ،مثل  :اختالس المال العام  ،والتزوير  ،والرشوة وغيرها .

 .8عوامل اجتماعية  :إن التزام المجتمع بتوفير مقومات الحياة األساسية كالصحة والتعليم
واإلسكان والمرافق األساسية وفرص العمل وغيرها سوف يزيد من والء الفرد لوطنه .

 .4عوامل سياسية  :ال شك أن أيدولوجية المجتمع ونظام الحكم فيه ومدى ما يوفره للمواطن من
حرية وديمقراطية له بالغ األثر على والء الفرد لوطنه  ،فإذا كان المجتمع ديمقراطيا يتيح للفرد

الحرية ويحترم إنسانيته ويعدل في معاملته ؛ فإن والءه لوطنه يقوى ويتحول إلى أنماط سلوكية
تتجسد في الحب والعطاء والتضحية من أجل الوطن  ،أما إذا كانت الديمقراطية مزيفة وغابت
الحرية فإن القادم سيكون أسوأ.

 .3عوامل قيمية أخالقية  :فكلما كان االهتمام بالجانب األخالقي أكثر ،كان تغليب الوالء
للمصلحة العليا على المصالح الفردية الضيقة .

 .5عوامل بيئية تربوية  :كلما كان االهتمام بالبيئة والتربية البيئية أكثر كلما كان والء اإلنسان
لحماية البيئة والحفاظ على األرض( .جرار )13 :2044،

وترى الباحثة بأن الوالء للوطن أحد األبعاد المهمة لالنتماء الوطني  ،وأنه باإلضافة للعوامل

السابقة والتي من شأنها أن تقوي من والء الفرد لوطنه هناك التنشئة الصحيحة للفرد منذ
الطفولة  ،وذلك يقع على عاتق األسرة والمدرسة  ،فإذا تم تنمية الوالء للوطن في عقول وقلوب
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األبناء منذ نعومة أظافرهم  ،فإنهم سيكبرون على حب الوطن والوالء له  ،وهنا تركز الباحثة

على دور المدرسة في تعزيز وتدعيم الوالء للوطن في نفوس طلبتها من خالل المناهج
الدراسية واألنشطة التربوية المختلفة وعلى رأسها اإلذاعة المدرسية ببرامجها المتنوعة التي من

شأنها أن تقوي من والء الطالب لوطنه مثل برامج اإلذاعة المدرسية التي تغرس في الطلبة

حب الوطن والتمسك بترابه ،والمحافظة على القيم الوطنية األصيلة ،والمحافظة على الثروات

الطبيعية وغيرها من برامج متنوعة.
 المشاركة :
يقال في اللغة العربية شارك في الشيء بمعنى كان له نصيب .ومعنى المشاركة هي ربط بين الفرد

و الكل ،بين الجزء و المجموع (الصيفي ) 22 :8008،

كما" نجد أن المشاركة على عكس االنسحاب تفرض حالة من التفاعل بين الفرد والمجتمع تتضمن
تبني الفرد لقضايا مجتمعية يدافع عنها وتصبح حجر األساس في منظومة الفرد  ،ويعرف البعض

المشاركة على أنها التعاون القائم على الشعور بالمسؤولية االجتماعية من أفراد المجتمع ومنظماته
وقياداته ،نابعة من اتجاه اجتماعي ومبادئ ثقافية وأخالقية "(و ازرة الشؤون االجتماعية .)88 : 8992،

و"في تعريف بني على تصنيف " بلوم " لألهداف التربوية تعرف المشاركة على أنها :وجود
األهداف الوجدانية للمشاركة لدى األفراد و تحولها إلى أهداف معرفية لحل مشاكلهم البيئية سواء

بالمشاركة في اتخاذ الق ار ارت و التنفيذ أو المتابعة و التقييم والتي يكتسب األفراد من خاللها أهدافا

مهارية" ( عبد اهلل .) 44 :8914،

"ويعرف عسفة ( )8004المشاركة بأنها  :مشاركة الفلسطيني في المناسبات الفلسطينية الوطنية ،
التي من شأنها إشعاره بحبه لوطنه  ،ومن ثم الدفاع عنه  ،والعمل على بنائه  ،فالبد من المشاركة

في هذه المناسبات كيوم األرض  ،وذكرى المذابح  ،ويوم النكبة إلى غير ذلك من المناسبات والتي

تعتبر جزءا ال يتج أز من التاريخ الفلسطيني"

(عسفة) 34 : 8004 ،

وتعرف إبراهيم ( ) 8003المشاركة بأنها":قدرة التلميذ على اإلحساس باآلخرين ومشاركتهم انفعاليا
وقدرته على التعبير عن ذلك عن طريق االندماج مع زمالئه في المناسبات و الحفالت والرحالت

و األنشطة المدرسية"(.السيد ابراهيم )0 :8003،

كما تعرف بكور ( ) 8003المشاركة بأنها " أي عمل تطوعي ناجح أو غير ناجح  ،منظم أو غير
منظم ،عرضي أو مستمر  ،مستخدما أساليب شرعية أو غير شرعية بهدف التأثير على اختيار
السياسات العامة و إدارة شؤون العامة أو اختيار القادة السياسيين على أي مستوى حكومي أو

محلي أو قومي" ( بكور.) 43 :8003،
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وتعرف الباحثة المشاركة إجرائيا بأنها :حرص الطالب الفلسطيني في مدارس المرحلة الثانوية
بمحافظات غزة على المشاركة في األنشطة و المناسبات الوطنية  ،وحلقات الحوار والمناقشات

الوطنية  ،والمساهمة في التكافل االجتماعي الوطني و األعمال التطوعية التي تخدم الوطن ،

وحضور الندوات واللقاءات الوطنية  ،وابداء الرأي في القضايا الوطنية بما يحقق التقدم للوطن

ويسهم في ازدهاره ورفعته .

"ويجب ترسيخ المشاركة وخاصة المشاركة السياسية منذ الصغر واالهتمام بتنميتها في مراحل

العمر المختلفة من أجل تحقيق أهداف المجتمع  ،واعداد المواطن الصالح للمستقبل  ،وذلك بتنشئة
األبناء منذ الصغر حتى يتمكن من المشاركة السياسية  ،وهذا يؤدي إلى وجود ثقافة سياسية لدى

األبناء "(الجميل .)03 : 8009،

وترى الباحثة أن المشاركة لها قيمة معنوية وهي توجه إيجابي نحو الوطن ،وتخلق شعو ار بالتقدير
الذاتي والذي سينعكس باإليجاب تجاه التعاطي مع مختلف القضايا المجتمعية و الوطنية وخاصة

عندما يجد الفرد أن نتيجة المشاركة قد حققت األهداف المرجوة منها  ،والمشاركة تعتبر عملية
يلعب الفرد من خاللها دو ار في المجتمع الذي يعيش فيه ،ويشارك في صنع األهداف العامة
لمجتمعه  ،وتنمي في الفرد الشعور بالمسؤولية  ،وروح المبادرة واالعتماد على الذات والوالء

للمجتمع ،لذلك يجب على المدرسة غرس حب المشاركة في نفوس الطلبة ،وتعويدهم على
المشاركة في األنشطة المختلفة وفي المناسبات الوطنية واألعمال التطوعية وذلك من خالل
المناهج الدراسية واألنشطة الصفية والالصفية وخاصة من خالل برامج اإلذاعة المدرسية  ،وما

تقدمه من موضوعات ونصائح تدعم المشاركة وتعززها لدى الطلبة  ،وتشجع عليها .

الهوية الفلسطينية :
" لكل إنسان في الحياة هويته التي يتميز بها عن غيره من بني جنسه  ،والتي تشعر الفرد بتفرده
وتميزه عن غيره  ،ويسعى االنتماء إلى توطيد الهوية وهي في المقابل دليل على وجوده ،ومن ثم

تبرز سلوكيات األفراد كمؤشرات للتعبير عن الهوية وبالتالي االنتماء" ( الشعراوي ) 42 : 8001 :



مفهوم الهوية:

"ويقصد بالهوية كيف يرى الشخص نفسه في مواجهة اآلخر فالهوية تعني الخصوصية والتفرد

حيث تشير إلى النسيج الخاص بها وما يجعلها مختلفة عن أية هوية أخرى وتظهر هذه

الخصوصية في عالقتها باآلخر فهوية أي جماعة أو أي شيئ آخر أو أي فرد هي هوية
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خاصة بها وال تشاركها بها جماعة أخرى وهي تشير إلى هذه الجماعة بالضبط وليس غيرها (أبو

كاشف)28 :8913،

و"مفهوم الهوية مفهوم غربي ،لم تعرفه لغتنا العربية إال حديثا ،والبحث عن معاجمنا العربية
يؤكد هذه الحقيقة" "فالمصباح المنير" و" القاموس المحيط" و" لسان العرب" تخلو من هذا

المصطلح الحديث  ،وال يعدو الشرح عن أن تكون الهوية مستقاة من الفعل " هوى " أي سقط

من عل"  .أو أن يكون معناه البئر البعيدة القعر ،ويرجع ذلك إلى إن العرب لم يكونوا بحاجة
للتأكيد على هوية كانت مؤكدة بالفعل على أرض الواقع عندما تسيدوا العالم بالفتوحات
والحضارة التي أعلت من شأنها "(عبد الحافظ.)43،8991،

.

و"يعد مفهوم الهوية من أكثر المفاهيم رواجا وتداوال من قبل الباحثين في مختلف العلوم
اإلنسانية في عصرنا الراهن ،وذلك الرتباطه بالتحوالت العميقة التي شهدها

العالم على أثر

انتهاء الحرب البادرة في بداية تسعينات القرن الماضي"(هول.)00:8001،

و" بقدر ما أصبح مفهوم الهوية شائعا ومتداوال ،بقدر ما يواجه الباحثين من المشكالت في تحديد
معناه ،أو صياغة تعريف جامع له  ،وذلك يعود إلى غموض المفهوم وصعوبة تحديده ،حتى

أن إريك إريكسون ) ) Erik Eriksonالذي يعد أبرز باحثي الهوية في القرن العشرين ،

أشار إلى أن المفهوم " ليس متعارفا عليه تماما  ،ولكنه غامض ال يسبر له غور " (أبو

رحمة)38:8088،

ويعرف ( إليكس مكفيللى  )8994، Alex Makveliالهوية بأنها"

منظومة متكاملة من المعطيات المادية والنفسية والمعنوية واالجتماعية تنطوي على نسق من
عمليات التكامل المعرفي  ،وتتميز بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلية التي تنطوي على

خاصية اإلحساس بالهوية والشعور بها .فالهوية هي وحدة المشاعر الداخلية التي تتمثل في
الشعور باالستمرارية والتمايز والديمومة والجهد المركز ،وهذا يعنى أن الهوية هي وحدة مع
العناصر المادية والنفسية المتكاملة التي تجعل الشخص يتمايز عما سواه ويشعر بوحدته

الذاتية" (.إليكس مكفيللى )08:8994، Alex Makveli

أما بركات ( ) 8000فقد قدم تعريفا اجتماعيا للهوية باعتبارها ":وعي للذات والمصير التاريخي
الواحد

من موقع الحيز المادي والروحي الذي تشغله البنية االجتماعية ،وبفعل السمات

والمصالح المشتركة التي تحدد توجهات الناس وأهدافهم ألنفسهم ولغيرهم وتدفعهم للعمل معا

على تثبيت وجودهم والمحافظة على منجزاتهم وتحسين وضعهم وموقعهم في التاريخ ،كما أن

الهوية من حيث كونها أم ار موضوعيا وذاتيا معا هي وعي اإلنسان واحساسه بانتمائه إلى

مجتمع أو أمة أو جماعة أو طبقة في إطار االنتماء اإلنساني العام ،إنها معرفتنا بماحولنا ،وأين
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نحن ،ومن أين أتينا ،والى أين نمضي ،وبما نريد ألنفسنا ولآلخرين ،وبموقعنا في خريطة

العالقات والتناقضات والصراعات القائمة " ( بركات.)08:8000،

و"هو مصطلح يقوم على التشابه وعلى وحدة وديمومة الخصائص األساسية لشخص واحد أو
مجموعة أشخاص كما أن مرادف الهوية هو الذاتية أو الشخصية ومجموع معطيات الواقع

والقانون كتلك المتعلقة بتاريخ ومكان الوالدة واالسم واللقب التي من شأنها تأكيد أن فردا ما هو
الشخص بعينه دون أن يقع اللبس مع شخص آخر"(البهواشي.)23 :8000،

"ويرتبط مفهوم الهوية بتعارف جماعة معينة على أنها مجموعة متجانسة محليا أو مهنيا أو دينيا
أو قوميا فهي وعي بالذات والمصير التاريخي الواحد من موقع الحيز المادي والروحي ويمكنها

أن تحدد توجهات الناس وأهدافهم وتدفعهم إلى العمل معا في تثبيت وجودهم والمحافظة على
منجزاتهم وتحسين وضعهم وموقعهم في التاريخ ""(السويدي.)29 :8008،

" وعلى الرغم من أنه يبدو من الضروري النظر إلى الهوية على أنها حالة دائمة من التطور
والتكون والتحول أي أنها كينونة مستمرة شكال ومضمونا  ،وأنها نسبية وليست أزلية وهي منفتحة
قابلة للتعديل والتكيف والتفاعل مع الهويات األخرى شرط أن يتم ذلك باختيار واع تفرضه

الضرورة وتقرره اإلرادة الجماعية فإن ذلك ال يحول دون أن تشكل الهوية مستويات متعددة من
االنتماء يمكن أن تكون مجتمعة في أن واحد في أحيان كثيرة  ،كاالنتماء العرقي أو الديني أو

االنتماء إلى قبيلة أو إقليم أو دولة أو أمة ،

وانطالقا من أن الشعور بالهوية ينشأ من خالل االنتماء وأن االنتماء يدعم الهوية ويقويها فمن
الضروري اإلشارة إلى مدى العالقة المتبادلة بينهما استنادا لنتائج بعض الدراسات فالهوية

باعتبارها وليدة االنتماء هي الوجه االيجابي الذي يؤكد وجوده واالنتماء يؤدي إلى الهوية مما

يحتم ضرورة الوعي بالهوية على أنها سبب لالنتماء ونتيجة له في آن واحد(" )خضر2000،
)10:

و"رغم تعدد المصادر التي تناولت الهوية بالتعريف اتفقت في معظمها على أنها تشير إلي

التساوي ،المشابهة ,التماثل وأنها مشتقة من أل(هو) وأنها الشئ وعينه ووحدته وتشخيصه
وخصوصيته ووجوده المتفرد حيث تميز الفرد عن غيره من خالل االسم والجنسية والحالة

العائلية  ،وبموجب القوانين يثبت الشخص هويته من خالل بطاقة الهوية كما تشير الهوية إلى
أن الشئ أو الشخص هو نفسه حيث تشير إلى حقيقة الشخص المتضمنة صفاته الجوهرية
والتي تميزه عن غيره وقد شبهها البعض بالبصمة("(الحفني)831 :8990،

وهكذا فإن الهوية تشير إلى"التشابه العام لخصائص ومميزات جوهرية حتى إن كانت هناك

بعض الفروق الظاهرية السطحية فهي تشير إلى المشابهة والمماثلة في كل شئ جوهري وعليه
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فإن هوية الفرد تعني "أن يكون له ما يميزه عن غيره ولديه وعي بماهيته وباآلخرين حوله كما
تشير إلى االنتماء لبلد بعينه ووجود رمز يجمع عليه أفراد األمة" (حسين)84 :8998،

و"تعتبر الهوية من أكثر الحاجات اإلنسانية الشائعة في الجنس البشري فهي بمثابة حاجة

ضرورية وهدف يتحتم اإلقتناع به والسعي إليه وهي واجب من الضروري الوفاء به ،

وللهوية أهميتها فمن خاللها يحقق الفرد ذاته في إطار الجماعة وقد أشار إريك فورم إلى

حاجة الفرد الشديدة إلى تكوين فكرة عن ذاته وأن يشعر بذاتيته باعتباره يؤثر في الحياة

المحيطة به ويتأثر بها ،وأشار فروم إلى أن اإلنسان البدائي كان ال يستطيع أن يتصور نفسه
ذو وجود مستقل عن الجماعة التي تشكل قبيلته" ( خضر)11 :8000،

"وحينما يتدارس الفرد معنى انتمائه ،يستطيع أن يعرف من هو ؟ ولماذا هو موجود هنا ؟ وألي

هدف يسعى ؟ فمع حاجة اإلنسان لالنتماء ،يتولد مفهوم الهوية ،الذي يظهر في أشكال متعددة و

مختلفة  :فأحيانا يكون االنتماء إلى جنسية ،أو دين ،أو وطن،فالهوية دائما منطلق ألفعال اإلنسان
،وهدف لها ومبرر لوجوده الجماعي  ،وعندما تتهدد الهوية يتهدد معها كل فرد ينتمي إليها ،

وبالتالي على الفرد أن يدافع عنها بكل الوسائل ،وعندما يعي اإلنسان عضويته في مجتمع معين و

يدرك أن هويته تقترن بهوية هذا المجتمع ،يدفعه ذلك الى التمسك بمجتمعه "(خليفة.)29 :8913 ،

وتعرف الباحثة الهوية الفلسطينية :بأنها تمسك الطالب الفلسطيني بهويته الفلسطينية  ،وحبه

لوطنه ،والذي يظهر من خالل تشوقه لزيارة المعالم الوطنية  ،والمحافظة على تراث الوطن
،واحترامه للمقاومة الفلسطينية ضد المحتل  ،والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ،ووعي الطالب

لذاته من خالل الجماعة وأن هناك ما يميزه كفلسطيني عن غيره من البشر.

ومما سبق يتضح للباحثة بأن الهوية تنشأ من االنتماء وتعود إليه لتؤكد وجوده وتعمل على

تقويته من خالل مشاعر الوالء واإلخالص له كما أن البحث في الهوية ليس بمثابة شيء كنا

نملكه ثم أضعناه أو نفتقده بالفعل بل هو البحث في وحدة االنتماء.


محددات الهوية واالنتماء الوطني:

أوال  :اللغة:

"تعتبر اللغة هي العنصر األساسي األهم في تحديد الهوية واالنتماء ،فاللغة هي التي شكلت
القاسم المشترك األول الذي أدى إلى بدايات الوعي العربي وذلك قبل ظهور اإلسالم فالغالبية

العظمى من الجماعات التي تقطن الوطن العربي تتكلم اللغة العربية فهي لغتهم األم  ،وتشعر
باالنتماء إلى الجماعة إلى العربية وتعتبر الوطن العربي مجتمعا أو أمة  ،ومهما تكن عالقة

العربي بلغته البد من االعتراف بأن اللغة وحدها وبحد ذاتها ال تشكل هوية ومن المؤكد أن
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لالنتماء العربي أسسا أخرى منها ثقافية وتاريخية وجغرافية واقتصادية ،وأن االنتماء هو مزيج
غريب من العناصر الموضعية والذاتية في واقع تاريخي اجتماعي محدد" (بركات )40 :8910،

ثانيا  :األرض المشتركة :

" تمثل وحدة األرض الوطن أهم المرتكزات التي تنهض عليها الهوية واالنتماء العربيان فاألمة
العربية لها وطن واحد وأرض واحدة مهما تكن نتائج السيطرة االستعمارية من تكريس للتجزئة
والحدود اإلقليمية  ،وهي أرض خاصة بها هي وطنها الذي تستقر فيه تزود عنه  ،مجتمعة متحدة
متماسكة فالهوية واالنتماء ال يضمن وجودهما واستقرارها إال بواسطة أراض مشتركة "(علي

.)30 :8911،

مقدمات الهوية الفلسطينية:

" ال يوجد اتفاق بين الباحثين و المؤرخين حول مقدمات وعوامل نشأة الهوية الفلسطينية  ،فمنهم
من يصر على أن الهوية الفلسطينية قديمة  ،ويسقطها بأثر رجعي على التاريخ القديم للجماعة

الفلسطينية على أرض فلسطين منذ أقدم العصور " (الدبش )88 :8002،

" ولكن أغلب الباحثين والمؤرخين يتفقون على أن مقدمات تكون الهوية الفلسطينية المعاصرة إنما
تعود إلى التطورات التي شهدتها الدولة العثمانية في النصف األخير من القرن التاسع عشر ،

والتهديد االستعماري الغربي وتقسيم الدول العربية  ،الذي أدى إلى انفجار أكبر أزمة هوية عرفتها

البلدان العربية بعد انهيار الدولة العثمانية "

( مناع .)891 : 8999 ،

ويرى الخالدي ( )8991بأن الهوية الفلسطينية ترسخت جيدا مع نهاية العقد األول من االنتداب
البريطاني بين النخبة المثقفة  ،و أن للصهيونية دور في تشكيل الهوية الفلسطينية  ،باعتبارها

اآلخر األساسي الذي واجهه الفلسطينيون معظم القرن الماضي ،ولكن عناصر انتماء الفلسطينيين
إلى فلسطين تسبق المواجهة مع الصهيونية  (.الخالدي .) 18 :8991،

و استطاع الفلسطينيون من خالل مواجهتهم للخطرين االستيطاني و الصهيوني تكوين وعي

وطني لديهم  ،والتفكير بأنفسهم كأصحاب هوية مميزة ومهددة  ،ترتبط بفلسطين  ،فشرعوا في
بناء مؤسسات وأطر حركتهم الوطنية التي تعزز من هويتهم الفلسطينية.

(أبو رحمة )14 :8088 ،

االعتزاز بالوطن:

"ومن دالئل حب الفلسطيني لوطنه  ،افتخاره واعت اززه به  ،فاإلنسان ال يعتز و ال يفتخر بشيء

إال إذا أحبه  ،لذا يجب على اإلنسان الفلسطيني أن يعتز و يفتخر بمدنه و قراه و بتاريخه و
بتراثه  ،يتحدث عن وطنه بكل سعادة دون خجل أو ضيق  ،ويرفض استبدال أرضه بأرض أخرى

مهما كانت الظروف و األسباب "(عسفة.)42 :2003،
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وتعرف الباحثة االعتزاز بالوطن بأنه  :فخر الطالب الفلسطيني في مدارس المرحلة الثانوية
بمحافظات غزة بوطنه ،وبالشخصيات الوطنية و التاريخية وبتراث الوطن  ،وتقديره لتضحيات
الشعب الفلسطيني وخاصة الشهداء واألسرى والجرحى  ،وثقته بالمنتجات الوطنية  ،و قناعته و

تمسكه بالقيم والعادات الفلسطينية .

ويتضح للباحثة في هذا المحور أهمية تعزيز االنتماء الوطني بأبعاده المختلفة بشتى الوسائل

المتاحة،والتعرف إلى األسباب التي تضعف االنتماء الوطني من أجل مواجهتها  .وترى الباحثة
بأن تمسك الفلسطيني بهويته الفلسطينية يدل على انتمائه لوطنه ،حيث يواجه اإلنسان

الفلسطيني ضغوطات كثيرة وخاصة من الدول الغربية إلضعاف تمسكه بهويته الفلسطينية
بسبب وقوف تلك الدول الغربية إلى جانب العدو اإلسرائيلي  ،لذلك حاولت وما زالت تحاول

إضعاف الهوية الفلسطينية و التشكيك فيها  ،فكانت هناك محاوالت عديدة إلضعاف تمسك

الفلسطيني بهويته عن طريق التهجير ،واعطاء جنسية بديلة  ،واستغالل العقول الفلسطينية
وجذبها للخارج واغرائها بالمال والمناصب  ،لذلك يجب االنتباه إلى حقيقة تلك األهداف  ،وعدم
االنسياق وراءها ،والحرص على التمسك بالهوية الفلسطينية  ،لذلك يجب أن تتضافر جهود

األسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع بأكمله لتنمية حب الهوية الفلسطينية و التمسك بها في
نفوس األبناء  ،وتركز الباحثة في هذا المجال على دور اإلذاعة المدرسية في تدعيم الهوية
الفلسطينية لدى الطلبة من خالل األناشيد الوطنية وتحية العلم والموضوعات المتعلقة بتعزيز
الهوية الفلسطينية لدى الطلبة .

كما ترى الباحثة أن االعتزاز بالوطن والفخر به أحد الركائز األساسية التي تدعم انتماء اإلنسان
لوطنه ،ل ذلك يجب على األسرة وكذلك المدرسة تدعيم االعتزاز بالوطن لدى أبنائها وطلبتها ،

فالمدرسة لها دور مهم في تدعيم االعتزاز بالوطن في نفس طلبتها  ،من خالل المقررات

الدراسية و األنشطة المنهجية والالمنهجية  ،ويمكن استثمار اإلذاعة المدرسية في تنمية
االعتزاز بالوطن لدى الطلبة من خالل الموضوعات اإلذاعية المختلفة عن طريق تعريف

الطلبة بمعالم الوطن من المدن والقرى الفلسطينية واألماكن الدينية و األثرية والترفيهية ،

وتقديره للشخصيات السياسية والوطنية و الدينية و األدبية الفلسطينية  ،وكل ما من شأنه أن

يزيد من فخر الطالب بوطنه واعت اززه به0
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 المحور األول :دراسات تتعلق باإلذاعة المدرسية.


المحور الثاني:دراسات تتعلق باالنتماء الوطني.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
الدراسات السابقة:
لقد قامت الباحثة باالطالع والرجوع إلى العديد من الدراسات السابقة العربية و األجنبية،التي بحثت
موضوع اإلذاعة المدرسية وكذلك موضوع االنتماء الوطني،والتي استفادت منها الباحثة في العديد من

إجراءات الد ارسة الحالية ،وصياغة مشكلتها وتساؤالتها وتفسير نتائجها،وقد قامت الباحثة بتقسيم
الدراسات السابقة إلى محورين هما:

أوال:دراسات تتعلق باإلذاعة المدرسية.
ثانيا:دراسات تتعلق باالنتماء الوطني.

وفيما يلي عرض لذلك:

المحور األول :دراسات تتعلق باإلذاعة المدرسية.
 -8دراسة البزم (  ) 2040بعنوان " دور األنشطة الالصفية في تنمية قيم طلبة المرحلة األساسية
من وجهة نظر معلميهم بمحافظات غزة"

وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور األنشطة الالصفية في تنمية القيم األخالقية و االجتماعية و

الوطنية لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلميهم بمحافظات غزة و كذلك هدفت للتعرف

إلى سبل تفعيل دور األنشطة الالصفية في تنمية قيم طلبة المرحلة األساسية .

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقد أعد الباحث استبانة لمعرفة دور األنشطة الالصفية

وتكونت من ثالث مجاالت و بلغ العدد اإلجمالي لفقرات االستبانة ( )21فقرة .

وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية العليا في المدارس الحكومية

والبالغ عددهم ( ) 4009معلما ومعلمة  ،وتم تطبيق االستبانة على عينة طبقية عشوائية مكونة من (

 ) 211معلما ومعلمة  ،وقد تم معالجة البيانات إحصائيا باستخدام .spss
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

-8أن األنشطة الالصفية  ،كاإلذاعة المدرسية والرحالت والكشافة والنشاط الرياضي وغيرها لها دور

فعال في تنمية قيم طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين بمحافظات غزة .
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-8أن األنشطة الالصفية لها دور فعال في تنمية القيم لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر

معلميهم بمحافظات غزة حيث جاء مجال القيم االجتماعية في المرتبة األولى  ،ومجال القيم الوطنية
في المرتبة الثانية  ،وجاء مجال القيم األخالقية في المرتبة الثالثة .
 -2دراسة عرفة ( ) 2040بعنوان":دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب
على معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية الالصفية".

هدفت الدراسة للتعرف إلى أهمية األنشطة المدرسية الالصفية  ،والتعرف إلى أكثر معيقات تنفيذ هذه
األنشطة شيوعا من وجهة نظر مديري المدارس ودورهم في التغلب على تلك المعيقات.

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وشملت عينه الدراسة جميع مدراء المدارس اإلعدادية

بوكالة الغوث الدولية بقطاع غزة البالغة (  ) 98مدرسة أي (  ) 98مدي ار ومديرة من العاملين في

مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة للعام الدراسي . 8009/8001 :

وتم إعداد استبانت ين :األولى للتعرف علي أكثر معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية الالصفية ،والثانية
للتعرف على دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على تلك المعيقات من

وجهة نظرهم .

ةقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

أن مدراء المدارس اإلعدادية يرون أن من أكثر المعيقات التي تؤثر سلبا علي تنفيذهم لألنشطة
الالصفية هي عدم توفر اإلمكانيات المادية  ،وحصلت المعيقات المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع

المحلي المحيط بالمدرسة وضعف التعاون معها على المرتبة الثانية في المعيقات .

كما أن هناك معيقات تتعلق بالطلبة والمعلمين وهو ما يتعلق بالجانب التنفيذي للنشاط الالصفي أما
مجال المعيقات المتعلقة باإلدارة المدرسية و ما يتعلق بالجانب االدراي بما يشمله من تخطيط ومتابعة

وتقييم فقد حصلت على المرتبة األخيرة من حيث المعيقات.

 -4دراسة رزق (  ) 2001بعنوان ":واقع اإلذاعة المدرسية في مراحل التعليم العام بالمملكة
العربية السعودية" دراسة تقويمية .

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى واقع اإلذاعة المدرسية في مدارس محايل عسير بالمملكة العربية

السعودية من وجهة نظر الطالب والمعلمين ،والمساهمة في تطوير اإلذاعة المدرسية من خالل تقديم
بعض المقترحات لزيادة فاعلية اإلذاعة المدرسية والتغلب على الصعوبات التي تواجهها .
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واعتمد ت

استبانتين :إحداهما موجهة للطالب  ،واألخرى للمعلمين .
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أداة البحث على االستبانة حيث أعدت

وتم استخدام سلم تقدير ثالثي ( )8.8.4إلصدار حكم على كل مفردة وتكونت عينة البحث من

(

 ) 830طالبا وطالبة و( ) 800معلما ومعلمة حيث ثم اختيار ( ) 40طالب وطالبة و(  ) 80معلم
ومعلمة من كل مدرسة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المراحل المتوسطة والثانوية.

واستخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية المعروف باسم  spssواستخدمت

المعالجات التالية  -:التك اررات والنسب المئوية وتحليل التباين أحادي االتجاه والمتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري ومعامل ارتباط بيرسون .
وأوضحت النتائج ما يلي:

عدم وجود أخصائي إعالم تربوي بالمدارس ،كما ال يوجد لجان فرعية مكونة من الطالب حسب

ميولهم

كما بينت الدراسة بأن السمات الشخصية للقائمين على اإلذاعة تتوافر بدرجة متوسطة  ،لذلك يجب
االهتمام بتدريب المشرفين على اإلذاعة المدرسية حاليا على النواحي الفنية والعلمية ،وكذلك فإن نسبة

المشاركة في المرحلتين المتوسطة والثانوية ضعيفة ،وكذلك تشير النتائج إلى أن مجاالت استخدام

اإلذاعة المدرسية متوسطة .
 -4دراسة أبو العطا(  )2001بعنوان:

"واقع ممارسة المناشط اللغوية غير الصفية في مدراس وكالة الغوث الدولية بغزة كما يراها

المديرون والمعلمون"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى النشاط اللغوي غير الصفي الذي يمارسه الطلبة في مدراس وكالة
الغوث بغزة ،ومعيقات الممارسة من وجهة نظر المديرين والمعلمين .

وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي  ،واشتملت عينة الدراسة على()890

مدي ار و ( ) 404معلما من العاملين في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة للعام الدراسي- 8003 :
 8002من أصل ( )408مدي ار ومدي ار مساعدا وحوالي (  ) 200معلما أي بنسبة . %04

أدوات الدراسة  :أعد الباحث استبانتين :األولى سؤال مفتوح لمعرفة أنواع األنشطة اللغوية غير الصفية

الالزم توافرها في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة .

والثانية  :استبانه تتكون من مجالين :المجال األول لمعرفة درجة ممارسة هذه األنشطة والمجال الثاني

لمعرفة معيقات هذه الدراسة كما يراها المديرون والمعلمون .

واستخدم للمعالجات اإلحصائية  :المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية  ،واألوزان النسبية

،والترتيب  ،ومعامل ألفا  ،والتجزئة النصفية ،واختبار  ، T-testواختبار شيفيه .
وجاءت نتائج الدراسة كالتالي .:
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أن األنشطة اللغوية غير الصفية التالية تمارس بدرجة كبيرة .:اإلذاعة المدرسية والصحافة المدرسية
والمسابقات بأنواعها والمكتبة والقراءة الحرة و التمثيل وتحسين الخط واأللعاب التربوية وثمرة القراءة .

كما كشفت الدراسة عن معيقات لممارسة هذه األنشطة كانت بدرجة كبيرة منها :

كثرة األعباء والملقاة على المعلم  ،وعدم أخذ األنشطة بعين االعتبار عند تقويم المعلمين أو الطالب،
وعدم وجود وقت كاف للممارسة وعدم تشجيع أولياء أمور الطلبة ألبنائهم لممارسة هذه األنشطة.

-1دراسة إبراهيم ( )2004بعنوان ":المهارات االجتماعية التي تعكسها الصحافة واإلذاعة المدرسية

لدى تالميذ المرحلة االبتدائية :

تهدف الدراسة إلى التعرف إلى المهارات االجتماعية المختلفة التي تعكسها الصحافة واإلذاعة
المدرسية والمتمثلة في مهارة":التعاون -المشاركة االجتماعية – الصداقة – التنافس الحر –
االستقاللية " لدى تالميذ الصفين الرابع و الخامس في المرحلة االبتدائية.
وقد استخدمت الباحثة

منهج المسح لمجتمع الدراسة الميدانية والتحليلية والذي يعد من المناهج

األساسية في البحوث الوصفية.

وقد شملت عينة الدراسة الميدانية ( )300تلميذا من تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي
بالمدارس الحكومية بمحافظة المنوفية حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية .

أما أدوات الدراسة الميدانية فقد استخدمت الباحثة استمارة ممارسة لألنشطة المدرسية ومقياس للمهارات

االجتماعية من خالل المقابلة مع المبحوث لإلجابة عن أسئلة االستمارة و بنود المقياس.

أما عينة الدراسة التحليلية فقد شملت جميع الصحف المدرسية الحائطية الصادرة خالل الفصل

الدراسي الثاني من العام الدراسي 8008 -8008:م  ،وشملت أيضا جميع اإلذاعات المدرسية في
نفس الفترة وذلك في مدارس المرحلة االبتدائية في محافظة المنوفية.

أما أدوات الدراسة التحليلية فقد كانت أداة تحليل المضمون لتحليل مضمون الصحف المدرسية

الحائطية واإلذاعة المدرسية.

وقد خرجت الباحثة بالنتائج التالية:
 أقرت عينة الدراسة بوجود صحف مدرسية بالمدارس وكذلك بوجود اإلذاعة المدرسية فيالمدارس عينة البحث .

 -جميع التالميذ في المدارس االبتدائية يستمعون لإلذاعة المدرسية.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات التي حصل عليها الذكور و متوسط

الدرجات التحصل عليها اإلناث من حيث أبعاد المهارات االجتماعية و الدرجة الكلية لمقياس

المهارات االجتماعية لصالح اإلناث.
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التالميذ الممارسين لألنشطة اإلعالمية –الصحافة و اإلذاعة المدرسية أو االثنين معا – وغير الممارسين لها على أبعاد الدراسة

المختلفة والدرجة الكلية لمقياس المهارات االجتماعية لصالح الممارسين لألنشطة المدرسية.
أما أهم نتائج الدراسة التحليلية فقد كانت كاآلتي:

 احتلت المهارات االجتماعية المرتبة األولى من بين المهارات المقدمة في اإلذاعة المدرسيةبينما احتلت المهارات االجتماعية المرتبة الثانية من بين المهارات المقدمة في الصحف

المدرسية .

 -جاءت مهارة المشاركة االجتماعية في مقدمة المهارات االجتماعية المقدمة في اإلذاعة

المدرسية أما مهارة االستقاللية فقد احتلت المرتبة األولى من المهارات االجتماعية المقدمة في

الصحف المدرسية.

 قام التالميذ بإعداد برامج اإلذاعة المدرسية وتقديمها تحت توجيه المعلمين واألخصائيين وإشرافهم ،وكذلك عند إعداد المادة الصحفية وتحريرها.

- 1دراسة متولي ( ) 2004بعنوان":استخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اإلذاعة

المدرسية لطالب المرحلة اإلعدادية ":

تهدف الدراسة إلى تنمية المهارات الخاصة باإلذاعة المدرسية لدى طالب المرحلة اإلعدادية،كما

تهدف إلى تصميم برنامج ينمي المهارات الخاصة باإلذاعة المدرسية لطالب المرحلة اإلعدادية

باستخدام الوسائط المتعددة،كما تهدف إلى تعرف أثر البرنامج في تنمية المهارات الخاصة باإلذاعة

المدرسية لدى هؤالء الطالب.

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي و المنهج التجريبي.

أما أدوات الدراسة فقد كانت استبانة تحديد مهارات اإلذاعة المدرسية ،واستخدمت أيضا قائمة

بالمهارات اإلذاعية التي لركزت الباحثة على تنميتها في البرنامج.وكذلك اختبار تحصيلي قبلي –

بعدي ،واختبار سمعي قبلي –بعدي،وبطاقة مالحظة خاصة بالبرنامج.

وقد اقتصر مجتمع الدراسة على جماعة اإلذاعة المدرسية بالمرحلة اإلعدادية من طالبات المرحلة
اإلعدادية بمدرسة األورمان اإلعدادية و الثانوية بمحافظة الجيزة .
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وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية :
 -وضع قائمة بالمهارات اإلذاعية لطالب جماعة اإلذاعة المدرسية في المرحلة اإلعدادية.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في القياس القبلي و القياسالبعدي لالختبار التحصيلي لصالح القياس البعدي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في القياس القبلي و القياسالبعدي لالختبار السمعي لصالح القياس لبعدي.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في القياس القبلي و القياسالبعدي لبطاقة المالحظة لصالح القياس البعدي.

 -9دراسة ثنيان ( :) 2003واقع ممارسة األنشطة غير الصفية لدى طالبات المرحلة المتوسطة

من وجهة نظر معلمات اللغة العربية ومديرات مدارس المرحلة المتوسطة.

هدفت الدراسة الى تحديد األنشطة غير الصفية في مجال اللغة العربية التى ينبغي ممارستها بناء على
رغبات طالبات المرحلة المتوسطة  ،كما استهدفت تحديد األنشطة غير الصفية الشائعة في مجال

اللغة العربية من وجهة نظر معلمات اللغة العربية ومديرات مدارس المرحلة المتوسطة  ،والمشرفات

التربويات للغة العربية  ،والوقوف على أبرز الصعوبات المعوقة لممارستها .

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ،واستخدمت في جمع المعلومات والبيانات استبانة لطالبات

المرحلة المتوسطة  ،واستبانة لمعلمات اللغة العربية  ،ومديرات مدارس المرحلة المتوسطة  ،واستمارة
مقابلة مع المشرفات التربويات للغة العربية .

وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

 -أن هناك أنشطة غير صفية شائعة الممارسة في مجال اللغة العربية  ،وتتفاوت أنشطة التحدث

واالستماع  ،فإن نشاط اإلذاعة المدرسية يعد أكثر شيوعا بنسبة  %800من وجهة نظر
المعلمات و المديرات وبالنسبة لألنشطة القرآنية فيعد نشاط " تجهيز مكتبات مصغرة للفصول "

من أكثراألنشطة الصفية شيوعا .

وقد أوصت الباحثة بمراعاة ميول الطالبات ورغباتهم في ممارسة أنشطة اللغة العربية ،وحث
المشرفات ومديرات المدارس لمعلمات اللغة العربية على إقامة أنشطة غير صفية متنوعة ،
والتركيز على نشاط اإلذاعة المدرسية  ،وتدريب الطالبات على اإللقاء الجيد  ،وسالمة اللغة.

 كما أوصت بضرورة توعية طالبات المرحلة المتوسطة ومعلمات اللغة العربية بأهمية أنشطةاللغة العربية غير الصفية وخاصة نشاط اإلذاعة المدرسية.
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 -80دراسة البريدي ( )2003بعنوان ":دور الصحافة واإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء
للوطن،دراسة تحليلية وميدانية لدى التالميذ بالحلقة الثانية من التعليم األساسي:

هدفت الدراسة للتعرف إلى دور الصحافة واإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطن.

وقد استخدمت الدراسة منهج المسح الشامل  ،حيث تم تحليل  803برنامج إذاعي وهي عدد البرامج

اإلذاعية التي أذيعت خالل الفترة من  8008/8/8إلى  8008/3/40خالل الفصل الدراسي الثاني

من أربع مدارس بمحافظة المنوفية بالريف والحضر ذكو ار واناثا.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

أن اإلذاعة المدرسية تقوم بدور كبير في تدعيم االنتماء للوطن حيث بلغت نسبة المضامين
التي تدعم االنتماء للوطن(  ، )%19.3جاءت على رأسها المضامين الدينية فالعالمية

فالتاريخية فالسياسية فمضامين أخرى كالفنية،
-

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التالميذ

المشاركين في اإلذاعة المدرسية وغير المشاركين فيها على مقياس االنتماء للوطن ،وهذا ما

يدعم أيضا الدور الكبير الذي تقوم به اإلذاعة المدرسية.

 -88دراسة رفاعي ( )4991بعنوان":دور اإلعالم التربوي في تنمية الوعي االجتماعي في مرحلة

التعليم األساسي في ضوء خبرات بعض الدول":

هدفت إلى التعرف إلى واقع اإلعالم التربوي واهتمامه بالموضوعات والقضايا المختلفة في مرحلة

التعليم األساسية  ،والتعرف إلى األنماط والفنون اإلعالمية التي يستخدمها اإلعالم التربوي في الحقل
التعليمي في مصر ،والتعرف إلى خبرات الدول األخرى في مجال اإلعالم التربوي .

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ،واعتمد على تحليل المحتوى لبرامج المواد اإلعالمية (صحف

حائط_ برامج إذاعية) للتعرف على مدى اهتمامها بالقضايا المختلفة.
وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:

 أن مضمون وسائل اإلعالم التربوي وخاصة فيما يتعلق ببرامج االإذاعة المدرسية يخضعلالجتهادات الفردية للطالب والمشرفين وال يعكس أهدافا واضحة ومحددة ينبغي تحقيقها.
-

أن وسائل اإلعالم التربوي ،وخاصة الصحافة واإلذاعة المدرسية تركز على الموضوعات

العامة كالسالم والديمقراطية وال تركز على العالقات الطالبية واالنتخابات المدرسية ومشاركة

الطالب في إدارة المدرسة.
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 -88دراسة معوض ( )4994بعنوان ":إعالم الطفل ودراسات حول صحف األطفال واذاعتهم
المدرسية وبرامجهم التلفزيونية":

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى الدور الذي تمارسه اإلذاعة المدرسية في المجتمع المدرسي من خالل
دراسة ميدانية لإلذاعة المدرسية في مدينة الزقازيق ضمت الدراسة مدرسة إعدادية و استخدمت

الدارسة منهج المسح اإلعالمي  ،لعينة عشوائية منظمة من المدارس المعتمدة ببندر الزقازيق وقد

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج:

_ انتشار اإلذاعة المدرسية كأحد األنشطة المدرسية في جميع المدارس التي أجريت عليه الدراسة.
_ بالنسبة لألدوار المختلفة لإلذاعة المدرسية :بلغت نسبة الدور اإلعالمي  %800في مجتمع البحث

 ،والدور التعليمي  ، %12والدور الترفيهي .%10
_ بالنسبة لبرنامج اإلذاعة المدرسية:

_ قد أوضحت الدراسة أن توظيف عنصر الموسيقى حصل على نسبة  %92أما المؤثرات الصوتية

فكانت نسبتها .%80

القرن الكريم على قمة فقرات برامج اإلذاعة
_ بالنسبة ألنواع برامج اإلذاعة المدرسية :فقد جاء آ

المدرسية حيث بلغت نسبته  %800يليه الحديث الشريف والدعاء ،كما بلغت نسبة األخبار أيضا
.%800
_

بالنسبة ألشكال البرامج اإلذاعية :بلغ الحديث المباشر %92والحوارات اإلذاعية  %02أما

التمثيليات واالسكتشات فقد بلغت .%80

_ بالنسبة لمشرفي اإلذاعة المدرسية :أوضحت الدراسة أن الفئة الغالبة في اإلشراف على برامج

اإلذاعة المدرسية هم مدرسو اللغة العربية وأما نسبة مشاركتهم في اتخاذ القرار فيما يتعلق بمحتوى
المواد والفقرات المقدمة بلغت  %21.8في المدارس اإلعدادية.

 -84دراسة حمدان( )4990بعنوان":إعداد برنامج للمناشط اللغوية في اإلذاعة المدرسية لتنمية
بعض مهارات االتصال الشفهي لدى طالب الصف األول الثانوي"

هدفت إلى التعرف إلى واقع ممارسة المناشط اللغوية في اإلذاعة المدرسة بالمرحلة الثانوية ،والتعرف

إلى مهارات االتصال الشفوي لدى طالب الصف األول الثانوي والتي يمكن تنميتها من خالل إعداد
برنامج للمناشط اللغوية المدرسية ،وقد تم اختبار البرنامج على عينة تتكون من ( ) 30طالبا وطالبة

من طلبة الصف األول الثانوي.

وأكدت الدراسة على فاعلية البرنامج حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع في متوسط االختبار البعدي في

اختبار مهارات االتصال الشفوية للطالب والذي أصبح ( )28.12مقارنة ب( ) 80.99قبل تدريس

البرنامج  ،وكذلك متوسط األداء القبلي للطالب في بطاقات المالحظة والذي أصبح

في التطبيق البعدي مقارنة ب( ) %23في األداء القبلي للطالب .
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() % 18

 -44دراسة ريموند فورد ( " (1988) (Remond fordدور البرامج اإلذاعية في التنشئة
االجتماعية للمراهقين األمريكان"

وتستهدف الدراسة التعرف إلى التأثير الذي أحدثه برنامج إذاعي عنوانه "انتبه آلداب السلوك" حيث
يسعى البرنامج إلى تشريب جمهور المراهقين روح المجتمع  ،وكذلك تستهدف الدراسة التعرف عما إذا

كان الجمهور قد اتبع النهج الذي نصحت به اللجنة وعما قد يحدث في حالة تعارضه مع ما تنصح

به األسرة أو األصدقاء أو غيرهم من وكالء التنشئة االجتماعية .

وقد استخدم االستبيانات التي وجهها إلى عينة تتكون من (  ) 8100فرد في المرحلة النهائية من

التعليم العام في والية كونيكيتك ،وكذلك وجه سلسلة من األسئلة اإلضافية لقياس مدى تأثير البرنامج

من أهم نتائج الدراسة مما يلي :

رأى أكثر هؤالء الطالب أن نصائح البرنامج كانت جيدة جدا،وأنهم يتبعون النصائح المقدمة في

البرنامج اإلذاعي ،وذكر ( ) % 90من الذين ال يتابعون استماع البرنامج بصفة مستمرة أنهم يتبعون
نصيحة األم أو أحد األقارب كاألخ أو األخت بدال من البرنامج .

 -45دراسة هاالند واندر(-: )4911 () HOlland & ANDRE
قام هاالند وأندر (  )8911بدراسة النتائج التي توصلت لها ثالثون دراسة أجريت حول المشاركة في
األنشطة المدرسية الطالبية و عالقتها ببعض المتغيرات  ،من النتائج التي توصلت لها الدراسة أن

هناك عالقة إيجابية بين مشاركة الطالب في األنشطة المدرسية  ، ،والتفوق واإلنجاز التعليمي

للطالب بااللتحاق بالتعليم الجامعي و اإلنجاز في العمل و التطور الشخصي والجتماعي  ،وتحقيق
األهداف التربوية  ،وتطوير العالقات بين الطالب  ،وأن الجو الدراسي المحلي يؤثر في نظرة الطالب

لطبيعة وقيمة األنشطة المدرسية و كذلك الحال بالنسبة للمكافآت و الشهرة .

وركزت الدراسة على ضرورة مشاركة الطالب في األنشطة المدرسية وذلك حتى تتحقق فاعلية المدرسة

 ،والتفوق  ،واإلنجاز التعليمي للطالب و التطور الشخصي واالجتماعي و تحقق األهداف التربوية .
 -80دراسة هارفنسك(-: )4911 () Harvanick

قام هارفنسك (  ) 8910بدراسة عن العالقة بين نجاح الطالب األكاديمي  ،ومشاركته في األنشطة

المدرسية  ،وذلك عن طريق تحليل نتائج اختبارات الكليات األمريكية والتقارير الشخصية لعدد

 ) 8001من طالب المرحلة الثانوية المستجدين في الفصل الدراسي األول لعام ( 8913م ) في
بعض كلي ات جنوب غرب الواليات المتحدة األمريكية  ،وبين التحليل اإلحصائي أن هناك عالقة ذات
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داللة إحصائية إيجابية بين اشتراك الطالب في األنشطة المدرسية مثل اإلذاعة المدرسية  ،والنشاط

الرياضي ونجاحه في المجال األكاديمي وفي المعدل العام لشهادة المرحلة الثانوية .

 -81دراسة ماكنما ار وآخرون ( )4915بعنوان "دور األنشطة الالصفية في التعليم الثانوي"
حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى تأثير المشاركة في برامج النشاط المدرسي في تحصيل

الطالب العلمي وكذلك التعرف إلى تأثير االشتراك في النشاط المدرسي على شخصيات الطالب .
وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي المسحي .

أما عينة الدراسة فقد كانت من طالب المرحلة الثانوية في المدارس الحاصلة على جوائز تقديرية
لطالبها وقادتها ومديريها والبالغ عددها () 400طالبا وطالبة .
نتائج الدراسة :

 انخفاض نسبة الغياب لدى الطالب المشاركين في برامج النشاط المدرسي.

 الطالب المشاركون في برامج النشاط المدرسي كان تقديرهم لذاتهم ورضاهم عن أنفسهم أفضل
من غيرهم .
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المحور الثاني:دراسات تتعلق باالنتماء الوطني:
-8دراسة الشعراوي ( )2009بعنوان" أثر برنامج بالوسائط المتعددة على تعزيز قيم االنتماء
الوطني والوعي البيئي لدي طلبة الصف التاسع"

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج بالوسائط المتعددة على تعزيز قيم االنتماء الوطني والوعي البيئي
لدى طالب الصف التاسع في محافظات غزة .

.وقد استخدم الباحث المنهج البنائي لبناء برنامج بالوسائط المتعددة فيما استخدم المنهج التجريبي

لمعرفة تأثير البرنامج علي عينة مكونة من (  )20طالبا تم تقسيمها إلى مجموعة تجريبية وأخرى
ضابطة وأعد أداتين -:

األداة األولى  :اختبار تحصيلي مكون من( ) 48فقرة تغطي جميع القيم والوعي البيئي .
واألداة الثانية :مقياس اتجاه لقياس االنتماء الوطني .
وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية

التالية:المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية

،واختبار(  (T-testلقياس الفروق بين المجموعات واستخدم الباحث معادلة مربع ايتا .
حيث طبق األدوات على عينة استطالعية مكونة من ( ) 80طالبا .
وتوصل الباحث إلي النتائج التالية :

-8وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة

الضابطة في اختبار الوعي البيئي يعزى للبرنامج المقترح .

 -8وجود أثر لبرنامج الوسائط المتعددة على تعزيز قيم االنتماء الوطني والوعي البيئي لدى طالب

الصف التاسع في محافظات غزة.

 -4دراسة أبو فوده( )2001بعنوان ":دور اإلعالم التربوي في تدعيم االنتماء الوطني لدى
الطلبة الجامعيين في محافظات غزة"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى واقع اإلعالم التربوي في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة

 ،و الكشف عن مدى قدرة اإلعالم التربوي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة على بث القيم

الوطنية بين الطلبة.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،أما أداة الدراسة فهي استبانه اشتملت على( )808فقرة

موزعة على ثالثة محاور .

وتكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات جامعة األزهر واإلسالمية واألقصى والقدس المفتوحة

والبالغ عددهم ( )48139طالبا و طالبة ،وكانت العينة عشوائية طبقية وعددها ( )923طالبا وطالبة.
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وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية

وتحليل التباين األحادي  ،واختبار شيفيه و معامل ارتباط بيرسون.

نتائج الدراسة:

 -8تراعي أنشطة اإلعالم التربوي ميول الطلبة واهتماماتهم بنسبة( )%01وأن هذه األنشطة تركز

على القضايا الوطنية بنسبة (.)%18

 -8يشارك الطلبة الجامعيون في أنشطة اإلعالم التربوي في الجامعات بمحافظات غزة بنسبة
(.)%18

 -2يمتثل الطلبة الجامعيون للقيم الوطنية التي يبثها اإلعالم التربوي في الجامعات الفلسطينية
بنسبة (.)%10

-4دراسة العوضي (  ) 2005بعنوان "أنماط القيم السائدة لدى طلبة كلية التربية بجامعة األزهر
وعالقتها باألنماط القيادية لديهم":

تهدف الدراسة إلى التعرف إلى أنماط القيم السائدة لدى طلبة كلية التربية بجامعة األزهر وعالقتها
باألنماط القيادية لديهم  ،والكشف عن الترتيب الهرمي للقيم لدى عينة الدراسة  ،والكشف عن الفروق

في أبعاد القيم لديهم  ،والكشف أيضا عن الفروق في أبعاد االنتماء لديهم ،والتعرف إلى العالقة بين
نظام القيم وبين أبعاد االنتماء(األسري،االجتماعي ،الوطني).

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واختار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية المنظمة

حيث بلغ حجم العينة ( )180طالبا وطالبة – (  ) 448من الطالب  ) 411( ،من الطالبات – من
جامعة األزهر بغزة.

واستخدم الباحث في دراسته أداتين هما:مقياس االنتماء من إعداد الباحث ،ومقياس القيم من إعداد

(البورت ،فرنون  ،لندزى ) .

واستخدم الباحث للمعالجات اإلحصائية معامالت ارتباط بيرسون  ،وتحليل التباين الثنائي .

وتوصل الباحث إلى النتائج التالية :

 تصدرت القيمة الدينية سلم القيم لدى عينة الدراسة ككل ،في حين تصدرت القيمة السياسية عينة
الذكور.

 يوجد ارتباط موجب دال إحصائيا بين درجات الطلبة على القيمة النظرية و درجاتهم على االنتماء
للوطن .

 يوجد ارتباط سالب دال إحصائيا بين درجات الطلبة على القيمة االقتصادية و درجاتهم على
االنتماء لألسرة والوطن والمجموع الكلي لالنتماء.
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-3دراسة عسفة ( )2003بعنوان":مدى تناول كتاب اللغة العربية لقضايا االنتماء الوطني وأثره في
ترسيخها لدى تالميذ الصف السادس في فلسطين .

هدفت الدراسة لمعرفة أهم قضايا االنتماء الوطني وأساليب ترسيخه،

واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،وذلك بتحليل كتاب اللغة العربية للصف السادس األساسي ،

واستخدم الباحث بطاقة تحليل المحتوى كأداة لدراسته  ،وكذلك مقياس لالنتماء طبقه على عينة من

طلبة الصف السادس األساسي .

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 فيما يخص توافر القيم الوطنية التي وردت في كتاب اللغة العربية للصف السادس تبين أن
الكتاب قد تضمن جميع القيم الوطنية التي وردت في بطاقة تحليل المحتوى سواء على مستوى
المجاالت أو األبعاد المندرجة تحت كل مجال ،وقد حصل مجال حب الوطن على أعلى قيمة

أي بما نسبته( ،)%41.14ثم تاله قيمة الدفاع عن الوطن بما نسبته (، )%42.31وحصل

مجال بناء الوطن على (، )%83.0ثم تالها مجال قيمة المحافظة على الوطن بنسبة (

، )%84.84وهي نسب متوازنة من الواقع الفلسطيني.

 كما بينت الدراسة عدم وجود قوائم بقضايا االنتماء الوطني لدى مصممي المنهاج يستندون
إليها عند تأليف الكتب .

 كما أثبتت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء التالميذ على مقياس
االنتماء الوطني (قبليا و بعديا ) وأرجع الباحث السبب إلى المنهاج والى بعض المؤثرات

الخارجية كاألسرة واإلعالم المدرسي التربوي.

و توصلت الدراسة أيضا إلى مايلي :
-

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أداء التالميذ على مقياس االنتماء
الوطني تعزى لمتغير الجنس(ذكور –إناث) تعزى إلى أن الذكور واإلناث يتعرضون لعدوان

واحد ويعيشون واقعا واحدا.

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء التالميذ على مقياس االنتماء الوطني تعزىللجهة المسؤولة (وكالة – حكومة) لصالح الوكالة بسبب أن التالميذ الذين يدرسون في مدارس
الوكالة من فئة الالجئين الذين شردوا من أرضهم مما ولد لديهم ضرورة مقاومة االحتالل و

الدفاع عن الوطن أي قوى لديهم روح االنتماء الوطني.

وقد أوصت الدراسة بإثراء منهج اللغة العربية بالقيم الوطنية ،كما أوصت الدراسة بوضع معايير للقيم

الوطنية مع إعادة توزيعها بناء على الوزن النسبي لكل قيمة وطنية وبما يتناسب مع حاجات الشعب
الفلسطيني .
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كما أوصت الدراسة بتضمين منهاج اللغة العربية نماذج لمقاييس تقيس االنتماء الوطني لدى التالميذ
لمعرفة مدى تأثرهم بالقيم الوطنية .كما أوصت الدراسة بزيادة فاعلية النشاط االجتماعي وتشجيع

التالميذ على المشاركة في المناسبات الوطنية التي تساعد على تنمية روح االنتماء الوطني لديهم.
-3دراسة اقصيعة (  )2000بعنوان ":مستوى اكتساب بعض المفاهيم التاريخية الفلسطينية لدى
طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة وعالقتها بانتمائهم الوطني ":

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوي اكتساب بعض المفاهيم التاريخية الفلسطينية  ،ومستوىاالنتماء
الوطني لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة ،و التعرف على الفروق بين طالب و

طالبات الصف التاسع األساسي في مستوي اكتساب المفاهيم التاريخية ومستوي االنتماء الوطني ،
إضافة إلى التعرف على العالقة بين مستوى اكتساب المفاهيم المحددة  ،ومستوى االنتماء الوطني .

واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ،واختار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العنقودية  ،من مجتمع

الدراسة وهم طلبة الصف التاسع بمحافظات غزة  ،وبلغت عينة الدراسة ( )8048طالبا من طلبة
الصف التاسع  ،واستخدمت في الدراسة أداتان من إعداد الباحث  ،األولي اختبار تحصيلي للمفاهيم
التاريخية  ،و الثانية مقياس االنتماء الوطني لقياس مستوي االنتماء الوطني لدى الطلبة  ،وعالقته

بمستوى اكتساب بعض المفاهيم  ،واستخدم الباحث للمعالجات اإلحصائية التك اررات والنسب المئوية ،
واختبار ( (t-testوالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية  ،و معامالت االرتباط لإلجابة على
تساؤالت الدراسة .

وقد توصل الباحث للنتائج التالية:

 وجد الباحث أن (  )% 80.0من أفراد العينة ذو انتماء وطني مرتفع  ،وأن ( )%88من أفرادالعينة ذو انتماء منخفض ،وأن ( )% 28.3من العينة ذو انتماء متوسط  - .أثبتت الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية في االنتماء الوطني لصالح الطالبات - .كما كشفت عن

وجود عالقة قوية بين مستوى اكتساب بعض المفاهيم التاريخية الفلسطينية  ،ومستوى االنتماء
الوطني لديهم .
-2دراسة عسلية ( )2000بعنوان":القيم و عالقتها باالنتماء لدى طلبة الجامعة":
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين القيم و االنتماء بأبعاده الثالثة ( األسري ،

االجتماعي،الوطني ) لدى طلبة جامعة األزهر –غزة

واتبع الباحث فيها المنهج الوصفي  ،وطبق مقياسا لالنتماء الوطني على عينة عشوائية مكونة من

( )180من الطلبة من جامعة األزهر بغزة .

واستخدم للمعالجة اإلحصائية معامل االرتباط بيرسون  ،واختبار ( .) T – test
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ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة ما يلي:
 وجود ارتباط بين درجات الطلبة على القيم الجمالية و االجتماعية و السياسية والدينية من جهةواالنتماء من جهة واالنتماء من جهة أخرى .

-

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االنتماء لألسرة لصالح اإلناث  ،ووجود فروق بين

المستوى األول والمستوى الرابع في االنتماء الوطني لصالح المستوى الرابع .

 أظهرت نتائج الدراسة أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في االنتماء لألسرةوالمجتمع والوطن  ،وجاءت الفروق لصالح الذكور في االنتماء للمجتمع و الوطن  ،ولصالح

اإلناث في االنتماء لألسرة .

-1دراسة الخطيب ( ) 4991بعنوان " :الشخصية الفلسطينية و عناصر االنتماء الوطني"
هدفت هذه الدراسة النظرية إلى التعرف إلى العوامل المؤثرة في بناء الشخصية الفلسطينية والى التعرف

إلى عناصر االنتماء الوطني  ،وكذلك التعرف إلى معوقات االنتماء الوطني.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
 -8أن أهم العوامل المؤثرة في بناء الشخصية هي  :األسرة ،و البيئة ،وعوامل االنتماء الوطني
كالعامل المادي والعامل التربوي والعامل السياسي .

 -8أن من أهم المعوقات التي تؤثر سلبيا على االنتماء الوطني فيما يلي:
 ضعف األسرة في غرس روح االنتماء في الناشئة أثناء تنشئتهم. قصور المدرسة في تدعيم روح االنتماء في نفوس التالميذ. -الجانب االقتصادي و المالي.

 عدم استغالل أوقات الفراغ مما يؤدي إلى الملل و القلق .تضارب األيديو لوجيات في الوطن الواحد.

-1دراسة حمزة ( )4995بعنوان:التعليم باللغات األجنبية و انتماء التالميذ"
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين االنتماء  ،وتعليم األطفال اللغات األجنبية.

واتبع الباحث المنهج التجريبي للوصول إلى النتائج  ،واختار عينة ضابطة  ،وعينة تجريبية من

المرحلة األساسية مكونة من ( )800تلميذا  ،وأعد مقياس لالنتماء وقسمه إلى  :أ -انتماء للعائلة ب-
انتماء للجيران ج – انتماء للمجتمع قصد الباحث بانتماء المجتمع  ( :االنتماء للوطن )  ،كما ظهر

ذلك واضحا من خالل تعريفه لالنتماء االجتماعي .
ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة :
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على المقياس ،فيما يخص

االنتماء األسري واالنتماء للجيران ،لكنها توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،عند مستوى
الداللة ( )0.08لصالح العينة الضابطة في البعد الخاص بانتماء التالميذ للمجتمع ( الوطن )

-1دراسة القاعود والطاهات ( )4995بعنوان":أثر الهيئات الثقافية في محافظة إربد في ترسيخ
االنتماء الوطني ":

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة الهيئات الثقافية في ترسيخ االنتماء الوطني  ،من وجهة نظر

القائمين عليها من جهة  ،ومن وجهة نظر المواطنين من جهة أخرى .

واعتمد الباحث المنهج الوصفي في دراسته ،أما عينة الدراسة فقد كانت مكونة من ( )00عضو هيئة

إدارية و ( )312مواطنا تم اختيارهم بطريقة عشوائية .

وقد استخدما االستبانة كأداة لبحثهما و المكونة من ( )80فقرة  ،وللمعالجة اإلحصائية استخدما
اإلحصاء الوصفي  ،و تحليل التباين األحادي .

وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي:

أن الهيئات الثقافية تسهم في ترسيخ االنتماء الوطني بنسبة ( )%03.40وذلك من وجهة
نظرالمسؤولين عن الهيئات الثقافية ،أما من وجهة نظر المواطنين  ،فهم يرون أنها تسهم

بدرجة مقبولة  ،وبالتالي وجدا أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية  ،بين وجهتي النظر في
إسهام الهيئات الثقافية في ترسيخ االنتماء الوطني لصالح عينة المسؤولين .

-9دراسة عبد التواب ( )4993بعنوان ":دور كليات التربية في تأصيل الوالء الوطني لدى طالبها
استهدفت هذه الدراسة معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في الوالء الوطني تعزى

للقسم  ،وتعزى للجنس  ،وكذلك الكشف عن الموقع الحالي للوالء الوطني  ،لدى أفراد العينة المكونة
من (  ) 932طالبا وطالبة من الفرقة األولى  ،والفرقة الثالثة من كلية التربية  ،بجامعة أسيوط .
وقد اتبع فيها الباحث المنهج الوصفي  ،واعتمد على ( مقياس الوالء الوطني ) للوصول إلى

النتائج

 ،وقد استخدم اختبار (  (T- testللمعالجات اإلحصائية .
أما أبرز نتائج الدراسة ما يلي :
 وجود ضعف في الوالء الوطني لدى أفراد العينة  ،ووجود فروق بين متوسطي درجات أداء طلبةالفرقة األولى و الفرقة الثالثة على مقياس الوالء الوطني لصالح الفرقة الثالثة

 أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في الوالء الوطني بين طلبة األقسام العلمية و األدبية لصالحاألقسام العلمية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس.
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 -40دراسة دافيسون و كورتر( )4919() Dafison & Korterبعنوان:المشاركة السياسية
وعالقتها بالشعور بالوطن :

هدفت الدراسة للتعرف إلى أي النشاطات السياسية ذات الداللة على التعبير عن المواطنة لدى

المواطنين .

واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته .

وتكونت عينة الدراسة من ( )230مواطنا من الذكور واإلناث  ،وقد استخدم الباحث مقياس متعدد

األبعاد من إعداد الباحث .

وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية :
 توجد عالقة بين المشاركة في المهام السياسية و بين اإلحساس بالوطن . -أن الحديث في األمور السياسية ليس من مؤشرات اإلحساس بالمواطنة .

 أن مشاركة المواطن في التصويت في االنتخابات لهو دليل على اإلحساس بالوطن .التعقيب على الدراسات:
بعد االطالع على ما سبق من دراسات يتضح ما يلي:
أن هناك بعض الدراسات المحدودة التي تطرقت لموضوع اإلذاعة المدرسية بشكل خاص مثل دراسة

رزق (، )8001و دراسة إبراهيم ( ، )8003ودراسة متولي ( ، )8003ودراسة البريدي (، )8004
ودراسة معوض ( ،)8993ودراسة عبد المولى ( ، )8990وهناك دراسات أخرى تطرقت إلى اإلذاعة

المدرسية بشكل عام باعتبارها أحد ألوان اإلعالم التربوي أو األنشطة المدرسية الالصفية  ،ومن

الدراسات التي تطرقت إلى اإلذاعة المدرسية كأحد أنواع اإلعالم التربوي دراسة أبو فودة ()8000

،ودراسة زيد( ، )8004ودراسة رفاعي (،)8991ومن الدراسات التي تطرقت إلى اإلذاعة المدرسية

كنوع من أنواع األنشطة المدرسية دراسة عرفة( ، )8080ودراسة البزم( ، )8080ودراسة ثنيان

( ، )8004و دراسة برهوم( ،)8000ودراسة الثبيتي ( ، )8991ودراسة هاالند وأندر( ، )8911و
دراسة ماكنما ار و آخرون( )8912ولم يتم التركيز على االذاعة المدرسية فيها بشكل كاف ،ومن
االطالع على الدراسات السابقة وجدت الباحثة دراسات متعددة في االنتماء الوطني

كدراسةحمتو( ، )8009ودراسة الشعراوي (  ، ) 8009ودراسة عسفة ( ، )8004ودراسة اقصيعة

( ،)8000ودراسة عسلية ( ، )8000ودراسة الخطيب (، )8991ودراسة القاعود والطاهات ()8992
 ،حيث اتفقت مع هذه الدراسة في أهمية االنتماء الوطني وضرورة تعزيزه وتدعيمه سواء من خالل
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المناهج أو األنشطة و الوسائط المتعددة ولكن هذه الدراسة تختلف من حيث التركيز على دور االذاعة

المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني.

أما بالنسبة لمنهج هذه الدراسة فقد اتفقت مع معظم الدراسات السابقة والتي استخدمت المنهج الوصفي

التحليلي ما عدا دراسةالشعراوي( )8009التي استخدم فيها الباحث المنهج البنائي ،ودراسة أبو شنب
( )8003ودراسة متولي ()8003التي استخدم فيها الباحثان باإلضافة إلى المنهج الوصفي المنهج
التاريخي  ،ودراسة إبراهيم ( )8003ودراسة البريدي( )8004حيث استخدمت الباحثتان منهج المسح

الشامل  ،ودراسة معوض( )8990حيث استخدم الباحث منهج المسح اإلعالمي أما بالنسبة لمنهج
هذه الدراسة بالنسبة للدراسات المتعلقة باالنتماء الوطني فقد اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات
السابقة والتي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ما عدا دراسةالشعراوي ( )8009التي استخدم فيها

الباحث المنهج البنائي والمنهج التجريبي  ،ودراسة حمزة ( )8992التي استخدم فيها الباحث المنهج

التجريبي.

أما بالنسبة ألداة الدراسة فقد اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في أداة الدراسة ما عدا

دراسة أبو شنب ( )8003والتي استخدم فيها الباحث صحيفة االستفتاء واستمارة استطالع الرأي ،
ودراسة إبراهيم ( )8003التي استخدمت فيها الباحثة االستمارة ،ومقياس للمهارات االجتماعية  ،وأداة

تحليل المضمون كأدوات لدراستها ،واستخدمت البريدي ()8004أداة تحليل المضمون في دراستها
،وكذلك رفاعي ()8991في دراسته كما اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في أداة

الدراسة حيث تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة  ،ومن الدراسات المتعلقة باالنتماء الوطني و التي

اتفقت مع الدراسة الحالية في أداة الدراسة دراسة أبو لظمي ( ، )8000ودراسة الخطيب وحمد
( ، )8000ودراسة القاعود الطاهات ( ، )8992واختلفت أداة هذه الدراسة مع بعض الدراسات

األخرى مثل دراسة الشعراوي ( )8009الذي استخدم االختبار التحصيلي و مقياس لالتجاه كأدوات

لدراسته ،ودراسة حمتو ( )8009ودراسة عسفة ( )8004حيث استخدم الباحثان أداة تحليل المحتوى
في دراستيهما ،ودراسة العوضي ( )8002الذي استخدم مقياسين أحدهما لالنتماء و اآلخر للقيم ،

ودراسة عسفة ( )8004الذي استخدم مقياسا لالنتماء واختبا ار تحصيليا  ،وكذلك بالنسبة ألداة الدراسة
عند اقصيعة (، )8000أما دراسة عبد التواب ( )8994فقد استخدم فيها الباحث مقياسا للوالء ،

ودراسة دافيسون وكورنر ( )8919استخدم فيها الباحث مقياسا لالنتماء الوطني .

أما عينة الدراسة فقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة رزق (، )8001و دراسة نصار ( ، )8000ودراسة

عبد المولى( ، )8990ودراسة هارفنسك ( )8910و دراسة ماكنما ار وآخرون ( ، )8912حيث تم
اختيار العينة من طلبة المرحلة الثانوية،وكانت دراسات أخرى قد اتفقت مع هذه الدراسة في أن العينة
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كانت من طالب وطالبات المدارس لكن اختلفت من حيث المرحلة الدراسية فقد كانت عينة الدراسة في

دراسة إبراهيم ( )8003من طلبة المرحلة األساسية (الصفين الرابع والخامس األساسيين) ،ودراسة
زيد( )8004طلبة المرحلة اإلعدادية .

وهي تختلف عن عينات بعض الدراسات السابقة األخرى فدراسة البزم ( ) 8080كانت عينة
الدراسة فيها من المعلمين و المعلمات وكذلك دراسة برهوم(،)8000أما دراسة عرفة ( ) 8080فقد

شملت عينة الدراسة مديري المدارس االعدادية بوكالة الغوث الدولية  ،وكانت عينة الدراسة لدى متولي
( )8003جماعة اإلذاعة المدرسية في بعض المدارس ،وكانت عينة الدراسة في دراسة ثنيان ()8004

مجموعة من المعلمات والمديرات والمشرفات التربويات ،وكانت عينة الدراسة عند السفياني ()8990
من أساتذة كلية العلوم ومشرفي اللغة العربية والمعلمين ،أما عينة الدراسة عند البريدي ( )8004فقد

كانت البرامج اإلذاعية المدرسية  ،وحمتو () 8009كتب التربية الوطنية لطلبة الصفوف األساسية

الدنيا  ،أما عينة الدراسة عند أبو شنب (  )8003وعند أبو فودة ()8000فقد كانت من الشباب
الجامعي ،أما بالنسبة لعينة الدراسة في الدراسات المتعلقة باالنتماء الوطني فقد اتفقت عينة الدراسة

الحالية مع عينة الدراسة لدى اقصيعة ( ، )8000وحمزة ( )8992حيث شملت عينة الدراسة طلبة

المدارس لكن اختلفت من حيث المرحلة الدراسية ،فعينة الدراسة الحالية من طلبة المرحلة الثانوية ،أما
لدى اقصيعة ( )8000فقد كانت من طلبة المرحلة اإلعدادية ولدى حمزة ( )8992من طلبة المرحلة

األساسية.

وتختلف عينة هذه الدراسة عن معظم عينات الدراسات السابقة في هذا المحور فدراسة حمتو

( ) 8009كانت عينة الدراسة فيها عبارة عن كتب التربية الوطنية لطلبة الصفوف األساسية ،و
دراسة العوضي ( ) 8002ودراسة عسلية ( )8000ودراسة الخطيب ()8991

فقد شملت عينة الدراسة لديهم مجموعة من طلبة جامعة األزهر بغزة  ،ودراسة عسفة ( )8004كانت

عينة الدراسة فيها كتب اللغة العربية للصف السادس األساسي وكانت عينة الدراسة عند أبو لظمي

( )8000عبارة عن مجموعة من طلبة كليات التربية وأساتذتهم وأعضاء من مكاتب سياسية وحركية،

،أما دراسة القاعود والطاهات ( )8992فقد شملت مواطنين وأعضاء هيئة إدارية  ،ودراسة دافيسون

وكورنر ( )8919فقد شملت عينة الدراسة لديهما مجموعات من المواطنين .

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات األخرى المحلية في أنها قد تكون من أوائل الدراسات الفلسطينية
التي تبحث في دور اإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني

محافظات غزة فهي دراسة خاصة بالمجتمع الطالبي الفلسطيني.
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لطلبة المرحلة الثانوية في

ولم تجد الباحثة على حد علمها أية دراسة فلسطينية ركزت على اإلذاعة المدرسية بشكل خاص

بالرغم من أهمية هذا النشاط المدرسي  ،حيث تطرقت الدراسات الفلسطينية إلى موضوع اإلذاعة

المدرسية بشكل عام وذلك ضمن األنشطة المدرسية  ،أوضمن اإلعالم التربوي .
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي :

 -إعداد وتصميم االستبانة .

 تدعيم الدراسة باآلراء في اإلطار النظري . األساليب اإلحصائية  ،وكذلك تحليل النتائج وتفسيرها . -المساهمة في التعرف إلى أهم التوصيات و النتائج
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات


منهج الدراسة.



مجتمع الدراسة.



عينة الدراسة.



أداة الدراسة.



صدق االستبانة.



ثبات االستبانة.



إجراءات الدراسة.



المعالجات اإلحصائية.
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الفصل الرابع

الخطوات واإلجراءات
مقدمة :
يتناول هذا الفصل وصفاً مفصةالً لإلجةراءات التةي اتبعتهةا الباحثةة فةي تنفيةذ الد ارسةة ،ومةن ذلةك تعريةف
منهج الدراسة ،ووصف مجتمع الدراسة ،وتحديد عينة الد ارسةة ،واعةداد أداة الد ارسةة (االسةتبانة) ،والتأكةد
من صدقها وثباتها ،وبيان إجراءات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتةائج،
وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.
أوالا  :منهج الدراسة :

مةةن أجةةل تحقيةةق أهةةداف الد ارسةةة قامةةت الباحثةةة باسةةتخدام المةةنهج الوصةةفي  ،وهةةو أحةةد أشةةكال التحليةةل

والتفسةةير العلمةةي المةةنظم لوصةةف ظةةاهرة أو مشةةكلة محةةددة ،وتصةةويرها كمي ةاً عةةن طريةةق جمةةع بيانةةات
ومعلوم ةةات مقنن ةةة ع ةةن الظ ةةاهرة أو المش ةةكلة ،وتص ةةنيفها وتحليله ةةا واخض ةةاعها للد ارس ةةات الدقيق ةةة(ملحم،
.)483 :8000
فقةةد حاولةةت مةةن خاللةةه وصةةف الظةةاهرة موضةةوع الد ارسةةة دور اإلذاعةةة المدرسةةية فةةي تةةدعيم االنتمةةاء
الةةوطني لةةدى طلبةةة المرحلةةة الثانويةةة بمحافظةةات غةةزة  ،وتحليةةل بياناتهةةا وبيةةان العالقةةة بةةين مكوناتهةةا
واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

ثاني ا :مجتمع الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية في محافظات غزة والبالغ عةددهم ()08014
طالباً وطالبة والجدول التالي يوضح ذلك:
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الجدول ()8

يبين أفراد مجتمع الدراسة

أول ثانوي أدبي
المدير
ية

أول ثانوي علمي

ثاني ثانوي أدبي

ثاني ثانوي علمي

طالب

طالبات

مجمو
ع
الطلبة

طالب

طالبا
ت

مجمو
ع
الطل
بة

طالب

الوسط
ى

194
2

226
5

420
7

555 446

100
1

150
9

216
2

خانيو
نس

126
5

168
3

294
8

503 457

960

110
3

142
1

252
4

رفح

147
2

183
3

330
5

412 448

860

123
3

156
7

280
0

301 299

شرق
خان
يونس

102
1

110
5

212
6

212 180

392

815

102
2

183
7

195 121

316

شرق
غزة

161
9

210
0

371
9

414 501

915

190
2

148
1

338
3

283 345

628

شمال
غزة

217
5

265
9

483
4

729 555

128
4

182
5

228
1

410
6

435 387

822

غرب
غزة

249
9

265
9

515
8

105
9

958

201
7

213
6

242
6

456
2

796 862

165
8

اإلجما
لي
الكلي

119
93

143
04

262
97

378 364
3
6

742
9

105
23

123
60

228
83

280 266
5
9

547
4
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طالبات

مجمو
ع
الطلبة

طالب

طالبا
ت

مجمو
ع
الطل
بة

367
1

413 289

702

382 366

748

600

ثالثا :عينة الدراسة :
أ -العينة االستطالعية  :تم توزيع االستبانة على عينة استطالعية بلغت ( )00طالبا وطالبة من
طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة ،وذلك من أجل التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة .

ب -العينة الميدانية الفعلية  :حيث تكونت عينة الدراسة الميدانية من ( )331طالباً وطالبةة مةن
طلبةةة المرحلةةة الثانويةةة بمحافظةةات غ ةزة للعةةام الد ارسةةي  8088-8088وكانةةت العينةةة قصةةدية
عشوائية والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم () 8
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
المنطقة التعليمية
السنة
الدراسية

األول
الثانوي

الثاني
الثانوي

الفرع

الجنس

الفرع
العلمي

المجموع

شرق
خان
يونس

رفح

1

1

1

51

1

1

51

1

51
51

شمال
غزة

شرق
غزة

غرب
غزة

ذكور

1

1

1

1

إناث

1

1

1

1

1

ذكور

العلوم
اإلنسانية إناث

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ذكور

1

1

1

1

1

1

1

51

إناث

1

1

1

1

1

1

1

51

ذكور

العلوم
اإلنسانية إناث

1

1

1

1

1

1

1

51

1

1

1

1

1

1

1

51

المجموع

14

14

14

14

14

14

14
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الفرع
العلمي
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خان
الوسطى
يونس

رابع ا :أداة الدراسة :

قامةت الباحثةة باسةةتخدام اسةةتبانة دور اإلذاعةةة المدرسةةية فةةي تةةدعيم االنتمةةاء الةةوطني لةةدى طلبةةة المرحلةةة
الثانوية).
وذلةك بعةد االطةالع علةى األدب التربةةوي الحةديث الةذي سةبق أن عرضةةناه ،وفةي ضةوء الد ارسةات السةةابقة
المتعلقة بمشكلة الدراسة التي تم االطالع عليها ،وفي ضوء استطالع رأي عينةة مةن المتخصصةين عةن
طريق المقابالت الشخصية بطريقة غير رسمية  ،قامت الباحثة ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية :
-

تةةم تحديةةد األبعةةاد الرئيسةةية التةةي تتكةةون منهةةا االسةةتبانة ،وه ةي ال ةوالء للةةوطن ،المشةةاركة ،الهويةةة
الفلسطينية ،االعتزاز بالوطن.

-

صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد.

-

إعداد االستبانة في صورتها األولية التي شملت (  ) 32فقرة موزعة على األبعاد األربعة والملحق
رقم ( )8يوضح االستبانة في صورتها األولية.

-

عرض االستبانة على المشرف من أجل اختيار مدى مالءمتها لجمع البيانات.

-

تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.

-

عرض االستبانة على (  ) 81من المحكمين التربويين ،بعضهم أعضةاء هيئةة تةدريس فةي جامعةة
األزهر ،والجامعة اإلسالمية  ،وجامعة األقصى ،وجامعة القدس المفتوحة ،والملحق رقم ( )4يبةين
أسماء األساتذة المحكمين .

-

بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمةون تةم حةذف فقةرة واحةدة فقةط مةن فقةرات االسةتبانة،
وكةةذلك تةةم تعةةديل وصةةياغة بعةةض الفقةرات ،وقةةد بلةةغ عةةدد فق ةرات االسةةتبانة بعةةد صةةياغتها النهائيةةة
( )33فقة ةرة موزع ةةة عل ةةى أربع ةةة أبع ةةاد ،حي ةةث أعط ةةى لك ةةل فقة ةرة وزن م ةةدرج وف ةةق مقي ةةاس ليك ةةرت
الخماسي حسب الجدول التالي:
جدول رقم ()4
يوضح الوزن المدرج لكل فقرة وفق مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

موافق جدا

موافق

محايد

معارض

معارض جدا

الدرجة

5

4

3

2

4
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وبةةذلك تنحصةةر درجةةات أفةراد عينةةة الد ارسةةة مةةا بةةين ( )880 -33درجةةة والملحةةق رقةةم (  )8يوضةح
االسةةتبانة فةةي صةةورتها النهائيةةة التةةي تتكةةون مةةن ( )33فقةرة موزعةةة علةةى أربعةةة أبعةةاد كمةةا يوضةةحها
الجدول التالي:
جدول رقم ()3
يوضح أبعاد االستبانة في صورتها النهائية وعدد فقراتها
م

المجال

عدد الفقرات

8

البعد األول :الوالء للوطن

88

8

البعد الثاني :المشاركة

88

4

البعد الثالث :الهوية الفلسطينية

88

4

البعد الرابع :االعتزاز بالوطن

88

الدرجة الكلية
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خامسا  -صدق االستبانة :
ويقصد بصدق االستبانة :أن تقيس فقرات االستبانة ما وضعت لقياسه"( أبو ناهية  ، )889: 8080،و
وبذلك قامت الباحثة بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
 -4صدق المحكمين :
تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعةة مةن أسةاتذة جةامعيين مةن المتخصصةين
ممةةن يعملةةون فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية ،وكةةان عةةددهم ( ،)81حيةةث قةةاموا بإبةةداء آرائهةةم ومالحظةةاتهم
حول مناسبة فقرات االستبانة ،ومدى انتماء الفقرات إلى كةل بعةد مةن األبعةاد األربعةة لالسةتبانة ،وكةذلك
وضةةوح صةةياغاتها اللغويةةة ،وفةةي ضةةوء تلةةك اآلراء تةةم اسةةتبعاد فقةةرة واحةةدة  ،وتعةةديل الفق ةرات األخةةرى
ليصبح عدد فقرات االستبانة ( )33فقرة .
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 -2صدق االتساق الداخلي :
جةةرى التحقةةق مةةن صةةدق االتسةةاق الةةداخلي لالسةةتبانة بتطبيةةق االسةةتبانة علةةى عينةةة اسةةتطالعية مكونةةة
من ( )00طالبا وطالبة  ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسةون بةين درجةات كةل بعةد مةن أبعةاد
االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة ،وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي (. )SPSS
والجةةدول ( )2يوضةةح معامةةل ارتبةةاط كةةل فق ةرة مةةن فق ةرات البعةةد األول :ال ةوالء للةةوطن والدرجةةة الكليةةة
لفقرات البعد:
الجدول ()2
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد األول الوالء للوطن والدرجة الكلية لفقراته

معامل اإلرتباط

مستوى اداللة

م

0.575

دالة عند 0.08

0.751

دالة عند 0.08

4

تنمي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بالقيم الوطنية األصيلة.

0.488

دالة عند 0.08

3

تغرس اإلذاعة المدرسية في حب الصمود والبقاء في الوطن.

0.726

دالة عند 0.08

2

أحرص على متابعة األخبار الوطنية المقدمة في البرنامج اإلذاعي المدرسي.

0.614

دالة عند 0.08

0

تقوي اإلذاعة المدرسية لدي تقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية.

0.697

دالة عند 0.08

1

تؤكد اإلذاعة المدرسية لي ضرورة المحافظة على الثروات الطبيعية للوطن.

0.736

دالة عند 0.08

1

تقوي اإلذاعة المدرسية من دعمي للمنتجات الوطنية

0.761

دالة عند 0.08

9

تشجعني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في األعمال التطوعية.

0.528

دالة عند 0.08

 80تعمق اإلذاعة المدرسية من دعمي للقضية الفلسطينية.

0.568

دالة عند 0.08

 88تؤكد اإلذاعة المدرسية على الوحدة الوطنية

0.673

دالة عند 0.08

8
8

الفقرة
تشعرني اإلذاعة المدرسية بحب الوطن والتمسك بترابه.
تنمي اإلذاعة المدرسية لدي روح المبادرة في العمل االجتماعي الخيري
الوطني.

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )21وعند مستوى داللة (0.482 = )0.08

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )21وعند مستوى داللة (0.820 = )0.02

يبين الجدول السابق معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته ،والذي
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)0.08ومعامالت االرتباط محصورة بين
المدى ( ،)0.108-0.311وكذلك قيمة ر المحسوبة أكبر من قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة
( )0.02ودرجة حرية ( )21والتي تساوي ( ، )0.820وبذلك تعتبر فقرات البعد صادقة لما وضعت
لقياسه.
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الجدول ()0
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثاني المشاركة والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

م

0.579

دالة عند 0.08

0.700

دالة عند 0.08

0.671

دالة عند 0.08

0.601

دالة عند 0.08

0.760

دالة عند 0.08

0.352

دالة عند 0.08

1

تشجعني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في البرلمان الطالبي المدرسي.

0.641

دالة عند 0.08

1

توجهني اإلذاعة المدرسية لحضور الندوات واللقاءات الوطنية.

0.612

دالة عند 0.08

9

تعزز برامج اإلذاعة من ثقتي بشخصيتي الفلسطينية.

0.638

دالة عند 0.08

80

تدعوني اإلذاعة المدرسية إلى إبداء رأيي في القضايا الوطنية.

0.613

دالة عند 0.08

88

تشجعني اإلذاعة المدرسية على تقبل الرأي اآلخر من أجل مصلحة الوطن.

0.635

دالة عند 0.08

8
8
4
3
2
0

الفقرة
تنمي اإلذاعة المدرسية لدي الحرص على المشاركة في المناسبات الوطنية من خالل
برامجها اإلذاعية.
تدفعني اإلذاعة المدرسية للمشاركة في حلقات الحوار والمناقشات الوطنية.
أحث أصدقائي على المشاركة في إحياء المناسبات الوطنية التي تتم من خالل
اإلذاعة المدرسية.
تسهم اإلذاعة المدرسية في تشجيع الطلبة على التكافل االجتماعي الوطني.
تحثني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في األعمال الوطنية التي تسهم في بناء

الوطن.

أشعر بالسعادة عند دعوة لجنة اإلذاعة المدرسية لي للمشاركة في المناسبات
الوطنية.

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )21وعند مستوى داللة (0.482 = )0.08
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )21وعند مستوى داللة (0.820 = )0.02

يبين الجدول السابق معامالت االرتباط بين كل فقرة مةن فقةرات البعةد الثةاني المشةاركة والدرجةة الكليةة
لفقراته ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنةد مسةتوى داللةة ( ،)0.08ومعةامالت االرتبةاط
محصةةورة بةةين المةةدى ( ،)0.100-0.428وكةةذلك قيمةةة ر المحسةةوبة أكبةةر مةةن قيمةةة ر الجدوليةةة عنةةد
مستوى داللة ( )0.02ودرجة حرية ( )21والتي تساوي ( ، )0.820وبذلك تعتبر فقرات البعد صادقة
لما وضعت لقياسه.
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الجدول ()1
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الثالث الهوية الفلسطينية والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

م
8

تنمي برامج اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بهويتي الفلسطينية.

0.791

دالة عند 0.08

8

ترسخ اإلذاعة المدرسية لدي ارتباطي بوطني.

0.711

دالة عند 0.08

4

تقوي اإلذاعة المدرسية من اعتزازي بهويتي الفلسطينية.

0.682

دالة عند 0.08

3

تزيد اإلذاعة المدرسية من تشوقي لزيارة المعالم الوطنية.

0.645

دالة عند 0.08

2

تعزز اإلذاعة المدرسية لدي المحافظة على تراث الوطن.

0.665

دالة عند 0.08

0

تقوي اإلذاعة المدرسية لدي االحترام للمقاومة الفلسطينية ضد المحتل .

0.530

دالة عند 0.08

1

تنمي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بحقوقي الوطنية

0.753

دالة عند 0.08

1

تزيد األناشيد واألشعار الوطنية المقدمة في اإلذاعة المدرسية حبي لوطني.

0.605

دالة عند 0.08

0.697

دالة عند 0.08

80

تحرص اإلذاعة المدرسية على تمسكي بالثوابت الوطنية.

0.761

دالة عند 0.08

88

ترسخ اإلذاعة المدرسية في ذاكرتي أهم معالم وطني السليب .

0.425

دالة عند 0.08

9

الفقرة

يعمق سماعي للنشيد الوطني الفلسطيني في اإلذاعة المدرسية من التشبث بجذوري
الوطنية.

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )85وعند مستوى داللة (.03.8 = ).0.0
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )85وعند مستوى داللة (.0.8. = ).0.8

يبين الجدول السةابق معةامالت االرتبةاط بةين كةل فقةرة مةن فقةرات البعةد والدرجةة الكليةة لفق ارتةه،
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسةتوى داللةة ( ،)0.08 ،0.02ومعةامالت االرتبةاط
محصةةورة بةةين المةةدى ( ،)0.198-0.382وكةةذلك قيمةةة ر المحسةةوبة أكبةةر مةةن قيمةةة ر الجدوليةةة عنةةد
مستوى داللة ( )0.02ودرجة حرية ( )21والتي تساوي ( ، )0.820وبذلك تعتبر فقرات البعد صادقة
لما وضعت لقياسه.
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الجدول ()1
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات البعد الرابع االعتزاز بالوطن والدرجة الكلية لفقراته

م
8
8
4
3
2
0
1
1
9
80
88

معامل

الفقرة

اإلرتباط

مستوى الداللة

تعزز اإلذاعة المدرسية لدي تقدير الشخصيات الوطنية التاريخية.

0.527

دالة عند 0.08

تزيد اإلذاعة المدرسية من اعتزازي بتضحيات الشعب الفلسطيني.

0.619

دالة عند 0.08

تزيد اإلذاعة المدرسية من ثقتي بالمنتجات الوطنية.

0.616

دالة عند 0.08

تسهم اإلذاعة المدرسية في التزامي بالقوانين والتشريعات الوطنية.

0.665

دالة عند 0.08

تقوي اإلذاعة المدرسية لدي االعتزاز بالتراث الفلسطيني.

0.598

دالة عند 0.08

0.639

دالة عند 0.08

0.702

دالة عند 0.08

تزيد اإلذاعة المدرسية من تقديري للشهداء والجرحى الفلسطينيين.

0.632

دالة عند 0.08

تغرس اإلذاعة المدرسية في تحمل الصعاب من أجل الوطن.

0.727

دالة عند 0.08

تقوي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بالقيم والعادات الفلسطينية.

0.730

دالة عند 0.08

تدعم اإلذاعة المدرسية من تقديري لألسرى الفلسطينيين.

0.574

دالة عند 0.08

تشعرني اإلذاعة المدرسية بالفخر واالعتزاز بأنني فلسطيني بالرغم من الظروف
التي أحياها.
تعزز اإلذاعة المدرسية لدي احترام القيادات الفلسطينية التي تخدم الوطن..

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )85وعند مستوى داللة (.03.8 = ).0.0
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )85وعند مستوى داللة (.0.8. = ).0.8

يبةةين الجةةدول السةةابق معةةامالت االرتبةةاط بةةين كةةل فقةرة مةةن فقةرات البعةةد والدرجةةة الكليةةة لفق ارتةةه ،والةةذي
يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنةد مسةتوى داللةة ( ،)0.08ومعةامالت االرتبةاط محصةورة بةين
المةةدى ( ،)0.140-0.281وكةةذلك قيمةةة ر المحسةةوبة أكبةةر مةةن قيمةةة ر الجدوليةةة عنةةد مسةةتوى داللةةة
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( )0.02ودرجة حرية ( )21والتي تساوي ( ، )0.820وبذلك تعتبر فقرات البعةد صةادقة لمةا وضةعت
لقياسه.
وللتحقق من صدق االتساق الةداخلي لألبعةاد ،قامةت الباحثةة بحسةاب معةامالت االرتبةاط بةين درجةة كةل
بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخةرى ،كةذلك كةل بعةد بالدرجةة الكليةة لالسةتبانة والجةدول ( )9يوضةح
ذلك
الجدول رقم ()9
مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلية

الدرجة الكلية

البعد الثاني:
البعد األول
:الوالء للوطن المشاركة

البعد األول :الوالء للوطن

0.854

1

البعد الثاني:
المشاركة0.844
0.844

0.669

1

البعد الرابع :االعتزاز
بالوطن

0.905

0.687

البعد الثالث:
الهوية
الفلسطينية

البعد الرابع:
االعتزاز بالوطن

البعد الثالث:
الهوية
الفلسطينية
البعد الثالث:
الهوية
الفلسطينية
0.640

0.796

1

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )85وعند مستوى داللة (.03.8 = ).0.0
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )85وعند مستوى داللة (.0.8. = ).0.8

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطاً ذا
داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة ( ،)0.08وهةةذا يؤكةةد أن االسةةتبانة تتمتةةع بدرجةةة عاليةةة مةةن الثبةةات
واالتساق الداخلي.
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سادسا  -ثبات االستبانة : Reliability
أجةةرت الباحث ةة خط ةوات التأكةةد مةةن ثبةةات االسةةتبانة وذلةةك بعةةد تطبيقهةةا علةةى أف ةراد العين ةة االسةةتطالعية
بطريقتين ،وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

 -4طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Coefficient
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية ،حيث
قامت الباحثة بتجزئةة االسةتبانة إلةى نصةفين ،الفقةرات الفرديةة مقابةل الفقةرات الزوجيةة لكةل بعةد مةن أبعةاد
االس ةةتبانة ،وذل ةةك بحس ةةاب معام ةةل االرتب ةةاط ب ةةين النص ةةفين ،ث ةةم ج ةةرى تع ةةديل الط ةةول باس ةةتخدام معادل ةةة
سبيرمان بروان والجدول ( )80يوضح ذلك:
الجدول () 80
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات
بعد التعديل

البعد

االرتباط قبل معامل الثبات بعد
عدد الفقرات
التعديل
التعديل

البعد األول :الوالء للوطن

*88

0.766

0.767

البعد الثاني :المشاركة

*88

0.776

0.778

البعد الثالث :الهوية الفلسطينية

*88

0.852

0.858

البعد الرابع :االعتزاز بالوطن

*88

0.863

0.864

الدرجة الكلية

33

0.707

0.828

* تم استخدام معادلة سبيرمان النصفين غير متساويين

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أن معامةةل الثبةةات الكلةةي ( ،)0.181وهةةذا يةةدل علةةى أن االسةةتبانة
تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
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 -2طريقة ألفا كرونباخ :
اسةةتخدمت الباحث ةة طريقةةة أخةةرى مةةن طةةرق حسةةاب الثبةةات وهةةي طريقةةة ألفةةا كرونبةةاخ ،وذلةةك
إليجةاد معامةةل ثبةات االسةةتبانة ،حيةةث حصةلت علةةى قيمةة معامةةل ألفةةا لكةل بعةةد مةن أبعةةاد االسةةتبانة،
وكذلك لالستبانة ككل والجدول ( ) 88يوضح ذلك:

الجدول ()88
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل

عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

المجال
البعد األول :الوالء للوطن

88

0.858

البعد الثاني :المشاركة

88

0.832

البعد الثالث :الهوية الفلسطينية

88

0.868

البعد الرابع :االعتزاز بالوطن

88

0.852

الدرجة الكلية

33

0.945

يتضةح مةن الجةةدول السةابق أن معامةل الثبةةات الكلةي ( ،)0.932وهةذا يةةدل علةى أن االسةتبانة تتمتةةع
بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثةة إلةى تطبيقهةا علةى عينةة الد ارسةة ،ويعنةي ذلةك أن هةذه األداة
لو أعيد تطبيقهةا علةى أفةراد الد ارسةة أنفسةهم أكثةر مةن مةرة لكانةت النتةائج مطابقةة بشةكل كامةل تقريبةاً
ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة.
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سابعا :إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
 -1إعداد األداة بصورتها النهائية.
 -2حصلت الباحثة على كتاب موجه من عمادة كلية الد ارسةات العليةا بجامعةة األزهةر؛ لتسةهيل مهمةة
الباحثة في توزيع االستبانات على طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غةزة وملحةق رقةم ( )2يوضةح
ذلك.
 -3بعد حصول الباحثة علةى التوجيهةات والتسةهيالت  ،قامةت الباحثةة بتوزيةع االسةتبانة األوليةة علةى
العينة االستطالعية والتي بلغ عددها( )00طالبا و طالبةة مةن طلبةة المرحلةة الثانويةة ؛ للتأكةد مةن
صدق االستبانة وثباتها.
 -4بعةةد إج ةراء الصةةدق والثبةةات قام ةت الباحثةةة بتطبيةةق االسةةتبانة علةةى أف ةراد العينةةة الميدانيةةة والبةةالغ
عددهم ( )331طالبا و طالبة من طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة .
 -5تةةم ت ةرقيم وترميةةز أداة الد ارسةةة ،كمةةا تةةم توزيةةع البيانةةات حسةةب األصةةول ومعالجتهةةا إحصةةائياً ،مةةن
خالل جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسة.
ثامنا  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
-8

تةم اسةتخدام البرنةامج اإلحصةائي )Statistical Package for (SPSS

Social

 ، Scienceلتحليل البيانات ومعالجتها.
-8

تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة:

 معامل ارتباط بيرسون :التأكةد مةن صةدق االتسةاق الةداخلي لالسةتبانة ،وذلةك بإيجةاد معامةل "ارتبةاط
بيرسون" بين كل مجال والدرجة الكلية لالستبانة.
 معامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النصفية المتساوية  ،ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ :للتأكد مةن
ثبات أداة الدراسة.
 -4تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميدانية:
 النسب المئوية والمتوسطات الحسابية.

 اختبار ت :لبيان داللة الفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين
 تحليل التباين األحادي :لبيان داللة الفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها .

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها .
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها .
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وتفسيرها.
 نتائج الدراسة

 التوصيات والمقترحات
 قائمة المراجع
 المالحق

000

الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرها
مقدمة :
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبةرز
نت ةةائج االس ةةتبانة الت ةةي ت ةةم التوص ةةل إليه ةةا م ةةن خ ةةالل تحلي ةةل فقراته ةةا ،به ةةدف التع ةةرف إل ةةى دور اإلذاع ةةة
المدرس ةةية ف ةةي ت ةةدعيم االنتم ةةاء ال ةةوطني ل ةةدى طلب ةةة المرحل ةةة الثانوي ةةة بمحافظ ةةات غةةزة  ،والوق ةةوف عل ةةى
متغيرات الدراسة التةي اشةتملت علةى (الجةنس ،السةنة الد ارسةية ،الفةرع الد ارسةي ،المنطقةة التعليميةة) ،وقةد
تة ةةم إج ة ةراء المعالجة ةةات اإلحصة ةةائية للبيانة ةةات المتجمعة ةةة مة ةةن اسة ةةتبانة الد ارسة ةةة باسة ةةتخدام برنة ةةامج الة ةةرزم
اإلحصائية للدراسات االجتماعية ( ،)SPSSللحصول علةى نتةائج الد ارسةة التةي سةيتم عرضةها وتحليلهةا
في هذا الفصل.
اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وتفسريه:
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على  " :ما درجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم
االنتماء الوطني بأبعاده (الوالء للوطن ،المشاركة ،الهوية الفلسطينية ،االعتزاز بالوطن) لدى طلبة
المرحلة الثانوية؟
ولإلجابةة عةةن هةةذا التسةةاؤل قامةت الباحثةة باسةةتخدام التكة اررات والمتوسةطات والنسةةب المئويةةة ،والجةةدول
التالي يوضح ذلك:
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ً
أوال :البعد األول الوالء للوطن:
جدول ()88
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد األول الوالء للوطن وكذلك
ترتيبها (ن =) 331
م
8
8
4
3
2
0
1

مجموع

الفقرة
تشعرني اإلذاعة المدرسية بحب الوطن والتمسك
بترابه.
تنمي اإلذاعة المدرسية لدي روح المبادرة في العمل
االجتماعي الخيري الوطني.
تنمي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بالقيم الوطنية

األصيلة.

تغرس اإلذاعة المدرسية في حب الصمود والبقاء في
الوطن.
أحرص على متابعة األخبار الوطنية المقدمة في
البرنامج اإلذاعي المدرسي.
تقوي اإلذاعة المدرسية لدي تقديم مصلحة الوطن
على المصلحة الشخصية.
تؤكد اإلذاعة المدرسية لي ضرورة المحافظة على
الثروات الطبيعية للوطن.

تشجعني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في
األعمال التطوعية.
تعمق اإلذاعة المدرسية من

المعياري

النسبي

1904

4.250

0.814

85.00

2

1771

3.953

0.917

79.06

5

1908

4.259

0.768

85.18

1

1901

4.243

0.849

84.87

3

1685

3.761

1.049

75.22

10

1758

3.924

0.978

78.48

6

1711

3.819

1.077

76.38

9

1523

3.400

1.183

67.99

11

1717

3.833

1.126

76.65

8

االستجابات

 1تقوي اإلذاعة المدرسية من دعمي للمنتجات الوطنية
9

االنحراف

الوزن

المتوسط

الترتيب

دعمي للقضية

 80الفلسطينية.

1878

4.192

1.003

83.84

4

 88تؤكد اإلذاعة المدرسية على الوحدة الوطنية

1720

3.839

1.195

76.79

7

19476

43.473

6.757

79.04

الدرجة الكلية لبعد الوالء للوطن
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يتضح من الجدول السابق مايلي:

تشةةير النتةةائج فةةي عمومهةةا إلةةى أن غالبيةةة العينةةة تتسةةم بةةالوالء للةةوطن  ،وهةةذا يظهةةر مةةن الةةوزن النسةةبي
لفقرات االستبانة حيث تراوحت االستجابات على الفقرات المتعلقة ببعد الوالء للوطن ما بين (%01.99
–  )% 12.00أي بمتوسط (  )%19.03وهي نسبة عالية تشير إلى اهتمام واضح باإلذاعة المدرسية
التةي تعةةزز الةوالء للةةوطن فةةي نفةوس الطلبةةة مةن خةةالل البةرامج اإلذاعيةة المقدمةةة فةي اإلذاعةةة المدرسةةية
حيث أوضحت نتائج االستجابات على الفقرات المتعلقة ببعد الوالء للوطن ذلك .
وعند النظر إلى أعلةى فقةرتين نجةد أن الفقةرة ( )3والتةي نصةت علةى" تنمةي اإلذاعةة المدرسةية لةدي
التمسك بالقيم الوطنية األصيلة " قد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( )%15.41مما يةدلل
علةةى دور اإلذاعةةة المدرسةةية فةةي تنميةةة القةةيم الوطنيةةة األصةةيلة فةةي نفةةوس الطلبةةة وهةةذا انعكةةس علةةى
استجاباتهم على االستبانة.
أمةةا الفقةةرة ( )4والتةةي نصةةت علةةى" تشةةعرني اإلذاعةةة المدرسةةية بحةةب الةةوطن والتمسةةك بترابةةه " فقةةد
احتلةةت المرتبةةة الثاني ةة بةةوزن نسةةبي قةةدره ( )%15.00وهةةي تةةدل علةةى مةةدى اهتمةةام بةرامج اإلذاعةةة
بغةةرس حةةب الةةوطن والتمسةةك بت اربةةه فةةي نفةةوس و عقةةول طلبتهةةا ،ومواجهةةة مةةا يحةةيط بالفلسةةطينيين ومةةن
بينهم الطلبة من ضغوط نفسية وسياسية و اقتصادية ومن حصار يفرضه االحةتالل اإلسةرائيلي  ،لكةن
كةل ذلةك قةوى حةةب الطالةب لوطنةه وتمسةةكه بت اربةه وقةد كةةان لإلذاعةة المدرسةية دور فةةي ذلةك ،وقةد ظهةةر
ذلك واضحا من خالل استجابة الطلبة عينة الدراسة على هذه الفقرة .
أما بالنسبة ألدنى استجابتين على فقرات البعد األول:
الفقرة ( )1والتي نصت على" تقوي اإلذاعة المدرسية من دعمي للمنتجات الوطنية " احتلت المرتبة
األخيةةرة بةةوزن نسةةبي قةةدره ( ، )%11.99وهةةي نسةةبة متوسةةطة ،ولكةةن بالنسةةبة للفقةرات األخةةرى للبعةةد
فهةةي أق ةةل الفقة ةرات اس ةةتجابة ل ةةدى الطلبةةة عين ةةة الد ارس ةةة وق ةةد يرج ةةع ذلةةك الجته ةةادات الم ةةدارس ف ةةي ه ةةذا
الموضوع ،فلو رجعنا إلى الموضوعات الوطنية التي ركز عليها قسم األنشطة التربويةة فةي و ازرة التربيةة
والتعلةةيم – غةزة بالنسةةبة للنشةرات الخاصةةة باإلذاعةةة المدرسةةية نالحةةظ عةةدم التركيةةز علةةى دعةةم المنتجةةات
الوطني ةةة الفلس ةةطينية بالش ةةكل المناس ةةب  ،وع ةةدم إعط ةةاء ه ةةذا األم ةةر االهتم ةةام الك ةةافي ،وه ةةذا أث ةةر عل ةةى
استجابات الطلبة عينة الدراسة على هذه الفقرة .
مم ةةا ينب ةةه إل ةةى ض ةةرورة التركي ةةز عل ةةى دع ةةم المنتج ةةات الوطني ةةة الفلس ةةطينية م ةةن خ ةةالل إرس ةةال النشة ةرات
،وتفعيل الموضوع في اإلذاعة المدرسية ،ولفت انتباه مشرفي اإلذاعة المدرسية و المعلمين إلى ضةرورة
004

التركيةةز علةةى دعةةم المنتجةةات الوطنيةةة الفلسةةطينية بصةةورة أكبةةر مةةن أجةةل دعةةم االقتصةةاد الفلسةةطيني فةةي
ظل منافسة المنتجات األجنبية و اإلسرائيلية للمنتجةات الوطنيةة  ،وضةرورة القيةام بحمةالت توعيةة لةدعم
المنتجات الوطنية من خالل اإلذاعة المدرسية.
أما الفقرة ( )5والتي نصت على" أحرص على متابعة األخبار الوطنية المقدمة في البرنامج اإلذاعي
المدرسةةي " احتلةةت المرتبةةة العاشةةرة بةةوزن نسةةبي قةةدره (، )%15.22وهةةي نسةةبة جيةةدة تةةدل علةةى أن
حوالي ( ) %.12من أفةراد عينةة الد ارسةة يحرصةون علةى متابعةة األخبةار الوطنيةة المقدمةة فةي اإلذاعةة
المدرسةةية  ،ولكةةن جةةاءت هةةذه الفق ةرة فةةي المرتبةةة العاش ةرة مةةن حيةةث اسةةتجابات الطلبةةة ممةةا يةةدلل علةةى
ضةةرورة االهتمةةام بتقةةديم األخبةةار الوطنيةةة بشةةكل أفضةةل  ،وضةةرورة التنويةةع فةةي التقةةديم ،وجةةذب انتبةةاه
الطلبة لتلك األخبار بشكل مشوق أكثر حتى يحرص الطلبة على متابعة األخبار الوطنية.
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ثانيا :البعد الثاني :المشاركة
جدول ()84
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثاني المشاركة وكذلك ترتيبها
(ن = )331
الفقرة

م
8
8

تنمي اإلذاعة المدرسية لدي الحرص على المشاركة
في المناسبات الوطنية من خالل برامجها اإلذاعية.

تدفعني اإلذاعة المدرسية للمشاركة في حلقات
الحوار والمناقشات الوطنية.

االنحراف

الوزن

1690

3.772

1.171

75.45

7

1622

3.621

1.074

72.41

10

مجموع

االستجابات

المتوسط

المعياري

النسبي

الترتيب

أحث أصدقائي على المشاركة في إحياء
 4المناسبات الوطنية التي تتم من خالل اإلذاعة 1659

3.703

1.038

74.06

8

المدرسية.
3
2
0
1
1
9
80

تسهم اإلذاعة المدرسية في تشجيع الطلبة على
التكافل االجتماعي الوطني.
تحثني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في
األعمال الوطنية التي تسهم في بناء الوطن.
أشعر بالسعادة عند دعوة لجنة اإلذاعة المدرسية
لي للمشاركة في المناسبات الوطنية.
تشجعني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في

البرلمان الطالبي المدرسي.

توجهني اإلذاعة المدرسية لحضور الندوات
واللقاءات الوطنية.
تعزز برامج اإلذاعة من ثقتي بشخصيتي
الفلسطينية.
تدعوني اإلذاعة المدرسية إلى إبداء رأيي في

القضايا الوطنية.

تشجعني اإلذاعة المدرسية على تقبل الرأي

 88اآلخر من أجل مصلحة الوطن.
الدرجة الكلية لبعد المشاركة

1741

3.886

0.978

77.72

5

1810

4.040

0.938

80.80

2

1757

3.922

1.137

78.44

4

1601

3.574

1.175

71.47

11

1658

3.701

1.087

74.02

9

1879

4.194

1.015

83.88

1

1720

3.839

1.189

76.79

6

1801

4.020

1.065

80.40

18938

42.272

7.607

76.86
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3

يتضح من الجدول السابق ما يلي:

تشير نتائج هذا البعد في عمومها إلى وجود اهتمام واضح من الطلبةة بالمشةاركة بأنواعهةا المختلفةة بمةا
يخدم الوطن  ،وذلك من خالل تشجيع برامج اإلذاعة المدرسية للمشاركة  ،والتأكيد علةى هةذا البعةد مةن
خالل برامج اإلذاعة المدرسية  ،حيث بلغ الةوزن النسةبي لبعةد المشةاركة ككةل ( )%10.10وهةي نسةبة

عالية تدل على الدور الكبير لإلذاعة المدرسية في تشةجيع مشةاركة الطلبةة فةي الفعاليةات المختلفةة التةي
تخدم الوطن  ،وتسهم في بنائه  ،وعند متابعة فقرات البعد الثاني نجد أن أعلى فقرتين كانتا:
 الفقةةرة ( )9والتةةي نصةةت علةةى ":تعةةزز بةرامج اإلذاعةةة مةةن ثقتةةي بشخصةةيتي الفلسةةطينية " احتلةةتالمرتبة األولى بةوزن نسةبي قةدره ( ، )%13.11وهةي تةدل علةى دور اإلذاعةة المدرسةية فةي تعزيةز و
تدعيم الشخصية الفلسطينية لدى الطلبة من خالل الفقرات اإلذاعية المتنوعة والتي تبث األمل والعزيمة
في نفوس الطلبة  ،وتقوي من إرادتهم لمواجهة الصعاب من حةولهم  ،وهةذا أثةر و انعكةس بظاللةه علةى
استجاباتهم على الفقرة.
 أما الفقرة ( )5والتي نصت على" تحثني اإلذاعةة المدرسةية علةى المشةاركة فةي األعمةال الوطنيةةالتي تسهم في بناء الوطن " احتلت المرتبةة الثانيةة بةوزن نسةبي قةدره ( )%10.10وهةي تةدلل علةى
الدور الكبير الذي تقوم به اإلذاعة المدرسية في حث الطلبةة علةى المشةاركة فةي األعمةال الوطنيةة التةي
تسهم في بناء الوطن  ،وهذا يظهر في الحمالت الوطنيةة التةي يسةاهم فيهةا الطلبةة بالز ارعةة أو حمةالت
النظافةةة للمةةدارس وللبيئةةة مةةن حولهةةا وغيةةر ذلةةك مةةن األعمةةال التةةي تةةؤدي إلةةى تعزيةةز المشةةاركة وبالتةةالي
تعزيز االنتماء الوطني لدى الطالب.
ولو تتبعنةا خطةة الةو ازرة بالنسةبة لإلذاعةة المدرسةية لوجةدنا هةذا الجانةب مفعةل فةي اإلذاعةة المدرسةية مةن
خةالل حمةالت التوعيةةة التةي تقةوم بهةةا اإلذاعةة المدرسةةية مثةل :حمةالت النظافةةة  ،واألعمةال التطوعيةةة ،
والتكافل االجتماعي وغيرها ،مما أثر على استجابات الطلبةة عينةة الد ارسةة علةى هةذه الفقةرة مةن البعةد ،
وتتفق مع دراسة عسفة ( ، )8004ود ارسةة دافيسةون وكةورنر ( )8919فةي وجةود عالقةة بةين المشةاركة
واإلحساس بالوطن .
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وبالنسبة ألدنى فقرتين في هذا البعد فقد كانتا :
-

الفقرة ( )1والتي نصت على" تشجعني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في البرلمان الطالبةي
المدرسةةي " احتلةةت المرتبةةة األخيةةرة بةةوزن نسةةبي قةةدره ( ، )%14.41وهةةي نسةةبة جيةةدة ولكةةن
بالنسةةبة لبقيةةة الفق ةرات فقةةد احتلةةت المرتبةةة األخي ةرة فةةي اسةةتجابات الطلبةةة عليهةةا  ،ولةةو رجعنةةا إلةةى
النشةرات الصةةادرة مةةن قسةةم األنشةةطة التربويةةة وشةةؤون الطلبةةة فةةي و ازرة التربيةةة والتعلةةيم لوجةةدنا قلةةة
النش ةرات الخاصةةة بالبرلمةةان الطةةالب  ،والتةةي تفعةةل دور اإلذاعةةة المدرسةةية فةةي التعريةةف بالبرلمةةان
،وحةث الطلبةةة علةةى المشةاركة فيةةه ،وهةةذا يةدعو إلةةى الحاجةةة لزيةادة االهتمةةام بالبرلمةةان الطالبةةي ،و
تشجيع الطلبة على المشاركة فيه ،ولفت االنتباه إلى دوره العظيم في خلةق جيةل قيةادي قةادر علةى
التعبيةةر عةةن أريةةه فةةي وجةةه التحةةديات المحيطةةة بالشةةعب الفلسةةطيني  ،والمشةةاركة فةةي التطةةوير و
التغييةةر نحةةو األفضةةل بمةةا يخةةدم مصةةلحة الةةوطن  ،وهةةذا يتفةةق مةةع د ارسةةة رفةةاعي ( )8991فةةي أن
وسائل اإلعالم التربوي ال تركز على العالقات الطالبية  ،واالنتخابات المدرسية .

-

أمةةةاالفقرة ( )2والتةةةي نصةةةت علةةةى" تةةةدفعني اإلذاعةةةة المدرسةةةية للمشةةةاركة فةةةي حلقةةةات الحةةةوار
والمناقشات الوطنية " احتلت المرتبة العاشرة بةوزن نسةبي قةدره ( ،)%12.44وهةي نسةبة جيةدة
ولك ةةن تحت ةةاج م ةةن اإلذاع ةةة المدرس ةةية والق ةةائمين عليه ةةا إل ةةى ب ةةذل المزي ةةد م ةةن الجه ةةد ل ةةدفع الطلب ةةة
للمش ةةاركة ف ةةي حلق ةةات الحة ةوار و المناقش ةةات الوطني ةةة ،وق ةةد يع ةةود الس ةةبب ف ةةي قل ةةة اهتم ةةام اإلذاع ةةة
المدرس ةةية ب ةةدفع الطلب ةةة للمش ةةاركة ف ةةي الحة ةوارات و المناقش ةةات الوطني ةةة ه ةةو االنقس ةةام ب ةةين ش ةةطري
الوطن  ،ومحاولة العديد من مشرفي اإلذاعة المدرسية والمعلمةين االبتعةاد عةن األمةور السياسةية ،
وتجنةةب الةةدخول فةةي الح ةوارات السياسةةية بشةةكل كبير(سياسةةة فصةةل التعلةةيم عةةن السياسةةة )  ،وهةةذا
انعكس بدوره على استجابات الطلبة على الفقرة.

008

ً

ثالثا :البعد الثالث :اهلوية الفلسطينية:
جدول ()83
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الثالث الهوية الفلسطينية
وكذلك ترتيبها (ن = )331
الفقرة

م
8

مجموع

االستجابات

تنمي برامج اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بهويتي

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

الترتيب

النسبي

1966

4.388

0.844

87.77

1

1905

4.252

0.886

85.04

4

4

تقوي اإلذاعة المدرسية من اعتزازي بهويتي الفلسطينية1941 .

4.333

0.866

86.65

2

3

تزيد اإلذاعة المدرسية من تشوقي لزيارة المعالم الوطنية1826 .

4.076

1.042

81.52

10

1816

4.054

0.984

81.07

11

1905

4.252

0.968

85.04

3

1883

4.203

0.939

84.06

5

1876

4.188

1.017

83.75

6

1855

4.141

1.105

82.81

8

1867

4.167

0.956

83.35

7

1849

4.127

0.981

82.54

9

20689

46.181

7.125

83.97

8

2
0
1
1
9
80
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الفلسطينية.

ترسخ اإلذاعة المدرسية لدي ارتباطي بوطني.

تعزز اإلذاعة المدرسية لدي المحافظة

على تراث

الوطن.
تقوي اإلذاعة المدرسية من احترامي للمقاومة الفلسطينية
ضد المحتل .
تنمي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بحقوقي الوطنية
تزيد األناشيد واألشعار الوطنية المقدمة في اإلذاعة

المدرسية حبي لوطني.

يعمق سماعي للنشيد الوطني الفلسطيني في اإلذاعة
المدرسية من التشبث بجذوري الوطنية.
تحرص اإلذاعة المدرسية على تمسكي بالثوابت
الوطنية.
ترسخ اإلذاعة المدرسية في ذاكرتي أهم معالم وطني

السليب .

الدرجة الكلية لبعد الهوية الفلسطينية
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يتضح من خالل االطالع على الجدول السابق ما يلي :
تشير النتائج في عمومها إلى أن بعد الهوية الفلسطينية قد حصل على وزن نسبي ( )14.91من
استجابات الطلبة  ،مما يعكس الدور الكبير لإلذاعة المدرسية في تعزيز الهوية الفلسطينية لدى الطلبة
 ،وهذا ليس غريبا  ،فلو تتبعنا النشرات الخاصة باإلذاعة المدرسية والواردة من قسم األنشطة التربوية
وشؤون الطلبة بالو ازرة لرأينا اهتمام واضح بتعزيز الهوية الفلسطينية ودعمها في ظل االحتالل
االسرائيلي  ،ومحاوالته المستمرة لطمس الهوية الفلسطينية  ،لكن محاوالته باءت بالفشل في ظل
تكاتف جهود الفلسطينيين في الداخل والخارج للمحافظة على الهوية الفلسطينية  ،والتمسك بها  ،وكان
لإلذاعة المدرسية دور في تعزيز الهوية الفلسطينية  ،وانعكس ذلك على استجابات الطلبة عينة الدراسة
على فقرات هذا البعد .
ولو تتبعنا فقرات هذا البعد لرأينا أن أعلى فقرتين كانتا :
-

الفقرة ( )4والتي نصت على" تنمي برامج اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بهةويتي الفلسةطينية
" قد احتلت المرتبة األولى بةوزن نسةبي قةدره ( ، )%11.11وذلةك فةي اسةتجابات عينةة الد ارسةة
على هةذه الفقةرة  ،وهةذا يةدلل علةى حةرص اإلذاعةة المدرسةية علةى دعةم الهويةة الفلسةطينية  ،ودفةع
الطلبةةة إلةةى التمسةةك بهةةا فةةي ظةةل الصةةعوبات والتحةةديات التةةي تواجةةه الشةةعب الفلسةةطيني مةةن كةةل
جانب .

-

أما الفقرة ( )3والتي نصةت علةى" تقةوي اإلذاعةة المدرسةية مةن اعتةزازي بهةويتي الفلسةطينية "
فقةةد احتلةةت المرتبةةة الثانيةةة فةةي اسةةتجابات الطلبةةة علةةى فق ةرات هةةذا البعةةد بةةوزن نسةةبي قةةدره
( ، )%10.02ويشةةير ذلةةك إلةةى دور اإلذاعةةة المدرسةةية فةةي تعزيةةز هويةةة الطالةةب الفلسةةطينية و
تةةدعيم ثقتةةه بهةةا و اعت ة اززه بهةةا ،وقةةد ظهةةر نجةةاح اإلذاعةةة المدرسةةية فةةي تحقيةةق ذلةةك مةةن خةةالل
استجابات الطلبة عينة الدراسة على هذه الفقرة ،والوزن النسبي الكبير الذي حصدته الفقرة.

ولو تتبعنا أدنى فقرتين لوجدنا أن :

-

الفقةةرة ( )5والتةةي نصةةت علةى" تعةةزز اإلذاعةةة المدرسةةية لةةدي المحافظةةة علةةى تةراث الةةوطن" .
احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( ، )%14.01وهي نسبة عالية ولكنهةا بالنسةبة للفقةرات
األخةةرى فةةي هةةذا البعةةد فقةةد حصةةدت أقةةل نسةةبة مةةن اسةةتجابات الطلبةةة ،وهةةذا يةةدل علةةى قلةةة تركيةةز
اإلذاعة المدرسية على جانب التراث الوطني وحث الطلبة على المحافظةة عليةه ،ولةو اطلعنةا علةى
النشرات الصادرة من قسم األنشطة التربوية الخاصة باإلذاعةة المدرسةية لوجةدنا اهتمةام بسةيط بهةذا
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الجانب ،وأن هناك تركيز أكبر على جوانب أخرى من القضايا الوطنية كالقدس والمسجد األقصى

وقضية األسرى وغيرها من القضايا ،وهذا انعكس على استجابة الطلبة على الفقرة .
-

أما الفقرة ( ) )4والتي نصت على" تزيد اإلذاعة المدرسية من تشوقي لزيارة المعالم الوطنيةة "
فقد احتلت المرتبةة العاشةرة بةوزن نسةبي قةدره ( ،)%14.52وهةي نسةبة جيةدة تةدل علةى اهتمةام
اإلذاعة المدرسية بالمعالم الوطنيةة الفلسةطينية ،ولكنهةا ال تركةز علةى زيةارة تلةك األمةاكن وقةد يعةود
ذلةةك إلةةى الحصةةار اإلس ةرائيلي المفةةروض علةةى قطةةاع غ ةزة والةةذي يمنةةع الفلسةةطينيين مةةن التنقةةل و
السفر وهذا انعكس على استجابات عينة الدراسة على هذه الفقرة.
وتشةةير نتةةائج هةةذا المجةةال بشةةكل كلةةي إلةةى وعةةي القةةائمين علةةى اإلذاعةةة المدرسةةية بأهميةةة التركيةةز
علةةى الهويةةة الفلسةةطينية و تةةدعيمها  ،وتعةةزو الباحثةةة ذلةةك إلةةى الواقةةع الةةذي يعيشةةه أبنةةاء الشةةعب
الفلسطيني عموما  ،وأبناء قطاع غةزة خصوصةا مةن حصةار و تةدمير وحرمةان مةن أبسةط حقةوقهم
ممةةا انعكةةس علةةى حةةرص اإلذاعةةة المدرسةةية والقةةائمين عليهةةا فةةي الةةو ازرة علةةى تقةةديم العديةةد مةةن
الب ةرامج و الموضةةوعات التةةي تعةةزز مةةن تمسةةك الطالةةب بهويتةةه الفلسةةطينية و كةةل مةةا ي ةرتبط بهةةا
،والقيةةام بإحيةةاء المناسةةبات الوطنيةةة مةةن خةةالل اإلذاعةةة المدرسةةية ،وعنةةد الرجةةوع لجةةدول المناسةةبات
السنوية التي تحرص و ازرة التربية والتعليم على إحيائها ،وأيضا النشةرات الموجهةة للمةدارس يتضةح
االهتمام الكبير بهذا البعد ،والذي انعكس بدوره إيجابيا علةى اسةتجابات الطلبةة عينةة الد ارسةة علةى
فقرات البعد ،وهةذا يتفةق مةع د ارسةة الخطيةب وحمةد ( )8000حةول دور اإلذاعةة المرئيةة فةي تنميةة
االنتماء للوطن  ،وتختلف النتائج السابقة مع دراسة الخطيب (  )8991حول قصور المدرسة فةي
تدعيم االنتماء الوطني في نفوس أبنائها .
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ُ
رابعا :البعد الرابع  /االعتزاز بالوطن:
جدول ()82
التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات البعد الرابع االعتزاز بالوطن وكذلك
ترتيبها (ن =) 331
الفقرة

م
8
8
4
3
2
0
1
1
9
80
88

مجموع

االستجابات

تعزز اإلذاعة المدرسية لدي تقدير الشخصيات الوطنية
التاريخية.
تزيد اإلذاعة المدرسية من اعتزازي بتضحيات الشعب
الفلسطيني.
تزيد اإلذاعة المدرسية من ثقتي بالمنتجات الوطنية
تسهم

اإلذاعة

في

المدرسية

التزامي

بالقوانين

والتشريعات الوطنية.
تقوي

اإلذاعة المدرسية

لدي

االعتزاز بالتراث

الفلسطيني.
تشعرني اإلذاعة المدرسية بالفخر واالعتزاز بأنني
فلسطيني بالرغم من الظروف التي أحياها.
تعزز اإلذاعة المدرسية

الفلسطينية التي تخدم الوطن..

لدي احترام القيادات

تزيد اإلذاعة المدرسية من تقديري للشهداء والجرحى
الفلسطينيين
تغرس اإلذاعة المدرسية في تحمل الصعاب من أجل
الوطن.
تقوي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بالقيم والعادات

الفلسطينية.
تدعم

اإلذاعة

المدرسية

من

الفلسطينيين.
الدرجة الكلية لبعد االعتزاز بالوطن

تقديري

لألسرى

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي

الترتيب

1856

4.143

0.998

82.86

5

1899

4.239

0.924

84.78

3

1660

3.705

1.140

74.11

11

1776

3.964

1.023

79.29

10

1844

4.116

0.974

82.32

7

1889

4.217

1.058

84.33

4

1801

4.020

1.165

80.40

9

1972

4.402

0.926

88.04

1

1846

4.121

1.036

82.41

6

1841

4.109

1.029

82.19

8

1929

4.306

1.031

86.12

2

20313

45.342

7.276

82.44

022

يتضح من الجدول السابق:

أن أعلى فقرتين في هذا البعد كانتا:
 الفقرة ( )1والتي نصت على" تزيد اإلذاعة المدرسية من تقديري للشةهداء والجرحةى الفلسةطينيين" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( ، )%11.04ويعزى ذلةك إلةى الةدور الكبيةر الةذي تقةوم بةه
اإلذاعة المدرسية باالهتمام بالقضية الفلسطينية و تقةدير الشةهداء والجرحةى مةن خةالل البةرامج اإلذاعيةة
المميةزة واحيةةاء ذكةةرى استشةةهاد العديةةد مةةن الشةةهداء الفلسةةطينيين والنشةرات الصةةادرة مةةن قسةةم األنشةةطة
التربويةة فةةي الةةو ازرة إلحيةةاء هةةذه الةةذكرى  ،وكةةذلك مةةن خةةالل القصةةائد واألشةةعار فةةي تمجيةةدهم ونشةةر
معلومةةات عةةنهم ،وهةةذا انعكةةس بةةدوره علةةى اسةةتجابات الطلبةةة عينةةة الد ارسةةة علةةى فقةرات هةةذا البعةةد ممةةا
يدلل على تركيز اإلذاعة المدرسية على هةذا الجانةب المهةم فةي حيةاة الفلسةطينيين،فهم يشةيعون كةل يةوم
شة ةةهيدا ينضة ةةم إلة ةةى كوكبةةةة الشة ةةهداء أو جريحة ةةا ينضة ةةم إلة ةةى موكة ةةب الجرحة ةةى فةةةي سة ةةبيل نية ةةل الحرية ةةة
واالستقالل.
 أما الفقرة ( )44والتي نصت على" تدعم اإلذاعة المدرسية من تقديري لألسرى الفلسطينيين "فقةداحتلةةت المرتبةةة الثاني ةة بةةوزن نسةةبي قةةدره ( ،)%11.42ويعةةزى ذلةةك إلةةى الةةدور الفعةةال الةةذي تؤديةةه
اإلذاعة المدرسية في دعم األسرى الفلسطينيين الصةامدين فةي سةجون االحةتالل والتضةامن معهةم وذلةك
عبر برامج اإلذاعة المدرسية وهذا يتفق مع خطة و ازرة التربية والتعليم والنشرات الموجهة للمدارس لدعم
األسةةرى والتض ةةامن معه ةةم فل ةةو تتبعن ةةا تل ةةك النشة ةرات الص ةةادرة لوج ةةدنا تركيةة از واض ةةحا عل ةةى دع ةةم قض ةةية
األسرى والتضامن معهم كما يدل أيضا على حرص مدراء المدارس والمشرفين على اإلذاعة المدرسةية
على دعم قضية األسةرى وتقةديرهم مةن خةالل اإلذاعةة المدرسةية وغيرهةا مةن األنشةطة والفعاليةات والةذي
ظهةةر واضةةحا مةةن خةةالل اسةةتجابة الطلبةةة عينةةة الد ارسةةة علةةى هةةذه الفق ةرة والةةوزن النسةةبي الكبيةةر الةةذي
حصلت عليه بالنسبة للفقرات األخرى لهذا البعد(المجال) .
وأن أدنى فقرتين في هذا البعد كانتا:

-

الفقةرة ( )3والتةي نصةت علةةى" تزيةد اإلذاعةة المدرسةية مةةن ثقتةي بالمنتجةات الوطنيةة " احتلةةت
المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( )%14.44وذلك يعود إلى قلة تركيز اإلذاعةة المدرسةية علةى
هذا الجانب فلو تتبعنا النشرات الموجهة من قسم األنشطة للمدارس لوجةدنا قلةة التركيةز علةى هةذا
الجانب مما انعكس على استجابات الطلبة عينة الدراسة على هذه الفقةرة وهةذا يةدعو إلةى ضةرورة

االهتمام بالمنتجات الوطنية الفلسطينية ودعمها وتعزيز ثقةة الطالةب بهةا مةن خةالل بةرامج اإلذاعةة

المدرسية.
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-

أما الفقرة ( )4والتي نصةت علةى" تسةهم اإلذاعةة المدرسةية فةي التزامةي بةالقوانين والتشةريعات
الوطنيةةة " فقةةد احتلةةت المرتبةةة العاش ةرة بةةوزن نسةةبي قةةدره ( )%19.89وهةةي نسةةبة كبي ةرة ممةةا يةةدلل
على مساهمة اإلذاعة المدرسية في التزام الطلبة بالقوانين والتشريعات الوطنية  ،ولكن تحتةاج هةذه
الفقرة إلى مزيد من االهتمام وقةد يعةود عةدم التركيةز علةى ذلةك إلةى االخةتالف فةي وجهةات النظةر
والذي حدث بين شةطري الةوطن فةي بعةض األمةور والمسةائل السياسةية وعةدم رغبةة القةائمين علةى
اإلذاع ةةة المدرس ةةية ف ةةي الخ ةةوض ف ةةي مث ةةل تل ةةك األم ةةور ولك ةةن اس ةةتجابات الطلب ةةة ت ةةدعو إل ةةى لف ةةت
انتبةةاههم إلةةى ضةةرورة التركيةةز علةةى هةةذه الفق ةرة وتوضةةيح الق ةوانين والتش ةريعات الفلسةةطينية وحةةث
الطلبة على االلتزام بها واعطائها االهتمام الكافي عبر برامج اإلذاعة المدرسية.
أم ةةا ال ةةوزن النس ةةبي للبع ةةد كك ةةل حص ةةل عل ةةى ()%18.33وه ةةي نس ةةبة كبيةةرة ت ةةدل عل ةةى ح ةةرص

اإلذاعة المدرسية على تدعيم االعتزاز بالوطن ،ولو عدنا للنشرات التربوية الخاصة باإلذاعة المدرسية
الموجهة من قسم األنشطة التربويةة وشةؤون الطلبةة للمةدارس حةول مجةال االعتةزاز بةالوطن التضةح لنةا
ه ةةذا االهتم ةةام الواض ةةح ،كم ةةا يرج ةةع أيض ةةا حس ةةب أري الباحث ةةة إل ةةى العب ةةارات الت ةةي ت ةةردد ف ةةي اإلذاع ةةة
المدرس ةةية بع ةةد رف ةةع العل ةةم والنش ةةيد ال ةةوطني والت ةةي منه ةةا "تحية ةا فلس ةةطين عربي ةةة حة ةرة" و "المج ةةد والخل ةةود
لشهدائنا األبرار" و "الحرية لألسرى والمعتقلين" و"القدس لنا " باإلضافة إلى األناشةيد الهادفةة التةي تفةتح
لالستماع لهةا فةي نهايةة الطةابور الصةباحي وطةابور االسةتراحة خةالل دخةول الطلبةة إلةى الفصةول مثةل
نشةةيد "اسةةلمي يةةا قةةدس " ونشةةيد "ألفةةين تحيةةة للةةوطن" وغيرهةةا مةةن األناشةةيد الوطنيةةة الهادفةةة وهةةذا انعكةةس
على استجابات الطلبة على فقرات هذا البعد والوزن النسبي الكبير الذي حصل عليه.
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اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة وتفسريها:
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على  " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات
أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة
الثانوية تعزى لمتغير الجنس (ذكور -إناث)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام اختبار " ، "T- testوالجدول رقم ( )80يوضح ذلك:
جدول ()80
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" للفروق في االنتماء الوطني تعزى لمتغير الجنس (ذكور ،إناث)

المجاالت
البعد األول :الوالء للوطن

البعد الثاني :المشاركة
البعد

الثالث:

الهوية

الفلسطينية
البعد

الرابع:

بالوطن
الدرجة الكلية

االعتزاز

الجنس العدد

المتوسط

مستوى
االنحراف
قيمة "ت" قيمة الداللة
الداللة
المعياري

ذكر

224

43.674

6.661

غير دالة

أنثى

224

43.272

6.862

ذكر

224

42.754

7.185

أنثى

224

41.790

7.994

ذكر

224

46.237

6.887

أنثى

224

46.125

7.370

ذكر

224

45.223

7.350

أنثى

224

45.460

7.216

ذكر

224

177.888

24.750

أنثى

224

176.647

25.441

0.629

0.530

إحصائية
1.343

0.180

غير دالة
إحصائية

0.166

0.869

غير دالة
إحصائية

0.344

0.731

غير دالة
إحصائية

0.523

0.601

غير دالة
إحصائية

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )330وعند مستوى داللة (8.21 = )0.08
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )330وعند مستوى داللة (8.90 = )0.02

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أقةل مةن قيمةة "ت" الجدوليةة فةي جميةع األبعةاد والدرجةة

الكليةةة لالسةةتبانة ،وهةةذا يةةدل علةةى عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية تعةةزى لمتغيةةر الجةةنس (ذكةةور،
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إنةاث) وترجةع الباحثةة ذلةك إلةى أن البةرامج اإلذاعيةةة الخاصةة باالنتمةاء الةوطني واحةدة تقريبةا فالنشةرات
الخاصةةة باإلذاعةةة المدرسةةية والموجهةة للمةةدارس واحةةدة لمةدارس الةةذكور واإلنةةاث فجميةةع المةةدارس تحيةي
المناسةةبات الوطنيةةة ،وكةةذلك فةةإن المواضةةيع الموجهةةة فةةي اإلذاعةةة المدرسةةية التةةي تخةةدم الةةوطن تصةةب
فةةي نف ةس اإلطةةار لكةةال الجنسةةين ،وو ازرة التربيةةة والتعلةةيم تتعامةةل وفةةق معةةايير موحةةدة تقريبةةا مةةع كةةال
الجنسين (ذكور ،إناث)  ،وترسل النشةرات الخاصةة باإلذاعةة المدرسةية لجميةع المةدارس بغةض النظةر
عن جنس طلبة المدرسة  ،وترجع الباحثة ذلك أيضةا إلةى أن البيئةة الجغرافيةة التةي تضةم الجميةع واحةدة
وال مجال للتمايز بين الذكور واإلناث من حيةث التةأثير الجغ ارفةي فهةم يعيشةون نفةس الظةروف السياسةية
واالقتصةةادية واالجتماعيةةة ويعةةانون مةةن ظلةةم االحةةتالل ومةةن الحصةةار و هةةذا انعكةةس علةةى اسةةتجابات
الطلبة وعدم وجود فروق ذات داللةة إحصةائية فةي درجةة االسةتفادة مةن اإلذاعةة المدرسةية فةي تةدعيم
االنتمةةاء الةةوطني لةةدى الطلبةةة تعةةزى لمتغيةةر الجةةنس (ذكةةور -إنةةاث)  ،واتفقةةت هةةذه الد ارسةةة مةةع د ارسةةة
عسفة ( )8004فقد أثبتت دراسته عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء التالميذ على
مقيةاس االنتمةةاء الةةوطني تعةةزى لمتغيةةر الجةةنس ( ذكةةور– إنةةاث )  ،ود ارسةةة عبةةد التةواب ( )8994حيةةث
أثبتت دراسته عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء الطلبة على مقياس الوالء الوطني
تعزى لمتغير الجنس  ،واختلفت مع دراسة إبراهيم ( )8003حيث أثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصةةائية لصةةالح اإلنةةاث  ،ود ارسةةة اقصةةيعة ( )8000التةةي أثبتةةت وجةةود فةةروق فةةي االنتمةةاء الةةوطني
لدى عينة الدراسة لصالح اإلناث أيضا.
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اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على  " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات
أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة
الثانوية تعزى لمتغير السنة الدراسية (األول الثانوي -الثاني ثانوي)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام " "T. testوالجدول ( )81يوضح ذلك:
جدول ()81
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" للفروق في االنتماء الوطني تعزى لمتغير السنة الدراسية (األول
الثانوي -الثاني ثانوي)

المجاالت
البعد األول :الوالء
للوطن

البعد الثاني :المشاركة
البعد الثالث :الهوية
الفلسطينية

البعد الرابع :االعتزاز
بالوطن

الدرجة الكلية

األول
الثانوي
الثاني
الثانوي
األول
الثانوي
الثاني
الثانوي
األول
الثانوي
الثاني
الثانوي
األول
الثانوي
الثاني
الثانوي
األول
الثانوي
الثاني
الثانوي

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

224

44.116

6.505

224

42.830

6.956

224

42.969

7.004

224

41.576

8.121

224

46.478

6.337

224

45.884

7.837

224

46.263

6.411

224

44.420

7.957

224

179.826

22.362

224

174.710

27.338

قيمة "ت" قيمة الداللة
2.021

1.944

0.882

2.701

2.168

مستوى
الداللة

0.044

دالة عند
0.02

0.053

غير دالة
إحصائية

0.378

غير دالة
إحصائية

0.007

دالة عند
0.08

0.031

دالة عند
0.02

قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )444وعند مستوى داللة (2.52 = )0.01
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )444وعند مستوى داللة (1..4 = )0.05

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أن قيم ةةة "ت" المحسةةوبة أقةةل مةةن قيمةةة "ت" الجدوليةةة فةةي البعةةةدين الثةةةاني

والثالث ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السنة الدراسية.
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و يتضةةح أيضةةا مةةن الجةةدول السةةابق أن قيمةةة "ت" المحسةةوبة أكبةةر مةةن قيمةةة "ت" الجدوليةةة فةةي
البعةةةدين األول والرابةةةع والدرجةةةة الكليةةةة لالسةةةتبانة ،وهةةذا يةةدل علةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية تعةةزى
لمتغي ةةر الس ةةنة الد ارس ةةية (األول الث ةةانوي ،والث ةةاني الث ةةانوي) ولق ةةد كان ةةت الف ةةروق لص ةةالح األول الث ةةانوي ،
ويعزى ذلك إلى اهتمام طلبة الصف الثاني الثانوي بالتحصيل العلمي بالدرجةة األولةى  ،وقلةة االهتمةام
باألنشةةطة التربويةةة بسةةبب الخةةوف والرهبةةة مةةن الثانويةةة العامةةة  ،والرغبةةة فةةي الحصةةول علةةى مجمةةوع
عةةال ،والخةةوف مةةن الفشةةل فةةي الد ارسةةة  ،وضةةغوطات األهةةل والمجتمةةع ،كةةل ذلةةك يةةؤثر علةةى مشةةاركة
ومتابعة طلبةة الصةف الثةاني الثةانوي لألنشةطة المدرسةية وخاصةة اإلذاعةة المدرسةية ؛ وهةذا جعةل الفةرق
في االستفادة من اإلذاعة المدرسية لصالح الصف األول الثانوي .
اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة وتفسريه:
ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على  " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد
العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية
تعزى لمتغير الفرع الدراسي (الفرع العلمي -العلوم اإلنسانية)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام " "T. testوالجدول ( )81يوضح ذلك:
جدول ()81
المتوسطات واالنح ارفات المعيارية وقيمة "ت" للفروق في االنتماء الوطني تعزى لمتغير الفرع الدراسي (الفرع
العلمي -العلوم اإلنسانية)
المجاالت

البعد األول :الوالء
للوطن

البعد الثاني :المشاركة

البعد الثالث :الهوية
الفلسطينية

الفرع الدراسي العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

الفرع العلمي

224

42.674

7.422

العلوم
اإلنسانية

224

44.272

5.929

الفرع العلمي

224

41.219

8.137

قيمة "ت" قيمة الداللة

2.518

2.957

العلوم
اإلنسانية

224

43.326

6.896

الفرع العلمي

224

45.951

7.525

العلوم
اإلنسانية

224

46.411

6.709

0.683

028

0.012

مستوى
الداللة
دالة عند
0.02

0.003

دالة عند
0.08

0.495

غير دالة
إحصائية

البعد الرابع :االعتزاز
بالوطن

الدرجة الكلية

الفرع العلمي

224

45.094

7.594

العلوم
اإلنسانية

224

45.589

6.952

الفرع العلمي

224

174.938

26.865

0.720

1.973

العلوم
اإلنسانية

224

179.598

0.472

0.049

غير دالة
إحصائية

دالة عند
0.02

22.976

قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )444وعند مستوى داللة (2.52 = )0.01
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )444وعند مستوى داللة (1..4 = )0.05

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية فةي البعد الثالث

والرابع ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الفرع الدراسي.
كما يتضح من الجدول السابق أن قيمةة "ت" المحسةوبة أكبةر مةن قيمةة "ت" الجدوليةة فةي البعةد
األول والثاني والدرجة الكلية لالستبانة ،وهذا يةدل علةى وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية تعةزى لمتغيةر
الفرع الدراسي (الفرع العلمي -العلوم اإلنسةانية)  ،ولقةد كانةت الفةروق لصةالح العلةوم اإلنسةانية  ،وتعةزو
الباحثة ذلك إلى تركيز طلبة الفرع العلمي على الدراسة والتحصيل الدراسي بشكل أكبر من طلبة الفرع
األدب ةةي  ،و أيضة ةةا بس ةةبب صة ةةعوبة المنة ةةاهج العلمي ةةة  ،واعتقة ةةاد بع ةةض الطلب ةةة أن األنشة ةةطة المدرسةةةية
الالمنهجيةةة قةةد تةةؤثر علةةى تحصةةيلهم العلمةةي  ،كةةذلك فةةإن للمباحةةث الد ارسةةية نصةةيب فةةي إحةةداث تلةةك
الفةةروق ألن بة ةرامج اإلذاعةةة المدرس ةةية تةةدعم بع ةةض المباحةةث الد ارس ةةية التةةي يدرس ةةها طلبةةة ف ةةرع العل ةةوم
اإلنسانية وخاصة مبحث التاريخ والجغرافيا والقضايا المعاصةرة واشةتمال هةذه المباحةث علةى الكثيةر مةن
الموضوعات الوطنية التي يتم تدعيمها من خالل برامج اإلذاعة المدرسية  ،وهذا أثر على إقبال طلبة
فرع العلوم اإلنسانية على االستفادة أكثر من طلبة الفرع العلمي فةي البعةد األول والثةاني والدرجةة الكليةة
لالسةةتبانة ،وقةةد اختلفةةت هةةذه الد ارسةةة مةةع د ارسةةة عبةةد التةواب ( )8994حيةةث أثبتةةت نتةةائج د ارسةةته وجةةود
فةةروق ذات دالل ةةة إحص ةةائية ب ةةين األقس ةةام العلمي ةةة واألقسةةام األدبي ةةة ف ةةي الة ةوالء لل ةةوطن لص ةةالح األقس ةةام
العلمية .

029

اإلجابة عن السؤال اخلامس من أسئلة الدراسة وتفسريها:
ينص السؤال الخامس من أسئلة الدراسة على  " :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات
أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم أبعاد االنتماء الوطني لدى طلبة
المرحلة الثانوية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية (شمال غزة ،شرق غزة ،غرب غزة ،الوسطى ،خان
يونس ،شرق خان يونس ،رفح)؟
ولإلجابةةة عةةن هةةذا الس ةؤال قام ةت الباحث ةة باسةةتخدام أسةةلوب تحليةةل التبةةاين األحةةادي

One Way

. ANOVA
جدول ()89
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة للفروق في االنتماء
الوطني تعزى لمتغير المنطقة التعليمية
المجاالت

مصدر التباين

بين المجموعات
البعد األول :الوالء
داخل المجموعات
للوطن
المجموع
بين المجموعات
البعد الثاني :المشاركة داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
البعد الثالث :الهوية
داخل المجموعات
الفلسطينية
المجموع
بين المجموعات
البعد الرابع :االعتزاز
داخل المجموعات
بالوطن
المجموع
بين المجموعات
الدرجة الكلية داخل المجموعات
المجموع

درجات
مجموع المربعات
الحرية

متوسط
المربعات

711.420

6

118.570

19596.703

441

44.437

20308.123

447

1154.906

6

192.484

24567.484

441

55.709

25722.391

447

777.781

6

129.630

21839.281

441

49.522

22617.063

447

665.460

6

110.910

22953.984

441

52.050

23619.444

447

11688.107

6

1948.018

267823.641

441

607.310

279511.748

447

ف الجدولية عند درجة حرية ( )331،0وعند مستوى داللة (8.12 = )0.08
ف الجدولية عند درجة حرية ( )331،0وعند مستوى داللة (8.88 = )0.02
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قيمة "ف"
2.668

3.455

2.618

2.131

3.208

قيمة
الداللة
0.015

مستوى
الداللة
دالة عند
0.02

0.002

دالة عند
0.08

0.017

دالة عند
0.02

0.049

0.004

دالة عند
0.02

دالة عند
0.08

يتضةح مةن الجةدول السةابق أن قيمةة "ف" المحسةةوبة أكبةر مةن قيمةة "ف" الجدوليةة عنةد مسةةتوى
داللةةة ( )0.02فةةي جميةةع األبعةةاد والدرجةةة الكليةةة لالسةةتبانة ،أي أنةةه توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية
تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.
وللتعرف إلى اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه  Scheffeالمعياري والجداول
( ) 83 ،84 ،88 ،88 ،80توضح ذلك:
جدول () 80
يوضح اختبار شيفيه في البعد األول :الوالء للوطن تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

شمال غزة شرق غزة غرب غزة الوسطى

خان

يونس

43.766 43.016 41.828 42.063 45.781

شرق خان
يونس

43.250

شمال غزة
45.781

0

شرق غزة
42.063

3.719

0

غرب غزة
41.828

*3.953

0.234

0

الوسطى
43.016

2.766

0.953

1.188

0

خان يونس
43.766

2.016

1.703

1.938

0.750

0

شرق خان يونس
43.250

2.531

1.188

1.422

0.234

0.516

0

1.437

2.281

2.516

1.328

0.578

1.094

رفح
44.344
* دالة عند 0.08

رفح
44.344

0

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أنةةه يوجةةد فةةروق بةةين منطقةةة شةةمال غةزة وغةةرب غةزة لصةةالح شةةمال
غزة ،ولم يتضح فروق في المناطق التعليمية األخرى.
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جدول () 88
يوضح اختبار شيفيه في البعد الثاني :المشاركة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

شمال غزة شرق غزة غرب غزة الوسطى
44.734

شمال غزة
44.734
شرق غزة
41.688
غرب غزة
39.547
الوسطى
42.609
خان يونس
42.391
شرق خان
يونس
40.906
رفح
43.766

41.688

39.547

42.609

خان

شرق خان

يونس

يونس

42.391

40.906

رفح
43.766

0
3.047

0

*5.188

2.141

0

2.125

0.922

3.063

0

2.344

0.703

2.844

0.219

0

3.828

-0.781

1.359

1.703

1.484

0

0.969

2.078

4.219

1.156

1.375

2.859

0

* دالة عند 0.08

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أنةةه يوجةةد فةةروق بةةين منطقةةة شةةمال غةزة وغةةرب غةزة لصةةالح شةةمال
غزة ،ولم يتضح فروق في المناطق التعليمية األخرى.
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جدول ()88
يوضح اختبار شيفيه في البعد الثالث :الهوية الفلسطينية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

شمال غزة شرق غزة غرب غزة الوسطى

خان

يونس

شرق خان
يونس

رفح

46.766 45.141 47.625 46.641 44.109 44.984 47.828
شمال غزة
47.828

0

شرق غزة
44.984

2.844

0

غرب غزة
44.109

*3.719

0.875

0

الوسطى
46.641

1.188

1.656

2.531

0

خان يونس
47.625

0.203

2.641

3.516

0.984

0

شرق خان يونس
45.141

2.688

0.156

1.031

-1.500

2.484

0

رفح
46.766

1.063

1.781

2.656

0.125

-0.859

1.625

0

* دالة عند 0.08

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أنةةه يوجةةد فةةروق بةةين منطقةةة شةةمال غةزة وغةةرب غةزة لصةةالح شةةمال
غزة ،ولم يتضح فروق في المناطق التعليمية األخرى.
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جدول () 84
يوضح اختبار شيفيه في البعد الرابع :االعتزاز بالوطن تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

شمال غزة شرق غزة غرب غزة الوسطى

خان

يونس

45.813 44.297 43.703 44.266 47.109

شرق خان
يونس

45.344

شمال غزة
47.109

0

شرق غزة
44.266

2.844

0

غرب غزة
43.703

*3.406

0.562

0

الوسطى
44.297

2.813

0.031

0.594

0

1.297

1.547

2.109

1.516

0

1.766

1.078

1.641

1.047

0.469

0

0.313

2.531

3.094

2.500

0.984

1.453

خان يونس
45.813
شرق خان
يونس
45.344
رفح
46.797

رفح
46.797

0

* دالة عند 0.08

يتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق أنةةه يوجةةد فةةروق بةةين منطقةةة شةةمال غةزة وغةةرب غةزة لصةةالح شةةمال
غزة ،ولم يتضح فروق في المناطق التعليمية األخرى.
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جدول () 83
يوضح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية للمقياس تعزى لمتغير المنطقة التعليمية

شمال غزة شرق غزة غرب غزة الوسطى خان يونس

شرق خان
يونس

رفح

181.672 174.641 179.594 176.563 169.188 173.000 185.453
شمال غزة
185.453
شرق غزة
173.000
غرب غزة
169.188
الوسطى
176.563
خان يونس
179.594
شرق خان
يونس
174.641
رفح
181.672

0

12.453

0

*16.266

3.813

0

8.891

3.563

7.375

0

5.859

6.594

10.406

3.031

0

10.813

1.641

5.453

-1.922

4.953

0

3.781

8.672

12.484

5.109

2.078

7.031

0

* دالة عند 0.08

يتضح من الجدول السةابق أنةه يوجةد فةروق بةين منطقةة شةمال غةزة وغةرب غةزة لصةالح شةمال غةزة ،ولةم
يتضةةح فةةروق فةةي المنةةاطق التعليميةةة األخةةرى ونالحةةظ مةةن الجةةداول السةةابقة أنةةه ال يوجةةد فةةروق ب ةةين
المناطق التعليمية التالية :شرق غزة  ،شرق خان يونس  ،خان يونس  ،الوسطى  ،رفح باستثناء منطقة
شةةمال غ ةزة  ،و تعةةزو الباحثةةة عةةدم وجةةود فةةروق بةةين المنةةاطق المةةذكورة إلةةى ضةةيق المسةةاحة الجغرافيةةة
لمحافظات غزة و قرب المناطق التعليميةة مةن بعضةها الةبعض ،وتعرضةها لةنفس الظةروف السياسةية و
االقتصادية ،وألن التعليمات و النشرات الخاصة باإلذاعة المدرسية واحدة تقريبا كل ذلك أدى الى عدم
وجود فروق بين تلك المناطق التعليمية من حيث استفادة طلبة المرحلةة الثانويةة مةن اإلذاعةة المدرسةية
في مدارسها.
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أمةةا بالنسةةبة لوجةةود فةةروق بةةين منطقةةة شةةمال غةزة ومنطقةةة غةةرب غةزة لصةةالح منطقةةة منطقةةة شةةمال غةزة
فتعزو الباحثة الفرق إلى ما تتعرض له محافظة شمال غةزة مةن اعتةداءات متواصةلة و شةبه يوميةة مةن
االحةةتالل اإلس ةرائيلي عليهةةا بسةةبب قربهةةا مةةن المنةةاطق المحتلةةة مةةن قبةةل إس ةرائيل  ،واسةةتمرار القصةةف
وتجريف األراضي فيها  ،وما يسببه ذلك من شهداء وجرحى وتدمير ،حيةث تقةوم اإلذاعةة المدرسةية فةي
مدارس منطقة شمال غزة بتغطية تلك األحداث بشكل يومي  ،وهذا انعكةس علةى اسةتجابات الطلبةة فةي
منطقة شمال غزة  ،ويدلل على اهتمام اإلذاعة المدرسية بتغطية األحداث هناك  ،وحرصها على تقوية
االنتماء الوطني لدى طلبتها .

نتائج الدراسة:
من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 .8ظهر أن اإلذاعة المدرسية لها دور كبير في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية
بمحافظات غزة .
 .8أن اإلذاعة المدرسية لها دورهام في تدعيم مجاالت االنتماء الوطني حيث جاء مجال الهوية
الفلس ةةطينية ف ةةي المرتب ةةة األول ةةى ب ةةوزن نس ةةبي بل ةةغ ( ، )% 14.91كم ةةا ج ةةاء مج ةةال االعتة ةزاز
بالوطن في المرتبة الثانية بوزن نسبي بلغ ( ، )%18.33بينما جاء مجةال الةوالء للةوطن فةي

المرتبةةة الثالثةةة وبةةوزن نس ةةبي بلةةغ ( ،)% 19.03فةةي حةةين ج ةةاء مجةةال المشةةاركة فةةي المرتب ةةة
الرابعة واألخيرة بوزن نسةبي بلةغ ( ، )% 10.10وبلغةت الدرجةة الكليةة ألبعةاد االنتمةاء الةوطني

ككل (، )%10.21وهذا يدلل علةى الةدور المهةم لإلذاعةة المدرسةية فةي تةدعيم االنتمةاء الةوطني
بمجاالته المختلفةة  ،وحةرص اإلذاعةة المدرسةية علةى تقةديم البةرامج اإلذاعيةة التةي تنمةي وتةدعم

االنتماء الوطني لدى الطلبة.

 .3كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام
اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير

الجنس (ذكور ،إناث).
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 .3أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية

بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير السنة الدراسية

(األول الثانوي – الثاني الثانوي ) لصالح الصف األول الثانوي.

 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة لدرجة قيام اإلذاعة المدرسية بدورها
في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الفرع الدراسي (الفرع

العلمي – العلوم اإلنسانية ) لصالح فرع العلوم اإلنسانية.

 .1يوجد فروق بين منطقة شمال غزة وغرب غزة لصالح شمال غزة في تقديرات أفراد العينة لدرجة
قيام اإلذاعة المدرسية بدورها في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى

لمتغير المنطقة التعليمية ،ولم يتضح وجود فروق في المناطق التعليمية األخرى (شرق غزة –
خانيونس – شرق خانيونس – الوسطى – رفح ).

التوصيات :
-

عق ةةد دورات تدريبي ةةة لمشة ةرفي اإلذاع ةةة المدرس ةةية والمعلم ةةين المت ةةابعين له ةةذا النش ةةاط ح ةةول أه ةةداف
اإلذاعة المدرسية  ،وطرق إعداد البرامج اإلذاعية و تقديمها وعرضها و إخراجها .

-

إقامة ورش عمل للطلبة المشاركين فةي اإلذاعةة المدرسةية لصةقل مهةاراتهم و قةدراتهم فةي اإلعةداد

-

عق ةةد زي ةةارات و لق ةةاءات متبادل ةةة ب ةةين لج ةةان اإلذاع ةةة المدرس ةةية ف ةةي الم ةةدارس سة ةواء عل ةةى مس ةةتوى

والتقديم لبرامج اإلذاعة المدرسية .

المحافظةةة الواحةةدة أو علةةى مسةةتوى المحافظةةات فةةي قطةةاع غ ةزة وذلةةك مةةن أجةةل تبةةادل الخب ةرات و
األفكار لتطوير اإلذاعة المدرسية .

-

توثيق العالقة بين المدارس وبعض مؤسسات اإلعالم عن طريق التواصل معهم وعقد زيارات لهةم

-

تفريةةغ مشةةرف اإلذاعةةة المدرسةةية (ثةةالث حصةةص علةةى األقةةل ) أسةةوة بغي ةره مةةن المش ةرفين علةةى

 ،واالستفادة من أنشطتهم وخبراتهم في مجال اإلعالم ،وخاصة فيما يخدم االنتماء الوطني

األنشطة األخرى فمثال مشرف الكشافة يتم تفريغه ثالث حصص  ،ومشرف النشةاط الرياضةي يةتم

تفريغةه خمةس حصةص  ،ومشةرف الصةحة المدرسةية يةتم تفريغةه خمةس حصةص ،ومشةرف مختبةةر

العلوم يتم تفريغه خمس حصص حيث ينم تفريغهم من أجل اإلعداد للنشاط ومتابعتةه  ،واإلذاعةة

المدرس ةةية تحت ةةاج أيض ةةا إل ةةى تفري ةةغ المش ةةرف عل ةةى ه ةةذا النش ةةاط م ةةن أج ةةل متابع ةةة مه ةةام اإلذاع ةةة
المدرسية من إعداد وتوجيه وتدريب .
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-

وضع حوافز مادية ومعنوية لمشرفي اإلذاعة المدرسةية والطلبةة المشةاركين فيهةا ؛ لتشةجيعهم ورفةع

-

توفير المزيد من التسهيالت الماديةة والمكانيةة والتقنيةة التةي تسةاعد علةى تطةوير اإلذاعةة المدرسةية

-

ضرورة إشراك الخبراء التربويين والمتخصصين فةي اإلعةالم واالسةتفادة مةن خبةراتهم فةي تجويةد و

-

-

روحهم المعنوية .

واالستفادة منها بشكل أفضل .

تحسين برامج اإلذاعة المدرسية .

إعطةاء المزيةد مةن االهتمةام للبرلمةان الطالبةي ،وحةث الطلبةة علةى المشةاركة فيةه مةن خةالل بعةض
الفقرات في اإلذاعة المدرسية .

يجةةةب أن يتعة ةةاون الجمية ةةع مة ةةن مسةةةؤولين فة ةةي و ازرة التربي ةةة والتعل ةةيم وم ةةدراء الم ةةدارس والمعلمةةةين

ومشرفي اإلذاعة المدرسية واإلعالميين التربويين والطلبة وأولياء أمةورهم مةن أجةل تطةوير اإلذاعةة
المدرسية واالرتقاء بها لخدمة الطلبة والوطن .

العمل على زيادة البرامج اإلذاعية التي تعمق االنتماء الوطني بشتى مجاالته لدى الطلبة وخاصةة
البرامج التي تدعم مجالي الوالء للوطن  ،والمشاركة .

انتقاء البرامج االذاعية بحذر بحيث تتناسب مع المرحلة العمرية للطالب .

العمل على تشجيع مشرفي اإلذاعة المدرسية على إنتاج بةرامج إذاعيةة مسةجلة لالسةتفادة منهةا فةي

مدارس أخرى  ،ولسنوات عديدة .

القيام بةرحالت إلةى إذاعةات محليةة مةن قبةل لجةان اإلذاعةة المدرسةية للتعةرف علةى اإلذاعةة وكيفيةة

االعداد لها وتقديمها .

االسةةتفادة مةةن ب ةرامج اإلذاعةةة المدرسةةية فةةي خدمةةة المنهةةاج وخاصةةة التةةاريخ والجغرافيةةا و التربيةةة
الوطنية والتربية المدنية (العلوم االجتماعية)  ،والقضايا المعاصرة التي تدعم االنتماء الوطني

دراسات مقترحة :
هنةةاك عةةدة مقترحةةات أفضةةت إليهةةا نتةةائج هةةذه الد ارسةةة للقيةةام بد ارسةةات أخةةرى فةةي هةةذا المجةةال  ،والةةيكم

بعض هذه المقترحات :

-

إجة ةراء د ارسة ةةات حةةةول دور اإلذاعة ةةة المدرس ةةية فة ةةي تةةةدعيم االنتمة ةةاء ال ةةوطني لة ةةدى طلبة ةةة المرحلةةةة
األساسية .

إعةداد تصةةور مقتةةرح لبةرامج إذاعةة مدرسةةية تسةةهم فةةي تةةدعيم االنتمةاء الةةوطني لةةدى طلبةةة المةةدارس

دراسة حول دور مدراء المدارس في تفعيل وتطوير اإلذاعة المدرسية في مدارسهم.
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-

دراسات حول دور مشرفي اإلذاعة المدرسية في االرتقاء ببرامج االذاعة المدرسية في مدارسهم .

-

د ارس ةةة ح ةةول دور اإلذاع ةةة المدرس ةةية ف ةةي ت ةةدعيم االنتم ةةاء ال ةةوطني ف ةةي الم ةةدارس التابع ةةة للوكال ةةة

-

دراسة مقارنة بين دور مشرف اإلذاعة المدرسية وأخصائي اإلعالم التربوي في المدارس من حيث

-

دراسات حول المشكالت التي تواجه القائمين على اإلذاعة المدرسية في المدارس .
(األنروا) .

المساهمة في االرتقاء وتطوير اإلذاعة المدرسية .

وفةةي ختةةام هةةذه الد ارسةةة المتواضةةعة تعتةةرف الباحثةةة بأنهةةا لةةم تسةةتطع أن تفةةي هةةذا الموضةةوع حقةةه األمةةر
الذي يستلزم إجراء المزيد من البحةوث والد ارسةات فةي هةذا المجةال فقةد كانةت هةذه الد ارسةة بدايةة الطريةق
لموضوع اإلذاعة المدرسية في فلسطين  ،ولكن الباحثة اجتهدت بقدر المسةتطاع وقةدمت مةا عنةدها ،

وترجةةو أن تنةةال ث ةواب االجتهةةاد  ،و أن ينتفةةع بهةةذه الد ارسةةة طلبةةة العلةةم فةةي كةةل مكةةان  ،وأن تك ةون قةةد
أسهمت ولو بالقليل في خدمة العلم والوطن .
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 .48الحامد ،محمد بن معجب ( :)8002الشراكة والتنسيق في تربية المواطنة ،جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،مؤتمرقادة العمل التربوي  ،السعودية.
 .3.حجاب ،محمد منير( : )0999مهارات االتصال لإلعالميين و التربويين والدعاة ، ،دار
الفجر ،القاهرة.
 .44الحفني  ،عبد المنعم (: )1990المعجم الفلسفي ،الدار الشرقية ،القاهرة.

 .43الحلو ،محمد وفائي ( :)1999علم النفس التربوي "نظرة معاصرة"الجامعة االسالمية ،
مكتبة األمل للطباعة والنشر و التوزيع،غزة .
 .38الحلواني ،ماجي( :)0999مقدمة في الفنون اإلذاعية والسمعبصرية ،مركز جامعة القاهرة
للتعليم المفتوح ،القاهرة.
 .40حمتو  ،نبيل ( : )8009قيم االنتماء والوالء المتضمنة في منهاج التربية الوطنية للمرحلة
األساسية الدنيا في فلسطين  ،رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية،غزة .

 .37حمدان ،سيدالسايح( :)....إعداد برنامج للمناشط اللغوية في اإلذاعة المدرسية
لتنمية مهارات االتصال الشفهى لدى طالب الصف األول الثانوي ،مجلة كلية
التربية  ،جامعة الوادي.
 .41حمدي ،محمود شاكر ( : )8991النشاط المدرسي ماهيته أهدافه ووظائفه ومجاالته
ومعايير إدارته وتخطيطه  ،دار األندلس اانشر و التوزيع .

 .49حمزة ،جمال مختار (:)8992التعليم باللغات األجنبية و انتماء التالميذ(رؤية نفسية )
مجلة علم النفس ،القاهرة (. )43
 .1.الحيلة ،محمد محمود( :)...0التكنولوجيا التعليمية و المعلوماتية،دار الكتاب الجامعي ،
عمان .
 .38الخالدي  ،رشيد (: )8991الهوية الفلسطينية بناء الوعي الحديث ( باالنجليزية )  ،جامعة
كولومبيا  ،نيويورك .

 .38خضر :لطيفة ابراهيم ) : )2000دور التعليم في تعزيز االنتماء، ،عالم الكتب، .القاهرة
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 .34الخطيب  ،عامر ( :)8991الشخصية الفلسطينية وعناصر االنتماء الوطني  ،مركز تدريب
األخصائيين في األنروا في الدول المضيفة  ،غزة.

 .33الخطيب ،عامر( :)8001أصول التربية وتحديات القرن الحادي و العشرين،مكتبة
القدس،غزة.

 .32خلف،طالل( :)8999قيم اليهود في القصص القرآني ودورها في توجيه فكرهم التربوي
المعاصر،رسالة ماجستير،كلية التربية،الجامعة اإلسالمية،غزة.

 .30خليفة ،أحمد محمد و اخرون ) :(1984الهوية و التراث ،دار الكلمة للنشر،القاهرة

 .31خليل  ،حسن ( : )8999دور أخصائي اإلعالم التربوي في االرتقاء باأل نشطة اإلعالمية
في المدارس المصرية ،رسالة ماجستيرغير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر،غزة.

 .31دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية (.)8999االحصاء السكاني .

 .39الدبش ،أحمد ( : )8002جذور الهوية الفلسطينية منذ أقدم العصور  ،صامد االقتصادي ،
العدد (. )838

 .20رزق ،هناء ( :)8001واقع اإلذاعة المدرسية في مراحل التعليم العام بالمملكة العربية
السعودية ،دراسات في المناهج وطرق التدريس،الجمعية المصرية للمناهج وطرق

التدريس،العدد(.)848

 .28زايد  ،عالء ابراهيم ( :)1994أثر تدريس وحدة مقترحة في تاريخ مصر عبر العصور على

تحسين االنتماء لدى طالب قسم اللغات االنجليزية و القسم العلمي بكلية التربية .بحوث

المؤتمر السنوي األول  :التعليم الجامعي في مصر تحديات الواقع و المستقبل ،جامعة عين
شمس  ،العباسية
 .8.زقوت ،محمد شحادة ،)0999(،المرشد في تدريس اللغة العربية ،الجامعة االسالمية
،غزة،ط..
 .24زيد ،فؤاد محمد (: )8008العالقة بين ممارسة األنشطة اإلعالمية و مهارات التفكير الناقد
لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  ،رسالة ماجستير  ،معهد الدراسات العليا للطفولة  ،جامعة

عين شمس .
 .81سعادة ،عبد الحافظ محمد (:)1002مناهج الدراسات االجتماعية ،دار العلم للماليين ،بيروت.
 .22سفران ،عبد اهلل بن ناصر ( :)8088األبعاد السياسية واالجتماعية المؤثرة في تنمية ثقافة
االنتماء الوطني لدى الشباب السعودي ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة االسكندرية.
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 .20السفياني  ،محمد حامد ( : )8991واقع ممارسة المناشط اللغوية غير الصفية من وجهة

نظر المتخصصين و المشرفين التربويين ومعلمي المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف ،

رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة أم القرى  ،كلية التربية .

 .21السفياني ،محمد  : )8990 ( ،واقع ممارسة المناشط اللغوية غير الصفية من وجهة نظر
المتخصصين والمشرفين التربويين ومعلمي المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،جامعة أم القرى ،كلية التربية  ،قسم المناهج و طرق التدريس.
 .85سليم ،صالح فؤاد( :)...2الصحافة و االذاعة المدرسية ،مكتبة المجتمع العربي للنشر و
الطباعة ،القاهرة .
 .29السويدي ،يونس (: )8998األنشطة الصفية و الالصفية ومكانتها في مناهج الدراسة
االبتدائية بدولة قطر  ،المؤتمر العلمي الرابع نحو تعليم أساسي أفضل.

 .00السويدي،جمال سند ( :)8008نحو استراتيجية وطنية لتنمية قيم المواطنة واالنتماء  ،ندوة
التربية وبناء المواطنة ،كلية التربية  ،جامعة البحرين ،البحرين.

.08السيد  ،فضيلة (:)8998االذاعة المدرسية ودورها في المجتمع المدرسي و المحلي،مجلة
التربية،العدد.824-832:)92 -94

 .2.السيد،عاطف (:)....تكنولوجيا التعليم والمعلومات واستخدام الكمبيوتر
والفيديو في التعليم والتعلم  ،مطبعة رمضان وأوالده،اإلسكندرية.
 .04شحاتة  ،حسن ( : )8991النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه ،ط،2الدار
المصرية  ،القاهرة .

 .03شحاتة،حسن( :)8000النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبيقه ،الدار المصرية
اللبنانية ،القاهرة.،
 .28شرف  ،عبد العزيز(: )....علم اإلعالم اللغوي ،المصرية العالمية للنشر،القاهرة.
 .00الشرقاوي،فتحي( :)8913دراسة في سيكولوجية التعصب ،رسالة ماجستير،غير منشورة،كلية
اآلداب،جامعة عين شمس.

 .01الشعراوي  ،حازم ( : )8001أثر برنامج بالوسائط المتعددة على تعزيز قيم االنتماء الوطني
والوعي البيئي لدي طلبة الصف التاسع  ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية،غزة.

 .01شكري  ،عبد المجيد ( : )8990اإلذاعة المدرسية في ضوء تكنولوجيا التعليم  ، ،دار الفكر
العر بي ،القاهرة ،
 .29شلبي ،كرم ( : )099.المذيع و فن تقديم البرامج للراديو و التلفزيون  ،مكتبة التراث
اإلسالمي ،القاهرة . ،
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 .10الصفار ،حسن ( :)1997الوطن و المواطنة الحقوق و الواجبات  ،دار الفكر العربي
،القاهرة .

 .18الصيفي ،محمد ( :)8008االنتخابات في المغرب ،دراسة سوسيو سياسية  ،رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،جامعة الرباط  ،المغرب.
 .7.الطوبجي ،حسين محمد :)0997(،وسائل االتصال و التكنولوجيا في التعليم  ،دار
القلم،الكويت .
 .14عابد  ،رسمي ( :)8991النشاطات التربوية المدرسية بين األصالة و التحديث  ،دار
مجدالوي للنشر  ،عمان .
 .71عبد البديع السيد،محمد ( : )....فن اإللقاء اإلذاعي  ،دار النشر المصرية ،القاهرة.
 .12عبد التواب ،عبد اهلل عبد التواب( :)8994دور كليات التربية في تأصيل الوالء الوطني لدى
طالبها "،مجلة دراسات تربوية  ،القاهرة .)20(1،
 .72عبد الحميد،االء (:)...7اإلذاعة المدرسية،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان
،األردن .
 .77عبد السميع،مصطفى وآخرون( :)...0االتصال والوسائل التعليمية قراءات أساسية للطالب
المعلم ،مركز الكتاب للنشر،القاهرة .
 .75عبد الشافي  ،حسن محمد (: )...0المكتبة المدرسية ورسالتها ،الدار المصرية اللبنانية ،
القاهرة.

 .79عبد العال،عبد الفتاح( :)0990أثر وسائل االعالم على الطفل ،دار الشروق
للطفل،عمان.
 .5.عبد العزيز  ،بركات ( : )....اتجاهات حديثة في انتاج البرامج اإلذاعية  ،دار الكتاب
الحديث  ،القاهرة.
 .50عبد العزيز  ،بركات ( : )...7فن الخبر اإلذاعي والتلفزيوني  ،دار الكتاب الحديث
،القاهرة.
 .5.عبد الغفار  ،عادل ( :)...5اإلذاعة في القرن الحادي والعشرين  ،الدار المصرية اللبنانية ،
القاهرة .
 .14عبد الكافي  ،إسماعيل( :)8008التعليم والهوية في العالم المعاصر ،مجلة دراسات
استراتيجية ،العدد ،00مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي.

 .13عبد اهلل ،وفاء أحمد ( :)8914المشاركة الشعبية و عالقتها بالتخطيط و التنمية  ،المجلة
االجتماعية القومية  ،األعداد  ، 4 -8-8المركز القومي للبحوث االجتماعية و الجنائية ،

يناير ،مايو ،سبتمبر ،القاهرة .
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 .58عبد المولى ،طه غانم ( :)099.أثر برنامج للنشاط اللغوي في االذاعة المدرسية على
تحقيق بعض أهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية  ،رسالة
دكتوراة ،كلية التربية،جامعة عين شمس .
 .10عبد الوهاب  ،جالل ( : )8911النشاط المدرسي مفاهيمه ومجاالته وبحوثه  ،ط،8مكتبة
الفالح  ،بيروت .
 .57عثر  ،عبد الوارث ( : )0993فن اإللقاء ،القاهرة  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب .
 .11عرفة،خضر( :)8080دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على
معيقات تنفيذ األنشطة المدرسية الالصفية،رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية،غزة.

 .19عسفة،جمعة( :)8004مدى تناول كتاب اللغة العربية لقضايا االنتماء الوطني وأثره في
ترسيخها لدى تالميذ الصف السادس بفلسطين،رسالة ماجستير،جامعة األقصى ،غزة.

 .90عسلية،عزت( :)8000القيم وعالقتها باالنتماء لدى طلبة الجامعة ،رسالة ماجستير،غير
منشورة،كلية التربية ،جامعة األزهر،غزة.

 .98عصام ،أحمد حسين ) :)1991ادراك الهوية القومية لدى الطفل المصري ،رسالة ماجستير
 ،معهد الدراسات العليا للطفولة  ،جامعة عين شمس،
 .9.علي ،محمد( : )0997فن اإللقاء بين النظرية والتطبيق  ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة .
 .93الغنام  ،عبد العزيز( : )0953مدخل علم الصحافة ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.
 .93فاروق  ،أحمد سليم( :)8991االنتماء في الشعر الجاهلي.منشورات اتحاد الكتاب
العرب،القاهرة .،

 .92فراج،عبد الستار ابراهيم ) :)8913السلوك اإل نساني، ،دار الكتب الجامعية،،القاهرة
 .92فروم ،اريك ،اإلنسان بين المظهر و الجوهر ،دار الكتب .
 .97فالتة ،مصطفى محمد( :)0997اإلذاعة المدرسية وسيلة اتصال وتعليم  ،جامعة الملك سعود
،،الرياض.
 .91القاعود ،إبراهيم و الطاهات ،زايد ( )8992بعنوان :أثر الهيئات الثقافية في محافظة إربد
في ترسيخ االنتماء الوطني  .مؤتة للبحوث و الدراسات ،جامعة مؤتة ،مؤتة .)2(80،

.99

قناوي ،هدى محمد ( :)1991الطفل تنشئته و حاجاته ،مكتبة االنجلو المصرية  ،القاهرة

،ط.3

 .800كامل،أميمة(:)8991اإلعالم والعملية التربوية،مجلة التربية،الكويت:مركز البحوث التربوية
والمناهج بو ازرة التربية،ع. 82

 .808الكحكي  ،سحر عبد الحميد ) :(1988دوافع االنتماء لدى بعض الشرائح االجتماعية المختلفة
،رسالة ماجستير ،كلية االداب ،جامعة عين شمس.
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 .808الكلوب  ،بشير ( :)8911التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم  ،دار الشروق للنشر و التوزيع
 ،القاهرة .
 .0.3اللقاني ،أحمد حسين ( : )0998المناهج بين النظرية و التطبيق ،عالم الكتب القاهرة ،ط.1
 .0.1متولي،ايمان علي( :)...1استخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اإلذاعة المدرسية
لطالب المرحلة اإلعدادية  ،رسالة ماجستير،جامعة القاهرة،معهد الدراسات التربوية.
 .802مجدة ،محمد( :)1990دراسة مقارنة ألبعاد التوافق النفسي و االجتماعي بين الطلبة و

ا لطالبات المتفوقين و الطلبة و الطالبات المتخلفين دراسيا و عالقته باالنتماء  .مجلة دراسات
نفسية ،جامعة عين شمس.)8(8،

 .800مجدي  ،عبد الحافظ

( : )8991الهوية مفهوم في طور التشكل  ،في العولمة و الهوية

الثقافية  ،سلسلة أبحاث المؤتمرات ( ، )1المجلس األعلى للثقافة  ،القاهرة .

 .801مرسي  ،منير ( : )8008اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها،عالم الكتب  ،القاهرة.
 .0.5مرعي  ،محمد ( : )...0فن التعامل مع اإلذاعة  ،مجلة الفن اإلذاعي ،اتحاد اإلذاعة و
التلفزيون  ،العدد.023

 .0.9معوض،محمد( :)0991إعالم الطفل دراسات حول صحف األطفال وإذاعتهم
المدرسية وبرامجهم التلفزيونية  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة.
 .00.مكاوي  ،حسن عماد( :)0959إنتاج البرامج للراديو -النظرية و التطبيق ،مكتبة االنجلو
المصرية ،القاهرة،
 .888مكشفيللي  ،أليكس ( :)8994الهوية ،ترجمة علي وطفة  ،دار الوسيم للخدمات و الطباعة
،دمشق .

 .888ملحم ،سامي محمد ( :)8000مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ،عمان.

 .884مناع  ،عادل ( : )8999تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني  ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية  ،بيروت .

 .883ناصر،ابراهيم (  :)8008المواطنة  ،دار مكتبة الرائد العلمية ،عمان.
 .882النجار،منى(:)8000األصول الفلسفية للتربية ،جامعة األزهر،غزة.

 .880نشوان  ،يعقوب ( : )8998اإلدارة و اإلشراف التربوي بين النظرية و التطبيق ،دار
الفرقان،عمان.

 .881نوح ،مجمد عبد الحي( : )8910تصميم ودراسة مقياس لتحديدمدى انتماء السكان
لمجتمعهم  ،رسالة دكتوراة ،كلية الخدمة االجتماعية  ،جامعة حلوان.
 .005هاشم  ،عوض (: )0993تدريب المذيع في اإلذاعة و التلفزيون ،جهاز تلفزيون الخليج
،سلسلة بحوث و دراسات تلفزيونية ،العدد .02
 .009الهاشمي ،مجد هاشم( :)...0االتصال التربوي وتكنولوجيا التعليم ،دار المناهج للنشر،
عمان .
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.  العدد الثاني، إضافات،  ترجمة بول طبر،  حول الهوية الثقافية: )...5( ستيوارت،  هول.0..
 دور اإلذاعة المدرسية في تنمية الوعي البيئي لدى تالميذ: )8991( عاطف، وديع.888
 جامعة عين،  معهد الدراسات والبحوث البيئية،  رسالة ماجستير غير منشورة، التعليم اإلعدادي
. شمس

)8991(  و ازرة التخطيط والتعاون الدولي.888

.غزة.الكتاب اإلحصائي إلحصائيات المدارس: )8080(  و ازرة التربية و التعليم.884
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ملحق رقم ()0

االستبانة في صورتها األولية قبل التحكيم
حفظه هللا

الدكتور ...................................../
تحية طيبة وبعد

تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول (دور اإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء الوطني لدى طلبة
المرحلة الثانوية بمحافظات غزة) وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
أصول التربية من جامعة األزهر بغزة .
لذا نرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذه االستبانة التي تقيس متغيرات الدراسة ،وذلك لالستفادة من
خبراتكم في هذا المجال  ،راجية منكم تدوين مالحظاتكم على كل فقرة من فقرات االستبانة سواء
بالتعديل أو التغيير أو الحذف ،شاكرة لكم حسن تعاونكم.
حيث تتناول االستبانة األبعاد اآلتية:
البعد األول  :الوالء للوطن ،ويشتمل على( )00فقرة،والبعد الثاني  :المشاركة ،ويشتمل على ( )02فقرة
،والبعد الثالث :الهوية الفلسطينية ،ويشتمل على ( )00فقرة ،والبعد الرابع :االعتزاز بالوطن ويشتمل
على ( )00فقرة.
حيث تعرف الباحثة اإلذاعة المدرسية إجرائيا :بأنها نشاط مدرسي ،ووسيلة إعالم مدرسية يمارسها
ويقدمها مجموعة من طلبة المدرسة الثانوية في مدارس الحكومة في محافظات غزة تحت إشراف
مشرف يقوم ب تدريبهم وتوجيههم على تقديم برامج متنوعة وهادفة توجه إلى زمالئهم بحيث تسهم في
تنمية شخصية الطلبة  ،وكذلك تدعيم قيمهم ،وربطهم بمجتمعهم ووطنهم  ،وتحقيق األهداف المرجوة
منها".
كما تعرف الباحثة االنتماء الوطني إجرائيا بأنه ": :مجموعة من السلوكيات والممارسات التي تعبر
عن حب الفرد لوطنه ووالئه له ،وتمسكه بهويته الفلسطينية ،والمشاركة في المناسبات الوطنية،
،واالعتزاز بوطنه وبرموزه الوطنية  ،وما تتضمنه من المحافظة على التراث الوطني وتقدير
الشخصيات الوطنية  ،وتشجيع المنتجات الوطنية  ،واالستعداد للتضحية من أجل الوطن".
الباحثة/
ناريمان فريد األغا
051

البعد األول /الوالء للوطن:

م
8
8
4
3
2
0
1
1
9
80

88

منتمية

الفقــــــــــــرات
تشعرني اإلذاعة المدرسية بحب الوطن والتمسك

بترابه.

تنمي اإلذاعة المدرسية لدي روح المبادرة في العمل

االجتماعي الخيري الوطني.

تنمي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بالقيم الوطنية

األصيلة.

تغرس اإلذاعة المدرسية في حب الصمود والبقاء

في الوطن.

أحرص على متابعة األخبار الوطنية المقدمة في

البرنامج اإلذاعي المدرسي.

تعزز اإلذاعة المدرسية لدي تقديم مصلحة الوطن
على المصلحة الشخصية.

تؤكد اإلذاعة المدرسية لي ضرورة المحافظة على

الثروات الطبيعية للوطن.

تقوي اإلذاعة المدرسية من دعمي للمنتجات الوطنية
تعمل اإلذاعة المدرسية على مشاركتي في األعمال

التطوعية.

تعمق اإلذاعة المدرسية من دعم القضية

الفلسطينية.

تحرص اإلذاعة المدرسية على الوحدة
الوطنية

050

غير
منتمية

الفقرة بعد
التعديل

البعد الثاني  /المشاركة:

م
4
2

3

4

5

1

1

1
9
40

88

42

منتمية

الفقـــــــــــــــرات
أحرص على المشاركة في المناسبات الوطنية.
أشارك في حلقات الحوار والمناقشات الوطنيةالمقدمة
في اإلذاعة المدرسية.
أحث أصدقائي على المشاركة في إحياء المناسبات
الوطنية التي تتم من خالل اإلذاعة المدرسية.
تسهم اإلذاعة المدرسية في تشجيع الطلبة على
التكافل االجتماعي

الوطني.

تحثني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في األعمال
الوطنية التي تسهم في بناء

الوطن.

أشعر بالسعادة عند دعوة لجنة اإلذاعة المدرسية لي
للمشاركة في المناسبات

الوطنية.

تشجعني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في البرلمان
الطالبي المدرسي.
توجهني اإلذاعة المدرسية لحضور الندوات واللقاءات
الوطنية.

تعزز برامج اإلذاعة من ثقتي

الوطنية.

تدعوني اإلذاعة المدرسية إلى إبداء رأيي في القضايا
الوطنية.

تشجعني اإلذاعة المدرسية على تقبل الرأي اآلخر من
أجل مصلحة الوطن.
تنمي اإلذاعة المدرسية لدي الشعور بالمسؤولية تجاه
زمالئي.

052

غير
منتمية

الفقرة بعد
التعديل

البعد الثالث  /الهوية الفلسطينية :

م
8
8
4

3

2

0
1
1

9

80

88

غير الفقرة بعد
منتمية
منتمية التعديل

الفقـــــــــــــــرات
تنمي برامج اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بهويتي

الفلسطينية.
ترسخ اإلذاعة المدرسية لدي حبي لوطني.
تقوي اإلذاعة المدرسية من اعتزازي بهويتي

الفلسطينية.
تزيد اإلذاعة المدرسية من تشوقي لزيارة المعالم

الوطنية.
تعزز اإلذاعة المدرسية لدي المحافظة على تراث

الوطن.
تقوي اإلذاعة المدرسية من احترامي للمقاومة

الفلسطينية ضد المحتل .

تنمي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بحقوقي الوطنية
تزيد األناشيد واألشعار الوطنية المقدمة في اإلذاعة

المدرسية حبي لوطني.
يعمق سماعي للنشيد الوطني الفلسطيني في اإلذاعة

المدرسية من التشبث بجذوري الوطنية.
تحرص اإلذاعة المدرسية على تمسكي بالثوابت

الوطنية.
ترسخ اإلذاعة المدرسية في ذاكرتي أهم معالم وطني
السليب .

053

 البعد الرابع  /االعتزاز بالوطن:

م
0

غير
منتمية
منتمية

الفقـــــــــــــــرات
تعزز اإلذاعة المدرسية لدي تقدير الشخصيات

الوطنية التاريخية.
2

تزيد اإلذاعة المدرسية من اعتزازي بتضحيات

3

تزيد اإلذاعة المدرسية من ثقتي بالمنتجات الوطنية

4

تساهم اإلذاعة المدرسية في التزامي بالقوانين

الشعب الفلسطيني.

والتشريعات الوطنية.
5

تقوي اإلذاعة المدرسية لدي االعتزاز بالتراث

الفلسطيني.
6

تشعرني اإلذاعة المدرسية بالفخر واالعتزاز بأنني

فلسطيني بالرغم من الظروف التي أحياها.
7

تعزز اإلذاعة المدرسية لدي احترام القيادات

الفلسطينية التي تخدم الوطن..
8

تزيد اإلذاعة المدرسية من تقديري للشهداء

9

تغرس اإلذاعة المدرسية في التحمل من أجل

الفلسطينيين

الوطن.
01

تقوي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بالقيم والعادات

الفلسطينية.
00

تدعم اإلذاعة المدرسية من تقديري لألسرى
الفلسطينيين.

054

الفقرة بعد
التعديل

ملحق رقم ()2

االستبانة يف صورتها النهائية بعد التحكيم

استبانة

عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة:
تحية طيبة و بعد:
أضع بين يديك هذه االستبانة التي تهدف إلى التعرف على" دور اإلذاعة المدرسية في تدعيم االنتماء
الوطني لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة".
لذا أرجو منك التكرم بقراءة االستبانة بدقة و تمعن ،واإلجابة على فقراتها بما تراه مناسبا ،وذلك
بوضع عالمة ( √) في الخانة المناسبة أمام كل فقرة من فقرات االستبانة بما يحدد درجة رأيك فيها
،والرجاء عدم ترك أية فقرة دون إجابة وذلك لألهمية والضرورة،علما بأن هذه االستبانة ستستخدم
ألغراض البحث العلمي فقط.
ولكم جزيل الشكر و التقدير حلسن تعاونكم.
الباحثة :
ناريمان فريد األغا
أوال .البيانات األساسية:

 -الجنس:

أنثى.

ذكر

-السنة الدراسية:

األول الثانوي

الثاني الثانوي.

-الفرع الدراسي:

الفرع العلمي

العلوم اإلنسانية

 المنطقة التعليمية:الوسطى

شمال غزة
خان يونس

شرق غزة
شرق خان يونس
055

غرب غزة
رفح

البعد األول /الوالء للوطن:

م
8
8
4
3
2
0
1
1
9
80

88

الفقــــــــــــرات

موافق
جدا

تشعرني اإلذاعة المدرسية بحب الوطن

والتمسك بترابه.

تنمي اإلذاعة المدرسية لدي روح المبادرة

في العمل االجتماعي الخيري الوطني.

تنمي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بالقيم
الوطنية األصيلة.
تغرس اإلذاعة المدرسية في حب الصمود
والبقاء في الوطن.
أحرص على متابعة األخبار الوطنية

المقدمة في البرنامج اإلذاعي المدرسي.
تقوي اإلذاعة المدرسية لدي تقديم مصلحة

الوطن على المصلحة الشخصية.

تؤكد اإلذاعة المدرسية لي ضرورة

المحافظة على الثروات الطبيعية للوطن.
تقوي اإلذاعة المدرسية من دعمي

للمنتجات الوطنية

تشجعني اإلذاعة المدرسية على المشاركة

في األعمال التطوعية.

تعمق اإلذاعة المدرسية من دعمي
للقضية الفلسطينية.

تؤكد اإلذاعة المدرسية على الوحدة
الوطنية

056

موافق

محايد

معارض
معارض
جدا

البعد الثاني  /المشاركة:

م
4

2

3

4

5

1

1

1

9

40

44

موافق
جدا

الفقـــــــــــــــرات
تنمي اإلذاعة المدرسية لدي الحرص على المشاركة

في المناسبات الوطنية من خالل برامجها اإلذاعية.
تدفعني اإلذاعة المدرسية للمشاركة في حلقات

الحوار والمناقشات الوطنية.

أحث أصدقائي على المشاركة في إحياء المناسبات

الوطنية التي تتم من خالل اإلذاعة المدرسية.

تسهم اإلذاعة المدرسية في تشجيع الطلبة على

التكافل االجتماعي

الوطني.

تحثني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في األعمال

الوطنية التي تسهم في بناء

الوطن.

أشعر بالسعادة عند دعوة لجنة اإلذاعة المدرسية لي

للمشاركة في المناسبات

الوطنية.

تشجعني اإلذاعة المدرسية على المشاركة في

البرلمان الطالبي المدرسي.

توجهني اإلذاعة المدرسية لحضور الندوات

واللقاءات

الوطنية.

تعزز برامج اإلذاعة من ثقتي بشخصيتي

الفلسطينية.

تدعوني اإلذاعة المدرسية إلى إبداء رأيي في

القضايا

الوطنية.

تشجعني اإلذاعة المدرسية على تقبل الرأي اآلخر

من أجل مصلحة الوطن.
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موافق

محايد

معارض
معارض
جدا

البعد الثالث  /الهوية الفلسطينية :

م
8
8
4

3

2

0

1

1

9

80

88

الفقـــــــــــــــرات

موافق
جدا

تنمي برامج اإلذاعة المدرسية لدي التمسك

بهويتي الفلسطينية.
ترسخ اإلذاعة المدرسية لدي ارتباطي بوطني.
تقوي اإلذاعة المدرسية من اعتزازي بهويتي

الفلسطينية.
تزيد اإلذاعة المدرسية من تشوقي لزيارة المعالم

الوطنية.
تعزز اإلذاعة المدرسية لدي المحافظة على

تراث الوطن.
تقوي اإلذاعة المدرسية لدي االحترام للمقاومة

الفلسطينية ضد المحتل .

تنمي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بحقوقي

الوطنية

تزيد األناشيد واألشعار الوطنية المقدمة في

اإلذاعة المدرسية حبي لوطني.
يعمق سماعي للنشيد الوطني الفلسطيني في

اإلذاعة المدرسية من التشبث بجذوري الوطنية.
تحرص اإلذاعة المدرسية على تمسكي بالثوابت

الوطنية.
ترسخ اإلذاعة المدرسية في ذاكرتي أهم معالم
وطني السليب .
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موافق

محايد

معارض
معارض
جدا

 البعد الرابع  /االعتزاز بالوطن:

م
0

الفقـــــــــــــــرات

موافق
جدا

تعزز اإلذاعة المدرسية لدي تقدير الشخصيات

الوطنية التاريخية.
2

تزيد اإلذاعة المدرسية من اعتزازي بتضحيات
الشعب الفلسطيني.

3

تزيد اإلذاعة المدرسية من ثقتي بالمنتجات الوطنية

4

تسهم اإلذاعة المدرسية في التزامي بالقوانين

والتشريعات الوطنية.
5

تقوي اإلذاعة المدرسية لدي االعتزاز بالتراث

الفلسطيني.
6

تشعرني اإلذاعة المدرسية بالفخر واالعتزاز بأنني

فلسطيني بالرغم من الظروف التي أحياها.
7

تعزز اإلذاعة المدرسية لدي احترام القيادات

الفلسطينية التي تخدم الوطن..
8

تزيد اإلذاعة المدرسية من تقديري للشهداء والجرحى

9

تغرس اإلذاعة المدرسية في تحمل الصعاب من

الفلسطينيين.

أجل الوطن.
01

تقوي اإلذاعة المدرسية لدي التمسك بالقيم والعادات

الفلسطينية.
00

تدعم اإلذاعة المدرسية من تقديري لألسرى

الفلسطينيين.

059

موافق

محايد

معارض
معارض
جدا

ملحق رقم()3
قائمة بأسماء السادة المحكمين من األساتذة في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة
أسماء المحكمين

الجامعة

م
4

د.إبراهيم األسطل

الجامعة اإلسالمية

2

د.أشرف بربخ

جامعة األقصى

3

د.إياد الدجني

الجامعة اإلسالمية

4

د.حمدان الصوفي

الجامعة اإلسالمية

5

د.داوود حلس

الجامعة اإلسالمية

1

د.رائد الحجار

جامعة األقصى

1

د.راشد أبو صواوين

جامعة األزهر

1

د.صهيب األغا

جامعة األزهر

9

أ.د.عامر الخطيب

جامعة األزهر

أ.د.عبد المعطي األغا

الجامعة اإلسالمية

44

د.فايز أبو حجر

جامعة األزهر

42

د.فايز شلدان

الجامعة اإلسالمية

43

د.فتحية اللولو

الجامعة اإلسالمية

44

د.محمد صادق

جامعة األقصى

45

د.محمد عثمان األغا

الجامعة اإلسالمية

41

أ.د.محمود أبودف

الجامعة اإلسالمية

41

د.ناصر األغا

جامعة القدس المفتوحة

40

061

ملحق رقم ()1
قائمة بأسماء مدارس المرحلة الثانوية التي تم تطبيق أداة الدراسة على عينة من
طلبتها
م
0
.
3
1

اسم المدرسة
م .بيت حانون الثانوية للبنات
م .نزار ريان الثانوية للبنين
م .شادية أبو غزالة الثانوية للبنات
م .أحمد الشقيري الثانوية للبنين

المديرية
شمال غزة

8
2
7
5
9
0.
00
0.

م  .الرملة الثانوية للبنات
م  .شهداء الزيتون الثانوية (أ) للبنين
م  .عبد الفتاح حمود الثانوية للبنين
م .الزهراء الثانوية (أ) للبنات
م  .الكرمل الثانوية للبنين
م  .بشير الريس الثانوية (أ) للبنين
م  .أحمد شوقي الثانوية للبنات
م  .الجليل الثانوية للبنات

شرق غزة

03
01
08
02
07
05
09
..

م  .المنفلوطي الثانوية (أ ) للبنين
م  .خالد بن الوليد الثانوية للبنين
م  .سكينة بنت الحسين الثانوية (أ)للبنات
م  .شهداء المغازي الثانوية (أ ) للبنات
م .عيلبون الثانوية للبنات
م .الخنساء الثانوية للبنات
م .القرارة الثانوية للبنين
م .شهداء خزاعة الثانوية للبنين

.0
..
.3
.1
.8
.2
.7

م  .خانيونس الثانوية للبنات
م  .عبد الرحمن األغا الثانوية للبنات
م  .خالد الحسن الثانوية للبنين
م  .كمال ناصر الثانوية للبنين
م .بئر السبع الثانوية للبنين
م .القدس الثانوية (أ ) للبنات
م .امنة بنت وهب الثانوية للبنات

060

غرب غزة

الوسطى

شرق خانيونس

غرب خانيونس

رفح

ملحق رقم ( ) 5
تسهيل مهمة باحث

062

063

064

065

066

067

068

069

ملحق رقم () 6
سجل االذاعة المدرسية

071

070

072

073

074

075

076

077

078

079

ملحق رقم ( ) 1
الخطة السنوية للمناسبات التي يتم إحياؤها في المدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعليم في
محافظات غزة .

081

080

