إـعداد
إـشراف
أستـــــــاذ اإلعــــــــــــالم

مدرس اإلعالم الرتبوي

معهد الدراسات العليا للطفولة  -جامعة عني مشس

بكلية الرتبية النوعية  -جامعة بنها

مدرس اإلذاعة والتليفزيون
بكلية الرتبية النوعية  -جامعة بنها

حبث مشتق من الرسالة اخلاصة بالباحث

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

إـعداد
إـشراف
أستـــــــاذ اإلعــــــــــــالم
معهد الدراسات العليا للطفولة  -جامعة عني مشس

مدرس اإلعالم الرتبوي
بكلية الرتبية النوعية  -جامعة بنها

مدرس اإلذاعة والتليفزيون
بكلية الرتبية النوعية  -جامعة بنها
تعتبر اإلذاعة المدرسية من أعرق األنشطة المدرسيية ،وهي أاا اتاي ه ه مية ت يتخدمه كي
المدارس ،ويعد األمن الفكري من المايطحا

الادثةية ن يبيو ،ول مين الفكيري العيدر عحي التاايين

األخالق ييل والعع و ييدي والةعي ي ل لحمتعحم ييين ،وتع ييد اإلذاع يية المدرس يييةاا امة ا يية هي ي اإلع ييال األوه
لحمدرسيية؛ ام ي له ي ميين ت ي تير ام ي تعدمييي ميين ع ي ار اثيييية وتع ييية وتعحيمييية وتر يهييية ،واوره ي الم ي تر
والفع ه ل تو يي الرأي الع الطالبلا

انطالق ي و ميين كييوا اإلذاعيية المدرسييية ألييد أهييي األنشييطة المدرسييية ،و م ن ي و اعييدر األميين
الفكري عح التااين األخالقل والعع ودي والةعي ل لحمتعحميينو وناي اور ألا المرلحية الة نويية أهيي
مرلحة تعحيمية ا لي بة لتاعيق األهداف الع مة لحتربية ل أي مجتمع اشري؛ لذا تتضح األهمية
الب لغة لإلذاعة المدرسية واورهي المي تر يل ليي الطيالل ،واليدور الهي اليذي موين أا تعيو ايي
اإلذاعة المدرسية ل تيمية الوع ا ألمن الفكري لدى الطاللا
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تسعى الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:

 ما الدور الذي ميكن أن تقوم به اإلذاعة املدرسية يف تنمية الوعى بـاممن الفكـري لـدال ـال
املدارس الثانوية الفنية؟
تهييدف الد ارسيية الا لييية اشييو أس سييل لييل التعييرف عح ي الييدور الييذي مويين أا تعييو اييي

اإلذاعة المدرسية ل تيمية الوع ا ألمن الفكري لدى طالل المدارس الة نوية الفييةا
تيتم هذه الدراسة ل الدراس

الوصفية ،وت تخد ميهج الم ح ا لعييةا

جمتمــــــع الــدراســــة:

ويشم برامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة "المعدمة ل اعض المدارس الة نوية الفيية

الاي عية والزراعية والتج رية "بيين – بي

أدوات وعينـــــة الدراســــة:
اسييتخد الب ل ي

ي

مييع بي ن ي

" ل ما اة العحيوبية خاله ا اراسل ك م ا
هييذه الد ارسيية أاا تاحي ي المضييموا لعيييية ميين ب يرامج

اإلذاعة المدرسية
ي ي ي (التااي ي ييين الفكي ي ييري) ي ي ييل الترتيي ي ييو األوه لعي صي ي يير وموون ي ي ي

األمي ي يين الفكي ي ييري

المعدم ي ي يية ي ي ييل بي ي ي يرامج اإلذاع ي ي يية المدرس ي ي ييية "عيي ي ي يية الد ارس ي ي يية" بي ي ي ييبة 3و ،%35و ي ي ي ي الترتي ي ي ييو

الة ي ي ن

ي ي ( ي ييل تهي ييذثو العع ي ي ولفي ييل الي يييف

الترتي ي ي ييو الة لي ي ي ي

(اور م س ي ي ي ي

وصي ييي نة الج ي ييد) بي ي ييبة 9و ،%20و ي ي

ي ييل

الدول ي ي يية ي ي ييل بيي ي ي ي األم ي ي يين الفك ي ي ييري) بي ي ي ييبة 6و ،%9و ي ي ييل

الترتيي ي ييو ال اراي ي ييع ي ي ي ( نبي ي ييذ العيي ي يير والتطي ي ييرف الفكي ي ييري بي ي ي ييبة 8و ،%8و ي ي ي ( توكيي ي ييد قي ي يييي
الوسي ي ي ييطية وااعتي ي ي ييداه والت ي ي ي ي مح ) ي ي ي ييل الترتيي ي ي ييو الخ ي ي ي ي م

بي ي ي ي ييبة 9و ،%6و(نشي ي ي يير تع ي ي ي يية

الا ي ي يوار وااخي ي ييتالف وتعي ي ييدثر ا خي ي يير) ي ي ييل الترتيي ي ييو ال ي ي ي اس 6و ،%6و ي ي ييل الترتيي ي ييو ال ي ي ي اع
بي بة 7و%5
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ت ييهي اإلذاعيية المدرسييية ييل التكييوين المعر ييل والفكييري واا تم ي عل لحطييالل أ ةيير ميين

الدروس التعحيد ة ا بو مو نية تيويع ماتوى اإلذاعة التل تعتمد عح الكحمة الم يموعة والمي تر

الا ييوتل ،كمي ي تعمي ي اإلذاع يية عحي ي ربي ي الطي يالل خاوصي ي و ييل المرلح يية الة نوي يية امج ييتمعهي
المدرسل والماحل ،اطريعة تعو عح الشير والتاحيي والتف يير والتب يي  ،وهيل ت يع بيذل
بهي العدثد من المف هيي واأل ك را

لي

إلذاعيية المدرسييية أاا اتا ي ه ه ميية ت ييتخدمه ك ي المييدارس عح ي اختال ه ي (ابتداوييية-

عداا ة– ت نوية) ،وتو ي ل

مهور التالميذ المادوا والمتي سق يه ا

ويعييد األميين الفكييري ميين الماييطحا

الادثةيية ن ييبي و ،ليي

()1

بييدأ خييذ مرتبيية متعدميية ييل

أعع ل التطور الكبير الذي شهده الع لي ،و ل ظي الةيور المعحوم تيية الكبيرى ،وميع تطيور وسي و
ااتا ه والمواصال  ،وسهولة انتع ه الةع

وت تر اعضه ببعض ،هو اميزلة األاا التل ثيتي

ميين خالله ي ااختي ي ر بييين المتي قض ي  ،وبييي لمي اإلن ي ا األم نيية ،وبييي وييوا الفييرا ص ي لا و أو
العو  ،وبي ذا صحح ثتاعق األمن الوطيل واإلقحيمل والدوللا
وميين أهييي الم س ي

التربوييية التييل ت ييتطيع أا تاعييق ذل ي ه ي المدرسيية او ي وس ي وحه ؛

ألهميته ي الكبييرى ييل الت ي تير عح ي ن ييبة كبييير ميين الطييالل ييل الوق ي
نو ي لهي مزيد من العي ة والرع ة يل تيربيتهي وعيدااهي لتي

الا

يير الييذي جييو أا

وتمي نضيجهي ،ويموين اسيتغاله

ط ق تهي ومه راتهي ومواهبهي يم اعد لا لح المجتمعا
وليي ي

أا مم رس يية األنش ييطة اإلعالمي يية المدرس ييية ت ي ي عد ييل ت ييدريو ععي ي الط ييالل

ولواسهي عح الماللاة الدقيعة والتاحي والتف ير وااستداه والتعويي وتعد اإلذاعة المدرسييةاا
امة ايية ه ي

اإلعييال األوه لحمدرسيية كم ي ت ي تر وس ي و اإلعييال ييل األ ك ي ر والععييوه ييل أي

مو ا ،كذل ت تر اإلذاعة المدرسية ل أ ك ر وععوه الطاللا

) (1مامييد معييو

()2

ا إع ال ا الل الالا ا ارسالالاص فالالألل االالوإ اعا الالال مدراعالالاترا المدرسالالية من ال ار را التل أل يالالة

( الع هر  :اار الفكر العربل )1994 ،ص81ا

) (2خ لييد ب يراهيي سييعد ا إراعالالة الر ااالالياص الين النظر الالة مالتلقي ال (الع ي هر  :مركييز اإلعييال العربييل)2012 ،
ص 6ا
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ونا اور لهذه األهمية الب لغة لإلذاعة المدرسية واوره الم تر ل لي الطالل ،لذا ثتضح

ليي الييدور الهي الييذي مويين أا تعييو اييي اإلذاعيية المدرسييية ييل تيمييية الييوع اي ألمن الفكييري لييدى
الطييالل ،وميين هي ي

كيير وأهمييية الد ارسيية الا لييية التييل تتي ي وه اور اإلذاعيية المدرسييية ييل

ي

تيمية األمن الفكيري ليدى طيالل الميدارس الة نويية الفييية ،وذلي سيعي و لمعر ية هيذا اليدور لحوقيوف
عح ااستف ا األمة

ل توظير اإلذاعة المدرسية لتيمية األمن الفكريا

انطالقي و ميين كييوا اإلذاعيية المدرسييية ألييد أهييي األنشييطة المدرسييية التييل م رسييه الطييالل

اشو ثومل من خاله ط بور الاب

أو الف اة ،وم له من ت تير امي تعدميي مين عي ار اثييية

وتع ي يية وتعحيمي يية وتر يهي يية ،و م ني ي و اع ييدر األم يين الفك ييري عحي ي التاا ييين األخالق ييل والعع و ييدي
والةع ي ل لحمتعحمييين ،وتهييذثو الععييوه مم ي عييد ألييد معوم ي

المواطييية ييل ظ ي هييذا العايير ،تييي

ااسييتداه عح ي المشييوحة الباةييية ميين خيياله طييالل الب ل ي

العحمييية ال ي اعة ييل

مج ه التخاص والمج ا

اسييتع ار

الدراس

تع ييد الد ارسي ي

أهييي الد ارسي

ق الب ل

عح ي الد ارس ي

المرتبطة اي من كتو وباوث واوري ا

ال ي ي اعة أل ييد ماي ي ار تادث ييد المش ييوحة الباةي يية؛ ل ييذا س ييع الب لي ي
واألااي ث العحمييية ذا

الاييحة امو ييول الد ارسيية ،ولت ييهي عيير

بتع يمه ل ماورين عح الياو الت لل:

لي ي

هييذه

احملور امول :الدراسات اليت تناولت اإلذاعة املدرسية.
المحور األول :دراسات تناولت اإلذاعة المدرسية بشكل عام:
 -1دراسة إيمان فؤاد إبراهيم محمد( )2016( )1بعنوان " دور اإلذاعة المدرسية في
تنمية الوعي الصحي لدى تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي".
تهدف الدراسة ل التعرف عح الدور اليذي تعيو ايي اإلذاعية المدرسيية يل تيميية اليوعل
الاييال ،ومييدى اعتم ي ا التالميييذ عح ي اإلذاعيية المدرسييية ،كماييدر لحمعحوم ي
تي ترهي بهي واسييتخدم

الايياية ،ومييدى

الب لةيية أااتييين ألييدهم  :ييل الد ارسيية التاحيحييية وهييل أاا تاحيي المضييموا

( )1مي ا ي اا بيراهيي مامييدا اور اإلذاعيية المدرسييية ييل تيمييية الييوعل الاييال لييدى تالميييذ الاحعيية األولي ميين
التعحيي األس سل ،رسالة اجستير ( معة بيه  ،كحية التربية اليوعية :ق ي ااعال التربوي)2016 ،ا
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لعيييية ميين بيرامج اإلذاعيية المدرسييية ،والة نييية :ييل الد ارسيية الميدانييية وهييل اسييتم ر ااسييتبي ا عحي
عيييية ميين تالميييذ الايير الخ ي م

وال ي اس اابتييداول لييبعض المييدارس اما ايية العحيوبييية عح ي

عيية قوامه ( )400مفرا وقد توصح


المو ييوع

يي

الدراسة ل مجموعة من اليت وج أهمه :

الدثيي يية عحي ي رأس المو ييوع  ،وتعي ي رل ن ييبته ل ييدى كي ي م يين

مدارس الاضر والريف بي بة (45و )%28لحاضر13( ،و (%29لمدارس الريفا


المو ييوع

يي

الا يياية ييل الترتي ييو الخي ي م

لم ييدارس الري ييف والاض يير بي ييبة

(77و )%11لمدارس الاضر48( ،و )%10لمدارس الريفا

صايةا

 و وا عالقة االي لا ووي بين اليول ومدى اهتم اإلذاعة المدرسية اإذاعة مو وع
 اهتم الع ومين ا اتا ه بتوعية التالميذ صاي ونف ي واهتم مهي اإذاعة اليش ار الاايةا

 -2دراسة إيمان فراج محمد عبدالله ()1( )2015بعنوان " دور األخبار المقدمة فيي
الصحافة واإلذاعة المدرسية في تلبية احتياجات طالب المرحلة اإلعدادية".
تهيدف الد ارسية لي التعيرف عحي اور األخبي ر المعدميية يل الاييا ة واإلذاعية المدرسييية
ييل تحبييية التي ي

طييالل المرلحيية اإلعداا يية ميين خيياله التعييرف عح ي الم يواا اإلخب رييية التييل

تعدمه الاا ة واإلذاعة المدرسية وأنواعه ومدى قب ه الطالل عح تح المواا واستف اتهي مين

تعر هي له  ،واألسب ل التل تجع الطالل فضحوا الم ا اإلخب رية عن الموارا ااخرىا
واستخدم

الدارسة ميهج الم ح ا لعيية عح عيية موونة من ( )400مفرا من الذكور

واإلن ث تي اختي رهي اطريعية عشيواوية كمي تيي تاحيي مضيموا ( )24مجحية لي و و( )40برني مج
ذاعل عح مدار ا ا ارسيل ك مي اميدارس الد ارسية  ،وقيد توصيح

اليت وج أهمه :

-1

(األخب ر) ل المرتبية األولي مين ليي

الد ارسية لي مجموعية مين

ترتييو الفعي ار األ ةير أهميية بي يبة 4و%59

م يين المبا ييوتين عتم ييدوا عحي ي الا ييا ة واإلذاع يية المدرس ييية ييل الاا ييوه عحي ي األخبي ي ر
ير عتميد
والمعحوم بدر ة كبير  ،بييم 8و %35ميهي عتمدوا عحيه بدر ة متوسطة ،وأخي وا
عح 8و %4ميهي عحيه بدر ة ميخفضةا

( )1م ا راج مامد عبدهللاا اور األخب ر المعدمة ل الاا ة واإلذاعة المدرسيية يل تحبيية التي ي طيالل
المرلحيية اإلعداا يية ،رسالالالة اجسالالتير ( معيية عييين شييم  ،معهييد الد ارس ي العحي ي لحطفوليية :ق ييي اإلعييال
وتع ة الطف )2015 ،ا
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 -2ي ي

(ااس ييتف ا م يين األخبي ي ر ييل الد ارس يية) ييل معدم يية اإلش ييب ع

المتاعع يية م يين مت اع يية

المباوتين ل خب ر ل الايا ة واإلذاعية المدرسيية مين و هية ناير المبايوتين بي يبة بحغي

5و ،%45ت ييي (تيعي ي ل ييل األل ييداث الج ري يية) ييل المرتب يية الة ني يية بي ييبة بحغي ي

2و ،%41ت ييي

(ت عدنل عح التفكير ال حيي وتوسيع مداركل) ل المرتبة الة لةة بي بة 1و %40تي ت وى
ال من (ت عدنل ل تكوين أراول واتخ ذ اعض الع ار ار ال يحيمة) و(ت ي هي يل بيي

كيري

وشخايتل) ل المرتبة الرااعة بي بة 1و%32ا

 -3و وا عالقة االي لا ووي بين نول المباوتين (الذكور واإلن ث) ومدى تحبية األخب ر المعدمة
ييل الاييا ة واإلذاعيية المدرسييية التي ي المباييوتين عيييد م ييتوى االيية9و %99وذل ي
اا ل قيمة ك  2بحغ

(007و )37عيد ار ة لرية= ()2ا

 -4عييد و ييوا عالقيية االيية الا ي وي بييين ما ي

ق ميية المباييوتين (ريييف ولضيير) ومييدى اعتم ي ا

المباييوتين عح ي الاييا ة واإلذاعيية المدرسييية ييل الااييوه عح ي األخب ي ر والمعحوم ي
لماي اإلق ميية اا ي ل قيميية كي  2بحغ ي

و وع ي

(824و )5عيييد ار يية لرييية= ( ،)2وهييل قيميية ييير

االة لا ووي ا
 -3دراسيية إيمييان رلييا السيييد عبييد الييرحيم ( )1( )2015بعنييوان "فاعلييية اسييتخدام
اإلذاعة المدرسية اإللكترونية لتلبية احتياجات طالب المدارس الثانوية":
تهييدف الد ارسيية لي التعييرف عحي قيي س مييدى عحييية اسييتخدا اإلذاعيية المدرسييية االكترونييية
ل تحبية اعض التي ي

الطيالل اليف يية واا تم عيية يل الميدارس الة نويية ،كمي تهيدف لي تعيد ي

نموذج إلذاعة مدرسية لكترونية متخااة لطالل المدارس الة نوية ا إل

ة ل تيو ير أاا لرع ية

الطيالل الموهيوبين يل مجي ا اإلذاعية المدرسيية خي رج المدرسية ،كيذل تيدريو الطيالل عحي

برامج ذاعية مدرسية لكترونية ،والتل مون أا ت عدهي عحي التو ييي المهييل لهيي يل الم يتعب

نتي ج
يل

المج ا اإلعالمية؛ وقد استخدم الب لةية المييهج شيبي التجريبيل عحي عييية عمد ية قوامهي ()100

مباوث تتراو أعم رهي من ( )18:15سية مين الطيالل (اليذكور -اإلني ث) ا لميدارس التجريبيية ،وقيد
اسيتخدم الب لةية معيي س االتي ي

اليف يية واا تم عييية يل العيي س العبحيل والبعيدي لاللتي ي

( )1م ي ي ا ر ي ي سي يييد عبي ييدالرلييا عحيي يية اسي ييتخدا اإلذاعي يية المدرسي ييية اإللكترونيي يية لتحبيي يية التي ي ي طي ييالل
الم ي ييدارس الة نوي ي يية ،رسالالالالالالة اجسالالالالالتير ( مع ي يية ع ي ييين ش ي ييم  ،معه ي ييد الد ارسي ي ي العحيي ي ي لحطفول ي يية :ق ي ييي
اإلعال وتع ة والطف )2015 ،ا
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اليف ييية واا تم عييية لك ي ميين المجموعيية الض ي اطة والتجريبييية ،وكييذل اسييتخدم اسييتم ر استعا ي
ا لمع بحة لإل اة عح ت ي الا الد ارسية والتعيرف عحي أ ار طيالل المجموعية التجريبيية عييية الدارسية
ل تجربة تاميي ذاعة مدرسية لكترونية خ صية بهيي وذلي خياله العي الد ارسيل () 2014/2013

وقد توصح الدراسة ل مجموعة من اليت وج أهمه :

 و ييوا ييروق ذا اال يية لاي ي وية ب ييين متوس ييطل ار ي ي
مااحة معي س االتي

اليف ية واا تم عية ل العي س العبحل ،ا إل ي ة لي و يوا يروق ذا

االيية لا ي وية بييين متوسييط

ار ي

طييالل المجموعيية التجريبييية عح ي أاع ي ا (اانتم ي واألميين

وتعييدثر الييذا وااسييتعاله واإلنج ي ) ومتوسييط
االتي

تو ييد ييروق ذا

االيية لا ي وية بييين متوسييط

ار ي

ار تهي يل العيي س

اليف ييية اا تم عييية لا ي لح العي ي س البعييدي ،كييذل ا تو ييد

االيية لاي وية بييين متوسييط

الذكور ل نف

طييالل المجموعيية التجريبييية

اليف ية واا تم عية ل العي س العبحل ومتوسط

البعييدي عح ي معي ي س االتي ي
ار

ار ي

طييالل المجموعيية الض ي اطة عح ي معي ي س

اليف ية واا تم عية ل العي س البعدي لا لح المجموعة التجريبيةا

عح معي س االتي
ييروق ذا

المجم ييوعين التجريبي يية والضي ي اطة عحي ي

ار ي

اإلني ث ييل المجموعيية التجريبييية ومتوسييط

المجموعة عح ماطة معي س االتي

اليف ية واا تم عيةا

المحور الثاني :دراســات تنــاولـــت األمـــــن الفكـــري:
 -1دراسة عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني( )2015بعنوان(" )1األمين الفكيرو ورثير
على المجتمع":
تهدف الدراسة ل التعرف عح معي األمن الفكري ومعز ا

واستخد الب ل

الميهج الوصفل مقد تألالت الدراسة إلى

ومهيداا

األمين الفكيري،

مألعة ن النتائج أهمرا:

 لحمف هيي أهميته وخطره  ،هل ق عد المعر ة األس سية ،وهل تعع اليو ل قحو الارال
الاض ري والفكري بين األمي ،مم ثو و العي ة ا لمف هيي تاعيوع ل من الفكريا
 األميين امفهوميية الواسييع شييم األميين ييل الج نييو اليف ييل واألميين ييل الج نييو الجي ي ول
واألمن ل الج نو ال ي سل واألمن ل الج نو الشرعل و ل ك

وانو الاي ا

) (1عبييد الييرلمن سييعد مفيير الشييهرانلا األميين الفكييري وأتيير عح ي المجتمييع ،رس ي لة اكتييوراه ( معيية أ ارم ي ا
اإلسالمية :معهد ااوث واراس

الع لي اإلسالمل) 2015 ،
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ا هللا ي وعيال بيين يل

لغي  ،وعيي ايي عي ية وعية ،بي
 اهتي اإلسال ا ألمن اهتم وم ا و
ت اي أني من اليعي العايمة التل متن به عحيهي ،حن تتاعق أي سع ا وطم نييية لحفيرا
والمجتمع ا بتاععيا

 أول اإلسال عي ة كبير ا لعع والفكر ،وأعط اإلن ا لريتي يل الياير والتفكير ،ألا الععي

لتمي سيييعواه
والفكيير ذا نايير لي عايييي خحييق هللا وصيييعة وتجييرا ميين ميييع الايوارف إنييي و
ل خشية هللا وتعواه ،وب لت لل من كره من ك م ث اي اي ل الزيغ واانارافا

 مفهييو األميين الفكييري عييد ميين المف ي هيي الادثةيية التييل لييي تعييرف ييل تع تي ي اإلسييالمية
بحفاه ي  ،و ا ك ي ا لحش يريعة راليته ي ييل لفييل الييدثن والعع ي  ،وبي ي مفهييو األميين الفكييري
ييتدع م ار عيية ناييوص الش يريعة اإلسييالمية وتطبيع ته ي  ،لحخحييوص ا لرالييية التك محييية

لتاعيق األمن عح الفكر ااعتع ايا

 نش ي ي مفهي ييو األمي يين الفكي ييري ي ي

ي ييل مرلحي يية مت ي ي خر  ،وقي ييد ك ي ي ا لحعحم ي ي والي ييدع

يواا كبيير ييل ال يعل لتاعيييق األمين الفكييري،
والمايحاين ييل تي ريم األميية اإلسيالمية هي و
وال عل لافل كر الم حمين والتادي لك م ث اي بهي ل اانارافا

 -2دراسة نجالء شحته اسماعيل ( )1()2014بعنوان  :تنميية بعيم مهيارات التفكيير
الجيد لدى طالبات التعليم الثانوى الفنى كمدخل لتعديل السلوك:
تهدف الدراسة ل تيمية اعض مه ار التفكير الجيد لدى ط لبي

التعحييي الةي نوى الفيي

مدخ لتعدث ال حوك من خاله قيي س ميدى عحيية البرني مج الم يتخد ي الد ارسية الا ليية ي

ت ار ع م توى األ ك ر الالععالنية وخفض ال حوك العدوان ور ع تعدثر الذا
التجريبييية واسييتخدم
لداهم

الد ارسيية الميييهج التجريب ي ميين خيياله التاييميي العبح ي والبعييدى لمجمييوعتين

اطة واألخرى تجريبية وذل لمعر ة وتادثد مدى عحية البرني مج التيدريب الم يتخد

تيمية اعض مهي ار التفكيير الجييد ليدى عييية مين ط لبي

الفي الالو ثت ي سحوكهن ا لعدواا ،مقد تألالت الدراسة إلى


عحية البرن مج التدريب

ور ع تعدثر الذا

الاير األوه مين التعحييي الةي نوى
مألعة ن النتائج أهمرا:

ت ار ع م توى األ ك ر الالععالنية وخفض ال حوك العيدوان

لدى عيية الدراسةا

( (1نجال شاتي سم عي ا تيمية اعض مه ار

التفكير الجيد لدى ط لب

ال حوك ،رسالة اكتألارة ( ،معة عين شم  :كحية البي
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 -3دراسة سيد عبد الظاهر محمود عبد العليم ( )1( )2014بعنيوان :المدرسية اممنية
كمدخل لإلصالح التربوو للتعليم الفني في مصر في ليوء خبيرات بعيم اليدول
المتقدمة:
الدرسيية ل ي التعييرف عحي مفهييو المدرسيية ا ميييةThe safe school concept
تهييدف ا

مفهييو تربييوي لييدث  ،ييل ك ي ميين الوا ي

المتاييد األمريوييية ،ومع طعيية أونت ي ريو ييل كيييدا ،و ييل

الي ا ي ا ،وم ليزي ي  ،و ييل

ييو الد ارس ي

المدرسية ،وا ا والجه

المجتمعية ذا الاحة ا ليا التعحيمل المدرسلا

وال م

والباييوث واألابي ي

ذا الاييحةو أ ض يو تادثييد الخا ي وص

التل ت هي ل تو ير المدرسية ا ميية التيل ثيشيده المتعحميوا ،والمعحميوا ،وأعضي الهي ي
الدراسة الميهج المع را ،مقد تألالت الدراسة إلى

واتبع

مألعة ن النتائج أهمرا:

ييرور تييو ير المييدارس ا مييية كمييدخ لإلص يال التربييوي لحتعحيييي الفيييل ييل مايير ث يرتب



اموا هيية مشييوحة العييير المدرسييل،و وا تشيريع

اسييتورية وق نونييية تحتييز اام يية المتعحمييين

والمعحمين والهي ة المدرسية ت هي ل تو ير مدرسة آمية خ لية من العيرا

ض ي ل ي و ييوا م ي ا و اراك ع ي لمل ألهمييية تييو ير المييدارس ا مييية ،وأا
 توصييح الد ارسيية أ و
تاعيييق المييدارس ا مييية ثتطحييو م ي ولية مشييتركة لجميييع أعضي المجتمييع المدرسييل ،وشييرك
تطبيق الع نوا ،واإلاا ار التعحيميةا

المجتمع المدرسل ،وا ا  ،وميام
ط ر م تعيد مين عير
ت الا

لمشيوحة الد ارسية و يل

يو نتي وج الد ارسي

ال ي اعةو يإا

الدراسة الراهية مون تادثده ل الت اله الروي ل الت لل:

 ما الدور الذي ميكن أن تقوم به اإلذاعة املدرسية يف تنمية الوعى بـاممن الفكـري لـدال ـال
املدارس الثانوية الفنية؟
م نقث

ن هذا التساؤل الرئيسى

مألعة ن التساؤالص ال رعية التالية:

أوالً :تســـــاؤالت الـــــدراســـــة التحليليـــــة:
أ) تساؤالص خااة بالشكا" :كيإ قيا ؟"
 من عو اإعداا الم ا المعدمة

برامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"؟

( (1سيد عبد الا هر ماموا عبد العحييا المدرسة ا مية كميدخ لإلصيال التربيوي لحتعحييي الفييل يل ماير يل
خب ار اعض الدوه المتعدمة :اراسة مع رنة ،رسالة اجستير ( ،معة أسيوط :كحية التربية)2014 ،ا

يو
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 م الم توي

 م ه مج ا

الحغوية الم تخدمة ل تعد ي برامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"؟
التغطية لبرامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"؟

 م الما ار الت تعتمد عحيهي بيرامج اإلذاعية المدرسيية يل تيميية اليوع اي ألمن الفكيري
ل " عيية الدراسة"؟

برامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"؟

 م الفع ار الم تخدمة

ب) تساؤالص خااة بالمضمألن " :ارا قيا؟"
 م عي صر وموون

األمن الفكرى المعدمة ل برامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"؟

 م ي وس ي و اإلقي ي ل الم ييتخدمة ي تعييد ي عي صيير األم يين الفكييرى ييل ب يرامج اإلذاع يية
المدرسية "عيية الدراسة"؟
تهييدف الد ارسيية الا لييية اشييو أس سييل لييل التعييرف عح ي الييدور الييذي مويين أا تعييو اييي

اإلذاعة المدرسية ل تيمية الوع ا ألمن الفكري لدى طالل المدارس الة نوية الفييةا
عد أهداف رعية تتمة

وييبةق من هذا الهدف الروي

أوالً :أهداف خاصة بالدراسة التحليلية:

 معر ة من عو اإعداا الم ا المعدمة
 التعي ييرف عح ي ي الم ي ييتوي
الدراسة"ا

 معر ة مج ا

يم ثحل:

برامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"ا

الحغويي يية الم ي ييتخدمة ي ييل تعي ييد ي ب ي يرامج اإلذاعي يية المدرسي ييية "عييي يية

التغطية لبرامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"ا

 رصييد نوعييية الماي ار التي تعتمييد عحيهي بيرامج اإلذاعيية المدرسييية ييل تيمييية الييوع اي ألمن
الفكري ل "عيية الدراسة"ا

 معر ة الفع ار الم تخدمة

 التعييرف عح ي عي صيير وموون ي
الدراسة"ا

 الوق ييوف عحي ي

برامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"ا

وسي ي و اإلقيي ي ل الم ييتخدمة ي ي تع ييد ي عي ص يير األم يين الفك ييرى ييل بي يرامج

اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"ا
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مدرسية

ت ييتمد الد ارسيية الا لييية أهميته ي ميين أهمييية اإلذاعيية المدرسييية اإعتب ره ي وسيييحة عالمييية
تمع الطالل لفعراته اشو ثومل من خاله طي بور الايب

أو الف ياة ،أ ضي و ت يتمد

أهميتهي ميين أهمييية األميين الفكييري ميين خيياله التااييين الفكييري واألخالقييل والعع وييدي لحمتعحمييين،
وأ ضي و مين أهميية المرلحيية العمريية لطيالل المييدارس الة نويية الفييية "المرهعيية المتوسيطة" ،ومي لهي
من خا وص وسم

ترتب ا ت ل المدارك ونمو المع رف لدثهيا

تعتمييد هييذه الد ارسيية عح ي توصييير الييدور الييذي مويين أا تعييو اييي اإلذاعيية المدرسييية ييل

تيمية الوع األمن الفكري لدى طالل المدارس الة نوية الفييةا

الد ارس ي

تعتمد هذه الدراسة ميهج الم يح ا لعييية ،واليذي عيد
الوصييفية ،لي ي

ال يراهن ،اعييد مييع البي ن ي

اإل ار ا

ييتهدف هييذا الميييهج ت ييجي وتاحي ي وتف ييير الا ي هر ييل و ييعه

الال ميية والك ييية عيه ي ( ،)1وعيين عي صييره ميين خيياله مجموعيية ميين

الميامة ،والتل تادا نول البي ن

يتمثا

يمن أليد الميي هج الم يتخدمة يل

ومادره وطرق الااوه عحيه ا

تمال الد ارسالة :الي :بيرامج اإلذاعية المدرسيية "عييية الد ارسية "المعدمية يل اعيض

المدارس الة نوية الفيية الاي عية والزراعية والتج رية "بيين – بي
ا اراسل ك م ا
تتمة

()2

" يل ما اية العحيوبيية خياله

ل عيية من برامج اإلذاعة المدرسية المعدمة يل اعيض الميدارس الت اعية إلاارتيل

طييوو وكفيير شييور اما ايية العحيوبيييةووه ( :مدرسيية كفيير شييور الفيييية بيي

ومدرسيية كفيير تاييف

التج رييية المشييتركة ومدرسيية الشييهيد م ي عد /أ ميين عح ي عبييداله اى الة نوييية الزراعييية )الت ي اعين
( )1ماموا ل ن سم عي ا مي هج الباوث العحمية وتطبيع ته ل الدراس
ص98ا

اإلعالمية ،رجال سالا ،2010 ،

( (2مامد عبد الاميدا بوألث الصوا:ة ( الع هر  :ع لي الكتو )1992 ،ص 93ا
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إلاار كفيير شييور التعحيمييية اما ايية العحيوبييية و (مدرسيية طييوو الاييي عية بيييين ومدرسيية ن صيير

الفييي يية التج ريي يية المشي ييتركة ومدرسي يية مشي ييتهر الة نويي يية الزراعيي يية )الت ي ي اعين إلاار طي ييوو التعحيميي يية

اما اة العحيوبية ،والتل تتي وه يل مضيمونه مفي هيي األمين الفكيري اشيو روي يل ،وتيي اختيي ر

ت ي ييالث م ي ييدارس م ي يين الم ي ييدارس الة نوي ي يية الفيي ي يية اوي ي ي

(الا ييي عل– الز ارع ييل – التجي ي ري) اوي ي

اار اايي ي ي

تمةي ي ي ه ي ييذه الم ي ييدارس التعح ي يييي

اار  ،وذلي ي خ يياله ت يير التاحيي ي و م يين خ يياله الفاي ي

الد ارسي ي ييل األوه لحع ي ي ي الد ارسي ي ييل ( ،) 2017 – 2016والي ي ييذى بي ي ييدأ ي ي ي 2016/9/24ولت ي ي ي
2017/1/26ا

تتمثا فدما هذه الدراسة :يما يلي:

أ) حـــــدود موضوعيـــــــة:
لي

ت تهدف هذه الدراسة التعرف عح اور اإلذاعة المدرسية ل تيميية اليوع اي ألمن

الفكري ليدى طيالل اعيض الميدارس الة نويية الفييية اما اية العحيوبيية اشيو روي يلو وبيي و عحييي
تي او نت وج هذه الدراسة عح برامج اإلذاعة المدرسية اوا يره من المواا األخرى

) حــدود زمنيـــة ومكانية:
تتمة

ل الفتر الزميية لتاحي شو ومضموا عيية مين عي ار بيرامج اإلذاعية المدرسيية

" عييية لحد ارسية التاحيحيية" المعدميية يل اعيض المييدارس الة نويية الفييية "بيييين وبيي " ،وذلي خيياله
الفا الدراسل األوه لحع الدراسل () 2017 – 2016ا
اعتمد القافث على اعاماص التالية:

أ) أداة حتليل املضمــون:
ق ي الب ل ي

ا سييتخدا أاا تاحي ي المضييموا وه ي "أاا ت ييتخد ييل وصيير المضييموا

الا هر والاريح لحم ا اإلعالمية و هي المع نل وال حوك المعترا اا هر الدراسة"ا

()1

( (1رج ك م ا بوألث اإلع ا مالرأي العاا (الع هر  :اار اليشر لحج مع  ،)2001 ،ص 123ا
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لي ق الب ل بتاميي استم ر تاحي المضموا لتاحي شيو ومضيموا عييية مين بيرامج
اإلذاع يية المدرس ييية المعدم يية ييل اع ييض الم ييدارس الة نوي يية الفيي يية "عيي يية الد ارس يية"و والت ييل تتيي ي وه ييل
مضمونه األمن الفكري اشو روي ل تاحييالو مو يوعيو كمييو وكيفييوو وذلي امي خيد أهيداف الد ارسية
ويجيو عن ت الاته  ،وذل خاله الفا الدراسل األوه لحع الدراسل () 2017 – 2016ا
وذل ي بهييدف التعييرف عح ي الييدور الييذي مويين أا تعييو اييي اإلذاعيية المدرسييية ييل تيمييية
الوع األمن الفكري لدى طالل المدارس الة نوية الفييةا
المعالجات اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة :
اعد تاميي ااستم ر و ار اختب ار الادق والةب
لتفريغ البي ن

لهم قي الب لي

اإعيداا الجيداوه

تمهيدا لحتاحي اإللا و واستخراج اليت وج ا ستخدا برن مج التاحيي اإللاي و
ااختب ار اإللا وية الت لية :

 ،spssوقد استخد الب ل

 التك ار ار الب يطة والي و الم وية ا
 المتوسط

الا بية واإلنا ار

المعي رية والو ا الي ب ا

ل ل مع م ارتب ط بيرسوا ا

 -1دور:
م عني :م تعو اي اإلذاعة المدرسية من خاله م تعر ي يل عراتهي اإلذاعيية مين مي ا
ل مداا الطالل امعحوم

ومض مين خ صة ا ألمن الفكريا

 -2اإلذاعــــة املدرسيــــــة:
م تقنالالى القافالالث التعر الالا اإلج ارئالالي التالالالي لإلراعالالة المدرسالالية" :هييل نشي ط ليير عييو اييي
طي يالل المدرس يية تاي ي

شي يراف أل ييد المعحم ييين ا لمدرس ييةو وتش ييم العدث ييد م يين الفعي ي ار (الدثيي يية

واإلخب رية والةع ية والتعحيميةوااااا و يره )و والتل تعد ثومي و خاله ط بور الاب

ا
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 -3اممــــن الفكــــري:

م تقنى القافث التعر ا اإلجرائي لأل ن ال كري مهأل" :هو لم ية كير أ يراا المجتميع –

ومن بييهي طالل المدارس الة نوية الفيية  -من خاله الاف ظ عحي المياومية العع ود ية والةع يية

واألخالقية مم اعق ااستعرار ل الاي اا تم عية"ا

متهيـــــــد:

تي تاحي عيية برامج اإلذاعة المدرسية ل المدارس الة نوية الفيية "عييية الد ارسية" خياله

الفا الدراسل األوه لحع الدراسل () 2017 – 2016ا

بهدف التعرف عح اور اإلذاعة المدرسيية يل تيميية اليوعل اي ألمن الفكيري ليدى طيالل

المييدارس الة نوييية الفيييية معتمي ويدا عح ي ولييد المو ييول أو الفكيير كولييد لحتاحي ي لي ي
خم ولدا أس سية لتاحي الرمو الحفاية وهل(:)1
 -1مفالالدة الكلمالالة :وهييل أصييغر ولييد ميين الولييدا

أا هي ي ك

الم ييتعمحة ييل تاحي ي الم ييتوى وتتضييمن

الكحمة وموون ته ك لجم ا
 -2مفدة المألاألع أم ال كرة :وهل أ ةر الولدا
محة أو كر ا

استخدام ع ا ل ااتاي ه وهيل عبي ر عين
و

 -3مفدة الشخصية :وت تخد ل تاحي العاص واأل ال والبرامجا
 -4الألفدة اللقيعية للمااة اإلع ية :وهل التل تخدمه ميتج الم ا اإلعالمية لتعد مه ل

مهورها

 -5مفالالدة يالالاييم المسالالافة مال ال ن :لمعر يية الييزمن الييذي اسييتغرقتي الم ي ا اإلعالمييية ،وقييد تييي
ذاعي ي لك ي مدرسيية ميين مييدارس الد ارسيية تييي اختي ره ي عيين
مج ي
و
سيياو عيييية قييدره ( )15برن و
طريق األسبول الاي عل خاله الفا الدراسل األوه لحع الدراسل () 2017 – 2016ا
وبحييغ عييدا ولييدا

التاحيي المعدميية ييل بيرامج اإلذاعيية المدرسييية "عيييية الد ارسيية" ()645

ذاعي ا
مج
و
ولد تاحي وبحغ عدا برامج اإلذاعة المدرسية ( )90برن و

( )1عي ي طر العب ييد و ك ييل عزم ييلا األس ييحول اإللاي ي ول واس ييتخدام تي ييل اا ييوث الي يرأي العي ي واإلع ييال  ،ط،1
(الع هر  :اار الفكر العربل )1993 ،ص ص 211-209ا
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اليت ي وج التييل أسييفر عيه ي الد ارسيية التاحيحييية لب يرامج اإلذاعيية المدرسييية لحمييدارس

و ي

(عيية الدراسة) عح الياو الت لل:
أوالً :مـن حيـث الشكــل:
الشو لإلذاعة المدرسية ك لت لل:

تي تاحي

ر) معد الماد المقدمة في برامح اإلذاعة المدرسية:
جول رقم ( )3يوضح معد املادة املقدمة يف برامح اإلذاعة املدرسية
صناعي

املدارس
معد املادة

جتاري

اإلمجالي

زراعي

الرتتيب

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

الطلبة

152

%68.5

130

%63.4

138

%63.3

420

%65.1

1

املعلمون باملدرسة

53

%23.8

50

%24.3

58

%26.6

161

%24.9

2

اخصائي الصحافة واإلعالم

15

%0.067

21

%0.102

19

0.087

55

%8.5

3

إدارة املدرسة

2

%0.009

4

%0.019

3

%0.013

9

%1.3

4

أخرال

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اجملموع

222

%100

205

%100

218

%100

645

%100

تشير يا اص ال دمل السا

إلى ا يلي:

 -1الطحبيية هييي الييذثن عومييوا اإعييداا الم ي ا المعدميية ييل ب يرامج اإلذاعيية المدرسييية ييل المييدارس
الة نوي يية الفيي يية "عيي يية الد ارس يية" ليي ي

1و %65ميين

م ي لل الولييدا

ماموا  2008ا
-2

ي ي وا ييل الترتي ييو األوه بتكي يرار  420ول ييد بي ييبة

ويتفييق ذل ي مييع ا ارسيية م ي ا ي اا  2016وا ارسيية أم ي نل

ترتيو المعحموا ا لمدرسة ل المركز الة نل ل عداا الم ا المعدمة يل بيرامج اإلذاعية

المدرسييية بتكيرار  161ولييد بي ييبة 9و %24وير ييع ذلي لتخايييص عي ار متخاايية ييل
الم يواا الد ارسييية عييو اإعييدااه المعحمييوا ا لمدرسيية وي يتي ت ييجيحه ييل س يج خ ي ص لحمعحييي
األخير لو ار التربية والتعحييا

األوه لك م ا اراسية و وع لحتعحيم
 -3ي ي ييل المرك ييز الة لي ي ييل مع ييد المي ي ا المعدم يية ييل بي يرامج اإلذاع يية المدرس ييية أخاي ي ول
الاييا ة واإلعييال بتك يرار  55ولييد بي ييبة 5و %8ميين
المركز الرااع واألخير اار المدرسة بتكرار  9ولدا

م ي لل عيييية الد ارسيية ،و ي

بي بة 3و%1ا

ييل
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ب) اللغة المستخدمة في تقديم برامج اإلذاعة المدرسية :
جدول رقم ( )8يوضح اللغة املستخدمة يف تقديم برامج اإلذاعة املدرسية
اللغة املستخدمة

صناعي

املدارس
ك

اللغة العربية الفصحى
اللغة املبسطة
العامية

جتاري
ك

%

زراعي
ك

%

اإلمجالي

%

%

ك

%53.1 343 %55.4 120 %52.6 108 %51.8 115
%26.2 169 %22.1 48 %27.8 57 %28.8 64
%10
65 %14.2 31 %7.3 15 %8.5 19

اجملموع

%100

222

تشير يا اص ال دمل السا

%100

205

218

%100

645

الرتتيب
1
2
3

%100

إلى ا يلي:

الحغيية العربييية الفاييا ييل الترتيييو األوه ميين لي ي الحغيية الم ييتخدمة ييل تعييد ي ب يرامج
 -1ي
اإلذاعييية المدرسي ييية "عييي يية الد ارسي يية "بتك ي يرار  343بي ي ييبة 1و ،%53وير ي ييع ذل ي ي ل ي ي أا الم ي يواا
المذاعيية أ حبه ي ناييوص ميين الع يرآا الك يريي والاييدث الش يريف والكتييو المدرسييية والكتييو الع ميية
وتتفييق تحي اليتيجيية مييع ا ارسيية سييور عحييل ل يين ( ) 2003وا ارسيية أمي نل مامييوا( ) 2008ميين
ليي ي ك ييوا الحغ يية العربي يية الفا ييا ييل الترتي ييو األوه ييل الحغ يية الم ييتخدمة ييل تع ييد ي بي يرامج
اإلذاعة المدرسية ،ل لي اختحف تح اليتيجية ميع ا ارسية مي ا يراج ( ) 2015وا ارسية مي ا
اا ( ) 2016لي ك ني الحغية المب يطة يل المركيز األوه يل هي تين الد ارسيتين ،بييمي التحي
الحغة المب طة الترتيو الة نل ل الدراسة الا لية بتكيرار  169وليد بي يبة 2و %26وير يع ذلي
استخدامه ل تعد ي األخب ر و عر الم اع واألل اث والتاعيع ا
 -2ي ي

الع مي يية ييل الترتي ييو الة لي ي

الحغ يية الم ييتخدمة ييل تع ييد ي بي يرامج اإلذاع يية

م يين ليي ي

المدرسييية (عيييية الد ارسيية) تكيرار  65ولييد بي ييبة  ،%10وير ييع ذلي
ل الاوي واألمة ه والفك هة وتعد ي التعحيم

ل ي اسييتخدا الع مييية

اإلاارية وبعض الفع ار الخفيفةا

وتتفق تح اليتيجة مع ا ارسية أمي نل ماميوا  2008وا ارسية سيور عحيل ل ين 2003

واراسة م ا راج  ، 2015واراسة م ا اا  2016ا

لغة مستخدمة أخرال يوضحها جدول رقم ( )9التالي:
املدارس

جتاري

اللغة املستخدمة امخرال

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

اللغة اإلجنليزية

24

%1.08

14

%0.06

19

%0.8

57

%0.09

4

اللغة الفرنسية

-

-

11

%0.05

-

-

11

%0.017

5

222

%100

205

%100

اجملموع

214

صناعي

زراعي

اإلمجالي

الرتتيب

645 %100 218

%100
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تشير يا اص ال دمل السا
-1

إلى ا يلي:

الحغة اإلنجحيزية ل الترتيو الرااع من لي

الحغة الم تخدمة ل تعد ي برامج اإلذاعية

المدرسية (عيية الدراسة) بتكرار  57وليد بي يبة 09و %0وير يع ذلي اقتاي ر اسيتخدامه

ييل ذاع ية لوييي وأمة ي ه وتر مته ي ل ي العربييية ييل المييدارس الاييي عية والتج رييية والزراعييية

"عيية الدراسة"ا

الحغيية الفرن ييية ييل المركييز الخ ي م

 -2ي

الحغيية الم ييتخدمة ييل تعييد ي

واألخييير ميين لي ي

ب يرامج اإلذاعيية المدرسييية ييل المييدارس التج رييية بتك يرار  11ولييد بي ييبة 05و %0لحمييدارس
التكي يرار وبي ييبة 017و %0لجمي ييع الم ييدارس عيي يية الد ارس يية،

التج ري يية عيي يية الد ارس يية وب يييف

وير ع ذل استخدامه ل ذاعة اعض الاوي واامة ه الفرن ية وتر مته ل الحغة العربية

بواسطة معحي الحغة الفرن ية ل المدارس التج ريةا
ج) مجال تغطية برامج اإلذاعة المدرسية :

جدول رقم ( )10يوضح جمال تغطية برامج اإلذاعة املدرسية
صناعي

املدارس
جمال التغطية

جتاري

اإلمجالي

زراعي

مدرسي

39

%17.5

29

%14.1

23

%1.1

91

%14.1

حملي

38

%17.1

37

%18.1

19

%0.87

94

%14.5

عام

62

%27.9

63

%30.7

71

%32.5

196

%30.3

جمموع

139

%62.6

129

%62.9

113

%51.8

381

%59.1

عربي

62

%27.9

57

%27.8

80

%36.6

199

%30.8

دولي

21

0.94

19

%0.92

25

%1.2

65

%10.1

اجملموع

222

%100

%205

%100

218

%100

645

%100

مصـــري

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

تشير يا اص ال دمل السا

الرتتيب

إلى ا يلي:

 -1مج ه تغطية برامج اإلذاعة المدرسية المايري ام يتوي تي المدرسيل والماحيل والعي
ل الترتيو األوه مين بيين مجي ا

ي

التغطيية بتكيرار  381وليد بي يبة 1و %59وير يع

ذل ي ي اهتم ي ي الطي ييالل والمعحمي ييوا وأخا ي ي ول الاي ييا ة واإلعي ييال واإلاا ار المدرسي ييية
ا لمو وع

الماحية المدرسية والماحية والتل تادث اشو ع

ل مارا
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 -2مج ه تغطية برامج اإلذاعة المدرسية عح الم توى العربيل ي
ب ييين مجي ي ا

التغطي يية بتكي يرار  199ول ييد بي ييبة 8و ،%30و ي ي

يل الترتييو الةي نل مين
ييل الترتي ييو الة لي ي

واألخير مج ه التغطية عح الم توى الدولل بتكرار  65ولد بي بة 1و%10ا

 -3ا ثو ييد اخييتالف بييين ترتيييو مج ي ا

التغطييية لب يرامج اإلذاعيية المدرسييية بييين المييدارس

ي مج ي ه التغطييية عح ي الم ييتوى

الة نوييية الفيييية الاييي عية والتج رييية والزراعييية لي ي

الماري أواو ثحيي مج ه التغطية عح الم توى العربل تي الدولل ل الترتيو األخيرا

د) المصــادر التــي تعتمــد عليمــا بــرام اإلذاعــة المدرســية فــي تنميــة الــوعي بــاألمن
الفكري:
جدول رقم ( )11يوضح املصادر اليت تعتمد عليها برامج اإلذاعة املدرسية يف تنمية الوعي باممن الفكري
املصادر

املدارس

القرآن الكريم
الكتب املدرسية
الكتب العامة
صحف وجمالت
قنوات تلفزيونية
حمطات إذاعية
اإلنرتنت
املعلمون
امسرة
اإلدارة
أخرال
أخصائي الصحافة واإلعالم
اجملموع

صناعي
ك
38
10
62
32
1
1
8
53
2
15
222

%
%17.1
%0.4
%27.9
%14.4
%0.04
%0.04
%0.36
%23.8
%0.009
%0.067
%100

تشير يا اص ال دمل السا
 -1ي

جتاري
ك
32
12
68
11
1
1
5
50
4
21
205

زراعي

%
%15.6
%0.58
%33.1
%0.53
%0.04
%0.04
%0.24
%24.3
0.019
%0.102
%100

ك
30
29
59
12
3
2
3
58
3
19
218

%
%13.7
%13.3
%27.9
%0.55
%0.13
%0.09
%0.13
%26.6

اإلمجالي
%
ك
%15.5 100
%7.9
51
%29.3 189
%8.5
55
%0.07
5
%0.06
4
%0.24
16
%24.9 161

%0.13
%0.087
%100

%1.3
%8.5
%100

9
55
645

الرتتيب

إلى ا يلي:

الكتيو الع ميية يل الترتيييو األوه مين بييين الماي ار التييل تعتميد عحيهي بيرامج اإلذاعيية

المدرسييية ييل تيمييية الييوعل ا ي ألمن الفكييري بتك يرار  189ولييد بي ييبة 3و %29وتتفييق هييذه

اليتيجة مع اراسة م ا اا  2016واراسة أم نل ماموا 2008ا

 -2ي ي المعحم ييوا ييل الترتي ييو الةي ي نل م يين ب ييين الماي ي ار الت ييل تعتم ييد عحيهي ي بي يرامج اإلذاع يية
المدرسية بتكرار  161ولد بي بة 9و %24و يل الترتييو الة لي
ولد بي بة 5و 15وكيالو مين الايار والمجيال

216

العيرآا الكيريي بتكيرار 100

وأخاي ول الايا ة واإلعيال يل الترتييو

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

الرااع بتكرار  55ولد بي بة 5و %8ثحيهم الكتو المدرسية بتكرار  51ولد بي بة 9و%7
ييل الترتيييو ال ي اس ميين بييين الما ي ار التييل تعتمييد

ييل الترتيييو الخ ي م  ،و ي اإلنترن ي

عحيه البرامج اإلذاعية المدرسية ل المدارس الة نوية الفيية "عييية الد ارسية "بتكيرار  16وليد

بي بة 24و ،%0و

و ييل الترتي ييو الةي ي من ي ي

الماطي

اإلاار المدرسية ل الترتيو ال اع بتكرار  9وليد بي يبة 3و،%1
العيي يوا

التحفزيوني يية بتكييرار  5ول ييد بي ييبة 07و ،%0و ي ي

اإلذاعييية ييل الترتيييو الت سييع واألخييير ميين بييين الماي ار التييل تعتمييد عحيهي بيرامج

اإلذاعة المدرسية بتكرار  4ولد بي بة 06و%0ا
هـ) الفقرات المستخدمة في برام اإلذاعة المدرسية :
جدول رقم ( )12يوضح الفقرات املستخدمة يف برامج اإلذاعة املدرسية

فقــرات يوميــة ثابتــــة
فقـــرات يوميــــة متغيـــــرة

املدارس
الفقـــرات
القرآن الكريم
احلديث الشريف
ما يرشد إليه احلديث
عناوين امخبار
التعليق على أحد امخبار
أخرال
اجملموع
فقرة متثيلية
فقرة غنائية
مسابقة
إلقاء شعر
معلومة
حديث إذاعي
حتقيق إذاعي
توجيهات وإرشادات
قصة قصرية
حكم وأمثال
رائف
أخرال
اجملموع
اجملموع الكلي

صناعي
%
ك
%0.4
30
%0.4
30
%0.17 11
%0.37 24
%0.29 19
%17.6 114
%0.015
1
%0.46
3
%0.46
3
%0.42 27
%0.43 28
%0.093 6
%0.21 14
%0.12
8
%0.015
1
%0.108 7
%0.62
4
%0.093 6
%16.7 108
%100 222

اإلمجالي
زراعي
جتاري
%
ك
%
ك
%
ك
%13.9 90
%0.4
30
%0.4 30
%13.9 90
%0.4
30
%0.4 30
%7.1 46 %0.29 19 %0.24 16
%8.9 58 %0.23 15 %0.29 19
%7.1 46 %0.17 11 %0.24 16
%50.3 325 %16.2 105 %17.2 111
%0.7
5 %0.046 3 %0.015 1
%2.3 15 %0.046 3
%0.13 9
%1.3
9 %0.046 3 %0.046 3
%9.1 59 %0.32 21 %0.17 11
%11.7 76 %0.31 20 %0.43 28
%3.5 23 %0.12
8 %0.13 9
%5.7 37 %0.18 12 %0.17 11
%4.8 31 %0.24 16 %0.108 7
%0.6 4 %0.031 2 %0.015 1
%3.1 20 %0.12
8 %0.077 5
%2.1 14 %0.108 7 %0.46 3
%3.4 22 %0.15
10 %0.93 6
%49.7 320 %0.17.5 113 %14.5 94
%100 645 %100 218 %100 205

الرتتيب
1
1
5
4
5
14
11
13
3
2
8
6
7
15
10
12
9
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إلى ا يلي:

تشير يا اص ال دمل السا

 -1ي تل الع يرآا الك يريي ييل الترتيييو األوه ميين بييين الفع ي ار الم ييتخدمة ييل ب يرامج اإلذاعيية
المدرسية "عيية الدراسة" تكرار  90ولد بي بة 9و ،%13وكذل

عر الايدث

الشيريف،

وذل ألنهم عرت ا ت بتت ا اشو ثوملا
-2

عر المعحومة ل الترتيو الة نل بتكرار  76ولد بي بة 7و %11تحته عر لع

الش ييعر بتكي يرار  59ول ييد بي ييبة 1و %9ييل الترتي ييو الة لي ي  ،وير ييع ذلي ي

لي ي س ييهولة

اإلعداا ور بة الطالل ل المعر ةا
 -3عي وين األخب ر
الفع ار

ل الترتيو الرااع بتكرار  58ولد بي بة 9و % 8وهل من

الة بتة اشو ثومل ،ير أني يل اعيض األ ي ثي اي عيد توا يد الايار
عير التعحييق عحي أليد األخبي ر يل الترتييو الخي م

من أاا هيذه الفعير  ،و ي

بتكرار  46ولد بي بة 1و % 7مت وية مع عير مي ثرشيد لييي الايدث  ،وهمي مين
الفع ار
-4

الة ب تة اليوميةا
ل الترتيو ال ي اس عير التاعييق اإلذاعيل بتكيرار  37وليد بي يبة 7و %5تحتهي

عيير التو يه ي

الترتيو الة من
لدث

-5

واإلرش ي اا

بتك يرار  31ولييد بي ييبة 8و %4ييل الترتيييو ال ي اع و ييل

عر الادث

اإلذاعل بتكرار  23ولد بي بة 5و%3ا

المعحمين خياله تير طي بور الايب

عين اعيض المو يوع

الع مية التيل

تهييي الطحبيية ييل (أخييرى) بتك يرار  22ولييد بي ييبة 4و 3و ييل الترتيييو الت سييع ميين بييين
الفع ار

الم تخدمة ل برامج اإلذاعة المدرسيية ،تحتهي عير الاويي واألمةي ه بتكيرار 20

ولد بي بة 1و % 3ل الترتيو الع شر تحته الفعر الغي وية يل الترتييو الاي اي عشير

بتكيرار  15ولييد بي ييبة 3و % 2تييي عيير الط ارويير بتكيرار  14ولييد بي ييبة 1و %2ييل
الترتيو الة نل عشر ،وت تل عر الم ي اعة يل الترتييو الة لي

بي بة 3و ،% 1و

الفعر التمةيحية ل الترتيو الرااع عشر واألخير بتكرار  5ولد

بي ييبة 7و %0ميين بييين الفع ي ار

الة نوية الفيية (عيية الدراسة)ا

218

عشير بتكيرار  9وليدا

الم ييتخدمة ييل ب يرامج اإلذاعيية المدرسييية ييل المييدارس

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

ثانيًا :مــــــن حيـــــث املضمـــــون:
و) عناصر ومكونات األمن الفكري المقدمة في برام اإلذاعة المدرسية:
األمن الفكري المعدمة ل برامج اإلذاعة المدرسية

دوه رقي ( )13ثو ح عي صر وموون

صناعي

املدارس
عناصر ومكونات اممن الفكري

ك

%

جتاري
ك

زراعي
ك

%

%

اإلمجالي
ك

%

الرتتيب

التحصني الفكري

71

%37.7 76 %31.9

79

%35.3 226 %36.2

1

توكيد قيم الوسطية واالعتدال والتسامح

15

%6.7

16

%7.8

14

%6.4

45

%6.9

5

نشر ثقافة احلوار واالختالف وتقدير اآلخر

13

%5.8

14

%6.8

16

%7.3

43

%6.6

6

اممن التقين والتواصلي

8

%3.6

5

%2.4

6

%2.7

19

%2.9

9

نبذ العنف والتطرف الفكري

21

%9.4

16

%7.8

20

%9.1

57

%8.8

4

تهذيب العقل وحفظ النفس وصيانة اجلسد

55

%24.7

39

%19.2

41

%18.8

135

%20.9

2

دور مؤسسات الدولة يف بناء اممن الفكري

19

%8.5

21

%10.2

22

%10.1

62

%9.6

3

العالقة املتبادلة بني الدين واممن الفكري

8

%3.6

7

%3.4

6

%2.7

21

%3.2

8

اممن الفكري وعالقته باممن االجتماعي واملوا نة

12

%5.4

11

%5.3

14

%6.4

37

%5.7

7

اجملموع

222

%100

205

%100

218

%100

645

%100

إلى ا يلي:

تشير يا اص ال دمل السا

 -1ي (التااييين الفكييري) ييل الترتيييو األوه لعي صيير وموون ي

األميين الفكييري المعدميية ييل

ب يرامج اإلذاعيية المدرسييية "عيييية الد ارسيية" بتك يرار ( )226ولييد بي ييبة 3و %35وير ييع ذل ي

-2

اعتم ا التااين الفكري عح

عر العرآا الكريي والادث

( ل تهذثو العع ولفل اليف

بي ييبة 9و %20وك ني

الة ل

(اور م س

الشريف وم ثرشد ليي الادث ا

وصيي نة الج يد) يل الترتييو الةي نل بتكيرار  135وليد

عيير المعحوميية مي تر اشييو كبييير ييل تاعيييق ذلي و ي

ييل الترتيييو

الدولة يل بيي األمين الفكيري) بتكيرار  62وليد بي يبة 6و %9ليي

سبب روي وي ل ذلي  ،يل الترتييو ال ارايع ي تل
ن عر األخب ر والتعحيق عح ألد األخب ر و
(نبذ العير والتطرف الفكري) بتكرار  57ولد بي بة 8و%8ا

 -3ي (توكيييد قيييي الوسييطية وااعتييداه والت ي مح) ييل الترتيييو الخ ي م
9و %6وك ن

عرتل التاعيق والعاة العاير تع لج هذه المو وع

بتك يرار  45ولييد بي ييبة

اشو كبيرا

( -4نشر تع ة الايوار وااخيتالف وتعيدثر ا خير) يل الترتييو ال ي اس بتكيرار  43وليد بي يبة
6و %6وك ن

عر الادث

اإلذاعل والاوي واألمة ه تع لج هذه المو وع ا
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 -5و ييل الترتيييو ال ي اع بتك يرار  37ولييد بي ييبة 7و %5ي موييوا (األميين الفكييري وعالقتييي
ا ألمن اا تم عل والمواطية) وير ع ذل لفعرتل التو يه

وتعحيم

واإلرش اا

المعحميين

ض ل تاعيق مووا (العالقة المتب الة بين اليدثن واألمين
ا لمدرسة أتي ط بور الاب  ،وأ و
الفكييري) لحترتيييو الة ي من بتك يرار  21ولييد بي ييبة 2و %3و ييل الترتيييو األخييير ي األميين
التعيل والتواصحل بتكرار  19ولد بي بة 9و%2ا

ك) وسائل االقناع المستخدمة في تقديم عناصر األمن الفكري :
جدول رقم ( )14يوضح وسائل االقناع املستخدمة يف تقديم عناصر اممن الفكري
املدارس

جتاري

صناعي

اإلمجالي

زراعي

الرتتيب

وسائل االقناع

ك

االستشهاد بامدلة والرباهني والوثائق

%56.8 367 %56.4 123 %57.5 118 %56.7 126

1

عرض وجهة نظر واحدة

23

%10.3

21

%10.2

19

%8.7

63

%9.7

3

عرض وجهات نظر خمتلفة

11

%0.49

9

%4.3

8

%3.6

28

%4.3

6

استخدام شخصيات بارزة

31

%13.9

%12.6 26

37

%16.9

94

%14.5

2

االستعانة بتجار ناجحة

11

%0.49

8

%3.9

13

%5.9

32

%4.9

5

استخدام احصاءات وأرقام

20

%0.9

23

%11.2

18

%8.2

61

%9.4

4

222

%100

205

%100

218

%100

645

%100

اجملموع

تشير يا اص ال دمل السا

ك

%

%

ك

%

ك

%

إلى ا يلي:

 -1تل ااستشه ا ا ألالة والبراهين والوت وق يل الترتييو األوه لوسي و ااقيي ل الم يتخدمة يل
تعد ي عي صير األمين الفكيري بتكيرار  367وليد بي يبة 8و %56وير يع ذلي لحفعي ار الة بتية
اليومية وهل العرآا الكريي والايدث الشيريف ومي ثرشيد لييي الايدث واألخبي ر والتعحييق عحي
ألد األخب را
ل الترتيو الة نل استخدا شخايي اي ر بتكيرار  94وليد بي يبة 5و %14مين بيين
-2
وسي ي و اإلقيي ي ل الم ييتخدمة ،وبع ييده ييل الترتي ييو الة لي ي بتكي يرار  63ول ييد بي ييبة %907
عيير و هيية نايير والييد كوسيييحة لإلقي ي ل ييل تعييد ي عي صيير األميين الفكييري ،ثحيييي اسييتخدا
الا ا وأرق بتكرار  61ولد بي بة 4و %9ل الترتيو الرااعا
 -3ااسييتع نة بتجي رل ن ايية ي بتكيرار  32ولييد بي ييبة 9و %4ييل الترتيييو الخي م  ،و ييل
الترتيييو ال ي اس واألخييير ك ي ا عيير

و هي

نايير مختحفيية كوسيييحة م ييتخدمة لإلقي ي ل ييل

تعد ي عي صر األمن الفكري ل برامج اإلذاعة المدرسية "عيية الدراسة"ا
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جملة كلية الرتبية ببنها

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

 -1ي (التااييين الفكييري) ييل الترتيييو األوه لعي صيير وموون ي

األميين الفكييري المعدميية ييل

بي يرامج اإلذاع يية المدرس ييية "عيي يية الد ارس يية" بي ييبة 3و ،%35و ي ي الترتي ييو الةي ي ن
تهذثو العع ولفل اليف

وصي نة الج د) بي يبة 9و ،%20و ي

يل الترتييو الة لي

الدولة ل بي األمن الفكري) بي بة 6و ،%9و ل الترتيو الرااع

مس

والتطرف الفكري بي بة 8و ،%8و

الخ ي ي م

ي ي ( ييل
(اور

( نبذ العير

( توكيد قيي الوسطية وااعتداه والت ي مح ) يل الترتييو

بي ي ييبة 9و ،%6و(نشي يير تع ي يية الا ي يوار وااخي ييتالف وتع ييدثر ا خي يير ) ي ييل الترتيي ييو

ال ي اس 6و ،%6و ييل الترتيييو ال ي اع بي ييبة 7و %5ي موييوا (األميين الفكييري وعالقتييي
-2

ا ألمن اا تم عل والمواطية )ا

(ااستشه ا ا ألالة والبراهين والوت وق) ل الترتيو األوه لوس و ااقي ل الم تخدمة ل

تع ييد ي عي ص يير األم يين الفك ييري بي ييبة 8و ،%56و ييل الترتي ييو الةي ي نل (اس ييتخدا شخا ييي

اي ي ر ) بي ييبة 5و ،%14و ييل الترتي ييو الة لي ي

بي ييبة ( %907ع يير

و ه يية نا يير وال ييد

وسييحة لإلقيي ل) يل تعييد ي عي صير األمين الفكيري ،ثحيييي (اسيتخدا الاي ا

وأرقي )بي ييبة

4و %9ييل الترتيييو ال اراييع ،و ي (ااسييتع نة بتج ي رل ن ايية) بي ييبة 9و %4ييل الترتيييو

الخ م  ،و ل الترتيو ال اس واألخير

(عر

و ه

نار مختحفة) بي بة 3و%4ا
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أوالً :الرسائل العلمية:
 -1مي ا ر ي سيييد عبيدالرلييا عحييية اسييتخدا اإلذاعيية المدرسيية اإللكترونييية لتحبييية التي ي
ط ييالل الم ييدارس الة نوي يية ،رس الالالة اجس الالتير ( مع يية ع ييين ش ييم  ،معه ييد الد ارسي ي

العحيي ي

لحطفولة :ق ي اإلعال وتع ة والطف )2015 ،ا
 -2مي ا يراج مامييد عبييدهللاا اور األخبي ر المعدميية ييل الاييا ة واإلذاعيية المدرسييية ييل تحبييية
التي

طالل المرلحة اإلعداا ة ،رسالة اجستير ( معية عيين شيم  ،معهيد الد ارسي

العحي لحطفولة :ق ي اإلعال وتع ة الطف )2015 ،ا
 -3م ا اا براهيي مامدا اور اإلذاعة المدرسية ل تيمية الوعل الاال لدى تالميذ الاحعية
األول ي ميين التعحيييي األس سييل ،رسالالالة اجسالالتير ( معيية بيه ي  ،كحييية التربييية اليوعييية :ق ييي
ااعال التربوي)2016 ،ا
 -4سيد عبد الا هر ماموا عبد العحييا المدرسة ا مية كمدخ لإلصال التربوي لحتعحييي الفييل
ل مار ل

و خب ار اعض الدوه المتعدمة :اراسة مع رنية ،رسالالة اجسالتيرو ( معية

أسيوط :كحية التربية)2014 ،ا
 -5عبد الرلمن سعد مفر الشهرانلا األمن الفكري وأتير عحي المجتميع ،رسي لة اكتيوراه ( معية
أ ارم ا اإلسالمية :معهد ااوث واراس

الع لي اإلسالمل) 2015 ،

 -6نجييال شيياتي سييم عي ا تيمييية اعييض مه ي ار التفكييير الجيييد لييدى ط لب ي

التعحيييي الة ي نوى

الفي ي كمييدخ لتعييدث ال ييحوك ،رسالالالة اكت الألارة ( ،معيية عييين شييم  :كحييية البي ي
والعحو والتربية)2014 ،ا
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جملة كلية الرتبية ببنها

ثانياً :الكتـــــــب:
 -7خ ل ييد بي يراهيي س ييعد ا إراع الالة الر اا الالياص الالين النظر الالة مالتلقي الال (العي ي هر  :مرك ييز اإلع ييال
العربل )2012 ،ص6
 -8عي ي طر العبيييد و ك ييل عزمي ييلا األسي ييحول اإللاي ي ول واس ييتخدام تي ي ييل اا ييوث ال ي يرأي الع ي ي
واإلعال  ،ط( ،1الع هر :اار الفكر العربل)1993 ،ا
 -9رج ك م ا بوألث اإلع ا مالرأي العاا ( الع هر :اار اليشر لحج مع )2001 ،ا
 -10مامد عبد الاميدا ااوث الاا ة ( الع هر  :ع لي الكتو)1992 ،ا
 -11مامد معو

ا عال الطف اراس

لوه صار األطفي ه و ذاعي تهي المدرسيية وبيرامجهي

التحفزيونية ( الع هر :اار الفكر العربل)1994 ،ا
 -12مام ييوا ل يين س ييم عي ا ميي ي هج البا ييوث العحمي يية وتطبيع تهي ي ييل الد ارسي ي

اإلعالمي يية،

(الع هر :اار الفكر العربل)2010 ،ا
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Summary of the study in English
Introduction:
The school radio is one of the oldest school activities. It is an important
communication tool used by all schools. Intellectual security is a relatively
modern term. Intellectual security has the ability to protect the moral,
ideological and cultural values of learners. School radio is the primary media
of the school. Religious, cultural, educational and recreational activities, and
its effective and effective role in guiding student public opinion.
Study problem:
And the belief that the ability of intellectual security to immunize the
moral, ideological and cultural learners, and because the secondary stage is the
most important stage of education in terms of achieving the general goals of
education in any human society; so it becomes clear the importance of school
broadcasting and its influential role in the lives of students, And the important
role that school broadcasting can play in developing awareness of students'
intellectual security.
Study Questions:
The study seeks to answer the following main question: What role can
school broadcasting play in developing awareness of intellectual security
among high school technical students?
Objectives of the study:
The main objective of this study is to identify the role that school
broadcasting can play in developing awareness of intellectual security among
high school students.
Type and Methodology of the Study:
This study belongs to descriptive studies and uses the sample survey method.
Study Society:
The school radio programs include the "sample study" presented in
some technical secondary schools of industrial, agricultural and commercial
"boys - girls" in the province of Qaliubiya during the whole semester.
Tools and Study Sample:
The researcher used the data analysis tool for a sample of school radio
programs to collect data for this study Main results of the study:
In the second order (in the field of rationalization, self-preservation and
body maintenance), 20.9% came in the third rank (the role of state institutions)
(9.6%) in the building of intellectual security (9.6%), in the fourth order came
(renunciation of violence and intellectual extremism by 8.8%) and in the sixth
order (6.9%). In the seventh ranking (5.7%), the component (intellectual
security and its relation to social security and security).
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