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 الدراسةمستخمص 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لطالبات 
المرحمة المتكسطة بمحافظة الخرج مف كجية نظر المعممات كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى دكر 

ية(، كمعرفة التكعية الثقافية كالحضار -قيـ الكالء كاالنتماء-اإلذاعة المدرسية في )التكعية الدينية
 األساليب التربكية المتبعة في تعزيزه مف خالليا. 

كاستيخدـ المنيج الكصفي)المسحي(، كاالستبانة أداةن لجمع البيانات، حيث طبقت عمى 
 ( معممة، كتـ التكصؿ إلى جممة مف النتائج أبرزىا ما يمي:ُّٔ)
رىسٌية في تعزيز األٍمف أف درجة مكافقة معممات المرحمة المتكسطة حكؿ دكر اإلذاعىة المدٍ  .ُ

التكعية الثقافية كالحضارية( -تعزيز قيـ الكالء كاالنتماء-الًفٍكرم لكؿٍّ مف )التكعية الدينية
 جاءت بدرجة عالية.

أف درجة مكافقة معممات المرحمة المتكسطة حكؿ األىمية الكبيرة لألساليب التربكية المتبعة  .ِ
ة المٍدرىسٌية جاءت بدرجة عالية، ككانت أىـ في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ اإلذاعى 

األساليب التربكية مف كجية نظرىف ىك أيٍسمكب ضرب األمثاؿ في تكضيح القيـ األخالقية، 
 كأسمكب عرض نماذج القدكة، كأسمكب اإلقناع.

بيف كجية نظر المعممات حكؿ  َٓ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .ّ
ٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لطالبات المرحمة المتكسطة في مجاؿ التكعية دكر اإلذاعىة الم

 الدينية تيٍعزل إلى متغير نكع التعميـ، ككانت لصالح المدارس الحككمية.
بيف كجية نظر المعممات حكؿ  َٓ.َتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .ْ

ف الًفٍكرم لطالبات المرحمة المتكسطة في مجاؿ التكعية دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األمٍ 
الثقافية كالحضارية تيٍعزل إلى متغير التخصص العممي ككاف لصالح المعمِّمات ذكات 

 التخصصات األدبية
 التكعية الثقافية. -المرحمة المتكسطة -اإلذاعة المدرسية -األمف الفكرم : الكممات المفتاحية
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Abstract 
The aim of the current study is to identify the role of school 

broadcasting in promoting the intellectual security among intermediate 
students in Al-Kharg governorate from the perspective of female 
teachers through determining the role of school broadcasting in 
((religious awareness, loyalty and belonging values, cultural and 
civilizational awareness) extent to which topics of intellectual security 
(religious awareness, loyalty and belonging values, cultural and 
civilizational awareness) are included in the school broadcasting. 
Moreover, determining the educational methods that are used to 
strengthen the intellectual security.  

Determining whether there are statistically significant differences 
between the averages of teachers' views about the extent to which 
school broadcasting plays a role in enhancing intellectual security 
depending on the type of education, years of experience and scientific 
specialization.  
The study used the descriptive methodology (survey), and the 
questionnaire tool for collecting the data of the study, the tool was 
applied to (361) teachers, and revealed a number of results, including 
the following: 
1. The degree of agreement on the role of school broadcasting in 

enhancing the intellectual security for (religious awareness – 
promoting the values of loyalty and belonging - cultural awareness 
and civilization) among intermediate teachers was high.  

2. The degree of agreement on the high significance of educational 
methods used to enhance intellectual security through school 
broadcasting among intermediate teachers was high. The most vital 
educational methods from the perspectives of the teachers is 
providing live examples that clarify moral values, presenting role 
models, and persuasion. 
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3. There are statistically significant differences at the level of 
significance of 0.05 between the teachers' view regarding the role of 
school broadcasting in reinforcing the intellectual security among 
intermediate students in the areas of religious awareness attributed to 
variable of education type in favor of public schools.  

4. There are statistically significant differences at the level of 
significance of 0.05 between the teachers' view regarding the role of 
school broadcasting in reinforcing the intellectual security among 
intermediate students in the areas of cultural and civilizational 
awareness attributed to variable of scientific specialization in favor of 
teachers in the literary majors. 
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 التمييد:
يعتبر األٍمف كاالستقرار مف المطالب الضركرية لمحياة كما أنو مف الضركريات الخمس 
التي أكد اإلسالـ عمى حفظيا: الديف كالنفس كالعقؿ كالعرض كالماؿ؛ فاألٍمف مرتبط ارتباطان كثيقان 

 بو، كال يمكف بتمؾ المصالح التي أكدت عمييا الشريعة اإلسالمية، كىك الذم ال تستقيـ الحياة إال
 ألم مجتمع أف يتقدـ كيبني حضارتو دكف شعكر أفراده باألٍمف، ألنو أحد أبرز مقكمات التنمية.

كييعد األٍمف الًفٍكرم أحد فركع األٍمف، كالركف األىـ في نظـ بنائو، فتقدـ األمـ كبقاء 
صكره؛ كيؤكد  حضارتيا يقاس بعقكؿ أبنائيا كأفكارىـ، فإذا سممت تحقؽ لياـ األمف في أسمى

( بأنو إذا كاف األٍمف عمى تعدد أنكاعو مطمبان رئيسيان لكؿ ّٗق، صُُّْعمى ذلؾ األشقر )
أمة فإف األٍمف الًفٍكرم يعد أىـ تمؾ األنكاع كأخطرىا ألنو يرتبط ارتباطان كثيقان بصكىر األٍمف 

أسير فكره كمعتقده، كما  األخرل، كتحققو يؤمِّف تحققان تمقائيان ألنكاع األٍمف األخرل، فاإلنساف
 عمىؿي اإلنساف كسمككو كتصرفاتو في كاقع الحياة إال صدل لفكره كعقمو.

( "يعتبر مؤسسة اجتماعية ىامة في ِّْق، صَُْٖكاإلعالـ كما ذكر مكسى )
المجتمعات البشرية يحمؿ مضاميف اقتصادية، كسياسية، كأيديكلكجية إف لـ تكف ليا القدرة عمى 

فساد العقكؿ".ترسيخ ثقافة ال كأكد عمى ذؾ  مجتمع كىيبتو، فإنيا تؤدم إلى تزييؼ الكعي كا 
( حيف ذكر أف العقؿ البشرم في عصر العكلمة كاإلعالـ المفتكح، كىك ِق، صَُّْاليماش )

يستقبؿ كؿ ما يحيط بو، سيظؿ عرضة لالنزالؽ في براثيف الكىـ كالخطأ مالـ يصاحب تقنية، 
 .كتنقية فكرية رشيدة مستمرة

كؿ ما سبؽ ذكره يجعؿ التربكييف كالمؤسسات التعميمية أماـ تحدو كبير يعنى بتنشئة 
 الشباب التنشئة السميمة كتككيف الفكر السميـ، القادر عمى التصدم ألم فكر دخيؿ يعصؼ بو.

           كتعد المدرسة مف أىـ المؤسسات التي يعتمد عمييا في تشكيؿ بنية الفكر كتعمـ 
          ر كالمنيج، كبالتالي فإنيا تعد الحصف الحصيف لألمف، كىذا ما أشار إليو طرؽ التفكي
        ق( بأف لممدرسة دكرنا كبيرنا في تككيف الفكر، كتعزيزه، َُّْق؛ كالعمرم َُّْ)الحكشاف 

    كأف اليدؼ مف المدرسة حماية عقكؿ الناشئة مف أم تمكث فكرم؛ كيكضح المعايطة 
أف المدرسة "ىي المكاف المالئـ لتربية النشء تربية متكاممة، كتزكيدىـ ( ٕٔق، صُِْٖ)

بالميارات كالقيـ كالعمـك كاألنماط السمككية ليسيمكا في بناء كتقدـ المجتمع، كما تمعب دكرا حيكيا 
 في نشر الكعي األٍمني بيف الطالب ليككنكا لبنة مف لبنات األٍمف في المجتمع".
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 مشكمة الدِّراَسة:
        الفائدة الكبيرة التي كفرتيا شبكة اإلنترنت مف خالؿ المعمكمات المفيدة في  رغـ

شتى المجاالت كالسرعة الكبيرة في نقؿ المعمكمات كاألخبار إال أف الخطر يكمف في ىذه السرعة 
        التي ال يمكف السيطرة عمييا كعمى تدفقيا، كخمك شبكة اإلنترنت مف الرقابة المفركضة 

       ى كسائؿ االتصاؿ األخرل، كعدـ القدرة عمى االنتقاء األفضؿ كىذا ما أدل إلى نتائج عم
        سمبية تؤثر عمى األفكار كالًقيىـ كذلؾ مف خالؿ سكء استخداـ األفراد ليذا االنفتاح 

لذا فإف الحاجة ضركرية إلى االىتماـ بقضية األمف الفكرم  (.ُُق، صُُّْ)عبدالمجيد، 
مادة أساسية؛ كما تعد اإلذاعىة المٍدرىسٌية كسيمة اتصاؿ تختزؿ العديد مف القيـ؛ إذ تعد مف  كجعمو

التقنيات الميمة في تككيف الفرد بكافة الجكانب، حيث تسعى المدرسة في الكقت الحاضر مف 
خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية إلى أف تنمي لدل الطمبة األىداؼ المعرفية، كاألىداؼ الكجدانية 

 كاألىداؼ السمككية كتكسب الطالب الميارات كتزكدىـ بالمعمكمات.
كلما لممرحمة المتكسطة مف أىمية بالغة؛ إذ إنيا "فترة عكاصؼ كتكتر كشدة" ستانمي ىكؿ 

( تمؾ المرحمة العمرية ُّٖىػ، صُِْٕىػ(، كاعتبر السنبؿ كآخركف )ُِْٓفي زىراف )زىراف، 
تكسيع مداركيـ في ىذه الحياة، ككيفية مكاجية المشكالت "أساسا في تبصير الطالب كتكعيتيـ ك 

يمانا مف الباحثة بأىمية اإلذاعىة  الفكرية كاالنفعالية كالتغمب عمييا مف منطمؽ إسالمي". كا 
المٍدرىسٌية في إكساب طالبات المرحمة المتكسطة الًقيىـ التي يرتكز عمييا األٍمف الًفٍكرم جاءت ىذه 

اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األمف الفكرم لطالبات المرحمة المتكسطة  الدراسة لمتعرؼ عمى دكر
 في محافظة الخرج مف كجية نظر المعممات.

 أسئمة الدِّراَسة:
 تتمحور مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:

ما دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لطالبات المرحمة المتكسطة في 
ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات؟ محا  فظة الخى

  والذي يمكن اإلجابة عنو من خالل اإلجابة عن األسئمة الفرعية التالية: 
ٍرج  .ُ ما دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية لطالبات المرحمة المتكسطة في محافظة الخى

 مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات؟
ة في تعزيز قيـ الكالء كاالنتماء لمكطف لطالبات المرحمة المتكسطة ما دكر اإلذاعىة المٍدرىسيٌ  .ِ

ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات؟     في محافظة الخى
ما دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية كالحضارية لطالبات المرحمة المتكسطة في  .ّ

ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات؟  محافظة الخى
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لتربكية المتبعة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية بمدارس ما األساليب ا .ْ
ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات؟  المرحمة المتكسطة في محافظة الخى

بيف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات نحك  َٓ.َىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .ٓ
         زيز األٍمف الًفٍكرم لطالبات المرحمة المتكسطة تيٍعزل إلى دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تع

 التخصص العممي(؟-سنكات الخدمة-)نكع التعميـ
 أىداف الدِّراَسة: 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر اإلذاعة المدرسية في تعزيز االمف الفكرم 
ٍرج مف ًكٍجيىة نى   :ظىر المعمِّمات كذلؾ مف خالؿ ما يميلطالبات المرحمة المتكسطة في محافظة الخى

التعرؼ عمى دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية لطالبات المرحمة المتكسطة في  .ُ
ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات  محافظة الخى

التعرؼ عمى دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز قيـ الكالء كاالنتماء لمكطف لطالبات المرحمة  .ِ
ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات المتك     سطة في محافظة الخى

التعرؼ عمى دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية كالحضارية لطالبات المرحمة  .ّ
ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات    المتكسطة في محافظة الخى

خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية  التعرؼ عمى األساليب التربكية المتبعة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف .ْ
ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات    بمدارس المرحمة المتكسطة في محافظة الخى

الكشؼ عف دالالت الفركؽ في تقديرات أفراد العينة لدرجة قياـ اإلذاعىة المٍدرىسٌية بدكرىا في  .ٓ
  تيٍعزل لمتغيرتعزيز األٍمف الًفٍكرم لطالبات المرحمة المتكسطة مف كجية نظر المعممات 

 التخصص العممي.-سنكات الخدمة-)نكع التعميـ
 أىميَّة الدِّراَسة:

 تتجمى األىميَّة النظريَّة لمدراسة الحاليَّة مف خالؿ الجكانب التالية:األىميَّة النظريَّة:  ( أ
ق( ُّْٓق( كدراسة العتيبي )ُّْٗتأتي ىذه الدراسة استجابة لتكصية دراسة خميؿ ) .ُ

الدراسات العممية كالميدانية حكؿ سبؿ النيكض باإلذاعة المدرسية،  بإجراء المزيد مف
 كالكشؼ عف دكرىا فيما يتعمؽ بمجاؿ التعزيز كالتطكير.

ؿ الدراسة لقضية ىامة كىي قضية األٍمف الًفٍكرم الذم يستمد جذكره مف عقيدة األمة  .ِ تناكي
 كيحقؽ ىكيتيا.

المٍدرىسٌية كأبرز كسائؿ اإلعالـ المدرسي في  الكقكؼ عمى الدكر الفعاؿ الذم تقـك بو اإلذاعىة .ّ
 تعزيز األٍمف الًفٍكرم.

 أىمية المرحمة العمرية التي تستيدفيا الدراسة، كىي المرحمة المتكسطة  .ْ
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 األىميَّة التطبيقيَّة: تأمل الباحثة فيما يمي: ( ب
دراسة كذلؾ مف أف تستفيد القائمات عمى اإلذاعىة المٍدرىسٌية في مدارس التعميـ العاـ مف ىذه ال .ُ

خالؿ لٍفت أنظارىف إلى أىمية اإلذاعىة المٍدرىسٌية كدكرىا في تعزيز األٍمف الًفٍكرم كتزكيدىف 
بالمقترحات المناسبة، كرسـ السياسات كالخطط التربكية التي تعنى باإلذاعىة المٍدرىسٌية كقياميـ 

 بات المرحمة المتكسطةبدكر كقائي يسيـ في إزالة أك تخفيؼ االنحرافات الًفكرية لدل طال
يتكقع أف تمفت نتائج ىذه الدراسة اىتماـ الباحثيف لطرؽ المكضكع مف جكانب لـ تشمميا  .ِ

حدكد الدراسة الحالية كتسيـ بدكرىا في الكشؼ عف المزيد مف الحقائؽ المعرفية التي تيتـ 
 بيذا المجاؿ
 حدود الدِّراَسة:

الدراسة الحالية خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ  تـ تطبيؽ الجزء الميداني مف الحدود الزمانية: .ُ
 ىػػ.ُّْٗ/ُّْٖمف العاـ الحالي 

طيٌبقت الدراسة الحالية عمى المدارس المتكسطة بأنكاعيا )المدارس  الحدود المكانية: .ِ
ٍرج.-مدارس تحفيظ القراف الكريـ - الحككمية  المدارس األىمية( بمحافظة الخى

الية عمى معمِّمات المرحمة المتكسطة بمدارس التعميـ : طيٌبقت الدراسة الحالحدود البشرية .ّ
ٍرج.-تحفيظ القراف الكريـ-العاـ )الحككمي  األىمي( بمحافظة الخى

 مصطمحات الدِّراَسة:
 :( ذلؾ النشاط الحر الذم يقـك بو ُٓق، صُُّْعرفيا خير الديف ) اإلذاَعة المْدَرسّية

ابكر الصباح، كقد يتـ النشاط اإلذاعي التالميذ داخؿ المدرسة عف طريؽ الميكرفكف خالؿ ط
 بطريقة شفيية في حالة عدـ كجكد الميكرفكف.

  :( أنيا "عممية تثبيت السمكؾ المناسب، أك ُُق، صُّْٔتعرفو عناية القبمي )تعزيز     
زيادة احتماالت تكراره في المستقبؿ، كذلؾ بإضافة مثيرات إيجابية، أك إزالة مثيرات سمبية 

 بعد حدكثو".
تقكية األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ المكاضيع المختارة كالمتنكعة تعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو: و 

 .التي يتـ عرضيا في اإلذاعة المدرسية بأساليب تربكية
 :( االمف الفكرم " أف يعيش المسممكف في ِٗق، صُّْٖيعرفو السديس ) األْمن الِفْكري

يـ النكعية كمنظكمتيـ الفكرية كمميزات فكرىـ بالدىـ آمنيف عمى مككناتيـ األصمية كثقافت
 .المنبثقة مف الكتاب كالسنة"

تحصيف طالبات المرحمة المتكسطة في مدارس وبذلك تعرفو الباحثة إجرائيا بأنو: 
محافظة الخرج ضد أم انحراؼ مخالؼ لمكتاب كالسنة أك أنظمة المجتمع كتقاليده، كذلؾ 

 ة تخرجيف عف الكسطية كاالعتداؿ.تحصينيف مف أم أفكار دخيمة غير سميم
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 اإلطار النظري والدِّراَسات السابقة
 أوًًل النظريات المفسرة ألىمية اإلذاَعة المْدَرسّية في تعزيز األْمن الِفْكري:

إف اإلذاعة تعتبر مف أىـ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم، لذا تعاممت الدراسة الحالية مع 
جماىيرية ينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى اإلذاعة مف نظريات، اإلذاعىة المٍدرىسٌية ككسيمة اتصاؿ 

 كعميو، فقد تـ تناكؿ مكضكع الدراسة في ضكء النظريات التالية:
  :نظرية الحقنة تحت الجمد أو القذيفة )الرصاصة( السحرية .أ 

إحدل  كىي Harold Lass well )ىاركلد ال زكيؿ( صاحب ىذه النظرية ىك العالـ
الكسيمة  بمضمكف عالقة الفرد الجماىيرم، كتكضح أف اإلعالـ في شرالمبا التأثير نظريات

اإلعالمية ىي عالقة تأثر مباشر كتمقائي، فاإلنساف الذم يتعرض ليذه الرسائؿ يتأثر بمضمكنيا 
مباشرة كخالؿ فترة قصيرة، كسبب تسميتيا بيذا المسمى ىك أف لكسائؿ االتصاؿ تأثير قكم في 

 (.ُِْق، صُُْٔ)حمادة، الطمقة السحرية ي قكة القذيفة أكة تضاىبقك  كعكاطؼ األفراد مشاعر
إف جميكر االتصاؿ عبارة  "( ىذه النظرية بقكلوٕٕق، صُّْْكقد لخص أبك العال )

عف مجمكعة مف الناس يتأثركف عمى انفراد بكسائؿ اإلعالـ التي يتعرضكف ليا كأف رد الفعؿ 
 .)"جمعية(تجربة أكثر منو إزاء كسائؿ اإلعالـ تجربة )فردية(

كفي ضكء تكجيات تمؾ النظرية كفرضيتيا في تأثير كسائؿ اإلعالـ عمى عقكؿ المتمقيف، 
  ترل الباحثة أنيا تدعـ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لطالبات المرحمة

         رمالمتكسطة مف خالؿ تكجيو مكضكعات مستمرة تحمؿ بيف طياتيا مجاالت األٍمف الًفكٍ 
الحضارية كالثقافية( كالتي تؤثر في الطالبات بدرجات مختمفة، -التربية الكطنية-)التربية الدينية

 كتبٌصرىف بأخطار االنحراؼ الفكرم كتعمؿ عمى تككيف كعي فكرم يقييف مف أم انحراؼ فكرم.
 نظرية ترتيب األولويات )نظرية األجندة(: .ب 

      ا: "عممية تتـ كفؽ إطار زمني ما، كأف ( بأنيَْق، صُّْْيعٌرفيا الحقيؿ )
جميكر كسائؿ اإلعالـ سيركزكف انتباىيـ عمى األىمية التي ستكلييا كسائؿ اإلعالـ القضايا 
التي تعنى بيا، كأف ىذا يمكف قراءتو عمى انو تبايف أك ترتيب لمقضايا مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ 

، كبالتالي يصبح ىناؾ تطابؽ أك تشابو بيف سينتقؿ أك يفيـ مف قبؿ الجميكر بالصيغة نفسيا
 أكلكيات االثنيف".

كتعكد األصكؿ النظرية لنظرية "ترتيب األكلكيات" إلى ما كتبو "كالتر ليبماف" 
(Lippman عاـ )ُِِٗ كتفترض ىذه النظرية حسب ما ذكرت ليندة ضيؼ                
 (:ُْٗق، صُّّْ)
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ضايا كمكضكعات كاحداث مف خالؿ ما تستسقيو مف أف كسائؿ اإلعالـ تقـك بانتقاء عدة ق -
 البيئة المحيطة بيا لتنقؿ أخبار األحداث اليكمية.

بسبب المساحة المحدكدة أك المدة الزمنية المحددة كالتزاـ اإلعالمييف بقيـ خبرية معينة فإف   -
 كثيران مف القضايا يتـ تجاىميا كال تصبح جزءا مف األخبار.

عض المكضكعات كالقضايا بركزان أك درجة معينة مف االىتماـ أك تعطي كسائؿ اإلعالـ لب -
 مكانة خاصة دكف االىتماـ بمكضكعات كقضايا أخرل.

يشكؿ ىذا االنتقاء لممكضكعات كالقضايا كما يشتمؿ عميو مف مستكيات مختمفة مف البركز  -
 أك المساحة أك المدة المخصصة ما يسمى بأجندة كسائؿ اإلعالـ.

تماـ بنفس القضايا كالمكضكعات مف كسائؿ اإلعالـ إلى الجميكر، حيث أف ينتقؿ ىذا االى -
الجميكر سكؼ يستخدـ التقييـ نفسو عندما يقرر ترتيب أىمية ىذه القضايا كالمكضكعات 

 بالنسبة لو.
كبناء عمى تمؾ النظرية ترل الباحثة أنيا تدعـ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف 

ت المرحمة المتكسطة مف خالؿ االىتماـ بالمكاضيع المقدمة ليف كالخاصة باألٍمف الًفٍكرم لطالبا
الًفٍكرم كابعاده، كالتركيز عمى مجاؿ التربية الدينية، كمف ثـ المجاالت التي تتصؿ باألمف 
برازىا في مقدمة المكضكعات التي تطرحيا اإلذاعىة المٍدرىسٌية كالتركيز عمييا بشدة،  الفكرم، كا 

ذاعىة المٍدرىسٌية حينما تتناكؿ األمف الفكرم بأبعاده، باعتبار ىذا التناكؿ كما يترتب عميو ألف اإل
مف أساليب تيسيـ في تقكية األمف الفكرم، يجعمو مف أىـ األكلكيات لدل جميكر طالبات 

 المرحمة المتكسطة.
 ثانًيا اإلذاَعة المْدَرسّية:
 مفيوم اإلذاَعة المْدَرسّية:

المدرسية مف األنشطة البارزة في المحيط المدرسي، كقد عرفيا مسعد  تعتبر اإلذاعة
( بأنيا: "مجمكعة مف األنشطة الطالبية المختارة تقدَّـ مف خالؿ فصكؿ ّْق، صُُْٖ)

دراسية مختمفة، كالطالب يتعاكنكف معا لعرض قضية تيـ مجتمعيـ حيث يعطكف رأيا يعبر تعبيرا 
 حت إشراؼ إذاعي جيد".عف عقميتيـ كاتجاىاتيـ كميكليـ ت

( بأنيا نكع مف أنكاع النشاط الالصٌفي في َِٗق، صُِْٗكتعرفيا ىناء رزؽ )
المدرسة يقـك بو مجمكعة مف التالميذ تحت إشراؼ أخصائي تربكم يككؿ ليـ المياـ، كما يقكـ 
ر عمى تدريبيـ ألداء جيد أثناء اإللقاء، كما يشرؼ عمى المكاضيع المقدَّمة التي تينقؿ عب

 الميكرفكف في طابكر الصباح أك المناسبات المختمفة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910مارس     -الثالث   العدد   -  33  جمللدا      444
 

 

( بأنيا "إحدل كسائؿ اإلعالـ اليامة التي أخضعتيا ُٖق، صُِْٖكيعرفيا العتيبي )
التربية الحديثة لخدمة األىداؼ التربكية المنشكدة في المدرسة لممساىمة في تحقيؽ التربية 

 تعميـ".المتكاممة ألبنائنا التالميذ في مختمؼ مراحؿ ال
( بأنيا "صحافة مسمكعة، كىي ذلؾ النشاط الحر ْٕق، صُِْٗكقد عرفيا عفيفي )

الذم يقـك بو التالميذ داخؿ المدرسة، كيجب مراعاة حسف اختيار المادة المذاعة لفظا كأسمكبا 
كفكران كمعنى، كأف تصاحب الكممات مؤثرات صكتية مما يعطي لممستمع شعكرا باالندماج 

 شاركة".كالتفاعؿ كالم
( أف اإلذاعىة المٍدرىسٌية كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ في ُْق، صُّْٓكيعرفيا يعقكب )

المدرسة تقدـ مف خالليا برامج متنكعة تعميمية تربكية متنكعة، باستخداـ مكبرات الصكت 
كسماعات خارجية تتكزع في أنحاء المدرسة ليستمع الطالب ليا بشكؿ أفضؿ، كتسعى لتنمية 

الميارات االجتماعية كتنمية الميكؿ الثقافية لدل الطالب بإلقاء مكاضيع متنكعة العديد مف 
 كاألخبار كالقصص كالمعمكمات.

كيتضح مف التعريفات السابقة اتفاقيا عمى أف اإلذاعىة المٍدرىسٌية كسيمة اتصاؿ تتمتع 
          يةبأىمية كبيرة، كتقـك عمى نقؿ االخبار كالمعمكمات التي تتصؼ بالصدؽ كالمكضكع

كالحداثة، كتستخدـ الميكرفكف كأداة اتصاؿ لنقؿ تمؾ األخبار، كما ليا دكر كبير في تحقيؽ 
 األىداؼ التربكية.

 أىمية اإلذاَعة المْدَرسّية:
فاألذف تعد الصمة بيف  تبرز أىمية اإلذاعىة المٍدرىسٌية بأىمية الحاسة التي تعتمد عمييا،

النافذة التي يطؿ منيا الفرد ليذا العالـ، كاىـ كسيمة مف كسائؿ اإلنساف كالعالـ الخارجي، كىي 
التعمـ كاإلدراؾ، فالسمع يسبؽ في أكلكيتو البصر، إذ كرد السمع قبؿ البصر في معظـ اآليات 

عى القرآنية، كمف ذلؾ قكلو تعالى:﴿ ـٍ الى تىٍعمىميكفى شىٍيئنا كىجى ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيمَّيىاًتكي كي ـي كىالمَّوي أىٍخرىجى ؿى لىكي
كفى  ـٍ تىٍشكيري ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى لىعىمَّكي  (.ٖٕ﴾)النحؿ:السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصى

( أف المغة المسمكعة في حياة الطفؿ عمى ُٕٕق، صُّْٔكقد ذكرت نائمة عكيضة )
كجو الخصكص يفكؽ تأثيرىا المغة المكتكبة. كذلؾ بحكـ ًقدميا كألنيا أكثر صمة بفكره، كتعتمد 

ر كاألحاسيس، فنجد الصكت الرخك أك الناعـ، كفي مكاقؼ أخرل جيارة الصكت، عمى المشاع
كفي أخرل اليمس كالترقيؽ ككميا تجذب انتباه التالميذ كتنشط خياليـ، ككؿ ذلؾ جعؿ اإلذاعىة 

 المٍدرىسٌية أىـ القنكات اإلعالمية في المحيط المدرسي كأقكل كسائؿ االتصاؿ فييا.
( بأف األنشطة التي تعتمد عمى حاسة ُّٓق، صُِّْيف )كىذا ما أكد عميو أبا حس

         السمع كالقصص كالتسجيالت الصكتية كاإلذاعىة المٍدرىسٌية ىي أساس مف أيسس تربية 
        التالميذ، كتساعد عمى إثارة دافعيتيـ نحك تعمـ أفضؿ كعامؿ مف عكامؿ نمك شخصيتيـ بشكؿ 

 متكامؿ متكازف.



      

 مرام بنت نايف بن عمي العنزيأ/              دْور اإلذاَعة المْدَرسّية في تْعزيز األْمن الِفْكري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910  مارس   -  الثالث العدد   -  33  جمللدا      444
 

( أف اإلذاعىة المٍدرىسٌية في كقتنا الحاضر أصبح ال ُْ، صقُّْٓكأكضح شبير )
غنى ألٌم مؤسسة تعميمية عنيا، لما لدكرىا الفعاؿ في خدمة المؤسسات التعميمية في كافة 
الجكانب اإلدارية، كالتعميمية، كالتربكية، فاإلذاعىة المٍدرىسٌية عبارة عف نشاط ىادؼ كمخطط لو، 

غرس في نفكس الطالب القيـ، كما تتيح فرصان كتساعد مسؤكليف، تساعد عمى تنمية المكاىب، كت
 .كىذا ما جعميا في مقدمة األنشطة التربكية الالصفية

( إلى أف مف أكثر الكسائؿ المناسبة لتحقيؽ األىداؼ ٗٓق، صُّْْكأشار حكامدة )
صباحي كأنيا التربكية العامة اإلذاعىة المٍدرىسٌية؛ ككنيا تمارس يكميان مف خالؿ االصطفاؼ ال

 تركز في برامجيا عمى االٍعًتزاز اإلسالمي كالقكمي كالكطني.
( بأف اإلذاعىة المٍدرىسٌية تأتي في الترتيب ٔٗق، صُِْْكىذا ما أكدتو سكرة البريدم )

األكؿ كنشاط ثقافي يمارسو التالميذ؛ كيرجع ذلؾ الرتباطيا بطابكر الصباح، فيي تساىـ في 
 المتجددة كالخبرات كدقة الفيـ كربط المدرسة بالمجتمع الخارجي. تزكيد التالميذ بالثقافة

 وتمخص الباحثة أىمية اإلذاَعة المْدَرسّية في النقاط التالية:
إف اإلذاعىة المٍدرىسٌية كسيمة اتصاؿ قكية إليجاد العالقات االجتماعية كاإلنسانية إذا أيحسف  -

 استغالليا.
لمستكل الثقافي لمطالبة المرًسمة ككذلؾ الطالبة المتمٌقية؛ إذ تعمؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية عمى رفع ا -

تقدـ عف طريؽ مكاضيعيا مختمؼ المكضكعات الثقافية كالتي ال تؤخذ في المناىج الدراسية، 
 كانما تيستقى مف األحداث الجارية.

جتمع بما تكسب اإلذاعىة المٍدرىسٌية الطالبات العديد مف الًقيىـ كاالتجاىات اإليجابية نحك الم -
 يكفؿ تعزيز مشاعر الكالء كاالنتماء.

 كما تغرس اإلذاعىة المٍدرىسٌية ركح الجماعة كالتعاكف بيف الطالبات المشاركات في اإلذاعة. -
 وظائف اإلذاَعة المْدَرسّية:

 ىناك مجموعة من الوظائف التي تقوم بيا اإلذاَعة المْدَرسّية، منيا: 
ف خالؿ ما تقدمو اإلذاعىة المٍدرىسٌية مما يتعمؽ كيتحقؽ ذلؾ مالوظيفية التعميمية: 

بالمنيج الدراسي كتبسيط كتقريب المعمكمة إلى أذىاف الطالبات لتسييؿ عممية االستيعاب 
 (.ُٔق، صُِْٔ)إمبابي،

( أف اإلذاعىة المٍدرىسٌية تعمؿ ُٕق، صَُْٗذكرت بثينة باجكدة ) الوظيفة التوجييية:
صحيحة كالحقائؽ الثابتة التي تساعدىـ عمى تككيف الرأم الصائب عمى تزكيد الطمبة باألخبار ال

 لكاقعة مف الكقائع، أك مشكمة قد تصادؼ الطمبة في حياتيـ.
: تتحقؽ ىذه الكظيفة مف خالؿ البرامج التي تستيدؼ استثارة الفضكؿ الوظيفة التثقيفية

ثراء المعمكمات بطريقة غير تقميدية فيما يتعمؽ ب مختمؼ المجاالت كالظكاىر الفكرم كالفني كا 
لقاء المعمكمات المختمفة التي تساعد عمى بناء صرح ثقافي كبير عند الطالب، كالذم  الثقافية كا 

 (.ُّق، صُِْٗتتنكع مجاالتو ما بيف التاريخ كاألدب كالفنكف كالديف كالمغة )عمر،
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كتنمية  تتيح فرصة لمطالبات ممارسة برامجيا في إطار جماعي، الوظيفة اًلجتماعية:
العديد مف المفاىيـ اإليجابية كالتعاكف كالثقة بالذات كالعطاء، كربط أفراد المجتمع بعضيـ 
ببعض، كنقؿ تراث المجتمع كقيمو كعاداتو كتقاليده كلغتو، كالمحافظة عمى تماسكو ككحدتو 

 (.ُٓق، صُُّْ)الشميمرم،
ؿ ما تبثو اإلذاعىة كيقصد باإلعالـ اإلخبار كيتـ ذلؾ مف خال الوظيفة اإلعالمية:

( أف مف ميمة اإلذاعىة المٍدرىسٌية ّق، صُُْٖالمٍدرىسٌية مف األخبار، فقد ذكر سميماف )
أف تغرسو في نفكس أبنائيا في -كزارة التعميـ-اإلعالمية ككنيا منبران لكؿ ما تريده كزارة المعارؼ

سكاء كانت أخباران ضمف المحيط مختمؼ المياديف التربكية كالعممية كالثقافية، التي تيـ الطالبات 
 المدرسي أـ خارجو.

كتتحقؽ ىذه الكظيفة مف خالؿ ما تقدمو اإلذاعىة المٍدرىسٌية مف الوظيفة الترفييية: 
فكاىات كأناشيد، كمسابقات كقصص ككذلؾ المشاىد التمثيمية، فاليدؼ الترفييي ليس ىدفنا 

ف يحتكم عمى الفائدة العممية كالثقافية مجردان عف باقي األىداؼ بؿ إف جكىر الفكاىة ينبغي أ
 (.ِّق، صُُُْكاالجتماعية )عبدالعاؿ،

كتضيؼ الباحثة كظيفة تككيف اآلراء كاالتجاىات كىي كظيفة مكممة لمكظائؼ المذككرة 
سابقان؛ فاإلذاعىة المٍدرىسٌية حينما تطرح مكاضيع تناسب الفئة العمرية المستيدفة كبطريقة مشكقة 

كب التقميدم فإف ليا القدرة عمى تككيف رأم جديد أك تصحيح اتجاه معيف، كتمؾ خارجة عف األسم
ىي أبرز كظائؼ اإلذاعىة المٍدرىسٌية، كىي ذات أىمية كبيرة؛ إذ يتحقؽ مف خالليا اليدؼ 

 اإليجابي المنشكد كالذم تسعى اإلذاعىة المٍدرىسٌية إليصالو.
  كري من خالل اإلذاَعة المْدَرسّية:األساليب التربوية المتبعة في تعزيز األمن الف

ال يمكف تحقيؽ أىداؼ اإلذاعىة المٍدرىسٌية إال مف خالؿ اختيار األسمكب كالكسيمة 
المناسبيف المذيف يجعالف مف اإلذاعىة المٍدرىسٌية كسيمةن ناجحةن تجذب اىتماـ الطالبات فييٍقبمف عمى 

لطالبات مف خالؿ الكسائؿ كاألساليب، سماعيا بحب كاىتماـ، فاليدؼ يبقى صكرة ذىنية لدل ا
كبيما يمكف تحكيؿ الصكرة إلى حقيقة كاقعية، كيمكف إبراز جممة مف األساليب التربكية التي 

 يمكف اتباعيا في اإلذاعىة المٍدرىسٌية، كىي عمػى النحك التالي:
كىذا المثاؿ قد . مف خالؿ "المثاؿ الكاقعي لمسمكؾ الخمقي األمثؿ، . ُأْسموب التربية بالقدوةٔ 

يككف مثاالن حسيان مشاىدان مممكسان يقتدل بو، كقد يككف حاضران في الذىف بأخباره كسيره" 
 (ٔٔق، صُُْٔ)جبار،

. كىك أيسمكبان تربكيان يعرض حدثان مف األحداث لو بداية كلو نياية، .  ُأْسموب التربية بالقصةٕ
 (.ِْٖق، صُُْٖتتخممو مكاقؼ تشد االنتباه )الحدرم، 

: ينبغي تنشئة الطالبات عمى استخداـ أيٍسمكب الحكار، كالعمؿ عمى . ُأْسموب التربية بالحوارٖ
 إشاعة ثقافة الحكار في محيط المدرسة، كخصكصا في اإلذاعىة المٍدرىسٌية.
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: كييطمؽ عمييا أيضا )استثمار المكاقؼ( كيعرفيا الحدرل . ُأْسموب التربية باألحداثٗ
"جمع حدىث، كالحدث مكقؼ طارئ يمر بإنساف يثير الفرح أك  ( بأنياِْٖق، صُُْٖ)

 الحزف أك يجمي حقيقة تثير المشاعر، كتحرؾ العكاطؼ".
: مف خالؿ االشارة إلى أشياء حسية ليشرح أشياء مجردة، كما يساعد . ُأْسموب ضرب األمثال٘

قي مما يزيؿ أيٍسمكب ضرب األمثاؿ عمى إيقاظ العقؿ كالفكر، كتحريؾ الكجداف لدل المتم
 (.ٕٓق، صُّْٖالغمكض عف األشياء )النعيمي، 

كىك"أحد أشكاؿ التصكير الدرامي الذم يساعد عمى اإلدراؾ القيمي . ُأْسموب تمثيل األدوار: ٙ
كخمؽ عالقات اجتماعيو بيف أفراد المجمكعة كذلؾ مف خالؿ تمثيؿ األدكار التي تستند إلى 

 (.ٗٔق، صُُّْلمكقؼ كأنو حقيقة" )المصرم، المشاركيف بصكرة تمقائية بحيث يظير ا
( بأنو" النصح كالتذكير بالخير ُُِق، صُِْٗ: عٌرفو عطية ). ُأْسموب الوعظ المباشرٚ

 عمى الكجو الذم يرؽ لو القمب كيبعث عمى العمؿ"
 ثالثًا األْمن الِفْكري:

ٍمف ككف أفعاؿ األٍمف الًفٍكرم جزء ال يتجزأ مف أمف المجتمع بؿ ييعد مف أىـ أنكاع األ
الناس منطمقة مما يفكركف بو، كبسبب الثكرة المعمكماتية حدثت آثار سمبية أٌثرت عمى البناء 
الفكرم كالذم أثر بدكره بشكؿ مباشر عمى سمككيات األفراد؛ مف ىنا تزايد االىتماـ باألمف 

 مجتمع.الفكرم، سعيان إلى حماية الفكر مف أم انحراؼ قد يتحكؿ إلى سمكؾ ييدد أمف ال
 مفيوم األْمن الِفْكري:

ييعد مفيـك األٍمف الًفٍكرم مف المفاىيـ الحديثة التي أظيرتيا الثكرة المعمكماتية كالتطكر 
السريع في كسائؿ االتصاؿ، كقد اختمفت تعريفاتو بحسب رؤية الباحثيف لو كبحسب اختالؼ 

 تخصصاتيـ كمف أىـ تمؾ التعريفات ما يمي: 
( بأنو "دعامة فكر اإلنساف تجنبو التطرؼ كاالنحراؼ ٖ، صقَُّْعٌرفو البقمي )

بالتزاـ منيج الكسطية كاالعتداؿ في فيـ القضايا الدينية خاصة كتؤدم الخركج عنيا إلى زعزعة 
 األٍمف بكؿ مجاالتو".

( بأنو: "القدرة عمى المحافظة عمى سالمة األفكار ٕق، صَُّْكيعرفو الصقعبي )
          األفراد، مع تزكيدىـ بأدكات البحث كالمعرفة، كبياف طرؽكالمعتقدات الصحيحة لدل 

           التفكير الصحيح، كيكمؿ ىذا كيتممو مسمؾ األدب كالتربية كحسف االتصاؿ". كيرل منصكر
( أنو حماية الطمبة ضد أم فكرة غير سميمة تقـك عمى محاربة الفكر السميـ، ُِق، صُّّْ)

ب ( إلى أنو ٗٔق، صُّّْعادىـ عف الحؽ. كأشار البمعاسي )كتؤدم إلى خداع الناس كا 
"شعكر الفرد كاألمة بالطمأنينة عمى عقيدتو كثقافتو كجميع مككناتو األصمية مف العبث كاالختراؽ 

 كالتمكيث كاإلفراط أك التفريط". 
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( بأنو "إكساب الطالبات مناعة فكرية كمعرفية َُق، صُّْٕكعرفتو حياة العسكر )
الفكر كالسمكؾ كالمعتقدات، كالتي تشكؿ تيديدان ألمف الكطف، كاستقراره مف خالؿ ضد انحراؼ 

تحصيف عقكليف مف الغمك كالتطرؼ، كالخركج عف منيج الكسطية كاالعتداؿ، مما يؤدم إلى 
 حفظ األٍمف كالنظاـ، كتحقيؽ الطمأنينة كاالستقرار في كافة مجاالت الحياة في المجتمع".

الرغـ مف اختالؼ مفيـك األٍمف الًفٍكرم لدل الباحثيف كمحاكلتيـ كمما سبؽ يتضح أنو ب
في تحديد مفيـك جامع مانع لو إال أنيـ اتفقكا عمى أف األٍمف الًفٍكرم ىك حماية العقؿ ضد أم 
نكع مف االنحراؼ، كتخمص الدارسة كفؽ ما اتضح عرضو مف تمؾ التعريفات إلى تعريؼ 

تحصيف طالبات المرحمة المتكسطة ضد  ث تعرفو الباحثة بأنو:إجرائي لو تتبناه ىذه الدراسة، حي
أم انحراؼ مخالؼ لمكتاب كالسنة أك أنظمة المجتمع كتقاليده، كذلؾ تحصينيف مف أم أفكار 

 دخيمة غير سميمة تخرجيف عف الكسطية كاالعتداؿ.
  أىمية األْمن الِفْكري:

الذم كـر ا سبحانو اإلنساف بو  يستمد األٍمف الًفٍكرم أىميتو مف أىمية العقؿ البشرم
( إذ ذكر أف ُٕق، صُِْٗكجعمو أداة لمتفكير كالتحميؿ كالنقد، كقد أكد عمى ذلؾ ابف حميد )

أىمية األٍمف الًفٍكرم تنبع مف أىمية العقؿ كمنزلتو ألنو القائد كالمكجو لمسمكؾ اإلنساني كىك 
 قراراتو في ىذه الحياة.  مركز اإليجابية كالسمبية، كبو يمكف لإلنساف أف يتخذ

( أف األٍمف الًفٍكرم يأتي في الدرجة األكلى مف حيث ّٓق، صُّْٔكقد ذكر الشمرم )
األىمية كالخطكرة، كيرجع السبب في ذلؾ أف سمكؾ الناس كتصرفاتيـ تنطمؽ مف قناعاتيـ التي 

يظير في سمككو تستند إلى ما يحممكنو مف فكر كمعتقد، كبيذا يككف كؿ عمؿ يقكـ بو اإلنساف ك 
 مرتبطان بفكره كاعتقاده.

( أف أىمية األٍمف الًفٍكرم كمدل الحاجة إليو تعكد ِّق، صُِّْكأضاؼ البراشي )
 العتبارات عديدة، منيا ما يمي:

 أف تعزيز األٍمف الًفٍكرم يعد صيانة لمثكابت بما في ذلؾ ديف األمة كعقيدتيا كحريتيا.  .ُ
رقابة الذاتية لدل أفراد المجتمع كيكجد األفكار كالقناعات التي يقـك األٍمف الًفٍكرم لتفعيؿ ال  .ِ

 تتكافؽ مع العقيدة السميمة.
 إف تحقيؽ األٍمف الًفٍكرم طريؽ لألبداع كاالبتكار كيككف ذلؾ عند انخفاض معدالت الجرائـ.  .ّ
 إف انحراؼ الفكر بمراحؿ متأخرة يحتاج إلى مزيد مف الجيكد لذا كاف مف الضركرم الكقاية  .ْ

 بتعزيز األٍمف الًفٍكرم.
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        تأثير االنحراؼ الفكرم ال يصؿ تأثيره عمى الفرد المنحرؼ كحده بؿ يتعدل ذلؾ  .ٓ
 لممجتمع عامة.

إف منافذ الغزك الفكرم متعددة ككاسعة كسيمة االستخداـ لذا كاف مف الضركرم تأميف العقؿ   .ٔ
 يغ كالضالؿ.البشرم كتحصينو كالمعتقدات كالقناعات التي تحميو مف الز 

أىمية األٍمف الًفٍكرم بأنو حماية لمكياف الفكرم  (ُٓق، صُّْٓكيمخص أبك صباح )
كالعقدم لممجتمع مف األفكار الدخيمة عميو، كاعتبره أساسان تنطمؽ منو أكجو المناشط المختمفة في 

 لنيؿ منيا.الدكؿ، ألف سالمة الفكر لمدكلة يؤدم إلى استقرارىا كحماياتيا مف أم نشاط يستيدؼ ا
يتبيف مما سبؽ أىمية األٍمف الًفٍكرم فسالمة الفكر يقكد لسالمة السمكؾ كيكجو الفرد إلى 
تحقيؽ كظيفتو التي خمقو ا مف أجميا كىي العبكدية  عز كجؿ، كعمارة ىذه األرض؛ قاؿ 

ـٍ ًفييىا﴾)ىكد:  كي ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرى العمارة تشمؿ كؿَّ ما فيو نفعه (، ك ُٔتعالى:﴿ىيكى أىٍنشىأىكي
كفائدة لمفرد كالمجتمع، كال يقدـ عمى ما يخالؼ ىذه العمارةى إال مىف انحرؼ فكره، كساء سمككو 

 فاستكل عنده البناء كاليدـ.
  أىداف األْمن الِفْكري:

 ( أن األْمن الِفْكري ييدف إلٍ:ٕٚٔ-ٕٙٔه، ص ص ٕٖٗٔذكر الجوارنة )
 سالمية التي مف شأنيا تعزيز ركح الكالء  ثـ الكطف ككالة األمر.غرس الًقيىـ كالمبادئ اإل .1
 ترسيخ الكسطية كاالعتداؿ الذم يتميز بو ديننا الحنيؼ. .2
 حماية فكر الناشئة مف األفكار المنحرفة كالضالة المسببة النحراؼ الفكر. .3
 إشاعة األلفة كالمحبة كالتالحـ بيف أفراد المجتمع. .4

  ( أىدافًا أخرى لألْمن الِفْكري، وىي كاآلتي: ٚٔه، صٕٖٗٔوأضاف عنترة )
 تكفير السالمة الكطنية لمجميع ضد أم اعتداءات أك تجاكزات. .أ 
 تكفير السالمة كالطمأنينة لمجميع ضد كؿ االتجاىات ذات الطابع الفكرم كغير الفكرم. .ب 
صمحة حراسة النيضة مف مخاطر التحجر كالجمكد بمصادرة حرية التفكير كالتعبير باسـ م .ج 

 متكىمة، كمف تقكيض أمف المجتمع كالدكلة تحت عنكاف حرية التعبير.
 ( أىداف األْمن الِفْكري في ستة نقاط، وىي:ٕٖه، صٖٓٗٔوتمخص قمرة )

 .تحقيؽ األٍمف العقدم: مف خالؿ تأدية الفرد لمشعائر الدينية كىك مطمئف عمى نفسو 
 بيف أفراد المجتمع فكران كمنيجان كغاية. تحقيؽ األٍمف االجتماعي: سعي الفرد لتحقيؽ الترابط 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910مارس     -الثالث   العدد   -  33  جمللدا      444
 

 

  تحقيؽ األٍمف السياسي: كيككف مف خالؿ طاعة كلي األمر كالعمماء الثقات كالرجكع إلييـ في
 النكازؿ كالمسائؿ لتثبيت كحدة البالد كاستقرارىا.

  تحقيؽ األٍمف االقتصادم: استقرار الكضع األسرم مف خالؿ تكفير الرزؽ مف أكؿ كشرب
 كبذلؾ يتحقؽ مقصكد األٍمف االقتصادم. كخالفو،

  تحقيؽ األٍمف النفسي: عندما يتحقؽ اإليماف يتحقؽ األٍمف فيناؾ ارتباط كثيؽ بينيما كبذلؾ
 يصبح الفرد صالحا مستقيما نافعا ألىمو كلمجتمعو يعيش مطمئنا سعيدا في أسرتو 

 خالؽ كالحث عمى الفضائؿ تحقيؽ األٍمف األخالقي كالسمككي: كيككف ذلؾ بالتحمي بمكاـر األ
كالتشجيع عمى السمككيات الحسنة كاالحتراـ كالقدكة، كالتي مف خالليا يصاف الفكر كيقكل 

 بنيانو ضد أم أفكار دخيمة تخمخمو.
كخالصة القكؿ إف مف أبرز أىداؼ األٍمف الًفٍكرم الحفاظ عمى اليكٌية اإلسالمية، 

عدة التي تقـك عمييا الشخصية اإلسالمية التي مف كالكطنية، كالثقافية لدل الطالبة ألنيا القا
 شأنيا النيكض بالمجتمع كاألمة عامة.

  ميددات ومعوقات األْمن الِفْكري:
         إف انحراؼ الفكر عف مساره الصحيح لـ ينشأ مف العدـ بؿ كاف كراء انحرافو

كيرل الدعجة  مسببات كثيرة كميددات أدت إلى إحداث خمؿ كاضح في فكر أفراد المجتمع.
قات األٍمف الًفٍكرم تتمثؿ في: َّق، صُّْْ)  ( أف ميددات كمعكِّ
 . اختالؼ التفاسير كالتأكيالت الدينية حكؿ قضايا دينية كمجتمعية.ُ
 . كجكد فرؽ كجماعات كمذاىب مختمفة تكفر كتنفر كتعادم بعضيا بعضا.ِ
 ة أك حتى لمعالـ ككؿ.. اتساع النطاؽ الجغرافي سكاء لألمة العربية أك اإلسالميّ
 . اختالؼ المغة خصكصا بيف أبناء األمة اإلسالمية الكاحدة.ْ
 . النظرة السمبية تجاه األنظمة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية.ٓ
 . إمكانية التكاصؿ السمبي بيف الجماعات دكف رقيب.ٔ
 . كجكد فراغ فكرم لدل بعض النشء.ٕ
 في بعض المجتمعات.. تدني مستكل الرفاه االجتماعي ٖ
 . اختالؼ األنظمة التعميمية.ٗ

 . إغفاؿ التنمية في بعض المناطؽ البعيدة عف المركز.َُ
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( تصنيفان آخر لميددات األٍمف ُّٔق، صُِْٕكمف زاكية أخرل يحدد الحربي )
الًفٍكرم لكف في المؤسسات التعميمية، كذكر منيا ما ىك داخؿ المدرسة: كيتمثؿ في الرفقة 

، انشغاؿ اإلدارة المدرسية باألعماؿ اإلدارية، االستيزاء بالطالبة ككؿ ما يصدر منيا، قمة السيئة
األنشطة الثقافية التي تعزز األرمف الفكرم، التساىؿ في مكاجية المخالفات المدرسية كاستخداـ 

 أيٍسمكب التمقيف في عممية تعميـ الطالبات.
ي التعرض المسرؼ لمقنكات الفضائية كما كمنيا ما ىك ميددات خارج المدرسة: كيتمثؿ ف

تعرضو مف مكاضيع تيدد الفكر، كالتقميد غير المنضبط لرفقاء السكء، قمة كجكد األماكف التي 
 يمكف لمشباب قضاء كقت الفراغ فييا.

كتضيؼ الباحثة أف مف أقكل الميددات كالمعكقات لتعزيز األٍمف الًفٍكرم العكلمة الثقافية 
( بأنيا:" محاكلة مجتمع ما "أمريكا" ُُْق،صُّْٖصميحة بف عاشكر )كالتي قد عرفتيا 

تعميـ نمكذجو الثقافي عمى المجتمعات األخرل مف خالؿ التأثير عمى المفاىيـ الحضارية، كالقيـ 
الثقافية، كاألنماط السمككية ألفراد ىذه المجتمعات بكسائؿ سياسية مختمفة كتقنيات إعالمية 

دم كبير لمثقافة ألنيا تستيدؼ القيـ كطرؽ التفكير كظيكرىا في المجتمع متطكرة" كالتي تشكؿ تح
 يشكؿ تيديد التراث الثقافي الذم يعد األساس القكم الذم تستند عميو األمة اإلسالمية.

  اإلذاَعة المْدَرسّية واألْمن الِفْكري:
لًقيىـ المجتمعية، أفَّ اإلعالـ ككسائمو المعاصرة المتنكعة تشكؿ مفصالن ميمان في تعزيز ا 

بؿ كتعيد صياغتيا، فالناس يتأثركف بكسائؿ التكجيو التي تشكؿ شخصية كؿ فرد مف أفراد 
( أف اإلعالـ يخاطب عقكؿ الناس كعكاطفيـ، ِْٓق، صُِْٗالمجتمع، كقد ذكر رضكاف )

الفرد  كيقـك عمى الحكار كاإلقناع، كال بد أف تككف الرسالة اإلعالمية ىادفة كمكضكعية لتؤثر في
كالجماعة.  كتعدُّ اإلذاعة مف كسائؿ اإلعالـ، كىي مف أكثر كسائؿ التأثير في الرأم العاـ 
كتحديد اتجاىاتو، كسيتـ التعامؿ معيا ككسيمة إعالمية ينطبؽ عمييا ما ينطبؽ عمى كسائؿ 

( جممة مف دكر اإلعالـ في ّٗ-ِْق، ص صُّْٖاإلعالـ األخرل، قد أكرد المكيحؽ )
 ٍمف الًفٍكرم كىي كاآلتي:تعزيز األ

 ربط الناس بربيـ، كيككف ذلؾ بتكجو القمب إلى ا نية كمقصدان، كالحث عمى تقكل ا.  -ُ
إشاعة الكعي بأىمية المصادر مف خالؿ تكضيح المصادر الصحيحة لمناس التي يجب   -ِ

 أف يستقكا معرفتيـ منيا، كالتحذير مف المصادر غير المعتبرة.
 عف الخرافة كالدجؿ. التحذير مف األخذ  -ّ
 ضبط منيج الفيـ كمعرفة مقصكد ا تعالى كرسكلو صمى ا عميو كسمـ.  -ْ
الكعي بالمفاىيـ كالمصطمحات كالعمؿ عمى تحريرىا، ألف العمـ بحقائؽ األشياء كالكعي   -ٓ

بالمفاىيـ أساس لسالمة الفكر كاالعتقاد، ككثيراى ما نجد أف المشكالت الفكرية تعكد إلى 
 المفاىيـ. اختالؼ



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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بياف أف االختالؼ سنة ا في خمقو، فالخالؼ بيف الناس باألفكار كالتصكرات كاالعتقاد   -ٔ
 سنة ككنية.

نشر العمـ الشرعي القائـ عمى الكتاب كالسنة، فكثير مف المشكالت الفكرية سببيا الجيؿ   -ٕ
 بالعمـ.

 ذكر أخبار األمـ السابقة ألخذ العبرة.  -ٖ
 المخالفة لمنيج الكتاب كالسنة.   التحذير مف الفرؽ الضالة -ٗ

ربط األمة بعممائيا، فالكاجب األخذ عنيـ، كالسعي إلييـ، كالدفاع عنيـ كما يجب التحذير   -َُ
 مف األئمة المضمميف.

 ألنو كسيمة إلظيار الحؽ ككشؼ الشبيات كزيغ فكر المنحرفيف فكريان. إشاعة ثقافة الحكار، -ُُ
المسمكعة كالمرئية كالمقركءة التي صارت أشد كمف ىنا يبرز دكر اإلعالـ بكؿ أجيزتو 

تأثيران مما كاف في العقكد السابقة، كترل الباحثة أنو يجب مكاجية اإلعالـ باإلعالـ، كالفكر 
بالفكر؛ ألف مف يرٌكجكف لمفكر المنحرؼ أصحاب إمكانية فائقة، سكاء عمى مستكل األفكار أـ 

فكار، كتبذؿ الجيكد، حتى ألائؿ اإلعالـ تقابؿ ااألساليب المستخدمة، فعمى قدر ما تقـك بو كس
 مف الفكرم بأسمى صكًره.أليتحقؽ ا

  جيود المممكة العربية السعودية في تعزيز األْمن الِفْكري:
ىناؾ العديد مف الجيكد التي قامت بيا المممكة العربية السعكدية لتعزيز األٍمف الًفٍكرم، 

ماف األكؿ كغيابو يؤدم إلى اإلخالؿ في األٍمف بجميع إلدراكيا أف األٍمف الًفٍكرم ىك صماـ األ
فركعو، فاألٍمف الًفٍكرم يستمد جذكره مف العقيدة اإلسالمية الصحيحة التي مف الكاجب عمى كؿ 

 فرد في المجتمع ككؿ مؤسسة الحفاظ عميو.
 (: ٔٔ-ٓٔص ص ق،ُّّْ) ما ذكره البمعاسي ألٍمف الًفٍكرمالمبذكلة لتعزيز ا الجيكد كمف

التي تحمؿ مف الًقيىـ التربكية الكثير، كتدعك إلى الكسطية كاالعتداؿ كنبذ ناىج التعميم: م . أ
 البدع المحدثة، كالتي كاف ليا الفضؿ بعد ا في حماية أفكار أبناء المجتمع.

كقد تصدرت الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية  توحيد المرجعية الدينية في الفتوى: .ب 
دكر كالتي يرأسيا المفتي العاـ في المممكة العربية السعكدية كالمنكط دكره في كاإلفتاء ىذا ال

 اإلفتاء حيف يمـ المجتمع نكازؿ كقضايا، فتنظر في القضايا كالنكازؿ كتفتي الناس. 
مثؿ القضاء الشرعي، كالرئاسة العامة لييئة وجود المؤسسات التي تعنٍ باألْمن الِفْكري:  .ج 

عف المنكر، ككرسي األمير نايؼ لدراسات األٍمف الًفٍكرم، كجامعة  األمر بالمعركؼ كالنيي
نايؼ العربية لمعمـك األٍمنية، كبرنامج األمير محمد بف نايؼ لممناصحة، كحممة السكينة 
االلكتركنية تحت إشراؼ كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية كالدعكة كاإلرشاد بالمممكة العربية 

الحد مف انتشار الفكر الضاؿ التكفيرم عبر شبكات التكاصؿ السعكدية كالتي تيدؼ إلى 
االجتماعي، باإلضافة إلى مركز الممؾ عبد العزيز لمحكار الكطني: كىك مركز متخصص 
بالحكارات الفكرية كالكطنية كيتمثؿ دكره في إيجاد قناة لمتعبير المسؤكؿ، كنشر الًقيىـ 

 اإلسالمية مف عدؿ كتسامح كمساكاة.
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ثة أف مف أبرز جيكد المممكة العربية السعكدية في تحقيؽ األٍمف الًفٍكرم كترل الباح
كتعزيزه غرس العقيدة الصحيحة في نفكس الطالب، كذلؾ مف خالؿ أسس كمبادئ شرعية 
          مستمدة مف الكتاب كالسنة، ينبني عمييا التعميـ، كما أكلت المكاد الدينية أىمية كبيرة 

          لدكر الكبير في تحصيف الناشئة مف أم انحراؼ يؤدم لزعزعة األمففي مناىجيا، لما ليا ا
 في المجتمع.

 الدِّراَسات السابقة
يتضمف ىذا الجزء مف الدارسة عرضى كمناقشة الدراسات السابقة التي تناكلت اإلذاعىة 

ة تناكليا؛ لذا المٍدرىسٌية كتعزيز األٍمف الًفٍكرم، كالتي تميزت بالتنكع كاالختالؼ مف حيث زاكي
 ستعرض الباحثة الدراسات التي تكافرت لدييا كارتبطت بمكضكع دراستيا، 

 المحور األول: الدراسات التي تناولت اإلذاَعة المْدَرسّية:
إلى التعرؼ عمى دكر برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية  دراسة ىدفت ق(َُّْأجرل المطيرم )

ة نىظىر الطالب كالمعمميف كالتعرؼ عمى مضاميف برامج في تعزيز ًقيىـ االنتماء الكطني مف ًكٍجيى 
كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ، اإلذاعىة المٍدرىسٌية في المدارس الثانكية بمحافظة عنيزة

( طالبان، ّّٖ( معممان، ك )ُٕٓالتحميمي، كعمى االستبانة أداةن لجمع البيانات حيث طيبقت عمى )
ئية، ككاف أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي: يؤكد تـ اختيارىـ بالطريقة العشكا

طالب الثانكية كالمعممكف عمى دكر اإلذاعة الداخمية في تعزيز الًقيىـ كالمعارؼ الكطنية 
كالمشاركة كالحكار كاالنتماء لمكطف كمكتسباتو، كما أف اإلذاعىة المٍدرىسٌية ساعدت عمى معرفة 

لسعكدية، كما ساىمت في تعزيز األناشيد الكطنية كمادة أساسية مف مكاد تاريخ المممكة العربية ا
برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية، كما مكنت برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية مف التعرؼ عمى كثير مف ًقيىـ 

 .كمبادئ الديف اإلسالمي كذلؾ مف ًكٍجيىة نىظىر المعمميف
ى التعرؼ عمى دكر اإلذاعىة ق( دراسة تيدؼ إلُّّْكقد أجرت ناريماف االغا )

المٍدرىسٌية في تدعيـ االنتماء الكطني لدل طمبة المرحمة الثانكية بمحافظة غزة، كالتعرؼ إلى 
درجة استفادة طمبة المرحمة الثانكية مف برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تدعيـ االنتماء الكطني 

انة أداة لجمع البيانات، حيث طيبقت لدييـ، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي كعمى االستب
( طالبان كطالبة، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية، ككاف مف أبرز النتائج التي ْْٖعمى )

تكصمت إلييا الدراسة: أف اإلذاعىة المٍدرىسٌية ليا دكر ميـ في تدعيـ االنتماء الكطني، حيث جاء 
%، كما جاء مجاؿ ٕٗ,ّٖلى بكزف نسبي بمغ مجاؿ )اليكية الفمسطينية( في المرتبة األك 

%، كبمغت الدرجة الكمية ألبعاد ْْ,ِٖ)االٍعًتزاز بالكطف( في المرتبة الثانية بكزف نسبي بمغ 
%(، كىذا يدؿ عمى الدكر الميـ لإلذاعة المدرسية في تدعيـ ٖٓ,َٖاالنتماء لمكطف ككؿ )

 االنتماء الكطني بمجاالتو المختمفة.
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ق( فقد ىدؼ دراستو إلى التعرؼ دكر اإلعالـ المدرسي في ُّْْأما أبك مصطفى)
تدعيـ الًقيىـ لدل طالب المدارس الثانكية العامة بمحافظة غزة، كما ىي أكثر الًقيىـ التي يدعميا 
اإلعالـ المدرسي لدل طالب المدارس الثانكية العامة بمحافظة غزة، كاعتمدت الدراسة عمى 

طالبا  َٖٔأداة لجمع البيانات، حيث طبقت الدراسة عمى المنيج الكصفي كعمى المقياس 
كطالبة، تـ اختيارىـ بالطريقة العنقكدية )متعددة المراحؿ(. ككاف مف أىـ ما جاءت بو نتائج 

% ُ,ٖٖالدراسة أف أكثر الًقيىـ التي يدعميا اإلعالـ المدرسي ىي الًقيىـ الدينية كجاءت بنسبة 
 .%ِ,ّٖسبة تمييا الًقيىـ الكطنية كجاءت بن

ق( فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة مساىمة اإلعالـ  ُّْْأما دراسة حكامدة )
المدرسي في تحقيؽ األىداؼ التربكية العامة، كالتعرؼ عمى الكسائؿ المناسبة لتحقيؽ ىذه 

األردف، -األىداؼ مف ًكٍجيىة نىظىر معممي كمعمِّمات المدراس الحككمية في محافظة جرش
سة عمى المنيج الكصفي المسحي كعمى االستبانة أداة لجمع البيانات، حيث كاعتمدت الدرا

معمـو كمعممة، تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية؛ ككاف مف أىـ ما  ََِطبقت الدراسة عمى 
أظيرتو الدراسة أف أكثر الكسائؿ مناسبة لتحقيؽ األىداؼ التربكية العامة اإلذاعىة المٍدرىسٌية، 

اإلذاعىة المٍدرىسٌية تمارس يكميا مف خالؿ االصطفاؼ الصباحي حيث إنيا  كيعزل ذلؾ إلى أف
 تركز في برامجيا عمى االٍعًتزاز اإلسالمي كالقكمي كالكطني.

إلى التعرؼ عمى دكر األنشطة ه(  ٖٚٗٔ) كما ىدفت دراسة سعاد المصرم
لدراسة عمى المنيج اإلعالمية المدرسية في التكعية بالقيـ التربكية لدل األطفاؿ، كاعتمدت ا

( مفردة ََّالكصفي المسحي كعمى أداة االستبانة لجمع البيانات، حيث طبقت الدراسة عمى )
ككاف مف ، تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية ( بمحافظة كفر الشيخ،ُِ—ٗمف األطفاؿ مف عمر )

ة )الصحافة كاإلذاعىة أبرز النتائج أف أغمبية أفراد العىيِّنة يؤكدكف أف األنشطة اإلعالمية المدرسي
المٍدرىسٌية( تساعدىـ في التكعية كالتمسؾ بالكثير مف الًقيىـ التربكية مثؿ: األمانة، التي جاءت 

%، تمييا القدكة الصالحة ثـ قيمة التعاكف كالتفكير السميـ التي ّ,ٕٕبالمرتبة األكلى بنسبة 
 .%ٕ,ٔٔجاءت بنسبة 

يدؼ إلى التعرؼ عمى دكر اإلذاعىة ق( فقد اجرت دراسة تُّْٕأما دعاء ممكح )
كاعتمدت ، المٍدرىسٌية في تنمية المكاطنة الصالحة لدل طمبة المرحمة األساسية في لكاء بني عبيد

الدراسة عمى المنيج الكصفي المسحي كعمى االستبانة أداةن لجمع البيانات، حيث طبقت عمى 
تصـ لمبنيف، تـ اختيارىـ بالطريقة طالبان كطالبة مف مدرسة ميسمكف لمبنات كمدرسة المع َُٓ

أف لإلذاعة  أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فقد تمثمت في اآلتي:، ككاف مف القصدية
المدرسية دكران في غرس ًقيىـ متعددة كالنظافة كالتعاكف كتقبؿ الرأم كالرأم اآلخر كاالحتراـ عند 

يمو كتكعية الطمبة بضركرة المحافظة عمى الطمبة؛ كما ليا دكر في تقكيـ سمكؾ الطمبة كتعد
الممتمكات العامة كالخاصة، كما تحث عمى طاعة كلي األمر، كما ليا دكر في حث الطالب 

 عمى إبداء آرائيـ كمقترحاتيـ حكؿ المشكالت التي تكاجو المجتمع.
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 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت األْمن الِفْكري:
راسة تيدؼ عمى التعرؼ عمى دكر األنشطة الطالبية ق( دُُّْقد أجرل األشقر ) 

غير الصفية المنفذة في المؤسسات التعميمية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم، كمعرفة رؤية أفراد العىيِّنة 
في األنشطة الطالبية غير الصفية التي تساىـ في تعزيز األٍمف الًفٍكرم كالكشؼ عف معكقاتيا، 

المسحي( كعمى االستبانة أداة لجمع البيانات -لكصفي )الكثائقيكاعتمدت الدراسة عمى المنيج ا
( مديران كمعمما تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية ُٕٗ( طالبان ك)ِّْحيث طبقت الدراسة عمى )

العشكائية، كأظيرت الدراسة أف األنشطة الطالبية غير الصفية تعمؿ عمى ترسيخ العقيدة 
فراد العىيِّنة مف طالب كمديريف كمعمميف يؤكدكف عمى اإلسالمية الصحيحة لمطالب، كما أف أ

دكر األنشطة الطالبية غير الصفية في تنمية قدرات الطالب الفكرية كاإلبداعية، كما تعمؿ عمى 
تحصيف عقكؿ الطالب كتقييـ مف االنحراؼ، كيدرككف مف خالليا الًقيىـ كالمفاىيـ الخاطئة عف 

البية تعمؿ عمى نشر ثقافة التسامح بيف الطالب، كمف الديف اإلسالمي، كما أف األنشطة الط
أبرز المعكقات التي تؤثر في دكر األنشطة الطالبية نحك تعزيز األٍمف الًفٍكرم ضعؼ الحكافز 
التشجيعية لممعمـ لإلشراؼ عمى النشاط غير الصفي، ككثرة األعباء التدريسية لو مما يصرفو عف 

 .القياـ بدكره تجاه النشاط غير الصفي
فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل إسياـ النشاط   ق(ُُّْأما دراسة كرشمي )

الطالبي في تحقيؽ األٍمف الًفٍكرم لطالب المرحمة الثانكية بمحافظة جدة مف ًكٍجيىة نىظىر المعمميف 
كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي المسحي كالتحميمي كعمى االستبانة أداة لجمع البيانات، 

( معمـو تـ اختيارىـ بالطريقة؛ ككاف مف أبرز النتائج التي ََٓالدراسة عمى ) حيث طبقت
أف درجة إسياـ النشاط الثقافي كاالجتماعي في تحقيؽ األٍمف الًفٍكرم مف تكصمت إلييا الدراسة 

ًكٍجيىة نىظىر المعمميف كانت عالية جدان، كأظيرت النتائج أيضان أف درجة المعٌكقات التي تحٌد مف 
اـ النشاط الطالبي في تحقيؽ األٍمف الًفٍكرم لطالب المرحمة الثانكية مف ًكٍجيىة نىظىر المعمميف إسي

 كانت عالية جدان.
ق( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف كاقع دكر المدرسة  ُّّْكما أجرل البمعاسي )

المعمميف، كفيما  الثانكية في محافظة القريات في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل الطمبة مف ًكٍجيىة نىظىر
إذا كاف ىناؾ فركقات في تقديرات عينة الدراسة تعزل لمتغيرات: المؤىؿ العممي، التخصص 

كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي كعمى االستبانة أداةن ، التدريسي، سنكات الخبرة
لعشكائية؛ ككاف ( معمـ، تـ اختيارىـ بالطريقة اََُلجمع البيانات، حيث طبقت الدراسة عمى )

مف أبرز النتائج التي تكصمت أف دكر المدرسة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ استثمار 
دكر األنشطة جاء كذلؾ حيث  كما أظيرت النتائج أفاإلذاعىة المٍدرىسٌية بفاعمية بدرجة متكسطة، 

الؿ األنشطة جاءت عبارة "استثمار األحداث الجارية لمتحذير مف عكاقب الفكر المنحرفة خ
 .الالمنيجية"  بدرجة متكسطة
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فقد ىدفت دراستو إلى التعرؼ عمى دكر المدرسة في تعزيز  ق( ُّّْأما منصكر )
األٍمف الًفٍكرم لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في تربية عماف األكلى مف ًكٍجيىة نىظىر المدراء 

ي التحميمي، كعمى االستبانة أداةن لجمع كالمعمميف كالطالب، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصف
( مديران كمديرة تـ اختيارىـ بطريقة الحصر الشامؿ ّٓالبيانات حيث طبقت الدراسة عمى )

( طالبا كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية؛ ككاف مف أبرز ُّٖ( معممان كمعممة ك)ٕٗك)
ف كالمدراء كالطمبة حكؿ دكر المدرسة في النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة تبايف قناعة المعممي

تعزيز األٍمف الًفٍكرم ككانت نظرة الطمبة أكثر سمبية مف ًكٍجيىة نىظىر المعمميف بالنسبة ليذا الدكر، 
كيرجع السبب في ذلؾ إلى أف الطالب ىك الطرؼ المتمقي في العممية التعميمية فيك ال يستشعر 

 تقدمو المدرسة لو باستمرار. بيعد تعزيز األٍمف الًفٍكرم لديو الذم
التعرؼ عمى مسؤكلية المدرسة  ق( فقد أجرل دراسة تيدؼ إلى ُّْٔأما الحكشاف )

في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ طرؽ تقـك بيا المدرسة لتعزيزه لطالبيا، كاعتمدت الدراسة 
ث طبقت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي كعمى تحميؿ المضمكف أداةن لجمع البيانات، حي

أبرز النتائج التي تكصمت إلييا ؛ ككاف مف ( دراسات تـ اختيارىا بطريقة المسح الشامؿَُعمى )
الدراسة: أنو ليس ىناؾ مفيـك كاضح لألٍمف الًفكرم لدل جميع القائميف عمى العممية التعميمية، 

الطالبات في التعميـ العاـ، كتأثيرىـ جاء متكسطا في ترسيخ ًقيىـ االعتداؿ كالكسطية عند الطمبة ك 
ككذلؾ المعممكف ال يمنحكف أىمية تعميـ التالميذ الحقكؽ المطمكبة في معاممة غير المسمميف 
الذيف يعممكف في بالدنا، كقمة البرامج كاألنشطة الالصفية التي تعزز األٍمف الًفٍكرم، كألف 

سطية في التعامؿ مع غير المقررات الدراسية ال تعمؿ عمى تحصيف الطالب باالعتداؿ كالك 
 .المسمميف المقيميف في بالدنا كمعاممتيـ بالحسنى

ق( فقد ىدفت في دراستيا إلى الكشؼ عف كاقع  ُّْٕأما ليمى طاكشندم )
الممارسات التي يقـك بيا المعمـ في تحقيقو لألمف الفكرم لطالب، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج 

( معممان كمعممة في ٖٓبيانات، حيث طبقت الدراسة عمى )الكصفي كعمى االستبانة أداة لجمع ال
مدينة مكة المكرمة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة؛ ككاف مف أبرز النتائج: كجكد نسبة 

% مف المعمميف الذم يؤكدكف عمى كجكد صعكبات كعكائؽ تقؼ حائال دكف ممارستيـ ٖٗ،َّ
س طالبيـ كيرجع ذلؾ حسب ما يركف إلى الكـ اليائؿ لدكرىـ في تعزيز األٍمف الًفٍكرم في نفك 

 مف المنيج الذم يتطمب مف المعمـ استثمار كقت الحصة كامال في سبيؿ تقديـ ىذه المادة.
 التعميق عمٍ الدراسات السابقة:

        مف خالؿ ذلؾ االستعراض السابؽ كجدت الباحثة أف ىناؾ تنٌكعان يمكف إبرازه في 
 النقاط اآلتية:
: تشترؾ الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة التي تناكلتيا في حيث األىداف من

االمف الفكرم( إال انيا تختمؼ عنيا في األىداؼ،  -مجاؿ البحث كىك )اإلذاعة المدرسية
 كأسمكب التناكؿ، كمجتمع الدراسة، كمتغيرتيا.
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ذاعة المدرسية عف ىدؼ حيث تباينت األىداؼ في الدراسات السابقة التي تناكلت اإل 
الدراسة الحالية، ما ىدؼ إلى التعرؼ عمى دكر برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز ًقيىـ االنتماء 

ق( ُّّْق( كدراسة ناريماف األغا )َُّْالكطني كالذم يعد أحد أبعاد األٍمف كدراسة المطيرم)
تنمية الًقيىـ كدراسة أبك  ق(، أك دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية فيُّْٕكدراسة دعاء ممكح )

ق(؛ كما تباينت األىداؼ في الدراسات ُّْٕق( كدراسة سعاد المصرم )ُّْْمصطفى)
فبعض الدراسات ىدفت إلى السابقة التي تناكلت األمف الفكرم عف ىدؼ الدراسة الحالية، 

تعميمية التعرؼ عمى الصعكبات كالمعكقات التي تحد مف تعزيز األٍمف الًفٍكرم في المؤسسات ال
 ق(ُّْٕق( كدراسة ليمى طاكشندم )ُّْْق( كدراسة الدكسرم)ُُّْكدراسة األشقر)

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المنيج  أما من حيث المنيج المستخدم:
ق( الذيف ُّْٖق( كدراسة الياجرم)َُّْالكصفي)المسحي(، ماعدا دراسة المطيرم )

ق( الذيف استخدمكا المنيج الكصفي ُّْٖحميمي. كدراسة الياجرم)استخدمكا المنيج الكصفي الت
ىت( المذاف ُُّْق( كدراسة )كرشمي، ُُّْالتحميمي؛ كتختمؼ أيضا مع دراسة األشقر )

كالكصفي الكثائقي(، كتختمؼ مع دراسة الدكسرم  -استخدما المنيجيف )الكصفي المسحي
 ( التي استخدمت المنيج الكصفي الكثائقي.ُّْْ)

تنكعت الدراسات فيما يخص مجتمع الدراسة  من حيث مجتمع وعينة الدراسة:ما أ 
ق( ُِْٗكعينتيا فمنيا ما كاف مركبان يشمؿ الطالب كالمعمميف كما في دراسة ىناء رزؽ )

ق(، أك يشمؿ ُّّْق(، كدراسة منصكر )ُُّْق(، ك دراسة األشقر)َُّْكدراسة المطيرم)
(، كمنيا ما اقتصر عمى الطالب كدراسة أميرة ُِْٗسكد )الكثائؽ كالطالب كدراسة أماني األ

ق( كدراسة دعا ُّْْق( كدراسة أبك مصطفى)ُّّْق( كدراسة ناريماف األغا )ُّّْصبيح)
ق(، كمنيا ما اقتصر عمى ُّْْق(، كمنيا ما كاف كثائقيان كدراسة الدكسرم)ُّْٕممكح )

ق(. كاتفقت الدراسة الحالية مع ُّْٗق( كدراسة خميؿ )ُّْٓمديرم المدارس كدراسة العتيبي)
ق( كدراسة ليمى ُُّْق( كدراسة كرشمي)ُّّْق( كدراسة البمعاسي)ُّْْدراسة حكامدة )

 ق(  في عىيِّنة الدراسة كىي المعمـ.ُّْٕطاكشدم )
تتفؽ الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في أداة الدراسة ومن حيث األدوات المستخدمة: 

ق( التي جمعت ُِْٗتبانة(، كتختمؼ مع دراسة كؿو مف أماني األسكد )المستخدمة كىي )االس
ق( التي جمعت بيف المقابمة كتحميؿ ُّّْبيف االستبانة كتحميؿ المحتكل، كدراسة أميرة صبيح )

 ق( التي استخدمت المقياس أداة لجمع البيانات.ُّْْالمحتكل، كدراسة أبك مصطفى)
في تحديد المنيج المناسب، راسات السابقة: وقد استفادة الدراسة الحالية من الد

تحديد محاكر اإلطار النظرم لمدراسة الحالية، كبناء أداة الدراسة كصياغة بنكدىا، أما عف ما و
 ستضيؼ الدراسة الحالية: 
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.عمى حٌد عمـ الباحثة ال تكجد دراسة تناكلت دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم، ُ
 ردت بو الدراسة الحالية.كىك ما انف

. الدراسة الحالية تقؼ عمى دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم، بينما الدراسات ِ
 السابقة تناكلت دكر اإلذاعة في تنمية أحد أبعاد األٍمف الًفٍكرم أك دكرىا في تنمية الًقيىـ فحسب

جراءاتيا  منيجيَّة الدِّراَسة وا 
حقيقان ليدؼ الٌدراسة استخدمت الباحثة )المنيج الكصفي( باعتباره المنيج تمنيج الدراسة: 

 العممي األكثر مناسبة ليذه الدراسة.
تكٌكف مجتمع الدراسة الحالية مف جميع معمِّمات المرحمة المتكسطة في قد : الدراسة مجتمع

ٍرج كالبالغ عددىف ) ٍرج التابعة إلدارة التعميـ بمحافظة الخى ( معممةن كفؽ َُِٕمحافظة الخى
ىػػ كالصادرة عف اإلدارة العامة لمتعميـ ُّْٖاإلحصاءات الرسمية الجديدة مف العاـ الدراسي 

ٍرج.  بمنطقة الخى
تنكعت خصائيـ كتباينت كفيما يمي  ( معممةّّٖ) تككنت عينة الدراسة مفَعيِّنة الدراسة: 

 كصؼ لخصائص أفراد عينة الدراسة:
 نة الدراسة وفقًا لمتغير نوع التعميم وسنوات الخبرة( توزيع أفراد َعيِّ ٔجدول)

 التكرار نكع التعميـ
النسبة 
 المئكية

 التكرار فئات الخبرة
النسبة 
 المئكية

 %ِ.ُٓ ٓٓ سنكات ٓأقؿ مف  ٔ.ٕٕ َِٖ تعميـ عاـ حككمي

تعميـ عاـ حككمي تحفيظ 
 القرآف الكريـ

ّٕ َُ.ِ 
سنكات إلى أقؿ مف  ٓمف 

 %ٗ.ْْ ُِٔ سنكاتَُ

 %ٗ.ّٗ ُْْ سنكات َُأكثر مف  ِ.ُِ ْْ تعميـ عاـ أىمي
 َ.ََُ ُّٔ المجمكع َ.ََُ ُّٔ المجمكع

معممةن  َِٖيتضح مف الجدكؿ أعاله أنو بمغ أفراد عىيِّنة الٌدراسة في التعميـ الحككمي 
 ّٕريـ %، بينما بمغ عدد أفراد عىيِّنة الٌدراسة في التعميـ الحككمي تحفيظ القرآف الكٔ.ٕٕبنسبة 

%. كما ِ.ُِمعممة بنسبة  ْْ%، بينما بمغ عدد معمِّمات التعميـ األىمي ِ.َُمعممةن بنسبة 
%، ِ.ُٓمعممة بنسبة  ٓٓسنكات(  ٓبمغ عدد عىيِّنة الدراسة لممعمِّمات الالتي خبرتيف )أقؿ مف 

سنكات(  َُ سنكات إلى أقؿ مف ٓبينما بمغ عدد المعمِّمات عىيِّنة الدراسة الالتي خبرتيف )مف 
              %، بينما بمغ عدد المعمِّمات عىيِّنة الدراسة الالتي خبرتيفٗ.ْْمعممةن بنسبة  ُِٔ

 %.ٗ.ّٗمعممةن بنسبة ُْْسنكات(  َُ)أكثر مف 
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 ( توزيع أفراد َعيِّنة الدراسة وفقا لمتغير التخصص العمميٕجدول )
 النسبة المئكية التكرار التخصص العممي

 ّ.ِٕ ُِٔ أدبي
 ٕ،ِٕ ََُ عممي
 َ،ََُ ُّٔ المجمكع

معممةن  ُِٔيتضح مف الجدكؿ أعاله أنو بمغ أفراد عىيِّنة الٌدراسة في التخصص األدبي 
معممةو بنسبة  ََُ%، بينما بمغ عدد أفراد عىيِّنة الٌدراسة في التخصص العممي ّ.ِٕبنسبة 
ِٕ.ٕ .% 
 :الدراسة أداة

 باحثة أن تكون "اًلستبانة"؛ ىي أداة جمع المعمومات.تحقيقا ألىداف الدراسة اختارت ال
إلعداد أداة الدراسة )االستبانة( قامت الباحثة عند تصميـ االستبانة أوًًل: بناء أداة الدراسة: 

 الخاصة بدراساتيا بمراجعة اإلطار النظرم كالدراسة السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة،
 ( أجزاء:ّاالستبانة المرفقة التي تتككف مف ) كلتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بتصميـ

 كيتعمؽ بالبيانات األكلية عف المجيب. الجزء األول:
 يتعمؽ بدكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تحقيؽ األٍمف الًفٍكرم كتتككف مف محكريف: الجزء الثاني:

ثة مجاالت مكضكعات األٍمف الًفٍكرم في اإلذاعىة المٍدرىسٌية كيتككف مف ثال المحور األول: .أ 
 التكعية الحضارية كالثقافية(.-قيـ الكالء كاالنتماء "التربية الكطنية" -)التكعية الدينية

 : يتعمؽ بالتعرؼ عمى األساليب التربكية المتبعة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم.المحور الثاني .ب 
زيز األٍمف سؤاؿ مفتكح عف مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات التي تساعد في تع الجزء الثالث:

 الًفٍكرم مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية 
 ثانيًا: صدق أداة الدراسة.

 الطريقة األولٍ: الصدق الظاىري لألداة: 
بعد االنتياء مف إعداد االستبانة كبناء عباراتيا، تـ عرض االستبانة في صكرتيا األكلية 

( ّّؤالء المحكميف)عمى مجمكعة مف الخبراء المختصيف في مجاؿ الدراسة، كبمغ عدد ى
% مف عدد المحكميف مف حيث حذؼ َٖمحكِّمنا، كتـ تنفيذ التعديالت التي اتفؽ عمييا أكثر مف 

ا، فبمغ عدد عبارات  أك تعديؿ أك إعادة صياغة بعض عبارات أداة الدراسة لتزداد كضكحن
ة باختيار ( عبارة؛ كطريقة اإلجابة عف عبارات االستبانَٕاالستبانة في صكرتيا النيائية )

 ّ)مكافؽ بدرجة عالية كفقان لتدرج مقياس ليكرت الثالثي استجابة كاحدة مف بيف ثالث استجابا 
 درجات، مكافؽ درجتاف، غير مكافؽ درجة كاحدة(
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  الطريقة الثانية: الصدق البنائي: صدق اًلتساق الداخمي ألداة الدراسة:
رة النيائية لالستبانة عمى كذلؾ بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي، كذلؾ بتطبيؽ الصك 

( معممة مف معمِّمات المرحمة المتكسطة مف مجتمع الدراسة، كتـ َْعىيِّنة استطالعية حجميا )
( لحساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مع Pearsonاستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف )

 الدرجة الكمية لممجاؿ المنتمية إليو العبارة
تباط بيرسون بين كل مجال من مجاًلت اًلستبانة وبين الدرجة الكمية ( معامالت اًلر ٖ) جدول

 لالستبانة

 (0ٓٔٓ)**( يعني: معامل اًلرتباط دال إحصائًيا عند مستوى) 
كالدرجة الكمية أف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ أعاله يتضح مف الجدكؿ 

(، كىذا يدؿ عمى أف جميع مجاالت االستبانة مرتبطة ٗٗ.َ -ُٕ.َلالستبانة تراكحت بيف )
 ارتباطنا ذا داللة إحصائية مع الدرجة الكمية لالستبانة، مما يثبت صدؽ االستبانة كمجاالتيا. 

لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة مف خالؿ إيجاد كتـ حساب معامؿ صدؽ االتساؽ الداخمي 
بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمجاليا، حيث راكحت ( Pearson)معامؿ ارتباط بيرسكف 
( ككميا معامالت دالة إحصائينا مما يثبت ارتباطيا ٖٗ.َ( إلى ) ِٔ.َمعامؿ االرتباط مف )

 ستبانة.بالمجاؿ التي تنتمي إليو، كىك ما يؤكد صدؽ فقرات اال
 Cronbach's alpha) استخدمت الباحثة معادلة ألفا كركنباخ )ثالثًا: ثبات األداة. 

لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة فكانت معامالت الثبات لكؿ محكر مف محاكر االستبانة كما ىك 
 (ْمكضح بالجدكؿ )

 ( معامالت ثبات اًلستبانة ومجاًلتياٗجدول)

 معامؿ االرتباط عدد الفقرات المجاالت ـ
 **ُٗ,َ ِِ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية)العقدية( ُ
دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز ًقيىـ الكالء كاالنتماء )التربية  ِ

 الكطنية(
ُٓ َ,ٗٔ** 

 **ُٕ,َ ِّ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية كالحضارية ّ
 **ٗٗ,َ َُ األساليب التربكية المتبعة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم ْ

 ثباتمعامؿ ال عدد الفقرات المجاالت
 ٔٗ.َ ِِ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية)العقدية(

 ْٗ.َ ُٓ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز ًقيىـ الكالء كاالنتماء )التربية الكطنية(
 ٕٗ.َ ِّ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية كالحضارية

 َٗ.َ َُ ف الًفٍكرماألساليب التربكية المتبعة في تعزيز األمٍ 
 ٖٗ.َ َٕ الكمي
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أف معامؿ ثبات االستبانة كمجاالتيا يتمتع بثبات مرتفع، مما  أعالهيتضح مف الجدكؿ 
 يجعؿ االستبانة ثابتة كصالحة لمتطبيؽ عمى عىيِّنة الدراسة.

         استخدمت الباحثة في معالجة بيانات الدراسة عدة أساليب  أساليب تحميل البيانات:
         كالمناسبة لطبيعة الدراسة  (SPSS)صائية باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية إح

 كأىدافيا، كىي:
؛ لحساب معامؿ ثبات المحاكر المختمفة Cronbach's alph) معامؿ ثبات ألفا كركنباخ ) -ُ

             (؛ لحساب صدؽ االتساؽ الداخميPearsonألداة الدراسة، معامؿ ارتباط بيرسكف )
 ألداة الدراسة.

            (؛ كذلؾ لحساب مدل ارتفاع كانخفاض استجابات أفرادMeanالمتكسط الحسابي ) -ِ
    عىيِّنة الٌدراسة حكؿ عبارات االستبانة حسب درجة المكافقة، كاالنحراؼ المعيارم

(Standard Deviation ؛ لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات أفراد عىيِّنة الدر) اسة لكؿ
 عبارة مف عبارات مجاالت االستبانة.

(؛ لداللة الفركؽ في متغيرات الدراسة، اختبار One Way Anovaتحميؿ التبايف األحادم ) -ّ
 (؛ لممقارنات البعدية إف كجدت فركؽ. Scheffeشيفيو )

اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمتعرؼ عمى ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية  -ْ
 تجاىات مفردات مجتمع الدراسة نحك محاكر الدراسة باختالؼ متغيراتيـبيف ا

 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
عرض كمناقشة نتائج السؤاؿ الرئيس التالي: ما دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف 

ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّ   مات؟الًفٍكرم لطالبات المرحمة المتكسطة في محافظة الخى
نـ اإلجابة عمى السؤاؿ مف خالؿ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدرجة  

مكافقة عىيِّنة الدراسة )معمِّمات المرحمة المتكسطة( عمى دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف 
 (:ٓالًفٍكرم كيتضح ذلؾ في جداكؿ)

ًلستجابات أفراد الَعيِّنة حول دور ارية المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعي( ٘جدول )
 اإلذاَعة المْدَرسّية في تعزيز األْمن الِفْكري

المتكسط  المجاالت ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب درجة المكافقة
 ُ عالية ّٕ.َ ّٕ.ِ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية ُ

يىـ الكالء كاالنتماء دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز قً  ِ
 ِ عالية ّٔ.َ ٗٔ.ِ لمكطف

 ّ عالية َْ.َ ْٔ.ِ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية كالحضارية ّ
 عالية ّْ.َ ِْ.ِ األساليب التربكية المتبعة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم ْ

 عالية ّٖ.َ ٗٔ.ِ الدرجة الكمية 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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تكسط درجة مكافقة عىيِّنة الدراسة عمى دكر اإلذاعىة يتضح مف الجدكؿ أعاله أف م       
(، كانحراؼ معيارم ٗٔ.ِالمٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم حصمت عمى متكسط حسابي )

( كعمى درجة مكافقة عالية، مما يؤكد عمى أىمية اإلذاعىة المٍدرىسٌية كدكرىا الكبير في ّٖ.َ)
حمة المتكسطة، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى البرامج تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل طالبات المر 

المتنكعة التي تقدميا اإلذاعىة المٍدرىسٌية سكاء كانت دينية أـ ثقافية أـ فنية أـ اجتماعية أـ فكرية. 
كما أف اإلذاعة المٍدرىسٌية تمارس يكميا مف خالؿ االصطفاؼ الصباحي كتتفؽ ىذه النتيجة مع 

ق(، كدراسة دعاء ممكح ُّّْق(، كدراسة أميرة صبيح )ُّْْنتائج دراسة حكامدة )
ق( التي ُّّْق( التي تتفؽ مع الدراسة الحالية. كتختمؼ مع نتيجة؛ البمعاسي )ُّْٕ)

 تكصمت إلى أف درجة فاعمية اإلذاعىة المٍدرىسٌية جاءت بدرجة متكسطة. 
كر اإلذاعىة ( أف متكسط درجة مكافقة عىيِّنة الدراسة عمى دٓكيتضح مف الجدكؿ )

المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم في مجاؿ "التكعية الدينية )العقدية(" حصمت عمى متكسط 
كىي درجة عالية، كقد حصؿ عمى الترتيب األكؿ  (ّٕ.َ(، كانحراؼ معيارم)ّٕ.ِحسابي )

ؿ اإلذاعىة مف بيف أدكار اإلذاعىة المٍدرىسٌية، مما يؤكد عمى أىمية دكر التكعية الدينية مف خال
المٍدرىسٌية كدكرىا الكبير في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل طالبات المرحمة المتكسطة؛ كقد يعكد ىذا 
. إلى كسطية ديننا اإلسالمي الحنيؼ الذم يدعك إلى االعتداؿ كنبذ التطرؼ كالغمك كاإلرىاب

(؛ ُِْٗق(؛ ىناء رزؽ )ُِْٗكتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة أماني األسكد )
دكر اإلذاعىة ق(. كحصؿ المجاؿ الثاني كىك "ُّْْق(؛ )أبك مصطفى، َُّْ)المطيرم،

المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم في مجاؿ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز ًقيىـ الكالء كاالنتماء 
ة في تعزيز األٍمف عمى المرتبة الثانية مف بيف أدكار اإلذاعىة المٍدرىسيٌ  لمكطف)التربية الكطنية("

( كعمى درجة عالية، ّٔ.َ( ، كانحراؼ معيارم )ٗٔ.ِ، إذ حصؿ عمى متكسط حسابي )الًفٍكرم
مما يؤكد عمى أىمية دكر تعزيز ًقيىـ الكالء كاالنتماء الكطني مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية كدكرىا 

كقد يعزل ذلؾ إلى أىمية حماية الكبير في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل طالبات المرحمة المتكسطة؛ 
كحب الكطف كالمكاطنة الصالحة التي تجعؿ الجميع سكاسية، كمبادريف لخدمة كطنيـ الكبير، 
          كطاعة كالة األمر كحبيـ كالدعاء لتكفيقيـ في خدمة الكطف كاألمة اإلسالمية، فاستغالؿ

االنتماء الكطني تساعد الطالبات في برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية في غرس الًقيىـ الكطنية كحٌب 
كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة تجسيد الخكؼ عمى الكطف كالمحافظة عمى أمنو كسالمتو كاستقراره. 

ق(؛ ُّْْ(؛ )أبك مصطفى، ُّّْق(؛ )ناريماف اآلغا، َُّْمع نتيجة دراسة المطيرم،
 ق(.ُّْٕق(؛ )دعاء ممكح، ُّْْحكامدة)

ذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ دكر اإلكجاء بالمرتبة الثالثة )دكر 
اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية كالحضارية( بدرجة عالية، كبمغ المتكسط الحسابي 

( كقد يعزل ذلؾ إلى أىمية دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في َْ.َ(، كانحراؼ معيارم)ْٔ.ِلممجاؿ)
يـ البرامج الثقافية المتنكعة. كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع حماية فكر الشباب مف خالؿ تقد

ق( ُّّْق(، كتختمؼ مع نتيجة البمعاسي )ُّْٕق(، )دعاء ممكح، ُّْْدراستىي حكامدة)
التي أظيرت دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في استثمار االحداث الجارية لمتحذير مف الفكر المنحرؼ 

 جاء بدرجة متكسطة.
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ا أف در  عمى -عىيِّنة الدراسة-جة مكافقة معمِّمات المرحمة المتكسطة كيتضح أيضن
)األساليب التربكية المتبعة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية( كانت عالية، 

( مما يؤكد عمى أىمية دكر اإلذاعىة ّْ.َ(، كبانحراؼ معيارم )ِْ.ِكذلؾ بمتكسط قيمتو )
مى ممارسة األساليب التربكية المناسبة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل المٍدرىسٌية في التأكيد ع

ق( ُِْٗطالبات المرحمة المتكسطة. كتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة عف نتيجة دراسة )ىناء رزؽ، 
           التي ذكرت ضعؼ أساليب الجذب في اإلذاعىة المٍدرىسٌية لعدـ كجكد مشاىد تمثيمية أك

 برامج حكارية.
دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية  ما :مناقشة نتائج السؤال الفرعي األولعرض و 

ٍرج مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات؟    لطالبات المرحمة المتكسطة في محافظة الخى
( المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد الَعيِّنة لدور اإلذاَعة ٙجدول )

 في التوعية الدينية)العقدية( المْدَرسّية

 دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية م
 )العقدية(

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 الترتيب المكافقة

التأكيد عمى أف الشريعة اإلسالمية  ٔ
 ٕ عالية 0.36 ٖٔ.ِ صالحة لكؿ زماف كمكاف.

حث الطالبات عمى االعتصاـ بكتاب ا  ٕ
 ٔ عالية 0.34 2.88 كسنة نبيو محمد صمى ا عميو كسمـ.

تحذير الطالبات مف الخكض في أمكر  ٖ
 ٚ عالية 0.49 2.78 الشريعة بغير عمـ.

ٗ 
تحذير الطالبات مف النظر في المصادر 

التي تغذم العقؿ باألفكار كالعقائد 
 الفاسدة.

 ٘ عالية 0.46 2.80

تحذير الطالبات مف التشبو بغير  ٘
 ٓٔ عالية 0.47 2.75 المسمميف.

تكضيح فكائد اشتغاؿ الطالبات بما  ٙ
 ٜٔ عالية 0.53 2.62 يناسب إدراكيف.

تعميؽ المفاىيـ األساسية مثؿ )الكالء   ٚ
 ٖ عالية 0.44 2.81 سبحانو كلكتابو كرسمو ثـ لكالة األمر(.

ٛ 
تكضيح جممة مف المصطمحات 
ء كالمفاىيـ الشرعية )التكفير، الكال

 كالبراء، الغمك(.
 ٕٓ عالية 0.59 2.60

ٜ 
تزكيد الطالبات بمعارؼ كمعمكمات عف 
منيج أىؿ السنة كالجماعة في التعامؿ 

 مع الفتف كالنكازؿ.
 ٛٔ عالية 0.60 2.63

بياف أىمية تعظيـ النصكص الشرعية  ٓٔ
 ٜ عالية 0.48 2.77 كاحتراميا لدل الطالبات.

سطي في إبراز المنيج اإلسالمي الك  ٔٔ
 ٗٔ عالية 0.50 2.71 تحقيؽ األٍمف كالسالـ.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910مارس     -الثالث   العدد   -  33  جمللدا      444
 

 

كيالحظ مف الجدكؿ أعاله أف جميع فقرات مجاؿ )التكعية الدينية لتعزيز األٍمف الًفٍكرم( 
          حصمت عمى درجة مكافقة عالية مف ًكٍجيىة نىظىر عىيِّنة الدراسة كتراكحت متكسطاتيا بيف 

اس الثالثي، كيقابؿ درجة (، كىك متكسط يقع في الفئة الثالثة مف فئات المقيٖٖ.ِ – ٖٓ.ِ)
المكافقة)عالية( مما يعني أف معظـ أفراد عىيِّنة الدراسة )معمِّمات المرحمة المتكسطة( يكافقف عمى 
أىمية التكعية الدينية مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية كدكرىا الكبير في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لطالبات 

ديننا اإلسالمي الحنيؼ الذم يدعك إلى االعتداؿ  المرحمة المتكسطة؛ كقد يعكد ىذا إلى كسطية
ق( التي ُّّْ) كنبذ التطرؼ كالغمك كاإلرىاب كىذا ما اتفقت عميو نتيجة دراسة بدرية الفكزاف

تؤكد عمى أف العقيدة اإلسالمية لست مصدران لإلرىاب بؿ ىي مصدران لالعتداؿ كالكسطية كيحث 
مككيات. كيتجسد كؿ ذلؾ في اإلذاعىة المٍدرىسٌية عمى ممارسة أفضؿ األخالؽ كالممارسات كالس

مف خالؿ ما يتـ عرضو مف تالكة آليات مف القرآف الكريـ كمف أحاديث مف السنة النبكية 
 الشريفة التي تدعك إلى الكسطية كاالعتداؿ الفكرم كحب الكطف كالمكاطنة الصالحة. 

 دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية م
 )العقدية(

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 الترتيب المكافقة

كصؼ االعتداؿ في سيرة النبي صمى  ٕٔ
 ٛ عالية 0.45 2.77 ا عميو كسمـ.

ثبت عند نقؿ تكجيو الطالبات إلى الت ٖٔ
 ٔٔ عالية 0.48 2.74 كتداكؿ األخبار.

تعريؼ الطالبات بمكقؼ العقيدة مف  ٗٔ
 ٚٔ عالية 0.57 2.64 التيارات كالمذاىب المختمفة.

تكجيو الطالبات عمى الربط بيف القكؿ  ٘ٔ
 ٙٔ عالية 0.52 2.66 كالعمؿ في العبادات كالمعامالت.

قائمة التأكيد عمى أف الشريعة اإلسالمية  ٙٔ
 ٖٔ عالية 0.50 2.72 عمى جمب المصالح كدرء المفاسد.

تكعية الطالبات بخطكرة الغمك كالتطرؼ  ٚٔ
 ٕٔ عالية 0.51 2.73 في الديف.

تكضيح اآلثار المترتبة عمى االنحرافات  ٛٔ
 ٘ٔ عالية 0.52 2.71 الفكرية.

 ٘ٔ عالية 0.52 2.71 تحذير مف البدع كأىميا. ٜٔ

 ت بالقيـ اإلسالميةتعريؼ الطالبا ٕٓ
 ٗ عالية 0.43 2.80 الصدؽ( –التسامح  –)العدؿ  

ٕٔ 
تشجيع الطالبات عمى الرفؽ كالميف عند 
تقديـ النصح كالتكجيو كالدعكة إلى ا 

 تعالى.
 ٙ عالية 0.44 2.78

تكضيح حقكؽ غير المسمميف في  ٕٕ
 ٕٔ عالية 0.59 2.58 المجتمع المسمـ.

 عالية 0.37 2.73 ألولالدرجة الكمية لممجال ا
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في التكعية الدينية لتعزيز األٍمف  كما ييالحظ أف أىـ فقرات مجاؿ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية
الًفٍكرم ىي العبارة التي نصت عمى "حث الطالبات عمى االعتصاـ بكتاب ا كسنة نبيو محمد 

، كبدرجة مكافقة عالية ٖٖ.ِصمى ا عميو كسمـ"، كالتي حصمت عمى المرتبة األكلى بمتكسط 
باحثة ذلؾ إلى أىمية اإلذاعىة المٍدرىسٌية كإحدل مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات عىيِّنة الدراسة؛ كتعزم ال

كسائؿ التربية التي تكٌجو الطالبات في اتباع العقيدة اإلسالمية، ففي القرآف الكريـ كالسنة النبكية 
الشريفة كؿ تعاليـ الحياة كاآلداب كالسمككيات السميمة التي تدعك إلى األٍمف كالسالمة كالكسطية 

ق( التي ُّْْماء الكطني. كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أبك مصطفى )كاالعتداؿ، كتجسيد االنت
أشارت إلى أف أكثر الًقيىـ التي يدعميا اإلعالـ المدرسي بشكؿ عاـ ىي الًقيىـ الدينية، كدراسة 

( التي أشارت إلى أف اإلذاعىة المٍدرىسٌية ساعدت عمى التعرؼ عمى الكثير مف َُّْالمطيرم)
ق(، كدراسة أماني ُِْٗسالمي، كما اتفقت مع دراسة ىناء رزؽ)قيـ كمبادئ الديف اإل

 ق(.ُِْٗاألسكد)
كيالحظ مف الجدكؿ السابؽ حصكؿ الفقرة األكلى كىي "التأكيد عمى أف الشريعة 

، كعمى الترتيب الثاني كبدرجة مكافقة ٖٔ.ِاإلسالمية صالحة لكؿ زماف كمكاف"، عمى متكسط 
المرحمة المتكسطة؛ كقد يعزل ذلؾ إلى أىمية الشريعة اإلسالمية  عالية مف ًكٍجيىة نىظىر معمِّمات

في الحياة، فيي منيج حياة لكؿ البشر صالحة لكؿ زماف، كاالكتشافات العممية الحديثة التي ليا 
 عالقة باإلعجاز العممي في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة تؤكد ذلؾ.

قبؿ األخير مف ًكٍجيىة نىظىر العىيِّنة كالتي نصت كقد حصمت الفقرة الثامنة عمى الترتيب 
عمى "تكضيح جممة مف المصطمحات كالمفاىيـ الشرعية )التكفير، الكالء كالبراء، الغمك("، حيث 

، كبدرجة مكافقة عالية، مما يؤكد تأييد عىيِّنة الدراسة ليذا الدكر لإلذاعة َٔ.ِبمغ متكسطيا 
ات بعض المصطمحات الشرعية التي تعزز مف األٍمف المدرسية؛ ألىميتو في إكساب الطالب

الًفٍكرم كبالذات مفاىيـ اإلرىاب كالتكفير، كالغمك، كالتطرؼ، كالعنؼ، كالكالء، كالبراء، كغيرىا مف 
المفاىيـ الشرعية الني تحتاج إلى تكضيح كتفسير كتفيـ لمطالبات مف خالؿ برامج اإلذاعىة 

ق( التي أشارت إلى إف اإلذاعىة ُِْٗدراسة ىناء رزؽ ) المٍدرىسٌية. كتتفؽ ىذه النتيجة مع
المٍدرىسٌية تحقؽ ىدؼ تعميؽ مفاىيـ التعميـ اإلسالمي بدرجة كبيرة، كدراسة أبك مصطفى 

 ق(.ُّْْ)
ا حصكؿ الفقرة الثانية كالعشريف عمى الترتيب األخير كبدرجة مكافقة عالية  كيالحظ أيضن

التي نصت عمى "تكضيح حقكؽ غير المسمميف في المجتمع مف ًكٍجيىة نىظىر عىيِّنة الدراسة ك 
؛ كقد يعكد ىذا إلى ضعؼ تكاجد غير المسمميف في ٖٓ.ِالمسمـ"، كالتي حصمت عمى متكسط 

المجتمع السعكدم، إذ حرصت المممكة العربية السعكدية عمى استقداـ معظـ المكجكديف فييا مف 
ذا الدكر قميؿ األىمية، كأف ىناؾ مكاضيع أخرل أكثر بمداف إسالمية، لذا ترل عىيِّنة الدراسة أف ى

أىمية كمف  الكاجب استغالؿ برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تناكليا كتكعية الطالبات بيا لتعزيز 
 األٍمف الًفٍكرم لدييف. 
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تعزيز ًقيىـ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في  ما: عرض كمناقشة نتائج السؤاؿ الفرعي الثاني
ٍرج مف ًكٍجيىة النتماء )التربية الكطنية(الكالء كا        لطالبات المرحمة المتكسطة في محافظة الخى

 نىظىر المعمِّمات؟  

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد الَعيِّنة لدور ( ٚجدول )
 (اإلذاَعة المْدَرسّية في تعزيز ِقَيم الوًلء واًلنتماء )التربية الوطنية

 كاالنتماء )التربية الكطنية(دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز ًقيىـ الكالء  الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة
 الترتيب المكافقة

 ُْ عالية 0.57 2.59 إدراج النشيد الكطني كفقرة ضمف فقراتيا. ُ
تشجيع الطالبات عمى اإلخالص لمكطف مف  ِ

 ِ عالية 0.42 2.78 فعتو كتقدمو.خالؿ العمؿ عمى ر 

تكظيؼ جميع المناسبات الدينية كالكطنية  ّ
 ٕ عالية 0.50 2.70 لتأصيؿ الفكر السميـ.

تعزيز مبدأ رفض التعصب بأنكاعو لدل  ْ
 ٖ عالية 0.51 2.69 الطالبات.

 ْ عالية 0.46 2.75 تأكيد أىمية األٍمف الًفٍكرم كالمحافظة عميو. ٓ
ات عمى التفاعؿ مع المناسبات تشجيع الطالب ٔ

 ُّ عالية 0.56 2.59 الكطنية.

ٕ 
 ، تكضيح أسس العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك

القائمة عمى )البيعة كالسمع كالطاعة 
 كالنصيحة(.

 ٓ عالية 0.47 2.74

 ُ عالية 0.43 2.79 تحذير الطالبات مف الخركج عف كلي األمر. ٖ
ية اإلسياـ في تقدير الشخصيات الكطن ٗ

 ُِ عالية 0.53 2.60 التاريخية لدل الطالبات.

تنمية شعكر الطالبات نحك منجزات العمماء  َُ
 ُُ عالية 0.56 2.61 كالمفكريف المسمميف.

 َُ عالية 0.52 2.64 اإلسياـ في تعزيز المسؤكلية الفردية. ُُ
تنمية االٍعًتزاز بمنجزات المممكة العربية  ُِ

 ٔ عالية 0.48 2.71 ختمفة.السعكدية في المجاالت الم

تكعية الطالبات بعدـ التعرض بسكء لمممتمكات  ُّ
 ّ عالية 0.45 2.77 العامة كالخاصة كالمحافظة عمييا.

تشجيع الطالبات عمى المشاركة في األعماؿ  ُْ
 ٗ عالية 0.51 2.66 التطكعية المجتمعية.

تشجيع الطالبات عمى احتراـ األنظمة كالمكائح  ُٓ
 ّ عالية 0.45 2.77 يف.كالقكان

  عالية 0.36 2.69 الدرجة الكمية لممجاؿ الثاني
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يتضح مف الجدكؿ أعاله أف درجة مكافقة عىيِّنة الدراسة عمى دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في 
تعزيز األٍمف الًفٍكرم في مجاؿ )دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز ًقيىـ الكالء كاالنتماء 

، مما يؤكد عمى أىمية ٗٔ.ِلكطنية((، كانت عالية، إذ حصمت عمى متكسط لمكطف)التربية ا
دكر تعزيز ًقيىـ الكالء كاالنتماء الكطني مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية كدكرىا الكبير في تعزيز 
األٍمف الًفٍكرم لدل طالبات المرحمة المتكسطة؛ كقد يعزل ذلؾ إلى أىمية حماية كحب الكطف 

حة التي تجعؿ الجميع سكاسية، كمبادريف لخدمة كطنيـ الكبير، كطاعة كالة كالمكاطنة الصال
األمر كحبيـ كالدعاء لتكفيقيـ في خدمة الكطف كاألمة اإلسالمية، فاستغالؿ برامج اإلذاعىة 
المٍدرىسٌية في غرس الًقيىـ الكطنية كحب االنتماء الكطني تساعد الطالبات في تجسيد ذلؾ 

ق( ُّّْق( كدراسة ناريماف اآلغا )َُّْنتيجة مع دراسة المطيرم )الشعكر. كتتفؽ ىذه ال
لى تحقؽ  المتيف أشارتا إلى أف اإلذاعىة المٍدرىسٌية ليا دكر ميـ في تدعيـ االنتماء الكطني، كا 

 ىدؼ تعميؽ مفاىيـ التعميـ اإلسالمي بدرجة كبيرة.
رىسٌية في تعزيز ًقيىـ يالحظ مف الجدكؿ أعاله أف جميع فقرات مجاؿ )دكر اإلذاعىة المدٍ 

الكالء كاالنتماء لمكطف( حصمت عمى درجة مكافقة عالية مف ًكٍجيىة نىظىر عىيِّنة الدراسة، كتراكحت 
(، كقد حصمت عمى المرتبة األكلى بدرجة مكافقة عالية ىي ٕٗ.ِ – ٗٓ.ِمتكسطاتيا بيف )

األمر"، فقد حصمت عمى الفقرة الثامنة التي نصت عمى "تحذير الطالبات مف الخركج عف كلي 
؛ كتعزم الباحثة ذلؾ إلى أىمية طاعة كلي األمر كالدعاء لو بالتكفيؽ كالسداد ٕٗ.ِمتكسط 

لخدمة الكطف كاألمة اإلسالمية، كتحذرييف بالعكاقب الناتجة عف الخركج عمى كلي األمر لما 
كامر ا عز كجؿ يسببو مف دمار كفساد لمكطف كفتنة كبيرة تعصؼ بالكطف كخرابو، كتنفيذنا أل

 "كأطيعكا ا كرسكلو كأكلي األمر منكـ".
يا "تشجيع  كحصمت عمى المرتبة الثانية مف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات الفقرةي الثانية، كنصُّ
الطالبات عمى اإلخالص لمكطف مف خالؿ العمؿ عمى رفعتو كتقدمو"، فقد حصمت عمى متكسط 

ؾ إلى أىمية العمؿ في تطكير المجتمع كالكطف كأف أم كدرجة مكافقة عالية، كيعزل ذل ٖٕ.ِ
فرد مف أبناء الكطف يجب عميو أف يساىـ في بنائو مف خالؿ العمؿ المتقف الذم يمارسو، فال 

ق( كدراسة َُّْيتطكر كطف مالـ يكف بانكه مف أبنائو؛ كىذا ما أتفقت عميو دراسة المطيرم)
 ق(.ُّْٕق( كدراسة دعاء ممكح)ُّّْناريماف االغا )

بينما حصمت الفقرة السادسة "تشجيع الطالبات عمى التفاعؿ مع المناسبات الكطنية" عمى 
كعمى الترتيب قبؿ األخير بدرجة مكافقة عالية مف ًكٍجيىة نىظىر عىيِّنة الدراسة، مع  ٗٓ.ِمتكسط 

لكطني لممممكة أىمية دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تشجيع المناسبات الكطنية كاالحتفاالت باليـك ا
العربية السعكدية ككاحد مف المناسبات الغالية عمى كؿ مكاطف؛ إال أف حصكليا عمى الترتيب 
قبؿ األخير كاف نتيجة لدكر كسائؿ اإلعالـ األخرل في تكعية أفراد الكطف بمجمميـ في االحتفاء 

 بيذه المناسبات، كالطالبات جزء مف أفراد المجتمع مشارؾ في ىذه المناسبة.
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كحصمت الفقرة األكلى التي نصت عمى "إدراج النشيد الكطني كفقرة ضمف فقراتيا" عمى 
كبدرجة مكافقة عالية، كقد يعزل مكافقة المعمِّمات عمى أىمية  ٗٓ.ِالمرتبة األخيرة، بمتكسط 

راـ إدراجو في برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية كتكضيح داللتو لمطالبات ككنو مف الًقيىـ الكطنية، كأف احت
استماعو كعدـ الكالـ أثناء ترديده إشعار بحب الكطف. كقد يعكد حصكؿ ىذه الفقرة عمى الترتيب 
األخير إلى أف النشيد الكطني ييضمَّف في برنامج الطابكر المدرسي كؿ يـك دراسي. كتتفؽ ىذه 

ي تعزيز ق( التي أشارت إلى إف اإلذاعىة المٍدرىسٌية ساىمت فَُّْالنتيجة مع دراسة المطيرم )
 األناشيد الكطنية كمادة أساسية مف مكاد برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية. 

دور اإلذاَعة المْدَرسّية في التوعية  ما: عرض ومناقشة نتائج السؤال الفرعي الثالث
   الثقافية والحضارية لطالبات المرحمة المتوسطة في محافظة الَخْرج من ِوْجَية َنَظر المعمِّمات؟

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد الَعيِّنة لدور اإلذاَعة ( ٛجدول )
 المْدَرسّية في التوعية الثقافية والحضارية

دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية  ـ
 كالحضارية

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الترتيب المكافقة

ُ 
لعربية باختيار المفظ كالعبارة االىتماـ بالمغة ا

كمراعاة الكممات الصحيحة التي تستطيع الطالبات 
 استيعابيا كفيـ مقصدىا.

 ٗ عالية 0.50 2.67

تعريؼ الطالبات بما يبث مف انحرافات فكرية عبر  ِ
 ُّ عالية 0.56 2.61 كسائؿ التكاصؿ االجتماعي.

تشجيع الطالبات عمى التمسؾ كاالفتخار بالثقافة  ّ
 ٓ عالية 0.51 2.70 العربية كاإلسالمية.

 ُْ عالية 0.56 2.60 تزكيد الطالبات بأدبيات كأساليب الحكار. ْ
 ّ عالية 0.46 2.74 تكجيو الطالبات إلى حسف اختيار الصديقات. ٓ
ربط الطالبات بكاقع الحياة كمشكالت المجتمع  ٔ

 ُٖ عالية 0.58 2.57 الفكرية المعاصرة.

بات نحك االتجاىات كالقيـ التربكية تكجيو الطال ٕ
 ِ عالية 0.40 2.81 التعاكف(-صمة الرحـ -العميا )بر الكالديف

تعريؼ الطالبات بالظركؼ المحيطة بكاقعيف  ٖ
 ُُ عالية 0.54 2.65 االجتماعي ككيفية مكاجيتيا.

تكجيو الطالبات بضركرة نبذ العنؼ الفكرم نحك  ٗ
 َُ عالية 0.54 2.67 اآلخريف.

 ُُ عالية 0.52 2.65 إشعار الطالبات بأىمية االتحاد كالعمؿ الجماعي. َُ
تعزيز احتراـ الطالبات لمعمماء كالمفكريف العرب  ُُ

 ُِ عالية 0.54 2.65 كالمسمميف في المجاالت المختمفة.
 ُٓ عالية 0.54 2.58 تعزيز ًقيىـ التفاعؿ االجتماعي اليادؼ كالمكٌجو. ُِ
عمى التمسؾ بالمكركث الثقافي  تشجيع الطالبات ُّ

 ُِ عالية 0.56 2.50 المعتدؿ.
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دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية  ـ
 كالحضارية

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الترتيب المكافقة

تكجيو الطالبات لطرؽ البحث الصحيحة عف  ُْ
 ُٗ عالية 0.58 2.55 المعمكمات.

 َِ عالية 0.57 2.52 إبراز جكانب مختمفة مف الحضارة اإلسالمية. ُٓ
تكعية الطالبات بالعادات االجتماعية السمبية  ُٔ

 ُٕ عالية 0.57 2.57 المجتمع حضارينا.المؤدية إلى تخمؼ 

تبصير الطالبات بالمخاطر كاآلثار الناجمة عف قمة  ُٕ
 ِِ عالية 0.62 2.44 االحتكاؾ اإليجابي مع الثقافات األخرل.

 ْ عالية 0.47 2.74 حث الطالبات عمى التزكد بالعمـ الشرعي. ُٖ
 ُ عالية 0.38 2.85 حث الطالبات عمى مراقبة ا في السر كالعمف. ُٗ
 ُٔ عالية 0.55 2.57 إبراز الًقيىـ الجمالية في التراث الكطني. َِ

تشجيع الطالبات عمى سؤاؿ أىؿ الرأم كالنصح إذا  ُِ
 ٕ عالية 0.51 2.68 أشكؿ عمييف أمر.

تشجيع الطالبات عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف  ِِ
 ٖ عالية 0.52 2.68 المنكر

 ٔ عالية 0.47 2.68 ريخ المممكة العربية السعكدية.تعريؼ الطالبات بتا ِّ
  عالية 0.40 2.64 الدرجة الكمية لممجاؿ الثالث

أف درجة مكافقة معمِّمات المرحمة المتكسطة عىيِّنة الدراسة عمى أعاله  ييالحظ مف الجدكؿ
رىسٌية في التكعية )دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ دكر اإلذاعىة المدٍ 

، مما يؤكد عمى أىمية دكر اإلذاعىة ٔ.ِالثقافية كالحضارية( كانت عالية، إذ بمغ متكسط المجاؿ 
المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية لمطالبات، كغرس األفكار المنفتحة التي تساعد في تحصيف أفكار 

رم لدييف، كقد يعزل ذلؾ إلى الطالبات مف األفكار المتطرفة، كتساعد في تعزيز األٍمف الًفكٍ 
 أىمية دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في حماية فكر الشباب مف خالؿ تقديـ البرامج الثقافية المتنكعة.

دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية  كما يتضح أف جميع فقرات مجاؿ )
ت المرحمة المتكسطة، كالحضارية( حصمت عمى درجة مكافقة عالية مف ًكٍجيىة نىظىر معمِّما

(، كقد حصمت عمى المرتبة األكلى ىي الفقرة التاسعة ٖٓ.ِ – ْْ.ِكتراكحت متكسطاتيا بيف )
"، فقد حصمت عمى حٌث الطالبات عمى مراقبة ا في السر كالعمفعشرة التي نصت عمى "

لطالبات بنيج ؛ كتعزك الباحثة ذلؾ إلى دكر برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تكعية آٖ.ِمتكسط 
الديف اإلسالمي الحنيؼ الذم يحثنا عمى مراقبة ا تعالى في السر كالعالنية، ألف ا عالـ 
الغيكب، فإذا تربى الفرد عمى مراقبة ا في أفكاره كأعمالو كتصرفاتو فسكؼ يعكسيا سمككان 

 مع الجميع.ثقافيان في حياتو اليكمية، كيحرر أفكاره مف الجمكد الفكرم إلى االنفتاح 
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تكجيو الطالبات نحك كحصمت عمى المرتبة الثانية الفقرة السابعة التي نصت عمى "
("، ككانت درجة مكافقة العىيِّنة التعاكف -صمة الرحـ-االتجاىات كالقيـ التربكية العميا )بر الكالديف

ة تبدأ بتككيف ؛ كقد يعكد ىذا إلى أف التكعية الثقافية كالحضاريُٖ.ِعمييا عالية، بمتكسط بمغ 
الًقيىـ التربكية مف خالؿ برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية التي تزكد الطالبات بالقيـ األخالقية كاالجتماعية 
كالثقافية كمنيا طاعة الكالديف كاحتراميما، كذلؾ بتخصيص فقرات في اإلذاعىة المٍدرىسٌية عف 

لبات عمى طاعة الكالديف كبرىما كعمى اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة التي تحث الطا
كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة  صمة الرحـ كحب التعاكف كعمؿ الخير، كالتعامؿ باألخالؽ الحسنة.

ق( التي أشارت إلى أف اإلذاعىة المٍدرىسٌية تساعد في التكعية كالتمسؾ ُّْٕسعاد المصرم )
كما اتفقت مع نتيجة دراسة دعاء ممكح  بالكثير مف الًقيىـ التربكية مثؿ: األمانة كالتعاكف،

 .ق(ُّْٕ)

جيع الطالبات عمى التمسؾ بالمكركث كحصمت الفقرة الثالثة عشرة التي تنٌص عمى "تش
، كدرجة مكافقة عالية؛ كيعزل ذلؾ َٓ.ِ"، عمى المرتبة قبؿ األخيرة، بمتكسط الثقافي المعتدؿ

كاة كاإلخاء كالتعاكف كالمحبة بيف أفراد إلى أىمية التراث الثقافي الكطني الذم ينادم بالمسا
المجتمع، كككف المجتمع السعكدم يمتمؾ مكركثان ثقافيان إسالميان حضاريان يتسـ بالكسطية 
كاالعتداؿ كالتسامح؛ كتعزم الباحثة حصكؿ ىذه الفقرة عمى الترتيب قبؿ األخير إلى ظيكر 

 التراث الثقافي لممجتمع. مفاىيـ حديثة تتعمؽ باألٍمف الًفٍكرم لـ تكف مكجكدة في

تبصير الطالبات بالمخاطر كاآلثار الناجمة كحصمت الفقرة السابعة عشرة التي نٌصيا "
        ، ْْ.ِ"، عمى المرتبة األخيرة، بمتكسط عف قمة االحتكاؾ اإليجابي مع الثقافات األخرل

إلى أىمية إتاحة الفرصة  ككانت مكافقة المعمِّمات عمييا بدرجة عالية؛ نظرنا لرؤية المعمِّمات
لإلذاعة المدرسية بتكعية الطالبات بالثقافات األخرل، كأف االنغالؽ عمى الثقافات األخرل سيكلد 
        لدل الطالبات أفكاران سمبية كتفكيران خاطئان نحكىا، مما يؤثر عمى األٍمف الًفٍكرم لدل 

األخير نظرنا لممرحمة الدراسية لمطالبات  الطالبات؛ كتعمؿ الباحثة حصكؿ ىذه الفقرة عمى الترتيب
كصعكبة احتكاكيف المباشر مع ثقافات متنكعة لصغر أعمارىف مما قد يحدث اكتسابه سمبيه 

 ليف مف تمؾ الثقافات. 

ما األساليب التربكية المتبعة في تعزيز : عرض كمناقشة نتائج السؤاؿ الفرعي الرابع
ٍرج مف األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ اإلذاعىة الم ٍدرىسٌية بمدارس المرحمة المتكسطة في محافظة الخى

 ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات؟  
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( المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد الَعيِّنة لألساليب ٜجدول )
 التربوية المستخدمة في اإلذاَعة المْدَرسّية لتعزيز األْمن الِفْكري

المتكسط  تبعة في تعزيز األٍمف الًفٍكرماألساليب التربكية الم ـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الترتيب المكافقة

 ُ عالية 0.51 2.61 ضرب األمثاؿ في تكضيح الًقيىـ األخالقية. ُ
 ٔ عالية 0.65 2.39 الكعظ المباشر. ِ
 َُ متكسطة 0.63 2.29 التمميح كالتعريض. ّ
 ٓ اليةع 0.59 2.44 المقاءات الحكارية ْ
 ٕ عالية 0.66 2.38 حمقة النقاش ٓ
 ٗ متكسطة 0.60 2.30 الشعر(-أدبي كػ )القصة ٔ
 ٖ متكسطة 0.59 2.32 الخطابة(-أدبي كػ)التمثيؿ ٕ
التكعية باألحداث لتكعية الطالبات حكؿ مختمؼ القضايا  ٖ

 االجتماعية
 ْ عالية 0.54 2.44

 ِ عالية 0.54 2.57 عرض نماذج القدكة ٗ
 ّ عالية 0.58 2.50 اإلقناع. َُ

  عالية 0.43 2.42 الدرجة الكمية

عمى  -عىيِّنة الدراسة- درجة مكافقة معمِّمات المرحمة المتكسطة أف الجدكؿ أعاله ييالحظ مف
كانت عالية،  )األساليب التربكية المستخدمة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية(

(، ّْ.َ(، كانحراؼ معيارم )ِْ.ِ) ة مكافقة عىيِّنة الدراسة عمى تمؾ األساليبككاف متكسط درج
عمى ممارسة األساليب التربكية المتبعة في  اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التأكيد مما يؤكد عمى أىمية دكر

  ق(.ُِْٗىناء رزؽ) مع نتيجة كالتي تختمؼ المتكسطة. المرحمة طالبات لدل األٍمف الًفٍكرم تعزيز
كيتضح مف الجدكؿ أعاله تبايف في درجة مكافقة عىيِّنة الدراسة عمى )األساليب التربكية 
المستخدمة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية( ما بيف العالية كالمتكسطة، 

(، حيث حصمت األساليب التربكية اآلتية: األسمكب ُٔ.ِ – ِٗ.ِكتراكحت متكسطاتيا بيف )
ألكؿ "ضرب األمثاؿ في تكضيح الًقيىـ األخالقية"، كاألسمكب التاسع "عرض نماذج القدكة"، ا

بدرجة مكافقة  -عمى التكالي-ى الترتيب األكؿ كالثاني كالثالثكاألسمكب العاشر" اإلقناع"، عم
( عمى التكالي. كتعزك الباحثة ىذه النتيجة َٓ.ِ، ٕٓ.ِ، ُٔ.ِ) عالية كعمى المتكسطات

ألف تمؾ األساليب التربكية مف األساليب الفعالة في تكعية الطالبات، فمف خالؿ  ؛ ةالطبيعي
بممارسة الًقيىـ األخالقية، ككذلؾ القصص  اإلذاعىة المٍدرىسٌية يتـ عرض نماذج لشخصيات اتسمت

كالحكـ كالمكاعظ التي تجسد الًقيىـ األخالقية  كالحكايات حكؿ الًقيىـ األخالقية كضرب األمثاؿ
مطالبات كتنٌمي تفكيرىف السميـ نحك األفكار التي تجسد تمؾ الًقيىـ األخالقية كممارساتيا، كتتفؽ ل

ق( إذ ذكر أف ضرب األمثاؿ أحد األساليب الشائعة التي ُّْٖ) النعيمي ىذه النتيجة مع دراسة
دكة عاـه أف أثر القق( َُّْ، كتتفؽ مع دراسة الصعيدم)تستخدـ في العممية التربكية كالتعميمية

ككذلؾ أيٍسمكب اإلقناع مف  يشمؿ جميع الناس عمى مختمؼ مستكياتيـ حتى األٌمي منيـ،
األساليب التربكية الميمة التي يتـ إكسابيا لمطالبات كتكعيتيف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية حتى 

 مؿ السميـ. تمارسو الطالبة في محاكلة إقناع اآلخريف كتغيير أفكارىـ كممارساتيـ نحك الفكر كالع
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كحصمت األساليب التربكية: األسمكب السابع "أدبي كالتمثيؿ كالخطابة، كاألسمكب 
السادس "أدبي كالقصة كالشعر"، كاألسمكب الثالث" التمميح كالتعريض"، عمى الترتيب الثامف 
كالتاسع كالعاشر كعمى درجة مكافقة متكسطة كأقؿ درجة مف بيف األساليب التربكية مف ًكٍجيىة 
نىظىر المعمِّمات؛ كقد يعزل ذلؾ إلى ضعؼ دكر تمؾ األساليب التربكية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم 
مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية كيمكف استخداميا في مكاقؼ تعميمية أخرل؛ كقد يعكد ضعؼ درجة 

ظيؼ دكر ىذه مكافقة عىيِّنة الدراسة عمى دكر ىذه األساليب إلى ضيؽ كقت اإلذاعىة المٍدرىسٌية لتك 
دقيقة  ُٓاألساليب، كقد احترقت عينة الدارسة اف يتـ النظر في زيادة مدة اإلذاعة المدرسية عف 

إلمكانية طرح أساليب مف شأنيا تعزيز األٍمف الًفٍكرم، أك نتيجةن لضعؼ استيعاب عىيِّنة الدراسة 
نت درجة مكافقتيف عمييا لكيفية تكظيؼ تمؾ األساليب مف خالؿ برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية فكا

ق( التي تكصمت إلى أف أفضؿ ُّْٓمنخفضة. كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة )العتيبي، 
 أساليب تعزيز األٍمف الًفٍكرم ىك اإللقاء. 

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند عرض ومناقشة نتائج السؤال الفرعي الخامس: 
لمعمِّمات نحك دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف بيف ًكٍجيىة نىظىر آَ.َمستكل داللة 

 التخصص العممي(؟-سنكات الخبرة-الًفٍكرم لطالبات المرحمة المتكسطة تيٍعزل إلى )نكع التعميـ
 أوًًل: متغير نوع التعميم.

 ( تحميل التباين األحادي لدًللة الفروق تبًعا لمتغير نوع التعميمٓٔجدول )

ع مجمك  مصدر التبايف
مربع  درجة الحرية المربعات

 المتكسطات
قيمة 
 ؼ

مستكل 
 الداللة

الداللة 
 المفظية

 التكعية الدينية
 3.29 0.45 2.00 0.90 بيف المجمكعات

 
 

0.039 
 
 

 0.14 358.00 48.87 داخؿ المجمكعات دالة
  360.00 49.77 المجمكع

ًقيىـ الكالء كاالنتماء 
 )التربية الكطنية(

 2.98 0.39 2.00 0.78 مكعاتبيف المج
 
 

0.052 
 
 

غير 
 0.13 358.00 46.90 داخؿ المجمكعات دالة

  360.00 47.68 المجمكع

التكعية الثقافية 
 كالحضارية

 1.56 0.25 2.00 0.51 بيف المجمكعات
 
 

0.212 
 
 

غير 
 0.16 358.00 58.33 داخؿ المجمكعات دالة

  360.00 58.83 المجمكع

 األساليب التربكية
 2.52 0.47 2.00 0.93 بيف المجمكعات

 
 

0.087 
 
 

غير 
 0.18 358.00 66.16 داخؿ المجمكعات دالة

  360.00 67.09 المجمكع

 الكمي
 0.31 2.00 0.62 بيف المجمكعات

غير  0.087 2.46
 دالة

 0.13 358.00 44.84 داخؿ المجمكعات
  360.00 45.46 المجموع
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( َٓ,َ( يتضح أف قيمة )ؼ( غير دالة إحصائينا عند مستكل )َُيتضح مف الجدكؿ )
لمدرجة الكمية كلكؿ مف المجاالت )الثاني، كالثالث، كالرابع(، كىذا يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ 
ذات داللة إحصائية بيف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات تيعزل الختالؼ نكع التعميـ الذم تنتمي إليو 

 عممة سكاء أكاف )تعميمان حككميان، أـ تعميمان حككميان لتحفيظ القرآف الكريـ، أـ تعميمان أىميان(.الم

في درجة مكافقة عىيِّنة  َٓ.َدالة إحصائينا عند مستكل داللة  بينما كانت قيمة )ؼ(
يثبت أف ىناؾ الدراسة عمى دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية لتعزيز األٍمف الًفٍكرم، مما 

اختالفان في ًكٍجيىة نىظىر عىيِّنة الدراسة حكؿ التكعية الدينية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم، فرؤية 
المعمِّمات تختمؼ باختالؼ نكع التعميـ )تعميـ حككمي، أك تعميـ حككمي لتحفيظ القرآف الكريـ، أك 

فيو لممقارنات البٍعدية كالمكضح تعميـ أىمي(؛ كلمتعرؼ عمى اتجاه الفركؽ تـ استخداـ اختبار شي
 (ُُبالجدكؿ )

 ( نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية في متغير نوع التعميمٔٔجدول )

فركؽ  المجاالت كأبعاد المقارنة
 الداللة المتكسطات

دكر اإلذاعىة 
التكعية المٍدرىسٌية في 

 الدينية

تعميـ حككمي  تعميـ حككمي
 ةغير دال 0.02 لتحفيظ القرآف 

تعميـ حككمي 
 غير دالة 0.15 تعميـ أىمي لتحفيظ القرآف 

دالة لصالح  *0.16- تعميـ حككمي تعميـ أىمي
 )تعميـ حككمي(

بيف  َٓ.َ( أف ىناؾ فركقان دالة إحصائينا عند مستكل داللة ُُيتضح مف الجدكؿ )
الحككمي، كال تكجد فركؽ  المعمِّمات في التعميـ الحككمي كالتعميـ األىمي لصالح معمِّمات التعميـ

دالة إحصائينا بيف معمِّمات التعميـ الحككمي كالتعميـ الحككمي لتحفيظ القرآف الكريـ، كال تكجد 
فركؽ دالة إحصائينا بيف التعميـ األىمي كالتعميـ الحككمي تحفيظ القرآف الكريـ؛ كيعزل ذلؾ إلى 

ٍمف الًفٍكرم مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية دكر التعميـ الحككمي في المرحمة المتكسطة في تعزيز األ
 بسبب كثرة عدد الطالبات الممتحقات بالتعميـ الحككمي عف التعميـ األىمي. 
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 ثانيًا: متغير سنوات الخبرة.
 ( تحميل التباين األحادي تبًعا لمتغير سنوات الخبرةٕٔجدول )

 مصدر التبايف
مجمكع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مربع 

 المتكسطات
 مة ؼقي

مستكل 

 الداللة

الداللة 

 المفظية

التكعية 

 الدينية)العقدية(

 َٕ.َ َُ.َ ََ.ِ َِ.َ بيف المجمكعات

 

 

َ.ّٗ 

 

 

غير 

 دالة
 ُْ.َ ََ.ّٖٓ ٕٓ.ْٗ داخؿ المجمكعات

  ََ.َّٔ ٕٓ.ْٗ المجمكع

تعزيز ًقيىـ 

 الكالء كاالنتماء 

 ْْ.َ َٔ.َ ََ.ِ ُِ.َ بيف المجمكعات

 

 

َ.ْٔ 

 

 

غير 

 دالة
 ُّ.َ ََ.ّٖٓ ٔٓ.ْٕ داخؿ المجمكعات

  ََ.َّٔ ٔٓ.ْٕ المجمكع

التكعية الثقافية 

 كالحضارية

 ْٕ.َ ُِ.َ ََ.ِ ِْ.َ بيف المجمكعات

 

 

َ.ْٖ 

 

 

غير 

 دالة
 ُٔ.َ ََ.ّٖٓ ٗٓ.ٖٓ داخؿ المجمكعات

  ََ.َّٔ ّٖ.ٖٓ المجمكع

األساليب 

 التربكية

 ٗٗ.َ ُٖ.َ ََ.ِ ّٕ.َ بيف المجمكعات

 

 

َ.ّٕ 

 

 

غير 

 دالة
 ُٗ.َ ََ.ّٖٓ ِٕ.ٔٔ داخؿ المجمكعات

  ََ.َّٔ َٗ.ٕٔ المجمكع

 الكمي

 ّٖ.َ َٓ.َ ََ.ِ َُ.َ بيف المجمكعات

 

 

َ,ٔٗ 

 

 

غير 

 دالة
 ُّ.َ ََ.ّٖٓ ّٕ.ْٓ داخؿ المجمكعات

  ََ.َّٔ ْٔ.ْٓ المجمكع

ؼ( غير دالة احصائينا عند مستكل ( أنو جاءت قيمة )ُِكيتضح مف الجدكؿ )
( لمدرجة الكمية كلكؿ المجاالت االستبانة، كىذا يدؿ عمى أنو ال يكجد اختالؼ في ًكٍجيىة َٓ,َ)

نىظىر عىيِّنة الدراسة حكؿ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم باختالؼ سنكات الخبرة، 
بيف معمِّمات المرحمة المتكسطة حكؿ األىمية الكبيرة لدكر  كقد يعكد ىذا إلى أف ىناؾ اتفاقان عاليان 

اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لطالبات المرحمة المتكسطة ميما اختمفت الخبرة 
ق(. ُّْٓالعممية كسنكات العمؿ في التعميـ، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة شبير )

ق( التي أشارت إلى أف مديرم المدارس الذيف خبرتيـ ُّْٗكتختمؼ عف نتيجة دراسة خميؿ )
 سنكات فما دكف( ىـ األكثر اىتماما بفاعمية اإلذاعىة المٍدرىسٌية. ٓ)
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  ثالثًا: متغير التخصص العممي:
لإلجابة عف ىذا الجزء تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار 

 )ت( لعينتيف مستقمتيف.
         ( اختبار "ت" لدًللة الفروق بين المتوسطات حول دور اإلذاَعة المْدَرسّيةٖٔجدول )

            في تعزيز األْمن الِفْكري لطالبات المرحمة المتوسطة من ِوْجَية َنَظر َعيِّنة الدراسة 
 تبًعا لمتغير التخصص العممي

 المتكسط العدد الكمية المجاؿ
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

درجات 
 الحرية

 قيمة
 ت

مستكل 
 الداللة الداللة

 التكعية الدينية
 ّٗٓ ّٕ.َ ٕٓ.ِ ُِٔ أدبي

 
ُ.َٖٓ 
 

َ.ُِ 
 

غير 
 ّٖ.َ ٖٔ.ِ ََُ عممي دالة

تعزيز ًقيىـ الكالء كاالنتماء 
 )التربية الكطنية(

 ّٔ.َ ِٕ.ِ ُِٔ أدبي
ّٓٗ 

ُ.ْٕٖ 
 

َ.َٖ 
 

غير 
 ّٔ.َ ْٔ.ِ ََُ عممي دالة

الثقافية  التكعية
 كالحضارية

 ّٗٓ َْ.َ ٕٔ.ِ ُِٔ أدبي
 

ِ.ِٖٗ 
 

َ.َِ 
 دالة 

 َْ.َ ٔٓ.ِ ََُ عممي

 األساليب التربكية
 ّٗٓ ِْ.َ ْْ,ِ ُِٔ أدبي

 
َ.ْٗ 
 

غير  ّٓ.َ
 ْٔ.َ ّٗ.ِ ََُ عممي دالة

 الكمي
 ّٗٓ ّٓ.َ ٕٔ.ِ ُِٔ أدبي

 
ُ.ٖٗٓ 
 

َ.َُٓ 
 

غير 
 ّٓ.َ ٗٓ.ِ ََُ عممي دالة

(  َٓ.َ( أف قيمة )ت( غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة )ُّتضح مف الجدكؿ )ي
في كؿ محاكر االستبانة حكؿ ًكٍجيىة نىظىر ذكات التخصص األدبي أك العممي، ال تكجد فركؽ، 
أم أنو ال تختمؼ ًكٍجيىة نىظىرىـ حكؿ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية باختالؼ التخصص؛ كذلؾ بسبب 

ذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم، ك تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أىمية دكر اإل
ق( التي كانت لصالح تخصص اإلعالـ الذم يعد مف التخصصات األدبية ، بينما ُّْٓشبير)

في محكر )دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية كالحضارية( كيجدت فركؽ دالة إحصائيا 
ذكات التخصصات األدبية؛ كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى طبيعة التخصصات  لصالح المعمِّمات

األدبية المرتبطة معمكماتيا بالثقافة كالحضارة كالمكاد االجتماعية كمرتبطة بمكاد المغة العربية 
التي تمثؿ اليكية العربية، بعكس التخصصات العممية الذم يغمب عمى معمكماتو طابع 

ق( التي أشارت إلى أف ىناؾ ُّْٗه النتيجة عف نتيجة دراسة خميؿ )التخصصية. كتختمؼ ىذ
فركقان بيف مديرم المدارس كمديراتيا يعزل لممؤىؿ العممي، كذلؾ أف المديريف ذكم التخصصات 

 العممية ىـ أكثر اىتمامان مف المديريف ذكم التخصصات األدبية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أبرزت الدراسة النتائج التالية:ممخص نتائج الدراسة: 
إف درجة مكافقة معمِّمات المرحمة المتكسطة حكؿ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الدينية  .1

 .ّٕ.ِكانت عالية، كحصمت عمى متكسط حسابي 
إف درجة مكافقة معمِّمات المرحمة المتكسطة حكؿ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز ًقيىـ الكالء  .2

 . ٗٔ.ِعمى متكسط حسابي كاالنتماء لمكطف كانت عالية، كحصمت 
إف درجة مكافقة معمِّمات المرحمة المتكسطة حكؿ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في التكعية الثقافية  .3

 . ْٔ.ِكالحضارية كانت عالية، كحصمت عمى متكسط حسابي 
إف درجة مكافقة معمِّمات المرحمة المتكسطة حكؿ األىمية الكبيرة لألساليب التربكية  .4

تعزيز األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ اإلذاعىة المٍدرىسٌية كانت عالية، كحصمت عمى المستخدمة في 
 .ِْ.ِمتكسط حسابي 

كانت أىـ األساليب التربكية مف ًكٍجيىة نىظىرىف ىي األساليب اآلتية: األسمكب األكؿ " ضرب  .5
كب األمثاؿ في تكضيح الًقيىـ األخالقية"، كاألسمكب الثاني "عرض نماذج القدكة"، كاألسم

  .الثالث " اإلقناع"
بيف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات نحك  َٓ.َال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .6

لطالبات المرحمة المتكسطة ٍدرىسية مدل تضميف مكضكعات األٍمف الًفٍكرم في اإلذاعة الم
 سنكات الخبرة(.-تيٍعزل إلى )نكع التعميـ

بيف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات نحك   َٓ.َعند مستكل داللة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  .7
لطالبات المرحمة المتكسطة في ٍدرىسية مدل تضميف مكضكعات األٍمف الًفٍكرم في اإلذاعة الم

 مجاؿ )التكعية الدينية( ، تيٍعزل إلى )نكع التعميـ( كظيرت الفركؽ لصالح المدارس الحككمية.
بيف ًكٍجيىة نىظىر المعمِّمات نحك  َٓ.َد مستكل داللة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن .8

لطالبات المرحمة المتكسطة في ٍدرىسية مدل تضميف مكضكعات األٍمف الًفٍكرم في اإلذاعة الم
لصالح المعمِّمات ( تيٍعزل إلى التخصص العممي )مجاؿ التكعية الثقافية كالحضاريةمجاؿ 

 .ٕٔ،ِط حسابيذكات التخصصات األدبية حيث حصمت عمى متكس
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  َتوصيات الدِّراَسة:
 من خالل نتائج الدراسة الميدانية التي تم التوصل إلييا بالتوصيات اآلتية:

  حٌث معمِّمات المرحمة المتكسطة بتفعيؿ برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية مف خالؿ تقديـ فقرات
 متنكعة تعمؿ عمى تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل الطالبات. 

  ة المٍدرىسٌية مف خالؿ بث برامجيا في القنكات اإلعالمية كالراديك كالتمفزيكف تشجيع اإلذاعى
 كالقنكات اإلعالمية التعميمية. 

  تكميؼ معمِّمات متخصصات لمتابعة برامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية كاإلشراؼ عمييا كاختيار
 مكضكعاتيا التي تيدؼ إلى تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل الطالبات. 

 ج تدريبي مقترىح لمعمِّمات المرحمة المتكسطة لكيفية استثمار كتكظيؼ اإلذاعىة عمؿ برنام
 المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل طالبات المرحمة المتكسطة.

  عمى إدارة المدرسة تخصيص كقت أطكؿ لإلذاعة المدرسية في الطابكر الصباحي لما ليا
 البات المرحمة المتكسطة. مف أىمية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل ط

  إتاحة فقرة مف فقرات اإلذاعىة المٍدرىسٌية حكؿ التكعية الدينية كالثقافية كالحضارية كالتربية
 الكطنية بما يحقؽ تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل طالبات المرحمة المتكسطة. 

 راتيا تستفيد منو إيجاد دليؿ خاص ببرامج اإلذاعىة المٍدرىسٌية يكضح أىدافيا كأىـ برامجيا كفق
 الطالبات كالمعمِّمات بما يحقؽ تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل طالبات المرحمة المتكسطة. 

  االىتماـ بنكعية أنشطة اإلذاعىة المٍدرىسٌية كاألساليب التربكية التي تقدَّـ مف خالليا، كالتركيز
 ييف.عمى أكثر األساليب فائدة لمطالبات بما يعزز مف األٍمف الًفٍكرم لد

  :في ضكء نتائج الدراسة اقترحت الباحثة إجراء الدراسة اآلتية:ُمقترحات الدِّراَسة 
  تصٌكر مقترح لتفعيؿ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل طمبة مراحؿ التعميـ

 العاـ بالمممكة العربية السعكدية. 
  ة المٍدرىسٌية في تنمية الًقيىـ التربكية لدل دكر معمِّمات المرحمة المتكسطة في تفعيؿ اإلذاعى

 طالبات المرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية. 
  تقكيـ دكر اإلذاعىة المٍدرىسٌية في تعزيز التربية الكطنية لدل طمبة المرحمة الثانكية مف ًكٍجيىة

 نىظىر المشرفيف التربكييف كقادة المدارس.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 المراجع العربية:
ميارات اًلتصال لدى الدعاة ودورىا في تحقيق ق(. ُِّْف، عبدالرحمف بف سعد. )أبا حسي

. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، قسـ األْمن الِفْكري
 العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األٍمنية، الرياض.

. مصر: دار النظرية والتطبيق فن اًلتصال بالجماىير بينق(. ُّْْأبك العال، محمد عمي. )
 العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع.

ق(. المؤسسات التربكية كدكرىا في تحقيؽ األٍمف ُّْٓأبك صباح، الطيب نكر اليدل. )
(، ِ،ُ، )مجمة جامعة البطانة لمعموم اإلنسانية واًلجتماعيةالًفٍكرم. 

ِٓٓ-َِٗ. 
مدرسي في تدعيـ الًقيىـ لدل طالب ق(. دكر اإلعالـ الُّْْأبك مصطفى، نظمي عكدة. )

، مجمة جرش لمبحوث والدراساتمدارس الثانكية العامة بمحافظات غزة. 
 .َٗ -ٗٔ)عدد خاص(،  ُٓ

 . عماف: دار البداية ناشركف كمكزعكف. برامج اإلذاَعة المْدَرسّيةق(. ُُّْأحمد، لينا خميؿ. )
سّية في تزويد التالميذ بالمعمومات دور اإلذاَعة المْدرَ ق(. ُِْٗاألسكد، أماني محمكد. )

رسالة  دراسة مقارنة بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة.
ماجستير غير منشكرة، معيد الدراسات العميا لمطفكلة، قسـ اإلعالـ 

 كثقافة األطفاؿ، جامعة عيف شمس، مصر.
ْمن الِفْكري دور األنشطة الطالبية غير الصفية في تعزيز األق(. ُُّْاألشقر، منصكر. )

. رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، قسـ بالمرحمة الثانوية
 العمـك االجتماعية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األٍمنية، الرياض.

دور اإلذاَعة المْدَرسّية في تدعيم اًلنتماء الوطني لدى طمبة ق(. ُّّْاألغا، ناريماف. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية غزة المرحمة الثانوية بمحافظة

 التربية، قسـ أصكؿ التربية، جامعة األزىر، غزة.
.غزة:الجامعة ّ.طأساليب التعمم والتعميم في اإلسالمق(. ُُْٓاألغا، إحساف خميؿ.)

 اإلسالمية.
 . القاىرة: مكتبة االنجمك المصرية.اإلعالم واًلتصال بالجماىيرق(. َُُْإماـ، إبراىيـ. )

. مصر: دار العمـ اإلعالم التربوي المسموع في المؤسسة التعميميةق(. ُِْٔبابي، عمي. )إم
 كاإليماف لمنشر كالتكزيع.
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دور اإلدارة المدرسية في تييئة اًلستخدام األمثل لإلذاعة ق(. َُْٗباجكدة، بثينة. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة،  كمية التربية، قسـ اإلدارة المدرسية
 كالتخطيط، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة. التربكية
. رسالة دور األْمن الِفْكري في الوقاية من اإلرىابق(. ُِّْالبراشي، بكيؿ بف محمد. )

ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، قسـ العمـك الشرطية، جامعة 
 نايؼ العربية لمعمـك األٍمنية، الرياض.

. ور الصحافة واإلذاَعة المْدَرسّية في تدعيم اًلنتماء لموطندق(. ُِْْالبريدم، سكرة عمي. )
رسالة ماجستير غير منشكرة، معيد الدراسات العميا لمطفكلة، قسـ اإلعالـ 

 كثقافة الطفؿ، جامعة عيف شمس، مصر.
ق،جماد األكؿ(. نحك بناء مشركع تعزيز األٍمف الًفٍكرم بكزارة َُّْالبقمي، سعكد بف سعد. ) 

ورقة مقدمة إلٍ المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري لتعميـ . التربية كا
-ِٓ، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، في الفترة مف المفاىيم والتحديات

 ىػ َُّْجماد األكؿ ِِ
ق(. دكر المدرسة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم لدل الطمبة في ُّّْالبمعاسي، سعكد بف مسير. )

 .ٕٖ-ُٔ(، ّٓ، )ربوية والنفسيةمجمة البحوث الت محافظة القريات.
عرض تجربة المممكة العربية السعكدية في  شكاؿ(.-قُِّْالبيشي، سعيد بف عمير.)

عادة التأىيؿ.  ورقة مقدمة في الحمقة العممية لمكافحة المناصحة كا 
جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، في الفترة مف  اإلرىاب،

 قُِّْشكاؿ ُٔ-ُٓ
. رسالة ماجستير غير منشكرة. اإلقناع في التربية اإلسالميةق(. ُُْٔسعيد. )جبار، سالـ 

كمية التربية، قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة، جامعة أـ القرل، مكة 
 المكرمة.

ق(. األٍمف الًفٍكرم كتطبيقاتو التربكية في البالد ُِّْالجكارنة، المعتصـ با سميماف. )
(، ّ) ُٕ، دراسات تربوية واجتماعيةتحميمية.  اإلسالمية العربية دراسة

َِٕ- َِّ. 
التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة ق(. ُُْٖ) الحدرم، عبدا بف خميؿ.

 . رسالة ماجستير منشكرة، جامعة أـ القرل.الثانوية منيا
المرحمة الثانكية  ق(. معكقات األٍمف الًفٍكرم لدل طالباتُِْٕالحربي، عبدا بف مزعؿ. )

 .ُْٔ -ُِْ(، ٕٖ، )مجمة القراءة والمعرفةبمحافظة حفر الباطف. 
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ق(.النظرية اإلعالمية في ضكء النظرية اإلحصائية: دراسة ُّْْالحقيؿ، عبدا بف صالح.)
المجمة العربية لإلعالم  تطبيقية عمى نظرية ترتيب األكلكيات.

 .ٖٓ-ُُ(،ٗ،)واًلتصال
. وسائل اإلعالم والسياسة دراسة في ترتيب األولوياتق(. ُُْٔيـ. )حمادة، بسيكني إبراى

 مصر: مكتبة نيضة الشرؽ.
. الرياض: األْمن الِفْكري في ضوء مقاصد الشريعةق(. ُِْٗابف حميد، صالح بف عبدا. )

 جامعة الممؾ سعكد.
بكية العامة ق(. مساىمة اإلعالـ المدرسي في تحقيؽ األىداؼ التر ُّْْحكامدة، باسـ عمي. )

مف كجية نظر معممي كمعممات المدارس الحككمية في محافظة جرش، 
 .ٖٔ -ْٗ)عدد خاص(،  ُٓ، مجمة جرش لمبحوث والدراساتاألردف. 

 جماد األكؿ(. كظيفة األسرة كالمدرسة في تحصيف ابناءىا -قَُّْالحكشاف، بركة بف زامؿ. )
ة مقدمة إلٍ ورقضد التطرؼ كاإلرىاب كتعزيز االنتماء الكطني. 

، جامعة الممؾ المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري المفاىيم والتحديات
 .قَُّْجماد األكؿ ِِ-ِٓسعكد، الرياض، في الفترة مف 

مجمة الفكر ق(. أىمية المدرسة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم. ُّْٔالحكشاف، بركة بف زامؿ. )
 .ِٖٓ -ُِّ(، ْٗ) ِْ، الشرطي

ورقة مقدمة صفر(. دكر المدرسة في التربية اإلعالمية،  -ىػُِْٖ) الخطيب، محمد شحات.
، كزارة التربية كالتعميـ، إلٍ المؤتمر الدولي األول لمتربية اإلعالمية

 قُِْٖصفر ُٕ-ُّالرياض، في الفترة مف 
ىػ(. دكر اإلدارات المدرسية في زيادة فاعمية اإلذاعة المدرسية  ُّْٗخميؿ، عصاـ عبدالعزيز. )
مجمة المدارس األساسية  الحككمية في محافظة راـ ا كالبيرة. في 

 .َِٗ -ُٖٗ(، ّْ،)جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
مصر: دار العمـ كاإليماف . برامج اإلذاَعة المْدَرسّيةق(. ُُّْخير الديف، محمد عبدا. )

 لمنشر كالتكزيع.
سات التنشئة االجتماعية في تعزيز األٍمف ق(. دكر مؤسُّْْالدكسرم، راشد بف ظافر. )

الًفٍكرم لدل المتعمميف في المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية. 
 .ِّٖ -ُّٗ(، ُٕ)ٓ، مجمة رابطة التربية الحديثة

. بيركت: مجد المؤسسة الجامعية ِ. طعمم النفس اًلجتماعيق(. ُِْٗرضكاف، شفيؽ. )
 لمدراسات كالنشر كالتكزيع.
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.القاىرة: عالـ ٔ. طعمم النفس النمو الطفولة والمراىقة ق(.ُِْٓزىراف، حامد عبدالسالـ. )
 الكتب. 

األْمن الِفْكري وأثر الشريعة اإلسالمية في ق(. ُّْٖالسديس، عبد الرحمف بف عبد العزيز. )
 الرياض: مدار الكطف لمنشر. تعزيزه.
التربكية في الكقاية مف الفكر المتطرؼ،  ق(. دكر المؤسساتُِْٔالسعيديف، تيسير بف حسف.)

 مجمة البحوث اًلمنية
 . عماف: مكتبة المجتمع العربي.الصحافة واإلذاَعة المْدَرسّيةق(. ُِْٔسميـ، صالح فؤاد. )

. الرياض: مكتبة اإلذاَعة المْدَرسّية لممرحمة اًلبتدائيةق(. ُُْٖسميماف. أحمد بف سميماف. )
 الممؾ فيد الكطنية.

ؿ، عبدالعزيز عبدا كالخطيب، محمد بف شحات كمتكلي، مصطفى محمد كعبدالجكاد، نكر السنب
 ٓ.طنظام التعميم في المممكة العربية السعودية ق(.ُِْٕالديف محمد )

 الرياض: دار الخريجي.
ذم الحجة(. دكر اإلذاعة المدرسية في تعزيز قضية -قُّْٓشبير، مجمد عكض تكفيؽ. )

ييف لدل طمبة المدارس الثانكية بمحافظات غزة كسبؿ المعتقميف الفمسطين
ن وينيطٌ الفمسراألسالرابع ًلي دال رتمؤالمورقة مقدمة إلٍ تطكيره. 

ذم  ْ-ّفمسطيف، -، كمية اآلداب بالجامعة اإلسالمية، غزةيةرالح ونح
 ق.ُّْٕالحجة 

ْكري لدى طالب تصور إستراتيجي لتعزيز األْمن الفِ ق(. ُّْٔالشمرم، حماد بف اليؽ سعكد. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، المرحمة الثانوية مدينة الرياض أنموذجا

كمية العمـك اإلستراتيجية، قسـ الدراسات اإلستراتيجية، جامعة نايؼ 
 العربية لمعمـك األٍمنية، الرياض.

ق(. التربية اإلعالمية كيؼ نتعامؿ مع ُُّْالشميمرم، فيد بف عبدالرحمف. )
 ياض:مكتبة الممؾ فيد الكطنيةاإلعالـ.الر 

األساليب التربوية النبوية المتبعة في التوجيو وتعديل ق(.َُّْالصعيدم، فكاز بف مبيريؾ. )
. رسالة السموك وكيفية تفعيميا مع طالب المرحمة الثانوية بنين

ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة، 
 كة المكرمة.جامعة أـ القرل، م
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جماد األكؿ(.أبعاد تربكية كتعميمية في  -ىػَُّْق(. )َُّْالصقعبي، مركاف بف صالح.)
ورقة مقدمة إلٍ المؤتمر الوطني األول لألمن تعزيز األمف الفكرم. 

، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، في الفترة مف الفكري المفاىيم والتحديات
 ق.َُّْجماد األكؿ ِِ-ِٓ

ق(. االتجاىات البحثية الجديدة في نظرية األجندة مف يرتب أكلكيات ُّّْضيؼ، ليندة. )
 .َِٗ-ُِٗ(، َُ، )مجمة الحكمةكسائؿ اإلعالـ؟ .

صفر(. العكلمة الثقافية كأثرىا عمى اليكية اإلسالمية. كرقة -قُّْٖبف عاشكر، صميحة. )
الممتقٍ الوطني األول: قراءة لمتراث واليوية في زمن  مقدمة إلى

صفر، ِٕ، جامعة الجياللي بك نعامة خميس مميانة، الجزائر، ةالعولم
 .قُّْٖ

 .القاىرة: مصر العربية.ٗطدراسات في نظريات اإلعالم. ق(. ُُّْعبدالمجيد، ىمت حسف.)
. ُ. طاألزىار الندية في اإلذاَعة المْدَرسّيةىػ(. ُِْٖالعتيبي، غازم الحميدم عيسى. )

 الرياض: مطبعة دار طيبة.
ىػ(. أىمية اإلذاعة المدرسية في تنمية ميارات االتصاؿ ُّْٓغازم بف الحميدم. ) العتيبي،

مجمة جامعة المغكم لدل طالب المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض. 
 .ُٖٔ -ُِٓ(، ّ) ِ، الفيوم لمعموم التربوية والنفسية

الِفْكري دور عضوات ىيئة التدريس في تعزيز األْمن ق(. ُّْٕالعسكر، حياة عبدالعزيز. )
. لدى طالبات كمية التربية بجامعة المجمعة من ِوْجَية َنَظر الطالبات

رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، قسـ السياسات التربكية، 
 جامعة الممؾ سعكد، الرياض.

. عماف: دار اًلستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعالق(. ُِْٗعطية، محسف عمي. )
 الصفاء.

الموسوعة التطبيقية في اإلعالم التربوي اإلذاعة الصحافة ق(. ُِْٗمد. )عفيفي،مح
 . القاىرة: ىال لمنشر كالتكزيع.المدرسية

. االسكندرية: مؤسسة حكرس موسوعة اإلذاَعة المْدَرسّيةق(. ُِْٗعمر، نصار رمضاف. )
 الدكلية.

ة في تعزيز األْمن إسيام  رواد التوعية اإلسالميق(. ُُّْالعكفي، ىيثـ بف فرج فريج. )
. رسالة الِفْكري لدى طالب المرحمة المتوسطة والثانوية بمحافظة

ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة، 
 جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.
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. عماف: األكاديميكف اإلعالم التربوي واإلذاعة المدرسيةق(. ُّْٔعكيضة، نائمة حسف. )
 نشر كالتكزيع.لم

تنمية القيم األخالقية لدى طالب المرحمة المتوسطة من ق(. َُّْالعيسي، عمي بف مسعكد. )
. رسالة ماجستير وجية نظر معممي التربية اإلسالمية بمحافظة القنفذه

غير منشكرة، كمية التربية، قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة، جامعة أـ 
 القرل، مكة المكرمة.

ِقَيم المواطنة لدى طالب المرحمة الثانوية ق(. ُُّْعبد الرحمف بف عمي. ) الغامدم،
. رسالة ماجستير منشكرة. كمية الدراسات العميا، وعالقتيا باألْمن الِفْكري

 قسـ العمـك االجتماعية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األٍمنية، الرياض.
مجمة البحوث ة في تعزيز المناعة الفكرية. ق(. القكاعد العقديُّّْالفكزاف، بدرية بنت محمد. )

 .ُّٓ-ٖٓ(، ّٓ)ُِ، األمنية)السعودية(
القاىرة: شركة أماف لمنشر  التعزيز في الفكر التربوي الحديث.ق(. ُّْٔالقبمي، عناية حسف.)

 كالتكزيع.
رؤية من واقع مناىج العموم  المنيج المستتر و األْمن الِفْكريق(. َُّْقمرة، لطيفة سراج. )

 الشرعية في المممكة 
مدى إسيام النشاط الطالبي في تحقيق األْمن الِفْكري ق(. ُُّْكرشمي، مكسى حسيف. )

. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، قسـ لطالب المرحمة الثانوية
 التربية اإلسالمية كالمقارنة، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.

ق(. تعزيز ثقافة األٍمف الًفٍكرم مف خالؿ البرامج ُّْٖالمكيحؽ، عبدالرحمف بف معال. )
(، ّ، )المجمة العربية لمدراسات الشرعية والقانونيةاإلعالمية المكجية. 

ٓ-ٓٗ. 
-ِّْ(ْٖ)ُٔ.مجمة العموم اًلجتماعيةق(.الثقافة اإلعالمية. َُْٖمكسى، عصاـ سميماف.)

ِٖٔ. 
 اض: رابطة العالـ اإلسالمي.الريالرحيق المختومق(.ُُُْالمباركفكرم، صفي الرحمف.)

نحو بناء استراتيجية وطنية لتحقيق األْمن الِفْكري ق(. ُِْٗالمالكي، عبدالحفيظ بف عبدا. )
. رسالة دكتكراه غير منشكرة. كمية الدراسات العميا، في مواجية اإلرىاب

 قسـ العمـك الشرطية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األٍمنية، الرياض.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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ُأْسموب التعريض في ضوء التربية اإلسالمية  ق(.ُّْْد بف محمد بف حسف. )مجرشي، خال
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية وتطبيقاتو في الواقع المعاصر

 التربية، قسـ التربية اإلسالمية كالمقارنة، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.
حؿ التعميـ العاـ بالمممكة العربية ق(. كاقع اإلذاعىة المٍدرىسٌية في مراُِْٗمحمد، ىناء رزؽ. )

 .ُِْ-َِّ(، ُُّ، )دراسات في المناىج وطرق التدريسالسعكدية. 
دور اإلذاَعة المْدَرسّية في تنمية الوعي البيئي لدى تالميذ ق(. ُُْٖمسعد، عاطؼ كديع. )

. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، قسـ التربية التعميم اإلعدادي
 لبيئية، جامعة عيف شمس، مصر.كالثقافة ا

أثر استخدام لعب األدوار في اكتساب الِقَيم اًلجتماعية ق(. ُُّْالمصرم، دينا جماؿ. )
المتضمنة في محتوى كتاب لغتنا الجميمة لطمبة الصف الرابع األساسي 

. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، قسـ في محافظة غزة
 الجامعة اإلسالمية، غزة.المناىج كأساليب التدريس، 

دور برامج اإلذاَعة المْدَرسّية في تعزيز قيم اًلنتماء ق(. َُّْالمطيرم، الفي سعيد .)
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، قسـ العمـك الوطني

 االجتماعية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األٍمنية، الرياض.
. اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر ق(.ُِْٖ. )المعايطة، عبدالعزيز عطا ا

 عماف: دار الحامد.
التربية بالحوار مع الشباب وأثرىا في تحصينيم من ق(. ُِْٓالمغامسي، سعيد بف فالح. )

 . الرياض: مدار الكطف لمنشر.اًلنحرافات الفكرية والسموكية
ْدَرسّية في تنمية المواطنة الصالحة لدى طمبة دور اإلذاَعة المىػ(. ُّْٕممكح، دعاء حاتـ. )

. رسالة ماجستير غير المرحمة األساسية العميا في لواء بني عبيد
 منشكرة، كمية التربية، قسـ اإلعالـ كثقافة األطفاؿ، جامعة اليرمكؾ،

 األردف.
ية ىػ(. دكر المدرسة في تعزيز األٍمف الًفٍكرم دراسة ميدانُّّْمنصكر، عصاـ بف محمد. )

عمى طمبة المرحمة األساسية العميا في مديرية عماف األكلى مف ًكٍجيىة 
 -ُٔ(، ُّ)ُُ، مجمة عالم التربيةنىظىر المدراء كالمعمميف كالطالب. 

ِٓ. 
. بيركت: دار ُِج . لسان العربق(. ُُْٗق(. )ُُٕابف منظكر، جماؿ الديف محمد )ت

 أحياء التراث العربي.
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األساليب التربوية في ترسيخ العقيدة اإلسالمية ق(. ُّْٖ)النعيمي، محمد طالؿ حسف. 
. رسالة ماجستير غير منشكرة، المعيد العالي دراسة تربوية تطبيقة

لمدراسات اإلسالمية، قسـ الدراسات اإلسالمية كأساليب تدريسيا، جامعة 
 اؿ البيت، األردف.

األٍمف الًفٍكرم، كرقة مقدمة جماد األكؿ(. استراتيجية تعزيز  -قَُّْاليماش، متعب شديد. )
، جامعة المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري المفاىيم والتحدياتإلى 

 ىػ.َُّْجماد األكؿ، ِِ-ِٓالممؾ سعكد، الرياض، 
تعزيز األْمن الِفْكري لدى طالب المرحمة الثانوية في ق(. ُّّْاليكيش، يكسؼ بف محمد. )

.الرياض: مركز ّ.طة لمحوارضوء النماذج والتجارب العالمية المعاصر 
 الممؾ عبدالعزيز لمحكار الكطني.

لممرحمة المتوسطة/اإلدارة العامة لمنشاط  دليل النشاط الطالبي ق(.ُّْٕكزارة التعميـ. )
 .الرياض:مكتبة الممؾ فيد الكطنية.الطالبي

 (. بيركت: دار الجيؿ. ُ. )جموسوعة أمثال العربق(. ُُْٓيعقكب، أميؿ بديع. )
 . عماف: دار الراية لمنشر كالتكزيع.اإلذاعة المدرسيةق(. ُّْٓ، عزمي عبدا. )يعقكب

 


