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 مدتخمص الجراسة :
،  معالجة اإلذاعة السجرسضة لقزايا التعمضع الثانػى  عمى كضفضو  يجؼ البحث الحالى إلى التعخؼي

. ويشتسى  التى تحطى بإىتساـ مغ قبل اإلذاعات السجرسضة قزايا التعمضسضة مى أىع الوالتعخؼ ع
لحا اعتسج ىحا البحث عمى مشيج السدح اإلعالمى الحى يعج  ضة ىحا البحث إلى البحػث الػصف

أجخيت جراسة . جيجًا عمسضًا مشطسًا لمحرػؿ عمى السعمػمات السفرمة عغ الطاىخة محل ال
العاـ الجراسي في  الجراسة التحمضمضة عمى عضشة مغ بخامج اإلذاعة السجرسضة التى تع تقجيسيا

إلى  72/9/7102وؿ الحي امتجخالؿ كال مغ  التـخ األوذلظ  7102-7102
 02/4/7102حتى  2/7/7102والتـخ الثانى الحي امتج في الفتخة الدمشضة مغ70/07/7102

السجارس التي خزعت عجد عمى عضشة مغ السجارس الثانػية بسحافطة القمضػبضة، وقج بمغ إجسالي 
جراسة )بشيا، شػخ، كفخ ( بسعجؿ أربع مجارس لكل إدارة تعمضسضة مغ اإلدارات عضشة ال07لمجراسة )
( 335بإجمالً مدة زمنٌة لدرها ) ،إذاعى  ( برنامج1361)وتكػنت عضشة الجراسة مغ  شكخ (

 اإلذاعات السجرسضة حمضل مزسػف تواستخجمت الباحثة استسارة  ( ثانٌة11(دلٌمة  و ) 55ساعة و)
الخاصة بالبخامج  تحمضل السزسػف إلى وتدعى ىحه استسارة  ، نات كأداة مغ أدوات جسع البضا

ػف بخامج اإلذاعة السجرسضة، اإلذاعضة إلي التعخؼ عمى : القزايا التعمضسضة السقجمة في مزس
،  لتعمضسضة "عضشة الجراسة" السرادر التى تعتسج عمضيا بخامج اإلذاعة السجرسضة في تقجيع القزاياو 

 السجرسضة "عضشة الجراسة"الفقخات التعمضسضة السقجمة في بخامج اإلذاعة و السدئػا عغ اعجاد 
 أىم نتائج الجراسة :

جاءت في مقجمة القزايا التعمضسضة  قزية امتحانات الثانهةة العامة الججيج ) البهكميت (  -0
  ػ وتالىاالتي تزسشتيا بخامج اإلذاعة السجرسضة "عضشة الجراسة" حضث احتمت التختضب األوؿ 

قزية عجز السهارد ، وم السادية لمسعمقزية األوضاع أما ، قزية الغش اإللكترونى 
 ألخضخيغ ا ضغفي التختضب اجاءتالسادية الستاحة 

في مقجمة السرادر التى اعتسجت عمضيا  )الكتب والجراسات والتقارةر العمسية(ت جاء  -7
الفقخات التعمضسضة السقجمة في بخامج اإلذاعة السجرسضة "عضشة الجراسة" بكل مغ السجارس 

)خبرات وتجارب حياتية  ثع )وسائل اإلعالم السختمفة (تالىا  الثانػية " عضشة الجراسة" ،
ثع جاءت فئة ، الخامذ في التختضب )مرادر أخري ( في التختضب الخابع بضشسا جاء ( 

 واألخضخ . في التختضب الدادس)مرادر غير محجد( 
Study abstract: 

1. The aim of the present research is to identify the extent to which school 
radio addresses secondary education issues and to identify the main 



 

3 
 

educational issues that are of interest to the school radio. This research 
is based on descriptive research, so this research has relied on the 
media survey methodology, which is an organized scientific effort to 
obtain detailed information on the phenomenon in question. The 
analytical study was conducted on a sample of the school radio 
programs that were introduced in the 2017-2018 school year during 
both the first semester, which spanned the 23/9/2017 to 21/12/2017 
and the second term which spanned the time period from 3/2/2018 to 
17/4/2018 on a sample of high schools In Qalubia governorate, the total 
number of schools studied (12) schools . 
(at the rate of four schools per educational department of the sample 
departments (Benha, Toukh, Kafr Shokr) The sample of the study was 
made up of (1368) radio program, with a total time of (335) hours and 
(59) Beats S and (10) seconds the researcher used the content analysis 
form of the school radio as a tool for data collection, and this form seeks 
to analyze the content of the radio programs to identify: the educational 
issues presented in the content of school radio programs, and the 
sources on which they depend School radio programs in the 
presentation of issues for teaching  "study sample ", and the objectives 
sought by the educational paragraphs presented in the school broadcast 
programs  "study sample " 
Main results of the study: : 

1. The new general secondary Examinations Case (Pocklet ) came at 
the forefront of the educational issues included in the school radio 
programs  "study sample " where the first ranking was followed by the 
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issue of electronic fraud, the issue of the material conditions of the 
teacher and the issue of the shortage of available material resources 
came In the last two arrangements. 

 2. (Books, studies and scientific Reports) are at the forefront of the 
sources on which the educational curricula provided in the school 
broadcast programmes “sample study" were adopted in each of the 
secondary schools  "Study sample ", followed by (various media) and 
then (experiences and experiences Life) in the fourth order while (other 
sources) came in the fifth order, then came the category (unspecified 
sources) in the sixth and last order. 
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 :ـةـجملسقا

تأتى أىسضيا كإمتجاد  تعج السجرسة مغ أىع السؤسدات التعمضسضة والتخبػية عمى حج سػاء حضث 
ودور التخبضة الحجيثة لع يعج يقترخ عمى الرف .تابع لجور األسخة في تخبضة السخء وتشذئتة

الجراسي، بل أصبح يستج إلى خارجو، وذلظ مغ خالؿ مسارسة الستعمسضغ ألنساط الشذاط السجرسي 
السختمفة، والتي تعسل عمى تدويجىع بالثقافة العامة، وتشسى لجييع القضع واالتجاىات والسضػؿ 

والسسارسة الجيسقخاشضة، وتشسضة السيارات االجتساعضة  وأسالضب التفكضخ, وتعػيجىع عمى روح التعاوف 
التي تشاسب نسػ الستعمسضغ وتمبى احتضاجاتيع وتػفخ ليع فخص االتراؿ بالبضئة واالحتكاؾ 

 . (0)بعشاصخىا والحفاظ عمضيا 

يزصمع اإلعالـ التخبػى  بجور حضػي وميع في تجعضع مجاؿ التخبضة والتعمضع ، والسداعجة في 
أىجافة ، فاإلعالـ قج أصبح أداة لتعمضع الشاس أشضاء ومعارؼ مغ الرعب الحرػؿ عمضيا تحقضق 

فى مؤسدات التعمضع الشطامى . ويعج اإلعالـ التخبػى ىػ الدبضل اآلمغ لمحرػؿ عمى السعمػمات 
 (7)القضسة في شتى السجاالت .

لجورىا  ذاعة السجرسضةوخاصا نذاط اإل تبخز أىسضة األنذصة السجرسضة في السخحمة الثانػية 
الػاضح في  تكػيغ شخرضة االنداف وحضاتة السدتقبمضة لسا يراحبيا مغ اثار مختمفة فى مختمف 
نػاحى الحضاة فيى فتخة ضيػر حاجات ومضػؿ واتجاىات عجيجة ويتدع شالب السخحمة الثانػية بعجة 

اعمػا سسات مشيا الحذ الشقجي لحا ال يقترخ دورىع عمى كػنيع متمقضضغ سمبضضغ فقط بل يتف
ويؤثخوا في السحتػى السقجـ ليع ،  فخدود فعميع سخيعة خاصًا إذا كاف محتػى الخسالة السػجو ليع 

 متختبط بقزاياىع . 

، وهى أداة اتصال هامة تستخدمها كل من أعرق األنشطة المدرسٌة السجرسضة اإلذاعة حضث تعج 

و تدداد . و أيزا السجتسع السحضط ، والسجتسع السجرسى ، تخاشب الصالب حضث  المدارس
نذاط مجرسى متعجد والثقافة والسعارؼ السختمفة والعمػـ بإعتبارىا  نتضجة لتعجد أفاؽ الفكخ ياأىسضت

داعج في تعمضع الصالب جشبا الى جشب مع األركاف الستعجدة األخخى لمعسمضة ا تالجػانب إذ أني
 التعمضسضة .

                                                           

 .04، ص7101عالع الكتب،  ، ، القاىخة" الشذاط السجرسي بين الشظرةة والتظبيق "( سعضج عبجا هلل الفى.0)
 (

2
،  1، طانقاهرة ، دار انؼانى انؼربً  "، اإلعالم التسبوى وسائلت ودوزة فٌ هجال التسبَت والتعلَنوفاء انسٍد خضر ." (  

 .24-23،ص2112
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سرخى مغ أىع القزايا التى تذغل األسخ بذكل عاـ و أسخ قزايا التعمضع فى السجتسع ال وتعج 
شالب السخحمة الثانػية بذكل خاص ألنيا مخحمة ىامة فى حضاة الصالب وأولضاء األمػر عمى حج 
 سػاء خاصا فى ىحا العرخ حضث تعج قزايا التعمضع ضخورة مغ ضخوريات تقجـ أى السجتسع .

ودورىػػػا السػػػؤثخ فػػػي حضػػػاة الصػػػالب، ، ومػػػغ ىشػػػا  لإلذاعػػػة السجرسػػػضة ة ألىسضػػػونطػػػخًا ليػػػحه ا
 جة اإلذاعة السجرسضة لقزايا التعمضع الثانػى. بحث الحالى الحي يتشاوؿ معالجاءت فكخة وأىسضة ال

   ـة :الجراســـ مذكمة
قضاـ وسائل اإلعالـ التخبػى  بجور ميع تجاة العسمضة التعمضسضة  فيي تداىع انصالقًا مغ و       

و تذجع عمى التعمع واكتداب السعارؼ والحرػؿ  الشيػض بسضجاف التخبضة والتعمضع ،بفاعمضة في 
يى تفػؽ في معطع األحضاف  أثخ التعمضع في حجخات الجراسة، عمى السيارات و اتخاذ القخارات ، ف

ويخجع ذلظ إلى خرائز األنذصةً السجرسضة التي ال تتػافخ بشفذ القجر لتعمع السػاد الجراسضة، 
ف الصالب عشرخ فعاؿ في اختضار لػف الشذاط الحي يذتخؾ فضو، وفي وضع خصة العسل وذلظ أل

، مسا يجعل اإلقباؿ عمضو متسضدا بحساس أشج مسا يتػافخ لجراسة السػادً الجراسضة ، األمخ الحي 
 يؤدي إلى تعمضع أكثخ اقترادا ودواما .

ؼ إلى خجمة العسمضة التعمضسضة حضث وتعج وسائل اإلعالـ التخبػي مغ األنذصة السجرسضة التى تيج
الخرب لديادة السعخفة لجى التالمضح مغ خالؿ ما تقجمة مغ قزايا تعمضسضة وتثقضفضة ؿ السجا تعج

الػششى حضث تدتقي محتػاىا مغ  أو سػاء كانت مختبصة بالسجتسع السجرسى ، أو السحمى ،
 مرادر مثل الكتب العمسضة ، والجراسات والبحػث العسمضة ،

فى الدشػات األخضخة مغ تصػرات ممحػضة في مجاؿ التعمضع خاصا التعمضع السجتسع السرخي  يسخ
 الثانػى الحي يعج نقصة فارقة في حضاة الصالب .

ىسضة السخحمة العسخية التي تتشاوليا الجراسة وىي مخحمة التعمضع الثانػي والتي تقابل انصالقا مغ أ و  
يع شباب الغج الحيغ تتذكل ف مختمفة . مغ سسات وخرائزمخحمة السخاىقة الستػسصة وما ليا 

اتجاىاتيع وارائيع فى السدتقبل مغ خالؿ ما يتمقػنة فى حاضخىع  مغ مزامضغ تختبط بالقزايا 
 . اإلذاعة السجرسضة لسختمفة التى تتزسشيا ا

 تداؤالت الجراسة :
 ؟ "  الثانهى  قزايا التعميمل معالجة اإلذاعة السجرسيةكيفيو ما " يتسثل التداؤؿ الخئضدي فى : 

 
 

 -ويشبثق مغ ىحا التداؤؿ الخئضدي التداؤالت الفخعضة اآلتضة :
 ما مزسػف بخامج اإلذاعة السجرسضة عضشة الجراسة  ؟  -1
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 ما أىع القزايا التعمضسضة السقجمة في بخامج اإلذاعة السجرسضة "عضشة الجراسة"؟ -2

 ما السرادر التى تعتسج عمضيا بخامج اإلذاعة السجرسضة في تقجيع القزايا التعمضسضة "عضشة الجراسة"؟  -3
 األىجاؼ التى تدعى إلضيا الفقخات التعمضسضة السقجمة في بخامج اإلذاعة السجرسضة "عضشة الجراسةما  -4

 ؟
 الجراسة"؟السجة الدمشضة التى يدتغخقيا بخنامج اإلذاعة السجرسضة "عضشة ما  -5

 مغ ) محخر( السادة اإلذاعضة السقجمة في بخامج اإلذاعة السجرسضة "عضشة الجراسة" ؟ -6

 ؟ ما ىى المغة السدتخجمة في تقجيع  فقخات بخامج اإلذاعة السجرسضة "عضشة الجراسة" -7

 ؟ " عضشة الجراسة " القزايا التعمضسضة باإلذاعة السجرسضةشػف اإلذاعضة التى قجمت مغ خالليا ما الف -2

 ة:أىجاف الجراس
معالجة فى  اإلذاعة السجرسضة إلى التعخؼ عمى دور تيجؼ ىحه الجراسة بذكل أساسى  

 ، ويشبثق مغ ىحا اليجؼ الخئضدى عجة أىجاؼ فخعضة تتسثل فضسا يمى  :قزايا التعمضع الثانػى 
 . القزايا التعمضسضة التى تقجـ في اإلذاعات السجرسضة التعخؼ عمى  -0
تعتسج عمضيا بخامج اإلذاعة السجرسضة في تقجيع القزايا السرادر التى التعخؼ عمى  -7

 التعمضسضة "عضشة الجراسة"؟
 سجرسضة عضشة الجراسةمحخر السادة اإلذاعضة السقجمة في بخامج اإلذاعة ال التعخؼ عمى -2

 أىسية الجراسة : 
 ضة مخحمة التعمضع الثانػى في حضاة الصالب حضث تعج مخحمة مرضخية يعتسج مدتقبميع عمضيا .أىس -1
 قزايا التعمضع. ، و  ذاعة السجرسضة كبضخة مغ األىسضة وىع : اإلتجسع بضغ متغضخات عمى درجة  -2
نذاط  ورة تفعضلمحاولة تػجضة نطخ القائسضغ عمى اإلتراؿ فى مجاؿ اإلعالـ التخبػى عمى ضخ  -3

 لخجمة قزايا التعمضع .اإلذاعة السجرسضة 
إف دراسة قزايا التعمضع تعج مصمبا حزاريا تفخضة شبضعة الرخاع الحزاري ، والتكشػلػجى ،  -4

 خاصا بعج التصػرات األخضخة فى مجاؿ التعمضع الثانػى .والسعمػماتى ، 
 ة : حجود الجراسـ 

 وتتسثل حجود الجراسة الحالضة فضسا يمى : 
 : بسحافطة القمضػبضة، وقج  بخامج اإلذاعة السجرسضةالجراسة عمى عضشة مغ  تقترخ الحجود الجغرافية

(  مجرسة بسعجؿ أربع مجارس لكل إدارة 07السجارس التي خزعت لمجراسة )عجد بمغ إجسالي 
 . تعمضسضة مغ اإلدارات عضشة الجراسة )بشيا، شػخ، كفخ شكخ (
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  : معالجة اإلذاعة السجرسضة تتسثل الحجود السػضػعضة ليحه الجراسة فى معخفة الحجود السهضهعية
 لقزايا التعمضع الثانػى .

  : العاـ الجراسي في  عضشة مغ بخامج اإلذاعة السجرسضة التى تع تقجيسياتتسثل فى  الحجود الزمانية
، / 70/07إلى  72/9/7102خالؿ كال مغ  التـخ األوؿ الحي امتجوذلظ  7102-7102
 .02/4/7102حتى  2/7/7102والتـخ الثانى الحي امتج في الفتخة الدمشضة مغ7102

 مرظمحات الجراسة :  
  School Broadcasting:  اإلذاعة السجرسية 

اإلذاعة السجرسضة ىي عبػارة عػغ: "مجسػعػة مػغ الفقػخات يقػجميا شػالب السجرسػة بسفػخدىع 
بجايػػة كػػل يػػـػ دراسػػي فػػي وقػػت محػػجد ال يتجػػاوز أو باالشػػتخاؾ مػػع أحػػج أو بعػػس السجرسػػضغ، فػػي 

العذخ دقائق أو الخبع سػاعة يػمضػًا، وال تقػف اإلذاعػة السجرسػضة عشػج فقػخة بعضشيػا بػل تتعػجد مػا بػضغ 
القػػخ ف الكػػخيع والحػػجيث الذػػخيء والػػجعاء والسعمػمػػات واألخبػػار والحكسػػة,.... و ضخىػػا مػػغ الفقػػخات 

.سضة لمصالب"التي تتفق مع السخحمة العسخية والتعمض
(0) 

تبث مػادىا اإلعالمضة عغ شخيق الكمسة اإلذاعضة السباشخة عمى  ،وسضمة مغ وسائل اإلعالـ فيى 
مجسػعة مغ الصالب واألساتحة ويمعب فضيا الرػت البذخي دورا أساسضا فى تػصضل الفكخة لجييع 

يجب اف تشطع مغ  , وحتى تؤدي اإلذاعة السجرسضة دورىا بفاعمضة فى خجمة العسمضة التعمضسضة
عايضخ التى تيجؼ إلى تصػيخ اإلذاعة سعجد مغ الػء خالؿ مذخؼ الجساعة واألعزاء في ض

 (7)وبخامجيا واالرتقاء بيا .
داخل السجرسة عغ الشذاط الحخ الحي يقـػ بو شالب السخحمة الثانػية   تعخفيا الباحثة بأنيا :و 

غ شخيق تدجضل السادة الفدحة، أو عشخيق السضكخفػف خالؿ شابػر الرباح، أو مغ خالؿ 
حدغ اختبار السادة اإلذاعضة اإلذاعضة ، تحت اشخاؼ أخرائي اإلذاعة السجرسضة ، ويخاعي فضيا 

 .ومعشي وفكخاً  لفطًا وعبارة، وأسمػباً 
  Secondary Educational Issues :الثانهى قزايا التعميم 

التعمضع قبل الجامعى السختبصة تحجيجا بسخحمة تعخفو الباحثة إجخائضا بأنو مجسػعة مغ مذكالت 
التعمضع الثانػى وتقدع إلى مذكالت تعمضسضة تختبط بكافة عشاصخ العسمضة التعمضسضة ) الصالب ، 

 ارة السجرسضة ، وميشة التعمضع (والسعمسػف ، وأولضاء األمػر ،و السقخرات الجراسضة ،واإلد

                                                           
 ، 2115س الدولٌااة لشنشاار والتوزٌاا ، مؤسسااة رااور، الماااهرة،  موسووو اإلذاعذ وواإلذسمة سووٌانصااار رمنااان عماار  1) )

   11ص

( 
2
يكتبت زهراء "، انقاهرة ،  في التصوَن واإلخساج في الصحافت الودزسَت –." الصحافت واإلذاعت الودزسَت إٌناش يحًىد حايد ( 

 .63, ص2116، انشرق نهنشر وانتىزٌغ 
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ثالثة محاور أساسضة : يدتعخض السحػر األوؿ تتشاوؿ الجراسة الحالضة  : الجراسة محاور
اإلشار الشطخى والجراسات السختبصة ، أما السحػر الثانى فضدتعخض إجخاءات الجراسة ، والسحػر 

 الثالث يدتعخض نتائج الجراسة وتفدضخىا ، وذلظ عمى الشحػ التالى :
 السحهر األول : اإلطار الشظرى والجراسات السرتبظة :

؛ إلعالـ التخبػى  يسة مغ بضغ وسائلمكانة م اإلذاعة السجرسضة تحتل   :السجرسيةاإلذاعة 
 ، وىى تقػـ بشقل و خس القضع والسبادىء والدمػكضات والب بارىا أداة ثقافضة وتخبػية لمصباعت

 ع، وتسجىعسل عمى تػسضع مجاؾ الصالب وت، تجعسيا إيجابضًا أوسمبضًا لجيو مغ خالؿ مػضػعاتيا 
بسختمف أنػاع السعمػمات فى شتى مجاالت العمـػ والسعارؼ ، مسا يعضشو عمى فيع الػاقع وإدراؾ 

 الب .الص ما يحكسو مغ قػانضغ ، باالضافة إلى أنيا تمعب دورًا فعااًل فى تثقضف
اإلذاعة السجرسضة.. بسثابػة جيػاز اإلعػالـ األوؿ لمسجرسػة فكسػا تػؤثخ وسػائل اإلعػالـ وتعج         
 (0)األفكار والعقػؿ في أي مكاف، كحلظ تؤثخ اإلذاعة السجرسضة في أفكار وعقػؿ الصالب.في 

يعتبخ قزايا التعمضع فى السجتسع السرخى مغ أىع القزايا التى تذغل زايا التعميم الثانهى :ق
األسخ بذكل عاـ و أسخ شالب السخحمة الثانػية بذكل خاص ألنيا مخحمة ىامة فى حضاة 

اء األمػر عمى حج سػاء خاصا فى ىحا العرخ حضث تعج قزايا التعمضع ضخورة مغ الصالب وأولض
ضخوريات تقجـ أى السجتسع .ولحلظ ضيخت االتجاىات الحجيثة في التخبضة والتي تخمي إلى ربط 

وتعج السخحمة الثانػية مخحمة بشاء الحات، .السجرسة بالبضئة السحضصة كسا تختبط البضئة بالسجرسة
الذخرضة الدػية ذات االتجاىات والقضع الدمضسة؛ حضث تسثل الفتخة العسخية السقابمة وتكػيغ 

لمسخحمة الثانػية مخحمة اإلعجاد الجاد لمسػاشغ الفخد في قضسو ومعتقجاتو وسمػكو وىػيتو، ومخحمة 
شدبة تحقضق األىجاؼ الخئضدضة لمتعمضع الجساىضخي إذ يعتبخ التعمضع الثانػي أىع مخحمة تعمضسضة بال

لتحقضق األىجاؼ العامة لمتخبضة في أي مجتسع بذخي، وبخاصة إذا اعتبخنا أف السخحمة األولى مغ 
التعمضع تيتع بإمجاد الشرء باألساسضات األولى لمتعمع مغ قخاءة وكتابة وعسمضات حدابضة وأصػؿ 

عمى قمة مشتقاة االنتساء والسػاششة وأف السخحمة األخضخة مغ التعمضع )السخحمة الجامعضة( تقترخ 
 (2)ألسباب عمسضة واقترادية واجتساعضة ووضضفضة.

 
 
 
 
 
 

                                                           

(
0
، 7107 لمشذػػخ ، مخكػػد اإلعػػالـ العخبػػي ة ، القػػاىخ ،  ن الشظرةــة والتظبيــقيإذاعــة الرةاضــيات بــإبػػخاىضع سػػعجة.   خالػػج (

 .6ص
لشطباعة والنشر ء دار لبا،  لماهرة" ، ا  ذستعلٌمإلذسثانويإلفًإلمص إلفًإلمطلعإلذسق نإلذسحاةيإلوذسعش ٌن "كامل رامد جاد ( 2)

  17 -16، ص ص 2112والتوزٌ ، 



 

11 
 

 الجراسات الدابقة 
  : دراسات ترتبط باإلذاعة السجرسية /أوال 

بعشهان :" دور اإلذاعة السجرسية في تشسية  (1)(7112أسامة الدعيج دمحم عبج الحسيج ) دراسة   -1
 الهعي باألمن الفكري لجى طالب السجارس الثانهةة الفشية دراســـــة تظبيقيــــة" 

تقػػػػػـ بػػػػو اإلذاعػػػػة السجرسػػػػضة فػػػػي تشسضػػػػة إلػػػػى التعػػػػخؼ عمػػػػى الػػػػجور الػػػػحى تيػػػػجؼ الجراسػػػػة 
تشتسػػػػػػى ىػػػػػػحه الجراسػػػػػػة إلػػػػػػى ، و جى شػػػػػػالب السػػػػػػجارس الثانػيػػػػػػة الفشضػػػػػػةالػػػػػػػعى بػػػػػػاألمغ الفكػػػػػػخي لػػػػػػ

بضانػػػػػات ىػػػػػحه  اسػػػػػتخجـ الباحػػػػث فػػػػػى جسػػػػعالجراسػػػػات الػصػػػػػفضة، وتدػػػػتخجـ مػػػػػشيج السدػػػػح بالعضشػػػػػة. 
اسػػػػػػػػتسارة و أداة تحمضػػػػػػػػل السزػػػػػػػػسػف لعضشػػػػػػػػة مػػػػػػػػغ بػػػػػػػػخامج اإلذاعػػػػػػػػة السجرسػػػػػػػػضة،  ىسػػػػػػػػاالجراسػػػػػػػػة أداتػػػػػػػػضغ 

بضػػػػػة بمػػػػػغ عمػػػػػى عضشػػػػػة مػػػػػغ شػػػػػالب السػػػػػجارس الثانػيػػػػػة الفشضػػػػػة بسحافطػػػػػة القمضػ تػػػػػع تصبضقيػػػػػا  ةاالسػػػػػتبان
جػػػػػػاءت السػضػػػػػػػعات تػصػػػػػػمت الجراسػػػػػػة لسجسػعػػػػػػة مػػػػػػغ الشتػػػػػػائج مشيػػػػػػا : ( مفػػػػػػخدة. 411)ا قػاميػػػػػػ

 .  العمسضة في التختضب الثاني مغ بضغ السػضػعات السقجمة فى بخامج اإلذاعة السجرسضة

إٍواى فؤاد إبساهَن دمحمدزاست  -2
(7)

" دوز اإلذاعت الودزسَت فٌ تٌوَةت الةوعٌ  : ( بعٌواى6102) 

تيػػجؼ الجراسػػة إلػػى التعػػخؼ عمػػى ، والصةةحٌ لةةدى تالهَةةر الحللةةت ااولةةي هةةي التعلةةَن ااساسةةٌ"
الػػجور الػػحي تقػػػـ بػػو اإلذاعػػػة السجرسػػضة فػػي تشسضػػة الػػػعي الرػػػحي، ومػػجى اعتسػػاد التالمضػػح عمػػػى 

بيػا .اسػتخجمت الباحثػة أداتػضغ أداة  اإلذاعة السجرسضة، كسرجر لمسعمػمات الرحضة، ومجى تػأثخىع
تحمضػػل السزػػسػف لعضشػػة مػػغ بػػخامج اإلذاعػػة السجرسػػضة، والثانضػػة فػػي الجراسػػة السضجانضػػة وىػػي اسػػتسارة 
االسػػتبضاف عمػػى عضشػػة مػػغ تالمضػػح الرػػف الخػػامذ والدػػادس االبتػػجائي لػػبعس السػػجارس بسحافطػػة 

جػػاءت  :الشتػػائج التػػي تػصػػمت الضيػػا الجراسػػةأىػػع ومػػغ ( مفػػخدة ،411القمضػبضػػة عمػػى عضشػػة قػاميػػا )
السػضػػػعات التعمضسضػػة عمػػى رأس السػضػػػعات، وتقػػارب ندػػبتيا لػػجى كػػل مػػغ مػػجارس الحزػػخ و 
الخيػػػء ، وجػػػاءت السػضػػػػعات الرػػػحضة فػػػي التختضػػػب الخػػػامذ لسػػػجارس الخيػػػء والحزػػػخ بشدػػػبة 

 %( لسجارس الخيء.01.42%( لسجارس الحزخ، )00.22)

                                                           

 (
1

دور اإلذاعة السجرسضة في تشسضة الػعي باألمغ الفكخي لجى شالب السجارس الثانػية الفشضة  ( أسايت انسؼٍد دمحم ػبدانحًٍد ." 
 .7102، كمضة التخبضة الشػعضة ، جامعة بشيا ، رسالة ماجدتير، دراسػػػػػة تصبضقضػػػػة"

دور اإلذاعااة المدرسااٌة فااً تنمٌااة الااوعً الصاارً لااد  تومٌااذ الرشمااة األولااى ماان الت شااٌ   " فااؤاد إبااراهٌ    إٌمااان  (2)
  2116، كشٌة التربٌة النوعٌة ، جام ة بنها ،   ساساإلماجستٌ ، " األساسً
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(6102َد عبد السحَن )دزاست إٍواى زضا الس -3
 (1)

بعٌواى "فاعلَةت اسةتادام اإلذاعةت الودزسةَت  

تيػجؼ الجراسػة إلػى التعػخؼ عمػى قضػاس ، و:اإللكتسوًَت لتلبَت احتَاجاث طالب الوةداز  الااًوٍةت"
مػػػػجى فاعمضػػػػة اسػػػػتخجاـ اإلذاعػػػػة السجرسػػػػضة االلكتخونضػػػػة فػػػػي تمبضػػػػة بعػػػػس احتضاجػػػػات الصػػػػالب الشفدػػػػضة 
واالجتساعضػػة فػػي السػػجارس الثانػيػػة، وقػػج اسػػتخجمت الباحثػػة السػػشيج التجخيبػػي عمػػى عضشػػة عسجيػػة قػاميػػا 

اإلنػػػػاث( بالسػػػػجارس  -صػػػػالب )الػػػػحكػر( سػػػػشة مػػػػغ ال02:01( مبحػػػػػث تتػػػػخاوح أعسػػػػارىع مػػػػغ )011)
التجخيبضػػة، وقػػج اسػػتخجمت الباحثػػة مقضػػاس االحتضاجػػات الشفدػػضة واالجتساعضػػة وكػػحلظ اسػػتخجمت اسػػتسارة 

ـ( وقػػج تػصػػمت الجراسػػة إلػػى مجسػعػػة 7102/7104استقرػػاء بالسقابمػػة وذلػػظ خػػالؿ العػػاـ الجراسػػي )
تػسػػصي درجػػات السجسػػػعضغ التجخيبضػػة وجػػػد فػػخوؽ ذات داللػػة إحرػػائضة بػػضغ ممػػغ الشتػػائج أىسيػػا: 

 .والزابصة عمى محرمة مقضاس االحتضاجات الشفدضة واالجتساعضة في القضاس القبمي

بعشــهان " دور األخبـار السقجمـة فـي الرــحافة (7)( 7112دراسـة إيسـان فـراج دمحم عبـج  ) -4
 .واإلذاعة السجرسية في تمبية احتياجات طالب السرحمة اإلعجادية"

تيػػجؼ الجراسػػة إلػػى التعػػخؼ عمػػى دور األخبػػار السقجمػػة فػػي الرػػحافة واإلذاعػػة السجرسػػضة 
في تمبضة احتضاجات شالب السخحمة اإلعجادية مغ خالؿ التعخؼ عمى السػاد اإلخبارية التي تقجميا 

 واستخجمت الجارسة مشيج السدح بالعضشة عمػى عضشػة مكػنػة مػغالرحافة واإلذاعة السجرسضة وأنػاعيا ، 
( مجمػػة 74( مفػػخدة مػػغ الػػحكػر واإلنػػاث تػػع اختضػػارىع بصخيقػػة عذػػػائضة كسػػا تػػع تحمضػػل مزػػسػف )411)

( بخنػامج إذاعػي عمػى مػجار فرػل دراسػي كامػل بسػجارس الجراسػة، وقػج تػصػمت الجراسػة إلػى 41حائط و)
خ جػػاءت )األخبػػار( فػػي السختبػػة األولػػى مػػغ حضػػث تختضػػب الفقػػخات األكثػػمجسػعػػة مػػغ الشتػػائج أىسيػػا:

% مػػغ السبحػػػثضغ يعتسػػجوف عمػػى الرػػحافة واإلذاعػػة السجرسػػضة فػػي الحرػػػؿ 19.4أىسضػػة بشدػػبة 
 عمى األخبار والسعمػمات بجرجة كبضخة .

 

 

                                                           
ات طوب المدارس الثانوٌة" ارتٌاج فاعشٌة استخدا  اإلذاعة المدرسٌة اإللكترونٌة لتشبٌة" إٌمان رنا سٌد عبدالررٌ    (1)

   2115 فولة ،جام ة عٌن شمس ،م هد الدراسات ال شٌا لشط،   ساساإلماجستٌ  ،

دور األخبار الممدماة فاً الصارافة واإلذاعاة المدرساٌة فاً تشبٌاة ارتٌاجاات طاوب المررشاة "إٌمان فراج   عبدهللا   (2)
  2115، ا لشطفولة ، جام ة عٌن شمس سات ال شٌم هد الدرا،   ساساإلماجستٌ  دٌة" ، اإلعدا
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بعشهان: دور اإلذاعة السجرسية فـي تشسيـة السيـارات  (1)(7111دراسة أميرة حدن سالم صبيح ) -5
 االجتساعية لجى طالب السرحمة الثانهةة:

لجور الحي تقػـ بو اإلذاعة السجرسضة في تشسضة السيػارات ى التعخؼ عمى اتيجؼ الجراسة إل
اعتسػجت الجراسػة عمػى مػشيج السدػح بالعضشػة وقػج تػع ، ، و لصالب مخحمة الثانػيػة العامػةاالجتساعضة 

تصبضق الجراسة السضجانضة عمى عضشة عذػائضة مغ شالب السخحمة الثانػية العامة تتخاوح أعسارىع مغ 
( مفػخدة " 411"بالرفػؼ الجراسضة الثالث" األوؿ، الثاني، الثالػث" الثػانػي، قػاميػا)02 – 01سغ"

بسحافطة القمضػبضة، وتسثمت عضشة الجراسة التحمضمضة في عضشة مغ بخامج اإلذاعػة السجرسػضة واعتسػجت 
ضيا ومغ الشتائج التي تػصمت ال.لجسع البضاناتتحمضل السزسػف  تى االستبضاف ، والجراسة عمى أدا

أف األخبػػػار اإلذاعضػػػة السجرسػػػضة جػػػاءت فػػػي التختضػػػب األوؿ بػػػضغ الفشػػػػف اإلذاعضػػػة األخػػػخى الجراسػػػة:
 البػػػػخامج السخكػػػػد األوؿ فػػػػى اعػػػػجاد  الصػػػػالباحتػػػػل ، ة فػػػػي تقػػػػجيع السيػػػػارات االجتساعضػػػػةالسدػػػػتخجم

 %(، وبمغت40.2%( ، و بمغت ندبة السعمسػف معجي البخامج اإلذاعضة )41.1) اإلذاعضة بشدبة 
 %(.07.2إجساؿ ندبة أخرائي الشذاط معجي البخامج اإلذاعضة ) 

بعشــهان أثــر  :Dvorak, Jack; Choi, Changhee (7112)(7)دراســة دفــهراك وجــاك  -6
 اإلذاعة السجرسية عمى التحريل الجراسى لظالب التعميم الثانهى: 

فراص ال ولااة باٌن خبارات إذاعااة المدرساة لطااوب مررشاة الت شااٌ  إلااى الدراساة  تهاد 

فرصات الدراساة البٌاناات  رٌا  ،ACTالثانوي واألداء عشى االختبارات والمماررات الم ٌارٌاة 

ب ااا الممارنااات واكتشااا  ب ااا ال ولااات الجدٌاادة المتارااة   إجااراء ماان أجاال ATCالجدٌاادة ل

  كبٌر لشطاوب الاذٌن جم ات بٌانااته  أثنااء طالب( من مش 31175وجم ت عٌنة الدراسة من )

وجااد الباراا  نتااا ج  ومػػغ الشتػػائج التػػي تػصػػمت الضيػػا الجراسػػة:، 2115 – 2114الساانوات ماان 

مرتف ة هامة إرصا ٌاً لد  الطوب ذو  خبرات اإلذاعة المدرسٌة ممارنة بهؤالء الطوب الاذٌن 

ة، تمتا  الطاوب ذو  خبارات اإلذاعاة ل  ٌمروا بهذه الخبرات، ففً خول عامه  األول بالمدرس

، بٌنماا رماك الطاوب الاذٌن بشا  عادده  11 2( بمتوساطات 6137المدرسٌة الذٌن بشا  عادده  )

  73 2( بدون هذه الخبرات متوسط ألل من 25131)

                                                           

رسـالة  " ، دور اإلذاعة السجرسضة في تشسضة السيارات االجتساعضة لجى شالب السخحمػة الثانػيػة"أمضخة حدغ سالع صبضح.  0))
 .  7100، ،جامعة بشيا  كمضة التخبضةماجدتير، 

(2) Dvorak, Jack; Choi, Changhee: "High School Journalism, cademic Performance Correlate", 

Newspaper Research Journal, V. 30, N. 3, 2009. 
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بعشـهان تـيثير بـرامج :Reeves, Thomas C (7112 )(1) 12دراسـة رةفيـزس تهمـاس  -2
 التكشهلهجيا عمى طالب السرحمة الثانهةة:اإلذاعة السجرسية القائسة عمى 

تيػجؼ الجراسػػة إلػى التعػػخؼ عمػى دور اإلذاعػػة السجرسػضة القائسػػة عمػى التكشػلػجضػػا وأثخىػا عمػػى 
لسجرسػػػػػػضة الصػػػػػالب فػػػػػػي السخحمػػػػػػة الثانػيػػػػػػة, وىشػػػػػػاؾ اتجػػػػػػاىضغ أساسػػػػػػضضغ السػػػػػػتخجاـ اإلذاعػػػػػػة ا

لسجرسػػػػضة القائسػػػػة عمػػػػى عػػػػة ايسكػػػػغ للشفػػػػاؿ الػػػػتعمع مػػػػغ اإلذا  يسا :والتكشػلػجضػػػػا فػػػػي السجارسػػػػ
يسكشيع التعمع مغ خالؿ اإلعالـ والتكشػلػجضا, و البًا ما يذار لمتعمع مغ اإلعالـ ، و التكشػلػجضا

والتكشػلػجضػػا بسرػػصمحات مثػػل التمضفديػػػف التعمضسػػي، التعمػػضع القػػائع عمػػى الكسبضػػػتخ، أو أنطسػػة 
ــالػػتعمع الستكاممػػة,  أىسضػػة اإلعػػالـ  ائج أىسيــا:وقــج تهصــمت الجراســة إلــى مجسهعــة مــن الشت

والتكشػلػجضا في السجارس، وتذػضخ أيزػًا إلػى صػعػبة اإلجابػة عمػى أسػئمة متعمقػة بسػا إذا كػاف 
اإلعالـ والتكشػلػجضا يعسمػف بذكل أفزل مغ األسالضب األخخى أو أي مػغ تصبضقػات اإلعػالـ 

 سي.والتكشػلػجضا سػؼ يكػف لو أكبخ األثخ، كسا وضحت أىسضة الترسضع والتصبضق التعمض
 ثانيا : دراسات ترتبط بقزايا التعميم :

بعشهان " اإلتجاه نحه التظبيق التجرةبي ( 7)( 7112دراسة دمحم السري دمحم اسساعيل خميل ) -2
لشظام البهكميت في إمتحانات الثانهةة العامة لجى عيشة من السعمسين والظالب وأولياء األمهر 

عمى االتجاه نحػ التصبضق التجخيبي لشطاـ التعخؼ استيجفت الجراسة ومقترحات لتظهةرىا " 
في امتحانات الثانػية العامة لجي عضشة مغ السعمسضغ والصالب وأولضاء األمػر   Bockletالبػكمضت

، وتكػنت عضشة البحث الشيائضة مغ مجسػعتاف 7106/7102ومقتخحات لتصػيخىا لمعاـ الجراسي 
شالب(  91ولي أمخ،  41معمع ومػجو،  96مجيخ ووكضل،  02( فخدا مشيع: )742األولى مغ )

نحػ التصبضق التجخيبي لشطاـ البػكمضت في امتحانات الثانػية العامة،  شبق عمضيع مقضاس االتجاه
شالب(  011ولي أمخ،  41معمع ومػجو،  27مجيخ ووكضل،  71( فخدا مشيع: )717والثانضة مغ )

اسة إلى مجسػعة مغ تػصمت الجر  ،شبق عمضيع مقضاس مقتخحات تصػيخ امتحانات الثانػية العامة، 
ػسط الػزني لمجرجة الكمضة لسقضاس االتجاه نحػ التصبضق التجخيبي لشطاـ الست: أف الشتائج أىسيا

ال تػجج فخوؽ ط ، و (، وجاء بالسدتػى الستػس722كاف )البػكمضت في امتحانات الثانػية العامة 

                                                           
(1) Reeves, Thomas C.: "The Impact of Media and Technology in Schools Educational 

Psychologist” ,V. 20, N.4, 2008. 

2
اإلتجاه نحػ التصبضق التجخيبي لشطاـ البػكمضت في إمتحانات الثانػية العامة لجى عضشة مغ السعمسضغ ( دمحم انًري دمحم اسًاػٍم خهٍم ."  

 29، كمضة التخبضة  ، جامعة الدقازيق ،  ع  دراسات تربهةة ونفدية مجمة كمية التربية" ،  والصالب وأولضاء األمػر ومقتخحات لتصػيخىا
 . 7102الجدء الثانى يشايخ 



 

14 
 

ذات داللة إحرائضة في االتجاه نحػ التصبضق التجخيبي لشطاـ البػكمضت في امتحانات الثانػية 
الشػع )ذكػر/ إناث(، التخرز األكاديسي )عمسي/ أدبي( جسضع مفخدات العامة، تخجع إلى 

( لرالح االستجابة 1.10مقضاس مقتخحات تصػيخ امتحانات الثانػية العامة دالة عشج مدتػى )
 .)مػافق بجرجة كبضخة(،

فى معالجة بعض  "دور الرحف اإلقميسية  (1) ( بعشهان7112دراسة ابتدام أحسج الديج ) -2
استيجفت الجراسة التعخؼ عمى الجور الحي تقػـ بو الرحف اإلقمضسضة ، التعميم السرري "قزايا 

، وتشتسى ىحة الجراسة إلى الجراسات الػصفضة فى معالجة بعس قزايا التعمضع السرخي 
وامدتخجمت مشيج السدح اإلعالمي بالعضشة وشبقت عمى عضشة مغ الرحف التى ترجر اسبػعضا 

( 26لقشاة ، و الرحف التى ترجر شيخيا والستسثمة في صحضفة القمضػبضة )الستسثمة في صحضفة ا
عجدا ، أما عضشة الجراسة السضجانضة فتسثمت في عضشة مغ القخاء تع اختضارىا بذكل عسجى ، وعضشة 

ومغ أىع ،ف ، وأداة تحمضل السزسػف مغ محخرى الرحف اإلقمضسة ، واستخجمت أداة اإلستبضا
تعتبخ قزضة الكثافة الصالبضة أىع قزضة عمى مدتػى القزايا  : لجراسةضيا االشتائج التي تػصل إل

ىشاؾ اتفاؽ كبضخ طخا إلجساع الخبخاء عمى أىسضتيا ، السحمضة السصخوحة مغ وجية نطخ القخاء ن
بضغ عضشة محخرى الرحف اإلقمضسضة أف الرػر اآلنضة لسعالجة مػضػعات التعمضع بالرحف 

وفقا لمستغضخات السجتسعضة السعاصخة ومدتججات قزايا التعمضع ، وأىع تحتاج إلى تصػيخ وتغضضخ 
 مالمح ىحا التصػيخ تػفضخ السػاردالسالضة الالزمة لمرجور السشتطع .

دور اإلعالم في تحدين نهعية "  (7)( بعشهن 7112أنهر شحاتة حدين نرار )دراسة  -11
  العميا في محافظة الهسظى"التعميم والتعمم من وجية نظر معمسي السرحمة األساسية 

ىجفت الجراسة إلى معخفة دور اإلعالـ في تحدضغ نػعضة التعمضع والتعمع مغ وجية نطخ معمسي 
ي التحمضمي السخحمة األساسضة العمضا في محافطة الػسصى، واستخجمت الباحث السشيج الػصف

( 011شة عذػائضة مغ )كأداة لمجراسة، وتع تصبضقيا عمى عض تسارة اإلستبضاف باالعتساد عمى اس
 يمعب دورا ىاما في  أف  اإلعالـ \\ : لجراسةومغ أىع الشتائج التي تػصل إلضيا ا، معمع ومعمسة

وىحا يذضخ إلى أف عضشة ، تحدضغ نػعضة التعمضع والتعمع مغ وجية نطخ معمسي السخحمة األساسضة 
أف التعخض  و  ،التعمضسضةالتعمضسضة الجراسة مغ السعمسضغ والسعمسات تجرؾ أىسضة اإلعالـ في العسمضة 

وقج أوصت الجراسة بسجسػعة مغ ،   تحدضغ مدتػي التحرضل يداىع فيسائل اإلعالـ لػ 
ـ السختمفة، وتخرضز التػصضات مغ أىسيا: تشػيع البخامج التعمضسضة التي تقجميا وسائل اإلعال

                                                           

(
1

،  رسالة دكتهراةابتداـ أحسج الدضج ." دور الرحف اإلقمضسضة فى معالجة بعس قزايا التعمضع السرخي "، (  
 .7102كمضة التخبضة ، جامعة بشيا 

2
ؼهٍى وانتؼهى ين وجهت نظر يؼهًى انًرحهت األساسٍت انؼهٍا فى يحافظت (أنىر شحاتت حسٍن نصار ."دور اإلػالو فى تحسٍن نىػٍت انت 

 ،  2113ع خاص ،  15،  كهٍت ػهىو اإلتصال واإلػالو ، جايؼت انجسائر  ، يجهد  هجلت جسش للبحوث والدزاساثانىسطى " ، 
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بخامج تدتيجؼ رعاية السػاىب والسػىػبضغ، وتػعضة السعمسضغ وأولضاء األمػر بجور اإلعالـ في 
 .تحدضغ نػعضة التعمضع والتعمع، وتفعضل دور اإلعالـ التخبػي في مجارس التعمضع العاـ

" اإلىتسام بقزايا التعميم في اإلعالم العام "  1( بعشهان7112دراسة صالح ابن بهزة )  -11
التكامل والتشاقس بضغ اإلعالـ العاـ واإلعالـ التخبػي  ت الجراسة التعخؼ عمى أوجويجفاست، 

، مغ خالؿ عقج مقارنة بضشيسا، وكحلظ تحمضل أىع السزامضغ اإلعالمضة التي تشاولت قزايا 
الشيار  –الذخوؽ الضػمي  –ة ، وىي: الخبخ التعمضع في عضشة مغ السرحف الضػمضة الجدائخي

عتسج الباحث عمى مشيج السدح اإلعالمي ، وكحلظ السشيج السقارف، ومشيج ، وا  الججيج
حجع االىتساـ بقزايا ا أف التحمضل الكضفي وقج تػصل الباحث إلى العجيج مغ الشتائج أبخزى

اإلعالمضة لقزايا التعمضع  قترخت السعالجة، وا الجدائخية كاف ضعضفا التعمضع في الرحف 
أ مب السزامضغ التعمضسضة كانت  ، إف  في الرحف الجدائخية عمى القػالب اإلخبارية فقط

 خ  ذات اتجاه سمبي ، إذ ركدت عمى مذكالت التعمضع في الجدائ
I.O Adel eye  G.O Oyinloye (6101 )دزاسةت  -06

(6)
أثةةس اإلذاعةةت  بعٌةةواى "

 تيػػجؼ الودزسةةَت علةةي أداب طةةالب التعلةةَن الاةةاًوً فةةٌ الالابةةت وتعلةةن الل ةةت ا ًجلَ ٍةةت":
التعػػػخؼ عمػػػى أثػػػخ اإلذاعػػػة السجرسػػػضة عمػػػى الصػػػالب فػػػي السخحمػػػة الثانػيػػػة فػػػي تعمػػػع إلػػػى الجراسػػػة 

السيػػارات الذػػفيضة حضػػث تػػدود الصػػالب بػػبعس السيػػارات السشصػقػػة القخيبػػة مػػغ ميػػارات الستحػػجثضغ 
األصػػمضضغ، وتتشػػاوؿ اإلذاعػػة السجرسػػضة بػػخامج مثػػل األخبػػار، الحػػػار والتعمضقػػات عمػػى السػضػػػعات 

ىحه الجراسة عمى السػشيج شػبو التجخيبػي، تزػسغ اختبػار قبمػي وبعػجى لمسجسػعػات العامة، وتعتسج 
التجخيبضػػة والزػػابصة، وصػػسست الجراسػػة لتػضػػضح أثػػخ اإلعػػالـ عمػػى إنجػػاز الصػػالب فػػي السػػجارس 
الثانػيػػػة، و يتكػػػػف مجتسػػػع البحػػػث مػػػغ كػػػل السػػػجارس الثانػيػػػة فػػػي واليػػػة إيكضتػػػى، وتكػنػػػت عضشػػػة 

تدويػج  ومػغ الشتػائج التػي تػصػمت الضيػا الجراسػة:، السجرسػة الثانػيػة ( شالػب ب711الجراسة مػغ )
الصالب ببعس السيارات السشصػقة القخيبة مغ ميارات الستحجثضغ األصمضضغ مغ خالؿ تعمسيػع 

قزػػػػضة االسػػػػتخاتضجضة  ، وأفذاعػػػػة السجرسػػػػضةلمسيػػػػارات الذػػػػفيضة السكتدػػػػبة مػػػػغ خػػػػالؿ بػػػػخامج اإل
 عمضع.التعمضسضة ىامة ججًا في مجاؿ الت

                                                           
1

،  كهٍت ػهىو اإلتصال واإلػالو ، الدزاساثهجلت جسش للبحوث و( صانح ابن بىزة ." اإلهتًاو بقضاٌا انتؼهٍى فى اإلػالو انؼاو "  

  2113ع خاص  ،  15جايؼت انجسائر  ، يجهد 

(2) G.O. Oyinloye, I.O Adeleye: “Impact of the School Broadcasting On the Senior 

Secondary", School Students Performance in Speech Work in English Language", V. 8, 

Issue 4, 2010. 

http://www.academicleadership.org/profile/1652/d_l
http://www.academicleadership.org/profile/1652/d_l
http://www.academicleadership.org/profile/1652/d_l
http://www.academicleadership.org/profile/1651/lo
http://www.academicleadership.org/profile/1651/lo
http://www.academicleadership.org/profile/1652/d_l
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:" بعض القزايا التربهةة كسا تعكديا (1)( بعشهان 7111دراسة دعاء ونيس غشيسى ) -02
 "أى خبراء التربية فييا ور وسائل االعالم السقروة 

السقخوة ورأى استيجفت الجراسة التعخؼ عمى بعس القزايا التخبػية كسا تعكديا وسائل االعالـ 
وتحمضل ابعاد القزايا التخبػية  السشيج الػصفى فى وصفستخجمت الجراسة ، واخبخاء التخبضة فضيا

تبجأ مغ ىخاـ خالؿ الفتخة الجراسضة التى داة تحمضل السحتػى لرحضفة األأ، واعتسجت عمى 
الػسائل أف البحث مغ أىع الشتائج التي تػصل إلضيا ، و 20/07/7112وحتى 0/0/7112

ى السجتسع كسا انيا تداىع بذكل كبضخ فى قجرة عمى مخاشبة الذخائح الستعمسة ف ليا  االعالمضة
 والتعمضسضة . تشاوؿ القزايا التخبػية

 السحهر الثانى : إجراءات الجراسة :
قزايا تشتسى ىحه الجراسة إلى الجراسات الػصفضة التى تدتيجؼ وصف وتحمضل عالقة    

لحا اعتسجت  .التعمضع اذاعة السجرسضة لقزايمعالجة اإل ، والتعخؼ عمىالتعمضع باإلذاعات السجرسضة 
ىحه الجراسة عمى مشيج السدح اإلعالمى الحى يعج جيجًا عمسضًا مشطسًا لمحرػؿ عمى السعمػمات 

األدبضات والجراسات الدابقة السختبصة السفرمة عغ الطاىخة محل الجراسة . وقامت الباحثة بجراسة 
 تحمضل السزسػف .اعجاد استسارة مغ أجل باإلذاعة السجرسضة ، والتعمضع الثانػى 

 أداة البحث :  

بخامج ثة لتصبضقيا عمى عضشة مغ إعجاد الباحتحمضل السزسػف استخجمت الباحثة استسارة  
(  07وقج بمغ إجسالي عجد السجارس التي خزعت لمجراسة )مػضػع الجراسة اإلذعة السجرسضة 

إدارة بشيا التعمضسضة ، إدارة كفخ سحافطة القمضػبضة )ب مجرسة بسعجؿ أربع مجارس لكل إدارة تعمضسضة
 .لكل مجرسة بخنامج إذاعى 004قع بػا( ، شكخالتعمضسضة ، إدارة بشيا التعمضسضة 

 

 : البحث إجراءات
 السرحمة األولى : اإلعجاد والتجييز 

 . باإلذاعة السجرسضة ، وقزايا التعمضع  اإلشالع عمى األدبضات والجراسات الدابقة السختبصة -
حػؿ مجى  وعخضيا عمى الدادة السحكسضغ لمتعخؼ عمى  رائيعتحمضل السزسػف إعجاد استسارة  -

والتػصل  (*) ء السحكسضغفى ضػء  را جيل استسارة تحمضل السزسػف ، ثع تعلمتصبضق  تيا مالئس
 الشيائى الحى تع تعجيمو . ستسارة تحمضل السزسػف في شكميا الشيائيإلى ا

                                                           

رسالة  ،"عالـ السقخوة ورأى خبخاء التخبضة فضياتعكديا وسائل اإل بعس القزايا التخبػية كسا دعاء ونضذ  شضسى ."  (1)
 .7101، البشات كمضة ، جامعة عضغ شسذ  ،دكتهراة 

)*(
أستاذ متفخغ بكمضة الجراسات العمضا لمصفػلة جامعة عضغ  عتساد خمف معبجإ ،مجرس بكمضة التخبضة الشػعضة جامعة بشيا أمضشة األكذخ  : اسواب السادة الوحكوَي

عسخو دمحم أستاذ بكمضة الجراسات العمضا لمصفػلة جامعة عضغ شسذ ،  سامضة حبضب أستاذ مداعج بالسعيج العالى لمشقج الفشى أكاديسضة الفشػف ، يشاس محسػد حامج شسذ ، إ
، فاشسة يػسف أستاذ متفخغ  أستاذ متفخغ بكمضة الجراسات العمضا لمصفػلة جامعة عضغ شسذفاتغ الصشبارى ،  مجرس بكمضة الجراسات العمضا لمصفػلة جامعة عضغ شسذ نحمة

أستاذ متفخغ بكمضة الجراسات العمضا  محسػد حدغ إسساعضل أستاذ متفخغ بكمضة الجراسات العمضا لمصفػلة جامعة عضغ شسذ،  معػضدمحم بكمضة التخبضة الشػعضة جامعة بشيا 
 لمصفػلة جامعة عضغ شسذ.
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بإدارة سحافطة القمضػبضة مجرسة ب 07وذلظ فى مغ بخامج اإلذاعة السجرسضة  تحجيج عضشة الجراسة -
  ()إدارة بشيا التعمضسضة ، إدارة كفخ شكخالتعمضسضة ، إدارة بشيا التعمضسضة 

 السرحمة الثانية : مرحمة العرض والتقجيم :
بخامج اإلذاة مغ عمى عضشة  7102/7102تصبضق استسارة تحمضل السزسػف في العاـ الجراسي تع  -

 .سحافطة القمضػبضة بخنامج إذاعى ب 0262السجرسضة عجدىا 
 السرحمة الثالثة : مرحمة التقييم الشيائى :

معالجة اإلذاعة  وتحجيج البخامج عضشة الجراسة ،عمى عضشة ستسارة تحمضل السزسػف تع تصبضق ا -
واستخجاـ السعالجة اإلحرائضة  ت لبضانا، وذلظ مغ خالؿ تفخيغ ا السجرسضة لقزايا التعمضع الثانػى 

 السشاسبة .
 

 ثالث : نتائج الجراسة وتفديرىا :السحهر ال 
 القزايا التعميسية السقجمة في برامج اإلذاعة السجرسية "عيشة الجراسة" -1

 ( 1ججول )

 اإلدارات

 التعمضسضة 

 قزايا

 التعمضع

 إدارة بشيا التعمضسضة
إدارة كفخ شكخ 
 التعمضسضة 

 إدارة شػخ التعمضسضة 
 اإلجسالى

 % ؾ % ؾ % ؾ
 

 ؾ   

 

  % 

 قزايا  

 تختبط 

 بالصالب

 02.4 181 12.4 56 16.9 26 01.2 49 الغر اإللكتخونى 

 7 94 8.7 39 7.7 21 4.4 71 الجروس الخرػصضة 

 3.8 51 4.4 20 3.5 06 2.2 01 التدخب مغ التعمضع 

 1. 2 - - - - .6 7 أخخي تحكخ 

 قزايا 

 تختبط 

 بالسقخرات 

 الجراسضة

 إعتساد السشاىج الجراسضة

 عمى الحفع والتمقضغ 
02 2.2 00 2.5 2 .4 

30 2.2 

 5 68 4.2 19 5.3 74 1.1 71 شػؿ السشاىج الجراسضة 

عجـ ارتباط السقخرت 
 بدػؽ العسل

09 4.7 2 1.6 10 2.3 
36 7.6 



 

11 
 

 11.4 155 11.4 51 13.4 61 9.2 44 تصػيخ السقخرات الجراسضة 

 .1 6 2. 1 5. 7 .2 2 تحكخأحخي 

 قزايا 

 تختبط 

 بالتعمضع 

 الثانػى 

نطاـ امتحانات الثانػية 
 العامة الججيج

 ) البػكمضت (

19 02 12 12.7 80 17.8 

196 14.5 

وجػد فتختضغ دراسضتضغ في 
 السجارس

72 1.9 20 6.9 29 6.4 
87 6.4 

 7.9 40 2.2 10 2 9 4.6 70 العشف

 8 107 7.7 35 8.3 22 2.2 21 تعجد أشكاؿ التعمضع الثانػى 

 7. 10 -  - - - 7.7 01 أخخى تحكخ 

 قزايا تختبط 

 يأولضاء األمػر

 2.0 43 2.4 11 2.7 07 4.4 71 اإلنفاؽ عمى التعمضع 

 - - - - - - - - أخخى تحكخ

 قزايا 

 تختبط 

 بالسعمع 

 وبسيشة 

 التعمضع 

 6 29 1.7 72 6.2 21 1.2 76 السعمعقرػر فى اعجاد 

 انخفاض اإلقباؿ 

 عمى ميشة التعمضع 
04 2 2 1.8 6 1.4 

28 7.0 

 .7 2 - - - - .4 7 ىجخة السجرسضغ لمخارج

 7 27 2.5 11 1.6 2 0.9 9 األوضاع السادية لمسعمع

 7.2 37 4.4 20 1.3 6 7.4 00 أخخى تحكخ  

قزايا تختبط 
 باإلدارة 

 السجرسضة 

 عجـ اتباع مبجأ العجالة  

 
01 7.4 04 3.1 15 3.4 

39 7.2 

عجد السػارد السادية  
 الستاحة  

2 0.2 6 1.3 7 1.5 
21 1.6 

 1 13 1.1 5 2. 0 0.6 2 أخخي تحكخ
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قزية امتحانات الثانهةة العامة الججيج )  اتزح من تحميل بيانات الججول الدابق ما يمي:
جاءت في مقجمة القزايا التعمضسضة  التي تزسشتيا بخامج اإلذاعة السجرسضة "عضشة البهكميت ( 

 ثعالتختضب الثانى ،  في قزية الغش اإللكترونى  ػ وتالىاالجراسة" حضث احتمت التختضب األوؿ 
 زية تعجد أشكال التعميم الثانهى ق تالىاتمت التختضب الثالث، اح قزية تظهةر السشاىج الجراسية

قزية تالىا  و، خامذ لالتختضب افي قزية الجروس الخرهصية  تالىا ،التختضب الخابع في 
قزية القرهر فى  ، ثعحضث احتمت التختضب الدادس وجهد فترتين دراسيتين في السجارس 

جاءت في التختضب التالصحضث  طهل السشاىج الجراسيةقزية ، والتختضب الدابع فى اعجاد السعمم 
قزية بضشسا احتمت ، التختضب الثامغ في  قزية التدرب من التعميمتالىا ، احتمت التختضب الدابع 
قزية ، التختضب العاشخ فى  قزية العشف تالىا ، وجاءت التختضب التاسع   اإلنفاق عمى التعميم

أخري ترتبط بالسعمم و ميشة قزايا ، أما الحادى عذخ  التختضبفى عجم اتباع مبجأ العجالة 
احتمت  قزية عجم ارتباط السقررات بدهق العسلأما ، احتمت التختضب الثانى عذخ  التعميم

احتمت التختضب  قزية اعتساد السشاىج الجراسية عمى الحفظ والتمقينأما ، التختضب الثالث عذخ 
احتمت التختضب الخابع لجراسية عمى الحفظ والتمقين قزية اعتساد السشاىج اأما ، الخابع عذخ 

ثع ، حضث احتمت التختضب الخامذ عذخ  قزية انخفاض اإلقبال عمى ميشة التعميم  ثع، عذخ 
قزية عجز السهارد  ثع، حضث احتمت التختضب الخامذ عذخ قزية األوضاع السادية لمسعمم 

 . واألخضخ حضث احتمت التختضب الدادس عذخ السادية الستاحة 

وتفدخ الباحثة ذلظ فى ضؤ أف قزضة البػكمضت مغ أىع القزايا التى تذغل شالب السخحمة 
دمحم السري دمحم الثانػية وذوييع ولحا اىتست بيا اإلذاعات السجرسضة و يتفق ذلظ مع دراسة 

 مقتخحات تصػيخ امتحانات الثانػية العامةحضث أكجت عمى أىسضة ( 1)(7112اسساعيل خميل )
ألف السدئػؿ عغ اعجاد بخامج اإلذاعة ، دالة لرالح االستجابة )مػافق بجرجة كبضخة( وجاءت

لحلظ اىتست فقخات اإلذاعة بقزايا الصالب في السختبة األولى ، وأيزا ألف السجرسضة ىع الصالب 
ى تػعضة وتثقضف وتعمضع الصالب لحا احتمت القزايا الت اليجؼ الئضدي مغ اإلذاعة السجرسضة ىػ

تخز الصالب مثل قزضة البػكمضت ، وقزضة الغر اإللكتخونى التختضب األوؿ ، بضشسا القزايا 

                                                           
1

 .44( دمحم انًري دمحم إسًاػٍم خهٍم ." يرجغ سابق " ص  

 011 0217 011 411 011 449 011 412 اإلجسالى 
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التى تختبط بالسعمع احتمت التختضب األػخضخ ألف السدئػلػف عغ اعجاد اإلذاعات السجرسضة فئة 
ب الصالب التى احتمت التختضب األوؿ لحلظ احتمت قزاياىع التختضب األوؿ وفئة السعمسػف التختض

 .األخضخ 

 لتعميسية "عيشة الجراسة"ا السرادر التى تعتسج عمييا برامج اإلذاعة السجرسية في تقجيم القزايا -7

 ( 7ججول )

 السجارس

 السرادر

 إدارة بشيا التعميسية 
إدارة كفر شكر 
 التعميسية

إدارة طهخ 
 التعميسية

 اإلجسالي

 % ك % ك % ك % ك

 محجدة

تب والجراسات الك
 والتقاريخ العمسضة

019 74 011 24.1 
009 76.1 

222 72.2 

 70.6 797 77.7 011 77.1 010 71 20 وسائل االعالـ السختمفة

 02.0 727 02.7 27 02.2 21 01.1 21 خبخات وتجارب حضاتضة

 09.7 719 71.2 94 04.2 66 77 99 السعمسػف 

  2.1 001 1.2 76 2 26 00.2 12 أخخي تحكخ

 1.2 20 6.1 79 7.1 00 6.2 20  ضخ محجدة 

 011 0217 011 411 011 449 011 412 اإلجسالي

 

في  )الكتب والجراسات والتقارةر العمسية(جاء   يمي:اتزح من تحميل بيانات الججول الدابق ما
مقجمة السرادر التى اعتسجت عمضيا الفقخات التعمضسضة السقجمة في بخامج اإلذاعة السجرسضة "عضشة 

تسثل السرجر يو  ،الجراسة" بكل مغ السجارس الثانػية " عضشة الجراسة" ، حضث جاءت تمظ السرادر
ما عغ السرجر الثالث الحى اعتسجت عمضو معطع القزايا أ )وسائل اإلعالم السختمفة (الثاني في

)خبرات وتجارب حياتية ( وجاءت ،  )السعمسهن(التعمضسضة السقجمة في البخامج اإلذاعضة فتسثل في 
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)مرادر غير ثع جاءت فئة ، في التختضب الخامذ )مرادر أخري ( في التختضب الخابع بضشسا جاء 
 .واألخضخ  في التختضب الدادسمحجد( 

تعمضسضة تدتقي مرادرىا مغ الفقخات معطع اليسكغ تفدضخ ىحه الشتضجة بأف أنو  وتخى الباحثة
الكتب والجراسات والتقاريخ العمسضة  حضث تيجؼ تمظ الفقخات بذكل واضح إلى خجمة السقخرات 
والسشاىج التعمضسضة  مغ أجل مداعجة الصالب عمى الفيع واإلستضعاب ، حضث حخص معطع 

لسعمسػف وأخرائضػ الشذاط عمى االستعانة بيحا السرجر لتػثضق السعمػمات السقجمة الصالب وا
سػاء أكانت ىحه الكتب مغ السكتبة السجرسضة، أو كتب عامة يستمكيا  خخوف فيع مغ السرادر 

واتفقت تمظ الشتضجة مع ،  األساسضة التى تشيل مشيا القزايا التعمضسضة ببخامج اإلذاعة السجرسضة
حضث جاءت الكتب العامة في التختضب األوؿ  (1) (7102أسامة الدعضج دمحم عبجالحسضج دراسة ) 

مغ بضغ السرادر التي تعتسج عمضيا بخامج اإلذاعة السجرسضة  عضشة الجراسة وذلظ بعجد تكخارات 
يعج مغ السرادر  التى يعتسج القائسػف باإلشخاؼ أخخى تحكخ  ، وأف %(79.2( وبشدبة)029)

عمى بخامج اإلذاعة السجرسضة خاصة أوقات السشاسبات واألعضاد الػششضة واالحتفاالت القػمضة ، 
وكحلظ عضج األـ، وعضج العساؿ، واالحتفاؿ، بحكخى الدادس مغ أكتػبخ، وتذتسل السرادر األخخي 

، ومرادر  ضخ محجدة جاءت فى التختضب  تخنت( عمى ) األرشضف اإلذاعى السجرسي ، و اإلن
السرادر التى تعتسج عمضيا بخامج اإلذاعة األخضخ  إلىتساـ معجو فقخات البخامج اإلذاعضة بتػضضح 

 .لتعمضسضةا السجرسضة في تقجيع القزايا

 السادة اإلذاعية السقجمة في برامج اإلذاعة السجرسية "عيشة الجراسة" معج -2
 (2ججول )

 السجارس
 معج السادة

 إدارة بشيا التعمضسضة
إدارة كفخ شكخ 
 إدارة شػخ التعمضسضة  التعمضسضة 

 اإلجسالى

   % ؾ % ؾ % ؾ
 62.1 221 60.0 729 66 210 62.1 791 الصالب 

 02.9 091 06 22 00 11 04.2 62 أخرائي الشذاط
 77.6 212 77.9 014 72 011 70.2 99 السعمسػف 
 011 0262 011 416 011 416 011 416 اإلجسالي

                                                           
1

 .116" , ص " هسجع سابق.( أسايت انسؼٍد دمحم ػبدانحًٍد  
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 واتزح من تحميل بيانات الججول الدابق ما يمي:

في مقجمة القائسضغ عمى إعجاد وتحخيخ السادة اإلذاعضة السقجمة في بخامج  فئة الظالب جاءت 
اإلذاعة السجرسضة "عضشة الجراسة"، حضث إحتمت التختضب األوؿ.يمضيا في التختضب الثاني فئة 

في  أخرائيه الشذاط "اإلعالم التربهي"باختالؼ تخرراتيع العمسضة، بضشسا جاء  السعمسهن 
تقجـ فئة التالمضح مغ حضث إعجاد  .تحخيخ مادة بخامج اإلذاعة السجرسضة التختضب الثالث مغ حضث
 . البخامج اإلذاعة السجرسضة

في األصل عسل شالبي بالجرجة األولى، ي اإلذاعة السجرسضة ىأف تفدخ الباحثة ذلظ فى ضؤ 
، وذلظ تحت تػجضو وإشخاؼ كل مغ أخرائي الشذاط فالصالب يعجوف فقخات اإلذاعة السجرسضة 

والسعمسػف خاصة معمسى المغة العخبضة بتمظ السجارس، وذلظ لمتأكج مغ سالمة المغة العخبضة مغ 
حضث الشصق والتعبضخ، وىػ ما جعل تمظ الفئة مغ السعمسضغ تأتي في التختضب الثاني مباشخة بشدبة 

 تدتحػذ تمظ الفئة%( 02.9تالىا ندبة أخرائي اإلذاعة السجرسضة بشدبة ) %(، 77.6 )بمغت
سػى بشدبة بدضصة، حضث يذاركػف في إعجاد وتحخيخ السادة السقجمة في بخامج اإلذاعة السجرسضة 
في الػقت الحي يشذغل فضو الصالب بإستخجاع دروسيع، وانذغاؿ السعمسضغ أيزًا بالعسمضة 

وقج إتفقت ىحه ، التجريدضة، فكاف البعس مغ أخرائي الشذاط يقػمػف بإعجاد السادة اإلذاعضة
حضث بمغت  1(7100أمضخة حدغ سالع صبضح)  دراسة  كال مغ : اتجة أيزًا مع نتائج دراسالشتض

%( ، و بمغت ندبة السعمسػف معجي البخامج 41.1اجسالى ندبة الصالب معجى البخامج ) 
، %(07.2معجي البخامج اإلذاعضة )  %(، وبمغت إجساؿ ندبة أخرائي الشذاط40.2اإلذاعضة )

جاءت نتائجيا ( 2) (7102ضجة مع دراسة ) أسامة الدعضج دمحم عبجالحسضج وأيزا اتفقت ىحة الشت
الصمبة ىع الحيغ يقػمػف بإعجاد السادة السقجمة في بخامج اإلذاعة السجرسضة في السجارس كاآلتى 

جاء تختضب السعمسػف بالسجرسة في ، و الثانػية الفشضة "عضشة الجراسة" حضث جاءوا في التختضب األوؿ 
الثاني في إعجاد السادة السقجمة في بخامج اإلذاعة السجرسضة جاء في السخكد الثالث في السخكد 

 . معج السادة السقجمة في بخامج اإلذاعة السجرسضة أخرائي الرحافة واإلعالـ

إل

                                                           
1

 .151"، ص  هسجع سابق( أيٍرة حسن  سانى صبٍح ."  
2

 . 111" ص " هسجع سابق ( أسايت انسؼٍد دمحم ػبدانحًٍد . 
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 ذسمةةإلذسزمنٌاإلذستىإلٌستغ قهاإلب نامجإلذاعذ اإلذسمة سٌاإل" ٌناإلذسة ذسا" -4

إل(4جةولإل)

 المدارس

 المدة الزمنٌة

 إدارة بنها الت شٌمٌة 
إدارة كفر شكر 

 الت شٌمٌة

 إدارة طوخ الت شٌمٌة 
 اإلجمالً

 % ن % ن % ن % ن

 13 171 5 12 57 13 55 6 13 62 لا ك د 11ألل من 

 7 71 1177 1 71 355 7 77 354 1 75 364 دلٌمة 15دلا ك إلى  11من  

 3 1 113 1 1 41 3 5 43 6 6 31 دلٌمة  15أكثر من 

 111 1361 111 456 111 456 111 456 اإلجمالً

إلوذتضحإلمنإلتحلٌلإلبٌاناتإلذسجةولإلذسسابقإلماإلٌلً: 

تخاوحػػت السػػجة الدمشضػػة التػػى تدػػتغخقيا معطػػع بػػخامج اإلذاعػػة السجرسػػضة فػػي جسضػػع السػػجارس "عضشػػة 
، ، حضػػث إحتمػػت تمػػظ الفئػػة التختضػػب األوؿ ( دقيقــة12( دقــائق إلــى )11مــن )الجراسػػة" مػػا بػػضغ  

وىػي  حضػث جػاءت  ( دقيقـة12أكثر مـن )يمضيا في التختضب الثاني مباشخة البخامج التى اسػتغخقت 
دقػائق،  (12أكثـر مـن ) ندبة ضئضمة مقارنة بالشدبة الدابقة، يمضيا في التختضػب الثالػث مباشػخة فئػة

وذلػػظ مػػغ إجسػػالي السػػجة الدمشضػػة التػػى اسػػتغخقتيا بػػخامج اإلذاعػػة السجرسػػضة عمػػى مدػػتػى السػػجارس 
 "عضشة الجراسة".

رًا  مغ أجل أال يذعخ وقت البخنامج عغ خسدة عذخ دقضقة إال نادزيادة  ويسكغ تفدضخ عجـ
لتعمضسات  أيزا استجابتا و الصالب بالسمل وحتى ال يزضع جدء مغ زمغ الحرة األولى، 
 01يج البخنامج اإلذاعي عغ اإلدارة العامة للنذصة الثقافضة والفشضة )إدارة الرحافة( بأال يد 

المدة ( 1)(2117اتفمت هذة النتٌجة م  دراسة ) أسامة الس ٌد   عبدالرمٌد ، و دقضقة

دلٌمة( جاءت فً الترتٌب  15: 11الزمنٌة التً ٌستغرلها برنامج اإلذاعة المدرسٌة )من 

% ( من إجمالً عٌنة الدراسة، و المدة الزمنٌة 5 51( برنامج وبنسبة ) 53األول بتكرار )

،و دلا ك( جاءت فً الترتٌب الثانً  11التً ٌستغرلها برنامج اإلذاعة المدرسٌة )ألل من 

دلٌمة( جاءت فً  15المدة الزمنٌة التً ٌستغرلها برنامج اإلذاعة المدرسٌة )أكثر من 

  الترتٌب الثال  )األخٌر( 
                                                           

1
 . 019. " مخجع سابق "، ص أسامة الدعضج دمحم عبجالحسضج(  
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اإلذاعة السجرسية  في برامج لقزايا التعميسية ا ياالفشهن اإلذاعية التى قجمت من خالل -2
 (2)ججول 

 لقزايا ا
 
 
 الفشػف 

قزايا تختبط 
 بالصالب 

قزايا تختبط 
بالسقخرات 
 الجراسضة 

قزايا تختبط 
 بالتعمضع الثانػى 

قزايا تختبط 
 بأولضاء األمػر

قزايا تختبط 
بالسعمع وميشة 

 التعمضع 

 قزايا تختبط
باإلدارة  

 السجرسضة 

قزايا تعمضسضة 
 أخخي 

 اإلجسالى 

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 19.9 201 11.2 42 62.2 22 20.2 92 72 07 67.2 762 10.6 049 67.1 714 الخبخ اإلذاعي

 01.9 042 2.6 6 1 2 - - 00.6 1 06.7 21 02.2 12 6.1 70 الحجيث اإلذاعي

 9.7 074 - - - - 77.2 20 - - 02.6 19 00 27 .6 7 التقخيخ اإلذاعي

 02.2 742 72.7 77 20.2 09 6 2 61.4 76 2.9 24 06.7 42 72.2 97 السقاؿ اإلذاعي

 0.6 77 2.9 2 - - - - - - - - 7.9 2 7.0 2 أخخى فشػف 

 011 0217 011 22 011 61 011 026 011 42 011 421 011 729 011 276 السجسػع

 بيانات الججول الدابق ما يمي:تحميل من  واتزح
 التختضب األوؿ بضغ الفشػف اإلذاعضة األخػخى السدػتخجمة السجرسية(األخبار اإلذاعية )حتمت ا

يمضيا فػي التختضػب الثػاني مباشػخة  ،في اإلذاعة السجرسضة "عضشة الجراسة" قزايا التعمضسضة في تقجيع ال
، تػػاله التختضػػب الثالػػث فػػي حضػػث جػػاء  ،الحــجيث اإلذاعــي، ثػػع حضػػث جػػاءت )السقــاالت اإلذاعيــة( 
 عمى التختضب الخامذ)فشهن أخرى( حتمت فئة اوأخضخًا ،في التختضب الخابع  ()الشقرةر اإلذاعى 

فقخات إخبارية ثابتػة فػي البخنػامج اإلذاعػي يقػجـ مػغ  دلػجػ  ويسكغ تفدضخ ارتفاع ندبة األخبار    
 ةقرػضخ أخبػار فػي األ مػب األعػع  اخػتالؼ أنػاعيػا، وذلػظ ألنيػاخالليا األخبار برفة يػمضة عمػى 

حضػػث  (0)وتتفػػق ىػػحه الشتضجػػة مػػع نتػػائج دراسػػة دمحم معػػػض ، رػػل إلػػى األذىػػاف بدػػخعةت، ةوخفضفػػ
ختالفيا )مجرسضة، محمضة، وششضة، عالسضة( مكانًا مخمػقًا في بخنػامج اإلذعػات اتسثل األخبار عمى 

الرػػػحف والسجػػػالتسشقػلػػػة مػػػغ %( بسػػػا فضيػػػا األخبػػػار ال011السجرسػػػضة، وبمغػػػت ندػػػبة تػاجػػػجىا )

                                                           

القػاىخة ،دار الفكػخ " ، دراسات حهل صـحف األطفـال واذاعـاتيم السجرسـية وبـرامجيم التمفزةهنيـةإعالم الظفل:  "إبخاىضع.دمحم معػض ( 0)
 .97، ص0992العخبي 
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ىحه  تتفق، وأيزًا ا( 0)(7112دراسة سكخة عمى حدغ)كحلظ ، و امة، كسا تتفق ىحه الشتضجةالع
 ذاعياإلاحتل الخبخ حضث  (7) (7112أماني محسػد دمحم األسػد )الشتضجة مع نتائج دراسة 

 في اإلعالف اإلذاعيأما عغ فئة )فشػف أخخى( فتسثمت  اإلذاعضةمغ بضغ الفشػف  األوؿالسخكد 
 في بخامج السشاقذات وفقخة أوائل ، وفقخة ىل تعمع .

 الجراسة :تهصيات 
بتصػيخ شخؽ السذاركة في  وسائل اإلعالـ التخبػى تػصي ىحه الجراسة القائسضغ عمى   -

 ىحه البخامج باالعتساد عمى الصخؽ واألسالضب الحجيثة .
لتقضػضع اإلذاعػات السجرسػضة  امضغ مختمفػة فػي إجخاء العجيج مغ الجراسات حػؿ ما يقجـ مغ مزػ -

أداء ىػػػحه الػسػػػضمة، ورصػػػج تأثضخاتيػػػا اإليجابضػػػة والدػػػمبضة عمػػػى معػػػارؼ واتجاىػػػات وسػػػمػكضات 
 ., واكتدابيع السيارات السختمفة الجسيػر، خاصة شالب السخحمة الثانػية 

عمػػى صػػف إتاحػػة الفخصػػة لجسضػػع الصػػالب مػػغ الرػػفػؼ الجراسػػضة السختمفػػة دوف االقترػػار  -
 وذلظ لزساف تغصضة إذاعضة جضجة ومتسضدة .،  دراسي بعضشو

عمػػى مدػػتػى مجيخيػػة  بشذػػاط اإلذاعػػة السجرسػػضةضػػخورة وضػػع خصػػة وخخيصػػة إذاعضػػة خاصػػة  -
التخبضػػػة والتعمػػػضع شػػػاممة وكاممػػػة مػػػغ قبػػػل القػػػائسضغ عمػػػى نذػػػاط اإلذاعػػػة نفدػػػيا، بحضػػػث تذػػػسل 

 مة .الخصة اإلمكانات الالزمة لتصػيخ الخجمة السقج
 . مغ خالؿ تشػع السزسػف السقجـ واالبتعاد عغ السبالغة والتكخارعالف التخبػى تفعضل دور اإل -
أال تمتػػـد الخصػػة الدمشضػػة السػضػػػعة مػػغ قبػػل تػجضػػة الرػػحافة واإلعػػالـ بػػاإلدارات التعمضسضػػة  -

أخرائى الرحافة في السجارس بإنترػارات أكتػػبخ ، وأعضػاد الخبضػع فقػط بػل يجػب أف تذػتسل 
 ى قزايا تعمضسضة أيزا .عم

ضخورة تدويػج األخرػائضضغ بػجورات تجريبضػة لإلشػالع عمػى الججيػج فػي مجػاؿ اإلعػالـ التخبػػي  -
 واالستفادة مغ التصػرات في ىحا السجاؿ .بذكل عاـ واإلذاعات السجرسضة بذكل خاص 

 
                                                           

عمى  ةومضجانض  دور الرحافة واإلذاعة السجرسضة في تجعضع االنتساء لمػشغ "دراسة تحمضمضة . "سكخه عمى حدغ البخيجي(0)
، معيج الجراسات العمضا لمصفػلة ، جامعة عضغ  رسالة ماجدتير غير مشذهرة، تالمضح الحمقة الثانضة مغ التعمضع األساسى " 

 022، ص 7112شسذ ، 
 
"دراسػػػة مقارنػػػة بػػػضغ  ،"دور اإلذاعػػػة السجرسػػػضة فػػػي تدويػػػج التالمضػػػح بالسعمػمػػػات“ .أمػػػاني محسػػػػد دمحم األسػػػػد(7)

عػػضغ شػػسذ، معيػػج الجراسػػات ، جامعػػة غيــر مشذــهرة  ماجدــتير رســالةلسػػجارس الحكػمضػػة والسػػجارس الخاصػػة"، 
 . 019ص ، 7112 لمصفػلة، العمضا
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 أوال : السراجع العربية :
 الكتب :  -أ 

فن الترسيم واإلخراج فى  –السجرسية ." الرحافة واإلذاعة إيشاس محسػد حامج  -1
 . 7116"، القاىخة ، مكتبة زىخاء الذخؽ لمشذخ والتػزيع ،  الرحافة السجرسية

، القاىخة ،  مخكد  إذاعة الرةاضيات بين الشظرةة والتظبيق"خالج إبخاىضع سعجة. " -7
 .7107اإلعالـ العخبي لمشذخ ، 

القاىخة ، عالع  ،ةة والتظبيق "الشذاط السجرسي بين الشظر سعضج عبجا هلل الفى."  -2
 .7101الكتب، 

" ،   التعميم الثانهي في مرر في مظمع القرن الحادي والعذرةنكامل حامج جاد."  -4
 .7117القاىخة ، دار قباء لمصباعة والشذخ والتػزيع، 

، القاىخة، مؤسدة حػرس الجولضة  مهسهعة اإلذاعة السجرسيةنرار رمزاف عسخ.  -2
 .7119لمشذخ والتػزيع، 

إعالم الظفل: دراسات حهل صحف األطفال واذاعاتيم إبخاىضع." دمحم معػض  -6
 .0992ي القاىخة ،دار الفكخ العخبالسجرسية وبرامجيم التمفزةهنية" ، 

"،  اإلعالم التربهى وسائمة ودورة في مجال التربية والتعميموفاء الدضج خزخ ."   -2
  .7102،  0القاىخة ، دار العالع العخبي ، ط

 : الرسائل العمسية -ب 
دور اإلذاعة السجرسضة في تدويج التالمضح بالسعمػمات"، “ .أماني محسػد دمحم األسػد -2

رسالة ماجدتير غير "دراسة مقارنة بضغ لسجارس الحكػمضة والسجارس الخاصة"، 
 .7112العمضا لمصفػلة، ، جامعة عضغ شسذ، معيج الجراسات مشذهرة 

دور اإلذاعة السجرسضة في تشسضة السيارات االجتساعضة لجى أمضخة حدغ صبضح ."  -9
، جامعة بشيا ، كمضة  رسالة ماجدتيرشالب السخحمة الثانػية: دراسة تصبضقضة" ، 

 . 7107التخبضة ، 
إبتداـ أحسج الدضج ." دور الرحف اإلقمضسضة فى معالجة بعس قزايا  -01

 .7102، كمضة التخبضة ، جامعة بشيا  رسالة دكتهراةسرخي "، التعمضع ال
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إيساف رضا سضج عبجالخحضع. " فاعمضة استخجاـ اإلذاعة السجرسضة اإللكتخونضة  -00
، معيج الجراسات العمضا  رسالة ماجدتيرلتمبضة احتضاجات شالب السجارس الثانػية" ، 

 . 7101لمصفػلة ،جامعة عضغ شسذ ، 
هللا. "دور األخبار السقجمة في الرحافة واإلذاعة إيساف فخاج دمحم عبج -07

،  رسالة ماجدتيرالسجرسضة في تمبضة احتضاجات شالب السخحمة اإلعجادية " ،  
 .7101جامعة عضغ شسذ ، 

إيساف فؤاد إبخاىضع دمحم. " دور اإلذاعة السجرسضة في تشسضة الػعي الرحي  -02
، كمضة التخبضة  رسالة ماجدتيرلجى تالمضح الحمقة األولى مغ التعمضع األساسي" ، 

 .7106الشػعضة ، جامعة بشيا ، 
دور اإلذاعة السجرسضة في تشسضة الػعي  أسامة الدعضج دمحم عبجالحسضج ." -04

رسالة باألمغ الفكخي لجى شالب السجارس الثانػية الفشضة دراسػػػػػة تصبضقضػػػػة"، 
 .7102، كمضة التخبضة الشػعضة ، جامعة بشيا ، ماجدتير

بعس القزايا التخبػية كسا تعكديا وسائل اإلعالـ  دعاء ونضذ  شضسى ." -01
البشات جامعة عضغ شسذ ، كمضة رسالة دكتهراة ،  السقخوة ورأى خبخاء التخبضة فضيا"،

 ،7101. 
سكخه عمى حدغ البخيجي. " دور الرحافة واإلذاعة السجرسضة في تجعضع  -06

تالمضح الحمقة الثانضة مغ التعمضع  االنتساء لمػشغ "دراسة تحمضمضة  ومضجاني عمى
، جامعة عضغ شسذ، معيج الجراسات العمضا رسالة ماجدتير غير مشذهرةاألساسي"، 
 .7112لمصفػلة، 

 الجوريات والسجالت العمسضة : -ج

أنػر شحاتة حدضغ نرار ."دور اإلعالـ فى تحدضغ نػعضة التعمضع والتعمع  -02
مجمة مغ وجية نطخ معمسى السخحمة األساسضة العمضا فى محافطة الػسصى " ، 
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،  كمضة عمـػ اإلتراؿ واإلعالـ ، جامعة الجدائخ  ، مجمج  جرش لمبحهث والجراسات
 . 7102ع خاص ،  01

مجمة جرش ايا التعمضع فى اإلعالـ العاـ " صالح ابغ بػزة ." اإلىتساـ بقز -02
ع  01،  كمضة عمـػ اإلتراؿ واإلعالـ ، جامعة الجدائخ  ، مجمج لمبحهث والجراسات

 7102خاص  ، 
اإلتجاه نحػ التصبضق التجخيبي لشطاـ  السخي دمحم اسساعضل خمضل ." دمحم -09

الب وأولضاء البػكمضت في إمتحانات الثانػية العامة لجى عضشة مغ السعمسضغ والص
، كمضة  دراسات تربهةة ونفدية مجمة كمية التربيةاألمػر ومقتخحات لتصػيخىا " ، 
 .7102الجدء الثانى يشايخ   29التخبضة  ، جامعة الدقازيق ،  ع 
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