
موقع الموسوعات الثقافية المدرسية على شبكة األلوكة    

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/web/mawso3at/


1

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

تأليف
أبو عبد اهلل

 األفكار الذهبية 
 في 

اإلذاعة المدرسية
ابتدائي - بنات



2

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

                 اأبو عبد اهلل، 1435هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش

أبو عبد اهلل
األفكار الذهبية يف اإلذاعة املدرسية./ أبو عبد اهلل - تيامء، 

1435هـ
298ص ؛ 17 × 24 سم

ردمك: 8 - 978-603-01-5607
1- اإلذاعة املدرسية أ. العنوان

ديوي 371.897       1435/6171
رقم اإليداع: 1435/6171

ردمك: 8 - 978-603-01-5607

حقوق الطبع 
والن�صر والت�صوير
لكل م�صلم، بكل 
و�صيلة مباحة
دون اأخذ اإذن

خطي من املوؤلف
وي�صعدين تعديل 
وحذف ما خالف 

الكتاب وال�صنة
اإن ُوجد �صهًوا

م�صت�صار املو�صوعة
د. ح�صن ال�صريف

رئي�س جمل�س اإدارة
دار احلكمة للطباعة والن�صر والتوزيع

ع�صو اإحتاد النا�صرين امل�صريني



3

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية



4

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية



5

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

زب ہ ہ  ہ ھ    ھ ھ ھ ے رب
احلمد هلل .. خلق اإلنسان، علمه البيان. وفقني اهلل - تعاىل 
كانت  فقد  وجوده؛  ومنه  بفضله  املوسوعة  هذه  إلعداد   -
هذه املوسوعة حلم؛ بل خيال، ولكن اهلل سبحانه قدر هلا أن 

تكون؛ فكانت .. واحلمد هلل .. والشكر هلل.
األمر اآلخر الذي ينبغي عيلَّ أن أقوله؛ هو أن هذه املوسوعة 
يف معظمها، إعداد، ومجع، وترتيب، وتلخيص؛ فإن كان 
من فضل فهو هلل تعاىل، ثم ملن اقتبست منهم، وقد ذكرت 

كل املصادر يف كتاب مستقل. فلهم مني الشكر والدعاء.
واحلقيقة؛ هي أهنم رشكاء يف املوسوعة، قال تعاىل: زبٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ 
ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ رب 

)آل عمران: 188(.
واحلمد هلل رب العاملني.
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1

�حلمد هلل، و�سلى �هلل و�سلم على ر�سوله �لأمني .. �أما بعد:

فقد �سرين ما �طلعت عليه من كتب هذه �ملو�سوعة �ملو�سومة بـ)�ملو�سوعة 
�لثقافية �ملدر�سية لطالبات �ملرحلة �لبتد�ئية(. و�أعجبني ثر�ء مادتها �لعلمية، 
وتنوع مائدتها بني �ل�سرع و�لطب و�لرتبية و�ل�سرية و�لأدب، و�لعناية باأطباق 
تلك �ملائدة من �ملعلومة �ملبا�سرة، و�للغز، و�حلو�ر �لهادف، و�لق�سيدة، و�لق�سة 

�جلميلة، ونحو ذلك.

و�أعجبتني �لعناية �لفائقة بطباعة هذه �ملو�سوعة، و�ألو�نها �لأنيقة.

وهم  منها،  �مل�ستهدفة  �لفئة  ومر�عاة  �أ�سلوبها،  و�سوح  ا  �أي�سً و�أعجبني 
زهر�ت �ملرحلة �لبتد�ئية، مع �أين �أرى مالءمة بع�سها ملا بعد ذلك من �ملر�حل.

من  �أخرى  لفئات  م�سابهة  مو�سوعات  �إ�سد�ر  وغريه  باملوؤلف  و�أهيب 
و�ل�سجناء  و�ملر�سى،  و�لأمهات،  و�ل�سباب،  و�ملتقاعدين،  كالأئمة،  �ملجتمع: 

وغريهم.

و�حلمد هلل �أول و�آخر�..

   كتب اهلل للموؤلف الأجر وللمو�صوعة الن�صر.
د. هناء بنت عبد العزيز املطوع   

جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن )الريا�س(   
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2

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

ا يف  نظًر� لأهمية �لأن�سطة يف هذه �ملر�حل �لتعليمية �ملختلفة وخ�سو�سً
�أنها ت�ساهم يف  �لقيمة  �ملو�سوعة  �ملرحلة؛ وجدت بعد �لطالع على هذه  هذه 
غر�س روح �لتعاون و�لعمل �جلماعي لدى �لطالبات، و�إظهار �لقدر�ت �لفردية 
و�ملو�هب لديهن؛ حيث وجودهن يف �ملدر�سة يعترب �أطول من �لوقت يف �لبيت. 

وتفعيلها  �ملد�ر�س،  جميع  يف  �ملو�سوعة  هذه  تتو�جد  �أن  �أمتنى   .. لذ� 
باقتناء  و�جلميع  نف�سي  �أن�سح  كما  وممار�سته،  �لن�ساط  �أهمية  على  و�لتاأكيد 

هذه �ملو�سوعة و�لعمل من خاللها مع �أولدنا وبناتنا.

و�هلل �ملوفق،،،

اأ/ ب�صمه �صعد ال�صاوي      
وزارة الرتبية والتعليم مب�صر      
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3

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف خلق �هلل �سيدنا حممد وعلى 
�آله و�سحبه �أجمعني.

تلبيه  ت�ساعد على  و�لتي  �لقيمة  �ملو�سوعة  ت�سرفت بالطالع على هذه 
و�لتي  �ملختلفة،  و�لأن�سطة  �لرب�مج  من  �لطالبات  رغبات  و�إ�سباع  �حتياجات 

ت�ساعد على تنمية �جلو�نب �لإيجابية يف حياتهن.

لذ� .. �أمتنى �لهتمام بالن�ساط و�لأن�سطة و�لرب�مج �ملدر�سية وحتديد 
يف  �ملو�هب  لكت�ساف  وذلك  �لدر��سية،  �حل�س�س  كمثل  مثلها  خا�سة  �أوقات 

�لعديد من �ملجالت �لثقافية و�مل�سرحية وغريها.

لذ� .. �أرى ن�سر هذه �ملو�سوعة �لقيمة يف �لعديد من �ملر�حل �لتعليمية 
�ملختلفة و�لهتمام بها، و�عتمادها من قبل وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

اأ/ �صريين جابر �صلبي      
وزارة الرتبية والتعليم مب�صر      
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4

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل، و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا �ملختار �سيدنا حممد �سلى �هلل 
عليه و�سلم.

�أتقدم بخال�س �ل�سكر و�لتقدير �إىل موؤلف هذه �ملو�سوعة �لقيمة و�لتي 
ت�ستهدف مرحلة عمرية مهمة من �لطالبات، وت�ساعدهن على �إ�سباع رغباتهم 

من خالل �مل�ساركة �لفعالة يف �لعديد من �لرب�مج و�لأن�سطة �ملدر�سية.

و�مل�سرحيات  �لرب�مج  �ملو�سوعة جمموعة جيدة من  تناولت هذه  حيث 
و�لق�س�س و�لأن�سطة �لهادفة مع مر�عاة �لفروق �لفردية للطالبات. 

�أجد هذه �ملو�سوعة يف مد�ر�سنا ويف بيوتنا و�ل�ستفادة  �أن  �أمتنى  لذ� .. 
منها وتفعليها ب�سكل �إيجابي ي�ساعد على تنمية قدر�ت �لطالبات. 

اأ/ ن�صوى م�صطفى الختيار     
وزارة الرتبية والتعليم مب�صر     
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5

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل .. ثم �أما بعد:

رعاية  �سنة وما حتتاجه من  �لعمرية من )12-6(  �لفئة  نظًر� لأهمية 
وعناية خا�سة؛ فقد وجدت هذه �لعو�مل �ملهمة يف هذه �ملو�سوعة �لقيمة و�لتي 
ت�سمل �لعديد من �لرب�مج �لهادفة و�ل�سيقة و�لي�سرية، و�لتي تتنا�سب مع هذه 

�ملرحلة �ملهمة.

هادفة  بر�مج  من  بها  وما  �ملو�سوعة  هذه  على  �لطالع  بع�س  فوجدت 
ور�ئعة؛ �أنه يجب علينا �ل�ستفادة منها و�أن تتو�جد يف مد�ر�سنا؛ لأنها بالفعل 
وتنمية  �ملو�هب،  و�كت�ساف  �لقدر�ت،  تنمية  على  ي�ساعد  وجميل  ر�ئع  منهج 

�جلو�نب �لإيجابية يف �سخ�سيات �لطالبات.

لذ� .. نتمنى من جميع �جلهات �ملعنية �أن تهتم بهذه �لأفكار و�ملو�سوعات 
�جليدة و�لنظر �إليها بالهتمام و�لعناية، و�ل�ستفادة منها على �أكمل وجه.

اأ/�صيماء ال�صعيد بدر      
وزارة الرتبية والتعليم مب�صر      
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مقدمة الكتاب
�حلمد هلل رب �لعاملني، �لرحمن �لرحيم، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف 
�لأنبياء و�ملر�سلني، نبينا حممد عليه وعلى �آله و�سحبه �أف�سل �ل�سالة و�أزكى 

�لت�سليم. �أما بعد:
�إ�سر�قة كل �سباح، وبزوغ �سم�س �لنهار، تتهلل ن�سمات �ل�سباح على  مع 
�أنغام �سوت �ل�سباح؛ نعم �سوت �ل�سباح، هو �سوت �نطالق �لإذ�عة �ل�سباحية...
�لإعالمي  �ملنرب  هذ�  جتاه  وبينكم  بيني  �مل�سرتكة  �مل�ساعر  هذه  مع 
�ملدر�سي، منرب �لإذ�عة �ملدر�سية �أود �أن نفتح مًعا �سفحة ًبي�ساء، �سافية روناء؛ 

لن�سطر فيها و�قعنا؛ نعم و�قعنا �لذي نعي�سه مع �لإذ�عة �ملدر�سية!...
ما �لذي فعلناه جتاهها؟

هل عملنا فيها �سيًئا نحت�سب �أجره على �هلل؟
هل بثثنا هموم �ل�سباب و�لفتيات من خالل هذ� �ملنرب؟

هل عاجلنا �سلوكيات �ل�سباب و�لفتيات �خلاطئة من خالله؟
هل وهل وهل؛ تكرث �لأ�سئلة وتتعدد �لإجابات لكن �لو�قع خري �ساهد.

مد�ر�سنا  د�خل  من  �ل�سباحية  �ملدر�سية  �لإذ�عة  و�قع  يف  �ملتاأمل  �إن 
�ساألت عن  فاإن  �لو�سف؛  �ل�سدر، وي�سني منه  لي�ساهد وي�سمع ما ي�سيق منه 
عن  �ساألت  و�إن  �سنو�ت،  ع�سر  طو�ل  مبفرده  وحيًد�  وجدته  �لإذ�عة  م�سرف 
�لرب�مج وجدتها مكررة، معادة، ثابتة، و�إن �ساألت عن �لطالب فهم كذلك مل 
ينلهم تغيري، ومل يلحق بهم تطوير... وهكذ� هي حال منابر �لإذ�عات يف كثري 

من مد�ر�سنا - �إل ما رحم ربي - .
منذ  وجوهنا  �أ�سرقت  ما  �لتي  �ملدر�سية  لإذ�عتنا  �ملوؤمل  �لو�قع  هذ�  مع 
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�أول يوم دخلنا فيه �ملدر�سة �إل ونحن ن�ساهدها، ون�سمع �أحاديثها؛ فهي �ساحبة 
�جلميل، وهي منبع �لتعليم.

�لن�ساط  هذ�  يف  �لكتابة  خالل  من  �جلميل  ورد  �مل�ساهمة،  �أحببت  لذ� 
�لرتبوي �لالمنهجي �ملهم �أل وهو �لإذ�عة �ملدر�سية، فقد عقدت �لعزم و�أعددت 
�أبحث فيه،  �أن  �أ�ستطيع  �لكتابة يف هذ� �لن�ساط، فبحثت يف كل ما  �لعدة على 
و�ساألت  �ل�سحف،  يف  وبحثت  �لكتب،  يف  ونقبت  �لعنكبوتية،  �ملو�قع  فقلبت 
�ملعلمني، و�ملعلمات، و�لطالب و�لطالبات، ولكم �أتذكر من ليلة قمت فيها من 
�لإذ�عة  عليها عن  فائدة ح�سلت  �أو  تذكرتها!  فيها ق�سة  �أ�سجل  لكي  فر��سي 

فاأدونها و�أ�سجلها خمافة �لن�سيان و�ل�سياع!.
�ملو�سوع كتبته ودونته  �أو مر بخاطري �سيء حول  و�إن �سادفتني فكرة 

�سريًعا خمافة �لذهاب و�لن�سيان.
فكم من مرة دونت فيها �خلو�طر يف ق�سا�سات و�أور�ق �سغرية، وكم من 
مرة �سجلت فيها �ل�سو�نح و�لفو�ئد على هو�م�س �لكتب و�ل�سفحات، حتى علب 

�ملناديل مل ت�سلم من بع�س تلك �لتدوينات و�لكتابات!.
�أن ي�سر �هلل يل جمعها يف هذ� �لكتاب من خالل هذ� �جلهد �لذي  �إىل 
�أح�سبه  و�هلل جهًد� ي�سرًي�، وعماًل قلياًل يف بحر �لدعوة �إىل �هلل، فالدعوة �إىل 
�هلل بحر ل �ساحل له، ومنبع ل ين�سب معينه؛ فاغرف منه، و�أدل بدلوك، فكل 

مي�سر ملا خلق له.
كما �أود �لتنبيه �إىل �أن هذ� �لكتاب موجه للجن�سني؛ �لطالب و�لطالبات، 

و�ملعلمني و�ملعلمات.
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 فصل
اإلذاعة في اللغة )1(

الإذاعة لغًة: 
�لذ�ل، و�لياء، و�لعني. �أ�سل يدل على �إظهار �ل�سيء وظهوره و�نت�ساره. 

قال  �سًر�  يكتم  ل  مذيع  ورجل  ذيوًعا،  يذيع  وغريه  �خلرب،  ذ�ع  يقال: 
تعاىل: زبژ ژ ڑ ڑ  ک    ک ک ک گرب )�لن�ساء: ٨٣(.

و�ملر�د: �أظهروه ونادو� به يف �لنا�س. 
قال �ل�ساعر: 

   �أذ�ع به فـي �لنا�س حتى كــــــاأنه        بعليــــــــــاء نـــار �أوقدت بثقـــــــوب
ورجل �ملذياع: ل ي�ستطيع كتم خرب. 

و�ملذيع �ل�سخ�س �لذي يتوىل �إلقاء �ملادة �لإذ�عية. 
�ملوقوف  �لأثر  �ل�سنة كما يف  وقد جاء لفظ )�ملذيع( جمع )مذياع( يف 
على على بن �أبي طالب - ر�سي �هلل عنه - )تعلمو� �لعلم تعرفو� به، و�عملو� به 
تكونو� من �أهله؛ فاإنه �سوف ياأتي بعد هذ� �لزمان ت�سعة ع�سر�ئهم �ملعروف، ول 
ينجو� منه �إل كل نومة، فاأولئك �أئمة �لهدى وم�سابيح �لعلم، لي�سو� �مل�ساييح 

�ملذياع �لبذر(. 
)مذياع(:  جمع  )و�ملذيع(:  و�لنميمة.  بال�سر  مي�سون  �لذين  �مل�ساييح: 
وهم �لذين ي�سيعون �لفو�ح�س، و)�لبذر( جمع بذور، يقال: بذرت �لكالم بني 

�لنا�س �أية �أف�سيته وفرقته. 

______
)1(  بت�سرف من كتاب: )الإذاعة الدينية - اإذاعة القراآن الكرمي( لـ/فهد بن عبدالعزيز ال�سنيدي.
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 فصل
أهداف اإلذاعة المدرسية

ح�سوًر�،  و�أكرثها  �ملدر�سية،  �لن�ساطات  �أهم  من  �ملدر�سية  �لإذ�عة  تعد 
تعترب  �أنها  يكفي  غريها،  من  �أكرث  �مل�سوؤوليات  من  عاتقها  على  يلقى  حيث 
�إعد�ًد� يومًيا؛ لذ� كان لهذ� �لن�ساط �ملدر�سي )�لإذ�عة  ن�ساًطا يومًيا، يتطلب 
�ملدر�سية(عدًد� من �لأهد�ف �ملهمة و�لذهبية و�لتي ُي�سعى لتحقيقها وتطبيقها 

من خالل �لربنامج �لإذ�عي �ملدر�سي ب�سكله �ملتكامل.
علًما باأن هذه �لأهــد�ف  ت�سب بدرجة كبرية يف ر�سيد �لطالب ب�سكل 

رئي�س، و�ملدر�سة ككل ب�سكل ثانوي.
لــهــذ� �ــســوف نخ�س�س هـــذ� �لــبــحــث عــن �حلــديــث عــن �أهــــد�ف �لإذ�عــــة 

�ملدر�سية، و�لتف�سيل يف كل هدف مبا يي�سره �هلل -عز وجل-. 
وقد �خرتت )و�حًد� وع�سرين( هدًفا لالإذ�عة �ملدر�سية لي�س على �سبيل 
ا للحديث عن  �لكتاب خم�س�سً �لإيجاز فلي�س هذ�  �سبيل  و�إمنــا على  �حل�سر، 
�أهد�ف �لإذ�عة، و�إن كان �لأمر يحتاج �إىل مزيد بحث ودر��سة لكن كما يقال: 

يكفي من �لقالدة ما �أحاط بالعنق.

اأواًل: الدعوة اإىل اهلل:

تعترب �لإذ�عة �ملدر�سية منرًب� مهًما للدعوة �إىل �هلل فال تخلو �أية �إذ�عة 
يف هذ� �لبلد �ملبارك من قر�ءة للقر�آن، وذكر ل�سنة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فعلى �أهل 
�لدعوة �إىل �خلري من �ملعلمني و�لطالب وكذلك �ملعلمات و�لطالبات ��ستغالل 
هذ� �لن�ساط يف �لدعوة �إىل �هلل، فقد حثنا �هلل يف كتابه على �لدعوة يف �أكرث من 

زب ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ      مو�سع حيث قال تعــاىل: 
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ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ رب )�آل عمر�ن: 1٠٤(.
و�أذكر �أنني قر�أت هذ� �خلرب يف �سحيفة �لأمل �لإلكرتونية:

بكاء جماعي يف طابور ال�صباح مبدر�صة ثانوية يف اخلرب
�إثر  ثانوية يف �خلرب  �لبكاء طالب ومعلمي مدر�سة  �نتابت موجة من 
قر�ءة طالب يف �لإذ�عة �ملدر�سية ر�سالة موجهة من �أم لبنها �لعاق، ت�سرد فيها 

ت�سحياتها من �أجله وت�ستنكر طرده لها من بيته.
�أن  �أهدت عينها لبنها وهو �سغري، بعد  �أم  ود�ر حمتوى �لر�سالة حول 
�أ�سبح يعيب و�لدته  �إحــدى عينيه، وحني كرب �لبن  تعر�س حلادث فقد فيه 

بعينها �ملفقوءة حتى و�سل �لأمر �إىل طردها خارج �ملنزل.
و�أو�سح مدير مدر�سة �ليعقوبي �لثانوية يف �خلرب -في�سل �لدو�سري- 
لرب  خا�سة  حملة  تفعيل  مت  �ملدر�سة  يف  �لطالبي  �لن�ساط  خطط  �سمن  �أنــه 

�لو�لدين لرت�سيخ ف�سلهما و�لعطف عليهما وتاأدية �لو�جب جتاههما.
 وبــــني �لـــدو�ـــســـري �أن �حلــمــلــة تـــز�مـــنـــت مـــع �إعــــــالن �ــســرطــة �ملــنــطــقــة 
�ل�سرقية عن زيادة يف ن�سب عقوق �لو�لدين يف �ملنطقة عن �لعام �ملا�سي بن�سبة 

)52%(. �.هـ
وهذ� يدل على �أهمية �لإذ�عة �ملدر�سية يف �لدعوة �إىل �هلل، وعلى تاأثريها 

يف نفو�س �لطالب و�لطالبات �إذ� �أح�سنت �ل�ستغالل. 
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ثانًيا: زرع الثقة يف نفو�س الطالب والطالبات:

باأنف�سهم، حيث تك�سبهم �لإذ�عــة ثقة  �أوًل ثم  فتكون هذه �لثقة بربهم 
� من حيث وقوفهم �أمام زمالئهم، و�أمام مدر�سيهم، و�أمام مديرهم،  كبرية جدًّ
وينميها،  نفو�سهم،  يف  �لثقة  يـــزرع  �سباح  كــل  لهم  يتكرر  �لـــذي  �ملــوقــف  هــذ� 
�مل�ستقبل  يف  يوؤهلهم  عظيًما  �سيًئا  يقدمون  و�أنهم  بثقة،  ي�سعرون  ويجعلهم 

للوقوف يف �ملحافل و�ملنا�سبات و�ملنابر بكل ثقة. 

ثالًثا: تدريب الطالب على اخلطابة: 

وهذ� من �أروع �لأ�سياء، حينما يتعلم �لطالب �إن�ساء ن�س من تلقاء نف�سه، 
تتوفر فيه �لقدرة �لبالغية، و�حل�سيلة �ملعرفية، وحتديد �لأولويات، كل هذه 
�لقو�عد و�لأ�س�س �لتي يطبقها �لطالب يف �لإذ�عة �ملدر�سية، �سي�ستفيد منها يف 
م�سو�ره يف �حلياة، فعندما يطلب �إحدى �خلدمات �لبلدية �أو يف �لت�سالت �أو 
�إىل  �إىل كتابة معرو�س، وعند تقدمي طلٍب وظيفي �سيحتاج  غريها �سيحتاج 
�إعــد�د �ملحا�سر�ت،  كتابة تقرير، بل رمبا ي�سل �إىل �أعلى من هذ� في�ساهم يف 
وكتابة �خلطب، وقد ي�سل �إىل تاأليف �لكتب، و�لنماذج يف هذ� كثرية. كل هذ� 
بعون �هلل عز وجل وتوفيقه ي�ستطيع �لطالب و�لطالبات �كت�سابه من خالل 

هدف و�حٍد من �أهد�ف �لإذ�عة �ملدر�سية �أل وهو �لتدرب على �خلطابة.
كتابه  يف  �حلمد�ن  �ل�سالم  عبد  �لأ�ستاذ  �أوردهـــا  ق�سة  هنا  �أذكــر  ولعلي 
�أحــد �ملوظفني �لــذيــن تخرجو� من  )�أفــكــار مــد�ر�ــس( حيث يــقــول: »ذكــر يل 
�أن  يوم  �لدر��سية  حياته  يف  فقده  �سيء  �أعظم  �أن  �سنة  ع�سرين  قبل  �جلامعة 
كان طالًبا.. هو �سعف م�ساركته يف �لن�ساط �ملدر�سي، وعزوفه عنه.. ويقول: 
يا ليتني يومها كنت م�سارًكا فعاًل لأرى ثمرته هذه �لأيام، فاأ�سدقائي يف تلك 
�لأيام هم �لآن من �ملذيعني ف�سيحي �لأل�سن، و�خلطباء �ملوهوبني.. و�أنا �لآن 
كغريي من �ملوظفني �لذين مل يتعودو� على مقابلة �جلمهور وخماطبتهم فال 

يعرفون تركيب جملتني«.  
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رابًعا: تدريب الطالب على االإلقاء, ومواجهة اجلمهور:
وهذه �ملرحلة تاأتي يف �لأهمية بعد منزلة �خلطابة، بل هي مرحلة من 

مر�حلها.
�مل�ساركة يف  �لنقطة )�لإلــقــاء( يــرتدد كثري من �لطالب عن  ففي هذه 
�لإذ�عة بل و�لإحجام عنها، يف حني يلعب م�سرف وم�سرفة �لإذ�عة دوًر� مهًما 
يف حثِّ وت�سجيع �لطالب و�لطالبات على �مل�ساركة خطوة، خطوة، وبدوره يتبع 
�أنهم قــادرون على  �أ�ساليب �ستى يدركون بعدها  مع هوؤلء �لطالب �ملرتددين 
مو�جهة زمالئهم، و�حلديث �أمام معلميهم، بل �لتاأثري يف �ل�سامعني؛ فيتحول 
لها، حمب  �إىل عا�سق  �لإذ�عـــة  �لطالبة من حمجم عن  تلك  �أو  �لطالب  هــذ� 
تـْها  لها، ل يرتدد عن �مل�ساركة يف �أية فقرة منها، فتنعك�س هذه �ملوهبة �لتي منَّ

�لإذ�عة �ملدر�سية �نعكا�سا �إيجابًيا على م�سرية حياته ب�سكل ملحوظ. 
فهو بهذ� �لعمل �أل وهو �لإلقاء ومو�جهة �جلمهور، ي�ستطيع فعل �أ�سياء 
كثرية ومن دون تردد. مثاًل: ي�ستطيع �أن يوؤم �مل�سلني يف �مل�ساجد، وكذلك �إلقاء 
�لكلمات، و�خلطب،  و�ملحا�سر�ت؛ كما �أنه ل يرتدد يف �مل�ساركة يف �أية منا�سبة 

علمية، �أو ثقافية؛ بل ي�ساهم يف �إجناحها و�إعد�دها. 
وبناتهم  �أبنائهم  �إ�ــســر�ك  على  �حلر�س  ا  خ�سو�سً �لأمـــور  �أولــيــاء  فعلى 
�لإذ�عــة  و�ــســوؤ�ل م�سرف وم�سرفة  ذلــك،  �لإذ�عـــة، وت�سجيعهم على  يف جماعة 
� �أن يتعود �لطالب و�لطالبة على �لإلقاء ومو�جهة  عنهم، فمن �ملهم و�ملهم جدًّ
�جلمهور منذ �ل�سغر حتى يتعود عليه، وي�سهل عليه يف �لكرب، وهو ما توفره 
له �لإذ�عة �ملدر�سية من بد�ية دخوله للمدر�سة )�ملرحلة �لبتد�ئية( �إىل حني 

خروجه منها. 
و�أذكر هنا �أنني قر�أت خرًب� يف �إحدى �ل�سحف �ل�سعودية عن جمموعة 

من �ملعلمني يقومون بتقدمي يوم من �لإذ�عة .. وهذ� ن�س �خلرب.
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معلمون يف الإذاعة املدر�صية.. بدًل من الطالب:
فوجئ طالب مدر�سة طلحة بن معاوية �لبتد�ئية و�أ�سابتهم �لده�سة، 
�لإذ�عـــة  باإلقاء  يقومون  �ملعلمني  مــن  وعـــدًد�  �ملدر�سة  مدير  �ساهدو�  عندما 
�ملدر�سية يف طابور �ل�سباح �ملدر�سي بدًل من �لطالب، كما جرت عليه �لعادة يف 
مد�ر�سنا حيث يقوم �لطالب باإلقاء فقر�ت �لإذ�عة �ملدر�سية ويتوزعون فقرتها، 
ويقوم ر�ئد �ل�سف بتن�سيقها مع �لطالب وتكون �لإذ�عة مق�سمة طو�ل �لعام 
�لدر��سي على ف�سول �ملدر�سة. لكن قيام مدير �ملدر�سة بتطبيق هذه �لتجربة 
�أثــر� طيبا  تركت  �ململكة  م�ستوى  و�لأوىل على  نوعها  فريدة من  تعترب  �لتي 
ونالت  و�ملعلمني،  �لــطــالب  بــني  �لرهبة  حاجز  وك�سرت  �ملدر�سة  طــالب  لــدى 
�إعجاب �لتالميذ و�سدت �نتباههم ولقيت �سدى و��سعا يف �ملنتديات �لتعليمية 

كفكرة جديدة تقدم لأول مرة على م�ستوى �لتعليم يف �ململكة. �.هـ
وهذ� �خلرب و�إن كان فيه نوع من �لطر�فة، ونوع من �حلر�س من �أولئك 
�ملعلمني؛ �إل �أن �لإذ�عة تظل حقا للطالب و�لطالبة وميكن لأية �إد�رة يف �أية 
مدر�سة �إقناع �لطالب و�لطالبات باأهمية �مل�ساركة يف �لإذ�عة �ملدر�سية بطرق 

�ستى.

  



23

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

خام�ًسا: تنمية قدرات الطالب والطالبات على االإعداد والتن�سيق باأنف�سهم:

وهذ� �لهدف تكفله �لإذ�عة �ملدر�سية �لناجحة، و�لتي تعتمد على ر�أ�س 
�إعــد�د �لإذ�عة  �إليهم م�سرف �لإذ�عــة  �أل وهو طالبها �ملبدعون، فيوكل  مالها 
تتطور  �لأيـــام  مــرور  فمع  عليهم،  �لإ�ــســر�ف  هو  ويتوىل  باأنف�سهم،  وتن�سيقها 
قدر�ت �لطالب على �لإعد�د، و�لتن�سيق، وي�سبحون قادرين على قيادة �لإذ�عة 
ا على  �أي�سً �لتاأثري و�لتغيري فيها نحو �لأف�سل و�لكالم ينطبق  باأنف�سهم، بل 

مد�ر�س �لبنات.
لذ� على م�سريف �لإذ�عات �إعطاء �سقف من �حلرية �ملن�سبطة للطالب، 
وعدم �إلز�م وفر�س �آر�ئهم فقط؛ لأن هذ� �لفعل يهدم هدًفا �أ�سا�سًيا من �أهد�ف 

�لإذ�عة �أل وهو �لهدف �لذي نتحدث عنه.
- مطلوبة  �لإذ�عـــة  - عزيزي م�سرف  �أن متابعتك  هــي:  �إًذ� �خلال�سة   
ولكن فر�س ر�أيك على �جلميع مرفو�س ولتكن حكمتك: ر�أيي خطاأ يحتمل 

�ل�سو�ب، ور�أي غريي �سو�ب يحتمل �خلطاأ. 

�ساد�ًسا: امل�ساركة يف التوعية باملنا�سبات الوطنية:

ا هو منرب وطني، فهناك �لعديد من  كما �أن �لإذ�عة منرب �إعالمي �أي�سً
بارز يف  �أن يكون لالإذ�عة دور  �لتي متر بها �لبالد، ينبغي  �لوطنية  �ملنا�سبات 
�لتوعية بها، وذكر �ل�سور �حل�سنة و�مل�سرفة للدولة يف هذه �ملنا�سبات، وتوعية 
�لــطــالب و�لــطــالــبــات بــاجلــهــود �لــتــي تبذلها �لــدولــة يف تلك �ملــنــا�ــســبــات، من 
�لأمــور من  و�إن�سانية، كل هذه  و�إغاثات طبية، ومادية،  م�ساعد�ت، وتربعات، 
باأمتهم  �رتباطهم  �أن يعرفها �لطالب و�لطالبات، لكي يقوى  �لأهمية مبكان 

�لإ�سالمية.
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�سابًعا: معاجلة بع�س ال�سلوكيات ال�سيئة:
ت�ساهم �لإذ�عة �ملدر�سية يف معاجلة جانب كبري من �ل�سلوكيات �ل�سيئة 
�لتي يقوم بعملها و�لظهور بها بع�س من �لطلبة وكذلك بع�س من �لطالبات 
وغريها،  �ملالب�س  و�رتـــد�ء  �ل�سعر،  ق�سات  خــالل  مــن  بالكفار  �لت�سبه  مثل: 
مثل  �ملدر�سة  خــارج  �لطالب  من  حت�سل  �لتي  �لعنف  مظاهر  بع�س  وكذلك 

�لتفحيط، و�مل�ساجر�ت وغريها. 
و�لطالبات  �لطالب  قبل  من  تقع  �لتي  �خلاطئة  �ل�سلوكيات  هــذه  كل 
بالتعاون مع  و�لق�ساء عليها  دوًر� مهًما يف حماربتها  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  تلعب 
�أ�سباب �نت�سار  �إذ�عة �ملدر�سة و�ملعلمني. ويتمثل دور �لإذ�عــة �ملدر�سية يف بيان 
هذه �ل�سلوكيات، وخطرها، و�جلانب �لديني يف �لتحذير منها، وذكر �لق�س�س 
�لتي  �أمام �لطالب  �مل�ساهد  �إعــد�د  �ملوؤثرة يف �لتحذير منها، وكذلك  و�ملو�قف 
تعالج تلك �ل�سلوكيات �خلاطئة بطريقة تربوية، وحمببة للطالب و�لطالبات 

بحيث يتقبلونها ب�سدر رحب.

ثامًنا: االإعالن عن االأن�سطة املدر�سية لكافة اجلماعات املدر�سية: 

وتنفيذ �لإذ�عة لهذ� �لهدف منبثق من ر�سالتها �لإعالمية �لتي حتملها 
على عاتقها، فهذ� �لهدف ي�سب يف م�سلحة كل �جلماعات �ملدر�سية �سو�ء كانت 
ن�ساطاتها �سفية �أم ل �سفية جميع هذه �لأن�سطة يتم �لإعالن عنها من منرب 

�لإذ�عة �ملدر�سية، بالإ�سافة �إىل �لتوعية باأهميتها، وكذلك �لرتغيب فيها.
و�لذي بدوره ينعك�س �إيجاًبا على هذه �لأن�سطة و�جلماعات، بحيث يزد�د 

�لإقبال عليها، و�مل�ساركة بها، وكذلك متابعة �أخبارها.
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تا�سًعللا: تقللدمي ح�سيلللة معرفيللة, وثقافيللة جيللدة ومتميللزة للطللالب 
وامل�ستمعني:

وذلك من خالل بر�جمها وفقر�تها �ملتنوعة �لتي تقدم كل �سباح، حيث 
�سوت  ي�سله  مــن  وجميع  و�ملعلمات  و�ملعلمون  و�لــطــالــبــات،  �لــطــالب  ي�ستمع 
�لإذ�عة؛ �إىل �لآيات �لقر�آنية، و�لأحاديث �لنبوية، و�لكلمات �لطيبة، و�لن�سائح 
�ملخل�سة، و�لعديد من �لرب�مج �ملفيدة كل �سباح، �لأمر �لذي يجعل �مل�ستمع 

ي�سيف خمزوًنا ثقافًيا، ومعرفًيا كبرًي� يزد�د يوًما بعد يوم. 
وهذ� �لأمر يجب �لعناية به و�لهتمام فيه من قبل م�سريف وم�سرفات 
�لإذ�عات، وكذلك طالبها وطالباتها، حيث �إن جودة �ملو��سيع وقوتها، وتاأثريها 
تدفع �مل�ستمع �إىل تقبلها و�لتفكري بها، وكذلك �ل�ستمر�ر على هذ� �لنهج يجعل 
�مل�ستمع يقتنع بالطرح ويعجب فيه، ويجعل من هذ� �ملنرب حمل ثقة ملعلوماته، 
ومنهاًل لتح�سيله �لثقايف، ودرو�ًسا يتعلم منها �أ�سياًء كثريًة قد يبقى تاأثريها 

ونفعها طو�ل حياته، بل قد تغريه من حال �إىل حال؛ 
حديث  وتــذكــرو�  ذلــك  على  و�ل�ستمر�ر  و�لهتمام  �حلر�س  يجب  لــذ� 

�مل�سطفي ملسو هيلع هللا ىلص : »خري �لعمل �أدومه و�إن قل« )رو�ه �لبخاري(.
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عا�سًرا: تنمية مواهب واإبداعات الطالب اأمام زمالئهم:

هناك �لعديد من �ملو�هب و�لإبد�عات �لتي يتمتع بها طالبنا وطالباتنا 
ولكنهم ولالأ�سف ل يجدون �أحياًنا مكاًناَ لإخر�جها، ف�ساًل عن تطويرها. 

و�لطالبات  �لطالب  لهوؤلء  كبرية  فر�سة  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  تعترب  لذ� 
لتقدمي مو�هبهم و�إبد�عاتهم �أمام زمالئهم يف �لإذ�عة. 

�إذ� كان هناك طالب �أو طالبة مبدع يف جتويد �لقر�آن �لكرمي،  فمثاًل: 
على  فيعتاد  �إتقان  بكل  �لقر�آن  ليقر�أ  زمالئه  �أمــام  تقدميه  فيح�سن  وترتيله 
ذلك، ويتعرف على �إبد�عه؛ لي�س ما يقدمه هذ� �لطالب �سيًئا ب�سيًطا بل هو 

�سيٌء عظيٌم ي�ستطيع تقدميه خلدمة كتاب �هلل و�جلهر به. 
�أعطاه �هلل موهبة ح�سن �ل�سوت، وهذ� �سيٌء  �آخر: لطالب  وهذ� مثال 
و�لأ�سعار  �لأنا�سيد،  لإلقاء  �لطالب  هذ�  فُيقدم  ��ستغالله،  من  ولبد  عظيم، 
�أمام زمالئه بكل فخر و�عتز�ز؛ في�سعر هذ� �لطالب باأن لديه موهبة ي�ستطيع 

تقدميها للمجتمع ولالأمة �أجمع. 
كل هذه �لأدو�ر �لتي تقدمها �لإذ�عة يف �سبيل �كت�ساف وتنمية �إبد�عات 
ومو�هب �لطالب و�لطالبات لن تتم �إل بف�سل من �هلل ثم بجهود من �لقائمني 

على �لإذ�عة �ملدر�سية.
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وكذلك  الطالب  اأمام  الهادفة  الرتبوية  امل�ساهد  عر�س  ع�سر:  احلادي 
الطالبات: 

تعترب �مل�ساهد �جلزء �لثاين من عمل �لإذ�عة، وهي ت�سكل ن�سبة )٣٠%( 
من عمل �لإذ�عة تقريًبا. 

وتهدف هذه �مل�ساهد �إىل طرح ق�سية ما وتبيينها، وتو�سيحها من خالل 
عدد من �لأفكار و�لأطروحات �لتي يقدمها �مل�سهد لهذه �لق�سية �ملطروحة. 

تطرح  اَ  �أي�سً بل  �ل�سلبية،  �لق�سايا  معاجلة  على  �مل�ساهد  تقت�سر  ول 
�لق�سايا �حل�سنة، وتدعو �إىل �لتم�سك بها؛ لناأخذ مثاًل: عقوق �لو�لدين عبارة 
�آخر: �ملحافظة على �ل�سالة ق�سية  �مل�سهد. ومثال  عن ق�سية �سيئة يعاجلها 

ح�سنة يحث �مل�سهد على �لتم�سك بها.
مع �لعلم باأن فكرة هذه �مل�ساهد تعتمد على غر�س �سورة، و�إي�سال ر�سالة 
و�حدة وب�سكل مبا�سر، ول تعتمد على �لإطالة، وتعدد �لق�سايا، بل كل م�سهد 
يعالج ق�سية و�حدة، ول تتجاوز مدته غالًبا خم�س �إىل ع�سر دقائق، لذ� على 
م�سريف �لإذ�عات مر�عاة هذه �لنقطة �ملهمة وهي حتدد ق�سية و�حدة يف �مل�سهد، 

ومر�عاة عامل �لوقت. 
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الثاين ع�سر: ذكر �سري ال�سلف ال�سالح, والدعوة اإىل االقتداء بهم:

وهذ� �لهدف من �لأهد�ف �لعظيمة جلميع و�سائل �لإعالم �لإ�سالمية 
و�لذي ينبغي �أن حتققه و�أن ت�سعى �إليه. 

لذ� على هذه �ملنابر �ملدر�سية - منابر �لإذ�عات - �أن تكون �سد�حة بذكر 
�ل�سحابة، و�لتابعني - ر�سو�ن  بــدًء� من  �ل�سالح،  �لأمــة، و�سلفها  �سري علماء 
�هلل عليهم-، وكذلك �لعلماء �ملخل�سني، و�لأذكياء �ملخرتعني، وغريهم �لكثري 
وبناتنا  �أبــنــاوؤنــا  ليتعلم  �ملــجــد،  �سماء  قــروًنــا يف  �لإ�سالمية  بــالأمــة  رقــو�  ممــن 
قروًنا  �لدنيا  هــذه  ملكو�  باأنهم  حقيقة  ويعلمو�  �آثــارهــم؛  ويقتفو�  �سريهم، 

بالعلم و�ملعرفة و�جلهاد، ولي�س بالغناء و�لطرب و�ل�سفور. 
َمْن ِمن �سبابنا �ليوم من يعرف �سرية خالد بن �لوليد- ر�سي �هلل عنه-؟، 

َمْن ِمن �سبابنا �ليوم من يعرف �سرية �سلمان �لفار�سي - ر�سي �هلل عنه - ؟.  
�أيدينا منرب �لإذ�عــة �ملدر�سية  لذ� علينا ��ستغالل هذ� �ملنرب �لذي بني 
فهو موجه لعدد كبري من �سباب �لأمة وفتياتها؛ فلنجتهد يف ح�سن �ل�ستغالل، 

و�سنقطف �لثمرة باإذن �هلل.
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الثالث ع�سر: الرتحيب بالزوار, وال�سيوف والثناء على جهودهم:

�أحد  �ملدر�سية، حيث ي�سادف يف  لــالإذ�عــة  �لثانوية  �لأهـــد�ف  وهــذ� من 
�لأيام زيارة م�سوؤول �أو �سيف يكون موجوًد� يف فرتة �ل�سباح؛ لذ� يطلب من 
�لإذ�عة �أن ترحب بزيارته، و�أن تثني على جهوده، و�أن ت�سكره على جميئه، وهذ� 
�أو �ل�سيف،  من �لأهمية مبكان حيث يرتك طابًعا ح�سًنا يف نف�س هذ� �لز�ئر 
وي�سعر باأن هناك �حرت�م وتقدير تكّنه له �إد�رة �ملدر�سة وطالبها، مما يجعله 

رمبا يكرر �لزيارة، وكذلك ياأخذ �نطباًعا ح�سًنا يبقى �أثره يف نف�سه. 
�إل �لنزر  � بل رمبــا مل ياأخذ من وقــت �لإذ�عـــة  وهــذ� �لعمل ب�سيط جــدًّ

�لي�سري لكنه ترك وطبع �ل�سيء �لكبري يف نف�سية ذ�ك �لز�ئر �أو �ل�سيف.
وتلك �لأهد�ف �لتي ت�سعى �لإذ�عة �ملدر�سية لتحقيقها هي يف جمملها 
ي�سرية، وب�سيطة ل حتتاج �إىل جهد كبري، فقط حتتاج �إىل �إر�دة قوية، وتنفيذ، 
و�سترتك نتائج طيبة على �ملدر�سة ككل؛ لذ� علينا �أن ل نحتقر من هذه �لأعمال 
�سيًئا �متثاًل لقول �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »ل حتقرّن من �ملعروف �سيًئا ولو �أن تلقى 

�أخاك بوجٍه طلق« )رو�ه �أحمد(. 
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الرابع ع�سر: االإعالن عن اأية قرارات اأو اأنظمة جديدة من االإدارة:

�ملدر�سية،  لـــالإد�ر�ت  و�جلهد  �لوقت  من  كثرًي�  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة  توفر 
فمثاًل عند �سدور �أية قر�ر، �أو نظام، �أو لئحة �سلوكية �سو�ء يف بد�ية �لدر��سة 
تلك  �إيــ�ــســال  �إىل  �ملدر�سية  �لإد�رة  حتــتــاج  �لــدر��ــســي،  �لف�سل  منت�سف  يف  �أم 
�لأنظمة للطالب وكذلك �لطالبات ليكونو� على علم، ودر�ية بتلك �لأنظمة، 
لها،  �لتعر�س  �أو  خمالفتها  عن  �لبعد  كل  بعيدين  و�لطالبات  �لطلبة  فيكون 
�أبــر�أت ذمتها يف �لإبــالغ عن هذه �لأنظمة  وكذلك ت�سبح �لإد�رة �ملدر�سية قد 
و�لقر�ر�ت، وهو ما توفره لها �لإذ�عة �ملدر�سية؛ فبدًل من �أن يذهب �ملدير، �أو 
�أو �ملر�سد �إىل ف�سول �ملدر�سة �لكثرية ليقر�أ �لإعالن لكل ف�سل على  �لوكيل، 
حدة، ي�ستطيع بكل �سهولة �أن يوفر هذ� �جلهد و�لوقت يف �إبالغ هذه �لأنظمة 
و�ملعلمني جميًعا،  �لطلبة  �أمــام  �ل�سباحية  �لإذ�عــة  بو��سطة منرب  و�لــقــر�ر�ت 
فترب�أ ذمة ذ�ك �ملدير، وتكون �حلجة على �ل�سامعني، فما على �ملدير �إل �لبالغ 

�ملبني.
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اخلام�س ع�سر: غر�س ملبداأ امل�سافهة بني الطالب وزمالئهم:

بني  يقوم  عندما  �لطالب  �أن  وهــو:  تو�سيح  �إىل  يحتاج  �لــهــدف  وهــذ� 
زمالئه يف �لإذ�عة �ل�سباحية خطيًبا بهم عن �أية مو�سوع ما، هو بذلك يوجه 
بقية  يف  ي�ساهدونه  �لذين  زمالئه  و�إىل  ف�سله،  يف  �لــذي  زميله  �إىل  ر�سالته 
�لف�سول �لأخرى، فهو منهم و�إليهم؛ هذ� �لأمر �لذي يجري بني هذ� �لطالب 
بل  رحــب  وب�سدر  كالمه  يتقبلون  جتعلهم  �لتي  وهــي  �مل�سافهة،  هو  وزمالئه 
با�ستجابة وتاأثٍر �أكرب، �إذ �إن �ل�سخ�س �لذي �أمامهم لي�س �آتًيا من كوكٍب �آخر، 
بل هو زميلهم يف �ملدر�سة، و�سقيقهم يف �لعمر؛ فيتقبلون منه �أكرث من غريه 

يف كثرٍي من �لأحيان، و�حلال كذلك مع �لطالبات. 
�لتفحيط، و�أ�سبح  �أحد �لطالب مو�سوًعا، مثل  لناأخذ مثاًل: لو طرح 
يتحدث عن �أننا فقدنا عدًد� من �أ�سدقائنا ب�سببه، و�أنه كما يقال �ملتعة بنكهة 
�ملوت، �سوف جتد �لأنظار �ساخ�سة �إليه �أكرث من �أن لو حتدث فيه �أحد �ملعلمني 

�أو �لإد�ريني؛ لأن من يتحدث هو من بينهم وهو من ينكر عليهم.
حينها ي�ساأل �لطالب نف�سه: ملاذ� ل �أ�سمع كالم زميلي و�أكون مثله؟ ما 

�لذي ينق�سني عنه؟!
هذ� ما ق�سدته يف مبد�أ �مل�سافهة، وهو �لذي نريده �أن يكون بني �لطالب 
�أنف�سهم وكذلك �لطالبات بحيث يكون هناك م�سافهة بينهم ومعاجلة بكل حب 

و�أخوة، و�سد�قة، فكما يقال: �سديقك من �سدقك ل من �سادقك. 
وهذ� ما ت�سعى �إليه �لإذ�عة �ملدر�سية �لناجحة، وت�سبو �إليه. 
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ال�ساد�س ع�سر: التعريف بق�سايا االأمة االإ�سالمية:

»من مل يهتم باأمر �مل�سلمني فلي�س منهم« هذ� لي�س كالمي بل هو كالم 
ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث �آخر:  �لذي ل ينطق عن �لهوى �إن هو �إل وحي يوحى، ويقول 
»مثل �ملوؤمنني يف تو�دهم وتر�حمهم وتعاطفهم كمثل �جل�سد �لو�حد �إذ� ��ستكى 
منه ع�سو تد�عى له �سائر �جل�سد باحلمى و�ل�سهر« ها هو �مل�سطفي ملسو هيلع هللا ىلص يعلمنا 
�أننا ج�سد و�حد، و�أمة و�حدة، منهجنا و�حد، ود�ستورنا و�حد، جتمعنا �ل�سالة، 
ويظلنا �ل�سيام، وت�سفي نفو�سنا �لزكاة، ويجمعنا �حلج على �سعيد و�حد، ل 

فرق فيه بني عربي ول �أعجمي �إل بالتقوى. 
و�لويالت،  �جلر�حات  تعاين  �لع�سر  هذ�  �لإ�سالمية يف  �لأمــة  وها هي 
فقد �سدد �لعدو �سهامه �إليها، و�أجلب عليها بخيله ورجله، و�أحاط بها من كل 

جانب. 
فها هي فل�سطني �حلبيبة ترزح حتت �لحتالل منذ �ستني �سنة، و�مل�سجد 
�سد  م�ستمر  جهاد  يف  هناك  و�إخو�ننا  �لغا�سبني،  �ليهود  بر�ثن  بني  �لأق�سى 
هوؤلء �جلبناء �لغا�سبني، يبذلون كل ما ي�ستطيعون من جهد وجهاد يف �سبيل 
تكالب  و�إن  حتى  دينه  يعز  �أن  �إل  �هلل  وياأبى  �لغا�سبني؛  �جلبناء  هــوؤلء  طرد 

�لأعد�ء، وت�ساقط �ل�سهد�ء؛ فاهلل متم نوره ولو كره �لكافرون. 
فهذه ق�سية فل�سطني �إحدى �أكرب ق�سايا �مل�سلمني و�أهمها، يجب علينا 
�أن ننقلها لأبنائنا �لطالب يف مد�ر�سهم وجامعاتهم حتى يعلم هوؤلء �لطالب 
و�لطالبات باأن �مل�سجد �لأق�سى يئن حتت وطاأة �ليهود، وباأن هناك �إخوة لهم 

يف جهاد م�ستمر ينتظرون �لدعم و�مل�ساعدة و�لدعاء.
�لإعالمي  �ملنرب  ��ستغالل هذ�  �لإذ�عــات وكذلك طالبها  فعلى م�سريف 
منرب �لإذ�عة �ملدر�سية بالتذكري و�لتعريف بق�سايا �لأمة، ومنا�سرتها، ومتابعة 
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ما ي�ستجد بها، ونقلها �إىل طالبنا وفتياتنا، ليعلمو� باأن �لأمة �لإ�سالمية حتتاج 
�إليهم بكل ما ي�ستطيعون، ولي�س هناك �أي�سر من �لدعاء بظهر �لغيب وتذكرو� 

قوله تعاىل:  زب ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ رب )�لبقرة: 1٨6(.
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ال�سابع ع�سر: التفاعل مع الق�سايا الدينية:
عقيدتنا  مــن  منبثق  �لإ�ــســالمــيــة  �لدينية  �لق�سايا  مــع  �لتفاعل  هــذ� 
�لإ�سالمية؛ فكتابنا �لقر�آن �لكرمي، و�سنتنا هدي �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص ل يزيغ عنهما 

�إل هالك. 
�لــذي يتج�سد يف قلب كل موؤمن باهلل  �لإميــاين �خلالد  �ملبد�أ  من هذ� 
�إبر�زها،  و�لعمل على  �لإ�سالمية،  له، يتوجب علينا منا�سرة ق�سايانا  موحد 

و�لدفاع عنها. 
كثريون،  و�لن�سارى  �ليهود  �لدين من  هــذ�  �أعــد�ء  بــاأن  يعلم  فاجلميع 
�ملادية و�لب�سرية يف �سبيل  رون كل طاقاتهم  ويكيدون له ليل نهار، بل وي�سخِّ

�لنيل من هذ� �لدين و�أهله. 
ملسو هيلع هللا ىلص  وهذ� �لعمل �خلبيث لي�س جديًد� عليهم فقد كانو� يكيدون للنبي 
و�أ�سحابه ر�سو�ن �هلل عليهم منذ �أن بزغ نور �لإ�سالم و�سطعت ر�سالة �لتوحيد، 

وهم يعلنون �لعد�ء لكل ما ميت لهذ� �لدين ب�سلة.
ملسو هيلع هللا ىلص:  �مل�سطفي  قــالــو� عــن  �لإ�ــســاعــات و�خلــزعــبــالت فقد  فــتــارة يبثون 

�ساحٌر �أو جمنون، وتارة يحذرون من �ل�سماع له ملسو هيلع هللا ىلص حيث قالو�: زب     ۓ ۓ 
ڭ ڭ      ڭ ڭ   ۇ  ۇ رب وتارة بالإيذ�ء �جل�سدي و�لنف�سي: فقد 

�سحرو� �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وو�سعو� �ل�سم له، وطردوه، باأبي هو و�أمي ملسو هيلع هللا ىلص. 
لكن �هلل جناه، ون�سره، و�سلمه من كيدهم، فالن�سر من عند �هلل، و�لغلبة 

ملن ن�سر �هلل ور�سوله، و�للعنة على من حارب �هلل ور�سوله. 
ول تز�ل و�سائلهم �لقدمية و�خلبيثة ي�ستخدمونها يف ع�سرنا هذ�، فكلنا 
نحزن ونتاأمل على ما ح�سل قبل فرتة ب�سيطة حيث ن�سر هوؤلء �لأوغاد �لكفرة 
ر�سوًما م�سيئة للنبي �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص، وتعمدو� �لإ�ساءة �إليه يف �سحفهم �لر�سمية 
ي�ساهدها �لكبري و�ل�سغري، و�لذكر و�لأنثى، ومل يقت�سر �لأمر على ذلك بل 
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�لر�سول  هــذ�  على  �لــدفــني  حقدهم  ليظهر  كــافــرة؛  دول  عــدة  معهم  تعاونت 
�لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ملسو هيلع هللا ىلص حماة �لتوحيد، هبو� هبة رجل و�حد مد�فعني  فهب �أحفاد حممد 
بكل ما ي�ستطيعون عن ر�سولهم �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص د�عني �إىل مقاطعة هوؤلء �لكفرة 
ليذوقو�  فعلتهم،  على  يندمون  وجعلهم  ون�سفه،  �قت�سادهم  وهــدم  �لفجار، 
�أن نفعله  �أقــل ما كان يجب علينا  مــر�رة ما �قرتفته نفو�سهم �خلائنة، وهــذ� 

دفاًعا عن جناب �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص. 
هذه ق�سية و�حدة من �لق�سايا �لدينية �لتي يجب علينا �لتفاعل معها، 

و�لتي يجب �أن ل متر دون رد وردع حازم وجاد. 
فعلينا و�جٌب م�سرفني كنا �أم طالًبا، م�سرفات كنا �أم طالبات �أن نتفاعل 
يف منرب �لإذ�عة �ملدر�سية مع �أية ق�سية مت�س ديننا، و�سنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، ومقد�ساتنا 
�لإ�سالمية؛ فاهلل عز وجل �سائلنا عن ذلك، فعلينا �أن ل نتو�نى طرفة عني يف 

ن�سرة ق�سايانا �لدينية. 
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توجللد  التللي  القريللة  اأو  املدينللة  باأحللداث  العنايللة  ع�سللر:   الثامللن 
بها املدر�سة: 

�لتي  و�أحد�ثها  �لأهمية مبكان، فلكل قرية ومدينة همومها  وهذ� من 
يحب �أهلها �أن ي�سمعو� عنها ويتحدثو� بها. 

فمثاًل �إذ� كان هناك م�سروع تنموي كبري قرر يف هذه �ملدينة �أو �لقرية 
فال باأ�س بالتب�سري به، و�لإعالن عن مدى �سعادة �لقرية �أو �ملدينة به يف �لإذ�عة 

�ملدر�سية. 
ومثال �آخر: لو كان هناك حدث �سحي �أو بيئي يهدد �ملنطقة �أو �لقرية 

فال باأ�س باحلديث عنه و�لتحذير منه، وبيان طرق �لوقاية منه. 
 : وكذلك لو كانت هناك مثاًل منا�سبة دينية لهذه �لقرية �أو �ملدينة مثاًلً
حما�سر�ت دينية، �أو زيارة لعامل من �لعلماء، �أو �أمري من �لأمــر�ء؛ فال باأ�س 
بالعناية مبثل هذه �ملنا�سبات و�حلديث عنها، ولعل هذ� �لأمر ي�ساهم يف ربط 
طالب �ملدر�سة ومعلميها باأحد�ث مدينتهم وقريتهم و�لتفاعل معها، وكذلك 
�إجالل و�إكبار �إذ�عتهم �ملدر�سية كونها تربطهم مبحيطهم �لجتماعي؛ فتلعب 
�مل�ساهمة  �إىل  تدعوهم  وكذلك  �لجتماعية،  ق�ساياهم  خدمة  يف  مهًما  دوًر� 
كاأبناء منطقة و�حدة  �لتكاتف و�لتالحم  �إىل  �لتوعية  جميًعا من خالل هذه 

�أو قرية و�حدة. 
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التا�سع ع�سر: توعية الطالب باأهمية القراءة:

نف�س،  �لــقــر�ءة يف  يغر�س حب  �أن  �لغايات؛  و�أ�سمى  �لأهـــد�ف،  �أنبل  من 
�ملختلفة؛ حتى يختلط  �لدر��سة  و�لطالبة منذ مر�حل  �لطالب  وعقل، وروح 
�ملعرفة يف  قنديل  في�سعل  قلبه؛  وين�سهر يف  و�سحمه،  �لــقــر�ءة يف حلمه  حب 
�لدين، ويعينه على قطع م�سافاٍت من  �لطريق، ويب�سره يف  له  عقله، فينري 

�لطريق، ويجتاز بها عقبات يف �سلم �ملجد �لطويل.
هــذه هــي �لــقــر�ءة ل تلوموين على حبها فـــاأول مــا نــزل مــن كتاب ربنا 
هو )�قر�أ( فالقر�ءة دليٌل على �سعة يف �لعلم، وعمق يف �ملعرفة، و�أر�س خ�سبة 
لزر�عة جيل �إ�سالمي من �ل�سباب �ملتم�سك بدينه وعقيدته وهويته �لإ�سالمية 
نــابــٌع مــن علم ر��ــســخ، وقـــر�ءة و�عــيــة، وتــاأمــل يف  و�لوطنية؛ لأن مت�سكه هــذ� 

�لن�سو�س، وح�سيلة نقدية يدمغ بها �ل�سبه.
هوؤلء �لقر�ء كما قيل فيهم: 

يا مع�سر �لقر�ء يا ملح �لبـلـــد       ما ي�سلح �مللح �إذ� �مللح فــ�ســــد؟
�إن �ملعلم �للبيب لي�ستطيع متييز �لطالب �لقارئ للكتب من غريه باأب�سط 
متييز  ميكن  وهــكــذ�؛  حــو�ره  طريقة  �أو  �إجابته،  �أو  �سوؤ�له،  كطريقة  �لأمـــور، 
قارئ �لكتب، وقارئة �لكتب من غريه من خالل ت�سرفات و�أقو�ل �لأ�سخا�س، 
فالقر�ءة تنعك�س على و�قع، وحياة، وفكر �أية �سخ�س؛ لذ� كان لز�ًما علينا يف 
�لأو�ئــل يف خو�س  و�ل�سباقات  �ل�سباقني  نكون من  �أن  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  منرب 
ميد�ن �إدخال )ثقافة �لقر�ءة( �إىل جمتمعنا، وك�سر قاعدة )�لعرب ل يقر�أون(؛ 
بل لنكون نظرية )طالبنا وطالباتنا يحبون �لقر�ءة(، نعم لندرب طالبنا على 
حب �لقر�ءة؛ فحب �لقر�ءة من �لأ�سياء �لتي تدوم حتى بعد مغادرة �لطالب �أو 

�لطالبة مقاعد �لدر��سة باإذن �هلل.
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وطالباتنا  لطالبنا  قــدوًة  نكون  ثم  �هلل،  على  نتوكل  �أن  �أوًل  علينا  لــذ� 
بقر�ءتنا للكتب، ومن ثم طرح �لرب�مج و�لفقر�ت و�لن�سائح و�لتوجيهات حول 

�لقر�ءة و�لكتاب، و�ملكتبات.
فيها  نعر�س  وموؤلفون؛  كتب  بعنو�ن  �أ�سبوعية  فقرة  نخ�س�س  فمثاًل: 
�إ�سالمي ووطني  عالية، ومنهج  ثقافة  لكتيب، جميل ولطيف، وذي  �أو  لكتاب 
�لكتاب،  ذكــر معلومات عن  �لــطــالب، من خــالل  غزير ومــن ثم نعر�سه على 
�ملدر�سة يف  مكتبة  متوفر يف  باأنه  �لتذكري  �أو  �سفحاته؛  وعــدد  �لكتاب،  و�سعر 

حال تو�جده فيها.
حتتويها  �لتي  �لعامة  �ملكتبات  عن  بر�مج  �إعـــد�د  �لــطــرق:  من  وكذلك 
�ملنطقة، �أو �ملدينة �لتي تقع فيها �ملدر�سة؛ و�لت�سجيع على زيارتها من خالل 
�لتعريف بها، ومبا حتتويه من حقول معرفية خمتلفة، و�أن هدفها �لأول هو 

�لت�سجيع على �لقر�ءة فال تبخل على نف�سك بزيارتها.
وكذلك من �لطرق: �لتوعية با�ستغالل �لإجاز�ت، و�أوقات �لفر�غ بقر�ءة 
�لكتب �لنافعة، و�لبتعاد عن �ملجالت �لهابطة؛ و�لتذكري باأن قر�ءة �لكتب من 
�أنفع �لأ�سياء، بل هي و�سيلة لالبتعاد عن رفقاء �ل�سوء، وترك �لعاد�ت �ل�سيئة 

مثل �لتدخني، و�لتفحيط وغريها.
�أو  �ل�سخ�سية،  و�لــهــو�يــات  �خلــا�ــســة،  �لأنــ�ــســطــة  مــع  تتعار�س  ل  و�أنــهــا 
�لزيار�ت �لعائلية؛ بل هي حتث على تنظيم �لوقت، و�إعطاء قر�ءة �لكتب �لوقت 

�لكايف و�ملتبقي من �ليوم و�لليلة.
�لكتب،  وم�ساريع  �لكتاب،  معار�س  مــع  �لتفاعل  �لــطــرق:  مــن  وكــذلــك 
وعرو�س �ملكتبات مبختلف �أ�سكالها، و�ألو�نها؛ بل �لقيام بزيار�ت لها مع عدد 
من �لطالب �ملتفوقني ونقل �سورة �لكتب من خالل �مل�ساهدة �لو�قعية؛ حيث 
ي�ساهد �لطالب منظر �إقبال �لنا�س على �سر�ء �لكتب، و�قتنائها وهذ� بالطبع 
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يزرع لديهم �سعور� وهمة باأن هناك قيمًة وثمًنا للكتاب يجب �أل ي�سيع �لعمر 
دون �كت�سافها، و�أن �لهتمام مبعر�س �ملالب�س، و�ملو�د �لغذ�ئية و�ل�ستهالكية؛ 
لي�ست باأهم من معار�س �لكتب؛ فاإذ� كان �لطعام يغذي �جل�سم؛ فاإن �لكتاب 

يغذي �لعقل.
وكذلك �أُذكر باأهمية ثالثة �أ�سياء ينبغي �لتنبيه عليها يف �ملنرب �لإذ�عي 

عالوة على ما ذكر �سابًقا:
�أوًل: �لتوعية بدور �ملكتبة �ملدر�سية و�أهميتها، و�أنها ما �أن�سئت �إل لأجل 

�لطالب و�لطالبة. 
يثقل  ل  و�أن  �لإمــكــان،  بقدر  �لكتب  ل�سر�ء  �لدخـــار  ثقافة  زرع  ثــانــًيــا: 

�لطالب �أو �لطالبة و�لديه باأعباء كتب قد ل يقروؤها �إل بعد �سنو�ت.
ثالًثا: تنبيه �لطالب و�لطالبة باأن قر�ءة كتبه �ملدر�سية ومذ�كرتها �أهم 
و�جب يومي عليه تاأديته بعد �لعباد�ت؛ لذ� على �لطالب و�لطالبة �أن يخ�س�س 
قر�ءة �لكتب، �أو �ملجالت �لإ�سالمية يف �أوقات �لفر�غ، �أو يومي �خلمي�س و�جلمعة، 
و�لرتكيز عليها يف �لإجاز�ت؛ وليعلم باأن مناهجنا �ملدر�سية غنية باملعلومات، 

و�لثقافة، و�ملعرفة، ول يوجد كتاب ل يخلو من فائدة.
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 فصل
اإلذاعة المدرسية والمنابر اإلعالمية

ا يف �ل�سنو�ت  تعددت و�سائل �لإعالم، وتنوعت يف هذ� �لزمان، وخ�سو�سً
�لقنو�ت  مــن  �لآلف  ن�ساهد  فاأ�سبحنا  قنو�تها  وتــعــددت  �لأخــــرية،  �لع�سر 
�ليومية.  �ل�سحف  من  و�لع�سر�ت  �ل�سهرية،  �ملجالت  من  و�ملئات  �لف�سائية، 
وتعددت م�سارب تلك �لو�سائل �لإعالمية، و�أهد�فها، وتوجهاتها؛ فهذه تدعو 
�لعقيدة،  يخد�س  مــا  تن�سر  وتلك  �ملــــر�أة(،  )حتــريــر  بقالب  �ملـــر�أة  تغريب  �إىل 
و�لأخرى تعلن �لعري و�ملجون، فاأ�سبحت حتا�سرنا حيثما ذهبنا، فاإذ� ذهبت 
�إىل �لأ�سو�ق وجدت �ملجالت �لهابطة ب�سورها �لعارية، و�سفحاتها �جلن�سية، 
و�إذ� عدت �إىل �ملنزل وقلبت يف �لقنو�ت وجدت ما هو �أطم و�أفجع؛ فهذ� فيلم 
كامل ي�ستمر ل�ساعات ليو�سل لك ر�سالة يف نهاية �لفيلم �أن �لعالقات �جلن�سية 
ما هي �إل �سد�قات وحب، وذ�ك برنامج يقدم للجميع ليطرح �أ�سئلة ت�سكك يف 
�نتقلت من موجة  كلما  )�لر�ديو(  �ملذياع  �لثو�بت، حتى  يف  وتزعزع  �لعقيدة، 
غناء �أتتك موجة طرب، وهكذ� حتى �أ�سبحت، و�أم�سيت تلك �ملنابر �لإعالمية 

- �إل ما رحم ربي - �سهاًما موجهة لعدة ق�سايا ومفا�سد �أخطرها:
1- �لدعوة �إىل هدم �لعقيدة �لإ�سالمية �ل�سحيحة، و�لت�سكيك فيها. 

2- ن�سر �لثقافة �جلن�سية �ملحرمة بال�سوت، و�ل�سورة، و�لقلم. 
�مل�سل�سالت،  خلف  ونــ�ــســاًء  رجـــاًل  �مل�سلمني  و�أعــمــار  �أوقــــات  �إ�ــســاعــة   -٣
و�لأفالم، و�إبعادهم عن �لأعمال �جلادة و�لعلوم �لنافعة �لتي ت�ساهم يف بنائهم 

وبناء جمتمعاتهم.
 كما �أن تلك �لو�سائل �لإعالمية مل تغفل جانب �لقوة لهذه �لأمة �أل وهم 
�ل�سباب �سو�ء كانو� ذكوًر� �أم �إناًثا فقد خ�س�ست لهم بر�مج بل قنو�ت تبث على 
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�إىل ما يريدون  �أربع وع�سرين �ساعة يومًيا لهدم تلك �لقوة وتوجيهها  مدى 
من �ل�سر و�لف�ساد. ومل ي�سلم من تلك �ملنابر �لإعالمية �إل �لنزر �لي�سري، ول 

حول ول قوة �إل باهلل. 
لكن �ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه: ما �لذي فعلناه نحن ملحاربة ذلك �لغزو 

�لفكري �ملوجه �إىل �سبابنا وفتياتنا؟ 
نعم ما �لذي فعلناه، وما �لذي باإمكاننا فعله.. �إن باأيدينا �لكثري و�لكثري 
مما نقدمه لهوؤلء �ل�سباب لكن �أين �ملجدون يف �لطلب، و�ملحت�سبون لالأجر، 

و�ملو��سلون على �لطريق؟!. 
ولن �أحتدث يف هذ� �ملقام عن ��ستغالل �لو�سائل �لإعالمية يف �لدعوة �إىل 

�هلل يف �لقنو�ت و�ملجالت و�ل�سحف و�ملذياع )�لر�ديو( فهذ� يحتاج �إىل كتب. 
�أن �أحتدث عنه هو و�سيلة و�حدة ن�ستطيع من خاللها  �أريد  لكن �لذي 
�إي�سال ر�سائلنا بكل و�سوح وبكل �سهولة �إىل ماليني من �سبابنا وفتياتنا، بل 

ويف كل يوم. فهل عرفتم ما هي؟ �إنها )�لإذ�عة �ملدر�سية(. 
�ل�سباب و�لفتيات كل �سباح  نعم �لإذ�عــة �ملدر�سية �لتي ي�سطف خلفها 
لإي�سال  و�لفتيات؛  �ل�سباب  قلوب  �إىل  للو�سول  ومهمة  عظيمة  فر�سة  هي 

ر�سائلنا �إليهم، وبث �لهمة يف قلوبهم. 
�أنــه  تعتقدون  وهــل  �لكبري،  �لإعــالمــي  �ملــنــرب  هــذ�  �أهمية  عرفتم  فهل 
�أنه  �أو  �ملنت�سرة،  �لإعالمية  �لو�سائل  تلك  من  �أكــرب  ب�سكل  �لتاأثري  ي�ستطيع 
ميتلك عدًد� من �ملتابعني له ب�سكل يتفوق على تلك �ملنابر؟ )�أترك �لإجابة �إىل 

�لإح�ساء�ت و�لنتائج(. 
قد ت�سدق �أول ت�سدق باأن تفوق منرب �لإذ�عة �ملدر�سية يفوق عدًد� من 
�ملنابر �لإعالمية �لأخرى باختالفها، لكن ما د�أبنا عليه يف بد�ية �لبحث هو 
�أن نقوم بتب�سيط �لفكرة، وتدويرها لنجعلها بني يديك، تنظر �إليها بعينيك، 
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باأن �لأمــر و�قع بني يديك ل خيال يف  وتلم�سها بيديك؛ عندها �سوف تدرك 
ذهنك.

يف �لبد�ية �سوف �أ�سرب لك �أمثلة على ثالثة من �أهم �ملنابر �لإعالمية 
ثم �أختار من كل منرب �إعالمي منوذًجا و�حًد� وهي على �لنحو �لآتي:

�لإ�سالم  )موقع  منها  �خــرتت  وقــد  �لعنكبوتية:  �ل�سبكة  مو�قع  �أوًل: 
�ليوم(.

ثانًيا: �ل�سحف �ليومية: وقد �خرتت منها )جريدة �جلزيرة(.
ثالًثا: �ملجالت �لدورية: وقد �خرتت منها )جملة �ليمامة(.

بعد ذلك قمت بعر�س كل منوذج من هذه �لنماذج �لإعالمية على عدد 
من �ملحاور �لرئي�سة وهي على �لنحو �لتايل: 

اأوًل: الفئة امل�صتهدفة: 
فيها  �لتاأثري  �لإعالمية  �لو�سيلة  تلك  تريد  �لتي  �لفئة  بذلك  و�أق�سد 
وتوجيه �لر�سائل �إليها، هل هي حمددة لفئة معينة، من عمر كذ� �إىل كذ� �أم ل.

وقد جعلت هناك خيارين هما:
)1( حمددة )يعني �أن �لفئة �مل�ستهدفة حمددة بعمر معني(. 

)2( غري حمددة )يعني �أن �لفئة �مل�ستهدفة غري حمددة بعمر معني(.

ثانًيا: الربامج املطروحة: 
دينية،  مــثــاًل:  )خــا�ــســة(  �لإعــالمــيــة  �لو�سيلة  تلك  بــر�مــج  هــل  بحيث، 
�أنها )عامة( بحيث تكون متنوعة يف كل ما  �أم  ريا�سية، ترفيهية،  �جتماعية، 

�سبق وغريه. 
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ثالًثا: اإمكانية امل�صاركة يف الطرح فعلًيا:
تطرح  و�أن  �لإعالمية  �لو�سيلة  لتلك  تذهب  �أن  ت�ستطيع  هل  بحيث،   
مو�سوعك �لذي تريده، هل يتم لك ذلك، �أم �أنه ل يتم. لذ� جعلتها على ثالثة 

�ختيار�ت وهي: 
- �سعيف: )ت�ستطيع �مل�ساركة ولكن ب�سعوبة، وحتفظات كبرية(.

- قوي: )ت�ستطيع �مل�ساركة بكل �أريحية، بل ت�سكر على ذلك(.
- غري ممكن: )ل ميكنك �مل�ساركة يف �لطرح بل تقف م�ساهًد� �أو م�ستمًعا 

�سامًتا فقط(.

كل  طرح  واإمكانية  اجلن�صني  لكال  املوا�صيع  خ�صو�صية  رابًعا: 
جن�س موا�صيعه ب�صكل م�صتقل %100:

�ل�سباب  تــخــدم ق�سايا  �ملــقــدمــة  �ملــو��ــســيــع  وهـــذ� حمــور مهم وهــو هــل 
و�لفتيات �أم �أنها تقت�سر على �أحدهما دون �لآخر؟. 

وكذلك هل يقوم بطرح مو��سيع �لذكور هم �أنف�سهم، وكذلك �لإناث هل 
�لو�سيلة  تلك  �لعملية خملوطة يف  �أن  �أم  باأنف�سهن،  بطرح مو��سيعهن  يقمن 

�لإعالمية؟. 

وقد جعلت هناك خيارين هما: 

1- موجودة: )يعني �أن خ�سو�سية �ملو��سيع لكال �جلن�سني موجودة يف 
هذه �لو�سيلة �لإعالمية، وكذلك طرح كل جن�س مو��سيعه بنف�سه(. 

غري  �جلن�سني  لكال  �ملو��سيع  خ�سو�سية  �أن  موجودة:)يعني  غري   -2
مو��سيع  �لن�ساء  ت�ساهد  وقد  �لن�ساء،  مو��سيع  �لرجال  ي�ساهد  فقد  موجودة 
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�لرجال، وكذلك قد تلقي �لن�ساء مو��سيع �لرجال، وقد يلقي �لرجال مو��سيع 
�لن�ساء(.

خام�ًصا: عدد املتابعني لهذه الو�صيلة الإعالمية: 
�أعــلــم �أن هــذ� �ملــحــور هــو حمــل �هتمام مــن جميع و�سائل �لإعــالم  و�أنـــا 
بال ��ستثناء، بل هو �أحد �أقوى معايري �لنجاح لديهم، هذ� �إن مل يكن �لأقوى 

عندهم على �لإطالق. 

على  �قت�سرت  وقــد  �لدر��سة  هــذه  �لرئي�سة يف  �ملحاور  �أحــد  لــذ� جعلته 
عدد �ملتابعني لتلك �لو�سائل من �ململكة �لعربية �ل�سعودية فقط، لأنني �سوف 

�أقارنها بعدد �ملتابعني لالإذ�عة �ملدر�سية يف �ململكة فقط. 

مع �لعلم باأن تلك �لو�سائل �لإعالمية �لثالث �ملوجودة تبث �إىل جميع 
�أنحاء �لعامل؛ لذ� قمت باأخذ ن�سبة عدد متابعي تلك �لو�سيلة �لإعالمية وطرح 

ن�سبة للمتابعني من �ل�سعودية. 

مثاًل: �إذ� كان عدد م�ستمعي �إذ�عة �لقر�آن �لكرمي هو )2 مليون م�ستمع( 
للم�ستمعني من  ن�سبة )%5٠(  �أعطينا  فــاإن  �لعامل؛  2٠دولــة يف  �أكــرث من  من 
�ل�سعودية يعني ذلك �أن هناك )مليون( م�ستمع لإذ�عة �لقر�آن من �ل�سعودية، 
وهكذ� �جتهدت مع �لبقية وقد ذكرت يف �سفحة م�ستقلة جميع هذه �لتفا�سيل 

ولكل و�سيلة على حدة. 

- وقد طابقت كل حمور من هذه �ملحاور على كل و�سيلة من تلك �لو�سائل 
�لإعالمية �خلم�س وجعلتها يف جدول م�ستقل و�أتت �لنتائج كالتايل:
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حماور 
�لدر��ســــــــة

 موقــــــــع
جمـلــــةجريدة �جلــزيـــرة�لإ�سالم �ليوم

�ليمامــة
غري حمـــددةغري حمددةغري حمددة�لفئة �مل�ستهدفـــــة

�لرب�مج 
عـــامــةعــامـــــــةعـامــــــــة�ملطروحـــــة

�إمكانية �مل�ساركة 
يف �لطرح 
فعــليـــــــــــًا

�سعيـف�ســعـيــفقـــــــــوي

خ�سو�سية 
�ملو��سيع لكال 

�جلن�سني 
و�إمكانية طرح 

كل جن�س 
مو��سيعه ب�سكل 

م�ستقل %1٠٠

غــيــــر موجودةغري موجــــودةغري مــوجــودة

5٠ �ألف1٠٣٠72مليـــــــونعدد �ملتابعني
بعمل  نقوم  �لثالثة،  �لإعــالمــيــة  �لو�سائل  لهذه  �لنتيجة  هــذه  بعد   -
�لنحو  على  وهــي  �ملدر�سية  و�لإذ�عـــة  �خلم�سة  �ملحاور  تلك  بني  ا  �أي�سً مقارنة 

�لتايل يف �جلدول: 
�لإذ�عة �ملدر�سيةحماور �لدر��سة
حمددة�لفئة �مل�ستهدفة

عامة�لرب�مج �ملطروحة
قوي�إمكانية �مل�ساركة يف �لطرح فعلًيا

خ�سو�سية �ملو��سيع لكال �جلن�سني، 
و�إمكانية طرح كل جن�س مو��سيعه 

ب�سكل م�ستقل بن�سبة %1٠٠
موجودة

�أكرث من خم�سة مالينيعدد � مل�ساهدين و�مل�ستمعني
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بعد هذه �لدر��سة وتلك �لنتائج نقول ق�سي �لأمر �لذي فيه ت�ستفتيان؛ 
�لتي  �ملــحــاور  كــل  يف  �لإذ�عـــة  منرب  تفوق  على  تربهن  �أمامكم  �لنتائج  فهذه 
طبقناها عليها، ولبيان ذلك �سوف �أ�سرح مدى مطابقة كل حمور من �ملحاور 

�خلم�سة على منرب �لإذ�عة �ملدر�سية وهي على �لنحو �لتايل: 

اأوًل: الفئة امل�صتهدفة: 
فئات عمرية مهمة  ثــالث  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة  ت�ستهدف  بحيث  حمــددة؛ 
� وحمددة؛ �أل وهي �ملر�حل �لعمرية �لثالثة �لتي مير بها �لطالب خالل  جدًّ

فرتة در��سته وهي: 
- �ملرحلة �لبتد�ئية: من عمر )6-12(�سنة.

- �ملرحلة �ملتو�سطة: من عمر )12-15( �سنة. 
- �ملرحلة �لثانوية: من عمر )15-1٨( �سنة.

ا يف كونها متثل مر�حل عمرية مهمة من  و�أهمية هذه �ملر�حل تكمن �أي�سً
�لبلوغ )�ملتو�سطة(  �لإن�سان وهي مرحلة �لطفولة )�لبتد�ئية( مرحلة  حياة 

مرحلة �ملر�هقة )�لثانوية(. 
حمدد  ب�سكل  �لثالثة  �لفئات  لهذه  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  منرب  فا�ستهد�ف 
�إِ�سافة  �إىل  �إ�سافًة  وتــاأثــرًي�،  و�أكــرث فعالية  �أكــرب،  بهم  �لت�سال  يجعل فر�سة 
�لفر�سة  هــذه  ��ستغالل  يف  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة  منرب  على  عظيمة  م�سوؤوليات 

�لإعالمية �لعظيمة وعدم �لتفريط بها. 

ثانًيا: الربامج املطروحة: 
لي�س هناك �أية حتديد لرب�مج �لإذ�عة فهي بر�مج عامة منها �لدينية، 

ومنها �لجتماعية، ومنها �لتمثيلية... �إلخ.
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يقوم  بحيث  �جلانب؛  بهذ�  �لهتمام  �لإذ�عــة  ولهذ� يجب على م�سرف 
بتنويع بر�مج �لإذ�عة وعدم �لقت�سار على برنامج �أو بر�مج بعينها دون غريها.

ثالًثا: اإمكانية امل�صاركة يف الطرح فعلًيا:
وهذه من �أبرز مميز�ت هذ� �ملنرب منرب �لإذ�عة �ملدر�سية، بحيث ي�ستطيع 

�أية طالب �مل�ساركة فيه؛ بل ي�سجع على ذلك، وُيدعى �إليه. 

كل  طرح  واإمكانية  اجلن�صني،  لكال  املوا�صيع  خ�صو�صية  رابًعا: 
جن�س موا�صيعه ب�صكل م�صتقل %100: 

وهذ� موجود ومعمول به يف منابر �لإذ�عة �ملدر�سية يف �ململكة �لعربية 
��ستقاللية  بف�سل  ثــم  وجـــل  عــز  �هلل  بف�سل  وذلـــك  �حلــمــد،  وهلل  �لــ�ــســعــوديــة 

و�نف�سال مد�ر�س �لبنني عن مد�ر�س �لبنات.
وكذلك  ��ستقاللية مو��سيع �جلن�سني  على  و�ساعد  �ساهم  �لذي  �لأمــر 
طرحهم؛ فال�سباب يف مد�ر�س �لبنني هم من يختارون مو��سيعهم وكذلك هم 
من يلقونها، و�لفتيات يف مد�ر�س �لبنات هن من يخرتن مو��سيعهن وكذلك 

هن من يقمن باإلقائها.

 خام�ًصا: عدد املتابعني: 
وقد تفوقت منابر �لإذ�عة بعدد �سخم من �ملتابعني وهلل �حلمد، ولهذ� 
يجب �لعناية و�لهتمام بهذ� �جلمهور �لكبري من �ملتابعني من قبل �ملد�ر�س 
كافة �حلكومية و�خلا�سة بهذ� �لبلد �لكرمي، وكذلك كافة �لبلد�ن �لإ�سالمية. 

وقبل ختام هذا الف�صل: 
�أهمية جميع و�سائل �لإعالم مبا فيها و�سائل �لإعالم  �أود �لتنبيه على 
�لثالثة �لتي ذكرتها وقد �خرتتها ب�سبب تاأثريها �لإعالمي �لكبري يف �ملجتمع 
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و�سدد  و�ل�سالح  �خلــري  فيه  ملــا  عليها  �لعاملني  جميع  �هلل  فوفق  و�أهميتها، 
خطاهم.

وهذ� بيان لكل و�سيلة �إعالمية مت ذكرها، ب�ساأن �لتفا�سيل �ملذكورة يف 
�ملحاور، وكيفية ح�ساب ن�سبة �ملتابعني من �ململكة، وهي على �لنحو �لتايل:

�أكرث  �لآن-  �نطالقته وحتى  ��ست�ساف منذ  �ليوم:  �لإ�سالم  )1( موقع 
زيـــارة،  �إىل )٠٠٠.٠٠٠.2(  يــومــي ي�سل  زيــــارة، مبــعــدل  مــلــيــار�ت  ثــالثــة   مــن 
�ملختلفة  �ل�سحفية  �لنو�فذ  من  عــدد  على  �لــيــوم(  )�لإ�ــســالم  موقع  ويحتوي 
�لت�سنيفات بني مو��سيع فكرية و�سيا�سية و�إد�رية و�أدبية و�قت�سادية و�أ�سرية 
و�جتماعية، يتم تناولها مبختلف �لقو�لب �ل�سحفية، من حو�ر�ت وحتقيقات 
ولقاء�ت متنوعة، �إ�سافة �إىل �إ�سد�ره عدًد� من �مللفات �ملتخ�س�سة يف عدد من 
�ملنا�سبات  لعدد كبري من  و�مل�ساحبة  �لجتماعية  و�لق�سايا  �لدولية،  �ل�سوؤون 

�لإعالمية.
)�مل�سدر: موقع �لإ�سالم �ليوم(

)2( جريدة �جلزيرة: 
عدد �خلمي�س �ملا�سي: بتاريخ: 1٤٣٠/7/2هـ

- �إجمايل �ملطبوع: ٤51.125 
- �ملبيعات و�ل�سرت�كات: 1٠٣.٠72 

- �لن�سخ �ملرجتعة: ٣79.22 
- �مل�سدر �ل�سركة �لوطنية �ملوحدة للتوزيع.

)�مل�سدر: موقع جريدة �جلزيرة(
يف  ت�سدر  �سحفية  مطبوعة  �أول  �ليمامة  تعترب  �ليمامة:  جملة   )٣(
�أ�سدرها عالمة �جلزيرة  �إذ  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  �لو�سطى من  �ملنطقة 
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 ٤2 من  �سهرية  كمجلة  1٣72هــــ  �حلجة  ذي  يف  �جلا�سر  حمد  �ل�سيخ  �لعربية 
�سفحة ثم حتولت �إىل جريدة �أ�سبوعية ت�سدر يف ٤ �سفحات يف �سفر 1٣75هـ.

جملة  من  �لأول  �لعدد  �سدر  �ل�سحفية  �ملوؤ�س�سات  نظام  �سدور  وبعد 
�ليمامة �لأ�سبوعية يف ثوبها �جلديد يف 7 ذي �حلجة 1٣٨٣هـ كاإحدى مطبوعات 

موؤ�س�سة �ليمامة �ل�سحفية.
لقد حققت جملة �ليمامة عرب م�سريتها �لتي �متدت لأكرث من ٤5 عاًما 
و�إخر�ًجا  قفز�ت كبرية وخطت خطو�ت جبارة على طريق تطويرها حتريًر� 
�لــقــارئ  منها  يطل  وثقافية  و�إعــالمــيــة  �سحفية  نــافــذة  و�ليمامة  وطــبــاعــة، 
�ل�سعودي و�لعربي على ق�سايا �لأمة �ملعا�سرة وهمومها. ومتيز طرح �ليمامة 
باجلر�أة و�ل�سفافية مع �لتز�م �ملعايري �لتي متليها خ�سو�سية �لنهج �لإعالمي 

�ل�سعودي و�سو�بطه �ملهنية و�لأخالقية.
وحالًيا تطبع �ليمامة ما بني )٤5 -5٠( �ألف ن�سخة على مطابع �أملانية 

حديثة.
)�مل�سدر: موقع جريدة �لريا�س(
�ل�سعودية  يف  �لأهلية  �ملد�ر�س  عدد طالب  يبلغ  �ملدر�سية:  �لإذ�عــة   )٤(
قر�بة 12٠ �ألف طالب وطالبة، يتوزعون على ٣ �آلف مدر�سة، فيما يبلغ عدد 

�لطالب �ملنت�سبني للمد�ر�س �حلكومية 5 ماليني. 
)�مل�سدر: موقع �لأ�سو�ق �لعربية(
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 فصل
برامج اإلذاعة المدرسية

تنق�سم بر�مج �لإذ�عة �ملدر�سية �إىل ق�سمني:
 )1( بر�مج �ل�سماع: ونق�سد بها كل ما تقدمه �لإذ�عة �ملدر�سية من كالم 

منطوق م�سموع. وهو ما �سوف نتحدث عنه يف هذ� �لف�سل.
 )2( بر�مج �مل�ساهدة: ونق�سد بها كل ما تقدمه �لإذ�عــة �ملدر�سية من 
م�ساهد متثيلية خمتلفة ي�ساهدها جميع من هو د�خل �ملدر�سة. وهو ما �سوف 

نتحدث عنه يف �لف�سل �لذي يلي هذ� �لف�سل.

)1( الربامج امل�سموعة: 

على  بتقديري   )%7٠( تــتــجــاوز   � جـــدًّ كــبــرية  بن�سبة  �لإذ�عــــة  تعتمد   -
�خلطابة.   

حيث �إن معظم ما تقوم به �لإذ�عة هو �خلطابة باأ�سكالها �ملتعددة، كلمات، 
ق�س�س، مو�عظ ، �سعر، نرث، حكم ،.. �إلخ 

كل هذ� د�خل حتت م�سمى �خلطابة و�لذي يعترب �لدور �لأ�سا�س لطالب 
�لإذ�عة. 

- لهذ� ن�ستطيع �لقول باأن �لإذ�عة �ملدر�سية تنق�سم �إىل ق�سمني: 
1- طالب �لإذ�عة: و�لذي ينح�سر معظم دورهم على �خلطابة فن�ستطيع 

ت�سميتهم بـ)�خلطباء(.
2- جميع من ي�ستمع لهذه �لإذ�عة: �سو�ء كانو� د�خل �ملدر�سة من طالب، 

ومعلمني، و�إد�ريني، وعمال نظافة �أم غريهم. 
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غريهم،  �أو  �لقريبة  �لبيوت  �أ�سحاب  مــن  �ملدر�سة  خــارج  مــن  كــانــو�  �أو 
�أن ن�سميهم  �إليهم، وت�سلهم ر�سالتها؛ كل هوؤلء ن�ستطيع  ممن ي�سل �سوتها 

بـ)�مل�ستمعني(.
�لرئي�س يف  �لنقطتني �خلطابة و�ل�ستماع، ودورهما  - ولأهمية هاتني 
�أو ف�سلها؛ �سوف �أتكلم عنهما بتف�سيل ي�سري باإذن �هلل، لتت�سح  جناح �لإذ�عــة 

لنا �أهميتهما، ومدى تطبيقهما يف �لو�قع: 

1- اخلطابة:
�أن ق�سمنا �لإذ�عــة �إىل ق�سمني رئي�سني هما �مل�ستمعون و�خلطباء.  بعد 
وما  �خلطباء  ما  �أدر�ك  ومــا  �خلطباء  عن  مهم  بتف�سيل  �لآن  نتحدث  �سوف 

يحيط بهم من ظروف!!
- وقد ق�سمت �حلديث عنهم �إىل عدة نقاط:

�أوًل: تعريف �خلطابة.
ثانًيا: كيفية �ختيار �لطالب لهذ� �لدور.

ثالًثا: �أدو�ر �خلطابة يف �لإذ�عة �ملدر�سية.
ر�بًعا: دور م�سرف �لإذ�عة يف �لعناية و�لهتمام باخلطابة و�خلطباء.

خام�ًسا: نقاط مهمة يف فن �خلطابة.

�أوًل: تعريف �خلطابة: 
لغة: �خلطابة يف �للغة هي �لكالم �ملنثور يخاطب به متكلم ف�سيح جمًعا 

من �لنا�س لإقناعهم.
�خلطيب: هو �ملتحدث عن �لقوم، �أو هو من يقوم باخلطابة. 

ويف تعريف �لعلماء: هي �لكالم �ملوؤلف �لذي يت�سمن وعًظا و�إبالًغا على 
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�سفة خم�سو�سة. وباخت�سار فاإن �خلطابة هي فن م�سافهة �جلمهور للتاأثري 
عليهم و��ستمالتهم. 

- بعد هذ� �لتعريف �ملف�سل عن �خلطابة و�لذي ذكرته لأهميته حيث 
كلمات، ق�س�س،  باأ�سكال متعددة،  �لإذ�عــة هو �خلطابة  به  تقوم  ما  �إن معظم 

مو�عظ، �سعر، نرث، حكم،.. �إلخ 
�لــدور �لأ�سا�س  كل هــذ� هو د�خــل حتت م�سمى �خلطابة و�لــذي يعترب 

و�لذي بالطبع يقوم بتقدميه طالب �لإذ�عة.

ثانًيا: كيفية �ختيار �لطالب لهذ� �لدور: 
�أن م�سرف �لإذ�عــة يو�جه حرًجا �سديًد�  يف �حلقيقة ولالأ�سف �ل�سديد 
يف قلة عدد طالب جماعة �لإذ�عــة �ملدر�سية ب�سبب عدم �لإقبال من �لطالب 
حتى �إنك لتجد �أن طلبة �لإذ�عة طيلة �سنو�ت هم �أنف�سهم مل يتغريو� طو�ل 
�إل ما رحم ربي - وهــذ� �لأمــر بل هذ� �لو�قع )قلة �لإقبال على  هذه �ملــدة - 
�لإذ�عــة( يدفع م�سرف �لإذ�عة �إىل �ختيار طالب �لإذ�عة بنف�سه، وهذ� �لأمر 
ح�سن وممتاز يف مثل هذه �لظروف؛ لذ� على م�سرف �لإذ�عة باأن ي�ستغل هذه 
�لفر�سة من خالل �ختيار �لطلبة �ملتفوقني، �لذين لديهم نبوٌغ يف هذ� �ملجال 
جمال �لإلقاء و�خلطابة، و�جلدير بالذكر �أنه على م�سرف �لإذ�عة �أن ل يجعل 
�لباب مغلًقا بحيث ل يقبل من ياأتي �إليه ممن يرغب بامل�ساركة؛ بل على �لعك�س 
يجب عليه �أن يجعل �لباب مفتوًحا على م�سر�عيه من خالل قبول �أية طالب 
يريد �مل�ساركة و�إبــر�ز مو�هبه يف �لإذ�عــة، ول باأ�س باأن يتوىل م�سرف �لإذ�عة 
ترتيبهم على �لأيام و�لفقر�ت و�لرب�مج فمثاًل بع�س �لطالب جمال �إبد�عهم 
و�آخــرون يف ح�سن  �مل�ساهد،  للم�ساركة يف  �مل�سرح فهوؤلء يدعون  ونبوغهم هو 
قــر�ءة وجتويد  و�آخــرون مبدعون يف  �لأنا�سيد،  يف  ي�ساهمون  فهوؤلء  �ل�سوت 
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�لقر�آن �لكرمي فهوؤلء يخ�س�سون لقر�ءة �لقر�آن. وهكذ� كٌل فيما ينبغ فيه.
�كــتــ�ــســاف قــــدر�ت �لــطــالب  كــمــا يلعب مــ�ــســرف �لإذ�عـــــة دوًر� مــهــًمــا يف 
ومو�هبهم، و�لأهم هو �إعطاوؤهم فر�سة �مل�ساركة و�لتجربة؛ فكم من �مل�ساركات 

�أتت بالعجائب و�ملو�هب. 
ولكن ل �أن�سى بالتذكري على نقطة مهمة وهي: 

باأن على م�سرف �لإذ�عة �أن يق�سم طالب �لإذ�عة �إىل ق�سمني:

�لق�سم �لأول: طالب جماعة �لإذ�عة �مل�ستمرون يومًيا: 
وهوؤلء �لطالب هم �لنخبة �لأ�سا�سية لالإذ�عة، وهم �لذين يعتمد عليهم 

م�سرف �لإذ�عة يف كثري من �لأمور. 
كبري،  ب�سكل  �لرب�مج  و�إعـــد�د  يومًيا،  �لتو�جد  �لطالب  هــوؤلء  فمهمة 
وكذلك عليهم و�جب مهم �أل وهو ر�سم �سورة ح�سنة لالإذ�عة �ملدر�سية، وذلك 
وذلك  �لديني،  و�لتز�مهم  �لدر��سي،  وتفوقهم  �حل�سن،  �سلوكهم  خــالل  من 
لأنهم هم من يو�جهون زمالءهم �لطالب يومًيا بالتوجيه، و�لن�سح، و�لفائدة؛ 
فمثاًل: كيف تريد من �لطالب �ل�سماع لن�سائح هذ� �لطالب يف �لإذ�عة وهو 
بالدخان،  فــاه  ميــالأ  �ملدر�سة  خــارج  ي�ساهدونه  وزمـــالوؤه  �لتدخني  من  يحذر 

بالتاأكيد هذ� ل يعقل، ول ياأتي بالنتائج �ملرجوة من �لإذ�عة �ملدر�سية. 
لذ� على م�سرف �لإذ�عة �لعناية �أ�سد �لعناية و�حلر�س �أ�سد �حلر�س يف 
جودة �نتقاء هوؤلء �لطلبة و�لذين ميثلون �ل�سورة �حلقيقة لالإذ�عة �ملدر�سية.

 �لق�سم �لثاين: �لطالب �لر�غبون بامل�ساركة يف �لإذ�عة: 
وي�سمل هـــذ� �لق�سم كــل مــن يــريــد �ملــ�ــســاركــة مــن �لــطــالب يف �لإذ�عــــة 

�ملدر�سية، ويف كافة �لن�ساطات �لإذ�عية �مل�سموعة و�مل�ساهدة. 
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وهوؤلء �لطالب م�سكورون على رغبتهم بامل�ساركة هذ� �أوًل. 
�أما ثانًيا: فعلى م�سرف �لإذ�عة �لرتحيب بهم  و�لبت�سامة يف وجوههم، 

و�إعطائهم �لكلمات �مل�سجعة و�ملحفزة لهم. 
فمثاًل: �إذ� �أتى �أحد �لطالب �إىل م�سرف �لإذ�عة وهو يف غرفة �لإذ�عة 
وقال له يا �أ�ستاذ: �أريدك �أن ت�ستمع لكلمتي �لتي قمت باإعد�دها و�لتي �أريد �أن 

�ألقيها يف �لإذ�عة؟ 
�بت�سم يف  بــل؛  نعم مبا�سرة؟  له  تقول  �أن ل  �لإذ�عـــة  يا م�سرف  فعليك 
ا ي�سمل م�سرفة �لإذ�عة(. وجهه، ثم قل له: كلي لك �أذن م�سغية. )و�لكالم �أي�سً
ونف�سه  من�سرًحا،  قلبه  �لطالبة(  )�أو  �لطالب  هذ�  �ستجد  حتًما  بعدها 
بل  وتقديًر�،  �حرت�ًما  عموًما  ولــالإذ�عــة  �سخ�سًيا،  لك  ُيِكنُّ  و�سوف  متفتحة، 
رمبا تكون طريق خرٍي له يف تفجري طاقاته و�إظهار قدر�ته، و�لق�س�س يف ذلك 

كثرية. 
�لقيام  مهمة  عليك  لــذ�  �مل�سرف،  �أنــت  باأنك  �مل�سرف:  عزيزي  تن�َس  ول 
برتتيب هوؤلء �لطلبة �لر�غبني بامل�ساركة، وتوزيع �لرب�مج عليهم، وتدريبهم 
على تلك �لرب�مج قبل تنفيذها، وكذلك عمل �لربوفات لأية م�سهد يقدمونه. 
كما ل تبخل عليهم باأية ن�سيحة �أو توجيه ولكن �حذر من كرثة �لنقد 
و�لعتاب لهم، لئال يكون ذلك �سبًبا يف �إحجامهم، وتذكر باأن �لعتاب ل يكون �أمام 
�لآخرين و�إمنا يكون بانفر�د، وباأ�سلوب �أخوي رقيق، فاأنت تريد �أن تك�سبهم ول 

تريد  �أن تخ�سرهم. 

ثالًثا: �أدو�ر �خلطابة يف �لإذ�عة �ملدر�سية: 
تلعب �خلطابة يف �لإذ�عة �ملدر�سية دوًر� مهًما وكبرًي�، بل يعترب �لدور 
�لأكرب لها؛ حيث متثل �خلطابة �لن�سبة �لكربى من عمل طالب �لإذ�عة تقريًبا 
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7٠%، حيث متثل هذه �لن�سبة جمموعة من �لرب�مج و�لأن�سطة و�لفقر�ت �لتي 
يقدمها �لطالب، وجميعها تندرج حتت �خلطابة. 

و�خلطابة عموًما قد حتتاجها طو�ل حياتك، ويف كثري من �أمورك، وقد 
يكون لها �أثر و��سح يف م�سرية حياتك.

�إل �أننا �سوف نتحدث هنا فقط عن �أدو�رها يف خدمة �لإذ�عة �ملدر�سية. 
له،  �لفن، وتطبيقهم  بهذ�  �لإذ�عــة  �إملــام طالب  �إن �خلطابة فن وبقدر 

بقدر ما كانت بر�جمهم �لإذ�عية �أكرث فاعلية، و�أقوى تاأثرًي�. 
و�سوف �أ�سرب لك مثاًل: ت�ستطيع �أن ت�سمع مائة خطبة لكن؛ ل تتاأثر 
�إل بخطبة و�حدة، وقد ت�سمع مائة �سريط ول يتعلق قلبك �إل ب�سريط و�حد. 
هذ� كله بتوفيق �هلل �أوًل و�أخرًي�، ثم بفعل �لأ�سباب؛ حتى يتحقق �لنجاح.
�إل مر�حل من مر�حل فن �خلطابة  �لأ�سياء ما هي  �أن كل هذه  �ملهم: 

�ملتعددة.
ومن �لفقر�ت �ملهمة يف �لإذ�عة �ملدر�سية و�لتي تلعب �خلطابة فيها دوًر� 
رئي�ًسا )�لكلمة �ل�سباحية(، وما �أدر�ك ما �لكلمة �ل�سباحية! فهي لب �لإذ�عة 
ي�ستطيع  ومن خاللها   - �ل�سريف  و�حلديث  �لكرمي،  �لقر�آن  بعد   - �ملدر�سية 
منرب �لإذ�عة �ملدر�سية توجيه �لعديد من �لر�سائل �ملوؤثرة و�لفاعلة، يف توجيه 

ن�سح، �أو ت�سحيح �سلوك.
لذ�؛ من �ملهم �تباع طرق �لو�سول لدور �خلطابة �ل�سحيحة يف �لكلمة 

�ل�سباحية لت�سديد هدف قوي من خاللها.
من هذه �لطرق: 1- �ختيار �ملو�سوع �ملنا�سب.

 2- �لبحث بجد عن كل ما يتعلق باملو�سوع.
 ٣- �لرتكيز �ل�سديد على �لخت�سار �لذي يحافظ على جوهر �لفكرة 
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ويف �أقل عدد ممكن من �لكلمات.
 ٤- �لتدريب على �إلقاء �لكلمة جيًد�.

 5- �لتوكل على �هلل عز وجل، وفعل �لأ�سباب.
كل هذه �لطرق ما هي �إل مر�حل للو�سول �إىل دور �خلطابة يف �لكلمة 
�ل�سباحية، و�لتي باإذن �هلل �ستوؤتي ثمارها من خالل �لتاأثري يف نفو�س �ل�سامعني، 

و�إثارة �لت�ساوؤلت يف �أذهانهم، وتفجري �لطاقات �لكامنة يف مو�هبهم.
كما �أن هذه �لطرق وغريها �ستو�سلنا �إىل �أدو�ر �خلطابة و�لتي تت�سكل 
يف �لإذ�عة �ملدر�سية �سو�ء من خالل �لكلمة �ل�سباحية �أم غريها من �لأ�سكال 
و�لطرفة،  و�ملوعظة،  و�لق�سيدة،  و�لق�سة،  �حلكمة،  مثل:  �ملتعددة  �خلطابية 

و�للغز، و�مل�سابقات، وهل تعلم، و�لأنا�سيد، و�لن�سائح...�إلخ.
وكلما تفننا يف �أدو�ر �خلطابة، و�جتهدنا باحل�سول عليها، و�ل�سري على 
خطاها يف �إذ�عاتنا �ملدر�سية؛ كلما �أخرجت لنا كلمة م�سيئة، وحكمة نا�سعة، 
ومن�سًد� عذًبا، و�ساعًر� مفوًها، ومبدًعا يف �لإلقاء؛ كل هوؤلء �سيكونون ثمرة 

من ثمر�ت �أدو�ر �خلطابة يف �لإذ�عة �ملدر�سية - بعد توفيق �هلل عز وجل -.

ر�بًعا: دور م�سرف �لإذ�عة يف �لعناية و�لهتمام باخلطابة و�خلطباء:
بعد هذ� �حلديث �ملمتع و�ملهم عن �خلطابة و�أدو�رها �ملتميزة يف �لإذ�عة 
�إذ�عته  �لعمل على تطوير دور �خلطابة يف  �لإذ�عــة  �أ�سبح لز�ًما على م�سرف 
�ملدر�سية، وذلك من خالل قر�ءة كتبها جيًد�، وح�سور دور�تها، ثم بعد ذلك 
�إي�سالها �إىل طالبه طالب جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية، حتى تلقى �إذ�عته قبوًل 
تكون  حتى  وكذلك  �ملدر�سة،  طــالب  ا  وخ�سو�سً �مل�ستمعني  جميع  من  ممتاز�َ 
بر�جمه �لتي يقدمها يف �لقمة؛ فبقدر �عتناء م�سرف �لإذ�عة بهذ� �لفن فن 
�إذ�عته، وبقدر �سعفه و�إهماله لهذ� �لفن  �خلطابة يكون �لتميز، و�لإبــد�ع يف 
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بقدر ما يكرث �للوم له وجلماعته، وعدم �حلر�س و�لهتمام ل�سماعها ف�ساًل 
عن �لتفاعل و�مل�ساركة بها من قبل �لطالب.

خام�ًسا: نقاط مهمة يف فن �خلطابة:
�أبــني يف عجالة  �أن  �أحببت  لكن  دورة عن فن �خلطابة  هنا يف  ول�سنا   -
�أهــم  مــن  ع�سًر�  وكــذلــك  �خلــطــابــة،  فــن  �لأ�سا�سية يف  �لنقاط  �أهــم  مــن  ع�سًر� 
�لنقاط �ملخلة يف فن �خلطابة، و�لتي ينبغي مل�سرف �لإذ�عة �أن يحر�س عليها، 
بر�مج  يف  �سوًيا  تطبيقها  على  للعمل  لطالب جماعته،  وي�سرحها  يبينها  و�أن 

�لإذ�عة �ملدر�سية. 

نقاط مهمة يف فن �خلطابة:
1- كن �سجاًعا يف نف�سك، وكن و�ثقا من قدر�تك. 

2- �بد�أ �خلطبة برغبة قوية.
٣- تدرب! تدرب! تدرب.

٤- ح�سر خطبتك باهتمام �سديد.
5- �لإلقاء �جليد �سر �خلطبة �جليدة.

6- تغلب على �خلوف يف �لدقائق �لأوىل جتد بعد ذلك ر�حة يف �لكالم. 
7- حتدث عما يريده �جلمهور، ل ما تريده �أنت فقط.

٨- قرر من �ليوم �أن ت�سبح خطيًبا ناجًحا.
9- حتدث ب�سكل طبيعي ، ومن دون تكلف. 

1٠- �طلع على �ل�سر�رة �لوحيدة يف �سخ�سيتك، و�لتي متيزك عن �سائر 
�لقوم.

 



58

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

نقاط خمّلة يف فن �خلطابة:
1- �ل�ست�سالم للخوف و�لقلق.

2- تقم�س �سخ�سية �لآخرين يف �لإلقاء.
٣- �إهمال �لتح�سري. 

٤- عدم �لتدريب على �إلقاء �خلطبة.
5- �لتعود على منط خاطئ يف �لإلقاء.
6- �إهمال �جلمهور، وعدم �ملبالة بهم.

7- �سرد �لكالم ب�سرعة.
٨- �لعتماد على �لغري يف �إعد�د �خلطبة.

9- ت�ستت مو�سوع �خلطبة.
1٠- عدم �إعد�د �خلطبة بناء على �لوقت �ملتاح.

2- ال�صتماع:
�أن ق�سمنا �لإذ�عــة �إىل ق�سمني رئي�سني هما �مل�ستمعون و�خلطباء.  بعد 
حتدثنا بتف�سيل مهم عن �خلطباء وما يحيط بهم من ظروف، �لآن نتحدث 

عن �أهمية �ل�ستماع  وما يحيط �مل�ستمعني من ظروف!!
يف �لبد�ية نبني �ل�ستماع و�أهميته.

�ل�ستماع ي�سري �إىل �جلهد �لذي يبذله �لإن�سان لالإ�سغاء �أو �لإن�سات، 
رب  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  زب  تــعــاىل   قـــال 

)�لأعر�ف: 2٠٤(.
�إننا منار�س �ل�ستماع �أكرث من �لكالم و�لقر�ءة و�لكتابة.

�إحدى �لدر��سات على طالب �ملد�ر�س �أظهرت �أن:
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    - 52.5% من �لن�ساط �لت�سايل يف �ل�ستماع.
    - 17.٣% من �لن�ساط �لت�سايل يف �لقر�ءة.
    - 16.٣% من �لن�ساط �لت�سايل يف �لكالم.
    - 1٣.9% من �لن�ساط �لت�سايل يف �لكتابة.

كما توؤكد �لدر��سات باأن مهار�ت �ل�ستماع �أكرث �سرورة للتفوق �لعلمي 
من مهار�ت �لقر�ءة.

للغاية وهــو: هــل و�سع  �ــســوؤ�ًل مهًما  �أن نطرح  نــود  �لإيــ�ــســاح  بعد هــذ� 
�مل�ستمعني لالإذ�عة منا�سب لال�ستماع �ل�سحيح �أم ل؟ 

�جلو�ب: كما ذكرنا �سابًقا �أن لدينا نوعني من �مل�ستمعني: 
    1- م�ستمع د�خلي: )من د�خل �ملدر�سة( طالب وغريهم.

    2- م�ستمع خارجي: )كل من ي�ستمع �لإذ�عة من خارج �ملدر�سة( �لأ�سر 
�لقريبة من �ملدر�سة وغريهم. 

�لد�خلي  �مل�ستمع  �لأول  �لنوع  و�لكبرية هو  �لأوىل  بالدرجة  يهمنا  وما 
لأنه هو �مل�ستمع �لوحيد �لذي ن�ستطيع �لتو��سل معه، وكذلك �إمكانية �لتغيري 
�لد�خلي من  �مل�ستمع  ندر�س و�سع  �سوف  لــذ�  �أيــة مالحظات؛  يف حــال وجــود 

جو�نب عدة وهي: ـ
)1( �ملكان. 

)2( �لزمان.
)٣( �حلالة �جلوية.

)٤( �ملدة �لزمنية.
)5( �حلالة �لنف�سية.

)6( و�سعية �ل�ستماع لدى �مل�ستمع.
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1 - املكان: 
كــمــا هــو مــعــلــوم بــنــ�ــســبــة1٠٠% بـــاأن �ــســاحــة �ملــدر�ــســة هــي �ملــكــان �لوحيد 
للم�ستمعني، ول يختلف �لأمر يف كثري من �ملد�ر�س و�لبلد�ن على حد علمي، 
�أية �ختالف ف�سيكون يف نوع �ل�ساحة مثاًل: قد تكون �ل�ساحة  و�إن كان هناك 
عبارة عن �ساحة مغلقة، وقد تكون حتتوي على تكييف مركزي، ورمبا �إ�ساءة 
جيدة جًد�، وهذ� بال �سك يف �سالح �مل�ستمع فكلما توفر له �ملكان �لأن�سب، كان 
�لتاأثري و�لنتباه للمنرب �لإذ�عي �أكرب، فلو و�سعنا مقارنة ًب�سيطة بني �ل�ساحة 

�ملفتوحة، و�ل�ساحة �ملغلقة جند �لآتي:

 �أوًل: �ل�ساحة �ملفتوحة: 
- �مل�ستمع حتت �أ�سعة �ل�سم�س �مللتهبة �سيًفا.

- �مل�ستمع حتت زمهرير �لربد �ستاًء.
�إلــخ �سوف يكون فــوق روؤو�ــس  �أتــربــة، مطر،  �أيــة تقلب يف �جلــو غبار،   -

�مل�ستمعني ويف وجوه �خلطباء )طالب �لإذ�عة(.
- �ل�سوت يكون غري �ساٍف، ورمبا مزعج �أحياًنا.

- نظافة �ملكان قد ل تكون بامل�ستوى �ملطلوب.
�أن يكون هناك مد�ر�س قريبة وهذ� حا�سل(  �لأ�سو�ت )مثل  - تد�خل 

و�إن ملن يكن منت�سًر�.
- �سماع �أية موؤثر خارجي مثل: مزمار �ل�سيارة، �سوت غناء طويل، �أعمال 
بناء وغريها من �ملوؤثر�ت �خلارجية �لتي ولالأ�سف �عتاد عليها �مل�ستمعون �إل 

ما رحم ربي. 
- موؤثر�ت د�خلية مثل مرور �حلمام من جو�نب �ل�ساحة كل هذ� �سوف 

ي�سهم يف �إ�سعاف �لنتباه و�لرتكيز لدى �مل�ستمع. 
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ثانًيا: �ل�ساحة �ملغلقة: )وقد ت�سمى �ل�سالة �ملغلقة( 
- �مل�ستمع حممي من لهيب �حلر، وزمهرير �لربد.

- �أية تقلبات جوية �سوف يكون �مل�ستمع يف ماأمن منها، �إل �أن ي�ساء �هلل.
- �حلد من �إزعاج �لأ�سو�ت �خلارجية، وكذلك �ملوؤثر�ت.

- جودة �ل�سوت، و�إمكانية �لإن�سات و�ل�ستماع بكل �سفاء.
- �إمكانية عر�س �أية مقطع مرئي بو��سطة �لعر�س �ملرئي )�لربوجكرت( 

بكل و�سوح.
- نظافة �ملكان وكذلك �إمكانية �ملحافظة عليها ب�سهولة ب�سبب قلة �لغبار 

و�لأتربة. 
- خلو �ل�ساحة من �ملوؤثر�ت �لد�خلية مثل مرور �حلمام وغريه. 

- �مل�سافات عموًما قريبة �سو�ء بني �مل�ستمعني عموًما �أم بني �مل�ستمعني 
و�خلطباء )طالب �لإذ�عة(.

قد  �ل�سحيحة  �ل�سورة  بــاأن  باليقني  �ل�سك  �أقطع  �ملقارنة  هــذه  بعد   -
�لأهمية  ما  ولكن  �سائل:  ي�ساأل  قد  لكن  و�سوًحا،  �أكــرث  و�أ�سبحت  �ت�سحت، 

�لكبرية لعامل �ملكان ففي كال �ل�ساحتني �سوف تتم �لإذ�عة؟ 
� حتى و�إن �أهملنا جانب �لتاأثري و�لرتكيز لدى  �جلو�ب: �لفرق كبري جدًّ
�مل�ستمع و�لذي بالطبع �سيتحقق لدى �مل�ستمع �لثاين ب�سكل كبري، و�سينخف�س 

بن�سبة عالية لدى �مل�ستمع �لأول. 
لكن �لأخطر من هذ� هو �إلغاء �لربنامج �لإذ�عي يف كثري من �لأحيان 
ا يف �لأيام �ل�ستوية �ل�سديدة  ولالأ�سف؛ وذلك ب�سبب �لأجو�ء �ملتقلبة وخ�سو�سً
�لربودة، وغريها �لكثري و�لكثري من �لأ�سباب �لتي تت�سبب يف تعطيل �لربنامج 
�إقامة �لإذ�عــة يف مثل تلك �لأجو�ء  �أدعو �إىل  ا ل  �أي�سً �لإذ�عــي ولالأ�سف، و�أنا 
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�لقار�سة و�ل�سديدة، ولكن �أ�سع �حلل، �أ�سع يدي على �حلل �أل وهو �ل�سالت 
مثل  و�ملنا�سبات  �لأغر��س  لكثري من  ��ستغاللها  �أنــه ميكن  �لعلم  مع  �ملغلقة، 
�ملنا�سبات �لريا�سية، و�حلفالت، و�للقاء�ت، و�ملحا�سر�ت، و�لتكرمي، و�لإفطار 

�ل�سباحي وغريها.

2 - الزمان: 
�نــطــالق �لإذ�عـــة �ل�سباحية و�لـــذي غالًبا مــا يكون يف متام  وهــو زمــن 

�ل�ساعة �ل�سابعة �سيًفا، و�ل�سابعة و�لن�سف �ستاًء.
وهذ� �لوقت هو وقت �لن�ساط و�سفاء �لذهن فقد قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص »بورك 

ا وقت توزيع �لأرز�ق.  لأمتي يف بكورها« �أية يف وقت �ل�سباح وقيل هو �أي�سً
�خلال�سة: �أن زمن �نطالق �لإذ�عة ي�سب يف م�سلحة �مل�ستمع، وبالتايل 
�لر�سالة  و�سول  يف  �مل�ساهمة  �لنهاية  ويف  �مل�ستمع  لدى  �لرتكيز  عملية  زيــادة 

�لإذ�عية ب�سورة �أكرب و�أقوى. 

3 - احلالة اجلوية: 
�أ�سهبنا �حلديث عنها يف نقطة �ملكان، وخال�سة �لكالم �أنه ميكن �حلفاظ 
� وبعيًد� عن �لتقلبات �جلوية يف �ل�سالت �ملغلقة،  على �مل�ستمع بو�سع مريح جدًّ
ا لأية تغري جوي حتى لو  بعك�س �ل�ساحات �ملفتوحة حيث جتعل �مل�ستمع معّر�سً
�إمكانية  كان ب�سيطا وهذ� بالطبع يوؤثر على قدرة �مل�ستمع يف �لرتكيز، وعلى 
�لإذ�عــي يف  �لن�ساط  �خلطيب يف �لإلقاء و�لتاأثري، و�لأدهــى من ذلك تعطيل 
كثري من �لأحيان ب�سبب حالة �جلو وتقلباته ونحن يف هذ� �لكالم ل نعرت�س 
على ق�ساء �هلل وقدره -حا�سا وكال- ولكن نفعل �لأ�سباب �لتي �أمرنا بها �ل�سرع. 
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4 - املدة الزمنية: 
و�ق�سد باملدة �لزمنية وقت بد�ية �لإذ�عة �إىل نهايتها و�لذي ل يتجاوز 
لها يف  �ملخ�س�س  �لوقت  وهو  �ملد�ر�س  �أكــرث  يف  �لأحيان  �أغلب  يف  �ل�ساعة  ربع 
�لنظام نظام وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف �ململكة ول �أعتقد �أنه يختلف يف غريها 
من �لبلد�ن، وهذ� �لوقت - وقت �لإذ�عة- هو حق م�سرتك حيث ي�سرتك فيه 
�لذين ي�ستمعون  �ملدر�سة كلهم  �أي ي�سرتك فيه طالب  �مل�ستمعون و�خلطباء، 
لالإذ�عة، وكذلك طالب جماعة �لإذ�عة �لذين يقومون باإعد�دها؛ فمن حقهم 
�أخذ كامل وقتهم - ربع �ل�ساعة- يف �إظهار مو�هبهم، وقدر�تهم و�إبد�عاتهم، كما 
ا من حق بقية �لطالب -�مل�ستمعون- �ل�ستمتاع بالإن�سات و�ل�ستفادة  �أنه �أي�سً
من بر�مج �لإذ�عة بكامل وقتها - ربع �ل�ساعة- �إل �أن �لو�قع ولالأ�سف �ل�سديد 
�ليوم  �ملــعــدودة من عمر  �لذهبية  �لدقائق  هــذه  �أن  هو  �ملــد�ر�ــس  يف كثري من 
�لدر��سي ل تعطى بالكامل؛ فاأي تاأخري يف بد�ية �ليوم �لدر��سي �سو�ء ب�سبب 
تاأخر �لطالب يف �حل�سور �أو �ل�سطفاف، �أو حتى �إطالة �لتمارين �لريا�سية، 
�أو غريها من �لأ�سباب كل هذه �لأ�سباب جتعل من �أب�سط �حللول لها ومن دون 
مبالة و�سعور �أن يخ�سم من وقت �لإذ�عة �ل�سباحية؛ فبدل من ربع �ل�ساعة 
تخ�سم دقيقتان لي�سبح �لوقت 1٣دقيقة لغر�س �أن يتم دخول �لطالب للف�سول 
لت�سرق ثالث  �أخــرى  مرة  �ليد  ثم متتد  لها،  و��ستعد�هم  بد�ية �حل�سة  قبل 
دقائق لي�سبح �لوقت 1٠دقائق لغر�س �إعطاء وقت منا�سب للمر�سد �لطالبي 
ملعاقبة و�إخر�ج �لطالب �ملتغيبني و�ملتاأخرين عن �لدو�م �ملدر�سي، حتى و�سل 
�لأمر �إىل �أن �أ�سبحت بع�س �لإذ�عات ولالأ�سف �ل�سديد ل تتجاوز 7 دقائق، نعم 
7 دقائق يا عباد �هلل، باهلل عليكم ماذ� �ستفعل �لدقائق �ل�سبع؟ �ستجعل م�سرف 

�لإذ�عة يعمل �لآتي: 
مثاًل: �ملقدمة: يجعلها دقـيـقــــة و�حدة. ل تزيـد.
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- �لقر�آن �لكرمي: يجعله دقيقـة ون�سف. ل تزيـد.
- �حلديث و�حلكمة: يجعلها دقيقـة و�حدة.ل تزيـد.

- �لكلمة �ل�سباحية: يجعلها ثالث دقائق.ل تزيـد.
- �خلامتة: يجعلها ن�ســـف دقيقــــة. ل تزيـد.

- �ملجموع �سبع دقائق. 
- طبعا يف هذ� �لو�سع ل جمال لالإبد�ع و�لتعدد و�لتنوع يف �لرب�مج بل 

�لتحجيم و�لت�سغري لالإذ�عة، ودورها.
ترتيل  َنَف�سه يف  ياأخذ  �أن  �أر�د  �لطالب  �أحــد  �أن  لو حذفنا  هــذ� فيما   -
فالدقائق  لــه،  فهذ� ل جمــال  �ل�سباحية  �لكلمة  ريقه يف  يبلع  �أن  �أو  �لــقــر�آن، 
� على كل �سيء �إل على �لإذ�عة فهي حت�سب بالثو�ين ورمبا �أجز�ء  رخي�سة جدًّ
�لتوبيخ يف  �أو  �للوم  �لإذ�عــة من  ي�سلم م�سرف  كله قد ل  وبعد هذ�  �لثو�ين. 
" وهــذ� بال �سك  " وت�سن عليه حملة  �أو دقيقتني  بــزيــادة دقيقة  حــال لو قــام 
دور �سلبي من �إد�رة �ملدر�سة، فهي �مل�سوؤولة �أوًل و�أخرًي� عن هذ� �لو�سع �مل�سني 
ملدة �لإذ�عــة، و�لتي هي حٌق بالدرجة �لأوىل و�لكبرية لهوؤلء �لطالب �لذين 
�أيديهم فاتقو� �هلل، و�أعطو� �لإذ�عــة حقها، ول تبخ�سو� �لنا�س  �أمانة بني  هم 

�أ�سياءهم.
و�أنا مل �أقل هذ� من فر�غ فقد مررت بهذه �حلالة نف�سها، و�لتجربة خري 

برهان. 
�لــدول  �إحـــدى  �ملعلمات يف  �إحـــدى  قــر�أتــه مــن �سكوى  مــا  �أده�سني  وقــد 
بها  �لتي مير  �ملزرية  �حلالة  بل  �لإذ�عـــة،  وقــت  نق�س  وتذمرها من  �لعربية، 
�لربنامج �لإذ�عي �لذي ل يتجاوز... ل �أريد �أن �أكمل حتى ل ت�سدمو�، �أترك 

لكم كالمها بنف�سها تقول هذه �لأخت:
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زمالئي �لأعز�ء:  

�ساأقول جملة و�حدة.. و�ساأرتقب تعليقاتكم بكل �ل�سوق.

�لوقت �ملخ�س�س لالإذ�عة �ملدر�سية مبدر�ستي هو... ثالث دقائق وقد مت 
حتذيري من �لتطويل عن �لدقائق �لثالثة.

فهل من منده�س؟؟!!

�أقولها ول يكف ل�ساين ...

فهم  وق�سور  تقدير  �سوء  مــن  بــه.  �بتليت  مــا  على  �ل�سرب  �هلل  و�أ�ــســاأل 
ملتطلبات عملي �لذي �أر�ه يحتاج �إىل �لكثري من �لوقت و�جلهد، وير�ه �لآخرون 
جماًل لل�سخرية و�ل�ستهز�ء و��ست�سهال ما يعجزون عن �أد�ء جزء منه. ولكن 

ما قويل وهذ� ق�ساء ربي.

فلقد مت تنبيهي �إىل وجوب ق�سر فقر�ت �لإذ�عة بعد تعييني و��ستالمي 
�لعمل مبا�سرة وذلك بعد �أول برنامج �إذ�عي قمت بتقدميه، وعلى رغم �إعجاب 
�ملعلومات  عن  �رتــقــاء  من  بها  ومــا  �ملقدمة  بالفقر�ت  جــًد�(  )�لقليل  �لبع�س 

�لق�سرية �لبلهاء عن �ل�سمكة و�لفيل و�لزر�فة.

�أو  �حلــيــة  �لــفــقــر�ت  مــع  تعر�س  م�سجلة  فــقــر�ت  حــاولــت عمل  وعندما 
�إدخال بع�س �ملوؤثر�ت �ل�سوتية للربنامج �لإذ�عي �أح�س�ست بنظر�ت من حويل 
تتهمني باجلنون. وهاج �ملدر�سون و�تهمت بتطويل �لطابور �ملدر�سي عن �لالزم 

حتى مل �ملدر�سون وطالبو� باإلغاء �لإذ�عة �ملدر�سية.

علًما باأين كنت ل �أزيد عن �ست دقائق. حتى مللت من �لدفاع عن حقي 
يف ممار�سة مهام مهنتي. و�أقدم �لآن �لإذ�عة كالآتي:
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تقدمي. ل  �أو  •	مقدمة 
)ل يزيد عن ثالث �آيات ق�سار(. �لكرمي  �لقر�آن  •	ثم 

•	ثم �حلديث �ل�سريف.
جتد. فال  توؤ�زرها  �أخرى  عن  تبحث  وحيدة  و�حدة  فقرة  •	ثم 

خامتة. •	ثم 
�أنها مفيدة ملن  باأن بر�جمي �لإذ�عية ي�سيد بها كل لبيب ويق�سم  علما 
�أكتب  فاأنا  منها  لال�ستفادة  �ملعلمني  بع�س  وي�ستعريها  بل  وعقلها؛  �سمعها 
عليها  مكتوب  ق�سا�سات  يف  و�أطبعها  �لآيل  �حلا�سب  على  �لإذ�عــيــة  �لفقر�ت 

�لإذ�عة �ملدر�سية.
يف حماولة يائ�سة مني بتفعيل �لن�ساط وتطويره )و�هلل �مل�ستعان(.

 5 - احلالة النف�صية لدى امل�صتمع.
وخ�سو�سا  �لــد�خــلــي  �مل�ستمع  لـــدى  �لنف�سية  �حلــالــة  يــعــرت�ــس  قــد   -
�لطالب �سيٌء من �لعو�ر�س و�لتي ترجع لعدد من �لأ�سباب منها نف�سية بحتة 
مثل خالف عائلي مع �لأ�سرة قبل �ملغادرة للمدر�سة، �أو خمالفة �سابقة �سوف 
يعاقب عليها يف �ملدر�سة، �أو �لتذمر من رفع �أحد �ملعلمني �سوته عليه لغر�س 

�لتمارين �لريا�سية �أو غريها. 
وهناك �أ�سباب طبيعية ولكنها �أدت �إىل تعقد يف نف�سية �مل�ستمع �لد�خلي 

وخ�سو�سا �لطالب مثل: 
- جوع �سديد ب�سبب عدم تناول وجبة �لإفطار. 

- نعا�س �سديد ب�سبب عدم �أخذ �جل�سم �لفرتة �لكافية من �لنوم.
- �إرهاق �جل�سم ب�سبب وعكة �سحية �أو مر�س ب�سيط.
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- �ل�سعور باحلر �ل�سديد �أو �لربد.
يف  رئي�سيا  دوًر�  تلعب  �لطبيعية  �أو  �لبحتة  �لنف�سية  �لأ�سباب  هــذه  كل 
�أية  �أو  �ملدر�سية خا�سة  �مل�ستمع )�لطالب( لال�ستماع لالإذ�عة  �إ�سعاف نف�سية 
توجيه �آخر؛ فهذه �لأ�سباب �لنف�سية ت�سكل �سو�رف فعلية تتنوع بني �ل�سعف 

و�لقوة وتوؤثر يف قدرة �مل�ستمع لال�ستجابة �لقوية، و�لفعالة. 

6 - و�صعية ال�صتماع لدى امل�صتمع.
تاأتي هذه �لنقطة يف نهاية �أو�ساع �مل�ستمع �إل �أنها من �لأهمية مبكان �أن 

تذكر وينبه عليها. 
فحال �مل�ستمع �لد�خلي )معلمون، طالب، �إد�ريون … �إلخ(هو �لوقوف، 
نهايتها،  �إىل  �لإذ�عــة  بد�ية  من  قائمون  وهم  �مل�ستمعون  جميع  ين�ست  حيث 
�لن�سائح  �إلــقــاء  يف  �لإذ�عـــة  جماعة  طــالب  يق�سيها  �لتي  �ل�ساعة  ربــع  ففرتة 
�أمر يحتاج  و�لكلمات تاأتي على روؤو�س �مل�ستمعني وهم و�قفون، وهذ� بنظري 

�إىل تفكري وتاأمل. 
�أنــت عزيزي  لــَك  �لأ�سخا�س ولتكن  �أحــد  �إىل  دعــوة  ُقــدمــت  لــو  فمثال: 
�لقارئ مثال للذهاب مل�سرحية ترفيهية، �أو حما�سرة دينية، �أو مبار�ة ريا�سية؛ 
باهلل عليك هل �ست�ستمتع بامل�ساهدة و�ل�ستماع و�أنت و�قف؟ حتما �ستقول ل، 
فو�سعية �لوقوف فيها نوع من �لتعب حتى و�إن �عتاد عليها �لطالب، فقد يكون 
�أع�ساء جماعة �لإذ�عــة مثل �مل�ساهد  هناك عدة بر�مج متنوعة يريد طرحها 
�أمام �لطالب مبا�سرة فبقاء �لطالب و�قفني قد يعرقل فر�سة  �لتي تعر�س 
�أو حتى  �لقامة منهم،  ا ق�سار  �مل�سهد لدى بع�س �لطالب وخ�سو�سً م�ساهدة 

�لذين يكونون يف موؤخرة �ل�سف. 
- يف �لنهاية �أقول �إن ��ستماع �لطالب لالإذ�عة وم�ساهدتهم للعرو�س يف 



68

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

حالة �جللو�س �أف�سل بكثري من حالة �لوقوف، ويعطي قدرة �أكرث على �لرتكيز 
و�مل�ساهدة وكذلك �ل�ستمتاع وعدم �لتذمر يف حالته �إطالة �لإذ�عة �أو �مل�سهد. 

وقد يعلم بهذ� �لكثري ويقتنع به، لكنهم ي�سعون �لالئمة على عدم توفر 
�ملكان �ملنا�سب للجلو�س، و�أنا �أقول: �إن هذه حجة عليهم ل لهم فهم �مل�سوؤولون 

عن خماطبة �إد�ر�تهم يف هذه �لأمور �ملهّمة.
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 فصل
برامج المشاهدة في اإلذاعة المدرسية

وهما:  �أل  رئي�سني  �سقني  تتكون من  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  �أن  تعلمون  كما 
�سوف  مــا  وهــو  �مل�ساهدة  بــر�مــج  و�لــثــاين:  وقــد حتدثنا عنها.  �ل�سماع  بــر�مــج 

نتحدث عنه �لآن. 
جوهرية؛  و�أهد�ًفا  كربى،  وفائدة  عظمى،  �أهمية  �مل�ساهدة  لرب�مج  �إن 
فهي ت�سكل نحو ٣٠% من عمل �لإذ�عة �ملدر�سية لذ� �سوف �أق�سم �حلديث عنها 

�إىل عدة نقاط وهي على �لنحو �لتايل:

اأواًل: تعريف برامج امل�ساهدة:
هــي بــر�مــج تقدمها �لإذ�عــــة �ملــدر�ــســيــة �أمـــام �لــطــالب �أو �لــطــالــبــات يف 
م�ساهد  عبارة عن  وهــي  �ل�سباحية،  �لإذ�عـــة  فــرتة  �ل�سباحي خــالل  �لطابور 
�أو معاجلة  �لطالبات بطرح فكرة،  �أو  �لطالب  ق�سرية؛ بحيث يقوم عدد من 
�سلوك من خالل �أدو�ر متثيلية ين�سقونها فيما بينهم، فري�سلون من خالل هذ� 
�مل�سهد ر�سالة دينية، �أو ثقافية، �أو �جتماعية �أو وطنية �أو غريها من �لر�سائل 

�لتي تدعو �إىل �خلري وتنهى عن �ل�سر.

ثانًيا: اأهداف برامج امل�ساهدة:

�ساملة  �لذكر،  �سابقة  ع�سر(  )�لت�سعة  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  �أهــد�ف  تعترب 
ا من  جلميع بر�مج �لإذ�عة و�لتي من بينها بر�مج �مل�ساهدة، �إل �أن هناك بع�سً

�لأهد�ف �خلا�سة لهذه �لرب�مج حتتاج �إىل �إي�ساح وحتليل. 
لذ� �سوف �أركز على خم�سة من هذه �لأهــد�ف، و�أف�سل يف �سرحها باإذن 

�هلل:
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اأو  )الطالب  امل�صاهد  امل�صهد يف ذهن  �صورة  الأول: طبع  الهدف 
الطالبة(: 

بحيث يعتمد �أد�ء �لطالب �أو �لطالبات على �ختيار �سور ومناذج لفكرة 
معينة يريدون تقدميها؛ بحيث ُتظهر هذه �ل�سورة �لفكرة �إما مبظهر �لرف�س 

و�إما مبظهر �لقبول. 
فمثاًل: �أذكر هنا �سورتني لفكرتني �أولهما �سورة تدعوك �إىل �لرف�س 
وهي: �ساب ي�سمع �لأذ�ن وهو ي�ساهد �لتلفاز في�ستمر على �مل�ساهدة دون �سالة. 
�سريط  �إىل  ي�ستمع  �ساب  �لقبول وهــي:  �إىل  �لأخــرى تدعوك  و�ل�سورة 

ديني يحث على بر �لو�لدين، ثم يذهب هذ� �ل�ساب �إىل و�لده ويقبل ر�أ�سه.
�لإذ�عــة  لــذ� على م�سرف  �مل�ساهد  و�لرئي�س من  �لأول  �لهدف  هــذ� هو 
و�لطالب، حماولة ع�سف �أذهانهم للخروج باأبدع �سورة، و�أ�سدها تاأثرًي� فكلما 
�مل�ساهد  �أبلغ؛ ر�سخت يف �لأذهــان وطبعت، و�أ�سبحت يف خميلة  كانت �ل�سورة 
تدعوه، وحتركه لتطبيقها �أو تركها، �إذ �إن �مل�سهد �لناجح يعتمد على �ل�سورة 
و�قع  جــرب  من  وكــل  �لــبــاردة،  �ل�سورة  على  يعتمد  �لــبــارد  و�مل�سهد  �لناجحة، 

�مل�ساهد، �أو تابعها يعلم ذلك جيًد�.

الهدف الثاين: الرتكيز على هدف واحد: 
وهذه نقطة مهمة وهي حتديد �لهدف من هذ� �مل�سهد، فامل�سهد حمكوم 
ق�سية  تعالج  تلفزيونية  حلقة  لي�س  فامل�سهد  �لــوقــت،  وهــو  �أل  مهم  بعامل 
ي�ساأل  �أن  �مل�سهد  معد  على  لذ�  �لبع�س؛  ببع�سها  خيوطها  تت�سابك  مت�سعبة، 
نف�سه قبل �إعد�د �مل�سهد: ما هديف من هذ� �مل�سهد؟ ويجيب عن �سوؤ�له، ثم بعد 

ذلك يبد�أ يف �إعد�د م�سهده. 
�أو  �ل�سالة(  �أد�ء  )�ملحافظة على  �مل�سهد  هــذ�  مــن  يــقــول: هــديف  مــثــاًل  
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)�حرت�م �ملعلم( �أو )ترك �لغيبة( وهكذ� من هذه �لأهد�ف �ملحددة و�لو��سحة، 
�أو هــدف مربوط  �أكــرث من هــدف،  ذلــك، بحيث يحدد  ول يقول مثاًل عك�س 
بهدف �آخر مثل )�ملحافظة على �ل�سالة، وترك �لتدخني( فهذ�ن هدفان و�إن 
كان فيهما نوع �رتباط وهو تقوى �هلل بال�سالة، وترك �ملنكر وهو �لتدخني؛ �إل 
�أنه يجعل �مل�سهد �أقل تاأثرًي�؛ لأن تركيز �مل�ساهد ي�سبح منق�سًما �إىل ق�سمني، 

وقد ل تنطبع فيه �ل�سورة جيًد�.
بينهما  �لهدفان خمتلفني متاما عن بع�سهما ولي�س  �أل يكون  وكذلك 
�أية ر�بط وهذ� �أ�سوء من �لأول مثاًل )�لتفوق �لدر��سي للطالب، وترك غيبة 
زمــالئــه( فــهــذ� �مل�سهد قــد يجعل �ملــ�ــســاهــد يــتــ�ــســاءل عــن مـــدى �لــعــالقــة بني 

�لهدفني، بدًل من �لتاأثر بهذ� �مل�سهد. 
�أو  �أي ربط  بت�سل�سل جميل، ومن دون  �خلال�سة: )حــدد هدًفا و�حــًد�، 

تفعيل لأية هدف �آخر(. 

الطالب  ا  وخ�صو�صً املجتمع  �صلوكيات  معاجلة  الثالث:  الهدف 
والطالبات:

تربوي  دور  �مل�سهد يف  ي�ساهم  �لأهـــد�ف، حينما  �أروع  �لهدف من  وهــذ� 
هادف، يهدف �إىل حت�سني �ل�سلوك �ملعوج لأبنائنا وفتياتنا من خالل ما يعر�سه 
�أو  �ملجتمع،  بدر��سة  ُتعنى  �مل�ساهد  فهذه  و�قعهم،  حتاكي  موؤثرة  م�ساهد  من 
م�سح ل�سلوكياته، ثم تقييمها لدر��سة ما هو معوج وت�سحيحه، وبيان ما هو 

م�ستقيم و�حلث على �لتم�سك به. 
�مل�ساهد،  بتلك  تعج  وهــي  �ل�سا�سات،  متــالأ  �لتي  �لإعـــالم  و�سائل  فهذه 
و�مل�سل�سالت، و�مل�سرحيات، �لتي تنتقي �خلبيث من �ل�سلوك فتح�سنه للمجتمع، 
م�ساوئ  جعلتها  �لأخـــالق  فمكارم  فتقبحها؛  �لأخـــالق  مــن  �لطيب  وت�سفي 
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�لأخالق، و�سفا�سف �لأمور جعلتها �أعاليها. 
وهكذ� يكيدون بكل ما ي�ستطيعون من و�سائل لطم�س �حلقائق، وتزييف 

�لوقائع.
بعد هذ� �لو�سف لتلك �حلالة �لتي عليها و�سائل �إعالمنا -�إل ما رحم 
ربي- حري بنا من هذ� �ملقام �أن نح�سن ��ستغالل هذه �لو�سيلة �لإعالمية �لتي 
بني �أيدينا، و�أن نبدع ونخل�س يف �إخر�جها �إىل �سبابنا وفتياتنا، ولنعلم باأن هذ� 
�لعمل )�مل�ساهد �لإذ�عية( ر�سالة مهمة تهدف �إىل تعديل كثري من �ل�سلوكيات 

يف �ملجتمع، فال ندع هذه �لفر�سة تفوتنا وت�سيع علينا دون ��ستغالل لها. 
�أ�ساهد م�سهد� و�حًد�ً  �أنا عن نف�سي لأقول: باأنني مل  ومن هنا �أحتدث 
يف م�سريتي �لدر��سية بني �أجو�ء �ملد�ر�س؛ �إل مرًة و�حدًة يف �ملرحلة �لثانوية 

فقط!!. 
�لإذ�عات  �ملدر�سية، وكذلك  �لإد�ر�ت  �لكثري من  �ل�سديد تهمل  لالأ�سف 
�مل�ساهد  جانب  وهــو  �أل  �ملدر�سية؛  �لإذ�عـــة  مــن  �ملهم  �ل�سق  هــذ�  �ل�سباحية؛ 
�لعملية  يخدم  مهم  لن�ساط  فــادحــة  وخــ�ــســارة  كبري،  خطاأ  وهــذ�  �ل�سباحية، 

�لرتبوية يف �ملدر�سة، وي�سب يف ر�سيدها. 
ويف �عتقادي باأن �إهمال �لإد�ر�ت و�لإذ�عات �ملدر�سية لهذه �مل�ساهد ر�جع 

�إىل عدة �أ�سباب منها: 
1- �جلهل باأهمية �مل�ساهد وتاأثريها.

2- �لتهرب من �جلهد �لذي يتطلبه �مل�سهد يف �لإعد�د و�لتن�سيق. 
٣- �سيق وقت �لإذ�عة، وعدم �ل�سماح بزيادته.

٤- عدم وجود �لت�سجيع من قبل �لإد�رة �ملدر�سية.
5- نق�س بع�س �لإمكانات �ملادية.
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6- �لت�سويف.
7- �لك�سل، و�سعف �لهمة.

لذ� على جميع �لإد�ر�ت �ملدر�سية وم�سريف �لإذ�عــات دور كبري يف �إحياء 
ا �لطلبة  دور هذه �مل�ساهد �لتي ت�ساهم يف معاجلة �سلوكيات �ملجتمع وخ�سو�سً
و�لطالبات و�أن يتذكرو� قبل ذلك �لأجر �لكبري، و�لثو�ب �جلزيل يف هذ� �لعمل 

�لعظيم �إذ� �حت�سبو� فيه �لأجر من �هلل ولي�س من �لنا�س.
�خلال�سة: )عزيزي م�سرف �لإذ�عة: ل تنتظر �لثناء على م�سهدك من 
تقييم  تبحث عن  بربك، ول  وتعلقك  رجــاءك  �جعل  لكن  �ملعلمني؛  �أو  �ملدير، 
�أردتــه من  �لــذي  �ملثنني عليك، بل �بحث عن هدفك  جناح م�سهدك من قبل 

�مل�سهد هل حتقق �أم ل، فهذ� هو �ملعيار �حلقيقي لنجاح �مل�سهد(.

همومهم  يف  الطالبات  اأو  الــطــالب  م�صاركة  الــرابــع:  الــهــدف 
واأفراحهم:

وينبع هذ� �لهدف من طريقة �إعد�د �مل�سهد بحيث: هل يركز هذ� �مل�سهد 
وي�ساركهم  همومهم،  عــن  ينف�س  هــل  �لطالبات،  �أو  �لــطــالب  يــريــده  مــا  على 

�أفر�حهم؟. 
ا و�أن يركزو� عليها؛  فهذه �لنقطة يجب �أن ي�سع معدو �مل�ساهد فوقها خطًّ
�أن توزن �لأمــور فلي�س كل ما يريده �مل�ساهدون )طالب، طالبات(  لكن يجب 
�ساحًلا للعر�س، ولي�س كل ما هو �سالح للعر�س يجب �أن يعر�س حتى لو كان 
�أو �لطالبات و�أفر�حهم؛ فهناك مو��سيع يريد طرحها  يحكي هموم �لطالب 
م�سرف �لإذ�عة يف �مل�سهد، وهناك ق�سايا تريد �إد�رة �ملدر�سة �لرتكيز عليها يف 

�مل�ساهد، وهناك م�ساهد تفر�س نف�سها بقوة لأهميتها وتاأثريها. 
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�خلال�سة: )�أن على م�سرف �لإذ�عة، ومعدي �مل�ساهد �لرتكيز على هموم 
و�أفر�ح وتطلعات �ل�سباب و�لفتيات؛ لكن باتز�ن وتن�سيق(. 

الهدف اخلام�س: التدريب على فنون امل�صرح، والإبداع فيها: 
تعترب �مل�ساهد جماًل خ�سًبا يف �لتدريب على �لتمثيل �مل�سرحي، �إذ �إنها 
تعتمد على �أدو�ر يقوم بها عدد من �لطالب؛ بحيث يقوم هذ� �لطالب بالتدرب 
ل به، فيحاول بذل ق�سارى جهده يف �إظهار �إبد�عاته  على �إتقان دور معني ُوكِّ
�لتمثيلية �أمام زمالئه من خالل ذلك �مل�سهد، وقد تكون بد�يته لي�ست بذلك 
�أ�سبح حمل  �إذ� �سرب �سوف يجد نف�سه قد  �أنــه  �إل  بــه،  �لــذي يطمح  �مل�ستوى 
�إعــجــاب وتــاأثــري �أمـــام زمــالئــه. وهــذ� هــو �لـــدور �لــذي تلعبه �مل�ساهد �أل وهو 
�لتدريب؛ فبقدر جهد �لقائمني على �مل�سهد ومتكنهم من �لتدريب و�لتوجيه 

بقدر ما كانت نتائج �لطالب �مل�ساركني يف �مل�سرح �أكرب و�أف�سل. 
�إل �أنه يجب �لتنبيه على �أن هناك طالًبا موهوبني يف �مل�سرح وي�ستطيعون 
�لتاأثري و�لإبد�ع يف �مل�ساهد �أكرث من معدي �مل�ساهد �أنف�سهم، ففي هذه �حلالة 
�إعطائهم  بل  تهمي�سهم  �أو  �إهمالهم  وعــدم  �ملوهوبني،  بهوؤلء  �لهتمام  يجب 
يف  كافية  م�ساحة  و�إعطائهم  عليهم،  و�لثناء  وت�سجيعهم  �لكاملة،  �لفر�سة 
�مل�ساركة يف �إعد�د �مل�سهد بالكامل باأنف�سهم و�لإ�سر�ف عليهم فقط، و�سوف جتد 

�لنتائج فوق �خليال باإذن �هلل. 
يف  و�لإبـــد�ع  �لتدرب  على  كبرية  فر�سة  تقدم  �مل�ساهد  )�أن  �خلال�سة: 
وكذلك  �إهــمــالــه،  وعــدم  �لأمـــر،  بهذ�  �لعناية  فيجب  و�لتمثيل،  �مل�سرح  فنون 

�لرتكيز على �ملوهوبني يف هذ� �ملجال(.
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ثالًثا: واقع امل�ساهد يف املدار�س: 
كل  يف  تقدم  �لتي  �ملدر�سية  �لأن�سطة  بني  حمزًنا  و�قــًعــا  �مل�ساهد  حتتل 

جماعة، ون�ساط. 
بل رمبــا مل  �ملــد�ر�ــس  )�مل�ساهد( يف كثري من  �لن�ساط  هــذ�  حيث يغيب 

ي�ساهده بع�س �لطالب طو�ل فرتة �لدر��سة، ومن ر�أى لي�س كمن �سمع. 
�مل�سهد  �أعــرف ما هو  و�حــًد� يف حياتي، ومل  �إل م�سهًد�  �أ�ساهد  فاأنا مل 
�أثناء عر�س �مل�سهد ما  �أت�ساءل  �أمام �لطابور، فقد كنت  �أ�ساًل، وملاذ� قامو� به 

�لذي يقوم به �لطالب؟ وملاذ� ل يقومون به يف �مل�سرح؟ وما �لفائدة منه؟ 
هذ� هو حايل مع �أول و�آخر م�سهد ر�أيته، و�أكاد �أجزم باأن هناك �لعديد 
حياتهم  يف  م�سهد  �أيـــة  ي�ساهدو�  مل  و�لــطــالــبــات  �لطلبة  �آلف  مــن  و�لــعــديــد 
�لدر��سية، بل رمبا ل يعلمون �سيًئا عن هذ� �لن�ساط �سيئا، ولكي تتاأكد ��ساأل 

و�بحث ثم �بد�أ بنف�سك �أنت �أوًل و�ستجد �لإجابة حمزنة. 
- �جلانب �لثاين �لذي �أريد �حلديث عنه يف و�قع �مل�ساهد هو كيف تتم 

هذه �مل�ساهد فيما لو وجدت يف بع�س �ملد�ر�س وما �آلية عملها؟ 
�ملــد�ر�ــس  ا  وخ�سو�سً �حلــمــد،  وهلل  �لن�ساط  بــهــذ�  �ملــد�ر�ــس  بع�س  تهتم 
�أنها ت�سري كما يقال: على بركة �هلل. فلي�س هناك جدول معني  �إل  �خلا�سة، 
ت�سري عليه، ولي�س هناك �نتقاء للمو��سيع �لتي يجب �أن تطرح، ولي�س هناك 

تقدير لعامل �لوقت فقد يزيد وقد ينق�س )�إل ما رحم ربي(.
وكــل هــذه �لأمــور هي ل �سك تــدل على عــدم وجــود خطة مدرو�سة من 
�لوقت  من  �لكثري  وفــر  قد  لكان  مت  لو  �لأمــر  وهــذ�  �لدر��سية،  �ل�سنة  بد�ية 

و�جلهد ف�ساًل عن و�سوح �لأهد�ف، وو�سع �لنقاط على �حلروف كما يقال. 
�لو�قع  و�لتوجيهات ملعاجلة هذ�  �لن�سائح  عــدًد� من  �أقــدم  �سوف  لــذ�.. 

�ملوؤ�سف لهذه �مل�ساهد يف �لفقرة �لتالية. 
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رابًعا: تنبيهات ون�سائح حول امل�ساهد املدر�سية: 

و�أن يكون فيه �سيء مــن �خللل  كــان لبــد  �لأعــمــال مهما  �أي عمل مــن 
علينا  لذ�  �آدم،  بني  �سنة  و�لنق�س  فالكمال هلل  �أمــر طبيعي؛  وهــذ�  �لنق�س  �أو 

�لعرت�ف باخلطاأ وتقبل �لنقد و�لتوجيه لت�سحيحه وتغيريه. 
من هذ� �ملنطلق �أحببت �لتذكري و�لتوجيه على معاجلة بع�س �لأخطاء 
�لتي تقع يف �مل�ساهد �ملدر�سية و�لتي ذكرت جزًء� منها يف �لنقطة �ل�سابقة، وقد 

جعلتها على �سكل نقاط لي�سهل فهمها، وتقبلها.
بــاأي عمل  �لبدء  �أمامك قبل  لتجعلها  �آيــة كرمية  ذكــر  �أود  �لبدء  وقبل 

من �لأعمال وهي قوله تعاىل: زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېې 
ې ى       ى ائ ائ    ەئ ەئ وئوئ رب )�لتوبة: 1٠5(.
�أو  �ملدر�سية،  �لإذ�عـــة  يف  �مل�ساهد  عر�س  ملو�عيد  جــدول  بو�سع  قم   )1(
�أيام م�سهد، و�جعل ذلك  �أو كل ع�سرة  �أربعاء م�سهد،  حتديدها مثاًل: كل يوم 
يف جدول ي�سلم �إىل �لإد�رة يف �ملدر�سة لالطالع عليه و�ملو�فقة، وكذلك تعليقه 
يف جملة �لإذ�عة يف �ملدر�سة، و�لإعالن عنه يف �لإذ�عة �ل�سباحية، حتى يكون 
�جلميع على علم )طلبة، ومعلمون( مبو�عيد �مل�ساهد، وكذلك يت�سنى ملن يريد 
�مل�ساركة يف �مل�ساهد من �لطلبة �حل�سور �إىل م�سرف �لإذ�عة يف وقت منا�سب 

ح�سب �جلدول.
)2( �لإعالن عن ��ستقبال �لطالب �لر�غبني بامل�ساركة يف �مل�ساهد، وهذ� 
من �لأمور �ملهمة؛ فامل�ساهد لي�ست حكًر� على طالب جماعة �لإذ�عــة، و�أي�سا 
عن  �لإعـــالن  �لإذ�عـــة  م�سرف  على  لــذ�  فيها؛  �مل�ساركة  مــن  ممنوعني  لي�سو� 
��ستقبال جماعة �لإذ�عــة لأية طالب يريد �مل�ساركة و�لإبــد�ع، وكذلك ل باأ�س 
�لتي  �لأمــور  من  يعترب  ا  �أي�سً وهــذ�  �مل�ساهد  على  وتوزيعهم  �لطالب  بتنويع 
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جتعل عدًد� كبرًي� من �لطلبة ي�ساركون يف �مل�ساهد. 
)٣( تدريب �لطالب �مل�ساركني على �مل�سهد: فبعد حتديد �مل�سهد �ملر�د 
�أدو�ر، وتوزع هذه �لأدو�ر على �لطلبة �مل�ساركني من  �إىل  عر�سه يتم تق�سيمه 
خالل رغبة كل طالب يف �لدور �لذي يعتقد �أنه ينا�سبه ويبدع فيه، ول مانع 
من م�ساركة م�سرف �لإذ�عة يف حتديد �لأدو�ر بنف�سه؛ �ملهم �أن ل يتم �إجبار �أية 

طالب على دور ل يريده �أو قد يظهر عدم متكنه منه. 
ي�سمى  مــا  وهــو  عر�سه  قبل  �مل�سهد  على  �لتدريب  دور  يــاأتــي  ذلــك  بعد 
)�لربوفات(، فمن خالل هذه �لتجارب يتدرب �لطالب على �لدور �لذي وكل 
به، ويتمكن من �لإبــد�ع فيه، لذ� على �مل�سرف على �إعــد�د �مل�سهد �أن ي�ستخدم 
م�سرح �ملدر�سة لعمل هذه �لتجارب، وعدم �لقت�سار على �جلانب �لنظري، �أو 
حفظ �لدور فقط، فال غنى عن �لتجربة، ففي هذه �لتجارب ت�ستطيع �لتعديل 
و�لتغيري٠ �أما �أمام �جلمهور فاأي خطاأ حم�سوب عليك، وبالتايل جناح �مل�سهد 

من عدمه.
)٤( حتديد وقت عر�س �مل�سهد: وهذه �لنقطة من �لأمور �ملهمة جًد�، 
فامل�سهد لي�س حلقة تلفزيونية، ولي�س م�سرحية مفتوحة، بل هو فكرة معينة، 

وهدف حمدد، لذ� يجب �أن ل يزيد عن وقت �لإذ�عة �ل�سباحية �ملحدد. 
فاأنت تعلم عزيزي �مل�سرف على �مل�سهد �أن �أية زيادة يف �مل�سهد حم�سوبة 
على �حل�سة �ملدر�سية، وكذلك �لإد�رة �ملدر�سية، فهذ� خمالف لالأنظمة، فال 
)خري  �أن  و�علم  �ملعلمني،  وكذلك  �ملدر�سة  �إد�رة  �أمــام  حــرج  يف  نف�سك  جتعل 

�لكالم ما قل ودل(. 
)5( دعوة �ملعلمني �إىل �مل�ساركة يف �إعد�د �مل�ساهد: 

�إل من لديه  وهذه من �لأ�سياء �ملهمة يف عمل �مل�ساهد، وقد ل يدركها 
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خربة طويلة يف هذ� �ملجال، �إذ �إن �لأمر يتعلق باجلانب �لنف�سي؛ فكون م�سرف 
�لثناء من  �أمــام �لطابور فيح�سل على  �مل�ساهد  �لــذي يقوم بعمل  �لإذ�عــة هو 
�ملدير، و�ل�سكر من �لزو�ر، و�لإعجاب من �لطالب، هذ� رمبا يجعل بع�سا من 
�ملعلمني يكن �سيًئا يف نف�سه، وقد يالحظ م�سرف �لإذ�عــة هذ� �ل�سيء وقد ل 
ي�سعر به؛ لذ� على م�سرف �لإذ�عة �أن يدعو جميع �ملعلمني �إىل �إعد�د �أية م�سهد 
يريدونه، ويقومون بالإ�سر�ف عليه، و�لإعد�د له، فيح�سل بهذ� فو�ئد عظيمة 

قد ل يدركها م�سرف �لإذ�عة �إل بعد ح�سولها فمنها: 
1- ذهاب ما يف نفو�س بع�س �ملعلمني عليه، لأنه قد فتح �ملجال للجميع.
�إعــد�د �مل�سهد بعد �إعد�دهم لأحد  2- معرفة كثري من �ملعلمني متاعب 
�مل�ساهد، وبهذ� يعرفون �لدور و�جلهد �لذي يقوم به م�سرف �لإذ�عة يف �إعد�د 

�مل�ساهد.
٣- ح�سول تنوع وجتديد يف �مل�ساهد من خالل جتدد �لأفكار. 

٤- �إ�سعار للمعلمني باأهمية �مل�ساهد، و�مل�ساركة فيها، وكذلك دعمها.
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 فصل
تطوير أدوات اإلذاعة المدرسية

�أدو�ت �لإذ�عــة �ملدر�سية، وم�ستلزمات طالب �لإذ�عــة،  بــالأدو�ت  و�أق�سد 
فالإن�سان ل يعمل دون �أدو�ت. 

وكما �أن جماعة �لإذ�عة كغريها من �جلماعات �لأخرى حتتاج �إىل دعم 
لتوفري ما حتتاجه من �أدو�ت منها ما تو�جه به �جلمهور، ومنها ما يكون حافًز� 

لها لعمل �ملزيد من �لأن�سطة و�لرب�مج. 
�أتعرفون ما هي؟ ل  �لأدو�ت  �أهــم هذه  �سوف نتحدث معكم عن   .. لذ� 
غرفة  هــي:  �لإذ�عـــة  جماعة  �أدو�ت  من  �أد�ة  �أهــم  �إن  لكم:  قلت  �إن  ت�ستغربون 
جــًد�،  وكثري  بل  كثري،  �سيٌء  ي�سيع  دونها  فمن  �لإذ�عـــة،  نعم غرفة  �لإذ�عـــة، 
�أل  �ملــد�ر�ــس  به ولالأ�سف كثري من  تقوم  و��سح، وهــذ� ما  وي�سبح هناك خلل 
وهو عدم توفري غرفة جلماعة �لإذ�عة، ويكتفون فقط مبكان ب�سيط لغر�س 
حفظ �لأجهزة �ل�سوتية و�إخر�جها �سباًحا فقط ل غري؛ مع �لعلم باأن �ملباين 
�لتق�سري يف هذ�  �أن  �إل  �ل�سباحية  للوز�رة تخ�س�س غرفة لالإذ�عة  �حلديثة 

�لأمر هو من جانب �لإد�رة )�إد�رة �ملدر�سة(.

اجلانب االأول من جوانب التطوير يف االإذاعة هو غرفة االإذاعة:

لذ� �سوف �أحتدث معكم عن غرفة �لإذ�عة من حيث مو��سفاتها �ملطلوبة 
كغرفة لالإذ�عة يف ثالث نقاط رئي�سة هي:

�أوًل: حجم �لغرفة. 
ثانًيا: موقع �لغرفة.

ثالًثا: خ�سو�سية �لغرفة.
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اأوًل: حجم الغرفة: 
�إن متو�سط �لغرف  غرفة �لإذ�عــة كغريها من �لغرف �ملدر�سية، بحيث 
بالن�سبة  به  باأ�س  تبلغ م�ساحاتها ٤×5 مرت تقريًبا، وهذ� �حلجم ل  �ملدر�سية 
�أو�سع  غرفة  لختيار  جمــال  هناك  كــان  و�إن  منا�سب،  هــو  بــل  �لإذ�عــــة  لغرفة 
جلماعة �لإذ�عة فال باأ�س بحكم ن�ساطها �ليومي �مل�ستمر، فنحن نعلم �أن هناك 
جماعات �أن�سطتها لي�ست يومية ومع ذلك توفر لها غرف خا�سة، وهذ� ل باأ�س 
به لكن �أريد �أن �أقول باأن �لإذ�عة �أوىل و�أهم فاإن كان هناك جمال لالختيار يف 
بد�ية �ل�سنة �لدر��سية فلريكز على �أن تكون غرفة �لإذ�عة �ملدر�سية من �أكرب 
�لغرف، هذ� مطلب مني، و�أعتقد �أنه مطلب كثري من م�سريف �لإذ�عة �ملدر�سية. 
�إن �لو�قع يف كثري من  �أقــول لك:  �أن  عزيزي �لقارئ �لكرمي: يوؤ�سفني 
�ملد�ر�س هو �لعك�س، حيث يخ�س�س لالإذ�عة �أ�سغر غرفة، بل رمبا من �لغرف 
تخ�سي�س  عدم  �أو  �لزنك،  من  غرفة  عن  عبارة  هي  و�لتي  �ملهملة  �خلارجية 
غرفة لالإذ�عة �ملدر�سية من �لأ�سل، وهذ� يدل بال �سك على عدم �لهتمام بل 
ا من معلميها  �أي�سً �ملدر�سة، ورمبا  �إد�رة  قبل  �لهتمام من  �نعد�م  �أقــول  رمبا 

جتاه هذ� �لن�ساط �ل�سباحي �ملهم. 
ودعوين �أحتدث هنا عن جتربتي �ل�سخ�سية يف غرف �لإذ�عة �ملدر�سية 
�لــتــي مـــررت بــهــا، وعــمــلــت بــهــا �ــســنــو�ت طـــو�ل مــر�حــل �لــدر��ــســة �لبــتــد�ئــيــة، 

و�ملتو�سطة، و�لثانوية. 
م�سحًكا  �لأمـــر  كــان  �لبتد�ئية  �ملرحلة  يف  �لبــتــد�ئــيــة:  �ملرحلة  �أوًل: 
للغاية؛ حيث �إنه مل يكن هناك غرفة لالإذ�عة �ملدر�سية �إطالًقا طو�ل �ل�سنو�ت 
�ل�ست �لتي مررت بها، فكانو� ي�سعون جهاز �ل�سوت يف �ملق�سف، فاإذ� �أتى �ل�سباح 

�أخرجناه من �ملق�سف وو�سعناه �أمام �لطابور وبد�أنا �لإذ�عة.
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بهذه �لطريقة �مل�سحكة �أعز�ئي �لقر�ء كان حال �لإذ�عة �ملدر�سية حيث 
يخرجون جهاز �ل�سوت من �ملق�سف وي�سعونه �أما �لطابور وهكذ�، فكما �أن من 
ا من مهامه حفظ �أجهزة �لإذ�عة �ملدر�سية.  مهام �ملق�سف حفظ �لأطعمة �أي�سً
�ملتو�سطة  �ملرحلة  �لأمر كثرًي� يف  �ملتو�سطة: مل يختلف  �ملرحلة  ثانًيا: 
ا غرفة خم�س�سة لالإذ�عة  عن �سابقتها �ملرحلة �لبتد�ئية، فلم يكن هناك �أي�سً

�ملدر�سية مع كرثتها يف هذه �ملدر�سة.
�ملدر�سة(  )حار�س  �حلار�س  غرفة  يف  تو�سع  �ل�سوت  �أجهزة  كانت  فقد 
�أن  فاأ�ستطيع  �لطابور وهكذ�،  �أمــام  لتو�سع  �لباكر  �ل�سباح  ُتخرج يف  ثم  ومن 
�لإذ�عة  وتت�سلمها  لياًل،  فيها �حلار�س  ينام  كانت م�سرتكة،  �لغرفة  باأن  �أقول 
�سباًحا، هكذ� مرت �لأيام بيننا وبني حار�س �ملدر�سة يف هذه �لغرفة، يتح�سن 
بها لياًل، ونغزو� عليه �سباًحا، وبهذه �لأحو�ل مرت �سنو�ت �ملرحلة �ملتو�سطة 
بيننا وبني �حلار�س طول  �لغرفة  �ل�سر�كة يف  �أية تغيري فلم يف�سخ عقد  دون 

�ل�سنو�ت �لثالثة!!
بع�س  �لأمــر  �ختلف  �لأخــرية  �ملرحلة  هذه  يف  �لثانوية:  �ملرحلة  ثالًثا: 

�ل�سيء �إل �أنه ماز�ل م�سحًكا وفيه بع�س �لطر�فة. 
كـــانـــت غـــرفـــة �لإذ�عـــــــــة يف هـــــذه �ملـــرحـــلـــة عــــبــــارة عــــن مــبــنــى خــ�ــســبــي 
 حقيقة ل خــيــال، كــان مبنى غــرفــة �لإذ�عــــة عــبــارة عــن غــرفــة م�سنوعة من 
�خل�سب، وحتتوي على �سباك و�حد فقط وكانت ل تتجاوز م�ساحتها تقريًبا 2.5 
�إنها على �سكل م�ستطيل، هذه هي �لغرفة  �أية  × ٣.5 مرت، ب�سكل طويل  مرت 
غرفة جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية عبارة عن م�ستطيل خ�سبي ل �أدري هل �أ�ستطيع 
�أن �أ�سميها )�سندقة(كما هو �لد�رج باللهجة �لعامية، حيث ت�سمى تلك �لأبنية 

من �خل�سب )بال�سندقة(.
وكانت تقع خلف طابور �ل�سباح �إىل �لي�سار تقريًبا، و�ملحزن �ملبكي �أننا 
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كنا نقدم �لإذ�عة �ملدر�سية من هذه �لغرفة )�ل�سندقة( فال نخرج لنقدمها �أما 
�لطابور بل من خلف �لطابور حيث تقع هذه �لغرفة. 

بع�س  يف  جند  �لباكر  �ل�سباح  يف  ناأتي  كنا  عندما  �أننا  �لطر�ئف  ومــن 
�أن �لغرفة كانت ت�ستخدم لتناول �لوجبات  �أعتقد  �لأحيان بقايا �لفول، حيث 

لياًل، فن�ساهد �لأدلة على ذلك �سباًحا. 
غرفة  �إىل  �نتقلنا  بعدها  �ل�سنتني،  نحو  تقريًبا  هكذ�  �لو�سع  و��ستمر 
�لطابور  �أمــام  كانت  حيث  مميًز�،  وموقعها  م�سلًحا،  بناوؤها  كــان  حيث  �أف�سل 
غرف  ببقية  مقارنة   � جــدًّ �سيقة  كانت  ولالأمانة  �أنــه  �إل  مبا�سرة  �ل�سباحي 
�ملدر�سة. ومل يختلف �لأمر بالن�سبة لتقدمي �لإذ�عة �ل�سباحية فلم تزل تقدم 
�أمام  �ل�سباحية  �لإذ�عــة  اأ لتقدمي  �أن موقعها كان مهيًّ �لإذ�عــة مع  من غرفة 

�لطابور بن�سبه )%1٠٠(. 
�لإذ�عــة بينت فيها  �ل�سريعة يف جتربتي �لطويلة مع  بعد هذه �لرحلة 
�أنها مل تختلف  �أعتقد  و�لتي  �ملدر�سية،  �لإذ�عـــة  به غــرف  مــرت  �لــذي  �لو�قع 

كثرًي� عن �لو�قع �لذي مررمت به ورمبا �أ�سوء. 
- �نتقل �لآن �إىل �جلانب �لثاين من �ملكان بعد حجم �لغرفة �أل وهو: 

موقع �لغرفة.

ثانًيا: موقع الغرفة: 
تعترب غرفة �لإذ�عة من �أهم �لغرف �لتي يجب �لعناية باختيار موقعها 
وذلك يرجع �إىل طبيعة بر�جمها كما هو معلوم حيث حتتاج يومًيا �إىل تقدمي 
�لربنامج �لإذ�عي �ل�سباحي �أمام �جلمهور، وتوفر موقع متميز لها يقع �أمام 
�لطابور �ل�سباحي ي�سهل عمل هذه �جلماعة، حيث ل حتتاج �إىل �سعوبة ووقت 
كبري يف جتهيز �أجهزة �ل�سوت و�إخر�جها �أمام �لطابور يف ظل موقعها �ملتميز 
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�أمام �لطابور �ل�سباحي. 
وهذ� �لأمر مهم، وعظيم لذ� يجب على �إد�رة �ملدر�سة ممثلة مبديرها 
�أوًل وم�سرف �لإذ�عة ثانًيا �ختيار �ملكان �ملنا�سب لالإذ�عة �ملدر�سية، وبذل �جلهد 

يف ذلك. 
�أمام  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  �لــوز�رة يف �عتماد مكان غرفة  �أن�سى دور  كما ل 
�لطابور �ل�سباحي يف جميع خمططاتها و�أعتقد �أن هذ� �لأمر معتمد يف كثري 
�مل�ستاأجرة  �ملباين  �أ�سحاب  �إلــز�م  على  �لعمل  وكذلك  �حلكومية.  �ملد�ر�س  من 
�إر�سال خطاب  �لطابور، و�سرورة  �أمام  �ملدر�سية  بعمل غرفة منا�سبة لالإذ�عة 

جلميع مديري �ملد�ر�س لتفعيل هذ� �لأمر و�لهتمام به. 
و�لذي �أعتقده �أن هناك جهوًد� عظيمة تبذل من �لوز�رة لكن لبد من 
�لرتكيز و�ملتابعة من قبل مر�كز �لإ�سر�ف �لرتبوي، و�إد�ر�ت �لتعليم باملناطق.

ثالًثا: خ�صو�صية الغرفة:
من �لأمور �ملهمة و�خل�سائ�س �ملطلوبة يف غرفة �لإذ�عــة هو �أن تتمتع 
تد�ر  فيها  �لإذ�عـــة؛  جماعة  لطالب  فقط  تكون  بحيث  م�ستقلة،  بخ�سو�سية 

بر�جمهم، وتدر�س �أهد�فهم، وتعقد �جتماعاتهم.
�إمتام  بعد  تغلق  تكون خا�سة فقط لالإذ�عة وطالبها وم�سرفها  بحيث 
�لإذ�عة �ل�سباحية ويكون م�سرف �لإذ�عة هو من يتوىل هذه �ملهمة بحيث هو 

�لذي يقوم بفتحها وغلقها �سباًحا، �أو يف غريها من �لأوقات. 
�حتياطًيا  مفتاًحا  �لبارزين  �جلماعة  طــالب  �أحــد  مينح  بــاأن  باأ�س  ول 

حت�سًبا لأية طارئ قد يحدث مل�سرف �لإذ�عة مينعه من �حل�سور للمدر�سة. 
ا من فو�ئد هذه �خل�سو�سية �لتي متنح لغرفة �لإذ�عة ما يلي: و�أي�سً

 )1( �حلفاظ على �أجهزة غرفة �لإذ�عة من �سوتيات، و�أجهزة �إلكرتونية 



84

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

وغريها، من �ل�سرقة. 
 )2( وكذلك منًعا لأية عبث قد يح�سل من بع�س �لطلبة يف هذه �لغرفة 
يف حال بقائها مفتوحة طو�ل �ليوم، �سو�ء يف وقت �لدو�م �لر�سمي �أم بعد �لدو�م 
�لر�سمي يف ظل وجود بع�س �لأن�سطة لبع�س �جلماعات بعد �لدو�م �لر�سمي 
يف فرتة �مل�ساء؛ حيث ل يوجد م�سرفون ول مر�قبون فبقاوؤها مفتوحة بهذ� 

�ل�سكل يجعلها عر�سة كما ذكرنا لالأذى و�لتخريب. 
و�أذكــر يف �أحــد �لأيــام تفاجاأنا باأننا مل جند �أيــة كتاب يف غرفة �لإذ�عــة 
�ملــدر�ــســيــة، حيث كــانــت غــرفــة �لإذ�عــــة حتــتــوي على �لــعــديــد مــن �لكتب �لتي 
�أن هذه �لكتب قد �سرقت،  �أح�سرناها، و�ساهمنا يف توفريها؛ لكن �لو�قع هو 

و�أعتقد بكل �سهولة، فالغرفة مفتوحة طو�ل 2٤ �ساعة!!.
�أية  �إقفال �لغرفة يومًيا، وكذلك عدم م�ساركة  لذ� يجب �حلر�س على 
وتن�سيق مع  �لإذ�عــي وبرتتيب  �لن�ساط  �إل يف  �لغرفة  �أخــرى يف هذه  جماعة 

م�سرف �لإذ�عة.

 اجلانب الثاين من جوانب التطوير يف االإذاعة هو االأجهزة االإلكرتونية:

حتتاج جماعة �لإذ�عــة ب�سكل خا�س �إىل �هتمام بالغ يف توفري �لأجهزة 
�لإلكرتونية �لتي حتتاجها، وذلك نظًر� لحتياجات �لرب�مج �لتي تقدمها. 

�أ�ــســرد لكم عـــدًد�ً مــن �لأجــهــزة �لتي حتتاجها جماعة �لإذ�عـــة،  و�ــســوف 
وكذلك �ملجال �لذي ت�ستخدم فيه هذه �لأجهزة:

اأوًل: جهاز مكرب ال�صوت: 
�لإذ�عــة  �عتقادي، وجماعة  �ملدر�سة عموًما يف  �أهم جهاز حتتاجه  وهذ� 
ا، فال غنى عنه يف تقدمي �لإذ�عة �ل�سباحية، �أو �حلفالت �ملدر�سية، �أو  خ�سو�سً

�مل�سرحيات �لرتبوية، و�لأعظم �إقامة �ل�سلو�ت )�سالة �لظهر(. 
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لذ�؛ يجب �لعناية باختيار جودته وكذلك �لعناية باحلفاظ عليه، و�إن 
كنت �أقرتح تخ�سي�س جهاز مكرب �سوت خا�س لالإذ�عة �ملدر�سية حمايًة له من 
كرثة �لتنقالت،  وكذلك حتى ي�سبح هناك جهاز�ن ملكرب �ل�سوت يف �ملدر�سة يف 
حال تعطل �أحدهما يقدم �لآخر بدياًل عنه، وبذلك ن�سمن ��ستمر�ر �لن�ساط 

�لإذ�عي وغريه من �لن�ساطات من دون �نقطاع باإذن �هلل. 
وكذلك �أركز على �سرورة �لعناية مبلحقات هذ� �جلهاز )مكرب �ل�سوت( 

و�لتي تتمثل بالآتي:-
1- �ل�سماعات �لد�خلية: فيتطلب �أن يكون هناك عدد كاٍف من �ل�سماعات 
وكذلك  �ملدر�سة،  �أرجــاء  جميع  �إىل  �ل�سوت  و�سول  ت�سمن  بحيث  �لد�خلية، 
ت�سمن �سفاء �ل�سوت، وعدم ت�سوي�سه �أو �نقطاعه، لكي يت�سنى للطالب، وكافة 
�مل�ستمعني من د�خل �ملدر�سة �ل�ستماع �إىل �لرب�مج �مللقاة بكل و�سوح و�إن�سات.
�ل�سماعات  على  �لــرتكــيــز  يتطلب  وكــذلــك  �خلــارجــيــة:  �ل�سماعات   -2
�خلارجية نظًر� ملا فيها من �خلري �لعظيم فهي ت�ستخدم يف تالوة �لقر�آن قبل 
�لطابور �ل�سباحي بن�سف �ساعة تقريًبا، حيث يتم و�سع �سريط قر�آين د�خل 
يو�سع  �أو  �مل�سجل،  ي�سغل  ثم  �مل�سجل  بجو�ر  �لالقط  يو�سع  ثم  ومن  �مل�سجل 
مبا�سرة يف جهاز مكرب �ل�سوت حيث تتوفر هذه �خلا�سية يف �أجهزة مكرب�ت 
�إىل  �خلارجية  �ل�سماعات  بو��سطة  �ل�سوت  يخرج  ثم  ومــن  �حلديثة  �ل�سوت 
�أرجاء �حلي، يف هذ� �جلو �ل�سباحي، فتتقابل �لن�سائم �لإميانية، مع �لنفو�س 

�ملطمئنة من خالل هذ� �لعمل �لعظيم. 
�خلـــارج حيث  �إىل  �ملدر�سية  �لإذ�عــــة  �إيــ�ــســال  ت�ساهم يف  ــا  �أيــ�ــسً وكــذلــك 

ي�ستفيد منها �جلري�ن )جري�ن �ملدر�سة( وكل من قرب من هذ� �ل�سوت. 
�إل �أنه ولالأ�سف �ل�سديد تقوم بع�س �لإد�ر�ت �ملدر�سية بق�سر �ل�سماعات 
�خلارجية على �لقر�آن �لكرمي، و�إغالقها يف �أثناء تقدمي �لإذ�عة، وهذ� جهل 
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عظيم وخطاأ كبري، فهذه �لإذ�عة �ل�سباحية فيها خري عظيم، فيها ذكر �هلل، 
�لعلم  فيها  �لطيبة،  �لكلمة  فيها  و�ل�سنة،  فيها �حلكمة  ملسو هيلع هللا ىلص،  �هلل  ر�سول  و�سنة 

�لنافع، فيها �لتوعية �ل�سادقة يف كل ما متر به �لبالد من منا�سبات و�أحد�ث.
مع �لعلم باأن نظام �لوز�رة- حفظها �هلل و�سددها- ين�س على فتح �لإذ�عة 
�أية مانع يف هذ� �لأمر من قبل  �أعلم  �ملدر�سية عرب �ل�سماعات �خلارجية، ول 

�لوز�رة حفظها �هلل. 
�إل �أن بع�س مديري �ملد�ر�س- هد�هم �هلل- يتعللون باأن هناك �سكاوى 
من بع�س �جلري�ن وهذه �حلجة ترد على هوؤلء �ملديرين و�جلري�ن، فكما �أن 
�لقر�آن �لكرمي يبث من قبل �ل�سماعات �خلارجية مبدة تتجاوز �لن�سف �ساعة، 

فما �مل�سكلة يف ربع �ل�ساعة �لقادمة �لتي تبث من خاللها �لإذ�عة؟!.
و�إذ� كان هذ� �جلار- هد�ه �هلل- ل يريد �سماع هذه �لإذ�عة؛ فغريه يريد 

�سماعها وي�ستاق �إليها. 
لأحاديث  لت�ستمع  �ملنزل  �ساحة  يف  جتل�س  من  �ل�سن  كبري�ت  من  فكم 
ملسو هيلع هللا ىلص ومو�عظه من خــالل ما يبث من هــذه �لإذ�عـــة �ل�سافية، وكــم من  �لنبي 
�إىل م�سامعها،  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  �لن�ساء من تفتح نافذة منزلها لي�سل �سوت 
تلك  فيها  يحفظ  م�سنية  ليلة  بــات  �لـــذي  �ل�سغري  �بنها  م�ساركة  لتنتظر 

�لأن�سودة ليلقيها يف �ل�سباح. 
�أن  �إل  �جلـــري�ن؛  �أولــئــك  مــن  �لهمم  بع�س  وتلك  �مل�ساعر،  بع�س  هــذه 
بع�سهم ولالأ�سف ل يفكر �إل بالنوم و�أن ل يعكر نومه �أية �سوت فهو ل يكفيه 
نوم �لليل حتى يتبعه بنوم �لنهار فهو ل يتنازل �أن ينق�س من نومه ولو ربع 

�ساعة فقط، عجًبا!.
�أوًل  �أمــره هلل  �أمــره، وبيان نهجه، وت�سليم  لذ� على مدير �ملدر�سة حزم 
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ثم للنظام فال جمال للمجامالت يف �أمور �خلري، و��سرب و�سوف جتد �لثمرة 
باإذن �هلل. 

�لأنـــو�ع �حلديثة منه  مــن  �لعديد  )�ملــيــكــروفــون(: فهناك  �لــالقــط   -٣
لعل �أ�سهرها هو �لذي يعلق على �لثوب ب�سكل جميل، ومريح؛ بحيث يتيح لك 
�لقر�ءة بحرية، وت�ستطيع �أن مت�سك �لورقة بيدك فتقلبها كيف ت�ساء دون �أية 

م�ساعدة، ودون �أية تغيري يف �ل�سوت، ودون توقف. 
ول باأ�س باإح�سار لقطني بحيث يجعل �أحدهما مع �ملقدم و�لآخر يتنقل 
بني �لطالب �لآخرين بحيث ي�سمن ك�سب �لوقت، و�سهولة �لعر�س مع �لعلم 

� ل تتجاوز �لثالثني رياًل تقريًبا. باأن بع�س �أنو�عه رخي�سة جدًّ
�أ�ــســدد على وجــود  حتى و�إن مل يتوفر هــذ� �لــنــوع مــن �لــلــو�قــط؛ فــاإين 
حامل لالقط )�مليكروفون( و�أن تنتهي تلك �لظاهرة �مل�سحكة �لتي تقوم على 
�ملقدم  )�مليكروفون(  �لالقط  له  �لطالب مثاًل ومي�سك  �أحد  �لكلمة  يلقي  �أن 
بحيث يجعل �لالقط قريًبا من فمه؛ وهذ� فيه م�سقة للمقدم، ف�ساًل عن عدم 
و�سوح �ل�سوت يف حال حترك �لالقط مييًنا و�سماًل، ورمبا يجعل �لطالب يف 

حرج �أمام زمالئه ب�سبب عدم و�سوح �ل�سوت. 

ثانًيا: م�صجل ال�صوت: 
ولـــه عـــدة ��ــســتــعــمــالت �أهــمــهــا بــث �لـــقـــر�آن �لــكــرمي مــن خــاللــه، ومنها 
تخ�سي�س بع�س �ملقاطع �ملختارة من �لأ�سرطة وبثها يف بر�مج �لإذ�عة، وكذلك 
متجهني  �ل�سباحي  للطابور  �لطالب  مغادرة  خــالل  �إن�سادي  مقطع  ت�سغيل 
�جلهاز  هــذ�  توفري  يجب  لــذ�  �ل�ستعمالت  من  وغريها  �لدر��سية،  للف�سول 

و�ملحافظة عليه. 
�ملجال  يــرتك  و�أن  �لإذ�عـــة  كثرًي� يف  عليه  �لعتماد  عــدم  على  �أنبه  كما 
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�لقر�آن وغريه من �لرب�مج؛ لي�ستفيد  �لطلبة و�لطالبات يف قر�ءة  لإبد�عات 
منها �لطلبة و�لطالبات، ويتعودو� على �لإلقاء. 

�لإذ�عــي  �لربنامج  ت�سجيل  يف  عليه  �لعتماد  ميكن  �أنــه  ا  �أي�سً و�أ�سيف 
تلك  �إىل  �لــرجــوع  و�إمكانية  و�لتوثيق،  �حلفظ  لغر�س  وذلــك  كــامــل؛  ب�سكل 
�لرب�مج يف �أية وقت و�ل�ستماع �إليها، و�ل�ستمتاع بتذكر �أحد�ثها وجمرياتها 
حتى و�إن كانت بعد �سنني طويلة حتًما �سيبقى لها طعمها وحالوتها، وكذلك 
م�ساركاتهم  �إىل  ي�ستمعو�  ولكي  لن�سخها  �لأ�سرطة  هــذه  �لإذ�عـــة  طــالب  منح 
�لتي قدموها ويحتفظو� بها.. لذ�؛ �أ�سري �إىل �أهمية �أن يتم ت�سجيل �لربنامج 
�أو  �لإذ�عي �ل�سباحي �سو�ًء� ب�سكل تلقائي بحيث يتم ت�سجيل يوم يف �لأ�سبوع 
يومني، �أو �أن يتم عمل �أر�سيف خا�س لهذ� �لعمل بحيث يتم ت�سجيل �لربنامج 
�لإذ�عي ب�سكل كامل يومًيا، ول تظنو� �أن هذ� �لعمل م�ستحيل �أو غري ممكن؛ 
جتهيز  هو  �مل�سرف  على  ما  كل  �إن  حيث  بكثري  تت�سورون  مما  �أب�سط  هو  بل 
بد�ية  �لت�سجيل يف  �ل�سريط يف جهاز  يو�سع  �لأ�سبوع بحيث  و�حد يف  �سريط 
�لإذ�عة ويغلق يف نهايتها، ويف �ليوم �لتايل ي�ستخدم �ل�سريط نف�سه بحيث يبد�أ 
ن�ستطيع  نف�سه؛وبهذ�  �ل�سريط  يف  �لثاين  لليوم  �لإذ�عــي  �لربنامج  بت�سجيل 
ربع  يتجاوز  ل  �لإذ�عـــي  �لربنامج  لأن  و�حــد  �سريط  يف  بر�مج  خم�سة  حفظ 
ورمبا  كاملة  �ساعة  ت�سجيل  ي�ستطيع  �لو�حد  و�ل�سريط  �أقــل،  ورمبــا  �ل�ساعة 
�أكـــرث.. لــذ�؛ حــري مب�سريف �لإذ�عــــات �لتفكري يف هــذ� �لأمـــر و�ــســدقــوين لن 
ا بعد مرور �سنة �أو �سنتني بل �سرتجعون �إىل  تندمو� على هذ� �جلهد وخ�سو�سً
�أنتم وطالبكم و�ست�ستعيدون ذكريات تلك �لإذ�عات �لتي مرت  تلك �لأ�سرطة 

ون�سيتموها �إل �أن توثيقها هو ما �ساعد على حفظها و�لعناية بها )1(  . 

______
)1(  فكرة ت�سجيل الربنامج الإذاعي م�ستفادة من كتاب )الإذاعة املدر�سية( لكفاح اإبراهيم.
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ثالًثا: جهاز حا�صب اآيل وطابعة: 
�لتاريخ، ول غنى عنه يف كثري من  �لتي غريت وجه  وهو من �لأجهزة 
�ملجالت وكذلك �لإذ�عة �ملدر�سية حتتاج هذ� �جلهاز، وت�ستفيد منه، فهو و�سيلة 
مهمة يف كثري من �لأمور مثل �إعد�د �لكلمات و�لرب�مج �لأخرى كتابًة وطباعًة، 
وعمل �ملطويات، وكذلك تنظيم جد�ول �لإذ�عة �لأ�سبوعية من خالله، حيث 
ت�سهل عملية �لتغيري و�حلــذف من خالله بدًل من �إعــد�د مناذج جديدة من 

ا فيها نوع من �مل�سقة. خارج �ملدر�سة، قد تكلف كثرًي�، و�أي�سً
فوجود هذ� �جلهاز مع �لطابعة ي�سهل عدًد� من �لرب�مج �لتي يقدمها 
ويعدها م�سرفو �لإذ�عات وطالبها، وهذ� �لقرت�ح مطبق يف بع�س �لإذ�عات يف 

بع�س �ملد�ر�س وهلل �حلمد.

رابًعا: خدمة ال�صبكة العنكبوتية )الإنرتنت(: 
من �لأ�سياء �ملهمة يف تطوير �لأدو�ت �لإذ�عية وجود هذه �خلدمة خدمة 
�ل�سبكة �لعنكبوتية و�لتي متكنك من �لت�سال بالعديد من �ملو�قع �لتعليمية 
و�لهادفة؛ فوجودها يف غرفة �لإذ�عة وبني �أيدي معدي �لرب�مج ي�سهل عليهم 
�أ�سياء عديدة و�أمــوًر� حميدة منها على �سبيل �ملثال ل �حل�سر �سهولة �لبحث 
عن �ملعلومات و�إعد�د �لكلمات، وكذلك �لتفاعل مع �لأحد�ث �لدينية و�لوطنية 
�ملعلومات  �ل�سطح؛ فيتيح وجود هذه �خلدمة �حل�سول على  �لتي تطر�أ على 
�لكثرية و�لغزيرة عن هــذه �لأحـــد�ث ومــن ثم نقلها عرب �لإذ�عــة  و�لأبــحــاث 

�ملدر�سية. 
عالوة على �مل�ساركة يف �لعديد من �ملنا�سبات �لوطنية مثل �أ�سبوع �ملرور، 
�لإرهــاب، وكذلك �حلمالت  �لت�سامن �لوطني �سد  و�لدفاع �ملدين، وحمالت 
�لتو��سل معها  �لوطنية ملكافحة �ملخدر�ت؛ كل هذه �لأحــد�ث و�ملنا�سبات يتم 
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و�ملــتــابــعــة لأخــبــارهــا عــرب هــذه �خلــدمــة ممــا يجعل �لإذ�عــــة �ملــدر�ــســيــة منرًب� 
ممكن  جهد  بكل  وينقلها  بــاأول  �أوًل  �لأحــد�ث  يتابع  وطنًيا  �إ�سالمًيا  ا  �إعالميًّ
�لدر��سة وحما�سن  �آلف �لطالب و�لطالبات يف مقاعد  �إىل  ليو�سل ر�سالتها 

�لتعليم.
كما �أنه جمال خ�سب يف كل ما يتعلق بالأبحاث و�ملطويات �لتي حتتاجها 
�ملد�ر�س ب�سورة عامة؛ لذ� وجوده �سوف يخدم �لإذ�عة ب�سورة خا�سة، و�ملدر�سة 

ب�سورة عامة.
�أمتنى من �هلل �أن ي�سل قلمي �إىل �مل�سوؤولني، لي�ساهمو� يف هذ� �مل�سروع 
و�لعملية  خا�سة  ب�سورة  �لطالب  تخدم  �لتي  �مل�ساريع  مــن  وغــريه  �لــهــادف، 

�لتعليمية و�لرتبوية ب�سورة عامة.
وتف�سيالته،  �ملدر�سية  لــالإذ�عــة  �ملنا�سب  �ملــكــان  عــن  تكلمنا  �أن  بعد   -
�أدو�ت  تطوير  مر�حل  من  كمرحلتني  و��ستعمالتها  �لإلكرتونية  و�لأجــهــزة 
�لإذ�عة؛ ن�سل �لآن �إىل تطوير �أدو�ت �لإذ�عة من خالل �حتياجها �إىل جمموعة 
تعطي  و�لتي  و�خلارجية،  �لد�خلية  �للوحات  وعدد من  �لب�سيط،  �لأثــاث  من 
و�لهتمام،  �لرتتيب  وي�ساهد  يــرى  وهــو  �لإذ�عـــة  نحو  متفائلة  نظرة  �لــز�ئــر 
وكذلك للتعريف بالأن�سطة �لإذ�عية من خالل �للوحات �لد�خلية و�خلارجية.

لذ� �أفردت لها �سيًئا من �لتف�سيل و�لبيان.

واللوحات  االأثللاث  هو  االإذاعللة  يف  التطوير  جوانب  من  الثالث  اجلانب 
احلائطية الداخلية واخلارجية:

من �لأ�سياء �لتي ت�سرح �لنف�س، �أن ترى غرفة �لإذ�عة، �أو �أية غرفة من 
و�لطاولت، م�سفوفة  �لأدر�ج  فيها  من�سقة،  �لأخــرى مرتبة  غرف �جلماعات 
مرتبة، فيها �لعديد من �أدو�ت �لأثاث �لتي حتتاجها غرفة �لإذ�عة و�لتي قد 



91

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

�لغرفة  و�لتن�سيق لهذه  �لعمل  �ملهم هو  و�آخــر؛ لكن  تختلف من ذوق م�سرف 
ولعل من �أهم هذه �لأدو�ت ما يلي:-

1- طاولة بحجم 1مرت × ٠.5مرت مل�سرف �لإذ�عة تتوفر بها �أهم �لأدو�ت 
�ملكتبية مثل �لدبا�سة، و�خلر�مة، و�لأقالم، و�مل�ساطر، و�لورق، وغريها.

2- طاولة كبرية بعر�س �جلد�ر م�ستطيلة �ل�سكل و�لغر�س منها �أن ت�سع 
جميع طالب �جلماعة بحيث يلتفون حولها، في�سهل عليهم �حلو�ر و�حلديث 
حول �لإذ�عة وبر�جمها، وكذلك ميكنهم �لكتابة و�إعد�د �لكلمات وغريها من 

�لأعمال و�لرب�مج من خاللها. 
٣- وجود عدد كاٍف من �لكر��سي، وهذ� متوفر يف جميع �ملد�ر�س. 

٤- وجود درج �سغري يحتوي على عدد من �لكتب �لتي ميكن �ل�ستعانة 
بها يف �إعد�د �لرب�مج.

مــتــوفــرة يف  و�لــطــابــعــة، وهــي  �لآيل  للحا�سب  5- وجـــود طــاولــة خا�سة 
�لأ�سو�ق، وتوفر م�ساحة كبرية. 

6- وجود جهاز تكييف وهذ� مطلب مهم و�إن�ساين يف ظل �رتفاع درجات 
�حلر�رة كما هو معلوم لذ� على �إد�رة �ملدر�سة �أل تزهد فيه.

- �جلانب �لثاين و�ملهم من �إعد�د وترتيب غرفة �لإذ�عــة هو �للوحات 
مبكان  �لأهمية  من  �للوحات  وهــذه  �خلارجية،  �أم  �لد�خلية  �سو�ء  �حلائطية 
�أن نتحدث عنها؛ فهي تعترب هوية تعريفية لغرفة �لإذ�عة، حيث يتمكن من 
قر�ءتها طالب �لإذ�عــة وغريهم، فيتعرفون من خاللها على �أهد�ف �لإذ�عة 

ون�ساطاتها. 
وقد ق�سمت هذه �للوحات �حلائطية �إىل ق�سمني د�خلية وخارجية:
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اأوًل: اللوحات الداخلية: 
وهي �للوحات �لتي يجب �أن تتوفر وتو�سع د�خل غرفة �لإذ�عة �ملدر�سية 

ومن هذه �للوحات ما يلي: -
1- لوحة تبني �أهد�ف �لإذ�عة �ملدر�سية، ون�ساطاتها �لتي تقدمها، تو�سع 
يف مكان بارز يف غرفة �لإذ�عة، ويف�سل �أن تكون �أمام �لباب مبا�سرة لكي يت�سنى 
لكل من يدخل غرفة �لإذ�عــة �لنظر �إليها وقر�ءتها، ويكتب يف نهاية �للوحة 

�إعد�د/ جماعة �لإذ�عة - باإ�سر�ف/ )م�سرف �جلماعة(.
�أع�ساء جماعة �لإذ�عــة �ملدر�سية، ب�سكل مرتب ومن�سق،  2- لوحة تبني 
بحيث يجعل يف بد�يتها م�سرف �لإذ�عــة ثم بقية �لأع�ساء بت�سل�سل وترتيب، 
وقد �قرتحت �أن يتم ت�سمية كل ع�سو �أو كل ع�سوين بلقب معني مثل حمرر، 
�جلماعة،  طــالب  نفو�س  يف  �حلما�س  زرع  بهدف  وهكذ�  قــارئ،  مقدم،  من�سق، 
للوحة  )منــوذج  �لنموذج:   هــذ�  يف  بيناها  وقــد  بينهم  فيما  �لتناف�س  و�إ�سعال 

�أع�ساء جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية(

ثانًيا: اللوحات اخلارجية: 
وهي �لتي تو�سع خارج غرفة �لإذ�عة �ملدر�سية، يف �ملمر�ت �أو غريها. من 

هذه �للوحات ما يلي:

1- لوحة مكتوب عليها )غرفة جماعة �لإذ�عة( تعلق فوق �لباب بحيث 
تكون دلياًل للطالب للتعرف على هذه �جلماعة، ولبيان �أن لالإذ�عة غرفة يف 

هذه �ملدر�سة فينبغي �أل تهمل. 

2- لوحة خارجية تو�سع خارج غرفة �لإذ�عــة �ملدر�سية، �أو يف �أية مكان 
من فناء �ملدر�سة �لو��سع، تكون هذه �للوحة عبارة عن جملة �أ�سبوعية لالإذ�عة 
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�ملدر�سية، يقوم باإعد�د بر�جمها �أع�ساء �جلماعة، وكل من يريد �مل�ساركة فيها 
من خارج طالب �جلماعة، تو�سع يف مكان بارز مثل �ملمر�ت، وتغري بر�جمها 
�أ�سبوعًيا، لذ� يف�سل �أن تكون هذه �للوحة عبارة عن جيوب تو�سع فيها �لأور�ق، 
وتبدل بكل �سهولة، وبهذ� ل يحتاج �إىل تغيري �للوحة و�إمنا فقط تغيري �لورق. 

�لإعالمية،  �لإذ�عـــة  ر�سالة  من  مهم  جــزء  عن  عبارة  هي  �ملجلة  وهــذه 
فعلى م�سريف �لإذ�عات وطالبها �لعناية بهذه �ملجلة، و�نتقاء مو��سيعها بعناية، 
وكذلك  للطالب،  ت�سجيًعا  م�ساركته  حتت  طالب  كل  ��سم  يو�سع  �أن  وكذلك 
�لإعالن يف �لإذ�عة عن ��ستقبال �أية م�ساركة هادفة لو�سعها يف �ملجلة، وكذلك 
�لإجــابــات طو�ل  ت�ستقبل  بحيث  وجائزة  �سوؤ�ل  عبارة عن  ز�ويــة خا�سة  و�سع 
�أربعاء  �أو  �سبت،  يوم  �لفائز كل  �لإذ�عــة، ويعلن عن  �لأ�سبوع من قبل م�سرف 
باإجر�ء قرعة بني �لفائزين �أو �ختيار �أف�سل م�ساركة، وهذه �لفكرة ت�ساهم يف 
رفع عدد قر�ء �ملجلة حيث �أن �أية �سخ�س يريد قر�ءة �ل�سوؤ�ل لبد و�أن تقع عينه 
على �أحد �ملو��سيع �لتي يف �ملجلة؛ لذ� �أقرتح �أن تكون �إجابة �ل�سوؤ�ل موجودة 
بني فقر�ت �ملجلة حتى يتحم�س �لطالب لقر�ءة جميع فقر�ت �ملجلة، وبذلك 

حت�سل �لفائدة �ملرجوة باإذن �هلل. 

- وللعلم فاإن: جميع هذه �للوحات �لد�خلية و�خلارجية قبل �أي �سيء 
هي دعوة �إىل �لهدى و�خلري؛ فاجلميع ي�سارك فيها وي�ساهم فيها بد�فع �خلري 

و�لن�سيحة، حمت�سبني �لأجر و�ملثوبة من �هلل. 

بارز،  ن�ساط  عن  �خلارجية  �أم  �لد�خلية  �سو�ء  �للوحات  هذه  تعرب  كما 
وعمل دوؤوب ي�ستحق عليه �ل�سكر و�لعرفان، وهي يف �لبد�ية ت�سب يف م�سلحة 
و�لتميز، ثم  �لإبـــد�ع  �أيــة م�سوؤول في�ساهد هــذ�  زيــارة  �إد�رة مدر�سية عند  �أيــة 
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ت�سب بعد ذلك يف ر�سيد م�سرف �لإذ�عة وطالبها. 

�إىل �هلل، و�إظهار �ملدر�سة  َتَدعو� هذه �لفر�سة �لعظيمة يف �لدعوة  فال 
ب�سورة ح�سنة طيبة، ول تن�سو� �لتعاون فيما بينكم فاإن يد �هلل مع �جلماعة. 
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 فصل
حوافز لتشجيع طالب اإلذاعة

�لتطوير  �إىل  تــــوؤدي  �لــتــي  �لــعــو�مــل  �أهـــم  مــن  �لت�سجيع  عــامــل  يعترب 
�لتحفيز و�لت�سجيع ي�سيطر عليه  �أية عمل يخلو من عو�مل  �إن  �إذ  و�لتغيري، 
�مل�سلمني  فنحن  تطوعًيا،  �لعمل  كــان  �إذ�  ا  وخ�سو�سً �لتقدم،  وعــدم  �لــوقــوف 
بفطرتنا نوؤمن باأن كل عمل �سالح �سوف جنازى ونثاب عليه، �إل �أنه ل مانع 
من و�سع حو�فز للقفز �إىل �لأمام ، فاجلنة لي�ست باًبا و�حًد�، و�إمنا )ثمانية( 

�أبو�ب، ولي�ست درجة و�حدة و�إمنا )مائة( درجة. 
ا، و�إد�رة �ملدر�سة  من هذ� �ملنطلق يجب �أن ي�سلك م�سرف �لإذ�عة خ�سو�سً
و�لإبــد�ع  �لإذ�عــة  يف  �مل�ساركة  على  �لطالب  لت�سجيع  �لتحفيز  �أ�سلوب  عموًما 
فيها، وتقدمي �أق�سى ما ي�ستطيعون، و�ل�ستمر�ر على هذ� �حلما�س طو�ل �أيام 

�ل�سنة.
وقد ق�سمت هذه �حلو�فز �إىل ق�سمني: ـ 

اأواًل: حوافز مادية:

وت�سمل عدة �سور، منها على �سبيل �ملثال ل �حل�سر:
1- ق�سيمة �سر�ء كتب من �إحدى �ملكتبات. 

2- و�سع مبلغ مادي ب�سيط )مائة( ريال مثاًل يف ظرف و�إهد�ئه لأف�سل 
طالب يف �خلطابة. 

فمثاًل  مرحلة  �إىل  مرحلة  من  يختلف  �ملبلغ  هــذ�  �أن  �إىل  �لتنبيه  و�أود 
�أربعني  �أو  ريــاًل،  � مثاًل ع�سرين  �أقــل جــدًّ �ملرحلة �لبتد�ئية قد تكتفي مببلغ 

رياًل. وتذكر �أن هذ� �ملال �أجر لك عند �هلل تثاب عليه فال ترتدد. 
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�إد�رة  �لإذ�عــة من قبل  ٣- دفع ر�سوم دورة يف �خلطابة لطالب جماعة 
�ملدر�سة، فالإد�رة �لناجحة ت�سعى  �إىل �لنجاح وتبذل من �أجله.

٤- دفع ر�سوم يوم و�حد لطالب جماعة �لإذ�عة يف �إحدى مدن �لألعاب، 
وهذ� خا�س بطالب �ملرحلة �لبتد�ئية.

غري  �أم  �ملبا�سرة  ب�سورها  �ــســو�ء  �ملــاديــة  �حلــو�فــز  مــن  �لكثري  وغــريهــا 
�ملبا�سرة، �ملهم �أن ت�سل ر�سالتها �إىل �لقلب.

ثانًيا: حوافز معنوية:

ل  �ملادية، وقد  بكثري من �حلو�فز  �أكــرث  بل  �ملعنوية متعددة  و�حلو�فز 
ا و�إد�رة �ملدر�سة عموًما عذر يف عدم تنفيذها يف  يكون مل�سرف �لإذ�عة خ�سو�سً

ظل �نعد�م تكلفتها �ملادية �أو ب�ساطتها يف �لتكلفة �إن وجدت. 
وهذه �حلو�فز كثرية و�حلمد هلل، وحري مب�سرف �لإذ�عة و�إد�رة �ملدر�سة 
و�لأن�سطة  �ملعنوي مع طالب �جلماعات  �لتحفيز  �لطريق طريق  �سلوك هذ� 

�ملدر�سية �ملتعددة.
و�سوف �أذكر هنا عدًد� من �حلو�فز �ملعنوية على �سبيل �ملثال ل �حل�سر:

1- عمل �إفطار جماعي لطالب �جلماعة يف غرفة �لإذ�عة.
2- �لقيام برحلة برية قريبة، وب�سيطة تتعرف بها �جلماعة على بع�سها 

�لبع�س. 
٣- �إعد�د �سهاد�ت �سكر لطالب �جلماعة. 

٤- تعليق بطاقات على �جليب متييًز� وت�سجيًعا لهم.
5- توجيه �لثناء لهم من مدير �ملدر�سة بني �لفرتة و�لأخرى.

6- تكرمي طالب �جلماعة يف �حلفل �خلتامي لالأن�سطة.
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7- تعقيب م�سرف �لإذ�عة على م�ساركة طالبه بالثناء و�لإعجاب. 
 ٨- �إعفاوؤهم من �لطابور �ل�سباحي وتوجههم مبا�سرة �إىل ف�سولهم.

 9- تخ�سي�س عالمات لهم يف بع�س �ملو�د ت�سجيًعا وحتمي�ًسا لهم، ونظًر� 
ملا يقدمونه من جهود. 

1٠- ثناء �ملعلمني على طالب �جلماعة و�لفتخار بهم.
ختاًما �أقول: �إن كل هذه �لأعمال وجميع هذه �حلو�فز �ستنعك�س �إيجابيًّا 

على �لطالب و�لطالبات، ومن ثم �ستح�سد �لنتائج مثمرة باإذن �هلل.

  



98

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

 فصل
التجديد في اإلذاعة المدرسية

�إذ� كنت ت�سعى د�ئًما �إىل �لتميز يف �أية عمل تقوم به، وجتتهد يف �لو�سول 
�إىل �لقمة فاعلم �أن �سر �لتميز هو �لتجديد، �لتجديد يف كل �سيء. 

هذه هي �حلياة ليل ونهار، �سيف و�ستاء، �سهل وجبل، تلك هي �حلياة يف 
جتدد وتقلب. 

لذ�؛ على من ي�سعى �إىل �لإبد�ع، ويفكر فيه �أن يركز على عامل �لتجديد، 
ويحر�س عليه حتى يبقى د�ئًما يف �لقمة. 

وهذ� ما ن�سعى �إليه يف �إذ�عتنا �ل�سباحية فنحن نريدها �أن تكون د�ئًما 
متميزة، ود�ئما موؤثرة، فهذ� هو �لهدف �لذي ن�سعى �إليه ونحر�س عليه. 

�لأ�سباب  ببذل  �إل  عليه؛  و�لــتــوكــل  �هلل  دعــاء  بعد  �إليها  لنا  �سبيل  ول 
و�لجتهاد فيها.

�ل�سباحية، وهــو ما  �لإذ�عـــة  �لتجديد يف هــذه  �لأ�سباب هو  و�أهــم هــذه 
�سوف نتحدث عنه يف هذه �ل�سفحات باإذن �هلل. 

يف �لبد�ية �أمامك عزيزي م�سرف �لإذ�عة بحر و��سع من �لتجديد ينبع 
من �إبد�عاتك و�بتكار�تك فاأنت ت�ستطيع فعل �لكثري و�لكثري بال حدود.. 

�لتجديد  مر�حل  يف  ت�سب  �لتي  �لأفكار  ببع�س  �مل�ساهمة  �أحببت  لــذ�؛ 
لهذه �لإذ�عة �ل�سباحية، وهي كالتايل:

فهناك  لها،  ح�سر  ل  �لتي  �ملتنوعة  �لــرب�مــج  مــن  �لعديد  لدينا  �أوًل: 
�لآلف من �لرب�مج �لدينية، و�لثقافية، و�لجتماعية، و�لريا�سية، و�لعلمية.. 
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و�لعديد من هذه �لرب�مج �ملتنوعة و�لهادفة. 
حمددة  بر�مج  على  �لإذ�عـــة  وم�سرفة  م�سرف  عزيزي  تقت�سر  فلماذ� 

ومكررة طو�ل �لف�سل �لدر��سي، ورمبا طو�ل �ل�سنة �لدر��سية. 
وبعد ذلك نت�ساءل: ملاذ� يعر�س �لطالب و�لطالبات عن �لإذ�عة �ملدر�سية؟ 

وملاذ� ميلون من �سماعها؟ بل ورمبا �عتربها �لبع�س م�سيعة للوقت؟!. 
�جلو�ب: نحن من نتحمل �للوم �أوًل م�سرفني وم�سرفات فماذ� فعلنا يف 
�ل�سباحية لكي يحبها �لطالب و�لطالبات، ويحر�سو� على �سماعها،  �لإذ�عــة 
و�ل�ستفادة منها؟.. لالأ�سف �لكثري من تلك �لإذ�عات مل تفعل �أية �سيء ملعاجلة 
�أو�ساع �إذ�عتها، و�لتي يف �حلقيقة وبكل �سفافية �أ�سبحت )ميتة( بكل ما تعنيه 
هذه �لكلمة من معاٍن؛ فلي�س فيها �أية روح فقط روتني معني يبد�أ بـ)نقدم لكم 
�إذ�عتنا(ويختم بـ)على �أمل �للقاء بكم( فلي�س هناك �أية عبارة غريهما.. جفت 

�لعبار�ت، وحميت �لكلمات... 
�عذروين �إن ق�سوت عليكم بع�س �ل�سيء، فاإين ما �أردت �إل حتريك �لهمم، 
باأن ��ستالمكم زمام �لأمور يف �لإذ�عة �ملدر�سية  �أعلم  وتن�سيط �لطاقات، فاأنا 
بــاإذن �هلل  �ملدر�سية هو  �لإذ�عــة  �أو م�سرفات لهذه �جلماعة جماعة  كم�سرفني 
نابع من �إميانكم باأهمية �لدعوة �إىل �هلل لن�سرها عرب هذ� �ملنرب، وثانًياَ تطوع 
�أو�سيكم  لذ�  �لعمل؛  عــالو�ت مقابل هذ�  �أو  �أيــة حمفز�ت  فلي�س هناك  منكم 

بال�سرب و�حت�ساب �لأجر. 
وقد ر�سدت جريدة �ملدينة يف ملحقها تقريًر� يف تاريخ 1٤25/٣/29هـــ، 
�أفو�ه �لطالب  �ملدر�سة، وبيان �سلبياتها و�إيجابياتها من  لر�سد و�قع �لإذ�عــة 

�أنف�سهم، لذ� �أنقل لكم هذ� �لتقرير، �لذي ل ينق�سه �لو�سوح.
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)الإذاعة املدر�صية هل هي )اأذن يف مالطا(؟(
)�إجماع على �أن �خلجل عن�سر �أ�سا�س يف نفور �لطالب من �مل�ساركة(

- ��ستطالع يحيى �حلربي )جريدة �ملدينة(:
ذ�ت  وهــي  مــد�ر�ــســنــا،  يف  �لعريقة  �لن�ساطات  �أحـــد  �ل�سباحية  �لإذ�عــــة 
فو�ئد �إعالمية وتربوية متنوعة، لكنها تعاين من بع�س �لق�سور يف �مل�ساركة 

�لطالبية، كما �أن �لكثريين ل يرون �أهمية يف متابعتها.. 
�ل�سطور �لتالية تك�سف ما خرجنا به.. 

يف �لبدء يرى �لطالب م-م-ع �أن �لإذ�عة �ملدر�سية من �أهم �لرب�مج �لتي 
تنمي مو�هب �لطالب وتطورها، ويتحدث عن �أ�سباب �إحجام كثري من �لطالب 
يف هذ� �لن�ساط في�سري �إىل �أن �خلجل هو �أحد �أبرز هذه �لأ�سباب �إ�سافة �إىل 
�ملــرجــوة من  �لفائدة  �لــطــالب، وعــدم معرفة  ملو�هب  و�ملدر�سة  �لأهــل  �إهــمــال 
حمــددة  جمموعة  على  �لف�سول  طــالب  معظم  �عتماد  �إىل  �إ�ــســافــة  �لإذ�عــــة، 

للن�ساط �لإذ�عي دون �إتاحة �لفر�سة لالآخرين. 
- زيدو� وقتها:

�أبرز �لأ�سباب يف  �أن �خلجل  �أما �لطالب ي-ع- �س فيتفق مع �سابقه يف 
�إحجام �لطالب عن �مل�ساركة يف �لإذ�عة �ل�سباحية باملدر�سة، ويرى �أن بر�مج 
�لإذ�عة �ملقدمة يف مدر�سته مفيدة مقرتحا زيادة وقتها و�لتعدد يف بر�جمها. 

- �ل�سوت و�سعوبات �لنطق.
وي�سيف �لطالب ن- �س- م �إىل �أن �خلجل وعنا�سر �أخرى جتعل �لطالب 
ينفرون من �مل�ساركة يف �لإذ�عة �ل�سباحية حيث يقول �إن عدم مالءمة �ل�سوت 
�لإذ�عـــة  بــر�مــج  زيـــادة  ويــقــرتح  لــالإحــجــام،  �إ�سافيان  �سببان  �لنطق  و�سعوبة 
�إىل  �إ�سافة  جيد  ب�سكل  ومعًد�  مرتًبا  يكون  �أف�سل  مكان  �إىل  مكانها  وتعديل 
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�سرورة �لهتمام بال�سماعات و�أجهزة �ملايكروفون. 
- �لتعود �سروري:

�لإذ�عـــة  يف  �مل�ساركة  على  �لــطــالب  تعويد  �أن  ب  ز-  ج-  �لطالب  ويــرى 
�ملجال،  م�ساهماتهم يف هذ�  لتقدمي  �لطالب  كل  ت�سجيع  ي�ساعد يف  �ملدر�سية 
�أو  بن�سيد  �مل�ساركة  �أو  كلمة  �إلقاء  يف  يتمثل  �أن  ميكن  �لت�سجيع  هــذ�  �إن  وقــال 

غريه. 
- حتفيز متنوع:

�لإذ�عــي  �لن�ساط  على  �لطالب  لت�سجيع  �لأفكار  بع�س  ع-ع-ع  ويقرتح 
�ملتفوقني  �لطالب  �أ�سماء  وذكر  �سهرية  م�سابقات  طرح  �إن  ويقول  �ل�سباحي، 

�أ�سبوعيًّا من �أف�سل �لأفكار للت�سجيع. 
- �لإعاقة �ل�سمعية:

من  ك�سبب  �ل�سمعية  �لإعــاقــات  �إىل  �لنظر  ت  �ــس-  ن-  �لطالب  ويلفت 
�لأ�سباب �لتي حتد من م�ساركات �لطالب يف �لإذ�عة �ملدر�سية �ل�سباحية، وقال 

�إن �لتاأكد من �سالمة جميع �لطالب �سمعًيا �سيزيد من �مل�ساركات. 
- �لتاأخر هو �ل�سبب:

�إن  بالالئمة على زمالئه �لطالب حيث يقول:  �لطالب م-ع-�أ  وينحى 
دور�ت  �إقــامــة  ويقرتح  �مل�ساركة،  عن  تقاع�سهم  �سبب  هو  �ل�سباحي  تاأخرهم 

وندو�ت لتوعية �لطالب بالن�ساط �لإذ�عي و�أهميته. 
- �ملتابعة و�لتنوع:

ويتفق �لطالب )ح-ع-ج(، و )ع-ع(، و )ع- ز-خ(، و )ن-ح- �س(، و )م-
�أ- �س( على �أن �لإذ�عة �ملدر�سية بحاجة �إىل �لتنوع يف بر�جمها لتكون ن�ساطا 

م�سجعا للمتابعة و�مل�ساركة.)جريدة �ملدينة(.
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�أكــرث مــن )مــائــة( برنامج متنوع لي�سهل  �أيــديــكــم  �أ�ــســع بــني  ومــن هنا 
عليكم �لتجديد يف �لرب�مج و�لتاأثري يف �ل�سامع ، ولكن يجب �أن تتذكر باأن باب 

�لتجديد لي�س حم�سوًر� فال متل من �لبحث. 
�لقر�آن 
�لكرمي

�حلديث 
�لتقنية حديث و�سرح�آية وتف�سري�ل�سريف

و�لعامل
من �لقائلمن هوعجائبغر�ئب�أعد�د

�أرقام قيا�سيةمعلم وطالبتذكر�سوؤ�ل وجو�ب�أحلى �لكالم

معلومات لغزقف!!
عامة

�خرت�عات 
غريت وجه 

�لتاريخ

�آية و�سبب 
�لنزول

مهنة علة وعالج�نظر حولكحو�دث
ومهنيون

كتب 
وموؤلفون

�سخ�سيات بد�يات�آد�ب
لها تاريخ

ثمانية يف 
نهاياتثمانية

يعجبني ول هل تعلمفتوىقل ول تقلعامل وجاهل
يعجبني

من 
�ل�سيدلية 

�لنبوية
�أخطاء مفرد�ت

لفظية
�أحد�ث 
ملعلوماتكوتو�ريخ

على �لباغي 
تدور �لدو�ئر

مو�هب 
و�أفكار

معلومات 
�أمثالحكمعامة

موعظةطرفةن�سائحو�سية�أبيات �سعرية
دقيقة 
ريا�سية

�لوقاية خري 
من �لعالج

حدث هذ� 
�ليوم

�أ�سماء 
ومعاين

معامل 
�سياحية
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�لقر�آن 
�لكرمي

�حلديث 
�لتقنية حديث و�سرح�آية وتف�سري�ل�سريف

و�لعامل

معارك ق�سة
لالأذكياء �ألو�ن ومعاينوفتوحات

فقط
�خترب 

معلوماتك

معجز�ت �سرية عامل
كونية

حماور�ت 
�سعرية

جتارب 
م�سيئة

�لدعاء من 
�لقر�آن

من �أ�سر�ط 
�أقالم بيت ومعنى�ل�ساعة

و�سطور
من بيت 

�لنبوة
حو�ر مع 

معلم
متعة 

بناء �لذ�تهمم عاليةفو�ئد طبيةنور على نور�حلديث

مكارم 
�سموخن�سيد�أع�ساب طبيةنو�در�لأخالق

عاد�ت 
وتقاليد

كيف �أخدم 
�لإ�سالم

حو�ر مع 
طالب

من حياة 
�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص

نغمات 
رم�سانية

معارك 
وفتوحات

من �أذكار 
�مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص

�سنائع 
�ملعروف 

تقي م�سارع 
�ل�سوء

ق�سائد 
�أنقذت 

�أ�سحابها

م�سطلحات 
وتعريفات

ن�سائح 
من ذ�كرة تفكري و�إبد�عمرورية

�لف�ساء �أو�ئل �لطب�لتاريخ
و�لكون

ب�ستان 
نتائج خري جلي�س�لفو�ئد

و�إح�ساء�ت
�لطب 
�أحكام فقهية�لنف�سي

بعد هذه �لرب�مج �ملتنوعة �لتي �أرجو من �هلل �أن تاأخذو� منها بن�سيب 
�أل وهو ما مدى منا�سبة  �أود �لتذكري باأمر مهم يف �لرب�مج �ملطروحة  و�فر، 
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ومالئمة �لربنامج �لذي نطرحه على هذه �لفئة من �لطالب �أو �لطالبات.
فكما هو معلوم �أن هناك ثالث مر�حل در��سية مير بها �لطالب وهي:

- �ملرحلة �لبتد�ئية: من عمر )6- 12( �سنة. 
- �ملرحلة �ملتو�سطة: من عمر )12- 15( �سنة. 

- �ملرحلة �لثانوية: من عمر )15- 1٨( �سنة.
تنا�سبها  �لتي  وبر�جمها  لها خ�سائ�سها  �ملر�حل  وكل مرحلة من هذه 

وتوؤثر يف م�ستمعيها ب�سكل �أكرب.  

اأوًل: جمهور الإذاعة املدر�صية من تالميذ املرحلة البتدائية 
)6-12�صنة(:

 12  -6( �ملرحلة  هــذه  يف  �لطفل  �أن  �إىل  �لعلمية  �لدر��سات  ت�سري  حيث 
�ملر�حل  يف  وهــو  �ل�ستطالع،  حــب  يف  �لقوية  رغبته  �إ�سباع  �إىل  يحتاج  �سنة( 
�لثالث �لأوىل من �ملرحلة �لبتد�ئية مييل �إىل �خليال و�لتمثيل و�ملحاكاة �لتي 
�ملنتظمة  غري  �لجتماعية  �ل�سو�بط  من  ينتقل  وهو  جمتمعه،  من  ي�ستقيها 
�لتي كان يعي�سها يف منزله �إىل �ل�سو�بط �لجتماعية �ملنتظمة د�خل �ملدر�سة، 
�ل�سن �لإكثار من ق�س�س  "�لقدوة �حل�سنة" وينبغي يف هذه  �إىل  وهنا يحتاج 

�لقر�آن �لكرمي و�ل�سرية �لنبوية �ملطهرة �لتي تنمي فيهم �خليال �ملتزن.
ويبد�أ من �سن �لعا�سرة )�لر�بع �بتد�ئي( يف �لنتقال �إىل مرحلة �لو�قعية 
فاأ�سبح  و�قعية،  مادية  معارف  �كت�ساب  �إىل  �لطفل  يحتاج  وهنا  و�ملو�سوعية، 
لز�ًما علينا معاونتهم على تكوين �جتاهات فكرية �سوية، وتدريبهم على �لقيام 
باأدو�ر �جتماعية، و�للتز�م بالأخالق و�لن�سباط، وتعليمهم �مل�ساركة �لبناءة 
و�لعطاء للمجتمع و�لعتماد على �لنف�س، وت�سجيعهم على �لأن�سطة �ملتنوعة  
و�لرب�مج  �لفقر�ت  �لإكثار من  على  نوؤكد  �حلالة  ويف هذه  فنية(،  ـ  )ريا�سية 
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�لتي حتتوي على �لأنا�سيد �لإ�سالمية �ملوؤثرة، و�لألعاب �جلماعية و�لريا�سية، 
�أنــو�ع  على  �لتعرف  �إىل  �لطفل  تدفع  �لتي  و�مل�سابقات  �لإذ�عــيــة،  و�مل�سل�سالت 
�لعلوم و�خلرب�ت، �لتي تثري يف نفو�سهم �ل�سعور �لو�قعي بالنجاح، كما ميكن 
ثم  �لف�سل  جلماعة  �لنتماء  وتعميق  �لآخــريــن،  �آر�ء  �حــرت�م  على  تعويدهم 
�ملدر�سة وبالتايل �ملجتمع، كما يتعني غر�س عادة �لقر�ءة يف نفو�سهم، وتقدمي 

�لعلم ب�سورة مقنعة قائمة على �ملناق�سة �جلادة.
ولتحقيق هذه �لأهد�ف ميكن عمل �لتايل: 

- يعد �لبحث عن �أخبار �ملدر�سة �لعملية و�لجتماعية �أهم �أهد�ف هذه 
�ملرحلة �لتي ينبغي �أن ي�سارك فيها جميع �لتالميذ. 

- يقوم �لطالب بالبحث " بنف�سه " يف بطون �لكتب عن مناذج م�سرفة 
من �لتاريخ ويخت�سرها ثم يقدمها باأ�سلوبه. 

- �إجر�ء م�سابقات مبا�سرة من �سالة �لإذ�عة �إىل �جلمهور، بحيث يتوجه 
�ملجيب �إىل غرفة �لإذ�عة لالإجابة عن �ل�سوؤ�ل. 

�أو  �إجــر�ء م�سابقات علمية بني �لف�سول وتــذ�ع عرب �لإذ�عــة مبا�سرة   -
م�سجلة.

- �إجر�ء حتقيق �إذ�عي حول مو�سوع ما " كاأن توؤخذ �آر�ء جمموعة من 
�لطالب يف م�سكلة رمي �ملخلفات يف فناء �ملدر�سة �لأ�سباب و�حللول " ثم عر�س 

ذلك على �مل�سرف �ملناوب ومدير �ملدر�سة و�إذ�عة هذه �للقاء�ت. 
- تنفيذ م�سرحيات �إذ�عية مب�سطة حتث على قيم تربوية. 

- �إجر�ء �لتلميذ حو�ًر� مع �سخ�سية ز�رت �ملدر�سة، �أو مع مدير �ملدر�سة 
حول مو�سوع ما. 

" كاملحافظة  �لإذ�عــة  �لرتبوية عرب  للق�سايا  لنا يف معاجلتنا  وينبغي 
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�أ�سلوب �خلطاب يف طرحنا لهذه �لق�سية،  " مر�عاة  على �لنظافة �ل�سخ�سية 
�أ�سلوب  باتخاذ  للم�سكلة  طرحنا  يف  لأنــنــا  �لإعــالمــي؛  �جلــانــب  مــن  وتناولها 
�لوعيد و�لتاأنيب �سيتاأ�سل هذ� �ملفهوم يف نفو�س �لتالميذ، وي�سبح �سلوًكا عملًيا 
يف حياتهم، �إ�سافة �إىل عو�ئده غري �مل�سمونة، بل ينبغي �أن نتخذ من �أ�سلوب 
�ملو�سوعات؛  �لعملي حلل مثل هذه  �لدليل  �لإقناع ومقارعة �حلجة باحلجة 
يرفع من  لأنه  �ل�سرع  به  �أمر  �سلوك ح�ساري  باأن هذ�  �لتلميذ  نقنع  فعندما 
�ساأننا كم�سلمني، و�أن �لنظافة رمز رفعتنا ومنعتنا، وهي �لطريق نحو جمتمع 
نظيف خال من �لأمر��س، ثم نذكر بع�سا من �سلبيات عدم �لنظافة و�أ�سر�رها 
�ل�سحية و�لجتماعية و�لقت�سادية، ف�سوف ينتهي �لتلميذ عن هذه �لفعلة؛ 
لأنه بحكم تكوينه يف هذه �ملرحلة �سهل �لت�سكيل، وقد �رتكزت هذه �ملعلومات 

يف ذ�كرته بناًء� على قناعة �سخ�سية. 

ثانًيا - جمهور الإذاعة املدر�صية من تالميذ املرحلة املتو�صطة 
)13 ـ15 �صنة(: 

تعد هذه �ملرحلة بد�ية �ملر�هقة عند �لطفل، وي�سحب هذه �ملرحلة �لتي 
تكون حافلة ب�سل�سلة تغيري�ت ج�سمية و�جتماعية و�نفعالية رغبة �ل�سباب يف 
�لظهور �أمام �لآخرين ب�سكل خمتلف، حيث يبد�أ �هتمامهم باملظهر �ل�سخ�سي، 
�لطالب  مييل  وهنا  �لــقــدر�ت،  و�إثــبــات  ذو�تــهــم،  لتحقيق  �لعلمي  و�لتناف�س 
حماولة  وبالتايل  خمتلفة،  تبدو  �لتي  �لبطولية  بال�سخ�سيات  �لإعجاب  �إىل 
�ملغامر�ت، و�لرحالت، و�ل�سجاعة، و�ملنزلة  حماكاتها، ومن ذلك: مو�سوعات 

�لجتماعية �لعليا.
لحت�سان  حمطة  تكون  �أن  ميكن  �لتي  �لو�سائل  �أهــم  �لإذ�عـــة  وتعترب 
�لطاقات، و�لتعبري عن �لأفكار و�لطموحات، و�لنقا�س، وتقبل �لآر�ء، وخا�سة 

من �لأ�سخا�س �لذين يقدرهم �لتلميذ، ويعجب بهم.
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ومن �لأمثلة �لعملية �لتي ميكن �أن تغطي هذه �ملرحلة: �إجر�ء لقاء�ت 
مع طالب متميزين ملعرفة طموحاتهم و�أمانيهم، ثم �سوؤ�ل �أحد �ملعلمني عن 
�لتاريخ  �ملعلم بنماذج من  �لأحــالم، وهنا ي�ست�سهد  �لعملية لتحقيق  �لطريقة 

�حلديث و�لتاريخ �لقدمي لأنا�س حققو� ماآربهم نتيجة �جلد و�لهتمام.. 
ا �لقيام برحالت علمية ل�ستك�ساف نظرية على �لطبيعة،  ومن ذلك �أي�سً
وح�سور �لإذ�عة هنا لت�سجيل وقائع �لرحلة، ثم �إذ�عتها على �لطالب، وميكن 
�أن يتم �لتن�سيق لتكون �لرحلة يف وقت �لدر��سة، ويتم �لت�سال هاتفًيا بالزمالء 

ملعرفة ما تو�سلو� �إليه يف رحالتهم. 
كما ميكن �إجر�ء م�سرحيات �إذ�عية لنماذج م�سرقة من �لتاريخ، و�إظهار 

بطولتهم، ومر�كزهم �لعلمية �لتي نبغو� فيها.. ليحذو� حذوهم.  

الثانوية  املرحلة  طالب  من  املدر�صية  الإذاعــة  جمهور  ـ  ثالًثا 
)16ـ 18 �صنة(: 

وتــعــد هـــذه �لــفــرتة مــن �أخــطــر مــر�حــل حــيــاة �لــ�ــســاب، وفــيــهــا تتبلور 
�ل�سخ�سية وتكت�سب خ�سائ�سها �حلياتية �ملقبلة، وهنا ينبغي �أن نوؤ�سل فيهم 
لت�سكيل  �لبيولوجية  و�ل�ستفادة من طبيعتهم  بكل م�ساربها،  �لثقافة  مفهوم 
و�ملناق�سة  �لبحث  �إىل  �ل�ساب  بتفكري  �لنتقال  خالل  من  وتوجيهها  ميولهم 
و�لو�سول �إىل علة �لأ�سياء نتيجة للقناعة ل فر�س �لو�قع، وذلك �سينمي ثقته 

بذ�ته و�حرت�مه لالآخرين. 
ويف هذه �ملرحلة يبد�أ �إعد�د �ل�ساب للحياة �لعملية، �أو �لنتقال �إىل مر�حل 
�لعامة،  �لعملية  �حلياة  معرتك  يف  �لدخول  �أو   ،" " �جلامعة  جديدة  علمية 
وبذلك ير�سم لنف�سه طريق �مل�ستقبل، لذ� ير�عى يف �لإذ�عة �ملدر�سية �هتمامها 
تو�سيح  �أو  قدر�ته،  تنا�سب  �لتي  و�ملهن  �مل�ستقبل،  جتاه  �ل�ساب  تفكري  بتاأهيل 
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�أر�د مو��سلة م�سو�ره �لتعليمي، وبالتايل يجب �أن تكون  �ملجالت �لعلمية ملن 
ورغباتهم،  �لطالب من خاللها عن ميولهم  �ملدر�سية متنف�ًسا يعرب  �لإذ�عــة 
و�لجتاهات و�لقيم �لإيجابية مع �لبعد عن �إعطاء �لتعليمات و�ملو�عظ ب�سكل 
�ل�سرت�ك يف  على  وحثه  �ملنوعة،  �ملدر�سة  باأخبار  �لهتمام  كما يجب  مبا�سر، 

�إعد�دها وتقدميها.. وهكذ� ن�ساهم يف ��ستهالك طاقته �لكامنة ب�سكل مفيد.
- جتديد �لدماء يف �لإذ�عــة، وذلك من خالل جتديد �لطالب �لذين 
ي�ساركون يف �لإذ�عة، وكذ� جتديد �لطالبات يف مد�ر�سهن؛ فالو�قع يف مد�ر�سنا 
�أن من يقر�أ �لقر�آن �لكرمي طو�ل �ل�سنة طالب و�حد، ومن يلقي �لن�سيد طالب 
و�حــد، ومــن يقدم �لإذ�عـــة طالب و�حــد، ول يختلف �لأمــر كذلك يف �إذ�عــات 
وهكذ�  و�حـــدة  طالبة  يــوم  كــل  �ل�سباحية  �لكلمة  تلقي  فمن  �لبنات  مــد�ر�ــس 
حتتكر �لإذ�عة �ملدر�سية طو�ل �ل�سنة على جمموعة من �لطالب و�لطالبات يف 

كثري من �ملد�ر�س ـ �إل ما رحم ربي ـ.
بعيدة  ويجعلها  �ملدر�سية  لــالإذ�عــة  �لفتور  يـــورث  �سك  دون  مــن  وهـــذ� 
�أد�ء ر�سالتها ب�سكل موؤثر وفعال؛ فعندما يعتاد �لطالب على �سماع ذلك  عن 
�لربنامج من طالب و�حد، حتًما �سوف ميلون من ذلك، ورمبا يعر�سون عنه؛ 
فال نكن �سبًبا يف هذ� �لفتور و�لإعر��س عن �لإذ�عة �ل�سباحية لذ� علينا �إتباع 

نهج �لتجديد يف طلبة وطالبات �لإذ�عة �ل�سباحية.
ويل معكم هذه �لأمثلة �لتي ت�ساعد على �لتجديد.
عزيزي م�سرف �لإذ�عة - عزيزتي م�سرفة �لإذ�عة: 

- �جعل هناك عدًد� من �لطالب لقر�ءة �لقر�آن ممن يجيدون �لرتتيل 
و�لتجويد، مثاًل �خرت خم�سة طالب بحيث يقر�أ كل يوم طالب من �خلمي�س 

�إىل �لأربعاء وهكذ�.
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ترتيب معني  على  ووزعهم  �لأنا�سيد  لإلقاء  �لطلبة  نخبة من  �خرت   -
�آخر  طالب  يلقي  �لثاين  �لأ�سبوع  ويف  طالب،  �لأول  �لأ�سبوع  يف  يلقي  بحيث 
وهكذ� يتتابعون يف �لإلقاء كل يعرف دوره ثم يتكرر �لدور يف �ملرة �لتالية بهذ� 

�لرتتيب نف�سه. 
- �جعل هناك عدًد� من �لطلبة بحيث يقومون باإعد�د �لكلمات و�إلقائها، 
ول تركز على طالب و�حد حتى و�إن كان مبدًعا يف �إعد�د �لكلمات �ل�سباحية 
و�إلقائها بل �أطلب من غريه من �لطالب �أن يلقي �لكلمة �ل�سباحية، و�سجعهم 
�ل�سباحية،  �لــكــلــمــة  �إىل  �مل�ستمعون  �لــطــلــبــة  يتحم�س  حــتــى  وهــكــذ�  عــلــيــهــا، 

وينتظرون كل يوم �سوت جديد لها. 
ا نوعها و�سكلها ثم وزعها على طالبك  - باقي �لفقر�ت يف �لإذ�عة �أي�سً
دون تخ�سي�س لهم، مثاًل: ل جتعل هناك طالب خم�س�س يف فقرة هل تعلم 
�إح�سار �حلكم فقط،  �أنت عليك  �أو خم�س�س للِحَكم؛ بحيث تقول له:  فقط، 
و�أنت عليك �إعد�د فقرة هل تعلم فقط؛ ل بل عليك �أن تعطيهم كل يوم فقرة 
خمتلفة عن �لأخرى، فمن �أح�سر �حلكمة �ليوم يح�سر غًد� فقرة هل تعلم .. 

وهكذ� حتى تظهر �إبد�عاتهم وينتظرها �ل�سامع بكل �سغف و�سوق. 
- بهذ� �لتجديد يف �لطلبة وكذلك �لطالبات �سوف ترى وجوًها جديدة، 

وت�سمع �أ�سو�ًتا جميلة، وتخرج �إبد�عات كامنة... باإذن �هلل. 
ا �أود �لتنبيه على �أمٍر مهم �أل وهو: �أنه قد يطغى �لن�ساط �لإذ�عي  و�أي�سً
�ملدر�سية  وو�جباتهم  ن�ساطاتهم  باقي  على  �ملتحم�سني  �لطالب  لدى  خا�سة 

فين�سرفون كليًة لهذ� �لأمر على ح�ساب بقية �لأمور �ملطلوبة منهم.
وهذ� �لأمر يتعار�س كلًيا مع �أهد�ف �لإذ�عة �ملدر�سية؛ فم�ستوى �لطالب 
�أوًل، ثم �لأن�سطة �ملدر�سية ثانًيا.. لذ�؛ علينا �ملو�زنة بني �لأمرين،  �لدر��سي 

و�إعطاء كل �أمٍرٍ حقه.
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وكذلك: �أختم بالتنبيه على �أن �لغرية و�حل�سد بني طالب �لإذ�عة قد 
�لتعامل مع هذه  �مل�سرف  �إذ� مل يح�سن  حتدث وبالتايل ت�سبح عاماًل هد�ًما 

�لأمور وح�سمها يف �لوقت �ملنا�سب و�لأ�سلوب �ملنا�سب.
- �لتجديد يف �مل�ساهد �لتمثيلية، وتغيري �لروتني و�لنمط �لذي مت�سي 
عليه؛ فاملو��سيع متكررة مثاًل بر �لو�لدين، و�لكلمات حمفوظة؛ بحيث يحفظ 
ا معينة ما �إن ياأتي �مل�سهد �إل وي�سمعونها  �لطالب �مل�ساركون يف �مل�سهد ن�سو�سً

�أمام �لطالب مع بع�س من �حلركات... ثم ينتهي �مل�سهد.
بالطبع �سوف تكون �لنتيجة غري مر�سية فكما يقال: لكل فعل ردة فعل 

م�ساوية له يف �لقوة ومعاك�سة له يف �لجتاه. 
ا �سوف يقابل بــربود، وهذ�  �أي�سً �لتمثيلي يقدم بربود  �مل�سهد  فــاإذ� كان 
هو �ل�سبب �لذي يجعل �مل�سهد �لتمثيلي غري موؤثر �إطالًقا ورمبا ين�سى بعد 

�لنتهاء من عر�سه مبا�سرة كاأن �سيًئا مل يكن. 
لذ� �حر�س عزيزي �مل�سرف - عزيزتي �مل�سرفة على �لتجديد يف �مل�ساهد 

�لتمثيلية و�إليك عدًد� من �لأمثلة: 
- �خرت مو��سيع جديدة مل�ساهدك �لتمثيلية، و�إياك �أن تخاف من عدم 
تقبلها بل �حر�س د�ئًما على عدم ��ستعجال �لنتائج، ول تعباأ مبن يطلق عليك 
�لأحكام من دون �سبب؛ بل ��ستمر يف طرح مو�سوعاتك �جلديدة، و�سوف جتد 

�لنتيجة �ملرجوة باإذن �هلل. 
ا من هذه �ملو��سيع:  و�إليك بع�سً
- )�ل�ستخد�م �ل�سيئ للجو�ل(.

- )م�ساهدة �ملو�قع �خلليعة(.
- )�ملعاك�سات يف �لأ�سو�ق(.
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- )�ل�ستهز�ء بال�سعائر �لدينية(.
- )�لت�سبه بالكفار(.

- )�مل�ساجر�ت خارج �ملدر�سة(.
- )�لتفوق �لدر��سي(.

- )ت�سجيع �لأندية... ل يعني... تفرق �لأحبة(.
- )�حذر رفقاء �ل�سوء(.

-)تعاطي �ملخدر�ت... هالك... و�سياع(.
- )�لتفحيط.. �ملتعة بنكهة �ملوت(.

وكذلك قم ببع�س �لإ�سافات �جلميلة من خالل مكرب �ل�سوت مثل: 
- مقطع قر�آن.
- مقطع ن�سيد.

- مقطع من حما�سرة... �إلخ.
ينا�سب  ما  ح�سب  �لطالب  يرتديه  �لــذي  �لــزّى  با�ستخد�م  قم  وكذلك 

�لدور مثاًل: 
- لب�س بالطو �أبي�س )�إذ� كان �لدور ميثل �سخ�سية �لطبيب(.

�سخ�سية  ميثل  �لـــدور  كــان  )�إذ�  وحلــيــة  ق�سري،  وثـــوب  ب�ست1،  لب�س   -
دينية(.

- لب�س بدلة ريا�سية )�إذ� كان �لدور ميثل �سخ�سية ريا�سية(.
�ملر�أة  �لــدور ميثل �سخ�سية  )�إذ� كان  - )للطالبات( لب�س حجاب كامل 

�ملحت�سمة(.
وكذلك قم با�ستخد�م بع�س �لأدو�ت �لتي تخدم �لدور يف �مل�سهد مثل: 

ْي َلُه ، يرتديه اأْهُل الريف يف ال�ستاء.  �ْسج ، ل ُكمَّ وف غليظ النَّ )1( ِك�َساٌء من �سَ
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- ��ستخد�م بع�س �ملا�سات و�لكر��سي.
- ��ستخد�م ع�سى يتكئ عليها �إذ� كان �لدور يخدم �سخ�سية كبري �ل�سن.

- ��ستخد�م �لنظار�ت.
- ��ستخد�م كتاب �أو م�سحف )�إذ� كان �مل�سهد يتطلب ذلك(.

وهي  بالرتتريون  ي�سمى  ما  �أو  �لأحمر(  )�لأيودين  مطهر  ��ستخد�م   -
مادة حمر�ء معقمة �سائلة �سبيهة بالدم ت�ستخدم )للدللة على �أن هناك �إ�سابة 

�أو جرح( وهي موجودة يف �ل�سيدليات. 
- ��ــســتــخــد�م �لأجــهــزة �لإلــكــرتونــيــة �حلــديــثــة مــثــل: �جلــــو�ل، �لتلفاز، 

�حلا�سب �لآيل )لب توب( �إذ� كان �مل�سهد يتطلب �إح�سار �أحدها.
و�خــرت  �لأدو�ر،  على  وتوزيعهم  �لــطــالب  تنويع  على  �حــر�ــس  وكــذلــك 
لكل م�سهد طالًبا جدد بقدر �مل�ستطاع ومن ف�سول متعددة، ول تقت�سر على 
ا ينتظر هذه �لفر�سة  طالب معينني، حتى و�إن كانو� متميزين فغريهم �أي�سً

للم�ساركة و�إظهار متيزه. 
�خلال�سة )�أن كل هذه �لطرق و�لو�سائل يف �سبيل �لتجديد و�لتطوير 
يف �مل�ساهد �لتمثيلية حتتاج جهًد�، ووقًتا، وماًل... لكن �إذ� �حت�سبت �لأجر عند 
�هلل؛ �سوف ت�سعر باأن كل ما تقوم به جهد قليل يف طريق بحر �لدعوة �إىل �هلل، 
فف�سل �هلل عليك عظيم، وعملك �سعيف؛ فابذل �لعمل )�ل�سالح(- و�أخل�س 
�لنية، و�سوف جتد هذه �لأعمال باإذن �هلل يف �سحائف �أعمالك يوم ل ينفع مال 

ول بنون �إل من �أتى �هلل بقلب �سليم(. 
- جتديد �مل�سرفني و�مل�سرفات على �لإذ�عة �ملدر�سية: و�أرجو �أل يغ�سب 
مني حمبو� �لإذ�عة من �مل�سرفني و�مل�سرفات فاأنا �أعلم حر�سكم جميًعا وبذلكم 
تريد  �أنــك  فكما  و�لتغيري..  �لتبديل  �لــكــون  يف  �هلل  �سنة  هــذه  لكن،  للجهود 
ا غريك يريد �أن ي�سع له ب�سمة فيها،  �مل�ساركة يف �لإذ�عة و�مل�ساهمة فيها فاأي�سً
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فال مانع من �ملناف�سة بني �ملعلمني يف تويل �لإ�سر�ف على �لإذ�عــة �ملدر�سية، 
�سنة  كــل  ُيختار  بحيث  وحتــديــده  ذلــك  تنظيم  و�لإد�رة  �ملدر�سة  مدير  وعلى 
�لإذ�عــة  �ل�سباحية، وكذلك م�سرفة جديدة على  �لإذ�عــة  م�سرف جديد على 

�ل�سباحية كل �سنة وهكذ�.
وما �أريد �لتنبيه عليه هو �أن كونك �أيها �ملعلم و�أيتها �ملعلمة ل�ست م�سرًفا 
على �لإذ�عة �ملدر�سية ل يعني عدم �أحقيتك يف �مل�ساركة يف �إجناح �لإذ�عة؛ بل 
ما  بقدر  �لإذ�عــــة  يف  ف�ساهم  و�حـــد،  بيت  ويف  و�حـــدة،  �سفينة  يف  جميًعا  نحن 
ت�ستطيع �سو�ء يف بر�جمك �أم �أفكارك �أم م�ساهدك، فهذ� جمال للدعوة �إىل �هلل 

ولي�س حكًر� على �أحد. 
رحم  مــا  �إل  ـ  ذلــك  خــالف  على  مد�ر�سنا  و�قــع  �إن  �ل�سديد!!  ولالأ�سف 
ربي- فم�سرف �لإذ�عة ثابت ل يتغري ي�ستمر لعدة �سنو�ت رمبا ت�سل خلم�س �أو 
ع�سر �سنو�ت وهذ� بالطبع �سد �لتجديد و�لتطوير �لذي نن�سده من �لإذ�عات 

�ملدر�سية.
وم�سرفة  م�سرف  يف  تتوفر  �أن  ينبغي  مهمة  نقاط  عــدة  طــرح  �أود  كما 
ا �أن يتم �ختيار �مل�سرفني و�مل�سرفات بناًء� عليها  �لإذ�عة �ملدر�سية بل؛ �أود �أي�سً

قدر �لإمكان:
�إىل  مييل  ل  ومــتــزنــة،  هــادئــة  �سخ�سية  �مل�سرف  �سخ�سية  تكون  �أن   -1

�لغ�سب و�لع�سبية لأتفه �لأمور.
2- �أن يكون و��سع �لثقافة و�لطالع.

�سيكون  لأنــه  �لآخرين  مع  وتعامله  مو�عيده  يف  من�سبًطا  يكون  �أن   -٣
قدوة ملن يعملون معه من �لطالب.

تعزيزها  على  و�لعمل  لنقلها  ي�سعى  مت�سلبة  �آر�ء  لــه  تكون  ل  �أن   -٤
�أن يكون معتدًل هدفه �لأول  وتر�سيخها يف نفو�س �لطالب عرب �لإذ�عــة، بل 
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و�لأخري خدمة �لطالب و�لنهو�س مب�ستو�ه �لفكري.
5- �أن تكون لديه �ملقدرة على �لعمل �جلماعي و�إد�رة �جلماعة.

6- �أن يعمل على �لتجديد و�لتنويع يف برناجمه �لإذ�عي.
ا على تعليمها و�لنهو�س بها  �أن يكون مهتًما باللغة �لعربية حري�سً  -7

و�حلفاظ عليها.
برناجًما  ي�سع  و�أن  ومنهج �سحيح  �سليمة  عقيدة  �ساحب  يكون  �أن   -٨

يعمل على حتقيق جملة من �لأهد�ف.
9- �أن يكون متعاوًنا وعادًل ويقبل �لنقد ب�سدر رحب. 

يــغــري من  �ملــدر�ــســيــة؛ بحيث  �لإذ�عـــــة  �لــتــجــديــد يف م�سمى جــمــاعــة   -
"فر�سان �ملنرب"  "نادي �ملذيعني" �أو  "جنوم �لكلمة" �أو  "جماعة �لإذ�عة" �إىل 
�أو غريها من  �أو جماعة �ل�سلف(-  "�أ�سدقاء �لإذ�عة" �أو )�أحفاد �ل�سحابة  �أو 
من  يتم  �لإذ�عـــة  جماعة  م�سمى  يف  تغيري  �إحـــد�ث  �إىل  تهدف  �لتي  �لأ�ــســمــاء 
�لطالبات  �أو  و�إ�سعار للطالب  �لإذ�عــة،  �مل�ساركة يف  �إىل  �لطالب  خالله جذب 

باأن جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية تعي�س تغيرًي� حقيقًيا ي�ستحق �ل�سكر و�لثناء.
حتتويه  ومــا  �مل�سمون  جتــدد  يتبعه  �مل�سمى  جتديد  يكون  قــد  ــا؛  و�أيــ�ــسً
ا �لتجديد فيها بل؛ ل نن�سى باأن م�سمى )جماعة  �لإذ�عة من بر�مج فيتم �أي�سً
�لإذ�عة( قد عا�س �سنيًنا طويلة وهو مل يتغري يف مد�ر�سنا وبالتايل فاإن توقع 
�لــذي مل يتغري قد يكون له جــذور يف  �ل�ساأم و�مللل من م�سمى هذه �جلماعة 
لها  يــكــون  قــد  �مل�سمى  لتغيري  عملية  و�إحــــد�ث  و�لــطــالــبــات،  �لــطــالب  نف�سية 
ومتحم�سة  متفائلة  بــذور  وزر�عـــة  �جلـــذور  هــذه  �جتثاث  يف  �لكبري  مفعولها 

ل�سماع �لإذ�عة �ملدر�سية، وكذلك �مل�ساركة فيها .  
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 فصل
قصص ومواقف في اإلذاعة المدرسية

حتتل �لإذ�عة مكانة عظيمة يف نفو�س كثري من �لنا�س ممن مرو� على 
مقاعد �لدر��سة، فمن بني م�سارك فيها، ومن بني م�ساهٍد لها، �إل �أن �جلميع 
و�لــتــي مــرت بهم عند  �لــذكــريــات  ا مــن تلك  ذ�كــرتــهــم بع�سً و�أن حتفظ  لبــد 
م�ساهدتهم لها �أو م�ساركتهم بها فاأ�سافت هذه �لذكريات نكهة خا�سة وطابًعا 

فريًد� كلما تذكروها �أو رووها. 
ا من �ملو�قف و�لق�س�س  من بني تلك �لذكريات �أحببت �أن �أذكر لكم بع�سً

�لتي ح�سلت يل �سخ�سًيا �أو ذكرت يل من بع�س �أ�سدقائي.
وقد �خرتت لكم منها �ست ق�س�س لتعي�سو� هذه �للحظات بنكهة فريدة 

ا من ف�سولها.  تعيد لكم ذكرياتكم �ملا�سية فتعي�سو� بع�سً
�أنني  �إل  �أية تعليق حتا�سًيا لالإطالة،  �أذكر �لق�سة لكم من دون  و�سوف 
� على بع�س  �ل�ست جميعها وب�سكل خمت�سر جــدًّ �لق�س�س  �آخــر  �أنبه يف  �سوف 

�لت�سرفات �لتي وقعت من قبل بع�س �ملعلمني يف �لق�س�س.

الق�صة الأوىل: 
يخربين �أحد �لأ�سخا�س �أنه عندما كان يف �ملرحلة �ملتو�سطة �أر�د م�سرف 
�لإذ�عة �أن يجدد يف �لإذ�عة �ل�سباحية؛ بحيث يغري طالب �لإذ�عة �لذين كانو� 
يخرجون كل �سباح، حتى يخرج �إىل �لإذ�عة وجوه جديدة، ولكي يح�سل هناك 

جتديد يف �لن�ساط.
�أو طالبني لكي  ر�ئــد �سف طالًبا  �أن يخرج كل  �لإذ�عـــة  فطلب م�سرف 
�أحــد �لطالب �جلدد  �لق�سة  �لــذي روى يل  �لإذ�عـــة، وكــان زميلي  ي�سارك يف 
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�لذين �ختريو� من قبل رو�د �ل�سفوف. يقول: وكلوين بقر�ءة �لقر�آن �لكرمي 
يف بد�ية �لإذ�عــة، ون�سقو� معي على ذلك يقول و�أنا ل �أعلم �سيًئا عن �لإذ�عة 

ومل �أخرج يف �أية يوم من �لأيام لالإذ�عة.
يقول: عندما �أتى �ل�سباح ذهبت �إىل �ملدر�سة، وذهبت لال�سطفاف �أمام 
�لطابور للم�ساركة يف �لإذ�عة �جلديدة �لتي يفرت�س منها �أن تقدم �سيئا جديًد� 

و�إبد�ًعا يتفوق على طالب �لإذ�عة �ل�سابقني. 
�أن  �إىل  ر�سول �هلل  و�ل�سالم على  و�ل�سالة  �ملقدم بحمد �هلل  بد�أ  يقول: 

قال: ون�ستمع �لآن �إىل �آيات بينات ومع �لطالب )فالن(.
�لقر�آن  من  �آيــات  �أقــر�أ  لكي  )�مليكروفون(  �لالقط  �إىل  تقدمت  يقول: 
كما ُطِلَب مني، �إل �أن �لو�قع �أنني وقفت �أمام �لالقط و�أمام زمالئي دون �أن 
�أحتدث ب�سيء �أبًد�.. فقط �أنا �أمام �لطابور، وبجانبي �لالقط دون �أن �أتكلم باأي 
�سيء فقط �سامت.. و�لطالب و�ملعلمون �أمامي ينظرون و�لطالب منده�سون 
�جلميع ي�ساهد و�لكل يرتقب �إل �أنني ظللت �سامًتا و�قًفا مل �أ�ستطع �حلديث 
�ملعلمني  �أحــد  �إىل  تقدم  �لنتظار  وطــول  �ل�سمت  هــذ�  مع  يقول:  �سيء.  بــاأي 
وقال: تكلم.. فلم �أجبه.. فقال: تكلم... فلم �أجبه.. ف�سربني من �خللف وقال 

�أمام �لطابور وهو مم�سٌك بي: هذ� من �أين �أتيتم به؟!. 
�ملــوقــف �مل�سحك �ملده�س مــن هــذه �لإذ�عـــة �لتي كان  يــقــول: بعد هــذ� 
ينتظر منها �أن تقدم ما مل يقدمه �لطالب �ل�سابقني، �إذ بها تلغى من �أول يوم، 
�أنني قد  �ل�سابقني لالإذ�عة ف�ساًل عن  �إعــادة �لطالب  ويقرر م�سرف �لإذ�عــة 
�ملحرج  �ملوقف  �ل�ساخرة من زمالئي جر�ء هذ�  �لتعليقات  �لعديد من  تلقيت 
�لذي ز�ده بلة ت�سرف �ملعلم معي �أمام زمالئي، ول �أعلم هل بقي هذ� �ملوقف 
يف ذ�كرة من كان متو�جًد� ذلك �ليوم يف �لطابور من �ملعلمني؟ .. �نتهت هذه 

�لق�سة و�ترك �لتعليق عليها لكم �أيها �لقر�ء �لكر�م. 
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الق�صة الثانية: 
مع  مني  طلب  حيث  �لبــتــد�ئــيــة.  �ملــرحــلــة  يف  كنت  عندما  معي  وقــعــت 

جمموعة من �لطلبة �أن نن�سد �أن�سودة يف �لإذ�عة �ل�سباحية �أمام �لطابور.
يـــز�ل حتى �لآن يعمل بــه يف  وكــمــا هــو معمول بــه يف ذلــك �لــوقــت، ول 
�ملر�حل �لبتد�ئية، وهو �أن يقوم �لطلبة �لذين يوؤدون �لن�سيد يف �لإذ�عة بعمل 
د�ئرة حول بع�سهم و�لالقط )�مليكروفون( يكون يف �لو�سط ثم ين�سدون وهذ� 
�أنه ح�سل و�أن حدث من بع�سنا و�أنــا و�حــٌد منهم  �إل  �أنا وزمالئي،  ما فعلناه 
�سيٌء من �ل�سحك �سمع هذ� �ل�سحك �ملعلمون و�لطالب من خالل �لالقط، 
فما كان من وكيل �ملدر�سة يف ذلك �لوقت �إل �أن هجم علينا قبل �إمتام �لن�سيد 
�أدري ما �لذي ح�سل  �أمام �لطابور، ول  وقام ب�سرب �أحدنا، وتوبيخنا جميًعا 
بعد ذلك.. �إل �أنني �أتذكر �أننا كنا يف �سدمة �سديدة مل نكن نتوقعها يف حال من 

�لأحو�ل و�حلمد هلل على كل حال. 

الق�صة الثالثة: 
عندما كنت يف �ملرحلة �لثانوية كنت �أ�سارك يف �لإذ�عة �ل�سباحية وكان 
باليد. فقام  �لذي مي�سك  �لعادي  �لنوع  ن�ستخدمه هو من  كنا  �لذي  �لالقط 
�أحد �لطلبة ب�سر�ء لقط جديد يعلق على �لثوب ول يحتاج �إىل �مل�سك باليد. 
�إل �أننا حقيقة مل نكن نعرف كيف ن�ستخدمه فقط كنا عندما يبد�أ وقت �لإذ�عة 

ن�سغل جهاز �ل�سوت ونبد�أ بتقدمي �لإذ�عة.
ا من طالب  ويف �أحد �لأيام ذهبت �إىل غرفة �لإذ�عة مبكًر� ووجدت بع�سً
جماعة �لإذ�عــة فبد�أنا نتحدث مع بع�سنا �إىل حني ح�سور �لطالب وجميء 

وقت تقدمي �لإذ�عة.
�ل�سوت  جــهــاز  بت�سغيل  �أحــدنــا  قــام  �إذ  �حلــالــة  هــذه  على  نحن  وبينما 
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��ستعد�ًد� لالإذ�عة حتى نكون جاهزين عند بد�أ وقت تقدمي �لإذ�عة. 
وفعاًل �أكملنا �حلديث �لذي بيننا ود�ر حو�ر حول �أحد �ملعلمني هل هو 
�سديد على �لطلبة �أم ل. وبد�أنا نعطي �لآر�ء حوله، و�لأحاديث وفجاأة!! دخل 
وبــد�أ ي�سرخ  باإغالقه،  �ل�سوت وقام  �لإذ�عــة م�سرًعا نحو جهاز  علينا م�سرف 
ويقول: جميع �حلديث �لذي تتحدثون به م�سموع يف �خلارج ثم خرج مغ�سًبا. 

متلكتنا �لده�سة و�ل�ستغر�ب.. كيف حدث هذ�؟ 
و�إذ بنا نعيد �لنظر لنجد �أن �ملجرم �لذي ف�سحنا ونقل �أحاديثنا للخارج 
وقام باإي�سالها �إىل �ملعلمني و�لطلبة هو هذ� �لالقط �جلديد؛ حيث �إننا عندما 
قمنا بت�سغيل �جلهاز كان مفتوًحا ومل يغلق فكان �أية حديث حتدثنا به منذ �أن 
قمنا بت�سغيل �جلهاز هو م�سموًعا منقوًل للخارج عرب هذ� �لالقط �لذي كان 
بني �أيدينا ونحن ل نعلم باأنه هو �جلا�سو�س �لذي نقل كالمنا ونحن يف غفلة 

عنه. 

الق�صة الرابعة: 
وقد نقلتها من كتاب )�أفكار دعوية للمعلمني و�ملعلمات( وهي: 

ْت �إحدى �لإذ�عات طالبات يف �ل�سف �لثاين متو�سط ول تعلم �ملعلمة  �أعدَّ
عبارة عن  �ل�سباحية  �لإذ�عــة  نهاية  بــاأن  وفوجئ �جلميع  �سيًئا..  �أمرهن  من 
�أغنية فا�سحة لأحد �ملغنني بدًل من )�أ�سبحنا و�أ�سبح �مللك هلل(، �نتهت هذه 
على  �مل�سرفة  �ملعلمة  �أيــن  ا  عري�سً �سوؤ�ًل  تطرح  و�لتي  �ملحزنة،  �ملوؤملة  �لق�سة 
يا رعاك  �علمي  �لق�سة حيث تقول: )ثم  �إىل تعليق ر�ويــة  �لإذ�عــة؟ لن�ستمع 
�هلل �أن �لطالبات يف هذه �ل�سن يف �سن �ملر�هقة بحاجة �إىل �لتوجيه و�لإر�ساد.. 
فماذ� عليك لو فرغت ولو ن�سف �ساعة تطلعني فيها على فقر�ت �لإذ�عة قبل 

تقدميها حتى ل يحدث ما ل حتمد عقباه(.
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الق�صة اخلام�صة: 
طلب �أحد �لأطفال من معلمه �لذي يدر�سه يف �ملنزل �أن يح�سر له كلمة 
�سباحية ليلقيها يف �لإذ�عة �ملدر�سية، وفعاًل يف �ليوم �لتايل قام معلم �لطفل 
باإعد�د كلمته وو�سعها يف جيبه، وقبل خروجه من �ملنزل �أعطته زوجته طلبات 
ا يف جيبه ثم خرج بعدها �إىل منزل �لطفل وبعد �أن  �ملنزل يف ورقة وو�سعها �أي�سً
�أنهى معه مر�جعة بع�س �ملو�د �أعطاه �لورقة �لتي يف جيبه وقال له: هذه كلمة 

�ل�سباح ثم ذهب �ملعلم وخرج.
بعد ذلك و�سع �لطالب �لورقة يف حقيبته لكي يقر�أها �سباًحا يف �لإذ�عة، 
وهو ما حدث يف �لغد حيث تقدم �لطالب لقر�ءة كلمته وفتح �لورقة ثم قر�أ 

�أمام �لطابور �لآتي:
 )طلبات �ملنزل: 

1- بي�س 
2- طماطم 

٣- ب�سل... �إلخ(   
ما �لذي ح�سل؟.. ما �لذي حدث؟.. �لذي حدث �أن معلمه �أعطاه ورقة 
�لطلبات �ملنزلية، بدل من ورقة �لكلمة �ل�سباحية فاأخرج �ملعلم باخلطاأ ورقة 
)ل  يفتحها.  �أن  دون  �لطفل  جيب  يف  وو�سعها  جيبه  مــن  �ملنزلية  �لطلبات 

تعليق!!(

الق�صة ال�صاد�صة:
طلب �أحد �ملعلمني من �أحد �لطالب يف �ملرحلة �ملتو�سطة �أن يح�سر كل 

يوم حكمة �سباحية، ليلقيها يف �لإذ�عة �ل�سباحية.
فتحم�س �لطالب و�أخذ يبحث عن �حلكم، وياأتي بها ثم يلقيها كل �سباح.
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فاأينما  �ل�سباح؛  ي�سميه حكمة  فاأ�سبح  �لطالب  �ملعلم من حما�س  فز�د 
�أين  �إل ويقول له: كيف حالك يا حكمة �ل�سباح..  ي�ساهد �ملعلم هذ� �لطالب 

ذهبت يا حكمة �ل�سباح..
و�ألقاها يف  �لطالب بحكمة جديدة كعادته،  �أتــى هذ�  �لأيـــام..  �أحــد  ويف 

�لإذ�عة �ل�سباحية وهي )�إذ� كان تاج �مللوك �لذهب.. فاإن تاج �لفتاة �لأدب(.
فما كان من جميع �لطالب �إل �ل�سحك و�ل�سخرية.. وما كان من معلمه 

�لذي �سماه بحكمة �ل�سباح �إل �أن �أ�سبعه بالتوبيخ يف ذلك �ل�سباح..
ومل يقرتب هذ� �لطالب من �حلكم مرة ثانية.

�ل�سحك  �إىل  تدعو  و�لــتــي  ذكرتها  �لتي  و�ملــو�قــف  �لق�س�س  هــذه  بعد 
قلياًل، و�حلزن كثرًي�، و�لده�سة جميًعا.. �إل �أنني �أقول وخطابي هذ� للمعلمني 
�أقــــول: قــد تــ�ــســادف مثل هــذه �ملــو�قــف  ا  عــمــوًمــا، ومــ�ــســريف �لإذ�عــــة خ�سو�سً
و�لق�س�س �أمامك �أقول رمبا فما �لذي يجب عليك فعله يف تلك �حلالة وذلك 

�ملوقف؟.
�أقـــول: �علم قبل �أيــة �سيء �أنــك تتحمل جـــزًء� مــن �خلــطــاأ �لــذي وقــع، 
فباإهمالك وتق�سريك وقع ما وقع.. فلو وفرت ع�سر دقائق فقط قبل بد�ية 
�لإذ�عة ملر�جعة فقر�تها قبل �إلقائها ملا ح�سلت تلك �ملفاجاآت.. فالوقاية خري 
مــن �لــعــالج.. فاعلم عــزيــزي �ملعلم.. وكــذلــك م�سرف �لإذ�عــــة.. بــاأن �لإذ�عـــة 

م�سوؤولية �أمام �هلل و�أمام �جلميع، فاحت�سب �لأجر من �هلل يف كل ما تقوم به. 
يحكي �أحد �لأ�سخا�س جتربته مع �لإذ�عة فيقول: "�سخ�سًيا بالبتد�ئية 
�سعوري حني  �أ�سابق لأية م�ساركة، وكان  د�ئًما  �لإذ�عــة وكنت  كنت من ع�ساق 

�أقف �أمام �جلمهور فرح ل �أ�سفه.
�أمام  و�لوقوف  )�ملايك(  �أع�سق �لالقط  �ملتو�سطة ومازلت  �إىل  و�نتقلت 
�جلمهور، �إىل �أن ح�سل معي موقف دمر كل ذلك؛ حيث �أوكل �إيلَّ �إلقاء كلمة 
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ذلك  فاأثر  ونف�سية �سعبة  �أ�سرية  �أمر بظروف  �لفرتة  تلك  ذ�ت �سباح، وكنت 
على ظهوري، وبعد �نتهائي �نتقدين �ملدير �لفا�سل بق�سوة وعلًنا!!.

ومن يومها و�أنا يف عقدة من �لإذ�عة و�لوقوف �أمام �جلمهور".�.هـ
�أود �لتنبيه عليه وهــو: فيما لو وقــع هــذ� �ملوقف  �لــذي  �جلانب �لآخــر 

وتلك �لق�سة �أمامك يف �لإذ�عة ما �لذي �ستفعله يف حينها �أمام �لطابور؟! 
وي�سيب؛  يخطئ  ب�سر  �لطالب  بـــاأن  تعلم  �أن  عليك  يجب  �لــبــد�يــة  يف 
يعتقده هو �سو�ًبا وهكذ�  قد  تعتقده خطاأً  وما  �لأمــور،  كثرًي� من  بل يجهل 
تقع كثري من �لأمور بح�سن نية نتيجة خطاأ وغفلة؛ فال جتعل من �لطابور 
�ل�سباحي حماًل لتوبيخه �أمام زمالئه فهو مهما كلف �لأمر �إن�سان له م�ساعر 
و�أحا�سي�س وكر�مة فال جترحها �أمام زمالئه فقد ت�سبب له عقدة نف�سية، �أو 
�أمام زمالئه  �إل ف�سيحة  �لتوبيخ �لذي ما هو  فقد�ن ثقته بنف�سه جر�ء هذ� 
جتعله حمًطا ل�سخرية، وتبادل �لتعليقات، وهذ� ما نخ�ساه ونحذر من �لوقوع 

فيه. 
ا  �خلال�سة: )�أن �لتوجيه يكون على �نفر�د، ومن دون ت�سريح خ�سو�سً
�إذ� كــان �ملــوقــف نــاجًتــا عــن جهل وخــطــاأ وعــدم تعمد وهــو �لــغــالــب.. فنحن يف 
�لنهاية نريد �أن جنعل من �لطالب منوذًجا لقائٍد، �أو خطيٍب يف �مل�ستقبل.. ل 

منخذًل حمطًما جر�ء تعاملنا غري �لرتبوي، وغري �ملن�سبط جتاهه...(.
فائدة: )عزيزي �ملعلم...( �إذ� مل تكن قادًر� على �لتعامل مع �أحد �ملو�قف 
بحكمة وروية؛ فاعلم باأن ت�سرعك و�نفعالك �سوف يزيد �لطني بلة؛ فاجعل 
�ملجال لغريك وهذ� لي�س عيًبا فيك بل حكمة منك فمن �دعى معرفة كل �سيء 

فهو �أجهل �لنا�س ورمبا �أكرثهم خطاأ(.
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 فصل
آمال وطموحات في اإلذاعة المدرسية

متتلئ �جلامعات، و�ملعاهد و�لكليات بالآلف من �ل�سباب و�لفتيات و�لتي 
�لأعمار هي يف  �لفئة وتلك  فاأكرث، وهــذه  �سن )1٨(  �أعمارهم غالًبا من  تبد�أ 
�حلقيقة زهرة �ل�سباب، ومرحلة �لطموح لديهم. لذ� �أود �أن �أطرح هذ� �ل�سوؤ�ل؟
و�حد  �إعالمي  توجيه منرب  �لعظيمة يف  �لفر�سة  ن�ستغل هذه  ملــاذ� ل   
جتاه هوؤلء �ل�سباب �ل�ساعد و�لو�عد و�لطموح بدًل من �أن نرتكه �أ�سرًي� خلف 

هذه �لو�سائل �لإعالمية �لهابطة و�مل�سمومة. 
�أطــرح هذ� �ملنرب �جلديد �لذي �سوف ي�ستهدف هذه �لفئة  �أن  �أود  لذ�؛ 

و�أ�سميته بـ)�ملنرب �جلامعي( �أو )�لإذ�عة �جلامعية(.
�سابق  �إعــالمــي  �مــتــد�د ملنرب  هــو  بــل  �لكلمة  لي�س جــديــًد� مبعنى  وهــو 
لهوؤلء �لفئة طو�ل 12�سنة ق�سوها يف ف�سول �لدر��سة �أل وهو)منرب �لإذ�عة 

�ملدر�سية(.
�ل�سوؤ�ل: ملاذ� ل تخ�س�س تلك �ملعاهد و�لكليات و�جلامعات من مبانيها 
و�حًد�  طالبًيا  �إذ�عًيا  منرًب�  �لكثرية  و�سوتياتها  �لكبرية،  وقاعاتها  �ل�سخمة 
من  عــدٌد  فيها  يجتمع  معينة،  و�ساعة  معني  وقــت  يف  �سباح  كل  يبث  فقط؟! 
وبح�سور عميد  �لــوقــت  ذلــك  لديهم حمــا�ــســر�ت �سباحية يف  �لــطــالب ممــن 
�جلامعة �أو �لكلية وكذلك عدد من �لأ�ساتذة و�ملتخ�س�سني يف �جلامعة وبوقت 

ق�سري، ربع �ساعة �لوقت نف�سه �ملعهود منذ �أيام �ملر�حل �لدر��سية.
بهذ� �جلمع �لكبري من عمد�ء �جلامعة وروؤ�ساء �لأق�سام، و�آلف �لطالب 
�لإذ�عـــة �جلامعية جامعة  تكون  �سوف  عــدد من �جلامعات  �حلــال يف  كما هو 
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م�ستقلة، وكلية متخ�س�سة، ومعهد تدريب، فيه تعد �لكلمات، وتدر�س �ملو��سيع، 
�أفكارهم، وهمومهم عرب هذ� �ملنرب  وتعد �لأفكار، ويتناَق�س �لطالب لإي�سال 
�إل لهم و�إليهم؛ عالوة على تدريب �لطالب على  �جلامعي �لذي ما ُخ�س�س 
رئي�س م�سرف على  �لت�سال مع �جلمهور من خالل  �لإلقاء، وفنون  مهار�ت 
�إن  �أب�سط �لأمــور حيث  �لإذ�عــة �جلامعية( وهذ� من  هذه �جلماعة، )جماعة 
�أية جامعة ل تكاد تخلو من كلية للغة �لعربية �أو كلية لالإعالم. فهما ي�سمان 
�لنخبة �لكبرية و�لكثرية باإذن �هلل من �ملخت�سني يف �للغة و�لإعالم ممن هم 
ن�ساط  بكل  �لإذ�عــيــة  هــذه �جلماعة  قيادة  �إبـــد�ع على  وبكل  كافية  قــدرة  على 
باإذن �هلل. و�سوف يثمر تعدد �ملخت�سني يف �جلامعة �لقادرين على قيادة هذه 
�جلماعة �لإذ�عية �لتناف�س بني �لكليات بحيث يح�سل هناك �سباق بني جميع 
�لكليات برت�سيح نخبة من طالبها  لتمثيلها �أمام �لأق�سام �لأخرى من خالل 
ح�ستها من �لإذ�عة �ل�سباحية �جلامعية، ول يختلف �لأمر بالن�سبة للكليات 
ف�ساًل  عربية؛  لغة  �أ�ستاذة  �أو  مدر�سون  فيها  يوجد  ل  �أن  في�ستحيل  و�ملعاهد 
على �أن يكون هناك عدد من �أ�ساتذة �للغة �لعربية �أو �لإعالم؛ علًما باأن �لإذ�عة 
�جلامعية )وكذلك �ملدر�سية( لي�ست حكًر� على �أ�ساتذة �للغة �لعربية و�لإعالم 
بل هي جماٌل و��سٌع لكل من ي�ستطيع �أن يتوىل قيادتها من هذين �لق�سمني �أو 
غريهما مثل كلية �أ�سول �لدين �أو علم �لجتماع، �أو علم �لنف�س وغريها حتى 
�أو غريها من �للغات كلهم  �لأق�سام غري �لعربية مثل ق�سم �للغة �لإجنليزية 

ي�ستطيعون �مل�ساركة و�لإبد�ع فيها باإذن �هلل.
ي�ستطيعون من خالله  لهم جميًعا  منرٌب  �جلامعية هي  �لإذ�عــة  فهذه 
لت�سل  �ل�سباحي  �لإذ�عـــي  �ملنرب  هــذ�  عــرب  يريدونها  �لتي  ر�سالتهم  �إي�سال 
وكذلك  �لأخــــرى،  و�لأقــ�ــســام  �لكليات  يف  وزمــالئــهــم   �إخــو�نــهــم  �إىل  ر�سالتهم 
يتو��سل طالب �لأق�سام �لأخرى مع بع�سهم من خالل �للتقاء يف هذ� �جلمع 
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�ل�سباحي �ملبارك و�ل�ستماع �إىل هذ� �ملذياع �لندي. 
- �أما ر�سالتي �لتي �أريد �أن �أو�سلها �أنا فهي: �أن �نتقال �لطالب من مرحلة 
�لتعليم �ملدر�سي �إىل �لتعليم �جلامعي �أو �أية تعلم بعد �ملرحلة �لثانوية كل هذ� 

ل يغني �لطالب عن �ل�ستماع لهذ� �ملنرب �لإعالمي )�لإذ�عة �ل�سباحية(.
فاإذ� �عتقد �لطالب �أنه �نتقل �أو تطور من مرحلة �إىل مرحلة �أخرى �أو 
�أنه قد �نتقل من ف�سل مدر�سي �إىل قاعة جامعية، وكذلك قد �نتقل من قرية 
�سغرية �إىل منطقة تعليمية كل هذ� ل يحجم من دور ومنزلة �لإذ�عة �ملدر�سية 
�أول يوم دخلت  �إليها منذ نعومة �أظفارك، فمنذ  �ل�سباحية �لتي كنت ت�ستمع 
باإعجاب  طالبها  �إىل  وتنظر  درو�ًسا،  ن�سائحها  من  تر�سع  و�أنــت  �ملدر�سة  فيه 
بل رمبا كنت ت�ستمع �إليها قبل �أن تدخل �ملدر�سة، و�أنت يف بيتك �لقريب منها 
ت�سمع كل �سباح �سوت �أطفال يقروؤون �لقر�آن ب�سوت عال وجميل و�أنت تقول: 

�آه متى �أُ�سمع �أمي �سوتي و�أنا �أقر�أ �لقر�آن من مدر�ستي. 
�أمل تتذكر ذلك �ليوم �لذي كنت تن�سد فيه مع �أ�سدقائك �أن�سودة جماعية 

يف �لإذ�عة لطاملا �سهرت حلفظها و��ستقت �إىل �إلقائها مع زمالئك. 
�أمل يطلب منك ر�ئد �ل�سف يف يوم من �لأيام بقوله: يا ماجد �أنت طالب 

متميز و�سوف تلقي كلمة �ل�سباح غًد�. 
ا كبرًي�  و�أنــت حتمل همًّ �لبيت  �إىل  �ملدر�سة  ثم تذهب بعد �خلــروج من 
تبوح به �إىل �أمك و�أبيك فيقولن لك: ل باأ�س يا بني �أنت بطل و�سوف تلقي هذه 
�لكلمة بكل �سجاعة فيقوم و�لدك �أو و�لدتك �أو �أحد �إخوتك �لكبار بتح�سري 
�ملدر�سية  �ل�سم�س حتزم حقيبتك  �سروق  وبعد  غــًد�..  لتلقيها  �ملنا�سبة  �لكلمة 
تذهب �إىل مدر�ستك �حلبيبة متجًها �إىل من�ستك �لإذ�عية و��سًعا يدك على 
جيبك لتخرج �لورقة �لتي قر�أتها جيًد� يف �لبيت وما �إن ت�سمع )ون�ستمع �لآن 
فت�سعر  �ملــذيــاع  على  وثًبا  تقفز  حتى  ماجد(  �لطالب  ومــع  �ل�سباح  كلمة  �إىل 
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بارتياع يف �لبد�ية ثم بارتياح يف �لنهاية بعد �أن �أزلت هذه �لأمانة عن عاتقك 
لتنال بعدها ثناء م�سرفك و�إعجاب زمالئك، وغرية بع�سهم رمبا.

بعد �ملرحلة �لبتد�ئية هذه �ملرحلة �خلالدة يف قعر �لذ�كرة، تنتقل �إىل 
باأ�س  ل  �ملتو�سطة، حمماًل بخربة  �ملرحلة  �سك  دون  �أخــرى هي ومن  مرحلة 
بها يف جمال �لإعالم �لإذ�عي يف �ملدر�سة. فعندما يعلن يف �لأ�سبوع �لأول عن 
جد�ول �لف�سول �ملدر�سية يف �لإذ�عة �ل�سباحية، ي�ساأل رو�د �لف�سول عن �أ�سود 
�ل�سف،  ر�ئــد  لك  فين�سرح  لها  �أنــا  لتقول  �ل�سغري  �إ�سبعك  فرتفع  �لإذ�عـــات 
�لدرجات  ببع�س  �إن وعــدك  �سًر�  �أكتم  �حــرت�م وتقدير، ول  وينظر لك نظرة 

�لتي ل تعدو �إل �أن تكون من باب �لت�سجيع.
�لف�سول من جهة، ورو�دهــا من  �ملناف�سة بني طالب  بعدها تبد�أ رحلة 
جهة �أخرى؛ كٌل يريد �أن يكون هو �لفائز بجائزة �أف�سل �إذ�عة ي�سلمها �ملدير 

بعد تر�سيح لها من قبل عدة مدر�سني.
بعدها تنتقل �إىل �ملرحلة �لثانوية لتجعل من �أوىل �أولوياتك �للتحاق 
�أبيات  باإلقاء  �إما  �ملدر�سية، فتنال ن�سيبك منها  �لإذ�عــة  بركب طالب جماعة 
�أنت بنف�سك  �إعد�دها و�لبحث عنها  �أو حت�سري كلمة �سباحية تتوىل  �سعرية، 
م�ستمعها،  لتده�س  �إلقائها،  على  وتتدرب  مبدتها،  وتلتزم  مو�سوعها،  تنتقي 
وتو�سل ر�سالتها �إىل مكانها �ل�سحيح، فتنبغ مو�هبك، وتربز قدر�تك، وتدرك 

بعدها �أن هذ� �ملنرب �ل�سباحي ي�سنع �خلطباء و�ل�سعر�ء و�لقادة. 
- بعد هذه �لرحلة �لطويلة �لتي ق�سيتها طيلة �لثنتي ع�سرة �سنة مع 
�أذنيك  رفيقة دربك، ور�ئدة ع�سقك، و�سر نبوغك، )�لإذ�عة �ل�سباحية( تغلق 
عن �سماعها، وت�سوح بوجهك عن مقابلتها؛ لتقول لقد تطورت و�نتقلت من 

مرحلة �إىل مرحلة �أخرى. وماذ� يعني ذلك؟
�إذ� كنت قد تطورت من بني �أح�ساين  - تقول لك �لإذ�عــة �ل�سباحية: 
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ا قد تطورت وكربت �أحالمي فاإذ� ُكنُت يف �ملا�سي �أقوم بتخريج �أطفايل  فاأنا �أي�سً
و�أبنائي فاأنا �ليوم �أريد رعاية �أحفادي؛ فيد�ي ماز�لتا تعمالن، وعيناي ماز�لتا 

تب�سر�ن، وقلبي ماز�ل يتعلق باأحفادي و�أبنائي.
 ولالأمانة فاإن �لإذ�عة �ملدر�سية �ل�سباحية قد �أعطتني و�سية لأو�سلها 
�إىل �أحفادها يف �جلامعات و�لكليات حيثما كانو� و�أينما و�سلو� لتقول لهم: )�إن 

ن�سيتموين فلن �أن�ساكم(.  
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 فصل
قالوا في اإلذاعة المدرسية

كثرٌي هــم مــن كتبو� يف �لإذ�عـــة �ملدر�سية، و�لأكـــرث هــم مــن حتــدثــو� يف 
�لإذ�عة �ملدر�سية؛ لكن �لقليل هم من �أبدعو� يف و�سف �لإذ�عة �ملدر�سية.

�أقــو�ل �ملحبني و�ملهتمني ب�سوؤون  يف هذ� �لف�سل �خرتنا لكم نخبة من 
�لإذ�عة �ملدر�سية من خالل ما كتبوه �سو�ء عرب �لكتب، �أم �ملو�قع �لعنكبوتية.

وبالتاأكيد �إن هذ� �ل�سعور �لعظيم، و�لهتمام �لكبري، بالإذ�عة �ملدر�سية، 
بعد توفيق �هلل - عز وجل - هو ما مكن هوؤلء �لكتاب �سو�ء ذكوًر� كانو� �أم �إناًثا 

من كتابة هذه �لعبار�ت �ملنتقاة، باأجود �حللي، و�أثمن �لدرر.

�أترككم مع هذه �لأقو�ل: 
برزت  �ملدر�سية، وقد  �لبيئة  �ملدر�سية ملمًحا مهًما يف  �لإذ�عــة  - )تعد 
كاأحد �ألو�ن �لن�ساط �ملدر�سي، و��ستطاعت �أن تتبو�أ مكاًنا مرموًقا يف �لن�ساط 

�لال�سفي، و�لذي يعد �أ�سا�ًسا متيًنا من مقومات �لرتبية �حلديثة( )1( .
- )تعد �لإذ�عة �لرتبوية قناة مهمة لتخريج �لطالب �ملتميزين يف ح�سن 
�لقادرين على مو�جهة �جلمهور، وح�سن �لت�سرف يف  �لقر�ءة وجودة �لإلقاء 
�لأوقات �لطارئة، وهذه مهار�ت رئي�سة يحتاجها �لإن�سان �إذ� كرب ويندم كثرًي� 

�إذ� فرط يف �كت�سابها وقت �ل�سغر()2(.
- )�إن �لإذ�عـــــة �ملــدر�ــســيــة ل يــجــاريــهــا ـ مــن حــيــث قــدرتــهــا عــلــى �إثـــارة 
كو�من �لإبد�ع �أية و�سيلة �أخرى، كما تعد و�سيلة �ت�سال قوية خللق �لعالقات 

______
)1(  اإعالم الطفل، د. حممد معو�ض.

)2(  اأ/ يحيى بن �سالح احلربي.
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�لجتماعية و�لإن�سانية �إذ� �أُح�سن تطويعها()1(.
- )كما هو معروف �أن �لإذ�عة �ملدر�سية، ن�ساط يرت�فق على مد�ر �لعام 
�لدر��سي يف �ملدر�سة، و�سو�ء كانت �لفرتة �لإذ�عية تقدم يف �ل�سباح �لباكر يف 
�أثناء �لطابور �ل�سباحي، �أم يف منا�سبات معينة، دينية كانت �أم وطنية، �أم علمية، 
�أم تربوية، �أو �أيام �لن�ساط �لطالبي، �أو �أية م�ستجد�ت تتطلبها �حلياة �لعامة 
و�لدر��سية، فاإن دور �لإذ�عة من �لأهمية مبكان بحيث ل يقل ول ينق�س يف �أية 

ميد�ن من هذه �مليادين()2(.
- )�حلقيقة �أن �لإذ�عة �ملدر�سية ت�ستطيع �أن ت�سهم يف �لتكوين �ملعريف 

و�لجتماعي للتالميذ ب�سورة تفوق �لدرو�س �لتقليدية()3(.
�ملتكاملة  �لإفطار"  "وجبة  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة  عددنا  �إذ�  نغايل  )لــن   -
�لتي حتتاجها �لطالبة يف بد�ية يومها.. فتدفعها ملبا�سرة بقية �ليوم بن�ساٍط 

وحما�س()4(.
�أمــام جمـهور  �لطـالبة  �أن تقف  �لوقت �حلـا�سر منا�سًبا  يعد يف  - )مل 
�لطالبات.. منغـلقة على �لالقط "�ملايكروفون" وهي تقر�أ من ق�سا�سة ورق: 
)مـديرتي �لفا�سلة، معلماتي �لعزيز�ت �أخو�تي �لطالبات... �إلخ(؛ لأننا نتعامل 

مع جيل و�ٍع ل يتقـبل �لروتـني يف �لأد�ء..()5(.
- )�لإذ�عة �ملدر�سية.. مبثابة جهاز �لإعالم �لأول للمدر�سة. فكما توؤثر 
و�سائل �لإعالم يف �لأفكار و�لعقول يف �أية مكان كذلك توؤثر �لإذ�عة �ملدر�سية يف 

�أفكار وعقول �لطالبات()6(. 
______

)1(  اإعالم الطفل ـ د/ حممد معو�ض.
)2(  الكاتبة/ كفاح اإبراهيم.

)3(  اإعالم الطفل ـ د/ حممد معو�ض.
)4(  موؤلفة كتاب/ الإذاعة املدر�سية يف �سوء الأخ�سائية الجتماعية.
)5(  موؤلفة كتاب/ الإذاعة املدر�سية يف �سوء الأخ�سائية الجتماعية.

)6(  اأمة الإ�سالم - موؤلفة كتاب: اأفكار دعوية للمعلمات.
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�ملدر�سية خالل  �لتي ُخ�س�ست لالإذ�عة  �لدقائق  - )لو قدرنا جمموع 
 30=60÷)10×180( تقريًبا  تبلغ  لوجدناها  �لــو�حــد  �لدر��سي  �لعام 
�غتنامه وعدم ت�سييعه  وبالتايل يجب  ن�سبًيا،  بالقليل  لي�س  �ساعة وهو وقت 

بال فائدة، ودون جدوى()7(. 
- )�إن مما يندى له �جلبني ت�ساهل �لكثري من �ملعلمات ب�ساأن �لإذ�عة 
تعترب  �ملعلمات من  و�أعــرف من  بل  لها..  و�ل�ستماع  بل  �ملدر�سية. وح�سورها 
�لإذ�عة �ملدر�سية �أمًر� تافًها �أقل �سلبياته �إ�ساعة وقت �لطالبة و�ملعلمة، وقليل 

هن �لالتي يعرفن قيمة هذ� �لن�ساط �ملدر�سي()8(.
- )�لإذ�عة �ملدر�سية هي �ملنرب �لذي ي�سقل �سخ�سية �لطالب وي�سبط 
�سلوكه، ويــطــور مــن مــهــار�ت �لإلــقــاء لــديــه، لأنــهــا تــعــوده �لإلــقــاء و�جلــــر�أة، 
و�إتقان لغة �لتعبري يف وقت مبكر، متى ما وجد من  وممار�سة فن �خلطابة، 
يرعى هذه �ملو�هب �ل�سابة ويوجهها وي�سجعها على مقابلة �جلمهور من خالل 
منرب �لإذ�عة �ملدر�سية، لأنها منرب يتحقق عليه �لكثري من �لأهد�ف �لرتبوية 

و�لثقافية()9(.
�ملدر�سية من  �لإذ�عــة  �إخــر�ج  دوًر� كبرًي� يف  �لتمثيلية  للم�ساهد  )�إن   -

روتينها وديدنها �ملعتاد �لذي يبعث على �ل�ساآمة و�مللل()10(.
- )�لإذ�عة �ملدر�سية �أ�سلوب ر�ٍق لتنمية طالبات �ملدر�سة و�سقل مو�هبهن.. 

�سو�ء �ملتميز�ت و�خلطيبات �أم �ملتعرث�ت وذو�ت �حلالت �لفردية( )11(. 

______
)7(  الكاتب/ عبد النا�سر حممد مغنم

)8(  اأمة الإ�سالم - موؤلفة كتاب: اأفكار دعوية للمعلمات.
)9(  اأ/ نا�سر بن عوي�ض احلربي

)10(  اأمة ال�سالم - موؤلفة كتاب: اأفكار دعوية للمعلمات.
)11(  - موؤلفة كتاب: الإذاعة املدر�سية يف �سوء الأخ�سائية الجتماعية.
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بل  لي�ست منرًب� من منابر �جلمعة  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  �ملعلمة  )�أيتها   -
ا بحاجة ما�سة �إىل  هي كما �أ�سلفت و�سيلة �لإعالم �لأوىل للمدر�سة وهي �أي�سً

�لتجديد و�لتنويع فيها و�إخر�جها من �لروتني �ملعتاد لها( )1(.

  

______
)1(  اأمة ال�سالم - موؤلفة كتاب: اأفكار دعوية للمعلمات.



131

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

 فصل
الكتب التي ُألفت في اإلذاعة المدرسية

�لعنكبوتية ودورهــا يف خدمة �لإذ�عــة  �ل�سبكة  قبل �حلديث عن مو�قع 
�ملدر�سية، �أود �حلديث عن جانب مهم �أل وهو جانب �لكتب �لتي �أُلفت و�أعدت 

يف �لإذ�عة �ملدر�سية وبر�جمها...
بالطبع كان من �لو�جب على �أن �أطلع عليها، و�أنظر فيها قبل �إعد�دي 

لهذ� �لكتاب وهو ما مت..
جميعها  يكن  مل  �إن  معظمها  يف  �لنظر  و�أمــعــنــت  عليها،  �طلعت  فقد 
فوجدت فيها جهًد� عظيًما، و�سعًيا م�سكوًر�، وعماًل دوؤوًبا؛ �إل �أنني وجدت يف 
ا و��سًحا، وخلاًل بيًنا لذ�؛ خ�س�ست هذ�  �لكثري منها �إن مل يكن جميعها نق�سً

�لف�سل للحديث عن هذ� �ملو�سوع.  
يف بد�ية هذ� �لف�سل �أود �أن �أبد�أ ببع�س �ملالحظات �لتي وقعت يف كثري 

من �لكتب �لتي �ألفت يف �لإذ�عة �ملدر�سية، نذكر منها �لآتي:
�لــقــر�آن  �إهــمــال �لكثري مــن هــذه �لكتب لأهــم فقرة يف �لإذ�عــــة بعد   -
�لكرمي، و�حلديث �ل�سريف �أل وهي �لكلمة �ل�سباحية؛ فتكاد تكون حمذوفة 
يف كثري من �لكتب، بل �إن بع�سها جتاوز �ملائة و�ملائتي �سفحة ومل يذكر فيها 
�لكلمة �ل�سباحية لكن كما يقال  كلمة �سباحية و�حــدة؛ وبع�سها ذكرت فيها 
على ��ستحياء فلم يعنت فيها �لعتناء �ملطلوب، ومل تعط �مل�ساحة �لكافية فهي 

�إما ن�سف �سفحة �أو ربع �سفحة ل تزيد.
- وكذلك �سعف �لهتمام بو�قع �لإذ�عة وحالتها �لتي تعي�سها يف �أغلب 
بر�جمها،  يف  و�لتجديد  فيها،  �لتطوير  جو�نب  على  نتعرف  لكي  مد�ر�سنا، 



132

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

فلم تقع عيني على �أية كتاب يتحدث عن ذلك، و�إن كان ذلك ففي �سفحات ل 
يتجاوز عددها �أ�سابع �ليد �لو�حدة.

- �نعد�م ذكر ن�ساط رئي�س ي�سطر �لإذ�عة �ملدر�سية �إىل ق�سمني �أل وهو 
�مل�ساهد �لتمثيلية فلم تذكر يف هذه �لكتب، ف�ساًل عن �لهتمام بها و�لرتكيز 
�سيء من هذ�  �أيــة  �أبـــًد� مل يح�سل  �مل�ساهد؛  بع�س  ذكــر منــاذج من  �أو  عليها، 

�لقبيل - �إل ما رحم ربي -.
- �هتمام وتركيز �لكثري من �لكتب على �لغر�ئب و�لعجائب، و�لطر�ئف 
يل  قال  و�إن  حتى  و�ملو�عظ؛  و�لن�سائح  و�لفو�ئد،  للحكم  و�إهمالها  و�لنو�در، 
�أو �مل�سرفات �لأفا�سل باأنه لبد من �لتنويع و�لتجديد، فاأقول  �أحد �مل�سرفني 
�ملهمة لتطوير  �ل�سروريات  �لتجديد و�لتنويع، بل هو من  له: نعم لبد من 
ومقد�ر  و�لطالبة،  �لطالب  فائدة  ح�ساب  على  لي�س  ولكن  �ملدر�سية؛  �لإذ�عــة 
ولكن  مطلوبة  و�لــنــو�در  فالطر�ئف  �لإذ�عـــة،  بر�مج  من  و��ستفادته  حت�سيله 
مثل حبة �ل�سكر ل تزيد ول تنق�س  فال�ساي �ملليء بال�سكر ل ي�سرب، و�ل�ساي 
�لطالب  على  يعود  مبا  �لهتمام  مع  �لتنويع  علينا  لــذ�؛  ي�سرب،  ل  ا  �أي�سً �ملر 

و�لطالبة بالفائدة �لكربى.   
�أعد  قد  �لكتاب  موؤلف  �أن  للرب�مج، حيث جتد  �لو�حد  �ل�سكل  غلبة   -
ترتيًبا و�سكاًل و�حًد� للربنامج �لإذ�عي مثاًل يخ�س�س خم�سني برناجًما �إذ�عًيا 
جميعها مكونة من خم�س �أو �ست فقر�ت مت�سابهة مثاًل: قر�آن + حديث + حكمة 
+ كلمة + طرفة + دعــاء.. وهكذ� ت�ستمر �لرب�مج على هذ� �ملنو�ل، وعلى تلك 
�لوترية، وبالطبع ومن دون �سك ل ن�ستغرب، ول ن�ستعجب �إذ� ت�سرب �مللل �إىل 
قلوب �لطالب، وجتمع �لفتور يف عقول �لطالب؛ فاملاء �لر�كد ياأ�سن؛ �نظر �إىل 
�ليوم، ليل ونهار، �نظر �إىل �لف�سول، �أنظر �إىل �جلو، �سحو وغائم؛ هكذ� تبدو 
�حلياة، وهكذ� يجب �أن تكون �إذ�عتك فال جتعل �أية منط يحكمك، �إل عجلة 
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�لتجديد، ودو�مة �لتطوير، و��سرت�تيجية �لتغيري.
وهذه �لنقاط �لنقدية ما هي و�هلل �إل من �أخ لكم، و�سريك لكم يف �سبيل 

وطريق �لرتقاء بالإذ�عة �ملدر�سية، و�نت�سالها من و�قعها �لتي هي عليه.
كما �أود �لتذكري باأن جميع ما كتب عن �لإذ�عــة ل غنى عنه باإذن �هلل؛ 
مكتبة  فهر�س  يف  بحثت  وقــد  بالكثري،  لي�س  �حلقيقة  يف  عنه  كتب  مــا  لأن 
�مللك فهد �لوطنية على �ل�سبكة �لعنكبوتية فخرج يل )٣٤( عنو�ًنا حتت ��سم 
�أن بع�سها مكرر، وهو ما  �لعلم  �أذكرها لكم هنا مع  �ملدر�سية و�سوف  �لإذ�عــة 
�أن  لنفرت�س  �إًذ�  �ملكتبات؛  �ساهدت غريها يف  وقد  �أكــرث من طبعة،  منه  طبع 
لدينا )٤٠( كتاًبا يتحدث ويهتم بالإذ�عة �ملدر�سية يف �ململكة، كل هذ� بالن�سبة 
لأهمية هذ� �لن�ساط �لإعالمي �لبارز )�لإذ�عة �ملدر�سية( يعترب مقبوًل؛ لكن 
�أّلف قبل  �لذي  و�لكتاب  فالتجديد مطلوب،  و�لكثري؛  �لكثري  يز�ل يحتاج  ما 
ع�سر �سنو�ت قد ل يكون موؤثًر� ومنا�سًبا لعر�سه على �لطالب �ليوم، وكذلك 
�ل�سباب  �أن يكون ملًما بق�سايا  �سنة ل ميكن  �أّلــف قبل ع�سرين  �لــذي  �لكتاب 
�سلوكيات منحرفة، ومل يكن هناك  �ليوم؛ فبالأم�س مل يكن هناك  و�لفتيات 
تقليد لأمم �لغرب، �إل ما ندر؛ ف�ساًل عن ما حدث من تغري وتطور يف �ملجال 
�لتقني و�لتكنولوجي؛ كظهور �ل�سبكة �لعنكبوتية، و�سيوع �لأطباق �لف�سائية 
)�لد�س( وغريها وغريها �لكثري و�ملثري، و�جلديد و�خلطري، و�لغث و�ل�سمني.
بها،  �أن يكون ملًما  �لع�سر  �لإذ�عـــي يف هــذ�  �لِكتاب  كل هــذ� يحتم على 
باإيجابياتها، وحمذًر� من �سلبياتها؛ فالطالب و�لطالبات  طارًحا لها، معرًفا 
بــاأمــ�ــس �حلــاجــة �إىل هـــذ� �ملــنــرب �لإعـــالمـــي �لآمــــن، مــنــرب �لإذ�عـــــة �ملدر�سية 
�ل�سباحية، و�لذي يخرج من ح�سن �لرتبية و�لتعليم، وحتت �إ�سر�ف �ملعلمني، 

و�مل�سرفني، و�لرتبويني.
و�أود يف هذه �لأ�سطر �أن �أقدم �ل�سكر لالأ�ستاذ/ حممد �ساكر �لدو�سري، 
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�ساحب كتاب )نحو �إذ�عة مميزة( حيث �أبدع و�أفاد يف تاأليف هذ� �لكتاب �لذي 
يحتوي على �لعديد من �لرب�مج و�لفقر�ت �لإذ�عية؛ بل تكرم م�سكوًر� بن�سر 
�لدعاء،  منا  فله  �لعنكبوتية..  �ل�سبكة  مو�قع  من  �لعديد  على  جماًنا  �لكتاب 

و�ل�سكر و�لثناء، و�أمتنى من �هلل �أن �أقتدي به يف يوم من �لأيام.
�أمــة �لإ�ــســالم، موؤلفة كتاب )�أفــكــار دعوية  ــا: �لأ�ــســتــاذة/  �أيــ�ــسً وكــذلــك 
وو�سعت  و�أهميتها،  �لإذ�عـــة  عن  �لأفــكــار  من  �لكثري  ذكــرت  حيث  للمعلمات( 
�لعديد من �لنقاط �لتي على �ملعلمة �أن ت�سري عليها للو�سول �إىل �لهدف �ملن�سود 
ا بن�سره جماًنا على مو�قع �ل�سبكة �لعنكبوتية.. فلها  من �لإذ�عة. وتكرمت �أي�سً

منا �لدعاء، و�ل�سكر و�لثناء.
و�لآن �أترككم مع نتائج �لبحث يف فهر�س مكتبة �مللك فهد �لوطنية:

)نتائج البحث(:
)٣٤( �لعناوين �ملتطابقة: �لإذ�عة �ملدر�سية.  

- تعني �أن �ملكتبة لديها ن�سخة.
1-  �لإذ�عة �ملدر�سية: بر�مج يومية جاهزة لالإلقاء  

بن  حممد  تقدمي  �ملــكــارم؛  �أبــو  �أ�سامة  مر�جعة  �سليمان؛  �أحمد  �إعـــد�د 
�سليمان �لروي�سد، �سعد عبد �لعزيز �لعقيل. 

تاريخ �لن�سر:  1٤1٨هـ، 1997م 
2-  كلمة �ل�سباح: هم�سات تربوية لالإذ�عة �ملدر�سية للبنني و �لبنات  

�إعد�د خالد بن على �ل�سايع، نا�سر بن على �ل�سايع. 
تاريخ �لن�سر:  1٤2٠هـ، 1999م 

٣-  �لإذ�عة �ملدر�سية: در��سة تربوية و مو�د خمتارة وموثقة  
جودت على �أبو بكر.  

تاريخ �لن�سر:  1٤21هـ، 2٠٠٠م 
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٤-  �لإذ�عة �ملدر�سية      
بن  حممد  تقدمي  �ملــكــارم؛  �أبــو  �أ�سامة  مر�جعة  �سليمان؛  �أحمد  �إعـــد�د 

�سليمان �لروي�سد، �سعد بن عبد �لعزيز �لعقيل 
تاريخ �لن�سر:  1٤2٠ هـ، 1999م 

5-  �لرو�سة �ل�سند�سية يف �لإذ�عة �ملدر�سية     
��ستفدت  وقد  �لكتاب،  بهذ�  مغنم.)�أو�سي  حممد  �لنا�سر  عبد  تاأليف 

منه(.
تاريخ �لن�سر:  1٤2٠هـ، 2٠٠٠م 

م�ستقبلية  نظرة  �لتعليم:  تكنولوجيا  �سوء  يف  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة    -6
للقرن �لو�حد و�لع�سرين   

عبد �ملجيد �سكري 
تاريخ �لن�سر:  1٤21 هـ، 2٠٠٠م 

7-  �لإذ�عة �ملدر�سية: در��سة تربوية.. و مو�د خمتارة و موثقة     
جودت على �أبو بكر 

تاريخ �لن�سر:  1٤22هـ، 2٠٠1م 
٨-  �ملو�سوعة �لن�سائية يف �لن�ساط )و( �لإذ�عة �ملدر�سية   

جمع و �إعد�د عبد �لرز�ق بن حممد يو�سف �آل قا�سم 
تاريخ �لن�سر:  1٤22هـ، 2٠٠1م.

9-  �لإذ�عة �ملدر�سية  
�سعد  �لروي�سد،  �لعو�د، حممد  تقدمي خالد  �سليمان؛  بن  �أحمد  تاأليف 

�لعقيل.
تاريخ �لن�سر:  1٤22هـ، 2٠٠1م

1٠-  كلمة �ل�سباح: هم�سات تربوية لالإذ�عة �ملدر�سية للبنني و�لبنات  
خالد بن على �ل�سايع 
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تاريخ �لن�سر:  1٤22 هـ، 2٠٠1م
 11-  �إ�سر�ق �لكلمة من �لإذ�عة �ملدر�سية  

حم�سن ح�سني بن نورة 
تاريخ �لن�سر:  1٤22هـ، 2٠٠2م

 12-  �ملر�سد يف �لإذ�عة �ملدر�سية  
حم�سن ح�سني بن نورة 

تاريخ �لن�سر:  1٤2٠هـ، 1999م
 1٣-  �ملر�سد يف �لإذ�عة �ملدر�سية  

حم�سن ح�سني بن نورة
تاريخ �لن�سر:  1٤2٠ هـ، 2٠٠٠م

 1٤-  �لإذ�عة �ملدر�سية بيئة تعلم و �ت�سال   
تاأليف عبد �لعزيز بن حممد �لعقيلي 

تاريخ �لن�سر:  1٤22 هـ، 2٠٠1م 
 15-  دليل �لإذ�عة �ملدر�سية     

�إعد�د �سعد بن حممد �مل�سمى، عبد �لرحيم بن على �لز�مل، على بن عبد 
�لعزيز �ل�سعيد 

تاريخ �لن�سر:  1٤2٣هـ،  2٠٠2م 
�ل�سطفاف  لإذ�عــــة  كلمات خمــتــارة   / �ملــدر�ــســيــة  �لإذ�عــــة  16-  منرب   

�ل�سباحي     
�إعد�د نا�سر بن عوي�س �حلربي 

تاريخ �لن�سر:  1٤2٤ هـ، 2٠٠٣م
 17-  كلمة �ل�سباح: هم�سات تربوية لالإذ�عة �ملدر�سية للبنني و�لبنات  

خالد بن على �ل�سايع 
تاريخ �لن�سر:  1٤2٤ هـ، 2٠٠٣م
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 1٨-  �لإذ�عة �ملدر�سية �أهم عنا�سر �لتفاعل بني �لإعالم و �لتعليم   
حتقيق طارق عبد �حلميد 

�لوعاء �مل�سيف:  �لإعالم و �لت�سال: �سهرية.- �س٣، ع٣2 )�سفر 1٤22، 
�أبريل 2٠٠1(.- �س ٣2 - ٣٤ 

 19-  مو�سوعة بر�مج �لإذ�عة �ملدر�سية  
متام �إبر�هيم خليل 

تاريخ �لن�سر:  1٤2٤ هـ، 2٠٠٤م
 2٠-  �لإذ�عة �ملدر�سية   

تاأليف حمزة �جلبايل 
تاريخ �لن�سر:  1٤25 هـ/ 2٠٠٤م

 21-  �لإذ�عة �ملدر�سية  
كفاح �إبر�هيم  

تاريخ �لن�سر: 1٤25 ه/ 2٠٠٤م
 22-  �لإذ�عة �ملدر�سية: در��سة تربوية.. و مو�د خمتارة و موثقة   

بقلم جودت على �أبو بكر  
تاريخ �لن�سر:  1٤25هـ، 2٠٠٤م

 2٣-  �لدرر �ملكنونة لالإذ�عة �ملدر�سية  
�إعد�د عبد �لرحمن عبد �هلل �ل�سامل  

تاريخ �لن�سر:  1٤26 هـ، 2٠٠5م
 2٤-  �لإذ�عة �ملدر�سية  

تاأليف �أحمد �سليمان؛ تقدمي خالد �لعو�د، حممد بن �سليمان �لروي�سد، 
�سعد بن عبد �لعزيز �لعقيل  

تاريخ �لن�سر:  1٤25هـ، 2٠٠٤م
 25-  �ل�سحافة و �لإذ�عة �ملدر�سية  

�سالح فوؤ�د �سليم 
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تاريخ �لن�سر:  1٤26 هـ، 2٠٠6م
 26-  �لإذ�عة و �ل�سحافة �ملدر�سية  

�أحمد عبد �ملق�سود، �إبر�هيم ربيع 
تاريخ �لن�سر:  1٤26 هـ،

 27-  �لإعالم �لرتبوي �مل�سموع يف �ملوؤ�س�سة �لتعليمية: �لإذ�عة �ملدر�سية، 
�ملناظر�ت  

تاأليف على �إمبابي. 
تاريخ �لن�سر:  1٤26هـ/ 2٠٠5م.

 2٨-  خمتار�ت لالإذ�عة �ملدر�سية  
جمع و�خت�سار عبد �لرحمن �سعود �آل فهيد  

تاريخ �لن�سر:  1٤27 هـ، 2٠٠6م .
 29-  �لإذ�عة �ملدر�سية  

�آلء عبد �حلميد 
تاريخ �لن�سر:  1٤26هـ، 2٠٠7م 

 ٣٠-  �لإعالم �لرتبوي �مل�سموع يف �ملوؤ�س�سة �لتعليمية: �لإذ�عة �ملدر�سية، 
�ملناظر�ت   

تاأليف على �إمبابي. 
تاريخ �لن�سر:  1٤2٨هـ، 2٠٠7م. 

٣1- �لأزهار �لندية يف �لإذ�عة �ملدر�سية  
غازي �حلميدي �لعتيبي؛ تقدمي عبد �لعزيز بن حممد �لدبيان  

تاريخ �لن�سر:  1٤2٨ هـ،
 ٣2-  �سدى �لإذ�عة �ملدر�سية  

�إعد�د مرمي عبد �هلل نا�سر �لطرمي 
تاريخ �لن�سر:  1٤2٤ هـ، 2٠٠٣م 
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حتفيظ  حلقات  و  �ل�سيفية  �ملــر�كــز  و  للمد�ر�س  �ملدر�سة:  �إذ�عـــة    -٣٣  
�لقر�آن �لكرمي  

�إعد�د �أم ريان. 
تاريخ �لن�سر:  1٤2٠هـ، 1999م 

 ٣٤-  �لإذ�عة �ملدر�سية  
�بت�سام عزت عبد �حلميد �أبو غريب  

تاريخ �لن�سر:  1٤2٨هـ، 2٠٠7م .
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 فصل
 مواقع الشبكة العنكبوتية 

ودورها في خدمة اإلذاعة المدرسية
خالل جولة �لبحث يف )جوجل(، و�أثناء ظهور نتائج �لبحث خرجت يل 

عدة �سفحات، لعدة مو�قع.
و�سررت كثرًي� عند ت�سفحها وقر�ءتها، فهي عبارة عن بر�مج، وفقر�ت، 
و�لطالب  و�ملعلمات،  �ملعلمني  من  �لعديد  باإعد�دها  قام  وحـــو�ر�ت،  وم�ساهد، 
�ملدر�سية، لكنهم مل يكتفو�  �لإذ�عية  و�لطالبات، بهدف عر�سها يف بر�جمهم 
و�أخو�تهم يف �ستى  �إخو�نهم  �إىل غريهم من  �أر�دو� نقلها وحتميلها  بذلك بل 
بقاع �لأر�س من خالل عملهم �لعظيم برفعها على مو�قع �ل�سبكة �لعنكبوتية؛ 
وبالتاأكيد �أن هذ� �لأجر و�جلهد مل يقف على حدود �لأ�سخا�س، و�لأفر�د بل 

بدعم �ملو�قع، و�ملنتديات؛ بل بت�سجيعهم، وبث �حلما�س بهم.
ولي�س �أعظم، و�أجنح من تخ�سي�س هذه �ملو�قع و�ملنتديات لأق�سام خا�سة 
لالإذ�عة �ملدر�سية وبر�جمها، بحيث يتم جمع وحفظ هذه �لرب�مج و�لفقر�ت 

ب�سيغة ملفات �أو مو��سيع، ميكن �لرجوع �إليها بكل ي�سر و�سهولة.
خا�سة  �أق�سام  تخ�سي�س  على  وحر�سها  و�ملنتديات،  �ملو�قع  تعدد  ومــع 
للمو�قع، �زد�د عدد �مل�ساهمني و�مل�ساهمات يف رفع �مللفات �لإذ�عية �لتي حتتوي 
ب�سكل  �ملو�قع و�ملنتديات  �أثرى هذه  �إذ�عية متنوعة، مما  على بر�مج وفقر�ت 
عام، و�أثرى هذه �لأق�سام )�أق�سام �ألإذ�عة �ملدر�سية( ب�سكل خا�س، �لأمر �لذي 
�لز�ئرين  عــدد  �زديــاد  خــالل  من  و�ملنتديات  �ملو�قع  هــذه  على  �إيجاًبا  �نعك�س 

و�ملت�سفحني ملو�قعهم ومنتدياتهم. 
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ا يف م�ساعدة �مل�سرفني و�مل�سرفات يف �لإذ�عات �ملدر�سية من  و�ساهم �أي�سً
�إذ�عة جاهزة ومتكاملة تفي بالغر�س،  �إمكانية �حل�سول على بر�مج وفقر�ت 
وتنفي �لتعب؛ كل ما على �مل�سرف �أو �مل�سرفة هو ق�س هذه �ل�سفحة �أو حتميل 
�أخــفــي �سعوري  يــديــك. ول  بــني  �لربنامج  وبــاأقــل مــن دقيقة يكون  �مللف  هــذ� 

و�إعجابي بالعديد من �لفقر�ت و�لرب�مج �لإذ�عية �لتي �ساهدتها وقر�أتها.
من  �سيء  ي�سودين  كــان  �لد�خلي  و�نطباعي  �ل�سخ�سي  منظوري  ومــن 
�لت�ساوؤم، وغمامة و�حدة من �لإحباط من بر�مج �لإذ�عة �ملدر�سية �مل�سموعة يف 
مد�ر�س �لبنني و�لبنات، بل �أقول �ملحفوظة، و�ململولة ب�سبب تكر�رها، وترد�دها 

على �مل�سامع و�لآذ�ن.
ل �أقول �إنني مت�سائم، ول �أقول �إين ل حتلق فوق ر�أ�سي غمامة و�حدة 
�ملتخ�س�سة يف  باأق�سامها  و�ملنتديات  �ملو�قع  بعد هذه  بل  �لإحباط؛  فقط من 
ر�أ�سي لي�ست غمامة و�حــدة، ولي�ست غمامتني بل �سحب  �لإذ�عــة حامت فوق 
روؤو�ــــس �لطالب  فــوق  بــربدهــا  تت�ساقط  و�لـــربكـــات،  بــاخلــري  ركــامــيــًة حمملًة 
و�لطالبات، وتنع�س بعليلها �لأرجاء و�لأ�سد�ء، ومت�سح عن روؤو�س م�ستمعيها 

�لقلق و�لكتئاب باأ�سو�ت و�أ�سجان و�أحلان �أعذب من �ملاء �لزلل.
ومما يزيد �ل�سرور هذ� �لإقبال �ملتز�يد على هذه �ملو�قع و�ملنتديات �لتي 
تخ�س�س من بني �أق�سامها، ح�سًنا ح�سيًنا لالإذ�عة �ملدر�سية، من قبل �لعديد 
من �لز�ئرين و�لذي من دون �سك �أن �لن�سيب �لأكرب من هوؤلء �لزو�ر هو من 

قبل م�سريف وم�سرفات �لإذ�عة �ملدر�سية؛ ملتابعة �جلديد وحتميل �ملفيد.
يف  �ساهم  من  لكل  �لكبري  و�لثو�ب  �لعظيم،  بالأجر  �لتذكري  �أن�سى  ول 
هذ� �لعمل �لعظيم �أل وهو �إي�سال هذه �لرب�مج �لإذ�عية �إىل �جلميع، و�لذي 
بر�جمهم  رفعو�  ممن  �لأنــثــى  �أم  �لذكر  �سو�ء  و�لــفــرد  �ل�سخ�س  فيه  ي�سرتك 
وحملوها على هذه �ملو�قع و�ملنتديات، وكذلك �لقائمني على �ملو�قع و�ملنتديات 
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و�سعي م�سكور؛  و�لرب�مج بجهد مبذول،  �مللفات  �لذين حفظو� وجمعو� هذه 
ولكال �لطرفني )�ملوقع و�ل�سخ�س �مل�ساهم( �أقول: هذه جتارة لن تبور.

و�أود �أن �أقف وقفتني ق�سريتني: 
�لأوىل: �إىل �أ�سحاب مو�قع ومنتديات �ل�سبكة �لعنكبوتية �ملتخ�س�سة يف 
جمال �لرتبية و�لتعليم، �أو كل ما يخ�س �ملد�ر�س، وما ميت �إىل �لتعليم ب�سلة 

�سو�ء يف بالدنا هذه �أم �سائر بقاع �لأر�س.
بل �أ�سرك معها �ملو�قع �لدعوية، و�لإ�سالمية �لتي تهتم بكل ما ميت �إىل 

�لعلم و�لدعوة ب�سلة.
�أخ�سهم جميًعا بر�سالة: �أقول: )بارك �هلل يف جهودكم، ونفع بكم �لأمة 

و�مللة، و�أنار بعلمكم �لرب و�لربية(.
�لكلمة  فيها  غزير  علم  فيها  كثري،  خــري  فيها  ومنتدياتكم  مو�قعكم 
�لطيبة، و�حلكمة �لبالغة، و�خلرب �لو��سح؛ و�أعظم من هذ� كله همتكم، نعم 

همتكم �لتي تنطح �جلبال �لرو��سي، و�لفجاج �خلو�يل.
ل �أريد �أن تقف همتكم عند حد �أو �سد �أو حتى فج؛ بل مع كل فجر نور، 

ومع كل �سم�س �سروق، ومع كل درب دروب.
�لوجود  �إىل كل  و�لعلم  ر�سالة �حلق  و�أو�سلو�  �لــدروب،  ��سلكو� كل  نعم 

وهل لدينا يف �لوجود �أغلى من فلذ�ت �أكبادنا! من هم يا ترى؟
�إنهم �أبناوؤنا وبناتنا يف مد�ر�سهم وحما�سنهم �لتعليمية �لرتبوية.

�أين ن�سيبهم من موقعك �أو منتد�ك؟
هل وجهت لهم ر�سالة؟

�أم هل �أعددت لهم برناجًما؟
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�أب�سط  وهــو  وتغافلنا  �أهملنا،  لكننا  حولنا  من  و�خلــري  باأيدينا،  �حلــل 
بكثري مما كنا نتوقع.

لنفرت�س �أنك عزيزي م�سرف �ملوقع �أو �ملنتدى وجهت ر�سالة �إىل �أبنائنا 
وبناتنا من خالل بو�بتك �لإلكرتونية، �أو كتبت لهم مقاًل، �سوؤ�يل: من �ستتوقع 

�أن يقر�أها؟ �أو كم �سيكون عدد قر�ئها؟
و�حد �أم �أثنان �أم ع�سرة �آلف، بالتاأكيد �أن �لعدد حمدود، و�لفائدة بال 

حدود.
�إل �أن هناك �سًر� مهًما، ومفتاًحا للنجاح �أل وهو كيف ت�ستطيع �إي�سال 
ر�سالتك، بل قل �إن �سئت ر�سائلك �لإ�سالمية �أو �لعلمية �أو �لثقافية ل �إىل مئات 

�لأ�سخا�س، ول �إىل �لآلف بل �إىل �ملاليني!!.
هل تعلم من هم؟

ي�ستحقون  �أفــال  باملاليني!!  �إنهم  نعم  �ملــد�ر�ــس،  وطالبات  طــالب  �إنهم 
ر�سالة وتوجيها؟

كاأين بك تقول: ولكن ماذ� بيدي �أن �أعمل؟
�إنه  و�ملتابعة  �سيًئا من �جلهد  �إل  يحتاج منك  ول  ب�سيط  �حلــل  �أقــول: 
�لإلــكــرتوين خلــدمــة طــالب وطــالــبــات جماعة  عمل ق�سم خــا�ــس يف موقعك 
�لإذ�عة �ملدر�سية، توفر لهم �لرب�مج �جلديدة، وجتمع ما خرج من �إبد�عاتهم، 

لتجمعها يف ق�سم خا�س يف موقعك ترمز له با�سم د�ل على ما بد�خله مثاًل:
- )ق�سم �لإذ�عة �ملدر�سية(.
- )منرب �لإذ�عة �ملدر�سية(.

- )�جلامع لالإذ�عة �ملدر�سية(.
�أو غريها من �لأ�سماء �ملهم �أن يكثف يف هذ� �لق�سم �لعديد من �لرب�مج 
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تخ�سي�سك  �إن  �ملدر�سية؛ حيث  �لإذ�عــة  �إلقاوؤها عرب منرب  �ملنا�سب  �لتي من 
من  و�لعديد  �لعديد  يدفع  �ملدر�سية  لــالإذ�عــة  خا�س  لق�سم  �مل�سرف  عزيزي 
�ملهتمني ب�ساأن �لإذ�عة �ملدر�سية �إىل حتميل هذه �لرب�مج �ملعرو�سة يف موقعك 
�لإذ�عة  �إىل �لطالب و�لطالبات يف مو�قعهم يف  �إي�سالها  �أو منتد�ك ومن ثم 
�أنت �ساحب  �ل�سباحية؛ وكل هذ� ومن دون �سك �سينالك ن�سيب منه؛ لأنك 

�لفكرة، و�أنت �ساحب �لبذرة، وَمن �أح�سن �لغر�س، �أح�سن �لقطف.
... �نتهت ر�سالتي �إليك لكن؛ �أرجو �أن ل تبخل على نف�سك باأجر �لعمل 

بها... ل �أ�ستطيع �أن �أقطع لك بالنجاح �أو �لف�سل.
... �أنا ل �أعلم �لغيب.

�لتثبيط،  �إل  لهم  لي�س  �لــذيــن  �لــالهــني  �جلال�سني  مــن  ل�ست  �أنـــا   ...
و�لتقليل، و�لنوم، و�لك�سل، وقبل هذ� �لأكل و�لبطن.

... �أنا ل�ست ممن يدعو �إىل �مل�ستحيل ول �إىل �خليال؛ بل �أحب �لو�قع 
و�لو�سوح.

�أجــره عند  �ملدر�سية، حتت�سب  لالإذ�عة  ق�سًما  �إن خ�س�ست  تندم  لن   ...
�إذ� كنت ممن يقر�أ �سفحات  ربك، يوم عر�سك عليه... لكن �ست�سبح مق�سًر� 
كتابي، وي�سل �إىل ختام ر�سالتي؛ لأنك مل تتنبه �إىل �أكرث من خم�سة ماليني 
�أية ر�سالة... �إىل  �آذ�ن ولهم �أعني، ومل تو�سل لهم  ي�سمعون وي�ساهدون، لهم 

�للقاء(.

ور�سالتي �لثانية:
�لتعليمية  �ملو�قع و�ملنتديات ممن خ�س�سو� من قالعهم  �أ�سحاب  �إىل: 

و�لدعوية عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية، مر�ِكًز� م�سرقة لالإذ�عة �ملدر�سية.
�إىل هوؤلء �أكرر �لقول: عمل دوؤوب، و�سعي م�سكور.
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يل معكم عدة وقفات تقبلوها ب�سدر رحب، ما هي �إل بع�س �ملالحظات، 
و�لتنبيهات، �لتي ما هي و�هلل �إل طريق للرقي و�لنجاح، �إىل �لإبد�ع و�لإتقان 

يف �إخر�ج �لرب�مج �لإذ�عة بكامل �سورها و�أ�سكالها باأبهى حلة، و�أجمل ثوب.  

�أوًل: �لتكر�ر
وهو ما ننبه على خطره، و�سرره. فالعديد من �لرب�مج �لتي جتدها يف 

هذ� �ملوقع جتدها يف �ملوقع �لثاين، و�لثالث و�لر�بع... �إلخ.
�أمــانــع يف قطف  �أنــا ل  وكــل هــذ� ب�سبب كــرثة �لنقل )�لق�س و�لل�سق(، 
�لثمار �ليانعة من �حلكم و�لفو�ئد ل باأ�س بل هو �سروري يف بع�س �لأحيان؛ 

�إل �أن �لأجمل �أن تكون �أنت من يخرج هذه �لثمار من مز�رعها وب�ساتينها.
فعندك �لكتب �سناديق �لعقول، وم�ستودع �لأفكار، و�سدر �حلفاظ. خذ 
من هذه �لكتب، و�نهل منها، و�قتب�س �أجود ما فيها، وبالطبع ل تن�َس �لإ�سارة 

�إىل حقوق موؤلفيها بذكر �أ�سمائهم، و�أ�سماء كتبهم.
�لــدعــوة، �لإعــجــاز  �لأ�ــســرة، م�ساء،  �ملــجــالت �لإ�سالمية )نـــون،  ودونـــك 

�لعلمي، حياة( خذ منها، و�نهل �أجود ما فيها.

ثانًيا: �لع�سو�ئية
كامٍل  و�حــٍد  برنامج  عن  لتبحث  لالإذ�عة  �ملخ�س�س  �لق�سم  �إىل  تدخل 
�سغرية  فقرة  �أو  فقر�ت  �سوى  �أجــد  ل  بحثت  فاأينما  ت�ستطيع!  فال  متكامل، 
موجودة يف ملف كامل لوحدها، وهكذ� تفتح وتغلق ول جتني �إل �لقليل ومن 

دون �أية ترتيب.
مــن �أهـــم �لأمــــور �لــتــي ينبغي �أن يــدركــهــا �أ�ــســحــاب �ملــو�قــع �لــرتتــيــب، 
فاملو��سيع �ملنزلة منها ما يحتاج �حلذف، ومنها ما يحتاج �لتثبيت، ومنها �لغث 
ومنها �ل�سمني، كل هذه �لأ�سكال حتتاج �إىل ت�سفية و�نتقاء، ومن ثم و�سعها 



146

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

قبل  من  �إليها  �لرجوع  ي�سهل  متتالية،  فقر�ت  �أو  متكاملة،  بر�مج  �سكل  على 
�ملت�سفح بكل �سهولة.

بالتاأكيد �أن �لأمر يحتاج �إىل جهد لكن �علم باأن: 
)�لقمة حتتاج �إىل همة(.

ثالًثا: عدم �ملتابعة
فهناك �لعديد من �لطلبات �لتي تقدم من قبل زو�ر �ملوقع، ومت�سفحي 
ق�سم �لإذ�عة، مثل طلب مو�سوع معني �أو برنامج متخ�س�س، فال جتد �لرد �إل 

ما ندر.
ثالثة  �أو  م�سرفني  �أو  م�سرًفا  و�ملنتديات  �ملو�قع  هذه  تخ�س�س  ل  ملــاذ� 
على  عك�سية  بالطبع  �ستكون  �لنتيجة  �لكر�م.  زو�رهــا  وطلبات  رغبات،  لتلبية 

�سمعة و�سهرة �ملوقع �أو �ملنتدى، و�لأهم �لأجر و�ملثوبة من �لعزيز �حلكيم.
وكذلك �أود �لتنبيه على �إهمال �ملوقع �أو �ملنتدى لعدة �أيام �أو �أ�سابيع دون 
�إ�سافة �أية �سيء يذكر فيما يخ�س �لإذ�عة، فاملوقع �ملتميز و�ملتجدد يحتاج �إىل 

متابعة متو��سلة فن�ستطيع �أن ن�سميه قناة مبا�سرة بني �مللقي و�ملتلقي.
�لــتــي تتطلب �حلــديــث  �ملــتــجــددة  �لق�سايا  �لــعــديــد مــن  هــنــاك  �أن  كــمــا 
ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك حادثة  �لكرمي  للر�سول  �مل�سيئة  �لر�سوم  و�لتوجيه مثاًل: حادثة 
�لتفجري �لذي وقع يف منزل �لأمــري حممد بن نايف - حفظه �هلل -، وحرب 
غزة و�سمود �أهلها... كل هذه ق�سايا تتطلب �ملتابعة و�لهتمام لتوجيه ر�سائل 
فلر�سولنا  �ملدر�سية(  )�لإذ�عــــة  مد�ر�سنا  يف  �لإعـــالم  منرب  عــرب  خاللها  مــن 
�لطاعة  حق  وحلكامنا  �ل�سريف،  �لطاهر  عر�سه  عن  �لــذب  حق  ملسو هيلع هللا ىلص  �لكرمي 

وعدم �خلروج عليهم، ولإخو�ننا يف غزة حق �ملنا�سرة بالدعاء و�ملال.
�لرقي مبنربنا  هذه �ملالحظات لي�ست �سوى نقاط على طريق و�سبيل 
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�أود �لتذكري باأن هذه �لنقاط لي�ست من�سبة  �لإعالمي �لإذ�عة �ملدر�سية، كما 
على موقع �أو منتدى بعينه بل هي متفاوتة؛ �إل �أن جميعها ي�سرتك يف �سيء 

و�حد وهو �أنها ت�ستحق �ل�سكر و�لعرفان.
وعلينا  �أوًل  نف�سي  على  جميًعا  علينا  �أقــرتحــه  ب�سيط  �قـــرت�ح  وهــنــاك 
جميًعا، �سو�ًء كنا موؤلفي كتب �أم م�سريف مو�قع �أو منتديات، �أل وهو تخ�سي�س 
�لتي تخ�س  �ملوقع للحديث عن بع�س �لق�سايا  �أو ذلك  �لكتاب  جزء من هذ� 
�ملر�أة و�لفتاة. نعم هناك �لعديد من �لأمور و�لق�سايا �ملهمة �لتي تخ�س �ملر�أة 
�إليها  ر�سائل  توجيه  وفهمه من خالل  ملعرفته،  وتوعى  عليه،  تنبه  �أن  ويجب 

عرب هذ� �ملنرب �لإذ�عي.
ر�سالة  ت�سمع  فتاة  �أية  �أو  �ملعلمة،  �أو  �ملدر�سة،  باملر�أة هنا طالبة  و�أق�سد 

هذ� �ملنرب.
بالكامل  �ملدر�سية  �أق�سام لالإذ�عة  ا تخ�سي�س  �أي�سً �ملنا�سب  �أنه من  كما 
تهتم  �لتي  و�ملنتديات  �ملو�قع  يف  للطالبات،  بالكامل  خا�سة  و�أق�سام  للطالب، 

ب�ساأن �لإذ�عة �ملدر�سية، وكذلك �لكتب �لتي �ألفت يف هذ� �ل�ساأن.
وهذ� ل يعني بال�سرورة �أنه لي�س هناك ت�سابه بني �ملو��سيع �لتي توجه 
للجن�سني؛ بل �إن كثرًي� من �ملو��سيع ل باأ�س باأن تطرح لكال �جلن�سني، �إل �أن 

ا مو��سيع تتطلب �خل�سو�سية لكال �جلن�سني. هناك �أي�سً
فمثاًل: عندما تتحدث عن �حلمل، و�لر�ساعة، وخطر �أدو�ت �لتجميل، 
�لعالية، وغريها  �لعارية، و�لكعوب  �لن�سائية، و�ملالب�س  �مل�ساغل  �إىل  و�لذهاب 
�لكثري، كل هذه �لق�سايا و�ملو��سيع هي مو��سيع ن�سائية بن�سبة 1٠٠% لن يكون 

لها تاأثري كبري فيما لو �ألقيت على م�سامع �لطالب. 
ومثال �آخر: عندما نتحدث عن �لتفحيط، و�لتطعي�س، و�ل�سرت�حات، 
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و�إ�سبال �لثياب، و�إرخاء �للحى، كل هذه �لق�سايا و�ملو��سيع هي مو��سيع رجالية 
بن�سبة 1٠٠% لن يكون لها تاأثري كبري فيما لو �ألقيت على م�سامع �لطالبات. 

ا هناك �لكثري و�لكثري من �لق�سايا و�ملو��سيع �لتي تهم �جلن�سني،  و�أي�سً
ويعتنى بها من �لطرفني مثاًل: 

- خطر �لهو�تف �لنقالة مو�سوع يفيد �جلن�سني.
- �سرب �لدخان يقع من بع�س �ل�سباب و�لفتيات ع�سمهم �هلل منه.

- �ل�سمنة مر�س يعاين منه �جلن�سان من دون �أدنى �سك.
- �سماع �لغناء مع�سية يقع فيها �جلن�سان.

- �ملعاك�سات!! لالأ�سف قد حت�سل من �لطرفني.
- �لت�سبه بالكفار بالق�سات �أو �ملو�سات �أو �ملالب�س �أو غريها جميع هذه 

�لأمور ُبلي بها �جلن�سان ول حول ول قوة �إل باهلل.
- عقوق �لو�لدين �نت�سر من �لطرفني و�إن �ختلفت �سوره و�أ�سكاله.

كلتا  يف  لطرحه  جاهز  مو�سوع  حدين  ذو  �سالح  �لعنكبوتية  �ل�سبكة   -
�ل�ساحتني.

و�حلمد هلل �أننا يف بلد �لإ�سالم و�لتوحيد قوًل وعماًل نطبق ما �سرعه 
�هلل لنا ل ما �سرعته لنا �أهو�وؤنا؛ فجميع مد�ر�سنا بحمد �هلل مف�سولة متاًما 
�جلن�سني  لكال  لتحفظ  للبنات،  مدر�سة  وتلك  للبنني،  مدر�سة  هــذه   ،%1٠٠
جن�س  كــل  مو��سيع  طــرح  مــن  ومتكننا  �ملختلفة،  وطبيعتهما  خ�سو�سيتهما 
�إنه  حتى  �لعليا،  و�لأهـــد�ف  �لعظمى،  �لفائدة  فتح�سل  للجميع،  ل  جلن�سه، 
من خالل بحثي عن و�قع �لعديد من �ملد�ر�س �ملختلطة يف �لكثري من �لدول 
�لعربية وجدت �أن هناك عزوًفا من �لطالب جتاه �مل�ساركة يف �لإذ�عة �ملدر�سية 
ا ومن  خوًفا من �أية غلطة �أو زلة �أمام �جلن�س �لناعم ح�سب تعبريهم، و�أي�سً
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دون �أدنى �سك �إذ� كان هذ� هو حال �لطلبة وخجلهم وخوفهم من �خلروج عرب 
هذ� �ملنرب فما بالك بالفتيات بالتاأكيد �أن �لأمر �أ�سعب و�أ�سد عليهن، وبالتاأكيد 
�أن �لأمر يف �لنهاية نتيجة �سعف وق�سور يف �أد�ء �لر�سالة �لإعالمية لدورها 

�ملرجو منها حتقيقه و�لذي يعود �سببه �إىل �لختالط. 
�أ�سقاع  يف  �إخو�ننا  من  خمتلطة  مبد�ر�س  �بتلو�  من  �أعــزي  �أن  �أود  لــذ� 
�لعلمانيني  من  للمف�سدين  �ملجال  ترتكو�  ول  ��ــســربو�  لهم  و�أقـــول  �لأر�ـــس، 
لكال  �لر�سائل  توجيه  �أيديكم يف  �لــذي بني  �ملنرب  ��ستغلو� هذ�  بل  �أو غريهم 
�جلن�سني مر�عني جعل �لغالب من �لرب�مج موجًها لكليهما، ول باأ�س بطرح 

بع�س �لق�سايا �لتي تهم �لطرفني بل هو من �ل�سرورة مبكان، و�أعانكم �هلل.
�أو منتديات لطرح  �أق�سام يف مو�قع  �أو  كتب  )�أن تخ�سي�س  �خلال�سة: 
بر�مج �إذ�عية تخ�س كل جن�س على حدة مهم و�سروري؛ كما �أن طرح �لعديد 

من �ملو��سيع �لتي ي�سرتك فيها �جلن�سان �أمر مهم و�سروري(.
�أولت  �لتي  و�ملنتديات  �ملو�قع  �لعديد من  �أ�سماء  لكم  �أ�سع  �أن  �أود  وهنا 
لرب�مج  كاماًل  ق�سًما  خ�س�س  من  منها  بل  عظمى،  �أهمية  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة 

�لإذ�عة �ملدر�سية، وكل ما يتعلق ب�سوؤونها، وهي كالتايل:  
�هتماما  �ملنتديات  �أف�سل  مــن  )وهــي  �لتعليمية.  �لــوزيــر  منتديات   -1

بال�ساأن �لإذ�عي �ملدر�سي، هذ� �إن مل تكن �لأف�سل على �لإطالق(.
2- منتديات مملكة �ملعلم �لرتبوية و�لتعليمية. )منتدى ر�ئع، وجميل، 
كما  لكن  بال�سدفة؛  عليه  تعرفت  كنت قد  و�إن  �ملنتدى،  �أحببت هذ�  وجــذ�ب، 

يقال: رب �سدفة خري من �ألف ميعاد(.
٣- منتديات �لإمام �لغز�يل. )من �ملنتديات �ملتميزة يف �ل�ساأن �لإذ�عي(. 
�ل�ساأن  يف  �ملتميزة  �ملنتديات  )مــن  �لتعليمية.  �ل�سريف  منتديات   -٤

�لإذ�عي(.
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5- ملتقى �لرتبية و�لتعليم.
6- منتدى وز�رة �لرتبية و�لتعليم.

7- منتدى �لرتبية و�لتعليم باملدينة �ملنورة.
٨- منتدى لِك.

9- منتدى �لتعليم �لرتبوي.
1٠- منتديات �سوت �لن�ساط.

11- منتديات �لتعليم نت.
12- منتديات �ملعلم.

1٣- منتديات �ملحربة �لتعليمية.
1٤- منتـديات �لطري �لتعليمية.

15- منتدى حلي �لتعليمي. )من �ملنتديات �ملتميزة يف �ل�ساأن �لإذ�عي(.
16- منتديات �ل�سبورة.

17- منتدى �ل�سامل �لتعليمي.
1٨- منتدى �لإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم بالق�سيم.

19- منتدى �لإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم بتبوك.
2٠- منتدى نادي �لإعالم �لرتبوي.

21- منتديات �ملحرتف �لتعليمية.
22- �مللتقى �لرتبوي.

2٣- ملتقى �لرتبية بالزلفي.
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 فصل
الصحافة المدرسية واإلذاعة المدرسية

اأول: تعريف ال�صحافة املدر�صية )1( :
على �لرغم من �لقناعة باأن م�سمى )ن�سرة( �أقرب �إىل �لو�قع و�حلقيقة 
من م�سمى )�سحيفة( �إل �أن كل �لتعاريف �تخذت عنو�ن �ل�سحافة �ملدر�سية. 

و�ل�سحافة �ملدر�سية هي: ن�ساط حر ينفذ د�خل �ملدر�سة، ويقوم �لطالب 
باإ�سر�ف  وتوزيعا،  وطباعة،  و�إخر�ًجا،  حتريًر�،  �إ�سد�رها،  يف  �لأ�سا�س  بالعبء 
جمتمع  وتخاطب  �ل�سحافة(  جماعة  )�أو  �لرتبوي  �لإعــالم  جماعة  م�سرف 
وتلتزم  �أمــــور،  و�أولـــيـــاء  ومعلمني  �لأوىل(  )بــالــدرجــة  طـــالب  مـــن:  �ملــدر�ــســة 
�إتاحة  مــع  مـــو�د،  مــن  تن�سره  فيما  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  حتكم  �لتي  بالقو�عد 
�لفر�سة للطالب للتعبري عن �آر�ئهم بقدر من �ل�ستقاللية و�مل�سوؤولية �لتي 

تنمي جو�نب �إبد�عية وتربوية من خالل فنون �لكتابة �ل�سحفية.

ثانيا: دور ال�صحافة املدر�صية الرتبوي والتعليمي:
�لتز�ًما ب�سرف �لكلمة �ملكتوبة جند �أن �ل�سحافة �ملدر�سية تعنى بغر�س 
�لفا�سلة  �لأخــالق  �لنبيلة بطريقة غري مبا�سرة، حيث تبني  �لقيم �لرتبوية 
بناًء  �لطالب  �سخ�سية  بناء  على  ينعك�س  �لــذي  �لأمــر  �حلميدة،  و�ل�سلوكيات 

تربوًيا �سليًما، ومن ذلك: 
�أخبار  بيده  يحرر  فعندما  وجمتمعه،  وبيئته  مبدر�سته  �سلته  توثق  1ـ 
�إهمال  ـ  �لرحم  �سلبية )مثل قطيعة  �جتماعية  �سلوكيات  ويكتب يف  مدر�سته، 
�لبيئة ـ ت�سويه �ملبنى �ملدر�سي..( فاإنها بذلك تعمق �سعوره �لجتماعي، وحتثه 

______
)1( كالم الأ�ستاذ: اإ�سالم نوير.
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على �مل�ساركة �لعملية �لإيجابية يف تنمية جو�نب �حلياة يف جمتمعه �ل�سغري 
و�لكبري، وهي بذلك حتقق �لنتماء عملًيا. 

�أو يكتب عن ق�سية  2ـ عندما يجري �لطالب لقاًء مع م�سوؤول تربوي، 
بحرية وجر�أة فقد �ختار طريق �لعتماد على �لنف�س و�لثقة بالذ�ت، و�جلر�أة، 

وتلك مقومات �ل�سخ�سية �ل�سوية. 
٣- عند كتابة تقرير ما فالطالب تلقائًيا �سيتجه �إىل م�سادر �لبحث عن 

�ملعلومات، وهذ� كفيل باأن يتعرف على طرق �لبحث �لعلمي. 
فيحرر  �لــتــوجــيــه،  يف  �سخ�سًيا  وي�سهم  ذ�تـــي،  بــد�فــع  يكتب  عندما   -٤
�لو�لدين؛  طاعة  �أو  �ملعلم،  �حـــرت�م  �أو  �ل�سالة،  عــن  �ل�سحيفة  يف  مو�سوًعا 
فاإن ذلك يغر�س �لو�جبات و�لقيم �لإ�سالمية �لتي تقوم عليها �أخالق �مل�سلم، 

و�لف�سائل و�ل�سلوكيات �لتي تبني �ملجتمع �لإ�سالمي. 
�مل�ساعر  وهــذه  منجز�ته،  وتقدير  �لــوطــن،  بحب  �لإح�سا�س  غر�س   -5

تتولد مما يكتبه �أو يقروؤه من تلقاء نف�سه يف �ل�سحيفة �ملدر�سية. 
باإنتاج  �لعلمية  �ملـــادة  تقدمي  طريق  عــن  حمببة  بطريقة  �لتعليم   -  6
خمالف لنمط �لكتاب، و�بتكار )�ملحرر �لطالب( و�سيلة جديدة لعر�س �ملعلومة، 
�أو  ريا�سية  مل�سائل  فيه حلول علمية  )��ستطالًعا( �سحفًيا يجمع  كاأن يجري 

تقريًر� عن )جغر�فية �ململكة(.
7 - ت�سجيع �لطالب على تعلم فنون وخرب�ت جديدة. 

�لدر��سية: حيث  و�ملقرر�ت  �ملدر�سية  �ل�سحافة  �لربط بني حمتوى   -٨
ميكن ��ستخد�م �ملعلومات �مل�ستوحاة من مادة �لعلوم ـ مثال ـ لإثر�ء �ملعلومات 
�أو  ول�سقها  �لطبيعة،  مــن  حقيقية  بـــذور  �أو  �ستالت  بجمع  وذلـــك  �لعلمية، 

ت�سويرها يف ن�سرة �ملدر�سة على هيئة تقرير �سحفي م�سور.
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9- ناهيك مبا حتققه �سحيفة �لف�سل من م�ساعدة للمعلم يف تقدمي 
مادته �لعلمية، و�لو�سول �إىل عقلية �لتالميذ بطرق �سهلة وجذ�بة. 

ثالثا: دور ال�صحافة املدر�صية يف التعرف على مواهب الطالب 
وتنميتها:

�لتفكري  قــدرة على  لعباده من  تعاىل  �هلل  يهبه  ما  �لذهنية يف  �ملو�هب 
و�حلكم على �لأ�سياء بطريقة �سحيحة. مبعنى �لقدرة على �لتخيل ثم �إفر�غ 

ذلك �خليال يف و�قع مفيد، يتمثل يف حل م�سكلة �أو �لو�سول �إىل قر�ر. 
و�لتفكري كما يعرفه بع�س �أ�ساتذة �لرتبية باأنه: عند ظهور �أية م�سكلة 
بن�ساط  يقوم  �لفرد  فاإن  �ل�سابقة،  للفرد ي�سعب عليه حلها، يف �سوء خرب�ته 

عقلي لكي ي�سل �إىل حل منا�سب لهذه �مل�سكلة. 
باأكرب  متميًز�  �إنتاًجا  �لإنتاج،  على  �لقدرة  " هو  �لبتكاري  " و�لتفكري 

قدر ممكن من �لطالقة �لفكرية، و�ملرونة، و�لأ�سالة.
على  بناء  �لــطــالب  ميار�سه  حــر  ن�ساط  �ملدر�سية  �ل�سحافة  �إن  وحيث 
رغبتهم، فاإنها من خالل مر�عاتها مليولهم ورغباتهم وما ينا�سب معلوماتهم 
على  �لتعرف  " ت�ستطيع  " �لإفـــر�غ  و�لإخـــر�ج  �لتحرير  طريق  عن  وعر�سها 

�أ�سحاب �مللكات �لإبد�عية، ومن ثم �سقلها.
 ومن �لقدر�ت �لتي ميكن لل�سحافة �ملدر�سية �لتعرف عليها ما يلي : 

1 ـ �ملو�هب �لعلمية: 
�أول خطوة من خطو�ت عمل �ل�سحيفة هي جمع �ملعلومات، وقبل جمعها 
�ل�سحافة  جماعة  م�سرف  �إ�سر�ف  حتت  �ملقرتحات  وو�سع  �لتفكري  من  لبد 
)�أو معلم �لف�سل( وهنا يحذر ت�سفيه �آر�ء بع�س �لتالميذ لأن ذلك يوؤدي �إىل 

�إعر��سهم عن عملية �لتفكري، مما يوؤدي �إىل تعرث مو�هب �لطفل �لذهنية. 
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على  �لتعرف  ميكن  حــًر�  ن�ساًطا  بو�سفها  �ملعلومات  جمع  خــالل  ومــن 
ميول بع�س �لتالميذ �لذين يقبلون على ذلك ب�سغف وبتدقيق عميق، حيث ل 
ير�سيه جمع �لقليل من �ملعلومات، وهذ� يك�سف عن موهبة وقدرة علمية لدى 

�أمثال هوؤلء �لتالميذ. 
ومن جهة �أخرى فاإن �ملعلومات �لتي يح�سل عليها �لتلميذ تلعب دوًر� 
مهًما يف تكوين ذكائه، وقدرته على �لإبد�ع، حيث تذكي حب �لطالع وتغريهم 

بكرثة �لقر�ءة، وبالتايل تفجري �لطاقات �لعلمية �لكامنة.

2 ـ �لقدر�ت �لإبد�عية:
قدر�ت  من  �لطالب  لدى  يوجد  ما  هنا:  �لإبد�عية  بالقدر�ت  �ملق�سود 
على �لتخيل ثم قدرته على نقل ذلك �إىل م�سمون وو�قع ملمو�س مقروء )�أو 

م�سموع �أو مرئي(. 
خالل  مــن  �لــقــدر�ت  هــذه  على  تتعرف  �أن  �ملدر�سية  لل�سحيفة  وميكن 
ممار�سة �لطالب لذلك �لعمل لأن " �لعمليات �لعقلية �ملعرفية لدى �لطفل. 
ما  �إن  حيث  ظـــروف،  مــن  لالأطفال  يهيئه  ومــا  �لثقايف  باحليز  جميًعا  تتاأثر 
�لإدر�كية  �لعو�مل  ر�سم  يف  فعلها  تفعل  ومهار�ت  خــرب�ت  من  �لطفل  يكت�سبه 

للطفل، ويف توجيه تخيالتهم نحو �لأ�سياء.
جماعة  م�سرف  بني  �مل�ساركة  خــالل  من  �لــدور  بهذ�  �لقيام  وت�ستطيع 
�ل�سكل  هو  ومــا  معني  ملو�سوع  �جليد  �لت�سميم  كيفية  يف  وطالبه  �ل�سحافة 
�لعام  بدء  �أو  للمعلم،  �لعاملي  �ليوم  �سكاًل معيًنا مبنا�سبة  تتخذ  كاأن  �ملنا�سب؛ 
�سيفاجاأ  متميزة؛عندها  جديدة  �أفكار  �قــرت�ح  منهم  �ملعلم  فيطلب  �لدر��سي 

�ملعلمون باإبد�عات غري متوقعه.
�أو  للطبيعة،  �ملحاكي  �لر�سم  �أو  للكاريكاتري،  ر�سامني  نــرى  �أن  وميكن 
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ل  حمجوبة  �أو  خمبوءة،  �إبد�عية  مهار�ت  وكلها  �لتخيل،  على  �لقائم  �لر�سم 
يدري بها �أحد.

�أود  - وبعد هذه �ملقدمة �ملهمة و�ملوجزة عن عامل �ل�سحافة �ملدر�سية 
�ل�سحافة  �أجـــز�ء  �لــذي يعترب جــزًء� من  �لإذ�عـــي  �لن�ساط  بينه وبــني  �لربط 
�لو�سول  وكيفية  و�جلــمــهــور،  �لإعــــالم،  بحلقة  مت�سل  فاجلميع  �ملــدر�ــســيــة؛ 
�لعربية  �لــدول  كافة  يف  �ملدر�سية  �ل�سحافة  م�سريف  على  لــذ�؛  �لــهــدف..  �إىل 
و�ل�سعي  �ملــدر�ــســيــة(  )�لإذ�عــــة  �لإذ�عــــي  �لن�ساط  بــهــذ�  �لعناية  و�لإ�ــســالمــيــة، 
�لن�ساط  هذ�  بو�قع  للنهو�س  بحوث  و�إعــد�د  كتب،  لتاأليف  و�مل�ستمر  �حلثيث 
�ملهم، بل و�إقامة ور�س عمل م�سرتكة للتباحث و�لت�ساور، وطرح �لأفكار، ومن 
ثم مناق�ستها للح�سول على خطط منهجية ثابتة وحمكمة للو�سول �إىل قمة 

�لتفاعل مع هذ� �لن�ساط )�لإذ�عة �ملدر�سية(.
من  عــامل  �ملدر�سية  �ل�سحافة  بـــاأن  �لتذكري  ثــم  �لتذكري  �أود  ــا:  و�أيــ�ــسً
�لأن�سطة، و�ملهار�ت ولي�ست ن�ساًطا حمدوًد� مثل �لن�ساط �لإذ�عي؛ بل هي �أعم 

و�أ�سمل من �سمنها )�لإذ�عة �ملدر�سية(.
�ملجالت  �إعــــد�د  �ملــدر�ــســيــة؛  �ل�سحافة  �خت�سا�سيي  مــهــام  مــن  فــمــثــاًل: 
على  و�لعمل  و�سهرية،  �أ�سبوعية،  مطويات  وتنظيم  و�لـــدوريـــات،  �لف�سلية، 
�إىل  ونقلها  باملنطقة  و�لتعليم  �لــرتبــيــة  وفــعــالــيــات  �أخــبــار  بجميع  �لإحــاطــة 
�لطالب و�ملعلم على مقاعد �لدر��سة؛ ول نن�سى �لقيام بعمل �أن�سطة، وفعاليات، 
مهنة  حتــتــاج  لـــذ�..  فــاعــل؛  ب�سكل  فيها  و�مل�ساهمة  �ملـــد�ر�ـــس،  يف  ومــ�ــســابــقــات، 
�ل�سحافة �ملدر�سية �إىل مهار�ت عالية، وجهود جبارة، ونفو�س ل تعرف �مللل، 

وهمم ل تناطح �إل �لقمم.
ويف �خلتام.. �أحيي كل رجل �أو �مر�أة من �أ�سحاب تخ�س�س )�ل�سحافة 
�ملدر�سية( و�لذي يدر�س يف �لقليل من �لدول �لعربية مثل م�سر وغريها، و�أود 
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تذكريهم باأن ما تقومون به �أمانة توؤجرون عليها، وحتا�سبون على �لتق�سري 
بها؛ فكونو� عند ح�سن �لظن بكم، و�هلل يرعاكم.

ولهذ� �أحب �أن �أ�سيف هذه �مل�سابقة �خلا�سة باملتخ�س�سني يف �ل�سحافة 
وتك�سب  مفيدة  وهــي  �ملدر�سية؛  �لإذ�عـــة  يف  تطبيقها  ميكن  ولكن  �ملدر�سية، 

�لطالب و�لطالبات مهار�ت �سحفية قد تخدمهم هم و�أوطانهم يف �مل�ستقبل:

م�سابقة: احلديث ال�سحفي:

ب�سكل  و��ستخدم  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  يف  �حلديث  فن  �ل�سحافة  عرفت 
كبري كفن متار�سه �ل�سحافة مع بد�ية �لقرن �لع�سرين، وللحديث �ل�سحفي 
�لأخــبــار  عــلــى  مــ�ــســدر جــيــد للح�سول  �ل�سحفية؛ لأنـــه  �لــفــنــون  بــني  �أهــمــيــة 

و�ملعلومات من م�سادرها.
�حلديث �ل�سحفي من �سمن �مل�سابقات �لتي يقوم �خت�سا�سي �ل�سحافة 
بتدريب �لطالب على كيفية عمل حديث �سحفي ومن ثم �ل�سرت�ك بالأعمال 
على  تقييمها  ويــتــم  �لــعــام  للتوجيه  وبــالــتــايل  لإد�رتــــه  باإر�سالها  �مل�سابقة  يف 
م�ستوى �ملحافظة �لأوىل وت�سعد بعد ذلك �لأعمال �ملميزة للوز�رة لتقييمها 

على م�ستوى �ملحافظة.
�لتدريب   - فنيته   - �إعـــد�ده  عــن  �ل�سحفي  نتناول يف �حلــديــث  و�ــســوف 

�لعملي عليه.

تعريف احلديث ال�صحفي:
هو تقرير عن م�سمون مقابلة �سحفية، �أو �إذ�عية، �أو مقابلة تليفونية 
مع فرد، �أو �أفر�د للح�سول على �لأخبار و�ملعلومات و�لآر�ء و�ملو�قف �خلا�سة، �أو 
�ملت�سلة بالأحد�ث و�لق�سايا، �أو �لأفكار �جلديدة، وهو فن مقابلة �لنا�س، وفن 
�لتحدث معهم، وهو فن �لت�سال �ملبا�سر باجلماهري يف �ل�سحافة �ملدر�سية بني 
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مر�سل وم�ستقبل.

اأنواع احلديث ال�صحفي:
1- حديث �ملنا�سبة.

2- �حلديث �ل�سخ�سي.
٣- حديث �لر�ي.

٤- حديث �جلماعة.
5- حديث �لت�سلية.

6- حديث �ملوؤمتر�ت.
7- حديث �خلرب و�ملعلومات.

٨- �حلديث �مل�سرتك ويجمع ) �خلرب + �ل�سخ�سي + �لر�أي(.

وظائف احلديث ال�صحفي:
1- �لتعليم.

2- �لتثقيف.
٣-�لإعالم.
٤-�لتوعية.

5- �لتوجيه.

اأهميه احلديث ال�صحفي:
ودر��سة  �لأ�سئلة  �ل�سحفي للطالب مهار�ت توجيه  يك�سب �حلديث   -1

�ملو�سوع وجمع �ملعلومات عن �ل�سخ�سية �ملتحاور معها.
2- م�سدر جيد للح�سول على �لأخبار من م�سادرها.
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�ل�سحفي طريًقا لإجــر�ء حتقيق �سحفي ناجح  ٣ - قد يكون �حلديث 
حول ما جاء باحلديث من معلومات �أو �إح�ساء�ت �أو بيانات.

�ل�سائعات و�لرد عليها باحلقائق �ل�سادقة من  ٤- ي�ساعد على حماربة 
�ملتحدث.

بالبيئة  �لــعــامــة  بال�سخ�سيات  �ملــدر�ــســي  و�ملجتمع  �لــطــالب  يــعــرف   -5
�ملحيطة �أو �ملحلية، �أو رموز �ملجتمع يف بع�س �ملجالت.

6- يك�سب �لطالب مهار�ت �لقيادة �لذ�تية وقيادة �لر�أي.

 التدريب العملي للحديث ال�صحفي:

�أوًل: مر�حل �لإعد�د للحديث �ل�سحفي:
1- �خلطوة �لأويل:

معها  يجري  �لتي  �أو  �ملتحدثة  �ل�سخ�سية  عــن  �ملعلومات  بجمع  تــبــد�أ 
�لهتمامات  و�مليول  �ل�سخ�سية  �ل�سفات  �ملعلومات  �لطالب حديثه ومن هذه 

�أو �لطباع.. �إلخ.
2- �خلطوة �لثانية:

در��سة �ملو�سوع �أو �ملو�سوعات �لتي �سيجري �لتحاور حولها.
٣- �خلطوة �لثالثة:

�لطالب  على  يجب  ول  فقط  بها  لال�سرت�ساد  وتــكــون  �لأ�سئلة  �إعـــد�د 
جُمري �حلديث �لتقيد بالأ�سئلة �لتي �أعدها.

ثانًيا: مرحلة �إد�رة �حلديث:
1- بد�ية �حلديث )��ستهالله(:

تكون هذه �خلطوة هي �لبد�ية؛ فيمكن �أن تبد�أ باأحاديث �سخ�سية بني 
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جُمري  ويهتم  �ملكان..  �أو  �لزمان،  حول  �أو  عمله،  حول  �أو  و�ملتحدث  �لطالب 
�حلديث بت�سوير �سخ�سية �ملتحدث ومفتاح هذه �ل�سخ�سية.

2- فنية توجيه �لأ�سئلة:
�أهمية،  فــالأكــرث  �ملهمة  بالأ�سئلة  �لطالب  فيبد�أ  �لأ�سئلة؛  يف  �لــتــدرج 
يجب  ا  و�أي�سً مبا�سر،  و�لغري  �ملبا�سر  �لأ�سلوب  طريقة  على  �لأ�سئلة  وتعتمد 

�لبتعاد عن �لأ�سئلة �لتي تكون �لإجابة عنها )بنعم �أو ل(.
- يجب حتري �لدقة و�لتاأكد من �ملعلومات �لتي وردت باحلديث

- يجب �أن تعد �لأ�سئلة من �سميم ت�ساوؤلت �ملجتمع �ملدر�سي، �أو �لبيئة 
�ملحيطة، �أو �ملحلية.

- ل يجب �أن ياأخذ �حلديث �سورة حما�سرة يلقيها �ملتحدث ولذ� يجب 
�حلر�س على �لرتكيز على �أهم ما قاله �ملتحدث ويهم �لطالب.

�ملو�سوع  عن  خروجه  حالة  يف  �حلديث  مو�سوع  �إىل  �ملتحدث  �إعـــادة   -
بطريقة مهذبة.

ثالًثا: مرحلة �سياغة �حلديث وفنيته:
يجب �أن ل ُي�ساغ �حلديث يف �سورة �أ�سئلة و�أجوبة؛ حيث تبعث على �مللل 

وتكون مثل �لتحقيق، �أو حما�سر �ل�سرطة.

 طريقة �صياغة احلديث:
ل�سياغة �حلديث عدة طرق �أي�سرها �أو ما يقال عنها �لطريقة �ملثالآ هي 

طريقة )�لق�سة(.

1- �ملقدمة:
وت�سمل �أهم نقاط �حلديث مع ت�سوير ل�سخ�سية �ملتحدث.
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ومن �أنو�ع �ملقدمات:
�لتباين، �لت�ساوؤل - �لو�سف - �ملعربة �أو �ملوؤثرة - �حلو�ر - �لقتبا�س - 

�لتلخي�س - �لقنبلة �أو �ملفاجاأة - �حلكمة �أو �ملثل.

2- �ل�سلب:
وفيه �لأ�سئلة و�لأجوبة بطريقة �لأ�سلوب �ملبا�سر مرة، و�لأ�سلوب �لغري 

مبا�سر مرة ثانية.

وتتنوع طرق �صياغة احلديث باختالف اأنواعه منها:

1- حديث �ملنا�سبة:
مثاًل �فتتاح �ملعر�س �ل�سنوي لل�سحافة �ملدر�سية ويكون حديث �لطالب 

مع �مل�سوؤول عن �ملعر�س - نقاًل للحديث �لذي ي�سمعه من �ملتحدث -.

2- �حلديث �ل�سخ�سي:
�لأدب،  م�ساهري  مــع  وتــكــون  �حلــيــاة،  يف  وفل�سفتها  بال�سخ�سية  ويهتم 

و�لثقافة.

٣- حديث �ملعلومات:
ذ�ت  �ملعلومات  وخا�سة  �ملتحدث  يتحاور حولها  �لتي  باملعلومات  ويهتم 

�لطابع  �لرتبوي، وتغلب عليه �ل�سيغة �لأدبية.

٤- حديث �حلقائق و�لأخبار:
يهتم بالأخبار �ملجردة ومن هنا يكون بناء �حلو�ر على �حلدث ل على 

�ملتحدث.
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5- حديث �لر�أي:
ياأتي يف �سدر �حلديث �لر�أي �مل�سرح به ثم �ساحب �حلديث.

احلديث ال�سحفى:

�لأ�سا�س  �أو  �لأ�سل  وهــو  �ل�سحافة،  فنون  من  فن  �ل�سحفي؛  �حلديث 
�لذي تندرج حتته �ألفاظ )�ملقابلة(، )�للقاء( �أو )�حلو�ر(، و�لتي متثل �إجر�ء�ت 

وخطو�ت و�أ�ساليب لإجر�ء �حلديث �ل�سحفي.

تعريفه:
للح�سول  مهمة  �سخ�سية  من  �ملحرر  يطلبها  مقابلة  عن  عبارة  هو   -
على معلومات حول مو�سوع مهم �أو للتعرف على �ل�سخ�سية و ما تقوم به من 

ن�ساطات.
- هو تد�ول �لكالم بني طرفني �أو �أكرث بهدف �لو�سول �إىل �حلقيقة يف 

مو�سوع معني.

تاأمالت يف �لتعريف:
1ـ لي�س يف �لتعريف ما يوحي باخل�سومة، بل هو معنى �سامل للنقا�س 
لأطــر�ف  و�خلطاأ  �ل�سو�ب  يحتمل  �لــذي  �لآر�ء  وتعدد  �لأفــكــار  وتبادل  �ملثمر 
و�حلجة  �لطيبة  بالكلمة  �أ�سال  خمالف  غري  طــرف  �أو  و�حــدة  م�سلحة  ذ�ت 

و�لربهان.
�لتعاون  �أ�ساليب  مــن  وهــو  �لنظر  وجــهــات  تقريب  منه  �لــهــدف  �أن   -2

و�لتفاهم �ملر�دفة ملعنى �ل�سورى، قال تعاىل: زب ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 
ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ رب ) �ملائدة: 2(.

٣ـ وجــود �حلــو�ر يثبت طبيعة وجــود �خلــالف بني �لب�سر ولكنه يف �أهل 
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و�ملنطق  و�لأ�ــســالــيــب  �لــو�ــســائــل  يف  يــكــون  �لــو�حــدة  و�مل�سلحة  �لــو�حــد  �لبيت 
و�ل�سلوك ولي�س يف �ملنهج فهو �أخ�س من �جلد�ل و�ملناظرة.

احلوار من اأ�صاليب الرتبية:
�لنظر و�لآر�ء يوجد هناك جماٌل  - مبجرد وجــود �ختالف يف وجهات 
لالأخذ و�لرد وهذه �ل�سورة تدفع �ل�سامع �أو �لقارىء لالهتمام و�ملتابعة مبا 
�لنتيجة وهــذ� يجدد  �ملتتبع لق�سد معرفة  للملل، وقــد يغري  يــدع جمــاًل  ل 

�لن�ساط 
- و�حلو�ر تربوًيا يوقظ �لعو�طف و�لنفعالت وي�ساعد على توجيهها 
�إىل �ملثل �لعليا ويرتك �آثاًر� �ساحلة يف �ل�سلوك �إذ� �قتنع �ملتابع بنتيجة �حلو�ر 

فيتبناها ويد�فع عنها.

غاية عملية احلوار:
تن�ساأ  �لتي  �حلو�ر و�سيلة و�حدة من و�سائل متعددة ملعاجلة �خلالفات 
�أهـــد�ف وهموم  �أو وحــدة عمل و�حــدة جتمعهم  بيئة و�حــدة  �لعاملني يف  بني 
م�سرتكة، وهو من باب �إظهار �حلق بالطريقة �ملنا�سبة، و�إذ� مل يتبني لنا �حلق 
�ليوم ف�سيظهر يوًما من �لأيــام و�حلق غاية كل عاقل من�سف، ولكنه يف هذه 
�أو  �إىل قو��سم م�سرتكة  �أن ن�سل فيه  �للحظة )حلظة �خلــالف( �ملطلوب منا 
�لتناحر  ونــرتك  ح�سا�سية  دون  �لآخــر  �لطرف  ر�أي  �إىل  �ل�ستماع  �لأقــل  على 

و�لتباغ�س وهدر �لوقت و�جلهد فيما ل ينفع.

اأ�صول احلوار الناجح:
�أو �لر�أي �لأمثل  �أن يكون �لهدف �لو�سول �إىل �حلقيقة  �لأ�سل �لأول: 

�لذي يح�سل �لنتائج �ملرجوة �مل�سرتكة.
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�لأ�سل �لثاين : حتديد هدف �أو ق�سية و�حدة يف �ملجل�س �لو�حد لتدور 
حوله عملية �حلو�ر.

�لأ�سل �لثالث: �لتفاق على طريقة �ل�ستدلل و�لنظر �أو مرجع قانوين 
يحتكم �إليه ي�سبط م�سار �حلو�ر ويوجهه.

�لأ�سل �لر�بع: �لبدء بنقاط �لتفاق �مل�سرتكة و مناق�سة �لأ�سول قبل 
�لفروع و�لنطالق من �أر�سية �تفاق م�سرتكة.

اآداب احلوار:
1ـ �لبدء يف �حلو�ر بالنقاط و�لأفكار �مل�سرتكة وحتديد مو�طن �لتفاق.

2ـ �لحرت�م و�لتقدير و�لتوقري للطرف �لآخر ل �لحتقار و�لإ�سقاط.
٣ـ �لتو��سع بالقول و�لفعل وح�سن �خللق وجتنب �لعجب و�لغرور.

٤ـ �لعدل و�لإن�ساف يف �أثنائه برتك فر�سة للحديث ويف خامته بقبول 
�حلق و�لت�سليم و�لعبارة �مل�سهورة ) �لختالف ل يف�سد للود ق�سية(.
5ـ �لعلم ومن دونه ل ينجح حو�ر ويهدر �لوقت وي�سيع �جلهد.

6ـ ح�سن �ل�ستماع و�لإن�سات و�لإ�سغاء للمتحدث.
7ـ �ملناق�سة بحكمة ولطف ولني وب�سوت متزن.

٨ـ �حللم و�ل�سرب و�لحتمال لزلت �لل�سان وفلتات �لقول.
9ـ ل نياأ�س �أبًد� قد نعيد �ملحاولة لأن �خلالف �سر يوؤخر �لإجناز وي�سلط 
�لأعد�ء؛ ثم �إن �حلو�ر ريا�سة فكرية و�سرب من �جلدل وهو �أحد مو�رد �لقول 
بالف�ساحة و�لبيان و�إذ� مل يكن �لهدف منه �حلق و�لإ�سالح �سار �سرًبا من 
باختالف  تختلف  خمتلفة  طبائع  وللنا�س  �خلــالفــات  و�إثـــارة  و�لعـناد  �لعبث 

م�ستوى �لتفكري و�لت�سور و�لجتهاد.
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عن �أبــي �أمامة - ر�سي �هلل عنه - قــال: قال ر�سول �هلّل ملسو هيلع هللا ىلص: »�أنــا زعيٌم 
ببيٍت يف رب�س �جلنة ملن ترك �ملر�ء و�إن كان حمّقا ، وببيٍت يف و�سط �جلنة ملن 

ن خلقه«. ترك �لكذب و�إن كان مازًحا ، وببيٍت يف �أعلى �جلنة ملن ح�سَّ

خطوات اإجراء احلديث ال�سحفي:
)1( �ختيار �لأفكار �أو �ملو�سوعات للحديث.

�ملنا�سب  �ملــحــرر  و�خــتــيــار  �ملتحدثة  �ل�سخ�سيات  و�خــتــيــار  حتــديــد   )2(
لإجر�ء �حلديث وكذلك �ملكان و�ختيار �لوقت �ملنا�سب.

بات�سال  �أم  بخطاب  �أم  بالهاتف  �ــســو�ء  لل�سخ�سية  موعد  حتديد   )٣(
�سخ�سي.

ل�ستكمال  �إليها  �لرجوع  يتم  �لتي  �ملعلومات  م�سادر  على  �لتعرف   )٤(
�ملو�سوع )�حلديث(.

)5( �ختيار �لأ�سئلة �لتي توجه لل�سخ�سية.
)6( خلق جو من �لألفة بني �ملتحدث و�ملتحدث �إليه و�لتمهيد و�لت�سلل 
�إىل قلب وعاطفة �ملتحدث و�إعد�د �لأ�سئلة ب�سورة ودية و�إطالعه عليها حتى 

ل يتحرج.
)7( عدم مقاطعة �ملتحدث �إل بعد ��ستيفاء �ملو�سوع ورغبة �ملتحدث يف 

�لنتقال �إىل نقطة �أخرى، �ملحافظة على �سعور �ملتحدث.. و�ملو�سوع ذ�ته.
)٨( �للباقة و �لذكاء يف �إد�رة �حلو�ر.

)9( ن�سر �حلديث كما هو بقدر �لإمكان.

�أهم عو�مل جناح �حلديث:
هو �لتفاعل و�لتفاهم بني �ملتحدث و�ملتحدث �إليه.
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�سروط م�سابقة احلديث:

�أحــدهــمــا م�ستعد�  يــكــون  �أن  بــاإجــر�ء �حلــديــث على  يــقــوم طــالــبــان   )1(
للتقاط �ل�سورة �ل�سحفية �لتي تخدم م�سمون �حلديث �ل�سحفي.

)2( كتابة مو�سوع �حلديث على �لغالف.
)٣( �أن تكون �لأحاديث حية يقوم �لطالب باإجر�ئها ولي�ست منقولة من 

�ل�سحف �أو �ملجالت؛ بل جديدة وحديثة وغري مكررة.
)٤( �أن تكون �ل�سورة �ل�سحفية معربة عن مو�سوع �حلديث مع �لهتمام 

بالتعليق على كل �سورة د�خل �حلديث "�قتبا�س"   .
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 فصل
 حوارات مع شخصيات متعددة 

حول اإلذاعة المدرسية
�حلو�ر لغة �لع�سر، وموقد �لذهن، ونتاج �لفكر؛ به ن�ستطيع �لو�سول 
�إىل ما نريد بكل هدوء، وبه نو��سل �مل�سري نحو ما نريد، و�إليه نعرتف بالرجوع 

يف حالة �لعتذ�ر و�لتق�سري.
هذ� هو �حلو�ر.. وهذه هي لغته.. وتلك هي فو�ئده.

�ملثمرة  �لنتائج  تلك  مــن  ن�ستفيد  �أن  علينا  ولبـــد  كــان  هـــذ�..  ولأجـــل 
�لتي يجنيها لنا �حلو�ر �ملتعدد �لأطر�ف، فنحن عندما نفكر مبفردنا فنحن 
ن�ستخدم عقاًل و�حــًد�، وعندما نحاور ون�ساأل غرينا فنحن هنا نفكر يف عدة 

عقول جنمعها يف طريق و�حد، وهدف و�حد.
�إعــد�د وجتهيز عدة حــو�ر�ت مع �سخ�سيات متعددة  لــذ�.. ي�ّسر �هلل لنا 
�ملدر�سية(  )�لإذ�عـــة  �ملهم  �لإعــالمــي  �لن�ساط  هــذ�  حــول  وناق�سناها  �ساألناها 
�سارك يف  فلكل من  متفاعلة؛  �حلــو�ر  ومع  مبتهجة،  ولنا  بنا مرحبة،  فكانت 
�إجناح هذه �حلو�ر�ت نقول: بارك �هلل فيكم، ونفع بكم، وجز�كم �هلل خرًي� على 
رحابة �سدركم، وروعة حو�ر�تكم، و�سوف يخلد �لقلم هذه �حلو�ر�ت باإذن �هلل، 

لينتفع بها �لقريب و�لبعيد، و�لذكر و�لأنثى.
وقد حر�ست �أن ت�سمل هذه �حلو�ر�ت �جلن�سني )�لذكور و�لإناث( لذ�.. 

كان ن�سيب �لأ�سئلة �ملطروحة مت�ساوًيا، ووقت كل منهما كاٍف.
وهذ� �لف�سل ينق�سم �إىل ق�سمني:

- �لق�سم �لأول: حو�ر مع م�سرفني، وطالب، وتربويني، و�إد�ريني.



167

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

وي�ستمل على �لآتي:
�أوًل: حو�ر مع م�سرف �إذ�عة مدر�سية.

ثانًيا: حو�ر مع طالب من جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية.
ثالًثا: حو�ر مع طالب م�ستمع لالإذ�عة �ملدر�سية.

ر�بًعا: حو�ر مع مدير مدر�سة.
- �لق�سم �لثاين: حو�ر مع م�سرفات، وطالبات، وتربويات، و�إد�ريات.

وي�ستمل على �لآتي:
�أوًل: حو�ر مع م�سرفة �إذ�عة مدر�سية.

ثانًيا: حو�ر مع طالبة من جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية.
ثالًثا: حو�ر مع طالبة م�ستمعة لالإذ�عة �ملدر�سية.

ر�بًعا: حو�ر مع مديرة مدر�سة.
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الق�سم االأول: حوار مع م�سرفني, وطالب, وتربويني, واإداريني.

اأوًل: حوار مع م�صرف اإذاعة مدر�صية
�س1/ تعي�س �لإذ�عة �ملدر�سية و�قًعا �سيًئا ومماًل يف �لكثري من �ملد�ر�س 
�إن مل يكن يف �أغلبها، بنظرك وخربتك وبحكم �أنك م�سرف �إذ�عي.. ما �أ�سباب 

هذ� �لو�قع �ل�سيئ �لذي تعي�سه معظم �إذ�عاتنا �ليوم؟ 
وما �حللول �ملمكنة لتد�رك هذ� �لو�قع؟. 

جـ1: �لأ�سباب تتلخ�س يف �لآتي:
1- تاأخر �لطالب عن �لطابور �ل�سباحي.

2- �سعف �إمكانات �لغرفة �لإذ�عية و�أحياًنا �نعد�مها.
٣- قلة �لتحفيز و�لت�سجيع �ملادي و�لأدبي من �إد�رة �ملدر�سة للطالب.

٤- نق�س �لوعي لدى �لطالب باأهمية �لإذ�عة.
�لأهـــد�ف  لتحقيق  و�أدو�ت  �أجــهــزة  �إىل  �ملدر�سية  �لإذ�عــــة  حتتاج  �ــس2/ 
�ملرجوة منها باإذن �هلل. بر�أيكم.. هل هناك �أية دعم لتوفري هذه �لأدو�ت �ملهمة 

و�ل�سرورية؟. 
� ويف �لغالب ل يوجد. جـ2: نادًر� جدًّ

�س٣/ جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية حتتاج �إىل طالب متميزين بنظرك.. ما 
معايري �ختيار طالب جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 

جـ٣: 1- �خللق �مل�ستقيم.    2- ف�ساحة �لل�سان.    ٣- ح�سن �لهيئة. 
٤- �لإقد�م و�جلر�أة و�ل�سجاعة. 5- �ملوهبة و�لذكاء.

�س٤/ ين�ست �ملئات من �لطالب لالإذ�عة �ل�سباحية كل يوم؛ هل �سبق 



169

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

تلقيت  و�أن  �سبق  �ملدر�سية؟ وهل  �لإذ�عــة  بر�مج  و�أن بحثت عما يفتقدونه يف 
�سكاوى �أو �قرت�حات منهم؟.

جـ٤: نعم بحثنا عما يفتقدونه ويحتاجونه، ولكن مل نتلق �سكوى و�حدة 
�أو ��ستف�ساًر� و�حًد� عن �أية �سيء.

�س5/ هل هناك دور ينبغي �لقيام به من قبل معلمي �ملد�ر�س للنهو�س  
و�لرقي مب�ستوى �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 

�إذ�عــة متكاملة،  باإعد�د  �ملدر�سة  ُيكلف كل مدر�س من مدر�سي  �أن  جـ5: 
و�أن يدرب جمموعة جديدة من �لطالب عليها. و�أن يعر�س ذلك على م�سرف 

�لإذ�عة ليتم حتديد موعد �إلقائها.
و�لروتني  �لتكر�ر  عليها  يغلب  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  وفقر�ت  بر�مج  �ــس6/ 
�لو�حد وبالطبع كانت �لنتيجة �خلروج باأقل و�أ�سعف �لنتائج �ملرجوة من هذه 

�لرب�مج و�لفقر�ت.
بحكم خربتك: ما �ل�سبيل �لذي ميكن من خالله بث �لدماء يف عروق  
�لرب�مج �ليومية لالإذ�عة، للح�سول على غ�سون ذ�ت ثمار نا�سجة ومثمرة؟. 
�إذ�عــة متكاملة،  باإعد�د  �ملدر�سة  �أن يكلف كل مدر�س من مدر�سي  جـ6: 
و�أن يدرب جمموعة جديدة من �لطالب عليها. و�أن يعر�س ذلك على م�سرف 

�لإذ�عة ليتم حتديد موعد �إلقائها.
�س7/ �لوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك حكمة يرددها �سدى �لإذ�عة 
�ملدر�سية، ويخالفها و�قعها �مل�ساهد، فقد قطع وقت �لإذ�عة، ثم ُقِطَع �إىل �أجز�ء 

�سغرية تعد بدقائق قد تنق�س ولكن من �ملحال �أن تزيد.  
�ل�سوؤ�ل هنا: هل تعاين �لإذ�عــة �ملدر�سية من هذه �مل�سكلة )�سيق وقت 
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�لإذ�عة(؟ وما �لوقت �لذي تعتقد �أنه منا�سب لرب�مج �لإذ�عة �ملدر�سية؟.
�لفقر�ت،  �خت�سار  يتم  �لغالب  ويف  �لوقت  �سيق  من  تعاين  نعم  جـــ7: 
�ساملة  لتكون  دقيقة  ع�سرين  يقل عن  ل  �أن  ينبغي  لالإذ�عة  �ملنا�سب  و�لوقت 

ومتنوعة ت�سم �جلديد و�ملفيد.
�س٨/ لكل طالب ميول لن�ساط معني، وهروب من �آخر، ولكل جزء من 

هذ� �لن�ساط �أ�سبابه وكذلك �لعك�س لكل هروب من ذلك �لن�ساط �أ�سباب. 
نود منك �أن تلخ�س لنا �أهم �لأ�سباب �لتي تدعو �لطالب �إىل �للتحاق 

بالإذ�عة �ل�سباحية؟.
�لثاين  �لد�فع  �لظهور هي  و�لرغبة يف  �لأول  �لد�فع  �ملوهبة هي  جـــ٨: 

وكذلك �حلر�س على �لتميز و�لبحث و�لطالع.
ا م�سوؤولية  �أي�سً �ساق وفيه  �ملدر�سية عمل  �لإذ�عــة  �لإ�سر�ف على  �س9/ 
كبرية �أمام �هلل �أوًل، ثم �أمام �لنا�س ف�ساًل عن �جلهد �لذي يتطلبه يف �إعد�د 

�لرب�مج، و�إعد�د �لطالب. 
من باب �لت�سجيع و�لعدل: هل توؤيد منح �ملعلمني �مل�سرفني على �لإذ�عات 

عالو�ت ت�ساف �إىل ر�تبهم �سهرًيا؟.
يف  بتكرميه  معنوًيا  ت�سجيًعا  ذلــك  مع  يكون  �أن  وحبذ�  بالتاأكيد  جـــ9: 

�حلفل �خلتامي كل عام.
�ملاليني من  �إليه  ي�ستمع  �إعالمي مهم  �ملدر�سية منرب  �لإذ�عــة  �ــس1٠/ 
�لطالب و�لطالبات. هل تعتقد باأنه يتفوق على �لعديد من �ملنابر �لإعالمية 

�ملعا�سرة؟. 

�أح�سن  لو  ولكن  و�ملتابعة  �لتاأثري  عليها يف  يتفوق  �أنــه  �أعتقد  ل  جـــ1٠: 
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��ستغالله لتفوق على �ملنابر �لأخرى.

�س11/ يف ختام هذ� �حلو�ر:-

لت�سل  �ملدر�سية  بالإذ�عة  و�لنهو�س  للرقي  وتو�سياتك  �قرت�حاتك  ما 
�إىل �لقمة باإذن �هلل؟. 

جـ11: �لآتي:

1- �ملتابعة �مل�ستمرة من �لإد�رة )�إد�رة �ملدر�سة(.

2- تكليف �ملعلمني، كل معلم يخ�س�س له يوم يف �لإذ�عة يعدها ويدرب 
�لطالب عليها، وت�سجيع �ملعلم �ملجد وحما�سبة �ملعلم �ملق�سر.

٣- �إجر�ء م�سابقات �أ�سبوعية �أو �سهرية لأح�سن �إذ�عة. 

٤- ت�سكيل جلنة تقييم �لإذ�عة وهي مكونة من: مدير �ملدر�سة ووكيلها 
ور�ئد �لن�ساط وم�سرف �لإذ�عة وم�سرف �لن�ساط �لثقايف وذلك لختبار �أف�سل 

�إذ�عة ومكافاأة �ملعلم و�لطالب.

ثانًيا: حوار مع طالب من جماعة الإذاعة املدر�صية.
�س1/ يحتاج طالب �لإذ�عة �إىل مهار�ت خا�سة، وهمم عالية، لكي يت�سنى 
�لبهية،  �لــدرر  و�أبهى  �أزهــى  �ملدر�سية، وتقدمي  �لإذ�عــة  �لتحليق يف �سماء  لهم 
من �لكلمات، و�ملو�عظ، و�حلكم. من خالل موقعك كطالب يف جماعة �لإذ�عة 
وفنون  �لإلــقــاء،  طــرق  على  لكم  تدريًبا  �جلماعة  هــذه  يف  جتد  هل  �ملدر�سية، 

�لإعد�د �جليد، �أم �أن �لأمر كما يقال على باب �هلل؟. 
جـ1: كما يقال: على باب �هلل.

�س2/ يحجم كثري من �لطالب عن �مل�ساركة يف جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية، 
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بحكم �أنك طالب م�سرتك يف هذه �جلماعة: ما �أبرز �لأ�سياء �لتي دعتك �إىل 
فيها،  �مل�ساركة  ب�سرعة  زمـــالءك  تن�سح  وهــل  �جلماعة؟  هــذه  �إىل  �لن�سمام 

و�ملبادرة �إليها؟.
جـ2: نعم لال�ستفادة منها.

�س٣/ م�سرف جماعة �لإذ�عة، هو �حلكم و�لفي�سل بعد �هلل يف �لختيار 
و�ملو�فقة على �لرب�مج و�لفقر�ت �جلديدة، و�ملثرية، وكذلك منعها و�إلغاوؤها. 
من وجهة نظرك: هل توؤدي هذه �لت�سرفات �لتي ت�سدر من قبل �مل�سرف على 
�لإذ�عة �إىل تنفريكم عن �لإذ�عة، وكذلك �لبعد عن تقدمي �جلديد و�ملفيد، �أم 

�أنها د�فع لكم لتقدمي �ملزيد؟.
جـ٣: هي مفيدة للغاية لأنها تنفع ما �سيتم تقدميه.

�س٤/ �لتحفيز و�لت�سجيع يلعب �سحره يف �لنفو�س و�لعقول، هل تعتقد 
�ملزيد  لتقدمي  لهم  د�فــع  هو  �لإذ�عـــة  لطالب  و�ل�سهاد�ت  �لهد�يا  تقدمي  �أن 

و�ملزيد من �لتميز و�لإبد�ع؟. 
جـ٤: نعم، �أعتقد ذلك، فيها ت�سجيع.

�س5/ هل يحثك و�لدك يف �لبيت على �لإذ�عة، �أم �أن �لأمر مل ي�سل �إليه، 
ولي�س من �هتماماته؟ وهل تود دعوة �لآباء �إىل حث �أولدهم على �لن�سمام يف 

�سفوف �لإذ�عة �ل�سباحية؟.
جـ5: نعم، يفعل ويختار يل فقر�ت.

�أية طالب  �أن �ملر�حل �لدر��سية �لثالثة �لتي مير بها  �س6/ هل تعتقد 
ي�سعد  متميًز�،  �إعالميًّا  طالًبا  ُتخرج  �أن  ميكن  ثانوي(  ـ  متو�سط  ـ  )�بتد�ئي 
طالب  �أحــد  كان  �إذ�  �ملقالت،  وين�سر  �لكتابات،  ويعد  �مل�سائل،  ويطرح  �ملنابر، 

�لإذ�عة، �أم �أنني متفائل �أكرث من �حلد �ملطلوب؟. 
جـ6: يف بع�س �لأحيان.
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ما  �ملدر�سية،  �لإذ�عـــة  جماعة  يف  كطالب  وعملك  خربتك  بحكم  �ــس7/ 
�لأ�سياء �لتي ��ستفدتها و�كت�سبتها حتى �لآن من هذه �لإذ�عة؟. 

جـ7: �ملعلومات، وتالوة �لقر�آن و�ل�سنة.
�س٨/ هل تو�جه ثناًء�، �أو �نتقاًد� من زمالئك �لطالب �لذين ي�ستمعون 

لالإذ�عة �ملدر�سية، �أم �أن �ل�سمت هو �سيد �ملوقف؟. 
جـ٨: �ل�سمت هو �سيد �ملوقف.

�س9/ ��سرح يل بالتف�سيل كيف متكنت من �مل�ساركة يف �لإذ�عة �ملدر�سية، 
وما �لدو�فع �لتي دفعتك نحوها؟. 

جـ9: �أحد �ملدر�سني دعاين �إىل �ل�سرت�ك وقد و�فقت فوًر�.
�س1٠/ �سف لنا �سعورك و�أنت ت�سعد على من�سة �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 

جـ1٠: باخلجل وبع�س �لرهبة.
�س11/ ماذ� تعرف عن �مل�ساهد �لتمثيلية؟. 

جـ11: ل �أعرف �سيًئا.
�س12/ هل �أغ�سبك هذ� �حلــو�ر؟. �أم �أنه قد �أتاح لك فر�سة �إي�سال ما 

كنت تود نقله �إىل �لآخرين؟.
جـ12: قد �أتاح يل فر�سة �إي�سال ما كنت �أود نقله لالآخرين.

ثالًثا: حوار مع طالب م�صتمع لالإذاعة املدر�صية.
�س1/ منذ �أول يوم وطــاأت فيه قدماك �أر�ــس �ملدر�سة و�أنــت ت�ستمع �إىل 
يف  يــدور  �لــذي  ما  نعلم  ل  �سامًتا،  وتتلقاها  �إليها،  تن�ست  �ملدر�سية،  �لإذ�عـــة 
�أن نعرف منك �لآن عن مدى �نطباعاتك ور�ساك جتاه �لإذ�عــة  خلدك. نود 

�ملدر�سية؟. 
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جـ1: �أكيد �إن �لإذ�عة �ملدر�سية حتتوي على �لكثري من �ملعلومات �ملهمة 
�أو  �لتجديد فيها  �مللل وذلــك لعدم وجــود  �لكثري من  �أجــد فيها  �ملفيدة ولكن 
�إ�سافة فقر�ت جديدة وممتعة حتى �أن �لكثري من �لطالب �أ�سبح ل ين�ست ول 

ي�ستمع لها.
�لطالب،  م�سامع  على  �ملعلومات  مــن  هائل  كــم  �سباح  كــل  يلقى  �ــس2/ 
�ل�سباحية، ترثي  �لإذ�عــة  بفائدة كبرية من  �أحدهم.. هل تخرج  �أنــك  بحكم 
معلوماتك �لإ�سالمية، و�لثقافية، و�لعلمية، �أم �أن هناك خلال يف �أحد �لطرفني 

)�لطالب + �لإذ�عة( يعيق هذه �لفائدة؟.
جـ2: يوجد خلل يف طريقة �إلقاء �لطالب لفقر�ت �لإذ�عة مما يجعل من 
�أو فهمها بال�سكل �ل�سحيح يف  �لطالب غري قادر على �ل�ستفادة من �ملعلومة 

بع�س �لأحيان.
ل�سفوف  �لن�سمام  على  تــقــدم  مل  ملـــاذ�  وخــا�ــس:  �سريح  �ــســوؤ�ل  �ـــس٣/ 

�لإذ�عة �ملدر�سية �إىل �لآن؟.
جـ٣: رمبا عدم �لتعود على �لإلقاء �أو عدم �لقدرة على �مل�ساركة و�أحياًنا 

يكون خوًفا من �خلطاأ �أمام �لطالب.
�ملقدمة كل  �لإذ�عــيــة  �لفقر�ت  للعديد من  ��ستماعك  �ــس٤/ من خالل 
�سباح؛ ما �أكرث فقرة ت�سد �نتباهك، وتنتظرها بكل �سغف، بعد �لقر�آن �لكرمي 

و�حلديث �ل�سريف؟.
جـ٤: �أحب فقرة )هل تعلم( ملا حتويه من معلومات خمت�سرة ومفيدة 

وجديدة.
�ل�سوتية من مكرب�ت �سوت وملحقاتها،  �لأجهزة  �أن  تعتقد  �س5/ هل 
ل  �لأمــر  �أن  �أم  لــالإذ�عــة،  �مل�ستمعني  �لطالب  و��ستقبال  تقبل  مــدى  يف  توؤثر 

ي�ستحق �لهتمام؟.
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جـ5: نعم �إن لالأجهزة �ل�سوتية دوًر� كبرًي� يف مدى تقبل �لطالب فيجب 
�أن يكون �ل�سوت قوًيا مرتفًعا وو��سًحا للفت �نتباه �لطالب.

لالإذ�عة  �ل�ستماع  �سفو  عليك  ويكدر  وينغ�سك،  يزعجك،  �سيء  �س6/ 
�ملدر�سية.. ما هو؟.

جـ6: حديث بع�س �لطالب يف �لطابور �ل�سباحي.
�س7/ موقف طريف مر عليك يف �أثناء �ل�ستماع لالإذ�عة �ملدر�سية؟. 

جـ7: خطاأ �أحد �لطالب يف �لتاريخ، و�ل�سنة �لدر��سية بدًل من �أن يقول 
2٠1٠قال �أحد �لطالب 2٠٠6.

�ل�سبيل  �لإذ�عــيــة هو  و�لفقر�ت  �لــرب�مــج  بــاأن جتديد  توؤمن  �ــس٨/ هل 
للرقي مب�ستوى �لإذ�عة �ملدر�سية، و�لنهو�س بها بدًل مما هي عليه �لآن، �أم �أن 

تكر�ر �لرب�مج و�لفقر�ت جيد، وي�ساعد على تثبيت �ملعلومة؟.
جـ٨: نعم يجب �لتجديد با�ستمر�ر.

�س9/ �مل�ساهد �لتمثيلية �إحدى بر�مج �لإذ�عة �ملدر�سية �ملهمة هل تعرف 
عنها �أية �سيء؟ �أو هل �سبق لك و�أن �ساهدت �أحد هذه �مل�ساهد؟. 

جـ9: ل، مل يحدث. 
�س1٠/ ت�ستمع �أنت وغريك من �لطالب �إىل �لإذ�عة �ملدر�سية يف �لغالب 
لكم  مغلقة  �ــســالت  توفري  �ملنا�سب  مــن  �أنــه  تــرى  �أل  �ملفتوحة.  �ل�ساحات  يف 

لتحميكم بعد �هلل - عز وجل - من �لتقلبات �جلوية؟.
جـ1٠: نعم يجب عمل ذلك.

�س11/ كلمة �أخرية لك: ماذ� تريد �أن تقول؟.
فقر�ت  يتخلل  �أن  و�أقـــرتح  �لــطــالب  بـــاآر�ء  لهتمامكم  �أ�سكركم  جــــ11: 
�لعاملية  و�أن يتخللها فقر�ت يتحدث فيها عن �لأخبار  �لإذ�عــة فقر�ت م�سلية 

وكل ما هو جديد يف جميع �ملجالت.... و�سكًر�. 
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رابًعا: حوار مع مدير مدر�صة.
�س1/ يف �لبد�ية: نود �أن نعرف منك.. ما �أهمية �لإذ�عــة �ملدر�سية من 

�لناحية �لدينية و�لرتبوية على �لطالب؟. 
جـ1: تعزز �لقيم �لدينية و�لنتماء و�لــولء هلل ثم للوطن، وحتث على 

�لتز�م �خللق �لقومي و�ل�سر�ط �مل�ستقيم.
�س2/ �لإد�رة �ملدر�سية �لناجحة، ل تقف مكتوفة �لأيدي حيال �لن�ساط 
�لإذ�عي؛ بحكم �إد�رتك لهذه �ملدر�سة، ما �لأعمال �لتي قمت بها خلدمة �لإذ�عة 

�ملدر�سية؟.
م�سرف  ومــــوؤ�زرة  م�ساندة   -2 ومعنوًيا.  مــادًيــا  �لــطــالب  دعــم   -1 جـــ2: 

�لإذ�عة.
�س٣/ م�سرف �لإذ�عة هو �لأمل �لأول بعد �هلل �سبحانه وتعاىل و�ملعول 
�أنها  عليه جناح �لإذ�عــة �ملدر�سية. بر�أيك: ما �ل�سروط و�ملميز�ت �لتي تعتقد 

يجب �أن تتوفر يف م�سرف �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 
جـ٣: 1- �لرقي �لعلمي �لأخالقي. 2- ف�ساحة �ملعلم وقدرته �لبيانية. 

٣- ثقافته �ملتنوعة خا�سة يف �لجتاه �لإ�سالمي.
ب�ساأن  �لــوز�ريــة  �لتعاميم  من  �لعديد  �ملدر�سية  �لإد�رة  �إىل  تاأتي  �ــس٤/ 

�لن�ساط �لإذ�عي. ما مدى �أهميتها؟ وما مدى �لتفاعل معها من قبلكم؟.  
جـ٤: مهمة للغاية ونتفاعل معها وننفذها بكل دقة.

�س5/ تعاين �لإد�رة �ملدر�سية من �سيق �سديد يف عامل �لوقت. من وجهة 
وما  �لوقت؟  عامل  �سديد يف  �سيق  �ملدر�سية من  �لإذ�عــة  تعاين  نظرك.. هل 

�لوقت �ملنا�سب �لذي تقرتحه لالإذ�عة �ل�سباحية؟. 
�لــوقــت ولبــد مــن تخ�سي�س خم�س ع�سرة  نعاين مــن �سيق  نعم  جـــ5: 

دقيقة لالإذ�عة.
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�س6/ هل تعتقد �أنه من �ملنا�سب �أن ي�ساعد بقية �ملعلمني م�سرف �لإذ�عة 
يف مهمته؟ �أم �أن �لأمر ل د�عي له؟. 

جـ6: لبد �أن يتوىل كل معلم على حدة �إعد�د �إذ�عة متكاملة ومتخ�س�سة 
وتدريب جمموعة من �لطالب عليها وذلك حتت �سمع وب�سر م�سرف �لإذ�عة.
�س7/ جدول �لإذ�عة �ملدر�سية من �مل�سوؤول عن �إعد�ده؟! هل هي �لإد�رة 
�ملدر�سية )�ملدير + �لوكيل + �ملر�سد(؟ �أم �أنها م�سوؤولية م�سرف �لإذ�عة فقط؟. 

جـ7: م�سرف �لإذ�عة وبعد ذلك يعتمد من �ملدير.
�س٨/ ي�سيطر على �أغلب �لإذ�عات �ملدر�سية روتني معني و�حد ووحيد ل 
يتغري. هل ميكن لك �أن تفتح لنا باًبا من �لتفاوؤل باإمكانية ك�سر هذ� �حلاجز 

)حاجز �لروتني(؟. 
جـ٨: �إجر�ء م�سابقات: وطنية – دينية – علمية – ثقافية – ترفيهية.

�أم  �لــرب�مــج؟  ي�سمل جتديد  �ملدر�سية.. هل  �لإذ�عـــة  �لتجديد يف  �ــس9/ 
جتديد �لطالب؟ �أم جتديد �مل�سرفني؟. 

جـ9: ي�سمل �جلميع مع بقاء �لأف�سل.
�س1٠/ لو لحظت خطاأً فادًحا وغري مق�سود من �أحد �لطالب يف �أثناء 

�إلقاء �لإذ�عة �ل�سباحية. كيف �سيكون ت�سرفك؟. 
و�لإر�ــســاد للطالب على  �لن�سح  يتم توجيه  �لإذ�عـــة،  �نتهاء  بعد  جـــ1٠: 

�نفر�د يف غرفة �ملدير لعدم �إحر�جه �أمام زمالئه.
�س11/ ر�سالة �أخرية ملن توجهها؟. 

مبكًر�  �حل�سور  على  �أبنائهم  حث  ب�سرورة  �لأمـــور  �أولــيــاء  �إىل  جـــ11: 
للمدر�سة، حيث �إن تاأخر �لطالب عن �لطابور �ل�سباحي هو عامل �لهدم �لأول 

لالإذ�عة �ملدر�سية وبقية �لأن�سطة �ملختلفة.
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الق�سم الثاين: حوار مع م�سرفات, وطالبات, وتربويات, واإداريات

اأوًل: حوار مع م�صرفة اإذاعة مدر�صية
�س1/ تعي�س �لإذ�عة �ملدر�سية و�قًعا �سيًئا ومماًل يف �لكثري من �ملد�ر�س 
�إن مل يكن يف �أغلبها، بنظرِك وخربتِك وبحكم �أنِك م�سرفة �إذ�عية؛ ما �أ�سباب 
�ملمكنة  �حللول  ومــا  �ليوم؟  �إذ�عاتنا  معظم  تعي�سه  �لــذي  �ل�سيئ  �لو�قع  هــذ� 

لتد�رك هذ� �لو�قع؟. 
جـ1: �لأ�سباب كثرية ومن �ل�سعب ح�سرها لكن لعل �أخطرها هو عدم 

وعي �لإد�ر�ت �ملدر�سية باأهمية هذ� �لن�ساط �ل�سباحي �ملهم.
بهذ�  و�لرتغيب  �لت�سجيع  لنجعل  لكن  حتــاط  �أن  مــن  �أكــرث  و�حلــلــول 

�لن�ساط هو �أول �حللول للنهو�س �إىل �لأمام بهذ� �لن�ساط �ملهم.
�لأهـــد�ف  لتحقيق  و�أدو�ت  �أجــهــزة  �إىل  �ملدر�سية  �لإذ�عــــة  حتتاج  �ــس2/ 
�لأدو�ت  هــذه  لتوفري  دعــم  �أيــة  ب�سر�حة.. هل هناك  بــاإذن �هلل.  �ملرجوة منها 

�ملهمة و�ل�سرورية؟. 
جـ2: ل. 

�س٣/ جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية حتتاج �إىل طالبات متميز�ت بنظرك؛ ما 
معايري �ختيار طالبات جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 

جـ٣: �جلر�ءة، قوة �ل�سخ�سية، ح�سن �لإلقاء. 
�س٤/ ين�ست �ملئات من �لطالبات لالإذ�عة �ل�سباحية كل يوم؛ هل �سبق 
تلقيت  و�أن  �سبق  وهــل  �ملدر�سية؟  �لإذ�عـــة  بر�مج  يف  يفتقدنه  عما  بحثِت  و�أن 

�سكاوى �أو �قرت�حات منهن؟. 
جـ٤: ل. 
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�س5/ هل هناك دور ينبغي �لقيام به من قبل معلمات �ملد�ر�س للنهو�س 
و�لرقي مب�ستوى �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 

جـ5: نعم وهو �لبحث عن �جلديد د�ئًما.
و�لروتني  �لتكر�ر  عليها  يغلب  �ملدر�سية  �لإذ�عــة  وفقر�ت  بر�مج  �ــس6/ 
من  �ملرجوة  �لنتائج  و�أ�سعف  باأقل  �خلــروج  �لنتيجة  كانت  وبالطبع؛  �لو�حد 

هذه �لرب�مج و�لفقر�ت.
بحكم خربتِك: ما �ل�سبيل �لذي ميكن من خالله بث �لدماء يف عروق  

�لرب�مج �ليومية لالإذ�عة لإخر�ج غ�سون ذ�ت ثمار نا�سجة ومثمرة؟. 
جـ6: �لتغيري و�لتجديد، و�إعطاء �لفر�سة �لكافية للطالب و�لطالبات 

لإخر�ج مو�هبهم و�إبد�عاتهم.
�س7/ �لوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك حكمة يرددها �سدى �لإذ�عة 
�ملدر�سية، ويخالفها و�قعها �مل�ساهد، فقد قطع وقت �لإذ�عة، ثم قطع �إىل �أجز�ء 

�سغرية تعد بالدقائق قد تنق�س ولكن من �ملحال �أن تزيد. 
�ل�سوؤ�ل هنا: هل تعاين �لإذ�عــة �ملدر�سية من هذه �مل�سكلة )�سيق وقت 

�لإذ�عة(؟ وما �لوقت �لذي تعتقدين �أنه منا�سب لرب�مج �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 
جــــ7: ل تــعــاين مــن �سيق �لـــوقـــت، �لــوقــت �ملــنــا�ــســب يف �لــ�ــســبــاح ولكن 

تخ�سي�س وقت كاف لها.
�س٨/ لكل طالبة ميول لن�ساط معني، وهروب من �آخر، ولكل جزء من 

هذ� �لن�ساط �أ�سبابه وكذلك �لعك�س لكل هروب من ذلك �لن�ساط �أ�سبابه. 
نود منِك �أن تلخ�سي لنا �أهم �لأ�سباب �لتي تدعو �لطالبة �إىل �للتحاق 

بالإذ�عة �ل�سباحية؟. 
جـ٨: 1- �لرغبة يف �مل�ساركة يف �لن�ساط �ملدر�سي.
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   2- �لرغبة يف �إعد�د �ملعلومات من خالل طرح �لفقر�ت مثل: هل تعلم.
   ٣- �لرغبة يف ن�سر �لثقافة �لدينية من خالل �حلديث �ل�سريف وغريه 

من �لرب�مج �لدينية.
ا م�سوؤولية  �أي�سً �ساق وفيه  �ملدر�سية عمل  �لإذ�عــة  �لإ�سر�ف على  �س9/ 
كبرية �أمام �هلل �أوًل، ثم �أمام �لنا�س ف�ساًل عن �جلهد �لذي يتطلبه يف �إعد�د 

�لرب�مج، و�إعد�د �لطالبات. 
على  �مل�سرفات  �ملعلمات  منح  توؤيدين  هل  و�لــعــدل:  �لت�سجيع  بــاب  من 

�لإذ�عات عالو�ت ت�ساف �إىل رو�تبهن �سهرًيا؟.
جـ9: نعم.

�ملاليني من  �إليه  ي�ستمع  �إعالمي مهم  �ملدر�سية منرب  �لإذ�عــة  �ــس1٠/ 
�لطالب و�لطالبات. هل تعتقدين باأنه يتفوق على �لعديد من �ملنابر �لإعالمية 

�ملعا�سرة؟. 
جـ1٠: ل. 

�س11/ يف ختام هذ� �حلو�ر:-
لت�سل  �ملدر�سية  بالإذ�عة  و�لنهو�س  للرقي  وتو�سياتِك  �قرت�حاتِك  ما 

�إىل �لقمة باإذن �هلل؟. 
جـ11: 1- ت�سكيل فريق من �لطالبات لالإذ�عة �ملدر�سية.

2- �إلز�م كل ف�سل بعمل �إذ�عة مدر�سة دورية.
٣- ت�سكيل جلنة من �ملعلمات و�ملديرة لتقييم �لإذ�عة �ملدر�سية.

وتوزيع  مدر�سية  �إذ�عــة  �أح�سن  بجائزة  �سهر  كل  فائز  ف�سل  �ختيار   -٤
جو�ئز على �لطالبات �لالتي قمن بالإذ�عة �ملدر�سية للت�سجيع و�لقتد�ء بهن.
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ثانًيا: حوار مع طالبة من جماعة الإذاعة املدر�صية.
لكي  عالية،  وهمم  خا�سة،  مــهــار�ت  �إىل  �لإذ�عــــة  طالبات  حتتاج  �ــس1: 
�لدرر  و�أبهى  �أزهــى  وتقدمي  �ملدر�سية،  �لإذ�عــة  �سماء  �لتحليق يف  لهن  يت�سنى 
�لبهية، من �لكلمات، و�ملو�عظ، و�حلكم. من خالل موقعِك كطالبة يف جماعة 
�لإذ�عة �ملدر�سية، هل جتدين يف هذه �جلماعة تدريًبا لكّن على طرق �لإلقاء، 

وفنون �لإعد�د �جليد، �أم �أن �لأمر كما يقال على باب �هلل؟. 
جـ1: نعم، لالإذ�عة �ملدر�سية دور كبري يف تدريب �لطالبات يف هذ� �ملجال، 

ونزع رهبة �لإلقاء و�خلوف من �لتحدث �أمام �جلماهري.
�س/ حتجم �لكثري من �لطالبات عن �مل�ساركة يف جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية، 
�إىل  �لتي دعتِك  �لأ�سياء  �أبــرز  �أنــِك طالبة وع�سو يف هذه �جلماعة: ما  بحكم 
�لن�سمام �إىل هذه �جلماعة؟ وهل تن�سحني زميالتك ب�سرعة �مل�ساركة فيها، 

و�ملبادرة �إليها؟. 
جـ2: من �أبرز ما دعاين �إىل �ل�سرت�ك يف �جلماعة حبي لرب�مج �لإذ�عة 
�ل�سباحية وك�سب �حرت�م زميالتي يف �ملدر�سة من خالل ظهوري يف �لربنامج 
كل �سباح. نعم �أن�سحهن بذلك فالإذ�عة �ل�سباحية متعة ل ي�سعر بها �إل من 

جربها.
�س٣/ م�سرفة جماعة �لإذ�عة، هي �حلكم و�لفي�سل بعد �هلل عز وجل يف 
وكذلك منعها  و�ملثرية،  و�لفقر�ت �جلديدة،  �لرب�مج  و�ملو�فقة على  �لختيار 

و�إلغاوؤها. 
�لــتــي ت�سدر مــن قبل  تـــوؤدي هــذه �لت�سرفات  مــن وجــهــة نــظــرِك: هــل 
تقدمي  عــن  �لبعد  وكــذلــك  �لإذ�عــــة،  مــن  تنفريكن  �إىل  �لإذ�عـــة  �مل�سرفة على 

�جلديد و�ملفيد، �أم �أنها د�فع لكن لتقدمي �ملزيد؟.
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جـ٣: نعم، مل�سرفة �لإذ�عة دور كبري يف تنقيح وت�سحيح فقر�ت �لإذ�عة، 
�ملتو�سطة  مرحلتي  يف  خا�سة  �لإذ�عـــة  مل�سرفة  لبــد  ا  �أي�سً ولكن  وتنظيمها؛ 
و�لثانوية م�ساورة �أع�ساء �جلماعة و�لأخذ باآر�ئهن حتى ولو مل تعمل بها حيث 

�إن ذلك يعطيهن مزيًد� من �لثقة يف �لنف�س ويزددن حًبا لهذ� �لربنامج.
هل  و�لــعــقــول،  �لــنــفــو�ــس  يف  �ــســحــره  يلعب  و�لت�سجيع  �لتحفيز  �ـــس٤/ 
تعتقدين �أن تقدمي �لهد�يا و�ل�سهاد�ت لطالبات �لإذ�عة هو د�فع لهن لتقدمي 

�ملزيد و�ملزيد من �لتميز و�لإبد�ع؟. 
جـ٤: طبًعا ذلك يوؤدي �إىل حبهن لهذ� �لربنامج، ول�سك يف �أن �لتحفيز 
و�لت�سجيع من خالل �سهاد�ت �لتقدير مثاًل يدعو �إىل �لتميز و�لإبد�ع كما يثري 
ويحفز �لالتي مل ي�سرتكن يف �لربنامج �لإذ�عي �إىل �مل�سارعة �إليه و�لرتغيب 

فيه.
�س5/ هل حتثِك و�لدتك يف �لبيت على �مل�ساركة يف �لإذ�عة، �أم �أن �لأمر 
�إىل حث  �لأمــهــات  دعــوة  تودين  وهــل  �هتماماتها؟  ولي�س من  �إليها،  ي�سل  مل 

بناتهن على �لن�سمام يف �سفوف �لإذ�عة �ل�سباحية؟. 
حمبًة  كنت  حيث  �سخ�سي  بــالإذ�عــة  �هتمامي  كــان  يل  بالن�سبة  جــــ5: 
�ختيار مثاًل بع�س  �لأهــل يف  د�ئًما كانت هناك م�ساعد�ت من  للربنامج لكن 
�أو �قرت�ح بع�س �لأفكار �جليدة لالإذ�عة، و�أدعو كل �لآباء و�لأمهات  �لفقر�ت 
وتنمية  �ل�سباحية  �لإذ�عـــة  بر�مج  يف  للخروج  وبناتهم  �أولدهـــم  ت�سجيع  �إىل 
�أمام  �أو رهبة �خلروج  ثقتهم بنف�سهم وحماولة تخلي�سهم من عقدة �خلجل 

�حل�سود فذلك مما ينفعهم ويفيدهم حالًيا ويف �مل�ستقبل.
�س6/ هل تعتقدين باأن �ملر�حل �لدر��سية �لثالثة �لتي مير بها �أية طالب 
)�بتد�ئي ـ متو�سط ـ ثانوي( ميكن �أن تخرج طالبة متميزة، تد�فع عن دينها، 
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�إحدى طالبات  �إذ� كانت  وتدعو بنات جن�سها، وتعد �لكتابات، وتن�سر �ملقالت، 
�لإذ�عة، �أم �أنني متفائل �أكرث من �حلد �ملطلوب؟.

و�لتدريب  �جليد  و�لتوجيه  �ل�سحيح  �لهتمام  �لطالبة  تلقت  �إذ�  جـ6: 
و�ملو�قف  �ملجالت  من  كثري  يف  ومتميزًة  مبدعًة  �ستكون  �أنها  فال�سك  �ملثايل 

�لتي حتتاج �إىل مثل هذه �ملهار�ت كاإلقاء �لكلمات مثاًل �أو �لكتابات �لأدبية.
ما  �ملدر�سية،  �لإذ�عــة  �س7/ بحكم خربتِك، وعملِك كطالبة يف جماعة 

�لأ�سياء �لتي ��ستفدتيها و�كت�سبتيها حتى �لآن من هذه �لإذ�عة؟. 
�لإذ�عـــة  بــرنــامــج  �لكثري يف حياته مــن خــالل  �ملـــرء  ي�ستفيد  قــد  جــــ7: 
مهار�ت  تطلب  �لتي  �ملو�قف  يف  �إل  ذلــك  يعرف  ول  ي�سعر  ل  وهــو  �ل�سباحية 
معينة، وقد ��ستفدت �لكثري من �لإذ�عة مثل: حب �ل�ستيقاظ �ملبكر للمجيء 
�لن�سائح  �إعطاء  وتقبل  �لعمل �جلماعي  �لفقر�ت وحب  و�لتدريب على  باكًر� 
و�لنقد �لبناء، و�لتخل�س من �خلوف �أمام �جلميع و�لثقة بالنف�س وهذ� على 

�سبيل �ملثال ل �حل�سر.
�لالتي  �لطالبات  زميالتِك  مــن  �نــتــقــاًد�  �أو  ثــنــاًء،  تو�جهني  هــل  �ــس٨/ 

ي�ستمعن لالإذ�عة �ملدر�سية، �أم �إن �ل�سمت هو �سيد �ملوقف؟. 
جـ٨: من �أهم ركائز جناح �لإذ�عة �ملدر�سية تبادل �لأفكار و�لنقد �لبناء 
و�لأهم منه هو تقبل �لنقد وعدم �لتع�سب للر�أي بني طالبات �جلماعة. �أما بني 
�لأع�ساء وباقي �ملدر�سة فقد يكون هناك بع�س �لثناء من �لطالبات و�ملدر�سات، 
وبع�س �لأحيان نو�جه من �لنقد و�ل�ستهز�ء �لكثري؛ ولكن نو�جه ذلك ب�سدر 

رحب عماًل بقول �ل�ساعر:
فاآ�سف �أن �أكون لــه جمــيبـــًا يخاطبني �ل�سفيه بكل قبح 
كــــعـــود ز�ده �لإحـر�ق طيـبـًا يزيــــد �سفاهة و�أزيد مــلـــًحا 
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فطالبات جماعة �لإذ�عــة لبد لهن �أن يكن لغريهن يف ح�سن �لأخالق 
ومكارم �ل�سفات قدو�ت.

�ـــس9/ ��ــســرحــي لــنــا بالتف�سيل كــيــف متــكــنــِت مــن �ملــ�ــســاركــة يف �لإذ�عــــة 
�ملدر�سية، وما �لدو�فع �لتي دفعتِك نحوها؟. 

�لبتد�ئية"  �ل�سغر"�ملرحلة  منذ  �لإذ�عـــة  يف  �ل�ــســرت�ك  �أحببت  جـــ9: 
و��ستمررت فيها حتى مرحلة �لثانوية وم�سرفات �لإذ�عة يعجنب بي وبطريقة 
قر�ءتي و�إلقائي ول يوجد �عرت��س منهن على ��سرت�كي بل كن يد�ومن على 

�لت�سجيع و�لتحفيز يل ولغريي على �ل�سرت�ك يف �لربنامج.
�س1٠/ �سفي لنا �سعورِك و�أنِت ت�سعدين على من�سة �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 
جـ1٠: �أحياًنا يكون هناك بع�س �لرهبة �سرعان ما تتال�سى عندما تبد�أ 
تكون  �لعادة  يف  لكن  مثاًل،  خا�سة  �سيفة  هناك  تكون  عندما  وذلــك  �لفقر�ت 
�لر�حة و�لبت�سامة �لهادئة هي �سيدة �ملوقف عندما نبد�أ �لربنامج �ليومي، ول 
�أنكر �أحياًنا �أن هناك بع�س �لأيام �لتي يكون فيها نوًعا من �مللل وخا�سة عندما 

تكون �لإذ�عة مكررة ولكن هذ� نادر.
�س11/ ماذ� تعرفني عن �مل�ساهد �لتمثيلية؟. 

لكن ل  م�سرحيات ق�سرية  �أنها من  �أتوقع  �مل�سطلح  جـــ11: من خــالل 
�أعلم بالتف�سيل ما هي.

�أتــاح لِك فر�سة �إي�سال ما  �ــس12/ هل �أغ�سبِك هذ� �حلــو�ر؟ �أم �أنه قد 
كنِت تودين نقله �إىل �لآخرين؟.

جـ12: ل بتاًتا، بل يعجبني �أن �أحتدث عما �أحبه، و�إي�سال �أهمية وفو�ئد 
هذ� �لربنامج لالآخرين.
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ثالًثا: حوار مع طالبة م�صتمعة لالإذاعة املدر�صية.
�س1/ منذ �أول يوم وطاأت فيه قدماِك �أر�س �ملدر�سة و�أنِت ت�ستمعني �إىل 
�لإذ�عة �ملدر�سية، تن�ستني �إليها، وتتلقينها �سامتًة، ل نعلم ما �لذي يدور يف 

خلدك.
نود �أن نعرف منِك �لآن ما �نطباعاتِك جتاه �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 

�لإذ�عـــة �سيء �ــســروري ولبــد منه لكي ي�ستفيد منه  �أن  �أرى  �أنــا  جـــ1: 
�جلميع.

�لطالبات،  م�سامع  على  �ملعلومات  من  هائل  كم  �سباح  كل  يلقى  �ــس2/ 
بحكم �أنِك �إحد�هن؛ هل تخرجني بفائدة كبرية من �لإذ�عة �ل�سباحية، ترثي 
معلوماتِك �لإ�سالمية، و�لثقافية، و�لعلمية، �أم �إن هناك خلال يف �أحد �لطرفني 

)�لطالبات + �لإذ�عة( يعيق هذه �لفائدة؟.
جـ2: ل بالتاأكيد ل يوجد �أية �سيء يعيق هذه �لفائدة.

ل�سفوف  �لن�سمام  على  تقدمي  مل  ملــاذ�  وخا�س:  �سريح  �سوؤ�ل  �ــس٣/ 
�لإذ�عة �ملدر�سية �إىل �لآن؟.

جـ٣: ل بالعك�س �أنا من�سمة يف �لإذ�عة من �ملرحلة �لبتد�ئية.
كل  �ملقدمة  �لإذ�عــيــة  �لفقر�ت  للعديد من  ��ستماعِك  �ــس٤/ من خالل 
�سباح؛ ما �أكرث فقرة ت�سد �نتباهِك، وتنتظرينها بكل �سغف، بعد �لقر�آن �لكرمي 

و�حلديث �ل�سريف؟.
جـ٤: �أكرث فقرة ت�سد �نتباهي هي فقرة "�ملو�سوع".

�س5/ هل تعتقدين باأن �لأجهزة �ل�سوتية من مكرب�ت �سوت وملحقاتها، 
�لأمــر ل  �إن  �أم  لــالإذ�عــة،  �مل�ستمعات  �لطالبات  و��ستقبال  تقبل  توؤثر يف مدى 

ي�ستحق �لهتمام؟.
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فبالطبع  لالإذ�عة  �لطالبات  تقبل  مدى  على  توؤثر  بالتاأكيد  نعم  جـ5: 
�لأجهزة �ل�سوتية ومكرب�ت �ل�سوت �سرورية.

لالإذ�عة  �ل�ستماع  �سفو  عليِك  ويكدر  وينغ�سِك،  يزعجِك،  �سيء  �س6/ 
�ملدر�سية.. ما هو؟.

جـ6: �لإزعاج �لذي ي�سدر من بع�س �لطالبات.
�س7/ موقف طريف مر عليِك يف �أثناء �ل�ستماع لالإذ�عة �ملدر�سية؟. 

جـ7: عندما تبكي �إحدى �لطالبات يف �أثناء �إلقاء �لإذ�عة.
�ل�سبيل  �لإذ�عية هو  و�لفقر�ت  �لرب�مج  باأن جتديد  توؤمنني  �س٨/ هل 
للرقي مب�ستوى �لإذ�عة �ملدر�سية، و�لنهو�س بها بدًل مما هي عليه �لآن، �أم �أن 

تكر�ر �لرب�مج و�لفقر�ت جيد، وي�ساعد على تثبيت �ملعلومة؟. 
جـ٨: بال �سك نعم �لتجديد لبد منه.

هل  �ملهمة  �ملدر�سية  �لإذ�عــــة  بــر�مــج  �إحـــدى  �لتمثيلية  �مل�ساهد  �ـــس9/ 
تعرفني عنها �أية �سيء؟ �أو هل �سبق لِك و�أن �ساهدِت �أحد هذه �مل�ساهد؟. 

جـ9: نعم �أعرف عنها �لكثري وم�ساهدتها ب�سكل كبري و�ساركت فيها يف 
عدة مر�ت. 

�ملدر�سية يف  �لإذ�عـــة  �إىل  �لطالبات  �أنــِت وغــريِك من  �ــس1٠/ ت�ستمعني 
�لغالب يف �ل�ساحات �ملفتوحة. �أل ترين �أنه من �ملنا�سب توفري �سالت مغلقة 

لكن بالكامل لتحميكن بعد �هلل ـ عز وجل ـ من �لتقلبات �جلوية؟.
جـ1٠: نعم لبد من توفري �سالت مغلقة لالإذ�عة يف �أية مدر�سة.

�س11/ كلمة �أخرية لِك: ماذ� تريدين �أن تقويل؟.
جـ11: �أريد �أن �أقول �أن من �ملفرت�س �لتجديد يف �لإذ�عة و�لهتمام بها 
ا حتى ي�ستفيد منها �جلميع  وتقدميها باأف�سل �لطرق كي ل تكون مملة و�أي�سً



187

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

�لتي  �ملــو�هــب  يظهرن  كي  �لطالبات  جميع  �لإذ�عـــة  يف  ت�سارك  �أن  �أمتنى  كما 
تكمن فيهن.

رابًعا: حوار مع مديرة مدر�صة.
�س1/ يف �لبد�ية: نود �أن نعرف منِك.. ما �أهمية �لإذ�عــة �ملدر�سية من 

�لناحية �لدينية و�لرتبوية على �لطالبات؟. 
جـ1: تعمل على تنمية قدر�تهن �لدينية و�لنهو�س بهن تربوًيا.

�س2/ �لإد�رة �ملدر�سية �لناجحة، ل تقف مكتوفة �لأيدي حيال �لن�ساط 
�لإذ�عي؛ بحكم �إد�رتِك لهذه �ملدر�سة، ما �لأعمال �لتي قمِت بها خلدمة �لإذ�عة 

�ملدر�سية؟.
جـ2: تنويع �لرب�مج، و�إعد�د جو�ئز لأف�سل �إذ�عة مدر�سية.

�س٣/ م�سرفة �لإذ�عة �لأمل �لأول بعد �هلل �سبحانه وتعاىل و�ملعول عليها 
جناح �لإذ�عة �ملدر�سية. بر�أيِك: ما �ل�سروط و�ملميز�ت �لتي تعتقدين �أنها يجب 

�أن تتوفر يف م�سرفة �لإذ�عة �ملدر�سية؟. 
جـ٣:�لثقافة �لعلمية، و�لبحث د�ئًما عن �جلديد.

ب�ساأن  �لــوز�ريــة  �لتعاميم  من  �لعديد  �ملدر�سية  �لإد�رة  �إىل  تاأتي  �ــس٤/ 
�لن�ساط �لإذ�عي. ما مدى �أهميتها؟ وما مدى �لتفاعل معها من قبلِك؟.  

جـ٤: نعمل على تنفيذها، و�إبالغ م�سرفات �لإذ�عات بها �أوًل باأول.
�لــوقــت. من  �سديد يف عامل  مــن �سيق  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة  تعاين  �ــس5/ 
وجهة نظرِك.. هل تعاين �لإذ�عة �ملدر�سية من �سيق �سديد يف عامل �لوقت؟ 

وما �لوقت �ملنا�سب �لذي تقرتحينه لالإذ�عة �ل�سباحية؟. 
جـ5: �ل�سباح ولكن يخ�س�س لها وقت كاف.

م�سرفة  �ملعلمات  بقية  ت�ساعد  �أن  �ملنا�سب  من  �أنــه  تعتقدين  هل  �ــس6/ 
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�لإذ�عة يف مهمتها؟ �أم �أن �لأمر ل د�عي له؟. 
جـ6: يجب �أن ت�ساعد بقية �ملعلمات م�سرفة �لإذ�عة.

�س7/ جدول �لإذ�عة �ملدر�سية من �مل�سوؤول عن �إعد�ده؟! هل �لإد�رة 
�ملدر�سية )�ملديرة + �لوكيلة + �ملر�سدة(؟ �أم �أنها م�سوؤولية م�سرفة �لإذ�عة 

فقط؟. 
جـ7: م�سوؤولية م�سرفة �لإذ�عة.

�س٨/ ي�سيطر على �أغلب �لإذ�عات �ملدر�سية روتني معني و�حد ووحيد ل 
يتغري. هل ميكن لِك �أن تفتحي لنا باًبا من �لتفاوؤل باإمكانية ك�سر هذ� �حلاجز 

)حاجز �لروتني(؟. 
جـ٨: نعم وهو م�ساركة �لطالبات يف �لإذ�عة من خالل �مل�سابقات.

�أم  �لــرب�مــج؟  ي�سمل جتديد  �ملدر�سية.. هل  �لإذ�عـــة  �لتجديد يف  �ــس9/ 
جتديد �لطالبات؟ �أم جتديد �مل�سرفات؟. 

جـ9: جتديد �لرب�مج، وجتديد �لطالبات، وجتديد �مل�سرفات.
�إحــدى �لطالبات يف  فادًحا وغري مق�سود من  �ــس1٠/ لو لحظت خطاأً 

�أثناء �إلقاء �لإذ�عة �ل�سباحية. كيف �سيكون ت�سرفِك؟. 
جـ1٠: �أتريث حتى تنتهي ثم �أقوم بتوجيهها للخطاأ �لذي حدث كي ل 

يتكرر.
�س11/ ر�سالة �أخرية ملن توجهينها؟. 

�أيديكن فال  بــني  �أمــانــة  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة  لأقـــول:  �إذ�عـــة  م�سرفة  لكل 
تفرطن فيها طرفة عني.
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 فصل
استفتاء حول اإلذاعة المدرسية )1(

�ل�سبكة  ��ستفتاء عام طرح عرب  باإجر�ء  �لف�سل بحمد �هلل قمنا  يف هذ� 
�لعنكبوتية ووزع على �لعديد من �لأ�سخا�س ملعرفة ما �نطباع �ملجتمع حول 
�لتطوير  �سبيل  ومــا  تعي�سه  �لــذي  و�قعها  وكذلك  �ملدر�سية؟  �لإذ�عـــة  �أهمية 

و�لتجديد فيها؟ 
وقد قمت بطرح قر�بة �أربعة وع�سرين �سوؤ�ًل خمتلًفا ومتنوًعا؛ جميعها 
�لأفــكــار  مــن  بعدد  �لنهاية  يف  نخرج  لكي  معينة،  فكرة  �إىل  للو�سول  يهدف 
و�حللول باإذن �هلل. �أترككم �لآن مع ��ستمارة �ل�ستفتاء، مع �لتذكري باأنه يبقى 
�أ�سرت بالبنط �لعري�س يف كل �سوؤ�ل على �لختيار  لكل �سخ�س ر�أي .. لذ� .. 

�لأكرث قبوًل من قبل �مل�ساركني يف �ل�ستفتاء. 
- ما ر�أيك يف �لو�قع �لذي تعي�سه �لإذ�عة �ل�سباحية يف مد�ر�سنا �ليوم؟

1-  مر�سي. 
2- غري مر�سي. 

٣-  ينق�سه �ل�سيء �لكثري. 
٤- ل يلبي �لأهد�ف �ملن�سودة.

5-  �سيئ للغاية. 

______
ا  )1(  ن�سكر كل من �سارك يف هذا ال�ستفتاء، ون�ساأل اهلل اأن ل يحرمهم الأجر، وكل من �ساهم يف ن�سره؛ وخ�سو�سً

املواقع الإلكرتونية.
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قبل  مــن  �ل�سباحية  �لإذ�عــــة  مــع  �لتفاعل  مــدى  عــن  �نطباعك  مــا   -
ا: �ملعلمني عموًما و�لطالب خ�سو�سً

1- تفاعل جيد. 
2- ل يوجد �أية تفاعل. 
مــن  مــــتــــفــــاوت   -٣

مدر�سة لأخرى. 
٤- موجود من قبل 
�لطلبة، وحمدود من قبل 
بع�س �ملعلمني يف �ملدر�سة. 

5- ل �أدري. 
- هناك فائدة مهمة تقدمها �لإذ�عة لدعم �لكثري من �لق�سايا �لدينية 
�أن  و�لوطنية و�لثقافية و�لعلمية وغريها من �ملجالت. بنظرك.. هل تعتقد 

هذه �لفائدة:
1- ملمو�سة. 

2- غري ملمو�سة. 
ولــكــن  ــــقــــدم  ُت  -٣

ب�سكل �سعيف. 
وبــ�ــســكــل  تـــقـــدم   -٤

قوي. 
5- يجهل �أهميتها 
�لـــكـــثـــري مـــــن �ملــعــلــمــني 

و�لطلبة. 
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- �لإذ�عة �ل�سباحية ن�ساط مدر�سي مهم كغريه من �لأن�سطة، يحتاج 
�إىل دعم كبري لكي يت�سنى له حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة منه، فهل تعتقد �أن هذ� 

�لدعم: 
1- موجود. 

2- غري موجود. 
من  مـــوجـــود   -٣

قبل �إد�رة �ملدر�سة. 
من  مـــوجـــود   -٤

قبل �إد�رة �لتعليم. 
5- غــري مــوجــود 

ل من �لإد�ر�ت  �ملدر�سية ول �لتعليمية. 
- تعتمد �لكثري من �جلماعات �لإذ�عية يف �ملد�ر�س على تكر�ر بر�جمها 

وفقر�تها، وهذ� بالطبع يوؤدي �إىل: 
1- يـــورث �لــ�ــســاأم 

و�مللل و�لفتور. 
له  عــالقــة  2- ل 

بامللل و�لفتور. 
من  يــ�ــســعــف   -٣
�لإقـــبـــال عــلــى �لإذ�عـــــة 

وب�سكل كبري. 
٤- ل ي�سعف من 

5- ل �أدري.  �لإقبال على �لإذ�عة �إطالًقا.  
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- تعاين �لإذ�عــة �ملدر�سية من �سعف �لإقبال يف جميع مد�ر�س �لبنني 
و�لبنات �إل ما رحم ربي فهل تعتقد �أن خجل �لطالب و�لطالبات من �مل�ساركة 

هو �ل�سبب �لرئي�س؟
1- نعم. 

2- ل. 
٣- هناك �أ�سباب �أهم. 
�أ�سباب  هناك   -٤
�أخـــــــــرى لـــكـــن �خلـــجـــل 

�أهمها. 
5- ل �أدري. 

�ملدر�سية، من  �لإذ�عــة  ب�ساأن  تتحدث  �لتي  �لكتب  �لعديد من  - هناك 
خالل �إعــد�د برنامج �لإذ�عــة �ل�سباحية، �أو و�سع �جلــد�ول �لإذ�عية، �أو طرح 

�أفكار لتطوير وجتديد �لإذ�عة؛ فهل �سبق لك �أن: 
1- �طلعت على هذه �لكتب. 

2- مل تطلع على 
هذه �لكتب. 

على  �طــلــعــت   -٣
كتاب و�حد فقط. 

�طــلــعــت  نــعــم   -٤
يف  بها  و�أ�ستعني  عليها 
تقدمي برنامج �لإذ�عة. 

5- �طلعت عليها ووجدت �أنها حتتاج �إىل تطوير كبري. 
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- تكاد ل تخلو مو�قع �ل�سبكة �لعنكبوتية �لتي تهتم ب�ساأن �لتعليم من 
ق�سم خا�س لالإذ�عة �ملدر�سية فهل �سبق لك �أن زرتها و��ستفدت منها.: 

زرتـــهـــا  نـــعـــم   -1
و��ــــســــتــــفــــدت مـــنـــهـــا يف 
تــــــــقــــــــدمي �لــــــــرب�مــــــــج 

�لإذ�عية يف �ملدر�سة. 
زرتـــهـــا  نـــعـــم   -2
منها  �أ�ستفد  مل  ولكني 
�لـــــرب�مـــــج  تـــــقـــــدمي  يف 

�لإذ�عية.
٣- متوفرة وموجودة ومهمة ولكنها حتتاج �إىل عناية �أكرب. 

٤- �ألحظ تكر�ر �ملو��سيع يف كثري من �ملو�قع. 
5- يحتاج ق�سم �لإذ�عة �إىل م�سرفني ملتابعة م�ستجد�ت ق�سم �لإذ�عة يف 

�ملو�قع، وتلبية طلبات �لزو�ر. 
- حتتاج جماعة 
�لإذ�عــــــــــــــة �ملـــدر�ـــســـيـــة 
كغريها من �جلماعات 
وجـــود  �إىل  �ملـــدر�ـــســـيـــة 
مــ�ــســرفــني يف مــد�ر�ــس 
�لـــــــبـــــــنـــــــني وكـــــــذلـــــــك 
مــ�ــســرفــات يف مــد�ر�ــس 
�لبنات؛ �سوؤ�يل هل من 
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�ملدر�سية  �لإذ�عــة  و�مل�سرفات  يف جماعة  �مل�سرفني  زيــادة عدد  يتم  �أن  �حلكمة 
يف  م�سرفتان  وكذلك  �لبنني،  مــد�ر�ــس  يف  مثاًل  م�سرفان  هناك  يكون  بحيث 

مد�ر�س �لبنات للم�ساعدة على تطبيق �لأهد�ف �لإذ�عية بكل كفاءة ومتيز. 
1- نعم �أوؤيد. 

2- ل �أوؤيد.
٣- يعتمد على عدد طالب �ملدر�سة. 

٤- قد ت�سبب بع�س �خلالفات بني �ملن�سقني �أو �مل�سرفني. 
5- ل باأ�س باأن جنرب ثم نقرر.

يـــــــحـــــــتـــــــاج   -
�لــنــ�ــســاط �لإذ�عـــــي �إىل 
وجـــهـــد  دوؤوب،  عـــمـــل 
ــــــرقــــــي بـــه  ــــــري لــــــل كــــــب
�لقيمة  �إىل  وللو�سول 
فينعك�س  منه  �ملــرجــوة 
ـــة  �أثـــــــــره عـــلـــى �ملـــدر�ـــس

ب�سكل خــا�ــس، و�ملجتمع ب�سكل عــام مــن خــالل مــا يقدم مــن بــر�مــج و�أعــمــال. 
بر�أيك هل ي�ستحق م�سرفو وم�سرفات �لن�ساط �لإذ�عي يف �ملدر�سة عالوة مالية 

تعترب مبثابة �ملكافاأة نظري ما يقدمون من عمل وجهد ود�فع لتقدمي �ملزيد.
1- نعم من حق �مل�سرفني و�مل�سرفات �أن مينحو� عالوة مالية. 

2- ل لي�س من حق �مل�سرفني و�مل�سرفات �أن مينحو� عالوة مالية. 
٣- نعم ولكن من خالل تقييم معني ترفع نتائجه للوز�رة. 
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٤- �أخ�سى �أن يت�سبب يف نوع من �حل�سد بني �ملعلمني ومن ير�سح لهذ� 
�ملن�سب.  

5- يحتاج �لأمر �إىل در��سة كافية وو�فية. 
بع�س  تتدخل   -
يف  �ملــدر�ــســيــة  �لإد�ر�ت 
كــثــري مـــن �ملــــد�ر�ــــس يف 
�لإذ�عــــة،  �ــســوؤون  بع�س 
وقـــد يــفــر�ــس �ملــديــر �أو 
ر�أيـــــه يف كثري  �لــوكــيــل 
مــن �لأمــــور و�لــتــي هي 

يف �حلقيقة حتتاج للرجوع بالدرجة �لأوىل �إىل قر�ر م�سرف وم�سرفة �لإذ�عة 
�أوًل، ومن ثم �إد�رة �ملدر�سة ثانًيا كتوجيه وتو�سيح؛ فرب�أيك هل ترى �أن هذه 

�لتدخالت هي: 
1- من �سالح �لإذ�عة �ملدر�سية. 

2- لي�ست من �سالح �لإذ�عة �ملدر�سية. 
٣- قد تت�سبب يف تنفري طالب جماعة �لإذ�عة. 

٤- مقبولة بحدود و�سو�بط. 
5- لي�ست من �حلكمة: بل �أترك �لأمر للم�سرف و�مل�سرفة و�مل�ستمع هو 

�حلكم. 
- تعترب �لإذ�عة �ملدر�سية منرًب� �إعالمًيا مهًما يف �سماء �لإعالم، وف�ساء 
�أبنائنا وبناتنا يف  �لإذ�عــات، وهي ب�سفتها منرًب� د�ئًما باإذن �هلل، وموجًها �إىل 
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على  عملت  مــد�ر�ــســهــم، 
مناف�سة و�سائل �لإعالم 
�لأخـــــــــرى مــــن نـــو�حـــي 
�أن عدد  �أقــو�هــا  عــديــدة 
و�مل�ساهدين  �مل�ستمعني 
وهم  �ملاليني  يفوق  لها 
طالب وطالبات �ملد�ر�س 

فهل توؤمن باأن: 
1- �لإذ�عة �ملدر�سية منرب �إعالمي مهم.

من  �لعديد  على  ويتفوق  بل  مهم  �إعالمي  منرب  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة   -2
�ملنابر �لإعالمية �لأخرى. 

�لكثري من  �إىل  يحتاج  ولكنه  �إعالمي مهم  �ملدر�سية منرب  �لإذ�عــة   -٣
�لوقت و�جلهد لكي يتفوق على �ملنابر �لإعالمية �لأخرى. 

٤- �لإذ�عة �ملدر�سية ل تعترب منرًب� �إعالمًيا �إطالًقا. 
خا�س  طابع  ولــه  ومتجدد  قــدمي  �إعــالمــي  منرب  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة   -5

وذكريات ل تن�سى. 
- يحتاج برنامج 
�إىل  �ل�سباحي  �لإذ�عــــة 
خــمــ�ــس عـــ�ـــســـرة دقــيــقــة 
بـــر�جمـــه على  لــعــر�ــس 
�لـــــــــطـــــــــالب وكــــــذلــــــك 
�سامل  ب�سكل  �لطالبات 
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�أن هــذ� �لأمــر ل يتم فــالإذ�عــة �ملدر�سية ل تعطى وقتها �لذي  وو�يف يف حني 
ت�ستحقه، لذ� �أ�سبحت تعاين من �سيق �لوقت. فهل تعتقد �أن �لإذ�عة �ملدر�سية:

1- تعاين من �سيق �لوقت. 
2- ل تعاين من �سيق �لوقت. 

٣-  تعاين من �سيق �لوقت وب�سدة. 
٤- تــعــاين مــن �ــســيــق �لــوقــت ب�سبب �لــطــابــور �لــ�ــســبــاحــي و�لــتــمــاريــن 

�لريا�سية. 
5- تعاين من �سيق �لوقت ولكن لي�س ب�سكل ملحوظ �أو ملمو�س. 

تـــعـــتـــقـــد  هـــــــل   -
يف  �لتعليم  �إد�ر�ت  ـــاأن  ب
بــالإذ�عــة  تهتم  �ملــنــاطــق 
تربوي  كمنرب  �ملدر�سية 
تقت�سر  �أنــهــا  �أم  وديــنــي 
يف �لعناية و�لهتمام به 
ف�ساًل عن �ل�سوؤ�ل عنه:
�أنــهــا  �أعـــتـــقـــد   -1

مق�سرة يف ذلك. 
2- ل �أعتقد �أنها مق�سرة يف ذلك. 

٣- �لأمر ن�سبي ومتفاوت من منطقة لأخرى. 
٤- نعم يحدث تق�سري �سديد و�ل�سبب عدم وجود خمت�سني يف �لإعالم 

و�لثقافة و�ل�سحافة �ملدر�سية �إل ما ندر. 
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ل�ستماع  موجهيها  �أو  مندوبيها  �أحــد  باإر�سال  وتكتفي  مق�سرة  نعم   -5
�لإذ�عة �ل�سباحية فقط فال �سكر ول ثناء و ل حتى توجيه. 

يــــــــــرتبــــــــــع   -
�مل�سرفني  مــن  �لــعــديــد 
عر�س  على  و�ملــ�ــســرفــات 
�لإ�ــســر�ف على �لإذ�عــة 
�سنو�ت  مــنــذ  �ملــدر�ــســيــة 
�أو حتى  �أيــة تغيري  دون 
جتديد فهل يعترب هذ� 
�أو  �لأمـــر )عــدم تبديل 

تغيري �أو جتديد �مل�سرفني و�مل�سرفات(: 
1- �أمًر� طبيعًيا ول يدعو �إىل �لقلق. 

2- �أمًر� غري طبيعي، ويدعو �إىل �لحتكار وعدم �إعطاء �لفر�سة للغري. 

�أو كل  �ل�سنو�ت مثاًل كل �سنة  ٣- منا�سًبا لو مت حتديد عدد معني من 
�سنتني، �أو ثالث بعدها يتم تبديل �مل�سرف �أو �مل�سرفة. 

٤- يحتاج �إىل �إن�ساف  بحيث يعمل للم�سرف �أو �مل�سرفة تقييم �إن كانا 
ي�ستحقان �لبقاء و�إل �لتغيري بناًء على نتيجة �لتقييم. 

5- �أمًر� غري منا�سب ومن �لطبيعي جتديد �لدماء يف �لإذ�عة �ملدر�سية 
كل �سنة، بل هو �سروري مل�سلحة �لإذ�عة. 
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يـــــــطـــــــالـــــــب   -
�مل�سرفني  مــن  �لــعــديــد 
و�ملـــــ�ـــــســـــرفـــــات بـــغـــرفـــة 
لهذ�  ومنا�سبة  خا�سة 
يتوفر  �ليومي  �لن�ساط 
فــيــهــا �حلــجــم �ملــنــا�ــســب 
�ملـــالئـــم بحيث  و�ملـــكـــان 
تـــكـــون �أمـــــــام �لـــطـــابـــور 

�ل�سباحي فهل هذ� �ملطلب:
1- حق من حقوقهم وي�سب يف م�سلحة �لإذ�عة. 

2- لي�س حق من حقوقهم ول ي�سب يف م�سلحة �لإذ�عة.   ٣-ل �أدري. 
توفري  عــدم  يف  �ملدر�سية  �لإد�رة  تتعذر  قد  ولكن  حقوقهم  من  حق   -٤
غرفة لالإذ�عة ب�سبب كرثة �لف�سول وعدم وجود �أية مت�سع، وهذ� يحدث بكرثة 

يف �ملد�ر�س �مل�ستاأجرة. 
5- حق من حقوقهم ويجب توفري غرفة لالإذ�عة حتى لو بني لها يف 

حالة عدم وجود �أية مت�سع وذلك لأهمية هذ� �لن�ساط �ليومي. 
عــلــى  يــــخــــيــــم   -
�لـــــعـــــديـــــد مــــــن طــــالب 
وطــالــبــات �ملــدر�ــســة �مللل 
�سماعهم  عند  و�ل�ساآمة 
ن�ستطيع  �لإذ�عـــة..�أيـــن 
�خللل  مكمن  ت�سخي�س 
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لهذ� �مللل و�ل�ساآمة:
1- ر�جع �إىل �لرب�مج �ملكررة و�ملعادة. 

2- رد�ءة �لأجهزة �ل�سوتية. 
٣- �سعف �إلقاء وتقدمي �لإذ�عة من قبل طالب �لإذ�عة. 

٤- عدم وجود بر�مج وق�سايا تهتم وتتحدث ب�ساأنهم وهمومهم. 
5- جميع ما �سبق.
�لعديد  يتميز   -
و�ملعلمات  �ملعلمني  مــن 
بامتالك خربة يف عمل 
�لإذ�عـــــــة �ملـــدر�ـــســـيـــة، يف 
�لكثري من  يفتقد  حني 
هذه  و�ملعلمات  �ملعلمني 
�خلــربة يف هــذ� �ملجال؛ 
فهل تعتقد �أن �خلربة. 

1- �سرط �أ�سا�س مل�سرف وم�سرفة �لإذ�عة �ملدر�سية. 
2- مطلوبة ولكن لي�ست مهمة ومبالغ فيها. 

٣- قد تكت�سب مع �لوقت، حتى ملن لي�س لديهم �أية خربة �سابقة. 
٤- مطلوبة ومهمة لكن يجب عــدم �حتكار �لإ�ــســر�ف على �لإذ�عـــة ملن 
لديهم خربة فقط بل يجب �إعطاء �لفر�سة حتى لالآخرين لكت�ساب �خلربة 

و�لثقة. 
5- �أمر ن�سبي و�لقليل منه يكفي. 
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يف  تــــــتــــــوفــــــر   -
�لـــعـــديـــد مـــن �ملـــد�ر�ـــس 
�أجـــــــــــهـــــــــــزة �ــــســــوتــــيــــة 
و�إلـــكـــرتونـــيـــة لـــالإذ�عـــة 
لالأ�سف  ولكن  �ملدر�سية 
هذه  مــن  �لكثري  هــنــاك 
�ملــــــد�ر�ــــــس تـــهـــمـــل هـــذ� 
باًل  له  تلقي  �لأمــر ول 

فهل توؤمن باأن هذه �لأجهزة و�لأدو�ت �لإلكرتونية. 
1- �سرورية لنجاح �لإذ�عة �ملدر�سية. 

2- لي�ست �سرورية لنجاح �لإذ�عة �ملدر�سية. 
٣- ل �أدري. 

٤- قد ترهق �لإد�رة �ملدر�سية مببالغ ل ت�ستطيع دفعها. 
5- �سرورية ويجب توفريها باأية و�سيلة ممكنة ولو بعمل تربع من قبل 

�ملعلمني. 
- يلعب م�سرف 
ومــــ�ــــســــرفــــة �لإذ�عـــــــــــة 
روح  بــث  يف  مهًما  دوًر� 
�حلــمــا�ــس و�لــتــ�ــســجــيــع 
لطالب �جلماعة وعلى 
يت�سبب  فــقــد  �لــعــكــ�ــس 
�إهمال وتخاذل م�سرف 
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وم�سرفة �لإذ�عة لطالب �جلماعة �إىل زرع �لفتور يف نفو�سهم ومن ثم �لنفرة 
و�لهروب من �مل�ساركة يف �لإذ�عة فهل هذ� �لكالم:

 .� 1- �سحيح ومالحظ ب�سكل كبري جدًّ
�أو  �لــطــالــب  فــتــور  �أو  عــالقــة يف حما�س  �أيـــة  لــه  ولي�س  2-غـــري �سحيح 

�لطالبة. 
٣- ل �أدري. 

٤- ن�سبي ويحتاج لبحث دقيق. 
5- �سحيح ولكن من �لطرفني )حما�س �مل�سرف + حما�س �لطالب( فاإذ� 
�مل�سرف متحم�ًسا و�لطالب متفائاًل فلن يكون هناك تنمية و�لعك�س  مل يكن 

�سحيح. 
طــالب  يتميز   -
�لإذ�عــــــــــة عــــن غــريهــم 
مـــن طــــالب �جلــمــاعــات 
�لأخــــــــرى بــــــاأن عــمــلــهــم 
�سباحي ويومي ويحتاج 
مــ�ــســتــمــر  �إعـــــــــــد�د  �إىل 
مقابل  يف  يبذلون  وهــم 

�إد�رتها  �ملد�ر�س ممثلة يف  لز�ًما على  كان  لذ�  و�لطاقات  و�لوقت  ذلك �جلهد 
وم�سرفيها ومعلميها تكرميهم و�إعطاوؤهم حو�فز وم�سجعات مادية ومعنوية 

مثل:
1- �إعفائهم من �لطابور �ل�سباحي. 
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2- منحهم درجات �إ�سافية يف بع�س �ملو�د. 
٣- ت�سليمهم �سهاد�ت �سكر وتقدير، وهد�يا عينية. 

على  لأبنائهم  حثهم  نظري  �أمــورهــم  لأولــيــاء  �سكر  خطابات  �إر�ــســال   -٤
�مل�ساركة يف �لإذ�عة. 

مـــا  جــــمــــيــــع   -5
�سبق. 

ـــا  مـــن لــــــــكــــــــٍل   -
نظرة جتاه �لعديد من 
ــايــا و�لأنـــ�ـــســـطـــة  �لــقــ�ــس
وفــــــكــــــر خمــــتــــلــــف عـــن 
�لآخرين حيال عدد من 

�لأمور �سو�ء �لجتماعية �أم �لثقافية �أم �لعلمية �أو غريها من �لأمور.. بنظرك 
ما �لفكرة �ل�سائدة جتاه �لإذ�عة �ملدر�سية:

1- �أنها منرب �إعالمي مهم. 

2- �أنها ن�ساط مدر�سي كغريه من �لأن�سطة. 

٣- �أنها م�سيعة للوقت. 

�لإلــقــاء  مــثــل:  �ملــهــار�ت  مــن  �لــعــديــد  و�سقل  �أنــهــا فر�سة لكت�ساب   -٤
و�لكتابة. 

5- �أنها عمل �سباحي روتيني �إلز�مي وغري مهم بدرجة كبرية.
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�أيـــــــة  تــــــقــــــدم   -
�إذ�عــــــة يف �أيــــة مــدر�ــســة 
كــمــيــة مـــن �ملــعــلــومــات، 
و�لن�سائح،  و�لــفــو�ئــد، 
تــكــرث من  �أو  تــقــل  قـــد 
�إذ�عـــــــة لأخــــــــرى.. هــذ� 
�أمــــــــــر مـــــتـــــوقـــــع؛ لــكــن 

بر�أيك هل ي�ستفيد طالب �ملد�ر�س من �لإذ�عة، وتلفت �نتباههم، وت�سغل جزًء� 
من �هتمامهم:

ا. 1-  نعم، وبكل تاأكيد؛ بل ت�ساهم يف �لتوعية و�لتوجيه �أي�سً
2-  لي�س لها �أية �أثر �أو مردود معريف على �لطالب �أو �لطالبة.

٣-  �لأمر ر�جع �إىل قوة طرح �لإذ�عة يف �ملدر�سة.
٤-  �لأمر ر�جع �إىل �لطالب فهم ل يريدون �ل�ستفادة من �لإذ�عة.

قد  معينة  بن�سب  ولكن  �لإذ�عـــة  من  و�لطالبات  �لطالب  ي�ستفيد    -5
ترتفع �أو تنخف�س.

- �لتجديد بو�بة 
�لـــتـــطـــويـــر، �لــتــجــديــد 
بو�بة �لتغيري، �لتجديد 
بـــــو�بـــــة �لــــنــــجــــاح، هـــذه 
�أقــو�ل  زبــدة  �أو  خال�سة 
�لـــعـــديـــد مــــن �أ�ـــســـحـــاب 
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دور�ت �لنجاح وبناء �لتميز، بالن�سبة �إىل مو�سوعنا �لإذ�عة �ملدر�سية هل تعتقد 
باأن �لتجديد:

 .� 1- هو �ملنقذ لها بعد �هلل من و�قعها �ل�سيئ جدًّ
2- هو �خلطوة �لأوىل نحو �لرقي برب�مج �لإذ�عة �ل�سباحية. 

٣- هو �ملاكينة �لتي يجب �أن تعمل فيها �لإذ�عة �ملدر�سية. 
٤- هو �لطاقة �لعظمى للو�سول �إىل �لأهد�ف �لعليا لالإذ�عة �ملدر�سية. 

5- جميع ما ذكر.
ختاًما �أقول:

�إىل  �لو�سول  �لكثري من �جلهد و�لعناء، بغية  ُبــِذَل فيه  هذ� �ل�ستفتاء 
ا، من خالل ر�سد �نطباعاتهم  ر�أي �ملجتمع عموًما، وحمبي �لإذ�عة خ�سو�سً

و�أفكارهم عرب هذ� �ل�ستفتاء...
لذ�.. �أرجو �أن نتاأمل هذ� �ل�ستفتاء جميًعا، و�أن ل مير من �أمام �أعيننا 
�إىل  �ل�ستفتاء  �أن ي�سل �سوت هذ�  �آخــر؛ و�لأهــم من ذلك هو:  ��ستفتاء  كــاأي 
�لرتبية  �إد�ر�ت  �إىل  وكذلك  و�مل�سرفات،  �مل�سرفني  من  �لإذ�عــة  عن  �مل�سوؤولني 
�ل�سباحي  �لن�ساط  هذ�  يف  ما  �سيٍء  �إ�سالح  ملحاولة  �ملناطق؛  بكافة  و�لتعليم 

�ملثمر. 
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 فصل
إذاعة صوت المدرسة اإلسالمي

�ملدر�سية  �لإذ�عــة  ر�ودتني فكرة نقل  �أية مقدمات  ب�سر�حة؛ ومن دون 
�إىل �ساحات �لإعالم؛ لي�س لأنني ل �أعتربها �ساحًة من �ساحات �لإعالم بل �سعًيا 
مني �إىل تو�سيع م�ساحتها �لإعالمية لت�سمل فئات �أكرب، ولكي تو�سل ر�سائل 

متعددة �إىل �سر�ئح �ملجتمع �ملختلفة.
�سرح  �إىل  بل  وبــيــان؛  �إي�ساح  �إىل  حتتاج  كهذه  جديدة  فكرة  وبالطبع؛ 
�لفكرية  �لأجنة  ولدة  �إىل  �لدماغي  �ملخا�س  مرحلة  تتعدى  حتى  و�إ�سهاب، 
بكامل خلقتها ومنوها، و�أي ت�سرع يف فهم هذه �لأجنة �لفكرية �سوف يخرجها 
مبرحلة ت�سمى �خلد�ج، �أية �لفهم �ملنقو�س للفكرة؛ لذ� كونو� معي، و�أنا من 
�أم  �مل�سروع،  �أكرب �سو�ء يف تطوير هذ�  �أنتم حتملون طموحات  �أقــول:  �لبد�ية 
�ملحيط  يف  �لــد�ئــرة  �مل�ساريع  �أو  خا�سة،  ب�سورة  �لإذ�عــيــة  �مل�ساريع  من  غــريه 
�لتعليمي و�لرتبوي؛ لذ� ل تبخلو� يف �إي�سال جميع ما يجول يف خاطركم من 
تاأييد، �أو نقد، �أو �قرت�ح، �أو �إ�سافة، �أو تعديل؛ فكلنا نحو م�سروع مل ي�سبق له 

مثيل �أل وهو م�سروع )�سوت �ملدر�سة �لإ�سالمي(. " فهيا بنا "

اأوًل: فكرة امل�صروع:
مناذج  على  �لبلد�ن  من  غريها  �أو  �لبالد  هــذه  يف  مدر�سة  �أيــة  حتتوي 
وكذلك  و�لطالب،  �ملعلمون  هم  و�لإبــد�ع  بالطموح  مليئة  ومتفائلة،  م�سرقة 
و�لعمل  �جلهد  تقدمي  هي  �لأوىل  مهمتهم  �أن  �سحيح  و�لطالبات؛  �ملعلمات 
وتلقي �لعلم و�لعكوف د�خل �حل�س�س �ملدر�سية؛ �إل �أن �لإبد�ع م�سرق، و�لإبد�ع 
نور، و�لإبد�ع �سطوع يخرج من بني مئات �لغرف �ملظلمة، و�ملليئة بالعقبات، لذ� 
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كان ل بد من ��ستغالل هذ� �لإبد�ع �ملوجود يف كو�من قلوب وعقول �أبناء هذ� 
�لوطن من �ملعلمني و�ملعلمات و�لطالب و�لطالبات؛ فهناك طاقة حتتاج �إىل 

حمرك وماكينة ت�ستغل بها، وتعمل على حتريك عجالتها!!.
�أن جنني من تخزينها يف  �لطاقة؟ وما ع�سانا  بهذه  فاعلون  فما نحن 

�أزقة �لذ�كرة، ودفقات �لدماء؟
�إننا بحاجة �إىل ��ستغالل جيد و�سحي وفعال لهذه �لدماء �ملتجددة..

من هذه �لفكرة �لو�قعية �مل�ساهدة خرجت �أطروحة عمل �إذ�عة ر�سمية 
مدر�سية على حمطة �لر�د )�لر�ديو(.

ثانًيا: من �صيدير هذا امل�صروع:
ومعلمات  معلمو�  هــم  �لإعــالمــي  �لقطار  هــذ�  �سيقود  مــن  �أن  بالطبع 
وطالب وطالبات وز�رة �لرتبية و�لتعليم؛ يعني من دون �سك �أبناء وبنات هذ� 

�لوطن.
و�ملعلمات  �ملعلمني  من  و�آلف  طالب،  ماليني  خم�سة  من  �أكــرث  لدينا 

�ملوؤهلني لقيادة وتخرج �أجيال و�أجيال بكل ثقة و�قتد�ر باإذن �هلل.
قــوي ومتما�سك قد ل  تتطلب فريق عمل  و�حــدة فقط  بــاإذ�عــة  فكيف 
يتجاوز �ملائة �سخ�س، يديرون هذه �لإذ�عة، ويهتمون ب�سوؤونها، ويبحثون عما 

�سيجعلها من �أكرب �ملحطات �لإذ�عية م�ساهدة ومتابعة.
�إنــنــا لــن جنــد �أخــلــ�ــس و�أ�ــســدق مــن �أبــنــاء وبــنــات هــذ� �لــوطــن ليديرو� 
�إن�ساء  يف  يتمثل  وحقيقي  و�عـــٍد  وطــنــٍي  م�سروٍع  �أمـــام  �لآن  ونحن  م�ساريعه؛ 

حمطة �إذ�عية تخدم �لدو�مة و�ملاكينة �لتعليمية و�لرتبوية يف هذه �ململكة.
طالب  �إىل  ر�سالتها  لتو�سل  �سباح  كــل  ت�سدح  �ملــدر�ــســة  �إذ�عــــة  فــهــذه 
مدر�ستها بكل �أمانة وبكل همة؛ فكيف �إذ� ��ستطعنا �إيجاد منرب �إ�سايف مكتمل 
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ود�عم ملنرب �لإذ�عــة �ملدر�سية، ليو�سل ر�سالته �إىل ماليني �لطالب يف جميع 
�أنحاء مملكتنا �حلبيبة، ويف كل بيت، و�سارع، و�سيارة، وقرية، وحجرة، وغرفة 

بل يف كل �أذن طالب، ويف كل �أذن طالبة.
ا هو يحتاج �إىل �ملزيد من �لإي�ساح  �مل�سروع كبري وكبري ثم كبري؛ و�أي�سً

و�لتبيني.. فكن معي.

ثالًثا: من امل�صتفيد من هذا امل�صروع؟: 
�سوؤ�ل ق�سري يحتاج �إىل تف�سيل �أدق:-

من �مل�ستفيد؟!.
لو قلت �إن �مل�ستفيد من �مل�سروع هم طالب وطالبات �ل�سف �لأول �بتد�ئي 

فقط!! باهلل عليك.. ماذ� �ستقول؟ 
�سريعًة؛ بل من فئات و�سر�ئح  �أن تخرج  �أتوقعها  �لتي  �لإجابات  �إحدى 

متنوعة �أن هذ� �لأمر يعترب خ�سارة نظًر� ملا يحتاجه من بذل!!.
�أجل  من  نبذل  �أن  خ�سارة  )خــ�ــســارة(؛  �لكلمة  هــذه  مدوية  هي  كم  �آه.. 
�أن منالأ  �أجــل  �أكبادنا، )خ�سارة( من  �أجــل  �أن جنتهد من  �أطفالنا.. )خ�سارة( 
�لتي ن�سعى لتحقيقها  بالفائدة و�ملعرفة  �أطفالنا من �جلن�سني  عقول وقلوب 

لهم ولو بذلنا �لغايل و�لنفي�س!!..
�أعـــذرك على ت�سرعك  قــد  �لإجــابــة )خــ�ــســارة(  بالطبع عــزيــزي �ساحب 
و�إجابتك باأن �إن�ساء مثل هذه �لإذ�عة لطالب وطالبات �ل�سف �لأول �لبتد�ئي 
�لإح�سا�س  هــذ�  بعد  �سعورك  فما  �لآن..  �أعــذرك  لن  لكن  �سابًقا؛  قلت  ما  هي 

بامل�سوؤولية جتاه �أطفال �ل�سف �لأول �بتد�ئي؟
هذ�  ي�ستحقون  �ستقول  قلبك  يف  �لرحمة  جــو�نــب  جميع  مــن  بالطبع 
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بب�ساطة تعمل لهم، ومن  �لدعم لأنها  �مل�ساريع  ت�ستحق مثل هذه  و�أكــرب؛ بل 
�أجلهم.

فكيف تخرج منكم �لإجابة �أعز�ئي �لقر�ء �إذ� قلت لكم باأن هذ� �مل�سروع 
�سيخدم �لآتي:

)1( طالب وطالبات هذه �ململكة بجميع مر�حلها:
1- �لبتد�ئية )بنني وبنات(.
2- �ملتو�سطة )بنني وبنات(.
٣- �لثانوية )بنني وبنات(.

وبجميع  تخ�س�ساتهم،  بجميع  �لــوطــن  هـــذ�  ومــعــلــمــات  معلمي   )2(
�أطيافهم.

ر�سائل  �إىل  بل  ر�سالة  �إىل  لي�س  ويحتاج  وي�سيب،  يخطئ  ب�سر  فاملعلم 
بــقــدر�تــه، ول يخمن  ويــوؤمــن  هــمــومــه،  يــعــرف  �إلــيــهــا مــن معلٍم مثله  ي�ستمع 
تخمينات خارجة عن و�قع �ملعلمني �أو �ملعلمات بل يف �سميم ما يدور يف �سوؤونهم 
بل  وت�سجيع؛  وم�ساندة،  دعــم  من  �إليه  يحتاجون  ومــا  و�لرتبوية،  �لتعليمية 
ت�سل �إىل كونها �إعالًما حتفيزًيا من خالل عر�س بع�س �لنماذج من �ملعلمني 
�إىل �سمعة  �ملنرب، و�سكر حم�سنهم، و�لتحذير ممن ي�سيء  و�ملعلمات عرب هذ� 

�لعملية �لرتبوية منهم.
�أنــ�ــســى بـــاأن هــذه �لإذ�عــــة دعـــوة مفتوحة لإخــــر�ج �أ�ــســو�ت �ملعلمني  ول 
�لد�عني و�ملفكرين ليو�سلوها �إىل �أقر�نهم، و�إىل �ملجتمع ككل، فال�سوت ي�سل 

للجميع، و�لأذن ت�ستقبل كل �هتز�ز.
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)٣( �أولياء �أمور �لطالب و�لطالبات. 
حيث تعترب هذه �لإذ�عة بعد �إقر�ر �إن�سائها باإذن �هلل تعاىل حلقة و�سل 
بني �لوز�رة وبني �أولياء �لأمور؛ ت�سل ر�سائلها �إليهم، وتنري توجيهاتها طريق 
�أولياء �لأمور لكيفية  �إيجاد �لطرق و�حللول �ملنا�سبة �إىل  �أبنائهم، من خالل 
�لتعامل مع �أبنائهم وبناتهم يف �ملد�ر�س، وما قد ميرون به من فرت�ت، مر�هقة، 

�أو �إخفاق، �أو تق�سري، �أو �نحر�ف ديني �أو �أخالقي.
كل هذه �لأمور تتمنى �لوز�رة بكل �سغف وحب �أن تهم�س بها يف �أذن ويل 
�أمر كل طالب وطالبة لكن هيهات مع وجود �ملو�نع و�لعقبات فمن ي�سمع طالب 
حمافظة �سرورة )�أق�سى �جلنوب(، ومن �سيو�سل �لر�سالة �إىل طالبات حمافظة 
تيماء )�أق�سى �ل�سمال( بالطبع ل �سبيل �إل مع هذه �لتقنيات �حلديثة �مل�سماة 
بو�سائل �لإعالم؛ وها هي حمطة �لإذ�عة تتالألأ يف �لأفق كالنجمة ت�سري �إىل 

موقعها، ومكانتها ولكن عالًيا يف �سماء �لأفق، ويف �ساحة �ملجد.

)٤( وز�رة �لرتبية و�لتعليم؛ نعم �لوز�رة نف�سها هي من �أو�ئل �مل�ستفيدين 
من هذ� �مل�سروع.

�لفائدة �لأوىل: مبا�سرة، من خالل بث و�إذ�عة جميع ما حتتاج �لوز�رة 
�أم  تعيينات،  �أم  ن�سر�ت،  �أم  تعاميم،  كانت  �سو�ًء�  �لإعــالم؛  و�سائل  �إي�ساله عرب 
حتتاج  مما  و�لكثري  �لكثري  وغريها  توعية،  حمالت  �أم  ملتقيات،  �أم  نـــدو�ت، 

�لوز�رة �إي�ساله من �سوت.
مثاًل: نحن �لآن يف �أزمة وم�سكلة طارئة قد تتحول �إن قدر �هلل �إىل وباء 
ي�سمى  ما  ب�سبب  مد�ر�سهم؛  يف  وبناتنا(  )�أبنائنا  منلك  ما  �أغلى  على  يق�سي 
و�لتعاميم  �لأخــبــار،  من  �لعديد  طالعت  وقــد  �خلنازير(  )�أنفلونز�  بفريو�س 
�أجــزم باأن �لــوز�رة لديها �لكثري  �لوز�رية �لتي تن�سر يف �ل�سحف تباًعا، و�أكــاد 
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و�لكثري مما تريد ن�سره عن هذ� �لوباء ب�سور توعوية وتثقيفية لتفادي هذ� 
�ملر�س؛ �لأمــر �لــذي كان يتم بكل ي�سر و�سهولة لو كان لدى �لــوز�رة حمطة 
هذ�  حــول  وتوعيات  وحتليالت  �أخبار  من  يهمها  ما  تن�سر  لها  خا�سة  �إذ�عــيــة 

�ملر�س، �أو غريه من �لأحد�ث �لطارئة.
بل قــر�أت يف جريدة �لوطن يوم �لثالثاء بتاريخ 1٤٣٠/1٠/2٤هــــ وعدد 
)٣٣٠1( تقريًر� يفيد باأن �لوز�رة ��ستعانة بالإذ�عة للتوعية باأمور عديدة منها 

�لتوعية بفريو�س �أنفلونز� �خلنازير، وهذ� �سيء من ن�س �لتقرير: 
    »�أطلقت �أ�ستوديوهات �لإذ�عــة يف �ملدينة �ملنورة جمموعة من بر�مج 
�لفعالة حتــت عــنــو�ن)�أ�ــســتــوديــو �لأطــفــال( حتــوي مـــو�د ومو��سيع  �لأطــفــال 
باأ�سلوب  وتعر�س  �ل�ساحة،  على  �ملوجودة  و�لأخبار  بالأحد�ث  تتعلق  متجددة 
�أخــري� ما  �إطالقها  �لتي مت  �أبــرز �لرب�مج  ب�سيط يتنا�سب مع �لأطفال. ومن 
�ملر�س  بهذ�  و�لتوعية  �خلنازير  باأنفلونز�  �ملــعــروف   )H1N1( بوباء  يتعلق 
مدن  باأهم  و�لتعريف  �لدر��سة،  لبدء  �ل�ستعد�د  وكذلك  منه،  �لوقاية  وطرق 

�ململكة كنوع من خلق �ل�سعور بالنتماء للوطن لدى �مل�ستمعني �لأطفال«.
�سوت  �إي�سال  خــالل  مــن  وهــي  عنها؛  �حلــديــث  �سبق  �لثانية:  �لفائدة 
�ملعلمة، و�لطالب  �لتي تعمل لأجلهم )�ملعلم +  �إىل �لأطــر�ف �لأربعة  �لــوز�رة 
�إي�سال  وكذلك  �إليهم،  ر�سائلها  �إي�سال  �لـــوز�رة  تريد  فاجلميع  �لطالبة(،   +

ر�سائلهم و�أ�سو�تهم �إىل �لوز�رة؛ فالأمر كما يقال: منكم و�إليكم.
)5( �ملجتمع: نعم من �مل�ستفيدين من هذه �لإذ�عة �ملجتمع بكل فئاته، 
�أو حديث �سريف،  �آية عطرة،  فكل كلمٍة تخرج من هذه �لإذ�عــة حتتوي على 
فما تالم�س �أذن �آدمي ي�ستمع �إليها �إل ويكتب �لأجر و�ملثوبة للقائمني عليها 
�أنها بالطبع ومن دون �سك �سوف تخ�س�س �ساعات من  باإذن �هلل؛ ف�ساًل عن 
بثها لتالوة �لقر�آن �لكرمي )باأ�سو�ت طالبها ومعلميها(، و�لعديد من �لرب�مج 
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و�ملحا�سر�ت �لتي ي�ستفيد منها �لقريبون من �مليد�ن �لرتبوي، وغريهم من 
�سر�ئح �ملجتمع �لرتبوي.

فهي تهدف �إىل �أن تكون: )متعدية �لنفع، ل مقت�سرًة على فئة معينة(.
�خلــال�ــســة: )�إن فــو�ئــد هــذ� �لأمـــر )�إنــ�ــســاء حمطة �إذ�عــيــة( �أكـــرب من 
باإذن  �مل�سروع  �لــوز�رة من هذ�  �لتي �سوف جتنيها  و�لثمار  �حل�سر؛ فالفو�ئد 
�هلل هي �أكرب من �أن حت�سى يف �سفحة �أو �سفحتني، بل هي �أكرب من هذ� بكثري 
لذ�؛ فاإن �لأمر يحتاج �إىل در��سة جادة من قبل �لوز�رة، ولتكن �لوز�رة منوذًجا 
و�سباقًة �إىل ميادين �خلري و�إي�سال �ملعرفة من خالل جميع �لو�سائل �ملمكنة 

و�لغري م�ستحيلة(.

رابًعا: اأهداف امل�صروع:
بالطبع، �إن �أية م�سروع لي�س لديه �أهد�ف و��سحة فاإن حكم �لف�سل �إليه 
�أقرب؛ لذ� �أود يف هذه �لنقطة �أن �أذكر ع�سرين هدًفا من �أهد�ف �إن�ساء حمطة 
�إذ�عية خا�سة للوز�رة، ب�سكل جممل، وبعيد عن �لتفا�سيل، وقد ذكرت بع�سها 
�لنقاط على  �أقــوم بتحديدها وو�سع  �لآن �سوف  �أنني  �إل  �ل�سابق،  يف �حلديث 

�حلروف كما يقال:
1- �إي�سال �لثقافة و�ملعرفة �إىل �لطالب و�لطالبات يف هذ� �لوطن. 

�ل�سحيح،  �ل�سلوك  �إىل  و�لــطــالــبــات  �لــطــالب  توجيه  يف  �مل�ساهمة   -2
و�لتحذير من �ل�سلوكيات �ملنحرفة و�ل�ساذة.

ا يف حال حدوث �أية من  ٣- �إي�سال �لر�سائل �لتوعوية �ملختلفة وخ�سو�سً
�لطو�رئ مثل )فريو�س �أنفلونز� �خلنازير( وغريه من �لأمثلة على �لطو�رئ 

�لتي قد حتدث �سو�ًء يف بلدنا خا�سة، �أم غريه من �لبلد�ن.
٤- �لتعرف على هموم وم�ساكل وما يعانيه �لطالب و�لطالبات من خالل 
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�إتاحة �لفر�سة لهم للتعبري عرب هذ� �ملنرب �لذي ي�سمعه �مل�سوؤولون يف �لوز�رة.
من  و�ملعلمات  �ملعلمون  يعانيه  وما  و�مل�سكالت  �لهموم  على  �لتعرف   -5
خالل �إتاحة �لفر�سة لهم للتعبري عرب هذ� �ملنرب �لذي ي�سمعه �مل�سوؤولون يف 

�لوز�رة.
6- ن�سر �لتعاميم و�لن�سر�ت �لوز�رية عرب هذ� �ملنرب.

7- �ل�ستفادة من طاقات �ملعلمني و�ملعلمات من خالل �إتاحة �ملجال لهم 
لإخر�جها عرب هذ� �ملنرب. 

ما يخت�س  منازلهم يف  �لأمــور يف  �أولياء  �إىل  ر�سائل خا�سة  �إي�سال   -٨
ب�ساأن �أبنائهم وبناتهم.

9- �لبحث عن �جلو�نب �ل�سحية وما يتعلق بج�سم �لإن�سان من خالل 
�لعقل  �أن  ر�سالة  لإي�سال  كافية  م�ساحًة  باإعطائها  �ل�سحة  وز�رة  مع  �لتعاون 

�ل�سليم يف �جل�سم �ل�سليم.
�لإرهاب  �إ�ساعة  �إىل  �لتي تهدف  و�لهد�مة  �ل�ساذة  �لأفكار  1٠- حماربة 

و�خلوف يف �ملجتمع.
11- �لق�ساء على �حلمالت �لإعالمية �مل�سعورة �لتي تهدف �إىل قتل روح 
�لإميان يف قلوب طالبنا وطالباتنا و�جلنوح بهم �إىل �ل�سهوة و�جلن�س و�لعياذ 

باهلل، وهذه تعد من �أهم �أهد�ف �لإذ�عة يف هذ� �لع�سر!!.
12- تفتيت �لأفكار �لغربية و�لتغريبية �لتي تدعو �إىل �لت�سبه بالغرب 
من خالل �لقتد�ء بهم �سو�ًء باملظاهر �أم �للبا�س �أم �حلركات وقد �نت�سرت بني 

�سفوف طالبنا وطالباتنا ول حول ول قوة �إل باهلل.
1٣- �لتو��سل مع �لطالب و�لطالبات حتى وهم خارج مقاعد �لدر��سة.

1٤- �إي�سال �لطرق �لتي ت�ساهم يف زيادة �لثقافة و�لوعي لدى �لطالب 
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و�لطالبات مثل: غر�س حب �لقر�ءة و�لطالع، وغريها من �لطرق �لتي ت�ساهم 
يف زيادة �لوعي و�لثقافة لدى �لأجيال.

�ل�سريفة  �سريته  عر�س  خــالل  مــن  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  بالنبي  �لتعريف   -15
و�لطاهرة وحماربة كل من ي�سيء له.

�سو�ًء  16- ر�سم �سورة ومنهج للطالب و�لطالبة لكيفية ق�ساء يومهم 
د�خل �ملدر�سة �أم خارجها، من خالل تنظيم وترتيب �لوقت بكل حر�س.

و�لطالبات  �لطالب  وعقول  نفو�س  يف  �لتفوق  وحب  �لطموح،  بث   -17
من خالل �إ�ساعة �أهمية �لتفوق و�أنه درب �ملتميزين، و�لإعالن عن �لأو�ئل من 
د�فًعا،  يكون  وحتى  لهم،  ت�سجيًعا  ودوري،  م�ستمر  ب�سكل  و�لطالبات  �لطالب 

وم�سجًعا لغريهم من خالل �لقتد�ء بهم.
رم�سان  مثل:  دينية  كانت  �ــســو�ًء  �ل�سنوية  �ملنا�سبات  مع  �لتفاعل   -1٨
و�حلج، �أم ثقافية مثل: �أ�سبوع �لكتاب، �أم توعوية: مثل �أ�سبوع �ملرور �خلليجي، 

�أم غريها من �لتفاعالت �ل�سنوية �لكثرية.
19- �لتفاعل مع �لق�سايا �لوطنية �ملختلفة.

2٠- م�ساعدة �لطالب و�لطالبة يف حتديد هدف وم�سار له بعد خروجه 
من �ملدر�سة �إىل مر�حل �لتعليم �لعايل.

خام�ًصا: الدعم وامل�صاندة ِمن َمن؟!:
�إىل دعم قوي  �إىل دعم، بل  �إذ�عية(  يحتاج هذ� �مل�سروع )�إن�ساء حمطة 
ليت�سنى له حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة منه - باإذن �هلل - ؛ و�أوىل �ملعنيني بالدعم 
بجميع  �إحاطتها  بحكم  �هلل  بعد  �لأول  �ل�سند  فهي  �لإعــالم؛  وز�رة  �سك:  بال 

�جلو�نب �لتقنية و�لتكنولوجية �ملتعلقة باأمور �لإذ�عة.
�لــوز�رة )وز�رة �لرتبية و�لتعليم(  �لد�عم �لثاين �لرئي�س بال �سك من 
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فهي مالكة �مل�سروع، و�مل�سوؤولة عن �إد�رته، وعن �لإعد�د و�لتنظيم له.
�لد�عم �لثالث: وز�رة �ملالية؛ فهذه �ملحطة حتتاج �إىل دعٍم �سخي ل�سمان 
جناحها و��ستمر�رها، لكن بالطبع لن تكون �لنفقات باهظة كتكلفة �إن�ساء قناة 
تلفازية �أو غريها من �مل�ساريع �لتي تتطلب �سخ �أمو�ل كبرية؛ ل.. �لأمر �أقل 

من ذلك بكثري باإذن �هلل.
ويف بد�ية �لأمر ونهايته نحن نحتاج �إىل طلب �لعون و�لدعم و�مل�ساندة 

من �هلل؛ فهو من بيده مقاليد �ل�سماو�ت و�لأر�س، وهو على كل �سيٍء قدير.
�لأمر  يجعل  بالأمر  �ملعنية  �لر�سمية  �جلهات  تكاتف  )�إن  و�خلال�سة: 
ي�سري بكل جناح و�إتقان، �أما تقاع�س �أية من �جلهات �لر�سمية فلن يعرقل �لأمر 
بل قد يحكم على نف�سه بالف�سل؛ لذ� علينا مبحاولة ربط �جلهات �لر�سمية يف 
هذ� �ملو�سوع بكل ما ن�ستطيع من حزم وم�ساندة ولو يف مر�حله �لأوىل فقط، 
لأن �لأمر قد يخف ويهون بعد �ل�سروع يف تد�سني �مل�سروع على �ملحطة �لإذ�عية 

كبد�ية لها �إىل �لنور(.  

�صاد�ًصا: العقبات واملحفزات يف طريق امل�صروع:
�أوًل: �لعقبات:- قد تكون �لعقبات كثرية يف طريق �مل�سروع ووعرة لكن هذه 
�لعقبات هي حو�فز للناجحني و�ملبدعني �إىل �مل�سي قدًما نحو �أهد�ف �مل�ستقبل؛ 
ومن هذه �لعقبات �لتي �سوف تو�جه �مل�سروع، ويجب �لتنبه لها، و�حلر�س على 

تفاديها، �أو مو�جهتها بكل حزم هي كالتايل:
1- غر�بة �مل�سروع على �ملجتمع ورمبا �لعامل �لعربي و�لإ�سالمي ب�سورة 

عامة.
ا �لطالب و�لطالبات لهذ� �مل�سروع. 2- درجة تقبل �ملجتمع وخ�سو�سً

٣- �سح �لدعم �ملايل و�ملعنوي �لذي قد يطر�أ على �مل�سروع يف بع�س مر�حله.
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٤- ثقل �لأمانة �مللقاة على عاتقه.
5- حجم �لإقبال على هذه �ملحطة، ومدى تاأثريها يف م�ستمعيها.

6- حدوث �خللل �أو �لزلل يف �إد�رة �ملحطة قد يوقع �لوز�رة يف حرج �أمام 
�مل�ستمعني.

�إىل  �أربــع وع�سرين �ساعة؛ لذ� حتتاج  7- �ملحطة �سوف تبث على مــد�ر 
للمحطة  كبرًي�  حرًجا  ي�سكل  قد  نق�س  فــاأي  كاجلبال،  وهمم  �سخم،  طاقم 

�لإذ�عية.
٨- �لرب�مج �ملطروحة تعتمد على تاأييد �لوز�رة لها، و�نتقائها لها؛ فاأي 

خلل ي�سدر من هذه �لرب�مج قد ي�سب جام �لغ�سب على �لوز�رة مبا�سرة.  
9- يتطلب من �ملحطة �إي�سال و��ستقبال ر�سائل متعددة قد تعجز عنها. 
1٠- عدم تفاعل �لو�سائل �لإعالمية �ملختلفة مع هذه �ملحطة �لإذ�عية؛ 

قد يجعلها تعمل مبفردها ودون �أية م�ساعدة من �أحد.
ثانًيا: �ملحفز�ت:- بحمد �هلل وعونه وتوفيقه كل م�سروع يتوج باإخال�سه 

هلل، له لذة يف نف�س كل من �ساهم فيه ل تعدوها �أية لذة �أخرى.
على  للح�سول  مر�سح  بعد  �لــنــور  يــر  مل  �لــذي  �حلكومي  �مل�سروع  هــذ� 
حو�فز متعددة تدعوه �إىل �خلروج ليجدها يف طريقه وهي فوق �أن حت�سر يف 

نقاط حمددة؛ ولكن كما يقال: يكفيك من �لقالدة ما �أحاط بالعنق.

و�أذكر هنا ما يتي�سر يل روؤيته وتوقعه من هذه �ملحفز�ت وهي:
1- ح�سول �ملحطة �لإذ�عية على عدد كبري من �ملتابعني ميكنها من �أن 

ت�سبح من رو�د حمطات �لإذ�عة يف كثافة عدد �ملتابعني.
2- �متالكها للتاأثري يف �أهم �سر�ئح �ملجتمع �أل وهم �ل�سباب.
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�إثبات  ٣- قد تتمكن من �حل�سول على عدد من مــو�رد �لدعم يف حال 
جناحها بكل �ملقايي�س.

�ل�سكر  على  فتح�سل  �لــدولــة  يف  �ملــ�ــســوؤولــني  �إىل  �سد�ها  ي�سل  قــد   -٤
و�لتاأييد و�لدعاء.

5- تي�سري ن�سر �لإعالنات و�لتعاميم للوز�رة من قبل �ملحطة �لإذ�عية.
�لإذ�عــة من قبل  �لنقل و�لقتبا�س لأخبار وتقارير حمطة  6- ح�سول 
و�سائل �لإعالم �ملختلفة و�إ�سنادها �إليها ب�سفتها منرًب� ر�سميا حا�ساًل على ثقة 

�لوز�رة.
7- تاأثر �لعديد من �لطالب و�لطالبات ب�سكل كبري بها، وتخل�س �لكثري 
منهم من ممار�سة �لعديد من �ل�سلوكيات �ملنحرفة ب�سبب �ل�ستماع لن�سائحها. 
٨- متابعة �أولياء �لأمور لها و�هتمامهم �ل�سديد بكل ما يوجه �إليهم من 

خاللها.
9- �كت�سابها ملتابعة �سريحة كبرية من �ملجتمع ب�سبب طرحها �ملنهجي، 

و�أهد�فها �ل�سامية، ورقي �لقائمني عليها، و�سمو �أفكارهم، وبر�جمهم.
1٠- ح�سولها على ر�سا �ملعلمني و�ملعلمات و�لطالب و�لطالبات و�ملجتمع 

ككل.

�صابًعا: طرح املو�صوع اإعالمًيا  )منتديات - �صحف - جرائد(:
بــال �سك بـــاأن �لإعــــالم هــو �لــبــو�بــة �لــكــربى للو�سول �إىل �لــعــديــد من 

�لأهد�ف بكل �سرعة و�سهولة، من خالل �إي�سالها �إىل �مل�سوؤول.
لذ�؛ كان لز�ًما علينا طرق وطرح �ملو�سوع يف و�سائل �لإعالم �ملختلفة، 
و�ل�سا�سات،  و�لقنو�ت  و�ملنتديات،  �ملو�قع  وكذلك  و�ملــجــالت،  بال�سحف  بــدًء� 
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فالعمل قد يبد�أ من بذرة �سغرية، وي�ستمر �إىل �أن ي�سبح �أغ�ساًنا مورقة، تنتج 
ثماًر� يانعة.

�أل نتو�نى يف ن�سر هــذه �لفكرة، وهــذ� �لأمــر  �إليه وهــو  وهــذ� ما ن�سعى 
يف �ستى �ملنتديات و�مللتقيات و�لأماكن �ملتاحة، فرمبا يجد �أذًنا �ساغية، وقلًبا 

كبرًي� ي�سمع له، وي�سعى يف تقدمي �لدعم له.
ومن ناحيتي كموجه لكم �إىل بذل �جلهد كان لز�ًما على �أن �أكون �أمامكم، 
فاهلل تعاىل يقول: زب ۀ ۀ ہ  ہ ہ رب، فلم �أن�س نف�سي 

من هذ� �خلري، فكل جهد يف �سبيل ن�سر �خلري ل ي�سيع عند �هلل �أبًد�.
و�ساأقوم بن�سر هذ� �ملو�سوع من خالل هذ� �لكتاب �أوًل، ومن ثم طرحه 
للعديد من �مل�سوؤولني يف �لإد�رة �لعامة للرتبية و�لتعليم يف منطقتي لإي�ساله 
ا يف �ملنتديات �لتي تهتم ب�سوؤون �لتعليم يف �ململكة،  �إىل �لوز�رة، و�ساأن�سره �أي�سً
�ل�سحف  �لعديد من  �إىل  �ل�ساأن  �ملقالت يف هذ�  بالعديد من  �ساأبعث  وكذلك 

باإذن �هلل.
و�هلل �ملوفق و�ملعني، ولي�س علينا �إل بذل �لأ�سباب، مع �لتوكل على �هلل 

وتفوي�س �لأمر �إليه، و�لإكثار من �لدعاء، و�هلل �سميع قريب جميب. 
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 فصل
برامج الحفالت والمناسبات المدرسية

هذ� �لف�سل يخت�س بكل ما يتعلق باحلفالت �ملدر�سية و�ملنا�سبات �ل�سنوية 
من تقدمي وعر�س، فهو ي�ساعد يف �حل�سول على مناذج �لتقدمي للحفالت مع 
�لكثري من �لأمور �لتنظيمية، وهو ي�ساعد بهذ� على �إعد�د �حلفالت �ملدر�سية 

من قبل جماعة �لإذ�عة �ملدر�سية، �أو �أية جماعة مدر�سية �أخرى.

قبل عر�س و�صرد الربنامج على معد احلفل مراعاة هذه الأمور: 
1- عمل قائمة باأ�سماء �خلريجني �أو �لناجحني.

2- و�سع عقود �لأنو�ر �ل�سغرية �ملتالألئة يف �ملكان �ملخ�س�س للحفل.
٣- �لألعاب �لنارية �أو �إطالق �لورد �ليدوي.

٤- دروع �لتخرج و�لنجاح، و�لأو�سحة �لتي يكتب عليها "مبارك �لتخرج" 
�أو "مبارك �لنجاح" وهذه جتدها جاهزة. 

5- كعك وحلويات �لنجاح ول تفوتنا �لقهوة.
6- و�سع م�سرية للخريجني و�لناجحني مع �أنا�سيد �لنجاح.

7- بالونات معلقة يف �ملكان �ملخ�س�س للحفل.
٨- ورود و�أزهار ��سطناعية.

9- ت�سجيل �سوتي لأحد �ملن�سدين يبارك فيه �خلريجني و�لناجحني. 

تنظيم املكان:

�ل�سناعية  و�لأزهــــار  بالزينات  �ملــكــان  مــلء  فعليك  �ملــكــان  خ�س�ست  �إذ� 
و�لرب�ويز وهذه متوفرة يف حمالت )�لريالني فما فوق( و��سبط �ملكان قبل 
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�حلفل بيوم ول تن�س �لطاولت �ملق�سد من �لطاولت هي لالأكالت و�جلو�ئز.
�لتايل: جهاز حا�سب   � جــدًّ تريد حفاًل متميًز�  كنت  �إذ�  يتطلب �حلفل 
"بروجكرت" + مكرب  " لب توب" مع �سماعات + جهاز عر�س مرئي  حممول 

�سوت.
و�أقرتح كذلك و�سع بطاقات جناح �سغرية تكون بيد �لطالب �أو �لطالبة 

ي�ستلمها بعد ت�سغيل مقطع �لنجاح. 
�لألــعــاب  بع�س  فيها  �ل�سغار  لــالأطــفــال  مغلفة  هــد�يــا  تــوزيــع  وكــذلــك 
�لغري  وبالطبع؛  و�ملغذية  �مل�سلية  �لأ�سياء  من  وغريها  و�لفي�سار،  و�حلــلــوى 

مكلفة.
�حللوى  بع�س  فيها  �سغرية  علب  مثل  للكبار؛  �لهد�يا  توزيع  وكذلك 

� وجميلة.  � ر�ئعة وغريبة جدًّ باأ�سكال جدًّ
تذهب عنك  ر�ئع  ب�سكل  و�لأ�سكال جتدها مغلفة وجاهزة  �لهد�يا  وكل 

عناء �لتعب و�لعمل، جتدها يف حمالت �لهد�يا �إذ� كنت تريد حفاًل مميًز�. 

مقدمات احلفل:

�إليك مقدمات �حلفل وعبار�ت �حلفل، �خرت ما تريد منها، وبالإمكان 
�لتعديل و�لزيادة عليها.

  

�لقلوب و�لأب�سار  �لليل و�لنهار مقلب  �لأقــد�ر خالق  �حلمد �هلل مقدر 
و�سلى �هلل على نبينا �مل�سطفى �ملختار و�آله �لأخيار و�أ�سحابه �لأبر�ر �لأطهار. 

مديري �لفا�سل وكيلي �ملوقر �أ�ساتذتي �لكر�م �إخو�ين �لطالب.
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�لع�سافري،  �إطاللة يوم جديد، حتية طيبة مع زقزقة  حتية طيبة مع 
ونور �ل�سم�س، و�سذى �لزهر، وندى �لرياحني. 

و�لإميــان،  و�ملعرفة  �لعلم  بنور  �مل�سرق  �ل�سباح �جلميل  �أحييكم يف هذ� 
�لذي ميالأ �لقلوب وينّور �لأب�سار يف وطن �خلري و�لنت�سار مع حفلنا �جلميل، 

�لذي �نتظرناه بفارغ �ل�سرب، وعظيم �ل�سوق و�ملحبة. 

  

�أجمعني  �لب�سر  �سيد  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني  رب  �هلل  �حلمد 
وبعد:

�أقبل �ل�سبح حثيثا فاأهوى �لليل قتـيــل --- و�أتى �لأن�س �إلينا دون حال 
�أو دليـــل

�أيها �لأحبة �لكر�م، لكم منا حتية زّفها �لإ�سالم وجعل عنو�نها �ل�سالم؛ 
فال�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

عندما تن�سج �سم�س �حلب من خيوطها �لذهبية ظماأ �ل�سحر�ء. 
عندما تعزف �ل�ساقية باأّناتها �حلانية �أحلان �للقـاء.

عندما تفي�س �مل�ساعر �لد�فئة مبعان �ل�سفاء.
عندما حتّلق �لكلمة �ل�سادقة وي�سمو� �للحن �لعذب وحتّن �لأ�سماع �إىل 

�سدو ِحادي �لوفـــاء.
و�لآن نحّلق بكم �إىل �أجو�ء �لفرح و�لبت�سامة، عرب حفلة نزفها �إليكم يف 
هذ� �ليوم �جلميل �ملبارك �مل�سرق بنوره، ونحن نرى �لبت�سامة على �سفاِهكم.. 

فكونو� معنا.
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�سالم �حلب و�لوفاء .. �سالم �خلري و�لعطاء .. �سالم �لود و�لإخال�س 
.. �سالم على �أيام م�ست كطيف حلم جميل .. كحلم ع�سفور �سغري .. كن�سمة 
هو�ء يف يوم عليل .. كزهرة ب�ستان تْن�سد �لأمن و�حلب �لدفني .. كطائر �سد�ح 
ين�سد حلن �لرحيل .. كدمعة طفل يبحث عن �حل�سن �لأمني .. م�ست م�سرعة 
و�أخذت �أجمل �لذكريات و�أحلى �لأمنيات و�أغلى �ل�سديقات و�أف�سل �ملدر�سات. 

لكن �حلياة دمعة، فب�سمة، فلقاء، فحب، فوفاء.

  

�آله  وعلى  نبينا حممد  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني  رب  �هلل  �حلمد 
و�سحبه �أجمعني، وبــعــد:

�لأفق  تلّف  �حلريرية  خيوطها  �ل�سم�س  وتر�سل  �جلديد  فجرنا  ي�سرق 
جديد  من  �لنفو�س  يف  �لأمــل  لتزرع  �لندية  بعبار�تها  �لقلوب  وتبعث  �لبعيد 
لنّطلع �إىل حياة �خللد تلك �حلياة �ل�سرمدية فرتمز لها ب�سالم �أهلها؛ ف�سالم 

�هلل عليكم ورحمته وبركاته.
بني  عبرًي�  �أنرثها  �لــورود  و�أعطر  �لزهور  باأجمل  حمملة  طيبة  حتية 
�أيديكم ليبقى عبُقُه على مّر �لزمن يف نهر �لعطاء و�لأمل يف نهر �لعلم �لذي 

ل ين�سب، ومع �أوىل بر�مج حفلنا.

  

�حلمد �هلل وكفى و�ل�سالة و�ل�سالم على من ��سطفى، وبعد: 
ما �أعذب �لطري ت�سدو� �سد�حة يف �أجو�ئنا، وما �أروع �لزهر متي�س طرًبا 
يف ِظالل و�رفات تعبق بندى �لإخـــاء، وما �أجمل �لكلمات حينما حتمل عبار�ت 
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�ل�سدق و�لإخال�س و�أ�سمى معاين �ل�سفاء ترتمن باأهازيج �ل�سالم؛ ف�سالم �هلل 
عليكم ورحمته وبركاته.

وخري ما ن�ستهل به حفلنا لهذ� �ليوم �ملبارك هو �آيات من �لذكر �حلكيم.

  

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
حمًد� هلل و�سالة و�سالًما على ر�سول �هلل.

�أهاًل بكم و�سهال وناقة ورحال .. �أهاًل بكم كلما غرد قمري وناح، وكلما 
رددت فوق �ملاآذن حي على �لفالح. 

�أهاًل بكم كلما لم�س غ�سن غ�سًنا، وكلما د�عب خرير �ملاء �أذًنا.
�لــو�دي  ردد  وكلما  �ل�سايف،  �لينبوع  مبــاء  جــدول  �متالأ  كلما  بكم  �أهــال 

�سدى �أن�سودة �لر�عي. 
وتعانق �لأطيار �أور�ق �ل�سجــــر  �أهاًل بكم فبكم يطيب لقاوؤنــــــا 
وت�سم �لأر�س �أنو�ر �لقمـــــــــــــــر  ويقبل �لنجم �ملحب حبيبـــــــــــــه 

حفلنا �لكرمي: 
عندما يحل �مل�ساء يبزغ �لبدر يف �ل�سماء نا�سًر� يف �لكون �ل�سياء ومبدًد� 
بنوره �لظلماء، عندها ت�سعد �لقلوب بلقياكم وترق�س طرًبا لروؤياكم ونحييكم 

قائلني:
�أهـــــــــاًل �أ�ســـــاأمت حفلنا          �أهاًل و�سهــــــــــاًل �سيفنا 

لقيـــــــاكمو� �أمل لــــــنـــــــا           �أهـــــــاًل و�سهــــــاًل �إننــــــــــا 
ن�سعد مبر�آكـــــــــم هنــــــــا           كــنــــــــا نردد يا تـــــــــــــــرى 
�سيفنا �لغالـــــي دنـــــــــــــا           حلم تر�ءى حقيقـة �إذ 
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نعم؛ �أهاًل و�سهاًل بكم �أيها �حل�سور �لكر�م، لت�ساهدو� جهود نخبة من   
�أبنائكم وهم يعزفون على �أوتار �ملوهبة حلن �لتفوق و�لنبوغ هدفهم.

  

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
�حلمد هلل ما غرد بلبل و�سدح، وما �هتدى قلب و�ن�سرح، وما عم فينا 
�سرور وفرح، �حلمد هلل ما �رتفع نور �حلق وظهر، وما تر�جع �لباطل وتقهقر، 

وما �سال نبع ماء وتفجر، وما طلع �سبح و�أ�سفر. 
و�سالة و�سالًما طيبني مباركني على �لنبي �ملطهر �ساحب �لوجه �لأنور، 
و�جلبني �لأزهر، ما �سار �سفني للحق و�أبحر، وما عال جنم يف �ل�سماء و�أبهر، 
�إىل يوم �لبعث و�ملح�سر.  وعلى �آله و�سحبه خري �أهل ومع�سر، �سالة و�سالماًَ 

�أما بعـــد:
�سـالة من عباد خا�ســعـيـنـــــــــــــا �ســـــــالم �هلل ي�سري ما �أقيمت 
�سـقـى �لأ�سـجـار �لـزرع �لدفينا وما جادت بـمـاء �ملزن �سحــب 
من �لأعماق يعبق يا�سـمـيـنـــــــــا �ســـــــالم عـــــاطر ولـه �أريــــــــــــــج 
مـع �لإ�سـفـــاق ممزوًجا حـنـيـًنا �ســالم �هلل نـهـديــه �إليــــــــكـــــــــم 

فمرحًبا �أيها �ل�سيوف �لكر�م �سيًفا �سيًفا، و�أهاًل و�سهاًل بكم �ألًفا �ألًفا، 
وحيَّ هال بكم، ونقول لكم: نزلتم �أهاًل، ووطئتم �سهال.

و�لـم�سك عـطـّر �أر�سنا و�لعنبـر �أهاًل بكم حل �ل�سياء بـحـلـكم 
و�لليل قــد حـل م�سيـًئا يـ�سـفـر �لبدر �أم�سى م�سرًقا بقدومكم 
و�لـم�سك عّطر �أر�سنا و�لعنرب �أهاًل بكم حل �ل�سياء بحلكـــــم 
و�لليـل قــد حل م�سيًئا ي�سفـــر �لبدر �أم�سى م�سرًقا بقدومكـم 
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�سيوفنا �لكر�م .. 
هاهي �سفينتنا متخر عباب هذ� �لبحر �ملتالطم باأمو�جه �لعاتية، وكلها 
ثبات ورباطة جاأ�س، على حتدي �ل�سعاب، وجتاوز �لعقبات، لت�سل لرب �لأمان، 
ولرت�سو يف ميناء �لإخاء، بعد �أن غامرت، و�سربت و�سابرت، وكان لز�ًما عليها، 
يف  لَتْعِر�سها  �ملهرة،  غو��سوها  جمعها  �لتي  �جلو�هر،  من  باجلديد  تاأتي  �أن 

�سوق �ملحبة و�لنقاء.
هي  و�ليوم  �جلو�هر،  من  �سفينتنا  حوت  قد  فكم  �حل�سور:  �أيها  وبعد 
بل  ي�سرها  �هلل  عني  تكلوؤها  �أر�ست  �أن  بعد  �لعليل،  وليلها  �لبهيج،  عر�سها  يف 
وي�سعدها، �أن حتلق بكم يف هذه �ملنا�سبة، لتحييكم وتهديكم، حفاًل ر�ئًعا جديًد�.
فاإىل حد�ئقها �لغناء نحملكم، و�إىل �أفيائها �لو�رفة ن�سحبكم، لنهديكم 

�أزهار حمبة ووفاء، وعطور م�سك و�سفاء.
زهــر�ت  مــن  فيها  نــديــة، فكم  ن�سمات  مــع  �سذية،  زهـــر�ت  مــًعــا،  لنقطف 

وزهر�ت، من حد�ئق مركزنا �ملعطاء، ومع �أوىل فقر�تنا:
�سمعـتـك يا قر�آن ت�ســـري تــــــهــــــــز  

�لـنفـــ�س ف�سبحـــــــــان مـــــــــن �أ�سرى     
تهّنت بك �لدنيا فاأ�سرق �سبحها  

و�سرنا ربوع �لكون منلوؤها �أجــر�     
فاأهاًل نزلتم هنـا  �لهنـا،  �لند�ء فطاب  ز�رنا ولبى  �سالًما ومرحى مبن 

عندنـا، و�سهاًل حللتم هنـا بيننـا.
ومع هذ� �لإلقاء �جلماعي و�لذي يحمل عنو�ن: ) .......... (.

لل�سمت �إ�سار�ت و�إجناز�ت، ورب �سمت �أبلغ من قول، ورب �إ�سارة �أبلغ من 
فعل، ومع هذ� �مل�سهد �ل�سامت بعنو�ن: ) .......... (.
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�أما �لآن فنرتككم مع �سيء من �لرتويح ومع فقرة حرة.
وها نحن �أيها �حلفل �لكرمي ناأتي و�إياكم �إىل ختام جولتنا �ملباركة، بني 

�أفياء حديقتنا وزهر�ت ب�ساتيننا، و�سذ� زهر�تنا �لفو�حة. 
ي�سنف  ما  و�سمعنا  �لعني،  يعجب  ما  فر�أينا  ا  �سويًّ فيها  طـّوفنا  �أن  بعد 

�لآذ�ن، ويطرب �لفوؤ�د، و�إنه ليعز علينا �لفر�ق بعد �جتماع و�لبعد بعد لقاء.

  

�حلمد هلل �لذي علم بالقلم، علم �لإن�سان ما مل يعلم، و�ل�سالة و�ل�سالم 
و�أمت  �ل�سالة  �أف�سل  عليه  حممد  نبينا  �لب�سرية  ور�ــســول  �لــربيــة،  خري  على 

�لت�سليم.. �أما بعد:
�لف�سل يــــذكـــــــر عند كل �سبـــــــاح  

�إن كان ف�ســــــاًل من �سنا �لإ�سباح     
و�سياء ف�سلكْم ل جمال لو�سـفه  

يعــلـــــــو عـــــن �لتبيان و�لإف�ســــــــاح     
يف هذ� �ليوم �لأغر من �أيام مدر�ستنا �ملعطاءة، ويف يوم من �أيام �حل�ساد 
عاًما  ق�سينا  �أن  وبعد  �لــعــام،  لهذ�  �خلتامي  حفلنا  ويف  م�سى،  فيما  زرع  ملــن 
عن  �أ�سالة  �أتقدم  �ل�سامخ؛  �لتعليمي  �ل�سرح  هذ�  ردهــات  بني  حافاًل  در��سًيا 
نف�سي ونيابًة عن زمالئي �لذين �سرفوين بالوقوف �أمامكم مزجًيا من �ل�سكر 
�لر�ئدة  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة  هذه  يف  �لعاملني  لكل  �أكمله،  �لثناء  ومن  �أجزله، 
من ر�أ�س �لهرم مديـرنا �لفا�سـل �لأ�ستــاذ ) .......... (، ووكيله �ملربي �لأ�ستاذ 
) .......... (، و�إىل م�سابيح �لدجى يف دياجري �لظالم معلمينا �لكر�م على ما 
بذلوه من جهود م�سكورة يف �سبيل تربيتنا وتعليمنا يف هذ� �لعام خ�سو�سا ويف 
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�سنو�ت م�ست عموما، فاإىل �جلميع منا �ل�سكر و�لتقدير، و�أثابهم �هلل تعاىل 
على ح�سن �سنيعهم، وجمعنا بهم وو�لدينا وو�لديهم يف جنات �لنعيم.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
***

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
�لــلــهــم لــك �حلــمــد تــفــردت بــالــبــقــاء، وكــتــبــت عــلــى غـــريك �لــفــنــاء، لــك �لــعــزة 
و�لكربياء، ولك �أجل �ل�سفات، و�أح�سن �لأ�سماء، �أنت عامل �لغيب، �ملنزه عن من كل 
عيب، ملكك عظيم، وجنابك كرمي، نهجك قومي، �أخذك �أليم، و�أنت �لرحيم �لكرمي، 
�لعليا، حي ل متوت،  �أ�سمائك لأنها ح�سنى، ول نق�س يف �سفاتك لأنها  ل عيب يف 

حا�سر ل تفوت، ل حتتاج �إىل قوت، لك �لكربياء و�جلربوت، و�لعزة و�مللكوت. 

قــ�ــســائــد حفلت الــعــبــاد  اأنــفــا�ــض  اأن  ــو  ل
ــالل عــــــــــــــالكــا  ـــ ـــ ـــــي جـــ ـــ ــدحـــــك فـــ ـــ مبـــ

ـــــرت ـــــــت مـــا تــ�ــســتــحــق وقــ�ــســـ مـــا اأدرك
�سناكا  وحــ�ــســن  الأ�ــســمــى  عــن جمـــدك 

و�سلى �هلل على حممد حني ��سطفاه، و�سلم على ذ�ك �لوجه ما �أبهاه، 
وبارك �هلل على ذلك �لأ�سوة ما �أكمله و�أعاله.

مت�سحا  املــحــبــوب  الـــهـــدى  نــــور  و�ــســب 
ـــور والــــنــــار ـــن ـــال  بــــاخلــــر مـــــتـــــزرا  ب

ــي دمــــــــه ـــ ـــ ـــــدي وف يف كــفــه �ــســعــــــــلــة تــهـــ
ــبــار ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــل جـــ ـــحـــدى ك ـــت ـــدة ت  عـــقـــي
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�سيوفنا �لكر�م:

مــــــــاآذنــنــا اإل مـــن  الــفــجــر  ـــرق  ـــس اأ� هـــل 
ماآقيـــنا  مـــن  اإل  الــغــيــث  هــمــى  وهـــل 

ــى هــامــتــنــا �ــســجــدت ــى الــنــجــوم عــل حــت
حتيينا قــامــت  ح�سنها  يف  والــ�ــســمــ�ــض 

�سيوفنا �لكر�م:
هذ�  ر�ست  وقــد  �لكرمي،  �لــقــر�آن  حلقات  �سفينة  منت  على  �ليوم  ونحن 
�ليوم؛ ليرتجل ركابها عن متنها بعد رحلة قد م�ست، ذهب غرمها وبقي �ليوم 

غنمها.
مائدة  على  فاجتمعنا  �ملــكــان،  هــذ�  يف  �سفينتنا  ر�ست  �ملــا�ــســي،  �لــعــام  يف 
يدعو�،  باخلري  و�لكل  تفرقنا  ثم  �ملنان،  لتالو�ت من كالم  و��ستمعنا  �لقر�آن، 
وبالثناء ي�سدو�، ثم �أعلن ربان �ل�سفينة، بد�ية رحلة جديدة، فاأطلقت �لأ�سرعة، 
و�سحذت �لهمم، ومزق عباب �لبحر، فظلت �سفينتنا يف �لبحر ماخرة، ت�سابق 
�أمو�جه، وتكابد �أثباجه، و�جهتها �لريح فما غريت وجهتها، وقذفتها �لعو��سف 
فما حطمت ن�سوتها، وهي جتري بنا يف همم كاجلبال، ونادينا من تخلف �ركب 

معنا ول تكن مع �ملخالفني.

فم�سى لرحلتها عاٌم كامٌل: زب ک      گ گ گ رب )هود: ٤1( 
، فما حتطم جرمها، ول حدث جرمها، فاإذ� �لركاب �آمنون، وكتاب �هلل يتلى، 
فال ت�سمع لهم �إل دوًيا كدويِّ �لنحل، هذ� قد حفظ كتاب ربه، و�آخر �إىل قوله 
تعاىل:  قوله  �إىل  وثالث   ،  )٤٠ �لعنكبوت:   ( رب  ٿ  ٺ  ٺ   تعاىل:زب 
وقتها  ويــحــني   ،)1٤٣ �لأعــــر�ف:   ( رب  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  زب 
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�ساطئ  على  فر�ست  عجيب،  ومنظر  ق�سيب،  بثوب  جديد،  من  لرت�سو  �ليوم 
�خلتام، وميناء �لتكرمي، يف مدينة زب ٺ ٺ    ٺ رب ) �لأنفال: 6٣(.

فكان يف هذه �ل�سفينة، قبالت �ملحبني، ويف جوفها زجل �مل�سبحني، ويف 
عينيها �آية لل�سائلني.

من  �لــقــلــب  ويتخل�س  �لأدر�ن،  مــن  �لأنــفــ�ــس  تغ�سل  �ل�سفينة  هـــذه  يف 
�لأحز�ن، وتنطلق �لروح من �لع�سيان.

�أر�سها  �ليوم على  �أنتم  و�لتي  �ل�سفينة،  �أحــد�ث هذه  لكم  و�ليوم نروي 
يف  عــام  مدتها  �لتي  �لرحلة  هــذه  خــالل  م�ستظلون،  �سقفها  وحتــت  جال�سون، 
كل �سنة، ووجهتها �إىل �هلل و�لــد�ر �لآخــرة، وهدفها »خريكم من تعلم �لقر�آن 
نحن  من  وربانها  م�سايخنا،  وطاقمها  �أبناوؤكم،  وركابها  عليه،  متفق  وعلمه« 
�ل�سرب،  ومعدنها  �لــوفــاء،  وباطنها  �ل�سفاء،  ظاهرها  ح�سناته،  مــن  ح�سنة 
�لتقى يف بحر �خلوف، مع رياح �ملحبة، مبجاديف  و�أ�سرعتها �ليقني، وقودها 
�لع�سمة، وهدير �لذكر، يف �أ�سيل �ل�ستغفار، و�سباح �حلمد، و�سحى �لتهليل.

فما ع�سى نتاجها �أن يكون! وهذه �سريتها يف هذ� �لكون؟!!

دعها �سماوية جتري على قدر �هلل يحفظها �هلل ويرعاها.

ومن خالل هذه �لرحلة، يرتل �لأبناء كتاب �هلل - عز وجل - ، فيا لذة 
رياح  �حللقات،  تلك  و�سط  �ملق�سور�ت،  تلك  يف  �لإ�سماع،  حــالوة  ويا  �لأ�سماع، 

�ل�سبا ترفرف بالأ�سرعة، و�لقلوب �إىل ربها م�سرعة.

�أبناوؤكم يتلون  من �أجل هذ� كله، نقدم لكم �سورة حية مبا�سرة ملا كان 
ي�سمعنا   )  .................  ( �لطالب/  يتقدم  �لرحلة  هــذه  خــالل  �آيـــات،  من 

بع�س �لآيات من �لقر�آن �لكرمي.



230

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

ر�سول  لكتاب �هلل، وحمــدث بحديث  قــارئ  �ل�سفينة بني  ونحن يف هذه 
�هلل، ومتاأمل ملا يرى من �آيات عجيبة، خالل هذه �لرحلة؛ فاإن نظر �إىل �لقمر 

ەئ  ائ           ى ائ  ى    ې   زب  �ل�سالم:  عليه  يو�سف  تذكر  و�لكو�كب، 
ەئ   وئ وئ ۇئ رب )يو�سف: ٤(.

فكاأن يو�سف - عليه �ل�سالم - قد حل �سيًفا علينا يف هذه �لرحلة. 

ک  ک     ڑ  زب   - �ل�سالم  عليه   - �خلليل  تذكر  �لنجوم  �إىل  نظر  و�إن 
ک ک  گ گ    گ گ رب ) �ل�سافات(  فكاأن �إبر�هيم عليه �ل�سالم قد 

حل �سيفا علينا يف هذه �لرحلة.

من �أجل هذ�، حل علينا هذه �لليلة، �سيف كرمي له كلمة �أخ وتوجيه �أب، 
ون�سح �سيخ، وهو ف�سيلة �ل�سيخ/ ) .................. ( - حفظه �هلل.

�لآبـــاء  مــن  �لأ�ــســئــلــة  تكرث  �لــتــكــرمي،  ميناء  على  �ل�سفينة  تر�سو  حــني 
لالأبناء،عن �أخبار هذه �لرحلة، كيف كانت؟ كيف م�ست؟  و�إىل �أين ت�سري؟ 

من خالل هذ� يتقدم �لطالب/ ) .................. ( ليحكي ق�سة هذه  
�لرحلة بني �أيديكم.

مل تكن �ل�سفينة موجودة عبًثا، ولن ي�سمح ربانها بذهاب رحلتها �سدى، 
�إنها مل تر�ُس �ليوم لأخذ فرتة ر�حة، و�أن كانت مباحة، ومل تكابد �أمو�ج �لبحر 
لتذهب �سريتها �أدر�ج �لرياح، بل ر�ست �ليوم من �أجل �أن يقال للمح�سن �أح�سنت، 

وللم�سيء ما هكذ� يا �سعد تورد �لإبل.

�لكر�مة يكرم، ما نقدمه  �لذي �سنع  �إن  ل�سكره،  �لكر�م  و�ليوم يجتمع 
�ليوم ينفد وما عند �هلل باق:
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و�لآن يتقدم مدير �ملدر�سة/ ) �أ/.................. ( لت�سليم �جلو�ئز على 
�لفائزين.

حينما كانت �ل�سفن ت�سق �لبحر لتبلغ �لهدف، كان هناك �أنا�س يت�سلون 
بها من  �لياب�سة ي�ساألون عن �أخبارها، ويتابعون تقدم خطو�تها.

�أ�سماعنا  لــريطــب   )  ..................  ( �لأ�ــســتــاذ/  �حلــفــل  ر�عـــي  كلمة 
بنفحات من ثغره ونور من فجره فليتف�سل م�سكوًر�.

لبد لكل �سفينة من �أ�سطول تن�سب �إليه وميناء جت�سر �إليه. و�سفينتنا 
كان �أ�سطولها �أعظم من �أن  يو�سف فكم �أن�سئ من ميناء! وكم بني من �سفينة!؟.

�إنه �أ�سطول هذه �ملدر�سة �لكرمية مبديرها �لفا�سل، و�أ�ساتذتها �لكر�م، 
وطالبها �لأبر�ر، وبدعمكم �أنتم �أيها �حلفل �لكرمي.

�أجمل من  للود�ع  �أجمع كلمة  �لتحية و�لإكـــر�م، ول جند  فلكم منا كل 
حتية �لإ�سالم �خلالدة:

وبركاته" �هلل  ورحمة  عليكم  "فال�سالم 

  

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
�حلمد هلل �لذي خلق ف�سوى و�لذي قدر فهدى و�ل�سالة و�ل�سالم على 

نبي �لهدى �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه ومن �هتدى بهد�ه و�قتدى .
�أيها �حلفل �لكرمي نحييكم بتحية �لإ�سالم �خلالدة ف�سالم عليكم من 
�هلل ورحمة منه وبركات ، و�أهاًل و�سهاًل بكم يف �سرح من �سروح �لعلم و�ملعرفة، 
�لعامرة  �أجو�ئها حمبتكم  �لنرية وحتلق يف  ويف ليلة تطرز �سماوؤها وجوهكم 
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ونحن نردد لكم �إد�رة ومعلمني وطالب: )�أهــــاًل و�ســــــهاًل ومرحًبا بكم(
�أيها �لأخوة �حل�سور..

للقر�آن �لكرمي �أثر يف �لنفو�س فهو كالم �هلل �ملنزل على ر�سوله بل�سان 
�آيــات عطرة  عربي مبني ففي تالوته ذهــاب للهموم وجــالء لــالأحــز�ن وهــذه 

يتلوها على م�سامعكم �لطالب /  ................................ .
حفلنا �لكرمي / لكل �سفينة ربان يوجهها لي�سل بها �إىل بر �لأمان، وربان 
مدر�ستنا �لأ�ستاذ/ ) ................................. (  ل ياألو جهًد� يف �لتوجيه 
و�إ�ــســد�ء �لن�سح و�لإر�ــســاد مما كــان لذلك �لأثــر �لكبري يف �لرتــقــاء بالعملية 

�لتعليمية �إىل �أعلى �لدرجات وله بهذه �ملنا�سبة كلمة فليتقدم م�سكوًر�.
�لورد فـي مـروجنـــا        و�حلب فــي قلوبنـــا   
ولـيلنــــــــــا ز�ٍه بكـــــــــم        وحفلنا يـ�سدو لـكـم   

�سيوفنا �لأفا�سل  / هذه �أبيات من ن�سيد ترحيبي ب�سيوف مدر�ستنا من 
�إعد�د �لأ�ستاذ ) .......................... ( ين�سده جمموعة من طالب �ملدر�سة.
حفلنا �لكرمي/  قال �ل�ساعر حافظ �إبر�هيم على ل�سان �للغة �لعربية: 

�أنا �لبحر يف �أح�سائه �لدر كامن --- فهل �ساءلو� �لغو��س عن �سدفاتي
فاللغة �لعربية رمز �حل�سارة �لإ�سالمية وقلبها �لناب�س وو�سيلة �أبنائها 
�للغة  ��ستطاعت  وقد  و�لثقافة،  و�لفكر  �لعلم  جمالت  يف  عطاء�تهم  لتدوين 
�لقر�آن  لغة  كونها  من  ت�ستمدها  �لتي  خ�سائ�س  من  لها  ما  بف�سل  �لعربية 
�لكرمي  وحاملة ر�سالة �لإ�سالم �أن ت�ستوعب كل ما �أفرزته �حل�سار�ت �لأخرى 
�إعــــد�د و�إخـــر�ج  �لــعــربــي( مــن   و�إلــيــكــم هــذه �مل�سرحية بــعــنــو�ن )قــطــار �لنحو 

�لأ�ستاذ/ ) ............................. (.
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فقرة م�صرحية منهجية: 
حفلنا �لكرمي؛ �إن �لفر�غ نعمة ملن �أح�سن �ل�ستفادة منه ونقمة ملن فرط 
فيه ولنا يف ر�سول �هلل عليه �أف�سل �ل�سالة و�لت�سليم �أ�سوة ح�سنة حيث قال: 

»نعمتان مغبون فيهما كثري من �لنا�س �ل�سحة و�لفر�غ« رو�ه �لبخاري.
وقالت �لعرب: "�لوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك".

فتعالو� معنا ن�ساهد هذ� �مل�سهد �ل�سامت بعنو�ن: )�لفر�غ �لقاتل( �إعـد�د 
�لأ�ستـاذ: ) .................................... (.

�سيوفنا �لأفا�سل؛ متر �أمتنا �لعربية و�لإ�سالمية مبرحلة ع�سيبة حيث 
�أ�سبحت �ملخاطر ترتب�س بها يف كل مكان وزمان وما �لذي مير به �إخو�ننا يف قبلة 
�مل�سلمني �لأوىل يف فل�سطني �حلبيبة، على �أيدي �ليهود �ملعتدين �لغا�سبني؛ �إل 
�أ�سدق دليل على ذلك. فقد دمرو� هذ� �جلزء �لعزيز على قلوبنا تدمرًي� كاماًل 
فقتلو� �لأطفال و�سردو� �لن�ساء و�أ�سبحو� بال غذ�ء ول ك�ساء يفرت�سون �لأر�س 
�لأبطال  �سمود  �سمدو�  فقد  ذلك  من  �لرغم  على  ولكن  �ل�سماء،  ويلتحفون 
�أمــام مد�فعهم  �لأعــد�ء ووقفو�  تدمر  قنابل  �لأقــويــاء وجعلو� من حجارتهم 
بكل �سموخ و�إباء وهاهم طالب مدر�سة ) ....................... ( يج�سدون لكم 
بع�س مو�قف �أولئك �لأبطال يف م�سرحية بعنو�ن: ) .......................... ( 

من تاأليف و�إخر�ج �لأ�ستاذ: ) .............................. (.
�لعلي  �هلل  ر�جــني من  �ملطاف  نهاية  �إىل  و�سلنا  قد  ها  �لكرمي؛  حفلنا 
و��ستح�سانكم  ر�ساكم  على  يــحــوز  مــا  تــقــدمي  يف  وفقنا  قــد  نــكــون  �أن  �لقدير 
ل  �أخــرى  مــرة  بكم  نلتقي  �أن  فــاإىل  �إ�سغائكم  لكم ح�سوركم وح�سن  �ساكرين 

ي�سعنا �إل �أن نقول لكم: 
      �إن جتد عيًبا ف�سد �خلــلال      جل من ل عيب فيه وعـال

وكما بد�أنا باحلمد و�لثناء على �هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل 
نختم بهما؛ و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.
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وهذه عبارات تلقى ما بني كل فرتة واأخرى:
- �أكتب و�لفرحة تغمرين ... ون�سيم �ل�سوق ميلوؤين ... وحرويف ترق�س 

على ورقي؛ لأن�سد لك �أجمل لوحة مربوك �لنجاح.

  

�أور�ق �لربيع، ويغرد �لطري �ل�سعيد، كلما �لتقى �لري�ع باأور�ق  - تزهر 
�أحبتي..  �إىل  وحنيًنا  �سوًقا  تتاألق  حــروًفــا  مبــد�دي  �أ�سطر  عندها..  �لــنــدى.. 
�لذين  �إىل  �حلياة..  رحلة  كل مرحلة من مر�حل  �ساندوين يف  �لذين  �أولئك 
زرعو� �لأمل و�لب�سمة يف نف�سي.. �إىل �لذين مالأو� حياتي �سعادة و�أن�ًسا.. من 

كانت لهم �أيٍد بي�ساء يف حياتي.. �إىل �أحبتي.. �أهدي كلماتي.

  

هذه العبارات تقال يف اآخر حلظة من احلفل:
كم وددت �أن تطوى بيننا هذه �مل�سافات، و�أن تتاح لنا فر�سة �للقاء، وحالوة 
�لنجوى، بعد طول �أمد �لبني، وتر�خي مدة �لفر�ق، �أربعة �سهور �نق�ست منذ 
� يف عمر �ملتحابني يف �هلل، فلم نلتق خاللها حتى  غادرت، و�إنه لزمن طويل جدًّ
ولو ملرة و�حدة، وما كنا من قبل ن�سرب على فر�ق يوم و�حد، فما �أعجب تقلبات 
�لأيام، وما �أغرب ت�ساريف �لأقد�ر؛ فلله �حلمد و�ملنة على ق�سائه، وبعد هذ� 
�إل �لت�سال، وهذه �لر�سائل وهي بحق  كله مل يبق لنا من مباهج �ل�سد�قة، 

تهيج �ل�سوق، وتبعث �لذكرى، وتوقظ �حلنني.
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يوم �لتخرج يوم غاٍل علينا، لن نن�ساه باإذن �هلل.
�أجمل من دعوة  �ملعاين  �لكلمات، وبني  �أجد بني  �مل�سو�ر: مل  نهاية  ويف 

�سادقة من قلب حمبة لِك يف �هلل؛ باأن ي�سعدك رب �لعاملني بالد�رين.
و�ألف مربوك.. �أختي �لغالية فرحة �لنجاح.

  

�أم جمال  باأبهى �حللل،  �لُربا  �أهو روعة  �لربيع  �أيام  �أحلى  يف يوم وكاأنه 
بلبل �سد� باأعذب حلن على �سجرة ربيع خم�سرة �أورقت يف ربيع.. و�أي ربيع؟ 
�أن  �إل  �ليوم،  �أخــي �حلبيب، بعد طول غياب رغم عبء هذ�  �لتقيتك  �إنــه يوم 
يجد  �أن  �أروع  ومــا  لقاءنا!  �أروع  ما  عنائي..  �لنف�س  يف  �أطــفــاأت  �للقاء  حــر�رة 

�لإن�سان من ي�ستحق �أن يتم�سك به!.

  

اأثناء احلفل:
�أثـــنـــاء جتــهــيــز �حلــفــل و�حلــ�ــســور مــتــو�جــد يــعــنــي قــبــل �ملــقــدمــات لبــد 
�لأنا�سيد  مثل  �ملرئية،  و�ملقاطع  بال�سوتيات  و�إمتاعهم  �ل�سيوف  �إ�سغال  من 
�لرتحيبية، و�ملقاطع �لطالبية؛ فهي بحق تعطي �حلفل رونًقا مميًز� جمياًل.

  

�حللوى،  تقدمي  ومعها  �ملرئية،  و�ملقاطع  بال�سوتيات  �لرتحيب  بعد 
و�سرب �ل�ساي و�لقهوة، �لهد�يا تكون �آخر �سيء يقدم. 
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بعد كل هذ� تكون �ملقدمة ويتخللها �لعبار�ت �ملوجودة يف �لأعلى، بعدها 
بالإمكان عر�س �ملقاطع �ل�سوتية و�ملرئية للح�سور و�لرتحيب بهم.

عرو�س مرئية:
�لت�سلية  �أجــــل  مــن  عــر�ــســهــا  فــيــديــو م�سحكة ميــكــنــك  لــقــطــات  هــنــاك 
و�ل�سحك، وكذلك ميكن عر�س مقدمة تعريفية عن �لأن�سطة �لتي قدمتها 
�ملــدر�ــســة وطــالبــهــا وعــر�ــس منـــاذج لــهــا يف مقطع مــرئــي، وكــذلــك مــن �ملهم 
فل�سطني  �لإ�سالمية مثل ق�سية  �لأمة  بق�سايا  �إ�سالمي يذكر  عر�س مقطع 
وغريها، وكذلك ميكن عر�س مقطع مرئي يبني جانًبا �سيًئا يف �ملجتمع ينبغي 
ت�سحيحه، �إىل غريها من �أفكار �ملقاطع �ملرئية �لتي ميكن عر�سها يف �حلفالت 

و�ملنا�سبات.

ال�صحب الفوري:
بالإمكان �أن توزع �أرقام على �حل�سور و�ل�سيوف وتو�سع جو�ئز خا�سة 

لل�سحب �لفوري، بحيث من يخرج رقمه يف �ل�سحب ي�سلم جائزة.

الألعاب الثقافية:
ل بد من تغيري جو �حلفل من م�ساركات �لكبار و�ل�سغار فرمبا لديهم 
�أمــام �حل�سور،  لديهم ميكن عملها  �أو حركات  �أو حتديات  �إن�سادية  م�ساركات 

وهذ� جيد.
� تعتمد  �أما عن �مل�سابقات فهناك �لكثري؛ مثاًل هذه م�سابقة جميلة جدًّ
على �ختيار )6( �أو )7( �أفر�د يف �أعمار متو�سطة، ومن ثم تطلب منهم فو�كه، 
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ومدن، و�أ�سماء، تبد�أ بحرف معني.
مثاًل؛ مدينة تبد�أ بحرف �لتاء؟ "تبوك". وهكذ�.

قبل نهاية احلفل:
�لــورد، وكذلك  و�إطــالق  �ملقاطع،  ت�سغل معها  �لهد�يا؛ وكما قلت  تــوزع 

�لألعاب �لنارية. 

عبارات و�صعارات حلفالت التخرج:
بعد �جلد و�لكفاح لبد �أن ننال ما كنا ن�سعى �إليه ..   

ومن �سمن �أهد�فنا ...   
�لنجاح .. و�لتخرج ...   

ها هي �لعبار�ت ..   
�نرثها بني �أيديكن ..   

  

�ألف مبــروك �لنجـــــاح   
وجعله ربي على �لدو�م.   

  

مثابرتك �لد�ئمة   
وعملك �ملتو��سل    

يوؤهلك للتفوق   
فاألف مربوك �لنجاح.   
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غادرت �أيام هذه �ل�سنة �لدر��سية   
وجاء �ليوم �لذي نقول فيه؛ �ألف مربوك.   

  

يا حافر �ل�سخر �سمود   
ويا �سالك �لعلم دروب   

بوركت على �جلهود �لدووؤب   
و�ألف مبارك على �لنجاح   

  

لقد ��ستقبلت مفاجاآت كثرية   
وو�سلتني هد�يا كثرية   

ولكن جناحك يا زمالئي   
هو �أحلى مفاجاآت هذ� �لعام   

و�أحلى هد�يا هذ� �لعام.   

  

مل �أكن قبل هذ� �ليوم �لر�ئع    
�أعلم باأن �ل�سماء عالية ور�ئعة هكذ�   

ولكن جناحك يا )فالن بن فالن(   
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جعلني �مل�س �ل�سماء    
و�أعي�س مع روعتها.   

  

طيور �لنور�س جاءتني مغردٍة طرًبا..   
تزف �إيّل �أنا�سيد �لفرح و�لأماين .. مب�سرة..    

بخرب كان �لفوؤ�د يعد ل�سماعه �لدقائق و�لثو�ين..   
بنجاحِك يا )فالنة بنت فالن(..   

تناثرت من ثغر �ل�سماء درٌر..   
و تاألقت رو�سات �لدنيا مزد�نة بعبري �لزهور..   

و�أنت يا حبيبتي عطرها �لفو�ح..   

  

�لتعب  مبحطات  ميـــرو�  �أن  دون  �لــنــجــاح  حديقة  �إىل  �لــنــا�ــس  ي�سل  ل 
و�لف�سل و�لياأ�س..

و�ساحب �لإر�دة �لقوية ل يطيل �لوقوف يف هذه �ملحطات.

  

.. بقدر ما يقا�س  �ملــرء يف حياته  �لــذي يتبو�أه  ل يقا�س �لنجاح باملوقع 
بال�سعاب �لتي يتغلب عليها.
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�إىل تغريد  �نت�سار�ته وتن�ست  �لنجاح ك�سوء �ل�سباح تر�ه مع �سق�سقة 
�جناز�ته وتلم�س نتائجه على �أر�س �لو�قع ول ميكنك �أن حتجب �سوءه.

  

ر�صالة �صكر وتقدير:
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�سيدنا  �ملر�سلني  �أ�سرف  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 
حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني:

�إىل من تقلدت وظيفة �لر�سل �إىل من �أكرمها �هلل تعاىل بحمل ر�سالة 
�لتعليم، �إىل �ل�سابرة �مل�سابرة يف ميد�ن �لدعوة، �إىل من حملت هم �لإ�سالم 

علما وعمال.
�هلل  ورحمة  عليِك  فال�سالم  �سالم؛  و�أروع  حتية  �أجمل  معلمتي  �إليك 

وبركاته.

  

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
�إىل معلماتنا �لقدير�ت:

نحييكن حتية �لإ�سالم معلماتنا �لغاليات؛ فال�سالم عليكن ورحمة �هلل 
وبركاته.

ونود �أن ن�سكركن على جهودكن �لر�ئعة �لتي بذلتموها يف هذ� �لف�سل 
لكن  ونتمنى  تــعــاىل،  �هلل  وطــاعــة  بالنجاح  مكللة  �سعيدة  عطلة  لكن  ونتمنى 
�لتوفيق و�لنجاح يف �لد�رين �لدنيا و�لنجاح �لأكرب باإذن �هلل تعاىل يف �لآخرة.
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لقد كننت لنا معلمات فا�سالت تعلمنا منكن �لكثري �لكثري ومل تبخلن 
�هلل  فبارك  جنهله  كنا  ما  وعلمتمونا  لديكن  �لتي  �ملعلومات  باإعطائنا  علينا 
خري  يجزيكن  �أن  تعاىل  �هلل  ندعو�  �خلتام  ويف  خــري،  كل  �إىل  ووفقكن  فيكن 

�جلز�ء على ما قدمنت لنا من علم ونتمنى لكن �لتوفيق.

  

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
�حلــمــد هلل �لـــذي عــلــم بــالــقــلــم، ووهـــب �لإنــ�ــســان �لــعــقــل و�ــســائــر �لنعم، 
و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان 

�إىل يوم �لدين. �أما بعد:
�أخو�تي �لغاليات:

هاهي �سم�س �لتفوق ت�سرق من جديد يف ح�سوركن �مل�سرق �ل�سعيد.
هاهي �بت�سامة �لنجاح ترت�سم على قلوب ت�سربت �جلد و�لعمل فهنيًئا 

لها بهذ� �حلفل.
ومن�سي على ج�سر من نور �لعلم نحمل �سعاع �لأمل للم�ستقبل؛ فهذه 

�لأمة حتتاج لُكن فكنَّ �سمو�ًسا تنري ظالم �جلهل.
�أخو�تي �حلبيبات:

�سرعان ما مت�سي حلظات �لعمر يف هذه �لدنيا �لفانية..
�أنــه كما جمعنا يف هذه �لدنيا �أن يجمعنا يف  �سائلة �ملــوىل - عز وجل - 
�جلنان على منابر من نور �أخو�ٍت على �سرر متقابالت. و�أو�سيكن بالثبات على 

�حلق ومهما �عرت�س يف طريقكن �سوك �لعقبات.
�لعمل  و�حت�سنب  و�سكر،  ثناء  كلمة  تنتظرن  ول  �لدين،  لهذ�  و�عملن 
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لوجه �لكرمي �لذي يعطي بال ح�ساب.
�أخو�تي �ملتفوقات .. 

�لطريق،  �مل�سافة، وطول  بـُعد  �سكا من  �لكل   .. �لأول  �ليوم  كان  عندما 
وعندما بد�أت مت�سي �لأيام .. �سكونا جهًد� و تعًبا ..

�سغٍط  حتــت  وقعنا   .. �لكثري  �أنف�سنا  حرمنا   .. ِطـــو�ل  لــيــايل  �سهرنا 
�آيـــة خــالــدة: زب گ گ گ ڳ   وجمــهــوٍد؛ ولــكــن �لــيــوم .. �أتــذكــر 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں رب  )�لكهف: ٣٠(.
َـُعب عليكن �لغر�س .. فطاب لُكن �لثمر .. فهنيًئا لكل متفوقة .. لأنها  �سـ

ملعت و�أبرقت ..
هنيًئا لها .. كخيٍل عاٍد جاز �ل�سبـق و فاز ... وهم�سة يف �أذن متفوقة .. 

�سعبة �ملنال؛ لكن �لأ�سعب �لثبات يف �لقمة". تكون  قد  "�لقمة 

  

كلمة الطالب يف حفل نهاية العام الدرا�صي:

�لنموذج �لأول:
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �لأنبياء و�ملر�سلني 
ثم �أما بعد: 

�إن �ل�سرب و�جلد و�لجتهاد لبد �أن يثمر �لنجاح فمقل وم�ستكرث. نعم 
يثمر �لنجاح ولبد من ذلك فلكل جمتهد ن�سيب، ف�ستان ما بني من ترك ما 
ت�ستهيه نف�سه و�أقبل على كتابه، وحفظ در�سه، و�سهر يف �سبيل تفوقه وبني من 
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�أعر�س عن �لكتاب، وكف عن �لدر�س، و�أكرث �لغياب، وم�سى مع �ل�سفهاء كما 
قال �ل�ساعر: 

ول ت�سحك مع �ل�سفهاء يوًما        فــــاإنك �سوف تبكي �إن �سحكتا
لنف�سك ما هو  �ستان ما بني �لرثى و�لرثيا فاخرت  زمالئي �لطالب: 

�لأنفع و:
  �إذ� غامرت فـي  �سرف مـــــروم        فــــــــال تقنـع مبا دون �لنجـــوم

- �آباوؤنا �لكر�م ها �أنتم ت�ساهدون تفوق �أبنائكم، وكل هذ� �إمنا هو بف�سل 
�هلل �أوًل و�أخرًي� ثم بف�سل متابعتكم لأبنائكم و�هتمامكم بهم ول نن�سى  دور 
وكافة   ).........................(  / �لأ�ستاذ  مبديرها  متمثاًل  �ملدر�سة  �إد�رة 
وحثهم  �لطالب،  ت�سجيع  يف  جهد  من  بذلوه  ما  على  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء 

على �لتفوق، وزرع �لثقة يف نفو�سهم. 
- وكذلك �أقول لإخو�ين �لطالب �لذين مل يحالفهم �حلظ يف �لتفوق 

�حلقو� بركب زمالئكم �ملتفوقني فمازلنا يف منت�سف �لطريق. 
وبركاته" �هلل  ورحمة  عليكم  "و�ل�سالم 

�لنموذج �لثاين:
ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �لأنبياء و�ملر�سلني 
�أما بعد: �ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

�إنه  �إخو�ين �لطالب  �لكر�م،  �أ�ساتذتي  �لفا�سل،  �لكرمي، مديري  حفلنا 
�ملتفوقني،  با�سمى وبا�سم زمالئي  �أيديكم متحدًثا  �أقف بني  �أن  مما ي�سعدين 
�ملــبــارك، فهو و�ــســام �سرف وملحة  و�إنــنــا لفي فرحة غــامــرة مــن هــذ� �حل�سور 
�إد�رة �ملدر�سة و�أولــيــاء �لأمــور فــاإن ت�سريفكم حفلنا هــذ� يعد  وفــاء و�أبــوة من 
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ت�سجيًعا لأبنائكم �لطالب وحافًز� لهم ملزيد من �لبذل و�جلهد و�لعطاء و�أود 
�أن �أزجي �سكري وتقديري وعرفاين بعد �هلل عز وجل ملدر�ستي �لغالية ممثلة 
�لكر�م فلول  �لفا�سل/ )..........................( ومدر�سيَّ  �لأ�ستاذ  مبديرها 
�لطلبة  لأبنائهم  كان  ما  وقفوها  �لتي  و�ملو�قف  بذلوها  �لتي  ثم �جلهود  �هلل 
�أن يحققو� ما ي�سبون �إليه من جناح وتفوق، فهم يقدمون �أنف�سهم ور�حتهم 
و�أوقاتهم وجهودهم يف �سبيل م�سلحة �أبنائهم �لطالب، فلولهم مل يكن لهذ� 
�ملبنى �أية قيمة ولكنهم دمه �ملتحرك وع�سب ن�ساطه فمن ف�سول مكيفة �إىل 
مركز م�سادر �لتعلم �لذي طوروه وجهزوه باأحدث �ملعد�ت �إىل �ملقر�أة �لكرمية 
�لتي تتد�ر�س فيها كتاب �هلل عز وجل. ومن ن�سيحة �أبوية �إىل تكرمي وت�سجيع 
�إىل رحلة بعيدة �أو نزهة قريبة �إىل حما�سرة هادفة �أو ندوة علمية �أو مبار�ة 

ريا�سية فلهم منا كل �ل�سكر و�لتقدير. 
و�أود �أن �أن�سح زمالئي و�إخو�ين طالب �ملدر�سة بتقوى �هلل و�أن ي�ست�سعرو� 
قيمة هذ� �لعلم �لذي بني �أيديهم و�أن ي�ستغلو� هذه �ملرحلة �لعمرية يف طلب 
كما  �لعامة  �حلياة  قبل حتول معرتك  و�ملعرفة  �لعلوم  و�ل�ستز�دة من  �لعلم 
�أن�سحهم باجلد و�لجتهاد و�ملثابرة وح�سن �لنية حتى ي�سلو� �إىل ما يطمحون 

�إليه من تقدم وجناح فعلى �أكتافنا تقع م�سوؤولية �لغد ونه�سة �لأمة. 
و�هلل �ملوفق ..

وبركاته" �هلل  ورحمة  عليكم  "و�ل�سالم 
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كلمة الطالبات املتفوقات:
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �لأنبياء و�ملر�سلني، 

�سيدنا حممد عليه وعلى �آله و�سحبه �أف�سل �ل�سالة و�أمت �لت�سليم . 
�إليكن؛ فال�سالم عليكن ورحمة �هلل وبركاته.  �أزفها  حتية طيبة عطرة 

ثم �أما بعد:
عن  ونيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة  �أتــقــدم  �أن  �إل  �ملقام  هــذ�  يف  ي�سعني  ل 
هذ�  على  �ملدر�سة  لإد�رة  �لثناء  وجزيل  �ل�سكر  مبوفور  �ملتفوقات،  زميالتي 

�لتكرمي و�لت�سريف.
فها نحن بناتكن �لطالبات نقف �أمامكن معرب�ت عما يجول د�خلنا من 
فرحة عظيمة و�سعادة عميقة، مقر�ت ومعرتفات مبن كان لهن �لف�سل علينا 

بعد �هلل �سبحانه وتعاىل، �أل وهن �أ�ستاذ�تنا ومربياتنا �لفا�سالت.
�أن  �آمالت  �لوقت لنح�سد ثمرة جهدنا و�هتمامنا،  تِعنب وتعبنا، وحان 
تعب وجهد  بذلناه من  ما  ن�سيع  �أن ل  و�آمــالت  بنا،  نكون عند ح�سن ظنكن 

و�هتمام ومتابعة.
على  �ملحافظة  يف  �ملن�سودة  وغايتنا  غايتكن  نحقق  �أن  نتمنى  ما  وغاية 

متيزنا وتفوقنا.
�ساكر�ت من كان ور�ء هذ� �لتفوق من معلمات ومر�سد�ت و�أولياء �أمور؛ 

فلقد ظهر جلًيا ِنتاُج �جُلهِد وُح�سُن �لرعاية.
�أِن  �أن يوفقنا ملا فيه �خلري و�لنجاح و�آخــر دعو�نا  �ملــوىل  و�أخــرًي� ن�ساأل 

�حلمد هلل ربِّ �لعاملني.
و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.
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حوار بني بنت واأمها )خا�س باحلفل اخلتامي(
هذ� حو�ر بني بنت و�أمها وهو حماولة متو��سعة مني وفيه حتاول �لبنت 

�أن تو�سح لأمها ما تريده منها وهو ينفع جلميع �ملر�حل �لدر��سية. 
�حلو�ر:

�لبنت: �أمي �إين �أحبك و�أحتاج �إليك د�ئًما، �أحتاج �أن تكوين قريبة مني. 
ك�سديقة  عامليني  مني،  بقربك  بحنانك،  د�ئًما  �أ�سعريني  �أمي  �لبنت: 
 - تقبليني   - �أن )ت�سميني  �أحتاج  �إليك  �أحتاج  ولو كربت  �أمــي حتى  يا  فاإنني 

تربتي علي( بني فرتة و�أخرى. 
�أمي �أرجوك ل تبخلي علي.

�لبنت: �أمي �أحتاج منك �أن جتل�سي معي د�ئًما، �أن ت�ساأليني عن م�سكالتي 
�ملز�ج  �أو ع�سبية  فــاإذ� كنت ثائرة  ت�ساألينني فيه  �لــذي  �أمــي للوقت  يا  وتنبهي 
فاأرجوك �أن ترتكيني قلياًل حتى �أهد�أ كي ل �أق�سو عليك بكلمة �أو نظرة فتكون 

�سبب يف �سخط �هلل علي. 
و�أهم   - ق�سيته  )كيف  �لدر��سي  يومي  عن  د�ئًما  ��ساأليني  �أمي  �لبنت: 
�لأحد�ث �لتي ح�سلت يل خالله( ��ساأليني عن رفيقاتي �لالتي �أما�سيهن ول 
باأ�س يا �أمي �إذ� ردعتني بكلمة طيبة �أو مل�سة حنونة عن خطاأ �رتكبته، وحتى �إذ� 
مل �أ�ستمع لن�سحك يف �لتو فال تياأ�سي مني ول ترتكيني و�إمنا ��سعي لتوجيهي 

ون�سحي با�ستمر�ر. 
عن  معلماتي  ��ــســاأيل  د�ئــًمــا  زوريــنــي  مدر�ستي  �إىل  تعايل  �أمــي  �لبنت: 
م�ستو�ي �لدر��سي، ��ساأليهن عن �أخالقياتي، ��ساأليهن عن موهبتي و�سجعيني 

يا �أمي على تنميتها وتطويرها.
�لبنت: �أمي ل تنهريني �أو توؤنبيني �أمام �أية �سخ�س حتى ولو كان قريًبا، 
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ويكفي منك �أن تنظري �إيّل بطريقة ت�سعرين بخطئي، وجتعلني �أتالفاه. 
تعبي  �سبب  عــن  ��ساأليني  منزعجة  �أو  متعبة  ر�أيــتــنــي  �إذ�  �أمــي  �لبنت: 
�أو مرهقة فرمبا يكون لدي م�سكلة  �أنني مري�سة  و�نزعاجي ول تظني د�ئًما 
�أريد لها حال ً �أو �أمر يزعجني و�أريد �أن ي�ساركني �أحد على �لتفكري به وحتمله 

معي.
تن�سغلي عني  باإن�سات ول  �إىل  فا�ستمعي  �إذ� حتدثت معك  �أمي  �لبنت: 
مب�ساهدة تلفاز �أو قر�ءة جملة، و�أرجوِك يا �أمي �أن حتاوريني فاأنا �أريد �أن �أ�سعر 
باأن يل وجــوًد� بني �أفــر�د �أ�سرتي ول تقويل يل ل تتكلمي فاأنت �سغرية ل يا 
�أمي، �أرجوك دعيني �أ�ساركك �لتفكري يف �لأمور �لتي تخ�س عائلتي و�تركيني 
�أعــرب عن ر�أيــي و�أبــني لك وجهة نظري يف �لأمــور لأعتمد على نف�سي و�أكــون 

قادرة على حتمل �مل�سوؤولية يف �مل�ستقبل.
�لبنت: �أمي �أحبك و�أعرف �أنك حتبينني وتريدين مني �أن �أكون �أجنح 
�إن�سانة على وجه �لكون لذلك يا �أمي �أيتها �ل�سمعة �لتي حترق نف�سها لت�سيء 
�أجل  ومــن  �أجلي  من  بنف�سها  ت�سحي  �لتي  �لعظيمة  �ملربية  �أيتها  حولها  ملن 
�لتوحيد  وبر�ية  �حلــق  بكلمة  قوًيا  �ساحًلا  م�سلًما  جياًل  منا  لتجعل  �إخوتي 
��سربي على تربيتنا و�عفي عن زلتنا فاإن �هلل غفور رحيم، و�طلبي �هلل - عز 
وجل - �أن يقدرين على برك وطاعتك وتعوي�سك عن كل جهد بذلتيه، و كل 
عناء عانيتيه، يف �سبيل تربيتي، ولك مني يا �أمي جزيل �ل�سكر وبالغ �لعرفان.

- مالحظة: تقوم �إحدى �لطالبات �أو �ملعلمات بدور �لأم.
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جدول الخطة اإلذاعية للعام الدراسي
�لإذ�عــة  جنــاح  عليها  يعتمد  �لتي  �لنو�ة  �ملدر�سية  �لإذ�عـــة  خطة  تعترب 
�لع�سو�ئي،  �لتخبط  يح�سل  بدونها  و�ل�سري  عنها  �لتخلي  وبقدر  �ملدر�سية، 

وحت�سل �لأخطاء �لفادحة يف كثرٍي من �لأحيان.
معجزة  ول  �حلــلــول،  �سعبة  ريا�سية  معادلة  لي�ست  �لإذ�عــــة  و�خلــطــة 
بل  �ل�سباحي؛  �لإذ�عــي  �لعمل  يعيق  منيًعا  ول حاجًز�  �لفهم،  على  ت�ستع�سي 
هي تنظيم ل�سري �لإذ�عة �ملدر�سية طو�ل �لف�سل �لدر��سي �أو �ل�سنة �لدر��سية.

بحيث يتم عمل منوذج لكل �أ�سبوع در��سي يعد من قبل �مل�سرف �أو �مل�سرفة 
على �لإذ�عة يهدف �إىل �ختيار �أربعة �أ�سياء مهمة ورئي�سة وهي:

�أوًل: �ل�سف �لذي �سيتوىل تقدمي �لربنامج �لإذ�عي: بحيث يتم ترتيب 
تكون  �لتي  �لأ�سابيع  �لدر��سي، وكذلك حتديد  �لف�سل  �أ�سابيع  �ل�سفوف على 

جلماعة �لإذ�عة �ملدر�سية، �أو غريها من �جلماعات �لأخرى.
ثانًيا: حتديد، و�ختيار �لفقر�ت �لتي �ستلقى يف هذه �لأ�سابيع وتنويعها 
من خالل ترتيب معني ي�سمن عدم �لرتكيز على فقرة دون �أخرى، مع �إعطاء 
�ل�سف �مل�سارك �ل�سوء �لأخ�سر يف �بتكار و�إح�سار فقر�ت جديدة ومتنوعة؛ �إًذ� 
�إلز�مًيا على �ل�سفوف �مل�ساركة، ول على �أع�ساء  هذ� �لتحديد للفقر�ت لي�س 
جماعة �لإذ�عة، �أو غريها من �جلماعات؛ بل هو م�ساعدة لهم من خالل �ختيار 

فقر�ت معينة و�لطلب منهم �إح�سار معلومات عنها.
ثــالــًثــا: كــتــابــة ��ــســم �ملــ�ــســرف عــلــى �لإذ�عـــــة يف �لــنــمــوذج، وهـــذ� مــن �أهــم 
�لإجر�ء�ت، وم�سرف �لإذ�عة هنا ل �أق�سد به م�سرف �لإذ�عة �لد�ئم؛ بل �أق�سد 
به ر�ئد �ل�سف �لذي يقدم �لإذ�عة، فهو �مل�سوؤول عن �إعد�دها وترتيبها، و�ختيار 
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طالبها، وكذلك م�سريف �جلماعات �لأخرى.
وباملنا�سبة فاإن م�سرف �لإذ�عة �لد�ئم يكون م�سوؤوًل عن �لإذ�عة يف حال 

تقدميها من قبل �أع�ساء جماعة �لإذ�عة.
ر�بــًعــا: �لــتــاريــخ، وهــو مــن �لــ�ــســرورة مبــكــان، حتى ل يحدث هناك �أيــة 
�ختالف يف �ملو�عيد، �أو �إرباك؛ و�لأهم حتى يلتزم كل ف�سٍل مبوعده دون تاأخرٍي 

�أو تقدمي؛ وللعلم فاإن كل ف�سل يعطى �أ�سبوًعا كاماًل.
خام�ًسا: و�أخرًي�.. �إ�سافة جدول لتقييم �لإذ�عة من قبل �أحد �ملعلمني �أو 
�أحد �لإد�ريــني، وهو من �لأهمية مبكان؛ بل هو من �سيحدد �ل�سف �لفائز يف 

نهاية �لف�سل �لدر��سي.
- وقد قمت باإعد�د خطة �إذ�عية كاملة للف�سل �لدر��سي �لأول، وتركت 

�إعد�د �خلطة �لإذ�عية للف�سل �لدر��سي �لثاين لإبد�عاتكم وتطلعاتكم.
وكذلك قمت بعمل منوذج لتنظيم �لف�سول �مل�ساركة من خالل جدول 
يو�سح ذلك، بحيث يعباأ ثم ي�سور، ثم يعر�س على �ملدير، ثم يعطى كل ر�ئد 
ف�سل ن�سخًة منه، وكذلك تعلق ن�سخة منه يف �ساحة �ملدر�سة، ول باأ�س باأن يلقى 

يف �لإذ�عة �ملدر�سية فهذ� من �أهد�فها.
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 منوذج لل�صفوف امل�صاركة يف الإذاعة املدر�صية 
للف�صل الدرا�صي الأول )    143-    143هـ(.

م
��سم �ل�سف �أو 

�جلماعة
��سم �مل�سرف على �لإذ�عة�لتـــاريـــــخ

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(1

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(2

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(٣

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(٤

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(5

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(6

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(7

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(٨

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(9

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(1٠

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(11

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(12

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(1٣

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(1٤

�أ/)   /  / 1٤٣هـ(15
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- و�لآن معكم �خلطة �لإذ�عية للف�سل �لدر��سي )�لأول( كاملًة وجاهزًة 
باإذن �هلل.

- ول �أن�سى �لتذكري باأن ُيحفظ كل برنامج �إذ�عي بعد تقييمه يف ملف 
�لإذ�عة �ملدر�سية.
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االأ�سبوع االأول: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                  (

�سوؤ�لحو�رفائدةق�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
تف�سري�سعرفتوىتاريخكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
معاملن�سيد�ألفاظنو�دركلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
طبطرفةلغة�أو�ئلكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

��سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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االأ�سبوع الثاين: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

�سعر�أعد�دمو�هبدعاءمن هوكلمةحديثقر�آن�لأحد
دعاء�أحكامهممنو�درحو�ركلمةحديثقر�آن�لثنني
�سريلقاءف�ساءن�سائح�أمثالكلمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاء�خرت�ع�أخالق�أو�خرموؤلفونكلمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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االأ�سبوع الثالث: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاءن�سيدحو�ر�أخالقكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
�سعرريا�سةف�ساء�سريكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
دعاءوقفة�سوؤ�لفو�ئدكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاءطرفةلغز�أو�ئلكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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االأ�سبوع الرابع: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاء�سريطمعاينق�سة�أو�ئلكلمةحديثقر�آن�لأحد
دعاءطرفةوطني�سعر�أو�خركلمةحديثقر�آن�لثنني
دعاءفائدةهممطرفةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاءن�سيحةبد�يةمل�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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االأ�سبوع اخلام�س: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاءجمل�أمثالنو�دركلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيد�سوؤ�لمفرد�تحو�ركلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
�سعرلوحةتقنيةطبكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاءلغزتقريرلغةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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االأ�سبوع ال�ساد�س: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاءطبغر�ئبمعلوماتكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيدوقفةطرفة�أخالقكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
دعاءجائزةفتوى�سريكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
�سعرخربريا�سةف�ساءكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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االأ�سبوع ال�سابع: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاءلغزن�سيحةفكرةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيد�سعرفتوىبد�يةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
دعاء�خرت�ع�أحكامنهايةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
ن�سيدنو�در�آد�ب�سموخكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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االأ�سبوع الثامن: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاء�سوؤ�لمعجزةوطنيكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
دعاءجائزة�أو�ئلطبكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
ن�سيدف�ساءلغةثقافةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاءحو�ر�سعرتقنيةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع التا�سع: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاء�سريهمم�سموخكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيدعلمف�ساء�سعركلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
دعاءفقهنو�درن�سيحةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
ن�سيد�سنن�أخالقمثلكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 

  



270

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع العا�سر: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاءوقفة�أو�ئل�خرت�عكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيدنهايةلغزق�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
دعاءفائدةطرفةنزهةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
ن�سيدطبموؤلفون�سعركلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع احلادي ع�سر: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

ن�سيدعجائبتقنية�أ�سر�ر�سعركلمةحديثقر�آن�لأحد
دعاءطرفةمثل�سوؤ�لق�سةكلمةحديثقر�آن�لثنني
ن�سيد�أو�ئلمو�هبف�ساءطبكلمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاءجائزةوطني�سريعلمكلمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع الثاين ع�سر: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

ن�سيدلغة�أو�ئلق�سة�سعركلمةحديثقر�آن�لأحد
دعاءعلوم�أو�خرلقاءفائدةكلمةحديثقر�آن�لثنني
ن�سيدريا�سةعجائبهدفق�سةكلمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاءطق�سغر�ئب�أحكامكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع الثالث ع�سر: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاءطرفةن�سيحةق�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيد�سوؤ�لفائدةجتربةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
ن�سيدوقفة�أخالقكتابكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاءلغز�آد�بدينكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع الرابع ع�سر: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

ن�سيد�سريةز�ويةق�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيدنبذةتاريخ�سعركلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
دعاءغذ�ءريا�سةرو�يةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاءخربعلمدينكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع اخلام�س ع�سر: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

ن�سيدطرفة�أحكامق�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
دعاء�أدبلقاءن�سيحةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
ن�سيدلغز�سوؤ�لهممكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاء�خرت�عتقنية�سعركلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع ال�ساد�س ع�سر: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

ن�سيدنو�در�أحكامجتربةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيدغر�ئب�سعرق�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
دعاءعجائب�آد�بخربةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
دعاءلطائفطبخال�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع ال�سابع ع�سر: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاءغذ�ءفائدة�سعركلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيدعلمدو�ءق�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
دعاءخرب�سريرو�يةكلمةحكمةحديثقر�آن�لثالثاء
ن�سيدر�أيلغزف�ساءكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع الثامن ع�سر: )     /     /    143هل(. ال�سف: )                   (

دعاءنو�در�سموخق�سةكلمةحكمةحديثقر�آن�لأحد
ن�سيد�أو�ئللغة�أمثالكلمةحكمةحديثقر�آن�لثنني
دعاء�أو�خرتاريخن�سائح�سعركلمةحديثقر�آن�لثالثاء
ن�سيد�أ�سماءمفرد�تهممكلمةحكمةحديثقر�آن�لأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقر�آن�خلمي�س

�سم �مل�سرف على �لإذ�عة:....................... �لتوقيع:....................
��سم �ملعلم �ملقيم: �أ/.............................. �لتوقيع:....................

درجات �لتقييم من ع�سر )تو�سع 
12٣٤567٨91٠عالمة �سح عند �لدرجة(

جودة �لإلقاء. 
قوة �لفقر�ت.

�للتز�م بالوقت.
�لتجديد و�لبتكار.

ندرة �لأخطاء �للغوية.
�لتقدمي �جليد.

عدد �لطالب �مل�ساركني يف �لإذ�عة.
�خللو من �ملالحظات �ل�سرعية.

ح�سن �خلامتة.
�لزي �لعام لطالب �لإذ�عة. 
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- مالحظات حول �لربنامج �لإذ�عي �سو�ًء �إيجابية �أم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -٣
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم �لربنامج على جهده �ملبذول، ون�سائحه �مل�سكورة؛؛
." وبركاته  �هلل  ورحمة  عليكم  " و�ل�سالم 
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خاتمة الكتاب
�لعرب  وبقيت  �ل�سفحات،  �نتهت  �إىل م�سك �خلتام،  و�سلنا  ها نحن قد 

و�لعظات.
ر �أن �أ�سع بني �أيديكم زبدة بحثي، وخال�سة  حاولت يف هذ� �لبحث �ملي�سَّ
نتاجي �لذي ��ستغرق �سيًئا كبرًي� من �جلهد و�لوقت و�ل�سهر، وهو لي�س ب�سيء 
ا مقبوًل  �أمام ما يرجوه �مل�سلم من ر�سا ربه .. �سائاًل ربي �أن يجعل عملي خال�سً
.. وهذ� جهد مقل �أمام من �سبقني يف هذ� �ملجال، وهو عر�سة للخلل و�لزلل، 
فاإن كان من خري وبركة فمن �هلل، و�إن كان غري ذلك فهو من نف�سي و�ل�سيطان.
��ستعر�سنا يف هذ� �لكتاب و�قع وم�ستقبل �لإذ�عة، وو�سعنا بينها �ملوؤمل 

و�ملرجو منها، و�أ�سلنا لذلك قو�عًد� و�أموًر� حتتاج �لدعم و�لهتمام.
لكن �أود �لرتكيز على �لنو�ة �لأوىل يف ميد�ن �لرتبية و�لتعليم �أل وهو 
�أهد�فكما،  من  ين�ساأ  و�لنــطــالق  منكما،  يبد�أ  فالعمل  �ملعلمة،  وكذلك  �ملعلم 
�أنكما �ست�سطدمان  �ملوؤكد  قد تو�جهان �لإحباط، و�لك�سل، و�لفتور؛ لكن من 

زب ۋ ۅ ۅ ۉ  �أقــول من �لآن  بعقبة قلة �لدعم �ملايل و�ملعنوي؛ لذ� 
وئ           ەئ  ەئ  ائ     ائ  ى  ى        ې  ېې  ې  ۉ  

وئ رب ) �لتوبة1٠5(.
�عمل يا معلم هلل، و�عملي يا معلمة هلل .. ل تنتظر� �سكًر� من �أحد، ل 
تنتظر� ثناًء من �أحد، كونا كالنحلة تعمل فتنتج، وكونا كالنخلة ت�سرب فتثمر، 

مل تقف �لنحلة عن �لعمل، ومل تبخل �لنخلة بالثمر.
نحن يف هذه �حلياة ن�سري، نقطع م�سافات من �أعمارنا، قد ل ننظر �إىل 
�لور�ء �ليوم �أو غًد�؛ لكن لنعلم جميًعا باأننا �سوف يعر�س علينا �سريط �حلياة 
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كلمح �لب�سر؛ فاإن عملنا خرًي� وجدناه، و�إنا عملنا �سًر� وجدناه.
�لنفع  متعدية  وعظيمة  مهمة  ن�ساطات  من  �ملعلم  �أيها  تعمله  ما  فكل 
و�أعــمــال  ونــ�ــســائــح  مــو�عــظ  مــن  �ملعلمة  �أيــتــهــا  �ستعملينه  مــا  وكـــل  �ستجدها، 

�ستجدينها.
�ملهم �أن نوؤمن جميًعا باأن ما عند �هلل ل ي�سيع.

�لن�ساط  بــهــذ�  �لعناية  بــ�ــســرورة  �ملــد�ر�ــس  و�أو�ــســي مــديــري ومــديــر�ت 
�لالمنهجي )�لإذ�عة �ملدر�سية( و�إعطائه وقته �لكايف.

و�أختم بكالمي �إىل جميع �ملهتمني بالن�ساط �لإذ�عــي فاأقول: »�لإذ�عة 
لأنف�سكم،  �أح�سنتم  لها فقد  �أح�سنتم  فاإن  �لأول؛  �لإعالمي  �ملدر�سية منربكم 
�أن  �إل بعد  �ملنرب  �أ�ساأمت لأنف�سكم، ولن تقطفو� ثمار هذ�  �أ�ساأمت لها فقد  و�إن 
حت�سنو� ��ستغالله، وتطويره، و�نتقاء بر�جمه، بعدها �ست�ساهدون �لثمار يانعة، 
و�لأعمال قد تكللت بالنجاح، و�ل�ستفادة من هذ� �ملنرب قد �أ�سبحت بادية على 
ول  �ملدر�سي!  �لإعالمي  �ملنرب  بهذ�  �هلَل  �هلل،  لذ�  و�لطالبات؛  �لطالب  وجــوه 
تتولو� وتدبرو� فيدبر هذ� �ملنرب ويويل، ول ي�ستفيد منه �أحد؛ بل قد ي�سبح 

عالة على �لطالب و�لطالبات و�ل�سبب هو �إهمالنا له«.
و�هلل ويل �لتوفيق
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الـمـراجع
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اأوًل: الكتب:
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