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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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نبي  على  وال�سالم  وال�سالة  ال�ساحلات،  تتم  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 
الهدى والرحمة، وعلى اآله و�سحبه واأتباعه اإىل يوم الدين .. وبعد:

�سرفني اأخي الأ�ستاذ/ اأبو عبد اهلل لأقدم  ملو�سوعته الثقافية، التي حتتاج 
يف قراءتها اإىل الع�سبة اأويل القوة، ف�ساًل عن جمعها وتاأليفها، وترتيبها على 
هذا الن�سق اجلميل، وهي متثل اأمنوذًجا فريًدا، ملو�سوعة ثقافية متنوعة، تعنى 

بالطالب، ون�ساطه، وثقافته، وت�سجيع مواهبه، و�سقل معارفه.
ولقد اأجاد واأفاد اأخي يف تنويع املو�سوعة: فمنها ما ركز على اإثراء الإذاعة  
املدر�سية بالعناوين الرتبوية املختلفة، ومنها وجه عنايته لالأ�سابيع الرتبوية 
املدر�سية، اإىل جانب الربامج اجلديدة واملبتكرة، وتنويع الأ�سئلة الثقافية، ثم 
العرب  الكثري من  العطرة، فقب�ست منها  النبوية  ال�سرية  اإىل  املو�سوعة  �سمت 

والفوائد، وثنت باإ�ساءة على حياة ال�سحب والأتباع الكرام. 
املختلفة،  الطالبية  الأن�سطة  على  للرتكيز  الكرَة  املو�سوعة  واأعادت 
ا يف حوا�سي  اأي�سً املو�سوعة  ف�سربت غورها، وجاءت منها بكل عجيب، وجالت 
معا�سرة  م�سادر  اإىل  م�ستنًدا  كان  ذلك  وكل   .. والثقافية  العلمية  الأ�سئلة 

وقدمية، لكرثتها و�سخامتها، اأفرد لها املوؤلف كتاًبا م�ستقاًل.
املو�سوعة  هذه  فاإن  كاليوم،  اإن�ساٍف  من  مينعني  الإطالة  خوَف  اأَر  ومل 

جديرة بجائزة تقديرية، واإن �ساحبها وفقها اهلل لباحث جهبذ �سليع.
اأ�ساأل اهلل اأن يجعل عمله هذا يف ح�سناته، واأن ينفع به كل طالب ومعلم، 

وكل �سائر على درب العلم والثقافة،  واهلل املوفق لكل خري وفرح. 
ح�صني بن �صديق احلكمي

جازان - رئي�س ق�صم الن�صاط الثقايف

بالإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة جازان )ال�صعودية(
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني .. وبعد:
حيث  الكرام  للقراء  واملفيدة  املتنوعة  املو�سوعة  هذه  اأقدم  اأن  ي�سعدين 
�ساملة  باختيار عناوينها وموا�سيعها ومناذجها فهي مو�سوعة  املوؤلف  اأح�سن 
وامل�سابقات  العام  التعليم  ال�سفية يف مدار�س  الأن�سطة غري  تغطي كثرًيا من 
الفا�سل  ملوؤلفنا  يحمد  ومما  العطرة  وال�سري  ال�سيقة  والثقافية  الفكرية 
العديد  واإمنا يقدم  العمرية فيها ولي�س هذا فح�سب  الطلبة  مراعاته لفئات 
لتنقلها من  ال�سفية  الأن�سطة غري  التي ترثي  واملبتكرة  الأفكار اجليدة  من 

احلالة النمطية التقليدية اإىل احلالة املتجددة اخلالقة.
واأخرًيا .. �سكر اهلل لأخينا اأبو عبد اهلل جهده وجزاه خري ما يجزي به 

اأ�سحاب الأقالم املوؤمنني ال�سادقني.
 

الأ�صتاذ/ عبد اهلل بن ر�صيد ال�صعدون    
ماج�صتري يف الإدارة الرتبوية والتخطيط    

تعليم الق�صيم )ال�صعودية(    
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احلمد هلل وكفى وال�سالة وال�سالم على النبي الذي ا�سطفى وعلى اآله 
و�سحبه ومن �سار على نهجه واقتفى .. وبعد:

اأهمية  بالتعليم؛  �سلة  له  من  كل  على  يخفى  ول  فيه،  ل�سك  مما  اإن 
اإن  الأن�سطة الطالبية ملا لها من دور كبري يف العملية الرتبوية، بل ل نبالغ 
يف  للطالب  تعطى  التي  العلمية  املادة  على  حتى  البالغ  تاأثريها  لها  باأن  قلنا 
لإعطاء هذا اجلانب حقه من  ما�سة  بحاجة  .. فنحن  لذا  الدرا�سة،  حجرات 

العناية والهتمام.
موؤلف  فهو  اهلل،  عبد  لأبي  الكتاب  هذا  واأبهج خاطري  به  �سررت  ومما 
يهتم بهذا اجلانب املهم يف العملية الرتبوية، واأتوقع اأن يعطي اإ�سافة للمعلم، 

والطالب، واملدر�سة، والبيت.
والفقرات  الربامج  كتب  املو�سوعة من  درر  ببقية  الإ�سادة  اأن�سى  ل  كما 

وامل�سرحيات والكلمات فكلها بديعة ح�سنة تخدم اجلميع.
فاأ�ساأل اهلل للموؤلف التوفيق وال�سداد.

عبد اهلل حممد اأبوحو�صة العوي�صي    
املدر�س باملعهد العلمي بتبوك )ال�صعودية(    
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل حمًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه، واأ�سلي واأ�سلِّم على نبيِّنا حممد، 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد؛
فقد �سعدت باإر�سال الأخ الأ�ستاذ/ اأبو عبد اهلل - حفظه اهلل -  مو�سوعته 
بعمل كبري،  املبارك  اأ�ستاذنا  قام  كثرًيا، وقد  ا�ستفدت منها  وقد  الثقافية يل، 
وبذل فيها جهًدا مقدًرا، فاأ�ساأل اهلل اأن يعظم النفع به ومبا خطت ميينه، واأن 

يبارك له يف وقته وعلمه.
فالأفكار الذهبية يف الإذاعة املدر�سية، واملو�سوعات التي يحتاج ال�سباب 
وال�سبية الواقفون على عتبة البلوغ اإىل التعرف عليها، ومادة الربامج الإذاعية 
الأ�سياء من حولنا، وكثري  الغزيرة عن كثري من  واملعلومات  املفيدة،  النافعة 
مما يف ال�سنة مما يحتاجه �سبابنا واأولدنا، ومما يف �سرية �سيد الأنبياء، و�سري 

�سادات الأولياء، كل هذا وغريه مما جاء يف هذه املو�سوعة املباركة.
فجزى اهلل خرًيا من األفها، ون�سرها، ودعا اإىل ما فيها، وكل من �سعى يف 

�سيء منها.
واحلمد هلل يف البدء واخلتام.

د. مهران ماهر عثمان      
املحا�صر بجامعة اخلرطوم      

وع�صو رابطة علماء امل�صلمني      
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احلمد اهلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد:
)املو�سوعة  ملو�سوعة:  بالتقدمي  اإجابته  تلزمني  من  مني  طلب  فقد 

الثقافية املدر�سية لطالب املرحلة البتدائية(.
وبعد اأن اطلعت عليها على وجه العجلة راأيت فيها ما يلي:

فكرة املو�سوعة اإبداعية - العر�س اإبداعي رائع - الإخراج اإبداعي متميز 
- العناوين جذابة وقوية .. مادتها علمية ر�سينة - فيما اطلعت عليه - ، وت�سري 
على منهج ال�سلف ال�سالح، م�ستنرًيا بالدليل فيما يطرحه وينقله .. اإبداع يف 
تنويع الطرح واأ�ساليب العر�س العلمي للمادة .. املادة مفيدة وقيمة ومنتقاة 
بعناية .. لغة املو�سوعة رائعة وقوية و�سهلة ومنا�سبة لل�سريحة امل�ستهدفة؛ بل 
ممتعة وم�سوقة .. تنوع اأ�ساليب عر�س املادة العلمية بطرق عدة زادها ت�سويًقا 
واإمتاًعا للقارئ؛ فتجد فيها الكلمة، والق�سة، وامل�سرحية، واملوعظة، والفائدة 
ق املوؤلف يف ا�ستهداف ال�سريحة امل�ستهدفة والفئة  العلمية، واخلرب املفيد .. ُوِفّ
�سنة،  اإىل 15(  املو�سوعة فئة عمرية معينة من )13  ا�ستهدفت  العمرية حيث 

وهي من اأهم املراحل التي بحاجة للتوجيه والن�سح والإر�ساد والرتبية.
نهم  لت�سبع  بيوتنا،  بل  عنها؛  مدار�سنا  مكتبات  ت�ستغني  ل  املو�سوعة 

فلذات اأكبادنا من العلم واملعرفة املوثقة والآمنة من النحرافات.
خرجت املو�سوعة يف )12( جملًدا لتغطي بذلك م�ساحة وا�سعة من وقت 

القارئ على مدار العام.
من اطلع على املو�سوعة راأى حجم اجلهد املبذول فيها من قبل موؤلفها 
وبارك فيه،  اأجره  الفقريي، كتب اهلل  الفا�سل/ عبدالعزيز بن جايز  الأ�ستاذ 

وجعله اهلل له من ال�سدقة اجلارية ونفع مبا كتبه.

وكتبه/ اأ.د.عبداهلل بن مبارك اآل �صيف   
الأ�صتاذ يف ق�صم الفقه - كلية ال�صريعة بالريا�س   

جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية   
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مقدمة الكتاب
احلمد هلل رب العاملني، الرحمن الرحيم، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 
الأنبياء واملر�سلني، نبينا حممد عليه وعلى اآله و�سحبه اأف�سل ال�سالة واأزكى 

الت�سليم. اأما بعد:
اإ�سراقة كل �سباح، وبزوغ �سم�س النهار، تتهلل ن�سمات ال�سباح على  مع 
اأنغام �سوت ال�سباح؛ نعم �سوت ال�سباح، هو �سوت انطالق الإذاعة ال�سباحية...
الإعالمي  املنرب  هذا  جتاه  وبينكم  بيني  امل�سرتكة  امل�ساعر  هذه  مع 
املدر�سي، منرب الإذاعة املدر�سية اأود اأن نفتح مًعا �سفحة بي�ساء، �سافية روناء؛ 

لن�سطر فيها واقعنا؛ نعم واقعنا الذي نعي�سه مع الإذاعة املدر�سية!...
ما الذي فعلناه جتاهها؟

هل عملنا فيها �سيًئا نحت�سب اأجره على اهلل؟
هل بثثنا هموم ال�سباب والفتيات من خالل هذا املنرب؟

هل عاجلنا �سلوكيات ال�سباب والفتيات اخلاطئة من خالله؟
هل وهل وهل؛ تكرث الأ�سئلة وتتعدد الإجابات لكن الواقع خري �ساهد.

مدار�سنا  داخل  من  ال�سباحية  املدر�سية  الإذاعة  واقع  يف  املتاأمل  اإن 
�ساألت عن  فاإن  الو�سف؛  ال�سدر، وي�سني منه  لي�ساهد وي�سمع ما ي�سيق منه 
عن  �ساألت  واإن  �سنوات،  ع�سر  طوال  مبفرده  وحيًدا  وجدته  الإذاعة  م�سرف 
الربامج وجدتها مكررة، معادة، ثابتة، واإن �ساألت عن الطالب فهم كذلك مل 
ينلهم تغيري، ومل يلحق بهم تطوير... وهكذا هي حال منابر الإذاعات يف كثري 

من مدار�سنا - اإل ما رحم ربي - .
منذ  وجوهنا  اأ�سرقت  ما  التي  املدر�سية  لإذاعتنا  املوؤمل  الواقع  هذا  مع 
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اأول يوم دخلنا فيه املدر�سة اإل ونحن ن�ساهدها، ون�سمع اأحاديثها؛ فهي �ساحبة 
اجلميل، وهي منبع التعليم.

الن�ساط  هذا  يف  الكتابة  خالل  من  اجلميل  ورد  امل�ساهمة،  اأحببت  لذا 
الرتبوي الالمنهجي املهم األ وهو الإذاعة املدر�سية، فقد عقدت العزم واأعددت 
اأبحث فيه،  اأن  اأ�ستطيع  الن�ساط، فبحثت يف كل ما  الكتابة يف هذا  العدة على 
و�ساألت  ال�سحف،  يف  وبحثت  الكتب،  يف  ونقبت  العنكبوتية،  املواقع  فقلبت 
املعلمني، واملعلمات، والطالب والطالبات، ولكم اأتذكر من ليلة قمت فيها من 
الإذاعة  عليها عن  فائدة ح�سلت  اأو  تذكرتها!  فيها ق�سة  اأ�سجل  لكي  فرا�سي 

فاأدونها واأ�سجلها خمافة الن�سيان وال�سياع!.
املو�سوع كتبته ودونته  اأو مّر بخاطري �سيء حول  واإن �سادفتني فكرة 

�سريًعا خمافة الذهاب والن�سيان.
فكم من مرة دونت فيها اخلواطر يف ق�سا�سات واأوراق �سغرية، وكم من 
مرة �سجلت فيها ال�سوانح والفوائد على هوام�س الكتب وال�سفحات، حتى علب 

املناديل مل ت�سلم من بع�س تلك التدوينات والكتابات!.
اإىل اأن ي�سر اهلل يل جمعها يف هذا الكتاب من خالل هذا اجلهد الذي 
اأح�سبه واهلل جهًدا ي�سرًيا، وعماًل قلياًل يف بحر الدعوة اإىل اهلل، فالدعوة اإىل 
اهلل بحر ل �ساحل له، ومنبع ل ين�سب معينه؛ فاغرف منه، واأدل بدلوك، فكٌل 

مي�ّسر ملا خلق له.
كما اأود التنبيه اإىل اأن هذا الكتاب موجه للجن�سني؛ الطالب والطالبات، 

واملعلمني واملعلمات.
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 فصل
اإلذاعة في اللغة )1(

الإذاعة لغًة: 
الذال، والياء، والعني. اأ�سل يدل على اإظهار ال�سيء وظهوره وانت�ساره. 

قال  �سًرا  يكتم  ل  مذيع  ورجل  ذيوًعا،  يذيع  وغريه  اخلرب،  ذاع  يقال: 
تعاىل: زبژ ژ ڑ ڑ  ک    ک ک ک گرب )الن�ساء: ٨3(.

واملراد: اأظهروه ونادوا به يف النا�س. 
قال ال�ساعر: 

   اأذاع به فـي النا�س حتى كــــــاأنه        بعليــــــــــاء نـــار اأوقدت بثقـــــــوب
ورجل املذياع: ل ي�ستطيع كتم خرب. 

واملذيع ال�سخ�س الذي يتوىل اإلقاء املادة الإذاعية. 
املوقوف  الأثر  ال�سنة كما يف  وقد جاء لفظ )املذيع( جمع )مذياع( يف 
على على بن اأبي طالب - ر�سي اهلل عنه - )تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به 
تكونوا من اأهله؛ فاإنه �سوف ياأتي بعد هذا الزمان ت�سعة ع�سرائهم املعروف، ول 
ينجوا منه اإل كل نومة، فاأولئك اأئمة الهدى وم�سابيح العلم، لي�سوا امل�ساييح 

املذياع البذر(. 
)مذياع(:  جمع  )واملذيع(:  والنميمة.  بال�سر  مي�سون  الذين  امل�ساييح: 
وهم الذين ي�سيعون الفواح�س، و)البذر( جمع بذور، يقال: بذرت الكالم بني 

النا�س اأي اأف�سيته وفرقته. 

ــــــــــــــــــــــــــ
)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�سوًرا،  واأكرثها  املدر�سية،  الن�ساطات  اأهم  من  املدر�سية  الإذاعة  تعد 
تعترب  اأنها  يكفي  غريها،  من  اأكرث  امل�سوؤوليات  من  عاتقها  على  يلقى  حيث 
اإعداًدا يومًيا؛ لذا كان لهذا الن�ساط املدر�سي )الإذاعة  ن�ساًطا يومًيا، يتطلب 
املدر�سية( عدًدا من الأهداف املهمة والذهبية والتي ُي�سعى لتحقيقها وتطبيقها 

من خالل الربنامج الإذاعي املدر�سي ب�سكله املتكامل.
علًما باأن هذه الأهــداف  ت�سب بدرجة كبرية يف ر�سيد الطالب ب�سكل 

رئي�س، واملدر�سة ككل ب�سكل ثانوي.
لــهــذا �ــســوف نخ�س�س هـــذا الــبــحــث عــن احلــديــث عــن اأهــــداف الإذاعــــة 

املدر�سية، والتف�سيل يف كل هدف مبا يي�سره اهلل -عز وجل-. 
وقد اخرتت )واحًدا وع�سرين( هدًفا لالإذاعة املدر�سية لي�س على �سبيل 
ا للحديث عن  الكتاب خم�س�سً الإيجاز فلي�س هذا  �سبيل  واإمنــا على  احل�سر، 
اأهداف الإذاعة، واإن كان الأمر يحتاج اإىل مزيد بحث ودرا�سة لكن كما يقال: 

يكفي من القالدة ما اأحاط بالعنق.

اأواًل: الدعوة اإىل اهلل:

تعترب الإذاعة املدر�سية منرًبا مهًما للدعوة اإىل اهلل فال تخلو اأية اإذاعة 
يف هذا البلد املبارك من قراءة للقراآن، وذكر ل�سنة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فعلى اأهل 
الدعوة اإىل اخلري من املعلمني والطالب وكذلك املعلمات والطالبات ا�ستغالل 
هذا الن�ساط يف الدعوة اإىل اهلل، فقد حثنا اهلل يف كتابه على الدعوة يف اأكرث من 
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زب ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ      مو�سع حيث قال تعــاىل: 
ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ رب )اآل عمران: 1٠٤(.

واأذكر اأنني قراأت هذا اخلرب يف �سحيفة الأمل الإلكرتونية:

بكاء جماعي يف طابور ال�صباح مبدر�صة ثانوية يف اخلرب
اإثر  ثانوية يف اخلرب  البكاء طالب ومعلمي مدر�سة  انتابت موجة من 
قراءة طالب يف الإذاعة املدر�سية ر�سالة موجهة من اأم لبنها العاق، ت�سرد فيها 

ت�سحياتها من اأجله وت�ستنكر طرده لها من بيته.
اأن  اأهدت عينها لبنها وهو �سغري، بعد  اأم  ودار حمتوى الر�سالة حول 
اأ�سبح يعيب والدته  اإحــدى عينيه، وحني كرب البن  تعر�س حلادث فقد فيه 

بعينها املفقوءة حتى و�سل الأمر اإىل طردها خارج املنزل.
واأو�سح مدير مدر�سة اليعقوبي الثانوية يف اخلرب -في�سل الدو�سري- 
لرب  خا�سة  حملة  تفعيل  مت  املدر�سة  يف  الطالبي  الن�ساط  خطط  �سمن  اأنــه 

الوالدين لرت�سيخ ف�سلهما والعطف عليهما وتاأدية الواجب جتاههما.
 وبــــني الـــدو�ـــســـري اأن احلــمــلــة تـــزامـــنـــت مـــع اإعــــــالن �ــســرطــة املــنــطــقــة 
ال�سرقية عن زيادة يف ن�سب عقوق الوالدين يف املنطقة عن العام املا�سي بن�سبة 

)52%(. ا.هـ
وهذا يدل على اأهمية الإذاعة املدر�سية يف الدعوة اإىل اهلل، وعلى تاأثريها 

يف نفو�س الطالب والطالبات اإذا اأح�سنت ال�ستغالل. 
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ثانًيا: زرع الثقة يف نفو�س الطالب والطالبات:

باأنف�سهم، حيث تك�سبهم الإذاعــة ثقة  اأوًل ثم  فتكون هذه الثقة بربهم 
ا من حيث وقوفهم اأمام زمالئهم، واأمام مدر�سيهم، واأمام مديرهم،  كبرية جدًّ
وينميها،  نفو�سهم،  يف  الثقة  يـــزرع  �سباح  كــل  لهم  يتكرر  الـــذي  املــوقــف  هــذا 
امل�ستقبل  يف  يوؤهلهم  عظيًما  �سيًئا  يقدمون  واأنهم  بثقة،  ي�سعرون  ويجعلهم 

للوقوف يف املحافل واملنا�سبات واملنابر بكل ثقة. 

ثالًثا: تدريب الطالب على اخلطابة: 

وهذا من اأروع الأ�سياء، حينما يتعلم الطالب اإن�ساء ن�س من تلقاء نف�سه، 
تتوفر فيه القدرة البالغية، واحل�سيلة املعرفية، وحتديد الأولويات، كل هذه 
القواعد والأ�س�س التي يطبقها الطالب يف الإذاعة املدر�سية، �سي�ستفيد منها يف 
م�سواره يف احلياة، فعندما يطلب اإحدى اخلدمات البلدية اأو يف الت�سالت اأو 
اإىل  اإىل كتابة معرو�س، وعند تقدمي طلٍب وظيفي �سيحتاج  غريها �سيحتاج 
اإعــداد املحا�سرات،  اأعلى من هذا في�ساهم يف  كتابة تقرير، بل رمبا ي�سل اإىل 
وكتابة اخلطب، وقد ي�سل اإىل تاأليف الكتب، والنماذج يف هذا كثرية. كل هذا 
بعون اهلل عّز وجّل وتوفيقه ي�ستطيع الطالب والطالبات اكت�سابه من خالل 

هدف واحٍد من اأهداف الإذاعة املدر�سية األ وهو التدرب على اخلطابة.
كتابه  يف  احلمدان  ال�سالم  عبد  الأ�ستاذ  اأوردهـــا  ق�سة  هنا  اأذكــر  ولعلي 
الــذيــن تخرجوا من  اأحــد املوظفني  )اأفــكــار مــدار�ــس( حيث يــقــول: »ذكــر يل 
اأن  يوم  الدرا�سية  حياته  يف  فقده  �سيء  اأعظم  اأن  �سنة  ع�سرين  قبل  اجلامعة 
كان طالًبا.. هو �سعف م�ساركته يف الن�ساط املدر�سي، وعزوفه عنه.. ويقول: 
يا ليتني يومها كنت م�سارًكا فعاًل لأرى ثمرته هذه الأيام، فاأ�سدقائي يف تلك 
الأيام هم الآن من املذيعني ف�سيحي الأل�سن، واخلطباء املوهوبني.. واأنا الآن 
كغريي من املوظفني الذين مل يتعودوا على مقابلة اجلمهور وخماطبتهم فال 

يعرفون تركيب جملتني«.  
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رابًعا: تدريب الطالب على االإلقاء, ومواجهة اجلمهور:
وهذه املرحلة تاأتي يف الأهمية بعد منزلة اخلطابة، بل هي مرحلة من 

مراحلها.
امل�ساركة يف  النقطة )الإلــقــاء( يــرتدد كثري من الطالب عن  ففي هذه 
الإذاعة بل والإحجام عنها، يف حني يلعب م�سرف وم�سرفة الإذاعة دوًرا مهًما 
يف حثِّ وت�سجيع الطالب والطالبات على امل�ساركة خطوة، خطوة، وبدوره يتبع 
اأنهم قــادرون على  اأ�ساليب �ستى يدركون بعدها  مع هوؤلء الطالب املرتددين 
مواجهة زمالئهم، واحلديث اأمام معلميهم، بل التاأثري يف ال�سامعني؛ فيتحول 
لها، حمب  اإىل عا�سق  الإذاعـــة  الطالبة من حمجم عن  تلك  اأو  الطالب  هــذا 
تـْها  لها، ل يرتدد عن امل�ساركة يف اأية فقرة منها، فتنعك�س هذه املوهبة التي منَّ

الإذاعة املدر�سية انعكا�سا اإيجابًيا على م�سرية حياته ب�سكل ملحوظ. 
فهو بهذا العمل األ وهو الإلقاء ومواجهة اجلمهور، ي�ستطيع فعل اأ�سياء 
كثرية ومن دون تردد. مثاًل: ي�ستطيع اأن يوؤم امل�سلني يف امل�ساجد، وكذلك اإلقاء 
الكلمات، واخلطب،  واملحا�سرات؛ كما اأنه ل يرتدد يف امل�ساركة يف اأية منا�سبة 

علمية، اأو ثقافية؛ بل ي�ساهم يف اإجناحها واإعدادها. 
وبناتهم  اأبنائهم  اإ�ــســراك  على  احلر�س  ا  خ�سو�سً الأمـــور  اأولــيــاء  فعلى 
الإذاعــة  و�ــســوؤال م�سرف وم�سرفة  ذلــك،  الإذاعـــة، وت�سجيعهم على  يف جماعة 
ا اأن يتعود الطالب والطالبة على الإلقاء ومواجهة  عنهم، فمن املهم واملهم جدًّ
اجلمهور منذ ال�سغر حتى يتعود عليه، وي�سهل عليه يف الكرب، وهو ما توفره 
له الإذاعة املدر�سية من بداية دخوله للمدر�سة )املرحلة البتدائية( اإىل حني 

خروجه منها. 
واأذكر هنا اأنني قراأت خرًبا يف اإحدى ال�سحف ال�سعودية عن جمموعة 

من املعلمني يقومون بتقدمي يوم من الإذاعة .. وهذا ن�س اخلرب.
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معلمون يف الإذاعة املدر�صية.. بدًل من الطالب:
فوجئ طالب مدر�سة طلحة بن معاوية البتدائية واأ�سابتهم الده�سة، 
الإذاعـــة  باإلقاء  يقومون  املعلمني  مــن  وعـــدًدا  املدر�سة  مدير  �ساهدوا  عندما 
املدر�سية يف طابور ال�سباح املدر�سي بدًل من الطالب، كما جرت عليه العادة يف 
مدار�سنا حيث يقوم الطالب باإلقاء فقرات الإذاعة املدر�سية ويتوزعون فقرتها، 
ويقوم رائد ال�سف بتن�سيقها مع الطالب وتكون الإذاعة مق�سمة طوال العام 
الدرا�سي على ف�سول املدر�سة. لكن قيام مدير املدر�سة بتطبيق هذه التجربة 
اأثــًرا طيًبا  تركت  اململكة  والأوىل على م�ستوى  نوعها  تعترب فريدة من  التي 
ونالت  واملعلمني،  الــطــالب  بــني  الرهبة  حاجز  وك�سرت  املدر�سة  طــالب  لــدى 
اإعجاب التالميذ و�سدت انتباههم ولقيت �سدى وا�سًعا يف املنتديات التعليمية 

كفكرة جديدة تقدم لأول مرة على م�ستوى التعليم يف اململكة. ا.هـ
وهذا اخلرب واإن كان فيه نوع من الطرافة، ونوع من احلر�س من اأولئك 
املعلمني؛ اإل اأن الإذاعة تظل حقا للطالب والطالبة وميكن لأية اإدارة يف اأية 
مدر�سة اإقناع الطالب والطالبات باأهمية امل�ساركة يف الإذاعة املدر�سية بطرق 

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

وهذا الهدف تكفله الإذاعة املدر�سية الناجحة، والتي تعتمد على راأ�س 
اإعــداد الإذاعة  اإليهم م�سرف الإذاعــة  األ وهو طالبها املبدعون، فيوكل  مالها 
تتطور  الأيـــام  مــرور  فمع  عليهم،  الإ�ــســراف  هو  ويتوىل  باأنف�سهم،  وتن�سيقها 
قدرات الطالب على الإعداد، والتن�سيق، وي�سبحون قادرين على قيادة الإذاعة 
ا على  اأي�سً التاأثري والتغيري فيها نحو الأف�سل والكالم ينطبق  باأنف�سهم، بل 

مدار�س البنات.
لذا على م�سريف الإذاعات اإعطاء �سقف من احلرية املن�سبطة للطالب، 
وعدم اإلزام وفر�س اآرائهم فقط؛ لأن هذا الفعل يهدم هدًفا اأ�سا�سًيا من اأهداف 

الإذاعة األ وهو الهدف الذي نتحدث عنه.
- مطلوبة  الإذاعـــة  - عزيزي م�سرف  اأن متابعتك  هــي:  اإًذا اخلال�سة   
ولكن فر�س راأيك على اجلميع مرفو�س ولتكن حكمتك: راأيي خطاأ يحتمل 

ال�سواب، وراأي غريي �سواب يحتمل اخلطاأ. 

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

ا هو منرب وطني، فهناك العديد من  كما اأن الإذاعة منرب اإعالمي اأي�سً
بارز يف  اأن يكون لالإذاعة دور  البالد، ينبغي  التي متر بها  الوطنية  املنا�سبات 
التوعية بها، وذكر ال�سور احل�سنة وامل�سرفة للدولة يف هذه املنا�سبات، وتوعية 
الــطــالب والــطــالــبــات بــاجلــهــود الــتــي تبذلها الــدولــة يف تلك املــنــا�ــســبــات، من 
الأمــور من  واإن�سانية، كل هذه  واإغاثات طبية، ومادية،  م�ساعدات، وتربعات، 
باأمتهم  ارتباطهم  اأن يعرفها الطالب والطالبات، لكي يقوى  الأهمية مبكان 

الإ�سالمية.
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�سابًعا: معاجلة بع�س ال�سلوكيات ال�سيئة:
ت�ساهم الإذاعة املدر�سية يف معاجلة جانب كبري من ال�سلوكيات ال�سيئة 
التي يقوم بعملها والظهور بها بع�س من الطلبة وكذلك بع�س من الطالبات 
وغريها،  املالب�س  وارتـــداء  ال�سعر،  ق�سات  خــالل  مــن  بالكفار  الت�سبه  مثل: 
مثل  املدر�سة  خــارج  الطالب  من  حت�سل  التي  العنف  مظاهر  بع�س  وكذلك 

التفحيط، وامل�ساجرات وغريها. 
والطالبات  الطالب  قبل  من  تقع  التي  اخلاطئة  ال�سلوكيات  هــذه  كل 
بالتعاون مع  والق�ساء عليها  دوًرا مهما يف حماربتها  املدر�سية  الإذاعــة  تلعب 
اأ�سباب انت�سار  اإذاعة املدر�سة واملعلمني. ويتمثل دور الإذاعــة املدر�سية يف بيان 
هذه ال�سلوكيات، وخطرها، واجلانب الديني يف التحذير منها، وذكر الق�س�س 
التي  اأمام الطالب  امل�ساهد  اإعــداد  املوؤثرة يف التحذير منها، وكذلك  واملواقف 
تعالج تلك ال�سلوكيات اخلاطئة بطريقة تربوية، وحمببة للطالب والطالبات 

بحيث يتقبلونها ب�سدر رحب.

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

وتنفيذ الإذاعة لهذا الهدف منبثق من ر�سالتها الإعالمية التي حتملها 
على عاتقها، فهذا الهدف ي�سب يف م�سلحة كل اجلماعات املدر�سية �سواء كانت 
ن�ساطاتها �سفية اأم ل �سفية جميع هذه الأن�سطة يتم الإعالن عنها من منرب 

الإذاعة املدر�سية، بالإ�سافة اإىل التوعية باأهميتها، وكذلك الرتغيب فيها.
والذي بدوره ينعك�س اإيجاًبا على هذه الأن�سطة واجلماعات، بحيث يزداد 

الإقبال عليها، وامل�ساركة بها، وكذلك متابعة اأخبارها.
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تا�سًعللا: تقللدمي ح�سيلللة معرفيللة, وثقافيللة جيللدة ومتميللزة للطللالب 
وامل�ستمعني:

وذلك من خالل براجمها وفقراتها املتنوعة التي تقدم كل �سباح، حيث 
�سوت  ي�سله  مــن  وجميع  واملعلمات  واملعلمون  والــطــالــبــات،  الــطــالب  ي�ستمع 
الإذاعة؛ اإىل الآيات القراآنية، والأحاديث النبوية، والكلمات الطيبة، والن�سائح 
املخل�سة، والعديد من الربامج املفيدة كل �سباح، الأمر الذي يجعل امل�ستمع 

ي�سيف خمزوًنا ثقافًيا، ومعرفًيا كبرًيا يزداد يوًما بعد يوم. 
وهذا الأمر يجب العناية به والهتمام فيه من قبل م�سريف وم�سرفات 
الإذاعات، وكذلك طالبها وطالباتها، حيث اإن جودة املوا�سيع وقوتها، وتاأثريها 
تدفع امل�ستمع اإىل تقبلها والتفكري بها، وكذلك ال�ستمرار على هذا النهج يجعل 
امل�ستمع يقتنع بالطرح ويعجب فيه، ويجعل من هذا املنرب حمل ثقة ملعلوماته، 
ومنهاًل لتح�سيله الثقايف، ودرو�ًسا يتعلم منها اأ�سياًء كثريًة قد يبقى تاأثريها 

ونفعها طوال حياته، بل قد تغريه من حال اإىل حال؛ 
حديث  وتــذكــروا  ذلــك  على  وال�ستمرار  والهتمام  احلر�س  يجب  لــذا 

امل�سطفي ملسو هيلع هللا ىلص : »خري العمل اأدومه واإن قل« )رواه البخاري(.
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عا�سًرا: تنمية مواهب واإبداعات الطالب اأمام زمالئهم:

هناك العديد من املواهب والإبداعات التي يتمتع بها طالبنا وطالباتنا 
ولكنهم ولالأ�سف ل يجدون اأحياًنا مكاًناَ لإخراجها، ف�ساًل عن تطويرها. 

والطالبات  الطالب  لهوؤلء  كبرية  فر�سة  املدر�سية  الإذاعــة  تعترب  لذا 
لتقدمي مواهبهم واإبداعاتهم اأمام زمالئهم يف الإذاعة. 

اأو طالبة مبدع يف جتويد القراآن الكرمي،  اإذا كان هناك طالب  فمثاًل: 
على  فيعتاد  اإتقان  بكل  القراآن  ليقراأ  زمالئه  اأمــام  تقدميه  فيح�سن  وترتيله 
ذلك، ويتعرف على اإبداعه؛ لي�س ما يقدمه هذا الطالب �سيًئا ب�سيًطا بل هو 

�سيٌء عظيٌم ي�ستطيع تقدميه خلدمة كتاب اهلل واجلهر به. 
اأعطاه اهلل موهبة ح�سن ال�سوت، وهذا �سيٌء  اآخر: لطالب  وهذا مثال 
والأ�سعار  الأنا�سيد،  لإلقاء  الطالب  هذا  فُيقدم  ا�ستغالله،  من  ولبد  عظيم، 
اأمام زمالئه بكل فخر واعتزاز؛ في�سعر هذا الطالب باأن لديه موهبة ي�ستطيع 

تقدميها للمجتمع ولالأمة اأجمع. 
كل هذه الأدوار التي تقدمها الإذاعة يف �سبيل اكت�ساف وتنمية اإبداعات 
ومواهب الطالب والطالبات لن تتم اإل بف�سل من اهلل ثم بجهود من القائمني 

على الإذاعة املدر�سية.
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وكذلك  الطالب  اأمام  الهادفة  الرتبوية  امل�ساهد  عر�س  ع�سر:  احلادي 
الطالبات: 

تعترب امل�ساهد اجلزء الثاين من عمل الإذاعة، وهي ت�سكل ن�سبة )%3٠( 
من عمل الإذاعة تقريًبا. 

وتهدف هذه امل�ساهد اإىل طرح ق�سية ما وتبيينها، وتو�سيحها من خالل 
عدد من الأفكار والأطروحات التي يقدمها امل�سهد لهذه الق�سية املطروحة. 

تطرح  اَ  اأي�سً بل  ال�سلبية،  الق�سايا  معاجلة  على  امل�ساهد  تقت�سر  ول 
الق�سايا احل�سنة، وتدعو اإىل التم�سك بها؛ لناأخذ مثاًل: عقوق الوالدين عبارة 
اآخر: املحافظة على ال�سالة ق�سية  امل�سهد. ومثال  عن ق�سية �سيئة يعاجلها 

ح�سنة يحث امل�سهد على التم�سك بها.
مع العلم باأن فكرة هذه امل�ساهد تعتمد على غر�س �سورة، واإي�سال ر�سالة 
واحدة وب�سكل مبا�سر، ول تعتمد على الإطالة، وتعدد الق�سايا، بل كل م�سهد 
يعالج ق�سية واحدة، ول تتجاوز مدته غالًبا خم�س اإىل ع�سر دقائق، لذا على 
م�سريف الإذاعات مراعاة هذه النقطة املهمة وهي حتدد ق�سية واحدة يف امل�سهد، 

ومراعاة عامل الوقت. 
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الثاين ع�سر: ذكر �سري ال�سلف ال�سالح, والدعوة اإىل االقتداء بهم:

وهذا الهدف من الأهداف العظيمة جلميع و�سائل الإعالم الإ�سالمية 
والذي ينبغي اأن حتققه واأن ت�سعى اإليه. 

لذا على هذه املنابر املدر�سية - منابر الإذاعات - اأن تكون �سداحة بذكر 
ال�سحابة، والتابعني - ر�سوان  بــدًءا من  ال�سالح،  الأمــة، و�سلفها  �سري علماء 
اهلل عليهم-، وكذلك العلماء املخل�سني، والأذكياء املخرتعني، وغريهم الكثري 
وبناتنا  اأبــنــاوؤنــا  ليتعلم  املــجــد،  �سماء  قــروًنــا يف  الإ�سالمية  بــالأمــة  رقــوا  ممــن 
قروًنا  الدنيا  هــذه  ملكوا  باأنهم  حقيقة  ويعلموا  اآثــارهــم؛  ويقتفوا  �سريهم، 

بالعلم واملعرفة واجلهاد، ولي�س بالغناء والطرب وال�سفور. 
َمْن ِمن �سبابنا اليوم من يعرف �سرية خالد بن الوليد- ر�سي اهلل عنه-؟، 

َمْن ِمن �سبابنا اليوم من يعرف �سرية �سلمان الفار�سي - ر�سي اهلل عنه - ؟.  
اأيدينا منرب الإذاعــة املدر�سية  لذا علينا ا�ستغالل هذا املنرب الذي بني 
فهو موجه لعدد كبري من �سباب الأمة وفتياتها؛ فلنجتهد يف ح�سن ال�ستغالل، 

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

اأحد  املدر�سية، حيث ي�سادف يف  لــالإذاعــة  الثانوية  الأهـــداف  وهــذا من 
الأيام زيارة م�سوؤول اأو �سيف يكون موجوًدا يف فرتة ال�سباح؛ لذا يطلب من 
الإذاعة اأن ترحب بزيارته، واأن تثني على جهوده، واأن ت�سكره على جميئه، وهذا 
اأو ال�سيف،  من الأهمية مبكان حيث يرتك طابًعا ح�سًنا يف نف�س هذا الزائر 
وي�سعر باأن هناك احرتام وتقدير تكّنه له اإدارة املدر�سة وطالبها، مما يجعله 

رمبا يكرر الزيارة، وكذلك ياأخذ انطباًعا ح�سًنا يبقى اأثره يف نف�سه. 
ا بل رمبــا مل ياأخذ من وقــت الإذاعـــة اإل النزر  وهــذا العمل ب�سيط جــدًّ

الي�سري لكنه ترك وطبع ال�سيء الكبري يف نف�سية ذاك الزائر اأو ال�سيف.
وتلك الأهداف التي ت�سعى الإذاعة املدر�سية لتحقيقها هي يف جمملها 
ي�سرية، وب�سيطة ل حتتاج اإىل جهد كبري، فقط حتتاج اإىل اإرادة قوية، وتنفيذ، 
و�سترتك نتائج طيبة على املدر�سة ككل؛ لذا علينا اأن ل نحتقر من هذه الأعمال 
�سيًئا امتثاًل لقول امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »ل حتقرّن من املعروف �سيًئا ولو اأن تلقى 

اأخاك بوجٍه طلق« )رواه اأحمد(. 
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الرابع ع�سر: االإعالن عن اأية قرارات اأو اأنظمة جديدة من االإدارة:

املدر�سية،  لـــالإدارات  واجلهد  الوقت  من  كثرًيا  املدر�سية  الإذاعـــة  توفر 
فمثاًل عند �سدور اأي قرار، اأو نظام، اأو لئحة �سلوكية �سواء يف بداية الدرا�سة 
تلك  اإيــ�ــســال  اإىل  املدر�سية  الإدارة  حتــتــاج  الــدرا�ــســي،  الف�سل  منت�سف  يف  اأم 
الأنظمة للطالب وكذلك الطالبات ليكونوا على علم، ودراية بتلك الأنظمة، 
لها،  التعر�س  اأو  خمالفتها  عن  البعد  كل  بعيدين  والطالبات  الطلبة  فيكون 
اأبــراأت ذمتها يف الإبــالغ عن هذه الأنظمة  وكذلك ت�سبح الإدارة املدر�سية قد 
والقرارات، وهو ما توفره لها الإذاعة املدر�سية؛ فبدًل من اأن يذهب املدير، اأو 
اأو املر�سد اإىل ف�سول املدر�سة الكثرية ليقراأ الإعالن لكل ف�سل على  الوكيل، 
حدة، ي�ستطيع بكل �سهولة اأن يوفر هذا اجلهد والوقت يف اإبالغ هذه الأنظمة 
واملعلمني جميًعا،  الطلبة  اأمــام  ال�سباحية  الإذاعــة  بوا�سطة منرب  والــقــرارات 
فترباأ ذمة ذاك املدير، وتكون احلجة على ال�سامعني، فما على املدير اإل البالغ 

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

بني  يقوم  عندما  الطالب  اأن  وهــو:  تو�سيح  اإىل  يحتاج  الــهــدف  وهــذا 
زمالئه يف الإذاعة ال�سباحية خطيًبا بهم عن اأي مو�سوع ما، هو بذلك يوجه 
بقية  يف  ي�ساهدونه  الذين  زمالئه  واإىل  ف�سله،  يف  الــذي  زميله  اإىل  ر�سالته 
الف�سول الأخرى، فهو منهم واإليهم؛ هذا الأمر الذي يجري بني هذا الطالب 
بل  رحــب  وب�سدر  كالمه  يتقبلون  جتعلهم  التي  وهــي  امل�سافهة،  هو  وزمالئه 
با�ستجابة وتاأثٍر اأكرب، اإذ اإن ال�سخ�س الذي اأمامهم لي�س اآتًيا من كوكٍب اآخر، 
بل هو زميلهم يف املدر�سة، و�سقيقهم يف العمر؛ فيتقبلون منه اأكرث من غريه 

يف كثرٍي من الأحيان، واحلال كذلك مع الطالبات. 
اأحد الطالب مو�سوًعا، مثل التفحيط، واأ�سبح  لناأخذ مثاًل: لو طرح 
يتحدث عن اأننا فقدنا عدًدا من اأ�سدقائنا ب�سببه، واأنه كما يقال املتعة بنكهة 
املوت، �سوف جتد الأنظار �ساخ�سة اإليه اأكرث من اأن لو حتدث فيه اأحد املعلمني 

اأو الإداريني؛ لأن من يتحدث هو من بينهم وهو من ينكر عليهم.
حينها ي�ساأل الطالب نف�سه: ملاذا ل اأ�سمع كالم زميلي واأكون مثله؟ ما 

الذي ينق�سني عنه؟!
هذا ما ق�سدته يف مبداأ امل�سافهة، وهو الذي نريده اأن يكون بني الطالب 
اأنف�سهم وكذلك الطالبات بحيث يكون هناك م�سافهة بينهم ومعاجلة بكل حب 

واأخوة، و�سداقة، فكما يقال: �سديقك من �سدقك ل من �سادقك. 
وهذا ما ت�سعى اإليه الإذاعة املدر�سية الناجحة، وت�سبو اإليه. 
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ال�ساد�س ع�سر: التعريف بق�سايا االأمة االإ�سالمية:

»من مل يهتم باأمر امل�سلمني فلي�س منهم« هذا لي�س كالمي بل هو كالم 
ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث اآخر:  الذي ل ينطق عن الهوى اإن هو اإل وحي يوحى، ويقول 
»مثل املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى 
منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر« ها هو امل�سطفي ملسو هيلع هللا ىلص يعلمنا 
اأننا ج�سد واحد، واأمة واحدة، منهجنا واحد، ود�ستورنا واحد، جتمعنا ال�سالة، 
ويظلنا ال�سيام، وت�سفي نفو�سنا الزكاة، ويجمعنا احلج على �سعيد واحد، ل 

فرق فيه بني عربي ول اأعجمي اإل بالتقوى. 
والويالت،  اجلراحات  تعاين  الع�سر  هذا  الإ�سالمية يف  الأمــة  وها هي 
فقد �سدد العدو �سهامه اإليها، واأجلب عليها بخيله ورجله، واأحاط بها من كل 

جانب. 
فها هي فل�سطني احلبيبة ترزح حتت الحتالل منذ �ستني �سنة، وامل�سجد 
�سد  م�ستمر  جهاد  يف  هناك  واإخواننا  الغا�سبني،  اليهود  براثن  بني  الأق�سى 
هوؤلء اجلبناء الغا�سبني، يبذلون كل ما ي�ستطيعون من جهد وجهاد يف �سبيل 
تكالب  واإن  حتى  دينه  يعز  اأن  اإل  اهلل  وياأبى  الغا�سبني؛  اجلبناء  هــوؤلء  طرد 

الأعداء، وت�ساقط ال�سهداء؛ فاهلل متم نوره ولو كره الكافرون. 
فهذه ق�سية فل�سطني اإحدى اأكرب ق�سايا امل�سلمني واأهمها، يجب علينا 
اأن ننقلها لأبنائنا الطالب يف مدار�سهم وجامعاتهم حتى يعلم هوؤلء الطالب 
والطالبات باأن امل�سجد الأق�سى يئن حتت وطاأة اليهود، وباأن هناك اإخوة لهم 

يف جهاد م�ستمر ينتظرون الدعم وامل�ساعدة والدعاء.
الإعالمي  املنرب  ا�ستغالل هذا  الإذاعــات وكذلك طالبها  فعلى م�سريف 
منرب الإذاعة املدر�سية بالتذكري والتعريف بق�سايا الأمة، ومنا�سرتها، ومتابعة 
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ما ي�ستجد بها، ونقلها اإىل طالبنا وفتياتنا، ليعلموا باأن الأمة الإ�سالمية حتتاج 
اإليهم بكل ما ي�ستطيعون، ولي�س هناك اأي�سر من الدعاء بظهر الغيب وتذكروا 

قوله تعاىل:  زب ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ رب )البقرة: 1٨٦(.
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ال�سابع ع�سر: التفاعل مع الق�سايا الدينية:
عقيدتنا  مــن  منبثق  الإ�ــســالمــيــة  الدينية  الق�سايا  مــع  التفاعل  هــذا 
الإ�سالمية؛ فكتابنا القراآن الكرمي، و�سنتنا هدي امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص ل يزيغ عنهما 

اإل هالك. 
الــذي يتج�سد يف قلب كل موؤمن باهلل  الإميــاين اخلالد  املبداأ  من هذا 
اإبرازها،  والعمل على  الإ�سالمية،  له، يتوجب علينا منا�سرة ق�سايانا  موحد 

والدفاع عنها. 
كثريون،  والن�سارى  اليهود  الدين من  هــذا  اأعــداء  بــاأن  يعلم  فاجلميع 
املادية والب�سرية يف �سبيل  رون كل طاقاتهم  ويكيدون له ليل نهار، بل وي�سخِّ

النيل من هذا الدين واأهله. 
ملسو هيلع هللا ىلص  وهذا العمل اخلبيث لي�س جديًدا عليهم فقد كانوا يكيدون للنبي 
واأ�سحابه ر�سوان اهلل عليهم منذ اأن بزغ نور الإ�سالم و�سطعت ر�سالة التوحيد، 

وهم يعلنون العداء لكل ما ميت لهذا الدين ب�سلة.
ملسو هيلع هللا ىلص:  امل�سطفي  قــالــوا عــن  الإ�ــســاعــات واخلــزعــبــالت فقد  فــتــارة يبثون 

�ساحٌر اأو جمنون، وتارة يحذرون من ال�سماع له ملسو هيلع هللا ىلص حيث قالوا: زب     ۓ ۓ 
ڭ ڭ      ڭ ڭ   ۇ  ۇ رب وتارة بالإيذاء اجل�سدي والنف�سي: فقد 

�سحروا امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص، وو�سعوا ال�سم له، وطردوه، باأبي هو واأمي ملسو هيلع هللا ىلص. 
لكن اهلل جناه، ون�سره، و�سلمه من كيدهم، فالن�سر من عند اهلل، والغلبة 

ملن ن�سر اهلل ور�سوله، واللعنة على من حارب اهلل ور�سوله. 
ول تزال و�سائلهم القدمية واخلبيثة ي�ستخدمونها يف ع�سرنا هذا، فكلنا 
نحزن ونتاأمل على ما ح�سل قبل فرتة ب�سيطة حيث ن�سر هوؤلء الأوغاد الكفرة 
ر�سوًما م�سيئة للنبي الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص، وتعمدوا الإ�ساءة اإليه يف �سحفهم الر�سمية 
ي�ساهدها الكبري وال�سغري، والذكر والأنثى، ومل يقت�سر الأمر على ذلك بل 
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الر�سول  هــذا  على  الــدفــني  حقدهم  ليظهر  كــافــرة؛  دول  عــدة  معهم  تعاونت 
الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ملسو هيلع هللا ىلص حماة التوحيد، هبوا هبة رجل واحد مدافعني  فهب اأحفاد حممد 
بكل ما ي�ستطيعون عن ر�سولهم الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص داعني اإىل مقاطعة هوؤلء الكفرة 
ليذوقوا  فعلتهم،  على  يندمون  وجعلهم  ون�سفه،  اقت�سادهم  وهــدم  الفجار، 
اأن نفعله  اأقــل ما كان يجب علينا  مــرارة ما اقرتفته نفو�سهم اخلائنة، وهــذا 

دفاًعا عن جناب امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص. 
هذه ق�سية واحدة من الق�سايا الدينية التي يجب علينا التفاعل معها، 

والتي يجب اأن ل متر دون رد وردع حازم وجاد. 
فعلينا واجٌب م�سرفني كنا اأم طالًبا، م�سرفات كنا اأم طالبات اأن نتفاعل 
يف منرب الإذاعة املدر�سية مع اأية ق�سية مت�س ديننا، و�سنة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، ومقد�ساتنا 
الإ�سالمية؛ فاهلل عز وجل �سائلنا عن ذلك، فعلينا اأن ل نتوانى طرفة عني يف 

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

التي  واأحداثها  الأهمية مبكان، فلكل قرية ومدينة همومها  وهذا من 
يحب اأهلها اأن ي�سمعوا عنها ويتحدثوا بها. 

فمثاًل اإذا كان هناك م�سروع تنموي كبري قرر يف هذه املدينة اأو القرية 
فال باأ�س بالتب�سري به، والإعالن عن مدى �سعادة القرية اأو املدينة به يف الإذاعة 

املدر�سية. 
ومثال اآخر: لو كان هناك حدث �سحي اأو بيئي يهدد املنطقة اأو القرية 

فال باأ�س باحلديث عنه والتحذير منه، وبيان طرق الوقاية منه. 
 : وكذلك لو كانت هناك مثاًل منا�سبة دينية لهذه القرية اأو املدينة مثاًلً
حما�سرات دينية، اأو زيارة لعامل من العلماء، اأو اأمري من الأمــراء؛ فال باأ�س 
بالعناية مبثل هذه املنا�سبات واحلديث عنها، ولعل هذا الأمر ي�ساهم يف ربط 
طالب املدر�سة ومعلميها باأحداث مدينتهم وقريتهم والتفاعل معها، وكذلك 
اإجالل واإكبار اإذاعتهم املدر�سية كونها تربطهم مبحيطهم الجتماعي؛ فتلعب 
امل�ساهمة  اإىل  تدعوهم  وكذلك  الجتماعية،  ق�ساياهم  خدمة  يف  مهًما  دوًرا 
كاأبناء منطقة واحدة  التكاتف والتالحم  اإىل  التوعية  جميًعا من خالل هذه 

اأو قرية واحدة. 
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التا�سع ع�سر: توعية الطالب باأهمية القراءة:

نف�س،  الــقــراءة يف  يغر�س حب  اأن  الغايات؛  واأ�سمى  الأهـــداف،  اأنبل  من 
املختلفة؛ حتى يختلط  الدرا�سة  والطالبة منذ مراحل  الطالب  وعقل، وروح 
املعرفة يف  قنديل  في�سعل  قلبه؛  وين�سهر يف  و�سحمه،  الــقــراءة يف حلمه  حب 
الدين، ويعينه على قطع م�سافاٍت من  الطريق، ويب�سره يف  له  عقله، فينري 

الطريق، ويجتاز بها عقبات يف �سلم املجد الطويل.
هــذه هــي الــقــراءة ل تلوموين على حبها فـــاأول مــا نــزل مــن كتاب ربنا 
هو )اقراأ( فالقراءة دليٌل على �سعة يف العلم، وعمق يف املعرفة، واأر�س خ�سبة 
لزراعة جيل اإ�سالمي من ال�سباب املتم�سك بدينه وعقيدته وهويته الإ�سالمية 
نــابــٌع مــن علم را�ــســخ، وقـــراءة واعــيــة، وتــاأمــل يف  والوطنية؛ لأن مت�سكه هــذا 

الن�سو�س، وح�سيلة نقدية يدمغ بها ال�سبه.
هوؤلء القراء كما قيل فيهم: 

يا مع�سر القراء يا ملح البـلـــد       ما ي�سلح امللح اإذا امللح فــ�ســــد؟
اإن املعلم اللبيب لي�ستطيع متييز الطالب القارئ للكتب من غريه باأب�سط 
متييز  ميكن  وهــكــذا؛  حــواره  طريقة  اأو  اإجابته،  اأو  �سوؤاله،  كطريقة  الأمـــور، 
قارئ الكتب، وقارئة الكتب من غريه من خالل ت�سرفات واأقوال الأ�سخا�س، 
فالقراءة تنعك�س على واقع، وحياة، وفكر اأي �سخ�س؛ لذا كان لزاًما علينا يف 
الأوائــل يف خو�س  وال�سباقات  ال�سباقني  نكون من  اأن  املدر�سية  الإذاعــة  منرب 
ميدان اإدخال )ثقافة القراءة( اإىل جمتمعنا، وك�سر قاعدة )العرب ل يقراأون(؛ 
بل لنكون نظرية )طالبنا وطالباتنا يحبون القراءة(، نعم لندرب طالبنا على 
حب القراءة؛ فحب القراءة من الأ�سياء التي تدوم حتى بعد مغادرة الطالب اأو 

الطالبة مقاعد الدرا�سة باإذن اهلل.
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وطالباتنا  لطالبنا  قــدوًة  نكون  ثم  اهلل،  على  نتوكل  اأن  اأوًل  علينا  لــذا 
بقراءتنا للكتب، ومن ثم طرح الربامج والفقرات والن�سائح والتوجيهات حول 

القراءة والكتاب، واملكتبات.
فيها  نعر�س  وموؤلفون؛  كتب  بعنوان  اأ�سبوعية  فقرة  نخ�س�س  فمثاًل: 
اإ�سالمي ووطني  عالية، ومنهج  ثقافة  لكتيب، جميل ولطيف، وذي  اأو  لكتاب 
الكتاب،  ذكــر معلومات عن  الــطــالب، من خــالل  غزير ومــن ثم نعر�سه على 
املدر�سة يف  مكتبة  متوفر يف  باأنه  التذكري  اأو  �سفحاته؛  وعــدد  الكتاب،  و�سعر 

حال تواجده فيها.
حتتويها  التي  العامة  املكتبات  عن  برامج  اإعـــداد  الــطــرق:  من  وكذلك 
املنطقة، اأو املدينة التي تقع فيها املدر�سة؛ والت�سجيع على زيارتها من خالل 
التعريف بها، ومبا حتتويه من حقول معرفية خمتلفة، واأن هدفها الأول هو 

الت�سجيع على القراءة فال تبخل على نف�سك بزيارتها.
وكذلك من الطرق: التوعية با�ستغالل الإجازات، واأوقات الفراغ بقراءة 
الكتب النافعة، والبتعاد عن املجالت الهابطة؛ والتذكري باأن قراءة الكتب من 
اأنفع الأ�سياء، بل هي و�سيلة لالبتعاد عن رفقاء ال�سوء، وترك العادات ال�سيئة 

مثل التدخني، والتفحيط وغريها.
اأو  ال�سخ�سية،  والــهــوايــات  اخلــا�ــســة،  الأنــ�ــســطــة  مــع  تتعار�س  ل  واأنــهــا 
الزيارات العائلية؛ بل هي حتث على تنظيم الوقت، واإعطاء قراءة الكتب الوقت 

الكايف واملتبقي من اليوم والليلة.
الكتب،  وم�ساريع  الكتاب،  معار�س  مــع  التفاعل  الــطــرق:  مــن  وكــذلــك 
اأ�سكالها، واألوانها؛ بل القيام بزيارات لها مع عدد  وعرو�س املكتبات مبختلف 
من الطالب املتفوقني ونقل �سورة الكتب من خالل امل�ساهدة الواقعية؛ حيث 
ي�ساهد الطالب منظر اإقبال النا�س على �سراء الكتب، واقتنائها وهذا بالطبع 
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يزرع لديهم �سعوًرا وهمة باأن هناك قيمًة وثمًنا للكتاب يجب األ ي�سيع العمر 
دون اكت�سافها، واأن الهتمام مبعر�س املالب�س، واملواد الغذائية وال�ستهالكية؛ 
لي�ست باأهم من معار�س الكتب؛ فاإذا كان الطعام يغذي اجل�سم؛ فاإن الكتاب 

يغذي العقل.
وكذلك اأُذكر باأهمية ثالثة اأ�سياء ينبغي التنبيه عليها يف املنرب الإذاعي 

عالوة على ما ذكر �سابًقا:
اأوًل: التوعية بدور املكتبة املدر�سية واأهميتها، واأنها ما اأن�سئت اإل لأجل 

الطالب والطالبة. 
يثقل  ل  واأن  الإمــكــان،  بقدر  الكتب  ل�سراء  الدخـــار  ثقافة  زرع  ثــانــًيــا: 

الطالب اأو الطالبة والديه باأعباء كتب قد ل يقروؤها اإل بعد �سنوات.
ثالًثا: تنبيه الطالب والطالبة باأن قراءة كتبه املدر�سية ومذاكرتها اأهم 
واجب يومي عليه تاأديته بعد العبادات؛ لذا على الطالب والطالبة اأن يخ�س�س 
قراءة الكتب، اأو املجالت الإ�سالمية يف اأوقات الفراغ، اأو يومي اخلمي�س واجلمعة، 
والرتكيز عليها يف الإجازات؛ وليعلم باأن مناهجنا املدر�سية غنية باملعلومات، 

والثقافة، واملعرفة، ول يوجد كتاب ل يخلو من فائدة.
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 فصل
اإلذاعة المدرسية والمنابر اإلعالمية

ا يف ال�سنوات  تعددت و�سائل الإعالم، وتنوعت يف هذا الزمان، وخ�سو�سً
القنوات  مــن  الآلف  ن�ساهد  فاأ�سبحنا  قنواتها  وتــعــددت  الأخــــرية،  الع�سر 
اليومية.  ال�سحف  من  والع�سرات  ال�سهرية،  املجالت  من  واملئات  الف�سائية، 
وتعددت م�سارب تلك الو�سائل الإعالمية، واأهدافها، وتوجهاتها؛ فهذه تدعو 
العقيدة،  يخد�س  مــا  تن�سر  وتلك  املــــراأة(،  )حتــريــر  بقالب  املـــراأة  تغريب  اإىل 
والأخرى تعلن العري واملجون، فاأ�سبحت حتا�سرنا حيثما ذهبنا، فاإذا ذهبت 
اإىل الأ�سواق وجدت املجالت الهابطة ب�سورها العارية، و�سفحاتها اجلن�سية، 
واإذا عدت اإىل املنزل وقلبت يف القنوات وجدت ما هو اأطم واأفجع؛ فهذا فيلم 
كامل ي�ستمر ل�ساعات ليو�سل لك ر�سالة يف نهاية الفيلم اأن العالقات اجلن�سية 
ما هي اإل �سداقات وحب، وذاك برنامج يقدم للجميع ليطرح اأ�سئلة ت�سكك يف 
انتقلت من موجة  كلما  )الراديو(  املذياع  الثوابت، حتى  يف  وتزعزع  العقيدة، 
غناء اأتتك موجة طرب، وهكذا حتى اأ�سبحت، واأم�سيت تلك املنابر الإعالمية 

- اإل ما رحم ربي - �سهاًما موجهة لعدة ق�سايا ومفا�سد اأخطرها:
1- الدعوة اإىل هدم العقيدة الإ�سالمية ال�سحيحة، والت�سكيك فيها. 

2- ن�سر الثقافة اجلن�سية املحرمة بال�سوت، وال�سورة، والقلم. 
امل�سل�سالت،  خلف  ونــ�ــســاًء  رجـــاًل  امل�سلمني  واأعــمــار  اأوقــــات  اإ�ــســاعــة   -3
والأفالم، واإبعادهم عن الأعمال اجلادة والعلوم النافعة التي ت�ساهم يف بنائهم 

وبناء جمتمعاتهم.
 كما اأن تلك الو�سائل الإعالمية مل تغفل جانب القوة لهذه الأمة األ وهم 
ال�سباب �سواء كانوا ذكوًرا اأم اإناًثا فقد خ�س�ست لهم برامج بل قنوات تبث على 
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اإىل ما يريدون  اأربع وع�سرين �ساعة يومًيا لهدم تلك القوة وتوجيهها  مدى 
من ال�سر والف�ساد. ومل ي�سلم من تلك املنابر الإعالمية اإل النزر الي�سري، ول 

حول ول قوة اإل باهلل. 
لكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: ما الذي فعلناه نحن ملحاربة ذلك الغزو 

الفكري املوجه اإىل �سبابنا وفتياتنا؟ 
نعم ما الذي فعلناه، وما الذي باإمكاننا فعله.. اإن باأيدينا الكثري والكثري 
مما نقدمه لهوؤلء ال�سباب لكن اأين املجدون يف الطلب، واملحت�سبون لالأجر، 

واملوا�سلون على الطريق؟!. 
ولن اأحتدث يف هذا املقام عن ا�ستغالل الو�سائل الإعالمية يف الدعوة اإىل 

اهلل يف القنوات واملجالت وال�سحف واملذياع )الراديو( فهذا يحتاج اإىل كتب. 
اأن اأحتدث عنه هو و�سيلة واحدة ن�ستطيع من خاللها  اأريد  لكن الذي 
اإي�سال ر�سائلنا بكل و�سوح وبكل �سهولة اإىل ماليني من �سبابنا وفتياتنا، بل 

ويف كل يوم. فهل عرفتم ما هي؟ اإنها )الإذاعة املدر�سية(. 
نعم الإذاعــة املدر�سية التي ي�سطف خلفها ال�سباب والفتيات كل �سباح 
لإي�سال  والفتيات؛  ال�سباب  قلوب  اإىل  للو�سول  ومهمة  عظيمة  فر�سة  هي 

ر�سائلنا اإليهم، وبث الهمة يف قلوبهم. 
اأنــه  تعتقدون  وهــل  الكبري،  الإعــالمــي  املــنــرب  هــذا  اأهمية  عرفتم  فهل 
اأنه  اأو  املنت�سرة،  الإعالمية  الو�سائل  تلك  من  اأكــرب  ب�سكل  التاأثري  ي�ستطيع 
ميتلك عدًدا من املتابعني له ب�سكل يتفوق على تلك املنابر؟ )اأترك الإجابة اإىل 

الإح�ساءات والنتائج(. 
قد ت�سدق اأول ت�سدق باأن تفوق منرب الإذاعة املدر�سية يفوق عدًدا من 
املنابر الإعالمية الأخرى باختالفها، لكن ما داأبنا عليه يف بداية البحث هو 
اأن نقوم بتب�سيط الفكرة، وتدويرها لنجعلها بني يديك، تنظر اإليها بعينيك، 
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باأن الأمــر واقع بني يديك ل خيال يف  وتلم�سها بيديك؛ عندها �سوف تدرك 
ذهنك.

يف البداية �سوف اأ�سرب لك اأمثلة على ثالثة من اأهم املنابر الإعالمية 
ثم اأختار من كل منرب اإعالمي منوذًجا واحًدا وهي على النحو الآتي:

الإ�سالم  )موقع  منها  اخــرتت  وقــد  العنكبوتية:  ال�سبكة  مواقع  اأوًل: 
اليوم(.

ثانًيا: ال�سحف اليومية: وقد اخرتت منها )جريدة اجلزيرة(.
ثالًثا: املجالت الدورية: وقد اخرتت منها )جملة اليمامة(.

بعد ذلك قمت بعر�س كل منوذج من هذه النماذج الإعالمية على عدد 
من املحاور الرئي�سة وهي على النحو التايل: 

اأوًل: الفئة امل�صتهدفة: 
فيها  التاأثري  الإعالمية  الو�سيلة  تلك  تريد  التي  الفئة  بذلك  واأق�سد 
وتوجيه الر�سائل اإليها، هل هي حمددة لفئة معينة، من عمر كذا اإىل كذا اأم ل.

وقد جعلت هناك خيارين هما:
)1( حمددة )يعني اأن الفئة امل�ستهدفة حمددة بعمر معني(. 

)2( غري حمددة )يعني اأن الفئة امل�ستهدفة غري حمددة بعمر معني(.

ثانًيا: الربامج املطروحة: 
دينية،  مــثــاًل:  )خــا�ــســة(  الإعــالمــيــة  الو�سيلة  تلك  بــرامــج  هــل  بحيث، 
اأنها )عامة( بحيث تكون متنوعة يف كل ما  اأم  ريا�سية، ترفيهية،  اجتماعية، 

�سبق وغريه. 
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ثالًثا: اإمكانية امل�صاركة يف الطرح فعلًيا:
تطرح  واأن  الإعالمية  الو�سيلة  لتلك  تذهب  اأن  ت�ستطيع  هل  بحيث،   
مو�سوعك الذي تريده، هل يتم لك ذلك، اأم اأنه ل يتم. لذا جعلتها على ثالثة 

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

- قوي: )ت�ستطيع امل�ساركة بكل اأريحية، بل ت�سكر على ذلك(.
- غري ممكن: )ل ميكنك امل�ساركة يف الطرح بل تقف م�ساهًدا اأو 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:

ال�سباب  تــخــدم ق�سايا  املــقــدمــة  املــوا�ــســيــع  وهـــذا حمــور مهم وهــو هــل 
والفتيات اأم اأنها تقت�سر على اأحدهما دون الآخر؟. 

وكذلك هل يقوم بطرح موا�سيع الذكور هم اأنف�سهم، وكذلك الإناث هل 
الو�سيلة  تلك  العملية خملوطة يف  اأن  اأم  باأنف�سهن،  بطرح موا�سيعهن  يقمن 

الإعالمية؟. 

وقد جعلت هناك خيارين هما: 

1- موجودة: )يعني اأن خ�سو�سية املوا�سيع لكال اجلن�سني موجودة يف 
هذه الو�سيلة الإعالمية، وكذلك طرح كل جن�س موا�سيعه بنف�سه(. 

غري  اجلن�سني  لكال  املوا�سيع  خ�سو�سية  اأن  موجودة:)يعني  غري   -2
موا�سيع  الن�ساء  ت�ساهد  وقد  الن�ساء،  موا�سيع  الرجال  ي�ساهد  فقد  موجودة 
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الرجال، وكذلك قد تلقي الن�ساء موا�سيع الرجال، وقد يلقي الرجال موا�سيع 
الن�ساء(.

خام�ًصا: عدد املتابعني لهذه الو�صيلة الإعالمية: 
اأعــلــم اأن هــذا املــحــور هــو حمــل اهتمام مــن جميع و�سائل الإعــالم  واأنـــا 
بال ا�ستثناء، بل هو اأحد اأقوى معايري النجاح لديهم، هذا اإن مل يكن الأقوى 

عندهم على الإطالق. 

على  اقت�سرت  وقــد  الدرا�سة  هــذه  الرئي�سة يف  املحاور  اأحــد  لــذا جعلته 
عدد املتابعني لتلك الو�سائل من اململكة العربية ال�سعودية فقط، لأنني �سوف 

اأقارنها بعدد املتابعني لالإذاعة املدر�سية يف اململكة فقط. 

مع العلم باأن تلك الو�سائل الإعالمية الثالث املوجودة تبث اإىل جميع 
اأنحاء العامل؛ لذا قمت باأخذ ن�سبة عدد متابعي تلك الو�سيلة الإعالمية وطرح 

ن�سبة للمتابعني من ال�سعودية. 

مثاًل: اإذا كان عدد م�ستمعي اإذاعة القراآن الكرمي هو )2 مليون م�ستمع( 
للم�ستمعني من  ن�سبة )%5٠(  اأعطينا  فــاإن  العامل؛  2٠دولــة يف  اأكــرث من  من 
ال�سعودية يعني ذلك اأن هناك )مليون( م�ستمع لإذاعة القراآن من ال�سعودية، 
وهكذا اجتهدت مع البقية وقد ذكرت يف �سفحة م�ستقلة جميع هذه التفا�سيل 

ولكل و�سيلة على حدة. 

- وقد طابقت كل حمور من هذه املحاور على كل و�سيلة من تلك الو�سائل 
الإعالمية اخلم�س وجعلتها يف جدول م�ستقل واأتت النتائج كالتايل:
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حماور 
الدرا�ســــــــة

 موقــــــــع
جمـلــــةجريدة اجلــزيـــرةالإ�سالم اليوم

اليمامــة
غري حمـــددةغري حمددةغري حمددةالفئة امل�ستهدفـــــة

الربامج 
عـــامــةعــامـــــــةعـامــــــــةاملطروحـــــة

اإمكانية امل�ساركة 
يف الطرح 
فعــليـــــــــــًا

�سعيـف�ســعـيــفقـــــــــوي

خ�سو�سية 
املوا�سيع لكال 

اجلن�سني 
واإمكانية طرح 

كل جن�س 
موا�سيعه ب�سكل 

م�ستقل %1٠٠

غــيــــر موجودةغري موجــــودةغري مــوجــودة

5٠ األف1٠3٠72مليـــــــونعدد املتابعني
بعمل  نقوم  الــثــالث،  الإعــالمــيــة  الو�سائل  لهذه  النتيجة  هــذه  بعد   -
النحو  على  وهــي  املدر�سية  والإذاعـــة  اخلم�سة  املحاور  تلك  بني  ا  اأي�سً مقارنة 

التايل يف اجلدول: 
الإذاعة املدر�سيةحماور الدرا�سة
حمددةالفئة امل�ستهدفة

عامةالربامج املطروحة
قوياإمكانية امل�ساركة يف الطرح فعلًيا

خ�سو�سية املوا�سيع لكال اجلن�سني، 
واإمكانية طرح كل جن�س موا�سيعه 

ب�سكل م�ستقل بن�سبة %1٠٠
موجودة

اأكرث من خم�سة مالينيعدد ا مل�ساهدين وامل�ستمعني
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بعد هذه الدرا�سة وتلك النتائج نقول ق�سي الأمر الذي فيه ت�ستفتيان؛ 
التي  املــحــاور  كــل  يف  الإذاعـــة  منرب  تفوق  على  تربهن  اأمامكم  النتائج  فهذه 
طبقناها عليها، ولبيان ذلك �سوف اأ�سرح مدى مطابقة كل حمور من املحاور 

اخلم�سة على منرب الإذاعة املدر�سية وهي على النحو التايل: 

اأوًل: الفئة امل�صتهدفة: 
فئات عمرية مهمة  ثــالث  املدر�سية  الإذاعـــة  ت�ستهدف  بحيث  حمــددة؛ 
ا وحمددة؛ األ وهي املراحل العمرية الثالثة التي مير بها الطالب خالل  جدًّ

فرتة درا�سته وهي: 
- املرحلة البتدائية: من عمر )٦-12(�سنة.

- املرحلة املتو�سطة: من عمر )12-15( �سنة. 
- املرحلة الثانوية: من عمر )15-1٨( �سنة.

ا يف كونها متثل مراحل عمرية مهمة من  واأهمية هذه املراحل تكمن اأي�سً
البلوغ )املتو�سطة(  الإن�سان وهي مرحلة الطفولة )البتدائية( مرحلة  حياة 

مرحلة املراهقة )الثانوية(. 
حمدد  ب�سكل  الثالث  الفئات  لهذه  املدر�سية  الإذاعــة  منرب  فا�ستهداف 
اإِ�سافة  اإىل  اإ�سافًة  وتــاأثــرًيا،  واأكــرث فعالية  اأكــرب،  بهم  يجعل فر�سة الت�سال 
الفر�سة  هــذه  ا�ستغالل  يف  املدر�سية  الإذاعـــة  منرب  على  عظيمة  م�سوؤوليات 

الإعالمية العظيمة وعدم التفريط بها. 

ثانًيا: الربامج املطروحة: 
لي�س هناك اأي حتديد لربامج الإذاعة فهي برامج عامة منها الدينية، 

ومنها الجتماعية، ومنها التمثيلية... اإلخ.
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يقوم  بحيث  بهذا اجلانب؛  الهتمام  الإذاعــة  ولهذا يجب على م�سرف 
بتنويع برامج الإذاعة وعدم القت�سار على برنامج اأو برامج بعينها دون غريها.

ثالًثا: اإمكانية امل�صاركة يف الطرح فعلًيا:
وهذه من اأبرز مميزات هذا املنرب منرب الإذاعة املدر�سية، بحيث ي�ستطيع 

اأي طالب امل�ساركة فيه؛ بل ي�سجع على ذلك، ويدعى اإليه. 

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

وهذا موجود ومعمول به يف منابر الإذاعة املدر�سية يف اململكة العربية 
ا�ستقاللية  بف�سل  ثــم  وجـــل  عــز  اهلل  بف�سل  وذلـــك  احلــمــد،  وهلل  الــ�ــســعــوديــة 

وانف�سال مدار�س البنني عن مدار�س البنات.
وكذلك  ا�ستقاللية موا�سيع اجلن�سني  على  و�ساعد  �ساهم  الذي  الأمــر 
طرحهم؛ فال�سباب يف مدار�س البنني هم من يختارون موا�سيعهم وكذلك هم 
من يلقونها، والفتيات يف مدار�س البنات هن من يخرتن موا�سيعهن وكذلك 

هن من يقمن باإلقائها.

 خام�ًصا: عدد املتابعني: 
وقد تفوقت منابر الإذاعة بعدد �سخم من املتابعني وهلل احلمد، ولهذا 
يجب العناية والهتمام بهذا اجلمهور الكبري من املتابعني من قبل املدار�س 
كافة احلكومية واخلا�سة بهذا البلد الكرمي، وكذلك كافة البلدان الإ�سالمية. 

وقبل ختام هذا الف�صل: 
اأهمية جميع و�سائل الإعالم مبا فيها و�سائل الإعالم  اأود التنبيه على 
الثالثة التي ذكرتها وقد اخرتتها ب�سبب تاأثريها الإعالمي الكبري يف املجتمع 



48

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

و�سدد  وال�سالح  اخلــري  فيه  ملــا  عليها  العاملني  جميع  اهلل  فوفق  واأهميتها، 
خطاهم.

وهذا بيان لكل و�سيلة اإعالمية مت ذكرها، ب�ساأن التفا�سيل املذكورة يف 
املحاور، وكيفية ح�ساب ن�سبة املتابعني من اململكة، وهي على النحو التايل:

اأكرث  الآن-  انطالقته وحتى  ا�ست�ساف منذ  اليوم:  الإ�سالم  )1( موقع 
زيـــارة،  اإىل )٠٠٠.٠٠٠.2(  يــومــي ي�سل  زيــــارة، مبــعــدل  مــلــيــارات  ثــالثــة   مــن 
املختلفة  ال�سحفية  النوافذ  من  عــدد  على  الــيــوم(  )الإ�ــســالم  موقع  ويحتوي 
الت�سنيفات بني موا�سيع فكرية و�سيا�سية واإدارية واأدبية واقت�سادية واأ�سرية 
واجتماعية، يتم تناولها مبختلف القوالب ال�سحفية، من حوارات وحتقيقات 
ولقاءات متنوعة، اإ�سافة اإىل اإ�سداره عدًدا من امللفات املتخ�س�سة يف عدد من 
املنا�سبات  لعدد كبري من  وامل�ساحبة  والق�سايا الجتماعية  الدولية،  ال�سوؤون 

الإعالمية.
)امل�سدر: موقع الإ�سالم اليوم(

)2( جريدة اجلزيرة: 
عدد اخلمي�س املا�سي: بتاريخ: 1٤3٠/7/2هـ

- اإجمايل املطبوع: ٤51.125 
- املبيعات وال�سرتاكات: ٠72.1٠3 

- الن�سخ املرجتعة: 22.379 
- امل�سدر ال�سركة الوطنية املوحدة للتوزيع.

)امل�سدر: موقع جريدة اجلزيرة(
يف  ت�سدر  �سحفية  مطبوعة  اأول  اليمامة  تعترب  اليمامة:  جملة   )3(
اأ�سدرها عالمة اجلزيرة  اإذ  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الو�سطى من  املنطقة 
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 ٤2 من  �سهرية  كمجلة  1372هــــ  احلجة  ذي  يف  اجلا�سر  حمد  ال�سيخ  العربية 
�سفحة ثم حتولت اإىل جريدة اأ�سبوعية ت�سدر يف ٤ �سفحات يف �سفر 1375هـ.

جملة  من  الأول  العدد  �سدر  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  نظام  �سدور  وبعد 
اليمامة الأ�سبوعية يف ثوبها اجلديد يف 7 ذي احلجة 13٨3هـ كاإحدى مطبوعات 

موؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية.
لقد حققت جملة اليمامة عرب م�سريتها التي امتدت لأكرث من ٤5 عاًما 
واإخراًجا  قفزات كبرية وخطت خطوات جبارة على طريق تطويرها حتريًرا 
الــقــارئ  منها  يطل  وثقافية  واإعــالمــيــة  �سحفية  نــافــذة  واليمامة  وطــبــاعــة، 
ال�سعودي والعربي على ق�سايا الأمة املعا�سرة وهمومها. ومتيز طرح اليمامة 
باجلراأة وال�سفافية مع التزام املعايري التي متليها خ�سو�سية النهج الإعالمي 

ال�سعودي و�سوابطه املهنية والأخالقية.
وحالًيا تطبع اليمامة ما بني )٤5 -5٠( األف ن�سخة على مطابع اأملانية 

حديثة.
)امل�سدر: موقع جريدة الريا�س(
ال�سعودية  يف  الأهلية  املدار�س  يبلغ عدد طالب  املدر�سية:  الإذاعــة   )٤(
قرابة 12٠ األف طالب وطالبة، يتوزعون على 3 اآلف مدر�سة، فيما يبلغ عدد 

الطالب املنت�سبني للمدار�س احلكومية 5 ماليني. 
)امل�سدر: موقع الأ�سواق العربية(
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 فصل
برامج اإلذاعة المدرسية

تنق�سم برامج الإذاعة املدر�سية اإىل ق�سمني:
 )1( برامج ال�سماع: ونق�سد بها كل ما تقدمه الإذاعة املدر�سية من كالم 

منطوق م�سموع. وهو ما �سوف نتحدث عنه يف هذا الف�سل.
 )2( برامج امل�ساهدة: ونق�سد بها كل ما تقدمه الإذاعــة املدر�سية من 
م�ساهد متثيلية خمتلفة ي�ساهدها جميع من هو داخل املدر�سة. وهو ما �سوف 

نتحدث عنه يف الف�سل الذي يلي هذا الف�سل.

)1( الربامج امل�سموعة: 

على  بتقديري   )%7٠( تــتــجــاوز  ا  جـــدًّ كــبــرية  بن�سبة  الإذاعــــة  تعتمد   -
اخلطابة.   

حيث اإن معظم ما تقوم به الإذاعة هو اخلطابة باأ�سكالها املتعددة، كلمات، 
ق�س�س، مواعظ ، �سعر، نرث، حكم ،.. اإلخ 

كل هذا داخل حتت م�سمى اخلطابة والذي يعترب الدور الأ�سا�س لطالب 
الإذاعة. 

- لهذا ن�ستطيع القول باأن الإذاعة املدر�سية تنق�سم اإىل ق�سمني: 
1- طالب الإذاعة: والذي ينح�سر معظم دورهم على اخلطابة فن�ستطيع 

ت�سميتهم بـ)اخلطباء(.
2- جميع من ي�ستمع لهذه الإذاعة: �سواء كانوا داخل املدر�سة من طالب، 

ومعلمني، واإداريني، وعمال نظافة اأم غريهم. 
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غريهم،  اأو  القريبة  البيوت  اأ�سحاب  مــن  املدر�سة  خــارج  مــن  كــانــوا  اأو 
اأن ن�سميهم  اإليهم، وت�سلهم ر�سالتها؛ كل هوؤلء ن�ستطيع  ممن ي�سل �سوتها 

بـ)امل�ستمعني(.
الرئي�س يف  النقطتني اخلطابة وال�ستماع، ودورهما  - ولأهمية هاتني 
اأتكلم عنهما بتف�سيل ي�سري باإذن اهلل، لتت�سح  اأو ف�سلها؛ �سوف  جناح الإذاعــة 

لنا اأهميتهما، ومدى تطبيقهما يف الواقع: 

1- اخلطابة:
اأن ق�سمنا الإذاعــة اإىل ق�سمني رئي�سني هما امل�ستمعون واخلطباء.  بعد 
وما  اخلطباء  ما  اأدراك  ومــا  اخلطباء  عن  مهم  بتف�سيل  الآن  نتحدث  �سوف 

يحيط بهم من ظروف!!
- وقد ق�سمت احلديث عنهم اإىل عدة نقاط:

اأوًل: تعريف اخلطابة.
ثانًيا: كيفية اختيار الطالب لهذا الدور.

ثالًثا: اأدوار اخلطابة يف الإذاعة املدر�سية.
رابًعا: دور م�سرف الإذاعة يف العناية والهتمام باخلطابة واخلطباء.

خام�ًسا: نقاط مهمة يف فن اخلطابة.

اأوًل: تعريف اخلطابة: 
لغة: اخلطابة يف اللغة هي الكالم املنثور يخاطب به متكلم ف�سيح جمًعا 

من النا�س لإقناعهم.
اخلطيب: هو املتحدث عن القوم، اأو هو من يقوم باخلطابة. 

ويف تعريف العلماء: هي الكالم املوؤلف الذي يت�سمن وعًظا واإبالًغا على 
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�سفة خم�سو�سة. وباخت�سار فاإن اخلطابة هي فن م�سافهة اجلمهور للتاأثري 
عليهم وا�ستمالتهم. 

- بعد هذا التعريف املف�سل عن اخلطابة والذي ذكرته لأهميته حيث 
كلمات، ق�س�س،  باأ�سكال متعددة،  الإذاعــة هو اخلطابة  به  تقوم  ما  اإن معظم 

مواعظ، �سعر، نرث، حكم،.. اإلخ 
الــدور الأ�سا�س  كل هــذا هو داخــل حتت م�سمى اخلطابة والــذي يعترب 

والذي بالطبع يقوم بتقدميه طالب الإذاعة.

ثانًيا: كيفية اختيار الطالب لهذا الدور: 
اأن م�سرف الإذاعــة يواجه حرًجا �سديًدا  ال�سديد  يف احلقيقة ولالأ�سف 
يف قلة عدد طالب جماعة الإذاعــة املدر�سية ب�سبب عدم الإقبال من الطالب 
حتى اإنك لتجد اأن طلبة الإذاعة طيلة �سنوات هم اأنف�سهم مل يتغريوا طوال 
اإل ما رحم ربي - وهــذا الأمــر بل هذا الواقع )قلة الإقبال على  هذه املــدة - 
الإذاعــة( يدفع م�سرف الإذاعة اإىل اختيار طالب الإذاعة بنف�سه، وهذا الأمر 
ح�سن وممتاز يف مثل هذه الظروف؛ لذا على م�سرف الإذاعة باأن ي�ستغل هذه 
الفر�سة من خالل اختيار الطلبة املتفوقني، الذين لديهم نبوٌغ يف هذا املجال 
جمال الإلقاء واخلطابة، واجلدير بالذكر اأنه على م�سرف الإذاعة اأن ل يجعل 
الباب مغلًقا بحيث ل يقبل من ياأتي اإليه ممن يرغب بامل�ساركة؛ بل على العك�س 
يجب عليه اأن يجعل الباب مفتوًحا على م�سراعيه من خالل قبول اأي طالب 
يريد امل�ساركة واإبــراز مواهبه يف الإذاعــة، ول باأ�س باأن يتوىل م�سرف الإذاعة 
ترتيبهم على الأيام والفقرات والربامج فمثاًل بع�س الطالب جمال اإبداعهم 
واآخــرون يف ح�سن  امل�ساهد،  للم�ساركة يف  امل�سرح فهوؤلء يدعون  ونبوغهم هو 
قــراءة وجتويد  واآخــرون مبدعون يف  الأنا�سيد،  يف  ي�ساهمون  فهوؤلء  ال�سوت 
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القراآن الكرمي فهوؤلء يخ�س�سون لقراءة القراآن. وهكذا كٌل فيما ينبغ فيه.
اكــتــ�ــســاف قــــدرات الــطــالب  كــمــا يلعب مــ�ــســرف الإذاعـــــة دوًرا مــهــًمــا يف 
ومواهبهم، والأهم هو اإعطاوؤهم فر�سة امل�ساركة والتجربة؛ فكم من امل�ساركات 

اأتت بالعجائب واملواهب. 
ولكن ل اأن�سى بالتذكري على نقطة مهمة وهي: 

باأن على م�سرف الإذاعة اأن يق�سم طالب الإذاعة اإىل ق�سمني:

الق�سم الأول: طالب جماعة الإذاعة امل�ستمرون يومًيا: 
وهوؤلء الطالب هم النخبة الأ�سا�سية لالإذاعة، وهم الذين يعتمد عليهم 

م�سرف الإذاعة يف كثري من الأمور. 
كبري،  ب�سكل  الربامج  واإعـــداد  يومًيا،  التواجد  الطالب  هــوؤلء  فمهمة 
وكذلك عليهم واجب مهم األ وهو ر�سم �سورة ح�سنة لالإذاعة املدر�سية، وذلك 
وذلك  الديني،  والتزامهم  الدرا�سي،  وتفوقهم  احل�سن،  �سلوكهم  خــالل  من 
لأنهم هم من يواجهون زمالءهم الطالب يومًيا بالتوجيه، والن�سح، والفائدة؛ 
فمثاًل: كيف تريد من الطالب ال�سماع لن�سائح هذا الطالب يف الإذاعة وهو 
بالدخان،  فــاه  ميــالأ  املدر�سة  خــارج  ي�ساهدونه  وزمـــالوؤه  التدخني  من  يحذر 

بالتاأكيد هذا ل يعقل، ول ياأتي بالنتائج املرجوة من الإذاعة املدر�سية. 
لذا على م�سرف الإذاعة العناية اأ�سد العناية واحلر�س اأ�سد احلر�س يف 
جودة انتقاء هوؤلء الطلبة والذين ميثلون ال�سورة احلقيقة لالإذاعة املدر�سية.

 الق�سم الثاين: الطالب الراغبون بامل�ساركة يف الإذاعة: 
املــ�ــســاركــة مــن الــطــالب يف الإذاعــــة  وي�سمل هـــذا الق�سم كــل مــن يــريــد 

املدر�سية، ويف كافة الن�ساطات الإذاعية امل�سموعة وامل�ساهدة. 
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وهوؤلء الطالب م�سكورون على رغبتهم بامل�ساركة هذا اأوًل. 
اأما ثانًيا: فعلى م�سرف الإذاعة الرتحيب بهم  والبت�سامة يف وجوههم، 

واإعطائهم الكلمات امل�سجعة واملحفزة لهم. 
فمثاًل: اإذا اأتى اأحد الطالب اإىل م�سرف الإذاعة وهو يف غرفة الإذاعة 
وقال له يا اأ�ستاذ: اأريدك اأن ت�ستمع لكلمتي التي قمت باإعدادها والتي اأريد اأن 

األقيها يف الإذاعة؟ 
ابت�سم يف  بــل؛  نعم مبا�سرة؟  له  تقول  اأن ل  الإذاعـــة  يا م�سرف  فعليك 
ا ي�سمل م�سرفة الإذاعة(. وجهه، ثم قل له: كلي لك اأذن م�سغية. )والكالم اأي�سً
ونف�سه  من�سرًحا،  قلبه  الطالبة(  )اأو  الطالب  هذا  �ستجد  حتًما  بعدها 
بل  وتقديًرا،  احرتاًما  عموًما  ولــالإذاعــة  �سخ�سًيا،  لك  ُيِكنُّ  و�سوف  متفتحة، 
رمبا تكون طريق خرٍي له يف تفجري طاقاته واإظهار قدراته، والق�س�س يف ذلك 

كثرية. 
القيام  مهمة  عليك  لــذا  امل�سرف،  اأنــت  باأنك  امل�سرف:  عزيزي  تن�َس  ول 
برتتيب هوؤلء الطلبة الراغبني بامل�ساركة، وتوزيع الربامج عليهم، وتدريبهم 
على تلك الربامج قبل تنفيذها، وكذلك عمل الربوفات لأي م�سهد يقدمونه. 
كما ل تبخل عليهم باأية ن�سيحة اأو توجيه ولكن احذر من كرثة النقد 
والعتاب لهم، لئال يكون ذلك �سبًبا يف اإحجامهم، وتذكر باأن العتاب ل يكون اأمام 
الآخرين واإمنا يكون بانفراد، وباأ�سلوب اأخوي رقيق، فاأنت تريد اأن تك�سبهم ول 

تريد  اأن تخ�سرهم. 

ثالًثا: اأدوار اخلطابة يف الإذاعة املدر�سية: 
تلعب اخلطابة يف الإذاعة املدر�سية دوًرا مهًما وكبرًيا، بل يعترب الدور 
الأكرب لها؛ حيث متثل اخلطابة الن�سبة الكربى من عمل طالب الإذاعة تقريًبا 
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7٠%، حيث متثل هذه الن�سبة جمموعة من الربامج والأن�سطة والفقرات التي 
يقدمها الطالب، وجميعها تندرج حتت اخلطابة. 

واخلطابة عموًما قد حتتاجها طوال حياتك، ويف كثري من اأمورك، وقد 
يكون لها اأثر وا�سح يف م�سرية حياتك.

اإل اأننا �سوف نتحدث هنا فقط عن اأدوارها يف خدمة الإذاعة املدر�سية. 
له،  الفن، وتطبيقهم  بهذا  الإذاعــة  اإملــام طالب  اإن اخلطابة فن وبقدر 

بقدر ما كانت براجمهم الإذاعية اأكرث فاعلية، واأقوى تاأثرًيا. 
و�سوف اأ�سرب لك مثاًل: ت�ستطيع اأن ت�سمع مائة خطبة لكن؛ ل تتاأثر 
اإل بخطبة واحدة، وقد ت�سمع مائة �سريط ول يتعلق قلبك اإل ب�سريط واحد. 
هذا كله بتوفيق اهلل اأوًل واأخرًيا، ثم بفعل الأ�سباب؛ حتى يتحقق النجاح.
اإل مراحل من مراحل فن اخلطابة  الأ�سياء ما هي  اأن كل هذه  املهم: 

املتعددة.
ومن الفقرات املهمة يف الإذاعة املدر�سية والتي تلعب اخلطابة فيها دوًرا 
رئي�ًسا )الكلمة ال�سباحية(، وما اأدراك ما الكلمة ال�سباحية! فهي لب الإذاعة 
ي�ستطيع  ومن خاللها   - ال�سريف  واحلديث  الكرمي،  القراآن  بعد   - املدر�سية 
منرب الإذاعة املدر�سية توجيه العديد من الر�سائل املوؤثرة والفاعلة، يف توجيه 

ن�سح، اأو ت�سحيح �سلوك.
لذا؛ من املهم اتباع طرق الو�سول لدور اخلطابة ال�سحيحة يف الكلمة 

ال�سباحية لت�سديد هدف قوي من خاللها.
من هذه الطرق: 1- اختيار املو�سوع املنا�سب.

 2- البحث بجد عن كل ما يتعلق باملو�سوع.
 3- الرتكيز ال�سديد على الخت�سار الذي يحافظ 
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على جوهر الفكرة ويف اأقل عدد ممكن من الكلمات.
 ٤- التدريب على اإلقاء الكلمة جيًدا.

 5- التوكل على اهلل عز وجل، وفعل الأ�سباب.
كل هذه الطرق ما هي اإل مراحل للو�سول اإىل دور اخلطابة يف الكلمة 
ال�سباحية، والتي باإذن اهلل �ستوؤتي ثمارها من خالل التاأثري يف نفو�س ال�سامعني، 

واإثارة الت�ساوؤلت يف اأذهانهم، وتفجري الطاقات الكامنة يف مواهبهم.
كما اأن هذه الطرق وغريها �ستو�سلنا اإىل اأدوار اخلطابة والتي تت�سكل 
يف الإذاعة املدر�سية �سواء من خالل الكلمة ال�سباحية اأم غريها من الأ�سكال 
والطرفة،  واملوعظة،  والق�سيدة،  والق�سة،  احلكمة،  مثل:  املتعددة  اخلطابية 

واللغز، وامل�سابقات، وهل تعلم، والأنا�سيد، والن�سائح...اإلخ.
وكلما تفننا يف اأدوار اخلطابة، واجتهدنا باحل�سول عليها، وال�سري على 
خطاها يف اإذاعاتنا املدر�سية؛ كلما اأخرجت لنا كلمة م�سيئة، وحكمة نا�سعة، 
ومن�سًدا عذًبا، و�ساعًرا مفوًها، ومبدًعا يف الإلقاء؛ كل هوؤلء �سيكونون ثمرة 

من ثمرات اأدوار اخلطابة يف الإذاعة املدر�سية - بعد توفيق اهلل عز وجل -.

رابًعا: دور م�سرف الإذاعة يف العناية والهتمام باخلطابة واخلطباء:
بعد هذا احلديث املمتع واملهم عن اخلطابة واأدوارها املتميزة يف الإذاعة 
اإذاعته  العمل على تطوير دور اخلطابة يف  الإذاعــة  اأ�سبح لزاًما على م�سرف 
املدر�سية، وذلك من خالل قراءة كتبها جيًدا، وح�سور دوراتها، ثم بعد ذلك 
اإي�سالها اإىل طالبه طالب جماعة الإذاعة املدر�سية، حتى تلقى اإذاعته قبوًل 
تكون  حتى  وكذلك  املدر�سة،  طــالب  ا  وخ�سو�سً امل�ستمعني  جميع  من  ممتازاَ 
براجمه التي يقدمها يف القمة؛ فبقدر اعتناء م�سرف الإذاعة بهذا الفن فن 
اإذاعته، وبقدر �سعفه واإهماله لهذا الفن  التميز، والإبــداع يف  اخلطابة يكون 
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بقدر ما يكرث اللوم له وجلماعته، وعدم احلر�س والهتمام ل�سماعها ف�ساًل 
عن التفاعل وامل�ساركة بها من قبل الطالب.

خام�ًسا: نقاط مهمة يف فن اخلطابة:
اأبــني يف عجالة  اأن  اأحببت  لكن  دورة عن فن اخلطابة  هنا يف  ول�سنا   -
اأهــم  مــن  ع�سًرا  وكــذلــك  اخلــطــابــة،  فــن  الأ�سا�سية يف  النقاط  اأهــم  مــن  ع�سًرا 
النقاط املخلة يف فن اخلطابة، والتي ينبغي مل�سرف الإذاعة اأن يحر�س عليها، 
برامج  يف  �سوًيا  تطبيقها  على  للعمل  لطالب جماعته،  وي�سرحها  يبينها  واأن 

الإذاعة املدر�سية. 

نقاط مهمة يف فن اخلطابة:
1- كن �سجاًعا يف نف�سك، وكن واثقا من قدراتك. 

2- ابداأ اخلطبة برغبة قوية.
3- تدرب! تدرب! تدرب.

٤- ح�سر خطبتك باهتمام �سديد.
5- الإلقاء اجليد �سر اخلطبة اجليدة.

٦- تغلب على اخلوف يف الدقائق الأوىل جتد بعد ذلك راحة يف الكالم. 
7- حتدث عما يريده اجلمهور، ل ما تريده اأنت فقط.

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

1٠- اطلع على ال�سرارة الوحيدة يف �سخ�سيتك، والتي متيزك عن �سائر 
القوم.
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نقاط خمّلة يف فن اخلطابة:
1- ال�ست�سالم للخوف والقلق.

2- تقم�س �سخ�سية الآخرين يف الإلقاء.
3- اإهمال التح�سري. 

٤- عدم التدريب على اإلقاء اخلطبة.
5- التعود على منط خاطئ يف الإلقاء.
٦- اإهمال اجلمهور، وعدم املبالة بهم.

7- �سرد الكالم ب�سرعة.
٨- العتماد على الغري يف اإعداد اخلطبة.

9- ت�ستت مو�سوع اخلطبة.
1٠- عدم اإعداد اخلطبة بناء على الوقت املتاح.

2- ال�صتماع:
اأن ق�سمنا الإذاعــة اإىل ق�سمني رئي�سني هما امل�ستمعون واخلطباء.  بعد 
حتدثنا بتف�سيل مهم عن اخلطباء وما يحيط بهم من ظروف، الآن نتحدث 

عن اأهمية ال�ستماع  وما يحيط امل�ستمعني من ظروف!!
يف البداية نبني ال�ستماع واأهميته.

ال�ستماع ي�سري اإىل اجلهد الذي يبذله الإن�سان لالإ�سغاء اأو الإن�سات، 
رب  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  زب  تــعــاىل   قـــال 

)الأعراف: 2٠٤(.
اإننا منار�س ال�ستماع اأكرث من الكالم والقراءة والكتابة.

اإحدى الدرا�سات على طالب املدار�س اأظهرت اأن:
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    - 52.5% من الن�ساط الت�سايل يف ال�ستماع.
    - 17.3% من الن�ساط الت�سايل يف القراءة.
    - 1٦.3% من الن�ساط الت�سايل يف الكالم.
    - 13.9% من الن�ساط الت�سايل يف الكتابة.

كما توؤكد الدرا�سات باأن مهارات ال�ستماع اأكرث �سرورة للتفوق العلمي 
من مهارات القراءة.

للغاية وهــو: هــل و�سع  �ــســوؤاًل مهًما  اأن نطرح  نــود  الإيــ�ــســاح  بعد هــذا 
امل�ستمعني لالإذاعة منا�سب لال�ستماع ال�سحيح اأم ل؟ 

اجلواب: كما ذكرنا �سابًقا اأن لدينا نوعني من امل�ستمعني: 
    1- م�ستمع داخلي: )من داخل املدر�سة( طالب وغريهم.

    2- م�ستمع خارجي: )كل من ي�ستمع الإذاعة من خارج املدر�سة( الأ�سر 
القريبة من املدر�سة وغريهم. 

الداخلي  امل�ستمع  الأول  النوع  والكبرية هو  الأوىل  بالدرجة  يهمنا  وما 
لأنه هو امل�ستمع الوحيد الذي ن�ستطيع التوا�سل معه، وكذلك اإمكانية التغيري 
الداخلي من  امل�ستمع  ندر�س و�سع  �سوف  لــذا  اأيــة مالحظات؛  يف حــال وجــود 

جوانب عدة وهي: ـ
)1( املكان. 

)2( الزمان.
)3( احلالة اجلوية.

)٤( املدة الزمنية.
)5( احلالة النف�سية.

)٦( و�سعية ال�ستماع لدى امل�ستمع.
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1 - املكان: 
كــمــا هــو مــعــلــوم بــنــ�ــســبــة1٠٠% بـــاأن �ــســاحــة املــدر�ــســة هــي املــكــان الوحيد 
للم�ستمعني، ول يختلف الأمر يف كثري من املدار�س والبلدان على حد علمي، 
ال�ساحة  ال�ساحة مثاًل: قد تكون  اأي اختالف ف�سيكون يف نوع  واإن كان هناك 
عبارة عن �ساحة مغلقة، وقد تكون حتتوي على تكييف مركزي، ورمبا اإ�ساءة 
جيدة جًدا، وهذا بال �سك يف �سالح امل�ستمع فكلما توفر له املكان الأن�سب، كان 
التاأثري والنتباه للمنرب الإذاعي اأكرب، فلو و�سعنا مقارنة ًب�سيطة بني ال�ساحة 

املفتوحة، وال�ساحة املغلقة جند الآتي:

 اأوًل: ال�ساحة املفتوحة: 
- امل�ستمع حتت اأ�سعة ال�سم�س امللتهبة �سيًفا.

- امل�ستمع حتت زمهرير الربد �ستاًء.
اإلــخ �سوف يكون فــوق روؤو�ــس  اأتــربــة، مطر،  اأي تقلب يف اجلــو غــبــار،   -

امل�ستمعني ويف وجوه اخلطباء )طالب الإذاعة(.
- ال�سوت يكون غري �ساٍف، ورمبا مزعج اأحياًنا.

- نظافة املكان قد ل تكون بامل�ستوى املطلوب.
اأن يكون هناك مدار�س قريبة وهذا حا�سل(  - تداخل الأ�سوات )مثل 

واإن ملن يكن منت�سًرا.
- �سماع اأي موؤثر خارجي مثل: مزمار ال�سيارة، �سوت غناء طويل، اأعمال 
بناء وغريها من املوؤثرات اخلارجية التي ولالأ�سف اعتاد عليها امل�ستمعون اإل 

ما رحم ربي. 
- موؤثرات داخلية مثل مرور احلمام من جوانب ال�ساحة كل هذا �سوف 

ي�سهم يف اإ�سعاف النتباه والرتكيز لدى امل�ستمع. 
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ثانًيا: ال�ساحة املغلقة: )وقد ت�سمى ال�سالة املغلقة(:
- امل�ستمع حممي من لهيب احلر، وزمهرير الربد.

- اأية تقلبات جوية �سوف يكون امل�ستمع يف ماأمن منها، اإل اأن ي�ساء اهلل.
- احلد من اإزعاج الأ�سوات اخلارجية، وكذلك املوؤثرات.

- جودة ال�سوت، واإمكانية الإن�سات وال�ستماع بكل �سفاء.
- اإمكانية عر�س اأي مقطع مرئي بوا�سطة العر�س املرئي )الربوجكرت( 

بكل و�سوح.
- نظافة املكان وكذلك اإمكانية املحافظة عليها ب�سهولة ب�سبب قلة الغبار 

والأتربة. 
- خلو ال�ساحة من املوؤثرات الداخلية مثل مرور احلمام وغريه. 

- امل�سافات عموًما قريبة �سواء بني امل�ستمعني عموًما اأم بني امل�ستمعني 
واخلطباء )طالب الإذاعة(.

قد  ال�سحيحة  ال�سورة  بــاأن  باليقني  ال�سك  اأقطع  املقارنة  هــذه  بعد   -
الأهمية  ما  ولكن  �سائل:  ي�ساأل  قد  لكن  و�سوًحا،  اأكــرث  واأ�سبحت  ات�سحت، 

الكبرية لعامل املكان ففي كال ال�ساحتني �سوف تتم الإذاعة؟ 
ا حتى واإن اأهملنا جانب التاأثري والرتكيز لدى  اجلواب: الفرق كبري جدًّ
امل�ستمع والذي بالطبع �سيتحقق لدى امل�ستمع الثاين ب�سكل كبري، و�سينخف�س 

بن�سبة عالية لدى امل�ستمع الأول. 
لكن الأخطر من هذا هو اإلغاء الربنامج الإذاعي يف كثري من الأحيان 
ا يف الأيام ال�ستوية ال�سديدة  ولالأ�سف؛ وذلك ب�سبب الأجواء املتقلبة وخ�سو�سً
الربودة، وغريها الكثري والكثري من الأ�سباب التي تت�سبب يف تعطيل الربنامج 
اإقامة الإذاعــة يف مثل تلك الأجواء  اأدعو اإىل  ا ل  اأي�سً الإذاعــي ولالأ�سف، واأنا 
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القار�سة وال�سديدة، ولكن اأ�سع احلل، اأ�سع يدي على احلل األ وهو ال�سالت 
مثل  واملنا�سبات  الأغرا�س  لكثري من  ا�ستغاللها  اأنــه ميكن  العلم  مع  املغلقة، 
املنا�سبات الريا�سية، واحلفالت، واللقاءات، واملحا�سرات، والتكرمي، والإفطار 

ال�سباحي وغريها.

2 - الزمان: 
انــطــالق الإذاعـــة ال�سباحية والـــذي غالًبا مــا يكون يف متام  وهــو زمــن 

ال�ساعة ال�سابعة �سيفا، وال�سابعة والن�سف �ستاء.
وهذا الوقت هو وقت الن�ساط و�سفاء الذهن فقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص »بورك 

ا وقت توزيع الأرزاق.  لأمتي يف بكورها« اأي يف وقت ال�سباح وقيل هو اأي�سً
اخلال�سة: اأن زمن انطالق الإذاعة ي�سب يف م�سلحة امل�ستمع، وبالتايل 
الر�سالة  و�سول  يف  امل�ساهمة  النهاية  ويف  امل�ستمع  لدى  الرتكيز  عملية  زيــادة 

الإذاعية ب�سورة اأكرب واأقوى. 

3 - احلالة اجلوية: 
اأ�سهبنا احلديث عنها يف نقطة املكان، وخال�سة الكالم اأنه ميكن احلفاظ 
ا وبعيًدا عن التقلبات اجلوية يف ال�سالت املغلقة،  على امل�ستمع بو�سع مريح جدًّ
ا لأي تغري جوي حتى لو  بعك�س ال�ساحات املفتوحة حيث جتعل امل�ستمع مّعر�سً
اإمكانية  كان ب�سيًطا وهذا بالطبع يوؤثر على قدرة امل�ستمع يف الرتكيز، وعلى 
الإذاعــي يف  الن�ساط  الإلقاء والتاأثري، والأدهــى من ذلك تعطيل  اخلطيب يف 
كثري من الأحيان ب�سبب حالة اجلو وتقلباته ونحن يف هذا الكالم ل نعرت�س 
على ق�ساء اهلل وقدره -حا�سا وكال- ولكن نفعل الأ�سباب التي اأمرنا بها ال�سرع. 
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4 - املدة الزمنية: 
واق�سد باملدة الزمنية وقت بداية الإذاعة اإىل نهايتها والذي ل يتجاوز 
لها يف  املخ�س�س  الوقت  وهو  املدار�س  اأكــرث  يف  الأحيان  اأغلب  يف  ال�ساعة  ربع 
النظام نظام وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة ول اأعتقد اأنه يختلف يف غريها 
من البلدان، وهذا الوقت - وقت الإذاعة- هو حق م�سرتك حيث ي�سرتك فيه 
الذين ي�ستمعون  املدر�سة كلهم  اأي ي�سرتك فيه طالب  امل�ستمعون واخلطباء، 
لالإذاعة، وكذلك طالب جماعة الإذاعة الذين يقومون باإعدادها؛ فمن حقهم 
اأخذ كامل وقتهم - ربع ال�ساعة- يف اإظهار مواهبهم، وقدراتهم واإبداعاتهم، كما 
ا من حق بقية الطالب -امل�ستمعون- ال�ستمتاع بالإن�سات وال�ستفادة  اأنه اأي�سً
من برامج الإذاعة بكامل وقتها - ربع ال�ساعة- اإل اأن الواقع ولالأ�سف ال�سديد 
اليوم  املــعــدودة من عمر  الذهبية  الدقائق  هــذه  اأن  هو  املــدار�ــس  يف كثري من 
الدرا�سي ل تعطى بالكامل؛ فاأي تاأخري يف بداية اليوم الدرا�سي �سواء ب�سبب 
تاأخر الطالب يف احل�سور اأو ال�سطفاف، اأو حتى اإطالة التمارين الريا�سية، 
اأو غريها من الأ�سباب كل هذه الأ�سباب جتعل من اأب�سط احللول لها ومن دون 
مبالة و�سعور اأن يخ�سم من وقت الإذاعة ال�سباحية؛ فبدل من ربع ال�ساعة 
تخ�سم دقيقتان لي�سبح الوقت 13دقيقة لغر�س اأن يتم دخول الطالب للف�سول 
لت�سرق ثالث  اأخــرى  مرة  اليد  ثم متتد  لها،  وا�ستعداهم  بداية احل�سة  قبل 
دقائق لي�سبح الوقت 1٠دقائق لغر�س اإعطاء وقت منا�سب للمر�سد الطالبي 
ملعاقبة واإخراج الطالب املتغيبني واملتاأخرين عن الدوام املدر�سي، حتى و�سل 
الأمر اإىل اأن اأ�سبحت بع�س الإذاعات ولالأ�سف ال�سديد ل تتجاوز 7 دقائق، نعم 
7 دقائق يا عباد اهلل، باهلل عليكم ماذا �ستفعل الدقائق ال�سبع؟ �ستجعل م�سرف 

الإذاعة يعمل الآتي: 
مثاًل: املقدمة: يجعلها دقـيـقــــة واحدة. ل تزيـد.
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- القراآن الكرمي: يجعله دقيقـة ون�سف. ل تزيـد.
- احلديث واحلكمة: يجعلها دقيقـة واحدة.ل تزيـد.

- الكلمة ال�سباحية: يجعلها ثالث دقائق.ل تزيـد.
- اخلامتة: يجعلها ن�ســـف دقيقــــة. ل تزيـد.

- املجموع �سبع دقائق. 
- طبعا يف هذا الو�سع ل جمال لالإبداع والتعدد والتنوع يف الربامج بل 

التحجيم والت�سغري لالإذاعة، ودورها.
ترتيل  َنَف�سه يف  ياأخذ  اأن  اأراد  الطالب  اأحــد  اأن  لو حذفنا  هــذا فيما   -
فالدقائق  لــه،  فهذا ل جمــال  ال�سباحية  الكلمة  ريقه يف  يبلع  اأن  اأو  الــقــراآن، 
ا على كل �سيء اإل على الإذاعة فهي حت�سب بالثواين ورمبا اأجزاء  رخي�سة جدًّ
التوبيخ يف  اأو  اللوم  الإذاعــة من  ي�سلم م�سرف  كله قد ل  وبعد هذا  الثواين. 
" وهــذا بال �سك  " وت�سن عليه حملة  اأو دقيقتني  بــزيــادة دقيقة  حــال لو قــام 
دور �سلبي من اإدارة املدر�سة، فهي امل�سوؤولة اأوًل واأخرًيا عن هذا الو�سع امل�سني 
ملدة الإذاعــة، والتي هي حٌق بالدرجة الأوىل والكبرية لهوؤلء الطالب الذين 
اأيديهم فاتقوا اهلل، واأعطوا الإذاعــة حقها، ول تبخ�سوا النا�س  اأمانة بني  هم 

اأ�سياءهم.
واأنا مل اأقل هذا من فراغ فقد مررت بهذه احلالة نف�سها، والتجربة خري 

برهان. 
الــدول  اإحـــدى  املعلمات يف  اإحـــدى  قــراأتــه مــن �سكوى  مــا  اأده�سني  وقــد 
بها  التي مير  املزرية  احلالة  بل  الإذاعـــة،  وقــت  نق�س  وتذمرها من  العربية، 
الربنامج الإذاعي الذي ل يتجاوز... ل اأريد اأن اأكمل حتى ل ت�سدموا، اأترك 

لكم كالمها بنف�سها تقول هذه الأخت:
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زمالئي الأعزاء:  

�ساأقول جملة واحدة.. و�ساأرتقب تعليقاتكم بكل ال�سوق.

الوقت املخ�س�س لالإذاعة املدر�سية مبدر�ستي هو... ثالث دقائق وقد مت 
حتذيري من التطويل عن الدقائق الثالثة.

فهل من منده�س؟؟!!

اأقولها ول يكف ل�ساين ...

فهم  وق�سور  تقدير  �سوء  مــن  بــه.  ابتليت  مــا  على  ال�سرب  اهلل  واأ�ــســاأل 
ملتطلبات عملي الذي اأراه يحتاج اإىل الكثري من الوقت واجلهد، ويراه الآخرون 
جماًل لل�سخرية وال�ستهزاء وا�ست�سهال ما يعجزون عن اأداء جزء منه. ولكن 

ما قويل وهذا ق�ساء ربي.

فلقد مت تنبيهي اإىل وجوب ق�سر فقرات الإذاعة بعد تعييني وا�ستالمي 
العمل مبا�سرة وذلك بعد اأول برنامج اإذاعي قمت بتقدميه، وعلى رغم اإعجاب 
املعلومات  عن  ارتــقــاء  من  بها  ومــا  املقدمة  بالفقرات  جــًدا(  )القليل  البع�س 

الق�سرية البلهاء عن ال�سمكة والفيل والزرافة.

اأو  احلــيــة  الــفــقــرات  مــع  تعر�س  م�سجلة  فــقــرات  حــاولــت عمل  وعندما 
اإدخال بع�س املوؤثرات ال�سوتية للربنامج الإذاعي اأح�س�ست بنظرات من حويل 
تتهمني باجلنون. وهاج املدر�سون واتهمت بتطويل الطابور املدر�سي عن الالزم 

حتى مل املدر�سون وطالبوا باإلغاء الإذاعة املدر�سية.

علًما باأين كنت ل اأزيد عن �ست دقائق. حتى مللت من الدفاع عن حقي 
يف ممار�سة مهام مهنتي. واأقدم الآن الإذاعة كالآتي:
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تقدمي. ل  اأو  •	مقدمة 
)ل يزيد عن ثالث اآيات ق�سار(. الكرمي  القراآن  •	ثم 

•	ثم احلديث ال�سريف.
جتد. فال  توؤازرها  اأخرى  عن  تبحث  وحيدة  واحدة  فقرة  •	ثم 

خامتة. •	ثم 
اأنها مفيدة ملن  باأن براجمي الإذاعية ي�سيد بها كل لبيب ويق�سم  علًما 
اأكتب  فاأنا  منها  لال�ستفادة  املعلمني  بع�س  وي�ستعريها  بل  وعقلها؛  �سمعها 
عليها  مكتوب  ق�سا�سات  يف  واأطبعها  الآيل  احلا�سب  على  الإذاعــيــة  الفقرات 

الإذاعة املدر�سية.
يف حماولة يائ�سة مني بتفعيل الن�ساط وتطويره )واهلل امل�ستعان(.

 5 - احلالة النف�صية لدى امل�صتمع:
وخ�سو�سا  الــداخــلــي  امل�ستمع  لـــدى  النف�سية  احلــالــة  يــعــرت�ــس  قــد   -
الطالب �سيٌء من العوار�س والتي ترجع لعدد من الأ�سباب منها نف�سية بحتة 
مثل خالف عائلي مع الأ�سرة قبل املغادرة للمدر�سة، اأو خمالفة �سابقة �سوف 
يعاقب عليها يف املدر�سة، اأو التذمر من رفع اأحد املعلمني �سوته عليه لغر�س 

التمارين الريا�سية اأو غريها. 
وهناك اأ�سباب طبيعية ولكنها اأدت اإىل تعقد يف نف�سية امل�ستمع الداخلي 

ا الطالب مثل:  وخ�سو�سً
- جوع �سديد ب�سبب عدم تناول وجبة الإفطار. 

- نعا�س �سديد ب�سبب عدم اأخذ اجل�سم الفرتة الكافية من النوم.
- اإرهاق اجل�سم ب�سبب وعكة �سحية اأو مر�س ب�سيط.
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- ال�سعور باحلر ال�سديد اأو الربد.
يف  رئي�ًسا  دوًرا  تلعب  الطبيعية  اأو  البحتة  النف�سية  الأ�سباب  هــذه  كل 
اأي  اأو  املدر�سية خا�سة  لالإذاعة  )الطالب( لال�ستماع  امل�ستمع  نف�سية  اإ�سعاف 
توجيه اآخر، فهذه الأ�سباب النف�سية ت�سكل �سوارف فعلية تتنوع بني ال�سعف 

والقوة وتوؤثر يف قدرة امل�ستمع لال�ستجابة القوية، والفعالة. 

6 - و�صعية ال�صتماع لدى امل�صتمع:
تاأتي هذه النقطة يف نهاية اأو�ساع امل�ستمع اإل اأنها من الأهمية مبكان اأن 

تذكر وينبه عليها. 
فحال امل�ستمع الداخلي )معلمون، طالب، اإداريون … اإلخ(هو الوقوف، 
نهايتها،  اإىل  الإذاعـــة  بداية  من  قائمون  وهــم  امل�ستمعني  جميع  ين�ست  حيث 
الن�سائح  اإلــقــاء  يف  الإذاعـــة  جماعة  طــالب  يق�سيها  التي  ال�ساعة  ربــع  ففرتة 
اأمر يحتاج  والكلمات تاأتي على روؤو�س امل�ستمعني وهم واقفون، وهذا بنظري 

اإىل تفكري وتاأمل. 
اأنــت عزيزي  لــَك  الأ�سخا�س ولتكن  اأحــد  اإىل  دعــوة  ُقــدمــت  لــو  فمثال: 
القارئ مثاًل للذهاب مل�سرحية ترفيهية، اأو حما�سرة دينية، اأو مباراة ريا�سية 
باهلل عليك هل �ست�ستمتع بامل�ساهدة وال�ستماع واأنت واقف؟ حتًما �ستقول ل، 
فو�سعية الوقوف فيها نوع من التعب حتى واإن اعتاد عليها الطالب، فقد يكون 
هناك عدة برامج متنوعة يريد طرحها اأع�ساء جماعة الإذاعــة مثل امل�ساهد 
اأمام الطالب مبا�سرة فبقاء الطالب واقفني قد يعرقل فر�سة  التي تعر�س 
اأو حتى  القامة منهم،  ا ق�سار  امل�سهد لدى بع�س الطالب وخ�سو�سً م�ساهدة 

الذين يكونون يف موؤخرة ال�سف. 
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- يف النهاية اأقول اإن ا�ستماع الطالب لالإذاعة وم�ساهدتهم للعرو�س يف 
حالة اجللو�س اأف�سل بكثري من حالة الوقوف، ويعطي قدرة اأكرث على الرتكيز 
وامل�ساهدة وكذلك ال�ستمتاع وعدم التذمر يف حالته اإطالة الإذاعة اأو امل�سهد. 

وقد يعلم بهذا الكثري ويقتنع به، لكنهم ي�سعون الالئمة على عدم توفر 
املكان املنا�سب للجلو�س، واأنا اأقول: اإن هذه حجة عليهم ل لهم فهم امل�سوؤولون 

عن خماطبة اإداراتهم يف هذه الأمور املهّمة.
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 فصل
برامج المشاهدة في اإلذاعة المدرسية

وهما:  األ  رئي�سني  �سقني  تتكون من  املدر�سية  الإذاعــة  اأن  تعلمون  كما 
�سوف  مــا  وهــو  امل�ساهدة  بــرامــج  والــثــاين:  وقــد حتدثنا عنها.  ال�سماع  بــرامــج 

نتحدث عنه الآن. 
جوهرية؛  واأهداًفا  كربى،  وفائدة  عظمى،  اأهمية  امل�ساهدة  لربامج  اإن 
فهي ت�سكل نحو 3٠% من عمل الإذاعة املدر�سية لذا �سوف اأق�سم احلديث عنها 

اإىل عدة نقاط وهي على النحو التايل:

اأواًل: تعريف برامج امل�ساهدة:
هــي بــرامــج تقدمها الإذاعــــة املــدر�ــســيــة اأمـــام الــطــالب اأو الــطــالــبــات يف 
م�ساهد  عبارة عن  وهــي  ال�سباحية،  الإذاعـــة  فــرتة  ال�سباحي خــالل  الطابور 
اأو معاجلة  الطالبات بطرح فكرة،  اأو  ق�سرية؛ بحيث يقوم عدد من الطالب 
�سلوك من خالل اأدوار متثيلية ين�سقونها فيما بينهم، فري�سلون من خالل هذا 
امل�سهد ر�سالة دينية، اأو ثقافية، اأو اجتماعية اأو وطنية اأو غريها من الر�سائل 

التي تدعو اإىل اخلري وتنهى عن ال�سر.

ثانًيا: اأهداف برامج امل�ساهدة:

�ساملة  الذكر،  �سابقة  ع�سر(  )الت�سعة  املدر�سية  الإذاعــة  اأهــداف  تعترب 
ا من  جلميع برامج الإذاعة والتي من بينها برامج امل�ساهدة، اإل اأن هناك بع�سً

الأهداف اخلا�سة لهذه الربامج حتتاج اإىل اإي�ساح وحتليل. 
لذا �سوف اأركز على خم�سة من هذه الأهــداف، واأف�سل يف �سرحها باإذن 

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

بحيث يعتمد اأداء الطالب اأو الطالبات على اختيار �سور ومناذج لفكرة 
معينة يريدون تقدميها؛ بحيث ُتظهر هذه ال�سورة الفكرة اإما مبظهر الرف�س 

واإما مبظهر القبول. 
فــمــثــاًل: اأذكــــر هــنــا �ــســورتــني لــفــكــرتــني اأولهـــمـــا �ــســورة تــدعــوك اإىل 
الرف�س وهي: �ساب ي�سمع الأذان وهو ي�ساهد التلفاز في�ستمر على امل�ساهدة 

دون �سالة. 
�سريط  اإىل  ي�ستمع  �ساب  القبول وهــي:  اإىل  الأخــرى تدعوك  وال�سورة 

ديني يحث على بر الوالدين، ثم يذهب هذا ال�ساب اإىل والده ويقبل راأ�سه.
الإذاعــة  لــذا على م�سرف  امل�ساهد  والرئي�س من  الأول  الهدف  هــذا هو 
والطالب، حماولة ع�سف اأذهانهم للخروج باأبدع �سورة، واأ�سدها تاأثرًيا فكلما 
امل�ساهد  اأبلغ؛ ر�سخت يف الأذهــان وطبعت، واأ�سبحت يف خميلة  كانت ال�سورة 
تدعوه، وحتركه لتطبيقها اأو تركها، اإذ اإن امل�سهد الناجح يعتمد على ال�سورة 
واقع  جــرب  من  وكــل  الــبــاردة،  ال�سورة  على  يعتمد  الــبــارد  وامل�سهد  الناجحة، 

امل�ساهد، اأو تابعها يعلم ذلك جيًدا.

الهدف الثاين: الرتكيز على هدف واحد: 
وهذه نقطة مهمة وهي حتديد الهدف من هذا امل�سهد، فامل�سهد حمكوم 
ق�سية  تعالج  تلفزيونية  حلقة  لي�س  فامل�سهد  الــوقــت،  وهــو  األ  مهم  بعامل 
ي�ساأل  اأن  امل�سهد  معد  على  لذا  البع�س؛  ببع�سها  خيوطها  تت�سابك  مت�سعبة، 
نف�سه قبل اإعداد امل�سهد: ما هديف من هذا امل�سهد؟ ويجيب عن �سوؤاله، ثم بعد 

ذلك يبداأ يف اإعداد م�سهده. 
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اأو  ال�سالة(  اأداء  )املحافظة على  امل�سهد  هــذا  مــن  يــقــول: هــديف  مــثــاًل  
)احرتام املعلم( اأو )ترك الغيبة( وهكذا من هذه الأهداف املحددة والوا�سحة، 
اأو هــدف مربوط  اأكــرث من هــدف،  ذلــك، بحيث يحدد  ول يقول مثاًل عك�س 
بهدف اآخر مثل )املحافظة على ال�سالة، وترك التدخني( فهذان هدفان واإن 
كان فيهما نوع ارتباط وهو تقوى اهلل بال�سالة، وترك املنكر وهو التدخني؛ اإل 
اأنه يجعل امل�سهد اأقل تاأثرًيا؛ لأن تركيز امل�ساهد ي�سبح منق�سًما اإىل ق�سمني، 

وقد ل تنطبع فيه ال�سورة جيًدا.
بينهما  الهدفان خمتلفني متاًما عن بع�سهما ولي�س  األ يكون  وكذلك 
اأ�سوء من الأول مثاًل )التفوق الدرا�سي للطالب، وترك غيبة  اأي رابط وهذا 
زمــالئــه( فــهــذا امل�سهد قــد يجعل املــ�ــســاهــد يــتــ�ــســاءل عــن مـــدى الــعــالقــة بني 

الهدفني، بدًل من التاأثر بهذا امل�سهد. 
اأو  اأي ربط  بت�سل�سل جميل، ومن دون  اخلال�سة: )حــدد هدًفا واحــًدا، 

تفعيل لأي هدف اآخر(. 

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

تربوي  دور  امل�سهد يف  ي�ساهم  الأهـــداف، حينما  اأروع  الهدف من  وهــذا 
هادف، يهدف اإىل حت�سني ال�سلوك املعوج لأبنائنا وفتياتنا من خالل ما يعر�سه 
اأو  املجتمع،  بدرا�سة  ُتعنى  امل�ساهد  فهذه  واقعهم،  حتاكي  موؤثرة  م�ساهد  من 
م�سح ل�سلوكياته، ثم تقييمها لدرا�سة ما هو معوج وت�سحيحه، وبيان ما هو 

م�ستقيم واحلث على التم�سك به. 
امل�ساهد،  بتلك  تعج  وهــي  ال�سا�سات،  متــالأ  التي  الإعـــالم  و�سائل  فهذه 
وامل�سل�سالت، وامل�سرحيات، التي تنتقي اخلبيث من ال�سلوك فتح�سنه للمجتمع، 
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م�ساوئ  جعلتها  الأخـــالق  فمكارم  فتقبحها؛  الأخـــالق  مــن  الطيب  وت�سفي 
الأخالق، و�سفا�سف الأمور جعلتها اأعاليها. 

وهكذا يكيدون بكل ما ي�ستطيعون من و�سائل لطم�س احلقائق، وتزييف 
الوقائع.

بعد هذا الو�سف لتلك احلالة التي عليها و�سائل اإعالمنا -اإل ما رحم 
ربي- حري بنا من هذا املقام اأن نح�سن ا�ستغالل هذه الو�سيلة الإعالمية التي 
بني اأيدينا، واأن نبدع ونخل�س يف اإخراجها اإىل �سبابنا وفتياتنا، ولنعلم باأن هذا 
العمل )امل�ساهد الإذاعية( ر�سالة مهمة تهدف اإىل تعديل كثري من ال�سلوكيات 

يف املجتمع، فال ندع هذه الفر�سة تفوتنا وت�سيع علينا دون ا�ستغالل لها. 
اأ�ساهد م�سهدا واحًداً  اأنا عن نف�سي لأقول: باأنني مل  ومن هنا اأحتدث 
يف م�سريتي الدرا�سية بني اأجواء املدار�س؛ اإل مرًة واحدًة يف املرحلة الثانوية 

فقط!!. 
الإذاعات  املدر�سية، وكذلك  الإدارات  الكثري من  ال�سديد تهمل  لالأ�سف 
امل�ساهد  جانب  وهــو  األ  املدر�سية؛  الإذاعـــة  مــن  املهم  ال�سق  هــذا  ال�سباحية؛ 
العملية  يخدم  مهم  لن�ساط  فــادحــة  وخــ�ــســارة  كبري،  خطاأ  وهــذا  ال�سباحية، 

الرتبوية يف املدر�سة، وي�سب يف ر�سيدها. 
ويف اعتقادي باأن اإهمال الإدارات والإذاعات املدر�سية لهذه امل�ساهد راجع 

اإىل عدة اأ�سباب منها: 
1- اجلهل باأهمية امل�ساهد وتاأثريها.

2- التهرب من اجلهد الذي يتطلبه امل�سهد يف الإعداد والتن�سيق. 
3- �سيق وقت الإذاعة، وعدم ال�سماح بزيادته.

٤- عدم وجود الت�سجيع من قبل الإدارة املدر�سية.
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5- نق�س بع�س الإمكانات املادية.
٦- الت�سويف.

7- الك�سل، و�سعف الهمة.
لذا على جميع الإدارات املدر�سية وم�سريف الإذاعــات دور كبري يف اإحياء 
ا الطلبة  دور هذه امل�ساهد التي ت�ساهم يف معاجلة �سلوكيات املجتمع وخ�سو�سً
والطالبات واأن يتذكروا قبل ذلك الأجر الكبري، والثواب اجلزيل يف هذا العمل 

العظيم اإذا احت�سبوا فيه الأجر من اهلل ولي�س من النا�س.
اخلال�سة: )عزيزي م�سرف الإذاعة: ل تنتظر الثناء على م�سهدك من 
تقييم  تبحث عن  بربك، ول  وتعلقك  رجــاءك  اجعل  لكن  املعلمني؛  اأو  املدير، 
اأردتــه من  الــذي  املثنني عليك، بل ابحث عن هدفك  جناح م�سهدك من قبل 

امل�سهد هل حتقق اأم ل، فهذا هو املعيار احلقيقي لنجاح امل�سهد(.
همومهم  يف  الطالبات  اأو  الــطــالب  م�صاركة  الــرابــع:  الــهــدف 

واأفراحهم:
وينبع هذا الهدف من طريقة اإعداد امل�سهد بحيث: هل يركز هذا امل�سهد 
وي�ساركهم  همومهم،  عــن  ينف�س  هــل  الطالبات،  اأو  الــطــالب  يــريــده  مــا  على 

اأفراحهم؟. 
ا واأن يركزوا عليها؛  فهذه النقطة يجب اأن ي�سع معدو امل�ساهد فوقها خطًّ
اأن توزن الأمــور فلي�س كل ما يريده امل�ساهدون )طالب، طالبات(  لكن يجب 
�ساحًلا للعر�س، ولي�س كل ما هو �سالح للعر�س يجب اأن يعر�س حتى لو كان 
اأو الطالبات واأفراحهم؛ فهناك موا�سيع يريد طرحها  يحكي هموم الطالب 
م�سرف الإذاعة يف امل�سهد، وهناك ق�سايا تريد اإدارة املدر�سة الرتكيز عليها يف 

امل�ساهد، وهناك م�ساهد تفر�س نف�سها بقوة لأهميتها وتاأثريها. 
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اخلال�سة: )اأن على م�سرف الإذاعة، ومعدي امل�ساهد الرتكيز على هموم 
واأفراح وتطلعات ال�سباب والفتيات؛ لكن باتزان وتن�سيق(. 

الهدف اخلام�س: التدريب على فنون امل�صرح، والإبداع فيها: 
تعترب امل�ساهد جماًل خ�سًبا يف التدريب على التمثيل امل�سرحي، اإذ اإنها 
تعتمد على اأدوار يقوم بها عدد من الطالب؛ بحيث يقوم هذا الطالب بالتدرب 
ل به، فيحاول بذل ق�سارى جهده يف اإظهار اإبداعاته  على اإتقان دور معني ُوكِّ
التمثيلية اأمام زمالئه من خالل ذلك امل�سهد، وقد تكون بدايته لي�ست بذلك 
اأ�سبح حمل  اإذا �سرب �سوف يجد نف�سه قد  اأنــه  اإل  بــه،  الــذي يطمح  امل�ستوى 
اإعــجــاب وتــاأثــري اأمـــام زمــالئــه. وهــذا هــو الـــدور الــذي تلعبه امل�ساهد األ وهو 
التدريب؛ فبقدر جهد القائمني على امل�سهد ومتكنهم من التدريب والتوجيه 

بقدر ما كانت نتائج الطالب امل�ساركني يف امل�سرح اأكرب واأف�سل. 
اإل اأنه يجب التنبيه على اأن هناك طالًبا موهوبني يف امل�سرح وي�ستطيعون 
التاأثري والإبداع يف امل�ساهد اأكرث من معدي امل�ساهد اأنف�سهم، ففي هذه احلالة 
اإعطائهم  بل  تهمي�سهم  اأو  اإهمالهم  وعــدم  املوهوبني،  بهوؤلء  الهتمام  يجب 
يف  كافية  م�ساحة  واإعطائهم  عليهم،  والثناء  وت�سجيعهم  الكاملة،  الفر�سة 
امل�ساركة يف اإعداد امل�سهد بالكامل باأنف�سهم والإ�سراف عليهم فقط، و�سوف جتد 

النتائج فوق اخليال باإذن اهلل. 
يف  والإبـــداع  التدرب  على  كبرية  فر�سة  تقدم  امل�ساهد  )اأن  اخلال�سة: 
وكذلك  اإهــمــالــه،  وعــدم  الأمـــر،  بهذا  العناية  فيجب  والتمثيل،  امل�سرح  فنون 

الرتكيز على املوهوبني يف هذا املجال(.
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ثالًثا: واقع امل�ساهد يف املدار�س: 
كل  يف  تقدم  التي  املدر�سية  الأن�سطة  بني  حمزًنا  واقــًعــا  امل�ساهد  حتتل 

جماعة، ون�ساط. 
بل رمبــا مل  املــدار�ــس  )امل�ساهد( يف كثري من  الن�ساط  هــذا  حيث يغيب 

ي�ساهده بع�س الطالب طوال فرتة الدرا�سة، ومن راأى لي�س كمن �سمع. 
امل�سهد  اأعــرف ما هو  واحــًدا يف حياتي، ومل  اإل م�سهًدا  اأ�ساهد  فاأنا مل 
اأثناء عر�س امل�سهد ما  اأت�ساءل  اأمام الطابور، فقد كنت  اأ�ساًل، وملاذا قاموا به 

الذي يقوم به الطالب؟ وملاذا ل يقومون به يف امل�سرح؟ وما الفائدة منه؟ 
هذا هو حايل مع اأول واآخر م�سهد راأيته، واأكاد اأجزم باأن هناك العديد 
حياتهم  يف  م�سهد  اأي  يــ�ــســاهــدوا  مل  والــطــالــبــات  الطلبة  اآلف  مــن  والــعــديــد 
الدرا�سية، بل رمبا ل يعلمون �سيًئا عن هذا الن�ساط �سيئا، ولكي تتاأكد ا�ساأل 

وابحث ثم ابداأ بنف�سك اأنت اأوًل و�ستجد الإجابة حمزنة. 
- اجلانب الثاين الذي اأريد احلديث عنه يف واقع امل�ساهد هو كيف تتم 

هذه امل�ساهد فيما لو وجدت يف بع�س املدار�س وما اآلية عملها؟ 
املــدار�ــس  ا  وخ�سو�سً احلــمــد،  وهلل  الن�ساط  بــهــذا  املــدار�ــس  بع�س  تهتم 
اأنها ت�سري كما يقال: على بركة اهلل. فلي�س هناك جدول معني  اإل  اخلا�سة، 
ت�سري عليه، ولي�س هناك انتقاء للموا�سيع التي يجب اأن تطرح، ولي�س هناك 

تقدير لعامل الوقت فقد يزيد وقد ينق�س )اإل ما رحم ربي(.
وكــل هــذه الأمــور هي ل �سك تــدل على عــدم وجــود خطة مدرو�سة من 
الوقت  من  الكثري  وفــر  قد  لكان  مت  لو  الأمــر  وهــذا  الدرا�سية،  ال�سنة  بداية 

واجلهد ف�ساًل عن و�سوح الأهداف، وو�سع النقاط على احلروف كما يقال. 
الواقع  والتوجيهات ملعاجلة هذا  الن�سائح  عــدًدا من  اأقــدم  �سوف  لــذا.. 

املوؤ�سف لهذه امل�ساهد يف الفقرة التالية. 
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رابًعا: تنبيهات ون�سائح حول امل�ساهد املدر�سية: 

واأن يكون فيه �سيء مــن اخللل  كــان لبــد  الأعــمــال مهما  اأي عمل مــن 
علينا  لذا  اآدم،  بني  �سنة  والنق�س  فالكمال هلل  اأمــر طبيعي؛  وهــذا  النق�س  اأو 

العرتاف باخلطاأ وتقبل النقد والتوجيه لت�سحيحه وتغيريه. 
من هذا املنطلق اأحببت التذكري والتوجيه على معاجلة بع�س الأخطاء 
التي تقع يف امل�ساهد املدر�سية والتي ذكرت جزًءا منها يف النقطة ال�سابقة، وقد 

جعلتها على �سكل نقاط لي�سهل فهمها، وتقبلها.
بــاأي  الــبــدء  اأمــامــك قــبــل  اآيـــة كــرميــة لتجعلها  اأود ذكـــر  الــبــدء  وقــبــل 

ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  زب  تــعــاىل:  الأعــمــال وهــي قوله  عمل مــن 
رب  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ     ائ  ى  ى        ې  ېې 

)التوبة: 1٠5(.
اأو  املدر�سية،  الإذاعـــة  يف  امل�ساهد  عر�س  ملواعيد  جــدول  بو�سع  قم   )1(
اأيام م�سهد، واجعل ذلك  اأو كل ع�سرة  اأربعاء م�سهد،  حتديدها مثاًل: كل يوم 
يف جدول ي�سلم اإىل الإدارة يف املدر�سة لالطالع عليه واملوافقة، وكذلك تعليقه 
يف جملة الإذاعة يف املدر�سة، والإعالن عنه يف الإذاعة ال�سباحية، حتى يكون 
اجلميع على علم )طلبة، ومعلمون( مبواعيد امل�ساهد، وكذلك يت�سنى ملن يريد 
امل�ساركة يف امل�ساهد من الطلبة احل�سور اإىل م�سرف الإذاعة يف وقت منا�سب 

ح�سب اجلدول.
)2( الإعالن عن ا�ستقبال الطالب الراغبني بامل�ساركة يف امل�ساهد، وهذا 
ا  من الأمور املهمة؛ فامل�ساهد لي�ست حكًرا على طالب جماعة الإذاعــة، واأي�سً
عن  الإعـــالن  الإذاعـــة  م�سرف  على  لــذا  فيها؛  امل�ساركة  مــن  ممنوعني  لي�سوا 
باأ�س  امل�ساركة والإبــداع، وكذلك ل  ا�ستقبال جماعة الإذاعــة لأي طالب يريد 
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التي  الأمــور  من  يعترب  ا  اأي�سً وهــذا  امل�ساهد  على  وتوزيعهم  الطالب  بتنويع 
جتعل عدًدا كبرًيا من الطلبة ي�ساركون يف امل�ساهد. 

)3( تدريب الطالب امل�ساركني على امل�سهد: فبعد حتديد امل�سهد املراد 
اأدوار، وتوزع هذه الأدوار على الطلبة امل�ساركني من  اإىل  عر�سه يتم تق�سيمه 
خالل رغبة كل طالب يف الدور الذي يعتقد اأنه ينا�سبه ويبدع فيه، ول مانع 
من م�ساركة م�سرف الإذاعة يف حتديد الأدوار بنف�سه؛ املهم اأن ل يتم اإجبار اأي 

طالب على دور ل يريده اأو قد يظهر عدم متكنه منه. 

ي�سمى  مــا  وهــو  عر�سه  قبل  امل�سهد  على  التدريب  دور  يــاأتــي  ذلــك  بعد 
)الربوفات(، فمن خالل هذه التجارب يتدرب الطالب على الدور الذي وكل 
به، ويتمكن من الإبــداع فيه، لذا على امل�سرف على اإعــداد امل�سهد اأن ي�ستخدم 
م�سرح املدر�سة لعمل هذه التجارب، وعدم القت�سار على اجلانب النظري، اأو 
حفظ الدور فقط، فال غنى عن التجربة، ففي هذه التجارب ت�ستطيع التعديل 
والتغيري٠ اأما اأمام اجلمهور فاأي خطاأ حم�سوب عليك، وبالتايل جناح امل�سهد 

من عدمه.

)٤( حتديد وقت عر�س امل�سهد: وهذه النقطة من الأمور املهمة جًدا، 
فامل�سهد لي�س حلقة تلفزيونية، ولي�س م�سرحية مفتوحة، بل هو فكرة معينة، 

وهدف حمدد، لذا يجب اأن ل يزيد عن وقت الإذاعة ال�سباحية املحدد. 

فاأنت تعلم عزيزي امل�سرف على امل�سهد اأن اأية زيادة يف امل�سهد حم�سوبة 
على احل�سة املدر�سية، وكذلك الإدارة املدر�سية، فهذا خمالف لالأنظمة، فال 
)خري  اأن  واعلم  املعلمني،  وكذلك  املدر�سة  اإدارة  اأمــام  حــرج  يف  نف�سك  جتعل 

الكالم ما قل ودل(. 
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)5( دعوة املعلمني اإىل امل�ساركة يف اإعداد امل�ساهد: 
اإل من لديه  وهذه من الأ�سياء املهمة يف عمل امل�ساهد، وقد ل يدركها 
خربة طويلة يف هذا املجال، اإذ اإن الأمر يتعلق باجلانب النف�سي؛ فكون م�سرف 
الثناء من  اأمــام الطابور فيح�سل على  امل�ساهد  الــذي يقوم بعمل  الإذاعــة هو 
ا من  املدير، وال�سكر من الزوار، والإعجاب من الطالب، هذا رمبا يجعل بع�سً
املعلمني يكن �سيًئا يف نف�سه، وقد يالحظ م�سرف الإذاعــة هذا ال�سيء وقد ل 
ي�سعر به؛ لذا على م�سرف الإذاعة اأن يدعو جميع املعلمني اإىل اإعداد اأي م�سهد 
يريدونه، ويقومون بالإ�سراف عليه، والإعداد له، فيح�سل بهذا فوائد عظيمة 

قد ل يدركها م�سرف الإذاعة اإل بعد ح�سولها فمنها: 
1- ذهاب ما يف نفو�س بع�س املعلمني عليه، لأنه قد فتح املجال للجميع.
اإعــداد امل�سهد بعد اإعدادهم لأحد  2- معرفة كثري من املعلمني متاعب 
امل�ساهد، وبهذا يعرفون الدور واجلهد الذي يقوم به م�سرف الإذاعة يف اإعداد 

امل�ساهد.
3- ح�سول تنوع وجتديد يف امل�ساهد من خالل جتدد الأفكار. 

٤- اإ�سعار للمعلمني باأهمية امل�ساهد، وامل�ساركة فيها، وكذلك دعمها.

  



79

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

 فصل
تطوير أدوات اإلذاعة المدرسية

اأدوات الإذاعــة املدر�سية، وم�ستلزمات طالب الإذاعــة،  بــالأدوات  واأق�سد 
فالإن�سان ل يعمل من دون اأدوات. 

وكما اأن جماعة الإذاعة كغريها من اجلماعات الأخرى حتتاج اإىل دعم 
لتوفري ما حتتاجه من اأدوات منها ما تواجه به اجلمهور، ومنها ما يكون حافًزا 

لها لعمل املزيد من الأن�سطة والربامج. 
اأتعرفون ما هي؟ ل  الأدوات  اأهــم هذه  �سوف نتحدث معكم عن   .. لذا 
غرفة  هــي:  الإذاعـــة  جماعة  اأدوات  من  اأداة  اأهــم  اإن  لكم:  قلت  اإن  ت�ستغربون 
ا،  جــدًّ وكثري  بل  كثري،  �سيٌء  ي�سيع  دونها  فمن  الإذاعـــة،  نعم غرفة  الإذاعـــة، 
األ  املــدار�ــس  به ولالأ�سف كثري من  تقوم  وا�سح، وهــذا ما  وي�سبح هناك خلل 
وهو عدم توفري غرفة جلماعة الإذاعة، ويكتفون فقط مبكان ب�سيط لغر�س 
حفظ الأجهزة ال�سوتية واإخراجها �سباًحا فقط ل غري؛ مع العلم باأن املباين 
التق�سري يف هذا  اأن  اإل  ال�سباحية  للوزارة تخ�س�س غرفة لالإذاعة  احلديثة 

الأمر هو من جانب الإدارة )اإدارة املدر�سة(.

اجلانب االأول من جوانب التطوير يف االإذاعة هو غرفة االإذاعة:

لذا �سوف اأحتدث معكم عن غرفة الإذاعة من حيث موا�سفاتها املطلوبة 
كغرفة لالإذاعة يف ثالث نقاط رئي�سة هي:

اأوًل: حجم الغرفة. 
ثانًيا: موقع الغرفة.

ثالًثا: خ�سو�سية الغرفة.
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اأوًل: حجم الغرفة: 
اإن متو�سط الغرف  غرفة الإذاعــة كغريها من الغرف املدر�سية، بحيث 
بالن�سبة  به  باأ�س  تبلغ م�ساحاتها ٤×5 مرت تقريًبا، وهذا احلجم ل  املدر�سية 
اأو�سع  غرفة  لختيار  جمــال  هناك  كــان  واإن  منا�سب،  هــو  بــل  الإذاعــــة  لغرفة 
جلماعة الإذاعة فال باأ�س بحكم ن�ساطها اليومي امل�ستمر، فنحن نعلم اأن هناك 
جماعات اأن�سطتها لي�ست يومية ومع ذلك توفر لها غرف خا�سة، وهذا ل باأ�س 
به لكن اأريد اأن اأقول باأن الإذاعة اأوىل واأهم فاإن كان هناك جمال لالختيار يف 
بداية ال�سنة الدرا�سية فلريكز على اأن تكون غرفة الإذاعة املدر�سية من اأكرب 
الغرف، هذا مطلب مني، واأعتقد اأنه مطلب كثري من م�سريف الإذاعة املدر�سية. 
اإن الواقع يف كثري من  اأقــول لك:  اأن  عزيزي القارئ الكرمي: يوؤ�سفني 
املدار�س هو العك�س، حيث يخ�س�س لالإذاعة اأ�سغر غرفة، بل رمبا من الغرف 
تخ�سي�س  عدم  اأو  الزنك،  من  غرفة  عن  عبارة  هي  والتي  املهملة  اخلارجية 
غرفة لالإذاعة املدر�سية من الأ�سل، وهذا يدل بال �سك على عدم الهتمام بل 
ا من معلميها  اأي�سً املدر�سة، ورمبا  اإدارة  قبل  الهتمام من  انعدام  اأقــول  رمبا 

جتاه هذا الن�ساط ال�سباحي املهم. 
ودعوين اأحتدث هنا عن جتربتي ال�سخ�سية يف غرف الإذاعة املدر�سية 
الــتــي مـــررت بــهــا، وعــمــلــت بــهــا �ــســنــوات طـــوال مــراحــل الــدرا�ــســة البــتــدائــيــة، 

واملتو�سطة، والثانوية. 
م�سحًكا  الأمـــر  كــان  البتدائية  املرحلة  يف  البــتــدائــيــة:  املرحلة  اأوًل: 
للغاية؛ حيث اإنه مل يكن هناك غرفة لالإذاعة املدر�سية اإطالًقا طوال ال�سنوات 
ال�ست التي مررت بها، فكانوا ي�سعون جهاز ال�سوت يف املق�سف، فاإذا اأتى ال�سباح 

اأخرجناه من املق�سف وو�سعناه اأمام الطابور وبداأنا الإذاعة.
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املدر�سية  الإذاعـــة  حــال  كــان  الــقــراء  اأعــزائــي  امل�سحكة  الطريقة  بهذه 
وهكذا،  الطابور  اأمــا  وي�سعونه  املق�سف  من  ال�سوت  جهاز  يخرجون  حيث 
اأجهزة  حفظ  مهامه  من  ا  اأي�سً الأطعمة  حفظ  املق�سف  مهام  من  اأن  فكما 

املدر�سية.  الإذاعة 
املتو�سطة  املرحلة  الأمر كثرًيا يف  املتو�سطة: مل يختلف  املرحلة  ثانًيا: 
ا غرفة خم�س�سة لالإذاعة  عن �سابقتها املرحلة البتدائية، فلم يكن هناك اأي�سً

املدر�سية مع كرثتها يف هذه املدر�سة.
املدر�سة(  )حار�س  احلار�س  غرفة  يف  تو�سع  ال�سوت  اأجهزة  كانت  فقد 
اأن  فاأ�ستطيع  الطابور وهكذا،  اأمــام  لتو�سع  الباكر  ال�سباح  ُتخرج يف  ثم  ومن 
الإذاعة  وتت�سلمها  لياًل،  فيها احلار�س  ينام  كانت م�سرتكة،  الغرفة  باأن  اأقول 
�سباًحا، هكذا مرت الأيام بيننا وبني حار�س املدر�سة يف هذه الغرفة، يتح�سن 
بها لياًل، ونغزوا عليه �سباًحا، وبهذه الأحوال مرت �سنوات املرحلة املتو�سطة 
بيننا وبني احلار�س طول  الغرفة  ال�سراكة يف  يف�سخ عقد  فلم  تغيري  اأي  دون 

ال�سنوات الثالثة!!
بع�س  الأمــر  اختلف  الأخــرية  املرحلة  هذه  يف  الثانوية:  املرحلة  ثالًثا: 

ال�سيء اإل اأنه مازال م�سحًكا وفيه بع�س الطرافة. 
كـــانـــت غـــرفـــة الإذاعـــــــــة يف هـــــذه املـــرحـــلـــة عــــبــــارة عــــن مــبــنــى خــ�ــســبــي 
 حقيقة ل خــيــال، كــان مبنى غــرفــة الإذاعــــة عــبــارة عــن غــرفــة م�سنوعة من 
تقريًبا  تتجاوز م�ساحتها  �سباك واحد فقط وكانت ل  اخل�سب، وحتتوي على 
2.5 مرت × 3.5 مرت، ب�سكل طويل اأي اإنها على �سكل م�ستطيل، هذه هي الغرفة 
غرفة جماعة الإذاعة املدر�سية عبارة عن م�ستطيل خ�سبي ل اأدري هل اأ�ستطيع 
اأن اأ�سميها )�سندقة(كما هو الدارج باللهجة العامية، حيث ت�سمى تلك الأبنية 

من اخل�سب )بال�سندقة(.
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وكانت تقع خلف طابور ال�سباح اإىل الي�سار تقريًبا، واملحزن املبكي اأننا 
كنا نقدم الإذاعة املدر�سية من هذه الغرفة )ال�سندقة( فال نخرج لنقدمها اأما 

الطابور بل من خلف الطابور حيث تقع هذه الغرفة. 
بع�س  يف  جند  الباكر  ال�سباح  يف  ناأتي  كنا  عندما  اأننا  الطرائف  ومــن 
اأن الغرفة كانت ت�ستخدم لتناول الوجبات  اأعتقد  الأحيان بقايا الفول، حيث 

لياًل، فن�ساهد الأدلة على ذلك �سباًحا. 
غرفة  اإىل  انتقلنا  بعدها  ال�سنتني،  نحو  تقريًبا  هكذا  الو�سع  وا�ستمر 
الطابور  اأمــام  كانت  حيث  مميًزا،  وموقعها  م�سلًحا،  بناوؤها  كــان  حيث  اأف�سل 
غرف  ببقية  مقارنة  ا  جــدًّ �سيقة  كانت  ولالأمانة  اأنــه  اإل  مبا�سرة  ال�سباحي 
املدر�سة. ومل يختلف الأمر بالن�سبة لتقدمي الإذاعة ال�سباحية فلم تزل تقدم 
اأمام  ال�سباحية  الإذاعــة  اأ لتقدمي  اأن موقعها كان مهيًّ الإذاعــة مع  من غرفة 

الطابور بن�سبه )%1٠٠(. 
الإذاعــة بينت فيها  ال�سريعة يف جتربتي الطويلة مع  بعد هذه الرحلة 
اأنها مل تختلف  اأعتقد  والتي  املدر�سية،  الإذاعـــة  به غــرف  مــرت  الــذي  الواقع 

كثرًيا عن الواقع الذي مررمت به ورمبا اأ�سوء. 
األ وهو:  - انتقل الآن اإىل اجلانب الثاين من املكان بعد حجم الغرفة 

موقع الغرفة.

ثانًيا: موقع الغرفة: 
تعترب غرفة الإذاعة من اأهم الغرف التي يجب العناية باختيار موقعها 
وذلك يرجع اإىل طبيعة براجمها كما هو معلوم حيث حتتاج يومًيا اإىل تقدمي 
الربنامج الإذاعي ال�سباحي اأمام اجلمهور، وتوفر موقع متميز لها يقع اأمام 
الطابور ال�سباحي ي�سهل عمل هذه اجلماعة، حيث ل حتتاج اإىل �سعوبة ووقت 
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كبري يف جتهيز اأجهزة ال�سوت واإخراجها اأمام الطابور يف ظل موقعها املتميز 
اأمام الطابور ال�سباحي. 

وهذا الأمر مهم، وعظيم لذا يجب على اإدارة املدر�سة ممثلة مبديرها 
اأوًل وم�سرف الإذاعة ثانًيا اختيار املكان املنا�سب لالإذاعة املدر�سية، وبذل اجلهد 

يف ذلك. 
اأمام  املدر�سية  الإذاعــة  الــوزارة يف اعتماد مكان غرفة  اأن�سى دور  كما ل 
الطابور ال�سباحي يف جميع خمططاتها واأعتقد اأن هذا الأمر معتمد يف كثري 
امل�ستاأجرة  املباين  اأ�سحاب  اإلــزام  على  العمل  وكذلك  احلكومية.  املدار�س  من 
اإر�سال خطاب  الطابور، و�سرورة  اأمام  املدر�سية  بعمل غرفة منا�سبة لالإذاعة 

جلميع مديري املدار�س لتفعيل هذا الأمر والهتمام به. 
والذي اأعتقده اأن هناك جهوًدا عظيمة تبذل من الوزارة لكن لبد من 
الرتكيز واملتابعة من قبل مراكز الإ�سراف الرتبوي، واإدارات التعليم باملناطق.

ثالًثا: خ�صو�صية الغرفة:
من الأمور املهمة واخل�سائ�س املطلوبة يف غرفة الإذاعــة هو اأن تتمتع 
تدار  فيها  الإذاعـــة؛  جماعة  لطالب  فقط  تكون  بحيث  م�ستقلة،  بخ�سو�سية 

براجمهم، وتدر�س اأهدافهم، وتعقد اجتماعاتهم.
اإمتام  بعد  تغلق  تكون خا�سة فقط لالإذاعة وطالبها وم�سرفها  بحيث 
الإذاعة ال�سباحية ويكون م�سرف الإذاعة هو من يتوىل هذه املهمة بحيث هو 

الذي يقوم بفتحها وغلقها �سباًحا، اأو يف غريها من الأوقات. 
احتياطًيا  مفتاًحا  البارزين  اجلماعة  طــالب  اأحــد  مينح  بــاأن  باأ�س  ول 

حت�سًبا لأي طارئ قد يحدث مل�سرف الإذاعة مينعه من احل�سور للمدر�سة. 
ا من فوائد هذه اخل�سو�سية التي متنح لغرفة الإذاعة ما يلي: واأي�سً
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 )1( احلفاظ على اأجهزة غرفة الإذاعة من �سوتيات، واأجهزة الكرتونية 
وغريها، من ال�سرقة. 

 )2( وكذلك منًعا لأي عبث قد يح�سل من بع�س الطلبة يف هذه الغرفة 
يف حال بقائها مفتوحة طوال اليوم، �سواء يف وقت الدوام الر�سمي اأم بعد الدوام 
الر�سمي يف ظل وجود بع�س الأن�سطة لبع�س اجلماعات بعد الدوام الر�سمي 
يف فرتة امل�ساء؛ حيث ل يوجد م�سرفون ول مراقبون فبقاوؤها مفتوحة بهذا 

ال�سكل يجعلها عر�سة كما ذكرنا لالأذى والتخريب. 
اأي كتاب يف غرفة الإذاعــة  باأننا مل جند  اأحــد الأيــام تفاجاأنا  واأذكــر يف 
املــدر�ــســيــة، حيث كــانــت غــرفــة الإذاعــــة حتــتــوي على الــعــديــد مــن الكتب التي 
اأن هذه الكتب قد �سرقت،  اأح�سرناها، و�ساهمنا يف توفريها؛ لكن الواقع هو 

واأعتقد بكل �سهولة، فالغرفة مفتوحة طوال 2٤ �ساعة!!.
اأية  اإقفال الغرفة يومًيا، وكذلك عدم م�ساركة  لذا يجب احلر�س على 
وتن�سيق مع  الإذاعــي وبرتتيب  الن�ساط  اإل يف  الغرفة  اأخــرى يف هذه  جماعة 

م�سرف الإذاعة.

 اجلانب الثاين من جوانب التطوير يف االإذاعة هو االأجهزة االإلكرتونية:
حتتاج جماعة الإذاعــة ب�سكل خا�س اإىل اهتمام بالغ يف توفري الأجهزة 

الإلكرتونية التي حتتاجها، وذلك نظًرا لحتياجات الربامج التي تقدمها. 
اأ�ــســرد لكم عـــدًداً مــن الأجــهــزة التي حتتاجها جماعة الإذاعـــة،  و�ــســوف 

وكذلك املجال الذي ت�ستخدم فيه هذه الأجهزة:

اأوًل: جهاز مكرب ال�صوت: 
الإذاعــة  اعتقادي، وجماعة  املدر�سة عموًما يف  اأهم جهاز حتتاجه  وهذا 
ا، فال غنى عنه يف تقدمي الإذاعة ال�سباحية، اأو احلفالت املدر�سية، اأو  خ�سو�سً

امل�سرحيات الرتبوية، والأعظم اإقامة ال�سلوات )�سالة الظهر(. 
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لذا؛ يجب العناية باختيار جودته وكذلك العناية باحلفاظ عليه، واإن 
كنت اأقرتح تخ�سي�س جهاز مكرب �سوت خا�س لالإذاعة املدر�سية حمايًة له من 
كرثة التنقالت،  وكذلك حتى ي�سبح هناك جهازان ملكرب ال�سوت يف املدر�سة يف 
حال تعطل اأحدهما يقدم الآخر بدياًل عنه، وبذلك ن�سمن ا�ستمرار الن�ساط 

الإذاعي وغريه من الن�ساطات من دون انقطاع باإذن اهلل. 
وكذلك اأركز على �سرورة العناية مبلحقات هذا اجلهاز )مكرب ال�سوت( 

والتي تتمثل بالآتي:-
1- ال�سماعات الداخلية: فيتطلب اأن يكون هناك عدد كاٍف من ال�سماعات 
وكذلك  املدر�سة،  اأرجــاء  جميع  اإىل  ال�سوت  و�سول  ت�سمن  بحيث  الداخلية، 
ت�سمن �سفاء ال�سوت، وعدم ت�سوي�سه اأو انقطاعه، لكي يت�سنى للطالب، وكافة 
امل�ستمعني من داخل املدر�سة ال�ستماع اإىل الربامج امللقاة بكل و�سوح واإن�سات.
ال�سماعات  على  الــرتكــيــز  يتطلب  وكــذلــك  اخلــارجــيــة:  ال�سماعات   -2
اخلارجية نظًرا ملا فيها من اخلري العظيم فهي ت�ستخدم يف تالوة القراآن قبل 
الطابور ال�سباحي بن�سف �ساعة تقريًبا، حيث يتم و�سع �سريط قراآين داخل 
يو�سع  اأو  امل�سجل،  ي�سغل  ثم  امل�سجل  بجوار  الالقط  يو�سع  ثم  ومن  امل�سجل 
مبا�سرة يف جهاز مكرب ال�سوت حيث تتوفر هذه اخلا�سية يف اأجهزة مكربات 
اإىل  اخلارجية  ال�سماعات  بوا�سطة  ال�سوت  يخرج  ثم  ومــن  احلديثة  ال�سوت 
اأرجاء احلي، يف هذا اجلو ال�سباحي، فتتقابل الن�سائم الإميانية، مع النفو�س 

املطمئنة من خالل هذا العمل العظيم. 
اخلـــارج حيث  اإىل  املدر�سية  الإذاعــــة  اإيــ�ــســال  ت�ساهم يف  ــا  اأيــ�ــسً وكــذلــك 

ي�ستفيد منها اجلريان )جريان املدر�سة( وكل من قرب من هذا ال�سوت. 
بق�سر  املــدر�ــســيــة  الإدارات  بــعــ�ــس  تــقــوم  الــ�ــســديــد  ولــالأ�ــســف  اأنـــه  اإل 
الــ�ــســمــاعــات اخلــارجــيــة عــلــى الـــقـــراآن الــكــرمي، واإغــالقــهــا يف اأثــنــاء تقدمي 
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الإذاعة، وهذا جهل عظيم وخطاأ كبري، فهذه الإذاعة ال�سباحية فيها خري 
فيها  وال�سنة،  احلكمة  فيها  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  ر�سول  و�سنة  اهلل،  ذكــر  فيها  عظيم، 
متر  ما  كل  يف  ال�سادقة  التوعية  فيها  النافع،  العلم  فيها  الطيبة،  الكلمة 

واأحداث. منا�سبات  البالد من  به 
فتح  ين�س على  و�ــســددهــا-  اهلل  الــــوزارة- حفظها  نــظــام  بـــاأن  العلم  مــع 
الإذاعة املدر�سية عرب ال�سماعات اخلارجية، ول اأعلم اأي مانع يف هذا الأمر من 

قبل الوزارة حفظها اهلل. 
اإل اأن بع�س مديري املدار�س- هداهم اهلل- يتعللون باأن هناك �سكاوى 
من بع�س اجلريان وهذه احلجة ترد على هوؤلء املديرين واجلريان، فكما اأن 
القراآن الكرمي يبث من قبل ال�سماعات اخلارجية مبدة تتجاوز الن�سف �ساعة، 

فما امل�سكلة يف ربع ال�ساعة القادمة التي تبث من خاللها الإذاعة؟!.
واإذا كان هذا اجلار- هداه اهلل- ل يريد �سماع هذه الإذاعة؛ فغريه يريد 

�سماعها وي�ستاق اإليها. 
لأحاديث  لت�ستمع  املنزل  �ساحة  يف  جتل�س  من  ال�سن  كبريات  من  فكم 
ملسو هيلع هللا ىلص ومواعظه من خــالل ما يبث من هــذه الإذاعـــة ال�سافية، وكــم من  النبي 
اإىل م�سامعها،  املدر�سية  الإذاعــة  الن�ساء من تفتح نافذة منزلها لي�سل �سوت 
تلك  فيها  يحفظ  م�سنية  ليلة  بــات  الـــذي  ال�سغري  ابنها  م�ساركة  لتنتظر 

الأن�سودة ليلقيها يف ال�سباح. 
اأن  اإل  اجلـــريان؛  اأولــئــك  مــن  الهمم  بع�س  وتلك  امل�ساعر،  بع�س  هــذه 
بع�سهم ولالأ�سف ل يفكر اإل بالنوم واأن ل يعكر نومه اأي �سوت فهو ل يكفيه 
نوم الليل حتى يتبعه بنوم النهار فهو ل يتنازل اأن ينق�س من نومه ولو ربع 

�ساعة فقط، عجًبا!.
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اأوًل  اأمــره هلل  اأمــره، وبيان نهجه، وت�سليم  لذا على مدير املدر�سة حزم 
ثم للنظام فال جمال للمجامالت يف اأمور اخلري، وا�سرب و�سوف جتد الثمرة 

باإذن اهلل. 
الأنـــواع احلديثة منه  مــن  العديد  )املــيــكــروفــون(: فهناك  الــالقــط   -3
لعل اأ�سهرها هو الذي يعلق على الثوب ب�سكل جميل، ومريح؛ بحيث يتيح لك 
القراءة بحرية، وت�ستطيع اأن مت�سك الورقة بيدك فتقلبها كيف ت�ساء دون اأية 

م�ساعدة، ودون اأي تغيري يف ال�سوت، ودون توقف. 
ول باأ�س باإح�سار لقطني بحيث يجعل اأحدهما مع املقدم والآخر يتنقل 
بني الطالب الآخرين بحيث ي�سمن ك�سب الوقت، و�سهولة العر�س مع العلم 

ا ل تتجاوز الثالثني رياًل تقريًبا. باأن بع�س اأنواعه رخي�سة جدًّ
حتى واإن مل يتوفر هــذا الــنــوع مــن الــلــواقــط؛ فــاإين اأ�ــســدد على وجــود 
حامل لالقط )امليكروفون( واأن تنتهي تلك الظاهرة امل�سحكة التي تقوم على 
املقدم  )امليكروفون(  الالقط  له  الطالب مثاًل ومي�سك  اأحد  الكلمة  يلقي  اأن 
بحيث يجعل الالقط قريًبا من فمه؛ وهذا فيه م�سقة للمقدم، ف�ساًل عن عدم 
و�سوح ال�سوت يف حال حترك الالقط مييًنا و�سماًل، ورمبا يجعل الطالب يف 

حرج اأمام زمالئه ب�سبب عدم و�سوح ال�سوت. 

ثانًيا: م�صجل ال�صوت: 
ولـــه عـــدة ا�ــســتــعــمــالت اأهــمــهــا بــث الـــقـــراآن الــكــرمي مــن خــاللــه، ومنها 
تخ�سي�س بع�س املقاطع املختارة من الأ�سرطة وبثها يف برامج الإذاعة، وكذلك 
متجهني  ال�سباحي  للطابور  الطالب  مغادرة  خــالل  اإن�سادي  مقطع  ت�سغيل 
اجلهاز  هــذا  توفري  يجب  لــذا  ال�ستعمالت  من  وغريها  الدرا�سية،  للف�سول 

واملحافظة عليه. 
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املجال  يــرتك  واأن  الإذاعـــة  كثرًيا يف  عليه  العتماد  عــدم  على  اأنبه  كما 
القراآن وغريه من الربامج؛ لي�ستفيد  الطلبة والطالبات يف قراءة  لإبداعات 

منها الطلبة والطالبات، ويتعودوا على الإلقاء. 
الإذاعــي  الربنامج  ت�سجيل  يف  عليه  العتماد  ميكن  اأنــه  ا  اأي�سً واأ�سيف 
تلك  اإىل  الــرجــوع  واإمكانية  والتوثيق،  احلفظ  لغر�س  وذلــك  كــامــل؛  ب�سكل 
اأحداثها وجمرياتها  اإليها، وال�ستمتاع بتذكر  اأي وقت وال�ستماع  الربامج يف 
حتى واإن كانت بعد �سنني طويلة حتًما �سيبقى لها طعمها وحالوتها، وكذلك 
م�ساركاتهم  اإىل  ي�ستمعوا  ولكي  لن�سخها  الأ�سرطة  هــذه  الإذاعـــة  طــالب  منح 
التي قدموها ويحتفظوا بها.. لذا؛ اأ�سري اإىل اأهمية اأن يتم ت�سجيل الربنامج 
اأو  الإذاعي ال�سباحي �سواًءا ب�سكل تلقائي بحيث يتم ت�سجيل يوم يف الأ�سبوع 
يومني، اأو اأن يتم عمل اأر�سيف خا�س لهذا العمل بحيث يتم ت�سجيل الربنامج 
الإذاعي ب�سكل كامل يومًيا، ول تظنوا اأن هذا العمل م�ستحيل اأو غري ممكن؛ 
جتهيز  هو  امل�سرف  على  ما  كل  اإن  حيث  بكثري  تت�سورون  مما  اأب�سط  هو  بل 
بداية  الت�سجيل يف  ال�سريط يف جهاز  يو�سع  الأ�سبوع بحيث  واحد يف  �سريط 
الإذاعة ويغلق يف نهايتها، ويف اليوم التايل ي�ستخدم ال�سريط نف�سه بحيث يبداأ 
ن�ستطيع  نف�سه؛وبهذا  ال�سريط  الثاين يف   لليوم  الإذاعــي  الربنامج  بت�سجيل 
ربع  يتجاوز  ل  الإذاعـــي  الربنامج  لأن  واحــد  �سريط  يف  برامج  خم�سة  حفظ 
ورمبا  كاملة  �ساعة  ت�سجيل  ي�ستطيع  الواحد  وال�سريط  اأقــل،  ورمبــا  ال�ساعة 
اأكـــرث.. لــذا؛ حــري مب�سريف الإذاعــــات التفكري يف هــذا الأمـــر و�ــســدقــوين لن 
ا بعد مرور �سنة اأو �سنتني بل �سرتجعون اإىل  تندموا على هذا اجلهد وخ�سو�سً
اأنتم وطالبكم و�ست�ستعيدون ذكريات تلك الإذاعات التي مرت  تلك الأ�سرطة 

ون�سيتموها اإل اأن توثيقها هو ما �ساعد على حفظها والعناية بها )1(. 
ـــــــــــــــــــــــــــ

)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: 
التاريخ، ول غنى عنه يف كثري من  التي غريت وجه  وهو من الأجهزة 
املجالت وكذلك الإذاعة املدر�سية حتتاج هذا اجلهاز، وت�ستفيد منه، فهو و�سيلة 
مهمة يف كثري من الأمور مثل اإعداد الكلمات والربامج الأخرى كتابًة وطباعًة، 
وعمل املطويات، وكذلك تنظيم جداول الإذاعة الأ�سبوعية من خالله، حيث 
ت�سهل عملية التغيري واحلــذف من خالله بدًل من اإعــداد مناذج جديدة من 

ا فيها نوع من امل�سقة. خارج املدر�سة، قد تكلف كثرًيا، واأي�سً
فوجود هذا اجلهاز مع الطابعة ي�سهل عدًدا من الربامج التي يقدمها 
ويعدها م�سرفو الإذاعات وطالبها، وهذا القرتاح مطبق يف بع�س الإذاعات يف 

بع�س املدار�س وهلل احلمد.

رابًعا: خدمة ال�صبكة العنكبوتية )الإنرتنت(: 
من الأ�سياء املهمة يف تطوير الأدوات الإذاعية وجود هذه اخلدمة خدمة 
ال�سبكة العنكبوتية والتي متكنك من الت�سال بالعديد من املواقع التعليمية 
والهادفة؛ فوجودها يف غرفة الإذاعة وبني اأيدي معدي الربامج ي�سهل عليهم 
اأ�سياء عديدة واأمــوًرا حميدة منها على �سبيل املثال ل احل�سر �سهولة البحث 
عن املعلومات واإعداد الكلمات، وكذلك التفاعل مع الأحداث الدينية والوطنية 
املعلومات  ال�سطح؛ فيتيح وجود هذه اخلدمة احل�سول على  التي تطراأ على 
والأبــحــاث الكثرية والغزيرة عن هــذه الأحـــداث ومــن ثم نقلها عرب الإذاعــة 

املدر�سية. 
عالوة على امل�ساركة يف العديد من املنا�سبات الوطنية مثل اأ�سبوع املرور، 
الإرهــاب، وكذلك احلمالت  الت�سامن الوطني �سد  والدفاع املدين، وحمالت 
التوا�سل معها  الوطنية ملكافحة املخدرات؛ كل هذه الأحــداث واملنا�سبات يتم 
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واملــتــابــعــة لأخــبــارهــا عــرب هــذه اخلــدمــة ممــا يجعل الإذاعــــة املــدر�ــســيــة منرًبا 
ممكن  جهد  بكل  وينقلها  بــاأول  اأوًل  الأحــداث  يتابع  وطنًيا  اإ�سالمًيا  اإعالميا 
الدرا�سة وحما�سن  اآلف الطالب والطالبات يف مقاعد  اإىل  ليو�سل ر�سالتها 

التعليم.
كما اأنه جمال خ�سب يف كل ما يتعلق بالأبحاث واملطويات التي حتتاجها 
املدار�س ب�سورة عامة؛ لذا وجوده �سوف يخدم الإذاعة ب�سورة خا�سة، واملدر�سة 

ب�سورة عامة.
اأمتنى من اهلل اأن ي�سل قلمي اإىل امل�سوؤولني، لي�ساهموا يف هذا امل�سروع 
والعملية  خا�سة  ب�سورة  الطالب  تخدم  التي  امل�ساريع  مــن  وغــريه  الــهــادف، 

التعليمية والرتبوية ب�سورة عامة.
وتف�سيالته،  املدر�سية  لــالإذاعــة  املنا�سب  املــكــان  عــن  تكلمنا  اأن  بعد   -
اأدوات  تطوير  مراحل  من  كمرحلتني  وا�ستعمالتها  الإلكرتونية  والأجــهــزة 
الإذاعة؛ ن�سل الآن اإىل تطوير اأدوات الإذاعة من خالل احتياجها اإىل جمموعة 
تعطي  والتي  واخلارجية،  الداخلية  اللوحات  وعدد من  الب�سيط،  الأثــاث  من 
والهتمام،  الرتتيب  وي�ساهد  يــرى  وهــو  الإذاعـــة  نحو  متفائلة  نظرة  الــزائــر 
وكذلك للتعريف بالأن�سطة الإذاعية من خالل اللوحات الداخلية واخلارجية.

لذا اأفردت لها �سيًئا من التف�سيل والبيان.

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

من الأ�سياء التي ت�سرح النف�س، اأن ترى غرفة الإذاعة، اأو اأية غرفة من 
والطاولت، م�سفوفة  الأدراج  فيها  من�سقة،  الأخــرى مرتبة  غرف اجلماعات 
مرتبة، فيها العديد من اأدوات الأثاث التي حتتاجها غرفة الإذاعة والتي قد 
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الغرفة  والتن�سيق لهذه  العمل  املهم هو  واآخــر؛ لكن  تختلف من ذوق م�سرف 
ولعل من اأهم هذه الأدوات ما يلي:

1- طاولة بحجم 1مرت × ٠.5مرت مل�سرف الإذاعة تتوفر بها اأهم الأدوات 
املكتبية مثل الدبا�سة، واخلرامة، والأقالم، وامل�ساطر، والورق، وغريها.

2- طاولة كبرية بعر�س اجلدار م�ستطيلة ال�سكل والغر�س منها اأن ت�سع 
جميع طالب اجلماعة بحيث يلتفون حولها، في�سهل عليهم احلوار واحلديث 
حول الإذاعة وبراجمها، وكذلك ميكنهم الكتابة واإعداد الكلمات وغريها من 

الأعمال والربامج من خاللها. 
3- وجود عدد كاٍف من الكرا�سي، وهذا متوفر يف جميع املدار�س. 

٤- وجود درج �سغري يحتوي على عدد من الكتب التي ميكن ال�ستعانة 
بها يف اإعداد الربامج.

مــتــوفــرة يف  والــطــابــعــة، وهــي  الآيل  للحا�سب  5- وجـــود طــاولــة خا�سة 
الأ�سواق، وتوفر م�ساحة كبرية. 

٦- وجود جهاز تكييف وهذا مطلب مهم واإن�ساين يف ظل ارتفاع درجات 
احلرارة كما هو معلوم لذا على اإدارة املدر�سة األ تزهد فيه.

- اجلانب الثاين واملهم من اإعداد وترتيب غرفة الإذاعــة هو اللوحات 
مبكان  الأهمية  من  اللوحات  وهــذه  اخلارجية،  اأم  الداخلية  �سواء  احلائطية 
اأن نتحدث عنها؛ فهي تعترب هوية تعريفية لغرفة الإذاعة، حيث يتمكن من 
قراءتها طالب الإذاعــة وغريهم، فيتعرفون من خاللها على اأهداف الإذاعة 

ون�ساطاتها. 
وقد ق�سمت هذه اللوحات احلائطية اإىل ق�سمني داخلية وخارجية:
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اأوًل: اللوحات الداخلية: 
وهي اللوحات التي يجب اأن تتوفر وتو�سع داخل غرفة الإذاعة املدر�سية 

ومن هذه اللوحات ما يلي: 
1- لوحة تبني اأهداف الإذاعة املدر�سية، ون�ساطاتها التي تقدمها، تو�سع 
يف مكان بارز يف غرفة الإذاعة، ويف�سل اأن تكون اأمام الباب مبا�سرة لكي يت�سنى 
لكل من يدخل غرفة الإذاعــة النظر اإليها وقراءتها، ويكتب يف نهاية اللوحة 

اإعداد/ جماعة الإذاعة - باإ�سراف/ )م�سرف اجلماعة(.
اأع�ساء جماعة الإذاعــة املدر�سية، ب�سكل مرتب ومن�سق،  2- لوحة تبني 
بحيث يجعل يف بدايتها م�سرف الإذاعــة ثم بقية الأع�ساء بت�سل�سل وترتيب، 
وقد اقرتحت اأن يتم ت�سمية كل ع�سو اأو كل ع�سوين بلقب معني مثل حمرر، 
اجلماعة،  طــالب  نفو�س  يف  احلما�س  زرع  بهدف  وهكذا  قــارئ،  مقدم،  من�سق، 
للوحة  )منــوذج  النموذج:   هــذا  يف  بيناها  وقــد  بينهم  فيما  التناف�س  واإ�سعال 

اأع�ساء جماعة الإذاعة املدر�سية(

ثانًيا: اللوحات اخلارجية: 
وهي التي تو�سع خارج غرفة الإذاعة املدر�سية، يف املمرات اأو غريها. من 

هذه اللوحات ما يلي:

1- لوحة مكتوب عليها )غرفة جماعة الإذاعة( تعلق فوق الباب بحيث 
تكون دلياًل للطالب للتعرف على هذه اجلماعة، ولبيان اأن لالإذاعة غرفة يف 

هذه املدر�سة فينبغي األ تهمل. 

2- لوحة خارجية تو�سع خارج غرفة الإذاعة املدر�سية، اأو يف اأي مكان 
مــن فــنــاء املــدر�ــســة الــوا�ــســع، تــكــون هــذه الــلــوحــة عــبــارة عــن جملة اأ�سبوعية 
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يريد  من  وكل  اجلماعة،  اأع�ساء  براجمها  باإعداد  يقوم  املدر�سية،  لالإذاعة 
املمرات،  بارز مثل  تو�سع يف مكان  فيها من خارج طالب اجلماعة،  امل�ساركة 
وتغري براجمها اأ�سبوعًيا، لذا يف�سل اأن تكون هذه اللوحة عبارة عن جيوب 
اللوحة  اإىل تغيري  الأوراق، وتبدل بكل �سهولة، وبهذا ل يحتاج  تو�سع فيها 

واإمنا فقط تغيري الورق. 

الإعالمية،  الإذاعـــة  ر�سالة  من  مهم  جــزء  عن  عبارة  هي  املجلة  وهــذه 
فعلى م�سريف الإذاعات وطالبها العناية بهذه املجلة، وانتقاء موا�سيعها بعناية، 
وكذلك  للطالب،  ت�سجيًعا  م�ساركته  حتت  طالب  كل  ا�سم  يو�سع  اأن  وكذلك 
الإعالن يف الإذاعة عن ا�ستقبال اأية م�ساركة هادفة لو�سعها يف املجلة، وكذلك 
الإجــابــات طوال  ت�ستقبل  بحيث  وجائزة  �سوؤال  عبارة عن  زاويــة خا�سة  و�سع 
اأربعاء  اأو  �سبت،  يوم  الفائز كل  الإذاعــة، ويعلن عن  الأ�سبوع من قبل م�سرف 
باإجراء قرعة بني الفائزين اأو اختيار اأف�سل م�ساركة، وهذه الفكرة ت�ساهم يف 
رفع عدد قراء املجلة حيث اأن اأي �سخ�س يريد قراءة ال�سوؤال لبد واأن تقع عينه 
على اأحد املوا�سيع التي يف املجلة؛ لذا اأقرتح اأن تكون اإجابة ال�سوؤال موجودة 
بني فقرات املجلة حتى يتحم�س الطالب لقراءة جميع فقرات املجلة، وبذلك 

حت�سل الفائدة املرجوة باإذن اهلل. 

- وللعلم فاإن: جميع هذه اللوحات الداخلية واخلارجية قبل اأي �سيء 
هي دعوة اإىل الهدى واخلري؛ فاجلميع ي�سارك فيها وي�ساهم فيها بدافع اخلري 

والن�سيحة، حمت�سبني الأجر واملثوبة من اهلل. 

بارز،  ن�ساط  عن  اخلارجية  اأم  الداخلية  �سواء  اللوحات  هذه  تعرب  كما 
وعمل دوؤوب ي�ستحق عليه ال�سكر والعرفان، وهي يف البداية ت�سب يف م�سلحة 
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اأية اإدارة مدر�سية عند زيارة اأي م�سوؤول في�ساهد هذا الإبداع والتميز، ثم ت�سب 
بعد ذلك يف ر�سيد م�سرف الإذاعة وطالبها. 

اإىل اهلل، واإظهار املدر�سة  فال تدعوا هذه الفر�سة العظيمة يف الدعوة 
ب�سورة ح�سنة طيبة، ول تن�سوا التعاون فيما بينكم فاإن يد اهلل مع اجلماعة. 
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 فصل
حوافز لتشجيع طالب اإلذاعة

التطوير  اإىل  تــــوؤدي  الــتــي  الــعــوامــل  اأهـــم  مــن  الت�سجيع  عــامــل  يعترب 
عليه  ي�سيطر  والت�سجيع  التحفيز  اأي عمل يخلو من عوامل  اإن  اإذ  والتغيري، 
امل�سلمني  فنحن  تطوعًيا،  العمل  كــان  اإذا  ا  وخ�سو�سً التقدم،  وعــدم  الــوقــوف 
بفطرتنا نوؤمن باأن كل عمل �سالح �سوف جنازى ونثاب عليه، اإل اأنه ل مانع 
من و�سع حوافز للقفز اإىل الأمام ، فاجلنة لي�ست باًبا واحًدا، واإمنا )ثمانية( 

اأبواب، ولي�ست درجة واحدة واإمنا )مائة( درجة. 
ا، واإدارة املدر�سة  من هذا املنطلق يجب اأن ي�سلك م�سرف الإذاعة خ�سو�سً
والإبــداع  الإذاعــة  يف  امل�ساركة  على  الطالب  لت�سجيع  التحفيز  اأ�سلوب  عموًما 
فيها، وتقدمي اأق�سى ما ي�ستطيعون، وال�ستمرار على هذا احلما�س طوال اأيام 

ال�سنة.
وقد ق�سمت هذه احلوافز اإىل ق�سمني: ـ 

اأواًل: حوافز مادية:

وت�سمل عدة �سور، منها على �سبيل املثال ل احل�سر:
1- ق�سيمة �سراء كتب من اإحدى املكتبات. 

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

فمثاًل  مرحلة  اإىل  مرحلة  من  يختلف  املبلغ  هــذا  اأن  اإىل  التنبيه  واأود 
اأربعني  اأو  ريــاًل،  ا مثاًل ع�سرين  اأقــل جــدًّ املرحلة البتدائية قد تكتفي مببلغ 

رياًل. وتذكر اأن هذا املال اأجر لك عند اهلل تثاب عليه فال ترتدد. 
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اإدارة  الإذاعــة من قبل  3- دفع ر�سوم دورة يف اخلطابة لطالب جماعة 
املدر�سة، فالإدارة الناجحة ت�سعى  اإىل النجاح وتبذل من اأجله.

٤- دفع ر�سوم يوم واحد لطالب جماعة الإذاعة يف اإحدى مدن الألعاب، 
وهذا خا�س بطالب املرحلة البتدائية.

غري  اأم  املبا�سرة  ب�سورها  �ــســواء  املــاديــة  احلــوافــز  مــن  الكثري  وغــريهــا 
املبا�سرة، املهم اأن ت�سل ر�سالتها اإىل القلب.

ثانًيا: حوافز معنوية:

ل  املادية، وقد  بكثري من احلوافز  اأكــرث  بل  املعنوية متعددة  واحلوافز 
ا واإدارة املدر�سة عموًما عذر يف عدم تنفيذها يف  يكون مل�سرف الإذاعة خ�سو�سً

ظل انعدام تكلفتها املادية اأو ب�ساطتها يف التكلفة اإن وجدت. 
وهذه احلوافز كثرية واحلمد هلل، وحري مب�سرف الإذاعة واإدارة املدر�سة 
والأن�سطة  املعنوي مع طالب اجلماعات  التحفيز  الطريق طريق  �سلوك هذا 

املدر�سية املتعددة.
و�سوف اأذكر هنا عدًدا من احلوافز املعنوية على �سبيل املثال ل احل�سر:

1- عمل اإفطار جماعي لطالب اجلماعة يف غرفة الإذاعة.
2- القيام برحلة برية قريبة، وب�سيطة تتعرف بها اجلماعة على بع�سها 

البع�س. 
3- اإعداد �سهادات �سكر لطالب اجلماعة. 

٤- تعليق بطاقات على اجليب متييًزا وت�سجيًعا لهم.
5- توجيه الثناء لهم من مدير املدر�سة بني الفرتة والأخرى.

٦- تكرمي طالب اجلماعة يف احلفل اخلتامي لالأن�سطة.
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7- تعقيب م�سرف الإذاعة على م�ساركة طالبه بالثناء والإعجاب. 
 ٨- اإعفاوؤهم من الطابور ال�سباحي وتوجههم مبا�سرة اإىل ف�سولهم.

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

1٠- ثناء املعلمني على طالب اجلماعة والفتخار بهم.
ختاًما اأقول: اإن كل هذه الأعمال وجميع هذه احلوافز �ستنعك�س اإيجابيًّا 

على الطالب والطالبات، ومن ثم �ستح�سد النتائج مثمرة باإذن اهلل.
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 فصل
التجديد في اإلذاعة المدرسية

اإذا كنت ت�سعى دائًما اإىل التميز يف اأي عمل تقوم به، وجتتهد يف الو�سول 
اإىل القمة فاعلم اأن �سر التميز هو التجديد، التجديد يف كل �سيء. 

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

لذا؛ على من ي�سعى اإىل الإبداع، ويفكر فيه اأن يركز على عامل التجديد، 
ويحر�س عليه حتى يبقى دائًما يف القمة. 

وهذا ما ن�سعى اإليه يف اإذاعتنا ال�سباحية فنحن نريدها اأن تكون دائًما 
متميزة، ودائما موؤثرة، فهذا هو الهدف الذي ن�سعى اإليه ونحر�س عليه. 

الأ�سباب  ببذل  اإل  عليه؛  والــتــوكــل  اهلل  دعــاء  بعد  اإليها  لنا  �سبيل  ول 
والجتهاد فيها.

ال�سباحية، وهــو ما  الإذاعـــة  التجديد يف هــذه  الأ�سباب هو  واأهــم هــذه 
�سوف نتحدث عنه يف هذه ال�سفحات باإذن اهلل. 

يف البداية اأمامك عزيزي م�سرف الإذاعة بحر وا�سع من التجديد ينبع 
من اإبداعاتك وابتكاراتك فاأنت ت�ستطيع فعل الكثري والكثري بال حدود.. 

التجديد  مراحل  يف  ت�سب  التي  الأفكار  ببع�س  امل�ساهمة  اأحببت  لــذا؛ 
لهذه الإذاعة ال�سباحية، وهي كالتايل:

فهناك  لها،  ح�سر  ل  التي  املتنوعة  الــربامــج  مــن  العديد  لدينا  اأوًل: 
الآلف من الربامج الدينية، والثقافية، والجتماعية، والريا�سية، والعلمية.. 

والعديد من هذه الربامج املتنوعة والهادفة. 



99

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

حمددة  برامج  على  الإذاعـــة  وم�سرفة  م�سرف  عزيزي  تقت�سر  فلماذا 
ومكررة طوال الف�سل الدرا�سي، ورمبا طوال ال�سنة الدرا�سية. 

وبــعــد ذلــك نــتــ�ــســاءل: ملـــاذا يــعــر�ــس الــطــالب والــطــالــبــات عــن الإذاعـــة 
م�سيعة  البع�س  اعتربها  ورمبــا  بل  �سماعها؟  من  ميلون  وملــاذا  املدر�سية؟ 

للوقت؟!. 
اجلواب: نحن من نتحمل اللوم اأوًل م�سرفني وم�سرفات فماذا فعلنا يف 
ال�سباحية لكي يحبها الطالب والطالبات، ويحر�سوا على �سماعها،  الإذاعــة 
وال�ستفادة منها؟.. لالأ�سف الكثري من تلك الإذاعات مل تفعل اأي �سيء ملعاجلة 
اأو�ساع اإذاعتها، والتي يف احلقيقة وبكل �سفافية اأ�سبحت )ميتة( بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة من معاٍن؛ فلي�س فيها اأي روح فقط روتني معني يبداأ بـ)نقدم لكم 
اإذاعتنا(ويختم بـ)على اأمل اللقاء بكم( فلي�س هناك اأي عبارة غريهما.. جفت 

العبارات، وحميت الكلمات... 
اعذروين اإن ق�سوت عليكم بع�س ال�سيء، فاإين ما اأردت اإل حتريك الهمم، 
باأن ا�ستالمكم زمام الأمور يف الإذاعة املدر�سية  اأعلم  وتن�سيط الطاقات، فاأنا 
بــاإذن اهلل  املدر�سية هو  الإذاعــة  اأو م�سرفات لهذه اجلماعة جماعة  كم�سرفني 
نابع من اإميانكم باأهمية الدعوة اإىل اهلل لن�سرها عرب هذا املنرب، وثانًياَ تطوع 
اأو�سيكم  لذا  العمل؛  عــالوات مقابل هذا  اأو  اأيــة حمفزات  فلي�س هناك  منكم 

بال�سرب واحت�ساب الأجر. 
وقد ر�سدت جريدة املدينة يف ملحقها تقريًرا يف تاريخ 1٤25/3/29هـــ، 
اأفواه الطالب  لر�سد واقع الإذاعــة املدر�سة، وبيان �سلبياتها واإيجابياتها من 

اأنف�سهم، لذا اأنقل لكم هذا التقرير، الذي ل ينق�سه الو�سوح.
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)الإذاعة املدر�صية هل هي )اأذن يف مالطا(؟(
)اإجماع على اأن اخلجل عن�سر اأ�سا�س يف نفور الطالب من امل�ساركة(

- ا�ستطالع يحيى احلربي )جريدة املدينة(:
ذات  وهــي  مــدار�ــســنــا،  يف  العريقة  الن�ساطات  اأحـــد  ال�سباحية  الإذاعــــة 
فوائد اإعالمية وتربوية متنوعة، لكنها تعاين من بع�س الق�سور يف امل�ساركة 

الطالبية، كما اأن الكثريين ل يرون اأهمية يف متابعتها.. 
ال�سطور التالية تك�سف ما خرجنا به.. 

يف البدء يرى الطالب م-م-ع اأن الإذاعة املدر�سية من اأهم الربامج التي 
تنمي مواهب الطالب وتطورها، ويتحدث عن اأ�سباب اإحجام كثري من الطالب 
يف هذا الن�ساط في�سري اإىل اأن اخلجل هو اأحد اأبرز هذه الأ�سباب اإ�سافة اإىل 
املــرجــوة من  الفائدة  الــطــالب، وعــدم معرفة  ملواهب  واملدر�سة  الأهــل  اإهــمــال 
حمــددة  جمموعة  على  الف�سول  طــالب  معظم  اعتماد  اإىل  اإ�ــســافــة  الإذاعــــة، 

للن�ساط الإذاعي دون اإتاحة الفر�سة لالآخرين. 
- زيدوا وقتها:

الأ�سباب  اأبــرز  اخلجل  اأن  يف  �سابقه  مع  فيتفق  �س  ي-ع-  الطالب  اأمــا 
اأن  ويــرى  باملدر�سة،  ال�سباحية  الإذاعــة  يف  امل�ساركة  عن  الطالب  اإحجام  يف 
والتعدد يف  وقتها  زيادة  املقدمة يف مدر�سته مفيدة مقرتحا  الإذاعــة  برامج 

براجمها. 
- ال�سوت و�سعوبات النطق.

وي�سيف الطالب ن- �س- م اإىل اأن اخلجل وعنا�سر اأخرى جتعل الطالب 
ينفرون من امل�ساركة يف الإذاعة ال�سباحية حيث يقول اإن عدم مالءمة ال�سوت 
الإذاعـــة  بــرامــج  زيـــادة  ويــقــرتح  لــالإحــجــام،  اإ�سافيان  �سببان  النطق  و�سعوبة 
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اإىل  اإ�سافة  جيد  ب�سكل  ومعًدا  مرتًبا  يكون  اأف�سل  مكان  اإىل  مكانها  وتعديل 
�سرورة الهتمام بال�سماعات واأجهزة املايكروفون. 

- التعود �سروري:
ويرى الطالب ج- ز- ب اأن تعويد الطالب على امل�ساركة يف الإذاعة املدر�سية 
ي�ساعد يف ت�سجيع كل الطالب لتقدمي م�ساهماتهم يف هذا املجال، وقال اإن هذا 

الت�سجيع ميكن اأن يتمثل يف اإلقاء كلمة اأو امل�ساركة بن�سيد اأو غريه. 
- حتفيز متنوع:

الإذاعــي  الن�ساط  على  الطالب  لت�سجيع  الأفكار  بع�س  ع-ع-ع  ويقرتح 
املتفوقني  الطالب  اأ�سماء  وذكر  �سهرية  م�سابقات  طرح  اإن  ويقول  ال�سباحي، 

اأ�سبوعيا من اأف�سل الأفكار للت�سجيع. 
- الإعاقة ال�سمعية:

من  ك�سبب  ال�سمعية  الإعــاقــات  اإىل  النظر  ت  �ــس-  ن-  الطالب  ويلفت 
الأ�سباب التي حتد من م�ساركات الطالب يف الإذاعة املدر�سية ال�سباحية، وقال 

اإن التاأكد من �سالمة جميع الطالب �سمعًيا �سيزيد من امل�ساركات. 
- التاأخر هو ال�سبب:

اإن  بالالئمة على زمالئه الطالب حيث يقول:  الطالب م-ع-اأ  وينحى 
دورات  اإقــامــة  ويقرتح  امل�ساركة،  عن  تقاع�سهم  �سبب  هو  ال�سباحي  تاأخرهم 

وندوات لتوعية الطالب بالن�ساط الإذاعي واأهميته. 
- املتابعة والتنوع:

ويتفق الطالب )ح-ع-ج(، و )ع-ع(، و )ع- ز-خ(، و )ن-ح- �س(، و )م-
اأ- �س( على اأن الإذاعة املدر�سية بحاجة اإىل التنوع يف براجمها لتكون ن�ساًطا 

م�سجًعا للمتابعة وامل�ساركة.)جريدة املدينة(.
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اأكــرث مــن )مــائــة( برنامج متنوع لي�سهل  اأيــديــكــم  اأ�ــســع بــني  ومــن هنا 
عليكم التجديد يف الربامج والتاأثري يف ال�سامع ، ولكن يجب اأن تتذكر باأن باب 

التجديد لي�س حم�سوًرا فال متل من البحث. 
القراآن 
الكرمي

احلديث 
التقنية حديث و�سرحاآية وتف�سريال�سريف

والعامل
من القائلمن هوعجائبغرائباأعداد

اأرقام قيا�سيةمعلم وطالبتذكر�سوؤال وجواباأحلى الكالم

معلومات لغزقف!!
عامة

اخرتاعات 
غريت وجه 

التاريخ

اآية و�سبب 
النزول

مهنة علة وعالجانظر حولكحوادث
ومهنيون

كتب 
وموؤلفون

�سخ�سيات بداياتاآداب
لها تاريخ

ثمانية يف 
نهاياتثمانية

يعجبني ول هل تعلمفتوىقل ول تقلعامل وجاهل
يعجبني

من 
ال�سيدلية 

النبوية
اأخطاء مفردات

لفظية
اأحداث 
ملعلوماتكوتواريخ

على الباغي 
تدور الدوائر

مواهب 
واأفكار

معلومات 
اأمثالحكمعامة

موعظةطرفةن�سائحو�سيةاأبيات �سعرية
دقيقة 
ريا�سية

الوقاية خري 
من العالج

حدث هذا 
اليوم

اأ�سماء 
ومعاين

معامل 
�سياحية



103

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

القراآن 
الكرمي

احلديث 
التقنية حديث و�سرحاآية وتف�سريال�سريف

والعامل

معارك ق�سة
لالأذكياء األوان ومعاينوفتوحات

فقط
اخترب 

معلوماتك

معجزات �سرية عامل
كونية

حماورات 
�سعرية

جتارب 
م�سيئة

الدعاء من 
القراآن

من اأ�سراط 
اأقالم بيت ومعنىال�ساعة

و�سطور
من بيت 

النبوة
حوار مع 

معلم
متعة 

بناء الذاتهمم عاليةفوائد طبيةنور على نوراحلديث

مكارم 
�سموخن�سيداأع�ساب طبيةنوادرالأخالق

عادات 
وتقاليد

كيف اأخدم 
الإ�سالم

حوار مع 
طالب

من حياة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص

نغمات 
رم�سانية

معارك 
وفتوحات

من اأذكار 
امل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص

�سنائع 
املعروف 

تقي م�سارع 
ال�سوء

ق�سائد 
اأنقذت 

اأ�سحابها

م�سطلحات 
وتعريفات

ن�سائح 
من ذاكرة تفكري واإبداعمرورية

الف�ساء اأوائل الطبالتاريخ
والكون

ب�ستان 
نتائج خري جلي�سالفوائد

واإح�ساءات
الطب 
اأحكام فقهيةالنف�سي

تـــاأخـــذوا منها  اأن  اأرجـــو مــن اهلل  الــتــي  املــتــنــوعــة  الــربامــج  بــعــد هـــذه 
ما  وهــو  األ  املطروحة  الــربامــج  يف  مهم  بــاأمــر  التذكري  اأود  وافــر،  بن�سيب 
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مـــدى مــنــا�ــســبــة ومــالئــمــة الــربنــامــج الـــذي نــطــرحــه عــلــى هـــذه الــفــئــة من 
الطالبات. اأو  الطالب 

فكما هو معلوم اأن هناك ثالث مراحل درا�سية مير بها الطالب وهي:
- املرحلة البتدائية: من عمر )٦- 12( �سنة. 
- املرحلة املتو�سطة: من عمر )12- 15( �سنة. 

- املرحلة الثانوية: من عمر )15- 1٨( �سنة.
تنا�سبها  التي  وبراجمها  لها خ�سائ�سها  املراحل  وكل مرحلة من هذه 

وتوؤثر يف م�ستمعيها ب�سكل اأكرب.  

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

 12  -٦( املرحلة  هــذه  يف  الطفل  اأن  اإىل  العلمية  الدرا�سات  ت�سري  حيث 
املراحل  يف  وهــو  ال�ستطالع،  حــب  يف  القوية  رغبته  اإ�سباع  اإىل  يحتاج  �سنة( 
الثالث الأوىل من املرحلة البتدائية مييل اإىل اخليال والتمثيل واملحاكاة التي 
املنتظمة  غري  الجتماعية  ال�سوابط  من  ينتقل  وهو  جمتمعه،  من  ي�ستقيها 
التي كان يعي�سها يف منزله اإىل ال�سوابط الجتماعية املنتظمة داخل املدر�سة، 
ال�سن الإكثار من ق�س�س  "القدوة احل�سنة" وينبغي يف هذه  اإىل  وهنا يحتاج 

القراآن الكرمي وال�سرية النبوية املطهرة التي تنمي فيهم اخليال املتزن.
ويبداأ من �سن العا�سرة )الرابع ابتدائي( يف النتقال اإىل مرحلة الواقعية 
فاأ�سبح  واقعية،  مادية  معارف  اكت�ساب  اإىل  الطفل  يحتاج  وهنا  واملو�سوعية، 
لزاًما علينا معاونتهم على تكوين اجتاهات فكرية �سوية، وتدريبهم على القيام 
باأدوار اجتماعية، واللتزام بالأخالق والن�سباط، وتعليمهم امل�ساركة البناءة 
والعطاء للمجتمع والعتماد على النف�س، وت�سجيعهم على الأن�سطة املتنوعة  
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والربامج  الفقرات  الإكثار من  على  نوؤكد  احلالة  ويف هذه  فنية(،  ـ  )ريا�سية 
التي حتتوي على الأنا�سيد الإ�سالمية املوؤثرة، والألعاب اجلماعية والريا�سية، 
اأنــواع  على  التعرف  اإىل  الطفل  تدفع  التي  وامل�سابقات  الإذاعــيــة،  وامل�سل�سالت 
العلوم واخلربات، التي تثري يف نفو�سهم ال�سعور الواقعي بالنجاح، كما ميكن 
ثم  الف�سل  جلماعة  النتماء  وتعميق  الآخــريــن،  اآراء  احــرتام  على  تعويدهم 
املدر�سة وبالتايل املجتمع، كما يتعني غر�س عادة القراءة يف نفو�سهم، وتقدمي 

العلم ب�سورة مقنعة قائمة على املناق�سة اجلادة.
ولتحقيق هذه الأهداف ميكن عمل التايل: 

- يعد البحث عن اأخبار املدر�سة العملية والجتماعية اأهم اأهداف هذه 
املرحلة التي ينبغي اأن ي�سارك فيها جميع التالميذ. 

- يقوم الطالب بالبحث " بنف�سه " يف بطون الكتب عن مناذج م�سرفة 
من التاريخ ويخت�سرها ثم يقدمها باأ�سلوبه. 

- اإجراء م�سابقات مبا�سرة من �سالة الإذاعة اإىل اجلمهور، بحيث يتوجه 
املجيب اإىل غرفة الإذاعة لالإجابة عن ال�سوؤال. 

اأو  اإجــراء م�سابقات علمية بني الف�سول وتــذاع عرب الإذاعــة مبا�سرة   -
م�سجلة.

- اإجراء حتقيق اإذاعي حول مو�سوع ما " كاأن توؤخذ اآراء جمموعة من 
الطالب يف م�سكلة رمي املخلفات يف فناء املدر�سة الأ�سباب واحللول " ثم عر�س 

ذلك على امل�سرف املناوب ومدير املدر�سة واإذاعة هذه اللقاءات. 
- تنفيذ م�سرحيات اإذاعية مب�سطة حتث على قيم تربوية. 

- اإجراء التلميذ حواًرا مع �سخ�سية زارت املدر�سة، اأو مع مدير املدر�سة 
حول مو�سوع ما. 
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" كاملحافظة  الإذاعــة  الرتبوية عرب  للق�سايا  لنا يف معاجلتنا  وينبغي 
اأ�سلوب اخلطاب يف طرحنا لهذه الق�سية،  " مراعاة  على النظافة ال�سخ�سية 
اأ�سلوب  باتخاذ  للم�سكلة  طرحنا  يف  لأنــنــا  الإعــالمــي؛  اجلــانــب  مــن  وتناولها 
الوعيد والتاأنيب �سيتاأ�سل هذا املفهوم يف نفو�س التالميذ، وي�سبح �سلوًكا عملًيا 
يف حياتهم، اإ�سافة اإىل عوائده غري امل�سمونة، بل ينبغي اأن نتخذ من اأ�سلوب 
املو�سوعات؛  العملي حلل مثل هذه  الدليل  الإقناع ومقارعة احلجة باحلجة 
يرفع من  لأنه  ال�سرع  به  اأمر  �سلوك ح�ساري  باأن هذا  التلميذ  نقنع  فعندما 
�ساأننا كم�سلمني، واأن النظافة رمز رفعتنا ومنعتنا، وهي الطريق نحو جمتمع 
نظيف خال من الأمرا�س، ثم نذكر بع�سا من �سلبيات عدم النظافة واأ�سرارها 
ال�سحية والجتماعية والقت�سادية، ف�سوف ينتهي التلميذ عن هذه الفعلة؛ 
لأنه بحكم تكوينه يف هذه املرحلة �سهل الت�سكيل، وقد ارتكزت هذه املعلومات 

يف ذاكرته بناًءا على قناعة �سخ�سية. 

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

تعد هذه املرحلة بداية املراهقة عند الطفل، وي�سحب هذه املرحلة التي 
تكون حافلة ب�سل�سلة تغيريات ج�سمية واجتماعية وانفعالية رغبة ال�سباب يف 
الظهور اأمام الآخرين ب�سكل خمتلف، حيث يبداأ اهتمامهم باملظهر ال�سخ�سي، 
الطالب  مييل  وهنا  الــقــدرات،  واإثــبــات  ذواتــهــم،  لتحقيق  العلمي  والتناف�س 
حماولة  وبالتايل  خمتلفة،  تبدو  التي  البطولية  بال�سخ�سيات  الإعجاب  اإىل 
املغامرات، والرحالت، وال�سجاعة، واملنزلة  حماكاتها، ومن ذلك: مو�سوعات 

الجتماعية العليا.
لحت�سان  حمطة  تكون  اأن  ميكن  التي  الو�سائل  اأهــم  الإذاعـــة  وتعترب 
الطاقات، والتعبري عن الأفكار والطموحات، والنقا�س، وتقبل الآراء، وخا�سة 

من الأ�سخا�س الذين يقدرهم التلميذ، ويعجب بهم.
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ومن الأمثلة العملية التي ميكن اأن تغطي هذه املرحلة: اإجراء لقاءات 
مع طالب متميزين ملعرفة طموحاتهم واأمانيهم، ثم �سوؤال اأحد املعلمني عن 
التاريخ  املعلم بنماذج من  العملية لتحقيق الأحــالم، وهنا ي�ست�سهد  الطريقة 

احلديث والتاريخ القدمي لأنا�س حققوا ماآربهم نتيجة اجلد والهتمام.. 
ا القيام برحالت علمية ل�ستك�ساف نظرية على الطبيعة،  ومن ذلك اأي�سً
وح�سور الإذاعة هنا لت�سجيل وقائع الرحلة، ثم اإذاعتها على الطالب، وميكن 
اأن يتم التن�سيق لتكون الرحلة يف وقت الدرا�سة، ويتم الت�سال هاتفيا بالزمالء 

ملعرفة ما تو�سلوا اإليه يف رحالتهم. 
كما ميكن اإجراء م�سرحيات اإذاعية لنماذج م�سرقة من التاريخ، واإظهار 

بطولتهم، ومراكزهم العلمية التي نبغوا فيها.. ليحذوا حذوهم.  

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

وتــعــد هـــذه الــفــرتة مــن اأخــطــر مــراحــل حــيــاة الــ�ــســاب، وفــيــهــا تتبلور 
ال�سخ�سية وتكت�سب خ�سائ�سها احلياتية املقبلة، وهنا ينبغي اأن نوؤ�سل فيهم 
لت�سكيل  البيولوجية  وال�ستفادة من طبيعتهم  بكل م�ساربها،  الثقافة  مفهوم 
واملناق�سة  البحث  اإىل  ال�ساب  بتفكري  النتقال  خالل  من  وتوجيهها  ميولهم 
والو�سول اإىل علة الأ�سياء نتيجة للقناعة ل فر�س الواقع، وذلك �سينمي ثقته 

بذاته واحرتامه لالآخرين. 
ويف هذه املرحلة يبداأ اإعداد ال�ساب للحياة العملية، اأو النتقال اإىل مراحل 
العامة،  العملية  احلياة  معرتك  يف  الدخول  اأو   ،" " اجلامعة  جديدة  علمية 
وبذلك ير�سم لنف�سه طريق امل�ستقبل، لذا يراعى يف الإذاعة املدر�سية اهتمامها 
تو�سيح  اأو  قدراته،  تنا�سب  التي  واملهن  امل�ستقبل،  جتاه  ال�ساب  تفكري  بتاأهيل 
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اأراد موا�سلة م�سواره التعليمي، وبالتايل يجب اأن تكون  املجالت العلمية ملن 
ورغباتهم،  الطالب من خاللها عن ميولهم  املدر�سية متنف�ًسا يعرب  الإذاعــة 
والجتاهات والقيم الإيجابية مع البعد عن اإعطاء التعليمات واملواعظ ب�سكل 
ال�سرتاك يف  على  وحثه  املنوعة،  املدر�سة  باأخبار  الهتمام  كما يجب  مبا�سر، 

اإعدادها وتقدميها.. وهكذا ن�ساهم يف ا�ستهالك طاقته الكامنة ب�سكل مفيد.
- جتديد الدماء يف الإذاعــة، وذلك من خالل جتديد الطالب الذين 
ي�ساركون يف الإذاعة، وكذا جتديد الطالبات يف مدار�سهن؛ فالواقع يف مدار�سنا 
اأن من يقراأ القراآن الكرمي طوال ال�سنة طالب واحد، ومن يلقي الن�سيد طالب 
واحــد، ومــن يقدم الإذاعـــة طالب واحــد، ول يختلف الأمــر كذلك يف اإذاعــات 
وهكذا  واحـــدة  طالبة  يــوم  كــل  ال�سباحية  الكلمة  تلقي  فمن  البنات  مــدار�ــس 
حتتكر الإذاعة املدر�سية طوال ال�سنة على جمموعة من الطالب والطالبات يف 

كثري من املدار�س ـ اإل ما رحم ربي ـ.
بعيدة  ويجعلها  املدر�سية  لــالإذاعــة  الفتور  يـــورث  �سك  دون  مــن  وهـــذا 
اأداء ر�سالتها ب�سكل موؤثر وفعال؛ فعندما يعتاد الطالب على �سماع ذلك  عن 
الربنامج من طالب واحد، حتًما �سوف ميلون من ذلك، ورمبا يعر�سون عنه؛ 
فال نكن �سبًبا يف هذا الفتور والإعرا�س عن الإذاعة ال�سباحية لذا علينا اإتباع 

نهج التجديد يف طلبة وطالبات الإذاعة ال�سباحية.
ويل معكم هذه الأمثلة التي ت�ساعد على التجديد.
عزيزي م�سرف الإذاعة - عزيزتي م�سرفة الإذاعة: 

- اجعل هناك عدًدا من الطالب لقراءة القراآن ممن يجيدون الرتتيل 
والتجويد، مثاًل اخرت خم�سة طالب بحيث يقراأ كل يوم طالب من اخلمي�س 

اإىل الأربعاء وهكذا.
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ترتيب معني  على  ووزعهم  الأنا�سيد  لإلقاء  الطلبة  نخبة من  اخرت   -
اآخر  طالب  يلقي  الثاين  الأ�سبوع  ويف  طالب،  الأول  الأ�سبوع  يف  يلقي  بحيث 
وهكذا يتتابعون يف الإلقاء كل يعرف دوره ثم يتكرر الدور يف املرة التالية بهذا 

الرتتيب نف�سه. 
- اجعل هناك عدًدا من الطلبة بحيث يقومون باإعداد الكلمات واإلقائها، 
ول تركز على طالب واحد حتى واإن كان مبدًعا يف اإعداد الكلمات ال�سباحية 
واإلقائها بل اأطلب من غريه من الطالب اأن يلقي الكلمة ال�سباحية، و�سجعهم 
ال�سباحية،  الــكــلــمــة  اإىل  امل�ستمعون  الــطــلــبــة  يتحم�س  حــتــى  وهــكــذا  عــلــيــهــا، 

وينتظرون كل يوم �سوت جديد لها. 
ا نوعها و�سكلها ثم وزعها على طالبك  - باقي الفقرات يف الإذاعة اأي�سً
دون تخ�سي�س لهم، مثاًل: ل جتعل هناك طالب خم�س�س يف فقرة هل تعلم 
اإح�سار احلكم فقط،  اأنت عليك  اأو خم�س�س للِحَكم؛ بحيث تقول له:  فقط، 
واأنت عليك اإعداد فقرة هل تعلم فقط؛ ل بل عليك اأن تعطيهم كل يوم فقرة 
خمتلفة عن الأخرى، فمن اأح�سر احلكمة اليوم يح�سر غًدا فقرة هل تعلم .. 

وهكذا حتى تظهر اإبداعاتهم وينتظرها ال�سامع بكل �سغف و�سوق. 
- بهذا التجديد يف الطلبة وكذلك الطالبات �سوف ترى وجوًها جديدة، 

وت�سمع اأ�سواًتا جميلة، وتخرج اإبداعات كامنة... باإذن اهلل. 
ا اأود التنبيه على اأمٍر مهم األ وهو: اأنه قد يطغى الن�ساط الإذاعي  واأي�سً
املدر�سية  وواجباتهم  ن�ساطاتهم  باقي  على  املتحم�سني  الطالب  لدى  خا�سة 

فين�سرفون كليًة لهذا الأمر على ح�ساب بقية الأمور املطلوبة منهم.
وهذا الأمر يتعار�س كلًيا مع اأهداف الإذاعة املدر�سية؛ فم�ستوى الطالب 
اأوًل، ثم الأن�سطة املدر�سية ثانًيا.. لذا؛ علينا املوازنة بني الأمرين،  الدرا�سي 

واإعطاء كل اأمٍرٍ حقه.
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وكذلك: اأختم بالتنبيه على اأن الغرية واحل�سد بني طالب الإذاعة قد 
التعامل مع هذه  امل�سرف  اإذا مل يح�سن  حتدث وبالتايل ت�سبح عاماًل هداًما 

الأمور وح�سمها يف الوقت املنا�سب والأ�سلوب املنا�سب.
- التجديد يف امل�ساهد التمثيلية، وتغيري الروتني والنمط الذي مت�سي 
عليه؛ فاملوا�سيع متكررة مثاًل بر الوالدين، والكلمات حمفوظة؛ بحيث يحفظ 
ا معينة ما اإن ياأتي امل�سهد اإل وي�سمعونها  الطالب امل�ساركون يف امل�سهد ن�سو�سً

اأمام الطالب مع بع�س من احلركات... ثم ينتهي امل�سهد.
بالطبع �سوف تكون النتيجة غري مر�سية فكما يقال: لكل فعل ردة فعل 

م�ساوية له يف القوة ومعاك�سة له يف الجتاه. 
ا �سوف يقابل بــربود، وهذا  اأي�سً التمثيلي يقدم بربود  امل�سهد  فــاإذا كان 
هو ال�سبب الذي يجعل امل�سهد التمثيلي غري موؤثر اإطالًقا ورمبا ين�سى بعد 

النتهاء من عر�سه مبا�سرة كاأن �سيًئا مل يكن. 
لذا احر�س عزيزي امل�سرف - عزيزتي امل�سرفة على التجديد يف امل�ساهد 

التمثيلية واإليك عدًدا من الأمثلة: 
- اخرت موا�سيع جديدة مل�ساهدك التمثيلية، واإياك اأن تخاف من عدم 
تقبلها بل احر�س دائًما على عدم ا�ستعجال النتائج، ول تعباأ مبن يطلق عليك 
الأحكام من دون �سبب؛ بل ا�ستمر يف طرح مو�سوعاتك اجلديدة، و�سوف جتد 

النتيجة املرجوة باإذن اهلل. 
ا من هذه املوا�سيع:  واإليك بع�سً
- )ال�ستخدام ال�سيئ للجوال(.

- )م�ساهدة املواقع اخلليعة(.
- )املعاك�سات يف الأ�سواق(.
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- )ال�ستهزاء بال�سعائر الدينية(.
- )الت�سبه بالكفار(.

- )امل�ساجرات خارج املدر�سة(.
- )التفوق الدرا�سي(.

- )ت�سجيع الأندية... ل يعني... تفرق الأحبة(.
- )احذر رفقاء ال�سوء(.

-)تعاطي املخدرات... هالك... و�سياع(.
- )التفحيط.. املتعة بنكهة املوت(.

وكذلك قم ببع�س الإ�سافات اجلميلة من خالل مكرب ال�سوت مثل: 
- مقطع قراآن.
- مقطع ن�سيد.

- مقطع من حما�سرة... اإلخ.
ينا�سب  ما  ح�سب  الطالب  يرتديه  الــذي  الــزّى  با�ستخدام  قم  وكذلك 

الدور مثاًل: 
- لب�س بالطو اأبي�س )اإذا كان الدور ميثل �سخ�سية الطبيب(.

- لب�س ب�ست1، وثوب ق�سري، وحلية )اإذا كان الدور ميثل �سخ�سية دينية(.
- لب�س بدلة ريا�سية )اإذا كان الدور ميثل �سخ�سية ريا�سية(.

املراأة  الــدور ميثل �سخ�سية  )اإذا كان  - )للطالبات( لب�س حجاب كامل 
املحت�سمة(.

وكذلك قم با�ستخدام بع�س الأدوات التي تخدم الدور يف امل�سهد مثل: 
- ا�ستخدام بع�س املا�سات والكرا�سي.

ْي َلُه ، يرتديه اأْهُل الريف يف ال�ستاء. �ْسج ، ل ُكمَّ وف غليظ النَّ )1( ِك�َساٌء من �سَ
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- ا�ستخدام ع�سى يتكئ عليها اإذا كان الدور يخدم �سخ�سية كبري ال�سن.
- ا�ستخدام النظارات.

- ا�ستخدام كتاب اأو م�سحف )اإذا كان امل�سهد يتطلب ذلك(.
وهي  بالرتتريون  ي�سمى  ما  اأو  الأحمر(  )الأيودين  مطهر  ا�ستخدام   -
مادة حمراء معقمة �سائلة �سبيهة بالدم ت�ستخدم )للدللة على اأن هناك اإ�سابة 

اأو جرح( وهي موجودة يف ال�سيدليات. 
- ا�ــســتــخــدام الأجــهــزة الإلــكــرتونــيــة احلــديــثــة مــثــل: اجلــــوال، التلفاز، 

احلا�سب الآيل )لب توب( اإذا كان امل�سهد يتطلب اإح�سار اأحدها.
واخــرت  الأدوار،  على  وتوزيعهم  الــطــالب  تنويع  على  احــر�ــس  وكــذلــك 
لكل م�سهد طالًبا جدد بقدر امل�ستطاع ومن ف�سول متعددة، ول تقت�سر على 
ا ينتظر هذه الفر�سة  طالب معينني، حتى واإن كانوا متميزين فغريهم اأي�سً

للم�ساركة واإظهار متيزه. 
اخلال�سة )اأن كل هذه الطرق والو�سائل يف �سبيل التجديد والتطوير 
يف امل�ساهد التمثيلية حتتاج جهًدا، ووقًتا، وماًل... لكن اإذا احت�سبت الأجر عند 
اهلل؛ �سوف ت�سعر باأن كل ما تقوم به جهد قليل يف طريق بحر الدعوة اإىل اهلل، 
فف�سل اهلل عليك عظيم، وعملك �سعيف؛ فابذل العمل )ال�سالح(- واأخل�س 
النية، و�سوف جتد هذه الأعمال باإذن اهلل يف �سحائف اأعمالك يوم ل ينفع مال 

ول بنون اإل من اأتى اهلل بقلب �سليم(. 
- جتديد امل�سرفني وامل�سرفات على الإذاعة املدر�سية: واأرجو األ يغ�سب 
مني حمبوا الإذاعة من امل�سرفني وامل�سرفات فاأنا اأعلم حر�سكم جميًعا وبذلكم 
تريد  اأنــك  فكما  والتغيري..  التبديل  الــكــون  يف  اهلل  �سنة  هــذه  لكن،  للجهود 
ا غريك يريد اأن ي�سع له ب�سمة فيها،  امل�ساركة يف الإذاعة وامل�ساهمة فيها فاأي�سً
فال مانع من املناف�سة بني املعلمني يف تويل الإ�سراف على الإذاعــة املدر�سية، 
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�سنة  كــل  ُيختار  بحيث  وحتــديــده  ذلــك  تنظيم  والإدارة  املدر�سة  مدير  وعلى 
الإذاعــة  ال�سباحية، وكذلك م�سرفة جديدة على  الإذاعــة  م�سرف جديد على 

ال�سباحية كل �سنة وهكذا.
وما اأريد التنبيه عليه هو اأن كونك اأيها املعلم واأيتها املعلمة ل�ست م�سرًفا 
على الإذاعة املدر�سية ل يعني عدم اأحقيتك يف امل�ساركة يف اإجناح الإذاعة؛ بل 
ما  بقدر  الإذاعــــة  يف  ف�ساهم  واحـــد،  بيت  ويف  واحـــدة،  �سفينة  يف  جميًعا  نحن 
ت�ستطيع �سواء يف براجمك اأم اأفكارك اأم م�ساهدك، فهذا جمال للدعوة اإىل اهلل 

ولي�س حكًرا على اأحد. 
رحم  مــا  اإل  ـ  ذلــك  خــالف  على  مدار�سنا  واقــع  اإن  ال�سديد!!  ولالأ�سف 
ربي- فم�سرف الإذاعة ثابت ل يتغري ي�ستمر لعدة �سنوات رمبا ت�سل خلم�س اأو 
ع�سر �سنوات وهذا بالطبع �سد التجديد والتطوير الذي نن�سده من الإذاعات 

املدر�سية.
وم�سرفة  م�سرف  يف  تتوفر  اأن  ينبغي  مهمة  نقاط  عــدة  طــرح  اأود  كما 
ا اأن يتم اختيار امل�سرفني وامل�سرفات بناًءا عليها  الإذاعة املدر�سية بل؛ اأود اأي�سً

قدر الإمكان:
اإىل  مييل  ل  ومــتــزنــة،  هــادئــة  �سخ�سية  امل�سرف  �سخ�سية  تكون  اأن   -1

الغ�سب والع�سبية لأتفه الأمور.
2- اأن يكون وا�سع الثقافة والطالع.

�سيكون  لأنــه  الآخرين  مع  وتعامله  مواعيده  يف  من�سبًطا  يكون  اأن   -3
قدوة ملن يعملون معه من الطالب.

تعزيزها  على  والعمل  لنقلها  ي�سعى  مت�سلبة  اآراء  لــه  تكون  ل  اأن   -٤
اأن يكون معتدًل هدفه الأول  وتر�سيخها يف نفو�س الطالب عرب الإذاعــة، بل 

والأخري خدمة الطالب والنهو�س مب�ستواه الفكري.
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5- اأن تكون لديه املقدرة على العمل اجلماعي واإدارة اجلماعة.
٦- اأن يعمل على التجديد والتنويع يف برناجمه الإذاعي.

ا على تعليمها والنهو�س بها  7- اأن يكون مهتًما باللغة العربية حري�سً
واحلفاظ عليها.

برناجًما  ي�سع  واأن  ومنهج �سحيح  �سليمة  عقيدة  �ساحب  يكون  اأن   -٨
يعمل على حتقيق جملة من الأهداف.

9- اأن يكون متعاوًنا وعادًل ويقبل النقد ب�سدر رحب. 
يــغــري من  املــدر�ــســيــة؛ بحيث  الإذاعـــــة  الــتــجــديــد يف م�سمى جــمــاعــة   -
"فر�سان املنرب"  "نادي املذيعني" اأو  "جنوم الكلمة" اأو  "جماعة الإذاعة" اإىل 
اأو غريها من  اأو جماعة ال�سلف(-  "اأ�سدقاء الإذاعة" اأو )اأحفاد ال�سحابة  اأو 
من  يتم  الإذاعـــة  جماعة  م�سمى  يف  تغيري  اإحـــداث  اإىل  تهدف  التي  الأ�ــســمــاء 
الطالبات  اأو  واإ�سعار للطالب  الإذاعــة،  امل�ساركة يف  اإىل  الطالب  خالله جذب 

باأن جماعة الإذاعة املدر�سية تعي�س تغيرًيا حقيقًيا ي�ستحق ال�سكر والثناء.
حتتويه  ومــا  امل�سمون  جتــدد  يتبعه  امل�سمى  جتديد  يكون  قــد  ــا؛  واأيــ�ــسً
ا التجديد فيها بل؛ ل نن�سى باأن م�سمى )جماعة  الإذاعة من برامج فيتم اأي�سً
الإذاعة( قد عا�س �سنيًنا طويلة وهو مل يتغري يف مدار�سنا وبالتايل فاإن توقع 
ال�ساأم وامللل من م�سمى هذه اجلماعة الــذي مل يتغري قد يكون له جــذور يف 
لها  يــكــون  قــد  امل�سمى  لتغيري  عملية  واإحــــداث  والــطــالــبــات،  الــطــالب  نف�سية 
ومتحم�سة  متفائلة  بــذور  وزراعـــة  اجلـــذور  هــذه  اجتثاث  يف  الكبري  مفعولها 

ل�سماع الإذاعة املدر�سية، وكذلك امل�ساركة فيها .  
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 فصل
قصص ومواقف في اإلذاعة المدرسية

حتتل الإذاعة مكانة عظيمة يف نفو�س كثري من النا�س ممن مروا على 
مقاعد الدرا�سة، فمن بني م�سارك فيها، ومن بني م�ساهٍد لها، اإل اأن اجلميع 
والــتــي مــرت بهم عند  الــذكــريــات  ا مــن تلك  ذاكــرتــهــم بع�سً واأن حتفظ  لبــد 
م�ساهدتهم لها اأو م�ساركتهم بها فاأ�سافت هذه الذكريات نكهة خا�سة وطابًعا 

فريًدا كلما تذكروها اأو رووها. 
ا من املواقف والق�س�س  من بني تلك الذكريات اأحببت اأن اأذكر لكم بع�سً

التي ح�سلت يل �سخ�سًيا اأو ذكرت يل من بع�س اأ�سدقائي.
وقد اخرتت لكم منها �ست ق�س�س لتعي�سوا هذه اللحظات بنكهة فريدة 

ا من ف�سولها.  تعيد لكم ذكرياتكم املا�سية فتعي�سوا بع�سً
اأنني  اإل  اأي تعليق حتا�سًيا لالإطالة،  اأذكــر الق�سة لكم من دون  و�سوف 
ا على بع�س  ال�ست جميعها وب�سكل خمت�سر جــدًّ الق�س�س  اآخــر  اأنبه يف  �سوف 

الت�سرفات التي وقعت من قبل بع�س املعلمني يف الق�س�س.

الق�صة الأوىل: 
يخربين اأحد الأ�سخا�س اأنه عندما كان يف املرحلة املتو�سطة اأراد م�سرف 
الإذاعة اأن يجدد يف الإذاعة ال�سباحية؛ بحيث يغري طالب الإذاعة الذين كانوا 
يخرجون كل �سباح، حتى يخرج اإىل الإذاعة وجوه جديدة، ولكي يح�سل هناك 

جتديد يف الن�ساط.
اأو طالبني لكي  رائــد �سف طالًبا  اأن يخرج كل  الإذاعـــة  فطلب م�سرف 
اأحــد الطالب اجلدد  الق�سة  الــذي روى يل  الإذاعـــة، وكــان زميلي  ي�سارك يف 
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الذين اختريوا من قبل رواد ال�سفوف. يقول: وكلوين بقراءة القراآن الكرمي 
يف بداية الإذاعــة، ون�سقوا معي على ذلك يقول واأنا ل اأعلم �سيًئا عن الإذاعة 

ومل اأخرج يف اأي يوم من الأيام لالإذاعة.
يقول: عندما اأتى ال�سباح ذهبت اإىل املدر�سة، وذهبت لال�سطفاف اأمام 
الطابور للم�ساركة يف الإذاعة اجلديدة التي يفرت�س منها اأن تقدم �سيًئا جديًدا 

واإبداًعا يتفوق على طالب الإذاعة ال�سابقني. 
اأن  اإىل  ر�سول اهلل  وال�سالم على  وال�سالة  املقدم بحمد اهلل  بداأ  يقول: 

قال: ون�ستمع الآن اإىل اآيات بينات ومع الطالب )فالن(.
القراآن  من  اآيــات  اأقــراأ  لكي  )امليكروفون(  الالقط  اإىل  تقدمت  يقول: 
كما ُطِلَب مني، اإل اأن الواقع اأنني وقفت اأمام الالقط واأمام زمالئي دون اأن 
اأحتدث ب�سيء اأبًدا.. فقط اأنا اأمام الطابور، وبجانبي الالقط دون اأن اأتكلم باأي 
�سيء فقط �سامت.. والطالب واملعلمون اأمامي ينظرون والطالب منده�سون 
اجلميع ي�ساهد والكل يرتقب اإل اأنني ظللت �سامًتا واقًفا مل اأ�ستطع احلديث 
املعلمني  اأحــد  اإىل  تقدم  النتظار  وطــول  ال�سمت  هــذا  مع  يقول:  �سيء.  بــاأي 
وقال: تكلم.. فلم اأجبه.. فقال: تكلم... فلم اأجبه.. ف�سربني من اخللف وقال 

اأمام الطابور وهو مم�سٌك بي: هذا من اأين اأتيتم به؟!. 
املــوقــف امل�سحك املده�س مــن هــذه الإذاعـــة التي كان  يــقــول: بعد هــذا 
ينتظر منها اأن تقدم ما مل يقدمه الطالب ال�سابقني، اإذ بها تلغى من اأول يوم، 
اأنني قد  ال�سابقني لالإذاعة ف�ساًل عن  اإعــادة الطالب  ويقرر م�سرف الإذاعــة 
املحرج  املوقف  ال�ساخرة من زمالئي جراء هذا  التعليقات  العديد من  تلقيت 
الذي زاده بلة ت�سرف املعلم معي اأمام زمالئي، ول اأعلم هل بقي هذا املوقف 
يف ذاكرة من كان متواجًدا ذلك اليوم يف الطابور من املعلمني؟ .. انتهت هذه 

الق�سة واترك التعليق عليها لكم اأيها القراء الكرام. 
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الق�صة الثانية: 
مع  مني  طلب  حيث  البــتــدائــيــة.  املــرحــلــة  يف  كنت  عندما  معي  وقــعــت 

جمموعة من الطلبة اأن نن�سد اأن�سودة يف الإذاعة ال�سباحية اأمام الطابور.
يـــزال حتى الآن يعمل بــه يف  وكــمــا هــو معمول بــه يف ذلــك الــوقــت، ول 
املراحل البتدائية، وهو اأن يقوم الطلبة الذين يوؤدون الن�سيد يف الإذاعة بعمل 
دائرة حول بع�سهم والالقط )امليكروفون( يكون يف الو�سط ثم ين�سدون وهذا 
اأنه ح�سل واأن حدث من بع�سنا واأنــا واحــٌد منهم  اإل  اأنا وزمالئي،  ما فعلناه 
�سيٌء من ال�سحك �سمع هذا ال�سحك املعلمون والطالب من خالل الالقط، 
فما كان من وكيل املدر�سة يف ذلك الوقت اإل اأن هجم علينا قبل اإمتام الن�سيد 
اأمام الطابور، ول اأدري ما الذي ح�سل  وقام ب�سرب اأحدنا، وتوبيخنا جميًعا 
بعد ذلك.. اإل اأنني اأتذكر اأننا كنا يف �سدمة �سديدة مل نكن نتوقعها يف حال من 

الأحوال واحلمد هلل على كل حال. 

الق�صة الثالثة: 
عندما كنت يف املرحلة الثانوية كنت اأ�سارك يف الإذاعة ال�سباحية وكان 
باليد. فقام  الذي مي�سك  العادي  النوع  ن�ستخدمه هو من  كنا  الذي  الالقط 
اأحد الطلبة ب�سراء لقط جديد يعلق على الثوب ول يحتاج اإىل امل�سك باليد. 
اإل اأننا حقيقة مل نكن نعرف كيف ن�ستخدمه فقط كنا عندما يبداأ وقت الإذاعة 

ن�سغل جهاز ال�سوت ونبداأ بتقدمي الإذاعة.
ا من طالب  ويف اأحد الأيام ذهبت اإىل غرفة الإذاعة مبكًرا ووجدت بع�سً
جماعة الإذاعــة فبداأنا نتحدث مع بع�سنا اإىل حني ح�سور الطالب وجميء 

وقت تقدمي الإذاعة.
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ال�سوت  جــهــاز  بت�سغيل  اأحــدنــا  قــام  اإذ  احلــالــة  هــذه  على  نحن  وبينما 
ا�ستعداًدا لالإذاعة حتى نكون جاهزين عند بداأ وقت تقدمي الإذاعة. 

وفعاًل اأكملنا احلديث الذي بيننا ودار حوار حول اأحد املعلمني هل هو 
�سديد على الطلبة اأم ل. وبداأنا نعطي الآراء حوله، والأحاديث وفجاأة!! دخل 
وبــداأ ي�سرخ  باإغالقه،  ال�سوت وقام  الإذاعــة م�سرًعا نحو جهاز  علينا م�سرف 
ويقول: جميع احلديث الذي تتحدثون به م�سموع يف اخلارج ثم خرج مغ�سًبا. 

متلكتنا الده�سة وال�ستغراب.. كيف حدث هذا؟ 
واإذ بنا نعيد النظر لنجد اأن املجرم الذي ف�سحنا ونقل اأحاديثنا للخارج 
وقام باإي�سالها اإىل املعلمني والطلبة هو هذا الالقط اجلديد؛ حيث اإننا عندما 
قمنا بت�سغيل اجلهاز كان مفتوًحا ومل يغلق فكان اأي حديث حتدثنا به منذ اأن 
قمنا بت�سغيل اجلهاز هو م�سموًعا منقوًل للخارج عرب هذا الالقط الذي كان بني 

اأيدينا ونحن ل نعلم باأنه هو اجلا�سو�س الذي نقل كالمنا ونحن يف غفلة عنه. 

الق�صة الرابعة: 
وقد نقلتها من كتاب )اأفكار دعوية للمعلمني واملعلمات( وهي: 

ْت اإحدى الإذاعات طالبات يف ال�سف الثاين متو�سط ول تعلم املعلمة  اأعدَّ
عبارة عن  ال�سباحية  الإذاعــة  نهاية  بــاأن  وفوجئ اجلميع  �سيئا..  اأمرهن  من 
اأغنية فا�سحة لأحد املغنني بدًل من )اأ�سبحنا واأ�سبح امللك هلل(، انتهت هذه 
على  امل�سرفة  املعلمة  اأيــن  ا  عري�سً �سوؤاًل  تطرح  والتي  املحزنة،  املوؤملة  الق�سة 
يا رعاك  الق�سة حيث تقول: )ثم اعلمي  اإىل تعليق راويــة  الإذاعــة؟ لن�ستمع 
اهلل اأن الطالبات يف هذه ال�سن يف �سن املراهقة بحاجة اإىل التوجيه والإر�ساد.. 
فماذا عليك لو فرغت ولو ن�سف �ساعة تطلعني فيها على فقرات الإذاعة قبل 

تقدميها حتى ل يحدث ما ل حتمد عقباه(.
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الق�صة اخلام�صة: 
طلب اأحد الأطفال من معلمه الذي يدر�سه يف املنزل اأن يح�سر له كلمة 
�سباحية ليلقيها يف الإذاعة املدر�سية، وفعاًل يف اليوم التايل قام معلم الطفل 
باإعداد كلمته وو�سعها يف جيبه، وقبل خروجه من املنزل اأعطته زوجته طلبات 
ا يف جيبه ثم خرج بعدها اإىل منزل الطفل وبعد اأن  املنزل يف ورقة وو�سعها اأي�سً
اأنهى معه مراجعة بع�س املواد اأعطاه الورقة التي يف جيبه وقال له: هذه كلمة 

ال�سباح ثم ذهب املعلم وخرج.
بعد ذلك و�سع الطالب الورقة يف حقيبته لكي يقراأها �سباًحا يف الإذاعة، 
وهو ما حدث يف الغد حيث تقدم الطالب لقراءة كلمته وفتح الورقة ثم قراأ 

اأمام الطابور الآتي:
 )طلبات املنزل: 

1- بي�س 
2- طماطم 

3- ب�سل... اإلخ(   
ما الذي ح�سل؟.. ما الذي حدث؟.. الذي حدث اأن معلمه اأعطاه ورقة 
الطلبات املنزلية، بدل من ورقة الكلمة ال�سباحية فاأخرج املعلم باخلطاأ ورقة 
)ل  يفتحها.  اأن  دون  الطفل  جيب  يف  وو�سعها  جيبه  مــن  املنزلية  الطلبات 

تعليق!!(

الق�صة ال�صاد�صة:
طلب اأحد املعلمني من اأحد الطالب يف املرحلة املتو�سطة اأن يح�سر كل 

يوم حكمة �سباحية، ليلقيها يف الإذاعة ال�سباحية.
فتحم�س الطالب واأخذ يبحث عن احلكم، وياأتي بها ثم يلقيها كل �سباح.
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فاأينما  ال�سباح؛  ي�سميه حكمة  فاأ�سبح  الطالب  املعلم من حما�س  فزاد 
اأين  ي�ساهد املعلم هذا الطالب اإل ويقول له: كيف حالك يا حكمة ال�سباح.. 

ذهبت يا حكمة ال�سباح..
واألقاها يف  الطالب بحكمة جديدة كعادته،  اأتــى هذا  الأيـــام..  اأحــد  ويف 

الإذاعة ال�سباحية وهي )اإذا كان تاج امللوك الذهب.. فاإن تاج الفتاة الأدب(.
فما كان من جميع الطالب اإل ال�سحك وال�سخرية.. وما كان من معلمه 

الذي �سماه بحكمة ال�سباح اإل اأن اأ�سبعه بالتوبيخ يف ذلك ال�سباح..
ومل يقرتب هذا الطالب من احلكم مرة ثانية.

ال�سحك  اإىل  تدعو  والــتــي  ذكرتها  التي  واملــواقــف  الق�س�س  هــذه  بعد 
قلياًل، واحلزن كثرًيا، والده�سة جميًعا.. اإل اأنني اأقول وخطابي هذا للمعلمني 
ا اأقــــول: قــد تــ�ــســادف مثل هــذه املــواقــف  عــمــوًمــا، ومــ�ــســريف الإذاعــــة خ�سو�سً
والق�س�س اأمامك اأقول رمبا فما الذي يجب عليك فعله يف تلك احلالة وذلك 

املوقف؟.
الــذي وقــع،  اأنــك تتحمل جـــزًءا مــن اخلــطــاأ  اأي �سيء  اأقـــول: اعلم قبل 
فباإهمالك وتق�سريك وقع ما وقع.. فلو وفرت ع�سر دقائق فقط قبل بداية 
الإذاعة ملراجعة فقراتها قبل اإلقائها ملا ح�سلت تلك املفاجاآت.. فالوقاية خري 
مــن الــعــالج.. فاعلم عــزيــزي املعلم.. وكــذلــك م�سرف الإذاعــــة.. بــاأن الإذاعـــة 

م�سوؤولية اأمام اهلل واأمام اجلميع، فاحت�سب الأجر من اهلل يف كل ما تقوم به. 
يحكي اأحد الأ�سخا�س جتربته مع الإذاعة فيقول: "�سخ�سًيا بالبتدائية 
�سعوري حني  اأ�سابق لأية م�ساركة، وكان  دائًما  الإذاعــة وكنت  كنت من ع�ساق 

اأقف اأمام اجلمهور فرح ل اأ�سفه.
اأمام  والوقوف  )املايك(  الالقط  اأع�سق  املتو�سطة ومازلت  اإىل  وانتقلت 
اجلمهور، اإىل اأن ح�سل معي موقف دمر كل ذلك؛ حيث اأوكل اإيلَّ اإلقاء كلمة 
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ذلك  فاأثر  ونف�سية �سعبة  اأ�سرية  اأمر بظروف  الفرتة  تلك  ذات �سباح، وكنت 
على ظهوري، وبعد انتهائي انتقدين املدير الفا�سل بق�سوة وعلًنا!!.

ومن يومها واأنا يف عقدة من الإذاعة والوقوف اأمام اجلمهور".ا.هـ
اأود التنبيه عليه وهــو: فيما لو وقــع هــذا املوقف  الــذي  اجلانب الآخــر 

وتلك الق�سة اأمامك يف الإذاعة ما الذي �ستفعله يف حينها اأمام الطابور؟! 
وي�سيب؛  يخطئ  ب�سر  الطالب  بـــاأن  تعلم  اأن  عليك  يجب  الــبــدايــة  يف 
يعتقده هو �سواًبا وهكذا  قد  تعتقده خطاأً  وما  الأمــور،  كثرًيا من  بل يجهل 
تقع كثري من الأمور بح�سن نية نتيجة خطاأ وغفلة؛ فال جتعل من الطابور 
ال�سباحي حماًل لتوبيخه اأمام زمالئه فهو مهما كلف الأمر اإن�سان له م�ساعر 
واأحا�سي�س وكرامة فال جترحها اأمام زمالئه فقد ت�سبب له عقدة نف�سية، اأو 
اأمام زمالئه  اإل ف�سيحة  التوبيخ الذي ما هو  فقدان ثقته بنف�سه جراء هذا 
جتعله حمًطا ل�سخرية، وتبادل التعليقات، وهذا ما نخ�ساه ونحذر من الوقوع 

فيه. 
ا  اخلال�سة: )اأن التوجيه يكون على انفراد، ومن دون ت�سريح خ�سو�سً
اإذا كــان املــوقــف نــاجًتــا عــن جهل وخــطــاأ وعــدم تعمد وهــو الــغــالــب.. فنحن يف 
النهاية نريد اأن جنعل من الطالب منوذًجا لقائٍد، اأو خطيٍب يف امل�ستقبل.. ل 

منخذًل حمطًما جراء تعاملنا غري الرتبوي، وغري املن�سبط جتاهه...(.
فائدة: )عزيزي املعلم...( اإذا مل تكن قادًرا على التعامل مع اأحد املواقف 
بحكمة وروية؛ فاعلم باأن ت�سرعك وانفعالك �سوف يزيد الطني بلة؛ فاجعل 
املجال لغريك وهذا لي�س عيًبا فيك بل حكمة منك فمن ادعى معرفة كل �سيء 

فهو اأجهل النا�س ورمبا اأكرثهم خطاأ(.
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 فصل
آمال وطموحات في اإلذاعة المدرسية

متتلئ اجلامعات، واملعاهد والكليات بالآلف من ال�سباب والفتيات والتي 
الأعمار هي يف  الفئة وتلك  فاأكرث، وهــذه  �سن )1٨(  اأعمارهم غالًبا من  تبداأ 
احلقيقة زهرة ال�سباب، ومرحلة الطموح لديهم. لذا اأود اأن اأطرح هذا ال�سوؤال؟
واحد  اإعالمي  توجيه منرب  العظيمة يف  الفر�سة  ن�ستغل هذه  ملــاذا ل   
جتاه هوؤلء ال�سباب ال�ساعد والواعد والطموح بدًل من اأن نرتكه اأ�سرًيا خلف 

هذه الو�سائل الإعالمية الهابطة وامل�سمومة. 
اأطــرح هذا املنرب اجلديد الذي �سوف ي�ستهدف هذه الفئة  اأن  اأود  لذا؛ 

واأ�سميته بـ)املنرب اجلامعي( اأو )الإذاعة اجلامعية(.
�سابق  اإعــالمــي  امــتــداد ملنرب  هــو  بــل  الكلمة  لي�س جــديــًدا مبعنى  وهــو 
لهوؤلء الفئة طوال 12�سنة ق�سوها يف ف�سول الدرا�سة األ وهو)منرب الإذاعة 

املدر�سية(.
ال�سوؤال: ملاذا ل تخ�س�س تلك املعاهد والكليات واجلامعات من مبانيها 
واحًدا  طالبًيا  اإذاعًيا  منرًبا  الكثرية  و�سوتياتها  الكبرية،  وقاعاتها  ال�سخمة 
من  عــدٌد  فيها  يجتمع  معينة،  و�ساعة  معني  وقــت  يف  �سباح  كل  يبث  فقط؟! 
وبح�سور عميد  الــوقــت  ذلــك  لديهم حمــا�ــســرات �سباحية يف  الــطــالب ممــن 
اجلامعة اأو الكلية وكذلك عدد من الأ�ساتذة واملتخ�س�سني يف اجلامعة وبوقت 

ق�سري، ربع �ساعة الوقت  نف�سه املعهود منذ اأيام املراحل الدرا�سية.
بــهــذا اجلــمــع الــكــبــري مــن عــمــداء اجلــامــعــة وروؤ�ـــســـاء الأقــ�ــســام، واآلف 
الطالب كما هو احلال يف عدد من اجلامعات �سوف تكون الإذاعة اجلامعية 
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جامعة م�ستقلة، وكلية متخ�س�سة، ومعهد تدريب، فيه تعد الكلمات، وتدر�س 
املوا�سيع، وتعد الأفكار، ويتناَق�س الطالب لإي�سال اأفكارهم، وهمومهم عرب 
تدريب  على  عــالوة  واإليهم؛  لهم  اإل  ُخ�س�س  ما  الــذي  اجلامعي  املنرب  هذا 
الطالب على مهارات الإلقاء، وفنون الت�سال مع اجلمهور من خالل رئي�س 
اأب�سط  من  وهــذا  اجلامعية(  الإذاعـــة  )جماعة  اجلماعة،  هــذه  على  م�سرف 
كلية  اأو  العربية  للغة  كلية  مــن  تخلو  تكاد  ل  جامعة  اأيــة  اإن  حيث  الأمـــور 
لالإعالم. فهما ي�سمان النخبة الكبرية والكثرية باإذن اهلل من املخت�سني يف 
اللغة والإعالم ممن هم على قدرة كافية وبكل اإبداع على قيادة هذه اجلماعة 
اجلامعة  يف  املخت�سني  تعدد  يثمر  و�ــســوف  اهلل.  بـــاإذن  ن�ساط  بكل  الإذاعــيــة 
بحيث  الكليات  بني  التناف�س  الإذاعــيــة  اجلماعة  هــذه  قيادة  على  القادرين 
يح�سل هناك �سباق بني جميع الكليات برت�سيح نخبة من طالبها  لتمثيلها 
اجلامعية،  ال�سباحية  الإذاعة  الأخرى من خالل ح�ستها من  الأق�سام  اأمام 
فيها  يوجد  ل  اأن  في�ستحيل  واملعاهد  للكليات  بالن�سبة  الأمــر  يختلف  ول 
اأ�ساتذة  اأن يكون هناك عدد من  اأ�ستاذة لغة عربية؛ ف�ساًل على  اأو  مدر�سون 
املدر�سية(  )وكذلك  اجلامعية  الإذاعــة  باأن  علًما  الإعــالم؛  اأو  العربية  اللغة 
لي�ست حكًرا على اأ�ساتذة اللغة العربية والإعالم بل هي جماٌل وا�سٌع لكل من 
ي�ستطيع اأن يتوىل قيادتها من هذين الق�سمني اأو غريهما مثل كلية اأ�سول 
العربية  الأق�سام غري  النف�س وغريها حتى  اأو علم  اأو علم الجتماع،  الدين 
امل�ساركة  اللغات كلهم ي�ستطيعون  اأو غريها من  اللغة الإجنليزية  مثل ق�سم 

والإبداع فيها باإذن اهلل.
ي�ستطيعون من خالله  لهم جميًعا  منرٌب  اجلامعية هي  الإذاعــة  فهذه 
لت�سل  ال�سباحي  الإذاعـــي  املنرب  هــذا  عــرب  يريدونها  التي  ر�سالتهم  اإي�سال 
وكذلك  الأخــــرى،  والأقــ�ــســام  الكليات  يف  وزمــالئــهــم   اإخــوانــهــم  اإىل  ر�سالتهم 
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يتوا�سل طالب الأق�سام الأخرى مع بع�سهم من خالل اللتقاء يف هذا اجلمع 
ال�سباحي املبارك وال�ستماع اإىل هذا املذياع الندي. 

- اأما ر�سالتي التي اأريد اأن اأو�سلها اأنا فهي: اأن انتقال الطالب من مرحلة 
التعليم املدر�سي اإىل التعليم اجلامعي اأو اأي تعلم بعد املرحلة الثانوية كل هذا 

ل يغني الطالب عن ال�ستماع لهذا املنرب الإعالمي )الإذاعة ال�سباحية(.
فاإذا اعتقد الطالب اأنه انتقل اأو تطور من مرحلة اإىل مرحلة اأخرى اأو 
اأنه قد انتقل من ف�سل مدر�سي اإىل قاعة جامعية، وكذلك قد انتقل من قرية 
�سغرية اإىل منطقة تعليمية كل هذا ل يحجم من دور ومنزلة الإذاعة املدر�سية 
اأول يوم دخلت  اإليها منذ نعومة اأظفارك، فمنذ  ال�سباحية التي كنت ت�ستمع 
باإعجاب  طالبها  اإىل  وتنظر  درو�ًسا،  ن�سائحها  من  تر�سع  واأنــت  املدر�سة  فيه 
بل رمبا كنت ت�ستمع اإليها قبل اأن تدخل املدر�سة، واأنت يف بيتك القريب منها 
ت�سمع كل �سباح �سوت اأطفال يقروؤون القراآن ب�سوت عال وجميل واأنت تقول: 

اآه متى اأُ�سمع اأمي �سوتي واأنا اأقراأ القراآن من مدر�ستي. 
اأمل تتذكر ذلك اليوم الذي كنت تن�سد فيه مع اأ�سدقائك اأن�سودة جماعية 

يف الإذاعة لطاملا �سهرت حلفظها وا�ستقت اإىل اإلقائها مع زمالئك. 
اأمل يطلب منك رائد ال�سف يف يوم من الأيام بقوله: يا ماجد اأنت طالب 

متميز و�سوف تلقي كلمة ال�سباح غًدا. 
ا كبرًيا  واأنــت حتمل همًّ البيت  اإىل  املدر�سة  ثم تذهب بعد اخلــروج من 
تبوح به اإىل اأمك واأبيك فيقولن لك: ل باأ�س يا بني اأنت بطل و�سوف تلقي هذه 
الكلمة بكل �سجاعة فيقوم والدك اأو والدتك اأو اأحد اإخوتك الكبار بتح�سري 
املدر�سية  ال�سم�س حتزم حقيبتك  �سروق  وبعد  غــًدا..  لتلقيها  املنا�سبة  الكلمة 
تذهب اإىل مدر�ستك احلبيبة متجًها اإىل من�ستك الإذاعية وا�سًعا يدك على 
جيبك لتخرج الورقة التي قراأتها جيًدا يف البيت وما اإن ت�سمع )ون�ستمع الآن 
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فت�سعر  املــذيــاع  على  وثًبا  تقفز  حتى  ماجد(  الطالب  ومــع  ال�سباح  كلمة  اإىل 
بارتياع يف البداية ثم بارتياح يف النهاية بعد اأن اأزلت هذه الأمانة عن عاتقك 

لتنال بعدها ثناء م�سرفك واإعجاب زمالئك، وغرية بع�سهم رمبا.
بعد املرحلة البتدائية هذه املرحلة اخلالدة يف قعر الذاكرة، تنتقل اإىل 
باأ�س  ل  املتو�سطة، حمماًل بخربة  املرحلة  �سك  دون  اأخــرى هي ومن  مرحلة 
بها يف جمال الإعالم الإذاعي يف املدر�سة. فعندما يعلن يف الأ�سبوع الأول عن 
جداول الف�سول املدر�سية يف الإذاعة ال�سباحية، ي�ساأل رواد الف�سول عن اأ�سود 
ال�سف،  رائــد  لك  فين�سرح  لها  اأنــا  لتقول  ال�سغري  اإ�سبعك  فرتفع  الإذاعـــات 
الدرجات  ببع�س  اإن وعــدك  �سًرا  اأكتم  احــرتام وتقدير، ول  وينظر لك نظرة 

التي ل تعدو اإل اأن تكون من باب الت�سجيع.
الف�سول من جهة، وروادهــا من  املناف�سة بني طالب  بعدها تبداأ رحلة 
جهة اأخرى؛ كٌل يريد اأن يكون هو الفائز بجائزة اأف�سل اإذاعة ي�سلمها املدير 

بعد تر�سيح لها من قبل عدة مدر�سني.
بعدها تنتقل اإىل املرحلة الثانوية لتجعل من اأوىل اأولوياتك اللتحاق 
اأبيات  باإلقاء  اإما  املدر�سية، فتنال ن�سيبك منها  الإذاعــة  بركب طالب جماعة 
اأنت بنف�سك  اإعدادها والبحث عنها  اأو حت�سري كلمة �سباحية تتوىل  �سعرية، 
م�ستمعها،  لتده�س  اإلقائها،  على  وتتدرب  مبدتها،  وتلتزم  مو�سوعها،  تنتقي 
وتو�سل ر�سالتها اإىل مكانها ال�سحيح، فتنبغ مواهبك، وتربز قدراتك، وتدرك 

بعدها اأن هذا املنرب ال�سباحي ي�سنع اخلطباء وال�سعراء والقادة. 
- بعد هذه الرحلة الطويلة التي ق�سيتها طيلة الثنتي ع�سرة �سنة مع 
اأذنيك  رفيقة دربك، ورائدة ع�سقك، و�سر نبوغك، )الإذاعة ال�سباحية( تغلق 
عن �سماعها، وت�سوح بوجهك عن مقابلتها؛ لتقول لقد تطورت وانتقلت من 

مرحلة اإىل مرحلة اأخرى. وماذا يعني ذلك؟
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اإذا كنت قد تطورت من بني اأح�ساين  - تقول لك الإذاعــة ال�سباحية: 
ا قد تطورت وكربت اأحالمي فاإذا ُكنُت يف املا�سي اأقوم بتخريج اأطفايل  فاأنا اأي�سً
واأبنائي فاأنا اليوم اأريد رعاية اأحفادي؛ فيداي مازالتا تعمالن، وعيناي مازالتا 

تب�سران، وقلبي مازال يتعلق باأحفادي واأبنائي.
 ولالأمانة فاإن الإذاعة املدر�سية ال�سباحية قد اأعطتني و�سية لأو�سلها 
اإىل اأحفادها يف اجلامعات والكليات حيثما كانوا واأينما و�سلوا لتقول لهم: )اإن 

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

كثرٌي هــم مــن كتبوا يف الإذاعـــة املدر�سية، والأكـــرث هــم مــن حتــدثــوا يف 
الإذاعة املدر�سية؛ لكن القليل هم من اأبدعوا يف و�سف الإذاعة املدر�سية.

اأقـــوال املحبـــني واملهتمـــني  يف هـــذا الف�ســـل اخرتنـــا لكـــم نخبـــة مـــن 
ب�ســـوؤون الإذاعـــة املدر�سيـــة من خالل مـــا كتبوه �سواء عـــرب الكتب، اأم املواقع 

العنكبوتيـــة.
وبالتاأكيد اإن هذا ال�سعور العظيم، والهتمام الكبري، بالإذاعة املدر�سية، 
بعد توفيق اهلل - عز وجل - هو ما مكن هوؤلء الكتاب �سواء ذكوًرا كانوا اأم اإناًثا 

من كتابة هذه العبارات املنتقاة، باأجود احللي، واأثمن الدرر.

اأترككم مع هذه الأقوال: 
برزت  املدر�سية، وقد  البيئة  املدر�سية ملمًحا مهًما يف  الإذاعــة  - )تعد 
كاأحد األوان الن�ساط املدر�سي، وا�ستطاعت اأن تتبواأ مكاًنا مرموًقا يف الن�ساط 

الال�سفي، والذي يعد اأ�سا�ًسا متيًنا من مقومات الرتبية احلديثة( )1( .
- )تعد الإذاعة الرتبوية قناة مهمة لتخريج الطالب املتميزين يف ح�سن 
القراءة وجودة الإلقاء القادرين على مواجهة اجلمهور، وح�سن الت�سرف يف 
الأوقات الطارئة، وهذه مهارات رئي�سة يحتاجها الإن�سان اإذا كرب ويندم كثرًيا 

اإذا فرط يف اكت�سابها وقت ال�سغر()2(.
- )اإن الإذاعـــــة املــدر�ــســيــة ل يــجــاريــهــا ـ مــن حــيــث قــدرتــهــا عــلــى اإثـــارة 
كوامن الإبداع اأية و�سيلة اأخرى، كما تعد و�سيلة ات�سال قوية خللق العالقات 

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

)2(  اأ/ يحيى بن �سالح احلربي.
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الجتماعية والإن�سانية اإذا اأُح�سن تطويعها()1(.
- )كما هو معروف اأن الإذاعة املدر�سية، ن�ساط يرتافق على مدار العام 
الدرا�سي يف املدر�سة، و�سواء كانت الفرتة الإذاعية تقدم يف ال�سباح الباكر يف 
اأثناء الطابور ال�سباحي، اأو يف منا�سبات معينة، دينية كانت اأم وطنية، اأم علمية، 
اأم تربوية، اأم اأيام الن�ساط الطالبي، اأو اأية م�ستجدات تتطلبها احلياة العامة 
والدرا�سية، فاإن دور الإذاعة من الأهمية مبكان بحيث ل يقل ول ينق�س يف اأي 

ميدان من هذه امليادين()2(.
- )احلقيقة اأن الإذاعة املدر�سية ت�ستطيع اأن ت�سهم يف التكوين املعريف 

والجتماعي للتالميذ ب�سورة تفوق الدرو�س التقليدية()3(.
املتكاملة  الإفطار"  "وجبة  املدر�سية  الإذاعـــة  عددنا  اإذا  نغايل  )لــن   -
التي حتتاجها الطالبة يف بداية يومها.. فتدفعها ملبا�سرة بقية اليوم بن�ساٍط 

وحما�س()4(.
اأمــام جمـهور  الطـالبة  اأن تقف  الوقت احلـا�سر منا�سًبا  يعد يف  - )مل 
الطالبات.. منغـلقة على الالقط "املايكروفون" وهي تقراأ من ق�سا�سة ورق: 
)مـديرتي الفا�سلة، معلماتي العزيزات اأخواتي الطالبات... اإلخ(؛ لأننا نتعامل 

مع جيل واٍع ل يتقـبل الروتـني يف الأداء)5(.
- )الإذاعة املدر�سية.. مبثابة جهاز الإعالم الأول للمدر�سة. فكما توؤثر 
و�سائل الإعالم يف الأفكار والعقول يف اأي مكان كذلك توؤثر الإذاعة املدر�سية يف 

اأفكار وعقول الطالبات()6(. 
ــــــــــــــــــــــــــ

)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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املدر�سية خالل  التي ُخ�س�ست لالإذاعة  الدقائق  - )لو قدرنا جمموع 
 30=60÷)10×180( تقريًبا  تبلغ  لوجدناها  الــواحــد  الدرا�سي  العام 
اغتنامه وعدم ت�سييعه  وبالتايل يجب  ن�سبًيا،  بالقليل  لي�س  �ساعة وهو وقت 

بال فائدة، ودون جدوى()1(. 
- )اإن مما يندى له اجلبني ت�ساهل الكثري من املعلمات ب�ساأن الإذاعة 
تعترب  املعلمات من  واأعــرف من  بل  لها..  وال�ستماع  بل  املدر�سية. وح�سورها 
الإذاعة املدر�سية اأمًرا تافًها اأقل �سلبياته اإ�ساعة وقت الطالبة واملعلمة، وقليل 

هن الالتي يعرفن قيمة هذا الن�ساط املدر�سي()2(.
- )الإذاعة املدر�سية هي املنرب الذي ي�سقل �سخ�سية الطالب وي�سبط 
�سلوكه، ويــطــور مــن مــهــارات الإلــقــاء لــديــه، لأنــهــا تــعــوده الإلــقــاء واجلــــراأة، 
التعبري يف وقت مبكر، متى ما وجد من  واإتقان لغة  وممار�سة فن اخلطابة، 
يرعى هذه املواهب ال�سابة ويوجهها وي�سجعها على مقابلة اجلمهور من خالل 
منرب الإذاعة املدر�سية، لأنها منرب يتحقق عليه الكثري من الأهداف الرتبوية 

والثقافية()3(.
املدر�سية من  الإذاعــة  اإخــراج  دوًرا كبرًيا يف  التمثيلية  للم�ساهد  )اإن   -

روتينها وديدنها املعتاد الذي يبعث على ال�ساآمة وامللل()4(.
- )الإذاعة املدر�سية اأ�سلوب راٍق لتنمية طالبات املدر�سة و�سقل مواهبهن.. 

�سواء املتميزات واخلطيبات اأم املتعرثات وذوات احلالت الفردية( )5(. 

ـــــــــــــــــــــــــ
)1(  الكاتب/ عبد النا�سر حممد مغنم

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

)4(  اأمة ال�سالم - موؤلفة كتاب: اأفكار دعوية للمعلمات.
)5(  - موؤلفة كتاب: الإذاعة املدر�سية يف �سوء الأخ�سائية الجتماعية.
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بل  لي�ست منرًبا من منابر اجلمعة  املدر�سية  الإذاعــة  املعلمة  )اأيتها   -
ا بحاجة ما�سة اإىل  هي كما اأ�سلفت و�سيلة الإعالم الأوىل للمدر�سة وهي اأي�سً

التجديد والتنويع فيها واإخراجها من الروتني املعتاد لها( )1(.

  

______
)1(  اأمة ال�سالم - موؤلفة كتاب: اأفكار دعوية للمعلمات.
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 فصل
الكتب التي ُألفت في اإلذاعة المدرسية

العنكبوتية ودورهــا يف خدمة الإذاعــة  ال�سبكة  قبل احلديث عن مواقع 
املدر�سية، اأود احلديث عن جانب مهم األ وهو جانب الكتب التي اأُلفت واأعدت 

يف الإذاعة املدر�سية وبراجمها...
بالطبع كان من الواجب على اأن اأطلع عليها، واأنظر فيها قبل اإعدادي 

لهذا الكتاب وهو ما مت..
جميعها  يكن  مل  اإن  معظمها  يف  النظر  واأمــعــنــت  عليها،  اطلعت  فقد 
فوجدت فيها جهًدا عظيًما، و�سعًيا م�سكوًرا، وعماًل دوؤوًبا؛ اإل اأنني وجدت يف 
ا وا�سًحا، وخلاًل بينا لذا؛ خ�س�ست هذا  الكثري منها اإن مل يكن جميعها نق�سً

الف�سل للحديث عن هذا املو�سوع.  
يف بداية هذا الف�سل اأود اأن اأبداأ ببع�س املالحظات التي وقعت يف كثري 

من الكتب التي األفت يف الإذاعة املدر�سية، نذكر منها الآتي:
الــقــراآن  اإهــمــال الكثري مــن هــذه الكتب لأهــم فقرة يف الإذاعــــة بعد   -
الكرمي، واحلديث ال�سريف األ وهي الكلمة ال�سباحية؛ فتكاد تكون حمذوفة 
يف كثري من الكتب، بل اإن بع�سها جتاوز املائة واملائتي �سفحة ومل يذكر فيها 
الكلمة ال�سباحية لكن كما يقال  كلمة �سباحية واحــدة؛ وبع�سها ذكرت فيها 
على ا�ستحياء فلم يعنت فيها العتناء املطلوب، ومل تعط امل�ساحة الكافية فهي 

اإما ن�سف �سفحة اأو ربع �سفحة ل تزيد.
- وكذلك �سعف الهتمام بواقع الإذاعة وحالتها التي تعي�سها يف اأغلب 
مدار�سنا، لكي نتعرف على جوانب التطوير فيها، والتجديد يف براجمها، فلم 
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تقع عيني على اأي كتاب يتحدث عن ذلك، واإن كان ذلك ففي �سفحات ل يتجاوز 
عددها اأ�سابع اليد الواحدة.

- انعدام ذكر ن�ساط رئي�س ي�سطر الإذاعة املدر�سية اإىل ق�سمني األ وهو 
امل�ساهد التمثيلية فلم تذكر يف هذه الكتب، ف�ساًل عن الهتمام بها والرتكيز 
عليها، اأو ذكر مناذج من بع�س امل�ساهد؛ اأبًدا مل يح�سل اأي �سيء من هذا القبيل 

- اإل ما رحم ربي -.
- اهتمام وتركيز الكثري من الكتب على الغرائب والعجائب، والطرائف 
يل  قال  واإن  حتى  واملواعظ؛  والن�سائح  والفوائد،  للحكم  واإهمالها  والنوادر، 
اأو امل�سرفات الأفا�سل باأنه لبد من التنويع والتجديد، فاأقول  اأحد امل�سرفني 
املهمة لتطوير  ال�سروريات  التجديد والتنويع، بل هو من  له: نعم لبد من 
ومقدار  والطالبة،  الطالب  فائدة  ح�ساب  على  لي�س  ولكن  املدر�سية؛  الإذاعــة 
ولكن  مطلوبة  والــنــوادر  فالطرائف  الإذاعـــة،  برامج  من  وا�ستفادته  حت�سيله 
مثل حبة ال�سكر ل تزيد ول تنق�س  فال�ساي املليء بال�سكر ل ي�سرب، وال�ساي 
الطالب  على  يعود  مبا  الهتمام  مع  التنويع  علينا  لــذا؛  ي�سرب،  ل  ا  اأي�سً املر 

والطالبة بالفائدة الكربى.   
اأعد  قد  الكتاب  موؤلف  اأن  للربامج، حيث جتد  الواحد  ال�سكل  غلبة   -
ترتيًبا و�سكاًل واحًدا للربنامج الإذاعي مثاًل يخ�س�س خم�سني برناجًما اإذاعًيا 
جميعها مكونة من خم�س اأو �ست فقرات مت�سابهة مثاًل: قراآن + حديث + حكمة 
+ كلمة + طرفة + دعــاء.. وهكذا ت�ستمر الربامج على هذا املنوال، وعلى تلك 
الوترية، وبالطبع ومن دون �سك ل ن�ستغرب، ول ن�ستعجب اإذا ت�سرب امللل اإىل 
قلوب الطالب، وجتمع الفتور يف عقول الطالب؛ فاملاء الراكد ياأ�سن؛ انظر اإىل 
اليوم، ليل ونهار، انظر اإىل الف�سول، اأنظر اإىل اجلو، �سحو وغائم؛ هكذا تبدو 
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اإذاعتك فال جتعل اأي منط يحكمك، اإل عجلة  اأن تكون  احلياة، وهكذا يجب 
التجديد، ودوامة التطوير، وا�سرتاتيجية التغيري.

وهذه النقاط النقدية ما هي واهلل اإل من اأخ لكم، و�سريك لكم يف �سبيل 
وطريق الرتقاء بالإذاعة املدر�سية، وانت�سالها من واقعها التي هي عليه.

كما اأود التذكري باأن جميع ما كتب عن الإذاعــة ل غنى عنه باإذن اهلل؛ 
مكتبة  فهر�س  يف  بحثت  وقــد  بالكثري،  لي�س  احلقيقة  يف  عنه  كتب  مــا  لأن 
امللك فهد الوطنية على ال�سبكة العنكبوتية فخرج يل )3٤( عنواًنا حتت ا�سم 
اأن بع�سها مكرر، وهو ما  العلم  اأذكرها لكم هنا مع  املدر�سية و�سوف  الإذاعــة 
اأن  لنفرت�س  اإًذا  املكتبات؛  �ساهدت غريها يف  وقد  اأكــرث من طبعة،  منه  طبع 
لدينا )٤٠( كتاًبا يتحدث ويهتم بالإذاعة املدر�سية يف اململكة، كل هذا بالن�سبة 
لأهمية هذا الن�ساط الإعالمي البارز )الإذاعة املدر�سية( يعترب مقبوًل؛ لكن 
اأّلف قبل  الذي  والكتاب  فالتجديد مطلوب،  والكثري؛  الكثري  يزال يحتاج  ما 
ع�سر �سنوات قد ل يكون موؤثًرا ومنا�سًبا لعر�سه على الطالب اليوم، وكذلك 
ال�سباب  اأن يكون ملًما بق�سايا  �سنة ل ميكن  اأّلــف قبل ع�سرين  الــذي  الكتاب 
�سلوكيات منحرفة، ومل يكن هناك  اليوم؛ فبالأم�س مل يكن هناك  والفتيات 
تقليد لأمم الغرب، اإل ما ندر؛ ف�ساًل عن ما حدث من تغري وتطور يف املجال 
التقني والتكنولوجي؛ كظهور ال�سبكة العنكبوتية، و�سيوع الأطباق الف�سائية 
)الد�س( وغريها وغريها الكثري واملثري، واجلديد واخلطري، والغث وال�سمني.
بها،  اأن يكون ملًما  الع�سر  الإذاعـــي يف هــذا  الِكتاب  كل هــذا يحتم على 
باإيجابياتها، وحمذًرا من �سلبياتها؛ فالطالب والطالبات  طارًحا لها، معرًفا 
بــاأمــ�ــس احلــاجــة اإىل هـــذا املــنــرب الإعـــالمـــي الآمــــن، مــنــرب الإذاعـــــة املدر�سية 
ال�سباحية، والذي يخرج من ح�سن الرتبية والتعليم، وحتت اإ�سراف املعلمني، 

وامل�سرفني، والرتبويني.
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واأود يف هذه الأ�سطر اأن اأقدم ال�سكر لالأ�ستاذ/ حممد �ساكر الدو�سري، 
�ساحب كتاب )نحو اإذاعة مميزة( حيث اأبدع واأفاد يف تاأليف هذا الكتاب الذي 
يحتوي على العديد من الربامج والفقرات الإذاعية؛ بل تكرم م�سكوًرا بن�سر 
الدعاء،  منا  فله  العنكبوتية..  ال�سبكة  مواقع  من  العديد  على  جماًنا  الكتاب 

وال�سكر والثناء، واأمتنى من اهلل اأن اأقتدي به يف يوم من الأيام.
اأمــة الإ�ــســالم، موؤلفة كتاب )اأفــكــار دعوية  ــا: الأ�ــســتــاذة/  اأيــ�ــسً وكــذلــك 
وو�سعت  واأهميتها،  الإذاعـــة  عن  الأفــكــار  من  الكثري  ذكــرت  حيث  للمعلمات( 
العديد من النقاط التي على املعلمة اأن ت�سري عليها للو�سول اإىل الهدف املن�سود 
ا بن�سره جماًنا على مواقع ال�سبكة العنكبوتية.. فلها  من الإذاعة. وتكرمت اأي�سً

منا الدعاء، وال�سكر والثناء.
والآن اأترككم مع نتائج البحث يف فهر�س مكتبة امللك فهد الوطنية:

)نتائج البحث(:
)3٤( العناوين املتطابقة: الإذاعة املدر�سية.  

- تعني اأن املكتبة لديها ن�سخة.
1-  الإذاعة املدر�سية: برامج يومية جاهزة لالإلقاء.

بن  حممد  تقدمي  املــكــارم؛  اأبــو  اأ�سامة  مراجعة  �سليمان؛  اأحمد  اإعـــداد 
�سليمان الروي�سد، �سعد عبد العزيز العقيل. 

تاريخ الن�سر:  1٤1٨هـ، 1997م 
2-  كلمة ال�سباح: هم�سات تربوية لالإذاعة املدر�سية للبنني و البنات.

اإعداد خالد بن على ال�سايع، نا�سر بن على ال�سايع. 
تاريخ الن�سر:  1٤2٠هـ، 1999م 

3-  الإذاعة املدر�سية: درا�سة تربوية و مواد خمتارة وموثقة.
جودت على اأبو بكر.  

تاريخ الن�سر:  1٤21هـ، 2٠٠٠م 
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٤-  الإذاعة املدر�سية.      
بن  حممد  تقدمي  املــكــارم؛  اأبــو  اأ�سامة  مراجعة  �سليمان؛  اأحمد  اإعـــداد 

�سليمان الروي�سد، �سعد بن عبد العزيز العقيل 
تاريخ الن�سر:  1٤2٠ هـ، 1999م 

5-  الرو�سة ال�سند�سية يف الإذاعة املدر�سية.
تاأليف عبد النا�سر حممد مغنم.)اأو�سي بهذا الكتاب، وقد ا�ستفدت منه(.

تاريخ الن�سر:  1٤2٠هـ، 2٠٠٠م 
٦-  الإذاعة املدر�سية يف �سوء تكنولوجيا التعليم: نظرة م�ستقبلية للقرن 

الواحد والع�سرين.   
عبد املجيد �سكري 

تاريخ الن�سر:  1٤21 هـ، 2٠٠٠م 
7-  الإذاعة املدر�سية: درا�سة تربوية.. و مواد خمتارة و موثقة.     

جودت على اأبو بكر 
تاريخ الن�سر:  1٤22هـ، 2٠٠1م 

٨-  املو�سوعة الن�سائية يف الن�ساط )و( الإذاعة املدر�سية.   
جمع و اإعداد عبد الرزاق بن حممد يو�سف اآل قا�سم 

تاريخ الن�سر:  1٤22هـ، 2٠٠1م.
9-  الإذاعة املدر�سية.  

�سعد  الروي�سد،  العواد، حممد  تقدمي خالد  �سليمان؛  بن  اأحمد  تاأليف 
العقيل.

تاريخ الن�سر:  1٤22هـ، 2٠٠1م
1٠-  كلمة ال�سباح: هم�سات تربوية لالإذاعة املدر�سية للبنني والبنات.  

خالد بن على ال�سايع 
تاريخ الن�سر:  1٤22 هـ، 2٠٠1م
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 11-  اإ�سراق الكلمة من الإذاعة املدر�سية.  
حم�سن ح�سني بن نورة 

تاريخ الن�سر:  1٤22هـ، 2٠٠2م
 12-  املر�سد يف الإذاعة املدر�سية.  

حم�سن ح�سني بن نورة 
تاريخ الن�سر:  1٤2٠هـ، 1999م

 13-  املر�سد يف الإذاعة املدر�سية.  
حم�سن ح�سني بن نوره 

تاريخ الن�سر:  1٤2٠ هـ، 2٠٠٠م
 1٤-  الإذاعة املدر�سية بيئة تعلم و ات�سال.   

تاأليف عبد العزيز بن حممد العقيلي 
تاريخ الن�سر:  1٤22 هـ، 2٠٠1م 

 15-  دليل الإذاعة املدر�سية.     
اإعداد �سعد بن حممد امل�سمى، عبد الرحيم بن على الزامل، على بن عبد 

العزيز ال�سعيد 
تاريخ الن�سر:  1٤23هـ،  2٠٠2م 

ال�سطفاف  لإذاعــــة  كلمات خمــتــارة   / املــدر�ــســيــة  الإذاعــــة  1٦-  منرب   
ال�سباحي.     

اإعداد نا�سر بن عوي�س احلربي 
تاريخ الن�سر:  1٤2٤ هـ، 2٠٠3م

 17-  كلمة ال�سباح: هم�سات تربوية لالإذاعة املدر�سية للبنني والبنات.  
خالد بن على ال�سايع 

تاريخ الن�سر:  1٤2٤ هـ، 2٠٠3م
 1٨-  الإذاعة املدر�سية اأهم عنا�سر التفاعل بني الإعالم و التعليم .  

حتقيق طارق عبد احلميد 
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الوعاء امل�سيف:  الإعالم و الت�سال: �سهرية.- �س3، ع32 )�سفر 1٤22، 
اأبريل 2٠٠1(.- �س 32 - 3٤ 

 19-  مو�سوعة برامج الإذاعة املدر�سية.  
متام اإبراهيم خليل 

تاريخ الن�سر:  1٤2٤ هـ، 2٠٠٤م
 2٠-  الإذاعة املدر�سية.   

تاأليف حمزة اجلبايل 
تاريخ الن�سر:  1٤25 هـ/ 2٠٠٤م

 21-  الإذاعة املدر�سية.  
كفاح اإبراهيم  

تاريخ الن�سر: 1٤25 ه/ 2٠٠٤م
 22-  الإذاعة املدر�سية: درا�سة تربوية.. و مواد خمتارة و موثقة.   

بقلم جودت على اأبو بكر  
تاريخ الن�سر:  1٤25هـ، 2٠٠٤م

 23-  الدرر املكنونة لالإذاعة املدر�سية.  
اإعداد عبد الرحمن عبد اهلل ال�سامل  

تاريخ الن�سر:  1٤2٦ هـ، 2٠٠5م
 2٤-  الإذاعة املدر�سية.  

تاأليف اأحمد �سليمان؛ تقدمي خالد العواد، حممد بن �سليمان الروي�سد، 
�سعد بن عبد العزيز العقيل  

تاريخ الن�سر:  1٤25هـ، 2٠٠٤م
 25-  ال�سحافة و الإذاعة املدر�سية.  

�سالح فوؤاد �سليم 
تاريخ الن�سر:  1٤2٦ هـ، 2٠٠٦م
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 2٦-  الإذاعة و ال�سحافة املدر�سية.  
اأحمد عبد املق�سود، اإبراهيم ربيع 

تاريخ الن�سر:  1٤2٦ هـ،
 27-  الإعالم الرتبوي امل�سموع يف املوؤ�س�سة التعليمية: الإذاعة املدر�سية، 

املناظرات.
تاأليف على اإمبابي. 

تاريخ الن�سر:  1٤2٦هـ/ 2٠٠5م.
 2٨-  خمتارات لالإذاعة املدر�سية.  

جمع واخت�سار عبد الرحمن �سعود اآل فهيد  
تاريخ الن�سر:  1٤27 هـ، 2٠٠٦م .

 29-  الإذاعة املدر�سية.  
اآلء عبد احلميد 

تاريخ الن�سر:  1٤2٦هـ، 2٠٠7م 
 3٠-  الإعالم الرتبوي امل�سموع يف املوؤ�س�سة التعليمية: الإذاعة املدر�سية، 

املناظرات.   
تاأليف على اإمبابي. 

تاريخ الن�سر:  1٤2٨هـ، 2٠٠7م. 
31- الأزهار الندية يف الإذاعة املدر�سية.  

غازي احلميدي العتيبي؛ تقدمي عبد العزيز بن حممد الدبيان  
تاريخ الن�سر:  1٤2٨ هـ،

 32-  �سدى الإذاعة املدر�سية.  
اإعداد مرمي عبد اهلل نا�سر الطرمي 

تاريخ الن�سر:  1٤2٤ هـ، 2٠٠3م 



139

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

حتفيظ  حلقات  و  ال�سيفية  املــراكــز  و  للمدار�س  املدر�سة:  اإذاعـــة    -33  
القراآن الكرمي.  

اإعداد اأم ريان. 
تاريخ الن�سر:  1٤2٠هـ، 1999م 

 3٤-  الإذاعة املدر�سية.  
ابت�سام عزت عبد احلميد اأبو غريب  

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

ودورها في خدمة اإلذاعة المدرسية
خالل جولة البحث يف )جوجل(، ويف اأثناء ظهور نتائج البحث خرجت 

يل عدة �سفحات، لعدة مواقع.
و�سررت كثرًيا عند ت�سفحها وقراءتها، فهي عبارة عن برامج، وفقرات، 
والطالب  واملعلمات،  املعلمني  من  العديد  باإعدادها  قام  وحـــوارات،  وم�ساهد، 
املدر�سية، لكنهم مل يكتفوا  الإذاعية  والطالبات، بهدف عر�سها يف براجمهم 
واأخواتهم يف �ستى  اإخوانهم  اإىل غريهم من  اأرادوا نقلها وحتميلها  بذلك بل 
بقاع الأر�س من خالل عملهم العظيم برفعها على مواقع ال�سبكة العنكبوتية؛ 
وبالتاأكيد اأن هذا الأجر واجلهد مل يقف على حدود الأ�سخا�س، والأفراد بل 

بدعم املواقع، واملنتديات؛ بل بت�سجيعهم، وبث احلما�س بهم.
ولي�س اأعظم، واأجنح من تخ�سي�س هذه املواقع واملنتديات لأق�سام خا�سة 
لالإذاعة املدر�سية وبراجمها، بحيث يتم جمع وحفظ هذه الربامج والفقرات 

ب�سيغة ملفات اأو موا�سيع، ميكن الرجوع اإليها بكل ي�سر و�سهولة.
خا�سة  اأق�سام  تخ�سي�س  على  وحر�سها  واملنتديات،  املواقع  تعدد  ومــع 
للمواقع، ازداد عدد امل�ساهمني وامل�ساهمات يف رفع امللفات الإذاعية التي حتتوي 
ب�سكل  املواقع واملنتديات  اأثرى هذه  اإذاعية متنوعة، مما  على برامج وفقرات 
عام، واأثرى هذه الأق�سام )اأق�سام األإذاعة املدر�سية( ب�سكل خا�س، الأمر الذي 
الزائرين  عــدد  ازديــاد  خــالل  من  واملنتديات  املواقع  هــذه  على  اإيجاًبا  انعك�س 

واملت�سفحني ملواقعهم ومنتدياتهم. 
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ا يف م�ساعدة امل�سرفني وامل�سرفات يف الإذاعات املدر�سية من  و�ساهم اأي�سً
اإذاعة جاهزة ومتكاملة تفي بالغر�س،  اإمكانية احل�سول على برامج وفقرات 
وتنفي التعب؛ كل ما على امل�سرف اأو امل�سرفة هو ق�س هذه ال�سفحة اأو حتميل 
اأخــفــي �سعوري  يــديــك. ول  بــني  وبــاأقــل مــن دقيقة يكون الربنامج  امللف  هــذا 

واإعجابي بالعديد من الفقرات والربامج الإذاعية التي �ساهدتها وقراأتها.
من  �سيء  ي�سودين  كــان  الداخلي  وانطباعي  ال�سخ�سي  منظوري  ومــن 
الت�ساوؤم، وغمامة واحدة من الإحباط من برامج الإذاعة املدر�سية امل�سموعة يف 
مدار�س البنني والبنات، بل اأقول املحفوظة، واململولة ب�سبب تكرارها، وتردادها 

على امل�سامع والآذان.
ل اأقول اإنني مت�سائم، ول اأقول اإين ل حتلق فوق راأ�سي غمامة واحدة 
املتخ�س�سة يف  باأق�سامها  واملنتديات  املواقع  بعد هذه  بل  الإحباط؛  فقط من 
راأ�سي لي�ست غمامة واحــدة، ولي�ست غمامتني بل �سحب  الإذاعــة حامت فوق 
روؤو�ــــس الطالب  فــوق  بــربدهــا  تت�ساقط  والـــربكـــات،  بــاخلــري  ركــامــيــًة حمملًة 
والطالبات، وتنع�س بعليلها الأرجاء والأ�سداء، ومت�سح عن روؤو�س م�ستمعيها 

القلق والكتئاب باأ�سوات واأ�سجان واأحلان اأعذب من املاء الزلل.
ومما يزيد ال�سرور هذا الإقبال املتزايد على هذه املواقع واملنتديات التي 
تخ�س�س من بني اأق�سامها، ح�سًنا ح�سيًنا لالإذاعة املدر�سية، من قبل العديد 
من الزائرين والذي من دون �سك اأن الن�سيب الأكرب من هوؤلء الزوار هو من 

قبل م�سريف وم�سرفات الإذاعة املدر�سية؛ ملتابعة اجلديد وحتميل املفيد.
يف  �ساهم  من  لكل  الكبري  والثواب  العظيم،  بالأجر  التذكري  اأن�سى  ول 
هذا العمل العظيم األ وهو اإي�سال هذه الربامج الإذاعية اإىل اجلميع، والذي 
براجمهم  رفعوا  ممن  الأنــثــى  اأم  الذكر  �سواء  والــفــرد  ال�سخ�س  فيه  ي�سرتك 
وحملوها على هذه املواقع واملنتديات، وكذلك القائمني على املواقع واملنتديات 
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و�سعي م�سكور؛  والربامج بجهد مبذول،  امللفات  الذين حفظوا وجمعوا هذه 
ولكال الطرفني )املوقع وال�سخ�س امل�ساهم( اأقول: هذه جتارة لن تبور.

واأود اأن اأقف وقفتني ق�سريتني: 
الأوىل: اإىل اأ�سحاب مواقع ومنتديات ال�سبكة العنكبوتية املتخ�س�سة يف 
جمال الرتبية والتعليم، اأو كل ما يخ�س املدار�س، وما ميت اإىل التعليم ب�سلة 

�سواء يف بالدنا هذه اأم �سائر بقاع الأر�س.
بل اأ�سرك معها املواقع الدعوية، والإ�سالمية التي تهتم بكل ما ميت اإىل 

العلم والدعوة ب�سلة.
اأخ�سهم جميًعا بر�سالة: اأقول: )بارك اهلل يف جهودكم، ونفع بكم الأمة 

وامللة، واأنار بعلمكم الرب والربية(.
الكلمة  فيها  غزير  علم  فيها  كثري،  خــري  فيها  ومنتدياتكم  مواقعكم 
الطيبة، واحلكمة البالغة، واخلرب الوا�سح؛ واأعظم من هذا كله همتكم، نعم 

همتكم التي تنطح اجلبال الروا�سي، والفجاج اخلوايل.
ل اأريد اأن تقف همتكم عند حد اأو �سد اأو حتى فج؛ بل مع كل فجر نور، 

ومع كل �سم�س �سروق، ومع كل درب دروب.
الوجود  اإىل كل  والعلم  ر�سالة احلق  واأو�سلوا  الــدروب،  ا�سلكوا كل  نعم 

وهل لدينا يف الوجود اأغلى من فلذات اأكبادنا! من هم يا ترى؟
اإنهم اأبناوؤنا وبناتنا يف مدار�سهم وحما�سنهم التعليمية الرتبوية.

اأين ن�سيبهم من موقعك اأو منتداك؟
هل وجهت لهم ر�سالة؟

اأم هل اأعددت لهم برناجًما؟
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اأب�سط  وهــو  وتغافلنا  اأهملنا،  لكننا  حولنا  من  واخلــري  باأيدينا،  احلــل 
بكثري مما كنا نتوقع.

لنفرت�س اأنك عزيزي م�سرف املوقع اأو املنتدى وجهت ر�سالة اإىل اأبنائنا 
وبناتنا من خالل بوابتك الإلكرتونية، اأو كتبت لهم مقاًل، �سوؤايل: من �ستتوقع 

اأن يقراأها؟ اأو كم �سيكون عدد قرائها؟
واحد اأم اأثنان اأم ع�سرة اآلف، بالتاأكيد اأن العدد حمدود، والفائدة بال 

حدود.
اإل اأن هناك �سًرا مهًما، ومفتاًحا للنجاح األ وهو كيف ت�ستطيع اإي�سال 
ر�سالتك، بل قل اإن �سئت ر�سائلك الإ�سالمية اأو العلمية اأو الثقافية ل اإىل مئات 

الأ�سخا�س، ول اإىل الآلف بل اإىل املاليني!!.
هل تعلم من هم؟

ي�ستحقون  اأفــال  باملاليني!!  اإنهم  نعم  املــدار�ــس،  وطالبات  طــالب  اإنهم 
ر�سالة وتوجيها؟

كاأين بك تقول: ولكن ماذا بيدي اأن اأعمل؟
واملتابعة  اجلهد  مــن  �سيئا  اإل  منك  يحتاج  ول  ب�سيط  احلــل  اأقــول: 
اإنـــه عــمــل قــ�ــســم خــا�ــس يف مــوقــعــك الإلـــكـــرتوين خلــدمــة طـــالب وطــالــبــات 
خرج  ما  وجتمع  اجلــديــدة،  الــربامــج  لهم  توفر  املدر�سية،  الإذاعــة  جماعة 
من اإبداعاتهم، لتجمعها يف ق�سم خا�س يف موقعك ترمز له با�سم دال على 

مثاًل: بداخله  ما 
- )ق�سم الإذاعة املدر�سية(.
- )منرب الإذاعة املدر�سية(.

- )اجلامع لالإذاعة املدر�سية(.
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اأو غريها من الأ�سماء املهم اأن يكثف يف هذا الق�سم العديد من الربامج 
تخ�سي�سك  اإن  املدر�سية؛ حيث  الإذاعــة  اإلقاوؤها عرب منرب  املنا�سب  التي من 
من  والعديد  العديد  يدفع  املدر�سية  لــالإذاعــة  خا�س  لق�سم  امل�سرف  عزيزي 
املهتمني ب�ساأن الإذاعة املدر�سية اإىل حتميل هذه الربامج املعرو�سة يف موقعك 
الإذاعة  اإىل الطالب والطالبات يف مواقعهم يف  اإي�سالها  اأو منتداك ومن ثم 
اأنت �ساحب  ال�سباحية؛ وكل هذا ومن دون �سك �سينالك ن�سيب منه؛ لأنك 

الفكرة، واأنت �ساحب البذرة، ومن اأح�سن الغر�س، اأح�سن القطف.
... انتهت ر�سالتي اإليك لكن؛ اأرجو اأن ل تبخل على نف�سك باأجر العمل 

بها... ل اأ�ستطيع اأن اأقطع لك بالنجاح اأو الف�سل.
... اأنا ل اأعلم الغيب.

التثبيط،  اإل  لهم  لي�س  الــذيــن  الــالهــني  اجلال�سني  مــن  ل�ست  اأنـــا   ...
والتقليل، والنوم، والك�سل، وقبل هذا الأكل والبطن.

... اأنا ل�ست ممن يدعو اإىل امل�ستحيل ول اإىل اخليال؛ بل اأحب الواقع 
والو�سوح.

اأجــره عند  املدر�سية، حتت�سب  لالإذاعة  ق�سًما  اإن خ�س�ست  تندم  لن   ...
اإذا كنت ممن يقراأ �سفحات  ربك، يوم عر�سك عليه... لكن �ست�سبح مق�سًرا 
كتابي، وي�سل اإىل ختام ر�سالتي؛ لأنك مل تتنبه اإىل اأكرث من خم�سة ماليني 
اأية ر�سالة... اإىل  اآذان ولهم اأعني، ومل تو�سل لهم  ي�سمعون وي�ساهدون، لهم 

اللقاء(.

ور�سالتي الثانية:
التعليمية  املواقع واملنتديات ممن خ�س�سوا من قالعهم  اأ�سحاب  اإىل: 

والدعوية عرب ال�سبكة العنكبوتية، مراِكًزا م�سرقة لالإذاعة املدر�سية.
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اإىل هوؤلء اأكرر القول: عمل دوؤوب، و�سعي م�سكور.
يل معكم عدة وقفات تقبلوها ب�سدر رحب، ما هي اإل بع�س املالحظات، 
والتنبيهات، التي ما هي واهلل اإل طريق للرقي والنجاح، اإىل الإبداع والإتقان 

يف اإخراج الربامج الإذاعة بكامل �سورها واأ�سكالها باأبهى حلة، واأجمل ثوب.  

اأوًل: التكرار:
وهو ما ننبه على خطره، و�سرره. فالعديد من الربامج التي جتدها يف 

هذا املوقع جتدها يف املوقع الثاين، والثالث والرابع... اإلخ.
اأمــانــع يف قطف  اأنــا ل  النقل )الق�س والل�سق(،  وكــل هــذا ب�سبب كــرثة 
الثمار اليانعة من احلكم والفوائد ل باأ�س بل هو �سروري يف بع�س الأحيان؛ 

اإل اأن الأجمل اأن تكون اأنت من يخرج هذه الثمار من مزارعها وب�ساتينها.
فعندك الكتب �سناديق العقول، وم�ستودع الأفكار، و�سدر احلفاظ. خذ 
من هذه الكتب، وانهل منها، واقتب�س اأجود ما فيها، وبالطبع ل تن�َس الإ�سارة 

اإىل حقوق موؤلفيها بذكر اأ�سمائهم، واأ�سماء كتبهم.
الــدعــوة، الإعــجــاز  الأ�ــســرة، م�ساء،  املــجــالت الإ�سالمية )نـــون،  ودونـــك 

العلمي، حياة( خذ منها، وانهل اأجود ما فيها.

ثانًيا: الع�سوائية:
كامٍل  واحــٍد  برنامج  عن  لتبحث  لالإذاعة  املخ�س�س  الق�سم  اإىل  تدخل 
�سغرية  فقرة  اأو  فقرات  �سوى  اأجــد  ل  بحثت  فاأينما  ت�ستطيع!  فال  متكامل، 
موجودة يف ملف كامل لوحدها، وهكذا تفتح وتغلق ول جتني اإل القليل ومن 

دون اأي ترتيب.
مــن اأهـــم الأمــــور الــتــي ينبغي اأن يــدركــهــا اأ�ــســحــاب املــواقــع الــرتتــيــب، 
فاملوا�سيع املنزلة منها ما يحتاج احلذف، ومنها ما يحتاج التثبيت، ومنها الغث 
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ومنها ال�سمني، كل هذه الأ�سكال حتتاج اإىل ت�سفية وانتقاء، ومن ثم و�سعها 
قبل  من  اإليها  الرجوع  ي�سهل  متتالية،  فقرات  اأو  متكاملة،  برامج  �سكل  على 

املت�سفح بكل �سهولة.
بالتاأكيد اأن الأمر يحتاج اإىل جهد لكن اعلم باأن: 

)القمة حتتاج اإىل همة(.

ثالًثا: عدم املتابعة:
فهناك العديد من الطلبات التي تقدم من قبل زوار املوقع، ومت�سفحي 
ق�سم الإذاعة، مثل طلب مو�سوع معني اأو برنامج متخ�س�س، فال جتد الرد اإل 

ما ندر.
ثالثة  اأو  م�سرفني  اأو  م�سرًفا  واملنتديات  املواقع  هذه  تخ�س�س  ل  ملــاذا 
على  عك�سية  بالطبع  �ستكون  النتيجة  الكرام.  زوارهــا  وطلبات  رغبات،  لتلبية 

�سمعة و�سهرة املوقع اأو املنتدى، والأهم الأجر واملثوبة من العزيز احلكيم.
وكذلك اأود التنبيه على اإهمال املوقع اأو املنتدى لعدة اأيام اأو اأ�سابيع دون 
اإ�سافة اأي �سيء يذكر فيما يخ�س الإذاعة، فاملوقع املتميز واملتجدد يحتاج اإىل 

متابعة متوا�سلة فن�ستطيع اأن ن�سميه قناة مبا�سرة بني امللقي واملتلقي.
الــتــي تتطلب احلــديــث  املــتــجــددة  الق�سايا  الــعــديــد مــن  هــنــاك  اأن  كــمــا 
ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك حادثة  الكرمي  للر�سول  امل�سيئة  الر�سوم  والتوجيه مثاًل: حادثة 
التفجري الذي وقع يف منزل الأمــري حممد بن نايف - حفظه اهلل -، وحرب 
غزة و�سمود اأهلها... كل هذه ق�سايا تتطلب املتابعة والهتمام لتوجيه ر�سائل 
فلر�سولنا  املدر�سية(  )الإذاعــــة  مدار�سنا  يف  الإعـــالم  منرب  عــرب  خاللها  مــن 
الطاعة  حق  وحلكامنا  ال�سريف،  الطاهر  عر�سه  عن  الــذب  حق  ملسو هيلع هللا ىلص  الكرمي 

وعدم اخلروج عليهم، ولإخواننا يف غزة حق املنا�سرة بالدعاء واملال.
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الرقي مبنربنا  هذه املالحظات لي�ست �سوى نقاط على طريق و�سبيل 
اأود التذكري باأن هذه النقاط لي�ست من�سبة  الإعالمي الإذاعة املدر�سية، كما 
على موقع اأو منتدى بعينه بل هي متفاوتة؛ اإل اأن جميعها ي�سرتك يف �سيء 

واحد وهو اأنها ت�ستحق ال�سكر والعرفان.
وعلينا  اأوًل  نف�سي  على  جميًعا  علينا  اأقــرتحــه  ب�سيط  اقـــرتاح  وهــنــاك 
جميًعا، �سواًء كنا موؤلفي كتب اأم م�سريف مواقع اأو منتديات، األ وهو تخ�سي�س 
التي تخ�س  اأو ذلك املوقع للحديث عن بع�س الق�سايا  الكتاب  جزء من هذا 
املراأة والفتاة. نعم هناك العديد من الأمور والق�سايا املهمة التي تخ�س املراأة 
اإليها  ر�سائل  توجيه  وفهمه من خالل  ملعرفته،  وتوعى  عليه،  تنبه  اأن  ويجب 

عرب هذا املنرب الإذاعي.
ر�سالة  ت�سمع  فتاة  اأية  اأو  املعلمة،  اأو  املدر�سة،  باملراأة هنا طالبة  واأق�سد 

هذا املنرب.
بالكامل  املدر�سية  اأق�سام لالإذاعة  ا تخ�سي�س  اأي�سً املنا�سب  اأنه من  كما 
تهتم  التي  واملنتديات  املواقع  يف  للطالبات،  بالكامل  خا�سة  واأق�سام  للطالب، 

ب�ساأن الإذاعة املدر�سية، وكذلك الكتب التي األفت يف هذا ال�ساأن.
وهذا ل يعني بال�سرورة اأنه لي�س هناك ت�سابه بني املوا�سيع التي توجه 
للجن�سني؛ بل اإن كثرًيا من املوا�سيع ل باأ�س باأن تطرح لكال اجلن�سني، اإل اأن 

ا موا�سيع تتطلب اخل�سو�سية لكال اجلن�سني. هناك اأي�سً
فمثاًل: عندما تتحدث عن احلمل، والر�ساعة، وخطر اأدوات التجميل، 
العالية، وغريها  العارية، والكعوب  الن�سائية، واملالب�س  امل�ساغل  اإىل  والذهاب 
الكثري، كل هذه الق�سايا واملوا�سيع هي موا�سيع ن�سائية بن�سبة 1٠٠% لن يكون 

لها تاأثري كبري فيما لو األقيت على م�سامع الطالب. 
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اآخر: عندما نتحدث عن التفحيط، والتطعي�س، وال�سرتاحات،  ومثال 
واإ�سبال الثياب، واإرخاء اللحى، كل هذه الق�سايا واملوا�سيع هي موا�سيع رجالية 

بن�سبة 1٠٠% لن يكون لها تاأثري كبري فيما لو األقيت على م�سامع الطالبات. 
ا هناك الكثري والكثري من الق�سايا واملوا�سيع التي تهم اجلن�سني،  واأي�سً

ويعتنى بها من الطرفني مثاًل: 
- خطر الهواتف النقالة مو�سوع يفيد اجلن�سني.

- �سرب الدخان يقع من بع�س ال�سباب والفتيات ع�سمهم اهلل منه.
- ال�سمنة مر�س يعاين منه اجلن�سان من دون اأدنى �سك.

- �سماع الغناء مع�سية يقع فيها اجلن�سان.
- املعاك�سات!! لالأ�سف قد حت�سل من الطرفني.

- الت�سبه بالكفار بالق�سات اأو املو�سات اأو املالب�س اأو غريها جميع هذه 
الأمور ُبلي بها اجلن�سان ول حول ول قوة اإل باهلل.

- عقوق الوالدين انت�سر من الطرفني واإن اختلفت �سوره واأ�سكاله.
كلتا  يف  لطرحه  جاهز  مو�سوع  حدين  ذو  �سالح  العنكبوتية  ال�سبكة   -

ال�ساحتني.
واحلمد هلل اأننا يف بلد الإ�سالم والتوحيد قوًل وعماًل نطبق ما �سرعه 
اهلل لنا ل ما �سرعته لنا اأهواوؤنا؛ فجميع مدار�سنا بحمد اهلل مف�سولة متاًما 
اجلن�سني  لكال  لتحفظ  للبنات،  مدر�سة  وتلك  للبنني،  مدر�سة  هــذه   ،%1٠٠
جن�س  كــل  موا�سيع  طــرح  مــن  ومتكننا  املختلفة،  وطبيعتهما  خ�سو�سيتهما 
اإنه  حتى  العليا،  والأهـــداف  العظمى،  الفائدة  فتح�سل  للجميع،  ل  جلن�سه، 
من خالل بحثي عن واقع العديد من املدار�س املختلطة يف الكثري من الدول 
العربية وجدت اأن هناك عزوًفا من الطالب جتاه امل�ساركة يف الإذاعة املدر�سية 
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ا ومن  خوًفا من اأية غلطة اأو زلة اأمام اجلن�س الناعم ح�سب تعبريهم، واأي�سً
دون اأدنى �سك اإذا كان هذا هو حال الطلبة وخجلهم وخوفهم من اخلروج عرب 
هذا املنرب فما بالك بالفتيات بالتاأكيد اأن الأمر اأ�سعب واأ�سد عليهن، وبالتاأكيد 
اأداء الر�سالة الإعالمية لدورها  اأن الأمر يف النهاية نتيجة �سعف وق�سور يف 

املرجو منها حتقيقه والذي يعود �سببه اإىل الختالط. 
اأود اأن اأعزي من ابتلوا مبدار�س خمتلطة من اإخواننا يف اأ�سقاع  لذا 
العلمانيني  للمف�سدين من  املجال  ا�سربوا ول ترتكوا  لهم  واأقول  الأر�س، 
الر�سائل  توجيه  يف  اأيــديــكــم  بــني  الــذي  املنرب  هــذا  ا�ستغلوا  بــل  غريهم  اأو 
ول  لكليهما،  موجًها  الــربامــج  مــن  الغالب  جعل  مــراعــني  اجلن�سني  لكال 
باأ�س بطرح بع�س الق�سايا التي تهم الطرفني بل هو من ال�سرورة مبكان، 

اهلل. واأعانكم 
اأو منتديات لطرح  اأق�سام يف مواقع  اأو  كتب  )اأن تخ�سي�س  اخلال�سة: 
برامج اإذاعية تخ�س كل جن�س على حدة مهم و�سروري؛ كما اأن طرح العديد 

من املوا�سيع التي ي�سرتك فيها اجلن�سان اأمر مهم و�سروري(.
اأولت  التي  واملنتديات  املواقع  العديد من  اأ�سماء  لكم  اأ�سع  اأن  اأود  وهنا 
لربامج  كاماًل  ق�سًما  خ�س�س  من  منها  بل  عظمى،  اأهمية  املدر�سية  الإذاعـــة 

الإذاعة املدر�سية، وكل ما يتعلق ب�سوؤونها، وهي كالتايل:  
اهتماما  املنتديات  اأف�سل  مــن  )وهــي  التعليمية.  الــوزيــر  منتديات   -1

بال�ساأن الإذاعي املدر�سي، هذا اإن مل تكن الأف�سل على الإطالق(.
2- منتديات مملكة املعلم الرتبوية والتعليمية. )منتدى رائع، وجميل، 
كما  لكن  بال�سدفة؛  عليه  تعرفت  كنت قد  واإن  املنتدى،  اأحببت هذا  وجــذاب، 

يقال: رب �سدفة خري من األف ميعاد(.
3- منتديات الإمام الغزايل. )من املنتديات املتميزة يف ال�ساأن الإذاعي(. 
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٤- منتديات ال�سريف التعليمية. )من املنتديات املتميزة يف ال�ساأن الإذاعي(.
5- ملتقى الرتبية والتعليم.

٦- منتدى وزارة الرتبية والتعليم.
7- منتدى الرتبية والتعليم باملدينة املنورة.

٨- منتدى لِك.
9- منتدى التعليم الرتبوي.
1٠- منتديات �سوت الن�ساط.

11- منتديات التعليم نت.
12- منتديات املعلم.

13- منتديات املحربة التعليمية.
1٤- منتـديات الطري التعليمية.

15- منتدى حلي التعليمي. )من املنتديات املتميزة يف ال�ساأن الإذاعي(.
1٦- منتديات ال�سبورة.

17- منتدى ال�سامل التعليمي.
1٨- منتدى الإدارة العامة للرتبية والتعليم بالق�سيم.

19- منتدى الإدارة العامة للرتبية والتعليم بتبوك.
2٠- منتدى نادي الإعالم الرتبوي.

21- منتديات املحرتف التعليمية.
22- امللتقى الرتبوي.

23- ملتقى الرتبية بالزلفي.
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 فصل
الصحافة المدرسية واإلذاعة المدرسية

اأول: تعريف ال�صحافة املدر�صية )1( :
على الرغم من القناعة باأن م�سمى )ن�سرة( اأقرب اإىل الواقع واحلقيقة 
من م�سمى )�سحيفة( اإل اأن كل التعاريف اتخذت عنوان ال�سحافة املدر�سية. 

وال�سحافة املدر�سية هي: ن�ساط حر ينفذ داخل املدر�سة، ويقوم الطالب 
باإ�سراف  وتوزيًعا،  وطباعة،  واإخراًجا،  حتريًرا،  اإ�سدارها،  يف  الأ�سا�س  بالعبء 
جمتمع  وتخاطب  ال�سحافة(  جماعة  )اأو  الرتبوي  الإعــالم  جماعة  م�سرف 
وتلتزم  اأمــــور،  واأولـــيـــاء  ومعلمني  الأوىل(  )بــالــدرجــة  طـــالب  مـــن:  املــدر�ــســة 
اإتاحة  مــع  مـــواد،  مــن  تن�سره  فيما  التعليمية  املوؤ�س�سة  حتكم  التي  بالقواعد 
الفر�سة للطالب للتعبري عن اآرائهم بقدر من ال�ستقاللية وامل�سوؤولية التي 

تنمي جوانب اإبداعية وتربوية من خالل فنون الكتابة ال�سحفية.

ثانيا: دور ال�صحافة املدر�صية الرتبوي والتعليمي:
التزاًما ب�سرف الكلمة املكتوبة جند اأن ال�سحافة املدر�سية تعنى بغر�س 
الفا�سلة  الأخــالق  النبيلة بطريقة غري مبا�سرة، حيث تبني  القيم الرتبوية 
بناًء  الطالب  �سخ�سية  بناء  على  ينعك�س  الــذي  الأمــر  احلميدة،  وال�سلوكيات 

تربوًيا �سليًما، ومن ذلك: 
اأخبار  بيده  يحرر  فعندما  وجمتمعه،  وبيئته  مبدر�سته  �سلته  توثق  1ـ 
اإهمال  ـ  الرحم  �سلبية )مثل قطيعة  اجتماعية  �سلوكيات  ويكتب يف  مدر�سته، 
البيئة ـ ت�سويه املبنى املدر�سي..( فاإنها بذلك تعمق �سعوره الجتماعي، وحتثه 

______
)1( كالم الأ�ستاذ: اإ�سالم نوير.
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على امل�ساركة العملية الإيجابية يف تنمية جوانب احلياة يف جمتمعه ال�سغري 
والكبري، وهي بذلك حتقق النتماء عملًيا. 

اأو يكتب عن ق�سية  2ـ عندما يجري الطالب لقاًء مع م�سوؤول تربوي، 
بحرية وجراأة فقد اختار طريق العتماد على النف�س والثقة بالذات، واجلراأة، 

وتلك مقومات ال�سخ�سية ال�سوية. 
3- عند كتابة تقرير ما فالطالب تلقائًيا �سيتجه اإىل م�سادر البحث عن 

املعلومات، وهذا كفيل باأن يتعرف على طرق البحث العلمي. 
فيحرر  الــتــوجــيــه،  يف  �سخ�سًيا  وي�سهم  ذاتـــي،  بــدافــع  يكتب  عندما   -٤
الوالدين؛  طاعة  اأو  املعلم،  احـــرتام  اأو  ال�سالة،  عــن  ال�سحيفة  يف  مو�سوًعا 
فاإن ذلك يغر�س الواجبات والقيم الإ�سالمية التي تقوم عليها اأخالق امل�سلم، 

والف�سائل وال�سلوكيات التي تبني املجتمع الإ�سالمي. 
امل�ساعر  وهــذه  منجزاته،  وتقدير  الــوطــن،  بحب  الإح�سا�س  غر�س   -5

تتولد مما يكتبه اأو يقروؤه من تلقاء نف�سه يف ال�سحيفة املدر�سية. 
باإنتاج  العلمية  املـــادة  تقدمي  طريق  عــن  حمببة  بطريقة  التعليم   -  ٦
خمالف لنمط الكتاب، وابتكار )املحرر الطالب( و�سيلة جديدة لعر�س املعلومة، 
اأو  ريا�سية  مل�سائل  فيه حلول علمية  )ا�ستطالًعا( �سحفًيا يجمع  كاأن يجري 

تقريًرا عن )جغرافية اململكة(.
7 - ت�سجيع الطالب على تعلم فنون وخربات جديدة. 

الدرا�سية: حيث  واملقررات  املدر�سية  ال�سحافة  الربط بني حمتوى   -٨
ميكن ا�ستخدام املعلومات امل�ستوحاة من مادة العلوم ـ مثال ـ لإثراء املعلومات 
اأو  ول�سقها  الطبيعة،  مــن  حقيقية  بـــذور  اأو  �ستالت  بجمع  وذلـــك  العلمية، 

ت�سويرها يف ن�سرة املدر�سة على هيئة تقرير �سحفي م�سور.



153

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

9- ناهيك مبا حتققه �سحيفة الف�سل من م�ساعدة للمعلم يف تقدمي 
مادته العلمية، والو�سول اإىل عقلية التالميذ بطرق �سهلة وجذابة. 

ثالثا: دور ال�صحافة املدر�صية يف التعرف على مواهب الطالب 
وتنميتها:

التفكري  قــدرة على  لعباده من  تعاىل  اهلل  يهبه  ما  الذهنية يف  املواهب 
واحلكم على الأ�سياء بطريقة �سحيحة. مبعنى القدرة على التخيل ثم اإفراغ 

ذلك اخليال يف واقع مفيد، يتمثل يف حل م�سكلة اأو الو�سول اإىل قرار. 
والتفكري كما يعرفه بع�س اأ�ساتذة الرتبية باأنه: عند ظهور اأية م�سكلة 
بن�ساط  يقوم  الفرد  فاإن  ال�سابقة،  للفرد ي�سعب عليه حلها، يف �سوء خرباته 

عقلي لكي ي�سل اإىل حل منا�سب لهذه امل�سكلة. 
باأكرب  متميًزا  اإنتاًجا  الإنتاج،  على  القدرة  " هو  البتكاري  " والتفكري 

قدر ممكن من الطالقة الفكرية، واملرونة، والأ�سالة.
على  بناء  الــطــالب  ميار�سه  حــر  ن�ساط  املدر�سية  ال�سحافة  اإن  وحيث 
رغبتهم، فاإنها من خالل مراعاتها مليولهم ورغباتهم وما ينا�سب معلوماتهم 
على  التعرف  " ت�ستطيع  " الإفـــراغ  والإخـــراج  التحرير  طريق  عن  وعر�سها 

اأ�سحاب امللكات الإبداعية، ومن ثم �سقلها.
 ومن القدرات التي ميكن لل�سحافة املدر�سية التعرف عليها ما يلي : 

1 ـ املواهب العلمية: 
اأول خطوة من خطوات عمل ال�سحيفة هي جمع املعلومات، وقبل جمعها 
ال�سحافة  جماعة  م�سرف  اإ�سراف  حتت  املقرتحات  وو�سع  التفكري  من  لبد 
)اأو معلم الف�سل( وهنا يحذر ت�سفيه اآراء بع�س التالميذ لأن ذلك يوؤدي اإىل 

اإعرا�سهم عن عملية التفكري، مما يوؤدي اإىل تعرث مواهب الطفل الذهنية. 



154

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

على  التعرف  ميكن  حــًرا  ن�ساًطا  بو�سفها  املعلومات  جمع  خــالل  ومــن 
ميول بع�س التالميذ الذين يقبلون على ذلك ب�سغف وبتدقيق عميق، حيث ل 
ير�سيه جمع القليل من املعلومات، وهذا يك�سف عن موهبة وقدرة علمية لدى 

اأمثال هوؤلء التالميذ. 
ومن جهة اأخرى فاإن املعلومات التي يح�سل عليها التلميذ تلعب دورا 
مهًما يف تكوين ذكائه، وقدرته على الإبداع، حيث تذكي حب الطالع وتغريهم 

بكرثة القراءة، وبالتايل تفجري الطاقات العلمية الكامنة.

2 ـ القدرات الإبداعية:
قدرات  من  الطالب  لدى  يوجد  ما  هنا:  الإبداعية  بالقدرات  املق�سود 
على التخيل ثم قدرته على نقل ذلك اإىل م�سمون وواقع ملمو�س مقروء )اأو 

م�سموع اأو مرئي(. 
خالل  مــن  الــقــدرات  هــذه  على  تتعرف  اأن  املدر�سية  لل�سحيفة  وميكن 
الطفل  املعرفية لدى  العقلية  " العمليات  العمل لأن  الطالب لذلك  ممار�سة 
ما  اإن  حيث  ظــروف،  من  لالأطفال  يهيئه  ومــا  الثقايف  باحليز  جميًعا  تتاأثر  ـ 
الإدراكية  العوامل  ر�سم  يف  فعلها  تفعل  ومهارات  خــربات  من  الطفل  يكت�سبه 

للطفل، ويف توجيه تخيالتهم نحو الأ�سياء.
جماعة  م�سرف  بني  امل�ساركة  خــالل  من  الــدور  بهذا  القيام  وت�ستطيع 
ال�سكل  هو  ومــا  معني  ملو�سوع  اجليد  الت�سميم  كيفية  يف  وطالبه  ال�سحافة 
العام  بدء  اأو  للمعلم،  العاملي  اليوم  �سكاًل معيًنا مبنا�سبة  تتخذ  كاأن  املنا�سب؛ 
�سيفاجاأ  متميزة؛عندها  جديدة  اأفكار  اقــرتاح  منهم  املعلم  فيطلب  الدرا�سي 

املعلمون باإبداعات غري متوقعه.
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اأو  للطبيعة،  املحاكي  الر�سم  اأو  للكاريكاتري،  ر�سامني  نــرى  اأن  وميكن 
ل  حمجوبة  اأو  خمبوءة،  اإبداعية  مهارات  وكلها  التخيل،  على  القائم  الر�سم 

يدري بها اأحد.
اأود  - وبعد هذه املقدمة املهمة واملوجزة عن عامل ال�سحافة املدر�سية 
ال�سحافة  اأجـــزاء  الــذي يعترب جــزًءا من  الإذاعـــي  الن�ساط  بينه وبــني  الربط 
الو�سول  وكيفية  واجلــمــهــور،  الإعــــالم،  بحلقة  مت�سل  فاجلميع  املــدر�ــســيــة؛ 
العربية  الــدول  كافة  يف  املدر�سية  ال�سحافة  م�سريف  على  لــذا؛  الــهــدف..  اإىل 
وال�سعي  املــدر�ــســيــة(  )الإذاعــــة  الإذاعــــي  الن�ساط  بــهــذا  العناية  والإ�ــســالمــيــة، 
الن�ساط  هذا  بواقع  للنهو�س  بحوث  واإعــداد  كتب،  لتاأليف  وامل�ستمر  احلثيث 
املهم، بل واإقامة ور�س عمل م�سرتكة للتباحث والت�ساور، وطرح الأفكار، ومن 
ثم مناق�ستها للح�سول على خطط منهجية ثابتة وحمكمة للو�سول اإىل قمة 

التفاعل مع هذا الن�ساط )الإذاعة املدر�سية(.
من  عــامل  املدر�سية  ال�سحافة  بـــاأن  التذكري  ثــم  التذكري  اأود  ــا:  واأيــ�ــسً
الأن�سطة، واملهارات ولي�ست ن�ساًطا حمدوًدا مثل الن�ساط الإذاعي؛ بل هي اأعم 

واأ�سمل من �سمنها )الإذاعة املدر�سية(.
املــجــالت  اإعــــداد  املــدر�ــســيــة؛  ال�سحافة  اخت�سا�سي  مــهــام  مــن  فــمــثــاًل: 
على  والعمل  و�سهرية،  اأ�سبوعية،  مطويات  وتنظيم  والـــدوريـــات،  الف�سلية، 
اإىل  ونقلها  باملنطقة  والتعليم  الــرتبــيــة  وفــعــالــيــات  اأخــبــار  بجميع  الإحــاطــة 
الطالب واملعلم على مقاعد الدرا�سة؛ ول نن�سى القيام بعمل اأن�سطة، وفعاليات، 
مهنة  حتــتــاج  لـــذا..  فــاعــل؛  ب�سكل  فيها  وامل�ساهمة  املـــدار�ـــس،  يف  ومــ�ــســابــقــات، 
ال�سحافة املدر�سية اإىل مهارات عالية، وجهود جبارة، ونفو�س ل تعرف امللل، 

وهمم ل تناطح اإل القمم.
ويف اخلتام.. اأحيي كل رجل اأو امراأة من اأ�سحاب تخ�س�س )ال�سحافة 
املدر�سية( والذي يدر�س يف القليل من الدول العربية مثل م�سر وغريها، واأود 
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تذكريهم باأن ما تقومون به اأمانة توؤجرون عليها، وحتا�سبون على التق�سري 
بها؛ فكونوا عند ح�سن الظن بكم، واهلل يرعاكم.

ولـــهـــذا اأحــــب اأن اأ�ــســيــف هـــذه املــ�ــســابــقــة اخلــا�ــســة بــاملــتــخــ�ــســ�ــســني يف 
املدر�سية؛ وهي مفيدة  الإذاعة  املدر�سية، ولكن ميكن تطبيقها يف  ال�سحافة 
وتك�سب الطالب والطالبات مهارات �سحفية قد تخدمهم هم واأوطانهم يف 

امل�ستقبل:

م�سابقة: احلديث ال�سحفي:

ب�سكل  وا�ستخدم  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  احلديث  فن  ال�سحافة  عرفت 
كبري كفن متار�سه ال�سحافة مع بداية القرن الع�سرين، وللحديث ال�سحفي 
الأخــبــار  عــلــى  مــ�ــســدر جــيــد للح�سول  ال�سحفية؛ لأنـــه  الــفــنــون  بــني  اأهــمــيــة 

واملعلومات من م�سادرها.
احلديث ال�سحفي من �سمن امل�سابقات التي يقوم اخت�سا�سي ال�سحافة 
بتدريب الطالب على كيفية عمل حديث �سحفي ومن ثم ال�سرتاك بالأعمال 
على  تقييمها  ويــتــم  الــعــام  للتوجيه  وبــالــتــايل  لإدارتــــه  باإر�سالها  امل�سابقة  يف 
م�ستوى املحافظة الأوىل وت�سعد بعد ذلك الأعمال املميزة للوزارة لتقييمها 

على م�ستوى املحافظة.
التدريب   - فنيته   - اإعـــداده  عــن  ال�سحفي  نتناول يف احلــديــث  و�ــســوف 

العملي عليه.

تعريف احلديث ال�صحفي:
هو تقرير عن م�سمون مقابلة �سحفية، اأو اإذاعية، اأو مقابلة تليفونية 
مع فرد، اأو اأفراد للح�سول على الأخبار واملعلومات والآراء واملواقف اخلا�سة، اأو 
املت�سلة بالأحداث والق�سايا، اأو الأفكار اجلديدة، وهو فن مقابلة النا�س، وفن 
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التحدث معهم، وهو فن الت�سال املبا�سر باجلماهري يف ال�سحافة املدر�سية بني 
مر�سل وم�ستقبل.

اأنواع احلديث ال�صحفي:
1- حديث املنا�سبة.

2- احلديث ال�سخ�سي.
3- حديث الراي.

٤- حديث اجلماعة.
5- حديث الت�سلية.

٦- حديث املوؤمترات.
7- حديث اخلرب واملعلومات.

٨- احلديث امل�سرتك ويجمع )اخلرب + ال�سخ�سي + الراأي(.

وظائف احلديث ال�صحفي:
1- التعليم.

2- التثقيف.
3-الإعالم.
٤-التوعية.

5- التوجيه.

اأهميه احلديث ال�صحفي:
ودرا�سة  الأ�سئلة  ال�سحفي للطالب مهارات توجيه  يك�سب احلديث   -1

املو�سوع وجمع املعلومات عن ال�سخ�سية املتحاور معها.
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2- م�سدر جيد للح�سول على الأخبار من م�سادرها.
ال�سحفي طريًقا لإجــراء حتقيق �سحفي ناجح  3 - قد يكون احلديث 

حول ما جاء باحلديث من معلومات اأو اإح�ساءات اأو بيانات.
٤- ي�ساعد على حماربة ال�سائعات والرد عليها باحلقائق ال�سادقة من 

املتحدث.
بالبيئة  الــعــامــة  بال�سخ�سيات  املــدر�ــســي  واملجتمع  الــطــالب  يــعــرف   -5

املحيطة اأو املحلية، اأو رموز املجتمع يف بع�س املجالت.
٦- يك�سب الطالب مهارات القيادة الذاتية وقيادة الراأي.

 التدريب العملي للحديث ال�صحفي:

اأوًل: مراحل الإعداد للحديث ال�سحفي:
1- اخلطوة الأويل:

معها  يجري  التي  اأو  املتحدثة  ال�سخ�سية  عــن  املعلومات  بجمع  تــبــداأ 
الهتمامات  وامليول  ال�سخ�سية  ال�سفات  املعلومات  الطالب حديثه ومن هذه 

اأو الطباع.. اإلخ.
2- اخلطوة الثانية:

درا�سة املو�سوع اأو املو�سوعات التي �سيجري التحاور حولها.
3- اخلطوة الثالثة:

الطالب  على  يجب  ول  فقط  بها  لال�سرت�ساد  وتــكــون  الأ�سئلة  اإعـــداد 
جُمري احلديث التقيد بالأ�سئلة التي اأعدها.

ثانًيا: مرحلة اإدارة احلديث:
1- بداية احلديث )ا�ستهالله(:
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تكون هذه اخلطوة هي البداية؛ فيمكن اأن تبداأ باأحاديث �سخ�سية بني 
جُمري  ويهتم  املكان..  اأو  الزمان،  حول  اأو  عمله،  حول  اأو  واملتحدث  الطالب 

احلديث بت�سوير �سخ�سية املتحدث ومفتاح هذه ال�سخ�سية.
2- فنية توجيه الأ�سئلة:

اأهمية،  فــالأكــرث  املهمة  بالأ�سئلة  الطالب  فيبداأ  الأ�سئلة؛  يف  الــتــدرج 
يجب  ا  واأي�سً مبا�سر،  والغري  املبا�سر  الأ�سلوب  طريقة  على  الأ�سئلة  وتعتمد 

البتعاد عن الأ�سئلة التي تكون الإجابة عنها )بنعم اأو ل(.
- يجب حتري الدقة والتاأكد من املعلومات التي وردت باحلديث

- يجب اأن تعد الأ�سئلة من �سميم ت�ساوؤلت املجتمع املدر�سي، اأو البيئة 
املحيطة، اأو املحلية.

- ل يجب اأن ياأخذ احلديث �سورة حما�سرة يلقيها املتحدث؛ ولذا يجب 
احلر�س على الرتكيز على اأهم ما قاله املتحدث ويهم الطالب.

املو�سوع  عن  خروجه  حالة  يف  احلديث  مو�سوع  اإىل  املتحدث  اإعـــادة   -
بطريقة مهذبة.

ثالثا: مرحلة �سياغة احلديث وفنيته:
يجب اأن ل ُي�ساغ احلديث يف �سورة اأ�سئلة واأجوبة؛ حيث تبعث على امللل 

وتكون مثل التحقيق، اأو حما�سر ال�سرطة.

 طريقة �صياغة احلديث:
ل�سياغة احلديث عدة طرق اأي�سرها اأو ما يقال عنها الطريقة املثلى هي 

طريقة )الق�سة(.
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1- املقدمة:
وت�سمل اأهم نقاط احلديث مع ت�سوير ل�سخ�سية املتحدث.

ومن اأنواع املقدمات:
التباين، الت�ساوؤل - الو�سف - املعربة اأو املوؤثرة - احلوار - القتبا�س - 

التلخي�س - القنبلة اأو املفاجاأة - احلكمة اأو املثل.

2- ال�سلب:
وفيه الأ�سئلة والأجوبة بطريقة الأ�سلوب املبا�سر مرة، والأ�سلوب الغري 

مبا�سر مرة ثانية.

وتتنوع طرق �صياغة احلديث باختالف اأنواعه منها:

1- حديث املنا�سبة:
مثاًل افتتاح املعر�س ال�سنوي لل�سحافة املدر�سية ويكون حديث الطالب 

مع امل�سوؤول عن املعر�س - نقاًل للحديث الذي ي�سمعه من املتحدث -.

2- احلديث ال�سخ�سي:
الأدب،  م�ساهري  مــع  وتــكــون  احلــيــاة،  يف  وفل�سفتها  بال�سخ�سية  ويهتم 

والثقافة.

3- حديث املعلومات:
ذات  املعلومات  وخا�سة  املتحدث  يتحاور حولها  التي  باملعلومات  ويهتم 

الطابع  الرتبوي، وتغلب عليه ال�سيغة الأدبية.

٤- حديث احلقائق والأخبار:
يهتم بالأخبار املجردة ومن هنا يكون بناء احلوار على احلدث ل على 

املتحدث.
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5- حديث الراأي:
ياأتي يف �سدر احلديث الراأي امل�سرح به ثم �ساحب احلديث.

احلديث ال�سحفى:

الأ�سا�س  اأو  الأ�سل  وهــو  ال�سحافة،  فنون  من  فن  ال�سحفي؛  احلديث 
الذي تندرج حتته األفاظ )املقابلة(، )اللقاء( اأو )احلوار(، والتي متثل اإجراءات 

وخطوات واأ�ساليب لإجراء احلديث ال�سحفي.

تعريفه:
للح�سول  مهمة  �سخ�سية  من  املحرر  يطلبها  مقابلة  عن  عبارة  هو   -
على معلومات حول مو�سوع مهم اأو للتعرف على ال�سخ�سية و ما تقوم به من 

ن�ساطات.
- هو تداول الكالم بني طرفني اأو اأكرث بهدف الو�سول اإىل احلقيقة يف 

مو�سوع معني.

تاأمالت يف التعريف:
1ـ لي�س يف التعريف ما يوحي باخل�سومة، بل هو معنى �سامل للنقا�س 
لأطــراف  واخلطاأ  ال�سواب  يحتمل  الــذي  الآراء  وتعدد  الأفــكــار  وتبادل  املثمر 
واحلجة  الطيبة  بالكلمة  اأ�ــســاًل  خمالف  غري  طــرف  اأو  واحــدة  م�سلحة  ذات 

والربهان.
التعاون  اأ�ساليب  مــن  وهــو  النظر  وجــهــات  تقريب  منه  الــهــدف  اأن   -2

والتفاهم املرادفة ملعنى ال�سورى، قال تعاىل: زب ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 
ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ رب )املائدة: 2(.
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3ـ وجــود احلــوار يثبت طبيعة وجــود اخلــالف بني الب�سر ولكنه يف اأهل 
واملنطق  والأ�ــســالــيــب  الــو�ــســائــل  يف  يــكــون  الــواحــدة  وامل�سلحة  الــواحــد  البيت 

وال�سلوك ولي�س يف املنهج فهو اأخ�س من اجلدال واملناظرة.

احلوار من اأ�صاليب الرتبية:
النظر والآراء يوجد هناك جماٌل  - مبجرد وجــود اختالف يف وجهات 
اأو القارىء لالهتمام واملتابعة مبا  لالأخذ والرد وهذه ال�سورة تدفع ال�سامع 
النتيجة وهــذا يجدد  املتتبع لق�سد معرفة  للملل، وقــد يغري  يــدع جمــاًل  ل 

الن�ساط 
- واحلوار تربوًيا يوقظ العواطف والنفعالت وي�ساعد على توجيهها 
اإىل املثل العليا ويرتك اآثاًرا �ساحلة يف ال�سلوك اإذا اقتنع املتابع بنتيجة احلوار 

فيتبناها ويدافع عنها.

غاية عملية احلوار:
تن�ساأ  التي  احلوار و�سيلة واحدة من و�سائل متعددة ملعاجلة اخلالفات 
اأهـــداف وهموم  اأو وحــدة عمل واحــدة جتمعهم  بيئة واحــدة  العاملني يف  بني 
م�سرتكة، وهو من باب اإظهار احلق بالطريقة املنا�سبة، واإذا مل يتبني لنا احلق 
اليوم ف�سيظهر يوًما من الأيــام واحلق غاية كل عاقل من�سف، ولكنه يف هذه 
اأو  اإىل قوا�سم م�سرتكة  اأن ن�سل فيه  اللحظة )حلظة اخلــالف( املطلوب منا 
التناحر  ونــرتك  ح�سا�سية  دون  الآخــر  الطرف  راأي  اإىل  ال�ستماع  الأقــل  على 

والتباغ�س وهدر الوقت واجلهد فيما ل ينفع.

اأ�صول احلوار الناجح:
اأو الراأي الأمثل  اأن يكون الهدف الو�سول اإىل احلقيقة  الأ�سل الأول: 

الذي يح�سل النتائج املرجوة امل�سرتكة.
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الأ�سل الثاين : حتديد هدف اأو ق�سية واحدة يف املجل�س الواحد لتدور 
حوله عملية احلوار.

الأ�سل الثالث: التفاق على طريقة ال�ستدلل والنظر اأو مرجع قانوين 
يحتكم اإليه ي�سبط م�سار احلوار ويوجهه.

الأ�سل الرابع: البدء بنقاط التفاق امل�سرتكة و مناق�سة الأ�سول قبل 
الفروع والنطالق من اأر�سية اتفاق م�سرتكة.

اآداب احلوار:
1ـ البدء يف احلوار بالنقاط والأفكار امل�سرتكة وحتديد مواطن التفاق.

2ـ الحرتام والتقدير والتوقري للطرف الآخر ل الحتقار والإ�سقاط.
3ـ التوا�سع بالقول والفعل وح�سن اخللق وجتنب العجب والغرور.

٤ـ العدل والإن�ساف يف اأثنائه برتك فر�سة للحديث ويف خامته بقبول 
احلق والت�سليم والعبارة امل�سهورة )الختالف ل يف�سد للود ق�سية(.

5ـ العلم ومن دونه ل ينجح حوار ويهدر الوقت وي�سيع اجلهد.
٦ـ ح�سن ال�ستماع والإن�سات والإ�سغاء للمتحدث.

7ـ املناق�سة بحكمة ولطف ولني وب�سوت متزن.
٨ـ احللم وال�سرب والحتمال لزلت الل�سان وفلتات القول.

9ـ ل نياأ�س اأبدا قد نعيد املحاولة لأن اخلالف �سر يوؤخر الإجناز وي�سلط 
الأعداء؛ ثم اإن احلوار ريا�سة فكرية و�سرب من اجلدل وهو اأحد موارد القول 
بالف�ساحة والبيان واإذا مل يكن الهدف منه احلق والإ�سالح �سار �سرًبا من 
باختالف  تختلف  خمتلفة  طبائع  وللنا�س  اخلــالفــات  واإثـــارة  والعـناد  العبث 

م�ستوى التفكري والت�سور والجتهاد.
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عن اأبــي اأمامة - ر�سي اهلل عنه - قــال: قال ر�سول اهلّل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأنــا زعيٌم 
ا، وببيٍت يف و�سط اجلنة ملن  ببيٍت يف رب�س اجلنة ملن ترك املراء واإن كان حمقًّ

ن خلقه«. ترك الكذب واإن كان مازًحا ، وببيٍت يف اأعلى اجلنة ملن ح�سَّ

خطوات اإجراء احلديث ال�سحفي:
)1( اختيار الأفكار اأو املو�سوعات للحديث.

املنا�سب  املــحــرر  واخــتــيــار  املتحدثة  ال�سخ�سيات  واخــتــيــار  حتــديــد   )2(
لإجراء احلديث وكذلك املكان واختيار الوقت املنا�سب.

بات�سال  اأم  بخطاب  اأم  بالهاتف  �ــســواء  لل�سخ�سية  موعد  حتديد   )3(
�سخ�سي.

ل�ستكمال  اإليها  الرجوع  يتم  التي  املعلومات  م�سادر  على  التعرف   )٤(
املو�سوع )احلديث(.

)5( اختيار الأ�سئلة التي توجه لل�سخ�سية.
)٦( خلق جو من الألفة بني املتحدث واملتحدث اإليه والتمهيد والت�سلل 
اإىل قلب وعاطفة املتحدث واإعداد الأ�سئلة ب�سورة ودية واإطالعه عليها حتى 

ل يتحرج.
)7( عدم مقاطعة املتحدث اإل بعد ا�ستيفاء املو�سوع ورغبة املتحدث يف 

النتقال اإىل نقطة اأخرى، املحافظة على �سعور املتحدث.. واملو�سوع ذاته.
)٨( اللباقة و الذكاء يف اإدارة احلوار.

)9( ن�سر احلديث كما هو بقدر الإمكان.

اأهم عوامل جناح احلديث:
هو التفاعل والتفاهم بني املتحدث واملتحدث اإليه.
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�سروط م�سابقة احلديث:

اأحــدهــمــا م�ستعًدا  يــكــون  اأن  بــاإجــراء احلــديــث على  يــقــوم طــالــبــان   )1(
للتقاط ال�سورة ال�سحفية التي تخدم م�سمون احلديث ال�سحفي.

)2( كتابة مو�سوع احلديث على الغالف.
)3( اأن تكون الأحاديث حية يقوم الطالب باإجرائها ولي�ست منقولة من 

ال�سحف اأو املجالت؛ بل جديدة وحديثة وغري مكررة.
)٤( اأن تكون ال�سورة ال�سحفية معربة عن مو�سوع احلديث مع الهتمام 

بالتعليق على كل �سورة داخل احلديث "اقتبا�س"   .

  



166

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

 فصل
 حوارات مع شخصيات متعددة 

حول اإلذاعة المدرسية
احلوار لغة الع�سر، وموقد الذهن، ونتاج الفكر؛ به ن�ستطيع الو�سول 
اإىل ما نريد بكل هدوء، وبه نوا�سل امل�سري نحو ما نريد، واإليه نعرتف بالرجوع 

يف حالة العتذار والتق�سري.
هذا هو احلوار.. وهذه هي لغته.. وتلك هي فوائده.

املثمرة  النتائج  تلك  مــن  ن�ستفيد  اأن  علينا  ولبـــد  كــان  هـــذا..  ولأجـــل 
التي يجنيها لنا احلوار املتعدد الأطراف، فنحن عندما نفكر مبفردنا فنحن 
ن�ستخدم عقاًل واحــدا، وعندما نحاور ون�ساأل غرينا فنحن هنا نفكر يف عدة 

عقول جنمعها يف طريق واحد، وهدف واحد.
اإعــداد وجتهيز عدة حــوارات مع �سخ�سيات متعددة  لــذا.. ي�سر اهلل لنا 
املدر�سية(  )الإذاعـــة  املهم  الإعــالمــي  الن�ساط  هــذا  حــول  وناق�سناها  �ساألناها 
�سارك يف  فلكل من  متفاعلة؛  احلــوار  ومع  مبتهجة،  ولنا  بنا مرحبة،  فكانت 
اإجناح هذه احلوارات نقول: بارك اهلل فيكم، ونفع بكم، وجزاكم اهلل خرًيا على 
رحابة �سدركم، وروعة حواراتكم، و�سوف يخلد القلم هذه احلوارات باإذن اهلل، 

لينتفع بها القريب والبعيد، والذكر والأنثى.
وقد حر�ست اأن ت�سمل هذه احلوارات اجلن�سني )الذكور والإناث( لذا.. 

كان ن�سيب الأ�سئلة املطروحة مت�ساوًيا، ووقت كل منهما كاٍف.
وهذا الف�سل ينق�سم اإىل ق�سمني:

- الق�سم الأول: حوار مع م�سرفني، وطالب، وتربويني، واإداريني.
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وي�ستمل على الآتي:
اأوًل: حوار مع م�سرف اإذاعة مدر�سية.

ثانًيا: حوار مع طالب من جماعة الإذاعة املدر�سية.
ثالًثا: حوار مع طالب م�ستمع لالإذاعة املدر�سية.

رابًعا: حوار مع مدير مدر�سة.
خام�ًسا: حوار مع مدير اإدارة التعليم.

�ساد�ًسا: حوار مع مدير مكتب اإ�سراف تربوي.
- الق�سم الثاين: حوار مع م�سرفات، وطالبات، وتربويات، واإداريات.

وي�ستمل على الآتي:
اأوًل: حوار مع م�سرفة اإذاعة مدر�سية.

ثانًيا: حوار مع طالبة من جماعة الإذاعة املدر�سية.
ثالًثا: حوار مع طالبة م�ستمعة لالإذاعة املدر�سية.

رابًعا: حوار مع مديرة مدر�سة.
خام�ًسا: حوار مع مديرة اإدارة تعليم البنات. 

�ساد�ًسا: حوار مع مديرة مكتب اإ�سراف تربوي.
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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 الإذاعة املدر�سية واقًعا �سيًئا ومماًل يف الكثري من املدار�س 
اإن مل يكن يف اأغلبها، بنظرك وخربتك وبحكم اأنك م�سرف اإذاعي.. ما اأ�سباب 

هذا الواقع ال�سيئ الذي تعي�سه معظم اإذاعاتنا اليوم؟ 

وما احللول املمكنة لتدارك هذا الواقع؟. 

جـ1: الأ�سباب تتلخ�س يف الآتي:

1- تاأخر الطالب عن الطابور ال�سباحي.

2- �سعف اإمكانات الغرفة الإذاعية واأحياًنا انعدامها.

3- قلة التحفيز والت�سجيع املادي والأدبي من اإدارة املدر�سة للطالب.

٤- نق�س الوعي لدى الطالب باأهمية الإذاعة.

الأهـــداف  لتحقيق  واأدوات  اأجــهــزة  اإىل  املدر�سية  الإذاعــــة  حتتاج  �ــس2/ 
املرجوة منها باإذن اهلل. براأيكم.. هل هناك اأي دعم لتوفري هذه الأدوات املهمة 

وال�سرورية؟. 

ا ويف الغالب ل يوجد. جـ2: نادًرا جدًّ

�س3/ جماعة الإذاعة املدر�سية حتتاج اإىل طالب متميزين بنظرك.. ما 
معايري اختيار طالب جماعة الإذاعة املدر�سية؟. 

جـ3: 1- اخللق امل�ستقيم.    2- ف�ساحة الل�سان.    3- ح�سن الهيئة. 

٤- الإقدام واجلراأة وال�سجاعة. 5- املوهبة والذكاء.
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�س٤/ ين�ست املئات من الطالب لالإذاعة ال�سباحية كل يوم؛ هل �سبق 
تلقيت  واأن  �سبق  املدر�سية؟ وهل  الإذاعــة  برامج  واأن بحثت عما يفتقدونه يف 

�سكاوى اأو اقرتاحات منهم؟.
جـ٤: نعم بحثنا عما يفتقدونه ويحتاجونه، ولكن مل نتلق �سكوى واحدة 

اأو ا�ستف�ساًرا واحًدا عن اأي �سيء.
�س5/ هل هناك دور ينبغي القيام به من قبل معلمي املدار�س للنهو�س  

والرقي مب�ستوى الإذاعة املدر�سية؟. 
اإذاعــة متكاملة،  باإعداد  املدر�سة  ُيكلف كل مدر�س من مدر�سي  اأن  جـ5: 
واأن يدرب جمموعة جديدة من الطالب عليها. واأن يعر�س ذلك على م�سرف 

الإذاعة ليتم حتديد موعد اإلقائها.
والروتني  التكرار  عليها  يغلب  املدر�سية  الإذاعــة  وفقرات  برامج  �ــس٦/ 
الواحد وبالطبع كانت النتيجة اخلروج باأقل واأ�سعف النتائج املرجوة من هذه 

الربامج والفقرات.
بحكم خربتك: ما ال�سبيل الذي ميكن من خالله بث الدماء يف عروق  
الربامج اليومية لالإذاعة، للح�سول على غ�سون ذات ثمار نا�سجة ومثمرة؟. 
اإذاعــة متكاملة،  باإعداد  املدر�سة  اأن يكلف كل مدر�س من مدر�سي  جـ٦: 
واأن يدرب جمموعة جديدة من الطالب عليها. واأن يعر�س ذلك على م�سرف 

الإذاعة ليتم حتديد موعد اإلقائها.
�س7/ الوقت كال�سيف اإن مل تقطعه قطعك حكمة يرددها �سدى الإذاعة 
املدر�سية، ويخالفها واقعها امل�ساهد، فقد قطع وقت الإذاعة، ثم ُقِطَع اإىل اأجزاء 

�سغرية تعد بدقائق قد تنق�س ولكن من املحال اأن تزيد.  
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ال�سوؤال هنا: هل تعاين الإذاعــة املدر�سية من هذه امل�سكلة )�سيق وقت 
الإذاعة(؟ وما الوقت الذي تعتقد اأنه منا�سب لربامج الإذاعة املدر�سية؟.

الفقرات،  اخت�سار  يتم  الغالب  ويف  الوقت  �سيق  من  تعاين  نعم  جـــ7: 
�ساملة  لتكون  دقيقة  ع�سرين  يقل عن  ل  اأن  ينبغي  لالإذاعة  املنا�سب  والوقت 

ومتنوعة ت�سم اجلديد واملفيد.
�س٨/ لكل طالب ميول لن�ساط معني، وهروب من اآخر، ولكل جزء من 

هذا الن�ساط اأ�سبابه وكذلك العك�س لكل هروب من ذلك الن�ساط اأ�سباب. 
نود منك اأن تلخ�س لنا اأهم الأ�سباب التي تدعو الطالب اإىل اللتحاق 

بالإذاعة ال�سباحية؟.
الثاين  الدافع  الظهور هي  والرغبة يف  الأول  الدافع  املوهبة هي  جـــ٨: 

وكذلك احلر�س على التميز والبحث والطالع.
ا م�سوؤولية  اأي�سً �ساق وفيه  املدر�سية عمل  الإذاعــة  الإ�سراف على  �س9/ 
كبرية اأمام اهلل اأوًل، ثم اأمام النا�س ف�ساًل عن اجلهد الذي يتطلبه يف اإعداد 

الربامج، واإعداد الطالب. 
من باب الت�سجيع والعدل: هل توؤيد منح املعلمني امل�سرفني على الإذاعات 

عالوات ت�ساف اإىل راتبهم �سهرًيا؟.
يف  بتكرميه  معنوًيا  ت�سجيًعا  ذلــك  مع  يكون  اأن  وحبذا  بالتاأكيد  جـــ9: 

احلفل اخلتامي كل عام.
املاليني من  اإليه  ي�ستمع  اإعالمي مهم  املدر�سية منرب  الإذاعــة  �ــس1٠/ 
الطالب والطالبات. هل تعتقد باأنه يتفوق على العديد من املنابر الإعالمية 

املعا�سرة؟. 
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اأح�سن  لو  ولكن  واملتابعة  التاأثري  عليها يف  يتفوق  اأنــه  اأعتقد  ل  جـــ1٠: 
ا�ستغالله لتفوق على املنابر الأخرى.

�س11/ يف ختام هذا احلوار:-

لت�سل  املدر�سية  بالإذاعة  والنهو�س  للرقي  وتو�سياتك  اقرتاحاتك  ما 
اإىل القمة باإذن اهلل؟. 

جـ11: الآتي:

1- املتابعة امل�ستمرة من الإدارة )اإدارة املدر�سة(.

2- تكليف املعلمني، كل معلم يخ�س�س له يوم يف الإذاعة يعدها ويدرب 
الطالب عليها، وت�سجيع املعلم املجد وحما�سبة املعلم املق�سر.

3- اإجراء م�سابقات اأ�سبوعية اأو �سهرية لأح�سن اإذاعة. 

٤- ت�سكيل جلنة تقييم الإذاعة وهي مكونة من: مدير املدر�سة ووكيلها 
ورائد الن�ساط وم�سرف الإذاعة وم�سرف الن�ساط الثقايف وذلك لختبار اأف�سل 

اإذاعة ومكافاأة املعلم والطالب.

ثانًيا: حوار مع طالب من جماعة الإذاعة املدر�صية:
�س1/ يحتاج طالب الإذاعة اإىل مهارات خا�سة، وهمم عالية، لكي يت�سنى 
البهية،  الــدرر  واأبهى  اأزهــى  املدر�سية، وتقدمي  الإذاعــة  التحليق يف �سماء  لهم 
من الكلمات، واملواعظ، واحلكم. من خالل موقعك كطالب يف جماعة الإذاعة 
وفنون  الإلــقــاء،  طــرق  على  لكم  تدريًبا  اجلماعة  هــذه  يف  جتد  هل  املدر�سية، 

الإعداد اجليد، اأم اأن الأمر كما يقال على باب اهلل؟. 
جـ1: كما يقال: على باب اهلل.
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�س2/ يحجم كثري من الطالب عن امل�ساركة يف جماعة الإذاعة املدر�سية، 
بحكم اأنك طالب م�سرتك يف هذه اجلماعة: ما اأبرز الأ�سياء التي دعتك اإىل 
فيها،  امل�ساركة  ب�سرعة  زمـــالءك  تن�سح  وهــل  اجلماعة؟  هــذه  اإىل  الن�سمام 

واملبادرة اإليها؟.
جـ2: نعم لال�ستفادة منها.

�س3/ م�سرف جماعة الإذاعة، هو احلكم والفي�سل بعد اهلل يف الختيار 
واملوافقة على الربامج والفقرات اجلديدة، واملثرية، وكذلك منعها واإلغاوؤها. 
من وجهة نظرك: هل توؤدي هذه الت�سرفات التي ت�سدر من قبل امل�سرف على 
الإذاعة اإىل تنفريكم عن الإذاعة، وكذلك البعد عن تقدمي اجلديد واملفيد، اأم 

اأنها دافع لكم لتقدمي املزيد؟.
جـ3: هي مفيدة للغاية لأنها تنفع ما �سيتم تقدميه.

�س٤/ التحفيز والت�سجيع يلعب �سحره يف النفو�س والعقول، هل تعتقد 
املزيد  لتقدمي  لهم  دافــع  هو  الإذاعـــة  لطالب  وال�سهادات  الهدايا  تقدمي  اأن 

واملزيد من التميز والإبداع؟. 
جـ٤: نعم، اأعتقد ذلك، فيها ت�سجيع.

�س5/ هل يحثك والدك يف البيت على الإذاعة، اأم اأن الأمر مل ي�سل اإليه، 
ولي�س من اهتماماته؟ وهل تود دعوة الآباء اإىل حث اأولدهم على الن�سمام يف 

�سفوف الإذاعة ال�سباحية؟.
جـ5: نعم، يفعل ويختار يل فقرات.

اأي طالب  التي مير بها  الثالثة  الدرا�سية  املراحل  اأن  �س٦/ هل تعتقد 
ي�سعد  متميًزا،  اإعالميًّا  طالًبا  ُتخرج  اأن  ميكن  ثانوي(  ـ  متو�سط  ـ  )ابتدائي 
طالب  اأحــد  كان  اإذا  املقالت،  وين�سر  الكتابات،  ويعد  امل�سائل،  ويطرح  املنابر، 

الإذاعة، اأم اأنني متفائل اأكرث من احلد املطلوب؟. 
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جـ٦: يف بع�س الأحيان.
ما  املدر�سية،  الإذاعـــة  جماعة  يف  كطالب  وعملك  خربتك  بحكم  �ــس7/ 

الأ�سياء التي ا�ستفدتها واكت�سبتها حتى الآن من هذه الإذاعة؟. 
جـ7: املعلومات، وتالوة القراآن وال�سنة.

�س٨/ هل تواجه ثناًءا، اأو انتقاًدا من زمالئك الطالب الذين ي�ستمعون 
لالإذاعة املدر�سية، اأم اأن ال�سمت هو �سيد املوقف؟. 

جـ٨: ال�سمت هو �سيد املوقف.
�س9/ ا�سرح يل بالتف�سيل كيف متكنت من امل�ساركة يف الإذاعة املدر�سية، 

وما الدوافع التي دفعتك نحوها؟. 
جـ9: اأحد املدر�سني دعاين اإىل ال�سرتاك وقد وافقت فوًرا.

�س1٠/ �سف لنا �سعورك واأنت ت�سعد على من�سة الإذاعة املدر�سية؟. 
جـ1٠: باخلجل وبع�س الرهبة.

�س11/ ماذا تعرف عن امل�ساهد التمثيلية؟. 
جـ11: ل اأعرف �سيًئا.

�س12/ هل اأغ�سبك هذا احلــوار؟. اأم اأنه قد اأتاح لك فر�سة اإي�سال ما 
كنت تود نقله اإىل الآخرين؟.

جـ12: قد اأتاح يل فر�سة اإي�سال ما كنت اأود نقله لالآخرين.

ثالًثا: حوار مع طالب م�صتمع لالإذاعة املدر�صية:
�س1/ منذ اأول يوم وطــاأت فيه قدماك اأر�ــس املدر�سة واأنــت ت�ستمع اإىل 
يف  يــدور  الــذي  ما  نعلم  ل  �سامًتا،  وتتلقاها  اإليها،  تن�ست  املدر�سية،  الإذاعـــة 
اأن نعرف منك الآن عن مدى انطباعاتك ور�ساك جتاه الإذاعــة  خلدك. نود 

املدر�سية؟. 
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جـ1: اأكيد اإن الإذاعة املدر�سية حتتوي على الكثري من املعلومات املهمة 
اأو  امللل وذلــك لعدم وجــود التجديد فيها  الكثري من  اأجــد فيها  املفيدة ولكن 
اإ�سافة فقرات جديدة وممتعة حتى اأن الكثري من الطالب اأ�سبح ل ين�ست ول 

ي�ستمع لها.
الطالب،  م�سامع  على  املعلومات  مــن  هائل  كــم  �سباح  كــل  يلقى  �ــس2/ 
ال�سباحية، ترثي  الإذاعــة  بفائدة كبرية من  اأحدهم.. هل تخرج  اأنــك  بحكم 
معلوماتك الإ�سالمية، والثقافية، والعلمية، اأم اأن هناك خلال يف اأحد الطرفني 

)الطالب + الإذاعة( يعيق هذه الفائدة؟.
جـ2: يوجد خلل يف طريقة اإلقاء الطالب لفقرات الإذاعة مما يجعل من 
اأو فهمها بال�سكل ال�سحيح يف  الطالب غري قادر على ال�ستفادة من املعلومة 

بع�س الأحيان.
ل�سفوف  الن�سمام  على  تــقــدم  مل  ملـــاذا  وخــا�ــس:  �سريح  �ــســوؤال  �ـــس3/ 

الإذاعة املدر�سية اإىل الآن؟.
جـ3: رمبا عدم التعود على الإلقاء اأو عدم القدرة على امل�ساركة واأحياًنا 

يكون خوًفا من اخلطاأ اأمام الطالب.
املقدمة كل  الإذاعــيــة  الفقرات  للعديد من  ا�ستماعك  �ــس٤/ من خالل 
�سباح؛ ما اأكرث فقرة ت�سد انتباهك، وتنتظرها بكل �سغف، بعد القراآن الكرمي 

واحلديث ال�سريف؟.
جـ٤: اأحب فقرة )هل تعلم( ملا حتويه من معلومات خمت�سرة ومفيدة 

وجديدة.
ال�سوتية من مكربات �سوت وملحقاتها،  الأجهزة  اأن  تعتقد  �س5/ هل 
ل  الأمــر  اأن  اأم  لــالإذاعــة،  امل�ستمعني  الطالب  وا�ستقبال  تقبل  مــدى  يف  توؤثر 

ي�ستحق الهتمام؟.
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جـ5: نعم اإن لالأجهزة ال�سوتية دوًرا كبرًيا يف مدى تقبل الطالب فيجب 
اأن يكون ال�سوت قوًيا مرتفًعا ووا�سًحا للفت انتباه الطالب.

لالإذاعة  ال�ستماع  �سفو  عليك  ويكدر  وينغ�سك،  يزعجك،  �سيء  �س٦/ 
املدر�سية.. ما هو؟.

جـ٦: حديث بع�س الطالب يف الطابور ال�سباحي.
�س7/ موقف طريف مر عليك يف اأثناء ال�ستماع لالإذاعة املدر�سية؟. 

جـ7: خطاأ اأحد الطالب يف التاريخ، وال�سنة الدرا�سية بدًل من اأن يقول 
2٠1٠قال اأحد الطالب 2٠٠٦.

ال�سبيل  الإذاعــيــة هو  والفقرات  الــربامــج  بــاأن جتديد  توؤمن  �ــس٨/ هل 
للرقي مب�ستوى الإذاعة املدر�سية، والنهو�س بها بدًل مما هي عليه الآن، اأم اأن 

تكرار الربامج والفقرات جيد، وي�ساعد على تثبيت املعلومة؟.
جـ٨: نعم يجب التجديد با�ستمرار.

�س9/ امل�ساهد التمثيلية اإحدى برامج الإذاعة املدر�سية املهمة هل تعرف 
عنها اأي �سيء؟ اأو هل �سبق لك واأن �ساهدت اأحد هذه امل�ساهد؟. 

جـ9: ل، مل يحدث. 
�س1٠/ ت�ستمع اأنت وغريك من الطالب اإىل الإذاعة املدر�سية يف الغالب 
لكم  مغلقة  �ــســالت  توفري  املنا�سب  مــن  اأنــه  تــرى  األ  املفتوحة.  ال�ساحات  يف 

لتحميكم بعد اهلل - عز وجل - من التقلبات اجلوية؟.
جـ1٠: نعم يجب عمل ذلك.

�س11/ كلمة اأخرية لك: ماذا تريد اأن تقول؟.
فقرات  يتخلل  اأن  واأقـــرتح  الــطــالب  بـــاآراء  لهتمامكم  اأ�سكركم  جــــ11: 
العاملية  واأن يتخللها فقرات يتحدث فيها عن الأخبار  الإذاعــة فقرات م�سلية 

وكل ما هو جديد يف جميع املجالت.... و�سكًرا. 
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رابًعا: حوار مع مدير مدر�صة:
�س1/ يف البداية: نود اأن نعرف منك.. ما اأهمية الإذاعــة املدر�سية من 

الناحية الدينية والرتبوية على الطالب؟. 
جـ1: تعزز القيم الدينية والنتماء والــولء هلل ثم للوطن، وحتث على 

التزام اخللق القومي وال�سراط امل�ستقيم.
�س2/ الإدارة املدر�سية الناجحة، ل تقف مكتوفة الأيدي حيال الن�ساط 
الإذاعي؛ بحكم اإدارتك لهذه املدر�سة، ما الأعمال التي قمت بها خلدمة الإذاعة 

املدر�سية؟.
م�سرف  ومــــوؤازرة  م�ساندة   -2 ومعنوًيا.  مــادًيــا  الــطــالب  دعــم   -1 جـــ2: 

الإذاعة.
�س3/ م�سرف الإذاعة هو الأمل الأول بعد اهلل �سبحانه وتعاىل واملعول 
اأنها  عليه جناح الإذاعــة املدر�سية. براأيك: ما ال�سروط واملميزات التي تعتقد 

يجب اأن تتوفر يف م�سرف الإذاعة املدر�سية؟. 
جـ3: 1- الرقي العلمي الأخالقي. 2- ف�ساحة املعلم وقدرته البيانية. 

3- ثقافته املتنوعة خا�سة يف الجتاه الإ�سالمي.
ب�ساأن  الــوزاريــة  التعاميم  من  العديد  املدر�سية  الإدارة  اإىل  تاأتي  �ــس٤/ 

الن�ساط الإذاعي. ما مدى اأهميتها؟ وما مدى التفاعل معها من قبلكم؟.  
جـ٤: مهمة للغاية ونتفاعل معها وننفذها بكل دقة.

�س5/ تعاين الإدارة املدر�سية من �سيق �سديد يف عامل الوقت. من وجهة 
وما  الوقت؟  عامل  �سديد يف  �سيق  املدر�سية من  الإذاعــة  تعاين  نظرك.. هل 

الوقت املنا�سب الذي تقرتحه لالإذاعة ال�سباحية؟. 
الــوقــت ولبــد مــن تخ�سي�س خم�س ع�سرة  نعاين مــن �سيق  نعم  جـــ5: 

دقيقة لالإذاعة.
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�س٦/ هل تعتقد اأنه من املنا�سب اأن ي�ساعد بقية املعلمني م�سرف الإذاعة 
يف مهمته؟ اأم اأن الأمر ل داعي له؟. 

جـ٦: لبد اأن يتوىل كل معلم على حدة اإعداد اإذاعة متكاملة ومتخ�س�سة 
وتدريب جمموعة من الطالب عليها وذلك حتت �سمع وب�سر م�سرف الإذاعة.
�س7/ جدول الإذاعة املدر�سية من امل�سوؤول عن اإعداده؟! هل هي الإدارة 
املدر�سية )املدير + الوكيل + املر�سد(؟ اأم اأنها م�سوؤولية م�سرف الإذاعة فقط؟. 

جـ7: م�سرف الإذاعة وبعد ذلك يعتمد من املدير.
�س٨/ ي�سيطر على اأغلب الإذاعات املدر�سية روتني معني واحد ووحيد ل 
يتغري. هل ميكن لك اأن تفتح لنا باًبا من التفاوؤل باإمكانية ك�سر هذا احلاجز 

)حاجز الروتني(؟. 
جـ٨: اإجراء م�سابقات: وطنية – دينية – علمية – ثقافية – ترفيهية.

اأم  الــربامــج؟  ي�سمل جتديد  املدر�سية.. هل  الإذاعـــة  التجديد يف  �ــس9/ 
جتديد الطالب؟ اأم جتديد امل�سرفني؟. 

جـ9: ي�سمل اجلميع مع بقاء الأف�سل.
�س1٠/ لو لحظت خطاأً فادًحا وغري مق�سود من اأحد الطالب يف اأثناء 

اإلقاء الإذاعة ال�سباحية. كيف �سيكون ت�سرفك؟. 
والإر�ــســاد للطالب على  الن�سح  يتم توجيه  الإذاعـــة،  انتهاء  بعد  جـــ1٠: 

انفراد يف غرفة املدير لعدم اإحراجه اأمام زمالئه.
�س11/ ر�سالة اأخرية ملن توجهها؟. 

مبكًرا  احل�سور  على  اأبنائهم  حث  ب�سرورة  الأمـــور  اأولــيــاء  اإىل  جـــ11: 
للمدر�سة، حيث اإن تاأخر الطالب عن الطابور ال�سباحي هو عامل الهدم الأول 

لالإذاعة املدر�سية وبقية الأن�سطة املختلفة.
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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 الإذاعة املدر�سية واقًعا �سيًئا ومماًل يف الكثري من املدار�س 
اإن مل يكن يف اأغلبها، بنظرِك وخربتِك وبحكم اأنِك م�سرفة اإذاعية؛ ما اأ�سباب 
املمكنة  احللول  ومــا  اليوم؟  اإذاعاتنا  معظم  تعي�سه  الــذي  ال�سيئ  الواقع  هــذا 

لتدارك هذا الواقع؟. 
جـ1: الأ�سباب كثرية ومن ال�سعب ح�سرها لكن لعل اأخطرها هو عدم 

وعي الإدارات املدر�سية باأهمية هذا الن�ساط ال�سباحي املهم.
بهذا  والرتغيب  الت�سجيع  لنجعل  لكن  حتــاط  اأن  مــن  اأكــرث  واحلــلــول 

الن�ساط هو اأول احللول للنهو�س اإىل الأمام بهذا الن�ساط املهم.
الأهـــداف  لتحقيق  واأدوات  اأجــهــزة  اإىل  املدر�سية  الإذاعــــة  حتتاج  �ــس2/ 
الأدوات  هــذه  لتوفري  دعــم  اأي  ب�سراحة.. هل هناك  اهلل.  بــاإذن  املــرجــوة منها 

املهمة وال�سرورية؟. 
جـ2: ل. 

�س3/ جماعة الإذاعة املدر�سية حتتاج اإىل طالبات متميزات بنظرك؛ ما 
معايري اختيار طالبات جماعة الإذاعة املدر�سية؟. 

جـ3: اجلراءة، قوة ال�سخ�سية، ح�سن الإلقاء. 
�س٤/ ين�ست املئات من الطالبات لالإذاعة ال�سباحية كل يوم؛ هل �سبق 
تلقيت  واأن  �سبق  وهــل  املدر�سية؟  الإذاعـــة  برامج  يف  يفتقدنه  عما  بحثِت  واأن 

�سكاوى اأو اقرتاحات منهن؟. 
جـ٤: ل. 
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�س5/ هل هناك دور ينبغي القيام به من قبل معلمات املدار�س للنهو�س 
والرقي مب�ستوى الإذاعة املدر�سية؟. 

جـ5: نعم وهو البحث عن اجلديد دائًما.
والروتني  التكرار  عليها  يغلب  املدر�سية  الإذاعــة  وفقرات  برامج  �ــس٦/ 
من  املرجوة  النتائج  واأ�سعف  باأقل  اخلــروج  النتيجة  كانت  وبالطبع؛  الواحد 

هذه الربامج والفقرات.
بحكم خربتِك: ما ال�سبيل الذي ميكن من خالله بث الدماء يف عروق  

الربامج اليومية لالإذاعة لإخراج غ�سون ذات ثمار نا�سجة ومثمرة؟. 
جـ٦: التغيري والتجديد، واإعطاء الفر�سة الكافية للطالب والطالبات 

لإخراج مواهبهم واإبداعاتهم.
�س7/ الوقت كال�سيف اإن مل تقطعه قطعك حكمة يرددها �سدى الإذاعة 
املدر�سية، ويخالفها واقعها امل�ساهد، فقد قطع وقت الإذاعة، ثم قطع اإىل اأجزاء 

�سغرية تعد بالدقائق قد تنق�س ولكن من املحال اأن تزيد. 
ال�سوؤال هنا: هل تعاين الإذاعــة املدر�سية من هذه امل�سكلة )�سيق وقت 

الإذاعة(؟ وما الوقت الذي تعتقدين اأنه منا�سب لربامج الإذاعة املدر�سية؟. 
جــــ7: ل تــعــاين مــن �سيق الـــوقـــت، الــوقــت املــنــا�ــســب يف الــ�ــســبــاح ولكن 

تخ�سي�س وقت كاف لها.
�س٨/ لكل طالبة ميول لن�ساط معني، وهروب من اآخر، ولكل جزء من 

هذا الن�ساط اأ�سبابه وكذلك العك�س لكل هروب من ذلك الن�ساط اأ�سبابه. 
نود منِك اأن تلخ�سي لنا اأهم الأ�سباب التي تدعو الطالبة اإىل اللتحاق 

بالإذاعة ال�سباحية؟. 
جـ٨: 1- الرغبة يف امل�ساركة يف الن�ساط املدر�سي.
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   2- الرغبة يف اإعداد املعلومات من خالل طرح الفقرات مثل: هل تعلم.
   3- الرغبة يف ن�سر الثقافة الدينية من خالل احلديث ال�سريف وغريه 

من الربامج الدينية.
ا م�سوؤولية  اأي�سً �ساق وفيه  املدر�سية عمل  الإذاعــة  الإ�سراف على  �س9/ 
كبرية اأمام اهلل اأوًل، ثم اأمام النا�س ف�ساًل عن اجلهد الذي يتطلبه يف اإعداد 

الربامج، واإعداد الطالبات. 
على  امل�سرفات  املعلمات  منح  توؤيدين  هل  والــعــدل:  الت�سجيع  بــاب  من 

الإذاعات عالوات ت�ساف اإىل رواتبهن �سهرًيا؟.
جـ9: نعم.

املاليني من  اإليه  ي�ستمع  اإعالمي مهم  املدر�سية منرب  الإذاعــة  �ــس1٠/ 
الطالب والطالبات. هل تعتقدين باأنه يتفوق على العديد من املنابر الإعالمية 

املعا�سرة؟. 
جـ1٠: ل. 

�س11/ يف ختام هذا احلوار:
لت�سل  املدر�سية  بالإذاعة  والنهو�س  للرقي  وتو�سياتِك  اقرتاحاتِك  ما 

اإىل القمة باإذن اهلل؟. 
جـ11: 1- ت�سكيل فريق من الطالبات لالإذاعة املدر�سية.

2- اإلزام كل ف�سل بعمل اإذاعة مدر�سة دورية.
3- ت�سكيل جلنة من املعلمات واملديرة لتقييم الإذاعة املدر�سية.

وتوزيع  مدر�سية  اإذاعــة  اأح�سن  بجائزة  �سهر  كل  فائز  ف�سل  اختيار   -٤
جوائز على الطالبات الالتي قمن بالإذاعة املدر�سية للت�سجيع والقتداء بهن.
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ثانًيا: حوار مع طالبة من جماعة الإذاعة املدر�صية:
لكي  عالية،  وهمم  خا�سة،  مــهــارات  اإىل  الإذاعــــة  طالبات  حتتاج  �ــس1: 
الدرر  واأبهى  اأزهــى  وتقدمي  املدر�سية،  الإذاعــة  �سماء  التحليق يف  لهن  يت�سنى 
البهية، من الكلمات، واملواعظ، واحلكم. من خالل موقعِك كطالبة يف جماعة 
الإذاعة املدر�سية، هل جتدين يف هذه اجلماعة تدريًبا لكّن على طرق الإلقاء، 

وفنون الإعداد اجليد، اأم اأن الأمر كما يقال على باب اهلل؟. 
جـ1: نعم، لالإذاعة املدر�سية دور كبري يف تدريب الطالبات يف هذا املجال، 

ونزع رهبة الإلقاء واخلوف من التحدث اأمام اجلماهري.
�س/ حتجم الكثري من الطالبات عن امل�ساركة يف جماعة الإذاعة املدر�سية، 
اإىل  التي دعتِك  الأ�سياء  اأبــرز  اأنــِك طالبة وع�سو يف هذه اجلماعة: ما  بحكم 
الن�سمام اإىل هذه اجلماعة؟ وهل تن�سحني زميالتك ب�سرعة امل�ساركة فيها، 

واملبادرة اإليها؟. 
جـ2: من اأبرز ما دعاين اإىل ال�سرتاك يف اجلماعة حبي لربامج الإذاعة 
ال�سباحية وك�سب احرتام زميالتي يف املدر�سة من خالل ظهوري يف الربنامج 
كل �سباح. نعم اأن�سحهن بذلك فالإذاعة ال�سباحية متعة ل ي�سعر بها اإل من 

جربها.
�س3/ م�سرفة جماعة الإذاعة، هي احلكم والفي�سل بعد اهلل عز وجل يف 
وكذلك منعها  واملثرية،  والفقرات اجلديدة،  الربامج  واملوافقة على  الختيار 

واإلغاوؤها. 
الــتــي ت�سدر مــن قبل  تـــوؤدي هــذه الت�سرفات  مــن وجــهــة نــظــرِك: هــل 
تقدمي  عــن  البعد  وكــذلــك  الإذاعــــة،  مــن  تنفريكن  اإىل  الإذاعـــة  امل�سرفة على 

اجلديد واملفيد، اأم اأنها دافع لكن لتقدمي املزيد؟.
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جـ3: نعم، مل�سرفة الإذاعة دور كبري يف تنقيح وت�سحيح فقرات الإذاعة، 
املتو�سطة  مرحلتي  يف  خا�سة  الإذاعـــة  مل�سرفة  لبــد  ا  اأي�سً ولكن  وتنظيمها؛ 
والثانوية م�ساورة اأع�ساء اجلماعة والأخذ باآرائهن حتى ولو مل تعمل بها حيث 

اإن ذلك يعطيهن مزيًدا من الثقة يف النف�س ويزددن حًبا لهذا الربنامج.
هل  والــعــقــول،  الــنــفــو�ــس  يف  �ــســحــره  يلعب  والت�سجيع  التحفيز  �ـــس٤/ 
تعتقدين اأن تقدمي الهدايا وال�سهادات لطالبات الإذاعة هو دافع لهن لتقدمي 

املزيد واملزيد من التميز والإبداع؟. 
جـ٤: طبًعا ذلك يوؤدي اإىل حبهن لهذا الربنامج، ول�سك يف اأن التحفيز 
والت�سجيع من خالل �سهادات التقدير مثاًل يدعو اإىل التميز والإبداع كما يثري 
ويحفز الالتي مل ي�سرتكن يف الربنامج الإذاعي اإىل امل�سارعة اإليه والرتغيب 

فيه.
�س5/ هل حتثِك والدتك يف البيت على امل�ساركة يف الإذاعة، اأم اأن الأمر 
اإىل حث  الأمــهــات  دعــوة  تودين  وهــل  اهتماماتها؟  ولي�س من  اإليها،  ي�سل  مل 

بناتهن على الن�سمام يف �سفوف الإذاعة ال�سباحية؟. 
حمبًة  كنت  حيث  �سخ�سي  بــالإذاعــة  اهتمامي  كــان  يل  بالن�سبة  جــــ5: 
اختيار مثاًل بع�س  الأهــل يف  دائًما كانت هناك م�ساعدات من  للربنامج لكن 
اأو اقرتاح بع�س الأفكار اجليدة لالإذاعة، واأدعو كل الآباء والأمهات  الفقرات 
وتنمية  ال�سباحية  الإذاعـــة  برامج  يف  للخروج  وبناتهم  اأولدهـــم  ت�سجيع  اإىل 
اأمام  اأو رهبة اخلروج  ثقتهم بنف�سهم وحماولة تخلي�سهم من عقدة اخلجل 

احل�سود فذلك مما ينفعهم ويفيدهم حالًيا ويف امل�ستقبل.
�س٦/ هل تعتقدين باأن املراحل الدرا�سية الثالثة التي مير بها اأي طالب 
)ابتدائي ـ متو�سط ـ ثانوي( ميكن اأن تخرج طالبة متميزة، تدافع عن دينها، 
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اإحدى طالبات  اإذا كانت  وتدعو بنات جن�سها، وتعد الكتابات، وتن�سر املقالت، 
الإذاعة، اأم اأنني متفائل اأكرث من احلد املطلوب؟.

والتدريب  اجليد  والتوجيه  ال�سحيح  الهتمام  الطالبة  تلقت  اإذا  جـ٦: 
واملواقف  املجالت  من  كثري  يف  ومتميزًة  مبدعًة  �ستكون  اأنها  فال�سك  املثايل 

التي حتتاج اإىل مثل هذه املهارات كاإلقاء الكلمات مثاًل اأو الكتابات الأدبية.
ما  املدر�سية،  الإذاعــة  �س7/ بحكم خربتِك، وعملِك كطالبة يف جماعة 

الأ�سياء التي ا�ستفدتيها واكت�سبتيها حتى الآن من هذه الإذاعة؟. 
الإذاعـــة  بــرنــامــج  الكثري يف حياته مــن خــالل  املـــرء  ي�ستفيد  قــد  جــــ7: 
مهارات  تطلب  التي  املواقف  يف  اإل  ذلــك  يعرف  ول  ي�سعر  ل  وهــو  ال�سباحية 
معينة، وقد ا�ستفدت الكثري من الإذاعة مثل: حب ال�ستيقاظ املبكر للمجيء 
الن�سائح  اإعطاء  وتقبل  العمل اجلماعي  الفقرات وحب  والتدريب على  باكًرا 
والنقد البناء، والتخل�س من اخلوف اأمام اجلميع والثقة بالنف�س وهذا على 

�سبيل املثال ل احل�سر.
الالتي  الطالبات  زميالتِك  مــن  انــتــقــاًدا  اأو  ثــنــاًء،  تواجهني  هــل  �ــس٨/ 

ي�ستمعن لالإذاعة املدر�سية، اأم اإن ال�سمت هو �سيد املوقف؟. 
جـ٨: من اأهم ركائز جناح الإذاعة املدر�سية تبادل الأفكار والنقد البناء 
والأهم منه هو تقبل النقد وعدم التع�سب للراأي بني طالبات اجلماعة. اأما بني 
الأع�ساء وباقي املدر�سة فقد يكون هناك بع�س الثناء من الطالبات واملدر�سات، 
وبع�س الأحيان نواجه من النقد وال�ستهزاء الكثري؛ ولكن نواجه ذلك ب�سدر 

رحب عماًل بقول ال�ساعر:
فاآ�سف اأن اأكون لــه جمــيبـــًا يخاطبني ال�سفيه بكل قبح 
كــــعـــود زاده الإحـراق طيـبـًا يزيــــد �سفاهة واأزيد مــلـــًحا 
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فطالبات جماعة الإذاعــة لبد لهن اأن يكن لغريهن يف ح�سن الأخالق 
ومكارم ال�سفات قدوات.

�ـــس9/ ا�ــســرحــي لــنــا بالتف�سيل كــيــف متــكــنــِت مــن املــ�ــســاركــة يف الإذاعــــة 
املدر�سية، وما الدوافع التي دفعتِك نحوها؟. 

البتدائية"  ال�سغر"املرحلة  منذ  الإذاعـــة  يف  ال�ــســرتاك  اأحببت  جـــ9: 
وا�ستمررت فيها حتى مرحلة الثانوية وم�سرفات الإذاعة يعجنب بي وبطريقة 
قراءتي واإلقائي ول يوجد اعرتا�س منهن على ا�سرتاكي بل كن يداومن على 

الت�سجيع والتحفيز يل ولغريي على ال�سرتاك يف الربنامج.
�س1٠/ �سفي لنا �سعورِك واأنِت ت�سعدين على من�سة الإذاعة املدر�سية؟. 
جـ1٠: اأحياًنا يكون هناك بع�س الرهبة �سرعان ما تتال�سى عندما تبداأ 
تكون  العادة  يف  لكن  مثاًل،  خا�سة  �سيفة  هناك  تكون  عندما  وذلــك  الفقرات 
الراحة والبت�سامة الهادئة هي �سيدة املوقف عندما نبداأ الربنامج اليومي، ول 
اأنكر اأحياًنا اأن هناك بع�س الأيام التي يكون فيها نوًعا من امللل وخا�سة عندما 

تكون الإذاعة مكررة ولكن هذا نادر.
�س11/ ماذا تعرفني عن امل�ساهد التمثيلية؟. 

لكن ل  م�سرحيات ق�سرية  اأنها من  اأتوقع  امل�سطلح  جـــ11: من خــالل 
اأعلم بالتف�سيل ما هي.

اأتــاح لِك فر�سة اإي�سال ما  �ــس12/ هل اأغ�سبِك هذا احلــوار؟ اأم اأنه قد 
كنِت تودين نقله اإىل الآخرين؟.

جـ12: ل بتاًتا، بل يعجبني اأن اأحتدث عما اأحبه، واإي�سال اأهمية وفوائد 
هذا الربنامج لالآخرين.
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ثالًثا: حوار مع طالبة م�صتمعة لالإذاعة املدر�صية:
�س1/ منذ اأول يوم وطاأت فيه قدماِك اأر�س املدر�سة واأنِت ت�ستمعني اإىل 
الإذاعة املدر�سية، تن�ستني اإليها، وتتلقينها �سامتًة، ل نعلم ما الذي يدور يف 

خلدك.
نود اأن نعرف منِك الآن ما انطباعاتِك جتاه الإذاعة املدر�سية؟. 

الإذاعـــة �سيء �ــســروري ولبــد منه لكي ي�ستفيد منه  اأن  اأرى  اأنــا  جـــ1: 
اجلميع.

الطالبات،  م�سامع  على  املعلومات  من  هائل  كم  �سباح  كل  يلقى  �ــس2/ 
بحكم اأنِك اإحداهن؛ هل تخرجني بفائدة كبرية من الإذاعة ال�سباحية، ترثي 
معلوماتِك الإ�سالمية، والثقافية، والعلمية، اأم اإن هناك خلال يف اأحد الطرفني 

)الطالبات + الإذاعة( يعيق هذه الفائدة؟.
جـ2: ل بالتاأكيد ل يوجد اأي �سيء يعيق هذه الفائدة.

ل�سفوف  الن�سمام  على  تقدمي  مل  ملــاذا  وخا�س:  �سريح  �سوؤال  �ــس3/ 
الإذاعة املدر�سية اإىل الآن؟.

جـ3: ل بالعك�س اأنا من�سمة يف الإذاعة من املرحلة البتدائية.
كل  املقدمة  الإذاعــيــة  الفقرات  للعديد من  ا�ستماعِك  �ــس٤/ من خالل 
�سباح؛ ما اأكرث فقرة ت�سد انتباهِك، وتنتظرينها بكل �سغف، بعد القراآن الكرمي 

واحلديث ال�سريف؟.
جـ٤: اأكرث فقرة ت�سد انتباهي هي فقرة "املو�سوع".

�س5/ هل تعتقدين باأن الأجهزة ال�سوتية من مكربات �سوت وملحقاتها، 
الأمــر ل  اإن  اأم  لــالإذاعــة،  امل�ستمعات  الطالبات  وا�ستقبال  تقبل  توؤثر يف مدى 

ي�ستحق الهتمام؟.



186

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

فبالطبع  لالإذاعة  الطالبات  تقبل  مدى  على  توؤثر  بالتاأكيد  نعم  جـ5: 
الأجهزة ال�سوتية ومكربات ال�سوت �سرورية.

لالإذاعة  ال�ستماع  �سفو  عليِك  ويكدر  وينغ�سِك،  يزعجِك،  �سيء  �س٦/ 
املدر�سية.. ما هو؟.

جـ٦: الإزعاج الذي ي�سدر من بع�س الطالبات.
�س7/ موقف طريف مر عليِك يف اأثناء ال�ستماع لالإذاعة املدر�سية؟. 

جـ7: عندما تبكي اإحدى الطالبات يف اأثناء اإلقاء الإذاعة.
ال�سبيل  الإذاعية هو  والفقرات  الربامج  باأن جتديد  توؤمنني  �س٨/ هل 
للرقي مب�ستوى الإذاعة املدر�سية، والنهو�س بها بدًل مما هي عليه الآن، اأم اأن 

تكرار الربامج والفقرات جيد، وي�ساعد على تثبيت املعلومة؟. 
جـ٨: بال �سك نعم التجديد لبد منه.

هل  املهمة  املدر�سية  الإذاعــــة  بــرامــج  اإحـــدى  التمثيلية  امل�ساهد  �ـــس9/ 
تعرفني عنها اأي �سيء؟ اأو هل �سبق لِك واأن �ساهدِت اأحد هذه امل�ساهد؟. 

اأعرف عنها الكثري وم�ساهدتها ب�سكل كبري و�ساركت فيها يف  جـ9: نعم 
عدة مرات. 

املدر�سية يف  الإذاعـــة  اإىل  الطالبات  اأنــِت وغــريِك من  �ــس1٠/ ت�ستمعني 
الغالب يف ال�ساحات املفتوحة. األ ترين اأنه من املنا�سب توفري �سالت مغلقة 

لكن بالكامل لتحميكن بعد اهلل - عز وجل - من التقلبات اجلوية؟.
جـ1٠: نعم لبد من توفري �سالت مغلقة لالإذاعة يف اأية مدر�سة.

�س11/ كلمة اأخرية لِك: ماذا تريدين اأن تقويل؟.
جـ11: اأريد اأن اأقول اأن من املفرت�س التجديد يف الإذاعة والهتمام بها 
ا حتى ي�ستفيد منها اجلميع  وتقدميها باأف�سل الطرق كي ل تكون مملة واأي�سً
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التي  املــواهــب  يظهرن  كي  الطالبات  جميع  الإذاعـــة  يف  ت�سارك  اأن  اأمتنى  كما 
تكمن فيهن.

رابًعا: حوار مع مديرة مدر�صة:
�س1/ يف البداية: نود اأن نعرف منِك.. ما اأهمية الإذاعــة املدر�سية من 

الناحية الدينية والرتبوية على الطالبات؟. 
جـ1: تعمل على تنمية قدراتهن الدينية والنهو�س بهن تربوًيا.

�س2/ الإدارة املدر�سية الناجحة، ل تقف مكتوفة الأيدي حيال الن�ساط 
الإذاعي؛ بحكم اإدارتِك لهذه املدر�سة، ما الأعمال التي قمِت بها خلدمة الإذاعة 

املدر�سية؟.
جـ2: تنويع الربامج، واإعداد جوائز لأف�سل اإذاعة مدر�سية.

�س3/ م�سرفة الإذاعة الأمل الأول بعد اهلل �سبحانه وتعاىل واملعول عليها 
جناح الإذاعة املدر�سية. براأيِك: ما ال�سروط واملميزات التي تعتقدين اأنها يجب 

اأن تتوفر يف م�سرفة الإذاعة املدر�سية؟. 
جـ3:الثقافة العلمية، والبحث دائًما عن اجلديد.

ب�ساأن  الــوزاريــة  التعاميم  من  العديد  املدر�سية  الإدارة  اإىل  تاأتي  �ــس٤/ 
الن�ساط الإذاعي. ما مدى اأهميتها؟ وما مدى التفاعل معها من قبلِك؟.  

جـ٤: نعمل على تنفيذها، واإبالغ م�سرفات الإذاعات بها اأوًل باأول.
الــوقــت. من  �سديد يف عامل  مــن �سيق  املدر�سية  الإذاعـــة  تعاين  �ــس5/ 
وجهة نظرِك.. هل تعاين الإذاعة املدر�سية من �سيق �سديد يف عامل الوقت؟ 

وما الوقت املنا�سب الذي تقرتحينه لالإذاعة ال�سباحية؟. 
جـ5: ال�سباح ولكن يخ�س�س لها وقت كاف.

م�سرفة  املعلمات  بقية  ت�ساعد  اأن  املنا�سب  من  اأنــه  تعتقدين  هل  �ــس٦/ 
الإذاعة يف مهمتها؟ اأم اأن الأمر ل داعي له؟. 
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جـ٦: يجب اأن ت�ساعد بقية املعلمات م�سرفة الإذاعة.
�س7/ جدول الإذاعة املدر�سية من امل�سوؤول عن اإعداده؟! هل الإدارة 

املدر�سية )املديرة + الوكيلة + املر�سدة(؟ اأم اأنها م�سوؤولية م�سرفة الإذاعة 
فقط؟. 

جـ7: م�سوؤولية م�سرفة الإذاعة.
�س٨/ ي�سيطر على اأغلب الإذاعات املدر�سية روتني معني واحد ووحيد ل 
يتغري. هل ميكن لِك اأن تفتحي لنا باًبا من التفاوؤل باإمكانية ك�سر هذا احلاجز 

)حاجز الروتني(؟. 
جـ٨: نعم وهو م�ساركة الطالبات يف الإذاعة من خالل امل�سابقات.

اأم  الــربامــج؟  ي�سمل جتديد  املدر�سية.. هل  الإذاعـــة  التجديد يف  �ــس9/ 
جتديد الطالبات؟ اأم جتديد امل�سرفات؟. 

جـ9: جتديد الربامج، وجتديد الطالبات، وجتديد امل�سرفات.
اإحــدى الطالبات يف  فادًحا وغري مق�سود من  �ــس1٠/ لو لحظت خطاأً 

اأثناء اإلقاء الإذاعة ال�سباحية. كيف �سيكون ت�سرفِك؟. 
جـ1٠: اأتريث حتى تنتهي ثم اأقوم بتوجيهها للخطاأ الذي حدث كي ل 

يتكرر.
�س11/ ر�سالة اأخرية ملن توجهينها؟. 

اأيديكن فال  بــني  اأمــانــة  املدر�سية  الإذاعـــة  لأقـــول:  اإذاعـــة  م�سرفة  لكل 
تفرطن فيها طرفة عني.
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 فصل
استفتاء حول اإلذاعة المدرسية )1(

ال�سبكة  ا�ستفتاء عام طرح عرب  باإجراء  الف�سل بحمد اهلل قمنا  يف هذا 
العنكبوتية ووزع على العديد من الأ�سخا�س ملعرفة ما انطباع املجتمع حول 
التطوير  �سبيل  ومــا  تعي�سه  الــذي  واقعها  وكذلك  املدر�سية؟  الإذاعـــة  اأهمية 

والتجديد فيها؟ 
وقد قمت بطرح قرابة اأربعة وع�سرين �سوؤاًل خمتلًفا ومتنوًعا؛ جميعها 
الأفــكــار  مــن  بعدد  النهاية  يف  نخرج  لكي  معينة،  فكرة  اإىل  للو�سول  يهدف 
واحللول باإذن اهلل. اأترككم الآن مع ا�ستمارة ال�ستفتاء، مع التذكري باأنه يبقى 
اأ�سرت بالبنط العري�س يف كل �سوؤال على الختيار  لكل �سخ�س راأي .. لذا .. 

الأكرث قبوًل من قبل امل�ساركني يف ال�ستفتاء. 
- ما راأيك يف الواقع الذي تعي�سه الإذاعة ال�سباحية يف مدار�سنا اليوم؟

1-  مر�سي. 
2- غري مر�سي. 

3-  ينق�سه ال�سيء الكثري. 
٤- ل يلبي الأهداف املن�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  ال�سباحية  الإذاعــــة  مــع  التفاعل  مــدى  عــن  انطباعك  مــا   -
ا: املعلمني عموًما والطالب خ�سو�سً

1- تفاعل جيد. 
2- ل يوجد اأي تفاعل. 
مــن  مــــتــــفــــاوت   -3

مدر�سة لأخرى. 
٤- موجود من قبل 
الطلبة، وحمدود من قبل 
بع�س املعلمني يف املدر�سة. 

5- ل اأدري. 
- هناك فائدة مهمة تقدمها الإذاعة لدعم الكثري من الق�سايا الدينية 
اأن  والوطنية والثقافية والعلمية وغريها من املجالت. بنظرك.. هل تعتقد 

هذه الفائدة:
1- ملمو�سة. 

2- غري ملمو�سة. 
ولــكــن  ــــقــــدم  ُت  -3

ب�سكل �سعيف. 
وبــ�ــســكــل  تـــقـــدم   -٤

قوي. 
5- يجهل اأهميتها 
الـــكـــثـــري مـــــن املــعــلــمــني 

والطلبة. 
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- الإذاعة ال�سباحية ن�ساط مدر�سي مهم كغريه من الأن�سطة، يحتاج 
اإىل دعم كبري لكي يت�سنى له حتقيق الأهداف املرجوة منه، فهل تعتقد اأن هذا 

الدعم: 
1- موجود. 

2- غري موجود. 
من  مـــوجـــود   -3

قبل اإدارة املدر�سة. 
من  مـــوجـــود   -٤

قبل اإدارة التعليم. 
5- غــري مــوجــود 

ل من الإدارات  املدر�سية ول التعليمية. 
- تعتمد الكثري من اجلماعات الإذاعية يف املدار�س على تكرار براجمها 

وفقراتها، وهذا بالطبع يوؤدي اإىل: 
1- يـــورث الــ�ــســاأم 

وامللل والفتور. 
له  عــالقــة  2- ل 

بامللل والفتور. 
من  يــ�ــســعــف   -3
الإقـــبـــال عــلــى الإذاعـــــة 

وب�سكل كبري. 
٤- ل ي�سعف من 

5- ل اأدري.  الإقبال على الإذاعة اإطالًقا.  
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- تعاين الإذاعــة املدر�سية من �سعف الإقبال يف جميع مدار�س البنني 
والبنات اإل ما رحم ربي فهل تعتقد اأن خجل الطالب والطالبات من امل�ساركة 

هو ال�سبب الرئي�س؟
1- نعم. 

2- ل. 
3- هناك اأ�سباب اأهم. 
اأ�سباب  هناك   -٤
اأخـــــــــرى لـــكـــن اخلـــجـــل 

اأهمها. 
5- ل اأدري. 

املدر�سية، من  الإذاعــة  ب�ساأن  تتحدث  التي  الكتب  العديد من  - هناك 
اأو طرح  اأو و�سع اجلــداول الإذاعية،  اإعــداد برنامج الإذاعــة ال�سباحية،  خالل 

اأفكار لتطوير وجتديد الإذاعة؛ فهل �سبق لك اأن: 
1- اطلعت على هذه الكتب. 

2- مل تطلع على 
هذه الكتب. 

على  اطــلــعــت   -3
كتاب واحد فقط. 

اطــلــعــت  نــعــم   -٤
يف  بها  واأ�ستعني  عليها 
تقدمي برنامج الإذاعة. 

5- اطلعت عليها ووجدت اأنها حتتاج اإىل تطوير كبري. 
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- تكاد ل تخلو مواقع ال�سبكة العنكبوتية التي تهتم ب�ساأن التعليم من 
ق�سم خا�س لالإذاعة املدر�سية فهل �سبق لك اأن زرتها وا�ستفدت منها.: 

زرتـــهـــا  نـــعـــم   -1
وا�ــــســــتــــفــــدت مـــنـــهـــا يف 
تــــــــقــــــــدمي الــــــــربامــــــــج 

الإذاعية يف املدر�سة. 
زرتـــهـــا  نـــعـــم   -2
منها  اأ�ستفد  مل  ولكني 
الـــــربامـــــج  تـــــقـــــدمي  يف 

الإذاعية.
3- متوفرة وموجودة ومهمة ولكنها حتتاج اإىل عناية اأكرب. 

٤- األحظ تكرار املوا�سيع يف كثري من املواقع. 
5- يحتاج ق�سم الإذاعة اإىل م�سرفني ملتابعة م�ستجدات ق�سم الإذاعة يف 

املواقع، وتلبية طلبات الزوار. 
- حتتاج جماعة 
الإذاعــــــــــــــة املـــدر�ـــســـيـــة 
كغريها من اجلماعات 
وجـــود  اإىل  املـــدر�ـــســـيـــة 
مــ�ــســرفــني يف مــدار�ــس 
الـــــــبـــــــنـــــــني وكـــــــذلـــــــك 
مــ�ــســرفــات يف مــدار�ــس 
البنات؛ �سوؤايل هل من 
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املدر�سية  الإذاعــة  وامل�سرفات  يف جماعة  امل�سرفني  زيــادة عدد  يتم  اأن  احلكمة 
يف  م�سرفتان  وكذلك  البنني،  مــدار�ــس  يف  مثاًل  م�سرفان  هناك  يكون  بحيث 

مدار�س البنات للم�ساعدة على تطبيق الأهداف الإذاعية بكل كفاءة ومتيز. 
1- نعم اأوؤيد. 

2- ل اأوؤيد.
3- يعتمد على عدد طالب املدر�سة. 

٤- قد ت�سبب بع�س اخلالفات بني املن�سقني اأو امل�سرفني. 
5- ل باأ�س باأن جنرب ثم نقرر.

يـــــــحـــــــتـــــــاج   -
الــنــ�ــســاط الإذاعـــــي اإىل 
وجـــهـــد  دوؤوب،  عـــمـــل 
ــــــرقــــــي بـــه  ــــــري لــــــل كــــــب
القيمة  اإىل  وللو�سول 
فينعك�س  منه  املــرجــوة 
ـــة  اأثـــــــــره عـــلـــى املـــدر�ـــس

ب�سكل خــا�ــس، واملجتمع ب�سكل عــام مــن خــالل مــا يقدم مــن بــرامــج واأعــمــال. 
براأيك هل ي�ستحق م�سرفو وم�سرفات الن�ساط الإذاعي يف املدر�سة عالوة مالية 

تعترب مبثابة املكافاأة نظري ما يقدمون من عمل وجهد ودافع لتقدمي املزيد.
1- نعم من حق امل�سرفني وامل�سرفات اأن مينحوا عالوة مالية. 

2- ل لي�س من حق امل�سرفني وامل�سرفات اأن مينحوا عالوة مالية. 
3- نعم ولكن من خالل تقييم معني ترفع نتائجه للوزارة. 
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اأن يت�سبب يف نوع من احل�سد بني املعلمني ومن ير�سح لهذا  ٤- اأخ�سى 
املن�سب.  

5- يحتاج الأمر اإىل درا�سة كافية ووافية. 
بع�س  تتدخل   -
يف  املــدر�ــســيــة  الإدارات 
كــثــري مـــن املــــدار�ــــس يف 
الإذاعــــة،  �ــســوؤون  بع�س 
وقـــد يــفــر�ــس املــديــر اأو 
راأيـــــه يف كثري  الــوكــيــل 
مــن الأمــــور والــتــي هي 

يف احلقيقة حتتاج للرجوع بالدرجة الأوىل اإىل قرار م�سرف وم�سرفة الإذاعة 
اأوًل، ومن ثم اإدارة املدر�سة ثانًيا كتوجيه وتو�سيح؛ فرباأيك هل ترى اأن هذه 

التدخالت هي: 
1- من �سالح الإذاعة املدر�سية. 

2- لي�ست من �سالح الإذاعة املدر�سية. 
3- قد تت�سبب يف تنفري طالب جماعة الإذاعة. 

٤- مقبولة بحدود و�سوابط. 
5- لي�ست من احلكمة: بل اأترك الأمر للم�سرف وامل�سرفة وامل�ستمع هو 

احلكم. 
- تعترب الإذاعة املدر�سية منرًبا اإعالمًيا مهًما يف �سماء الإعالم، وف�ساء 
اأبنائنا وبناتنا يف  الإذاعــات، وهي ب�سفتها منرًبا دائًما باإذن اهلل، وموجًها اإىل 
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على  عملت  مــدار�ــســهــم، 
مناف�سة و�سائل الإعالم 
الأخـــــــــرى مــــن نـــواحـــي 
اأن عدد  اأقــواهــا  عــديــدة 
وامل�ساهدين  امل�ستمعني 
وهم  املاليني  يفوق  لها 
طالب وطالبات املدار�س 

فهل توؤمن باأن: 
1- الإذاعة املدر�سية منرب اإعالمي مهم.

من  العديد  على  ويتفوق  بل  مهم  اإعالمي  منرب  املدر�سية  الإذاعـــة   -2
املنابر الإعالمية الأخرى. 

الكثري من  اإىل  يحتاج  ولكنه  اإعالمي مهم  املدر�سية منرب  الإذاعــة   -3
الوقت واجلهد لكي يتفوق على املنابر الإعالمية الأخرى. 

٤- الإذاعة املدر�سية ل تعترب منرًبا اإعالمًيا اإطالًقا. 
خا�س  طابع  ولــه  ومتجدد  قــدمي  اإعــالمــي  منرب  املدر�سية  الإذاعـــة   -5

وذكريات ل تن�سى. 
- يحتاج برنامج 
اإىل  ال�سباحي  الإذاعــــة 
خــمــ�ــس عـــ�ـــســـرة دقــيــقــة 
بـــراجمـــه على  لــعــر�ــس 
الـــــــــطـــــــــالب وكــــــذلــــــك 
�سامل  ب�سكل  الطالبات 
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اأن هــذا الأمــر ل يتم فــالإذاعــة املدر�سية ل تعطى وقتها الذي  ووايف يف حني 
ت�ستحقه، لذا اأ�سبحت تعاين من �سيق الوقت. فهل تعتقد اأن الإذاعة املدر�سية:

1- تعاين من �سيق الوقت. 
2- ل تعاين من �سيق الوقت. 

3-  تعاين من �سيق الوقت وب�سدة. 
٤- تــعــاين مــن �ــســيــق الــوقــت ب�سبب الــطــابــور الــ�ــســبــاحــي والــتــمــاريــن 

الريا�سية. 
5- تعاين من �سيق الوقت ولكن لي�س ب�سكل ملحوظ اأو ملمو�س. 

تـــعـــتـــقـــد  هـــــــل   -
يف  التعليم  اإدارات  ـــاأن  ب
بــالإذاعــة  تهتم  املــنــاطــق 
تربوي  كمنرب  املدر�سية 
تقت�سر  اأنــهــا  اأم  وديــنــي 
يف العناية والهتمام به 
ف�ساًل عن ال�سوؤال عنه:
اأنــهــا  اأعـــتـــقـــد   -1

مق�سرة يف ذلك. 
2- ل اأعتقد اأنها مق�سرة يف ذلك. 

3- الأمر ن�سبي ومتفاوت من منطقة لأخرى. 
٤- نعم يحدث تق�سري �سديد وال�سبب عدم وجود خمت�سني يف الإعالم 

والثقافة وال�سحافة املدر�سية اإل ما ندر. 
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ل�ستماع  موجهيها  اأو  مندوبيها  اأحــد  باإر�سال  وتكتفي  مق�سرة  نعم   -5
الإذاعة ال�سباحية فقط فال �سكر ول ثناء و ل حتى توجيه. 

يــــــــــرتبــــــــــع   -
امل�سرفني  مــن  الــعــديــد 
عر�س  على  واملــ�ــســرفــات 
الإ�ــســراف على الإذاعــة 
�سنوات  مــنــذ  املــدر�ــســيــة 
حتى  اأو  تغيري  اأي  دون 
جتديد فهل يعترب هذا 
اأو  الأمـــر )عــدم تبديل 

تغيري اأو جتديد امل�سرفني وامل�سرفات(: 
1- اأمًرا طبيعًيا ول يدعو اإىل القلق. 

2- اأمًرا غري طبيعي، ويدعو اإىل الحتكار وعدم اإعطاء الفر�سة للغري. 

اأو كل  ال�سنوات مثاًل كل �سنة  3- منا�سًبا لو مت حتديد عدد معني من 
�سنتني، اأو ثالث بعدها يتم تبديل امل�سرف اأو امل�سرفة. 

٤- يحتاج اإىل اإن�ساف  بحيث يعمل للم�سرف اأو امل�سرفة تقييم اإن كانا 
ي�ستحقان البقاء واإل التغيري بناًء على نتيجة التقييم. 

5- اأمًرا غري منا�سب ومن الطبيعي جتديد الدماء يف الإذاعة املدر�سية 
كل �سنة، بل هو �سروري مل�سلحة الإذاعة. 
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يـــــــطـــــــالـــــــب   -
امل�سرفني  مــن  الــعــديــد 
واملـــــ�ـــــســـــرفـــــات بـــغـــرفـــة 
لهذا  ومنا�سبة  خا�سة 
يتوفر  اليومي  الن�ساط 
فــيــهــا احلــجــم املــنــا�ــســب 
املـــالئـــم بحيث  واملـــكـــان 
تـــكـــون اأمـــــــام الـــطـــابـــور 

ال�سباحي فهل هذا املطلب:
1- حق من حقوقهم وي�سب يف م�سلحة الإذاعة. 

2- لي�س حق من حقوقهم ول ي�سب يف م�سلحة الإذاعة.   3-ل اأدري. 
توفري  عــدم  يف  املدر�سية  الإدارة  تتعذر  قد  ولكن  حقوقهم  من  حق   -٤
غرفة لالإذاعة ب�سبب كرثة الف�سول وعدم وجود اأي مت�سع، وهذا يحدث بكرثة 

يف املدار�س امل�ستاأجرة. 
5- حق من حقوقهم ويجب توفري غرفة لالإذاعة حتى لو بني لها يف 

حالة عدم وجود اأي مت�سع وذلك لأهمية هذا الن�ساط اليومي. 
عــلــى  يــــخــــيــــم   -
الـــــعـــــديـــــد مــــــن طــــالب 
وطــالــبــات املــدر�ــســة امللل 
�سماعهم  عند  وال�ساآمة 
ن�ستطيع  الإذاعـــة..اأيـــن 
اخللل  مكمن  ت�سخي�س 
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لهذا امللل وال�ساآمة:
1- راجع اإىل الربامج املكررة واملعادة. 

2- رداءة الأجهزة ال�سوتية. 
3- �سعف اإلقاء وتقدمي الإذاعة من قبل طالب الإذاعة. 

٤- عدم وجود برامج وق�سايا تهتم وتتحدث ب�ساأنهم وهمومهم. 
5- جميع ما �سبق.
العديد  يتميز   -
واملعلمات  املعلمني  مــن 
بامتالك خربة يف عمل 
الإذاعـــــــة املـــدر�ـــســـيـــة، يف 
الكثري من  يفتقد  حني 
هذه  واملعلمات  املعلمني 
اخلــربة يف هــذا املجال؛ 
فهل تعتقد اأن اخلربة. 

1- �سرط اأ�سا�س مل�سرف وم�سرفة الإذاعة املدر�سية. 
2- مطلوبة ولكن لي�ست مهمة ومبالغ فيها. 

3- قد تكت�سب مع الوقت، حتى ملن لي�س لديهم اأية خربة �سابقة. 
٤- مطلوبة ومهمة لكن يجب عــدم احتكار الإ�ــســراف على الإذاعـــة ملن 
لديهم خربة فقط بل يجب اإعطاء الفر�سة حتى لالآخرين لكت�ساب اخلربة 

والثقة. 
5- اأمر ن�سبي والقليل منه يكفي. 
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يف  تــــــتــــــوفــــــر   -
الـــعـــديـــد مـــن املـــدار�ـــس 
اأجـــــــــــهـــــــــــزة �ــــســــوتــــيــــة 
واإلـــكـــرتونـــيـــة لـــالإذاعـــة 
لالأ�سف  ولكن  املدر�سية 
هذه  مــن  الكثري  هــنــاك 
املــــــدار�ــــــس تـــهـــمـــل هـــذا 
باًل  له  تلقي  الأمــر ول 

فهل توؤمن باأن هذه الأجهزة والأدوات الإلكرتونية. 
1- �سرورية لنجاح الإذاعة املدر�سية. 

2- لي�ست �سرورية لنجاح الإذاعة املدر�سية. 
3- ل اأدري. 

٤- قد ترهق الإدارة املدر�سية مببالغ ل ت�ستطيع دفعها. 
5- �سرورية ويجب توفريها باأية و�سيلة ممكنة ولو بعمل تربع من قبل 

املعلمني. 
- يلعب م�سرف 
ومــــ�ــــســــرفــــة الإذاعـــــــــــة 
روح  بــث  يف  مهًما  دوًرا 
احلــمــا�ــس والــتــ�ــســجــيــع 
لطالب اجلماعة وعلى 
يت�سبب  فــقــد  الــعــكــ�ــس 
اإهمال وتخاذل م�سرف 
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وم�سرفة الإذاعة لطالب اجلماعة اإىل زرع الفتور يف نفو�سهم ومن ثم النفرة 
والهروب من امل�ساركة يف الإذاعة فهل هذا الكالم:

ا.  1- �سحيح ومالحظ ب�سكل كبري جدًّ
اأو  الــطــالــب  فــتــور  اأو  عــالقــة يف حما�س  اأيـــة  لــه  ولي�س  2-غـــري �سحيح 

الطالبة. 
3- ل اأدري. 

٤- ن�سبي ويحتاج لبحث دقيق. 
5- �سحيح ولكن من الطرفني )حما�س امل�سرف + حما�س الطالب( فاإذا 
امل�سرف متحم�ًسا والطالب متفائاًل فلن يكون هناك تنمية والعك�س  مل يكن 

�سحيح. 
طــالب  يتميز   -
الإذاعــــــــــة عــــن غــريهــم 
مـــن طــــالب اجلــمــاعــات 
الأخــــــــرى بــــــاأن عــمــلــهــم 
�سباحي ويومي ويحتاج 
مــ�ــســتــمــر  اإعـــــــــــداد  اإىل 
مقابل  يف  يبذلون  وهــم 

اإدارتها  املدار�س ممثلة يف  لزاًما على  كان  لذا  والطاقات  والوقت  ذلك اجلهد 
وم�سرفيها ومعلميها تكرميهم واإعطاوؤهم حوافز وم�سجعات مادية ومعنوية 

مثل:
1- اإعفائهم من الطابور ال�سباحي. 
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2- منحهم درجات اإ�سافية يف بع�س املواد. 
3- ت�سليمهم �سهادات �سكر وتقدير، وهدايا عينية. 

على  لأبنائهم  حثهم  نظري  اأمــورهــم  لأولــيــاء  �سكر  خطابات  اإر�ــســال   -٤
امل�ساركة يف الإذاعة. 

مـــا  جــــمــــيــــع   -5
�سبق. 

ـــا  مـــن لــــــــكــــــــٍل   -
نظرة جتاه العديد من 
ــايــا والأنـــ�ـــســـطـــة  الــقــ�ــس
وفــــــكــــــر خمــــتــــلــــف عـــن 
الآخرين حيال عدد من 

الأمور �سواء الجتماعية اأم الثقافية اأو العلمية اأم غريها من الأمور.. بنظرك 
ما الفكرة ال�سائدة جتاه الإذاعة املدر�سية:

1- اأنها منرب اإعالمي مهم. 

2- اأنها ن�ساط مدر�سي كغريه من الأن�سطة. 

3- اأنها م�سيعة للوقت. 

الإلــقــاء  مــثــل:  املــهــارات  مــن  الــعــديــد  و�سقل  اأنــهــا فر�سة لكت�ساب   -٤
والكتابة. 

5- اأنها عمل �سباحي روتيني اإلزامي وغري مهم بدرجة كبرية.
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اأيـــــــة  تــــــقــــــدم   -
اإذاعــــــة يف اأيــــة مــدر�ــســة 
كــمــيــة مـــن املــعــلــومــات، 
والن�سائح،  والــفــوائــد، 
تــكــرث من  اأو  تــقــل  قـــد 
اإذاعـــــــة لأخــــــــرى.. هــذا 
اأمــــــــــر مـــــتـــــوقـــــع؛ لــكــن 

براأيك هل ي�ستفيد طالب املدار�س من الإذاعة، وتلفت انتباههم، وت�سغل جزًءا 
من اهتمامهم:

ا. 1-  نعم، وبكل تاأكيد؛ بل ت�ساهم يف التوعية والتوجيه اأي�سً
2-  لي�س لها اأي اأثر اأو مردود معريف على الطالب اأو الطالبة.

3-  الأمر راجع اإىل قوة طرح الإذاعة يف املدر�سة.
٤-  الأمر راجع اإىل الطالب فهم ل يريدون ال�ستفادة من الإذاعة.

قد  معينة  بن�سب  ولكن  الإذاعـــة  من  والطالبات  الطالب  ي�ستفيد    -5
ترتفع اأو تنخف�س.

- التجديد بوابة 
الـــتـــطـــويـــر، الــتــجــديــد 
بوابة التغيري، التجديد 
بـــــوابـــــة الــــنــــجــــاح، هـــذه 
اأقــوال  زبــدة  اأو  خال�سة 
الـــعـــديـــد مــــن اأ�ـــســـحـــاب 
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دورات النجاح وبناء التميز، بالن�سبة اإىل مو�سوعنا الإذاعة املدر�سية هل تعتقد 
باأن التجديد:

ا.  1- هو املنقذ لها بعد اهلل من واقعها ال�سيئ جدًّ
2- هو اخلطوة الأوىل نحو الرقي بربامج الإذاعة ال�سباحية. 

3- هو املاكينة التي يجب اأن تعمل فيها الإذاعة املدر�سية. 
٤- هو الطاقة العظمى للو�سول اإىل الأهداف العليا لالإذاعة املدر�سية. 

5- جميع ما ذكر.
ختاًما اأقول:

اإىل  الو�سول  الكثري من اجلهد والعناء، بغية  ُبــِذَل فيه  هذا ال�ستفتاء 
ا، من خالل ر�سد انطباعاتهم  راأي املجتمع عموًما، وحمبي الإذاعة خ�سو�سً

واأفكارهم عرب هذا ال�ستفتاء...
لذا.. اأرجو اأن نتاأمل هذا ال�ستفتاء جميًعا، واأن ل مير من اأمام اأعيننا 
اإىل  ال�ستفتاء  اأن ي�سل �سوت هذا  اآخــر؛ والأهــم من ذلك هو:  ا�ستفتاء  كــاأي 
الرتبية  اإدارات  اإىل  وكذلك  وامل�سرفات،  امل�سرفني  من  الإذاعــة  عن  امل�سوؤولني 
ال�سباحي  الن�ساط  هذا  يف  ما  �سيٍء  اإ�سالح  ملحاولة  املناطق؛  بكافة  والتعليم 

املثمر. 

  



206

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

 فصل
إذاعة صوت المدرسة اإلسالمي

املدر�سية  الإذاعــة  راودتني فكرة نقل  اأية مقدمات  ب�سراحة؛ ومن دون 
اإىل �ساحات الإعالم؛ لي�س لأنني ل اأعتربها �ساحًة من �ساحات الإعالم بل �سعًيا 
مني اإىل تو�سيع م�ساحتها الإعالمية لت�سمل فئات اأكرب، ولكي تو�سل ر�سائل 

متعددة اإىل �سرائح املجتمع املختلفة.
�سرح  اإىل  بل  وبــيــان؛  اإي�ساح  اإىل  حتتاج  كهذه  جديدة  فكرة  وبالطبع؛ 
الفكرية  الأجنة  ولدة  اإىل  الدماغي  املخا�س  مرحلة  تتعدى  حتى  واإ�سهاب، 
بكامل خلقتها ومنوها، واأي ت�سرع يف فهم هذه الأجنة الفكرية �سوف يخرجها 
اأي الفهم املنقو�س للفكرة؛ لذا كونوا معي، واأنا من  مبرحلة ت�سمى اخلداج، 
اأم  امل�سروع،  اأكرب �سواء يف تطوير هذا  اأنتم حتملون طموحات  اأقــول:  البداية 
املحيط  يف  الــدائــرة  امل�ساريع  اأو  خا�سة،  ب�سورة  الإذاعــيــة  امل�ساريع  من  غــريه 
التعليمي والرتبوي؛ لذا ل تبخلوا يف اإي�سال جميع ما يجول يف خاطركم من 
تاأييد، اأو نقد، اأو اقرتاح، اأو اإ�سافة، اأو تعديل؛ فكلنا نحو م�سروع مل ي�سبق له 

مثيل األ وهو م�سروع )�سوت املدر�سة الإ�سالمي(. " فهيا بنا "

اأوًل: فكرة امل�صروع:
مناذج  على  البلدان  من  غريها  اأو  البالد  هــذه  يف  مدر�سة  اأيــة  حتتوي 
وكذلك  والطالب،  املعلمون  هم  والإبــداع  بالطموح  مليئة  ومتفائلة،  م�سرقة 
والعمل  اجلهد  تقدمي  هي  الأوىل  مهمتهم  اأن  �سحيح  والطالبات؛  املعلمات 
وتلقي العلم والعكوف داخل احل�س�س املدر�سية؛ اإل اأن الإبداع م�سرق، والإبداع 
نور، والإبداع �سطوع يخرج من بني مئات الغرف املظلمة، واملليئة بالعقبات، لذا 
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كان ل بد من ا�ستغالل هذا الإبداع املوجود يف كوامن قلوب وعقول اأبناء هذا 
الوطن من املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات؛ فهناك طاقة حتتاج اإىل 

حمرك وماكينة ت�ستغل بها، وتعمل على حتريك عجالتها!!.
اأن جنني من تخزينها يف  الطاقة؟ وما ع�سانا  بهذه  فاعلون  فما نحن 

اأزقة الذاكرة، ودفقات الدماء؟
اإننا بحاجة اإىل ا�ستغالل جيد و�سحي وفعال لهذه الدماء املتجددة..

من هذه الفكرة الواقعية امل�ساهدة خرجت اأطروحة عمل اإذاعة ر�سمية 
مدر�سية على حمطة الراد )الراديو(.

ثانًيا: من �صيدير هذا امل�صروع:
ومعلمات  معلموا  هــم  الإعــالمــي  القطار  هــذا  �سيقود  مــن  اأن  بالطبع 
وطالب وطالبات وزارة الرتبية والتعليم؛ يعني من دون �سك اأبناء وبنات هذا 

الوطن.
واملعلمات  املعلمني  من  واآلف  طالب،  ماليني  خم�سة  من  اأكــرث  لدينا 

املوؤهلني لقيادة وتخرج اأجيال واأجيال بكل ثقة واقتدار باإذن اهلل.
قــوي ومتما�سك قد ل  تتطلب فريق عمل  واحــدة فقط  بــاإذاعــة  فكيف 
يتجاوز املائة �سخ�س، يديرون هذه الإذاعة، ويهتمون ب�سوؤونها، ويبحثون عما 

�سيجعلها من اأكرب املحطات الإذاعية م�ساهدة ومتابعة.
اإنــنــا لــن جنــد اأخــلــ�ــس واأ�ــســدق مــن اأبــنــاء وبــنــات هــذا الــوطــن ليديروا 
اإن�ساء  يف  يتمثل  وحقيقي  واعـــٍد  وطــنــٍي  م�سروٍع  اأمـــام  الآن  ونحن  م�ساريعه؛ 

حمطة اإذاعية تخدم الدوامة واملاكينة التعليمية والرتبوية يف هذه اململكة.
طالب  اإىل  ر�سالتها  لتو�سل  �سباح  كــل  ت�سدح  املــدر�ــســة  اإذاعــــة  فــهــذه 
مدر�ستها بكل اأمانة وبكل همة؛ فكيف اإذا ا�ستطعنا اإيجاد منرب اإ�سايف مكتمل 
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وداعم ملنرب الإذاعــة املدر�سية، ليو�سل ر�سالته اإىل ماليني الطالب يف جميع 
اأنحاء مملكتنا احلبيبة، ويف كل بيت، و�سارع، و�سيارة، وقرية، وحجرة، وغرفة 

بل يف كل اأذن طالب، ويف كل اأذن طالبة.

ا هو يحتاج اإىل املزيد من الإي�ساح  امل�سروع كبري وكبري ثم كبري؛ واأي�سً
والتبيني.. فكن معي.

ثالًثا: من امل�صتفيد من هذا امل�صروع؟: 
�سوؤال ق�سري يحتاج اإىل تف�سيل اأدق:-

من امل�ستفيد؟!.

لو قلت اإن امل�ستفيد من امل�سروع هم طالب وطالبات ال�سف الأول ابتدائي 
فقط!! باهلل عليك.. ماذا �ستقول؟ 

�سريعًة؛ بل من فئات و�سرائح  اأن تخرج  اأتوقعها  التي  الإجابات  اإحدى 
متنوعة اأن هذا الأمر يعترب خ�سارة نظًرا ملا يحتاجه من بذل!!.

اأجل  من  نبذل  اأن  خ�سارة  )خــ�ــســارة(؛  الكلمة  هــذه  مدوية  هي  كم  اآه.. 
اأن منالأ  اأجــل  اأكبادنا، )خ�سارة( من  اأجــل  اأن جنتهد من  اأطفالنا.. )خ�سارة( 
التي ن�سعى لتحقيقها  بالفائدة واملعرفة  اأطفالنا من اجلن�سني  عقول وقلوب 

لهم ولو بذلنا الغايل والنفي�س!!..

اأعـــذرك على ت�سرعك  قــد  الإجــابــة )خــ�ــســارة(  بالطبع عــزيــزي �ساحب 
واإجابتك باأن اإن�ساء مثل هذه الإذاعة لطالب وطالبات ال�سف الأول البتدائي 
الإح�سا�س  هــذا  بعد  �سعورك  فما  الآن..  اأعــذرك  لن  لكن  �سابًقا؛  قلت  ما  هي 

بامل�سوؤولية جتاه اأطفال ال�سف الأول ابتدائي؟
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هذا  ي�ستحقون  �ستقول  قلبك  يف  الرحمة  جــوانــب  جميع  مــن  بالطبع 
بب�ساطة تعمل لهم، ومن  الدعم لأنها  امل�ساريع  ت�ستحق مثل هذه  واأكــرب؛ بل 

اأجلهم.
فكيف تخرج منكم الإجابة اأعزائي القراء اإذا قلت لكم باأن هذا امل�سروع 

�سيخدم الآتي:

)1( طالب وطالبات هذه اململكة بجميع مراحلها:
1- البتدائية )بنني وبنات(.
2- املتو�سطة )بنني وبنات(.
3- الثانوية )بنني وبنات(.

وبجميع  تخ�س�ساتهم،  بجميع  الــوطــن  هـــذا  ومــعــلــمــات  معلمي   )2(
اأطيافهم:

ر�سائل  اإىل  بل  ر�سالة  اإىل  لي�س  ويحتاج  وي�سيب،  يخطئ  ب�سر  فاملعلم 
بــقــدراتــه، ول يخمن  ويــوؤمــن  هــمــومــه،  يــعــرف  اإلــيــهــا مــن معلٍم مثله  ي�ستمع 
تخمينات خارجة عن واقع املعلمني اأو املعلمات بل يف �سميم ما يدور يف �سوؤونهم 
بل  وت�سجيع؛  وم�ساندة،  دعــم  من  اإليه  يحتاجون  ومــا  والرتبوية،  التعليمية 
ت�سل اإىل كونها اإعالًما حتفيزًيا من خالل عر�س بع�س النماذج من املعلمني 
اإىل �سمعة  املنرب، و�سكر حم�سنهم، والتحذير ممن ي�سيء  واملعلمات عرب هذا 

العملية الرتبوية منهم.
اأ�ــســوات املعلمني  اأنــ�ــســى بـــاأن هــذه الإذاعــــة دعـــوة مفتوحة لإخــــراج  ول 
الداعني واملفكرين ليو�سلوها اإىل اأقرانهم، واإىل املجتمع ككل، فال�سوت ي�سل 

للجميع، والأذن ت�ستقبل كل اهتزاز.
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)3( اأولياء اأمور الطالب والطالبات: 
حيث تعترب هذه الإذاعة بعد اإقرار اإن�سائها باإذن اهلل تعاىل حلقة و�سل 
بني الوزارة وبني اأولياء الأمور؛ ت�سل ر�سائلها اإليهم، وتنري توجيهاتها طريق 
اأولياء الأمور لكيفية  اإيجاد الطرق واحللول املنا�سبة اإىل  اأبنائهم، من خالل 
التعامل مع اأبنائهم وبناتهم يف املدار�س، وما قد ميرون به من فرتات، مراهقة، 

اأو اإخفاق، اأو تق�سري، اأو انحراف ديني اأو اأخالقي.
كل هذه الأمور تتمنى الوزارة بكل �سغف وحب اأن تهم�س بها يف اأذن ويل 
اأمر كل طالب وطالبة لكن هيهات مع وجود املوانع والعقبات فمن ي�سمع طالب 
حمافظة �سرورة )اأق�سى اجلنوب(، ومن �سيو�سل الر�سالة اإىل طالبات حمافظة 
تيماء )اأق�سى ال�سمال( بالطبع ل �سبيل اإل مع هذه التقنيات احلديثة امل�سماة 
بو�سائل الإعالم؛ وها هي حمطة الإذاعة تتالألأ يف الأفق كالنجمة ت�سري اإىل 

موقعها، ومكانتها ولكن عالًيا يف �سماء الأفق، ويف �ساحة املجد.

)٤( وزارة الرتبية والتعليم؛ نعم الوزارة نف�سها هي من اأوائل امل�ستفيدين 
من هذا امل�سروع:

الفائدة الأوىل: مبا�سرة، من خالل بث واإذاعة جميع ما حتتاج الوزارة 
اأم  تعيينات،  اأم  ن�سرات،  اأم  تعاميم،  كانت  �سواًءا  الإعــالم؛  و�سائل  اإي�ساله عرب 
حتتاج  مما  والكثري  الكثري  وغريها  توعية،  حمالت  اأم  ملتقيات،  اأم  نـــدوات، 

الوزارة اإي�ساله من �سوت.
مثاًل: نحن الآن يف اأزمة وم�سكلة طارئة قد تتحول اإن قدر اهلل اإىل وباء 
ي�سمى  ما  ب�سبب  مدار�سهم؛  يف  وبناتنا(  )اأبنائنا  منلك  ما  اأغلى  على  يق�سي 
والتعاميم  الأخــبــار،  من  العديد  طالعت  وقــد  اخلنازير(  )اأنفلونزا  بفريو�س 
اأجــزم باأن الــوزارة لديها الكثري  الوزارية التي تن�سر يف ال�سحف تباًعا، واأكــاد 
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والكثري مما تريد ن�سره عن هذا الوباء ب�سور توعوية وتثقيفية لتفادي هذا 
املر�س؛ الأمــر الــذي كان يتم بكل ي�سر و�سهولة لو كان لدى الــوزارة حمطة 
هذا  حــول  وتوعيات  وحتليالت  اأخبار  من  يهمها  ما  تن�سر  لها  خا�سة  اإذاعــيــة 

املر�س، اأو غريه من الأحداث الطارئة.
بل قــراأت يف جريدة الوطن يوم الثالثاء بتاريخ 1٤3٠/1٠/2٤هــــ وعدد 
)33٠1( تقريًرا يفيد باأن الوزارة ا�ستعانت بالإذاعة للتوعية باأمور عديدة منها 

التوعية بفريو�س اأنفلونزا اخلنازير، وهذا �سيء من ن�س التقرير: 
    »اأطلقت اأ�ستوديوهات الإذاعــة يف املدينة املنورة جمموعة من برامج 
الفعالة حتــت عــنــوان)اأ�ــســتــوديــو الأطــفــال( حتــوي مـــواد وموا�سيع  الأطــفــال 
باأ�سلوب  وتعر�س  ال�ساحة،  على  املوجودة  والأخبار  بالأحداث  تتعلق  متجددة 
اأخــرًيا ما  اإطالقها  التي مت  اأبــرز الربامج  ب�سيط يتنا�سب مع الأطفال. ومن 
املر�س  بهذا  والتوعية  اخلنازير  باأنفلونزا  املــعــروف   )H1N1( بوباء  يتعلق 
مدن  باأهم  والتعريف  الدرا�سة،  لبدء  ال�ستعداد  وكذلك  منه،  الوقاية  وطرق 

اململكة كنوع من خلق ال�سعور بالنتماء للوطن لدى امل�ستمعني الأطفال«.
�سوت  اإي�سال  خــالل  مــن  وهــي  عنها؛  احلــديــث  �سبق  الثانية:  الفائدة 
املعلمة، والطالب  التي تعمل لأجلهم )املعلم +  اإىل الأطــراف الأربعة  الــوزارة 
اإي�سال  وكذلك  اإليهم،  ر�سائلها  اإي�سال  الـــوزارة  تريد  فاجلميع  الطالبة(،   +

ر�سائلهم واأ�سواتهم اإىل الوزارة؛ فالأمر كما يقال: منكم واإليكم.
)5( املجتمع:  نعم من امل�ستفيدين من هذه الإذاعة املجتمع بكل فئاته، 
اأو حديث �سريف،  اآية عطرة،  الإذاعــة حتتوي على  فكل كلمٍة تخرج من هذه 
فما تالم�س اأذن اآدمي ي�ستمع اإليها اإل ويكتب الأجر واملثوبة للقائمني عليها 
اأنها بالطبع ومن دون �سك �سوف تخ�س�س �ساعات من  باإذن اهلل؛ ف�ساًل عن 
بثها لتالوة القراآن الكرمي )باأ�سوات طالبها ومعلميها(، والعديد من الربامج 
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واملحا�سرات التي ي�ستفيد منها القريبون من امليدان الرتبوي، وغريهم من 
�سرائح املجتمع الرتبوي.

فهي تهدف اإىل اأن تكون: )متعدية النفع، ل مقت�سرًة على فئة معينة(.
اخلــال�ــســة: )اإن فــوائــد هــذا الأمـــر )اإنــ�ــســاء حمطة اإذاعــيــة( اأكـــرب من 
باإذن  امل�سروع  الــوزارة من هذا  التي �سوف جتنيها  والثمار  احل�سر؛ فالفوائد 
اهلل هي اأكرب من اأن حت�سى يف �سفحة اأو �سفحتني، بل هي اأكرب من هذا بكثري 
لذا؛ فاإن الأمر يحتاج اإىل درا�سة جادة من قبل الوزارة، ولتكن الوزارة منوذًجا 
و�سباقًة اإىل ميادين اخلري واإي�سال املعرفة من خالل جميع الو�سائل املمكنة 

والغري م�ستحيلة(.

رابًعا: اأهداف امل�صروع:
بالطبع، اإن اأي م�سروع لي�س لديه اأهداف وا�سحة فاإن حكم الف�سل اإليه 
اأقرب؛ لذا اأود يف هذه النقطة اأن اأذكر ع�سرين هدًفا من اأهداف اإن�ساء حمطة 
اإذاعية خا�سة للوزارة، ب�سكل جممل، وبعيد عن التفا�سيل، وقد ذكرت بع�سها 
النقاط على  اأقــوم بتحديدها وو�سع  الآن �سوف  اأنني  اإل  ال�سابق،  يف احلديث 

احلروف كما يقال:
1- اإي�سال الثقافة واملعرفة اإىل الطالب والطالبات يف هذا الوطن. 

ال�سحيح،  ال�سلوك  اإىل  والــطــالــبــات  الــطــالب  توجيه  يف  امل�ساهمة   -2
والتحذير من ال�سلوكيات املنحرفة وال�ساذة.

ا يف حال حدوث اأي من  3- اإي�سال الر�سائل التوعوية املختلفة وخ�سو�سً
الطوارئ مثل )فريو�س اأنفلونزا اخلنازير( وغريه من الأمثلة على الطوارئ 

التي قد حتدث �سواًء يف بلدنا خا�سة، اأم غريه من البلدان.
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٤- التعرف على هموم وم�ساكل وما يعانيه الطالب والطالبات من خالل 
اإتاحة الفر�سة لهم للتعبري عرب هذا املنرب الذي ي�سمعه امل�سوؤولون يف الوزارة.
من  واملعلمات  املعلمون  يعانيه  وما  وامل�سكالت  الهموم  على  التعرف   -5
خالل اإتاحة الفر�سة لهم للتعبري عرب هذا املنرب الذي ي�سمعه امل�سوؤولون يف 

الوزارة.
٦- ن�سر التعاميم والن�سرات الوزارية عرب هذا املنرب.

7- ال�ستفادة من طاقات املعلمني واملعلمات من خالل اإتاحة املجال لهم 
لإخراجها عرب هذا املنرب. 

ما يخت�س  منازلهم يف  الأمــور يف  اأولياء  اإىل  ر�سائل خا�سة  اإي�سال   -٨
ب�ساأن اأبنائهم وبناتهم.

9- البحث عن اجلوانب ال�سحية وما يتعلق بج�سم الإن�سان من خالل 
العقل  اأن  ر�سالة  لإي�سال  كافية  م�ساحًة  باإعطائها  ال�سحة  وزارة  مع  التعاون 

ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم.
الإرهاب  اإ�ساعة  اإىل  التي تهدف  والهدامة  ال�ساذة  الأفكار  1٠- حماربة 

واخلوف يف املجتمع.
11- الق�ساء على احلمالت الإعالمية امل�سعورة التي تهدف اإىل قتل روح 
الإميان يف قلوب طالبنا وطالباتنا واجلنوح بهم اإىل ال�سهوة واجلن�س والعياذ 

باهلل، وهذه تعد من اأهم اأهداف الإذاعة يف هذا الع�سر!!.
12- تفتيت الأفكار الغربية والتغريبية التي تدعو اإىل الت�سبه بالغرب 
من خالل القتداء بهم �سواًء باملظاهر اأم اللبا�س اأم احلركات وقد انت�سرت بني 

�سفوف طالبنا وطالباتنا ول حول ول قوة اإل باهلل.
13- التوا�سل مع الطالب والطالبات حتى وهم خارج مقاعد الدرا�سة.
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1٤- اإي�سال الطرق التي ت�ساهم يف زيادة الثقافة والوعي لدى الطالب 
والطالبات مثل: غر�س حب القراءة والطالع، وغريها من الطرق التي ت�ساهم 

يف زيادة الوعي والثقافة لدى الأجيال.
ال�سريفة  �سريته  عر�س  خــالل  مــن  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  بالنبي  التعريف   -15

والطاهرة وحماربة كل من ي�سيء له.
�سواًء  1٦- ر�سم �سورة ومنهج للطالب والطالبة لكيفية ق�ساء يومهم 

داخل املدر�سة اأم خارجها، من خالل تنظيم وترتيب الوقت بكل حر�س.
والطالبات  الطالب  وعقول  نفو�س  يف  التفوق  وحب  الطموح،  بث   -17
من خالل اإ�ساعة اأهمية التفوق واأنه درب املتميزين، والإعالن عن الأوائل من 
دافًعا،  يكون  وحتى  لهم،  ت�سجيًعا  ودوري،  م�ستمر  ب�سكل  والطالبات  الطالب 

وم�سجًعا لغريهم من خالل القتداء بهم.
رم�سان  مثل:  دينية  كانت  �ــســواًء  ال�سنوية  املنا�سبات  مع  التفاعل   -1٨
واحلج، اأم ثقافية مثل: اأ�سبوع الكتاب، اأم توعوية: مثل اأ�سبوع املرور اخلليجي، 

اأو غريها من التفاعالت ال�سنوية الكثرية.
19- التفاعل مع الق�سايا الوطنية املختلفة.

2٠- م�ساعدة الطالب والطالبة يف حتديد هدف وم�سار له بعد خروجه 
من املدر�سة اإىل مراحل التعليم العايل.

خام�ًصا: الدعم وامل�صاندة ِمن َمن؟!:
اإىل دعم قوي  اإىل دعم، بل  اإذاعية(  يحتاج هذا امل�سروع )اإن�ساء حمطة 
ليت�سنى له حتقيق الأهداف املرجوة منه - باإذن اهلل - ؛ واأوىل املعنيني بالدعم 
بجميع  اإحاطتها  بحكم  اهلل  بعد  الأول  ال�سند  فهي  الإعــالم؛  وزارة  �سك:  بال 

اجلوانب التقنية والتكنولوجية املتعلقة باأمور الإذاعة.
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الداعم الثاين الرئي�س بال �سك من الــوزارة )وزارة الرتبية والتعليم( 
فهي مالكة امل�سروع، وامل�سوؤولة عن اإدارته، وعن الإعداد والتنظيم له.

الداعم الثالث: وزارة املالية؛ فهذه املحطة حتتاج اإىل دعٍم �سخي ل�سمان 
جناحها وا�ستمرارها، لكن بالطبع لن تكون النفقات باهظة كتكلفة اإن�ساء قناة 
تلفازية اأو غريها من امل�ساريع التي تتطلب �سخ اأموال كبرية؛ ل.. الأمر اأقل 

من ذلك بكثري باإذن اهلل.
ويف بداية الأمر ونهايته نحن نحتاج اإىل طلب العون والدعم وامل�ساندة 

من اهلل؛ فهو من بيده مقاليد ال�سماوات والأر�س، وهو على كل �سيٍء قدير.
الأمر  يجعل  بالأمر  املعنية  الر�سمية  اجلهات  تكاتف  )اإن  واخلال�سة: 
ي�سري بكل جناح واإتقان، اأما تقاع�س اأي من اجلهات الر�سمية فلن يعرقل الأمر 
بل قد يحكم على نف�سه بالف�سل؛ لذا علينا مبحاولة ربط اجلهات الر�سمية يف 
هذا املو�سوع بكل ما ن�ستطيع من حزم وم�ساندة ولو يف مراحله الأوىل فقط، 
لأن الأمر قد يخف ويهون بعد ال�سروع يف تد�سني امل�سروع على املحطة الإذاعية 

كبداية لها اإىل النور(.  

�صاد�ًصا: العقبات واملحفزات يف طريق امل�صروع:
اأوًل: العقبات:- قد تكون العقبات كثرية يف طريق امل�سروع ووعرة لكن هذه 
العقبات هي حوافز للناجحني واملبدعني اإىل امل�سي قدًما نحو اأهداف امل�ستقبل؛ 
ومن هذه العقبات التي �سوف تواجه امل�سروع، ويجب التنبه لها، واحلر�س على 

تفاديها، اأو مواجهتها بكل حزم هي كالتايل:
1- غرابة امل�سروع على املجتمع ورمبا العامل العربي والإ�سالمي ب�سورة 

عامة.
ا الطالب والطالبات لهذا امل�سروع. 2- درجة تقبل املجتمع وخ�سو�سً
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3- �سح الدعم املايل واملعنوي الذي قد يطراأ على امل�سروع يف بع�س مراحله.
٤- ثقل الأمانة امللقاة على عاتقه.

5- حجم الإقبال على هذه املحطة، ومدى تاأثريها يف م�ستمعيها.
٦- حدوث اخللل اأو الزلل يف اإدارة املحطة قد يوقع الوزارة يف حرج اأمام 

امل�ستمعني.
اإىل  اأربــع وع�سرين �ساعة؛ لذا حتتاج  7- املحطة �سوف تبث على مــدار 
للمحطة  كبرًيا  حرًجا  ي�سكل  قد  نق�س  فــاأي  كاجلبال،  وهمم  �سخم،  طاقم 

الإذاعية.
٨- الربامج املطروحة تعتمد على تاأييد الوزارة لها، وانتقائها لها؛ فاأي 

خلل ي�سدر من هذه الربامج قد ي�سب جام الغ�سب على الوزارة مبا�سرة.  
9- يتطلب من املحطة اإي�سال وا�ستقبال ر�سائل متعددة قد تعجز عنها. 
1٠- عدم تفاعل الو�سائل الإعالمية املختلفة مع هذه املحطة الإذاعية؛ 

قد يجعلها تعمل مبفردها ودون اأية م�ساعدة من اأحد.
ثانًيا: املحفزات:- بحمد اهلل وعونه وتوفيقه كل م�سروع يتوج باإخال�سه 

هلل، له لذة يف نف�س كل من �ساهم فيه ل تعدوها اأية لذة اأخرى.
على  للح�سول  مر�سح  بعد  الــنــور  يــر  مل  الــذي  احلكومي  امل�سروع  هــذا 
حوافز متعددة تدعوه اإىل اخلروج ليجدها يف طريقه وهي فوق اأن حت�سر يف 

نقاط حمددة؛ ولكن كما يقال: يكفيك من القالدة ما اأحاط بالعنق.

واأذكر هنا ما يتي�سر يل روؤيته وتوقعه من هذه املحفزات وهي:
1- ح�سول املحطة الإذاعية على عدد كبري من املتابعني ميكنها من اأن 

ت�سبح من رواد حمطات الإذاعة يف كثافة عدد املتابعني.
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2- امتالكها للتاأثري يف اأهم �سرائح املجتمع األ وهم ال�سباب.
اإثبات  3- قد تتمكن من احل�سول على عدد من مــوارد الدعم يف حال 

جناحها بكل املقايي�س.
ال�سكر  على  فتح�سل  الــدولــة  يف  املــ�ــســوؤولــني  اإىل  �سداها  ي�سل  قــد   -٤

والتاأييد والدعاء.
5- تي�سري ن�سر الإعالنات والتعاميم للوزارة من قبل املحطة الإذاعية.

الإذاعــة من قبل  النقل والقتبا�س لأخبار وتقارير حمطة  ٦- ح�سول 
و�سائل الإعالم املختلفة واإ�سنادها اإليها ب�سفتها منرًبا ر�سمًيا حا�ساًل على ثقة 

الوزارة.
7- تاأثر العديد من الطالب والطالبات ب�سكل كبري بها، وتخل�س الكثري 
منهم من ممار�سة العديد من ال�سلوكيات املنحرفة ب�سبب ال�ستماع لن�سائحها. 
٨- متابعة اأولياء الأمور لها واهتمامهم ال�سديد بكل ما يوجه اإليهم من 

خاللها.
9- اكت�سابها ملتابعة �سريحة كبرية من املجتمع ب�سبب طرحها املنهجي، 

واأهدافها ال�سامية، ورقي القائمني عليها، و�سمو اأفكارهم، وبراجمهم.
1٠- ح�سولها على ر�سا املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات واملجتمع 

ككل.

�صابًعا: طرح املو�صوع اإعالمًيا  )منتديات - �صحف - جرائد(:
بــال �سك بـــاأن الإعــــالم هــو الــبــوابــة الــكــربى للو�سول اإىل الــعــديــد من 

الأهداف بكل �سرعة و�سهولة، من خالل اإي�سالها اإىل امل�سوؤول.
لذا؛ كان لزاًما علينا طرق وطرح املو�سوع يف و�سائل الإعالم املختلفة، 
وال�سا�سات،  والقنوات  واملنتديات،  املواقع  وكذلك  واملــجــالت،  بال�سحف  بــدًءا 
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فالعمل قد يبداأ من بذرة �سغرية، وي�ستمر اإىل اأن ي�سبح اأغ�ساًنا مورقة، تنتج 
ثماًرا يانعة.

األ نتوانى يف ن�سر هــذه الفكرة، وهــذا الأمــر  اإليه وهــو  وهــذا ما ن�سعى 
يف �ستى املنتديات وامللتقيات والأماكن املتاحة، فرمبا يجد اأذًنا �ساغية، وقلًبا 

كبرًيا ي�سمع له، وي�سعى يف تقدمي الدعم له.
ومن ناحيتي كموجه لكم اإىل بذل اجلهد كان لزاًما على اأن اأكون اأمامكم، 
فاهلل تعاىل يقول: زب ۀ ۀ ہ  ہ ہ رب، فلم اأن�س نف�سي 

من هذا اخلري، فكل جهد يف �سبيل ن�سر اخلري ل ي�سيع عند اهلل اأبًدا.
و�ساأقوم بن�سر هذا املو�سوع من خالل هذا الكتاب اأوًل، ومن ثم طرحه 
للعديد من امل�سوؤولني يف الإدارة العامة للرتبية والتعليم يف منطقتي لإي�ساله 
ا يف املنتديات التي تهتم ب�سوؤون التعليم يف اململكة،  اإىل الوزارة، و�ساأن�سره اأي�سً
ال�سحف  العديد من  اإىل  ال�ساأن  املقالت يف هذا  بالعديد من  �ساأبعث  وكذلك 

باإذن اهلل.
واهلل املوفق واملعني، ولي�س علينا اإل بذل الأ�سباب، مع التوكل على اهلل 

وتفوي�س الأمر اإليه، والإكثار من الدعاء، واهلل �سميع قريب جميب. 
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 فصل
برامج الحفالت والمناسبات المدرسية

هذا الف�سل يخت�س بكل ما يتعلق باحلفالت املدر�سية واملنا�سبات ال�سنوية 
من تقدمي وعر�س، فهو ي�ساعد يف احل�سول على مناذج التقدمي للحفالت مع 
الكثري من الأمور التنظيمية، وهو ي�ساعد بهذا على اإعداد احلفالت املدر�سية 

من قبل جماعة الإذاعة املدر�سية، اأو اأية جماعة مدر�سية اأخرى.

قبل عر�س و�صرد الربنامج على معد احلفل مراعاة هذه الأمور: 
1- عمل قائمة باأ�سماء اخلريجني اأو الناجحني.

2- و�سع عقود الأنوار ال�سغرية املتالألئة يف املكان املخ�س�س للحفل.
3- الألعاب النارية اأو اإطالق الورد اليدوي.

٤- دروع التخرج والنجاح، والأو�سحة التي يكتب عليها "مبارك التخرج" 
اأو "مبارك النجاح" وهذه جتدها جاهزة. 

5- كعك وحلويات النجاح ول تفوتنا القهوة.
٦- و�سع م�سرية للخريجني والناجحني مع اأنا�سيد النجاح.

7- بالونات معلقة يف املكان املخ�س�س للحفل.
٨- ورود واأزهار ا�سطناعية.

9- ت�سجيل �سوتي لأحد املن�سدين يبارك فيه اخلريجني والناجحني. 

تنظيم املكان:
ال�سناعية  والأزهــــار  بالزينات  املــكــان  مــلء  فعليك  املــكــان  خ�س�ست  اإذا 
والرباويز وهذه متوفرة يف حمالت )الريالني فما فوق( وا�سبط املكان قبل 
احلفل بيوم ول تن�س الطاولت املق�سد من الطاولت هي لالأكالت واجلوائز.
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التايل: جهاز حا�سب  ا  جــدًّ تريد حفاًل متميًزا  كنت  اإذا  يتطلب احلفل 
"بروجكرت" + مكرب  " لب توب" مع �سماعات + جهاز عر�س مرئي  حممول 

�سوت.
واأقرتح كذلك و�سع بطاقات جناح �سغرية تكون بيد الطالب اأو الطالبة 

ي�ستلمها بعد ت�سغيل مقطع النجاح. 
الألــعــاب  بع�س  فيها  ال�سغار  لــالأطــفــال  مغلفة  هــدايــا  تــوزيــع  وكــذلــك 
الغري  وبالطبع؛  واملغذية  امل�سلية  الأ�سياء  من  وغريها  والفي�سار،  واحلــلــوى 

مكلفة.
احللوى  بع�س  فيها  �سغرية  علب  مثل  للكبار؛  الهدايا  توزيع  وكذلك 

ا وجميلة.  ا رائعة وغريبة جدًّ باأ�سكال جدًّ
تذهب عنك  رائع  ب�سكل  والأ�سكال جتدها مغلفة وجاهزة  الهدايا  وكل 

عناء التعب والعمل، جتدها يف حمالت الهدايا اإذا كنت تريد حفاًل مميًزا. 

مقدمات احلفل:

اإليك مقدمات احلفل وعبارات احلفل، اخرت ما تريد منها، وبالإمكان 
التعديل والزيادة عليها.

  

القلوب والأب�سار  الليل والنهار مقلب  الأقــدار خالق  احلمد اهلل مقدر 
و�سلى اهلل على نبينا امل�سطفى املختار واآله الأخيار واأ�سحابه الأبرار الأطهار. 

مديري الفا�سل وكيلي املوقر اأ�ساتذتي الكرام اإخواين الطالب.
الع�سافري،  اإطاللة يوم جديد، حتية طيبة مع زقزقة  حتية طيبة مع 

ونور ال�سم�س، و�سذى الزهر، وندى الرياحني. 
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والإميــان،  واملعرفة  العلم  بنور  امل�سرق  ال�سباح اجلميل  اأحييكم يف هذا 
الذي ميالأ القلوب وينّور الأب�سار يف وطن اخلري والنت�سار مع حفلنا اجلميل، 

الذي انتظرناه بفارغ ال�سرب، وعظيم ال�سوق واملحبة. 

  

اأجمعني  الب�سر  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  اهلل  احلمد 
وبعد:

اأقبل ال�سبح حثيثا فاأهوى الليل قتـيــل --- واأتى الأن�س اإلينا دون حال 
اأو دليـــل

اأيها الأحبة الكرام، لكم منا حتية زّفها الإ�سالم وجعل عنوانها ال�سالم؛ 
فال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عندما تن�سج �سم�س احلب من خيوطها الذهبية ظماأ ال�سحراء. 
عندما تعزف ال�ساقية باأّناتها احلانية اأحلان اللقـاء.

عندما تفي�س امل�ساعر الدافئة مبعان ال�سفاء.
عندما حتّلق الكلمة ال�سادقة وي�سموا اللحن العذب وحتّن الأ�سماع اإىل 

�سدو ِحادي الوفـــاء.
والآن نحّلق بكم اإىل اأجواء الفرح والبت�سامة، عرب حفلة نزفها اإليكم يف 
هذا اليوم اجلميل املبارك امل�سرق بنوره، ونحن نرى البت�سامة على �سفاِهكم.. 

فكونوا معنا.

  



222

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

�سالم احلب والوفاء .. �سالم اخلري والعطاء .. �سالم الود والإخال�س.. 
اأيــام م�ست كطيف حلم جميل .. كحلم ع�سفور �سغري .. كن�سمة  �سالم على 
هواء يف يوم عليل .. كزهرة ب�ستان تْن�سد الأمن واحلب الدفني .. كطائر �سداح 
ين�سد حلن الرحيل .. كدمعة طفل يبحث عن احل�سن الأمني .. م�ست م�سرعة 
واأخذت اأجمل الذكريات واأحلى الأمنيات واأغلى ال�سديقات واأف�سل املدر�سات. 

لكن احلياة دمعة، فب�سمة، فلقاء، فحب، فوفاء.

  

اآله  وعلى  نبينا حممد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  اهلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني، وبــعــد:

الأفق  تلّف  احلريرية  خيوطها  ال�سم�س  وتر�سل  اجلديد  فجرنا  ي�سرق 
جديد  من  النفو�س  يف  الأمــل  لتزرع  الندية  بعباراتها  القلوب  وتبعث  البعيد 
لنّطلع اإىل حياة اخللد تلك احلياة ال�سرمدية فرتمز لها ب�سالم اأهلها؛ ف�سالم 

اهلل عليكم ورحمته وبركاته.
بني  عبرًيا  اأنرثها  الــورود  واأعطر  الزهور  باأجمل  حمملة  طيبة  حتية 
اأيديكم ليبقى عبُقُه على مّر الزمن يف نهر العطاء والأمل يف نهر العلم الذي 

ل ين�سب، ومع اأوىل برامج حفلنا.

  

احلمد اهلل وكفى وال�سالة وال�سالم على من ا�سطفى، وبعد: 
ما اأعذب الطري ت�سدوا �سداحة يف اأجوائنا، وما اأروع الزهر متي�س طرًبا 
يف ِظالل وارفات تعبق بندى الإخـــاء، وما اأجمل الكلمات حينما حتمل عبارات 
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ال�سدق والإخال�س واأ�سمى معاين ال�سفاء ترتمن باأهازيج ال�سالم؛ ف�سالم اهلل 
عليكم ورحمته وبركاته.

وخري ما ن�ستهل به حفلنا لهذا اليوم املبارك هو اآيات من الذكر احلكيم.

  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
حمًدا هلل و�سالة و�سالًما على ر�سول اهلل.

اأهاًل بكم و�سهال وناقة ورحال .. اأهاًل بكم كلما غرد قمري وناح، وكلما 
رددت فوق املاآذن حي على الفالح. 

اأهاًل بكم كلما لم�س غ�سن غ�سًنا، وكلما داعب خرير املاء اأذًنا.
الــوادي  ردد  وكلما  ال�سايف،  الينبوع  مبــاء  جــدول  امتالأ  كلما  بكم  اأهــال 

�سدى اأن�سودة الراعي. 
وتعانق الأطيار اأوراق ال�سجــــر  اأهاًل بكم فبكم يطيب لقاوؤنــــــا 
وت�سم الأر�س اأنوار القمـــــــــــــــر  ويقبل النجم املحب حبيبـــــــــــــه 

حفلنا الكرمي: 
عندما يحل امل�ساء يبزغ البدر يف ال�سماء نا�سًرا يف الكون ال�سياء ومبدًدا 
بنوره الظلماء، عندها ت�سعد القلوب بلقياكم وترق�س طرًبا لروؤياكم ونحييكم 

قائلني:
اأهـــــــــاًل اأ�ســـــاأمت حفلنا          اأهاًل و�سهــــــــــاًل �سيفنا 

لقيـــــــاكموا اأمل لــــــنـــــــا           اأهـــــــاًل و�سهــــــاًل اإننــــــــــا 
ن�سعد مبراآكـــــــــم هنــــــــا           كــنــــــــا نردد يا تـــــــــــــــرى 
�سيفنا الغالـــــي دنـــــــــــــا           حلم تراءى حقيقـة اإذ 
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نعم؛ اأهاًل و�سهاًل بكم اأيها احل�سور الكرام، لت�ساهدوا جهود نخبة من   
اأبنائكم وهم يعزفون على اأوتار املوهبة حلن التفوق والنبوغ هدفهم.

  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل ما غرد بلبل و�سدح، وما اهتدى قلب وان�سرح، وما عم فينا 
�سرور وفرح، احلمد هلل ما ارتفع نور احلق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، 

وما �سال نبع ماء وتفجر، وما طلع �سبح واأ�سفر. 
و�سالة و�سالًما طيبني مباركني على النبي املطهر �ساحب الوجه الأنور، 
واجلبني الأزهر، ما �سار �سفني للحق واأبحر، وما عال جنم يف ال�سماء واأبهر، 
وعلى اآله و�سحبه خري اأهل ومع�سر، �سالة و�سالًما اإىل يوم البعث واملح�سر. 

اأما بعـــد:
�سـالة من عباد خا�ســعـيـنـــــــــــــا �ســـــــالم اهلل ي�سري ما اأقيمت 
�سـقـى الأ�سـجـار الـزرع الدفينا وما جادت بـمـاء املزن �سحــب 
من الأعماق يعبق يا�سـمـيـنـــــــــا �ســـــــالم عـــــاطر ولـه اأريــــــــــــــج 
مـع الإ�سـفـــاق ممزوًجا حـنـيـًنا �ســالم اهلل نـهـديــه اإليــــــــكـــــــــم 

فمرحًبا اأيها ال�سيوف الكرام �سيًفا �سيًفا، واأهاًل و�سهاًل بكم األًفا األًفا، 
وحيَّ هال بكم، ونقول لكم: نزلتم اأهاًل، ووطئتم �سهال.

والـم�سك عـطـّر اأر�سنا والعنبـر اأهاًل بكم حل ال�سياء بـحـلـكم 
والليل قــد حـل م�سيـًئا يـ�سـفـر البدر اأم�سى م�سرًقا بقدومكم 
والـم�سك عّطر اأر�سنا والعنرب اأهاًل بكم حل ال�سياء بحلكـــــم 
والليـل قــد حل م�سيًئا ي�سفـــر البدر اأم�سى م�سرًقا بقدومكـم 
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�سيوفنا الكرام .. 
هاهي �سفينتنا متخر عباب هذا البحر املتالطم باأمواجه العاتية، وكلها 
ثبات ورباطة جاأ�س، على حتدي ال�سعاب، وجتاوز العقبات، لت�سل لرب الأمان، 
ولرت�سو يف ميناء الإخاء، بعد اأن غامرت، و�سربت و�سابرت، وكان لزاًما عليها، 
يف  لَتْعِر�سها  املهرة،  غوا�سوها  جمعها  التي  اجلواهر،  من  باجلديد  تاأتي  اأن 

�سوق املحبة والنقاء.
هي  واليوم  اجلواهر،  من  �سفينتنا  حوت  قد  فكم  احل�سور:  اأيها  وبعد 
بل  ي�سرها  اهلل  عني  تكلوؤها  اأر�ست  اأن  بعد  العليل،  وليلها  البهيج،  عر�سها  يف 
وي�سعدها، اأن حتلق بكم يف هذه املنا�سبة، لتحييكم وتهديكم، حفاَلًًَََ رائًعا جديًدا.
فاإىل حدائقها الغناء نحملكم، واإىل اأفيائها الوارفة ن�سحبكم، لنهديكم 

اأزهار حمبة ووفاء، وعطور م�سك و�سفاء.
زهــرات  مــن  فيها  نــديــة، فكم  ن�سمات  مــع  �سذية،  زهـــرات  مــًعــا،  لنقطف 

وزهرات، من حدائق مركزنا املعطاء، ومع اأوىل فقراتنا:
�سمعـتـك يا قراآن ت�ســـري تــــــهــــــــز  

الـنفـــ�س ف�سبحـــــــــان مـــــــــن اأ�سرى     
تهّنت بك الدنيا فاأ�سرق �سبحها  

و�سرنا ربوع الكون منلوؤها اأجــرا     
فاأهاًل نزلتم هنـا  الهنـا،  النداء فطاب  زارنا ولبى  �سالًما ومرحى مبن 

عندنـا، و�سهاًل حللتم هنـا بيننـا.
ومع هذا الإلقاء اجلماعي والذي يحمل عنوان: )..........(.

لل�سمت اإ�سارات واإجنازات، ورب �سمت اأبلغ من قول، ورب اإ�سارة اأبلغ من 
فعل، ومع هذا امل�سهد ال�سامت بعنوان: )..........(.
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اأما الآن فنرتككم مع �سيء من الرتويح ومع فقرة حرة.
وها نحن اأيها احلفل الكرمي ناأتي واإياكم اإىل ختام جولتنا املباركة، بني 

اأفياء حديقتنا وزهرات ب�ساتيننا، و�سذا زهراتنا الفواحة. 
ي�سنف  ما  و�سمعنا  العني،  يعجب  ما  فراأينا  ا  �سويًّ فيها  طـّوفنا  اأن  بعد 

الآذان، ويطرب الفوؤاد، واإنه ليعز علينا الفراق بعد اجتماع والبعد بعد لقاء.

  

احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم الإن�سان ما مل يعلم، وال�سالة وال�سالم 
واأمت  ال�سالة  اأف�سل  عليه  حممد  نبينا  الب�سرية  ور�ــســول  الــربيــة،  خري  على 

الت�سليم.. اأما بعد:
الف�سل يــــذكـــــــر عند كل �سبـــــــاح  

اإن كان ف�ســــــاًل من �سنا الإ�سباح     
و�سياء ف�سلكْم ل جمال لو�سـفه  

يعــلـــــــو عـــــن التبيان والإف�ســــــــاح     
يف هذا اليوم الأغر من اأيام مدر�ستنا املعطاءة، ويف يوم من اأيام احل�ساد 
عاًما  ق�سينا  اأن  وبعد  الــعــام،  لهذا  اخلتامي  حفلنا  ويف  م�سى،  فيما  زرع  ملــن 
عن  اأ�سالة  اأتقدم  ال�سامخ؛  التعليمي  ال�سرح  هذا  ردهــات  بني  حافاًل  درا�سًيا 
نف�سي ونيابًة عن زمالئي الذين �سرفوين بالوقوف اأمامكم مزجًيا من ال�سكر 
الرائدة  التعليمية  املوؤ�س�سة  هذه  يف  العاملني  لكل  اأكمله،  الثناء  ومن  اأجزله، 
الأ�ستاذ  املربي  )..........(، ووكيله  الأ�ستــاذ  الفا�سـل  الهرم مديـرنا  راأ�س  من 
)..........(، واإىل م�سابيح الدجى يف دياجري الظالم معلمينا الكرام على ما 
بذلوه من جهود م�سكورة يف �سبيل تربيتنا وتعليمنا يف هذا العام خ�سو�سا ويف 
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�سنوات م�ست عموما، فاإىل اجلميع منا ال�سكر والتقدير، واأثابهم اهلل تعاىل 
على ح�سن �سنيعهم، وجمعنا بهم ووالدينا ووالديهم يف جنات النعيم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
***

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الــلــهــم لــك احلــمــد تــفــردت بــالــبــقــاء، وكــتــبــت عــلــى غـــريك الــفــنــاء، لــك الــعــزة 
والكربياء، ولك اأجل ال�سفات، واأح�سن الأ�سماء، اأنت عامل الغيب، املنزه عن كل عيب، 
واأنــت الرحيم الكرمي، ل  األيم،  اأخــذك  ملكك عظيم، وجنابك كرمي، نهجك قومي، 
عيب يف اأ�سمائك لأنها ح�سنى، ول نق�س يف �سفاتك لأنها العليا، حي ل متوت، حا�سر 

ل تفوت، ل حتتاج اإىل قوت، لك الكربياء واجلربوت، والعزة وامللكوت. 
لو اأن اأنفا�س العباد ق�سائد حفلت

عــــالكا  جـــالل  فـــي  مبــدحـك 
وق�ســرت ت�ستحق  مــا  اأدركـــت  مــا 

عن جمدك الأ�سمى وح�سن �سناكا 
و�سلى اهلل على حممد حني ا�سطفاه، و�سلم على ذاك الوجه ما اأبهاه، 

وبارك اهلل على ذلك الأ�سوة ما اأكمله واأعاله.
و�سب نور الهدى املحبوب مت�سًحا 

 بــاخلــري مـــتـــزًرا  بــالــنــور والــنــار
دمــه وفــي  تهــدي  �سعــلة  كفه  يف 

 عــقــيــدة تــتــحــدى كـــل جـــــــــــــــــــــــبــار
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�سيوفنا الكرام:
اإل من مــاآذننا اأ�سرق الفجر  هل 

وهل همى الغيث اإل من ماآقيـــنا 
حتى النجوم على هامتنا �سجدت

وال�سم�س يف ح�سنها قامت حتيينا
�سيوفنا الكرام:

هذا  ر�ست  وقــد  الكرمي،  الــقــراآن  حلقات  �سفينة  منت  على  اليوم  ونحن 
اليوم؛ ليرتجل ركابها عن متنها بعد رحلة قد م�ست، ذهب غرمها وبقي اليوم 

غنمها.
مائدة  على  فاجتمعنا  املــكــان،  هــذا  يف  �سفينتنا  ر�ست  املــا�ــســي،  الــعــام  يف 
يدعوا،  باخلري  والكل  تفرقنا  ثم  املنان،  لتالوات من كالم  وا�ستمعنا  القراآن، 
وبالثناء ي�سدوا، ثم اأعلن ربان ال�سفينة، بداية رحلة جديدة، فاأطلقت الأ�سرعة، 
و�سحذت الهمم، ومزق عباب البحر، فظلت �سفينتنا يف البحر ماخرة، ت�سابق 
اأمواجه، وتكابد اأثباجه، واجهتها الريح فما غريت وجهتها، وقذفتها العوا�سف 
فما حطمت ن�سوتها، وهي جتري بنا يف همم كاجلبال، ونادينا من تخلف اركب 

معنا ول تكن مع املخالفني.

فم�سى لرحلتها عاٌم كامٌل: زب ک      گ گ گ رب )هود: ٤1( 
، فما حتطم جرمها، ول حدث جرمها، فاإذا الركاب اآمنون، وكتاب اهلل يتلى، 
فال ت�سمع لهم اإل دوًيا كدويِّ النحل، هذا قد حفظ كتاب ربه، واآخر اإىل قوله 
تعاىل:  قوله  اإىل  وثــالــث   ،  )٤٠ )العنكبوت:  رب  ٿ  ٺ  ٺ   تعاىل:زب 
زب ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ رب )الأعراف: 1٤3(، ويحني وقتها اليوم 
�ساطئ اخلتام،  بثوب ق�سيب، ومنظر عجيب، فر�ست على  لرت�سو من جديد، 
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وميناء التكرمي، يف مدينة زب ٺ ٺ    ٺ رب )الأنفال: ٦3(.

فكان يف هذه ال�سفينة، قبالت املحبني، ويف جوفها زجل امل�سبحني، ويف 
عينيها اآية لل�سائلني.

من  الــقــلــب  ويتخل�س  الأدران،  مــن  الأنــفــ�ــس  تغ�سل  ال�سفينة  هـــذه  يف 
الأحزان، وتنطلق الروح من الع�سيان.

اأر�سها  اليوم على  اأنتم  والتي  ال�سفينة،  اأحــداث هذه  لكم  واليوم نروي 
يف  عــام  مدتها  التي  الرحلة  هــذه  خــالل  م�ستظلون،  �سقفها  وحتــت  جال�سون، 
كل �سنة، ووجهتها اإىل اهلل والــدار الآخــرة، وهدفها »خريكم من تعلم القراآن 
نحن  من  وربانها  م�سايخنا،  وطاقمها  اأبناوؤكم،  وركابها  عليه،  متفق  وعلمه« 
ال�سرب،  ومعدنها  الــوفــاء،  وباطنها  ال�سفاء،  ظاهرها  ح�سناته،  مــن  ح�سنة 
التقى يف بحر اخلوف، مع رياح املحبة، مبجاديف  اليقني، وقودها  واأ�سرعتها 
الع�سمة، وهدير الذكر، يف اأ�سيل ال�ستغفار، و�سباح احلمد، و�سحى التهليل.

فما ع�سى نتاجها اأن يكون! وهذه �سريتها يف هذا الكون؟!!

دعها �سماوية جتري على قدر اهلل يحفظها اهلل ويرعاها.

ومن خالل هذه الرحلة، يرتل الأبناء كتاب اهلل - عز وجل - ، فيا لذة 
رياح  احللقات،  تلك  و�سط  املق�سورات،  تلك  يف  الإ�سماع،  حــالوة  ويا  الأ�سماع، 

ال�سبا ترفرف بالأ�سرعة، والقلوب اإىل ربها م�سرعة.

اأبناوؤكم يتلون  من اأجل هذا كله، نقدم لكم �سورة حية مبا�سرة ملا كان 
من اآيات، خالل هذه الرحلة يتقدم الطالب/ ).................( ي�سمعنا بع�س 

الآيات من القراآن الكرمي.
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ر�سول  لكتاب اهلل، وحمــدث بحديث  قــارئ  ال�سفينة بني  ونحن يف هذه 
اهلل، ومتاأمل ملا يرى من اآيات عجيبة، خالل هذه الرحلة؛ فاإن نظر اإىل القمر 

ەئ  ائ           ى ائ  ى    ې   زب  ال�سالم:  عليه  يو�سف  تذكر  والكواكب، 
ەئ   وئ وئ ۇئ رب )يو�سف: ٤(.

فكاأن يو�سف - عليه ال�سالم - قد حل �سيًفا علينا يف هذه الرحلة. 

ک  ک     ڑ  زب   - ال�سالم  عليه   - اخلليل  تذكر  النجوم  اإىل  نظر  واإن 
ک ک  گ گ    گ گ رب )ال�سافات(  فكاأن اإبراهيم عليه ال�سالم قد 

حل �سيًفا علينا يف هذه الرحلة.

من اأجل هذا، حل علينا هذه الليلة، �سيف كرمي له كلمة اأخ وتوجيه اأب، 
ون�سح �سيخ، وهو ف�سيلة ال�سيخ/ )..................( - حفظه اهلل.

الآبـــاء  مــن  الأ�ــســئــلــة  تكرث  الــتــكــرمي،  ميناء  على  ال�سفينة  تر�سو  حــني 
لالأبناء،عن اأخبار هذه الرحلة، كيف كانت؟ كيف م�ست؟  واإىل اأين ت�سري؟ 

هذه   ق�سة  ليحكي   )..................( الطالب/  يتقدم  هذا  خالل  من 
الرحلة بني اأيديكم.

مل تكن ال�سفينة موجودة عبثا، ولن ي�سمح ربانها بذهاب رحلتها �سدى، 
اإنها مل تر�ُس اليوم لأخذ فرتة راحة، واأن كانت مباحة، ومل تكابد اأمواج البحر 
لتذهب �سريتها اأدراج الرياح، بل ر�ست اليوم من اأجل اأن يقال للمح�سن اأح�سنت، 

وللم�سيء ما هكذا يا �سعد تورد الإبل.

الكرامة يكرم، ما نقدمه  الذي �سنع  اإن  ل�سكره،  الكرام  واليوم يجتمع 
اليوم ينفد وما عند اهلل باق:
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والآن يتقدم مدير املدر�سة/ )اأ/........( لت�سليم اجلوائز على الفائزين.

حينما كانت ال�سفن ت�سق البحر لتبلغ الهدف، كان هناك اأنا�س يت�سلون 
بها من  الياب�سة ي�ساألون عن اأخبارها، ويتابعون تقدم خطواتها.

كلمة راعي احلفل الأ�ستاذ/ )..................( لريطب اأ�سماعنا بنفحات 
من ثغره ونور من فجره فليتف�سل م�سكوًرا.

لبد لكل �سفينة من اأ�سطول تن�سب اإليه وميناء جت�سر اإليه. و�سفينتنا 
كان اأ�سطولها اأعظم من اأن  يو�سف فكم اأن�سئ من ميناء! وكم بني من �سفينة!؟.

اإنه اأ�سطول هذه املدر�سة الكرمية مبديرها الفا�سل، واأ�ساتذتها الكرام، 
وطالبها الأبرار، وبدعمكم اأنتم اأيها احلفل الكرمي.

اأجمل من  للوداع  اأجمع كلمة  التحية والإكـــرام، ول جند  فلكم منا كل 
حتية الإ�سالم اخلالدة:

وبركاته" اهلل  ورحمة  عليكم  "فال�سالم 

  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي خلق ف�سوى والذي قدر فهدى وال�سالة وال�سالم على 

نبي الهدى �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن اهتدى بهداه واقتدى .
اأيها احلفل الكرمي نحييكم بتحية الإ�سالم اخلالدة ف�سالم عليكم من 
اهلل ورحمة منه وبركات ، واأهاًل و�سهاًل بكم يف �سرح من �سروح العلم واملعرفة، 
العامرة  اأجوائها حمبتكم  ويف ليلة تطرز �سماوؤها وجوهكم النرية وحتلق يف 

ونحن نردد لكم اإدارة ومعلمني وطالب: )اأهــــاًل و�ســــــهاًل ومرحًبا بكم(
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اأيها الأخوة احل�سور..
للقراآن الكرمي اأثر يف النفو�س فهو كالم اهلل املنزل على ر�سوله بل�سان 
اآيــات عطرة  عربي مبني ففي تالوته ذهــاب للهموم وجــالء لــالأحــزان وهــذه 

يتلوها على م�سامعكم الطالب /  ................................ .
حفلنا الكرمي / لكل �سفينة ربان يوجهها لي�سل بها اإىل بر الأمان، وربان 
مدر�ستنا الأ�ستاذ/ ).................................(  ل ياألو جهًدا يف التوجيه 
واإ�ــســداء الن�سح والإر�ــســاد مما كــان لذلك الأثــر الكبري يف الرتــقــاء بالعملية 

التعليمية اإىل اأعلى الدرجات وله بهذه املنا�سبة كلمة فليتقدم م�سكوًرا.
الورد فـي مـروجنـــا        واحلب فــي قلوبنـــا   
ولـيلنــــــــــا زاٍه بكـــــــــم        وحفلنا يـ�سدو لـكـم   

�سيوفنا الأفا�سل  / هذه اأبيات من ن�سيد ترحيبي ب�سيوف مدر�ستنا من 
اإعداد الأ�ستاذ )..........................( ين�سده جمموعة من طالب املدر�سة.
حفلنا الكرمي/  قال ال�ساعر حافظ اإبراهيم على ل�سان اللغة العربية: 

اأنا البحر يف اأح�سائه الدر كامن --- فهل �ساءلوا الغوا�س عن �سدفاتي
فاللغة العربية رمز احل�سارة الإ�سالمية وقلبها الناب�س وو�سيلة اأبنائها 
اللغة  ا�ستطاعت  وقد  والثقافة،  والفكر  العلم  جمالت  يف  عطاءاتهم  لتدوين 
القراآن  لغة  كونها  من  ت�ستمدها  التي  خ�سائ�س  من  لها  ما  بف�سل  العربية 
الكرمي  وحاملة ر�سالة الإ�سالم اأن ت�ستوعب كل ما اأفرزته احل�سارات الأخرى 
اإعــــداد واإخـــراج   واإلــيــكــم هــذه امل�سرحية بــعــنــوان )قــطــار النحو الــعــربــي( مــن 

الأ�ستاذ/ ).............................(.
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فقرة م�صرحية منهجية: 
حفلنا الكرمي؛ اإن الفراغ نعمة ملن اأح�سن ال�ستفادة منه ونقمة ملن فرط 
فيه ولنا يف ر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم اأ�سوة ح�سنة حيث قال: 

»نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س ال�سحة والفراغ« رواه البخاري.
وقالت العرب: "الوقت كال�سيف اإن مل تقطعه قطعك".

فتعالوا معنا ن�ساهد هذا امل�سهد ال�سامت بعنوان: )الفراغ القاتل( اإعـداد 
الأ�ستـاذ: )....................................(.

�سيوفنا الأفا�سل؛ متر اأمتنا العربية والإ�سالمية مبرحلة ع�سيبة حيث 
اأ�سبحت املخاطر ترتب�س بها يف كل مكان وزمان وما الذي مير به اإخواننا يف قبلة 
امل�سلمني الأوىل يف فل�سطني احلبيبة، على اأيدي اليهود املعتدين الغا�سبني؛ اإل 
اأ�سدق دليل على ذلك. فقد دمروا هذا اجلزء العزيز على قلوبنا تدمرًيا كاماًل 
فقتلوا الأطفال و�سردوا الن�ساء واأ�سبحوا بال غذاء ول ك�ساء يفرت�سون الأر�س 
الأبطال  �سمود  �سمدوا  فقد  ذلك  من  الرغم  على  ولكن  ال�سماء،  ويلتحفون 
اأمــام مدافعهم  الأعــداء ووقفوا  تدمر  قنابل  الأقــويــاء وجعلوا من حجارتهم 
بكل �سموخ واإباء وهاهم طالب مدر�سة ).......................( يج�سدون لكم 
بع�س مواقف اأولئك الأبطال يف م�سرحية بعنوان: )..........................( 

من تاأليف واإخراج الأ�ستاذ: )..............................(.
العلي  اهلل  راجــني من  املطاف  نهاية  اإىل  و�سلنا  قد  ها  الكرمي؛  حفلنا 
وا�ستح�سانكم  ر�ساكم  على  يــحــوز  مــا  تــقــدمي  يف  وفقنا  قــد  نــكــون  اأن  القدير 
ل  اأخــرى  مــرة  بكم  نلتقي  اأن  فــاإىل  اإ�سغائكم  لكم ح�سوركم وح�سن  �ساكرين 

ي�سعنا اإل اأن نقول لكم: 
      اإن جتد عيًبا ف�سد اخلــلال      جل من ل عيب فيه وعـال

وكما بداأنا باحلمد والثناء على اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل 
نختم بهما؛ واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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وهذه عبارات تلقى ما بني كل فرتة واأخرى:
- اأكتب والفرحة تغمرين ... ون�سيم ال�سوق ميلوؤين ... وحرويف ترق�س 

على ورقي؛ لأن�سد لك اأجمل لوحة مربوك النجاح.

  

اأوراق الربيع، ويغرد الطري ال�سعيد، كلما التقى الرياع باأوراق  - تزهر 
اأحبتي..  اإىل  وحنيًنا  �سوًقا  تتاألق  حــروًفــا  مبــدادي  اأ�سطر  عندها..  الــنــدى.. 
الذين  اإىل  احلياة..  رحلة  كل مرحلة من مراحل  �ساندوين يف  الذين  اأولئك 
زرعوا الأمل والب�سمة يف نف�سي.. اإىل الذين مالأوا حياتي �سعادة واأن�ًسا.. من 

كانت لهم اأيٍد بي�ساء يف حياتي.. اإىل اأحبتي.. اأهدي كلماتي.

  

هذه العبارات تقال يف اآخر حلظة من احلفل:
كم وددت اأن تطوى بيننا هذه امل�سافات، واأن تتاح لنا فر�سة اللقاء، وحالوة 
النجوى، بعد طول اأمد البني، وتراخي مدة الفراق، اأربعة �سهور انق�ست منذ 
ا يف عمر املتحابني يف اهلل، فلم نلتق خاللها حتى  غادرت، واإنه لزمن طويل جدًّ
ولو ملرة واحدة، وما كنا من قبل ن�سرب على فراق يوم واحد، فما اأعجب تقلبات 
الأيام، وما اأغرب ت�ساريف الأقدار؛ فلله احلمد واملنة على ق�سائه، وبعد هذا 
اإل الت�سال، وهذه الر�سائل وهي بحق  كله مل يبق لنا من مباهج ال�سداقة، 

تهيج ال�سوق، وتبعث الذكرى، وتوقظ احلنني.
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يوم التخرج يوم غاٍل علينا، لن نن�ساه باإذن اهلل.
اأجمل من دعوة  املعاين  الكلمات، وبني  اأجد بني  امل�سوار: مل  نهاية  ويف 

�سادقة من قلب حمبة لِك يف اهلل؛ باأن ي�سعدك رب العاملني بالدارين.
واألف مربوك.. اأختي الغالية فرحة النجاح.

  

اأم جمال  باأبهى احللل،  الُربا  اأهو روعة  الربيع  اأيام  اأحلى  يف يوم وكاأنه 
بلبل �سدا باأعذب حلن على �سجرة ربيع خم�سرة اأورقت يف ربيع.. واأي ربيع؟ 
اأن  اإل  اليوم،  اأخــي احلبيب، بعد طول غياب رغم عبء هذا  التقيتك  اإنــه يوم 
يجد  اأن  اأروع  ومــا  لقاءنا!  اأروع  ما  عنائي..  النف�س  يف  اأطــفــاأت  اللقاء  حــرارة 

الإن�سان من ي�ستحق اأن يتم�سك به!.

  

اأثناء احلفل:
اأثـــنـــاء جتــهــيــز احلــفــل واحلــ�ــســور مــتــواجــد يــعــنــي قــبــل املــقــدمــات لبــد 
الأنا�سيد  مثل  املرئية،  واملقاطع  بال�سوتيات  واإمتاعهم  ال�سيوف  اإ�سغال  من 
الرتحيبية، واملقاطع الطالبية؛ فهي بحق تعطي احلفل رونًقا مميًزا جمياًل.

  

احللوى،  تقدمي  ومعها  املرئية،  واملقاطع  بال�سوتيات  الرتحيب  بعد 
و�سرب ال�ساي والقهوة، الهدايا تكون اآخر �سيء يقدم. 
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بعد كل هذا تكون املقدمة ويتخللها العبارات املوجودة يف الأعلى، بعدها 
بالإمكان عر�س املقاطع ال�سوتية واملرئية للح�سور والرتحيب بهم.

عرو�س مرئية:
الت�سلية  اأجــــل  مــن  عــر�ــســهــا  فــيــديــو م�سحكة ميــكــنــك  لــقــطــات  هــنــاك 
وال�سحك، وكذلك ميكن عر�س مقدمة تعريفية عن الأن�سطة التي قدمتها 
املــدر�ــســة وطــالبــهــا وعــر�ــس منـــاذج لــهــا يف مقطع مــرئــي، وكــذلــك مــن املهم 
فل�سطني  الإ�سالمية مثل ق�سية  الأمة  بق�سايا  اإ�سالمي يذكر  عر�س مقطع 
وغريها، وكذلك ميكن عر�س مقطع مرئي يبني جانًبا �سيًئا يف املجتمع ينبغي 
ت�سحيحه، اإىل غريها من اأفكار املقاطع املرئية التي ميكن عر�سها يف احلفالت 

واملنا�سبات.

ال�صحب الفوري:
بالإمكان اأن توزع اأرقام على احل�سور وال�سيوف وتو�سع جوائز خا�سة 

لل�سحب الفوري، بحيث من يخرج رقمه يف ال�سحب ي�سلم جائزة.

الألعاب الثقافية:
ل بد من تغيري جو احلفل من م�ساركات الكبار وال�سغار فرمبا لديهم 
اأمــام احل�سور،  لديهم ميكن عملها  اأو حركات  اأو حتديات  اإن�سادية  م�ساركات 

وهذا جيد.
ا تعتمد  اأما عن امل�سابقات فهناك الكثري؛ مثاًل هذه م�سابقة جميلة جدًّ
على اختيار )٦( اأو )7( اأفراد يف اأعمار متو�سطة، ومن ثم تطلب منهم فواكه، 

ومدن، واأ�سماء، تبداأ بحرف معني.
مثاًل؛ مدينة تبداأ بحرف التاء؟ "تبوك". وهكذا.
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قبل نهاية احلفل:
الــورد، وكذلك  واإطــالق  املقاطع،  ت�سغل معها  الهدايا؛ وكما قلت  تــوزع 

الألعاب النارية. 

عبارات و�صعارات حلفالت التخرج:
بعد اجلد والكفاح لبد اأن ننال ما كنا ن�سعى اإليه ..   

ومن �سمن اأهدافنا ...   
النجاح .. والتخرج ...   

ها هي العبارات ..   
انرثها بني اأيديكن ..   

  

األف مبــروك النجـــــاح   
وجعله ربي على الدوام.   

  

مثابرتك الدائمة   
وعملك املتوا�سل    

يوؤهلك للتفوق   
فاألف مربوك النجاح.   
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غادرت اأيام هذه ال�سنة الدرا�سية   

وجاء اليوم الذي نقول فيه؛ األف مربوك.   

  

يا حافر ال�سخر �سمود   

ويا �سالك العلم دروب   

بوركت على اجلهود الدووؤب   

واألف مبارك على النجاح   

  

لقد ا�ستقبلت مفاجاآت كثرية   

وو�سلتني هدايا كثرية   

ولكن جناحك يا زمالئي   

هو اأحلى مفاجاآت هذا العام   

واأحلى هدايا هذا العام.   

  

مل اأكن قبل هذا اليوم الرائع    

اأعلم باأن ال�سماء عالية ورائعة هكذا   

ولكن جناحك يا )فالن بن فالن(   
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جعلني امل�س ال�سماء    

واأعي�س مع روعتها.   

  

طيور النور�س جاءتني مغردٍة طربا..   
تزف اإيّل اأنا�سيد الفرح والأماين .. مب�سرة..    

بخرب كان الفوؤاد يعد ل�سماعه الدقائق والثواين..   
بنجاحِك يا )فالنة بنت فالن(..   

تناثرت من ثغر ال�سماء درٌر..   
و تاألقت رو�سات الدنيا مزدانة بعبري الزهور..   

واأنت يا حبيبتي عطرها الفواح..   

  

التعب  مبحطات  ميـــروا  اأن  دون  الــنــجــاح  حديقة  اإىل  الــنــا�ــس  ي�سل  ل 
والف�سل والياأ�س..

و�ساحب الإرادة القوية ل يطيل الوقوف يف هذه املحطات.

  

.. بقدر ما يقا�س  املــرء يف حياته  الــذي يتبواأه  ل يقا�س النجاح باملوقع 
بال�سعاب التي يتغلب عليها.
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اإىل تغريد  انت�ساراته وتن�ست  ال�سباح تراه مع �سق�سقة  النجاح ك�سوء 
اجنازاته وتلم�س نتائجه على اأر�س الواقع ول ميكنك اأن حتجب �سوءه.

  

ر�صالة �صكر وتقدير:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�سيدنا  املر�سلني  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني:

اإىل من تقلدت وظيفة الر�سل اإىل من اأكرمها اهلل تعاىل بحمل ر�سالة 
التعليم، اإىل ال�سابرة امل�سابرة يف ميدان الدعوة، اإىل من حملت هم الإ�سالم 

علًما وعمال.
اهلل  ورحمة  عليِك  فال�سالم  �سالم؛  واأروع  حتية  اأجمل  معلمتي  اإليك 

وبركاته.

  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اإىل معلماتنا القديرات:

نحييكن حتية الإ�سالم معلماتنا الغاليات؛ فال�سالم عليكن ورحمة اهلل 
وبركاته.

ونود اأن ن�سكركن على جهودكن الرائعة التي بذلتموها يف هذا الف�سل 
لكن  ونتمنى  تــعــاىل،  اهلل  وطــاعــة  بالنجاح  مكللة  �سعيدة  عطلة  لكن  ونتمنى 
التوفيق والنجاح يف الدارين الدنيا والنجاح الأكرب باإذن اهلل تعاىل يف الآخرة.
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لقد كننت لنا معلمات فا�سالت تعلمنا منكن الكثري الكثري ومل تبخلن 
اهلل  فبارك  جنهله  كنا  ما  وعلمتمونا  لديكن  التي  املعلومات  باإعطائنا  علينا 
خري  يجزيكن  اأن  تعاىل  اهلل  ندعوا  اخلتام  ويف  خــري،  كل  اإىل  ووفقكن  فيكن 

اجلزاء على ما قدمنت لنا من علم ونتمنى لكن التوفيق.

  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلــمــد هلل الـــذي عــلــم بــالــقــلــم، ووهـــب الإنــ�ــســان الــعــقــل و�ــســائــر النعم، 
وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان 

اإىل يوم الدين. اأما بعد:
اأخواتي الغاليات:

هاهي �سم�س التفوق ت�سرق من جديد يف ح�سوركن امل�سرق ال�سعيد.
هاهي ابت�سامة النجاح ترت�سم على قلوب ت�سربت اجلد والعمل فهنيًئا 

لها بهذا احلفل.
ومن�سي على ج�سر من نور العلم نحمل �سعاع الأمل للم�ستقبل؛ فهذه 

الأمة حتتاج لُكن فكنَّ �سمو�ًسا تنري ظالم اجلهل.
اأخواتي احلبيبات:

�سرعان ما مت�سي حلظات العمر يف هذه الدنيا الفانية..
اأنــه كما جمعنا يف هذه الدنيا اأن يجمعنا يف  �سائلة املــوىل - عز وجل - 
اجلنان على منابر من نور اأخواٍت على �سرر متقابالت. واأو�سيكن بالثبات على 

احلق ومهما اعرت�س يف طريقكن �سوك العقبات.
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العمل  واحت�سنب  و�سكر،  ثناء  كلمة  تنتظرن  ول  الدين،  لهذا  واعملن 
لوجه الكرمي الذي يعطي بال ح�ساب.

اأخواتي املتفوقات .. 
الطريق،  امل�سافة، وطول  بـُعد  �سكا من  الكل   .. الأول  اليوم  كان  عندما 

وعندما بداأت مت�سي الأيام .. �سكونا جهًدا و تعًبا ..
�سغٍط  حتــت  وقعنا   .. الكثري  اأنف�سنا  حرمنا   .. ِطـــوال  لــيــايل  �سهرنا 

اآيـــة خــالــدة: زب گ گ گ ڳ   وجمــهــوٍد؛ ولــكــن الــيــوم .. اأتــذكــر 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں رب  )الكهف: 3٠(.

َـُعب عليكن الغر�س .. فطاب لُكن الثمر .. فهنيًئا لكل متفوقة .. لأنها  �سـ
ملعت واأبرقت ..

هنيًئا لها .. كخيٍل عاٍد جاز ال�سبـق و فاز ... وهم�سة يف اأذن متفوقة .. 
�سعبة املنال؛ لكن الأ�سعب الثبات يف القمة". تكون  قد  "القمة 

  

كلمة الطالب يف حفل نهاية العام الدرا�صي:

النموذج الأول:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني 
ثم اأما بعد: 

اإن ال�سرب واجلد والجتهاد لبد اأن يثمر النجاح فمقل وم�ستكرث. نعم 
يثمر النجاح ولبد من ذلك فلكل جمتهد ن�سيب، ف�ستان ما بني من ترك ما 
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ت�ستهيه نف�سه واأقبل على كتابه، وحفظ در�سه، و�سهر يف �سبيل تفوقه وبني من 
اأعر�س عن الكتاب، وكف عن الدر�س، واأكرث الغياب، وم�سى مع ال�سفهاء كما 

قال ال�ساعر: 
ول ت�سحك مع ال�سفهاء يوًما        فــــاإنك �سوف تبكي اإن �سحكتا

لنف�سك ما هو  �ستان ما بني الرثى والرثيا فاخرت  الطالب:  زمالئي 
الأنفع و:

  اإذا غامرت فـي  �سرف مـــــروم        فــــــــال تقنـع مبا دون النجـــوم
- اآباوؤنا الكرام ها اأنتم ت�ساهدون تفوق اأبنائكم، وكل هذا اإمنا هو بف�سل 
اهلل اأوًل واأخرًيا ثم بف�سل متابعتكم لأبنائكم واهتمامكم بهم ول نن�سى  دور 
وكافة   ).........................(  / الأ�ستاذ  مبديرها  متمثاًل  املدر�سة  اإدارة 
وحثهم  الطالب،  ت�سجيع  يف  جهد  من  بذلوه  ما  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

على التفوق، وزرع الثقة يف نفو�سهم. 
- وكذلك اأقول لإخواين الطالب الذين مل يحالفهم احلظ يف التفوق 

احلقوا بركب زمالئكم املتفوقني فمازلنا يف منت�سف الطريق. 
وبركاته" اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 

النموذج الثاين:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني 
اأما بعد: ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اإنه  اإخواين الطالب  الكرام،  اأ�ساتذتي  الفا�سل،  الكرمي، مديري  حفلنا 
املتفوقني،  با�سمى وبا�سم زمالئي  اأيديكم متحدًثا  اأقف بني  اأن  مما ي�سعدين 
املــبــارك، فهو و�ــســام �سرف وملحة  واإنــنــا لفي فرحة غــامــرة مــن هــذا احل�سور 
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اإدارة املدر�سة واأولــيــاء الأمــور فــاإن ت�سريفكم حفلنا هــذا يعد  وفــاء واأبــوة من 
ت�سجيًعا لأبنائكم الطالب وحافًزا لهم ملزيد من البذل واجلهد والعطاء واأود 
اأن اأزجي �سكري وتقديري وعرفاين بعد اهلل عز وجل ملدر�ستي الغالية ممثلة 
الكرام فلول  الفا�سل/ )..........................( ومدر�سيَّ  الأ�ستاذ  مبديرها 
الطلبة  لأبنائهم  كان  ما  وقفوها  التي  واملواقف  بذلوها  التي  ثم اجلهود  اهلل 
اأن يحققوا ما ي�سبون اإليه من جناح وتفوق، فهم يقدمون اأنف�سهم وراحتهم 
واأوقاتهم وجهودهم يف �سبيل م�سلحة اأبنائهم الطالب، فلولهم مل يكن لهذا 
املبنى اأية قيمة ولكنهم دمه املتحرك وع�سب ن�ساطه فمن ف�سول مكيفة اإىل 
مركز م�سادر التعلم الذي طوروه وجهزوه باأحدث املعدات اإىل املقراأة الكرمية 
التي تتدار�س فيها كتاب اهلل عز وجل. ومن ن�سيحة اأبوية اإىل تكرمي وت�سجيع 
اإىل رحلة بعيدة اأو نزهة قريبة اإىل حما�سرة هادفة اأو ندوة علمية اأو مباراة 

ريا�سية فلهم منا كل ال�سكر والتقدير. 
واأود اأن اأن�سح زمالئي واإخواين طالب املدر�سة بتقوى اهلل واأن ي�ست�سعروا 
قيمة هذا العلم الذي بني اأيديهم واأن ي�ستغلوا هذه املرحلة العمرية يف طلب 
كما  العامة  احلياة  قبل حتول معرتك  واملعرفة  العلوم  وال�ستزادة من  العلم 
اأن�سحهم باجلد والجتهاد واملثابرة وح�سن النية حتى ي�سلوا اإىل ما يطمحون 

اإليه من تقدم وجناح فعلى اأكتافنا تقع م�سوؤولية الغد ونه�سة الأمة. 
واهلل املوفق ..

وبركاته" اهلل  ورحمة  عليكم  "وال�سالم 
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كلمة الطالبات املتفوقات:
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، 

�سيدنا حممد عليه وعلى اآله و�سحبه اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم . 
اإليكن؛ فال�سالم عليكن ورحمة اهلل وبركاته.  اأزفها  حتية طيبة عطرة 

ثم اأما بعد:
عن  ونيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة  اأتــقــدم  اأن  اإل  املقام  هــذا  يف  ي�سعني  ل 
هذا  على  املدر�سة  لإدارة  الثناء  وجزيل  ال�سكر  مبوفور  املتفوقات،  زميالتي 

التكرمي والت�سريف.
فها نحن بناتكن الطالبات نقف اأمامكن معربات عما يجول داخلنا من 
فرحة عظيمة و�سعادة عميقة، مقرات ومعرتفات مبن كان لهن الف�سل علينا 

بعد اهلل �سبحانه وتعاىل، األ وهن اأ�ستاذاتنا ومربياتنا الفا�سالت.
اأن  اآمالت  تِعنب وتعبنا، وحان الوقت لنح�سد ثمرة جهدنا واهتمامنا، 
تعب وجهد  بذلناه من  ما  ن�سيع  اأن ل  واآمــالت  بنا،  نكون عند ح�سن ظنكن 

واهتمام ومتابعة.
على  املحافظة  يف  املن�سودة  وغايتنا  غايتكن  نحقق  اأن  نتمنى  ما  وغاية 

متيزنا وتفوقنا.
�ساكرات من كان وراء هذا التفوق من معلمات ومر�سدات واأولياء اأمور؛ 

فلقد ظهر جلًيا ِنتاُج اجُلهِد وُح�سُن الرعاية.
اأِن  اأن يوفقنا ملا فيه اخلري والنجاح واآخــر دعوانا  املــوىل  واأخــرًيا ن�ساأل 

احلمد هلل ربِّ العاملني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

  



246

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

حوار بني بنت واأمها )خا�س باحلفل اخلتامي(:
هذا حوار بني بنت واأمها وهو حماولة متوا�سعة مني وفيه حتاول البنت 

اأن تو�سح لأمها ما تريده منها وهو ينفع جلميع املراحل الدرا�سية. 
احلوار:

البنت: اأمي اإين اأحبك واأحتاج اإليك دائًما، اأحتاج اأن تكوين قريبة مني. 
ك�سديقة  عامليني  مني،  بقربك  بحنانك،  دائًما  اأ�سعريني  اأمي  البنت: 
 - تقبليني   - اأن )ت�سميني  اأحتاج  اإليك  اأحتاج  ولو كربت  اأمــي حتى  يا  فاإنني 

تربتي علي( بني فرتة واأخرى. 
اأمي اأرجوك ل تبخلي علي.

البنت: اأمي اأحتاج منك اأن جتل�سي معي دائًما، اأن ت�ساأليني عن م�سكالتي 
املزاج  اأو ع�سبية  فــاإذا كنت ثائرًة  ت�ساألينني فيه  الــذي  اأمــي للوقت  يا  وتنبهي 
فاأرجوك اأن ترتكيني قلياًل حتى اأهداأ كي ل اأق�سو عليك بكلمة اأو نظرة فتكون 

�سبب يف �سخط اهلل علي. 
واأهم   - ق�سيته  )كيف  الدرا�سي  يومي  عن  دائًما  ا�ساأليني  اأمي  البنت: 
الأحداث التي ح�سلت يل خالله( ا�ساأليني عن رفيقاتي الالتي اأما�سيهن ول 
باأ�س يا اأمي اإذا ردعتني بكلمة طيبة اأو مل�سة حنونة عن خطاأ ارتكبته، وحتى اإذا 
مل ا�ستمع لن�سحك يف التو فال تياأ�سي مني ول ترتكيني واإمنا ا�سعي لتوجيهي 

ون�سحي با�ستمرار. 
عن  معلماتي  ا�ــســاأيل  دائــًمــا  زوريــنــي  مدر�ستي  اإىل  تعايل  اأمــي  البنت: 
م�ستواي الدرا�سي، ا�ساأليهن عن اأخالقياتي، ا�ساأليهن عن موهبتي و�سجعيني 

يا اأمي على تنميتها وتطويرها.
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البنت: اأمي ل تنهريني اأو توؤنبيني اأمام اأي �سخ�س حتى ولو كان قريًبا، 
ويكفي منك اأن تنظري اإيّل بطريقة ت�سعرين بخطئي، وجتعلني اأتالفاه. 

تعبي  �سبب  عــن  ا�ساأليني  منزعجة  اأو  متعبة  راأيــتــنــي  اإذا  اأمــي  البنت: 
اأنني مري�سة اأو مرهقة فرمبا يكون لدي م�سكلة  وانزعاجي ول تظني دائًما 
اأريد لها حال ً اأو اأمر يزعجني واأريد اأن ي�ساركني اأحد على التفكري به وحتمله 

معي.
تن�سغلي عني  باإن�سات ول  اإىل  فا�ستمعي  اإذا حتدثت معك  اأمي  البنت: 
مب�ساهدة تلفاز اأو قراءة جملة، واأرجوِك يا اأمي اأن حتاوريني فاأنا اأريد اأن اأ�سعر 
باأن يل وجــوًدا بني اأفــراد اأ�سرتي ول تقويل يل ل تتكلمي فاأنت �سغرية ل يا 
اأمي، اأرجوك دعيني اأ�ساركك التفكري يف الأمور التي تخ�س عائلتي واتركيني 
اأعــرب عن راأيــي واأبــني لك وجهة نظري يف الأمــور لأعتمد على نف�سي واأكــون 

قادرة على حتمل امل�سوؤولية يف امل�ستقبل.
البنت: اأمي اأحبك واأعرف اأنك حتبينني وتريدين مني اأن اأكون اأجنح 
اإن�سانة على وجه الكون لذلك يا اأمي اأيتها ال�سمعة التي حترق نف�سها لت�سيء 
اأجل  ومــن  اأجلي  من  بنف�سها  ت�سحي  التي  العظيمة  املربية  اأيتها  حولها  ملن 
التوحيد  وبراية  احلــق  بكلمة  قوًيا  �ساحًلا  م�سلًما  جياًل  منا  لتجعل  اإخوتي 
ا�سربي على تربيتنا واعفي عن زلتنا فاإن اهلل غفور رحيم، واطلبي اهلل - عز 
وجل - اأن يقدرين على برك وطاعتك وتعوي�سك عن كل جهد بذلتيه، و كل 
عناء عانيتيه، يف �سبيل تربيتي، ولك مني يا اأمي جزيل ال�سكر وبالغ العرفان.

- مالحظة: تقوم اإحدى الطالبات اأو املعلمات بدور الأم.
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جدول الخطة اإلذاعية للعام الدراسي
الإذاعــة  جنــاح  عليها  يعتمد  التي  النواة  املدر�سية  الإذاعـــة  خطة  تعترب 
الع�سوائي،  التخبط  يح�سل  بدونها  وال�سري  عنها  التخلي  وبقدر  املدر�سية، 

وحت�سل الأخطاء الفادحة يف كثرٍي من الأحيان.
معجزة  ول  احللول،  �سعبة  ريا�سية  معادلة  لي�ست  الإذاعــة  واخلطة 
ال�سباحي؛  الإذاعـــي  العمل  يعيق  منيًعا  حــاجــًزا  ول  الفهم،  على  ت�ستع�سي 
ال�سنة  اأو  الــدرا�ــســي  الف�سل  طــوال  املدر�سية  الإذاعـــة  ل�سري  تنظيم  هــي  بــل 

الدرا�سية.
بحيث يتم عمل منوذج لكل اأ�سبوع درا�سي يعد من قبل امل�سرف اأو امل�سرفة 

على الإذاعة يهدف اإىل اختيار اأربعة اأ�سياء مهمة ورئي�سة وهي:
اأوًل: ال�سف الذي �سيتوىل تقدمي الربنامج الإذاعي: بحيث يتم ترتيب 
تكون  التي  الأ�سابيع  الدرا�سي، وكذلك حتديد  الف�سل  اأ�سابيع  ال�سفوف على 

جلماعة الإذاعة املدر�سية، اأو غريها من اجلماعات الأخرى.
ثانًيا: حتديد، واختيار الفقرات التي �ستلقى يف هذه الأ�سابيع وتنويعها 
من خالل ترتيب معني ي�سمن عدم الرتكيز على فقرة دون اأخرى، مع اإعطاء 
ال�سف امل�سارك ال�سوء الأخ�سر يف ابتكار واإح�سار فقرات جديدة ومتنوعة؛ اإًذا 
اإلزامًيا على ال�سفوف امل�ساركة، ول على اأع�ساء  هذا التحديد للفقرات لي�س 
جماعة الإذاعة، اأو غريها من اجلماعات؛ بل هو م�ساعدة لهم من خالل اختيار 

فقرات معينة والطلب منهم اإح�سار معلومات عنها.
ثــالــًثــا: كــتــابــة ا�ــســم املــ�ــســرف عــلــى الإذاعـــــة يف الــنــمــوذج، وهـــذا مــن اأهــم 
الإجراءات، وم�سرف الإذاعة هنا ل اأق�سد به م�سرف الإذاعة الدائم؛ بل اأق�سد 
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به رائد ال�سف الذي يقدم الإذاعة، فهو امل�سوؤول عن اإعدادها وترتيبها، واختيار 
طالبها، وكذلك م�سريف اجلماعات الأخرى.

وباملنا�سبة فاإن م�سرف الإذاعة الدائم يكون م�سوؤوًل عن الإذاعة يف حال 
تقدميها من قبل اأع�ساء جماعة الإذاعة.

رابــًعــا: الــتــاريــخ، وهــو مــن الــ�ــســرورة مبــكــان، حتى ل يــحــدث هــنــاك اأي 
اختالف يف املواعيد، اأو اإرباك؛ والأهم حتى يلتزم كل ف�سٍل مبوعده دون تاأخرٍي 

اأو تقدمي؛ وللعلم فاإن كل ف�سل يعطى اأ�سبوًعا كاماًل.
خام�ًسا: واأخرًيا.. اإ�سافة جدول لتقييم الإذاعة من قبل اأحد املعلمني اأو 
اأحد الإداريــني، وهو من الأهمية مبكان؛ بل هو من �سيحدد ال�سف الفائز يف 

نهاية الف�سل الدرا�سي.
- وقد قمت باإعداد خطة اإذاعية كاملة للف�سل الدرا�سي الأول، وتركت 

اإعداد اخلطة الإذاعية للف�سل الدرا�سي الثاين لإبداعاتكم وتطلعاتكم.
وكذلك قمت بعمل منوذج لتنظيم الف�سول امل�ساركة من خالل جدول 
يو�سح ذلك، بحيث يعباأ ثم ي�سور، ثم يعر�س على املدير، ثم يعطى كل رائد 
ف�سل ن�سخًة منه، وكذلك تعلق ن�سخة منه يف �ساحة املدر�سة، ول باأ�س باأن يلقى 

يف الإذاعة املدر�سية فهذا من اأهدافها.
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 منوذج لل�صفوف امل�صاركة يف الإذاعة املدر�صية 
للف�صل الدرا�صي الأول )   143-    143هـ(.

م
ا�سم ال�سف اأو 

اجلماعة
ا�سم امل�سرف على الإذاعةالتـــاريـــــخ

اأ/)  /  / 1٤3هـ(1

اأ/)  /  / 1٤3هـ(2

اأ/)  /  / 1٤3هـ(3

اأ/)  /  / 1٤3هـ(٤

اأ/)  /  / 1٤3هـ(5

اأ/)  /  / 1٤3هـ(٦

اأ/)  /  / 1٤3هـ(7

اأ/)  /  / 1٤3هـ(٨

اأ/)  /  / 1٤3هـ(9

اأ/)  /  / 1٤3هـ(1٠

اأ/)  /  / 1٤3هـ(11

اأ/)  /  / 1٤3هـ(12

اأ/)  /  / 1٤3هـ(13

اأ/)  /  / 1٤3هـ(1٤

اأ/)  /  / 1٤3هـ(15
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- والآن معكم اخلطة الإذاعية للف�سل الدرا�سي )الأول( كاملًة وجاهزًة 
باإذن اهلل.

- ول اأن�سى التذكري باأن ُيحفظ كل برنامج اإذاعي بعد تقييمه يف ملف 
الإذاعة املدر�سية.
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االأ�سبوع االأول: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                (

�سوؤالحوارفائدةق�سةكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
تف�سري�سعرفتوىتاريخكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
معاملن�سيداألفاظنوادركلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
طبطرفةلغةاأوائلكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

ا�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 
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االأ�سبوع الثاين: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

�سعراأعدادمواهبدعاءمن هوكلمةحديثقراآنالأحد
دعاءاأحكامهممنوادرحواركلمةحديثقراآنالثنني
�سريلقاءف�ساءن�سائحاأمثالكلمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءاخرتاعاأخالقاأواخرموؤلفونكلمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 
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االأ�سبوع الثالث: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاءن�سيدحواراأخالقكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
�سعرريا�سةف�ساء�سريكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
دعاءوقفة�سوؤالفوائدكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءطرفةلغزاأوائلكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 



257

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 

  



258

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع الرابع: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاء�سريطمعاينق�سةاأوائلكلمةحديثقراآنالأحد
دعاءطرفةوطني�سعراأواخركلمةحديثقراآنالثنني
دعاءفائدةهممطرفةكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءن�سيحةبدايةمل�سةكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 



259

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 

  



260

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع اخلام�س: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاءجملاأمثالنوادركلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيد�سوؤالمفرداتحواركلمةحكمةحديثقراآنالثنني
�سعرلوحةتقنيةطبكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءلغزتقريرلغةكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 



261

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 

  



262

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع ال�ساد�س: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاءطبغرائبمعلوماتكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيدوقفةطرفةاأخالقكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
دعاءجائزةفتوى�سريكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
�سعرخربريا�سةف�ساءكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 

  



264

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع ال�سابع: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاءلغزن�سيحةفكرةكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيد�سعرفتوىبدايةكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
دعاءاخرتاعاأحكامنهايةكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
ن�سيدنوادراآداب�سموخكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 



265

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 

  



266

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع الثامن: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاء�سوؤالمعجزةوطنيكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
دعاءجائزةاأوائلطبكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
ن�سيدف�ساءلغةثقافةكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءحوار�سعرتقنيةكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 



267

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 

  



268

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع التا�سع: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاء�سريهمم�سموخكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيدعلمف�ساء�سعركلمةحكمةحديثقراآنالثنني
دعاءفقهنوادرن�سيحةكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
ن�سيد�سنناأخالقمثلكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 



269

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 

  



270

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع العا�سر: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاءوقفةاأوائلاخرتاعكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيدنهايةلغزق�سةكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
دعاءفائدةطرفةنزهةكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
ن�سيدطبموؤلفون�سعركلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 



271

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 

  



272

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع احلادي ع�سر: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

ن�سيدعجائبتقنيةاأ�سرار�سعركلمةحديثقراآنالأحد
دعاءطرفةمثل�سوؤالق�سةكلمةحديثقراآنالثنني
ن�سيداأوائلمواهبف�ساءطبكلمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءجائزةوطني�سريعلمكلمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 



273

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 

  



274

األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع الثاين ع�سر: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

ن�سيدلغةاأوائلق�سة�سعركلمةحديثقراآنالأحد
دعاءعلوماأواخرلقاءفائدةكلمةحديثقراآنالثنني
ن�سيدريا�سةعجائبهدفق�سةكلمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءطق�سغرائباأحكامكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع الثالث ع�سر: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاءطرفةن�سيحةق�سةكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيد�سوؤالفائدةجتربةكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
ن�سيدوقفةاأخالقكتابكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءلغزاآدابدينكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 
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األفكار الذهبية في اإلذاعة المدرسية

االأ�سبوع الرابع ع�سر: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

ن�سيد�سريةزاويةق�سةكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيدنبذةتاريخ�سعركلمةحكمةحديثقراآنالثنني
دعاءغذاءريا�سةروايةكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءخربعلمدينكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 
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االأ�سبوع اخلام�س ع�سر: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

ن�سيدطرفةاأحكامق�سةكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
دعاءاأدبلقاءن�سيحةكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
ن�سيدلغز�سوؤالهممكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءاخرتاعتقنية�سعركلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 
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االأ�سبوع ال�ساد�س ع�سر: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

ن�سيدنوادراأحكامجتربةكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيدغرائب�سعرق�سةكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
دعاءعجائباآدابخربةكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
دعاءلطائفطبخال�سةكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 
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االأ�سبوع ال�سابع ع�سر: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاءغذاءفائدة�سعركلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيدعلمدواءق�سةكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
دعاءخرب�سريروايةكلمةحكمةحديثقراآنالثالثاء
ن�سيدراأيلغزف�ساءكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 
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االأ�سبوع الثامن ع�سر: )    /     /    143هل(. ال�سف: )                 (

دعاءنوادر�سموخق�سةكلمةحكمةحديثقراآنالأحد
ن�سيداأوائللغةاأمثالكلمةحكمةحديثقراآنالثنني
دعاءاأواخرتاريخن�سائح�سعركلمةحديثقراآنالثالثاء
ن�سيداأ�سماءمفرداتهممكلمةحكمةحديثقراآنالأربعاء
م�سـهـــــــــــدحديثقراآناخلمي�س

�سم امل�سرف على الإذاعة:....................... التوقيع:....................
ا�سم املعلم املقيم: اأ/.............................. التوقيع:....................

درجات التقييم من ع�سر )تو�سع 
123٤5٦7٨91٠عالمة �سح عند الدرجة(

جودة الإلقاء. 
قوة الفقرات.

اللتزام بالوقت.
التجديد والبتكار.

ندرة الأخطاء اللغوية.
التقدمي اجليد.

عدد الطالب امل�ساركني يف الإذاعة.
اخللو من املالحظات ال�سرعية.

ح�سن اخلامتة.
الزي العام لطالب الإذاعة. 
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- مالحظات حول الربنامج الإذاعي �سواًء اإيجابية اأم �سلبية:
................................................................................  -1
................................................................................  -2
................................................................................ -3
................................................................................ -٤
................................................................................ -5

ن�سكر ُمقيِّم الربنامج على جهده املبذول، ون�سائحه امل�سكورة؛
." وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  " وال�سالم 
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خاتمة الكتاب
العرب  وبقيت  ال�سفحات،  انتهت  اإىل م�سك اخلتام،  و�سلنا  ها نحن قد 

والعظات.
ر اأن اأ�سع بني اأيديكم زبدة بحثي، وخال�سة  حاولت يف هذا البحث املي�سَّ
نتاجي الذي ا�ستغرق �سيًئا كبرًيا من اجلهد والوقت وال�سهر، وهو لي�س ب�سيء 
ا مقبوًل  اأمام ما يرجوه امل�سلم من ر�سا ربه .. �سائاًل ربي اأن يجعل عملي خال�سً
.. وهذا جهد مقل اأمام من �سبقني يف هذا املجال، وهو عر�سة للخلل والزلل، 
فاإن كان من خري وبركة فمن اهلل، واإن كان غري ذلك فهو من نف�سي وال�سيطان.
ا�ستعر�سنا يف هذا الكتاب واقع وم�ستقبل الإذاعة، وو�سعنا بينها املوؤمل 

واملرجو منها، واأ�سلنا لذلك قواعًدا واأموًرا حتتاج الدعم والهتمام.
لكن اأود الرتكيز على النواة الأوىل يف ميدان الرتبية والتعليم األ وهو 
اأهدافكما،  من  ين�ساأ  والنــطــالق  منكما،  يبداأ  فالعمل  املعلمة،  وكذلك  املعلم 
اأنكما �ست�سطدمان  قد تواجهان الإحباط، والك�سل، والفتور؛ لكن من املوؤكد 

زب ۋ ۅ ۅ ۉ  اأقــول من الآن  بعقبة قلة الدعم املايل واملعنوي؛ لذا 
وئ           ەئ  ەئ  ائ     ائ  ى  ى        ې  ېې  ې  ۉ  

وئ رب )التوبة1٠5(.
اعمل يا معلم هلل، واعملي يا معلمة هلل .. ل تنتظرا �سكًرا من اأحد، ل 
تنتظرا ثناًء من اأحد، كونا كالنحلة تعمل فتنتج، وكونا كالنخلة ت�سرب فتثمر، 

مل تقف النحلة عن العمل، ومل تبخل النخلة بالثمر.
نحن يف هذه احلياة ن�سري، نقطع م�سافات من اأعمارنا، قد ل ننظر اإىل 
الوراء اليوم اأو غًدا؛ لكن لنعلم جميًعا باأننا �سوف يعر�س علينا �سريط احلياة 

كلمح الب�سر؛ فاإن عملنا خرًيا وجدناه، واإنا عملنا �سًرا وجدناه.
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النفع  متعدية  وعظيمة  مهمة  ن�ساطات  من  املعلم  اأيها  تعمله  ما  فكل 
واأعــمــال  ونــ�ــســائــح  مــواعــظ  مــن  املعلمة  اأيــتــهــا  �ستعملينه  مــا  وكـــل  �ستجدها، 

�ستجدينها.
املهم اأن نوؤمن جميًعا باأن ما عند اهلل ل ي�سيع.

الن�ساط  بــهــذا  العناية  بــ�ــســرورة  املــدار�ــس  واأو�ــســى مــديــري ومــديــرات 
الالمنهجي )الإذاعة املدر�سية( واإعطائه وقته الكايف.

اإىل جميع املهتمني بالن�ساط الإذاعــي فاأقول: »الإذاعة  واأختم بكالمي 
لأنف�سكم،  اأح�سنتم  لها فقد  اأح�سنتم  فاإن  الأول؛  الإعالمي  املدر�سية منربكم 
اأن  اإل بعد  املنرب  اأ�ساأمت لأنف�سكم، ولن تقطفوا ثمار هذا  اأ�ساأمت لها فقد  واإن 
حت�سنوا ا�ستغالله، وتطويره، وانتقاء براجمه، بعدها �ست�ساهدون الثمار يانعة، 
والأعمال قد تكللت بالنجاح، وال�ستفادة من هذا املنرب قد اأ�سبحت بادية على 
ول  املدر�سي!  الإعالمي  املنرب  بهذا  اهلَل  اهلل،  لذا  والطالبات؛  الطالب  وجــوه 
تتولوا وتدبروا فيدبر هذا املنرب ويويل، ول ي�ستفيد منه اأحد؛ بل قد ي�سبح 

عالة على الطالب والطالبات وال�سبب هو اإهمالنا له«.
واهلل ويل التوفيق
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الـمـراجع
- القراآن الكرمي.

اأوًل: الكتب:
- الإذاعة الرتبوية - يحيى بن �سالح احلربي - مكتبة الر�سد نا�سرون 

- ط الأوىل 1٤2٦هـ.
- الإذاعة الدينية اإذاعة القراآن الكرمي - فهد بن عبد العزيز ال�سنيدي 

- دار الوطن - ط الأوىل )1٤22هـ(.
- الإذاعة املدر�سية - كفاح اإبراهيم - بيت الأفكار الدولية.

- منرب الإذاعة املدر�سية - نا�سر بن عوي�س احلربي - ط الأوىل 1٤2٤هـ.

ثانًيا: ال�صحف:
جريدة اجلزيرة ال�سعودية.

ثالًثا: املواقع الإلكرتونية:
- العديد من املواقع على ال�سبكة العنكبوتية.

- منتدى نادي الإعالم الرتبوي.
- موقع مكتبة امللك فهد الوطنية.
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المحتوى
15 مقدمة الكتاب 

17 ف�سل الإذاعة يف اللغة 

1٨ ف�سل اأهداف الإذاعة املدر�سية 

٤٠ ف�سل الإذاعة املدر�سية واملنابر الإعالمية 

5٠ ف�سل برامج الإذاعة املدر�سية 

٦9 ف�سل برامج امل�ساهدة يف الإذاعة املدر�سية 

79 ف�سل تطوير اأدوات الإذاعة املدر�سية 

95 ف�سل حوافز لت�سجيع طالب الإذاعة 

9٨ ف�سل التجديد يف الإذاعة املدر�سية 

115 ف�سل ق�س�س ومواقف يف الإذاعة املدر�سية 

122 ف�سل اآمال وطموحات يف الإذاعة املدر�سية 

127 ف�سل قالوا يف الإذاعة املدر�سية 

131 ف�سل الكتب التي اأُلفت يف الإذاعة املدر�سية 

1٤٠ ف�سل مواقع ال�سبكة العنكبوتية ... 

151 ف�سل ال�سحافة املدر�سية والإذاعة املدر�سية 
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1٦٦ ف�سل حوارات مع �سخ�سيات متعددة حول الإذاعة املدر�سية 

1٨9 ف�سل ا�ستفتاء حول الإذاعة املدر�سية 

2٠٦ ف�سل اإذاعة �سوت املدر�سة الإ�سالمي 

219 ف�سل برامج احلفالت واملنا�سبات املدر�سية 

2٤٨ جدول اخلطة الإذاعية للعام الدرا�سي 

2٨9 خامتة الكتاب 
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