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 أوال : إجابة السؤال األول:

 : وموارد تمويمها، شارحا أنواع سجالت االذاعة المدرسيةمفهوم اإلذاعة المدرسية ،  - أ
 مفهوم اإلذاعة المدرسية -
 مثؿ العادي الدراسي فصؿال في تتوافر ال موادر وتستخدـ التخطيط متضمنة تعميمية خبرة ىي -1

 .  الجيدة البرامج مف ذلؾ وغير التخيالت المتنوعة والمقابالت الجارية األحداث
 مف تقدـ المختارة الطالبية األنشطة مف مجموعة:  ىي المدرسية اإلذاعة أف وديع عاطؼ يرى -2

 رأياً  يعطوف حيث مجتمعيـ تيـ قضية لعرض معاً  يتعاونوف والطالب مختمفة دراسية فصوؿ خالؿ
 يستند نشاط وىي ، جيد إذاعي إشراؼ وتحت وميوليـ واتجاىاتيـ عقميتيـ عف صادؼ تعبيراً  يعبر
 التمميذ شخصية بناء في يسيـ نشاط وكذلؾ المختمفة والميارات المعمومات التالميذ إكساب عمى

عداده  . لممستقبؿ وا 
 ية من الجهات التالية : وتعتمد اإلذاعات المدرسية فى تمويمها عمى الموارد المال

 * الموازنات المدرسية .
 * الموارد التى تضاؼ عمى مصروفات التالميذ ضمف موارد النشاط المدرسى .

 * التبرعات المالية التى تدعـ أنشطة المدرسة المختمفة ومف بينيا اإلذاعة المدرسية .
 سجالت اإلذاعة المدرسية : أنواع

 أف يحتوي عمي :ويجب  : السجؿ العاـ لمجماعة -
 مقدمة عف اإلذاعة المدرسية لمتعريؼ بيا . -1
  (.الوجدانية –ة يالميار  -المعرفية –الخاصة  –أىداؼ اإلذاعة المدرسية )العامة  -2
) سجؿ الكتروني مف ضمف سجالت برنامج اإلدارة المدرسية ( والذي يشمؿ عمي  : سجؿ الجماعة -



 : 
 بياف بأعضاء الجماعة . -
 بالمكتب التنفيذي لمجماعة .بياف  -
  . بياف بالطالب الموىوبيف والمتميزيف في مجاؿ فنوف اإلذاعة المدرسية -
 :  سجؿ اليومية ) االسكربت ( -

 وىو السجؿ الخاص بتسجيؿ ) تفريغ ( فقرات البرنامج اإلذاعية اليومية التي يتـ تقديميا مستوفياً 
، بياف الفقرات المقدمة  ة، اسـ المشرؼ ، المراجع المغويلبيانات اليـو ، التاريخ ، اسـ البرنامج 

  .والطالب الذيف قدموا الفقرات مف المقدمة حتى الختاـ
 سجؿ األرشيؼ اإلذاعي : -

وىو السجؿ الخاص بحفظ البرامج اإلذاعية اليومية بعد تقديميا مرتبة ومسمسمة حسب تاريخ تقديميا 
ويمكف تقسيـ األرشيؼ بحسب المواد الدراسية ، ييا في أي وقت واالحتفاظ بيا لمتابعتيا أو الرجوع إل

 . أو بحسب أياـ األسبوع أو شيرية أو فصمية ) نصؼ سنوية ( ليسيؿ ترتيبيا والرجوع إلييا
 : سجؿ مجاالت الموىبة والتميز في اإلذاعة المدرسية -

 : في ما يميالتميز الموىبة أو  تالسف ، مجاال اسـ الموىوب ، الصؼ الدراسي ، يسجؿ أوالً 
 حسف التالوة والترتيؿ والتجويد آليات القرآف . -1
 التقديـ والربط بيف فقرات البرنامج مف ورقة أو بدوف ورقة . -2
 قراءة األخبار . -3
 اإللقاء الشعري . -4
 أداء األنشودة . -5
 حسف أداء الفكاىة ) االبتسامة (. -6
 أذف ونفس المستمع . رقة أو عذوبة الصوت ومدي تأثيره في -7
 . الدعاء واالبتياالت الدينية -8

 

 :  المدرسية اإلذاعة نشأة - ب
 الثامف في الوزراء مجمس أقرىا التي المذكرة بموجب المصرية المدارس تدخؿ المدرسية اإلذاعة بدأت

 خؿدا الثقافية واإلذاعية المدرسية اإلذاعة بتنظيـ تختص المذكرة ىذه وكانت 1939 سنة يوليو مف



 لجنة تشكيؿ بإعادة 1945 مارس 19 في 6362 رقـ الوزاري القرار صدر ثـ ، وخارجيا المدارس
 تكونت 29/12/1949 في 8295 رقـ الوزاري القرار وبمقتضى ، الثقافية اإلذاعة برامج عمى اإلشراؼ
 ونصت ، رسيةالمد اإلذاعة ليذه العميا السياسة وضع ميمتيا وأصبحت المدرسية لإلذاعة العميا الييئة
 الثقافة عاـ مدير مف مكونة تنفيذية لجنة الييئة ليذه يكوف بأف السابؽ الوزاري القرار مف الخامسة المادة

 اإلذاعة في البرامج عاـ مراقب ، بالثقافة المختص المراقب – مف كؿ وعضوية رئيساً  – الوقت ذلؾ في –
 حسب وتوجيييا المدرسية اإلذاعة عمى باإلشراؼ القياـ أجؿ مف وذلؾ.  اإلذاعة عمى المشرؼ ،

 اإلاذعة دخمت التاريخ ذلؾ ومنذ ، انعقادىا حيف شيء كؿ عمييا يعرض التي العميا الييئة توصيات
 األجيزة عمى تحتوى بيا خاصة حجرة في مدرسية إذاعة تقريباً  مدرسة بكؿ وأصبح مدارسنا المدرسية
 . تسجيؿ وأجيزة صوت مكبرات مف اإلذاعة ليذه اليندسية

 الفرق بين االعالم والتعميم : -جـ 

 أوجه الشبه بين االعالم والتعميم: -
 ييدؼ االعالـ والتعميـ إلى تغيير السموؾ. -1
 ييدؼ االعالـ والتعميـ إلى مساعدة الفرد عمى تكييؼ نفسو مع الحياه. -2
 االعالـ والتعميـ عممية اتصاؿ بيف االفراد. -3

 :موالتعمي االعالم بين االختالف أوجه-
 الجميور المتجانس والجميور المتبايف. -1
 الجميور المقيد والجميور الحر -2
 المحاسبة عمى النتائج-3

 الدافع إلى التعميـ واالعالـ . -4

 ثانيا : إجابة السؤال الثانى:

 اإلذاعة المدرسيةووظائف أهداف  - أ

 أهداف اإلذاعة المدرسية :  -
قيمة ، يعود بعضيا عمى تحقؽ اإلذاعة المدرسية أىدافًا تربوية كثيرة ، وتتيح لمتالميذ جميعاص فوائد 

لقائيا ويعود البعض اآلخر عمى سائر التالميذ المستمعيف .   المشتركيف في إعداد البرامج اإلذاعية وا 



وتيػدؼ اإلذاعػة المدرسػػية إلػى بمػورة شخصػػية الطالػب ومسػاعدتو عمػػى تكيػؼ مػع المجتمػػع المدرسػي واكتسػػاب 
يكػػوف واقعػػًا تحػػت تأثيرىػػا مثػػؿ الخجػػؿ أو التػػردد أو  الميػػارات المختمفػػة ، بػػؿ وعػػالج بعػػض السػػمبيات التػػي قػػد

االنعػػزاؿ أو االنطػػواء أو عػػدـ االنتمػػػاء ، كمػػا ترمػػي إلػػػى االسػػتغالؿ األمثػػؿ ألوقػػػات الفػػراغ واكتسػػاب الطالػػػب 
لػػػبعض اليوايػػػات النافعػػػة ، وتنميػػػة قدرتػػػو عمػػػى الخمػػػؽ واإلبػػػداع واالبتكػػػار ، وتنميػػػة شػػػعوره بالرضػػػا واالىتمػػػاـ 

عمػػؿ الجمػػاعي ومسػػاعدة اآلخػػريف وتطبيعػػو اجتماعيػػًا ، كمػػا تسػػعى إلػػى تكػػويف شخصػػيات تتمتػػع بالتعػػاوف وال
بالقدرة عمى التفكيػر الحػر وتكػويف وجيػات النظػر إزاء القضػايا والمشػكالت التػي يواجيونيػا أو التػي تحػيط بيػـ 

 وبمجتمعيـ . 

اط المدرسػػي فػػي األىػػداؼ العامػػة وباإلضػػافة لمػػا سػػبؽ فػػإف اإلذاعػػة المدرسػػية تشػػترؾ مػػع بقيػػة مجػػاالت النشػػ
 وتتميز بأىداؼ خاصة منيا : 

 صقؿ تجربة الطالب في مجاؿ القراءة الجيرية السريعة والسميمة .  -1

تقػػػػػديـ البػػػػػرامج التػػػػػي تيػػػػػدؼ لتنميػػػػػة إدراؾ الطالػػػػػب ووعيػػػػػو باألحػػػػػداث الداخميػػػػػة والخارجيػػػػػة بصػػػػػدؽ  -2
 وموضوعية . 

 اخ ديمقراطي . تييئة الفرصة لالضطالع بمسئولية القيادة في من -3

خمػػؽ الػػوعي المسػػتنير وتكػػويف رأي عػػاـ موحػػد فػػي المدرسػػة ووسػػط أفػػراد المجتمػػع المدرسػػي ، ودعػػـ  -4
الوحدة الفكرية بينيـ وربطيـ كذلؾ بالمجتمع الخارجي بمػا تذيعػو عمػى التالميػذ مػف ألػواف مختمفػة فػي 

 شتى المناسبات . 

 التعبير الشفيي وفي التحميؿ السريع الموجز . تنمية ميارة الطالقة ، والنطؽ الصحيح ، والقوة في  -5

تػػدريب التالميػػذ عمػػى ميػػارات األداء مػػف إجػػادة النطػػؽ بػػالحروؽ والكممػػات واإللقػػاء فػػي وحػػدات فكريػػة  -6
يراعػػػى فييػػػا حسػػػف الوقػػػؼ والوصػػػؿ ، والخمػػػو مػػػف المحػػػف وتمثيػػػؿ المعنػػػى ، كمػػػا تػػػدربيـ عمػػػى إجػػػادة 

الفكػػرة وترتيبيػػا وحسػػف عرضػػيا وتتػػيح ليػػـ مواقػػؼ   التمخػػيص واالقتبػػاس ، واالختيػػار وجمػػع عناصػػر
 يا اتعميـ المغة ممارسة طبيعيةومناسبات تستخدـ فييا المغة استخدامًا وظيفيًا وطبيعيًا حيث يمارس في

دخػاؿ  -7 مساعدة التالميذ عمى اكتساب معمومات عامة مف الطبيعة والمجتمػع وعمػى إلمػاميـ بالمغػة ، وا 
 كعامؿ مف عوامؿ اكتساب المعارؼ والميارات. التفكير المنيجي المنظـ 



 :  المدرسية اإلذاعة وظائف -
 :  اإلخبار -1

 فاظير خارجية أخبار أو داخمية أخبار كانت سواء بالدىـ وتيـ تيميـ التي باألخبار التالميذ تزويد بو ويقصد
 فيو نعيش ذيال العصر ىذا في خاصة حولو يدور ما لمعرفة االستطالع حب ىي اإلنساف صفات مف صفة
 أصبحت والذي،  واالتصاالت المعمومات وتكنولوجيا واإلنترنت اإلخبارية الفضائية القنوات تعدد ظؿ في

 والتجارب التربية مجاؿ في األخبار متابعة ويمكف آخريف أشخاص عمى تتوقؼ واحتياجاتيـ الناس مقدرات
 ال الدراسية المقررات وأف خاصة الجديدة ميةالعم واالكتشافات المختمفة العموـ ومجاالت الناجحة التربوية
 .  المتعددة الحياة نواحي في لحظة كؿ بؿ يوـ كؿ تقع التي األحداث تالحؽ أف تستطيع

 :  التفسير -2
 يجري ما أصبح بحيث المجتمع تعقيد إلى الحياة مياديف شتى في المعرفة لضروب السريع التطور أدى لقد
 أو الوقت مف يممؾ ال الحديث المجتمع ىذا في الفرد أصبح كما العادي اإلنساف أو لمطفؿ مفيوـ غير فيو

 عف البعد كؿ بعيدة ىي التي المعارؼ لجميع الدقيقة المدلوالت فيـ مف يمكنو ما العمـ أو الماؿ أو الجيد
 لظواىرا وتفسير المعمومات لتبسيط التربوي اإلعالـ في عمييا التأكيد مطموب الوظيفة ىذه،  المباشرة تجاربو
 .  المختمفة العممية

 :  واإلرشاد التوجيو -3
 عمى المعتمد الرأي نقؿ يعنياف بؿ البالغية المقاالت أو المنبرية الخطب يعنياف ال ىنا ىا واإلرشاد والتوجيو
 وىذه واجباتو إلى ويرشده حقوقو ويعممو بيده يأخذ مف إلى بحاجة والتمميذ واألرقاـ والحقائؽ والبرىاف الدليؿ
بداء المناقشات خالؿ مف إال يأتي ال وممارستيا الديمقراطية تعُمـ أف شؾ وال،  المدرسية اإلذاعة ميمة ىي  وا 
 .  الصغر منذ اآلخر الرأي ومعرفة الرأي

 :  التثقيؼ -4
،  فيو ومؤثراً  بو متأثراً  عصره يعيش أف المرء يستطيع لكي الطعاـ عف أىمية يقؿ ال روحي غذاء الثقافة

 يحتويو لما واالجتماعي الثقافي إلطارىا وتصوير المدرسة لثقافة وانعكاساً  نابضاً  سجالً  تعد درسيةالم واإلذاعة
 صالحيف مواطنيف يكونوا لكي يؤىميـ ما بكؿ وتوعيتيـ التالميذ تنشئة عمى تساعد ومعمومات وأفكار قيـ مف
 خطير دور واألخالقية الدينية القيـ وتنشيط تعزيز في المدرسية اإلذاعة ودور،  السواء عمى والحرب السمـ في
 يعيشوف كأفراد المتكامؿ النمو عمى ومساعدتيـ بيدىـ يأخذ مف إلى يحتاجوف الذيف النشء مع يتعامؿ ألنو
 .  مجتمع في

 :  التعميـ  -5



 في الطالبية المشاركة إلى باإلضافة،  المعرفة تقديـ ىي واحدة دائرة في يمتقياف والتعميـ اإلعالـ أف شؾ ال
 خدمة يتيح كما،  والتفكير واالبتكار الفيـ روح لدييـ وينمي الذاتي التعميـ عامؿ ليـ يتيح اإلعالمي النشاط
 القراءة عمى تعودىـ كما،  االستيعاب عممية لتسييؿ التالميذ أذىاف إلى وتقريبيا وتبسيطيا الدراسية المناىج
ضفاء واإلطالع والبحث  . الحياة عمى العممية النظرة وا 

 :  والترفيو التسمية -6
 الجوانب عمى أثرت قد القصصية المتعة ألواف وأف،  عاـ بوجو اإلعالـ أىداؼ مف أساسي ىدؼ الترفيو أف

 .درامية بطريقة تقدـ أصبحت العممية واالكتشافات السياسية األحداث أف لدرجة اإلعالمية
 النوادر ، األناشيد ، األغاني،  الموسيقى:  خالؿ مف ويسمييـ التالميذ عف يرفو أف التربوي اإلعالـ ويستطيع

 .  الذكاء اختبارات ، القصص ، التمثيميات ، الثقافة ، المسابقات ،
 :  اإلعالف -7
 المدرسػة داخػؿ اإلعالمػي بالنشػاط يقومػوف الذي الطمبة يتعمميا أف يجب اإلعالـ وظائؼ مف وظيفة واإلعالف

 عف إعالناً  يكوف فقد ، والتالميذ المدرسة باحتياجات يرتبط فأ يجب المدرسية اإلذاعة في اليادؼ واإلعالف، 
 األجيػزة أو ، الكتابيػة واألدوات الكتػب عػف يكػوف وقد ، والترويج التشجيع إلى حاجة في وطنية محمية صناعة

 . الصيفية العطمة خالؿ التالميذ توظيؼ إلى تحتاج جية قبؿ مف إعالناً  يكوف قد كما التالميذ يحتاجيا التي

 إلذاعة المدرسية : والمواصفات التي تحدد إختيار برامج ااألسس  - ب

ال ويجتػػذبيـ بشػػرط أف ال تصػؿ اإلثػػارة الػػى حػػد التػوتر إذ أف فكػػر الطفػػؿ سػػريع التشػػتت و تالميػػذ أف يثيػر ال -1
يقػػوى عمػػى االنتبػػاه الطويػػؿ لػػذا كػػاف مػػف الضػػرورى أف تكػػوف مسػػامع البرنػػامج مكثفػػة يجػػد فييػػا الطفػػؿ مػػا يشػػد 

 انتباىو وما يدعوه لمتابعة الفقرة التالية .
أف تتميز المادة المذاعة بالوضوح واإليجاز ألف الطفؿ يصاب باألعياء حيف يجد مػادة مقدمػة لػو ال يقػوى  -2

 عمى فيميا .
 تكوف مقدمة البرامج مشوقة ومثيرة . أف -3
 تباه ال يمكف إال فى موضوع واحدأف تستمر البرامج فى شد الطفؿ إلى مضمونيا وفقراتيا ألف تركيز االن -4
أف يكػػوف البرنػػامج وحػػدة متكاممػػة وأف ال تحشػػر أى مػػادة حشػػرا ألف الطفػػؿ سػػرعاف مػػا يػػدرؾ أنيػػا دخيمػػة  -5

 ومفتعمة.
أثارة تفكير الطفؿ واالعالء مف قيمو ومبادئو ومعموماتو ألف ىنػاؾ خشػية دائمػة مػف أف تستيدؼ كؿ مادة  -6

 أف تكوف برامج األطفاؿ أداة لتعطيؿ قدراتيـ .
أف تتناسػػب مضػػاميف البػػرامج وأشػػكاليا مػػع حصػػيمة األطفػػاؿ المغويػػة ومسػػتويات نمػػوىـ الفعميػػة والعاطفيػػة  -7

 والنفسية واالجتماعية .



 ات المتقدمة دقيقة وصحيحة .أف تكوف المعموم -8
 أف تقدـ البرامج فى األوقات المناسبة التى يستطيع أكبر عدد مف االطفاؿ االستماع إلييا . -9

 أف يستخدـ المخرج كؿ االمكانات المتاحة لإلذاعة مف أجؿ بعث الحياة فى النص . -11
ات مثاليػة أو كاممػة . ألف ىػذه أف تكػوف الشخصػيات صػادقة ومعبػرة وأف يػتـ االبعػاد عػف أقحػاـ شخصػي -11

 الشخصيات ال وجود ليا واالطفاؿ شديدو القدرة عمى التمييز .
حساسيـ بقيمتيـ وجداراتيـ باحتراـ اآلخريف . تالميذأف تؤكد لم -12  إحتراميـ لذواتيـ ورضاىـ عنيا وا 
 أف تعمؿ عمى االرتقاء بضميره وأخالقو وتبث فييـ القيـ الصالحة . -13
 ـ ليـ العمـ والتجربة فى صورة اقناعية جذابة .أف تقد -14
 أف تكوف اإلذاعة نافذة عمى عالـ واسع مف العمـ والفف والفكر. -15
 أف تقدـ لو مف خالؿ برامج اإلذاعة المتعة والترفيو والتكيؼ . -16

وبػرامجيـ  وأخيرا عمى كؿ مف يعمموف فى اإلذاعات المدرسية عمى مختمؼ المسػتويات أف يجعمػوا مػف أعمػاليـ
أسػػػبابا قويػػػة ومػػػؤثرة لالرتفػػػاع بالمسػػػتوى الفكػػػرى والوجػػػدانى واألخالقػػػى والػػػدينى لمطفػػػؿ المصػػػرى مػػػف ريػػػاض 
األطفػػػاؿ إلػػػى الثانويػػػة . حتػػػى يشػػػب إنسػػػاف قػػػوى سػػػوى وأف يضػػػعوا دائمػػػا فػػػى حسػػػبانيـ أنيػػػـ يشػػػاركوف اآلبػػػاء 

 واألميات فى تنشئة ىذا الجيؿ الجديد .
 

 ثالث:ثالثا : إجابة السؤال ال

 مقومات مشرف اإلذاعة المدرسية :  - أ
ينبغى أف يكوف ، و شخصية موىوبة مثمو فى ذلؾ مثؿ كافة المشتغميف باإلعالـ وفنوف االتصاؿ أف يكوف  -1

 محبوبة لمتالميذ.شخصية كارزمية 
ذ إف القػػدرة عمػػى التعامػػؿ بسالسػػة ويسػػر مػػع اآلخػػريف بحيػػث تتػػوافر لديػػو القػػدرة عمػػى العمػػؿ بػػروح الفريػػؽ إ -2

عممو يتطمب التعاوف المستمر مع إدارة المدرسة ومدرسى المواد والمشرؼ االجتماعى والتالميذ وأوليػاء أمػورىـ 
 والموجييف والعديد مف الجيات التعميمية واإلعالمية .

 القدرة عمى ابتكار وسائؿ جديدة وخمؽ أفكار جديدة وأنماط متجددة مف البرامج والموضوعات . -3
مػػػؤىال تػػػأىيال عاليػػػا ومػػػدربا تػػػدريبا مينيػػػا خاصػػػة مػػػع أىميػػػة االسػػػتعانة بخريجػػػى كميػػػات التربيػػػة أف يكػػػوف  -4

 النوعية وىو مف المتخصصيف أصال فى ىذا المجاؿ ويتـ إعدادىـ إعدادا متميزا لمقياـ بيذه المسئولية .
يؽ بػػؿ بالقػػدر الػػذى لديػػو القػػدرة عمػػى اسػػتيعاب المنػػاىج الدراسػػية المختمفػػة وال يعنػػى ذلػػؾ التخصػػص الػػدق -5

 يسمح لو بالتعامؿ مع المادة الدراسية وبمعاونة أساتذة المواد .
 أف يكوف متوازنا نفسيا صبورا وعمى دراية كاممة بعمـ النفس االجتماعى والتربوى . -6



 أف يكوف مثقفا ثقافة عامة واسعة فى جميع فروع المعرفة . -7
ذاتيػة كمصػرى وكعربػى غيػر مسػتعد لتعػريض أبنائػو لمضػياع بػيف أف يكوف مرتبطا بجػذوره معتػزا بيويتػو ال -8

 الثقافات ومنيا ثقافات معادية .
 لديو ميارات خاصة فى استخداـ المغة العربية واستخداـ المغات األجنبية . -9

 لديو خبرة واسعة وعرفة كاممة باألساليب التعميمية . -11
 لديو القدرة عمى اإلدارة والتنظيـ . -11
يػػو الشػػجاعة األدبيػػة والثبػػات والقػػدرة عمػػى مواجيػػة االخفػػاؽ واالعتػػراؼ بنػػواحى الػػنقص والعمػػؿ عمػػى لد -12

 تفادييا .
 أف يكوف نموذج قدوة بالنسبة لجميع التالميذ . -13
 لديو شعور واقتناع كامؿ باالكتفاء الذاتى واالعتماد عمى نفسو أوال . -14
 ة اآلخريف .لديو القدرة عمى التصرؼ بعيدا عف وصاي -15
الوعى بواقع بمده تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا وسياسيا مع إلمامو بواقع البمداف األخرى وخاصػة تمػؾ التػى  -16

 ليا دور مؤثر عمى حياتنا .
 سرعة البديية والقدرة عمى االرتجاؿ . -17
 المرونة والجاذبية الشخصية مع اتساع األفؽ . -18
 نطؽ مع جماؿ الصوت .عدـ معاناتو مف عيوب فى ال -19
 اإللماـ التاـ بالعمؿ اإلذاعى وحرفيتو مع قدرة وميارة فى استخداـ األجيزة اإلذاعية . -21
 قدرتو عمى التخطيط المسبؽ وعمى الكتابة واإلعداد اإلذاعى . -21
 
العمميػة اإلذاعة المدرسية أف يكوف عمى وعى كامؿ بأىمية الدور الذى يمعبػو فػى  عفعمى المشرؼ المسئوؿ و 

التعميميػػة والتربويػػة بأسػػرىا حيػػث إنػػو مسػػئوؿ عػػف تشػػكيؿ شخصػػية التمميػػذ الػػذى يػػأتى إلػػى المدرسػػة كصػػفحة 
بيضػػاء يمكػػف أف يسػػجؿ عمييػػا مػػا يشػػاء فيػػو مسػػتعد لتقبػػؿ مػػا يقػػدـ لػػو إف خيػػرا كػػاف لػػدينا فػػى المسػػتقبؿ رجػػؿ 

ف شػرا كانػت النتيجػة عكػس ذلػؾ تمامػا ومػ ع ذلػؾ فالتمميػذ الصػغير لديػو القػدرة نموذجى نفخػر ونعتػز بوجػوده وا 
 عمى النقد وفيـ ما يجرى حولو .

 : المدرسية اإلذاعة ظهور إلى أدت التى والمشكالت العوامل - ب
 : العامة المشكالت:  أوال

 أساسػيا صػعبة بمعادلػة الناميػة الػدوؿ بعػض مرور خالؿ مف واالجتماعية االقتصادية المشاكؿ بعض تتضمف
 والتى الفقر انتشار إلى يؤدى الذى الفرد دخؿ نسبة انخفاض مع المتاحة اإلمكانيات قمة مع االجتياجات زيادة



 وارتفػػاع األميػػة انتشػػار إلػػى بػػدوره يػػؤدى ممػػا التعميميػػة الخػػدمات وتقميػػؿ الصػػحى المسػػتوى خفػػض الػػى تػػؤدى
 تعػػدد مػػف التنميػػة مجيػػودات تعرقػػؿ التػػى السػػمبية االجتماعيػػة العػػادات وانتشػػار معػػا والوفيػػات المواليػػد معػػدالت
 أمػػػػراض مػػػػف الػػػػدوؿ تمػػػػؾ شػػػػعوب وتعػػػػانى التواكػػػؿ روح وانتشػػػػار بالخرافػػػػات واإليمػػػػاف النسػػػػؿ وزيػػػػادة الزوجػػػات
 وتعتمػد بػالتعميـ تيتـ أف الدوؿ تستطيع فكيؼ المواصالت وأزمة السكانى واالنفجار البيئة تموث مثؿ اجتماعية

 العميمػػػة فػػػى تسػػػاىـ وسػػػائؿ عػػػف البحػػػث مػػػف البػػػد اففكػػػ ؟ المشػػػاكؿ تمػػػؾ مػػػف بسػػػياج محػػػاط وىػػػو الميزانيػػػة لػػػو
 النخفػػاض وذلػػؾ مقػػروءة وليسػػت مسػػموعة وسػػيمة باعتبارىػػا اإلذاعػػة الػػى فتطمعػػت اقتصػػادية وتكػػوف التعميميػػة

 . األمييف نسبة وارتفاع بيا المتعمميف نسبة

 : خاصة تعميمية مشكالت:  ثانيا

 : ىى مشاكؿ عدة مف المجاؿ ىذا فى مصر وتعانى

 % .85 إلى مصر فى النساء بيف تصؿ حيث الكبار بيف األمية تشاران -1

 نسػبة بمغػت حيػث االلػزاـ سػف فػى ىػـ مػف كػؿ اسػتيعاب عمػى الحاليػة المتاحة بإمكانتيا المدارس قدرة عدـ -2
 . األحواؿ أحسف فى% 81 – 71 اإللزاـ

 .الممزميف مف% 31 بواقع الميمية والفصوؿ االبتدائية بالمدارس التسرب ظاىرة انتشار -3

 ىػػذا كػػاف سػػواء ولػػؾ الوفػػاة غيػػر سػػبب ألى مواصػػمتيا عػػف الدراسػػة فػػى المنػػتظـ التمميػػذ انقطػػاع ىػػو والتسػػرب
 الذى التمميذ ويعتبر األساسى التعميـ مرحمة صفوؼ مف صؼ أى فى الدراسى العاـ أثناء أـ بدء فى االنقطاع

 لذلؾ ونتيجة ككؿ التعميـ مراحؿ عف بانقطاعو ولكف ربمتس غير األساسى التعميـ مف االبتدائية المرحمة انيى
 . األمية إلى يرتد سوؼ

 . المدرسيف عدد قمة -4

 المقبػػوليف أعػػداد مػػع اليتماشػػى بمػػا وأجيػػزة تعمػػيـ ووسػػائؿ مبػػانى مػػف بالمػػدارس الماديػػة االمكانػػات نقػػص -5
 . سنويا

 .الحسية التجربة توفر وال يـوميول الدارسيف بحاجات ارتباطيا لعدـ الدراسية المناىج ضعؼ -6

 
 مع أطيب أمنياتي بالتوفيق،،،،،
 دكتور/ إمام شكري القطان


