
ٌُعد من أهم القضاٌا و المواضٌع التً ٌجب أن نسلط علٌها الضوء فً إذاعتنا  إذاعة عن االنضباط المدرسي، والذي 

ٌل الطالب وقدراتهم الدراسٌة وحالتهم النفسٌة واالنفعالٌة، المدرسٌة الصباحٌة، حٌث ٌمكننا من خالله قٌاس مستوى تحص

ضمن مقالنا الذي نتحّدث به عن اذاعة مدرسٌة حول االنضباط المدرسً  موقع المرجع وهو األمر الذي سنناقشه من خالل

 .بفقرات متنوعة ومختلفة

 مقدمة إذاعة عن االنضباط المدرسي

م هللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل فً األولٌن واآلخرٌن، والصالة والسالم على النبً الهادي المصطفى، وعلى آله بس

وأصاحبه ومن استن بسنته وأهتدى بهدٌه إلى ٌوم الدٌن، أما بعد، مدٌر المدرسة المحترم، معلمنا األول وقدوتنا األمثل، 

سعدنً فً هذا الصباح أقدم لكم إذاعة مدرسٌة بعنوان غاٌة فً األهمٌة، أال أساتذتً الكرام، إخوتً الطلبة والطالبات، ٌ

، والذي ٌنبع من أخالق حمٌدة وأسس سلٌمة فً الفكر، بداٌتها االحترام الواجب لكل صغٌر  ًّ وهو االنضباط المدرس

والمعلم الثانً، فٌها ٌنهُل من وكبٌر، ونهاٌتها االلتزاُم بالحضور وعدم التغٌب ألي سبب كان، فالمدرسُة هً بٌت الطالب 

 .العلم والمعرفة، وفٌها ٌطور من ذاته وشخصٌته، فحافظوا على أسس مدرستكم وانهضوا بأنفسكم

  

 لمدرسيإذاعة عن االنضباط ا

فً الحضور المدرسً للطالب، والحرص بشكل مستمر على اإللتزام، وعدم التغٌب عن الدراسة، ومتابعة   االنضباط

الفعالٌات الٌومٌة لألنشطة المدرسٌة هً أحد األمور الهامة التً ٌؤكد علٌها جمٌع المدرسٌن والخبراء التربوٌٌن بشكل 

وبناء شخصٌة الطالب وتحسٌن مستواه الدراسً، ولهذا سنقدم لكْم إذاعة  دائم، وذلك نظًرا لدورها الكبٌر فً تشكٌل

مدرسٌة عن االنضباط المدرسً وعدم الغٌاب ودوره الفعال والمؤثر فً تطوٌر مستوٌات التعلٌمٌة واإلرشادٌة للطالب 

 .ها فً حٌاتهم الٌومٌةواالرتقاء بها، باإلضافة إلى أهمٌتها فً منح الطالب العدٌد من المهارات التً ٌحتاجون إلٌ

  فقرة آيات قرآنية عن االنضباط

خٌر ما نبدأ به كالمنا هو كالم هللا سبحانه المعجز المنزه عن أي نقص أو سوء، وفً كتابه الحنٌف ذكر تعالى اإلنسان 

م القضاٌا التً بكل ما ٌصلح نفسه وٌنجٌها فً الدنٌا واألخرة، وٌعد االنضباط باألوقات و الرغبة فً طلب العلم أحد أه

 :لطالما حثت علٌها آٌات الذكر الحكٌم والتً نود أن نبدأ بها إذاعتنا الٌوم مع الطالب"....." فلٌتفضل مشكوًرا

  ٌَْْرَتدَّ إِل ٌَ ا َرآهُ  َك َطْرفُكَ قال هللا عز وجل فً كتابه العظٌم:)َقاَل الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب أََنا آتٌَِك بِِه َقْبَل أَْن  َفلَمَّ

ْشُكرُ  ٌَ َما  ْبلَُونًِ أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ ٌَ ا ِعْنَدهُ َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َربًِّ لِ ًٌّ  ُمْسَتقِّرً لَِنْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َربًِّ َغنِ

 .([1]َكِرٌمٌ 

 فقرة حديث نبوي شريف عن االنضباط

-أتت السٌرة النبوٌة معالجة لكافة مناحً حٌاة اإلنسان، بما ٌضمن له الوصول إلى النور فً نهاٌة الطرٌق، وقد أوصى 

باالنضباط والمداومة على طلب العلم وعدم التقاعس عنه، فطلب العلم فرٌضة على كل مسلم، وفً  -صلى هللا علٌه وسلم

 :إلى حدٌث نبوي عن العلم وأهمٌته مع الطالب "....."، فلٌتفضل مشكوًرا ذلك لنستمع

  َّقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:)َمن سلَك طرًٌقا ٌلتمس فٌه علًما، سهَّل هللا له طرًٌقا إلى الجنَّة، وإن

اء واألرض، حتى الحٌتان المالئكة لَتضُع أجنحتها رًضا لطالب العلم، وإنَّ طالب العلم ٌستغفُر له َمن فً السم

فً الماء، وإنَّ فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إنَّ الُعلماء هم ورثُة األنبٌاء، إنَّ 

ثوا العلم، فَمن أخذه أخذ بحظٍّ وافرٍ  ثوا دٌناًرا وال درهًما، إنَّما ورَّ ٌُورِّ  .([2] األنبٌاء لم 

 

 هل تعلم عن االنضباط فقرة

بعد أن استمعنا إلى آٌات من الذكر الحكٌم، وحدٌث من السنة الشرٌفة، فلننتقل إلى فقرة غنٌة بمعلومات على هٌئة سؤال 

 :هل تعلم مع الطالب "......"، فلٌتفضل مشكوًرا
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 العالمات التً  هل تعلم أن التغٌب عن الدراسة من أكثر األمور مؤذٌة للطالب، وٌتبٌن لنا ذلك من خالل

 .ٌتحصل علٌها الطالب فً نهاٌة الفصل الدراسً

  هل تعلم أن عدم اإلنضابط بالحضور إلى المدرسة ٌقلل من تواصل الطالب مع مدرسٌنه، ٌؤدي ذلك إلى عدم

 .فهمه للكثٌر من الدروس، وعدم قدرته على حل الكثٌر من األسئلة فً المنهج الدراسً

 غٌب المستمر ٌعد أحد أهم األسباب التً تؤدي لفشل ورسوب الطالب بالسنة هل تعلم أن عدم الحضور والت

الدراسٌة، مما ٌؤثر بالسلب على مسٌرته التعلٌمٌة والمهنٌة بالستقبل البعٌد، وتجعل منه طالب متكاسل وٌشتهر 

 .وسط الجمٌع بهذه الصفة

 ا ًٌ ن أهم الطرق التً ُتنمً داخل الطالب واإلنضباط بالدوام المدرسً م  هل تعلم أن المداومة بالمدرسة ٌوم

 .روح االحترام والمسؤولٌة واإللتزام،حٌث تعوده على أهمٌة احترام المواعٌد والحضور على الوقت

 فقرة شعر عن االنضباط

شعرائنا المبجلٌن لم ٌمدحوا فقط الملوك والقادة وأصحاب النفوذ بل ومدحو الصفات الحسنة، فالكثٌر من الشعراء كتبوا 

عدٌد من القصائد واألبٌات الشعرٌة، التً تمدح فً من ٌكرس حٌاته فً طلب العلم واإلنضباط فً السعً إلٌه، واآلن مع ال

 :فلٌتفضل مشكوًرا"….. " الطالب 

ٌُفِدَك الِعلُم َخٌراً   إِذا ما لَم 

 َفَخٌٌر ِمنُه أَن لَو َقد َجِهلتا

 َوإِن أَلقاَك َفهُمَك فً َمهاوٍ 

 َفلٌََتَك ُثمَّ لٌََتَك ما َفِهمتا

 َسَتجنً ِمن ثِماِر الَعجِز َجهالً 

 َوَتصُغُر فً الُعٌوِن إِذا َكُبرتا

 َوُتفَقُد إِن َجِهلَت َوأَنَت باقٍ 

 َوتوَجُد إِن َعلِمَت َوَقد فُقِدتا

 َوَتذُكُر َقولَتً لََك َبعَد حٌنٍ 

 َوَتغبُِطها إِذا َعنها ُشِغلتا

 ن َنَدٍم َعلٌَهالََسوَف َتَعضُّ مِ 

 َوما ُتغنً الَنداَمُة إِن َنِدمتا

 كلمة عن اإلنضباط في المدرسة

أما اآلن فال بد وأن نستمع لكلمة موجزة ومختصرة حول معنى االنضباط فً المدرسة، ومدى أهمٌته مع الطالب "...." 

 :فلٌتفضل مشكوًرا

بناء األول للمعرفة وتطور الفكر والعقل، وال بد من العلم نور والجهل ظالم، والمدرسة هً أساس العلم، وحجر ال

االنضباط وااللتزام فً الدوام المدرسً، وفً أداء الواجبات بشكل ٌومً، وتحضٌر الدروس، والحرص الشدٌد على عدم 

فهما  تراكمها، وعدم التغٌب عن األٌام الدراسٌة إال لسبب طارىء، وال ننسى االلتزام بالصلوات الخمس ورضا الوالدٌن،

الطرٌُق نحو النجاح ونحو الوصول للقمة، فالسعً إن اجتمع معهما وصلت لمنالك وحققت حلمك بإذنه تعالى، وتنبع أهمٌة 



االنضباط فً أنه ٌنمً لدى الطالب اإلحساس بالمسؤولٌة، أما فً حال عدم االنضباط فإنه ٌؤدي إلى تدهور العالمات، 

 .ا ٌجعله فً تهرب بشكل دائم، وعدم الرغبة فً القٌام بأي عمل أثناء حٌاتهنتٌجة قلة المعلومات التً ٌتلقاها، كم

 خاتمة اذاعة مدرسية عن االنضباط

ٌّة لهذا الٌوم الجمٌل، تلك التً تحّدثنا بها عن اكثر الظاهر المدمرة وقد وصلنا بكم إلى نهاٌ ة فقرات إذاعتنا المدرس

للجمتع،والتً تستمر بتهدٌد عدد كبٌر من طالبها األعزاء، ومع تنامً تلك الظاهرة كان ال بّد لنا من توجٌه ناظركم الكرٌم 

ٌّة عدم السماح لها من الوصول إلى غاٌة طالبنا فً الّنجاح والتفّوق الذي طالما جاهد  إلى مدى خطورتها، وعلى أهم

العدٌد من أبنائنا فً تحقٌقه، وقد استمعنا جمًٌعا إلى العدٌد من الفقرات اإلذاعٌة الغنٌة بالنصائح والتوجٌهات التً تعود 

كّل الّشكر والتقدٌر لكم على بالّنفع على المجتمع، فكّل الّشكر واإلحترام إلى طالبنا القائمٌن على تحضٌر تلك الفقرات، و

 .حسن االستماع، والّسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 


