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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  

  

  الفصل األول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خلفية الدراسة ومشكلتها
  

  

  مقدمة 1.1
  
لَقَد من اللّه علَى الْمؤمنين ِإذْ بعثَ فيهِم رسوالً من َأنفُسهِم يتْلُو علَيهِم آياته  : "تعالى اهللا قال

كِّيهِمزيالٍل  وي ضُل لَفن قَبِإن كَانُواْ مةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيبِينٍ وم".  

  ). 164سورة آل عمران آية( 

  .هي السنة المطهرة: الحكمة

  

صلى اهللا عليه وسلم ـ رسوال ونبيا، أزال به الجهـل    القد من اهللا علينا أن بعث لنا ـ محمد 

خير السـبل وأقومها،فإنـه    إلى به الحق، وأزهق الباطل،وقاد األمة وأنار به العقول وأقام اهللا

لخير قائد، وعلمها الكتاب فإنه ألعظم معلم للبشرية، فالمتأمل في سيرته صلوات ربي وسالمه 

عن استخدام ما حباه اهللا من أساليب ووسائل لتعليم الصحابة رضـوان   يجد أنه لم يتوانعليه 

  .جيال بعد جيللينقلوا العلم  اهللا عليهم

  

ضـرورة   أصبحرباً من الترف، بل ضم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية لف

أي أن الوسـائل  ( ضرورات لضمان نجاح تلك النظم وجزءاً ال يتجزأ في بنية منظومتهامن ال

 ية في عمليتيعلى الوسائل التعليمبداية االعتماد  أنومع  )تعتبر أساسا في بناء النظام التعليمي

تطورت تطوراً متالحقاً كبيراً في  أنما لبثت ،  فإنهاة ، قديم تاريخيةالتعلم والتعليم لها جذور 

  .اآلونة األخيرة مع ظهور النظم التعليمية الحديثة
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أي اإلشارة باليـد واالصـبع وحركـة الـرأس     ( اإلشارةوقد مرت الوسائل التعليمية ومنها 

 إلـى حتى وصـلت   أخرى إلىطويلة تطورت خاللها من مرحلة حل ابمر ...)وتعبيرالوجه 

 مراحلها التـي نشـهدها اليـوم فـي ظـل ارتباطهـا بنظريـة االتصـال الحديثـة          أرقى
)Communicational Theory ( نظم   واعتمادها على دخل ال    )Systems Approach(  م
  t.orgla/arabic/2.htm-http://www.aii .)2009العبيد، (
  

عصر الثورة العلمية والتكنولوجية واالنفتاح العلمي عـن طريـق    بأنهعصرنا الحاضر  يزيتم

 نوأ.التواصـل بـين الشـعوب   وسهلت  العوائق،والمعلومات التي كسرت  االتصال،شبكات 

ميـع مجـاالت   طرأ علـى ج  الذيالتحديات السابقة التي يواجهها العالم اليوم والتغير السريع 

رفي والسكاني والتكنولوجي يجعل من الضـروري علـى المؤسسـات    الحياة واالنفجار المع

، ومواجهة هذه التحديات أهدافهابالوسائل التعليمية الحديثة لتحقيق  تأخذ أنالتربوية والتعليمية 

تي يمكن االستفادة منهـا  التطور العلمي والتكنولوجي كثيراً من الوسائل الجديدة ال أضافولقد 

الفرد لدرجة عالية مـن الكفايـة تؤهلـه     إعدادحيث يتم  ،في تهيئة مجاالت الخبرة للمتعلمين

  .لمواجهة تحديات العصر
  

ولقد تعددت وسائل التربية في العصر الحديث ولم يقتصـر التعلـيم علـى طريقـة اإللقـاء      

عملية التعليم والـتعلم ومـن أهـم    جل تسهيل ، واستخدمت الوسائل المختلفة من أوالمحاضرة

 –اللوحـات   -الكتـاب  –الطباشير  –السبورة : الوسائل المستخدمة في التعليم والتعلم الحديث

وجميع الوسائل المرئية والمسموعة التي تسهل .... الكمبيوتر –الفيديو  –التلفاز  -المجسمات

   .عملية التعليم والتعلم
   t.orgla/arabic/2.htm-http://www.aii)2009العبيد، (
  

هـذا الـدور    أنفي النظام التعليمي، ورغم  اًتلعب دور أنوالوسائل التعليمية  لإلشارةويمكن 

هذا الدور في مجتمعاتنا العربيـة   أن إالمجتمعات التي نشأ فيها هذا العلم، وضوحاً في ال أكثر

وجدت ، دون التأثير المباشر في عملية  إنتعدى االستخدام التقليدي لبعض الوسائل يعموماً ال 

  .م يم والتعلالتعل

  

ومن الجدير ذكره أن المعلم من أهم المحاور األساسية في عملية التعليم والتعلم، والذي تقـوم  

أو سوء به كل الوسائل األخرى وتصلح بصالحه وحسن استخدامه لها، وتفشل بفشل استخدامه 

  .استعماله لها
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فال يمكن الحديث عن القضايا التعليمية والمشكالت التي تواجه العاملين في هذا المجـال دون  

في العملية التربوية ، فالمعلم  مهمة الوسائل التعليمية باعتبارها ركيزةلى الحديث عن إاللجوء 

األخرى التي يجب أن يتمتع إلى العناصر  إضافةالذي يحسن استخدام هذه الوسائل،  هو الناجح

بها في المواقف التربوية المختلفة، فإذا كانت هذه هي مكانة الوسيلة التعليميـة فـي المجـال    

التعليمي فمن الضروري تسليط الضوء عليها بتركيز قوي يوضح هذه الحقيقة لمـن يجهلهـا   

مجال التعليم بـأن  ويذكر المتغافلين عن أهميتها التي تنبع من المبدأ الذي يفرض  نفسه على 

تقوم بأدوار أساسـية فـي    إنهاالوسيلة ليست حشوا لفراغات ال يجد المعلم غيرها لسدها، بل 

الرسالة العلمية والتربوية إلى األجيـال   إيصالإعانة المعلم على أدائه للمهمة التي يتحملها في 

الوسيلة في حد  نإحيث . المتلقية بأساليب جذابة ومشوقة ال يمكن أن تكون إال بواسطتها غالبا

متفاعل مع الموقف التربوي وهي تنقله من شخص سلبي  ذاتها تجعل المتعلم في موقف ايجابي

 جامد إلى أوسع مجاالت التفاعل المثمر مع المواقف التربوية التي تمر به داخل غرفة الدراسة

األمـة اإلسـالمية    لوسائل التعليمية فيما يتعلق بمنهجألهمية ايظهر جانب آخر  كما،وخارجها

" والسنة النبوية المطهـرة " ن الكريم آالقر" عني بذلك كتاب أعز وجل و اهللالذي ارتضاه لها 

أن  إلـى معظم كتب التربية اإلسالمية تشير  إنوليس الحديث عن هذين العنصرين بجديد بل 

االستخدام لكنهـا  القرآن الكريم والسنة لم يغفال الوسائل التعليمية ، وهي تذكر نماذج من ذلك 

  .)2009فتحي،(.مقتضبة
technoglgy/ww3.htm-http://www.khayma.com/education   

  

التعلـيم وتوصـيل    إنجـاح الوسيلة التعليمية ودورها في  بهملمما سبق نستنج أن اإلسالم لم 

ن الكريم والسنة النبوية وفهمها وإدراكها فقد ذكرت الوسائل التعليمية في القرآالرسالة العلمية 

بعض الباحثين أن ضرب األمثال والقصة وعناصـر الكـون والـرحالت     إذ اعتبرالمطهرة،

مثَـُل   "فمثالً قوله عز وجـل   .ن الكريمئل التعليمية التي ذكر ت في القرآالتعليمية من الوسا

ا من دونِ اللَّه َأوِلياء كَمثَِل الْعنكَبوت اتَّخَذَتْ بيتًـا وِإن َأوهـن الْبيـوت لَبيـتُ     الَّذين اتَّخَذُو

 ونلَمعكَانُوا ي لَو وتنكَب41(سورة العنكبوت آية   "الْع(.  

  .وسيلة ضرب األمثال من وسائل التعليم والتعلم اعتبرت

اتنَا في الْآفَاق وفي َأنفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّ َأولَم يكْف سنُرِيهِم آي "وقوله عز وجل 

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع َأنَّه كب53( آيةسورة فصلت "  بِر(.  

 ذكر عناصر الكون من نبات وحيوان وطيور وماء وجبال وفلك وحشرات وغير ذلك عتبرتأ

  .التعليم والتعلم وسيلة من وسائل
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آدم  ابنـي قصـة   والتعلم مثلوالعروض العملية اعتبرت وسيلة من وسائل اإليضاح والتعليم 

 بتفاصـيله عندما قتل أحدهما اآلخر فتوضح القصة التي تمت بها الجريمة وتصف الموقـف  

  .وكيف يوارى الميت التراب

  

  

الدراسة ترتكز عليها هذه  لمطهرة والتية في السنة النبوية اكما ال بد من ذكر الوسائل التعليمي

لـت  ثـم تحو  بينهم،ان حياته عليه الصالة والسالم كان القدوة العملية الحية للمسلمين إب فالنبي

يهم أعماله ريوم القيامة وكما كان يحدثهم بكلمات وكان ي إلىالمنهج الذي تركه لهم  إلىالقدوة 

باشر أو بالتلميح أو أساليب أخرى تدخل ضـمن مـا   وإشاراته نموذجا تطبيقيا إما بالتوجيه الم

سريعة بعض الوسـائل التـي اسـتخدمها      الوسائل التعليمية ونذكر في لفتةنطلق عليه اليوم ب

التي منها ما يتضمن اإلشارة وغيرها فقد استخدم الرسول في و الرسول عليه الصالة والسالم

ليه ، وعـن عناصـر   آن علكتابة القر الحجري تعليم الصحابة ضرب األمثال والقصة واللوح

عليه السالم يوضح طريق الخير  هالكون في فضل العالم على العابد ورسوم توضيحية كرسم

وطريق الشر ،والعروض العملية في تعليم الصالة والحج والتيمم ففي الصالة قصـة الرجـل   

َأيتُ النَّبِي صـلَّى  ر "عليه الصالة والسالم  عن جابر عن الرسول لصالته ، وفي الحج المسيء

ي لَعلِّي لَا اللَّه علَيه وسلَّم يرمي علَى راحلَته يوم النَّحرِ ويقُوُل ِلتَْأخُذُوا منَاسكَكُم فَِإنِّي لَا َأدرِ

هذي هتجح دعب ج774:،رقم192،ص1412مختصر مسلم،(. "َأح(.  

  

الم المعبرة مثل تغير مالمح الوجه أو هيئة الجلسة أو اإلشارة باليد وحركاته عليه الصالة والس

غيرهما ويهدف التعبير أو تجسيم األحاسيس وبلورتها بحيث تعرض سـماتها   أواألصابع  أو

الواضحة المعبرة على المشاهد وهي تختلف عن أفعال اإلنسان األصلية التي يقوم بها في أكله 

كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ِإذَا خَطَب احمرتْ : بد اللَّه قَاَلعن جابِرِ بنِ ع وشربه،

بعثْتُ  :صبحكُم ومساكُم ويقُوُل :عينَاه وعلَا صوتُه واشْتَد غَضبه حتَّى كََأنَّه منْذر جيشٍ يقُوُل

ةُ كَهاعالسنَِأنَا وقُوُل ،اتَييطَى وسالْوو ةاببالس هيعبِإص نيب نقْريو:  يثدالْح رخَي فَِإن دعا بَأم

اللَّه تَابقُـوُل َأنَـا    ،كي لَالَةٌ ثُمض ةعكُلُّ بِدا وثَاتُهدحورِ مالُْأم شَرو دمحى مدى هدالْه رخَيو

  ."ى بِكُلِّ مْؤمنٍ من نَفْسه من تَرك مالًا فَلَأهله ومن تَرك دينًا َأو ضياعا فَِإلَي وعلَيَأولَ

  .)1435:،رقم359،ص4،ج1412،صحيح مسلم( 

  

واستخدم الرسول عليه الصالة والسالم اإلشارة باإلصبع في عدة مواقف مثل تشبيه التكـاتف  

قرب الساعة مـع البعثـة   ة بالبنيان المرصوص، وتبيين مكان كافل اليتيم ، وشدبين المؤمنين 
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ن حرمتهما على رجال أمة اإلسـالم  ليه السالم للحرير والذهب في تبياالنبوية ، واستخدامه ع

مصطفى فأثّرت فـي تعلـيم   وغير ذلك كثير من الوسائل واإلشارات التي استخدمها الحبيب ال

سـيوفي  جيل حتى عصرنا الحديث، حيث في هـذه الدراسـة    إلى وها من جيلالصحابة ونقل

ومـدى   عليه السـالم  والوسائل  التي استخدمت عند الرسول اإلشارةمن حق  ابعض الباحث 

  .التدريس في مجتمعنا الحاضرباستخدامها 
  

  الدراسة مشكلة 2.1

  
تخدام الوسـائل  يس واسمن الكتب التي كتبت عن أساليب التدر اًالحظ الباحث أن هناك كثير 

 كمـا معظمها ينسب إلى الغرب الستخدامهم الوسائل واإلشارات فـي التربيـة،    نالتعليمية وأ

يبين خالل  أنالحظ قلة من الكتب عن اإلشارة في التربية من الكُتّاب والمؤلفين العرب، فأراد 

ة والسالم وهو شرف خلق اهللا محمد عليه الصالأفي التعليم كانت على يد  اإلشارة أنبحثه هذا 

ـ أالصحابة رضوان اهللا عليهم الذين قادوا العالم  ىالذي رب األولالمعلم  وبفضـل   هجمع بهدي

فـي سـلوكهم    أثرتتعليمه عليه الصالة والسالم الذي صقل شخصياتهم وعلمهم وفق تربية 

  .وريادتهم وقيادتهم للعالم

  

 لإلشـارات واسـتخدامه   شـارته إعليه الصالة والسالم وفضل  هوتنطلق هذه التربية من حديث

الرسول عليه  ألحاديثالواضح في تربية الصحابة وحفظهم  األثروالوسائل التعليمية لما لذلك 

 أو بإصـبعيه  أشارالنبي عليه السالم  أنيذكروا  أن لألحاديثالصالة والسالم فلم ينس الرواة 

 أثنـاء  -شـاء اهللا  إن -األحاديـث في تفصيله في روايـة   سيأتيغير ذلك كما  أوشبك بينها 

  .استخراجها ورصدها خالل البحث

  

حد خريجـي  ه أنّعط حقه في كتب التربية، بحكم أكما وقد الحظ الباحث أن هذا الموضوع لم ي

وزمالئـه فـي   عربيـة  حد مدرسي التربية اإلسالمية واللغـة ال وأصول الدين وأكلية الدعوة 

و ث إلى الكتابـة عـن اإلشـارة    تخصصات أخرى في بيت المقدس لذلك توجهت همة الباح

  .الطبيعي هحتى يوضع هذا الموضوع في مكانالوسائل التعليمية 

  
كما وقد الحظ الباحث أيضا أن اهتمام التربويين باإلشارة بشكل خاص والوسـائل التعليميـة   

ن آأساليب التدريس والتي يرجعونها إلى الحديث النبـوي والقـر  بقل من اهتمامهم أبشكل عام 

من أساليب سرد قصصي أو إثارة تساؤالت وغيرها من أساليب التـدريس المتنوعـة؛   الكريم 



 6 
 

فأراد الباحث أن يلفت انتباه المعلمين إلى استخدام الوسائل واإلشارات كما كان يفعـل المعلـم   

ومعلمو  واإلسالمية ةالمعلمون في األوساط العربي ليستفيداألول الرسول عليه الصالة والسالم 

  .سالميةاإلالتربية 

  

  

  

  أهداف الدراسة 3.1

  
  :إلى ما يلي هذه الدراسةهدف ت

  

في تدريس التربيـة   اإلشارات التعليمية الواردة في السنة النبوية بعض أنواعالكشف عن ) 1

 .اإلسالمية

 .معرفة مدى استخدام المعلمين في التدريس لهذه اإلشارات) 2

 في تدريس التربية اإلسالمية الكشف عن أنواع الوسائل التعليمية المستخدمة ) 3

 عرفة مدى استخدام المعلمين في التدريس للوسائل التعليمية م) 4

معرفة مدى استخدام اإلشارات والوسائل التعليمية الحديثة في تدريس التربية اإلسالمية في ) 5

  .صلى اهللا عليه وسلمأضواء هدي المصطفى 

  

  :الدراسةأسئلة 4.1
  

  _:جابة عن األسئلة التاليةتسعى هذه الدراسة إلى اإل

اإلشارات التعليمية التي استخدمها الرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ في تعلـيم     ما أنواع) 1

  الصحابة ؟ 

فـي   مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارات في تدريس مادة التربيـة اإلسـالمية   ما) 2

  ؟مدارس شرقي القدس

المرحلة التعليمية  الخبرة، العلمي،المؤهل  المعلم،جنس (  :التاليةثر كل من المتغيرات أما ) 3

علـى مـدى اسـتخدام    ) نوع المدرسة  المعلم،الصفوف التي يدرسها  المعلم،التي يدرس بها 

  .معلمي التربية اإلسالمية في مدارس شرقي القدس للمراحل التعليمية الثالث
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  فرضيات الدراسة 5.1
  

  :ياغة الفرضيات اآلتيةص تلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم

فـي   )α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  :  الفرضية األولى

تعزى إلى جـنس   مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية

  ).ذكر، أنثى(المعلم 

  

فـي    )α= 0.05(د مستوى الداللـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن: الفرضية الثانية

تعزى إلى المؤهل  مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية

 )ثانوية، دبلوم متوسط، بكالوريوس، ماجستير( العلمي للمعلم

  

ى مدفي  )α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :  الفرضية الثالثة

إلـى سـنوات   تعـزى   استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية

 ).فأكثر 15، 14-10، 9-5، 4-1(  الخبرة لدى المعلم 

  

فـي    )α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  : الفرضية الرابعة

تعزى إلى المرحلة  تدريس مادة التربية اإلسالميةمدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في 

 ).، ثانوي9-7 ي، ابتدائ6-1(التعليمية التي يدرس فيها المعلم

  

فـي   )α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  : الخامسةالفرضية 

عـزى إلـى   ت مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربيـة اإلسـالمية  

  ).12-10، 9-7، 6-4، 3-1(الصفوف التي يدرس فيها المعلم

  

فـي   )α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  : سادسةالفرضية ال

نـوع   إلـى تعزى  مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية

  )الشهب أوقاف، خاصة معارف إسرائيلية ، حسني( المدرسة،
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  الدراسةية أهم 6.1

  
هذا البحث من حيث تعلقه بالوسائل التعليمية وخاصة منها اإلشـارة والمتعلقـة    أهميةتنبع ) 1

  .بالرسول عليه الصالة والسالم

و في ظل ندرة الدراسات السابقة في هذا المجال التربوي محليـا وعربيـا حسـب علـم     ) 2

 .الباحث

جل إحياء سـنة المصـطفى   ام إشارات الرسول في التعليم من أمين إلى استخدتوجيه المعل) 3

  .صلى اهللا عليه وسلم

من المتوقع أن نتائج هذا البحث قد تساعد على إعطاء أهمية لمثل هذه الوسـائل التعليمـة   ) 5

 .عامة واإلشارة خاصة كإحدى الوسائل التعليمية المناسبة لعملية التعليم والتعلم

  

  ات الدراسةمحدد 7.1
  

  :ستحدد نتائج هذه الدراسة بالمحددات التالية

  

الموجـودة فـي    للمدارس 2009-2008المحدد الزماني الفصل الثاني من العام الدراسي ) 1

  .شرقي القدس

إعداديـة   –مدارس القدس داخل الجدار في جميـع المراحـل ابتدائيـة    : المحدد المكاني) 2

  .إسرائيلية معارف /سني األشهب ح أوقاف/ خاصة / أي كانت .وثانوية

  .في مدراس القدس لجميع المراحل ومعلمات التربية اإلسالمية معلمو :الدراسةمجتمع ) 3

ومعلمة يعلمون التربية اإلسالمية في مختلف مـدارس   امعلم) 220(ع الدراسة تممجوقد كان 

  .القدس
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  مصطلحات الدراسة  8.1
 

إلى  يالمنه المشيرخذ من المصدر ، وهو االمتداد الموهوم اآلهي المعنى الحاصل ب: اإلشارة 

  .)4،ج1424ابن منظور ، ( المشار إليه 

 آلـة ا باليد أو الرأس أو العين أو العصا أو أية مهي التلويح بأي شئ إ: ضا باإلشارةويقصد أي

  .هية ترادف النطق في المعنى وتؤازرأخرى لإلفهام والتفهيم فهي من هذه الناح

  .)1996 ،التهانوي(  

  

  .يقصد بها العوامل التي تقرر اكتساب اإلنسان اإلشارة :إشارةتربية عن 

واسـتخدامه الموقـف لإلشـارة علـى      فهي تعرف اإلنسان بنفسه  :اإلشارةتربية من خالل 

  .المستوى االنفعالي واالجتماعي

  

االلتـواء  ل االنثنـاء و وهي االهتمام بهدف اإلشارة وجوهرها بحد ذاتها مث :اإلشارةتربية في 

  .وما يرافقها من سرعة وبطء بوسعو خفض، والقبض وبشروالرفع وال

الم من البيئـة  هي كل ما استخدمه الرسول عليه الصالة والس: الوسائل التعليمية عند الرسول 

/ الوسائل مثل العصا  هذهخذ الحكمة والخبرة من استخدامه عليه السالم المحيطة في زمنه وأ

  ).صغير األذنين ( .....كالجدي األس /الرسم 

  

وهي وسائل سمعية أو بصـرية كـاللوح والطباشـير    : الوسائل التعليمية  في العصر الحديث

والخرائط والكتب المدرسية والحاسوب وغيرها من التقنيات الحديثة فـي   ةوالصور التوضيحي

  .)1997،السيد ( . ستعمل في التعليم من البيئة المحيطةيالوسائل ، أو ما 

  

   -:التربية

  " ربا الشيء يربو ربواً " جاء في لسان العرب

التربية وتعني إنشاء الشـيء حـاالً    :األصلالرب في  :القرآنوجاء في المفردات في غريب 

  .حاالً إلى حد التمامف

. التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله معنىالرب في األصل مصدر ب :المعانيوجاء في روح 

  .) 1994،وسيلاأل(
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  الفصل الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــ

  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة  1.2
  

  اإلشارة لغة  1.1.2

  
  : ورد في تعريف اإلشارة أن اإلشارة مصدر أشار، ولها ثالثة معانٍ" 

  .الذي هو تعيين الشيء بالحس: األول المعنى المصدري*

ر، وهو االمتداد الموهوم اآلخذ من المشـير المنتهـي إلـى    الثاني المعنى الحاصل بالمصد* 

  .المشار إليه

  .)4، ج1424ابن منظور، " (ألنه هنا أو هناك: الثالث تعيين الشيء بالحس*

أومـأ، ولكـون ذلـك بـالعين والكـف      : أشـار إلـى و شـور    " جم الوسيطورد في المعو

يث كان يشير في الصالة، أي يومئ وفي الحد". شاربيده أي أ هوشور إلي............والحاجب

ِإذَا َأشَار َأشَـار بِكَفِّـه كُلِّهـا، وِإذَا     "ومنه الحديث . باليد والرأس، أي يأمر وينهى باإلشارة

تصر مخ (". ،تَعجب قَلَبها، وِإذَا تَحدثَ اتَّصَل بِها فضرِب بِراحته الْيمنَى باطنِ ِإبهامه الْيسرى

أراد أن إشـاراته   )20ص، 7في اتحاف الخيرة المهرة، ج روي هـ ، 1412صحيح مسلم،

كلها مختلفة، مما كان في ذكر التوحيد والتشهد، فإنه كان يشير بالمسبحة وحدها، ومـا كـان   

إذا تحدث اتصـل بهـا، أي   : غير ذلك كان يشير بكفه كلها ليكون بين اإلشارتين فرق، ومنه

تؤكده، وفي حديث عائشة من أشار إلى مؤمن بحديدة أراد قتله حل دمه،  وصل حديثه بإشارة

  .أي حل للمقصود بها أن يدفعه عن نفسه ولو قتله

  

   "أشار إليه بيده أو نحوها أومأ إليه معبراً عن معنى من المعـاني :" وورد في المعجم الوسيط

  .).1972أنيس وآخرون،( 
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  :اإلشارة اصطالحاً 2.1.2

  

أي أن ( ).1420،المنـاوي (ترادف النطق في المعنى ،النطق فيه يح بشيء يفهم منهوهي التلو

  ).اإلشارة تغني عن النطق بالعبارة 

  :واإلشارة قسمان

  .إشارة عقلية) 1

  ).1996 ،التهانوي. ( إشارة حسية) 2

العصا  نَّ اإلشارة هي التلويح بأي شيء كان، إما باليد أو الرأس أو العين، أوأ يتبين مما سبق

أو أية آلة أخرى لإلفهام والتفهيم؛ فهي من هذه الناحية ترادف النطق في المعنـى وتـؤازره،   

وإن أبرز دليل على عظيم أهمية اإلشارة في تفاهم النوع البشري نلمسه عند البكم، فإن األبكم 

كـون  باإلشارة يعبر عما يختلج في نفسه تعويضا عن النطق، فكأن اإلشارة جهاز نطق ولكن ي

ذلك بالحركة، فاإلشارة لغة معبرة تغني عن العبارة هذا إذا كانت مفردة، أما إذا كانت مقترنة 

في عملية التعليم والتعلم  ماًمهبالنطق فهي تزيد من اإليضاح والتوضيح، ثم إن لإلشارة دوراً 

  .والتربية، وسيشير الباحث إلى هذا الدور بعد قليل

لداللة اللغوية واالصطالحية لمعنى اإلشارة، إن أكثر األلفاظ في ثم إن هناك عالقة قوية بين ا

  .العربية تبدأ مادية وتنتهي معنوية

  

ـ  "حل الجملر" تدل على شيء مادي وهو) الكَتْم(فعلى سبيل المثال كلمة  ورت مـع  ، ثـم تط

  .)1972خرون،آنيس وأ( )أي السر أو السكوت ( الزمن لتدل على شيء معنوي

ال كلمة اإلشارة كانت في البداية تدل على اإلشارة المادية الحسية ثم تطـورت  فعلى سبيل المث

عن الكالم المنطوق في التفاهم بين بني البشر لذا  يبعد ذلك لتدل على ناحية معنوية وهي تُغْن

  .فهي وسيلة فعالة في التربية

  

  :اإلشارة في التربية وعالقتها بالنطق3.1.2

  

ر عما يريده منطوقاً، فإنـه يتـرجم عـن ذلـك     الطفل قبل أن يعبدلت التجربة والمراقبة أن 

باإلشارة اليدوية أو العينية أو البصرية أو بالرأس وهكذا فإن فهم المعاني عند الطفـل يسـبق   

التعبير بالمباني ليحاول الطفل أن يترجم عن معاني األشياء بلغته فيعجز عـن ذلـك، وذلـك    

ه، فيلجأ عند ذلك لإلشارة، وكل ما يريد فـي البدايـة   لضعف آلة النطق وهي اللسان، وتوابع
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وقبل تعلم اللغة يعبر عنه باإلشارة، ثم يتطور بعد ذلك إلى مقاطع معبرة عما يريد، ثـم بعـد   

  .عند الطفل  المهمذلك يتشرب اللغة، فاإلشارة لها دورها 

ـ  ثأثر التم"عنوانها  وفي دراسة علمية متخصصة ي قـدرات  يل الحركي للنصوص اللغويـة ف

  : ، وصل الباحث إلى عدة نتائج منها"التعبير الشفوي لطلبة الصف الثاني االبتدائي في األردن

  

إن التجربة التي أجريت على الطلبة في التعبير الشفوي في المدرسة، ورافقتها اإلشـارات  * 

والحركات، كانت تحظى بالقبول من الطلبة، حيث كانت تظهر على وجوه الطلبـة عالمـات   

) اإلشـارة (لمرح والسرور في أثناء التعلم، ووصل الباحث إلى االستدالل على أهمية الحركة ا

التي أدت إلى اندماج الطلبة وتفاعلهم مع المعلومات التي يمثلونها حركياً، وفي ذلـك تعزيـز   

ا النتقال أثر التعلم، وأن المجموعة التالية التي لم تستخدم فيها اإلشارة والحركات كان تحصيله

ضرورة استثمار الميـل  بأقل، وكان التباين بين المجموعتين كثيرا وانتهى الباحث إلى القول 

  .الطبيعي لألطفال للحركة، في تدريس التعبير الشفوي

إن أسلوب التمثيل الحركي يعمل على إثارة جو من الفرح والسرور عند األطفال، ويجعلهم * 

  أفضل، وينمي اتجاهاتهم اإليجابية نحـو الـتعلم   قادرين على استيعاب المادة العلمية بصورة

  .)1990، أبو حرب(

  

، أن هناك أهميـة قصـوى   "مناهج التربية البدنية المعاصرة" ويرى باحثان آخران في كتابهما

" للتربية الحركية، وللتربية بالحركة ويريان أن هذه أكثر ما تتمثل في الرياضة حيث يقـوالن  

ة فطرية وغريزية فهي مولودة معنا فتنمو بنمونا ولقد أودعهـا  وحركة اإلنسان ظاهرة طبيعي

فينا الخالق العظيم لنواجه بها متطلبات الحياة والبقاء ولقد وهب اإلنسان قـدرا كبيـرا مـن    

القدرات البدنية، لم يكشف النقاب عن حدودها النهائية بعد، وهذه حكمة اهللا وإرادته في بقـاء  

  ).2000،والخوليعي الشاف( ) وحفظ النوع اإلنساني

  :ويصل الباحثان إلى نتيجة مفادها

  

  

إن الحركة في نتاج عمل متوافق بين األعصاب والعضالت والحركات وهي نوعان، إرادية " 

ال دخل لإلنسان في عملها فهي تتم بطريقـة غيـر واعيـة     الالإرادية، والحركات إراديةأوال 

ا الحركة اإلرادية فهي حركة مقصودة واعيـة  وتنبع من المراكز المنعكسة في مخ اإلنسان، أم

ومع كل حركة جديدة يتعلمها الفرد يتم عمل مسار عصبي جديد وكلما تكررت الحركة عـدة  

اً، وهكـذا حتـى تتصـل الحركـة     لمسار الجديد حتى يصير ممراً معبدمرات، استخدم هذا ا

  ).اتقان الحركة هي: المهارة( ).2000 ،الخوليو الشافعي" (بالمهارة
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ومما سبق نستنتج أن الحركة هي الروح الحقيقية التي تغذي اإلشارة وكلما تعمقـت الحركـة   

دقت اإلشارة وذلك بتأسيس أكبر عدد ممكن للمسارات العصبية العضلية فهذه إشـارة باليـد،   

وكلمـا توسـعت   ...وهذه إشارة باإلصبع وهذه إشارة بالكف وهذه إشارة بـالعين وبـالرأس  

لهـذه الحركـات    ،)المبرمج( اعدة التعبير عند الفرد ثم إن التكرار المقنناإلشارات توسعت ق

واكتسابها بمهارة، ومـن الممكـن    وتثبيتها واإلشارات سيعمل مع الزمن على تأكيد مساراتها

  :مسارات ةتحديد التربية باإلشارة في ثالث

  .تربية عن إشارة: المسار األول

  .تربية من خالل اإلشارة: المسار الثاني

  .التربية في اإلشارة: المسار الثالث

  .العوامل التي تقرر اكتساب اإلنسان اإلشارة: فالتربية عن اإلشارة نقصد بها

فهي تعرف اإلنسان بنفسه وجسمه واستخدامه الموقف لإلشارة : أما التربية من خالل اإلشارة

  .واالجتماعي االنفعاليعلى المستوى 

  

بهدف اإلشارة وجوهرها بحد ذاتها، وهذا المسار  االهتمامبها  ونقصد:وأما التربية في اإلشارة

يرى أن اإلشارة ينبغي أن تؤدي كهدف في حد ذاتها ناهيك عن حيثيات التربية اإلشارية التي 

وما يرافقهـا  ....، والرفع، والخفض والبسط، والقبضوااللتواء، االنثناء: تكاد ال تنحصر مثل

  .ر ذلكمن سرعة وبطء وبِشر وعبوس وغي

  

وكل هذه األمور تساعد على توصيل المراد من خالل اإلشارة إلى اإلنسان المخاطـب، ودل  

التأمل والتفكر في أن لإلشارة طرفين اثنين وثالثة عناصر، فأما الطرف األول وهو المشـير  

في المشار إليهما، والعنصر الثالث اإلشارة  االثنانوالطرف الثاني المشار إليه، والعناصر هما 

ماهراً لبقاً رقيقاً صادقاً في إشارته كلما كان أبلـغ فـي   ) المعلم(حد ذاتها، وكلما كان المشير 

التأثير في طالبه وسامعيه، وكلما كان المشار إليه ناضجا معلماً يفقه حقيقة اإلشارة كان ذلـك  

  ).2000،والخوليالشافعي ( . أبلغ وفي النفس أنجع

  

  : اهللا عليه وسلماإلشارة عند النبي صلى  4.1.2
  

عندما نعود قبل ألف وأربعمائة عام ويزيد لندرس اإلشارة عند النبي صلى اهللا عليم وسلم فإننا 

اليـدين  بنجد أنه عليه الصالة والسالم كان يجمع في تعليمه بين البيان في العبارة واإلشـارة  

  ".يعلمهم إياه الكريمتين توضيحاً للمرام وتنبيهاً على أهمية ما يذكره للسامعين أو
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  ).1997 أبو غدة،(  

كثـرة   -صلى اهللا عليه وسـلم -حيث كثر استعمال اإلشارة في التربية والتعليم عند الرسول 

والرجـل   واألصـابع، فكانت اإلشـارة باليـد    الجسم،ملفتة، وكانت اإلشارة بمختلف أعضاء 

  .بالرأس والعين والبطن والصدر واإلشارة

  

ـ ـ صلى اهللا ع فكان الرسول  قضية تعليميـة يشير بهذه األعضاء أو إليها لتوضيح  ليه وسلم 

إذ أنَّ عماد هذا البحث يدور حول اإلشارة عند الرسول  الوسيلة،وهذا مثال على هذه  وتربوية،

  .وسلمصلى اهللا عليه 

َأشَـار بِِإصـبعيه   َأنَا وكَافُل الْيتيمِ في الْجنَّة هكَذَا ، و": -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 

  .)5304:،رقم401،ص3،ج2000،البخاري( "السبابة والْوسطَى وفَرج بينَهما

  

متجاوران  ماه السبابة والوسطى ، وهيبإصبع ـ  ـ صلى اهللا عليه وسلم  الرسولفعندما أشار 

اإلصبعان السـبابة   ، ثم فرج بينهما قليال ليعرفا فهذا توضيح وشرح عملي لقوله السابق ، إذ

والوسطى متجاوران، وال ينفصالن أبدا ، وكذلك الرسول وكافل اليتم ، فهما في مكان واحـد  

  .أنا وكافل اليتيم سنكون معاً في الجنة: وهذا أبلغ من الكالم التقريري . في الجنة 

قـال عليـه الصـالة    : روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن أبي موسى األشعري قالو

" الْمــْؤمن ِللْمــْؤمنِ كَالْبنْيــانِ يشُــد بعضــه بعضــا ، وشَــبك بــين َأصــابِعه"والســالم 

  )2446:،رقم104،ص2،ج2000ري،االبخ(

تداخل بعضه في بعض وأخشب بعضه في بعض وشـبك  ": شبك الشيء شبكاً" فمعنى شبك  

  ).1972،وآخرون أنيس( .مبالغة من شبك

) باب تشبيك األصـابع ( هذا المبحث البخاري وغيره في كتب األحاديث باباً سموه ولقد أفرد ل

  .في المسجد وغيره

ولقد أوردوا فيه الحديث السابق وورد أيضاً في هذا الباب حديث آخر وهو قولـه صـلى اهللا   

صلَّى اهللا علَيـه وسـلَّم    عنِ النَّبِي, ، رضي اللَّه عنْهما  عمرووعن عبد اِهللا بنِ "عليه وسلم 

كَيفَ أنت يا عبد اهللا بن عمر ِإذَا بقيتَ في حثَالَة من النَّاسِ ، قَـد مرجـتْ عهـودهم    : قَاَل 

ِهللا ، ؟ فَكَيفَ َأصنَع يا رسـوَل ا : وَأمانَتُهم ، واخْتَلَفُوا وصاروا هكَذَا وشَبك بين َأصابِعه قَاَل 

قَـاَل سـعيد بـن     .تَْأخُذُ ما تَعرِفُ وتَدع ما تُنْكر ، وتُقْبُِل علَى خَاصتك وتَدع عوامهم: قَاَل 

   ".مرجتْ عهودهم لَم يفُوا بِها: حثَالَةُ النَّاسِ رداءتُهم ، ومعنَى قَولَه : منْصورٍ 

  )480:م، رق382، ص4، ج2001العيني، ( 
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في  فالباحثلالختالف والفتن والتشابك بين الناس  -عليه الصالة والسالم-تعبيره  فالناظر إلى

عليه  -جميع قواميس اللغة عن عبارة تعبر عن اختالف الناس فلن تجد عبارة أبلغ من إشارته

لالبتعاد عنها وألخذ مـا  في ذلك أعظم تحذير للفت االنتباه  أصابعه،بتشبيك -الصالة والسالم 

  .أهل الجهل عامة ومجانبةيد واإلقبال على أهل العلم خاصة يفيفيد وترك ماال 

  

في دخول العمرة في الحج واشتباكها معا إذ  -صلى اهللا عليه وسلم - هأيضا إلى حديث والناظر

برت لَـم َأسـقْ الْهـدي    لَو َأنِّي استَقْبلْت من َأمرِي ما اسـتَد  -صلى اهللا عليه وسلم -يقول

 ةً ، فَقَامرما علْهعجلْيلَّ وحفَلْي يده هعم سلَي نْكُمم كَان نةً ، فَمرما علْتهعلَجو   ـناقَةُ بـرس

ه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم  َأِلعامنَا ، َأم ِللَْأبد ؟ فَشَبك رسوُل اللَّ. يا رسوَل اللَّه : ، فَقَاَل جعشُمٍ 

أي يجوز (".دخَلَتْ الْعمرةُ في الْحج مرتَينِ ، لَا ، بْل ِللَْأبد: َأصابِعه واحدةً في الُْأخْرى ، وقَاَل 

  ).            للحاج أن ينوي التمتع بالعمرة إلى الحج وال يسوق الهدي معه 

  .)707:م، رق186، ص1412 مسلم،صحيح  مختصر(

  

قلت يـا رسـول اهللا   : قال -رضي اهللا عنه-وورد في الحديث عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي 

يا رسوَل اللَّه ما َأخْوفُ ما تَخَافُ { قل ربي اهللا ثم استقم، قلت : حدثني بأمر أعتصم به، قال

 لَيع { يكُنلها يمم }الص هلَيذَا فََأخَذَ عقَاَل ه ثُم هانِ نَفْسسبِل لَامالسلَاةُ و{.  

  )2410:،رقم394،ص1999الترمذي،( 

َأن  حدثَنَا موسى بن ِإسماعيَل قَاَل حدثَنَا وهيب قَاَل حدثَنَا َأيوب عن عكْرِمةَ عن ابنِ عبـاسٍ 

و هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي جرلَا حقَاَل و هدَأ بِيمفََأو يمَأر َل َأنتُ قَبحفَقَاَل ذَب هتجي حِئَل فس لَّمس

جرلَا حو هدَأ بِيمفََأو حَأذْب َل َأنلَقْتُ قَب24:م، رق42، ص1، ج2000،البخاري( قَاَل ح (  

  

سئل يوم النحـر عمـن   "  -عليه وسلمصلى اهللا -أن النبي  -رضي اهللا عنه -عن ابن عباس

ال حـرج، ال  : يدير وقال -صلى اهللا عليه وسلم -فرفع رسول اهللا:قدم شيئا قبل شيء، قال 

  ). 1857:،رقم354،ص3ج،1999ابن حنبل،(  ،"حرج

  

فإننا نجد لإلشارة دوراً متميزاً في أساليب التربية النبوية والمبادئ التربوية األصيلة الموجودة 

أن يستعين بكل ( كما يقول يوسف القرضاوي  -عليه الصالة والسالم-الرسول المعلم في سنة 

وسيلة بصرية أو سمعية متاحة مما يساعد على إيضاح الحقيقة المقصودة ومن المعـروف أن  

أمي ال يقـرأ   -عليه الصالة والسالم-البيئة لم تكن تساعد على توفير هذه الوسائل والرسول 

  )ي يهمنا هنا هو تقرير المبدأ والفكرة أوالً وتطبيقها ثانياًوال يكتب ولكن الذ

  ).1999 ،القرضاوي(  
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مـر   -عليه الصالة والسالم -أن الرسول -رضي اهللا عنه -وجاء في حديث آخر، عن جابر

َأيكُم يحـب أن  (  :قال ميت،فتناوله بأذنه ثم في السوق والناس عن جانبيه، فمر بجدي أسك

ه كُونم ؟ يهبِدر ذَا لَه (( قَاَل : فقالوا ؟ ثُم بِه نَعا نَصمو ءلَنَا بِشَي أنَّه با نُحم )) : ونبَأتُح

فواِهللا : (( فقال ! واِهللا لَو كَان حياً كَان عيباً ، إنَّه أسك فَكَيفَ وهو ميتٌ : قَالُوا )) َأنَّه لَكُم ؟ 

نْيللد كُملَيذَا عه نلَى اِهللا مع نوأي صغير األذنين:جدي أسك( ))ا أه  .(  

  .)2078:م، رق547، ص1412صحيح مسلم،  مختصر( 

  

المفهوم الذي أراده مستخدماً هذه الوسـيلة   -صلى اهللا عليه وسلم -في هذا الحديث بين النبي

م يصنعها ولم يتكلف أو يفتعل لالستعانة العجيبة من الوسائل المعينة، إنها وسيلة لم يشترها ول

أراد أن -عليه الصـالة والسـالم   -بها، أنها وسيلة يراها الناس ويمرون بها كثيرا ولكن النبي

  .يتّخذ منها أداة لتوضيح قيمة الدنيا التي يتهافت الناس بل يقتتلون عليها

مكن أن يمحى من الذهن أو في جوار اآلخرة، ال ي -عند اهللا  -إن هذا الدرس في تفاهة الدنيا 

وهو  -صلى اهللا عليه وسلم -ُينسى من الذاكرة، الرتباطه بالجدي األسك الميت وبمسلك النبي

حتى ُيقرر لهم الحقيقـة  : أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ ويجيبون، ويسألهم: يأخذ بإذنه ويسألهم

  ).149ص،1999،قرضاوي( ).واهللا للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكم: المرادة في النهاية

  

   ةمختلفة من البيئة إذا كانت تصلح وسيلة معبرةً عن العملية التعليمي ه أمثلةاستخدامف

صلى اهللا عليه  -وسائل في البيئة رآها الناس وألفوها وخبروها، فعمد الرسول فقد كانت هناك

قضـية تعليميـة    إلى توظيف هذه الوسيلة التي ال تساوي عند الناس شيئا في توضيح -وسلم

ـ و.األذهانيريد الرسول إيصالها إلى  ود هـذا  لننظر إلى قدرة الرسول على االستفادة من وج

من ورائه ، ولننظر كيف أراد الرسول لفت النظر إليه حين أخـذ   الجدي الميت الذي ال فائدة

إلـى   من أن يؤدي رسالته من خالل هذه الميتة ، ثم لننظـر -عليه السالم -بإذنه ، ولم يأنف

الحوار الذي دار بين الرسول وصحبه حول قيمة هذا الجدي ، فبدأ بالدرهم ، وهو أقـل مـا   

إن فيه عيباً آخـر  : ، ثم قالوا  يءنحسب أن يكون لنا بش ال واهللا: يملك اإلنسان فكان ردهم 

فكيف وهو ميت ؟ ثـم لننظـر إلـى    ) مقطوع األذن( أسكيبقى فيه ولو كان حياً وهو كونه ل

إليه النفـوس   اشرأبتالتي استنبطها الرسول عن طريق الحوار مع صحبه بعد أن  الخالصة

  "واهللا للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكمف: " وتفتحت القلوب فقال 

  

وسيلة إيضاح أو وسـيلة معينـة    -صلى اهللا عليه وسلم -وغير هذا كثير مما استخدمه النبي

  .ية التي يحرص على تعليمهاعلى غرس القيم الدينية والخلقية أو العقل
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ومن األساليب والوسائل المعينة على الفهم واالستيعاب المثبتة للمعنى المطلوب وسيلة أسلوب 

  . اإلشارة الحسية، التي يرتبط فيها المعقول بشيء ملموس ومحسوس

  

لمنتبه لغافل وتثبيت اكثيراً ما يستخدم هذا األسلوب لتنبيه ا -صلى اهللا عليه وسلم-وكان النبي 

  ).حرمتهما على ذكورأمته والحريروتبيان كحمله عليه الصالة والسالم للذهب(في صور شتى 

  

  :أهميتها وتاريخها الوسائل التعليمية  2.2

  

  أهمية الوسيلة التعليمية 1.2.2

  
إن الوسائل التعليمية توجد األساس المادي المحسوس للتفكير واإلدراك، ومن ثم تقرب القضايا 

مـاال تعطيـه    اإلدراك، فالوسيلة تعين في عمليـة  وقلبه  والذهنية إلى عقل الطالب المعنوية

اهتمام الطالب ويبعث عنده الرغبة في التعلم، كما يكون  يثير ن استعمال الوسائلأالكلمة، كما 

 المجـردة مبعداً عنه الماللة والضجر اللذين يصيبان الطالب بسبب رتابة األسلوب، والطريقة 

خبرات باقية في ثار التعلم وتبقى الآالوسائل التعليمية ترسخ  إنالمتداولة في التعليم،و لتمكينيةا

الوسائل التعليمية تثير النشاط الذاتي عند الطالب عن طريق الخبـرات  نفس الطالب وعقله، و

 الوسائل ين على التفكير المنطقي المتسلسل، والوسائل التعليمية تع ، مما ال شك فيه أنالواقعية

الوسـائل التعليميـة   نوية لدى الطالب، كمـا أن  التعليمية تساعد في تكوين ثروة معجمية ومع

الوسائل التعليمية تعين ف.تساعد على تكوين حس مرهف وقدرة على تذوق الجمال لدى الطالب

  .في تكوين المفاهيم والقيم واالتجاهات وترسيخها عند الطالب

  

مختلفة تقرب مستويات الخبرة للطالـب، وتـوفر األسـاس    لذلك يتبين أن الوسائل التعليمية ال

المادي المحسوس للتفكير، كما أنها تثير اهتمام التالميذ، وتديم أمد الخبـرات لـدى المـتعلم    

رب صورة خيـر  " وتوجد خبرات متنوعة، يصعب توفيرها أحياناً وصدق الشعار الذي يقول 

  ).م2002 ،مدكور ( " . من ألف كلمة

  

   :تاريخية عن الوسائل التعليميةنبذة  2.2.2

  

إن منهج استخدام الوسائل قديم، جعله اهللا سبحانه  :الوسيلة التعليمية في عهد آدم عليه السالم

وتعالى في تعليم أوالد آدم عليه السالم، ويقدم لنا القرآن الكريم مشهداً من مشـاهد اسـتخدام   
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فعندما قتل أحدهما اآلخر، أرسـل اهللا إليـه    الوسيلة التعليمية في تعليم ابني آدم عليه السالم،

  .أخيه سوءةغراباً يعلمه كيف يواري 

  :انه وتعالى حقال اهللا سب

 " رِينالْخَاس نم حبفََأص فَقَتَلَه يهقَتَْل َأخ هنَفْس تْ لَهعضِ ،فَطَوي اَألرثُ فحبا يابغُر ثَ اللّهعفَب

ي سوءةَ َأخيه قَاَل يا ويلَتَا َأعجزتُ َأن َأكُون مثَْل هــذَا الْغُـرابِ فَـُأوارِي    ِليرِيه كَيفَ يوارِ

ينمالنَّاد نم حبي فََأصءةَ َأخو31-30مائدة السورة (" س( .  

الفاعل فيه ال يعرف طريقة دفن الموتى، وشاءت حكمة اهللا أن تضع القاتل أمام عجزه، فرغم 

فكانت قصة الغرابين وسيلة تعليميـة   ة أخيه ،أنه عاجز عن أن يواري سوءاتل جبار إال أنه ق

توضيحية لإلنسان هدته إلى كيفية دفن الموتى وكان هذا العهد باإلنسان وهو دفن الموتى حتى 

              .الزمن الحاضر، وهذه الصورة المجسـمة أوضـح وأبلـغ مـن أي كـالم تعليمـي آخـر       

  ).355ص 2002مدكور،( 

  :عليه السالملوسيلة التعليمية في عهد إبراهيم ا

وِإذْ قَاَل ِإبراهيم رب َأرِني كَيفَ تُحيي الْموتَى قَاَل َأولَم تُْؤمن قَاَل بلَـى  "تعالىاهللا سبحانه  قال 

ررِ فَصالطَّي نةً معبقَلْبِي قَاَل فَخُذْ َأر ِئنطْمن لِّيلَكا وءزج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جْل ععاج ثُم كِإلَي نه

 يمكح زِيزع اللَّه َأن لَماعا ويعس ينَكْأتي نهعاد 260اآلية  سورة البقرة (  " ثُم(.  

من الواضح أن تساؤل إبراهيم عليه السالم كان يهدف إلى ترسيخ اإليمان فـي الـنفس عـن    

مشـاهدة   حقيقةبرهان مادي مشاهد ومحسوس، ولقد استجاب اهللا لهذا التساؤل ومنحه  طريق

ثم يقـربهن منـه ليتأكـد مـن حيـاتهن      من الطير  أربعةتار والخبرة المباشرة؛ فأمره أن يخ

وصفاتهن، ثم يذبحهن ويمزق أجسادهن ويفرقها على الجبال المحيطة ثم يـدعوهن فتتجمـع   

"  في التصوير القرآنـي " ليهن الحياة، إن هذه الصورة المشاهدة أجزاؤهن مرة أخرى وتعود إ

قـدرة اهللا  ل المشـاهدة  الحقيقةقد رسخت اإليمان واليقين في نفس إبراهيم عليه السالم وعلمته 

  .حياء بعد اإلماتةسبحانه وتعالى على اإل

  :التعليمية عند المصريين القدماء الوسيلة

ريين القدماء كانوا يكتبون ألطفالهم نمـاذج يحاكونهـا،   سجل التاريخ أن معلمي أطفال المص 

، )يقلـده ( فيأخذ كل طفل قلمه ولوحه الخشبي ويجتهد في محاكاة النموذج الذي وضـع لـه   

  .)1982أمين، (

وأنهم استخدموا أوراق البردى في صورة لفائف ثم خطر في ذلك الوقـت أن يجمعـوا هـذه    

  .)1981،واصفطاوع وم( .أو اللفائف بعضها إلى بعض  األوراق
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  :الوسيلة التعليمية عند اإلغريق

فـي رسـم    ناستخدم اإلغريق الوسيلة التعليمية في القراءة والكتابة، فقد كان األطفال يبدؤو 

  .)2002مدكور،( .الحروف بالتخطيط في الرمال

  

  :الوسائل التعليمية عند عرب الجاهلية

وخاصة في األماكن الحضـارية، فقـد كانـت    استخدم العرب في الجاهلية الوسائل التعليمية  

عندهم مدارس ومعاهد للتربية والتعليم، وكانت لهم دور كتب، يختلف إليهـا الطـالب ورواد   

العلوم، وقد عثر الباحثون في آثار مدائنهم على أنقاض مدرسة لألطفال نحت قراميـد عليهـا   

للمطالعـة وقواعـد    دروس لألحداث في الحساب والهجاء وشملت فوق ذلك معجمات وكتبـا 

  )1984، حماديظافر و( .اللغة

  

  :الوسيلة التعليمية عند علماء المسلمين

استخدم العلماء المسلمون الكتب المصورة واألدوات المجسمة في تعلـيم الفلـك والكيميـاء     

والطب وغير ذلك من العلوم، وبينوا أعضاء جسم اإلنسان ووظائفها مصورة ومجسمة وقـد  

   .وروبا بعد ذلك بعدة قرونأانتقل هذا إلى 

  ).2002مدكور ،( 
   

  :الوسائل في عصر النهضة األوروبية

في هذا العصر برزت الوسائل التعليمية بشكل قوي وفعال في كل المجـاالت وكـان مـن     

م الذي ألفّ كتـاب عـالم المحسـات    1670م حتى 1592روادها جون كومينيوس، بين سنة 

ما للوسائل التعليمية من أهمية،  وكان هذا أول كتاب عظيم فيوكان لهذا الكتاب شأن  ةالمصور

وروبا مصورا وقد تدرج مؤلفـه فـي عـرض موضـوعاته مـن      أمدرسي ظهر للناس في 

الذي دعا إلى إنشاء ريـاض   )بستالوتزي(المحسوسات إلى المقوالت والمجردات له ثم  تبعه 

  .)1984، ظافر وحمادي( . لتعليميةاألطفال، وبناء التعليم على اللعب واستخدام الوسائل ا

  
 

  :الوسيلة التعليمية في العصر الحديث

إن هذا العصر هو عصر الوسائل التعليمية المتقدمة لتعريف الطالب سمعيا وبصريا باألفكار  

ـ   ....يوالمعلومات المفيدة، فقد عرف في هذا العصر، اإلذاعة والسينما والتلفاز والحاسب اآلل

ومن الخطـأ  ) العادية أنها تشد انتباه الطالب وتجسد المعلومات حيةسائل حيث تفرق عن الو( 

 .الفادح أن يغفل المربي أو المعلم هذه الوسائل العصرية المفيدة
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 الوسائل التعليمية عند الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم     3.2.2

  : التربية الحديثةوعالقتها ب
  

ال بد من إثبات بعض -صلى اهللا علية وسلم -ة عند الرسوليوسائل التعليمال" قبل الحديث عن

  ."الملحوظات حول هذا الموضوع

الوسيلة التعليمة  هي أوسع مما أصبح متعارفا عليه عند علماء التربية ، فالوسيلة قـد تكـون   

عن طريق الصوت ، والنظرة واالبتسامة ، واالستفهام، وغير ذلك ، وال ينبغي حصرها فـي  

ذا أردت أن تُدرس الوسيلة عند الرسول ينبغي أن تُدرس من هـذا  األشياء المادية فحسب، وإ

الوسيلة المادية في عهد الرسول كانت شبه معدومة، لبعد العرب في ذلك الزمان عن ، فالجانب

على الرغم من ذلك فترى أن الرسـول  ،وكانت في أضيق صورها ةالعلم وأسبابه، حتى القراء

،و التربية والتعليم إال واسـتخدمها  عصره ومتناسبة مع مقامفي  ةلم يترك وسيلة كانت متوفر

بكثرة استخدام الرسول لألساليب  -صلى اهللا عليه وسلم-يفاجأ من يطلع على أحاديث الرسول 

ة تلفت النظر إلى عظمة هذا الرسول المربـي، والـى أهميـة    الكثروالوسائل التعليمة وهذه 

ـ استعمال الوسي د، ووروالوسيلة التعليمية يشـير إلـى أنَّ    ةلة التعليمة في منهج التربية النبوي

استعمال الوسيلة التعليمة أمر مشروع والذي يوظف الوسيلة التعليمة مقتد بهذا النبي، ومهتـد  

عليه الصالة والسالم  –والناظر في استعمال الوسيلة من قبل الرسول ،رجبه، وله على ذلك أ

لى الرغم من بساطتها، والنجاح إلى أبعد مـدى  الرسول على توظيف الوسيلة عة يرى قدر -

ذ أكثر تفاعال واستجابة مع الوسيلة إذا كانت يملالت، و في جعلها موصلة للهدف التربوي المراد

كانت غريبة عـن بيئتـه    إذاف ومعرفة وعلى العكس من ذلك ُألمختارة من بيئة بينها وبينه 

ذا األسلوب النبوي الناجح في اسـتعمال  من ه-رضي اهللا عنهم -استفاد الصحابة ،و وتفكيره

 .الوسيلة وطبقوه على أوسع نطاق ، فكانوا بحق أساندة في التربية والدعوة والتعليم

  
جيال متميزاً في سلوكه وأخالقه، وهذا الجيل  ينشئاستطاع الرسول عليه الصالة والسالم أن و

يتطلب مربيا ومعلمـا يكـون   وإنشاء هذا الجيل . بقي مضرب المثل لمن قبله ولمن جاء بعده

على أعلى درجات العلم التربوي، ومن خصائص هذه التربية النبوية أنها كانت تستخدم كل ما 

لديها من وسائل وأساليب في سبيل تربية هذا الجيل، وهذه الوسائل على بساطتها وقلتها نظرا 

لفصل اسـتعراض  لخصوصية العصر قد آتت أكلها وحققت أهدافها وسيحاول الباحث في هذا ا

  .أهم هذه الوسائل
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  : تعليمه باستخدام الرسم

يستعين في توضيح بعض المعاني بالرسـم علـى    -عليه الصالة والسالم-كان الرسول 

كُنَّا عنْد :" األرض والتراب؛ فقد روى جابر وابن عباس عن الرسول عليه الصالة والسالم

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي  ثُم ارِهسي ننِ عخَطَّ خَطَّيو هينمي ننِ عخَطَّ خَطَّيفَخَطَّ خَطًّا و

وَأن هـذَا صـراطي   {  وضع يده في الْخَطِّ الَْأوسط فَقَاَل هذَا سبِيُل اللَّه ثُم تَلَا هذه الْآيـةَ 

  .} لسبَل فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيلهمستَقيما فَاتَّبِعوه ولَا تَتَّبِعوا ا

  ).5277: ، رقم 714، ص ، 23، ج1999ابن حنبل ،(   ). 153األنعام آية ( 

  

خَطَّ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خَطًّا مربعا وخَطَّ خَطًّا فـي الْوسـط    : "وفي رواية للبخاري

خُطَطًا صغَارا ِإلَى هذَا الَّذي في الْوسط من جانبِه الَّذي في الْوسط وقَاَل هذَا  خَارِجا منْه وخَطَّ

صغَار الِْإنْسان وهذَا َأجلُه محيطٌ بِه َأو قَد َأحاطَ بِه وهذَا الَّذي هو خَارِج َأملُه وهذه الْخُطَطُ ال

فَِإن اضرذَا الَْأعه شَهذَا نَهه َأخْطََأه ِإنذَا وه شَهذَا نَهه َأخْطََأه ."  

  .)6417: ،رقم179، ص4، ج2000البخاري ،( 

  

، وقـد  وسيلة لإليضـاح وهـي األرض والتـراب    -عليه الصالة والسالم-ستخدم الرسول ا

ان الصحابة من خالل هذا الرسم والتوضيح أن يصور في أذه -صلى اهللا عليه وسلم-استطاع 

قصر األمل واالستعداد لبغتة األجل، وبين آمال اإلنسان العريضة والتي تجعل اإلنسان ينسـى  

األجل ويهمل في االستعداد له، وفي هذا حث على اإلعداد وتحفيز للنفس حتى تبقى على أعلى 

لـك  درجات االستعداد للموت، وفي ذلك تربية للنفس ولجم الشهوات الجنسية والمادية وكـل ذ 

  ، كما ال بد أن نذكر انه قد ممتكافل متآخٍ متراحيساعد في تكوين مجتمع 

  

أصبحت الصورة والرسم تستخدم بشكل واسع في الوسائل التربوية الحديثة، والصورة دائمـا  

أقرب إلى العقل والقلب من الكلمة المسموعة خصوصا عند األوالد الصغار، فالصور تبهجهم 

هم إلى السؤال واالستفسار، وقد استخدم الرسول بشكل ملفت أسلوب وتثير تفكيرهم، بل وتشوق

  .الرسم في توضيح بعض القضايا التعليمية

  فاستخدم الرسم لزيادة التوضيح واإلفهام للصحابة رضوان اهللا عليهم

  

  :وسائل من البيئة -عليه الصالة والسالم-استخدام الرسول 

 ،-وسلمصلى اهللا عليه  - ن نبي اهللا أ( :قالأنه  -رضي اهللا عنه-عن علي بن أبي طالب " 

ى ذُكُورِ َأخَذَ رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَهبا بِيمينه وحرِيرا بِشماِله فَقَاَل هذَا حرام علَ

  .) 5147:م، رق526ص، 1999النسائي، (  )ُأمتي
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وسيلة مادية يعرفها كل الناس ولها مكانة في نفوسهم،  -مصلى اهللا عليه وسل -م الرسولاستخد

لمجموع الصـحابة فتطلعـت    -صلى اهللا عليه وسلم -وهي الحرير والذهب فأراها الرسول 

من حكـم عليهـا    -صلى اهللا عليه وسلم-وتهيأت أذهانهم لما سيصدره الرسول إليها،نفوسهم 

ا مادي محسوس لن ينسوه بعد، ولن ينسو فكان في هذه الوسيلة تهيئة للنفوس، وربط لها بأمر

الحكم الذي تعلق به وهو الحرمة،واستخدمها في توضيح قضية تعليمية تربوية لما لهـا مـن   

ـ صـلى اهللا عليـه     ورفع الرسول،عالقة باألمر التعليمي، وهي تساعده في تبيينه وتوضيحه

ـ  على تبليغ المقصود، وتأديـة  ن بالحكم الشرعي، أدل ايديه، و فيهما المادتان المتعلقت وسلم 

   وفي حديث أخر عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنـه، لمفهوم، وإيضاح القضية التعليمية، ا

صلَّى بِنَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم حنَينٍ ِإلَى جنْبِ بعيرٍ من الْمقَاسمِ ثُـم   :قال "

 من الْبعيرِ فََأخَذَ منْه قَردةً يعني وبرةً فَجعَل بين ِإصبعيه ثُم قَاَل يا َأيها النَّـاس ِإن  تَنَاوَل شَيًئا

هلـه  ى َأهذَا من غَنَاِئمكُم َأدوا الْخَيطَ والْمخْيطَ فَما فَوقَ ذَِلك فَما دون ذَِلك فَِإن الْغُلُوَل عار علَ

نَارو شَنَارو ةاميالْق مو2850:،رقم310،ص1999ابن ماجة، ("ونار ي.(  

  

أي  :الغلول(في هذا المثل أن يبين للصحابة عظم الغلول-صلى اهللا عليه وسلم  -أراد الرسول

ليبين عظم  هيإصبع بين وفداحة أمره، فأخذ وبرة ،)خفية الغنيمة السرقة من الغنائم واألخذ من

وإن كان ال يساوي شيئا عند أخذه، وقد أبصر الحاضرون هذا المرئـي،  , لغلول من الغنيمةا

مما يقـال   بلغأ وعرفوا بأعينهم وعقولهم وقلوبهم فظاعة هذا العمل وإذ كان شيئا بسيطا وهذا

  .إن هذا الفعل حرام وال يجوز: لهم 

  :يقوم مقامه-عليه السالم -مجيء معلم آخر في زمن الرسول 

بينَما نَحن عنْد رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه   :قَاَل ") رضي اهللا عنه ( عمر بن الخطاب  عن 

ثَـر  وسلَّم ذَاتَ يومٍ ِإذْ طَلَع علَينَا رجٌل شَديد بياضِ الثِّيابِ شَديد سواد الشَّعرِ لَا يرى علَيـه أَ 

علَا يفَرِ وِإلَـى    الس ـهتَيكْبر ـنَدفََأس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ِإلَى النَّبِي لَستَّى جح دنَّا َأحم رِفُه

 وُل اللَّهسلَامِ فَقَاَل رالِْإس ني عنَأخْبِر دمحا مقَاَل يو هذَيلَى فَخع هكَفَّي عضوو هتَيكْبر لَّى اللَّهص

لَّى اللَّهص وُل اللَّهسا ردمحم َأنو ِإلَّا اللَّه لَا ِإلَه َأن دتَشْه َأن لَامالِْإس لَّمسو هلَيع  ـلَّمسو هلَيع 

س هتَ ِإلَيتَطَعاس تَ ِإنيالْب جتَحو انضمر ومتَصكَاةَ والز يتُْؤتلَاةَ والص يمتُققْتَ  وـدبِيلًا قَاَل ص

تـه وكُتُبِـه   قَاَل فَعجِبنَا لَه يسَألُه ويصدقُه قَاَل فََأخْبِرني عن الِْإيمانِ قَاَل َأن تُْؤمن بِاللَّه وملَاِئكَ

اَل فََأخْبِرني عن الِْإحسانِ قَـاَل  ورسله والْيومِ الْآخرِ وتُْؤمن بِالْقَدرِ خَيرِه وشَره قَاَل صدقْتَ قَ

 ما الْمسُئوُل َأن تَعبد اللَّه كََأنَّك تَراه فَِإن لَم تَكُن تَراه فَِإنَّه يراك قَاَل فََأخْبِرني عن الساعة قَاَل

هتارَأم ني عناِئِل قَاَل فََأخْبِرالس نم لَما بَِأعنْهفَـاةَ   عى الْحتَـر َأنا وتَهبةُ رالَْأم دتَل ا قَاَل َأن
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ِلي يا عمـر  الْعراةَ الْعالَةَ رِعاء الشَّاء يتَطَاولُون في الْبنْيانِ قَاَل ثُم انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مليا ثُم قَاَل 

  .)ه َأعلَم قَاَل فَِإنَّه جِبرِيُل َأتَاكُم يعلِّمكُم دينَكُمَأتَدرِي من الساِئُل قُلْتُ اللَّه ورسولُ

  .)2:، رقم7، ص1412مختصر صحيح مسلم، ( 

  

  _:وفي هذا الحديث فوائد تربوية جمة ومنها

االهتمام البالغ بالمتعلمين الجدد، عندما قدم جبريل المتعلم إلى المعلَّم وهو الرسول لـم   )1

لصحابة فكأن الرسول أراد أن يعلم أمته بأن المتعلم ال يشترط لينال العلم يكن يعرفه أحد من ا

فلـم  -صلى اهللا عليه وسـلم  -أن يكون معروفا لدى باقي المتعلمين؛ فقد جلس بقرب الرسول 

وطرح أسئلته فأجابه إجابة كافيـة، وهـذا يعلمنـا أن     -عليه الصالة والسالم -يعنفه الرسول

، وهذه الصورة  جميعهم  بين المتعلمينقد ساوى في اهتمامه  -سلمصلى اهللا عليه و -الرسول

واالجتهاد والمثابرة كما أنها صورة تربويـة   الجد يمة تبنى في نفوس المتعلمينالتربوية العظ

  .عظيمة في إيجاد التجانس الفكري بين المعلم والمتعلم

ي أوصاف ذلك الرجل ما إثارة انتباه المتعلم وتهيئته لالستماع لما هو مهم، فقد كان ف )2

يثير االنتباه والدهشة والفضول فالرجل يلبس ثيابا بيضاء نظيفة، وشعره أسـود وهـو غيـر    

 وهو على هذه الحال؟ معروف، فكيف جاء من مسافة بعيدة

إن اللون األبيض لون مرغوب فيه لدى الجميع، وهو يدل علـى  : لبس الثياب البيضاء )3

 .-صلى اهللا عليه وسلم-لطمأنينة، وقد حثّ عليه الرسول الصفاء ويعكس في النفس الهدوء وا

لقد جلس جبريل عليه السالم الجلسة المثالية لطالب العلم كما قـال العلمـاء، وهـذه     )4

الجلسة هي الجلسة الصحية للبدن والفكر، وطالب العلم إذا جلس جلسة متعبة قد يتحول جـزء  

 .من تفكيره إلى موضع األلم فيتشتت جزء من انتباهه

اقتراب المتعلم من المعلم، وهذا يدل على مصداقية المتعلم لتلقي العلم وحرصه عليه،  )5

 .وفي هذا يقظة فكرية واستماع واضح لصوت المعلم

مما هو واضح إلى ما هو خفـي،   -عليه السالم-التدرج في التعليم، فقد تدرج جبريل  )6

 .يمان ثم اإلحسان ثم الساعةمما هو مادي إلى ما هو تجريبي، فقد سأله عن اإلسالم ثم اإل

  

  :استخدام الحصى

ـ   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ـ  قَاَل النَّبِي :عبد اللَّه بن بريدةَ عن َأبِيه قَاَل عن ورد في الحديث 

: هذا هم ونرْل تَدنِ قَالُوا ؟هاتَيصى بِحمرو هذا همو :وسرو قَاَلاللَّه لَمَأع ـلُ  :لُهالَْأم ذَاكه، 

  ).2780:،رقم459، ص1999الترمذي ، (  ).وهذَاك الَْأجُل

  



 24 
 

يمثل لهذه الوسيلة األمـل واألجـل بهـاتين     -عليه الصالة والسالم -فنرى في هذا الحديث 

يـاة  في الح ةالحصاتين، فكل منهما صنف قائم برأسه ويتنازعان اإلنسان فاألمل يحدوه للرغب

، والعجيب أن األجل محجوب عن اإلنسان ولو علم األجـل لخـاب   )يميته( واألجل يخترمه 

، والعجيب أن اإلنسـان  واالزدهاراألمل، ولتعطلت الحياة البشرية ،فاألمل هو مفتاح العمران 

  .يشيب وال يشيب أمله

  

  : استخدام الرسول عليه السالم للعصا

َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَرز بين يديه غَرزا  "فعن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه  

 و ذَا قَالُوا اللَّـها هم ونرْل تَدقَاَل ه ثُم هدعالثَّاِلثَ فََأب زغَر ثُم آخَر نْبِهِإلَى ج زغَر ثُم  ـولُهسر

و انذَا الِْإنْسقَاَل ه لَمَأعذَِلك وند هجخْتَلُل يالَْأجَل واطَى الَْأمتَعي لُهذَا َأمهو لُهذَا َأجابـن  (  " ه

  .)111329:،رقم212،ص17ج،1999حنبل،

  

الذي استخدم فيه الرسول الحصى لكنه  نفسه مفهوم  الحديث السابق وهذا الحديث يصب في  

هذا اإلنسان، وهذا : اإلشارة إلى اإلنسان بقولهفصل األمر أكثر واستخدم فيه العصا للتمثيل، و

  .أمله ،وهذا أجله، وفي ذلك توضيح لحقيقة اإلنسان واألجل واألمل معا

بأسلوب عملي مرئي أن يوضـح فـي تصـور     -صلى اهللا عليه وسلم-فلقد استطاع الرسول 

نسان ، الصحابة وأذهانهم قرب األجل، عن طريق غرز عصا بالقرب من العصا التي تمثل اإل

ثم غرز أخرى بعيده ، إشارة إلى األمل الطويل ، وهذه الصورة الُمبصرة ترتكز فـي العقـل   

  .والوجدان ال ينساها ، وهي أجدى من الكالم النظري وحده

  

  :-عليه الصالة والسالم-للرسول  ات العمليةالتوضيح

النظري دون العملـي   بها بالتوضيح -عليه الصالة والسالم-إذ هنالك عبادات لم يكتف النبي  

عن عطَاء بنِ يسارٍَأنَّه قَاَل جاء رجٌل ِإلَى رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه  فمثل الصالة والوضوء،

م حتَّـى  وسلَّم فَسَألَه عن وقْت صلَاة الصبحِ قَاَل فَسكَتَ عنْه رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

ثُم فَرَأس َأن دعب الْغَد نم حبلَّى الصص ثُم رالْفَج طَلَع ينح حبلَّى الصص الْغَد نم قَـاَل  ِإذَا كَان 

ابن حنبـل،  (  ).َأين الساِئُل عن وقْت الصلَاة قَاَل هَأنَذَا يا رسوَل اللَّه فَقَاَل ما بين هذَينِ وقْتٌ

  ).12963:،رقم285،ص20،ج1999

  

في هذا الحديث يلجأ إلى المعطيات العملية في تحديد وقت  -صلى اهللا عليه وسلم -فنرى النبي

عن إجابة السائل عن وقت صـالة الصـبح   -عليه الصالة والسالم -صالة الصبح، إذا سكت 

في يوم آخر بعـد أن أسـفر   ، ثم صلى مرة -فصلى عليه الصالة والسالم -حتى طلع الفجر
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 هممارستليا، وأجاب السائل بعد توضيحا عم -عليه الصالة والسالم-الصباح وانكشف فوضع 

  .الفعلية عليه الصالة والسالم

َأن حمران مولَى عثْمان َأخْبـره   ( :وكذلك في الوضوء فقد ورد في الحديث الذي يرويه مسلم

دعا بِوضوء فَتَوضَأ فَغَسَل كَفَّيه ثَلَاثَ مرات ثُم مضمض  ان رضي اللَّه عنْهَأن عثْمان بن عفَّ

 ثُم اترثَلَاثَ م فَقرنَى ِإلَى الْممالْي هدَل يغَس ثُم اترثَلَاثَ م ههجَل وغَس ثُم تَنْثَراسو هدَل يغَس

ى مرسـَل    الْيغَس ثُـم اتـرنِ ثَلَاثَ ميبنَى ِإلَى الْكَعمالْي لَهَل رِجغَس ثُم هْأسر حسم ثُم ثَْل ذَِلك

ا ثُـم  الْيسرى مثَْل ذَِلك ثُم قَاَل رَأيتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم تَوضَأ نَحو وضوِئي هذَ

رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من تَوضَأ نَحو وضوِئي هذَا ثُم قَام فَركَع ركْعتَـينِ لَـا    قَاَل

ذَنْبِه نم ما تَقَدم لَه رغُف ها نَفْسيهِمثُ فدحي.(  

  )130:م، رق44، ص1412، مختصر صحيح مسلم( 

لمهارات الحركية التي ال يكفي فيها الشرح النظري، بل تحتاج إلتقانها فلما كان الوضوء من ا

على أن يبين للصحابة الكرام  -صلى اهللا عليه وسلم-إلى توضيح عملي فقد حرص الرسول 

  . وكذلك مناسك الحج وغيرها من العبادات. كيفية الوضوء بيانا عمليا كامال

  .)2000،البشاري (

ها جيال عن جيل بكمالها مما أثبت أن أثر الحركة أدى إلى كمـال  فكان أمكن في النفوس فنقلو

  .التوضيح في العبادات

  

  :عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم اإلشارات 3.2
  

  :اإلشارة باليد الواحدة 1.3.2
  

ُأقيمتْ الصـلَاةُ  : (اإلمام مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال ورد في الحديث الذي يرويه

 نَّاس صفُوفَهم وخَرج رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَام مقَامه فََأومَأ ِإلَيهِم بِيدهوصفَّ ال

لَّى بِهِمفَص اءنْطُفُ الْمي هْأسرَل واغْتَس قَدو جفَخَر كَانَكُمم يسيل : ينطف() َأن.(   

  ).260:،رقم77ص ،1412صحيح مسلم ، مختصر (

  

مة هي اإلشارة باليد وهي وسيلة شائعة بين ث الشريف هنا تظهر وسيلة إيضاح مهوفي الحدي

الناس، وكانت هنا بقصد االنتظار، ومن المعلوم بداهة أن كل معلم بحاجة ماسة إلى كثير من 

ن إلـى  اإلشارات خالل الشرح في مواقفه المختلفة لتقرير المعاني في النفوس فـالعين تطمـئ  

اإلشارة والفكرة ترسخ في القلب وفي هذا الحديث الشريف تظهر ضرورة االهتمـام بصـحة   

  .العبادة وأنه ال حياء في الدين
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ِإن فَتًى شَابا َأتَى النَّبِي صـلَّى  ( :وفي حديث آخر يرويه اإلمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة

سا رفَقَاَل ي لَّمسو هلَيع اللَّه   ـهم ـهقَالُوا م وهرجفَز هلَيع مَل الْقَونَا فََأقْبِلي بِالز اْئذَن وَل اللَّه

دف ي اللَّهلَنعج اللَّهقَاَل لَا و كِلُأم هبقَاَل َأتُح لَسا قَاَل فَجقَرِيب نْهنَا مفَد نُهلَـا  فَقَاَل ادقَاَل و كاء

َل نَه ِلُأمهاتهِم قَاَل َأفَتُحبه ِلابنَتك قَاَل لَا واللَّه يا رسوَل اللَّه جعلَني اللَّه فداءك قَـا النَّاس يحبو

لَـا النَّـاس    وولَا النَّاس يحبونَه ِلبنَاتهِم قَاَل َأفَتُحبه ِلُأخْتك قَاَل لَا واللَّه جعلَني اللَّه فداءك قَاَل

ـ  اس يحبونَـه  يحبونَه ِلَأخَواتهِم قَاَل َأفَتُحبه ِلعمتك قَاَل لَا واللَّه جعلَني اللَّه فداءك قَاَل ولَا النَّ

ولَا النَّاس يحبونَه ِلخَالَاتهِم قَاَل  ِلعماتهِم قَاَل َأفَتُحبه ِلخَالَتك قَاَل لَا واللَّه جعلَني اللَّه فداءك قَاَل

  ذَِلـك ـدعب كُني فَلَم هجفَر نصحو هقَلْب رطَهو هذَنْب راغْف مقَاَل اللَّهو هلَيع هدي عضالْفَتَـى  فَو 

ءتُ ِإلَى شَيلْتَف22211:،رقم545،ص36،ج1999ابن حنبل ، (). ي(. 

  

تضمن هذا الحديث عدة فوائد تربوية تنم عن امتالك النبي صلى اهللا عليه وسلم بالمعرفـة  لقد 

المحيطة بالجوانب النفسية للمتعلم مع التواضع الجم والرحمة، فلم يزجره، إنما أجلسه بجانبـه  

واستخدم عليه الصالة والسالم معه أسلوب الحوار مشعراً المتعلم بأن له رأيـا وشخصـية ال   

القضية التي تهم الشاب، وناقش الشاب السائل  صميموفتح باب المناقشة مع الشاب في  تنحجم،

عن طريق طرح األسئلة بتكرار القول أترضاه لكذا وكذا حتى أجاب الشـاب قـائال، ال واهللا   

  .جعلني اهللا فداك وفي هذه اإلجابة اعتراف من الشاب بخطئه

  

ل صلى اهللا عليـه وسـلم اسـتخدم مـن     والذي يتصل بموضوعنا في كل ما سبق أن الرسو

وعندما وضع الرسـول  ( على صدر صاحب المشكلة،  ةوضع يده الشريف ةاألساليب العالجي

عليه الصالة والسالم على صدر الشاب فبال شك أن الشاب يشعر باالطمئنان واالرتياح النفسي 

الدعوة لهذا الشـاب  ودائما عندما يضع المعلم يده الشريفة يدعو لصاحب المشكلة وكانت هذه 

فاشـتملت   ،)127،ص1999القرضـاوي، (، )اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه اللهم( هي 

  : الدعوة على ثالثة أمور هي لب الدين والعلم والتربية وهي التخلية والتحلية والتجلية

  .)التجرد من المعاصي: التخلية( المعلم الطالب للدرس يهيئوغفران الذنب تخلية كما . أ

 .)اكتساب األخالق والعلم:تحلية(لب لتمكنه فيههير القلب تحلية وذلك بصب العلم في القتط . ب

  .)تطبيق لألخالق والعلم: تجلية(بغرس الطمأنينة في النفس تجليةج وتحصين الفر . ج

ثم إن وضع اليد على صدر هذا الطالب هي عملية تواصل واندماج بين المعلم والمتعلم فهمـا  

تربوية وهذا أدعى لقبول الطالب لما يراد منه، والدليل علـى ذلـك أن   شريكان في العملية ال

الشاب قد تاب توبة نصوحة، فلم يلتفت الشاب بعد ذلك إلى الزنا قط، وهكذا يعلمنـا الرسـول   

  .عليه الصالة والسالم بالقول واإلشارة كيف نحول طاقات الشباب إلى العطاء المثمر والمنتج
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ن أبي بن كعب رضي اهللا عنه وكانت كنيته أبا المنذر قال، قال وفي حديث آخر رواه مسلم ع 

قلـت  : أبا المنذر، أي آية من كتاب اهللا معك أعظم، قال يا(: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهللا : أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم، قال، قلت: يا أبا المنذر: اهللا ورسوله أعلم، قال

أي  ،) ِليهنك العلم أبـا المنـذر  : فضرب في صدري، وقال: قال ،) الإله إال هو الحي القيوم

  .)2096:م، رق553، ص1412، صحيح مسلم مختصر( .لتهنأ به

  

بي بـن كعـب   عند النظر في الحديث نجد أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم اتخذ في تعليمه ُأ

بي العلم إلـى اهللا ورسـوله   الحوار، سائال إياه عن أعظم آية من كتاب اهللا معه، فرد ُأ أسلوب

صلى اهللا عليه وسلم، فكرر الرسول عليه السالم السؤال، وفي التكرار تعزيز للهدف المـراد  

اهللا  ال إله إال هو  -أنها : بيمن العلمية التربوية وهي تمكين الفكرة في قلب المتعلم، فأجاب ُأ

عليه وسلم فضرب في صدره، أي آية الكرسي، عند ذلك سر الرسول صلى اهللا  -الحي القيوم

ي، وتثيـر فـي نفسـه    بأ الصحابي وهذه الضربة من الرسول صلى اهللا عليه وسلم تثير انتباه

األهمية القصوى للتعلم وتلقي المعلومات، وعززت هذه الضربة اللطيفة المثيرة، بهذه العبـارة  

وهـي الضـرب    إلشارةا، وتلمس اتحاد -أي هنيئا لك به-، "ليهنك العلم أبا المنذر"اللطيفة، 

باليد، وهي وسيلة ناجحة مع الكلمة الطيبة إذ تلتقيان في الوصول إلى الهـدف المـراد مـن    

  .التعليم

  

وفي حديث مطول يرويه البخاري في اإلشارة إلى إمامة أبي بكر عند مرض الرسول صـلى  

صلى اهللا عليه وسـلم   وجد رسوُل اِهللا(.....اهللا عليه وسلم فعندما كان أبو بكر إماما بالناس 

ما في نَفْسه خفَّةً، فَقَام يهادى بين رجلَينِ، ورِجالَه تَخُطَّانِ في اَألرضِ حتَّى دخََل الْمسجِد؛ فَلَ

عليه وسلم، فَجـاء  سمع َأبو بكْرٍ حسه، ذَهب َأبو بكْرٍ يتََأخَّر؛ فََأومَأ ِإلَيه رسوُل اِهللا صلى اهللا 

رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم حتَّى جلَس عن يسارٍ َأبِي بكْرٍ، فَكَان َأبو بكْرٍ يصلِّي قَاِئمـا،  

وكَان رسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلِّي قَاعدا، يقْتَدي َأبو بكْرٍ بِصالَة رسوِل اِهللا صـلى  

يقاد يعتمـد بـين   : يهادي( ).لم، والنَّاس مقْتَدون بِصالَة َأبِي بكْرٍ رضي اهللا عنهاهللا عليه وس

  .)664:،رقم164،ص1ج، 2000البخاري ،( ).رجلين

  

وفي ذلـك   أي إشارة النبي صلى اهللا عليه وسلم ألبي بكر ، عند تدقيق النظر في هذه اإلشارة

  :لف ومن ذلك نشتق ونستنبط أموراً كثيرة منهاتنبيه على بقائه بجانبه وعدم رجوعه إلى الخ

  .إن اإلشارة باليد باإليماء تقوم مقام النطق )1

 .يحتمل أن تكون اإلشارة هذه لضعف صوته عليه الصالة والسالم ألنه كان مريضا )2

 .ويحتمل أن تكون لإلعالم بأن مخاطبة من يكون في الصالة باإليماء أولى من النطق )3
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 .ماعة واألخذ فيها باألشد وأن كان المرض يرخص في تركهاوفي ذلك تأكيد ألمر الج )4

 .وإنما فعل ذلك ألن يعذر أحد من األئمة نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن اإلمامة )5

بكر كان ألهليته حتـى أنـه صـلى     كون قصد إفهام الناس أن تقديم أبيويحتمل أن ي )6

 .خلفه

 .بكر واستدل به على جواز استخالف اإلمام لغير ضرورة لصنيع أبي )7

 .ويدل أيضا على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض )8

واستدل به الطبري على أن اإلمام أن يقطع االقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير أن  )9

 . يقطع الصالة، وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصالة

كـان قـد   ويستدل به على جواز تقدم إحرام المأموم على اإلمام بناء على أن أبا بكر   )10

 .صلى اهللا عليه وسلم لبالرسودخل في الصالة ثم قطع القدوة وائتم 

 .خلف القاعد ئماالقادر على القيام قا صالة واستدل به أيضا على صحة  ) 11

  

كل هذا يفهم من إشارته صلى اهللا عليه وسلم عندما أومأ إلى أبي بكر رضي اهللا عنه، فهـي  

حمل هذه اإلشارة معان جديدة تستنبط منها أحكـام  إشارة من نبي عظيم إلى صحابي كريم وت

  .)372،ص2،ج1997العسقالني ،( . كثيرة

  

كُنَّـا مـع   : (وفي حديث آخر روى البخاري عن عبد اهللا بن أبي أوفى رضي اهللا عنه قـال  

الشَّمس قَاَل ِلبعضِ الْقَومِ يا رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سفَرٍ وهو صاِئم فَلَما غَربتْ 

ه فَلَـو  فُلَان قُم فَاجدح لَنَا فَقَاَل يا رسوَل اللَّه لَو َأمسيتَ قَاَل انْزِْل فَاجدح لَنَا قَاَل يا رسوَل اللَّ

ْل فَاجدح لَنَا فَنَزَل فَجدح لَهم فَشَـرِب  َأمسيتَ قَاَل انْزِْل فَاجدح لَنَا قَاَل ِإن علَيك نَهارا قَاَل انْزِ

  . )ر الصاِئمالنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ثُم قَاَل ِإذَا رَأيتُم اللَّيَل قَد َأقْبَل من ها هنَا فَقَد َأفْطَ

ق الماء ويخوض الجدح أن يحرك السوي(  .)1955:،رقم463،ص1ج،2000صحيح البخاري،(

  ).-والمقصود صنع الطعام من أجل اإلفطارحتى يستوي ـ 

قَاَل ِإذَا رَأيتُم اللَّيَل قَد َأقْبَل من ها هنَا وَأشَار بِيده نَحو الْمشْرِق فَقَد َأفْطَر (مسلم وفي رواية ل

اِئم1843: رقم, 396،ص 5صحيح مسلم ،ج () الص .(  
 

إذا أقبل النهار من ها هنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس ( ثانية للحديثوفي رواية 

  .)1954:،رقم4،ج1997العسقالني ،(،)فقد أفطر الصائم

  

ففي هذا الحديث أومأ الرسول صلى اهللا عليه وسلم بيده إلى المشرق وفي هذه اإلشارة إيضاُح 

ول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم هـذا    كاٍف أنَّ فطر الصائم يتحقق بغروب الشمس، ويؤكد رس

المعنى للصحابي الذي تشكك من دخول الوقت من أن غروب الشمس، دليـل علـى جـواز    
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وأن من يسر هذا الدين استحباب استعجال فطر الصائم، ثم نشاهد سعة صدر الرسول  اإلفطار

  .ث مراتصلى اهللا عليه وسلم وحسن خلقة في صبره على هذا الصحابي بتكرار الكالم له ثال

عن النَّبِي صلَّى اللَُّه علَيه وسلَّم م أحمد عن أبي موسى رضي اهللا  وفي حديث آخر رواه اإلما

  ). من صام الدهر ضيقَتْ علَيه جهنَّم هكَذَا وقَبض كَفَّه :(قَاَل

 .)19713:رقم،484،ص32،ج1999ابن حنبل ، (

الكف إيضاح وتمثيل بالتضييق وفي الحديث الشريف نهي عن صوم  وفي اإلشارة باليد بقبض

الدهر لما يترتب عليه من تضييق على من صام الدهر بتشديده على نفسه ولقد أشـار النبـي   

صلى اهللا عليه وسلم إلى تضييق جهنم عليه بقبض كفه، ويؤيد هذا الحديث حـديث صـحيح   

العاص في حديث طويل يستنكر رسول اهللا أخرجه البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن 

ثم سمح له أخيـرا بمثـل    هصلى اهللا عليه وسلم على عبد اهللا أنه يواصل في الصوم ويحاور

لَا صام من صام الَْأبـد  (صيام داود عليه السالم وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم نهاه وقال 

نم املَا ص دالَْأب امص نم املَا ص دالَْأب امص(،  

  ).628:،رقم166،ص1412مختصر صحيح مسلم،(  

  

َأن رسوَل اللَّه : (أخبر وفي حديث آخر يرويه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه

َألَا تُصلِّيانِ فَقُلْـتُ يـا   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم طَرقَه وفَاطمةَ بِنْتَ النَّبِي علَيه السلَام لَيلَةً فَقَاَل 

ي لَمو قُلْنَا ذَِلك ينفَ حرثَنَا فَانْصعثَنَا بعبي َأن فَِإذَا شَاء اللَّه دنَا بِيَأنْفُس وَل اللَّهسر   ِإلَـي جِـعر

  )}الِْإنْسان َأكْثَر شَيء جدلًا وكَان {  شَيًئا ثُم سمعتُه وهو مولٍّ يضرِب فَخذَه وهو يقُوُل

  .)7465:،رقم431ص، 4،ج2000صحيح البخاري،(  .)54:سورة الكهف آية( 

  :ففي ضرب فخذه عليه الصالة والسالم إشارات كثيرة منها

  .فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف .1

 .وفيه جواز باالستشهاد بالقرآن على الحالة النفسية .2

 .عدم التشدد في النوافل وفي ذلك أيضا إشارة إلى .3

وفي ضرب فخذه عليه الصالة والسالم وقراءته اآلية دل على أنه ظن أنه قد أحرجهم  .4

 .فندم على أنبائهم

وقال النووي المختار أنه ضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته له علـى   .5

 .االعتذار بما اعتذر به

 ).316،ص3،ج1990العسقالني ،(

  

ر فإن ضرب الحبيب عليه الصالة والسالم بهذه الطريقة بال شك تدل علـى  ومهما يكن من أم

تأكيد الرفض المطلق، وعدم الرضا، سواء أكان المعنى التأسف ألنه طرقهم وأحـرجهم فـي   
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لموقف على رضي  ـ  عليه وسلمصلى اهللا  ـ  النوافل التي ال حرج فيها، أو إشارة إلى رفضه

ـ  كّمحاهللا عنه في أن اإلنسان ال يت وفـي   ه،بنفسه بل أنه يستطيع التحكم بنفسه ويجب ذلك علي

  .الحديث حث على االستيقاظ لقيام الليل واهللا أعلم

  

َأخَذَ رسوُل اللَّه : (في حديث آخر يرويه البخاري عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قالو

وكَان ابن عمـر   الدنْيا كََأنَّك غَرِيب َأو عابِر سبِيٍل كُن في :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِمنْكبِي فَقَاَل

ِإذَا َأمسيتَ فَلَا تَنْتَظر الصباح وِإذَا َأصبحتَ فَلَا تَنْتَظر الْمساء وخُذْ من صحتك ِلمرضك  :يقُوُل

كتوِلم كاتيح نمالكتف : المنكب( .)6416:م، رق179ص، 4، ج2000، البخاري(). و.( 

  

اإلشارة التي يتقدم فيها المعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخذا بمنكب عبد اهللا بن عمـر  ف

، وذلك ألنك ميت يقينـا  "وخذ من حياتك لموتككن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل "قائال 

يشعر أن رجال ليس بينه وبين أبيـه   والموت كامن في بنيتك وكيانك ووضع اليد على المنكب

يموتـون   وأباعدآدم إنسان حي ال غريق في الموت، وألنه يشهد بعينيه كل يوم الناس أقارب 

فال بد أن يكون لك يوم، فكل يوم يقال مات فالن وفالن، فال بد من يوم يقال فيه مات عبد اهللا 

اهللا بن عمر رضـي اهللا عنهمـا    بن عمر، ثم تدرج النبي صلى اهللا عليه وسلم في تذكير عبد

، فمعلوم أن الغريب المتنقل من بلد إلى بلـد قلبـه   الموتل ثم بيفذكر له الغريب ثم عابر الس

على نفسه بالتوسع في أمتعته بعزمه العودة إلى بلده وال يستقر بـدار   رسخي لق بوطنه، المتع

 إلـى ى الطريق من جانـب  غربته إال بقدر الضرورة أو الحاجة، وعابر السبيل أي المار عل

 قفشيء يحوله عنه، وال يغريـه بـالتو   إلىجانب وال أرب له يبلغه إلى مقصده، فال يلتفت 

  .بستان جميل وال هواء بليٍل وال ظل ظليل

  

ما صاروا إليه،  إلىوساكن القبور هم الموتى الذين سبقوا إلى لقاء اهللا تعالى ومصير األحياء 

  ". إذا أمسيت فال تنتظر الصباح"قول فإذا كان عبد اهللا بن عمر ي

  

وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة وذلـك للتـأنيس   

 وإرادةالواحـد   اإلنسـان  والتنبيه وال يفعل ذلك غالبا إال لمن يميل إليه، وفيه كذلك مخاطبـة 

ألمته والحض على تـرك الـدنيا   الجماعة وحرص النبي صلى اهللا عليه وسلم إيصال الخير 

ن في تربيت المعلم على كتف تلميذه لـه  فإ ؛)1997، أبو غدة(قتصار على ما ال بد منه واال

للمتعلم مما يجعله يفتح ذهنه مـع   وتنبيهبين المعلم والمتعلم  األنسجو  إيجادالكبير في  األثر

  . ستوعب المقصود من الدرسيالمعلم ل
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قال رسـول اهللا صـلى اهللا   : لم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قالوفي حديث آخر يرويه مس

قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا تَحاسدوا ولَا تَنَاجشُوا ولَا تَباغَضوا ولَـا  (عليه وسلم 

 ادبكُونُوا عضٍ وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَا يوا ورابتَد همظْلمِ لَا يلسَأخُو الْم ملسانًا الْمِإخْو اللَّه

الشَّر نرٍِئ مبِ امسبِح اترثَلَاثَ م رِهدِإلَى ص يرشينَا واهى هالتَّقْو هرقحلَا يو خْذُلُهلَا يو َأن 

سلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ملسالْم َأخَاه رقحيهضرعو الُهمو همد امرمِ ح12،ج صحيح مسلم(.)ل ، 

النجش في البيع هو مدح السلعة لينفقها ويزيد في ثمنهـا وهـو ال   ( ـ  ).4650:،رقم426ص

ـ   يريد شراءها حتى يقع غيره فيها، وأصل النجش تغيير الوحش من مكان إلـى   ـ الغريب 

 .)1979ابن األثير،( ـ ) مكان

  

وهو تماما كاللوحـة التـي   ( وتوكيد على القول  إيضاحإلى الصدر ثالث مرات  واإلشارة هنا

) للقلب وهو يشرح عن هذا العضو المهم علميا وإيمانيا  رسمةيحضرها المعلم يشير فيها إلى 

  .)2001القاضي ،( 

  

ـ ونستنبط من هذه اإلشارة الشريفة إلى الصدر ثالث مرات إلى وجوب العنايـة فـي الق   ب، ل

سمي قلبا ألنه يتقلب فال بد من العناية به للثبات على اإليمان وتحسين النوايا وتعظـيم  فالقلب 

الهمم إلى الطاعات فليس الحكم بظواهر األمور، ال بل تتجلى األمور بنتائجهـا، ومعلـوم أن   

  .كان عميقا هاديءالنهر كلما كان 
 

  وفي حديث آخر يرويه اإلمام بن مالك عن عطاء بن يسار 

ان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْمسجِد فَدخََل رجٌل ثَاِئر الـرْأسِ واللِّحيـة   كَ( :قال

رْأسـه   فََأشَار ِإلَيه رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِيده َأن اخْرج كََأنَّه يعني ِإصلَاح شَـعرِ 

ـ و ا مرذَا خَيه سَألَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ر عجر ُل ثُمجَل الرفَفَع هتيِلح َأن ن

طَانشَي ْأسِ كََأنَّهالر ثَاِئر كُمدَأح يْأت1702، رقم 949،ص2،ج1998نس ، ابن أ (.)ي(. 

  

، ورفـض لحالـه   إيضاحعليه وسلم لهذا الرجل بيده أن اخرج  وفي إشارة الرسول صلى اهللا

الذي هو عليه من عدم ترتيب هيأته وتمشيط شعره وحث له إلصالح نفسه، فـإن اهللا جميـل   

يحب الجمال، وهذا الحديث دستور للمسلم يعلمه النظافة واألناقة والهيئة الحسنة، يسمو بكـل  

  . شيء مع سمو الروح إلى خالقها

  

الرسول صلى اهللا عليه وسلم للرجل باسمه ستر لـه وفـي تعمـيم الكـالم دون     وعدم ذكر 

التخصيص زيادة ستر له، وفي تأخير تمثيل الذي ال يصلح نفسه عند الذهاب إلى المسجد كأنه 

  .كالشيطان بعد عود الرجل وعدم مجابهته بذلك أدب جم من الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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سمعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم ورَأى   (:اهللا عنه قالوروى اإلمام أحمد عن جعدة رضي 

ـ  ه كَان قُوُل لَويو هدبِي هطْنُئ ِإلَى بومي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص َل النَّبِيعينًا فَجملًا سجـي  رذَا ف

ا لَكرخَي كَانِ لَكَانذَا الْمرِ ه15868، رقم203،ص25،ج1995ابن حنبل، ( . )غَي.( 

لـذلك   إنكـاره حيث يظهر فيها  ،لمسوفي ذلك إشارة واضحة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و

وفي الحديث نهي عن المبالغة واإلسراف في الطعام، بل األجدر أن . للسمنة إنكارهالبطن أي 

والرسول صلى اهللا عليه وسلم . لعبادةيغذي قلبه وعقله ويكتفي بالقليل مما يعينه على العمل وا

  .جمع في هذا الحديث بين األدب والعلم والتعليم والتربية دون إحراج للرجل

  

 :وفي حديث آخر يرويه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

 )قُوُل يرِ ينْبلَى الْمع وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهستُ رعمس    هاتاوـمس ـاربْأخُـذُ الْج

نَأي كلَأنَا الْم اربقُوُل َأنَا الْجي ا ثُمطُهسبيا وهقْبِضَل يعفَج هدي ضقَبو هدبِي يهضَأرو وناربالْج 

لَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسُل رايتَميقَاَل و ونرتَكَبالْم نتَّـى   َأيح اِلهـمش نعو هينمي نع لَّمسو ه

ـ  ص وِل اللَّهسبِر وطٌ هاقتَّى ِإنِّي لََأقُوُل َأسح نْهم ءفَِل شَيَأس نم كرتَحرِ ينْبتُ ِإلَى الْملَّى نَظَر

لَّمسو هلَيع 4265: ،رقم329،ص12،ج1999ماجة،ابن ( . )اللَّه(. 

  

إشارة إلـى تحكـم    لهيةتدقيق النظر في هذا الحديث يجد الباحث العجب فإن القبضة اإلوعند 

الحق في السماوات واألرض وقدرته المطلقة عليها، واإليمان بهذا غيبي عقلي واجب، وتمثيل 

هذا محال، ألنه يفضي إلى التجسيم لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم، يقـرب الصـورة    

شارة يدوية في حركة الرسول عليه السالم بالقبض والبسط ، إشارة إلى القدرة الغيبية العقلية بإ

القاهرة للعباد في ذلك الموقف الذي يتالشى فيه الجبارون والمتكبرون وقل ذلك يقصد  اإللهية

وجل حتى يخشاه الناس، وفي ذلك أيضـا ترهيـب    به، التخويف والترهيب من عظمة اهللا عز

ومـا  ( :تعالى حيث يقـول اهللا سبحانه و إلستعداد لذلك اليوم وصدقمن يوم القيامة ووجوب ا

س هينماتٌ بِيطْوِياتُ مماوالسو ةاميالْق موي تُهضا قَبيعمج ضالَْأرو رِهقَّ قَدح وا اللَّهرقَد انَهحب

شْرِكُونا يمالَى عتَع67 أيةسورة الزمر ، (  ).و (.  

  

نبي صلى اهللا عليه وسلم يمينا وشماال حتى أن الصحابي الجليل عبـد اهللا  لظر إلى تمايل اانالو

عمر رضي اهللا عنهما ينظر إلى المنبر يتحرك من أسفل ومن شدة التمثيـل عنـد النبـي     بنا

صلى اهللا عليه وسلم ظن عبد اهللا أن المنبر آيل للسقوط وفي ذلك أبلغ دليل على تأثير اإلشارة 

  .التعليم وإذن للمعلم باستخدام أعظم وسائل اإليضاح تأثيرا في نفسية المتعلم في 
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كُنْتُ مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم فـي سـفَرٍ    ( :وفي حديث آخر عن معاذ بين جبل قال

َأخْبِرنـي بِعمـٍل يـدخلُني الْجنَّـةَ      :لَّهيا نَبِي ال :فََأصبحتُ يوما قَرِيبا منْه ونَحن نَسير فَقُلْتُ

تَعبـد   ،وِإنَّه لَيسير علَى من يسره اللَّه علَيه ،لَقَد سَألْتَ عن عظيمٍ :قَاَل ،ويباعدني من النَّارِ

 :ثُم قَـالَ  ،زكَاةَ وتَصوم رمضان وتَحج الْبيتَوتُقيم الصلَاةَ وتُْؤتي ال ،اللَّه ولَا تُشْرِك بِه شَيًئا

وصلَاةُ الرجِل في جـوف   ،والصدقَةُ تُطْفُئ الْخَطيَئةَ ،الصوم جنَّةٌ ِ؟َألَا َأدلُّك علَى َأبوابِ الْخَير

  } م عن الْمضاجِعِ حتَّى بلَغَ يعملُونتَتَجافَى جنُوبه{ :ثُم قَرَأ قَولَه تَعالَى ،اللَّيِل

س الَْأمرِ ثُم قَاَل َألَا ُأخْبِرك بِرْأسِ الَْأمرِ وعموده وذُروة سنَامه فَقُلْتُ بلَى يا رسوَل اللَّه قَاَل رْأ

َألَا ُأخْبِرك بِملَاك ذَِلك كُلِّه فَقُلْتُ لَه بلَى يا نَبِـي  وعموده الصلَاةُ وذروةُ سنَامه الْجِهاد ثُم قَاَل 

م بِه فَقَـاَل  اللَّه فََأخَذَ بِلسانه فَقَاَل كُفَّ علَيك هذَا فَقُلْتُ يا رسوَل اللَّه وِإنَّا لَمَؤاخَذُون بِما نَتَكَلَّ

ْل يهاذُ وعا مي كُأم لَتْكثَك اِئدصِإلَّا ح مرِهنَاخلَى مقَاَل ع ي النَّارِ َأوف هِموهجلَى وع النَّاس كُب

هِمنَت2108 :،رقم1،ص 45،ج1995، ابن حنبل() َألْس(.  

  

عليه الصالة والسالم لمعاذ بن جبل حين أوصاه، بجملة وصايا ثم قال ه وعند التبصر في حديث

، إن هـذه  "كف عليك هذا وأشار إلى لسـانه : ، قالىبل: كله قال أال أدلك على مالك ذلك" له

اللسان تجعل معاذا وكل من حضر هذا القول ال ينسى أهمية اللسـان   اإلشارة الحسية باليد إلى

الخيـرة الن   األعمالوهي سدت مسد جميع . وآفاته التي تكب الناس في النار على مناخرهم

حب آفة اللسان في النار على وجهه فكـان توجيـه   اللسان تمحق الحسنات حتى يكب صا آفة

ة لوجـه اهللا عـز   ضرورة حفظ اللسان مع المحافظة على العبادات خالص إلىالرسول المعلم 

   .متهوجل وذلك هدية أل

  

  

  
 

  :اإلشارة باليدين معا 2.3.2
  

َأما َأنَـا  (: وسلم قَاَل رُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه: ُجبيرِ بنِ ُمطْعمٍ، قَاَلروى البخاري عن  

 ). فَُأفيض علَى رْأسي ثَالَثًا، وَأشَار بِيديه، كلْتَيهِما

    .) 254:،رقم78،ص1،ج2000، صحيح البخاري(  
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دقة متناهية يعلم فيها كل متعلم الغسل  هماكلتيلى اهللا عليه وسلم هنا بيديه في إشارة الرسول ص

وجيه للمسلم عندما يتوجه للعبادة كيف يكون طاهرا فيكـرر  كيفية وعددا، وفي الحديث كذلك ت

  .فيض الماء على رأسه فيغدو قمة في النظافة والطهارة

  

كـان رسـول اهللا    :(وفي حديث آخر يرويه اإلمام أحمد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

ما فأومأ ، فجاءت جاريتان حتى قامتا بين يديه عند رأسه، فنحاهيصلي صلى اهللا عليه وسلم

    .)2899:،رقم76،ص5،ج1999ابن حنبل،( . )بيديه عن يمينه وعن يساره
 

وفي الحديث داللـة   لالبتعادوفي حركة يديه صلى اهللا عليه وسلم إيضاح لمنع المرور واألمر 

عـن  فعلى حرمة المرور بين يدي المصلي، بل وجوب منع من أراد المرور بنص صريح ، 

ِإذَا صلَّى َأحدكُم ِإلَى شَيء يسـتُره   : (يقُوُلصلى اهللا عليه وسلم الخدري عن النبي  عيدس أبي

شَي وا هفَِإنَّم لْهقَاتى فَلْيَأب فَِإن هفَعدفَلْي هيدي نيب تَازجي َأن دَأح ادالنَّاسِ فََأر نمطَان(.  

  .)509:،رقم133،ص1،ج2000،البخاري( 

  

هم  :يقُوُل (انْتَهيتُ ِإلَيه وهو في ظلِّ الْكَعبة: عن َأبِي ذَر قَاَل خر يرويه البخاري وفي حديث آ

 ا شَـْأنم ءشَي يى فري َأيا شَْأنقُلْتُ م ةبالْكَع برو ونرالَْأخْس مه ةبالْكَع برو ونري الَْأخْس

و هتُ ِإلَيلَسبَِأبِي َأنْتَ فَج مه نفَقُلْتُ م اللَّه ا شَاءي متَغَشَّانكُتَ وَأس تُ َأنتَطَعا اسقُوُل فَمي وه

) وُأمي يا رسـوَل اللَّـه قَـاَل الْـَأكْثَرون َأموالًـا ِإلَّـا مـن قَـاَل هكَـذَا وهكَـذَا وهكَـذَا           

    ).228،ص4،ج2000،البخاري(

  

حتى أن يديه مفتوحتان  واالنتشاري الرسول صلى اهللا عليه وسلم إيضاح للكثرة وفي حركة يد

المكررة ثالث مرات هكذا هكذا  ويةال تغلقان في كل اتجاه، وفي هذا الحديث تدل اإلشارة النب

هكذا على النهي عن كنز المال، الذي هو سبب للخسران في الدنيا واآلخرة إن لم يخرج الحق 

دقة، وتجنبا لهذا البوار والخسران ال بد من النفقة في سبيل اهللا وترضى اهللا منه، من زكاة وص

عن المنفق، وفي ذلك تجنب لغضب اهللا وإشارة النبي بيديه الشريفتين أبلغ من اللفظ في الداللة 

  ). 1996العسقالني،( .على اإلنفاق
 

يَّ حدَّثَُه َأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَُّه علَيه وهب بن عمرٍو الُْجمحوفي الحديث الذي يرويه الدارمي عن 

ون لَا تَعجلُوا بِالْبلية قَبَل نُزوِلها فَِإنَّكُم ِإن لَا تَعجلُوها قَبَل نُزوِلها لَا ينْفَك الْمسـلم  :(وسلَّم قَاَل

وسدد وِإنَّكُم ِإن تَعجلُوها تَخْتَلفْ بِكُم الَْأهواء فَتَْأخُـذُوا   وفيهِم ِإذَا هي نَزلَتْ من ِإذَا قَاَل وفِّقَ

اِلهمش نعو هينمي نعو هيدي نيب َأشَاركَذَا وهكَذَا وه(.  

  ). 116:،رقم61،ص1،ج1407،الدارمي( 
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شـماله توضـيح للكثـرة     في إشارة النبي صلى اهللا عليه وسلم بين يديه وعن يمينـه وعـن  

  .وفي ذلك تحذير من كثرة المساءلة وكثرة المساءلة توجب العنت واالختالف

  

 .صبعبإاإلشارة    3.3.2
  

مثَُل الْبخيِل والْمنْفـق كَمثَـِل   (روى اإلمام البخاري عن أبي هريرة قال صلى اهللا عليه وسلم 

يددح نتَانِ مبا جهِملَينِ علَيجًئا ِإلَّـا   رقُ شَينْفقُ فَلَا ينْفا الْما فََأميهِماقا ِإلَى تَرهِمييثَد نلَد نم

قُ ِإلَّا لَزِمنْفي رِيديُل فَلَا يخا الْبَأمو هَأثَر فُوتَعو نَانَهب تَّى تُجِنح هلَى جِلْدتْ عادم   لْقَـةتْ كُـلُّ ح

ـ   .)و يوســعها فَلَــا تَتَّســع ويشــير بِِإصــبعه ِإلَــى حلْقــه      موضــعها فَهـ

   ). أي كل ما وقى :تجن( ).299:،رقم400،ص3،ج2000البخاري،(

  .ء باالختناقوفي إشارة اإلصبع هنا إيضاح شديد للضيق الذي يصيب وفي ذلك إيحا

جمهور إلى أن اإلشـارة إذا  ذهب ال( ومن عجيب تعليق ابن حجر العسقالني ، قوله ابن بطال 

الحنفية في بعض ذلك، ولعل البخاري رد عليهم بهـذه   منزلة النطق وخالفه تنزلكانت مفهمة 

األحاديث أن النبي صلى اهللا عليه وسلم جعل اإلشارة قائمة مقام النطق، وإذا جازت اإلشـارة  

أراد البخاري أن : المنير في أحكام مختلفة في الديانة، فهي لمن ال يمكنه النطق أجوز، قال ابن

         .اإلشارة بالطالق وغيرة من األخرس وغيره التي يفهم منها األصـل والعـدد نافـذ كـاللفظ    

  .)549،ص10،ج1990العسقالني،( 

  

ما بال أحدكم يومُئ بيديه كأنها أذنـاب خيـل   (: -صلى اهللا عليه وسلم-وفي حديث آخر قال 

يسلِّم على أخيه  -أشار بإصبعه  -أحدكم أن يقول هكذا  -أو أال يكفي  -شُمس ؟ إنما يكفي 

   ).21028:،رقم521،ص34،ج1999ابن حنبل،( . )من عن يمينه ومن عن شماله

  

واإلشارة هنا لإلنكار وإشارة اإلنكار يحتاجها المعلم المربي كثيرا في توجيه وتعليمه طالبـه،  

إلشارة باإلصبع بل هو النهـي عـن رفـع    وليس المراد هنا النهي عن اإلشارة باليد وجواز ا

، المقصود بها -صلى اهللا عليه وسلم -األيدي بالصالة عند التسليم واألمر بالسكون، وإشارته

االستنكار لعملهم بدليل أنه شبه تلك التحركات بتحركات الخيل غير المستقرة ويؤكد ذلك فـي  

م رافعي َأيديكُم كََأنَّها َأذْنَاب خَيٍل شُمسٍ ما ِلي َأراكُ(رواية صحيحة قوله عليه الصالة والسالم 

لَاةي الصكُنُوا ف331:،رقم94هـ،ص1412،صحيح مسلم  مختصر( .)اس(.  
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  :اإلشارة بإصبعين 4.3.2

  
عن النَّبِي صلَّى اللَّـه  "   -رضي اهللا عنه -وفي الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة

سو هلَيع       ينـعست هـدبِي قَـدعـذَا وثْـَل هم وجـْأجمو وجـْأجمِ يدر نم اللَّه قَاَل فَتَح لَّم ."                

وعند النظر في هذا الحديث نجد أن معنى عقد  ).3196:،رقم1221،ص5،ج2000البخاري،( 

س العدد بل التشبيه لما فـتح  والهدف هنا لي. بيده تسعين، أي حلق إصبعه اإلبهام والتي تلينها

قدار قليـل  من ردم يأجوج ومأجوج لصورة العدد التي يعرفونها، وفي هذه اإلشارة إيضاح لم

خبار عن بعض عالمات الساعة، وفيهـا فـتح سـد    مثل الدائرة الصغيرة، وفي هذا الحديث إ

يْأجوج ومْأجوج مفْسدون  قَالُوا يا ذَا الْقَرنَينِ ِإن(يأجوج ومأجوج الذي ذكر في سورة الكهف،

  .)94آية الكهف () في اَألرضِ فَهْل نَجعُل لَك خَرجا علَى َأن تَجعَل بينَنَا وبينَهم سدا

  .)541،ص9،ج1997العسقالني،( 

                 

ذَا الْعلْمِ قَبـَل  علَيكُم بِه" وفي حديث آخر رواه ابن ماجه عن أمامة قال صلى اهللا عليه وسلم، 

َل الْعاِلم َأن يقْبض وقَبضه َأن يرفَع وجمع بين ِإصبعيه الْوسطَى والَّتي تَلي الِْإبهام هكَذَا ثُم قَا

  ).228:،رقم40،ص1999ابن ماجه، ( " والْمتَعلِّم شَرِيكَانِ في الَْأجرِ ولَا خَير في ساِئرِ النَّاسِ

  

وفي الحديث إشارة إيضاح للتالزم بين أجر العالم والمتعلم وهي إشارة كثيـرة االسـتخدام،    

عالقة دوران، توجد بوجود العلماء وتزول بزوالهم  متعلملم والاأن العالقة بين الع: والحق يقال

ذا الحديث حث علـى  إذا كانت اإلشارة النبوية البليغة على التالزم بين العلم والعلماء ،وفي ه

يعـيش   -عليه الصالة والسالم-العلم وتحذير من تقدم الزمان وقلة العلم والعلماء وكأن النبي 

  .   في عصرنا

رَأيتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه   : "وفي حديث آخر يرويه البخاري عن سهل بن سعد قال

  ". وسطَى والَّتي تَلي الِْإبهام بعثْتُ والساعةُ كَهاتَينِوسلَّم قَاَل بِِإصبعيه هكَذَا بِالْ

وفي هذه اإلشارة باإلصبعين دليل على التقارب  ،)4936:،رقم301َ،ص3،ج2000البخاري،(  

  .لها واالستعدادوالتالزم وفي ذلك تحذير من قرب الساعة 

  

  .أصابع ةبثالثاإلشارة  5.3.2
  

قَدمتْ علَى النَّبِي صلَّى اللَّه  ":في حديث عن عائشة رضي اهللا عنها قالت روى اإلمام أبو داود

 فََأخَذَه علَيه وسلَّم حلْيةٌ من عنْد النَّجاشي َأهداها لَه فيها خَاتَم من ذَهبٍ فيه فَص حبشي قَالَتْ
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هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسنَةَ َأبِي  رةَ اباما ُأمعد ثُم هابِعضِ َأصعبِب َأو نْها عرِضعم ودبِع لَّمسو

  ". الْعاصِ ابنَةَ ابنَته زينَب فَقَاَل تَحلَّي بِهذَا يا بنَيةُ

  ). 4235:،رقم462،ص1999سنن أبي داود، ( 

  

فض واإلعراض، ومن الجدير بالذكر أن إعـراض  تظهر لنا هنا وسيلة اإليضاح دالة على الر

عن لبس الخاتم بل حتى عن لمسه كناية عن تحريمـه، وأن   -صلى اهللا عليه وسلم -الرسول

  .إعطاءه الخاتم ألمامة ابنة أبي العاص حتى تلبسه إيضاح إلباحة لبسه لها وللنساء عامة

  

  .أصابع ةبأربع اإلشارة 6.3.2
  

من شَـاء   :"قال -صلى اهللا عليه وسلم  -مام النسائي أن النبيورد في حديث طويل يرويه اإل

َأص ضقَبا وتُهيحي الْغَنَمِ ُأضف عفَري لَم شَاء نمو عفَر شَاء نمو رتعي لَم شَاء نمو تَرع هابِع

يث تخيير للمسلم بالفرع وفي الحد .)4226:،رقم444،ص1999،سنن النسائي ( "  ِإلَّا واحدةً

ذبيحة  :والعتيرة (.توضيح للتخيير -صلى اهللا عليه وسلم-والعتيرة أو تركها، وفي حركة يده 

كانوا يذبحونها فى العشر األول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا واتفق العلماء على تفسـير  

ه واليملكونه رجاء البركة هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحون: الفرع يقال الشافع ،العتيرة بهذا

  ).فى األم وكثرة نسلها

  

  .أصابع ةبخمس اإلشارة 7.3.2
  

جِْئتَ تَسَأُل عـنِ الْبِـر    "قال لوابصة،  -عليه الصالة والسالم -روى اإلمام الدارمي أنه ) 1

يا وابِصـةُ اسـتَفْت   : " ويقُوُلفَجعَل ينْكُتُ بِهِن في صدرِي , نَعم يا رسوَل اِهللا : قُلْتُ" والِْإثْمِ 

 كا ثَلَاثًا" نَفْس17999:،رقم523،ص29،ج1999ابن حنبل،( . " قَالَه.(         

وفي هذا الحديث بضرب هذه األصابع على الصدر ليتنبه القلب، وفي هذا الحديث تذكير للقلب 

له وصـدق اهللا العظـيم   ألنه منبع التقوى واإليمان وطمأنينة النفس فاإلنسان مسؤول عن أعما

  ).15-14القيامة (  "ولَو َألْقَى معاذيره  بِل اِإلنسان علَى نَفْسه بصيرةٌ" : حيث قال

 :رُسوُل اللَّه صلَّى اللَُّه علَيه وسـلَّم  ـ  قَاَلوفي حديث يرويه البخاري عن أنس بن مالك ) 2  

الَْأنْصارِ قَالُوا بلَى يا رسوَل اللَّه قَاَل بنُو النَّجارِ ثُم الَّذين يلُونَهم بنُـو   َألَا ُأخْبِركُم بِخَيرِ دورِ(

ثُم قَاَل بِيده عبد الَْأشْهِل ثُم الَّذين يلُونَهم بنُو الْحارِث بنِ الْخَزرجِ ثُم الَّذين يلُونَهم بنُو ساعدةَ 

  ).بض َأصابِعه ثُم بسطَهن كَالرامي بِيده ثُم قَاَل وفي كُلِّ دورِ الَْأنْصارِ خَيرفَقَ

            .)5300:،رقم401،ص3ج،2000صحيح البخاري ، ( 
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وخير  وفي هذا الحديث منقبة لألنصار جميعاً واالنتشاروفي اإلشارة باألصابع هنا بيان للتعدد 

  .المطلبوأخوال جده عبد  -صلى اهللا عليه وسلم-النجار وهم أخوال النبي  ودور األنصار بن

  
 

  .األصابع ينبالتشبيك  8.3.2
  

الْمْؤمن ِللْمْؤمنِ  ":قال-صلى اهللا عليه وسلم -ي موسى عن النبي بروى اإلمام البخاري عن أ

ابِعَأص نيب كشَبا وضعب هضعب شُدانِ ينْيكَالْبه "  

  ).2446:،رقم104،ص2ج، 2000، صحيح البخاري( 

وهذا التشبيك قمة في اإليضاح حيث صور التآزر والتماسك متمثلة أمـام أعيـنهم كصـورة     

  .األصابع المتشابكة

  

هو بيان لوجه التشبيه أيضـا، أي  ) :"وشبك بين أصابعه( قال ابن حجر في شرح هذا الحديث 

تفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيـان أقوالـه يمثلهـا    يشد بعضه بعضا مثل هذا الشد ويس

وفي الحديث حث  ،)553،ص1،ج1997العسقالني،(  "بحركاته، فيكون أوقع في نفس السامع

  .على وجوب التعاون بين المسلمين

  

  :العد باألصابع 9.3.2
  

قال  -لمصلى اهللا عليه وس-أن النبي  -رضي اهللا عنهما -روى اإلمام البخاري عن ابن عمر

"  ي الثَّاِلثَـةف امهالِْإب خَنَسكَذَا وهكَذَا وه ر452، ص2000، صـحيح البخـاري  ( . " الشَّه ،

  ).1987بادي،الفيروز أ( )معنى خنس اإلبهام قبضها( ). 1908:مرق

ومع بساطة هذه . واإلشارة هنا لبيان عدد أيام الشهور فهو إما تسعة وعشرون يوما أو ثالثون 

سيلة إال أن اإليضاح فيها أدى الغرض المطلوب في تحديد الزمن وال تخفى أهمية العدد في الو

  .عليها لتعرففي اوالدينية وحاجة المعلم والمتعلم تنظيم أمور اإلنسان الدنيوية 

  

ـ   وفي حديث آخر يرويه الترمذي عن أبي هريرة م ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر ن

ـ  تُ َأنَـا يـا   يْأخُذُ عنِّي هُؤلَاء الْكَلمات فَيعمُل بِهِن َأو يعلِّم من يعمُل بِهِن فَقَاَل َأبو هريرةَ فَقُلْ

بِم ضارالنَّاسِ و دبَأع تَكُن ارِمحالْم قَاَل اتَّقا وسخَم دي فَعدفََأخَذَ بِي وَل اللَّهسر لَك اللَّه ما قَس

ولَا  تَكُن َأغْنَى النَّاسِ وَأحسن ِإلَى جارِك تَكُن مْؤمنًا وَأحب ِللنَّاسِ ما تُحب ِلنَفْسك تَكُن مسلما

يتُ الْقَلْبتُم كحةَ الضكَثْر فَِإن كحالض ر2227:رقم، 8ج  ،275،ص1999الترمذي،(  " تُكْث( . 
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ت واحدا تلو اآلخر ففي إمساك اليد تنبيه واهتمام، وفي العد أيضا لفت لالنتباه وتأكيد ألمر عد

والحديث يحث المسلم على مكارم األخالق بترك كل ما حرم اهللا سبحانه وتعالى والرضا بمـا  

قسم اهللا، وأمر باإلحسان إلى الجار وحب الخير للمسلم كما يحب لنفسه ونهـي عـن كثـرة    

  ).وفيها الوصايا الخمس في مكارم األخالق( .ضحك فهذا الحديث جامع لكل خيرال

  

  :والوجه أقسام الرأساإلشارة ب 4.2 

  

  :اإلشارة بالرأس 1.4.2

  
خَطَبنَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  :قاال-رضي اهللا عنهما -عن أبي هريرة وأبي سعيد 

ذي نَفْسي بِيده ثَلَاثَ مرات ثُم َأكَب فََأكَب كُلُّ رجٍل منَّا يبكي لَا نَدرِي علَى مـاذَا  يوما فَقَاَل والَّ

 ع ـنا مقَاَل م مِ ثُمرِ النَّعمح ننَا مِإلَي بى فَكَانَتْ َأحشْرالْب هِهجي وف هْأسر فَعر لَفَ ثُمح  ـدب

الصلَوات الْخَمس ويصوم رمضان ويخْرِج الزكَاةَ ويجتَنب الْكَباِئر السبع ِإلَّا فُتِّحتْ لَـه  يصلِّي 

  ي،، رواه النسائ"َأبواب الْجنَّة فَقيَل لَه ادخُْل بِسلَامٍ

  ).1107:،رقم5،ص2،ج1994المنذري ،( 

  

وفـي الحـديث ثـالث    . في أداء الزكاة وتأكيد وجوبهاإن هذا الحديث يتحدث عن الترغيب 

األرض بعـد إذ    إلـى أكبَّ رأسه أي حناه -صلى اهللا عليه وسلم -كيف أنه : إشارات األولى

أقسم ثالث مرات من غير ذلك الُمقْسم عليه، مما جعل الصحابة يتأثرون ويبكون مـن القسـم   

ستجابة وتجاوبا مع نفسية المعلم رسـول اهللا  النبوية، ثم يكبون، ويبكون ا ةومن الهيئة اإلشاري

  .صلى اهللا عليه وسلم 

  

رؤؤسهم معه، ينتظرون ماذا  -رضوان اهللا عليم  -عندما رفع رأسه ورفع الصحابة : والثانية

  . سيعمل، وماذا سيقول

قلـوب   إلـى البشر في وجهة صلى اهللا عليه وسلم وكانت هذه الهيئة سريعة الدخول : والثالثة

وهذا يـدل داللـة   . وكانت أحب إليهم من أنفس النوق الحمر، وهو خير مال العرب الصحابة

قاطعة على أهمية اإلشارة وعلى شدة تفاعل الصحابة مع صاحب اإلشارة فيها يحزنون وبهـا  

صـلى اهللا  -عندما بشرهم  حسنةبيفرحون، وهي وسيلة بالغة التأثير في التعليم والنتيجة حسنة 
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يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر  بأن من-عليه وسلم 

  ). 1994المنذري ،(  .ادخل بسالم: السبع، بأنه ستفتح له أبواب الجنة، ويقال له

  

بينَما جِبرِيُل قَاعد عنْد النَّبِي صلَّى  :قال–رضي اهللا عنهما  -وفي حديث آخر يرويه ابن عباس

 هلَيع اللَّه   لَـم مـوالْي حفُت اءمالس نم ابذَا بفَقَاَل ه هْأسر فَعفَر هقفَو نا ميضنَق عمس لَّمسو

ـ   يفْتَح قَطُّ ِإلَّا الْيوم فَنَزَل منْه ملَك فَقَاَل هذَا ملَك نَزَل ِإلَى الَْأرضِ لَم ينْزِْل قَطُّ ِإلَّا فَس مـوالْي لَّم

رة لَن تَقْرَأ وقَاَل َأبشر بِنُورينِ ُأوتيتَهما لَم يْؤتَهما نَبِي قَبلَك فَاتحةُ الْكتَابِ وخَواتيم سورة الْبقَ

يتَهطا ِإلَّا ُأعمنْهم فرـ عسلم والنسائي والحـاكم وقـال صـحيح    ، رواه م"بِح . شـرطهما  ىل

  .)2183:،رقم300،ص2،ج1994المنذري،(

  ).النقيض هو الصوت وقيل صوت كصوت الباب إذا فتح( 

  

صوتا مرتفعا  ـ عليه السالم ـ  ويسمع جالس مع جبريل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فهذا النبي 

وتصدر منه إشارة وهـي رفـع رأسـه     -جبريل عليه السالم -كأزيز الباب من فوقه فيبادر

 جبريـل   تح وينزل منه ملك ما نزل قبل ذلك اليوم ويحدثليستطلع الحدث، فإذا باب السماء ف

مبشرا إياه بنورين ما خص بهما نبي قبله وهما الفاتحة واآليتان -صلى اهللا عليه وسلم  -النبي

األخيرتان من سورة البقرة وتكون البشارة أيضا بأن من قرأهما ففي كل حرف يعطى أجر في 

  .الدنيا واآلخرة

  

وسلم، والنبي يتولى تعلـيم   صلى اهللا عليه هو يتولى تعليم النبي -المعليه الس -وكان جبريل

ونزول ملك يبشـر بسـورة    -صلى اهللا عليه وسلم-مته ره بهذه الخصوصية له وألاألمة فيخب

إلى العلو لكل تدل على  باالرتفاعالفاتحة وخواتيم سورة البقرة ،ومن الواضح أن إشارة الرأس 

حي، وهي حركة فطرية اقتضتها طبيعة الصوت الذي ُسمع ،فـأي  السمو وعلى تلقي النبي للو

صوت هذا يخترق السماوات السبع ليستقر في إذن النبي ويحركه إلى عمل الخير فهـو أهـل   

  )1994المنذري ،( .الخير ومعدنه

  

تُه حتَّـى دخَـَل   خَرج رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَاتَّبع: عن عبد الرحمن بن عون، قال

ْئـتُ  نَخْلًا فَسجد فََأطَاَل السجود حتَّى خفْتُ َأو خَشيتُ َأن يكُون اللَّه قَد تَوفَّاه َأو قَبضه قَاَل فَجِ

ن جِبرِيَل علَيه السـلَام  َأنْظُر فَرفَع رْأسه فَقَاَل ما لَك يا عبد الرحمنِ قَاَل فَذَكَرتُ ذَِلك لَه فَقَاَل ِإ

 ع ـلَّمس نمو هلَيتُ علَّيص كلَيلَّى عص نم قُوُل لَكلَّ يجو زع اللَّه ِإن كشِّرقَاَل ِلي َألَا ُأب  ـكلَي

هلَيتُ علَّمرواه احمد والحاكم وقال صحيح اإلسناد" سجدت هللا شكرا"  زاد في رواية" س   .      

  ).2498:، رقم385،ص2،ج1994المنذري،( 
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يخرج إلى النخل ويسـجد سـجودا    -عليه الصالة والسالم-فانظر إلى هذا الحديث فالرسول 

طويال خاشعا فيتبعه عبد الرحمن بن عوف، وتلك عالقة المعلم مع تلميذه وهي عالقة سـامية  

صـلى اهللا  -ليه، فيرفع رسول اهللا نبيلة فيها يتبع التليمذ معلمه ويخاف عليه فيذهب ليطمئن ع

صـلى اهللا عليـه    -رأسه وفي ذلك إشارة إلى عبد الرحمن بن عون بأن النبـي -عليه وسلم 

قد بشره بأن من صلى عليه صلى اهللا  -و جل عز –أن اهللا : حي يرزق فيوضح  له  -وسلم

 -رفع رأسه  وفي. عليه -عز وجل  -سلم اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -عليه ومن سلم عليه 

  .طمأنينة تامة ، فتؤدي دورها بأكمل ما يكون -صلى اهللا عليه وسلم 

  

  : اإلشارة بالوجه 2.4.2
  

َأصبح رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما طَيب الـنَّفْسِ   : "عن أبي طلحة األنصاري قال

ا رقَالُوا ي الْبِشْر هِهجي وى فري  الْبِشْـر هِكجي وى فرالنَّفْسِ ي بطَي موتَ الْيحبَأص وَل اللَّهس

ع لَه اللَّه لَاةً كَتَبص كتُأم نم كلَيلَّى عص نلَّ فَقَاَل مجو زي عبر نم ي آتْل َأتَانقَاَل َأج شْر

 َئاتيس شْرع نْها عحمو نَاتسـا   حثْلَهم ـهلَيع درو ـاتجرد شْرع لَه فَعررواه أحمـد  "  و

  .)2503:م، رق387، ص1994لمنذري، ا (. " والنسائي

  

واإلشارة هنا واضحة تمام الوضوح في الوجه، والوجه مرآه القلب، وهو أول ما يراه اإلنسان 

الطالب وارتاحت نفسه وتطلع وأول ما يواجه طالب العلم فإن كانت قسمات الوجه مشرقة سر 

ـ  . إلى ما سيعبر عنه المعلم سرور المعلم  بوإذا كان الوجه عابسا قمطريرا مقطبا فـإن الطال

ينكمش ويضع المعلم بذلك حاجزا من الخوف والنفور بينه وبين الطالب من شر فـال يعـود   

  .يتلقى

  

مستبشـرا تهيـأت   مسـرورا   -صلى اهللا عليه وسلم -لذا عندما رأى الصحابة وجه الرسول

بالسؤال عن سبب هذا البشـر   -صلى اهللا عليه وسلم -نفوسهم الكريمة للتعلم فبادروا الرسول

  ). 1994المنذري ،(  .فأجابهم وكلهم آذان صاغية وقلوب واعية لتلقي الدرس النبوي

رسوُل اللَّه  لَما كَان يوم حنَينٍ آثَر( :قال -رضي اهللا عنه -وفي حديث آخر يرويه ابن مسعود

ةَ اللَّه علَيه وسلَّم نَاسا في الْقسمة فََأعطَى الَْأقْرع بن حابِسٍ ماَئةً من الِْإبِِل وَأعطَى عيينَ صلَّى

واللَّه ِإن هذه  :َل رجٌلمثَْل ذَِلك وَأعطَى ُأنَاسا من َأشْراف الْعربِ وآثَرهم يومِئذ في الْقسمة فَقَا

اللَّه هجا ويهف ا ُأرِيدما ويهَل فدا عةٌ ممسفَقُلْتُ :قَاَل ،لَق:  لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر نلَُأخْبِر اللَّهو

فَمـن   :وجهه حتَّى كَان كَالصرف ثُم قَاَل فَتَغَير :قَاَل ،فََأتَيتُه فََأخْبرتُه بِما قَاَل :علَيه وسلَّم قَاَل
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يرحم اللَّه موسى قَد ُأوذي بَِأكْثَر من هذَا فَصـبر   :ثُم قَاَل :يعدُل ِإن لَم يعدْل اللَّه ورسولُه قَاَل

ــاَل ــتُ :قَ ــديثً   :قُلْ ا حهــد عب ــه ِإلَي ــع ــا َأرفَ ــرم لَ ــا ج ــاري، ( ). لَ ــحيح البخ ص

  )3150:،رقم289،ص2،ج2000

  ).1972،وآخرون أنيس( " م يختلط بغيرهالخالص الذي ل: والصرف

  

من قيلة الرجـل   -صلى اهللا عليه وسلم-إن الناظر في هذا الحديث يشاهد عظيم تأثر الرسول 

ـ  -صلى اهللا عليه وسلم -الذي طعن في عدالة النبي ى  وجهـه  فانتشر هذا التأثر وتسرب إل

الشريف حتى أصبح لونه لونا واحدا عليها عالمات الغضب ،من كالم المتكلم، ووشاية الواشي 

وكان ذلك أبلغ درس للرجل الذي نقل الكالم أال يعود إلى مثـل تلـك   . الذي نقل كالم الرجل

  .وفي ذلك درس في األدب جم الفوائد. الوشاية أو الفعلة

  

كـأني    : (قـال  -رضي اهللا عنه - بن مسعودعبد اهللا وفي حديث آخر عن أبي عبد الرحمن

يحكي نَبِياً من األنبياء ، صلَواتُ اِهللا وسالمه  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنظر ِإلَى رسول اهللا 

اغْفر ِلقَومي ؛  اللَّهم ": علَيهِم ، ضربه قَومه فَأدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهِه ، ويقول 

ونلَمعالَ ي م1168:،رقم809هـ،ص1412مختصر صحيح مسلم ،(). متفق عليه( ).  "فَإنَّه(  

  

من األنبياء كيف ضربه قومـه   م عن نبيإن في هذا الحديث يحكي النبي صلى اهللا عليه وسل

هو من األنبياء  والمحكي عنه -محمد هو الحاكي -ى اهللا عليه وسلملفأدموه وورد أن النبي ص

بغيره عن نفسه وكم اإلشارة معبـرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -،وفي ذلك تمثيل للنبيالمتقدمين

وقد ضرب وشج وجهه والدم يسيل من  -صلى اهللا عليه وسلم -تمام التعبير فانظر إلى النبي 

ه رغم وال يتوقف عند هذا الحد بل يدعو لقوم ،وجهه وهو يمسح بيده الشريفة الدم عن وجهه

،فهذا يدل على صبره وحلمه وعفوه وشفقته )لهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمونال" أذاهم له قائال 

ــون        ــأنهم ال يعلم ــهم، ب ــى أنفس ــايتهم عل ــي جن ــذرهم ف ــه وع ــى قوم                     .عل

    .)150،ص12،ج1392النووي،(

  

يل تبليغ دعـوتهم للنـاس،   والحديث يضرب أعظم المثُل لصبر األنبياء وتحملهم األذى في سب

وعدم معاملة الجاهل بمثل  ،والمصالحة نومن أخالق الطيبين والصلحاء مقابلة الجهل بالغفرا

هـم اغفـر   لفقد شج وجهه الشريف وسال دمه الزكي يوم أحد فلم يزد على أن قال ال ،أسلوبه

يجعـل منـه    لقومي فإنهم ال يعلمون، وفي ذلك درس للمعلم في تحمل األذى من الطالب حتى

  .إنسانا صالحا بالصبر واألناة وحسن التحمل
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  احمرار الوجه3.4.2

  

َأن النَّبِـي صـلَّى   ( :زيد بنِ خَاِلٍد الُْجهني عن...  وفي الحديث الذي يرويه عبد اهللا بن محمد 

وِكَاءها َأو قَاَل وِعاءهـا وعفَاصـها ثُـم    اللَّه علَيه وسلَّم سَألَه رجٌل عن اللُّقَطَة فَقَاَل اعرِفْ 

ـ  ى احمـرتْ  عرفْها سنَةً ثُم استَمتع بِها فَِإن جاء ربها فََأدها ِإلَيه قَاَل فَضالَّةُ الِْإبِِل فَغَضب حتَّ

لَهو ا لَكمفَقَاَل و ههجو رمقَاَل اح َأو نَتَاهجـى    وعتَرو ـاءالْم ا تَـرِدذَاُؤهحا وقَاُؤها سهعا م

العسـقالني  (  ).الشَّجر فَذَرها حتَّى يلْقَاها ربها قَاَل فَضالَّةُ الْغَنَمِ قَاَل لَك َأو ِلَأخيك َأو ِللـذِّْئبِ 

   ).91:،رقم252،ص1،ج1996،

  

غضبا  -صلى اهللا عليه وسلم-وجه الرسول ونرى في هذا الحديث إشارة عجيبة في احمرار 

فهي تترك سائمة ترعى الشجر وتشـرب المـاء   " ضالة اإلبل" من سؤال السائل فيما يخص 

صـلى اهللا  ـ وتعود إلى صاحبها فال لقطة فيها وقسمات الوجه تعبر تعبيرا صادقا عن إنكاره  

رس عظيم في األمانـة  على من يأخذها أو يجعل حكمها حكم اللقطة وفي ذلك د ـ  عليه وسلم

  .على أموال الناس لالستيالءوسد لباب الذرائع في وجه من يحاول التشبث باللقطة 

  

إن قصد الغضب على التعليم والموعظة، وظهـور ذلـك فـي    : ونزيد على ذلك أيضا بالقول

قسمات الوجه أدعى للتنفير عن األمر الذي يريد المعلم صرف الطالب عنه، وليس الغضـب  

ي حق كل طالب فالغضب يختلف باختالف أحوال الطلبة المتعلمين، فغضـب النبـي   ف اًالزم

صلى اهللا عليه وسلم من الشيء دال على تحريمه أو كراهته، بخالف غيره فغضب المعلم دال 

  ). 1996العسقالني،(  .على حبه للشيء أو كرهه له

  

  :حركة الرجل 5.2
  

َأن َأباه دفَعه ِإلَى النَّبِي صلَّى اللَّـه علَيـه   : نِ عبادةَقَيسِ بنِ سعد ب يرويهوفي الحديث الذي 

 هلي بِرِجنبرتُ فَضلَّيص قَدو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي بِي رقَاَل فَم همخْدي لَّمسقَـاَل َألَـا   وو

   رواه الحاكم " لْجنَّة قُلْتُ بلَى قَاَل لَا حوَل ولَا قُوةَ ِإلَّا بِاللَّهَأدلُّك علَى بابٍ من َأبوابِ ا

  .)2377:،رقم354،ص2،ج1994المنذري ،( 
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بالقدم أي الرجل وفي ذلك أبلغ تنبيه  اًًإن إشارة النبي في الحديث ترتفع عن اإلشارة لتصبح حث

 تـال ثم . أو المقعد لجلب انتباه الطالب للمضروب الطالب ويعادل اليوم الضرب على الطاولة

ال حول وال قوة إال باهللا العلـي  " وهو: هذا الضرب موقف تعليمي لباب قولي من أبواب الجنة

  .فاكتمل األمر بالفعل بالضرب، وبالقول أتم اكتمال" العظيم

  

رسـوُل   مر بِي ": وروى في حديث آخر عن السيدة فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها أنها قالت

يا بنَيةُ قَـومي  : " اِهللا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وَأنَا مضطَجِعةٌ متَصبحةٌ، فَحركَني بِرِجله، ثُم قَاَل

يا باقَ النَّاسِ مزَأر مقْساَهللا ي فَِإن ،ينلالْغَاف ني ملَا تَكُونو ،كبقَ ري رِزدرِ اشْهطُلُوعِ الْفَج ن

  .)2550:،رقم8،ص3، ج1994المنذري ،( رواه البيهقي "  ِإلَى طُلُوعِ الشَّمسِ 

ففي حركة الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعائشة لتقوم وتشهد توزيع اهللا أرزاق الخلـق درس  

تعليمي فيه يظهر النشاط وتظهر فضيلة السعي والحركة والعمل واليقظـة بعكـس الخمـول    

  .كسل فال يجلبان على اإلنسان شيئا نافعاوال

  

تُوفِّى رجٌل فَغَسلْنَاه وكَفَّنَّاه ثُم َأتَينَـا بِـه    :(وفي حديث آخر يرويه جابر رضي اهللا عنه قال

 قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-النَّبِى فَتَخَطَّى خُطًى ثُم هلَيع لِّىص؟ « :لَينيد هلَيلْنَا قُ. »ع : منَع

-قَاَل النَّبِـى  دينَارانِ قَاَل فَانْصرفَ فَتَحملَهما َأبو قَتَادةَ فََأتَينَاه فَقَاَل َأبو قَتَادةَ الدينَارانِ علَى فَ

 )....صلَّى علَيهنَعم قَاَل فَ: قَاَل . »حقُّ الْغَرِيمِ وبرَِئ منْهما الْميتُ « : -صلى اهللا عليه وسلم

  ).2724:،رقم49،ص3، ج 1994المنذري ، ( 

  

للصالة على الجنازة وفي ذلك تعليم لألمة بالقيام  اإقدام -صلى اهللا عليه وسلم-إن في خطوته 

ذلك تعليم للبعد عن الدين، فلما قـام أحـد    يأحجم، وففلما علم أنه عليه دين . بواجب الميت

عليه، وفي ذلـك أبلـغ إشـارة فـي     –صلى اهللا عليه وسلم -لى الصحابة بأداء الدين قدم فص

   .أولى به هالمحافظة على أموال الناس والحرص عليها وأداء الدين فصاحب

  

وتنشيط لنفوس المؤمنين ليكونوا عصاميين يعتمدون على اهللا ثم على أنفسهم وال يمدون أيديهم 

في البداية إقدام  -صلى اهللا عليه وسلم -نبيفخطوة ال. إال إلى اهللا بالدعاء وإلى جيوبهم بالنفقة

 –فلما عرفت الحقيقة عاود النبي  الميت،ثم بعد ذلك إحجام وفي ذلك إثارة للتساؤل عن حقيقة 

  .االحترام وصلى على الميت -ه وسلمصلى اهللا علي
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  الوسائل التعليمية –صلى عليه وسلم -استخدام الرسول  6.2

  

  :الحصىاإلشارة باستخدام  1.6.2
  

َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأخَذَ ثَلَاثَ حصـيات   "  فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه

ه اك َأملُفَوضع واحدةً ثُم وضع ُأخْرى بين يديه ورمى بِالثَّاِلثَة فَقَاَل هذَا ابن آدم وهذَا َأجلُه وذَ

عليه الصالة ـ ، فانظر إليه  )13795:،رقم309،ص21،ج1999ابن حنبل، (  " الَّتي رمى بِها

كيف يمثل حياة ابن آدم وأجله وأمله ثالث حصيات والحصية الثالثة التي رماهـا   ـ  والسالم

هي أمله، ألن األمل خداع والنفس توسل لإلنسان طول اإلقامة، واإلنسان ميت فعليه أن يعتـد  

  .خرته وأن يأخذ أهبته لهاآل

دخَلْتُ علَى رسوِل اللَّه صلَّى  : "قال -رضي اهللا عنه- يوفي حديث آخر عن أبي سعيد الخدر

ـ   ى اللَّه علَيه وسلَّم في بيت بعضِ نساِئه فَقُلْتُ يا رسوَل اللَّه َأي الْمسجِدينِ الَّذي ُأسـس علَ

  ). قَاَل فََأخَذَ كَفًّا من حصباء فَضرب بِه الَْأرض ثُم قَاَل هو مسجِدكُم هذَا ِلمسجِد الْمدينَة التَّقْوى

  .)1398:،رقم1015،ص2،ج1985صحيح مسلم،(

  

الحصباء وضربه فـي   -صلى اهللا عليه وسلم-وأما أخذه " قال النووي في شرح هذا الحديث 

الحصى الصغار : ه المبالغة في اإليضاح لبيان أنه مسجد المدينة، والحصباءاألرض فالمراد ب

 ورسـوله، فكانت هذه اإلشارة برمي الحصى تدل على مدى أهمية المسجد النبـوي عنـد اهللا   

  .)169،ص6ج،1392النووي،( .ولفت األنظار المسلمين ألجر الصالة فيه

  

هذا هو المسجد أخذاً لعملية التعزيز فهذا الحديث في ضرب األرض بالحصى مع اإلشارة أن 

والمثير الخارجي لغرس الفكرة في القلب فتقترن المعلومة بصوت الحصى يضـرب األرض  

  .فال تغادر العقل إلى الممات وفي ذلك أفضل اإليضاحات

  

ـ  :، قالحذيفةوفي حديث آخر يرويه  ح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسثَنَا ردـتُ  حَأينِ ريثَيد

وا مملع اِل ثُمجذْرِ قُلُوبِ الري جلَتْ فانَةَ نَزالَْأم ثَنَا َأندح الْآخَر رَأنَا َأنْتَظا ومهدآنِ َأحالْقُر ن

تُقْبض الَْأمانَةُ من قَلْبِه فَيظَـلُّ  ثُم علموا من السنَّة وحدثَنَا عن رفْعها قَاَل ينَام الرجُل النَّومةَ فَ

جرحرٍ دمِل كَججثَْل الْما مهقَى َأثَربفَي ضةَ فَتُقْبمالنَّو نَامي ثُم كْتثَْل َأثَرِ الْوا مهلَـى   َأثَرع تَـه
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لنَّاس يتَبايعون فَلَا يكَاد َأحد يَؤدي الَْأمانَةَ رِجلك فَنَفطَ فَتَراه منْتَبِرا ولَيس فيه شَيء فَيصبِح ا

مو هلَدا َأجمو فَها َأظْرمو قَلَها َأعِل مجقَاُل ِللريينًا ولًا َأمجي فُلَانٍ رني بف قَاُل ِإنفَي  ي قَلْبِـها ف

ــانٍ   ِإيم ــن ٍل مدــر ــة خَ بــاُل ح ــا( ". مثْقَ ــم382،ص5ري،جالبخ                     .) 6123:،رق

  .) 2881:،رقم126،ص1،ج1985مسلم،(

  .، كالنقطة في الشيءاألثر اليسير: الوكت

  .النتفظ الذي يصير باليد من العمل بالفأس أو نحوها االنتفاخ:الوجل

  .مرتفعا: منتبرا

لي للصورة التشبيهية التي شـبه بهـا   أخذ الرسول الحصى ثم دحرجتها على رجله، تمثيٌل عم

  .قرب صورةأاإليمان حتى تكون أكثر وضوحا، و

  

قال اإلمام النووي وأخذ الحصاة ودحرجته إياها أراد بها زيادة البيان وإيضاح المـذكور واهللا  

فتزول شـيئا   ارتفاع األمانةو فانظر إلى تمثيله إلى تبخر). 169،ص2،ج1392النووي،(أعلم 

يسيرا كجمر يدحرج على رجل ثم مثل زوال األمانة وهو أمر معنـوي بإشـارة   يسيرا  ،شيئاف

حسية حركية تراها العين وال تنكرها وهي دحرجة العصا على رجله عليه الصـالة والسـالم   

عظمة األمانة وكيف أن زوالها يبدأ ببطء وكيف ترتفع  ولعل هذا التمثيل يدل داللة قاطعة على

ق لهم، يقال عنهم أنهم من أظرف الناس وهم عند اهللا ال يسـاوون  األمانة ويبقى أناس ال خال

  .شيئا

  

  

  

  اإلشارة بالرسم على األرض 2.6.2
  

خَطَّ رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الَْأرضِ َأربعةَ  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

اللَّه ورسولُه َأعلَم فَقَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم   خُطُوط قَاَل تَدرون ما هذَا فَقَالُوا

ةُ َأفْضُل نساء َأهِل الْجنَّة خَديجةُ بِنْتُ خُويلد وفَاطمةُ بِنْتُ محمد وآسيةُ بِنْـتُ مـزاحمٍ امـرأَ   

انرمنَةُ عاب ميرمو نوعرف ينعمَأج ننْهع اللَّه يضر "  

  ).2668:،رقم409،ص4، ج1999ابن حنبل، ( 

  

صلى -قال الشيخ أبو غدة معلقا على هذا الحديث، لم أر من بين المعنى الذي أراده رسول اهللا 

من خطه لتلك الخطوط األربعة وهو أفضلية هؤالء النسوة األربع، والظـاهر  -اهللا عليه وسلم 

األربع على سـائر   ةأن المعنى المراد من ذلك توكيد أفضلية هؤالء النسو- أعلم واهللا-عندي 
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عليه الصـالة  -نساء أهل الجنة، فيكون أعالم ذلك حاصال عن طريق السماع للقول من فمه 

والمشاهدة لخطه بيده فيكون أكد ما يكون البيان في حصر األفضـلية فـيهن، واهللا    -والسالم

فبيان أفضلية رسوخ أفضليتهن في نفوس الصحابة كان في إشارته .)1997،أبو غدة (  .أعلم

  .عليه الصالة والسالم بالرسم على األرض، فكان أوقع في القلب والرسوخ في الذهن

  

  .استخدام التوضيحات العملية التي تقوم مقام اإلشارات الحقيقية 3.6.2
  

ي حد ذاتها إشارات حقيقية يظهـر  هي فإن التوضيحات العملية للرسول عليه الصالة والسالم 

ل الصالة والوضوء والحج وغيـر  هذا في جانب العبادات التي تتطلب مثل تلك اإلشارات مث

عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم َأن رجلًـا   ( -رضي اهللا عنه-عن بريدة في حديث و ذلك،

فَقَاَل لَه لَاةالص قْتو نع َألَهبِلَالًـا    س ـرَأم سالَتْ الشَّما زنِ فَلَميموي الْينعنِ يذَينَا هعلِّ مص

ثُم َأمره فََأقَـام  فََأذَّن ثُم َأمره فََأقَام الظُّهر ثُم َأمره فََأقَام الْعصر والشَّمس مرتَفعةٌ بيضاء نَقيةٌ 

ينح غْرِبالْم  ينح رالْفَج فََأقَام هرَأم الشَّفَقُ ثُم غَاب ينح شَاءالْع فََأقَام هرَأم ثُم ستْ الشَّمغَاب

بي َأن ما فََأنْعبِه دررِ فََأببِالظُّه درفََأب هري َأمالثَّان موالْي كَان ا َأنفَلَم رالْفَج طَلَعا وبِه ـلَّى  رِدص

سالشَّمو رصـلَّى   الْعصالشَّفَقُ و يبغي َل َأنقَب غْرِبلَّى الْمصو ي كَانقَ الَّذا فَوهةٌ َأخَّرعتَفرم

 قْـتو ناِئُل عالس نقَاَل َأي ا ثُمبِه فَرفََأس رلَّى الْفَجصِل وثُلُثُ اللَّي با ذَهمدعب شَاءالْع   ـلَاةالص

تُمَأيا رم نيب كُملَاتقْتُ صقَاَل و وَل اللَّهسا رُل َأنَا يجراد هـو الـدخول فـي    باإل. ( )فَقَاَل الر

  ).أي أدخلها في وقت أسفار الصبح أي انكشافه أضاءه: فأسفر بها(، )البرد

  ).328،ص1مسلم،ج()22955:،رقم50،ص38،ج1999ابن حنبل،(  

  

  

ـ  فضيلٍة سير هذا الحديث يقول النووي فيه بيان أن للصالة وقتَوفي تف ه أن ووقت اختيار وفي

بالفصل فإنه أبلغ في اإليضاح والفعل تعم فائدته للسائل وغيره  وقت المغرب ممتد وفيه البيان

ويقول في ذلـك حسـن   ، وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهو مذهب جمهور األصوليين

لم يقدم للسائل عن وقـت الصـالة    -صلى اهللا عليه وسلم -نجد أن الرسول البشاري فها هنا

شفوية بل أحاله على الخبرة المباشرة التي هي أعلى مستويات التعليم كما هـو معلـوم    إجابة

حيث أمره بالصالة معه لمدة يومين وذلك ليتمكن من فهـم وإدراك أوقـات الصـالة عبـر     

  .)106، ص2000ري، البشا( . لية وقد كانالممارسة الفع
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  :التوضيح العملي لكيفية الوضوء
َأن رجلًا َأتَى النَّبِي صـلَّى اللَّـه    :(أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

َل كَفَّيفَغَس ي ِإنَاءف اءا بِمعفَد ورفَ الطُّهكَي وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي لَّمسو هلَيـَل   عغَس ثَلَاثًا ثُـم ه

نَيه ومسح وجهه ثَلَاثًا ثُم غَسَل ذراعيه ثَلَاثًا ثُم مسح بِرْأسه فََأدخََل ِإصبعيه السباحتَينِ في ُأذُ

سَل رِجلَيه ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُم قَـاَل هكَـذَا   بِِإبهاميه علَى ظَاهرِ ُأذُنَيه وبِالسباحتَينِ باطن ُأذُنَيه ثُم غَ

اءَأسو ظَلَم َأو ظَلَمو اءَأس فَقَد نَقَص ذَا َأولَى هع ادز نفَم وءضاحتين( ).الْوابتين:السبالسب.(   

  .)123:،رقم37، ص1996تاني،سالسج( 

تعليم الوضوء مـع اإليضـاح النظـري     فينظر إلى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم استخدم في

فبين الوضوء بيانا عمليا للسائل عن الطهور عندما أحضر اإلنـاء وغسـل    ،التوضيح العملي

 -صلى اهللا عليه وسلم-حتى وصل ..كفيه ثالثا وغسل وجهه ثالثا وغسل ذراعيه ثالثا وهكذا 

ى ال يأتي من بعـده مـن   هكذا الوضوء ثم أتم الكالم في هذا الموضوع وأغلقه حت( إلى قوله 

يزيد عليه أو ينقص منه فقال عليه الصالة والسالم فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، 

جديدة تزداد أو  أشياءفالسوء في العمل المخالف لما هو معلوم بالضرورة والظلم باالبتداع في 

ة والسالم في هـذا  تنقص من الوضوء مما يرهق الناس ويوقعهم بالحرج، فالنبي عليه الصال

الحديث جمع بين النظرية والتطبيق والتتميم لسد باب الذرائع، حتى ال يبقى بعـده ألحـد أي   

  .مجال في العبادات فهي توقيفية من اهللا بال زيادة أو نقص

  

في التوضيح العملي لكيفية الصالة أخرج البخاري عـن   -عليه الصالة والسالم-وكذلك سلك 

من َأي شَيء الْمنْبر فَقَاَل ما بقي بِالنَّاسِ َأعلَم منِّي هو ،لُوا سهَل بن سعدسَأ : "أبي حازم قال

هلَيع قَامو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسلَى فُلَانَةَ ِلروم فُلَان لَهمع ةَأثِْل الْغَاب نم وُل اللَّهسر 

 للَّه علَيه وسلَّم حين عمَل ووضع فَاستَقْبَل الْقبلَةَ كَبر وقَام النَّاس خَلْفَه فَقَـرَأ وركَـع  صلَّى ا

ثُـم  برِ وركَع النَّاس خَلْفَه ثُم رفَع رْأسه ثُم رجع الْقَهقَرى فَسجد علَى الَْأرضِ ثُم عاد ِإلَى الْمنْ

ذَا شَْأنُهضِ فَهبِالَْأر دجتَّى سى حقَرالْقَه عجر ثُم هْأسر فَعر ثُم كَعر  "  

  .)377،رقم،107،ص1،ج2000،صحيح البخاري ( 

  

وكَبر النَّاس  ولَقَد رَأيتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَام علَيه فَكَبر (: أخرىوفي رواية

فَـرغَ   وراءه وهو علَى الْمنْبرِ ثُم رفَع فَنَزَل الْقَهقَرى حتَّى سجد في َأصِل الْمنْبرِ ثُم عاد حتَّى

ِلتَْأتَموا بِي وِلتَعلَّمـوا  من آخرِ صلَاته ثُم َأقْبَل علَى النَّاسِ فَقَاَل يا َأيها النَّاس ِإنِّي صنَعتُ هذَا 

  .)22872:،رقم513،ص37،ج1999ابن حنبل،(  . )صلَاتي
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 أيضا من المهارات الحركية التي ال يكفي ألدائها على الوجـه الصـحيح  " فلما كانت الصالة 

فقد حرص الرسول المعلم عليه الصالة والسالم على توضيحها  ،على الشرح النظري االعتماد

ليا وهو على المنبر للثالث درجات في صورة عجيبة من صور التعليم تتجلى في توضيحا عم

على مستوى  نه يجب أن يكون اإلمام والمأمومونوبيان أ .)2000البشاري، (. الحديث السابق

  .واحد عند السجود، وذلك من حديثه عليه الصالة والسالم

يا أيها الناس أني " يضاح هذه قائال وضع حقيقة وسيلة اإل -صلى اهللا عليه وسلم -ن النبيثم إ

فحركات النبي كلها مفيدة وهي النوع العملـي التـي   " صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صالتي

  .تعلم الناس الخير وحاشا هللا أن يكون فيها شي من العبث أو عدم الفائدة

  

  : التوضيح العملي لمناسك الحج

  
رَأيتُ النَّبِي صـلَّى   (:يقول -رضي اهللا عنه-ابر أخرج اإلمام مسلم عن أبي الزبير أنه سمع ج

ي لَعلِّي لَا اللَّه علَيه وسلَّم يرمي علَى راحلَته يوم النَّحرِ ويقُوُل ِلتَْأخُذُوا منَاسكَكُم فَِإنِّي لَا َأدرِ

هذي هتجح دعب ج1297:،رقم943،ص2،ج1985مسلم، ( ). َأح (.  

  

قال النووي قوله لتأخذوا مناسككم فهذه الالم الم األمر ومعناه خذوا مناسككم وتقـديره هـذه   

األمور التي أتيت بها في حجتي من األقوال واألفعال والهيئات هي أمور الحج وصنعته وهي 

مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا لها، وعلموها الناس، وهذا الحديث أصـل  

  ).45،ص9،ج1392النووي،(. م في مناسك الحجعظي

  .) صلُّوا كَما رَأيتُموني ُأصلِّي(في الصالة  -عليه الصالة والسالم-وهو نحو قوله  

  .)631:،رقم158،ص1،ج2000مسلم،صحيح (

  

  :درس عملي إشاري في إظهار عجز األصنام ومهانتها
  

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مكَّـةَ وحـوَل    دخََل ": عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

وقُْل جاء الْحقُّ وزهقَ {الْكَعبة ثَلَاثُ ماَئة وستُّون نُصبا فَجعَل يطْعنُها بِعود في يده وجعَل يقُوُل

  .أي صنما: نصبا  "81ية آاإلسراء سورة  }الْباطُل ِإن الْباطَل كَان زهوقًا 

  )2478:،رقم112،ص2000صحيح البخاري،( 
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وهنا نجد أن عملية الطعن بالعود، لهذه األصنام هي درس عملـي تضـمن تحقيـرا لشـأنها     

لعجزها عن أن ترفع الضرر عن نفسها، لما هو أوقع فـي نفـوس    وإثباتاوإظهاراً لمهانتها، 

  .)118،ص2000،البشاري(. ال تنفع وال تضرالحاضرين وهم ألوف من مجرد القول من أنها 

وليس ببعيد عنا في هذا الحدث ما قام به إبراهيم الخليل عليه السالم عندما كسر األصنام فـي  

يا إبـراهيم   بإلهتناالعراق ووضع الفأس في رأس كبيرها وعندما جاؤا يتساءلون من فعل هذا 

لك لنفسه نفعا أو ضرا فحبس وما أجاب أشار إلى الصنم الكبير أن يسألوه إن كان ينطق أو يم

يعبدون أصنام، أسقطت في أيديهم لكنهم أصـروا   أنهموخاب واسقط في أيديهم وعلموا  وانكفأ

اإلصرار على  أيضاعلى كفرهم ألن الكفر عناد، وليس الكفر فقط عدم إدراك للحقيقة بل هو 

  .الباطل فهو من أشد أنواع الباطل

  

فالجد إبراهيم عليه السالم حطم األصـنام فـي    بة والعراق متشابهتينفي الكع تاكان فاإلشارتان

. عد الزمـان حطمها في الكعبة فالحدث واحد وإن تبا-عليه الصالة والسالم -العراق، والنبي 

كانت هذه آلهة لحطمت من حطمها ودافعت عن نفسها، وهذه وسيلة تعليمية تمثيلية تـدل   فلو

  .وجهل عابديها ةعلى سذاج

  

  :ام وسيلة من البيئة استخد
  

بينَا نَحن عنْد رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  : "عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

ـ   جةَ وـفْحتُ صَأيا رم اللَّهلَا و يشِإلَّا قُر يهِمف سشٍ لَييقُر نلًا مجر ينانثَم ني قَرِيبٍ مف وه

حببـتُ  رِجاٍل قَطُّ َأحسن من وجوههِم يومِئذ فَذَكَروا النِّساء فَتَحدثُوا فيهِن فَتَحدثَ معهم حتَّى َأ

هذَا الْـَأمرِ مـا لَـم    َأن يسكُتَ قَاَل ثُم َأتَيتُه فَتَشَهد ثُم قَاَل َأما بعد يا معشَر قُريشٍ فَِإنَّكُم َأهُل 

هدي ييبٍ فِلقَض يبذَا الْقَضى هلْحا يكَم اكُملْحي نم كُمثَ ِإلَيعب وهتُميصفَِإذَا ع وا اللَّهصتَع   ثُـم

دلصي ضيَأب وفَِإذَا ه هيبا قَض4380:،رقم388،ص7،ج1999حنبل، ابن(  .لَح(.   

  .يقال لحوت الشجرة، ولحيتها، والتحيتها، إذا أخذت لحاءها وهو قشرها: قال الشيخ البنا

  .)1972أنيس،و آخرون،(. يبرق: يصلد

                                         

درج توي ،نجد في هذا الحديث أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يسير مع القوم حسب عقولهم

أن أمر الخالفـة   فذكر لهم ،يقول كلمة الحق وال يبالي معهم ليرفعهم حيث يشاء، وعندما يجد

، كمـا  لحـاهم يعصوا اهللا، فإن عصوه سبحانه وتعالى ، سلط اهللا عليهم من ي سيبقى فيهم ما لم

إليه  شارة كان النبي في يده قضيب فعمدفي التوضيح وإبرازا لحقيقة اإل وإمعانايلحا القضيب، 
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ذهبت قشرته، فما أجمل هذه الوسيلة في اإليضاح ومـا أدق  بعد إذ  يتألألفلحاه، فإذا به أبيض 

  !والصالح االستقامةوما أعظم داللتها على الدوام على  ،تأثيرها في النفوس

  

هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي أنعم علينا نعما عظيمة، وعلم اإلنسان ما لم يعلـم،   الحمدف

ات ، والصالة والسالم على المعلم األول الذي فضرب لنا األمثال بالمحسوسات ليبين لنا الغيبي

ته ماال اتبعها وجربها كما ذكر آنفا عن استخداة اليضاح الحق ونشر نور الهداية إما ترك وسيل

أهميتهـا  عليه الصالة والسالم للوسائل التعليميـة واإلشـارية،وقد أدرك المربـون األوائـل     

قت تعددت مصادر التلقي وتعددت مصـادر  ، وتبرز اليوم الحاجة ملحة لها في و فاستخدموها

التشويش ولم تعد المدرسة هي المصدر الوحيد للخبرة ، والناس فـي كـل شـؤون حيـاتهم     

ولتوضيح مـا يريـدون إيصـاله إلـى      والمفاهيم األفكار وسائل اإليضاح لتقريب يستخدمون

اإلنسـان   رسـومات  مستمعيهم ، وقد طور اإلنسان وسائل معينة لتوصيل أفكاره بـدءاً مـن  

علـى رأسـها الحاسـوب     الحجري على الكهوف وصوالً إلى استخدام التقنية الحديثة التـي 

إذا فالوسائل التعليميـة   ، وتطبيقاته المتعددة  واألجهزة السمعية والبصرية والسمعية البصرية

 موجودة منذ القدم ولكن اإلنسان كان يستخدمها دون برمجة وكانت وليدة اللحظة والموقف ، ثم

تطورت بتطور اإلنسان نفسه  وبرزت الحاجة للوسائل التعليمية في مجال التربية والتعليم منذ 

يات التعليم  إذ أدرك المربون حاجة المعلّم والمتعلّم للوسائل التعليمية إلنجاح عملية الـتعلّم  ابد

  .والتعليم  
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  مفهوم التربية والتعليم.7.2
  

 إن إذمة والتقدم البشري نحو المادة والرفعة ، والتقدم الحضـاري  في عصر كثرت فيه العول

 نأيجـب   اإلنسان أخيهالسيطرة على  أونحو التفوق  اإلنسانهذا التقدم العلمي الذي انشغل به 

 فاإلنسـان والـوالء ،   األلوهيةيخضع لنظام يحدد هدف وجوده وحقيقة الكون والحياة وحقيقة 

الرسـل ليبلغـوا    وأرسـل  أنظمةووضع لها  ،اهللا عز وجلالتي خلقها  األرضمستخلف في 

وفقه،  األرضرساالت ربهم وفق نظام فرضه اهللا تعالى على البشر ليربوا عليه ويحكموا في 

 إلـى يستقر في هذا الكون فال بد له من مرب وهاد  نأبفطرته ال يملك  أووحده  اإلنسانن وأل

تترجم فـي   وإنما تترجم العبادة فقط بالصلوات لبشر هي العبادة، واللالحق ، وغاية خلق اهللا 

وترقيتها وفق نظامه الذي ارتضاه سبحانه ،  األرضبايجابية وفاعلية في عمارة  اإلنسان إسهام

بالتدرج ، شـيئا   به بهذه الوظيفة ال بد له من نظام تربوي وتعليمي يرتقي اإلنسانولكي يقوم 

معلمين على وجه البسـيطة محمـد بـن    البخير  فشيئا حتى يقترب من درجة الكمال واالقتداء

  .التسليم وأتمالصالة  أفضلعبداهللا عليه 

  

لَقَد من اللّه علَى الْمؤمنين ِإذْ بعثَ فيهِم رسوالً من َأنفُسـهِم يتْلُـو    " :سبحانه وتعالى  يقول

        "ب والْحكْمةَ وِإن كَانُواْ مـن قَبـُل لَفـي ضـالٍل مبِـينٍ     علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَا
  .)164أل عمران آية (

  

  

  تعريف التربية 1.7.2
  

زاد ونما ، وقد ربوت في حجرة رُبوا وربـوا   "ربا الشئ يربو رُبواً : " جاء في لسان العرب 

احد  وجاء في المفردات في غريب زدت الشئ  وربيت  فالناً أربيته تربية وربيته بمعنى  و: 

التربية ، وهو إنشاء الشئ  حاالً فحاالً إلى حد التمام ، وتأتي بمعنى :الرب في األصل  ن القرآ

  .)1،ج1998، األصفهاني(.)المتولي لصالح العباد

  

إلى  ئوالرب في األصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الش:" وجاء في تفسير روحٍ المعانيَّ

ويطلق أيضا على الخالق والسيد والمالك، والمنعم والمصلح، والمعبود والصـاحب إال   كماله،

  ". أن المشهور أنه بمعنى التربية
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وأهـم هـذه   , مما سبق يتبين أن أصل مادة التربية تطلق على معان كلها تدل علـى التربيـة  

  :المعاني

  .التنشئة والرعاية - 1

 .النمو والزيادة - 2

 ).130،ص1994األلوسي،(. ةاإلصالح واإلنعام والصحب - 3

  

 ـى وهذه كلها مطلوبة في العملية التربوية، إذ إن التربية هي تنشئة ورعاية حتى ينمـو المبر 

ويكبر تحت عيني الُمربَّي ، وهو في ذلك ُيصلح ويقوم من حال المربَّى، وينعم عليه من علمه 

ثم لننظـر إلـى   . بَّي وتلميذه وتوجيهه ونصحه، وتتكون التربية من خالل الصحبة  بين الُمر

، فـالمطلوب مـن   "هو إنشاء الشئ حاال فحاال إلى حد التمـام :" اللغة التربوية الهامة في قوله

ئا فشيئا حتى يصل إلـى حـد   الُمربَّي هو القيام على مواهب التلميذ وقدرته والنهوض بها شي

  .)النضوج

  

  :تكون من العناصر التاليةالباني أن التربية ت عبد الرحمن وقد استنبط األستاذ

  المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها - 1

 كلها ، وهي كثيرة متنوعة هواستعداداتتنمية مواهبه  - 2

 )1983الوي،النح(توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب كلها نحو صالحها لالرتقاء بها  - 3

بيـة هـي   إن التر: " معنى التربية في عبارة موجزه جامعة فقال لشعراوياوقد أجمل الشيخ 

 ).1983الوي،النح( . )إيصال المربي إلى درجة الكمال الذي هيأه اهللا له 

وهو يختلف عن العالم إذ كل ربـاني عـالم    ربانياً،القرآن من يقوم بوظيفة التربية  مىوقد س

كتَاب وبِما كُنتُم ولَـكن كُونُواْ ربانيين بِما كُنتُم تُعلِّمون الْ" وليس كل عالم ربانياً، فقال تعالى 

 ونسر79عمران أل(" تَد(.  

  

: الذي يربى الناس بصغار العلم قبل كباره ، والمراد بصغار العلم: "وقد ورد في معنى الرباني

قبل كلياته ، أو فروعه  هيعلمهم جزئيات: ما وضح من مسائله ، وبكباره ما صغر منها ، وقيل 

  .)1997العسقالني ،( . "صدهقبل أصوله ، أو مقدماته قبل مقا
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  :مفهوم التعليم 2.7.2
  

والناظر إلى كلمة التعلم  )1424ابن منظور، ( "العلم نقيض الجهل: " ورد في لسان العرب

مـن أهـم    تعليمـاً، علّم :الفعلومن المعلوم في علم الصرف أن ": علّم "يعرف مصدر الفعل 

معرفة الخالق والكون واإلنسان والحياة، ومعرفة والعلم في مفهومه الواسع هو . معانيه التدرج

السنن التي تسير عليها الحياة، ثم االستفادة منها بأقل طاقة من أجل تحقيق مفهوم االسـتخالف  

فالعلم إذن في التصور اإلسالمي أبعد مدى وأوسـع مجـاال مـن التصـورات     . في األرض

  .خالق والهدف من الخلق والوجودعن ال المعرفة المبتورةاألرضية األخرى التي تحصره في 

  

  :العالقة بين التربية والتعليم3.7.2
  

العالقة متالزمة في المفهوم اإلسالمي التربوي بين التربية والتعليم، إذ الهدف من التعليم هـو  

تعريف اإلنسان بخالقه، وصفاته، فيسمو اإلنسان في تصوراته ومشاعره عندما يتعرف علـى  

ندما يعلم واجبه ووظيفته في هذا الوجود تستقيم نظرتـه إلـى الحيـاة    وع. هذا الخالق العظيم

ويعلم أنه مأجور على كل عمـل صـالح إن    ينتبه،ويلتزم عقله بحدود وظيفته فال يشت وال 

وكلما اكتشف جديدا في هذا الكون رأى فيه قوة الخـالق   .وظاهرافيستقيم باطناً  نيته،صحت 

ِإنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء ِإن    :"استقامة، قال تعالىوإبداعه فيزداد خشوعاً وإكباراً و

 غَفُور زِيزع وقال،  "28آية  فاطر"اللَّه: "  "  ـونلَمعلَا ي ينالَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذسْل يقُْل ه

يرفَعِ اللَّه الَّـذين   ":  وعندما يسمع قوله تعالى  ،)  9يةآ الزمر(   "ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُوا الَْألْبابِ 

خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد لْمُأوتُوا الْع ينالَّذو نكُمنُوا ميسارع  ،) 11المجادلة آية ( "  آم

  .إلى نيل المزيد من العلم وإلى تحصيله طمعا في رضاء ربه أوال وقبل كل شئ

  

التعليم قد يهدف إلى تحقيق المعرفـة، أو  " اء في كتاب منهج التربية في التصور اإلسالمي ج

التدريب على مهارة ، أو حفظ نص من النصوص األدبية أو قانون من القوانين الرياضـية أو  

الطبيعية، والتربية تتخذ كلَّ ذلك وسيلةً لتربية المشاعر وتنمية اإلحساس بالذوق والجمال فـي  

ـ  الكو والقـيم   ةن الذي صنعه اهللا ، وتربية الضمير والوجدان ، وتربية اإلرادة الحـرة الواعي

  .)2002مدكور ،(  "اإلنسانية والقيم الخلقية النابعة منها وأنماط السلوك التابعة لها

  

فإذا وجدت بلداً مـا   ونهضتها،عمليتا التربية والتعليم في هذا العصر هما عماد تقدم األمم  دتع

. فاعلم أنه قد طور في مجال التربية والتعلـيم  والتقدم،ويسير نحو التنمية  قدميه،على  ناهضا

 الحضـاري، والعملية التعليمية تعتمد على منهاج تقديم مناسب للجيل ومواكب لعجلة التطـور  
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ويعتمد كذلك على معلم ُمعد إعداداً معرفيا وتربويا سليما ولديه القدرة على وضـع الخطـط   

ومما يساعد المعلم في هذا المجال ويأخذ بيده في أداء رسالته .ة إلنجاح العملية التعليميةالمناسب

 بـالفكرة على أكمل وجه هو تطوير وسائل متجددة أكثر تأثيراً وإيجابية تجعل الطالب يلتصق 

وتنطبع في عقله وسلوكه حتى تكون جزءاً من حياته ، ال أن تكون مجرد كلمات يتفـوه بهـا   

والوسائل . وقد ال يدركها الطالب وإن أدركها ال يتعدى عمرها عمر الحصة الصفية  المعلم ،

التعليمية المختلفة تقطع رتابة الروتين الذي يطبع العملية التعليمة بالجمود كما أنها تحافظ على 

حيوية المعلم ، ونشاطه ، وتدفعه نحو التفكير واإلبداع، وتزيد من خبراته ، ومن قدرته علـى  

  .عامل مع حاجة طالبه وفهم مشكالتهم وتطلعاتهم الت

والوسيلة التعليمية هي كل ما يساعد المعلم على تبسيط الرسالة لطالبه، وتشويقهم لتقبلها،فقـد  

تكون الكلمات من خالل أسلوب سهل وبسيط ،وقد تكون بسمة المدرس وحركات يديه وتعابير 

  .ن صورة أو فيلماً أو نموذجا وجهه ،وقد تكون كلمة مكتوبة على بطاقة وقد تكو

   .)1997السيد، (  

  

  خصائص الوسيلة التعليمية الناجحة 4.7.2

  
ماً من عمل متكامل يهدف إلى إيصال المعلومة إلى الطالب بأقل مه جزءاً عليميةالوسيلة الت دتع

 جهد ممكن من قبل المعلم والطالب، وجعلها ذات أثر في حياته وسلوكه ومستقبله وحتى تكون

  : الوسيلة التعليمية ناجحة تؤدي غرضها ال بد أن تتوافر فيها عدة صفات

  

أن تكون الوسيلة مواكبة للمنهاج المدرسي، وتحقق المقصود منه ، فعلـى المـدرس أن    -1

يستوعب المادة في الكتاب المدرسي ، ثم يصنع الوسيلة التي تُرسخ ما فيه من حقائق وتجلـي  

كال من المعلم والطالب على فهم المادة التعليمية وتمثلهـا فكـراً    ما فيه من اتجاهات ، وتعين

  .وسلوكا

وهذا يتسابق فيه المدرسون حسب مواهبهم وخبراتهم وثقافتهم فينبغي أن ، أن تكون مشوقة -2

  .تكون الوسيلة الفتة للنظر تثير التفكير والفضول لدى الطالب

والمبالغة حتى ال يكون في ذلك طمس للحقيقة  البهرجةأن تلتزم بالحقيقة العلمية بعيدا عن  -3

  .العلمية

يتفاعل معها أن تكون الوسيلة نابعة من بيئة الطالب، وهذا يجعل الطالب يؤمن بواقعيتها و -4

 .كون فيها ربط بين الطالب ووطنه، وي

أن يكون حجم الوسيلة مناسبا لعدد الطالب، وأن تكون في مكان يراهـا كـل الطـالب     -5

 .بوضوح
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مأخوذة من ثقافة الطالب وخبراتهم السابقة حتى ال ينفروا  للوسيلة مواد العلميةالأن تكون  -6

 هم فيها من خبرات استنتاجاتهم وآرائ بل يجعلهم هذا يألفونها ويبنون على ما ويستغربوها،منه 

لعلمية أن يستطيع المعلم استعمال الوسيلة بطريقة ناجحة ، حيث يجعل الوسيلة تلم بالمادة ا -7

 .)1997السيد ،(  .، فيستفيد منها الطالب ألقصى درجة ممكنة

وتمهد لهـا  , يجب التمهيد لمقدمة الوسيلة التعليمية تعرف بها_ :التمهيد الستخدام الوسيلة -8

 . والفائدة الموجودة فيها الدراسي،وتوضح العالقة بينها وبين المنهاج 

 يجوز أن تعرض الوسيلة من بداية الحصـة ألن  استخدام الوسيلة في الوقت المناسب، فال -9

ذلك يشغل أذهان الطالب بها عن المادة الدراسية ، بل ال بد من عرضها في الوقت المناسـب  

أو توضح فكرة البـد مـن    ،ب بحاجه لها لكي تجلي عنده مفهومعندما يشعر المعلم بأن الطال

 .توضيحها

استخدام الوسيلة مما يزيد من تفاعلهم معها جل ة الفرصة أمام بعض المتعلمين من أإتاح-10

 . وارتباطهم لها وتفهم ما فيها من حقائق ومفاهيم

في عرض الوسيلة تجنبا للملل فمتى أدت الوسيلة وظيفتها ينبغي طيها لـئال   االطالةعدم -11

 .تؤدي عمال عكسيا وهو أن تكون سبباً في تشتيت ذهن الطالب وعقله

 .لكافي من العرض حتى تؤدي غرضهاإعطاء الوسيلة الوقت ا-12

  .يطرحها الطالب أسئلةمناقشة الطالب في مادة الوسيلة واإلجابة عن أية -13

 .)74،ص2000سالمة،( 

  

  أساسيات في استخدام الوسائل التعليمية 5.7.2

  
ة بدقة يساعد المعلم علـى  يوتحديد األهداف التعليم, معرفة األهداف التي تحققها الوسيلة بدقة

اختيار الوسيلة بدقة، سواء كان الهدف انفعالياً عاطفياً، أو فكرياً عقلياً، فينبغي أن تكون هناك 

  .مواءمة تامة بين الهدف والوسيلة بحيث يكونان متكاملين

لمستويات تالميذه  اعلى المعلم أن يكون مدرك: المعرفة المسبقة بخصائص الفئة المستهدفة -1

لعقلية والمعرفية والعاطفية، وأن يكون على معرفة بالفروق الفردية بينهم حتى تكون الوسيلة ا

  . التعليمية في مكانها الصحيح

والمقصود بالمنهج الدراسي هي األهـداف والمـادة   : تناسب الوسيلة مع المنهج الدراسي -2

سيلة األنسب، ويمكن معرفة التعليمية وطريقة التدريس وطريقة التقديم، حتى يمكن استخدام الو

الوسيلة بسؤال أنفسنا، ما هو مدى مساندة الوسيلة التعليمية لألهداف التعليمية ؟ وما تغـذيتها  

 ؟للمادة العلمية ؟ ما مدى إسهامها في تنشيط األسلوب؟وما مدى إسهامها في عملية التعليم

 :تجربة الوسيلة قبل استخدامها -3
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ثم هو ينأى بالمعلم عن أي مفاجآت تواجهه، كأن يكون هنـاك  وهذا يسهل عملية االستخدام، 

  .عطل بالوسيلة مثال يحول دون استخدامها، أو يعيق هذا االستخدام

ويكون عن طريـق توجيـه أسـئلة إلـى     : تهيئة أذهان الطالب الستقبال محتوى الوسيلة -5

في تحليل فكـرة أو   الطالب تقربهم من الوسيلة ثم تلخيص محتوى الوسيلة، وتفصيل الوسيلة

 .حل مشكلة

والمقصود هو تهيئة كل الظروف الطبيعيـة مكـان   :تهيئة الجو المناسب الستخدام الوسيلة -6

استخدام الوسيلة، كاإلضاءة، التهوية، الكهرباء، وتوفير األجهزة في الوقـت المناسـب مـن    

 t.org/a/arabic/2.htm-http://www.aii) 9200 العبيد،( الدرس

  

  

  :أهمية الوسيلة التعليمية 6.7.2
  

مجال التربية والتعليم تربوية، وخبرة طويلة وواسعة في مهما أوتي المعلم من قدرات عقيلة و

وقد أثبت الدراسات والبحوث . يبقى بحاجة إلى وسائل مساعدة تعينه في عملية التربية والتعليم

الدراسات التي أجريـت فـي    تثبتوضرورة استخدامها، فقد أة أهمية الوسائل التعليمية الحديث

  :الواليات المتحدة األمريكية أن الفرد يمكن أن يتذكر

مما شاهده وسمعه في نفـس  % 50مما شاهده، و % 30مما سمعه، % 20ه، أمما قر%  10

ــت، و ــ%70الوق ــه، و  امم ــه لع % 90رواه وقال ــاء أدائ ــا رآه أثن ــينمم ــل مع .                    م

  .)40،ص2000البيشاري ،( 

   

التذكر فاإلنسان  تنشيط العمليات العقليةالدنيا والصغرى ومنها ومن المعلوم أن التعلم مبني على

  .يتعلم ما يتذكره، وكلما كانت نسبة التذكر أكبر كانت نسبة التعلم أكبر

  _:يليويمكن تلخيص فوائد الوسيلة التعليمية فيما 

  

سوف يساعد هذا المدرس على أداء عملـه   فؤإن استخدام الوسيلة التعليمية من قبل المعلم الك

عالية حيث أثبتت الدراسات أن بوسع المعلم الذي يستخدم وسيلة سـمعية بصـرية أن    بكفاءة

  .)2000، البيشاري( .من وقت الحصة% 50يوفر 
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تقدمه العبارة اللفظية، إذ الوسيلة تحول التفكيـر  الوسيلة التعليمية تعطي من الوضوح ما ال و

نـه يرسـخ   الطالب على الفهم واإلدراك كما أ المجرد إلى تفكير مادي محسوس، وهذا يساعد

استخدام الوسيلة التعليمية يثير اهتمام الطالب، ويرغبهم في التعليم، ويبعـد  ،والمعلومة العلمية

تساعد الوسـيلة  ى الطالب،ودراكية المختلفة لدالملل عن الطالب عن طريق تحفيز الوسائل اإل

تساعد الوسيلة التعليمـة علـى التفكيـر    كما   ،التعليمية على إرهاف الشعور و تذوق الجمال

 .استخدام الوسيلة التعليمة يساعد على تنمية القيم واالتجاهات لدى التالميذوالمنظم،والسليم 

  

التعليمية ليست األشكال والصور فقـط، إذْ إن  أن الوسائل  وهي إلى قضيةوال بد من اإلشارة 

اللغة السليمة وما تحويه من تعجب ونداء، واستفهام ونفي وتوكيد وتحذير، وعطف والتفـات  

نقاط، وفقرات، ونبرة صوت، ورفعـه وخفضـه،    ووتشبيه وشعر ومثل، وقصة، وفواصل، 

البتسامة، هي من أرقـى  وحركة الجسم وإشارة اليد والرأس والعيون وتغير مالمح الوجه، وا

  .وسائل التعليم والتي ال ينبغي أن تهمل في العملية التربوية الناجحة
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  :المدرسيةالوسائل التعليمية في مادة التربية اإلسالمية  8.2
  

ـ  -كما ورد آنفـاً –للوسائل التعليمية  -صلى اهللا عليه وسلم-إن استخدام الرسول  دل علـى  ي

عرض عنها فقد أعرض عن سنته ومن سننه، فمن أ -السالم عليه- يهوأنها من هدمشروعيتها 

  .يهو خالف هد-عليه السالم-

     وقد كثر استخدامها في عهد الرسول، وما ذكر فهو على سـبيل التمثيـل ال الحصـر ، وإن

استخدام الوسائل في عهد الرسول في حق الكبار يدل بمفهومه على أن استعمالها فـي حـق   

غار أوكد وأحق لضعف قدرتهم التعليمية مقارنة بالكبار، و المطلوب من المعلم بشكل عام الص

أن يثري مادته ويطوعها بكثرة الوسائل التعليمية ، وخاصة مدرس التربية اإلسـالمية الـذي   

  .وأخالقاً اوقيماً ، وآداب افي عقل التالميذ و قلوبهم مفاهيم ينشط

. العلم الحديث من تقنيات يمكن استعمالها في مادته الدراسية جهأنتفعليه أن يستفيد من كل ما 

ويمكن لمعلم التربية اإلسالمية النابه أن يستفيد من الوسائل التعليمية الخاصة بالمواد األخـرى  

علـى خلـق اهللا ، واألشـرطة     دالـة الكالعلوم والجغرافيا والتاريخ ، فيستفيد من المجسمات 

من الخرائط في تعيين  االستفادةلنباتات والحيوانات مثال ، ويمكن المصورة المتعلقة بأصناف ا

ة ، والبالد التي فتحها أماكن الحج ،  وأماكن غزوات الرسول ،و مواقع معارك اإلسالم الشهير

  .المسلمون، وسيعرض الباحث أهم الوسائل التي يمكن استعمالها في تدريس التربية اإلسالمية 

  

  

  يميةالتعل من أهم الوسائلو

  
وهي الوسائل التي تعتمد على حاسة السمع، مثل الراديو، وبرامج اإلذاعة : الوسائل السمعية. أ

  ...المدرسية

وهي التي تعتمد على حاسة البصر بشكل خاص مثل السبورة والكتاب : الوسائل البصرية. ب

ألفالم واللوحات المقرر والطباشير الملونة والملصقات والرسوم البيانية والخرائط والشرائح وا

 ....الكهربائية والحاسب اآللي

الوسائل السمعية البصرية وهي التي تعتمد على حاستي السمع والبصـر مثـل التلفـاز،    . ج

 ....الصور المتحركة الناطقة
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  :أنواع الوسائل التعليمية 1.8.2
  

تقسيمها حسب  اختلف علماء التربية في تقسيمهم للوسائل التعليمية، واألقرب إلى الوضوح هو

وهي وسائل سمعية؛ وتضم الوسائل التي تعتمد علـى حاسـة   . الحواس التي تتأثر بها مباشرة

كاللوح والطباشـير والصـور    :البصريةوسائل والالسمع كالمذياع والمسجل ومكبرَّ الصوت، 

 والبصـر، وهي ما تعتمد على حاستي السمع : والخرائط، ووسائل سمعية وبصرية ةالتوضيحي

  .)1997السيد، ( . ده مسرحية أو فلم سينمائيكمشاه

  

  الوسائل السمعية

  

   ـ:من أهم الوسائل السمعية التي يمكن لمعلم التربية اإلسالمية استخدامها 

  :المسجل

وانخفاض سـعره،   وتوفره،ويمتاز بسهولة الحصول عليه  السمعية،بسط الوسائل وهو من أ 

إذ يسـتطيع   التجويد،لتربية اإلسالمية في مادة وهو ضروري جداً لمعلم ا .استخدامهوسهولة 

  .الطالبويسمع  آخر،المعلم أن يسجل تالوته أو تالوة أي قارئ 

  ـ:أما فوائده

ساعد معلم التالوة إذا كـان  ، ويوهذا يثير انتباهه الطالب،تغيير الجو التقليدي الذي تعود عليه 

وتسجيل  والسير،سيلة في سرد القصص يمكن استخدام هذه الو و، صوته غير مناسب للتالوة

  ها من الطالبجاتبعض الحصص لمن يح

  

  

  :اإلذاعة المدرسية

وهي تدخل في مجال النشاطات  فعالة إذا استغلت استغالال صحيحا،وهي أداة تربوية وتعليمية 

ل فوائدها وأهدافها التعليمية ال بد من توفير شروط قب الحديث عنولكن قبل  ،الالمنهجية غالباً

   ـ:االستعمال حتى تؤدي الهدف المطلوب

ال بد من تجهيز هذه الوسيلة تجهيزا صحيحا من حيث ارتفاع الصوت و حدتـه ووضـوحه،   

ال بد من اختبار موقع ،ووهذا مهم حتى ال ينصرف الطالب عن االستماع إلى أحاديث جانبية

 .مناسب إللقاء الكلمة حتى تُشَدَّ أنظار الطالب إليها

 المدرسـية،  اإلذاعـة يكون المعلم قدوةً لطالبه بأن يتحدث في موضوع ما فـي  يفضل أن و 

  .حتى يحاول الطالب أن يكتبوا على منواله مؤثرا،ويكون مشوقا  جيدا،ويحضره تحضيرا 
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  :المدرسية اإلذاعةاألهداف التربوية والتعليمية التي تحققها 
  

من خالل سماع القرآن الكريم صباحا، اإلذاعة المدرسية مجال للطالب يزيل الماللة عن نفسه 

  .)2000سالمة، (  .ومن خالل األناشيد واألشعار

تزيل اإلذاعة المدرسية الخجل ، توجد اإلذاعة المدرسية جواً من التنافس والتفاعل بين التالميذ

تبرز اإلذاعـة المدرسـية   ،و بين الطالب وزمالئه من جهة وبينه وبين معلميه من جهة أخرى

اإلذاعة المدرسية تهيئ الطالـب فـي المسـتقبل    وعند الطالب،لخطابية والشعرية المواهب ا

تربط اإلذاعـة المدرسـية بـين الدراسـة     ، كما موتدربه على قياده الجماهير، والتحدث إليه

زوايا المدرسية ، بل الاألكاديمية والحياة العامة، حتى ال تبقى العملية األكاديمية محصورةً في 

 .يش هم الناستصبح تعالج وتعا

اإلذاعة المدرسية ،و اإلذاعة المدرسية تنمي ثقافة الطالب العامة وتضيف إلى رصيده المعرفي

  .)206،ص2000سالمة ،( . تربط الطالب بتاريخه وتراثه

  
 

  الوسائل البصرية

  
  :اللوحات التعليمية

  

  :ةالسبور

أن يسـتغني عنهـا المعلـم    من أهم الوسائل التعليمية في الصف ،والتي ال يمكن  ةتعد السبور

والطالب على حد سواء، وهي من أنجح الوسائل في توصيل المعلومة إلى الطالب والسـبورة  

ال يحتاج إلى ، يمكن استعماله في كل المواد الدراسيةوالتنظيف ،هولة االستعمال س:لها مميزات

  .هايمكن استعمالها واالستفادة من اللوحاتوهناك أنواع أخرى من  .إعداد مسبق

  

  :الوبريةالسبورة  -1

  

ويمكـن   واالستعمال،وهي لوحة مغطاة بقماش سميك مثبت عليها، وتتميز بأنها سهلة الصنع  

يمكن أن يستفيد معلم التربية اإلسـالمية   .وهي مشوقة للطالب صنعها،أن يشترك الطالب في 

أو المصورات  اتمن هذه الوسيلة في تعليق البطاقات التي تكتب عليها المصطلحات والتعريف

  )2000سالمة، ( .عن الصالة أو الحج أو غير ذلك
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  :السبورة الضوئية. 2

  

تقوم هذه الوسيلة مقام سبورة اللوح، فيكتب المعلم بقلم خاص على شريحة بالسـتيكية معـدة   

على بكرة لتظهر الكتابة أمام الطالب على الشاشة، وكأن المعلم يكتب على السبورة، وكلمـا  

خر خاٍل من الكتابة ومميزات آ لحيُز على الشاشة أدار المعلم بكرة الشرائح فيظهر حيزامتأل ا

  :هذا النوع من الوسائل

قدرة المعلم في الرجوع إلى مـا  ،أن المعلم ال يدير ظهره للتالميذ كما يحدث في سبورة اللوح

سـتعمل المعلـم   ال ينتج عنها الرذاذ الناتج عن الطباشير، وينبغـي أن ي ، كتبه على الشريحة

شرائح أعدَّتْ مسـبقاً، وذلـك بنسـخ مـا يريـد عرضـه مثـل اآليـات و األحاديـث و          

  ).2000سالمة،(.الخرائط

  

  

  

  :السبورة المتنقلة. 3

  

وهي يمكن حملُها وتحريكها، وهذه ُمهمةٌ لمعلم التربية اإلسالمية، فيمكن أن يكتب عليها آياٍت  

  .بل دخول الصفأو أحاديث أو أقواالً للسلف، وذلك ق

  

  :الورق المقوى

  

س التربية اإلسالمية غالباً ما تكون نصوصاً، فيمكن عرضها على لوحات مـن الـورق   ودر

  .المقوى، ومن ثم عرضها على التالميذ حتى يكون النص أمام أعينهم قبل شرحه

  

  )لوحة الحائط(لوحة المعلومات 

  

  . وهي سهلة اإلعداد وهي مفيدة جداً للطالب

كما أنها تجعل الطالب يستفيد من وقته ويسـتثمر فيمـا   ،عد في تنمية قدرات الطالبفهي تسا

تثير التنـافس  ، حدث ما جد من معلوماتأتطلع الطالب على ،.للطالب اليةفيها فائدة ع، يفيده

 .بين الطالب في إعداد المادة العلمية
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  : الكتاب المدرسي

  

ستخدمها المعلم والتلميذ، لذا كان حرياً بنـا أن  قد يكون الكتاب المدرسي أهم وسيلة تعليمية ي

  .نتعرف خصائص الكتاب المناسب للطالب، وكيفية التعامل معه واالستفادة منه

  

  إيجابيات الكتاب المدرسي

  

  .الكتاب المدرسي يمثل الوحدة الفكرية والثقافية التي يلتقي عليها الطالب

بدل أن يشتت طالبه، فيخرجون من المـادة   الكتاب المدرسي يوجه المعلم باتجاه معين ومحدد

التربوية والتعليمية، وأحسن المعلم  هإذا أحسنت صياغة أهدافو ،دون مفاهيم وال أهداف حقيقية

االستفادة منه كان بمثابة المحور أو الخطوط العريضة التي يسير حولهـا الطالـب، ويقـوم    

يتناوله الطالب قـراءةً وتـدبراً بعـد    ،وبتوضيحها وتفسيرها فتنطبع نفسه بهذه المفاهيم والقيم

يوفر علـى المعلّـمِ   ،وشرحه في الصف، مما يعزز فيه المفاهيم والقيم التربويـة ويرسـخها  

 .الوصول إلى المعلومات التي يشق عليه الوصول إليها، أو قد يخطئ في الوصول إليها
 

  -:سلبيات الكتب المدرسية

  

ر، فيعتمد اعتماداً كلياً على الكتاب المدرسي وما فيـه  قد يلغي عند المعلم روح اإلبداع والتفكي

كثير مـن الكتـب   كلـه،و من معلومات خصوصاً إذا كانت المادة طويلة وتستغرق الفصـل  

المدرسية زاخرة بالمادة العلمية التي تنهك الطالب وتستهلك جهوده وتفكيره في تحليل وفهـم  

حث والتفكير واإلبداع، بل كل همـه فهـم   المادة المعروضة، وحل تمارينها، فال يتسنى له الب

في كثير من األحيان ال يتناسب الكتاب المدرسي ،والمادة الدراسية وهضمها واستيعابها ال غير

ومستوى التالميذ العقلي والنفسي والثقافي والتربوي، ويقـدم علـى إعـداده متخصصـون     

لمدرسـي وطرقـه   ومدرسون في الجامعات، وهؤالء قد انقطعوا منذ زمـن عـن التعلـيم ا   

وإشكاالته، لذا يكون إعدادهم للمادة غير مناسب للمستوى، وقاصراً عن تلبية حاجة التلميذ في 

كثير من هذه الكتب يخلو من عنصر اإلثارة والتشويق،  فتقـدم فيهـا المـادة    ،وهذه المرحلة

عبـرة،  أكثر هذه الكتب يخلو من الصورة المالملل،و بصورة جافة وباردة تؤدي بالطالب إلى

أكثر الطالب يسلمون بما يحتويه الكتاب من مادة ،ووالتي تثير اهتمام الطالب وفضوله وتفكيره

  . علمية، وربما المعلم كذلك

  

وإذا كانت فيه أخطار ربما يتكرر تدريسها ونقلها من جيل إلى جيل حتى تصبح جـزءاً مـن   

مادة التربية اإلسـالمية ونحـن    الثقافة العامة والقيم، وأذكر على ذلك مثالين مما درسناه في
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صغار، فقد درسنا في السيرة النبوية أن حمامتين قد عششتا على فم الغار الـذي اختبـأ فيـه    

: وكذلك النشيد المعروف. وهذه رواية حكم عليها علماء الحديث بالوضع . الرسول وأبو بكر

تبوك كما حققه ابن القيم ، وهذا النشيد قيل عند قدوم جيش المسلمين من .....طلع البدر علينا

ـ   ،)زاد المعاد( في كتابة  وكذلك في  وليس عند استقباله في الهجرة ـ عليه الصالة والسالم 

كيفية الوضوء حيث تعلمنا أن من سنن الوضوء مسح الرقبة، وهذه بدعة لم يقل بها أحد مـن  

المدرسـية معـدة   قد تكون بعض المناهج ،وفي كتاب المجموع" النوري"األئمة كما بين ذلك 

لخدمة النظام السياسي الموجود، فتطمس الحقائق، وتقوم القضايا المهمـة، وتعطـي بعـض    

فعلى مدرس التربية اإلسالمية أن يكون ذا ثقافة واسـعة،  . المواضيع الهامشية أكثر من قيمتها

ت الدينية ومطلعاً على الواقع المعاش، بحيث يقدم للطالب الحقيقة، ويزرع فيهم القيم واالتجاها

الصحيحة بغض النظر إذا كانت توافق النظام السائد أم تعارضه، وهذه أمانة في عنق مدرس 

 ).2000سالمة،(.التربية اإلسالمية ال يجوز أن ُيفَرطَ فيها

  

  

  

  األسلوب األمثل في التعامل مع الكتاب المدرسي

  

محكوما به يصوب مـا   الكتاب المدرسي، ال معلم حاكما علىيجب أن يكون ال  بل كل شيءق

مـع احتـرام آراء    فيه من أخطاء، ويعدل ما فيه من آراء، ويقدم رأيه فيها بكـل تواضـع،  

على المعلم أن يسمح لطالبه بالحوار والمناقشة حول المادة المدرسية، وال يحجر على غيره،و

 تفكيرهم وآرائهم ولو كانت ساذجة، وهذا األسلوب ضروري جداً في تدريب الطالـب علـى  

على المعلم أن يكـون موسـوعيا فـي    ،وحرية البحث والنظر واإلبداع وعدم التقليد األعمى

على المعلم أن ،وعلى مراجع المادة وإحاطته بجزئياتها حتى يتجنب أيَّ سؤال محتمل إطالعه

ال تخـرج   وأن هذه طريقةيبتعد عن أسلوب التلقين والحفظ حتى ينجح الطالب في االختبار،  

 .حركة ال يمكن االستفادة منهاإال كتباً مت

  

  :المجالت والجرائد

  

  : المجالت والجرائد مهمة جداً لمدرس التربية اإلسالمية

إذ إنها تطلق على آخر ما جد من معلومات قد تكون فيها عالقة بالمادة الدراسية ممـا يحيـل   

تزمة تقيم المجتمع المجالت والجرائد الهادفة منها والمل،والمادة إلى شأن واقعي يعايشه الطالب

ـ   يوسـع   اوتقاليده تزود الطالب بمعلومات ال حصر لها تاريخية، وسياسية، واجتماعيـة؛ مم
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بالشأن اإلسالمي وخاصـة العـالم    مختصةهناك مجالت وجرائد ،وهمتعومطالك الطالب ارمد

اإلسالمي، ويمكن أن يقدمها الطالب لزمالئه أو أن يحضرها المـدرس، ويطلـب مـن أحـد     

المجالت اإلسالمية ذلك إثارة وتشويق،و يأن يقرأ المعلومة فيستفيد الطالب جميعا، وفالطالب 

تطلع الطالب على آخر ما جد من قضايا اإلعجاز العلمي، والقضايا الفقهية المعاصرة؛  ةالهادف

تطلع ،وفقط جامداً على معلومات الكتاب التي قد تكون قديمة سفيكون الطالب ابن عصره، ولي

المسلمون مـن اسـتعمار    يعانيهت والجرائد الطالب على أحوال العالم اإلسالمي، وما المجال

  .تهوأم انتمائه لقيمهوغزو فكري فيشعر الطالب أنه جزء من هذه األمة العريقة مما يزيد من 

  ).  1997السيد،( 

  

  ئل السمعية البصرية االوس
  

 كفهنـا , أجناسه توتعدد, التعليميةائل كثر في ظل التقدم العلمي المعاصر هذا النوع من الوس

هذه الوسائل يمكن االستفادة منها واستثمارها في  لك, الحاسوبوهناك  ،وهناك التلفاز ،السينما

  .التعليميةتحسين العملية 

  :أفالم الفيديو 

  

 نوم, طالبه أمامثم يعرضها  ،وهذا الجهاز يمنح الفرصة للمعلم في اختيار المادة التي يريدها

  :الوسائلئص هذا النوع من خصا

  

مـن انجـح    اوهـذ , وتُرىمع سصور حية ومتحركة تُ إلى الجافةجم األفكار والنظريات تتر 

التـي ال   األمورمشاهدة وسماع  فيها،و والتأثيرفي تثبيت المفاهيم في عقول الطالب  األساليب

 ةومشـاهد , نـات الحيواكثير من  حركة وعاداتيتسنى للطالب رؤيتها مثل مشاهدة ومالحظة 

 أنوما يحدث فيها من ظواهر عجيبة وعظيمة يمكن  ،النجوم كأحجامكثير من الظواهر الفلكية 

يمكـن   ،ودليل على قدرة اهللا و إحكـام صـنعه  للت اإلسالميةيستثمرها المعلم في مادة التربية 

ـ  األفالميعرض  أن اإلسالميةلمدرس التربية  ورة التاريخية والقصص الدينية بالصوت والص

ترد في دروس  مهمة أماكنيعرض معلم التربية  أنيمكن  الطالب،وعلى  تأثيرشد أفيكون له 

وغيرهـا   ،كموقع معركة بـدر  ؛كمناسك الحج و مواقع لمعارك المسلمين اإلسالمية؛التربية 

   .فتنطبع صورة ذلك في نفس الطالب

بإزاء الـنص القرآنـي    وتوضع الصورة ,بالخلقالقرآنية  النصوصتربط  أفالماك كما أن هن

يزيده إيمانا وفهمـا   امم, الربانيفيرى الطالب بعينه مدى المواءمة بين النص القرآني والخلق 

   .هلكتاب
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بإزائه جمل ثم يتكلم عن خلق و" ف خلقت يظرون إلى اإلبل كينأفال ":تعالىفمثال نعرض قوله 

للبيئة التي يعيش فيها مما يدل على لقة مناسبة وكيف كانت هذه الخ ,العلميةالجمل من الناحية 

 ةعلق إلىنطفة  نم(, القرآنية موثقة باآلياتأو أن يعرض مثال مراحل خلق اإلنسان  .اهللاقدرة 

  .) وهكذا ....مضغةإلى 

  

  :الحاسوب التعليمي 

  

 ,خياالتهمبل لم تكن في  ،لقد أفرزت التقنية المعاصرة وسائل لم تكن تخطر على بال المربين

، وتقدم صناعة الحاسوب ،المعلومات ثورةونتيجة ل ،"الحاسوب اآللي"ز هذه الوسائل برأومن 

يـزال فيـه    وفي الوقت الـذي ال  وأنشطته،التعلم  أساليبكبر على أ تأثيرفقد كان للحاسوب 

يقـوم الجـدل   , الجدال يحتدم في الوطن العربي حول فاعلية الحاسوب في العملية التربويـة  

لمتقدمة حول أفضل السبل الستعماله وتوظيفه في نطاق العملية التربويـة  والنقاش في الدول ا

  ). 2000سالمة،( .حتى يؤدي الدور الذي يميزه 

  :والتعليماألهداف التي يحققها استعمال الحاسوب في التربية 

  

الدور الرئيس ألنه أصـبح  الحاسوب في بيئة تقنية متطورة يلعب فيها جعل الطالب يعيش  -1

  .لمعلومة والمعرفةمصوراً ل

  .الذاتيتنمية مهارات التعليم  و قائتطوير فاعلية التعليم من خالل تطوير أساليب وطر -2

وتقـديم وتحليـل    عواإلبـدا , المشـكالت تنمية المهارات العقلية عند الطالب كمهارة حل  -3

  .الحاسوبالمعلومات وتطوير قدراتهم على التعليم من خالل استخدام 

  .معاعندما يعملون  البل الجماعي عند الطتنمية العم -4

 يبقوا علـى حتى  وأعمالهممن حياتهم  في المستقبل جزءاً الحاسوبالطالب ليكون  تأهيل -5

  .)2000سالمة ،(  .الحديثةتطورات المعرفة والتنمية  بآخراتصال 

  

  :التعليممميزات استعمال الحاسوب في 

  

 أنفـيمكن للمـتعلم    االستعمالسهولة ب ، كما يتميزاسوب المتعلم بتغذية راجعة قوية يزود الح

يعـرض   ومواهبـه،و يتناسب مع قدرات الطالب  ،ودم الحاسوب متى يشاء وحيثما شاءيستخ

نمية المهارة في استعمال الحاسوب والتخلص من األمية ت ومرتب،كما يؤدي إلىبشكل واضح 

يوفر الحماس والتشويق  مدرسية،والتتصل بالمادة  إضافيةالمعلم بتدريبات  يزود ،والحاسوبية
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  .المعلميعطي الطالب الفرصة للتدريب دون مالحظة  الطالب،ولدى 

  

مختلف  إلىفي سبيل الوصول  اإلسالميةوقد توفرت كثير من البرامج التي تخدم مادة التربية 

  :اإلسالميةالمواضيع في مادة التربية 

  

  .ومعانيهاات وتفسير مفرداتها مواطن اآلي إلىبرامج القرآن الكريم والوصول  -1

 وأحـوال الحديث المطلوب ومعرفة درجة صحته  إلىمصادر الحديث المختلفة والوصول  -2

  .وشرحهرواته ومعنى مفرداته 

  .سائل الشرعية والفقهية محول مختلف ال إجابة إلىالوصول  -3

ل باب الطهارة مث األعمار؛بصور تناسب مختلف  تتفصيال, الفقهية األبواب إلىالوصول  -4

  .بالصورة والصوت  اًوباب الصالة مثال موثق

  .الحج  أوالصالة  كأفعالمعينة  أفعالالبرامج التي تحتوي على  -5

 اإلسـالمية الحج ومواطن المعارك  كأماكنهامة عند المسلمين  أماكنبرامج تحتوي على  -6

  .مشهورة إسالميةمواقع مدن و مساجد  أو ،الفاصلة

  . الهامة والنادرة والعربية اإلسالمية وأمهات الكتبي على مراجع برامج تحتو -7

كالبرامج التـي تحتـوي   ,برامج تحتوي على مواضيع تدل على قدرة اهللا سبحانه وتعالى  -8

 ،والنباتـات  ،وعلـم البـراكين   ،والجبـال ،وعلم الفلـك  ،ون المطر على معلومات حول تكَ

  .بالصوت والصورة  ةوالحيوانات موثق

التالوة الصحيحة  إلىوذلك باالستماع  ،كن االستفادة من برامج خاصة في تجويد القرآنيم -9

  .ثم يصححها عن طريق مقارنتها بالتالوة الصحيحة  ،ة الطالبل تالويوتسج ،ثم تقليدها

, المعلومـات  بأحـدث  دتـه في تغذيـة ما  الحاسوبيةيستفيد من الشبكة  أنيمكن للمعلم  -10

  ). 2000سالمة، ( . ا لما يحدث في العالم فيكون مواكبواألخبار 
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  الدراسات السابقة 9.2

  

  :الدراسات العربية  1.9.2

  
عـن  من خالل استعراض عام للمكتبة التربوية والتعليمية، يتبين أنه لم تجر دراسة مسـتقلة  

ربيـة  التعليم اإلشاري في السنة النبوية ومدى استخدام الوسائل التعليميـة لـدى معلمـي الت   

إال أن هناك عدًدا من الدراسات التي لها عالقة بصورة . علم الباحثوذلك حسب ،  اإلسالمية

أو بأخرى بالموضوع، وهي تلك الدراسات التي تتطرق إلـى مشـكالت تـدريس التربيـة     

اإلسالمية، أو تبحث في مدى استخدام الوسائل التعليمية في تدريس المواد الدينيـة، أو عـن   

دراسات  أوالوسائل التعليمية في تدريس بعض موضوعات التربية اإلسالمية، استخدام بعض 

  :مـن ذلـك  و. ونحـو ذلـك مـن الدراسـات    تتعلق بالوسـائل التعليميـة ولغـة الجسـم     

  

بدراسة بعنوان اتجاهات معلمي االجتماعيات في القدس للمرحلة الثانوية ) 1999(قام عريقات 

التحصيل العلمي، واستخدم فيهـا المـنهج الوصـفي     نحو استخدام وسائل التعليم وأثرها على

   ـ:ليجيب على أسئلة كان أهمها

  .أهمية الوسائل التعليم وأسباب استخدامها -1

  .دور المعلم والمتعلم في الوسائل التعليمية -2

  .تأثير استخدام الوسائل التعليمية على التحصيل -3

بعديا على مجموعتين من صفين الحادي عشر واستخدم المنهج التجريبي بإجراء اختباراً قبليا و

حصص صفية حيث استخدمت الوسائل في تدريس صـف ولـم   ) 4(في مادة الجغرافيا بواقع 

ثر استخدام الوسائل حيث ظهر ، وحللت النتائج إحصائيا لتوضيح أتستخدم في تدريس اآلخر 

سـتخدام  ا مظهر عـد على تحصيل الطلبة ،  و ايجابيا استخدام معلمي االجتماعيات للوسائل 

  .على تحصيل الطلبةمعلمي االجتماعيات للوسائل سلبيا 

  :التي أعدها الباحث أظهرت النتائج ونذكر من أهمها وفي ضوء االستبانة

  .أن أفراد مجتمع الدراسة يتمتعون باتجاهات ايجابية نحو استخدام الوسائل التعليمية -1

اعيات في المدارس نحو الوسائل باختالف وجود فروق في مستوى اتجاهات معلمي االجتم -2

  .المؤهل العلمي

وجود فروق في مستوى اتجاهات معلمي االجتماعيات في المدارس نحو الوسائل باختالف  -3

  .سنوات الخبرة
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فروق ذات داللة إحصائية على المنهج التجريبي لصـالح المعلمـين المسـتخدمين     وجود-4

  .طلبةالللوسائل التعليمية على تحصيل 

  

  -:وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بالتوصيات التالية

إثراء المناهج بالوسائل التعليمية ، تأهيل المعلمين والمعلمات في مجال إعداد واسـتخدام   -1

  .)تقنيات التعلم( الوسائل التعليمية 

في جميـع المراحـل   ) تقنيات التعلم( تحديد معيقات وميسرات استخدام الوسائل التعليمية  -2

  .التعليمية

وأثرها علـى  ) تقنيات التعليم( أهمية الوسائل التعليمية  -أ  :حولأجراء دراسات أخرى  -3

  .التحصيل في علوم ومراحل تعليمية أخرى

في علـوم ومراحـل تعليميـة    ) تقنيات التعليم(اتجاهات المعلمين نحو الوسائل التعليمية  -ب

  مختلفة في وطننا الحبيب فلسطين 

  

أثر التمثيل الحركي للنصوص اللغويـة   "بعنوان م بدارسة تجريبية)1990(حرب  قام أبوكما 

وحاولـت هـذه    ،"في قدرات التعبير الشفوي لدى طلبة الصف الثاني االبتـدائي فـي األردن  

   ـ : الدراسة اإلجابة عن السؤالين هما

بة الصـف  ما أثر التمثيل الحركي للنصوص اللغوية على قدرات التعبير الشفوي لدى طل -1

  الثاني االبتدائي؟

  هل يختلف أثر تعليم النصوص اللغوية بالتمثيل الحركي باختالف الجنس؟ -2

وطالبة في الصف الثاني االبتدائي يدرسون في مدرستين من  طالبا) 92(وقد اختارت الدراسة 

 طالبا وطالبة يدرسون في ست مدارس تابعة لمديرية تربيـة ) 552(مجتمع الدراسة الذي ضم 

  .عمان الكبرى األولى

  

أجرى الدراسة على مجموعتين استخدم أسلوب التمثيل الحركي على المجموعة األولى على يد 

ة االعتيادية وكان يقالطربمعلم ومعلمة متدربين على هذا األسلوب، والمجموعة الثانية درست 

تلقى  كامالً اًاسيدر موضوع التدريس التعبير الشفوي لكال المجموعتين استمرت التجربة فصالً

  .فيه الطلبة في كل مجموعة عشرين حصة للتعبير الشفوي

عـد  اختبار في قدرات التعبيـر الشـفوي أ   إلىجلسوا  المقررةوعندما درس الطلبة الحصص 

خصيصا لهذه الغاية وفق الطريقة السيكومترية ، وبعد تصحيح أداء الطلبة فـي المجمـوعين   

تحليل التبـاين الثنـائي المتعـدد     وأجرىات عالماتهما على االختبار المذكور حسبت متوسط

 Multivariate Two – ways Analysis of varianceالمتغيرات 
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  .لكل قدرة على حدة) ANOVA( كما أجرى تحليل التباين الثنائي 

وتوصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في قدرات التعبيـر  

ثر أولم تظهر نتائج التحليل أي  اإلناث،كما أظهرت أيضا تفوق الذكور على  ا،بمجملهالشفوي 

  .للتفاعل بين الجنس والمعالجة

  

وعند النظر إلى كل من القدرات على حدة أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية تفوقت على 

ي أحـادي  الثنـائ  المجموعة الضابطة في الفقرات الست ، كما أظهرت نتائج تحليل التبـاين 

ثر للتفاعل بين الطريقة والجنس حيث تفوق الذكور في المجموعة التجريبية المتغير أن هناك أ

قدرة اإلجابة عن سؤال محدد وتفوقت اإلناث على الـذكور  : على اإلناث في قدرة واحدة هي 

  .قدرة وصف مشهد بجملتين: في قدرة واحدة هي 

  

لشفوي بأسلوب التمثيل الحركي يؤدي إلى تحسـين  وقد لخصت الدراسة إلى أن تعليم التعبير ا

قدرات التعبير الشفوي لدى طلبة الصف الثاني االبتدائي ، وأوصت الدراسة بناء على نتائجها 

لى تدريب المعلمين والمعلمـات  إإلى إدخال التمثيل الحركي أسلوبا في تعليم التعبير الشفوي، و

ون بين معلمي اللغة العربية والتربية الرياضـية  على استخدامه ، والى تحقيق المزيد من التعا

لربط الخبرات اللغوية التي يدرسها الطلبة في دروس المحادثة والتعبير بـالخبرات الحركيـة   

  .التي يدرسونها في منهاج التربية الرياضية

تأثير أسلوب التمثيل الحركي في تعليم المـواد   عن جراء دراسات كاملةكما أوصت الدراسة بإ

  .اسية األخرى للصفوف االبتدائية األولىالدر

  

وسـائل اإليضـاح   " بدراسة عن وسائل التعليم عند الرسول بعنوان ) 2001(وقامت القاضي 

، حيـث كانـت هـذه الدارسـة     " المادية في الحديث النبوي الشريف جمعاً وترتيبا ودراسة 

امت الباحثـة بتتبـع   للحصول على درجة الماجستير في الحديث من الجامعة األردنية حيث ق

ومنها أشار بيـده   –أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم التي استخدم فيها الوسائل التعليمية 

من أثر أو أصابعه أو أشاح بوجهه ، وذكرت ما كان الستخدامه عليه الصالة والسالم للوسائل 

 ىلسبابة والوسـط الصحابة رضوان اهللا عليهم أن الرسول أشار با في تعليم الصحابة فلم ينس

وفرج بينهما في حديث كافل اليتيم ، ولم ينس الصحابة أن الرسول عليه السالم شـبك بـين   

أصابعه  في حديث تكاتف المسلمين ولم ينس أن الرسول عليه السالم خط خطاً  أو اسـتعمل  

مـن  أشياء أخرى ليتم المعنى المطلوب من كالمه عليه الصالة والسالم فاستخدام الوسائل كان 

ـ  اوأخير معلم إلى خير جيل وهم جيل الصحابة الذين نقلوا ما ر ن األثـر الكبيـر فـي    اوك

عليـه  ـ مية ، وتخلص الباحثة أن كـل عملـه    يعلتاستخدامه عليه السالم الوسائل وأساليبه ال
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وتطبيقـه وكـان    ههو عمٌل تربوي متكامل ربى عليه جيالً متميزاً في فكر ـ  الصالة والسالم

  .ها للمعلم القدوةذلك تلك الصورة الجميلة التي تركب ـ وسلم  اهللا عليه صلى ـ رسول اهللا

 وقد قامت الباحثة بتخريج األحاديث التي استخدم بها الرسول عليه الصالة والسـالم الوسـائل  

  .الخ...ضعيفةنها صحيحة أو حسنه أو التعليمية وبينت درجتها من حيث أ

  

أسباب ظاهرة انصـراف الطـالب عـن    (بعنوان )1404،الشافعي (ميدانية أعدها وفي دراسة

فيها استبانة مكونة من خمسة وعشرين سؤاالً، وجهت إلى  استخدمت) دراسة التربية اإلسالمية

تهـدف إلـى   .. مائة مدرس في المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة العربية السـعودية 

اإلسالمية فـي المدرسـة، والتـي مـن     التعرف على أهم المشكالت التي تواجه مادة التربية 

ــادة     ــن الم ــالب ع ــراف الط ــؤثرة النص ــة وم ــباًبا قوي ــون أس ــرجح أن تك   .الم

تــحدث عنــــه دراســـتـــه ال   توضــح فيــها أن االنصـراف الذي وقد أ

يعني بالضرورة خروج التلميذ من الفصل، وإنما قد يأخذ صـوًرا متعـددة، كـأن ينصـرف     

ن الــدرس والمـدرس، أو ينشغل بشيء ما، أو يثير الشـغب  التلميـذ باهتمــامه عــ

  .مع زمالئه، أو ال يقوم بالواجبات المنزلية في هذه المادة، وما إلى ذلك من مظاهر التساهل

وأظهرت الدراسة أن من األسباب القوية النصراف الطالب عن مادة التربية اإلسـالمية مـا   

   -:يلي

  .ال يشترك فيها الطالب طريقة التدريس إلقائية تقليدية -

  .عدم استخـدام الوسائل التعليمية في تدريس التربية اإلسالمية كما في غيرها من المـواد  -

طريقة عرض الكتب المدرسية الخاصة بالتربية اإلسالمية طريقة قديمـة ليسـت مشـوقة     -

  .للطالب

ائل التعليمية االهتمام بعض مدرسي التربية اإلسالمية قد ال يكونون هم أنفسهم مهتمين بالوس -

  .المطلوب

  

مدى استخدام الوسائل التعليميـة فـي   (بعنوان )1406، اليوسف( ل أخرى مسحية دراسة فيو

تهدف لمعرفة إلى أي حـد   . )مدينة الرياضتدريس المواد الدينية بالمدارس المتوسطة للبنين ب

والوقوف على الصعوبات  تستخدم الوسائل التعليمية في تدريس الدين في المدارس المتوسطة،

التي تحول دون استخدامها على الوجه األمثل، وكذا التعرف على موقف مدرسي الدين مـن  

وكانت أداة الدراسة استبانات . حيث استخدامهم للوسائل التعليمية، واألسباب الكامنة وراء ذلك

. التعليميـة  عن قسم الوسائل والمسئولينوجهت إلى المدرسين والموجهين ومديري المدارس 

ائل التعليميـة ال  وخلص الباحث إلى نتيجة مفادها أن نسبة استخدام مدرسي المواد الدينية للوس
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وأشار إلى األسباب التي اتفق المدرسون والمديرون علـى أنهـا تعيـق     %.21.34تتجاوز 

  :استخدام الوسائل، وكان منها

  

  .عدم توفير الوسائل التي تغطي موضوعات المنهج -

  .معرفة بكيفية إنتاج الوسائل التعليميةعدم ال -

 .ضعف تأهيل مدرسي المواد الدينية فيما يتعلق باستخدام الوسائل التعليمية -

 .عدم المعرفة بكيفية تشغيل بعض األجهزة -

 .كثافة المنهج -

وجود اتجاهات سلبية نحو استخدام الوسائل التعليمية من قبـل مدرسـي المـواد     -

 .الدينية

 .لمقرر على استخدام الوسائل التعليميةعدم تأكيد المنهج ا -

  .عدم اقتناع بعض مدرسي المواد الدينية بجدوى اسـتخدام الوسـائل التعليميـة    -

 :وقد تقدم بجملة من المقترحات كان من أهمها

العمل من قبل المؤسسات المعنية بإعداد المدرسين على ترسيخ مفاهيم الوسـائل   -

  .وأهميتها واستخداماتها

بشرائح وأفالم تحتوي على شروح وإيضاحات عملية ومبسـطة  تزويد المدارس  -

لبعض المواد الدينية التي تدرس في المرحلة المتوسطة، كأنصبة الزكاة، ومراحل 

 .الوضوء، وإيضاح بعض الحقائق العلمية التي تحدث عنها القرآن الكريم

  .يجب أن يؤكـد المـنهج المقـرر علـى اسـتخدام المدرسـين لكـل وسـيلة         -

سم الوسائل بكليات التربية والكليات المتوسطة وإدارات التعليم، بالتعاون أن يقوم ق

مع أقسام المناهج وطرق التدريس في تلك الكليات وفي كليات الشـريعة وأقسـام   

 .الدراسات اإلسالمية، بإنتاج وسائل تعليمية تخدم أغراض تدريس المنهج

ة بموادهم وإطالعهم على تنظيم دورات لمدرسي المواد الدينية في الوسائل الخاص -

كيفية االستعانة بالوسائل المتاحة، وكذلك استغالل الخامات البيئية الموجودة فـي  

 .إيجاد وسائل دينية جديدة

على قسم الوسائل بالوزارة أن يضع خطة لتغطية كل مواضـيع المـواد الدينيـة     -

اد الدينية، بالوسائل المناسبة، وذلك باالشتراك مع إدارات المدارس، ومدرسي المو

 .وبعض علماء الدين

 .تعيين اختصاصي مواد دينية للوسائل التعليمية الدينية في قسم الوسائل بالوزارة -
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طرح موضوع الوسائل التعليمية لمناقشة عامة، يشارك فيها من يوثـق بعلمهـم،    -

للخروج بقناعة في عدم حرمة هذه الوسائل، أو بعضها، من قبل بعض مدرسـي  

 .المواد الدينية

إيجاد كتاب للمعلم في المواد الدينية، يوضح أفضل الطرق والوسائل التي يمكـن   -

 .أن تستخدم لكل درس

استغالل معامل اللغات كوسيلة تعليمية في المواد الدينية، وذلك لدورها الكبير في  -

عنها أن يزودوها بأشـرطة عليهـا    المسئولينتسهيل تدريس تلك المواد، وعلى 

فاد منها في تعليم التــالوة وكيفيــة التجويـد ومخـارج    القرآن الكريم، ليست

 .لحروف إلى غير ذلكا

على المختصين من موجهي ومدرسي المواد الدينية، تقديم تصـميمات لوسـائل    -

يمكن إنتاجها بمعرفة قسم الوسائل، مع عدم االكتفاء بمـا ينـتج علـى مسـتوى     

 .المدارس

 :كما تقدم اليوسف بعدد من التوصيات من أهمها -

إجراء دراسة تجريبية عن أثر تدريس المواد الدينية بواسطة اسـتخدام الوسـائل    -

 .التعليمية للبنين والبنات

 .إيجاد كتيب يوضح كيفية استخدام الوسائل التعليمية في تدريس المواد الدينية -

أن تحتوي الكتب المقررة في المواد الدينية، علـى خـرائط ورسـوم وأشـكال      -

  .ة، لتساعد كوسائل تعليمية في توضيح حقائق الدروستوضيحية، ورسوم بياني

  

أثر استخدام الوسائل التعليمية في تدريس (بعنوان )1408،بديـوي(أعدها وفي دراسة أخرى 

ــذ    ــيل التالمي ــى تحص ــط عل ــف األول المتوس ــد للص ــوعات التوحي ــض موض   ) بع

لصـف األول  التعرف على ما إذا كان هناك فرق في تحصـيل تالميـذ ا   استهدفت الدراسة  

المتوسط بالنسبة لبعض موضوعات التوحيد عند دراستهم لها باسـتخدام الوسـائل التعليميـة    

المناسبة وبدون استخدامها، وكذلك إثبات أن باإلمكان عمل وسائل تعليمية في مـادة التوحيـد   

 كما كان من أهداف الدراسة أيًضا تشجيع مدرسي مادة التوحيد على. واستخدامها في تدريسها

وقــد أشــار الباحث إلى أن الذي دفعه إلـى   .وسائل التعليمية في تدريسهم لهااستخدام ال

إجـراء هذه الدراسة هو أن هناك ما يشبه االعتقاد لدى مدرسي مادة التوحيد أنها غير قابلـة  

الستخدام الوسائل التعليمية فيها، وأنها غير محتاجة إلى ذلك، مع أنها في نظره ربمـا تكـون   

وج المواد الدراسية جميًعا إلى استخدام الوسائل التعليمية في تدريسها للتالميـذ، وخاصـة   أح

  .الصغار الذين ال يقدرون على إدراك المفاهيم والمعاني المجردة التي تكثر في هـذه المـادة  

وكانت أداة الدراسة اختباًرا أعده الباحث خصيًصا ألغراض الدراسة، حيث جـرى اختيـار   
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ماثلتين تقريًبا من تالميذ الصف األول المتوسط، جعل إحداهما ضابطة والثانيـة  مجموعتين مت

تجريبية، وقام بتدريس المجموعتين نفس الدروس، واستخدم الوسائل التعليمية مع المجموعـة  

  .التجريبية ولم يستخدمها مع المجموعة الضابطة، ثم قام بتطبيق االختبار على المجمـوعتين 

أن التحصيل الدراسي للتالميذ الذين درسوا بعض موضوعات التوحيـد  وخلصت الدراسة إلى 

باستخدام الوسائل التعليمية المناسبة فاق تحصيل الذين درسوا هذه الموضوعات دون استخدام 

  . هذه الوسائل

  

وقد شمل تفوق تحصيل التالميذ الذين استخدمت معهم الوسائل التعليمية كـل جوانـب هـذا    

المعلومات والحقائق، ومن حسن الفهم وعمقه، ومن قدرة على تطبيـق  التحصيل، من اكتساب 

ــدة، ومــن اكتســابهم لمهــارات تدريســية مناســبة  ــى مواقــف جدي ــا تعلمــوه عل   .م

كما أثبتت الدراسة أن التالميذ الذين استخدمت الوسائل التعليمية في تدريسهم، قـد أظهـروا   

خدم في التدريس لهم التالميذ الذين لم تسترغبة في الدراسة ومشاركة وانتظاًما فيها، أكثر من 

   .تلك الوسائل

  

وكان مما أوصى به بديوي في ختام دراسته، أن تعمل الهيئات المعنية علـى تكـوين لجـان    

مهمتها إعداد وسائل تعليمية مناسبة لمادة التوحيد، وكذا عقـد دورات لمدرسـي ومدرسـات    

كـار الوسـائل التعليميـة المناسـبة وإنتاجهـا      التربية اإلسالمية يتدربون فيها على كيفية ابت

  .واستخدامها، وعلى استخدام اآلالت والتقنيات التي تتطلبها هذه الوسائل بأنواعهـا المختلفـة  

أهم مشكالت تـدريس التربيـة اإلسـالمية فـي     (بعنوان  ) 1409،المفدي( أعدهافي دراسة 

استهدفت الدراسة التعرف على ) يةدراسة مسح -لرياض التعليمية المدارس االبتدائية بمنطقة ا

أهم مشكالت تدريس فروع مادة التربية اإلسالمية في المدارس االبتدائيـة، والتوصـل إلـى    

المقترحات والوسائل الالزمة للتغلب على تلك المشكالت، وكذا تقديم مقترحات لتطوير مناهج 

مراحـل   ئية خاصة، وفـي فروع مادة التربية اإلسالمية وتحسين تدريسها في المراحل االبتدا

   .التعليم العام بصفة عامة

وكانت أداة البحث استبانة أعدها الباحث موجهة إلى مدرسي التربية اإلسـالمية والمـوجهين   

والمديرين بالمرحلة االبتدائية، وتكونت االستبانة من سبعة مجاالت أو محـاور كـان أحـدها    

  :اسة إلى جملة من النتائج كان من أهمهاوقد توصلت الدر .طرق التدريس والوسائل التعليمية

اتفق المدرسون والمديرون على أن محتوى مناهج التربية اإلسالمية ال يتناسـب    -

  .والمستوى العقلي للتالميذ

اتفق المدرسون والمديرون والموجهون على أن طرق تدريس التربية اإلسـالمية   -

  .تفتقر إلى عنصر التشويق وإثارة اهتمام التالميذ
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المدرسون والموجهون على عدم وجود وسائل تعليمية في مجـال تـدريس    اتفق -

 .التربية اإلسالمية

اتفق المدرسون والمديرون والموجهون على عدم وجود مختبرات صوتية لدروس  -

 .القرآن الكريم

لمدرسي التربية اإلسـالمية   اتفق المدرسون والمديرون على أن اإلعداد التربوي -

  :التــي أوصــى بهــا الباحــث مــا يلــي ومــن أهــم التوصــيات .ضــعيف

ضرورة مراعاة المستوى العقلي للتالميذ عند وضع محتوى منـاهج التربيـة    -

 .اإلسالمية

أن توضع أهداف عامة وأخرى خاصة لمناهج التربية اإلسالمية، بحيـث تكـون    -

 .مبنية على أسس تربوية

األخرى مثـل   أن يكون هناك ترابط بين مناهج التربية اإلسالمية ومناهج العلوم -

 .اللغة العربية والتاريخ والعلوم الطبيعية

ضرورة العمل على جعل طرق تدريس التربية اإلسالمية مشوقة ومثيرة الهتمام  -

  .التالميذ

أن تقوم الجهات المختصة بتوفير جميع أنواع الوسائل التعليمية المناسبة لتـدريس   -

 .التربية اإلسالمية

 .اد مختبرات صوتية لدروس القرآن الكريمأن تعمل الجهات المختصة على إيج -

أن يوضع كتاب مرشد لمعلم التربية اإلسالمية، يبين فيه أفضل األساليب وأنسـب   -

الطرق لتدريس هذه المادة، مع بيان ما يمكن استخدامه من وسائل، وما يؤدى من 

 .أنشطة

  .سالميةبرفع مستوى التأهيل المهني لمدرسي التربية اإل المسئولةأن تهتم الجهات  -

  

أثر استخدام الفيلم التعليمي المسجل على (بعنوان )1410،الدباسي ( وفي دراسة أخرى للباحث

التعرف على  استهدفت هذه الدراسة )شريط فيديو في تعليم مناسك الحج للصف الثاني متوسط

أثر استخدام الفيلم التعليمي المسجل على شريط فيديو في التحصيل المباشر للطالـب ومـدى   

لفيديو فـي تـدريس المـواد    وكذا إمكانية استخدام الصور المتحركة با. احتفاظه بالمعلومات

طالًبا بالسنة الثانية بالمرحلة )  249( وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها  .الدينية

وتم اختيار فصول أفراد العينة بطريقة عشوائية داخل كل مدرسة، . المتوسطة بمدينة الرياض

ا قسمت العينة المختارة بالطريقة نفسها إلى ثالث مجموعات بحسـب متغيـرات البحـث،    كم

أجري ألفراد المجموعات الثالث اختبـار   ).ب (و) أ ( األخريان تجريبيتان و ،إحداها ضابطة

ثم أعيد تطبيق . تحصيلي أولي، وذلك لمعرفة ما لديهم من معلومات سابقة عن موضوع الحج
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مرة أخرى بعد التجربة مباشرة، وذلك لقياس أثر التعلم من الفـيلم تبًعـا   االختبار التحصيلي 

  .لمتغيرات البحث

  

كما أعيد تطبيق االختبار التحصيلي مرة أخرى بعد التجربة بعشرة أيام لمعرفة مدى االحتفاظ 

  .بالمعلومـــات مـــدة أطـــول، وذلـــك علـــى أفـــراد المجموعـــات الـــثالث

مع المـدرس  ) المسجل على شريط فيديو (لفيلم التعليمي ولقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أن ل

أثًرا له داللة في تعليم مناسك الحج واالحتفاظ بها مدة أطول، وذلك لما يحققـه مـن تشـويق    

وقد أوصى الباحث بضرورة التأكيد على أهمية استخدام األفـالم   .للطالب واستثارة الهتمامه

كما أوصى بإنتاج فيلم . ا أساسًيا في العملية التعليميةالتعليمية وأشرطة الفيديو، واعتبارها جزًء

تعليمي عن مناسك الحج والعمرة، وتعميمه على المـدارس واسـتخدامه، إضـافة ألسـلوب     

 أثر استخدام مختبر اللغة في تعليم( )1410عبداهللا وملكاوي،(ل وفي دراسة  .التدريس التقليدي

الدراسة استقصاء أثر مختبر اللغـة فـي تعلـيم    استهدفت هذه ) دراسة تجريبية: أحكام التالوة

عادية التي تتم فـي حجـرة   الطلبة أحكام تالوة القرآن الكريم، مقارنة بالتعلم حسب الطريقة ال

وقد أجريت الدراسة على طلبة الصف الثاني اإلعدادي فـي المـدارس النموذجيـة     .التدريس

، حيث يتم تقسيمهم إلى مجمـوعتين  لجامعة اليرموك باألردن، وعددهم أربعون طالًبا وطالبة

. واستمرت الدراسة ثمانية أسابيع بواقع حصة واحدة أسـبوعًيا .. تجريبية وضابطة: متكافئتين

وفي نهاية الدراسة أعطي أفـراد   ).ص (و) ت الصافا( وتعلم الطلبة في هذه الفترة سورتي 

وقومـت لجنـة مختصـة    . هاالمجموعتين اختباًرا يقيس األداء في تالوة آيات تم التدريب علي

وأظهرت الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية يعـزى  . مكونة من ثالثة أعضاء أداء الطلبة

إلى طريقة التدريس، إذ تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة عنـدما اختبـر   

ـ . الجميع في آيات تم التدريب على تالوتها ي وقد ظهرت هذه الفروق على وجه الخصوص ف

أما عندما اختبر أفـراد  . أحكام القلقلة واإلدغام واإلخفاء، بينما لم تظهر في حكمي المد والغنة

وقـد  .تعزى للطريقـة  الدراسة في آيات لم يتم التدريب عليها فإنه لم تظهر فروق ذات داللة

أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات أخرى الستقصاء أثر مختبر اللغة في ظـل وجـود   

رى، مثل طول الفترة الزمنية التي يستغرقها التدريب في المختبر، ودرجـة إتقـان   عوامل أخ

ــرة    ــي حجــ ــائد فــ ــاخ الســ ــتالوة، والمنــ ــام الــ ــم ألحكــ المعلــ

ــدريس التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
slamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=A&BabId=3&Chttp://i

tId=201&startno=0hapterId=3&BookId=277&Ca  
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  :تعقيب على الدراسات السابقة

  

ومن خالل استعراض هذه الدراسات، يتبين أنها متفقة على قلة استخدام الوسائل التعليمية فـي  

ن بعض مدرسي هذه المادة يرون أنها ال تحتاج إلى تدريس مادة التربية التربية اإلسالمية، وأ

استخدام وسائل تعليمية في تدرسيها أصالً، وأن الجهات المختصة لم تقـم بتـوفير الوسـائل    

نه قد شحت الدراسات المتعلقة باإلشـارة  وكما أ .التعليمية الالزمة لتدريس المادة في المدارس

لـذلك مـن    لما لم وخصوصا في الصفوف الدنياولغة الجسم وتوظيفها في عملية التعليم والتع

حرب في دراسته وقد تميزت أنها  أبولذلك  أشارأهمية في التعبير وفهم القصد من الكالم كما 

  دراســة تجريبيــة أظهــرت أهميــة اســتخدام اإلشــارة ولغــة الجســم فــي التــدريس  

ريبية عن أثر وقد تميزت دراسات كل من بديوي والدباسي وصالح وملكاوي بأنها دراسات تج

الوسائل التعليمية في تدريس مواد التربية اإلسالمية، حيث كانت األولى في مـادة التوحيـد،   

وجاءت نتائجها لتدعم وتعزز االتجاه الـداعي  . والثانية في مادة الفقه، والثالثة في مادة التجويد

  .ميةإلى ضرورة اسـتخدام الوسـائل التعليميـة المناسـبة فـي تـدريس التربيـة اإلسـال        

التعليم اإلشـاري فـي    غير أن جميع هذه الدراسات، لم يكن من أهداف أي منها التعرف على

ومدى وسائل التعليم التي استخدمها الرسول في تعليم أصحابه رضي اهللا عنهم، السنة النبوية و

ربية في تدريس مادة الت ةاستخدام معلمي التربية اإلسالمية في محافظة القدس للوسائل التعليمي

  .مما يبرر إجراء مثل هذه الدراسة اإلسالمية 

  

  األجنبيةالدراسات  2.9.2
 

Niel, Caswell, (1193)   
ه يمكن إشراك األطفال بصورة فعالة باستخدام لغة الجسد بـدل  نّأ) 1993(ذكر نيل وكاسويل 

ية وطريقة والنظر والرؤ الوجهوتشمل اإلشارات غير اللغوية تعابير . الكلمات في عملية التعلم

  .الوقوف واأليدي وأحيانا التريث في الكالم بين الجمل إضافة إلى المالبس

التهديد التـي  قد يكون من المفيد النزول إلى مستوى الطفل والجثو على الركبتين لتقليل إشارة 

  .ثناء وقوف البالغين أمامهمل أاطفقد يشعر بها األ

  .ي االبتسامة السرور ولكن قد تعني السخريةفمثال قد تعن نفسها إلشارةقد يختلف المعنى ل

  .تعبر قنوات االتصال باإلشارة عن المشاعر وشدتها وأهمها تحل محل الكالم

 لالهتمـام التالميذ وتحفيزهم  اهتماميستخدم المعلم الناجح تعابير مختلفة للوجه والجسم إلثارة 

  .بمادة الدرس

  .طرةيجب التفريق بين طبيعة اإلشارة كالتهديد والسي
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تستخدم لغة الجسد ليس فقط للتعليم والتعلم بل للتواصل ما بين المعلم والتلميذ وفي حسن إدارة 

  .الصف دون قمع حريات التالميذ

  

العالقات اإلنسانية ولغة الجسد واختالفها  الباحثيستعرض  Peace   (1984) وفي دراسة ل

الكالم إشارة تدل على أن المتحدث يكذب في تبعا للبيئة والثقافة فمثال وضع اليد على الفم أثناء 

  .حين وضع يدك على فمك أثناء تحدث اآلخر فهي إشارة إلى أن المتحدث ال يقول الصدق

  

كما أن هنـاك تفسـير لكـل     .صاحبهاوإشارة الباحث إلى أن نظرات العين قد تشي بأخطار 

نه يمكن إيصال بعـض  وعليه فإ. جربة والسن وحتى الجندرإشارات الجسد وأعضائه تبعا للت

  .المفاهيم للمتعلم باستخدام لغة الجسد

  

ونوه إلى أن . واإلشارة دون الحاجة إلى نطق أية كلمة واستعمال ذلك في عملية التعليم والتعلم

يرا في العمـر كلمـا   سن المتعلم يلعب دورا هاما في استخدام اإلشارة فكلما كان الدارس صغ

  .كبر في تعلمهكانت لإلشارة أثر أ

  

 أوال بد من اإلشارة إلى أن ما يقوله الناس لك غالبا ما يكون مختلفـا عمـا يشـعرون بـه     و

أتي من هنا ت. رين من خالل لغة جسدهم تفسر وبدقة أفكار اآلخ أننه يمكنك أ إال. يفكرون به

و ذلك من خالل استخدام لغة الجسـد  . أهمية استخدام لغة الجسد واإلشارة  في عملية التعلم 

غة الجسد فوائد جمـة مـن   لأما في الحياة العامة فل. رب من التالميذ وتعاون اآلخرين معكللق

  .حيث قرب أو نفور الناس منك

  

  : وفي دراسة ل

Holde . (1982)  كوسيلة للتعلم وذلـك مـن خـالل    ) التمثيل(تستخدم الدراما  :تقول الباحثة

إذ يمكن الـتعلم مـن خـالل    . يالطلب من المتعلم أن يضع نفسه في وضع تخيلي أو افتراض

حد أجزاء الجسم كإشارة يستدل منهـا  أالسكوت أثناء الحديث كإشارة إلى شيء ما أو تحريك 

بلغ من النطق والكالم بما نرغب في تعليمه أما يقصده المعلم وبالتالي تصبح أحيانا  إلىالمتعلم 

لطالب ل إذ يمكن. علوم اإلنسانيةيمكن استخدام التمثيل في تعليم اللغات وغيرها من ال .للتالميذ

ومن أهم طرق التمثيل هـو   .التمثيلأن يتعلم بتقمص شخصية أخرى أو يمثل ذاته في عملية 

 التنويهال بد من و mimeالتمثيل الصامت الذي يستبدل اإلشارات بالكلمات والذي يطلق عليه 

  .التعليمأن الدراما هي إحدى الوسائل المساندة لعملية 
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  صل الثالثالف
________________________________  

  

  الطريقة واإلجراءات
    

  :قامت هذه الدراسة على طريقتين

دراسة نظرية تتقصى اإلشارة عند الرسول عليه الصالة والسالم في كتـب  : أوال

  .األحاديث وشروحاتها، ورصد هذه اإلشارات وترتيبها والتعليق عليها

يها إشارات الرسول عليه السالم والوسـائل ومـدى   تصميم استبانة ترصد ف: ثانياً

من قبل المعلمين فـي تـدريس التربيـة    ) التعليم والتعلم( استخدامها في التربية 

 –واإلعدادية  –اإلسالمية في منطقة القدس الشريف من خالل المدارس االبتدائية 

  .والثانوية للذكور واإلناث
   

  منهج الدراسة 1.3
  

لمثل هذا النوع من الدراسات من  تهلمالئم الدراسة لوصفي في إجراء هذهاستخدام المنهج اتم 

حيث وصف الواقع كما هو، وجمع المعلومات والبيانات ، وتصنيف هذه المعلومات وتنظيمها 

والتعبير عنها كمياً، ووصفها وصفاً تفسيرياً بداللة الحقـائق المتـوفرة، ومناقشـة البيانـات     

  .والعالقات الخاصة بها وتفسيرها، واكتشاف المعاني

  مجتمع الدراسة 2.3
  

والبـالغ  في شرقي القـدس  لمدارس ن جميع معلمي التربية اإلسالمية لتكون مجتمع الدراسة م

، ومـدارس حسـني   )مدارس بلدية القـدس (موزعين على مدارس المعارف)  220( عددهم 

  .)7(رقم  انظرملحق . األشهب التابعة للسلطة الفلسطينية ومدارس خاصة

  

  



 80 
 

  عينة الدراسة 3.3
  

معلمة موزعين علـى   125و  امعلم 47ومعلمة منهم  امعلم) 172(تكونت عينة الدراسة من 

المدارس التابعة للبلدية اإلسرائيلية ومدارس السلطة في القـدس، والمـدارس الخاصـة، تـم     

من مجتمـع  )%  81.1(  ومثلت العينة ما نسبته . اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة

يوضح عينة الدراسة تبعاً لجنس المعلم، ومؤهلـه العلمـي،   )  1.3(الدراسة، والجدول رقم  

وسنوات خبرته، والمرحلة التعليمية التي يدرسها، وموقع مدرسته، والصـفوف التـي يقـوم    

  .بتدريسها، ونوع المدرسة التي يعمل بها

  

لم، ومؤهله العلمي، وسنوات خبرتـه،  توزيع عينة الدراسة تبعاً لجنس المع:  1.3جدول رقم 

والمرحلة التعليمية التي يدرسها، وموقع مدرسته، والصفوف التي يقـوم بتدريسـها، ونـوع    

  المدرسة التي يعمل بها
  المجموع  النسبة المؤية  العدد  المتغير

  172 26.7 47  ذآر  جنس المعلم
 72.1 125  أنثى

  172 5.8 12  ثانوية عامة  المؤهل العلمي للمعلم
 9.3 16  )معهد(دبلوم متوسط 
 11.6 20  بكالوريوس
 72.1 124  ماجستير

  172 24.4 42  4-1  سنوات خبرة المعلم
5-9  37 21.5 

10-14   42 24.4 
 29.7 51  فأآثر 15

ي   ة الت ة التعليمي المرحل
  يقوم بتدريسها

  169 60.5 104  )6-1(أساسي
 17.4 30  )9-7(أساسي
 20.3 35  ثانوي

ي    ة الت ع المدرس موق
  يدرس بها

  168 42.4 73  مدينة
 50.0 86  قرية
  مخيم

9 5.2 

وم  ي يق فوف الت الص
  بتدريسها

  161 35.5 61  الثالث -األول
 26.7 46  السادس -الثاني

 18.6 32  التاسع –السابع 
 12.8 22  الثاني عشر –العاشر 

نوع المدرسة التي يعمل 
  بها

ا  ة مع ة (رفمدرس بلدي
  172 64.5 111  )إسرائيلية

ني األشهب  ة حس مدرس
 8.1 14  )سلطة فلسطينية(

 26.2 45  مدرسة خاصة
  فإن هناك قيمًا ناقصة 172=عندما تقل ن* 
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  أداة الدراسة 4.3
  

استعرض الباحث كماً من الدراسات المشابهة واطلع على العديد من أدوات الدراسة لبحـوث  

اية األمر إلى استخدام المنهج الوصفي في دراسته حيث استعان الباحث مشابهة وخلص في نه

) تقنيات التعلـيم (  التعليميةباستبانة لقياس اتجاهات معلمي االجتماعيات نحو استخدام الوسائل 

حث استمارة احتـوت  في دراسته وفي ضوئها صمم البا) 1999 ،عريقات( استخدمها الباحث 

ولية، عرضها على محكمين متخصصين في التربية والشريعة في صورتها األعلى ستين فقره 

  _:لعدم مالءمتها  اآلتيةجروا عليها تعديالت حيث حذفوا منها الفقرات أوالعلوم الحياتية ، ف

  

  على الوسائط التعليمية عند رغبتي في زيادة تحصيل الطلبة في معارف معينة تاعتمد -1

  .ا على المشاركة والعمل الجماعي لدى الطلبةاعتمادي للوسيلة التعليمية يؤثر سلب -2

أرى دور المتعلم ينحصر في دور المشاهد السلبي عند استخدام الوسائل التعليمية داخـل   -3

  .الصف

 أيـة  إلـى اعتبر نفسي ماهراً ألنني اعتمد على نفسي في توصيل المعلومات دون اللجوء  -4

  .وسيلة أخرى

  )25-24-6-1(الستبانة األرقام التالية في ا وكانوا يحملون

  .فقرة) 56(ثم أخرجت االستبانة بعد التعديل من المحكمين بصورتها الحالية وهي تحوي على 

  

  وصف أداة الدراسة 1.4.3
  

   ـ :من جزأين النسبة لالستبانة تكونت االستبانةب

شملت بيانات شخصية تتعلق بالجنس، والمؤهل العلمي، والخبـرة، والمرحلـة    :األولالجزء 

  .ونوع المدرسة المعلم،وموقع المدرسة، والصفوف التي يدرسها  لمدرسية،ا

تغطي مدى استخدام معلمـي التربيـة    23-1فقرة من ) 56(استبانة مكونة من : الجزء الثاني

اإلسالمية للوسائل التعليمية في تدريس مادة التربية اإلسالمية في مدارس شرقي القدس ، ومن 

علمي التربية اإلسالمية لإلشارة فـي تـدريس مـادة التربيـة     تغطي مدى استخدام م 24-56

  :اإلسالمية في مدارس شرقي القدس، وكانت جميع فقرات االستبانة تتعلق بـ 

 .أسباب استخدام الوسائل التعليمية وأهميتها في عملية التعليم والتعلم .1

 .دور المعلم والمتعلم في وسائل التعليم .2

 .ا في عملية التعليم والتعلمأسباب استخدام اإلشارة وأهميته .3



 82 
 

 .دور المعلم والمتعلم في اإلشارة .4

 كبيـرة، درجـة   جداً،درجة كبيرة  :فئاتودرجت االستجابات على كل فقرة من فقراتها إلى 

  .جداًدرجة قليلة  قليلة،درجة  متوسطة،درجة 

لفقـرات  لالستجابات المذكورة على التوالي في حالة ا) 5، 4، 3، 2، 1(وقد أعطيت األوزان 

 ذات االتجاه السالب وعكست األوزان في حالة الفقرات ذات االتجاه الموجب حيـث اعتبـره  

  :الباحث

  ، 2=، درجة قليلة3=، درجة متوسطة4=، درجة كبيرة5=درجة كبيرة جداً 

  .1=درجة قليلة جداً 

  

  صدق األداة 2.4.3
  

بدوا بعض المالحظات، أ تم التأكد من صدق األداة بعرضها على مجموعة من المحكمين الذين

وعليه أخرجت أداة الدراسة بشكلها الحـالي و بـالطرق    ،تحت بند أداة الدراسة آنفاكما ذكر 

اإلحصائية، حيث تم حساب معامل االرتباط بيرسون، حيث تم حساب ارتباط كل فقـرة مـع   

   0.785 - 0.161الدرجة الكلية للمقياس، إذ تراوح معامل االرتباط على الدرجة الكلية بـين  

، وقد تراوح معامل االرتباط على الدرجـة الكليـة    0.001وكانت جميعها دالة عند مستوى 

، وقد تراوح معامل االرتبـاط علـى    0.792 – 0.164لمجال استخدام الوسائل التعليمية بين 

وجميعها دالة عنـد مسـتوى   ،  0.838 – 0.295بين  اإلشارةالدرجة الكلية لمجال استخدام 

ما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات المقياس، وأن الفقرات تشترك معاً فـي قيـاس   م 0.001

   .في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةمدى استخدام الوسائل التعليمية 

  ). 6، 5، 4: أنظر مالحق رقم(

  

  ثبات األداة 3.4.3
  

). Cronbach Alpha(ألفـا  كما تم التحقق من ثبات األداة باستخدام معادلة الثبات كرونباخ 

وقد أظهرت النتائج أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث كانت قيمة الثبات للدرجة 

، وللدرجـة الكليـة    0.90، والدرجة الكلية الستخدام الوسائل التعليمية  0.94الكلية للمقياس 

  .وهي جميعها درجات عالية من الثبات 0.94 اإلشارةالستخدام 
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  متغيرات الدراسة 5.3

  

  :المتغير التابع 1.5.3

  
  مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية

  

  المتغيرات المستقلة 2.5.3

  
  ).ذكر، أنثى(الجنس  -

 )ثانوية عامة، دبلوم متوسط، بكالوريوس، ماجستير(المؤهل العلمي للمعلم -

 ).فأكثر 15، 14-10، 9-5، 4-1(سنوات خبرة المعلم -

 ).، ثانوي)9-7(، أساسي )6-1(أساسي( المرحلة التعليمية التي يقوم بتدريسها -

 ).مدينة، قرية، مخيم( موقع المدرسة التي يدرس بها -

 ). 12-10، 9-7، 6-4، 3-1( الصفوف التي يقوم بتدريسها -

شهب مدرسة حسني األإسرائيلية، بلدية (مدرسة معارف( نوع المدرسة التي يعمل بها -

  ).، مدارس خاصة)سلطة فلسطينية(

  

  المعالجة اإلحصائية 6.3

  
من أجل الحصول على نتائج الدراسة، تم إدخال البيانات إلى الحاسوب باستخدام برنامج الرزم 

التكـرارات، والنسـب المئويـة،    : واسـتخراج  ) SPSS(اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة   

وقد تم التحقق من فرضيات الدراسـة عنـد   . ريةوالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيا

اختبار معامـل االرتبـاط   : باستخدام االختبارات اإلحصائية اآلتية )α= 0.05(مستوى الداللة 

، واختبار تحليل التبـاين األحـادي   t-test)(، اختبار ت Pearson Correlation)(بيرسون 

)One Way Analysis of Variance( واختبار توكي ،)Tukey(  للتحليل البعدي، ومعادلة

  .(Cronbach Alpha)نباخ ألفا الثبات كرو
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  الفصل الرابع

_________________________________  

  

  نتائج الدراسة 1.4
لقد تم حساب مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارات في تدريس مادة التربيـة اإلسـالمية   

عرف على المدى الذي يكون فيه مدى اسـتخدام  ، وذلك للت1±خالل حساب متوسط الحسابي 

إذا كانـت   الباحث أنهاعتبر وقد . اًأو منخفض اًأو متوسط اًالوسائل التعليمية واإلشارات مرتفع

. عاًمرتف مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارات يكون فأكثر 3.09قيمة المتوسط الحسابي 

مدى اسـتخدام الوسـائل    فيكون 3.09و  1.88أما إذا انحصرت قيمة المتوسط الحسابي بين 

يكـون   فأقـل  1.88قي حين إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي . طاًمتوس التعليمية واإلشارات

  .هذا على الدرجة الكلية للمقياس اًمنخفض مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارات

س مادة التربية اإلسـالمية  وقد تم حساب مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارات في تدري

، وقد تبين أنه إذا كانت قيمة المتوسـط  1 ±من خالل حساب متوسط الحسابي) كل على حدة(

أما إذا انحصـرت قيمـة   . عاًمرتفمدى استخدام الوسائل التعليمية  يكون فأكثر 3.08الحسابي 

ـ . اتوسـط ممدى استخدام الوسائل التعليمية  فيكون 3.08و  1.76المتوسط الحسابي بين  ي ف

مـدى اسـتخدام الوسـائل التعليميـة     يكون  فأقل 1.76حين إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي 

  .اًمنخفض

  

مـدى اسـتخدام الوسـائل     يكـون  فأكثر 3.08وقد تبين أنه إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي 

ـ  فيكـون  3.08و  1.76أما إذا انحصرت قيمة المتوسط الحسابي بين . عاًمرتفالتعليمية  دى م

 فأقـل  1.76قي حين إذا كانت قيمة المتوسط الحسـابي  . اًمتوسطاستخدام الوسائل التعليمية 

  .اًمنخفضمدى استخدام الوسائل التعليمية يكون 

مـدى اسـتخدام اإلشـارات     يكون فأكثر 3.33وقد تبين أنه إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي 

مـدى اسـتخدام    فيكون 3.33و  1.71ن أما إذا انحصرت قيمة المتوسط الحسابي بي. اًمرتفع

مدى استخدام يكون  فأقل 1.76قي حين إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي . اًمتوسطاإلشارات 

  .اًمنخفضاإلشارات 
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  :نتائج سؤال الدراسة األول1.1.4

  
في مـدارس   ما مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارات في تدريس مادة التربية اإلسالمية

  ؟القدس شرقي

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  

لمدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارات النبوية في تدريس مادة التربية اإلسالمية، وذلـك  

 ).1.4(كما هو موضح في الجدول

  

ية، لمدى استخدام الوسائل التعليميـة  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيار: 1.4جدول 

  .اإلسالميةالنبوية في تدريس مادة التربية  واإلشارات

  
ط  المجال الرقم المتوس

 الحسابي
راف  االنح

 المعياري
 مدى االستخدام 

دريس      .1 ة في ت مدى استخدام الوسائل التعليمي
 0.66 2.42 اإلسالميةمادة التربية 

 بدرجة متوسطه

تخدام  .2 دى اس ارم ادة    ةاإلش دريس م ي ت ف
 0.81 2.52 اإلسالميةالتربية 

 بدرجة متوسطة

 بدرجة متوسطة 0.61 2.49 الدرجة الكلية.3

  

النبوية في تـدريس   واإلشاراتأن درجة استخدام الوسائل التعليمية ) 1.4(يتضح من الجدول 

الكليـة  كان متوسطاً بشكل عام، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجـة   اإلسالميةمادة التربية 

 واإلشاراتوهي درجة متوسطة من استخدام الوسائل التعليمية  0.61بانحراف معياري  2.49

وأظهرت النتائج أن المتوسـط الحسـابي لمجـال    . اإلسالميةالنبوية في تدريس مادة التربية 

  0.81وانحـراف معيـاري    2.52كانـت   اإلسالميةفي تدريس مادة التربية  اإلشارةاستخدام 

درجة متوسطة من االستخدام، وبلغ المتوسط الحسابي لمجال اسـتخدام الوسـائل    وهي أيضاً

وهي أيضاً درجة  0.66وانحراف معياري  2.42 اإلسالميةالتعليمية  في تدريس مادة التربية 

  .متوسطة من استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة التربية الدينية
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  نتائج السؤال الثاني  2.1.4

   

  : الثانيالفرضية األولى المتعلقة بسؤال الدراسة  نتائج 1.2.1.4
مـدى اسـتخدام   فـي   )α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

ذكر، (تعزى إلى جنس المعلم  في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةالوسائل التعليمية 

 ).أنثى

  

للفروق في مدى اسـتخدام    (t- test) ت م اختباراتم استخدللتحقق من صحة الفرضية األولى 

ذكـر،  (تعزى إلى جنس المعلم  في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةالوسائل التعليمية 

  ): 2.4( ، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم)أنثى

  

فـي   واإلشـارة للفروق في استخدام الوسائل التعليمية ) t- test(نتائج اختبار ت : 2.4جدول 

  .جنس المعلم إلىتعزى  اإلسالميةتدريس مادة التربية 
 

ط  العدد الجنس البعد المتوس
 الحسابي

راف  االنح
 المعياري

ة  درج
 الحرية

ة ت  قيم
 المحسوبة

ة  الدالل
 اإلحصائية 

ة  ائل التعليمي تخدام الوس اس
ة   ادة التربي دريس م ي ت ف

 اإلسالمية
 

 2.567 168 0.59 2.61 46 ذآر
0.354 

 
 أنثى

124 2.34 0.64 

في تدريس   اإلشارةاستخدام 
 اإلسالميةمادة التربية 

 0.191 1.248 168 0.51 2.42 46 ذآر
 0.89 2.56 124 أنثى 

 0.66 2.48 124 أنثى  0.114 0.255  168 0.40 2.50 46 ذآر الدرجة الكلية
  

صـائية عنـد مسـتوى الداللـة     أنه ال توجد فروق ذات داللـة إح ) 2.4(يتضح من الجدول 

)α=0.05 ( فـي تـدريس مـادة التربيـة      واإلشارةاستخدام الوسائل التعليمية في متوسطات

عنـد  ) 0.255(على الدرجة الكليـة  ) ت(، حيث بلغت قيمة جنس المعلم إلىتعزى  اإلسالمية

لـة  وهي غير دالة إحصائياً، كما أنه لم يتبين وجود فـروق ذات دال ) 0.114(مستوى داللة 

استخدام الوسائل التعليمية أو في في متوسطات مجال ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

جنس المعلم وعليه تقبـل   إلىتعزى  اإلسالميةفي تدريس مادة التربية  اإلشارةمجال استخدام 

  .الفرضية الصفرية
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  : الفرضية الثانية المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني نتائج 2.2.1.4

  
مـدى اسـتخدام   فـي    )α= 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال 

تعزى إلى المؤهـل العلمـي    في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةالوسائل التعليمية 

 )ثانوية، دبلوم متوسط، بكالوريوس، ماجستير( للمعلم

حسابية واالنحرافـات المعياريـة   للتحقق من صحة الفرضية الثانية تم استخراج المتوسطات ال

تعزى  في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةللفروق في مدى استخدام الوسائل التعليمية 

  )3.4( ، وذلك كما هو موضح في الجدول رقمإلى المؤهل العلمي للمعلم

  

ـ  : 3.4جدول  ائل األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية في اسـتخدام الوس

 المؤهل العلمي للمعلم إلىتعزى  اإلسالميةفي تدريس مادة التربية  واإلشارةالتعليمية 
  

ي   البعد ل العلم المؤه
 للمعلم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

دريس     ي ت ة ف ائل التعليمي تخدام الوس اس
 اإلسالميةمادة التربية 

 

 0.51 2.53 10 ثانوية
ط  وم متوس دبل

 0.55 2.16 16 )معهد(
 0.66 2.68 20 بكالوريوس
 0.68 2.42 124 ماجستير

ة    ادة التربي استخدام اإلشارة في تدريس م
 اإلسالمية

 0.46 2.39 10 ثانوية
ط  وم متوس دبل

 0.62 2.55 16 )معهد(
 1.43 2.69 20 بكالوريوس
 0.72 2.51 124 ماجستير

 الدرجة الكلية
 

 0.44 2.45 10 ثانوية
وم  ط دبل متوس

 0.52 2.40 16 )معهد(
 0.84 2.68 20 بكالوريوس
 0.59 2.47 124 ماجستير

  

فـي   واإلشـارة أن  المتوسط الحسابي الستخدام الوسائل التعليميـة  ) 3.4(يشير الجدول رقم 

المتوسـط  : المؤهل العلمي للمعلم كانت كالتالي إلىالتي تعزى  اإلسالميةتدريس مادة التربية 

 2.40، والمتوسط الحسابي للدبلوم المتوسـط   0.44بانحراف معياري  2.45نوية الحسابي للثا

، 0.84بانحراف معيـاري   2.68، والمتوسط الحسابي للبكالوريوس  0.52بانحراف معياري 

 .0.59بانحراف معياري  2.47وللماجستير 
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 One Way Analysis)ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

of Variance)  استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تـدريس مـادة التربيـة    في للفروق

  ):4.4(المؤهل العلمي للمعلم، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم  إلىتعزى  اإلسالمية

للفروق في استخدام  One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 4.4جدول 

  المؤهل العلمي للمعلم إلىتعزى  اإلسالميةمية واإلشارة في تدريس مادة التربية الوسائل التعلي
 
  

وع  مصدر التباين البعد مجم
 المربعات

ات  درج
 الحرية

ط  متوس
 المربعات

ة ف  قيم
 المحسوبة

ة   الدالل
 اإلحصائية

ة    ائل التعليمي تخدام الوس اس
ة   ادة التربي دريس م ي ت ف

 اإلسالمية
 

 1.639 0702 4 2.808 بين المجموعات
  
  

0.167 
  
  

 0.428 167 71.522 داخل المجموعات
  171 74.331 المجموع

 
في تدريس  اإلشارةاستخدام 

 اإلسالميةمادة التربية 

 0.394 0.261 4 1.042 بين المجموعات
  
  

0.813 
  
   

 0.662 167 110.513 داخل المجموعات
  171 111.555 المجموع

 يةالدرجة الكل
 0.312 4 1.248 بين المجموعات

 0.368 167 61.521 داخل المجموعات 0.497 0.847
  171 62.768 المجموع

  
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 4.4(يتضح من الجدول 

 )α= 0.05(  تعزى  استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية االسالميةفي

وذلك على الدرجة الكلية وعلى مجاالت المقياس، حيث بلغت قيمـة   الى المؤهل العلمي للمعلم

وهي غير دالة إحصائياً، وعلية تقبل  0.497عند مستوى داللة  0.847ف على الدرجة الكلية 

  .الفرضية الصفرية
  
  

  

  

  المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني الفرضية الثالثة نتائج 3.2.1.4

  
مـدى اسـتخدام   فـي   )α= 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال 

تعزى إلى سنوات الخبرة لدى  في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةالوسائل التعليمية 

 ).فأكثر 15، 14-10، 9-5، 4-1( المعلم      

ة واالنحرافـات المعياريـة   للتحقق من صحة الفرضية الثالثة تم استخراج المتوسطات الحسابي

تعزى  في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةللفروق في مدى استخدام الوسائل التعليمية 

  ):5.4( ، وذلك كما هو موضح في الجدول رقمإلى سنوات الخبرة لدى المعلم
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ل األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية في اسـتخدام الوسـائ  : 5.4جدول 

  .سنوات خبرة المعلم إلىتعزى  اإلسالميةالتعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية 
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة البعد
دريس     ي ت ة ف ائل التعليمي تخدام الوس اس

 اإلسالميةمادة التربية 
 

1-4 42 2.28 0.68 
5-9 37 2.44 0.56 

10-14 42 2.33 0.58 
 0.74 2.61 51 فأآثر 15

ة    ادة التربي استخدام اإلشارة في تدريس م
 اإلسالمية

1-4 42 2.37 0.64 
5-9 37 2.78 1.32 

10-14 42 2.50 0.54 
 0.57 2.49 51 فأآثر 15

 الدرجة الكلية
 

1-4 42 2.33 0.59 
5-9 37 2.65  0.84 

10-14 42 2.43 0.47 
 0.48 2.54 51 فأآثر 15

  

فـي   واإلشـارة أن المتوسط الحسابي الستخدام الوسائل التعليميـة  ) 5.4(شير الجدول رقم ي

: سنوات الخبرة لـدى المعلـم كانـت كالتـالي     إلىالتي تعزى  اإلسالميةتدريس مادة التربية 

، والمتوسـط   0.59بانحراف معياري  2.33كان  4-1المتوسط الحسابي لسنوات الخبرة من 

، والمتوسط الحسـابي   0.84بانحراف معياري  2.65كان  9-5رة من الحسابي لسنوات الخب

، ولسنوات الخبرة من   0.47بانحراف معياري  2.43سنة كان  14-10لسنوات الخبرة من  

 .0.48بانحراف معياري  2.54فأكثر كان   15

 One Way Analysis)ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

of Variance)  استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تـدريس مـادة التربيـة    في للفروق

  ):6.4(سنوات خبرة المعلم، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم  إلىتعزى  اإلسالمية

  

استخدام  للفروق في One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  6.4جدول

 سنوات خبرة المعلم إلىتعزى  اإلسالميةرة  في تدريس مادة التربية الوسائل التعليمية واإلشا
  

وع  مصدر التباين البعد مجم
 المربعات

ات  درج
 الحرية

ط  متوس
 المربعات

ة ف  قيم
 المحسوبة

ة   الدالل
 اإلحصائية

ة    ائل التعليمي تخدام الوس اس
ة   ادة التربي دريس م ي ت ف

 اإلسالمية
 

 2.288 0.973 3 2.918 بين المجموعات
 
 

0.080 
 
 

 0.425 168 71.413 داخل المجموعات
  171 74.331 المجموع

 
استخدام اإلشارة في تدريس 

 اإلسالميةمادة التربية 

 1.845 1.186 3 3.559 بين المجموعات
 
 

0.141 
 
 

 0.643 168 107.997 داخل المجموعات
  171 111.555 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.719 3 2.156 بين المجموعات

 0.361 168 60.613 داخل المجموعات 0.117 1.992
  171 62.768 المجموع



 90 
 

 =α(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    ) 6.4(يتضح من الجدول

استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية االسالمية تعزى الـى  في  )0.05

وذلك على الدرجة الكلية وعلى مجاالت المقياس أيضاً، حيث بلغت  لدى المعلمسنوات الخبرة 

 هوهي غير دالة إحصائياً، وعلي 0.117عند مستوى داللة  1.992قيمة ف على الدرجة الكلية 

  .تقبل الفرضية الصفرية
  
  

  الفرضية الرابعة المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني نتائج4.2.1.4

  
مـدى اسـتخدام   فـي   )α= 0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال توجد فروق ذات دال

تعزى إلى المرحلة التعليميـة   في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةالوسائل التعليمية 

 ).، ثانوي9-7، 6-1(التي يدرس فيها المعلم

ياريـة  للتحقق من صحة الفرضية الثانية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المع 

تعزى  في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةللفروق في مدى استخدام الوسائل التعليمية 

  )7.4( ، وذلك كما هو موضح في الجدول رقمالمرحلة التعليمية التي يدرس فيها المعلم

  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية في اسـتخدام الوسـائل   : 7.4جدول 

 المرحلة التعليمية إلىتعزى  اإلسالميةليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية التع
  

ة  المجال المرحل
ي   ة الت التعليمي
ا  درس فيه ي

 المعلم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

دريس     ي ت ة ف ائل التعليمي تخدام الوس اس
 اإلسالميةمادة التربية 

 

1-6 104 2.23 0.52 
7-9 30 2.60 0.65 

 0.82 2.86 35 ثانوي
ة    اإلشارةاستخدام  ادة التربي في تدريس م
 اإلسالمية

1-6 104 2.52 0.85 
7-9 30 2.59 0.92 

 0.58 2.52 35 ثانوي
 الدرجة الكلية

 
1-6 104 2.40 0.61 
7-9 30 2.60 0.67 

 0.52 2.65 35 ثانوي
  

فـي   واإلشـارة ام الوسائل التعليميـة  أن  المتوسط الحسابي الستخد) 7.4(يشير الجدول رقم 

المرحلة التعليمية التي يدرس بها المعلم كانـت   إلىالتي تعزى  اإلسالميةتدريس مادة التربية 

،  0.61بانحراف معياري  2.40كانت   6-1المتوسط الحسابي للمرحلة التعليمية من : كالتالي
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ـ  2.60كـان    9-7والمتوسط الحسابي للمرحلة التعليمية مـن   ،  0.67انحراف معيـاري  ب

 . 0.52بانحراف معياري  2.65والمتوسط الحسابي للمرحلة التعليمية الثانوية كان 
  

 One Way Analysis)ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

of Variance)  استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تـدريس مـادة التربيـة    في للفروق

المرحلة التعليمية التي يدرس بها المعلم، وذلك كما هـو موضـح فـي     إلىتعزى  إلسالميةا

  ):8.4(الجدول رقم 

  

استخدام  للفروق في One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  8.4 جدول

التي  يميةالتعلالمرحلة  إلىتعزى  اإلسالميةالوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية 

 يدرس بها المعلم
  

وع  مصدر التباين المجال  مجم
 المربعات

ات  درج
 الحرية

ط  متوس
 المربعات

ة ف  قيم
 المحسوبة

ة   الدالل
 اإلحصائية

ة    ائل التعليمي تخدام الوس اس
ة   ادة التربي دريس م ي ت ف

 اإلسالمية
 

 10.257 3.836 3 11.507 بين المجموعات
 
 

0.001 *  
 
 

 0.374 168 62.824 داخل المجموعات
  171 74.331 المجموع

 
في تدريس  اإلشارةاستخدام 

 اإلسالميةمادة التربية 

 0.248 0.164 3 0.491 بين المجموعات
 
 

0.863 
 
 

 0.661 168 111.064 داخل المجموعات
  171 111.555 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.728 3 2.184 بين المجموعات

 0.361 168 60.584 لمجموعاتداخل ا 0.113 2.019
   171 62.768 المجموع

  
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 8.4(يتضح من الجدول 

)α= 0.05(  تعزى  اإلسالميةاستخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية في

لك على الدرجة الكلية ، حيث بلغت قيمـة ف  وذ المرحلة التعليمية التي يدرس بها المعلم إلى

وهي غير دالة إحصائياً، إال أنه وجدت  0.113عند مستوى داللة  2.019على الدرجة الكلية 

اسـتخدام الوسـائل    فـي مجـال  ) α= 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 10.257لى الدرجة الكلية ، حيث بلغت قيمة ف عاإلسالميةالتعليمية في تدريس مادة التربية 

وهي دالة إحصائياً، وعليه تقبل الفرضـية علـى الدرجـة الكليـة      0.001عند مستوى داللة 

  .وترفض على مجال استخدام الوسائل التعليمية
  

للفـروق فـي   ) Tukey(ولمعرفة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة تم استخدام اختبـار  

المرحلـة   إلـى تعزى  اإلسالميةة في تدريس مادة التربية استخدام الوسائل التعليمية واإلشار

  ).9.4(التي يدرس بها المعلم، وذلك كما هو موضح في الجدول التعليمية

  



 92 
 

اسـتخدام الوسـائل   لمعرفة اتجاه الداللة في متوسـطات  ) Tukey(نتائج اختبار  :9.4جدول

لمرحلة التعليمية التي يـدرس  ا إلىتعزى  اإلسالميةفي تدريس مادة التربية  واإلشارةالتعليمية 

  بها المعلم
  

 ثانوي 9-7 6-1  المتغير  المجال
ي     ة ف ائل التعليمي تخدام الوس اس

 تدريس مادة التربية اإلسالمية
  

1-6   -0.37465(*)  -0.62725(*)  
7-9 0.37465(*)    

   0.25260 (*)0.62725 ثانوي
متوسطات مجال استخدام الوسـائل  أن الفروق في ) 9.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

والمرحلة التعليمية  9-7المرحلة التعليمية (التعليمية  في تدريس مادة التربية الدينية كانت بين 

وبين المرحلة التعليمية الثانوية والمرحلة التعليمية من (، ) 9-7لصالح المرحلة التعليمية  1-6

  ). لصالح المرحلة الثانوية 1-6
 
  

  الخامسة المتعلقة بسؤال الدراسة الثانيالفرضية  نتائج 5.2.1.4

  
مـدى اسـتخدام   فـي   )α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

تعزى إلى الصـفوف التـي    في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارة الوسائل التعليمية 

 ).12-10، 9-7، 6-4، 3-1(يدرس فيها المعلم

الفرضية السادسة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة   للتحقق من صحة

تعزى  في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةللفروق في مدى استخدام الوسائل التعليمية 

  ):10.4( ، وذلك كما هو موضح في الجدول رقمإلى الصفوف التي يقوم المعلم بالتدريس فيها
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية في اسـتخدام الوسـائل    :10.4جدول 

الصفوف التي يقـوم المعلـم    إلىتعزى  اإلسالميةالتعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية 

  بتدريسها
ي   البعد فوف الت الص

ا  درس فيه ي
  المعلم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

ائل  تخدام الوس دريس    اس ي ت ة ف التعليمي
 اإلسالميةمادة التربية 

 

1-3 61 2.08 0.52 
4-6 46 2.38 0.45 
7-9 32 2.69 0.66 

10-12  22 2.99 0.81 
ة    اإلشارةاستخدام  ادة التربي في تدريس م
 اإلسالمية

1-3 61 2.38 0.63 
4-6 46 2.64 1.06 
7-9 32 2.64 0.94 

10-12 22 2.47 0.54 
 ليةالدرجة الك

 
1-3 61 2.26 0.53 
4-6 46 2.54 0.67 
7-9 32 2.66 0.62 

10-12 22 2.68 0.58 

  

فـي   واإلشـارة أن  المتوسط الحسابي الستخدام الوسائل التعليمية ) 10.4(يشير الجدول رقم 

الصفوف التي يقوم المعلـم بتدريسـها كانـت     إلىالتي تعزى  اإلسالميةتدريس مادة التربية 

،  0.53بـانحراف معيـاري    2.26كانـت    3-1لمتوسط الحسابي للصفوف مـن  ا: كالتالي

، والمتوسـط   0.67بـانحراف معيـاري    2.54كان   6-4والمتوسط الحسابي للصفوف من 

 12-10، وللصـفوف مـن    0.62بانحراف معياري  2.66كان  9-7الحسابي للصفوف من 

 .0.58بانحراف معياري  2.68كان 
  

 One Way Analysis)راج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ولفحص الفرضية تم استخ

of Variance)  في تـدريس مـادة التربيـة     واإلشارةاستخدام الوسائل التعليمية في للفروق

الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها، وذلك كما هو موضح في الجـدول   إلىتعزى  اإلسالمية

  ):11.4(رقم 
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 للفـروق فـي   One Way ANOVAتبار تحليل التبـاين األحـادي   نتائج اخ: 11.4جدول 

الصـفوف   إلـى تعزى  اإلسالميةفي تدريس مادة التربية  واإلشارةاستخدام الوسائل التعليمية 

  التي يقوم المعلم بتدريسها
 
وع  مصدر التباين البعد مجم

 المربعات
ات  درج

 الحرية
ط  متوس

 المربعات
ة ف  قيم

 المحسوبة
ة   الدالل

 اإلحصائية
ة    ائل التعليمي تخدام الوس اس
ة   ادة التربي دريس م ي ت ف

 اإلسالمية
 

 12.251 4.216 4 16.863 بين المجموعات
 
 

0.001 
 
 

 0.344 167 57.468 داخل المجموعات
  171 74.331 المجموع

 
في تدريس  اإلشارةاستخدام 

 اإلسالميةمادة التربية 

 1.011 0.659 4 2.637 بين المجموعات
 
 

0.403 
 
 

 0.652 167 108.918 داخل المجموعات
  171 111.555 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.309 4 5.237 بين المجموعات

 0.344 167 57.531 داخل المجموعات 0.006 3.800
  171 62.768 المجموع

  

 )α= 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ) 11.4(يتضح من الجدول

الصفوف  إلىتعزى  اإلسالميةاستخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية في 

وذلك على الدرجة الكلية ، حيث بلغت قيمة ف علـى الدرجـة الكليـة     التي يدرس بها المعلم

وهي دالة إحصائياً، ووجدت فروق ذات داللة إحصائية عند  0.006عند مستوى داللة  3.800

استخدام الوسائل التعليمية في تـدريس مـادة التربيـة     في مجال) α= 0.05(الداللة  مستوى

وهـي   0.001عند مستوى داللة  12.251، حيث بلغت قيمة ف على الدرجة الكلية اإلسالمية

دالة إحصائياً، وعليه ترفض الفرضية الصفرية على الدرجة الكلية وعلـى مجـال اسـتخدام    

  .التعليميةالوسائل 
  

للفـروق فـي   ) Tukey(فة مصدر الفروق واختبار اتجاه الداللة تم استخدام اختبـار  ولمعر

 إلـى الصـفوف  في تدريس مادة التربية اإلسالمية تعزى  واإلشارةاستخدام الوسائل التعليمية 

  )12.4(التي يدرس فيها المعلم، كما هو موضح في الجدول 
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اسـتخدام الوسـائل   تجاه الداللة في متوسطات لمعرفة ا) Tukey(نتائج اختبار  :12.4جدول 

الصفوف التي يقـوم المعلـم    إلىتعزى  اإلسالميةالتعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية 

 بتدريسها

  
  12-10  9-7  6-4  3-1  المتغير  البعد

ة في     استخدام الوسائل التعليمي
 اإلسالميةتدريس مادة التربية 

  

1-3     -0.60486(*) -0.90638(*) 
4-6     -0.60717(*) 
7-9 0.60486(*)       

10-12 0.90638(*) 0.60717(*)    
 (*)0.41404- (*)0.39938-     3-1  الدرجة الكلية

4-6      
7-9 0.39938(*)      

10-12 0.41404(*)      
  

أن الفروق على الدرجة الكلية كانت بين الصفوف ) 12.4( شير المعطيات الواردة في الجدولت

 12-10، وبين الصـفوف مـن   9-7لصالح الصفوف من  3-1وبين الصفوف من  9-7ن م

  . 12-10لصالح الصفوف من  3-1والصفوف من 

وكانت الفروق في متوسطات مجال استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة التربية الدينيـة  

وبـين  (، ) 9-7لصالح الصفوف التعليميـة مـن    3-1والصفوف من  9-7الصفوف (بين 

  لصالح الصفوف التعليمية من 3-1والصفوف التعليمية من  12-10الصفوف التعليمية من 

) 10-12 .(  
  

  المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني الفرضية السادسة نتائج 6.2.1.4

  
مدى استخدام الوسائل في  )α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 .تعزى الى نوع المدرسة في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةالتعليمية 

للتحقق من صحة الفرضية السابعة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  

تعزى  في تدريس مادة التربية اإلسالمية واإلشارةللفروق في مدى استخدام الوسائل التعليمية 

  ):13.4( ، وذلك كما هو موضح في الجدول رقملمإلى نوع المدرسة التي يدرس بها المع
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األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية في اسـتخدام الوسـائل   : 13.4جدول 

نوع المدرسة التي يدرس بهـا   إلىتعزى  اإلسالميةالتعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية 

 المعلم
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ا المعلمنوع المدرسة التي يدرس به المجال
ي     ة ف ائل التعليمي تخدام الوس اس

 اإلسالميةتدريس مادة التربية 
 

 0.68 2.42 111 مدرسة معارف
هب   ني األش ة حس لطة ( مدرس س

 0.53 2.40 14 )فلسطينية
 0.66 2.41 45 مدرسة خاصة

دريس  ي ت ارة ف تخدام اإلش اس
 يةاإلسالممادة التربية 

 0.81 2.47 111 مدرسة معارف
هب   ني األش ة حس لطة ( مدرس س

 0.43 2.65 14 )فلسطينية
 0.62 2.54 45 مدرسة خاصة

 الدرجة الكلية
 

 0.60 2.45 111 مدرسة معارف
هب   ني األش ة حس لطة ( مدرس س

 0.34 2.55 14 )فلسطينية
 0.54 2.49 45 مدرسة خاصة

  
فـي   واإلشـارة ط الحسابي الستخدام الوسائل التعليمية أن  المتوس) 13.4(يشير الجدول رقم 

نوع المدرسة التي يدرس بهـا المعلـم كانـت     إلىالتي تعزى  اإلسالميةتدريس مادة التربية 

، والمتوسـط   0.60بانحراف معيـاري    2.45المتوسط الحسابي لمدارس المعارف : كالتالي

، والمتوسط  0.34نحراف معياري با 2.55) سلطة فلسطينية(الحسابي لمدرسة حسني األشهب

 . 0.54بانحراف معياري  2.49الحسابي للمدارس الخاصة 

 One Way Analysis)ولفحص الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

of Variance)  في تـدريس مـادة التربيـة     واإلشارةاستخدام الوسائل التعليمية في للفروق

نوع المدرسة التي يدرس بها المعلم، وذلك كما هو موضح في الجـدول   إلىتعزى  اإلسالمية

  ):14.4(رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 97 
 

 للفـروق فـي   One Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 14.4جدول 

نوع المدرسة  إلىتعزى  اإلسالميةفي تدريس مادة التربية  واإلشارةاستخدام الوسائل التعليمية 

 المعلمالتي يدرس بها 

  
وع  مصدر التباين البعد مجم

 المربعات
ات  درج

 الحرية
ط  متوس

 المربعات
ة ف  قيم

 المحسوبة
ة   الدالل

 اإلحصائية
ة    ائل التعليمي تخدام الوس اس
ة   ادة التربي دريس م ي ت ف

 اإلسالمية
 

 0.437 0.192 3 0.575 بين المجموعات
 
 

0.727 
 
 

 0.439 168 73.756 داخل المجموعات
  171 74.331 المجموع

 
استخدام اإلشارة في تدريس 

 اإلسالميةمادة التربية 

 3.740 2.328 3 6.983 بين المجموعات
 
 

0.012* 
 
 

 0.622 168 104.572 داخل المجموعات
  171 111.555 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.187 3 3.560 بين المجموعات

 0.352 168 59.209 داخل المجموعات *0.020 3.367
  171 62.768 المجموع

  
  

 )α= 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 14.4(يتضح من الجدول 

نـوع   إلـى تعـزى   اإلسالميةاستخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية في 

قيمة ف على الدرجـة  وذلك على الدرجة الكلية، حيث بلغت المدرسة التي يدرس بها المعلم، 

وهي دالة إحصائياً، ووجـدت فـروق ذات داللـة     0.020عند مستوى داللة  3.367الكلية 

في تدريس مادة التربيـة   اإلشارةاستخدام  في مجال) α= 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

وهـي   0.012عند مستوى داللـة   3.740، حيث بلغت قيمة ف على الدرجة الكلية اإلسالمية

إحصائياً، وعليه ترفض الفرضية الصفرية على الدرجة الكلية وعلـى مجـال اسـتخدام     دالة

  .اإلشارة
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  فصل الخامسلا

_________________________________  

  

  ملخص النتائج والتوصيات

  

  ملخص النتائج 
  

ى معلمي التربية لد واإلشاراتدلت النتائج على أنه يكون مدى استخدام الوسائل التعليمية  -1

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للنتـائج   اًاإلسالمية في تدريس مادة التربية اإلسالمية مرتفع

فأقل يكون مدى استخدام الوسـائل   1.88فأكثر ، أما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي  3.09

إلسالمية منخفضـا  التعليمية واإلشارة لدى معلمي التربية اإلسالمية في تدريس مادة التربية ا

  .للدرجة الكلية للمقياس

في استخدام الوسـائل  ) α=0.05(كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية  -2

التعليمية واإلشارة لدى معلمي التربية اإلسالمية في تدريس مادة التربية اإلسالمية تعزى إلـى  

  .تي يعمل بها المعلمالصفوف التي يدرس فيها المعلم ، والى نوع المدرسة ال

  

وقد تميز استخدام اإلشارة في تدريس التربية اإلسالمية بوجود فروق ذات داللة إحصائية  -3

)α=0.05 ( تعزى للصفوف التي يدرسها المعلم من)3-1(  

  

فـي  ) α=0.05(وقد دلّت النتائج كذلك على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية   - 4

شارة لدى معلمي التربية اإلسالمية في تـدريس مـادة   استخدام الوسائل التعليمية واإل

، وسنوات الخبـرة  ل من جنس المعلم ،والمؤهل العلميلى كربية اإلسالمية تعزى إالت

 .للمعلم وموقع المدرسة التي يدرس بها
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  التوصيات

  

  :في ضوء نتائج هذه الدراسة خرج الباحث بالتوصيات التالية

  

إلسالمية بالمعلم األول رسول اهللا محمد صـلى اهللا عليـه   قتداء معلمي التربية اضرورة ا. 1

التعلم ، مما يسـاهم فـي    خالل عمليةوسلم في استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة للتوضيح 

ـ الرسـول    على يـدي يهافالصحابة  ىترب التيوإحياء السنة النبوية في عملية التعليم والتعلم 

  .فقادوا العالم إلى السعادة مورباه علمهمـ ف السالمو الصالة عليه
 
الوسائل التعليميـة المالئمـة، وتزويـدها     وزارة التربية والتعليممن الضروري أن توفر . 2

التي تخص منهاج التربية اإلسالمية في موضوعاته المختلفة إلتاحة استخدامها من و المدارس

  .المعلمين في تدريس المراحل المختلفة
 
تأهيل معلمي التربية أن ينظموا دورات لتدريب و التربية والتعليم وزارةعلى المعنيين في . 3

  .ة وتوظيفهما في عملية التعليم والتعلمياإلشارواإلسالمية في فن استخدام الوسائل التعليمية 
 
المشرفين والمرشدين المتخصصين في اإلشراف علـى تـدريس التربيـة     وتأهيلتوظيف . 4

ة فـي تـدريس التربيـة    ياإلشارواستخدام الوسائل التعليمية اإلسالمية الذين يمتازون بمهارة 

  .اإلسالمية
 
 
ضرورة زيادة عدد الحصص في مادة التربية اإلسالمية حتى يتسـنى للمعلمـين الوقـت    . 5

  .الكافي الستخدام الوسائل التعليمية وحسن استخدام اإلشارة في عملية التعليم والتعلم
 
استنباط الوسائل التعليمية من البيئة المحيطـة   في وتدريبهم تأهيل معلمي التربية اإلسالمية. 6

  .كلفة في الجهد والوقت والمادةقل أوالتي هي 
 
إلى كتاب دليل المعلم  ـ  ة في التعليمياستخدام الوسائل التعليمية واإلشار مادة تشرح إضافة. 7

كيفيـة تصـميم    ، كذلك إضافةدرس وموضوع لجميع المراحلفي مادة التربية اإلسالمية لكل 

  .في تدريس التربية اإلسالمية إلى هذا الكتاب وانتاجها الوسائل التعليمية
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يترتب على المسؤولين عن البرامج الجامعية في كليات الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية    .8

تخصيص مساقات إجبارية للطالب في أساليب التدريس وتصميم الوسـائل التعليميـة وفـن    

استخدام اإلشارة وتوظيفها في عملية  ، وكذلك فيالتربية اإلسالمية وعاتضوماستخدامها  في 

التعليميـة واالشـارية    المواقف التعليمية التي يجب استخدام الوسائلب تعريفهمالتعليم والتعلم و

  .فيها

  

حث معلمي التربية اإلسالمية في المدارس التابعة للمعارف على استخدام اإلشـارة فـي   . 9

بنـاء علـى نتـائج االسـتبانة      معلمي المعارفلدى  ان ضعف استخدامهتبي ببسبالتدريس 

  .والفرضيات مما يسهم في توفير الوقت والجهد في تدريس مادة التربية اإلسالمية

  

االهتمام في استخدام الوسائل التعليمية  زيادةضرورة حث معلمي التربية اإلسالمية على . 10

والتي أشارت إلى ضرورة زيادة نتائج الدراسة  ورظه بسببللصفوف من األول حتى الثالث 

يحتاج لما يدعم المادة  ، خصوصا أن هذا الجيل في هذه المرحلةاالهتمام في استخدام الوسائل

   .يةوإشار تعليمية من وسائل التدريسية

  

إجراء دراسة تجريبية مشابهة لهذه الدراسة تفحص أثـر اسـتخدام الوسـائل التعليميـة     . 11

دراسـة  ة في عملية التعليم والتعلم على الطالب والطالبات في المراحل االبتدائيـة و يرواإلشا

  .اإلعدادية وأخرى في الثانوية المرحلة أخرى في

  

عليـه الصـالة    ـ  جميع إشارات الرسـول  الدراسة تتقصى إجراء دراسة مشابهة لهذه. 12

 وعمله وقيادته وريادتـه   لحديثه عليمية لتكون جامعة وشاملةللوسائل الت هواستخدام ـ  والسالم

  .ـ  عليه الصالة والسالمـ 

يدعو له قسم اإلشراف في وزارة التربية " بعنوان الوسائل التعليمية واإلشارة"عقد مؤتمر . 13

والتعليم بمشاركة مديري المدارس ومعلمي التربية  اإلسالمية في محافظة القـدس لمناقشـة   

في مختلف تشعباتها وموضوعاتها فـي تـدريس التربيـة     حاجات المدارس للوسائل التعليمية

  .اإلسالمية وبيان أهمية استخدام الوسائل
 

فيه عمل معرض للوسائل التعليمية على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوطن تشترك . 14

جميع المراحل يتضمن عرضا للوسائل التعليميـة فـي تـدريس التربيـة     جميع المدارس من 

  .ويفيدون منهاالمعلمون  بهاي دنماذج يقتاإلسالمية وعرضا ل
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في قدرات التعبيـر الشـفوي    اثر التمثيل الحركي للنصوص اللغوية). 1990. (أبو حرب، ي

لدى طلبة الصف الثاني االبتدائي في األردن، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، 

  .عمان، األردن

  

، مكتب المطبوعات اإلسالمية 2الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، ط). 1997. (أبو غدة، ع

  .بحلب، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، لبنان

  

المعجم الوسيط ، مجمـع اللغـة   ) 1972. (يس، أ، ومنتصر، ع، والصوالحي، ع، واحمد، مأن

  .العربية، القاهرة
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اثر استخدام الوسائل التعليمية في تدريس بعض موضوعات التوحيـد  ). هـ1408.(بديوي،ت

جامعـة   التربية،رسالة ماجستير منشورة، كلية  التالميذ،للصف األول المتوسط على تحصيل 

  .لك سعود، الرياضالم

  

  .األردنالوسائل التعليمية والمنهج، دار الفكر، عمان، ). 2002.(سالمة، ع

  

  .التدريس في اللغة العربية، دار المريخ، الرياض) . 1984. (ظافر،م ، والحمادي،ي

  

 –اثر استخدام مختبر اللغة في تعليم أحكام التالوة ) . هـ1410.(عبد اهللا، ع ، و ملكاوي ،ف

  .الرياض ،)2(المجلد الثاني، العلوم التربوية  سعود،مجلة جامعة الملك  تجريبية، دراسة

  

  تقنيات التعليم  –الوسائل التعليمية ). 2004. (عبيد ، أ 

 t.org/a/arabic/2.htmhttp-www.aii//:  

  

معلمي االجتماعيات في القدس للمرحلة الثانوية نحو استخدام  اتجاهات). 1999.(ب، عريقات

على التحصيل، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة القـدس، كليـة     وأثرهاوسائل التعليم 

  التربية، القدس، فلسطين

  

  الوسائل التعليمية في القران والسنة المطهرة) . 2004.(فتحي، س 
http://www.khayma.com/education-technology/ww3.htm  

  

  .لبنان الشروق، ر، دا2، جمنهج التربية اإلسالمية).2004.(قطب،م

  

  .، دار الفكر العربي، القاهرة1منهج التربية في التصور اإلسالمي، ط). 2002. (مدكور، ع

  

 العربية، النهضةدار  التدريس،التربية العملية وأسس طرق ). 1980.(مطاوع، إ، وواصف، و

  .القاهرة
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  قائمة بأسماء المحكمين ):1( ملحق رقم 
  

  التخصص  مكان العمل  االسم  الرقم

  تربية  جامعة القدس  د احمد فهيم صادق جبر.أ   .1

  علوم  جامعة بيت لحم  د عدنان علي شقير.أ   .2

  تربية  القدسجامعة   عبد اهللاتيسير . د   .3

  تربية  جامعة القدس  غسان سرحان. د   .4

  عقيدة شريعة  جامعة القدس  احمد فواقه. د   .5

  تفسير شريعة  جامعة القدس  إسماعيل نواهضه. د   .6

  تربية  جامعة القدس  محمد عابدين. د   .7

  تربية  جامعة القدس  محمود أبو سمرة. د   .8
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  :ا األوليةاألداة بصورته) : 2(الملحق رقم 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  قسم التربية

  -:أخي المعلم أختي المعلمة 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

التعرف إلى مدى استخدام معلمي التربيـة اإلسـالمية فـي     ستبانةالاتهدف هذه 

  تدريس مادة التربية اإلسالميةمحافظة القدس للوسائط التعليمية واإلشارة في 

  

ستين فقـرة، الرجـاء اإلجابـة عليهـا بدقـة      ) 60( من  اإلستبانةتتكون فقرات 

في المكان الذي ينطبق على حالتك في السلم )√( وموضوعية وذلك بوضع إشارة 

  -:المتدرج كما يلي 

  

  ة جداًجداً   درجة كبيرة   درجة متوسطة    درجة قليلة    درجة قليل ةدرجة كبير

  -:أرجو منك ما يلي االستبانةعند اإلجابة على 

  اإلجابة على جميع الفقرات دون استثناء  - 1

 .إعطاء إجابة واحده للفقرة الواحدة - 2

  .اإلجابة على البيانات الشخصية - 3

إن المعلومات التي ستدلي بها هي من اجل استخدامها لغرض البحث : مالحظة* 

ا بواقعية، و ال داعي لذكر اسمك أو أي شيء العلمي فأرجو التعاون واإلجابة عليه

  .يدل على هويتك، تأكد أن اإلجابات ستبقى سرية ولن تستعمل إال لهذا البحث

  

  شكرا لحسن تعاونكم 

  عمر فهمي الكسواني: الباحث
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  معلومات عامة

  ضع دائرة حول الرمز الذي ينطبق على حالتك 

  أنثى  -ب    ذكر -أ    الجنس ) 1

  

  مي حصلت عليه أعلى مؤهل عل) 2

بكـالوريوس   -د)          معهد( دبلوم متوسط  -ج    ثانوية عامة -أ

  ماجستير -دبلوم عاٍل             هـ -ب

  

  سنوات الخبرة ) 3

  )9-5(-ب      )4-1(  -أ

  )فأكثر -15(-د)              14-10( -ج

  

  المدرسة التي تدرس فيها ) 4

  ثانوي. ج              )9-7(أساسي . ب    )6-1(أساسي. أ

  

  -:موقع المدرسة) 5

  مخيم -قرية                 ج -ب      مدينة -أ

  

  الصفوف التي تقوم بتدريسها) 6

  السادس –الرابع  -ب                            الثالث –األول  -أ

  الثاني عشر –العاشر  -د                            التاسع –السابع  -ج

  

  -:س فيهانوع المدرسة التي تدر) 7

)                  سلطة فلسطينية( مدرسة حسني األشهب -ب   مدرسة معارف بلدية إسرائيلية  -أ

  مدرسة خاصة أهلية -ج
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  إلسالميةما مدى استخدامك للوسائط التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية ا

 يقصد باإلشارة هي لغة الجسم وتعبير الوجه وحركة اليدين واألصابع: مالحظة*
درجـــة  الفقرات

  كبيرة جدا

درجة 

  كبيرة

ــة  درج

 متوسطة

درجة 

  قليلة

ــة  درجـ

  قليلة جدا

أعتمد على الوسائط التعليمية عند رغبتي في زيادة تحصيل الطلبة.1

  .في معارف معينة
         

لتعليمية في تحويل الكلمة المنطوقة إلى مادة مرئية أو أستخدم الوسائل ا.2

مجسمة                                                                      
         

ية ألشجع طالبي علـى المشـاركة فـيأستخدم الوسائل التعليم.3

  موضوع الدرس
         

أستخدم الوسائل التعليمية إلثراء العملية التدريسـية فـي تنويـع.4

  .األساليب
         

أالحظ آثار استخدام الوسائل التعليمية االيجابية في عيون تالميذي.5

  .وفي تعلقهم فيها ومتابعتهم لها
         

يؤثر سلبا علـى المشـاركة والعمـلاعتمادي للوسيلة التعليمية .6

  .الجماعي لدي الطلبة
         

أنوع في استخدام الوسـائل التعليميـة وأسـاليب عرضـها فـي.7

  .التدريس
         

          "كالعصي مثال"أستخدم األدوات المتوفرة بين يدي.8
          أستخدم الرسومات التوضيحية في غرفة الصف.9

10.ة ألن من فوائدها قدرتها على إطالة مدىأستخدم الوسيلة التعليمي

  .احتفاظ الطلبة لموضوعها وتقليل نسبة نسيانه
         

أختصر الكثير من الوقت الضائع في الشرح باسـتخدام الوسـائل.11

  .التعليمية
         

          .أستخدم الوسائل التعليمية ألنها تلعب دورا في إثراء التعليم.12
مية ألنها نلعب دورا في اقتصادية التعلـيم أستخدم الوسائل التعلي.13

  .من حيث التكلفة في الجهد والوقت والمصادر
         

أستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد علـى اسـتثارة اهتمـام.14

  .التلميذ وإشباع حاجته للتعلم
         

باستخدام الوسائل التعليمية أزيد خبرة التلميذ مما يجعلـه أكثـر.15

  لتعلمل ااستعداد
         

أستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد في إشراك جميع حـواس.16

  .المتعلم
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درجـــة  الفقرات

  كبيرة جدا

درجة 

  كبيرة

ــة  درج

 متوسطة

درجة 

  قليلة

ــة  درجـ

  قليلة جدا

تحاشي الوقوع فـيىأستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد عل.17

لفاظا ليست لهـا عنـد التلميـذ    ويقصد فيها استخدام المعلم أ ةاللفظي

  .الداللة التي لها عند المعلم

         

أستخدم الوسائل التعليمية المتنوعة ألنها تـؤدي إلـى تكـوين.18

  .مفاهيم سلمية
         

أستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد في زيادة مشاركة التلميذ.19

  .االيجابية في اكتساب الخبرة
         

التعليمية ألنها تساعد في تنوع أساليب التعزيـز أستخدم الوسائل.20

  )نظرياً . ( التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة
         

أستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد على تنوع أساليب التعليم.21

  .لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين
         

تؤدي إلى ترتيـبأستخدم الوسائل التعليمية في التدريس ألنها.22

  .واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ
         

أستخدم الوسائل التعليمية في التدريس ألنها تؤدي إلـى تعـديل.23

  .السلوك وتكوين االتجاهات الجديدة
         

أرى أن دور المتعلم ينحصر فـي دور المشـاهد السـلبي عنـد.24

  .استخدام الوسائل التعليمية داخل الصف
         

أعتبر نفسي ماهراً ألنني اعتمد على نفسي في توصيل المعلومات.25

  .إلى أية وسيلة أخرى ءدون اللجو
         

          ".النموذجية في التعليم"أستخدم أسلوب القدوة .26
أستخدم الوسائل التعليمية ألنني اعتقد أن الطلبة يميلـون إلـى.27

  .عند المعلم تلقي التعليم منها كمصدر من المصادر األخرى
         

أعتمد على اإلشارة عند رغبتي في زيادة تحصيل الطلبـة فـي.28

  .معارف معينة
         

أستخدم اإلشارة في تحويل الكلمة المنطوقة إلى مادة مرئيـة أو.29

  .مجسمة
         

أكثر من االعتماد على اإلشارة كوسيلة تعليمية لسد النقص فـي.30

  .الوسائل العامة
         

أستخدم اإلشارة كوسيلة تعليمية ألشجع طالبي على المشـاركة.31

  .في موضوع الدرس
         

أالحظ آثار استخدام اإلشارة االيجابية في عيون تالميـذي وفـي.32

  .تعلقهم فيها ومتابعتهم لها
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درجـــة  الفقرات

  كبيرة جدا

درجة 

  كبيرة

ــة  درج

 متوسطة

درجة 

  قليلة

ــة  درجـ

  قليلة جدا

ؤثر سلبا على المشاركة والعمل الجمـاعيماد اإلشارة يإن اعت.33

  .لدي الطلبة
         

          .أنوع في استخدام اإلشارة وأساليب عرضها في التدريس.34
أستخدم اإلشارة ألن من فوائدها قدرتها على إطالة مدى احتفاظ.35

  .الطلبة لموضوعها وتقليل نسبة نسيانه
         

نها تختصر الكثير من الوقت الضـائع فـيأستخدم اإلشارة أل.36

  .الشرح
         

          .أستخدم اإلشارات ألنها تلعب دورا في إثراء التعليم.37
أستخدم اإلشارات ألنها تلعب دورا في اقتصادية التعليم من حيث.38

  .التكلفة في الجهد والوقت والمصادر
         

اهتمـام التلميـذأستخدم اإلشارات ألنها تساعد على اسـتثارة.39

  .وإشباع حاجته للتعلم
         

أستخدم اإلشارة ألنها تساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله.40

  .للتعلم اأكثر استعداد
         

ةأستخدم اإلشارة ألنها تساعد على تحاشي الوقوع فـي اللفظيـ.41

لتي ويقصد فيها استخدام المعلم ألفاظا ليست لها عند التلميذ الداللة ا

  .لها عند المعلم

         

أستخدم اإلشارات المتنوعة والمتعددة ألنها تؤدي إلـى تكـوين.42

  .مفاهيم سلمية
         

          .أستخدم اإلشارة إلثراء العملية التدريسية في تنوع األساليب.43
أستخدم اإلشارة في التدريس ألنها تؤدي إلى ترتيب واستمرار.44

  .لتلميذاألفكار التي يكونها ا
         

          .أميل إلى استخدام اإلشارة إلثارة الدافعية لدى الطلبة.45
أستخدم اإلشارة ألنها تؤدي إلى تركيز الطلبة علـى المحتـوى.46

  .العلمي للمادة
         

أستخدم اإلشارة ألن تفاوت االستيعاب منها عند الطلبة يؤثر في.47

  .التحصيل الدراسي من طالب آلخر
         

          .أكثر من استخدام اإلشارة عند تدريس الطلبة متوسطي التحصيل.48
بإمكان اإلشارة أن تعبر عن موضوعات ذات طبيعـة هال أرى أن.49

  .صعبة ومعقدة
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درجـــة  الفقرات

  كبيرة جدا

درجة 

  كبيرة

ــة  درج

 متوسطة

درجة 

  قليلة

ــة  درجـ

  قليلة جدا

          .لتدريسية في تنوع األساليبأستخدم اإلشارة إلثراء العملية ا.50
          .أستخدم اإلشارة كعامل معزز لتعليم الطلبة.51
          .أستخدم اإلشارة حين أشعر بأن الملل قد يتسرب للطلبة. 52

أرى أن دور المتعلم ينحصر في دور المشـاهد السـلبي عنـد.53

  .استخدام اإلشارة داخل الصف
         

          .صابع في التدريس داخل غرفة الصفأستخدم حركة األ.54

أستخدم تعبيرات الوجه في التدريس داخل غرفة الصـف، عنـد.55

  .التفاعل مع الطالب

         

          .أتحرك داخل غرفة الصف لزيادة التمكن من مادة التدريس.56

          أستخدم حركة اليدين في التدريس داخل غرفة الصف.57

بة في التمثيل في التـدريس داخـل غرفـةأستخدم حركة الرك.58

  .الصف

         

          أستخدم اإلشارات داخل غرفة الصف عندما يكون الطالب ذكورا.59

  .أستخدم اإلشارات داخل غرفة الصف عندما تكون الطالبات إناثا.60
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  :االستبانة بصورتها النهائية) :3(الملحق رقم 

  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا

  قسم التربية

  -:أخي المعلم أختي المعلمة 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

ستبانة التعرف إلى مدى استخدام معلمي التربيـة اإلسـالمية فـي    إلتهدف هذه ا

  بية اإلسالميةمحافظة القدس للوسائط التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التر

  

فقرة، الرجاء اإلجابة عليها بدقة  ست وخمسون ) 56( تتكون فقرات اإلستبانه من 

في المكان الذي ينطبق على حالتك في السلم )√( وموضوعية وذلك بوضع إشارة 

  -:المتدرج كما يلي 

  

  جداً   درجة كبيرة   درجة متوسطة    درجة قليلة    درجة قليلة جداً ةدرجة كبير

  -:د اإلجابة على اإلستبانة أرجو منك ما يليعن

  اإلجابة على جميع الفقرات دون استثناء  - 4

 .إعطاء إجابة واحده للفقرة الواحدة - 5

  .اإلجابة على البيانات الشخصية - 6

إن المعلومات التي ستدلي بها هي من اجل استخدامها لغرض البحث : مالحظة* 

، و ال داعي لذكر اسمك أو أي شيء العلمي فأرجو التعاون واإلجابة عليها بواقعية

  .يدل على هويتك، تأكد أن اإلجابات ستبقى سرية ولن تستعمل إال لهذا البحث

  

  شكرا لحسن تعاونكم 

  عمر فهمي الكسواني: الباحث
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  معلومات عامة

  ضع دائرة حول الرمز الذي ينطبق على حالتك 

  أنثى  -ب    ذكر -أ    الجنس ) 1

  

  ليه أعلى مؤهل علمي حصلت ع) 2

بكـالوريوس   -د)          معهد( دبلوم متوسط  -ج    ثانوية عامة -أ

  ماجستير -دبلوم عاٍل             هـ -ب

  

  سنوات الخبرة ) 3

  )9-5(-ب      )4-1(  -أ

  )فأكثر -15(-د)              14-10( -ج

  

  المدرسة التي تدرس فيها ) 4

  ويثان. ج              )9-7(أساسي . ب    )6-1(أساسي. أ

  

  -:موقع المدرسة) 5

  مخيم -قرية                 ج -ب      مدينة -أ

  

  الصفوف التي تقوم بتدريسها) 6

  السادس –الرابع  -ب                            الثالث –األول  -أ

  الثاني عشر –العاشر  -د                            التاسع –السابع  -ج

  

  -:نوع المدرسة التي تدرس فيها) 7

)                  سلطة فلسطينية( مدرسة حسني األشهب -ب   مدرسة معارف بلدية إسرائيلية  -أ

  مدرسة خاصة أهلية -ج
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  ما مدى استخدامك للوسائط التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية

 يقصد باإلشارة هي لغة الجسم وتعبير الوجه وحركة اليدين واألصابع: مالحظة*
درجـــة  الفقرات

  كبيرة جدا

درجة 

  كبيرة

ــة  درج

 متوسطة

درجة 

  قليلة

ــة  درجـ

  قليلة جدا

أستخدم الوسائل التعليمية في تحويل الكلمة المنطوقة إلى مادة مرئية أو .1

                                 مجسمة                                     
         

أستخدم الوسائل التعليمية ألشجع طالبي علـى المشـاركة فـي.2

  موضوع الدرس
         

دريسـية فـي تنويـعأستخدم الوسائل التعليمية إلثراء العملية الت.3

  .األساليب
         

أالحظ آثار استخدام الوسائل التعليمية االيجابية في عيون تالميذي.4

  .وفي تعلقهم فيها ومتابعتهم لها
         

أنوع في استخدام الوسـائل التعليميـة وأسـاليب عرضـها فـي.5

  .التدريس
         

          "كالعصي مثال"أستخدم األدوات المتوفرة بين يدي.6
          أستخدم الرسومات التوضيحية في غرفة الصف.7
أستخدم الوسيلة التعليمية ألن من فوائدها قدرتها على إطالة مدى.8

  .احتفاظ الطلبة لموضوعها وتقليل نسبة نسيانه
         

أختصر الكثير من الوقت الضائع في الشرح باسـتخدام الوسـائل.9

  .التعليمية
         

          .التعليمية ألنها تلعب دورا في إثراء التعليم أستخدم الوسائل.10
أستخدم الوسائل التعليمية ألنها نلعب دورا في اقتصادية التعلـيم .11

  .من حيث التكلفة في الجهد والوقت والمصادر
         

أستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد علـى اسـتثارة اهتمـام.12

  .التلميذ وإشباع حاجته للتعلم
         

باستخدام الوسائل التعليمية أزيد خبرة التلميذ مما يجعلـه أكثـر.13

  للتعلم ااستعداد
         

أستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد في إشراك جميع حـواس.14

  .المتعلم
         

تحاشي الوقوع فـيىأستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد عل.15

ألفاظا ليست لهـا عنـد التلميـذ    ويقصد فيها استخدام المعلم  ةاللفظي

  .الداللة التي لها عند المعلم
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درجـــة  الفقرات

  كبيرة جدا

درجة 

  كبيرة

ــة  درج

 متوسطة

درجة 

  قليلة

ــة  درجـ

  قليلة جدا

أستخدم الوسائل التعليمية المتنوعة ألنها تـؤدي إلـى تكـوين.16

  .مفاهيم سلمية
         

ائل التعليمية ألنها تساعد في زيادة مشاركة التلميذأستخدم الوس.17

  .االيجابية في اكتساب الخبرة
         

أستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد في تنوع أساليب التعزيـز.18

  )نظرياً . ( التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة
         

ليب التعليمأستخدم الوسائل التعليمية ألنها تساعد على تنوع أسا.19

  .لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين
         

أستخدم الوسائل التعليمية في التدريس ألنها تؤدي إلى ترتيـب.20

  .واستمرار األفكار التي يكونها التلميذ
         

أستخدم الوسائل التعليمية في التدريس ألنها تؤدي إلـى تعـديل.21

  .السلوك وتكوين االتجاهات الجديدة
         

أستخدم الوسائل التعليمية ألنني اعتقد أن الطلبة يميلـون إلـى.22

  .تلقي التعليم منها كمصدر من المصادر األخرى عند المعلم
         

          ".النموذجية في التعليم"أستخدم أسلوب القدوة .23
أعتمد على اإلشارة عند رغبتي في زيادة تحصيل الطلبـة فـي.24

  .معارف معينة
         

أستخدم اإلشارة في تحويل الكلمة المنطوقة إلى مادة مرئيـة أو.25

  .مجسمة
         

أكثر من االعتماد على اإلشارة كوسيلة تعليمية لسد النقص فـي.26

  .الوسائل العامة
         

أستخدم اإلشارة كوسيلة تعليمية ألشجع طالبي على المشـاركة.27

  .في موضوع الدرس
         

تخدام اإلشارة االيجابية في عيون تالميـذي وفـيأالحظ آثار اس.28

  .تعلقهم فيها ومتابعتهم لها
         

ؤثر سلبا على المشاركة والعمل الجمـاعيإن اعتماد اإلشارة ي.29

  .لدي الطلبة
         

          .أنوع في استخدام اإلشارة وأساليب عرضها في التدريس.30
ا على إطالة مدى احتفاظأستخدم اإلشارة ألن من فوائدها قدرته.31

  .الطلبة لموضوعها وتقليل نسبة نسيانه
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درجـــة  الفقرات

  كبيرة جدا

درجة 

  كبيرة

ــة  درج

 متوسطة

درجة 

  قليلة

ــة  درجـ

  قليلة جدا

أستخدم اإلشارة ألنها تختصر الكثير من الوقـت الضـائع فـي.32

  .الشرح
         

          .التعليمأستخدم اإلشارات ألنها تلعب دورا في إثراء.33
أستخدم اإلشارات ألنها تلعب دورا في اقتصادية التعليم من حيث.34

  .التكلفة في الجهد والوقت والمصادر
         

أستخدم اإلشارات ألنها تساعد على اسـتثارة اهتمـام التلميـذ.35

  .وإشباع حاجته للتعلم
         

يذ مما يجعلهأستخدم اإلشارة ألنها تساعد على زيادة خبرة التلم.36

  .للتعلم اأكثر استعداد
         

ةأستخدم اإلشارة ألنها تساعد على تحاشي الوقوع فـي اللفظيـ.37

ويقصد فيها استخدام المعلم ألفاظا ليست لها عند التلميذ الداللة التي 

  .لها عند المعلم

         

أستخدم اإلشارات المتنوعة والمتعددة ألنها تؤدي إلـى تكـوين.38

  .لميةمفاهيم س
         

          .أستخدم اإلشارة إلثراء العملية التدريسية في تنوع األساليب.39
أستخدم اإلشارة في التدريس ألنها تؤدي إلى ترتيب واستمرار.40

  .األفكار التي يكونها التلميذ
         

          .أميل إلى استخدام اإلشارة إلثارة الدافعية لدى الطلبة.41
رة ألنها تؤدي إلى تركيز الطلبة علـى المحتـوىأستخدم اإلشا.42

  .العلمي للمادة
         

أستخدم اإلشارة ألن تفاوت االستيعاب منها عند الطلبة يؤثر في.43

  .التحصيل الدراسي من طالب آلخر
         

          .أكثر من استخدام اإلشارة عند تدريس الطلبة متوسطي التحصيل.44
ارة أن تعبر عن موضوعات ذات طبيعـةبإمكان اإلش هال أرى أن.45

  .صعبة ومعقدة
         

          .أستخدم اإلشارة إلثراء العملية التدريسية في تنوع األساليب.46
          .أستخدم اإلشارة كعامل معزز لتعليم الطلبة.47
          .أستخدم اإلشارة حين أشعر بأن الملل قد يتسرب للطلبة. 48
م ينحصر فـي دور المشـاهد السـلبي عنـدأرى أن دور المتعل.49

  .استخدام اإلشارة داخل الصف
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 الفقرات

  

درجـــة 

  كبيرة جدا

درجة 

  كبيرة

ــة  درج

 متوسطة

درجة 

  قليلة

ــة  درجـ

  قليلة جدا

          .أستخدم حركة األصابع في التدريس داخل غرفة الصف.50

رفة الصـف، عنـدأستخدم تعبيرات الوجه في التدريس داخل غ.51

  .التفاعل مع الطالب

         

          .أتحرك داخل غرفة الصف لزيادة التمكن من مادة التدريس.52

          أستخدم حركة اليدين في التدريس داخل غرفة الصف.53

أستخدم حركة الركبة في التمثيل في التـدريس داخـل غرفـة.54

  .الصف

         

          ف عندما يكون الطالب ذكوراأستخدم اإلشارات داخل غرفة الص.55

  .أستخدم اإلشارات داخل غرفة الصف عندما تكون الطالبات إناثا.56
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  ):4(ملحق رقم 

  

  :نتائج معامل االرتباط

لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس مدى ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون

  مع الدرجة الكلية ألداة الدراسةتخدام الوسائل التعليمية واإلشارات في تدريس مادة التربية اس

  
 الداللة االحصائية قيمة ر  رقم الفقرة الداللة االحصائية قيمة ر  رقم الفقرة

1.   0.251** 0.00131.   0.656** 0.001 

2.   0.275** 0.00132.   0.352** 0.001 
3.   0.290** 0.00133.   0.726** 0.001 
4.   0.374** 0.00134.   0.599** 0.001 
5.   0.161* 0.03535.   0.670** 0.001 
6.   0.261** 0.00136.   0.687** 0.001 
7.   0.379** 0.00137.   0.785** 0.001 
8.   0.348** 0.00138.   0.712** 0.001 
9.   0.506** 0.00139.   0.663** 0.001 

10.   0.369** 0.00140.   0.730** 0.001 
11.   0.365** 0.00141.   0.736** 0.001 
12.   0.290** 0.00142.   0.594** 0.001 
13.   0.414** 0.00143.   0.743** 0.001 
14.   0.347** 0.00144.   0.762** 0.001 
15.   0.355** 0.00145.   0.620** 0.001 

16.   0.421** 0.00146.   0.601** 0.001 
17.   0.354** 0.00147.   0.330** 0.001 
18.   0.562** 0.00148.   0.629** 0.001 
19.   0.354** 0.00149.   0.627** 0.001 
20.   0.502** 0.00150.   0.608**  0.001 
21.   0.448** 0.00151.   0.390**  0.001 
22.   0.390** 0.00152.   0.420**  0.001 
23.   0.430** 0.00153.   0.338**  0.001 
24.   0.523** 0.00154.   0.386**  0.001 
25.   0.475** 0.00155.   0.287**  0.001 
26.   0.379** 0.00156.   0.288**  0.001 
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  ):5(ملحق رقم 

  

لمصفوفة ارتباط فقـرات مقيـاس   ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون 

التربية اإلسـالمية علـى مجـال     مدى استخدام الوسائل التعليمية واإلشارات في تدريس مادة

   الوسائل التعليمية

  
 
 

 الداللة االحصائية قيمة ر  رقم الفقرة

1.   0.557** 0.001 
2.   0.552** 0.001 
3.   0.570**  0.001 
4.   0.655** 0.001 
5.   0.365** 0.001 
6.   0.340** 0.001 
7.   0.488** 0.001 
8.   0.569** 0.001 
9.   0.602** 0.001 

10.   0.599** 0.001 
11.   0.593** 0.001 
12.   0.552** 0.001 
13.   0.687** 0.001 
14.   0.631** 0.001 
15.   0.556** 0.001 
16.   0.667** 0.001 
17.   0.637** 0.001 
18.   0.665** 0.001 
19.   0.665** 0.001 
20.   0.742** 0.001 
21.   0.673** 0.001 
22.   0.625** 0.032 
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  ):6(ملحق رقم 

  

لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس مدى ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون

  التربية اإلسالمية على مجال اإلشارات  استخدام الوسائل التعليمية واإلشارات في تدريس مادة
 الداللة اإلحصائية قيمة ر  رقم الفقرة
23. 0.469**  
24. 0.528** 0.001 
25.  0.483** 0.001 
26.  0.379** 0.001 
27.  0.662** 0.001 
28.  0.721** 0.001 
29.  0.435** 0.001 
30.  0.779** 0.001 
31.  0.665** 0.001 
32.  0.789** 0.001 

33.  0.744** 0.001 
34.  0.743** 0.001 
35.  0.838** 0.001 
36.  0.737** 0.001 
37.  0.703** 0.001 
38.  0.722** 0.001 
39.  0.761** 0.001 
40.  0.625** 0.001 
41.  0.795** 0.001 
42.  0.815** 0.001 
43  0.663** 0.001 
44.  0.672** 0.001 
45.  0.459** 0.001 
46.  0.694** 0.001 
47.  0.708** 0.001 
48.  0.728** 0.001 
49.  0.502** 0.001 
50.  0.458** 0.032 
51.  0.664** 0.001 
52.  0.443** 0.001 
53.  0.521** 0.001 
54.  0.405** 0.001 
55.  0.295** 0.001 
56.  0.342** 0.001 
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  ):7(ملحق رقم 

  :عينة الدراسة

  
ــم الرقم اســ

  المدرسة

عــــــدد 

ــتبان  اتاالس

  الموزعة

ــدد عـــ

االســتبانات 

  المستردة

  المرحلة  سنوات الخبرة المؤهل العلمي الجنس

  المستهدفة

ــفوف  الصـ

التي يعلمهـا  

  ة/المعلم 

ــوع  نـ

  المدرسة

1 
  

  

  

 ذكور4 14  14 سلوان

  إناث 5

 دبلوم عال3

  ماجستير 2

  بكالوريوس 7

 دبلوم متوسط 2

1 )1-4(  

4 )5-9(  

3)10-14(  

  )فأكثر -15( 6

11)1-6(  

3)7-9(  

4)1-3(  

7)4-6(  

3)7-9(  

  معارف

 ذكور5 11  11 ةسواحر 2

  إناث 6

 وم متوسطدبل1

  بكالوريوس 7

  ماجستير  2

  دبلوم عال 1

  

   2  )5-9(  

2 )10-14(  

7  )15- 

  )فأكثر

8 )1-6(  

3 )7-9(  

4 )1-3(  

4 )4-6(  

4 )7-9(  

  معارف

طــــور 3

  ثانوي

 إناث3 4  4

  ذكر 1

 دبلوم متوسط1

  بكالوريوس 3

2  )10-14(  

2  )15- 

  )فأكثر

2 )7-9(  

2  )

  )ثانوي

1)4-6(  

3)7-9(  

  معارف

  معارف  )6-4( 2  )6-1( 2  )فأكثر -15( 2 بكالوريوس2 إناث2 2  2 ريالثو 4
 إناث12 14  14 بيت حنينا 5

  ذكر 2

 دبلوم متوسط1

  بكالوريوس 10

  ماجستير 2

  دبلوم عال 1

3 )1-4(  

6 )5-9(  

3 )10-14(  

2  )15– 

  )فأكثر

14  )1-

6(  

4 )4-6(  

8)1-3(  

  معارف

شـــعفاط 6

  ثانوي

  )4-1( 2 بكالوريوس5 ذكور5 5  5

3  )15- 

  )فأكثر

  )9-7(3  )ثانوي(5

2 )10-12(  

  معارف

شـــعفاط 7

  ابتدائي

 – 15( 1 بكالوريوس1 ذكر 1  1

  )فأكثر

  معارف  )4-6(  )1-6(

 إناث4 5  5 الصلعة 8

  ذكر 1

 دبلوم متوسط1

  بكالوريوس 4

2 )5-9(  

1)10-14(  

  فأكثر -15(2

4 )1-6(  

1 )7-9(  

2 )1-3(  

1)1-6(  

2 )4-6(  

  معارف

9 
  

  

  )9-5(2 بكالوريوس5 إناث5 5  5 العيسوية

1)10-14(  

  )فأكثر -15(2

3)1-6(  

2)7-9(  

1)1-3(  

2)4-6(  

2)7-9(  

  معارف
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ــور 10 الطـ

  الشاملة

 بكالوريوس4 ذكور5 5  5

  دبلوم عال 1

1)1-4(  

1)5-9(  

1)10-14(  

  )فأكثر-15( 1

3)7-9(  

  )ثانوي(2

3)7-9(  

2)10-12(  

  معارف

  )4-1( 1 بكالوريوس5 إناث5 5  5 مونيةمأال 11

2)10-14(  

  )فأكثر -15(2

  معارف  )12-10(5  )ثانوي( 5

 بكالوريوس1 إناث2 2  2 المالوية 12

  ماجستير 1

2)1-6(  

2)10-14(  

  معارف  )4-6(4  )1-6(2

ــت 13 بيــ

  صفافا

 ذكر3 4  4

  أنثى 1

  )4-1(1 بكالوريوس4

  )فأكثر -15(3

4)1-6(  1)1-3(  

3)4-6(  

  معارف

مخـــيم 14

  شعفاط

 إناث3 5  5

  ذكر 2

 بكالوريوس4

  دبلوم معهد 1

2)1-4(  

3)10-14(  

5 )1-6(  3)1-3(  

2)4-6(  

  معارف

 إناث9 13  13 االيمان 15

  ذكور 4

 بكالوريوس7

 دبلوم متوسط 2

  ماجستير 4

4 )1-4(  

4)5-9(  

4)10-14(  

  )فأكثر -15(1

6)1-6(  

  )ثانوي( 7

5)1-3(  

1)4-6(  

5)7-9(  

2)10-12(  

  خاصة

 إناث2 3  3 المستقبل 16

  ذكر 1

 بكالوريوس2

  دبلوم عال 1

2)1-4(  

1)10-14(  

1)1-6(  

  )ثانوي( 2

1)1-6(  

1)7-9(  

1)10-12(  

  خاصة

  خاصة  )12-10(  ثانوي  )فأكثر -15( ماجستير1 ذكر1 1  1 راهبات 17
  خاصة  )6-4(1  )9-7(1  )4-1(1 بكالوريوس1 اثاث1 1  1 البردج 18
 بكالوريوس2 إناث3 3  3 الفرقان 19

  دبلوم عال 1

3)1-4(  2)1-6(  

1  )

  )ثانوي

2)1-3(  

1)4-6(  

  خاصة

ــاه 20 الفتـ

  الالجئة ب

  )9-5(1 بكالوريوس2 إناث2 2  2

  )فأكثر -15(1

  )9-7( 1  )ثانوي( 2

1)10-12(  

ــنى  حس

  األشهب
ــاب 21 أحبـ

  الرحمن

  )4-1(1 بكالوريوس3 إناث3 3  3

1)5-9(  

1)10-14(  

3 )1-6(  1)1-3(  

2)10-12(  

  خاصة

 بكالوريوس2 إناث3 3  3 لنظاميةا 22

  دبلوم معهد 1

3 )5-9(  1  )

  )ثانوي

1)7-9(  

1)1-6(  

1 )1-3(  

1)7-9(  

1)10-12(  

ــني  حس

  األشهب

 أثاث2 3  3 العهد 23

  ذكر 1

 بكالوريوس2

 دبلوم متوسط 1

2 )1-4(  

1 )10-14(  

1)1-6(  

2)7-9(  

2)1-3(  

1)7-9(  

  خاصة
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ــاة 24 الحيـ

  سلوان

 ذكر1 4  4

  أنثى 3

 هد متوسطمع1

  بكالوريوس 3

  )فأكثر -15( 1

1)1-4(  

1)5-9(  

1)10-14(  

  ثانوي

1)7-9(  

2)1-6(  

2)7-9(  

1)1-3(  

1)4-6(  

  معارف

ــاة 25 الحيـ

  شعفاط

  
1  

  معارف  )6-4(1  )6-1(1  )4-1(1 بكالوريوس1 انثى1 1

 بكالوريوس1 إناث2 2  2 سونيلام 26

  دبلوم معهد 1

1 )1-4(  

  )فأكثر -15( 1

1 )1-6(  

1 )7-9(  

1 )1-3(  

1)4-6(  

  خاصة

جبلأطفال 27

  الزيتون

  خاصة  )6-4(1  )6-1(1  )4-1( 1 بكالوريوس أنثى1 1  1

عثمان بن 28

  عفان

ــني   )9-7(1  )9-7(  )فأكثر-15( 1 بكالوريوس أنثى1 1  1 حس

  األشهب
عمر بـن 29

ــد  عبــ

  العزيز

  )4-1(1 بكالوريوس3 اناث3 3  3

  )فأكثر-15( 2

3 )1-6(  2)1-3(  

1)4-6(  

ــني  حس

  األشهب

بـنعلي 30

  ابي طالب

  )4-1(1 بكالوريوس2 اناث2 2  2

1)10-14(  

2)1-6(  1)1-3(  

1)4-6(  

ــني  حس

  األشهب
 ا ذكر 2  2 الوكالة 31

  أنثى 1

  )9-5(1 بكالوريوس2

  )فأكثر -15(1

)7-9(  

  ثانوي

  وكالة  )7-9(2

القـــدس 32

  األساسية

  ارفمع  )9-7(1  )6-1( 1  )4-1( 1 بكالوريوس1 اثني1 1  1

 دبلوم معهد1 اناث2 2  2 دار الطفل 33

  ماجستير 1

1 )10-14(  

  )فأكثر-15(  1

1 )7-9(  

  )ثانوي( 1

1 )7-9(  

1)10-12(  

  خاصة

    )12-10( 2  )ثانوي( 2  )4-1( 2 بكالوريوس2 ذكور2 2  2 سخنين 34
ريـــاض 35

  األقصى

 ذكر1 2  7

  أنثى 1

  ) 9-5(2 بكالوريوس2

  

ــني   )12-10( 2  ثانوي( 2 حس

  ألشهبا
ــل 36 جبــ

  المكبر

  )4-1(1 بكالوريوس3 إناث3 3  3

1)10-14(  

  )فأكثر -15(1

  معارف  )12-10(3  )ثانوي( 3

  معارف  )6-4(1  )6-1(1  )4-1(1 ماجستير1 ذكر1 1  1 المجد 37
ــني   )9-7(1  )9-7( 1  )4-1( 1 بكالوريوس1 أنثى1 1  1 ةالنهض 38 حس

  األشهب
 أنثى1 4  4 العمرية 39

  ذكور 3

  )14-10( 2 بكالوريوس4

  )فأكثر 15(2

4 )1-6(  1)1-3(  

2)4-6(  

  معارف

 بكالوريوس1 إناث2 2  2 االبراهيمة 40

  ماجستير 1

1 )10-14(  

  )فأكثر -15(1

1 )7-9(  

  )ثانوي( 1

1)7-9(  

1)10-12(  

  خاصة
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 سماهر 41

  

  

  

 بكالوريوس7 إناث9 9  9

 دبلوم متوسط 1

7)1-4(  

2)5-9(  

  خاصة  )1-3(9  )1-6(9

  

  

 إناث13 15  15 الطور 42

  ذكور 2

 بكالوريوس12

  دبلوم عال 2

  ماجستير 1

1)1-4(  

2 )5-9(  

7)10-14(  

  )فأكثر-15(5

11)1-6(  

3)7-9(  

  )ثانوي(1

8)1-3(  

3)4-6(  

3)7-9(  

1)10-12(  

  معارف

روضـــة 43

  الحديثة

ــني   -  -  - - - -  4 حس

  األشهب
ــني   -  -  - -- - -  6 األيتامدار 44 حس

  األشهب
ــة 45 دوحـ

  األساسية

ــني   -  -  - - - -  5 حس

  األشهب
شـــابات 46

  المسلمات

ــني   -  -  - - - -  8 حس

  األشهب
ــرفات 47 ش

  األساسية

ــني   -  -  - - - -  3 حس

  األشهب
شيخ سعد 48

  ذكور

ــني   -  -  - - - -  4 حس

  األشهب
شيخ سعد 49

  ناثإ

ــني   -  -  - - - -  3 حس

  األشهب
األيتامدار 50

  الثوري

ــني   -  -  - - - -  6 حس

  شهباأل
ــاة 51 الفتـ

  الالجئة أ

ــني   -  -  - - - -  3 حس

  األشهب
ــاة 52 الفتـ

  الالجئة د

ــني   -  -  - - - -  3 حس

  األشهب

         172  222 المجموع
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  فهرس الجداول

  

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
توزيع عينة الدراسة تبعاً لجنس المعلم ، ومؤهله العلمي، وسنوات   1.3

التعليميـة التـي يدرسـها، وموقـع مدرسـته،      خبرته، والمرحلة 

  .والصفوف ، التي يقوم بتدريسها ، ونوع المدرسة التي يعمل بها

80  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة، لمـدى اسـتخدام      1.4

الوسائل التعليمية واإلشارات النبوية في تـدريس مـادة التربيـة    

  .اإلسالمية

85  

للفروق في استخدام الوسائل التعليميـة  ) t- test(نتائج اختبار ت   2.4

واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية تعـزى إلـى جـنس    

  .المعلم

86  

األعداد، والمتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة فـي       3.4

استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة فـي تـدريس مـادة التربيـة     

  .للمعلم اإلسالمية تعزى إلى المؤهل العلمي

87  

 One Way ANOVAنتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      4.4

للفروق في استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تـدريس مـادة   

  .التربية اإلسالمية تعزى إلى المؤهل العلمي للمعلم

88  

األعداد، والمتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة فـي       5.4

عليمية واإلشارة فـي تـدريس مـادة التربيـة     استخدام الوسائل الت

  .اإلسالمية تعزى إلى سنوات خبرة المعلم

89  

 One Way ANOVAنتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      6.4

استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة  في تدريس مـادة   للفروق في

  .التربية اإلسالمية تعزى إلى سنوات خبرة المعلم

89  

والمتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة فـي     األعداد،   7.4

استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة فـي تـدريس مـادة التربيـة     

  .اإلسالمية تعزى إلى المرحلة التعليمية

90  

 One Way ANOVAنتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      8.4

 استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تـدريس مـادة   للفروق في

التربية اإلسالمية تعزى إلى المرحلة التعليمية التـي يـدرس بهـا    

 المعلم

91  
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  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
استخدام لمعرفة اتجاه الداللة في متوسطات ) Tukey(نتائج اختبار   9.4

الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية تعزى 

  تي يدرس بها المعلمإلى المرحلة التعليمية ال

92  

األعداد، والمتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة فـي       10.4

استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة فـي تـدريس مـادة التربيـة     

  اإلسالمية تعزى إلى الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها

93  

 One Way ANOVAنتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      11.4

استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة في تـدريس مـادة    في للفروق

  التربية اإلسالمية تعزى إلى الصفوف التي يقوم المعلم بتدريسها

  

94  

استخدام لمعرفة اتجاه الداللة في متوسطات ) Tukey(نتائج اختبار   12.4

الوسائل التعليمية واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية تعزى 

 وف التي يقوم المعلم بتدريسهاإلى الصف

95  

األعداد، والمتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة فـي       13.4

استخدام الوسائل التعليمية واإلشارة فـي تـدريس مـادة التربيـة     

 اإلسالمية تعزى إلى نوع المدرسة التي يدرس بها المعلم

96  

 One Wayنتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي        14.4

ANOVA  اسـتخدام الوسـائل التعليميـة     للفروق فـي

واإلشارة في تدريس مادة التربية اإلسالمية تعزى إلى نوع 

  المدرسة التي يدرس بها المعلم

97  
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  -:فهرس المالحق

  

رقـــم 

  الملحق

  الصفحة  عنوان الملحق

  108  قائمة بأسماء المحكمين) : 1( ملحق رقم   1

  109  األداة بصورتها األولية  2

  115  األداة بصورتها النهائية  3

) Pearson Correlation(نتائج معامـل االرتبـاط بيرسـون     4

لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس مدى استخدام الوسائل التعليميـة  

ة ألداة    واإلشارات في تـدريس مـادة التربيـة     مع الدرجة الكلي
  الدراسة

121  

) Pearson Correlation(نتائج معامـل االرتبـاط بيرسـون     5

لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس مدى استخدام الوسائل التعليميـة  

التربية اإلسالمية على مجال الوسائل  واإلشارات في تدريس مادة

  التعليمية

122  

) Pearson Correlation(نتائج معامـل االرتبـاط بيرسـون     6

لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس مدى استخدام الوسائل التعليميـة  

التربية اإلسـالمية علـى مجـال      في تدريس مادة واإلشارات

  اإلشارات

  

123  

  124  عينة الدراسة  7
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  :فهرس األحاديث

  

  الصفحة  طرف الحديث  الرقم

كن في الدنيا كأنك : أخذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم بمنكبي ، فقال    1

  ..غريب 

30  

  29  ...إذا أقبل النهار من ها هنا وغربت الشمس    2

صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه إذا    3

  الخ...فليدفعه

34  

  41  ...أصبح رسول اهللا عليه وسلم طيب النفس يرى في وجهه البشر    4

  47  ...أفضل نساء أهل الجنة خديجة بن خويلد   5

  25  ...أقيمت الصالة وصفّ الناس صفوفهم   6

  38  ....بال : واأال أخبركم بخير دور األنصار، قال   7

  14  ..المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه   8

  38  ...المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً   9

  34  ...أما أنا فأفيض على رأسي ثالثا، فأشار بيديه كلتاهما   10

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم اخذ ثالث حصيات فوضع واحدة ثم    11

  ...يه وضع أخرى بين يد

45  

فمر أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مر في السوق والناس عن جنبيه    12

  ...ميت، فتناوله بأذنه) أي صغير األذن( بجدي أسك 

16  

ذبحت قبل أن : في حجته فقال سئل"أن النبي صلى اهللا عليه وسلم     13

  ..أرمي

15  

  15  قبل شيء سئل يوم النحر عمن قدم شيئا"أن النبي صلى اهللا عليه وسلم     14

اعرف :أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال    15

  .. وعفاصها - أو قال وعاءها -هاءوكا

43  

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم غرز بين يديه غرزا ثم غرز إلى جنبه    16

  آخر

24  

الشهر هكذا وهكذا وخنس اإلبهام في أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال     17

  الثالثة

38  

ال تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال   18

  ..ال تعجلوها

  

35  
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  الصفحة  طرف الحديث  الرقم

من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال    19

  ...شاء فرع

37  

رمى هل تدرون ما هذه وهذه وأن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال     20

  ... بحصاتين

24  

أن رجال أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا كيف الطهور    21

  ..فدعا بإناء 

48  

  47  ...أن رجال سأله عن وقت الصالة ، فقال له صل معنا هذين    22

  29  ...أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طرقه وفاطمة   23

، فتوضأ فغسل كفيه  أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه دعا بوضوء   24

  ...ثالث مرات ثم تمضمض

25  

يا رسول اهللا ائذن لي : لنبي صلى اهللا عليه وسلم قالا شابا أتىفتى أن    25

  ...بالزنا

26  

: أخذ ذهبا بيمينه وحريرا بشماله، فقالأن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم    26

  ..." هذا حرام على ذكور أمتي

22  

  14  ...كذاأنا وكافل اليتيم في الجنة ه   27

بينما جبريل عليه السالم قاعد عند النبي صلى اهللا عليه وسلم سمع    28

  ... )صوتا مرتفعا(نقيضا 

40  

بينما نحن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم طلع    29

  علينا 

22  

بينما نحن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في قريب من ثمانين    30

  ..رجال من قريش

50  

 -صلى اهللا عليه وسلم-توفي رجل فغسلناه وكفناه ثم أتينا به رسول اهللا    31

  ..ليصلي عليه فقلنا

44  

  37  ...جئت تسأل عن البر واإلثم   32

جاء رجل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ فسأله عن صالة    33

  الصبح

24  

حديثين قد رأيت أحدهما وأنا  -صلى اهللا عليه وسلم - حدثنا رسول اهللا   34

  ...أنتظر اآلخر

  

  

46  
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  الصفحة  طرف الحديث  الرقم

خرج الرسول صلى اهللا عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخال فسجد فأطال    35

  ...السجود حتى خفت أو خشيت إن يكون قد توفاه 

41  

خط النبي صلى اهللا عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا    36

  منه

21  

سلم أربعة خطوط قال تدرون ما هذا ؟ خط رسول اهللا صلى اهللا عليه و   37

..  

47  

ثالث " والذي نفسي بيده:خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    38

مرات، ثم أكب...  

39  

دخل النبي صلى اهللا عليه وسلم مكه وحول الكعبة ثالث مئة وستون    39

  ...نصبا

50  

  45  ...دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في بيت بعض نسائه   40

  49  ...رأيت النبي صلى اهللا عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر    41

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطي    42

  ...والتي تلى اإلبهام 

36  

سألوا سهل بن سعد رضي اهللا عنه من أي شيء المنبر ؟ فقال ما بقي    43

  الخ...في الناس 

48  

  32  ...اهللا عليه وسلم ورأى رجال سمينا  سمعت النبي صلى   44

يأخذ : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على المنبر يقول   45

  ... الجبار سماواته وأرضيه بيده

32  

  49  ..صلوا كما رأيتموني أصلي   46

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنين جنب بعير المقاسم    47

..  

22  

  36  ....بل أن يقبض وقبضه أن يرفع عليكم بهذا العلم ق   48

  35  ...فتح اهللا من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد بيده تسعين    49

حلية من عند النجاشي أهداها  -صلى اهللا عليه وسلم-قدمت على النبي    50

  ..له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي

37  

ثم  قل ربي اهللا: قلت يا رسول اهللا حدثني بأمر اعتصم به ، قال    51

  ...استقم

  

  

15  
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  4  ...كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه    52

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر    53

  ... الرأس

31  

، فجاءت جاريتان حتى قامتا يصلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان   54

  ...سهبين يديه عند رأ

34  

يحكي نبيا من  صلى اهللا عليه وسلم-كأني أنظر إلى رسول اهللا    55

  ...األنبياء

42  
  

  21  ...خطاً وخطا خطين كنا عند النبي صلى اهللا عليه وسلم، فخط   56

  28  وهو صائم  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في سفر   57

قريبا منه كنت مع النبي صلى اهللا عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما    58

  ..ونحن نسير، فقلت يا رسول اهللا

33  

  14  ....يا عبد اهللا بن عمر إذا بقيت في حثالة من الناس كيف أنت     59

  31  ....وال تباغضوا وال تدابروا  ال تحاسدوا وال تناجشوا   60

  29  ال صام من صام األبد   61

  4  ... لتأخذوا عني مناسككم ، فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد حجتي هذه   62

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام عليه وكبر الناس وراءه    63

...  

49  

لما كان يوم حنين اثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناس في القسمة    64

  ...فأعطى األقرع بن جابس مائة من اإلبل 

42  

  15  .. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة   65

  35  .. بال أحدكم يومئ بيد كأنها أذناب خيل شمس إنه يكفى أحدكم ما   66

  36  الصالة ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في   67

  35  ..ة مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان   68

وقد صليت ركعتين فضربني  -صلى اهللا عليه وسلم -نبي ال يب مرف   69

  ..برجله

43  

  44  مستصبحة  وأنا مضطجعة -صلى اهللا عليه وسلم -مرَّ بي رسول اهللا   70

  37  ....من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع    71

  ...من صام الدهر ُضيقَتْ عليه جهنم هكذا وقبض كفه   72

  

  

29  
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  39  ..من يأخذ عنى هؤالء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن    73

  ..هم األخسرون ورب الكعبة هم األخسرون ورب الكعبة   74

  

34  

) يقاد( وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادي    75

  .. ُيعتمد بين رجلين

27  

قلت اهللا ورسوله : يا أبا المنذر، أي آية من كتاب اهللا معك أعظم، قال   76

  .أعلم

27  
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    اإلهداء

  أ  إقرار

  ب  شكر والتقدير

  ت  ملخص الدارسة بالعربية

  ح  ملخص الدراسة باإلنجليزية

  1  خلفية الدراسة ومشكلتها :األولالفصل 

  1  مقدمة 1.1

  5  مشكلة الدراسة 2.1
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  6  أسئلة الدراسة 4.1
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20  
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  25  احدةاإلشارة باليد الو 1.3.2

  33  اإلشارة باليدين معا 2.3.2
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  35  اإلشارة باإلصبع 3.3.2
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  47  يحات العملية التي تقوم مقام اإلشارات الحقيقةاستخدام التوض 3.6.2
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  68  الدراسات السابقة 9.2
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