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امللخص
الديني  الوازع  تنمية  يف  املعلمني  ا�ضرتاتيجيات  دور  على  الوقوف  الدرا�ضة  هدفت 
البيانات  جمع  ومت  2015م،   /2014 الدرا�ضي  للعام  بالأردن،  الطلبة  لدى  وتقوميه 
الدرا�ضة  عينة  وتكونت  امل�ضحي،  الو�ضفي  املنهج  الدرا�ضة  وا�ضتخدمت  املقابلة،  بوا�ضطة 
الدرا�ضة  واأظهرت  الطبقية،  الع�ضوائية  بالطريقة  اختيارهم  مت  ومعلمة،  معلمًا   )57( من 
الذاتي  الهتمام  يف  تتمثل  والتي  الديني  الوازع  تنمية  يف  املعلمني  ا�ضرتاتيجيات  ابرز 
لل�ضعائر  العملية  للممار�ضة  جاء  الديني  الوازع  تنمية  طرق  ن�ضب  اأعلى  واأن  والجتماعي، 
الدينية، ومن و�ضائطه امل�ضاجد، ومن اأهم اأ�ضاليبه التقوميية مراجعة الذات، ومن معوقات 
خ�ضائ�ض  مراعاة  معاجلتها  اإجراءات  ومن  الدينية،  الثقافة  �ضعف  الديني  الوازع  تنمية 

الطلبة النف�ضية والجتماعية. 
الكلمات املفتاحية: ا�ضرتاتيجيات املعلمني، الوازع الديني، الأردن.
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Teachers’ Approaches in developing and assessing 
the religious prevention among students in Jordan 

Abstract

The study aimed to stand on the role of teachers’ strategies in religious 
prevention development and evaluation of students in Jordan, for the academic 
year 2014/ 2015, data was collected by interview, the study used a descriptive 
approach in the survey”, the study sample consisted of (57 (teachers, were 
selected random stratified procedure, The results of the study showed the 
most prominent teachers› strategies in the development of religious faith, 
which is the self and social concern, that the highest religious prevention 
development methods ratios came to practice the process of religious rites, 
It is educational and media Mosque, the most important assessment methods 
of self- review, Impediments to religious prevention development weakness 
religious culture, processed into account the social and psychological 
characteristics of students› actions.

Key words: teachers strategies, religious prevention, Jordan
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املقدمة
تعد املرحلة الدرا�ضية من اأهم مراحل حياة الإن�ضان، وظاهرة من ظواهرها العلمية، 
تطوراً  الإن�ضان  فيها  يتطور  اإذ  والثانوية؛  الأ�ضا�ضية  املرحلة  الدرا�ضية  املراحل  اأهم  ومن 
متزايداً،  اهتمامًا  ياأخذ  التعليم  برحلة  الدويل  الهتمام  اأ�ضبح  وقد  ونف�ضيًا،  ف�ضيولوجيًا، 
التعليمية،  الأ�ضا�ضية والثانوية وبراجمها  الدول يف خططها على طلبة املرحلتني  اإذ تركز 
واهتماماتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم اجل�ضدية والنف�ضية والنفعالية والجتماعية، 
واإن التعاون بني عنا�رص العملية التعليمية يف امل�ضاركة الروحية والثقافية والجتماعية 
عامة، وبني املعلمني وطلبة املرحلتني الأ�ضا�ضية والثانوية خا�ضة ذات قيمة فاعلة لتهيئة 

الفر�ض املتاحة لنموهم النف�ضي والنفعايل والثقايف يف القرن احلادي والع�رصين.
اإياه  األهمه  ال�ضيء:  “اأوزعه  النْف�ِض عن َهواها ويقال:  والوازع لغًة: بعنى الكف، َكفُّ 
 ،1980 99؛ ابن فار�ض،   /3 390؛ الأزهري، د.ت،   /8  ،2004 واأولعه به” )ابن منظور، 
�ْصُكَر ِنْعَمَتَك  ْن اأَ ْوِزْعِني اأَ اِحًكا ِمْن َقْوِلَها َوَقاَل َرِبرّ اأَ َم �صَ �ض1050( ، قال تعاىل {َفَتَب�َصرّ
ْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك يِف ِعَباِدَك  اُه َواأَ ا َتْر�صَ احِلً ْعَمَل �صَ ْن اأَ اَلرِّتي اأَْنَعْمَت َعَلَيرّ َوَعَلى َواِلَدَيرّ َواأَ
نَي} )النمل: 19( اأي األهمني اأن اأ�ضكر نعمتك التي اأنعمت علي )اإبن كثري، 1999،  احِلِ ال�َصرّ
4/ 158( . والوازع ا�ضطالحا: ا�ضم غلب اإطالقه اإىل ما يزع من عمل ال�ضوء )ابن عا�ضور اأ، 
137( ، و”الوازع الديني هو وازع الإميان ال�ضحيح املتفرع اإىل الرجاء واخلوف”   ،2001
تب عليها  )ابن عا�ضور ب، 2001، 387( ، وهو اخلوف من اهلل الذي يزع عن املخالفات ملا رنّ
من العقوبات”( ابن عبد ال�ضالم، 1998، 168( ، وقال ابن تيمية: “ اإن احلب املجرد تنب�ضط 
النفو�ض فيه حتى تت�ضع يف اأهوائها اإذا مل يزعها وازع اخل�ضية هلل” )ابن تيمية، 2003، 1/ 
75( ، والوازع هو “الباعث على املوافقة دون املخالفة” )ال�ضاطبي، 2001، 3/ 122( ، 
وقال ال�ضيوطي: “ الفا�ضق لي�ض له وازع ديني” )ال�ضيوطي، 2005، 1/ 387( ، واإن مفهوم 
الوازع الديني جاء عند الأ�ضوليني باأ�ضماء عدة، منها: الوازع ال�رصعي )ال�ضيوطي، 2005، 
ووازع  ال�ضمري،  ووازع  الإميان،  ووازع   ،  )32  29- /2  ،1998 ال�ضالم،  عبد  ابن  387؛ 
احلياء، ووازع اخلوف )ابن القيم، 2002، 2/ 165؛ ال�ضاطبي، 2001، 2/ 145( ، وقال 
ارتكاب  عن  يكف  من  اأي:  ل َيَزُع بالقراآن”،  لطان ما  بال�ضنّ اهلل َلَيَزُع  “اإننّ  اخلطاب:  بن  عمر 
 .  )180  /5  ،2005 الأثري،  )ابن  القراآن  اأكرث ممن يكفه خمافة  ال�ضلطان  العظائم خمافة 
ِل�ُصَلْيَماَن  {َوُح�رِشَ  تعاىل:  كقوله  الكرمي،  القراآن  عدة يف  الوازع بوا�ضع  ذكر  ورد  وقد 
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 ِ رْيِ َفُهْم ُيوَزُعوَن} )النمل، 17( {َوَيْوَم ُيْح�رَشُ اأَْعَداُء الَلرّ ِنرّ َواْلإِن�ِس َوالَطرّ ُجُنوُدُه ِمَن اْلِ
اإَِل الَنرّاِر َفُهْم ُيوَزُعوَن} )ف�ضلت، 19( . وتاأتي اأهمية الوازع الديني ومكانته يف تطبيق 
الت�رصيع الإ�ضالمي كعن�رص معنوي، اإذ ينبع الوازع الديني من ذات الفرد ويت�ضكل على هدي 
الديني  الوازع  اأن  اإذ  مداركه،  وتنمية  اإيقاظه  على  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  وتعمل  اإرادته،  من 
)ماجوميدوفنا،  �ضخطه  والنفور من  ابتغاء مر�ضاته  اهلل تعاىل  لتطبيق حكم  دافع وباعث 
اهلل،  ثواب  رجاء  اخلري  عمل  اإىل  تدفعه  الإن�ضان  نف�ض  يف  را�ضخة  “ هيئة  فهي   ،  )2006
ومتنعه من عمل ال�رص خوًفا من عقاب اهلل” )داود وبرلنت، 2008، 267( ، واملتتبع للنهج 
اأخالقية و�ضخرها خلدمة  القراآين يجده مل يلغ غرائز الإن�ضان ورغباته بل نظمها ب�ضوابط 
ْر�َس َذُلوًل  النف�ض الإن�ضانية، باعتبارها حقائق ثابتة قال تعاىل: {ُهَو اَلرِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأَ
َفاْم�ُصوا يِف َمَناِكِبَها َوُكلُوا ِمن ِررّْزِقِه َواإَِلْيِه الُنرّ�ُصوُر} )امللك: 15( ، اإذ تكمن تربية الوازع 
الديني عند املكلفني يف جمموعة القيم الأخالقية التي تكون بثابة �ضابط خلقي يحاكم 
املرء نف�ضه يف �ضوئها، فالأخالق مقوية وداعمة للوازع الديني، وكلما قويت الأخالق قوي 

الوازع لدى الإن�ضان )داود وبرلنت، 2008( . 
وتعد الطرق والأ�ضاليب والو�ضائط التعليمية والأ�ضاليب التقوميية من العوامل املوؤثرة 
يف تنمية الوازع الديني لدى طلبة املرحلتني الأ�ضا�ضية والثانوية، اإذ يتميز طلبة املرحلتني 
فاإنه ينبغي عند  لذا  موؤثراً يف عملية تعلمهم،  الأ�ضا�ضية والثانوية بخ�ضائ�ض توؤدي دوراً 
اختيار طريقة ما لتعليم الطلبة اأن تاأخذ بعني العتبار تلك اخل�ضائ�ض وال�ضفات املميزة 
لطلبة املرحلتني الأ�ضا�ضية والثانوية مثل: الفروق الفردية، واختالف الهتمامات وامليول 

والجتاهات بني الطلبة.
تنمية  يف  امل�ضاهمة  والأ�ضاليب  الو�ضائط  يف  توافرها  يجب  اأ�ضا�ضية  مبادئ  وهناك 
الوازع الديني لبلوغ الأهداف املرغوب فيها، ومن هذه املبادئ: مراعاتها للفروق الفردية 
بني طلبة املرحلتني الأ�ضا�ضية والثانوية من حيث العمر، والبيئة الجتماعية، والتح�ضيل 
العلمي، واجلن�ض، وارتباطها بحاجاتهم وميولهم، واإثارة دافعيتهم للم�ضاركة يف كل ن�ضاط 
ديني، والدقة يف تنظيمها وعر�ضها، وا�ضت�ضعارهم باأثر فاعليتها يف حياتهم، وقدرتها على 
عنا�رص  بني  بالتكامل  ومتيزها  ودميومته،  الذاتي  التعلم  نحو  اإيجابية  اجتاهات  تكوين 

العملية التعليمية )�ضنبل، 2001( .
اإذ  اإىل حد ما بو�ضوع تنمية الوازع الديني،  واهتمت بع�ض الدرا�ضات برغم ندرتها 
الدين واملغفرة، وقد  العالقة بني  اإىل نوع  التعرف   )Escher, 2013( اإ�ض�رص  درا�ضة  هدفت 
اأهم العوامل التي  اإيجابيا بني الدين واملغفرة، واأن من  اأن هناك ارتباطًا  اأظهرت الدرا�ضة 
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تربط بينهما هو الوازع الديني، واإن امليل اإىل فهم الذات وال�ضفح عن النف�ض وفهم الآخرين 
النتماء،  مثل  للدين،  الأخرى  الأبعاد  درا�ضة  اأن  كما  الديني،  الوازع  يقوي  عنهم  وال�ضفح 
البيئات  الدينية يف  التعاليم  الديني وممار�ضته با�ضتمرار، واملحافظة على  الن�ضاط  وتواتر 
Grieb�,  2014( درا�ضة جليرب وبارك الطلبة. وك�ضفت  لدى  الديني  الوازع  يعزز   ململدر�ضية، 
لإعادة  الرواد  والدين، وحاجة  للعمل  واملبادرة  ال�ضوي  ال�ضلوك  ال�ضلة بني   ،  )el & Park
تف�ضري عملهم يف �ضوء امل�ضطلحات الدينية ذات الوازع الديني، واإن اإنهاء التوتر يف احلياة 
العملية يتمثل بتوثيق العالقة بني الإميان والعمل من خالل تنمية الوازع الديني. واأظهرت 
اأ�ضباب، وهي:  باأربعة  العنف جُتمل  لنوازع  املحركة  الدوافع  اأن   )2012( الع�ضاف  درا�ضة 
الإ�ضالم،  لها  اأ�ضنّ التي  الإن�ضانية  القيم  الب�رص، وعدم تفعيل  نفو�ض  الديني يف  الوازع  غياب 
تنمية  اأ�ضاليب  ومن   . الزاجرة،  العقوبات  اإيقاع  والتهاون يف  الجتماعية،  العدالة  وغياب 
درا�ضة  واأظهرت  لالأمن.  الدنّاعمة  للركائز  بتقريره  العنف،  درء  الحتياط يف  الديني  الوازع 
الت�رصيع؛ وذلك  العملي املبا�رص من  الديني باجلانب  الوازع  )2008( اهتمام  داود وبلنت 
لفني قبَل وبعد وقوعها ومن خالل بيان هدي ال�رصيعة يف  من خالل عالقتها بت�رصفات املكنّ
منهجها الذي يعتمد على الوازع يف حتقيق نفوذها، واأثر الوازع يف حتقيق اأَمن املجتمع. 
واأظهرت نتائج درا�ضة ماجوميدوفنا )2006( و�ضائل اإ�ضالح الوازع الديني، والتي منها: 
رعاية الفطرة حفظًا وتنميًة التي تعتمد على تزكية النف�ض وتخليها عن الهوى، ومراقبتها 
ذاتيًا، والتزامها بال�رصع والعقل، واأن التب�ضري باآلت املخالفة ي�ضاعد على �ضبط ت�رصفات 
الإن�ضان واأفعاله، ومن اأ�ضاليب املحافظة على الوازع الديني: الحرتاز من اخلطاأ واتقائه، 

واإقامة العقوبات والزواجر بهدف اإ�ضالح النفو�ض وتهذيبها.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
 )Escher, 2013( اتفقت الدرا�ضات ال�ضابقة على اأهمية الوازع الديني كدرا�ضة اإ�ض�رص
التي اأكدت على اأن املحافظة على التعاليم الدينية يف البيئات املدر�ضية يعزز الوازع الديني 
لدى الطلبة، واأظهرت درا�ضة جليرب وبارك )Griebel & Park, 2014( ،حاجة الرواد لإعادة 
اأثراً  الديني  للوازع  واأن  الديني،  الوازع  ذات  الدينية  امل�ضطلحات  �ضوء  يف  عملهم  تف�ضري 
يف درء العنف املجتمعي كدرا�ضة الع�ضاف )2012( ، واأن له اأثراً يف حتقيق نفوذ ال�رصيعة 
اإ�ضالح  بو�ضائل   )2006( ماجوميدوفنا  درا�ضة  واهتمت   ،  )2008( وبلنت  داود  كدرا�ضة 
ا�ضرتاتيجيات  ال�ضابقة بدرا�ضة  الدرا�ضات  الدرا�ضة احلالية عن  . وقد متيزت  الديني،  الوازع 
املعلمني يف تنمية الوازع الديني وتقوميه لدى الطلبة بالأردن لأهميته الرتبوية والدينية 

للنا�ضئة من الطلبة يف املرحلتني الأ�ضا�ضية والثانوية.
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مشكلة الدراسة: 
جاءت هذه الدرا�ضة لتقف على اأهم ال�ضرتاتيجيات التعليمية الفاعلة يف تنمية الوازع 
الديني لدى الطلبة من وجهة نظر املعلمني، وهو ما تفتقر اإليه الدرا�ضات العربية والأجنبية 

يف هذا املجال، ح�ضب علم الباحث، وبذلك جاءت الدرا�ضة لالإجابة عن الأ�ضئلة الآتية: 
Ú  بتنمية واملعلمات  املعلمني  اهتمام  درجة  ما  الأول:  الرئي�ض  ال�ضوؤال 

الوازع الديني لدى الطلبة؟ ويتفرع عن هذا ال�ضوؤال الأ�ضئلة الفرعية الآتية: 
ما مظاهر اهتمام املعلمني واملعلمات بتنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟ . 1
ما درجة معرفة املعلمني واملعلمات بحاجة الطلبة لتنمية الوازع الديني؟ . 2
Ú  التي يقوم بها املعلمون الرتبوية  الإجراءات  ما  ال�ضوؤال الرئي�ض الثاين: 

الأ�ضئلة  ال�ضوؤال  ويتفرع عن هذا  الطلبة؟  لدى  الديني  الوازع  لتنمية  واملعلمات 
الفرعية الآتية: 

ما الطرق الرتبوية التي ي�ضتخدمها املعلمون واملعلمات لتنمية الوازع الديني لدى . 1
الطلبة؟ 
ما الو�ضائط التعليمية التي ي�ضتخدمها املعلمون واملعلمات لتنمية الوازع الديني . 2

لدى الطلبة؟ 
الديني . 3 الوازع  لتقومي  التي ميار�ضها املعلمون واملعلمات  التقوميية  الأ�ضاليب  ما 

لدى الطلبة؟ 
Ú  ال�ضوؤال الرئي�ض الثالث: ما القرتاحات املنا�صبة ملعالة معوقات تنمية 

الوازع الديني لدى الطلبة؟ ويتفرع عن هذا ال�ضوؤال الأ�ضئلة الفرعية الآتية: 
ما املعوقات التي تواجه تنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟ . 1
لدى . 2 الديني  الوازع  تنمية  معوقات  معاجلة  يف  الرتبوية  الأ�ضاليب  ت�ضهم  كيف 

الطلبة؟ 
لدى . 3 الديني  الوازع  تنمية  معوقات  معاجلة  يف  التعليمية  الو�ضائط  ت�ضهم  كيف 

الطلبة؟ 
ما دور الأ�ضاليب التقوميية يف معاجلة معوقات تنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟ . 4
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أهمية الدراسة وأهدافها: 
تكمن اأهمية الدرا�صة يف الآتية: 

الوازع  ♦ تنمية  يف  الفاعلة  الرتبوية  ال�ضرتاتيجيات  من  بنظومة  املربني  تزويد 
الديني لدى الطلبة.

يف  ♦ امل�ضاهمة  التقوميية  والأ�ضاليب  التعليمية  والو�ضائط  الرتبوية  الطرق  تعزيز 
تنمية الوازع الديني لدى الطلبة. 

مناهج  ♦ تاأليف  اأثناء  الطلبة  بها  مير  التي  التعليمية  املرحلة  بخ�ضائ�ض  العتناء 
وكتب الرتبية والثقافة الإ�ضالمية امل�ضاهمة يف تنمية الوازع الديني. 

وتهدف هذه الدرا�ضة اإىل حتقيق الأهداف الآتية:  ♦
التعرف اإىل درجة اهتمام املعلمني يف حمافظة جر�ض بتنمية الوازع الديني لدى  ♦

الطلبة. 
الديني  ♦ الوازع  لتنمية  املعلمون  بها  يقوم  التي  الرتبوية  الإجراءات  على  الوقوف 

لدى الطلبة.
ا�ضتنتاج احللول والقرتاحات املنا�ضبة ملعاجلة معوقات تنمية الوازع الديني لدى  ♦
الطلبة.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
الإ�ضالمية  الرتبية  ملبحثي  واملعلمات  املعلمني  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
عددهم  والبالغ  جر�ض،  حمافظة  يف  والثانوية  الأ�ضا�ضية  للمرحلتني  الإ�ضالمية  والثقافة 
اختيارهم  مت  ومعلمة  معلمًا   )57( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  ومعلمة،  معلمني   )404(
ال�ضهور  يف  املقابالت  ومتت  املقابلة،  يف  الرغبة  اإبداء  وبعد  الطبقية  الع�ضوائية  بالطريقة 
الثالثة الأوىل من الف�ضل الأول للعام الدرا�ضي 2014/ 2015م، وقد توزعت عينة الدرا�ضة 

ح�ضب جدول )1( كالآتي: 
جدول )1( 

تو	يع عينة الدراسة من حيث المرحلة التدريسية والمؤهل العلمي والجنس

العددالن�سالعدداملوؤهل العلميالعدداملرحلة التدري�صية

19الأ�ضا�ضية الدنيا
29ذكر29البكالوريو�ض

17املاج�ضتري 

28اأنثى 11الدكتوراه19الأ�ضا�ضية العليا 19الثانوية
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أداة الدراسة: 
البيانات،  جلمع  اأداًة  اإجابتها،  املفتوحة  الأ�ضئلة  ذات  املقابلة  اأداة  الدرا�ضة  اعتمدت 
وهدفت املقابلة اإىل الإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة البالغ عددها اأربعة اأ�ضئلة رئي�ضة، ويتفرع 
عن كل �ضوؤال رئي�ض اأ�ضئلة فرعية، وقد اأجريت املقابلة مع كل فرد من اأفراد العينة يف غرفة 
م�ضتقلة جمعت الباحث، وم�ضاعدة الباحث مع معلم واحد، اأو معلمة واحدة من عينة الدرا�ضة، 
اأفراد عينة  فرد من  فيها كل  اأعطي  تقريبا،  �ضاعتني  الواحدة حوايل  املقابلة  ا�ضتغرقت  اإذ 
الدرا�ضة كامل احلرية لالإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة دون تدخل من الباحث اأو م�ضاعدة الباحث.

دالالت الصدق والثبات: 
مت التاأكد من �ضدق اأ�ضئلة املقابلة بعر�ضها على جمموعة من املحكمني املتخ�ض�ضني 
الرتبية  تدري�ض  وطرائق  الرتبية  واأ�ضول  الرتبوي  النف�ض  وعلم  الإ�ضالمية  العقيدة  يف 
الإ�ضالمية بلغ عددهم )8( حمكمني، ومت تعديل الأ�ضئلة يف �ضوء اإر�ضاداتهم وتوجيهاتهم 
واقرتاحاتهم، كما مت التاأكد من ثبات التحليل للمقابالت مع اأفراد الدرا�ضة بعر�ض ما تو�ضل 
اإليه الباحث من نتائج وا�ضتنتاجات بعد ا�ضتجابة عينة الدرا�ضة على اأ�ضئلة املقابلة، على 
الرتبية وطرائق  واأ�ضول  الرتبوي  النف�ض  الإ�ضالمية وعلم  العقيدة  اأربعة من املحكمني يف 
وا�ضتخدام  بالتحليل،  اخلا�ضة  الإجراءات  على  التفاق  وبعد  الإ�ضالمية،  الرتبية  تدري�ض 
عاٍل بني  توافق  178( وجد  1987، �ض  )طعيمة،  الثبات  ن�ضبة  معادلة هول�ضتي حل�ضاب 

التحليالت املختلفة التي قام بها الباحث وحتليالت املحكمني وبن�ضبة )0.88( .

مصطلحات الدراسة: 
الإ�صرتاتيجية: �ضل�ضلة من الإجراءات املتعلقة بالطرق الرتبوية والو�ضائط التعليمية  ◄

والأ�ضاليب التقوميية ودرجة معرفة الوازع الديني ومظاهر الهتمام به، وتقدمي القرتاحات 
الأ�ضا�ضية  املرحلتني  طلبة  لدى  الديني  الوازع  لتنمية  املعلمون  بها  يقوم  التي  املنا�ضبة 

والثانوية يف حمافظة جر�ض للعام الدرا�ضي 2014/ 2015م.
املرحلة الأ�صا�صية الدنيا: هي مرحلة التعليم الإلزامي املمتدة من ال�ضف الأول  ◄

الأ�ضا�ضي اإىل ال�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف مدار�ض اململكة الأردنية الها�ضمية.
املرحلة الأ�صا�صية العليا: هي مرحلة التعليم الإلزامي املمتدة من ال�ضف اخلام�ض  ◄

الأ�ضا�ضي اإىل ال�ضف العا�رص الأ�ضا�ضي يف مدار�ض اململكة الأردنية الها�ضمية.
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اإىل  ◄ الثانوي  الأول  ال�ضف  هي املرحلة املدر�ضية املمتدة من  الثانوية:  املرحلة 
ال�ضف الثاين الثانوي يف مدار�ض اململكة الأردنية الها�ضمية.

مبحث الرتبية الإ�صالمية: هي الكتب املدر�ضية املقرر تدري�ضها من وزارة الرتبية  ◄
اإىل  الأ�ضا�ضي  الأول  ال�ضف  من  املمتدة  الأ�ضا�ضية  املرحلة  طلبة  على  الأردن  يف  والتعليم 

ال�ضف العا�رص الأ�ضا�ضي للعام الدرا�ضي 2014/ 2015م.
مبحث الثقافة الإ�صالمية: هي الكتب املدر�ضية املقرر تدري�ضها من وزارة الرتبية  ◄

والتعليم يف الأردن على طلبة املرحلة الثانوية املمتدة من ال�ضف الأول الثانوي اإىل ال�ضف 
الثاين الثانوي للعام الدرا�ضي 2014/ 2015م.

الوازع الديني: الدافع الإمياين الذاتي واملنبه الداخلي الذي يوجه طلبة املرحلتني  ◄
الأ�ضا�ضية والثانوية يف مدار�ض اململكة الردنية الها�ضمية اإىل عمل احل�ضن من الأمر وترك 

املنهي عنه من املعا�ضي واملخالفات ال�رصعية.

إجراءات حتليل البيانات: 
اأ�ض�ض  وفق  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  جميع  اإجابات  جلدولة  خا�ضة  ا�ضتمارة  الباحث  اأعد 
منظمة يف قوائم تت�ضمن رقما لكل فرد من اأفراد عينة الدرا�ضة، ومعلومات تت�ضمن جن�ضه 
واملرحلة التدري�ضية التي يدر�ضها، وحت�ضيله العلمي، ورقم ال�ضوؤال، والإجابة املتعلقة بكل 
�ضوؤال كما اأجاب عليها، وقد قام الباحث بتفريغ اإجابات اأفراد عينة الدرا�ضة بدقة وحيادية 
جلميع  فاح�ضة  بقراءة  الو�ضفية؛  البحوث  يف  املتبعة  اخلطوات  وفق  �ضنفت  وقد  تامة، 
البيانات التي اأجاب بها اأفراد العينة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة.ثم تف�ضري وحتليل منطقي لكل �ضوؤال 
منفرد، ثم لالأ�ضئلة جميعها، ثم مت ترتيبها وتركيبها يف اأمناط واأن�ضاق ذات حماور م�ضرتكة، 

. summers )293�312 ,2000(

الدرا�ضة عن  اأفراد عينة  اإجابات  بعد حتليل وت�ضنيف  املئوية  الن�ضب  وقد مت ح�ضاب 
اأ�ضئلة املقابلة فاإذا كان الذين قدموا اأفكاراً اإيجابية قد بلغت ن�ضبتهم )86 %( من املجموع 
الكلي لالأفكار املطروحة، بالتايل فاإن الذين كانت مبادراتهم يف الإجابة عن ال�ضوؤال �ضلبية 

جاءت ن�ضبتهم )14 %( ، وهكذا حت�ضب الن�ضب مع بقية اإجابات الأ�ضئلة والفئات.

منهج الدراسة: 
ا�ضتخدمت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي امل�ضحي للوقوف على ا�ضرتاتيجيات املعلمني يف 
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تنمية الوازع الديني وتقوميه لدى الطلبة بالأردن.

النتائج واملناقشة: 
وت�ضنيفها يف  التي مت حتليلها  املقابلة،  اأ�ضئلة  الدرا�ضة عن  عينة  اإجابات  يف �ضوء 

اأبواب ذات حماور متقاطعة وان�ضاق مت�ضابهة، جاءت اإجابات عينة الدرا�صة كالآتي: 
املعلمني  ◄ اهتمام  درجة  ما  الأول:  الرئي�ض  بال�ضوؤال  املتعلقة  النتائج 

هذا  الإجابة عن  ا�ضتخال�ض  مت  الطلبة؟  لدى  الديني  الوازع  بتنمية  واملعلمات 
الآتية،  الفرعية  املقابلة  اأ�ضئلة  عن  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  اإجابات  من  الأول  الرئي�ض  ال�ضوؤال 

وهي: 
ما مظاهر اهتمام املعلمني واملعلمات بتنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟ . 1
ما درجة معرفة املعلمني واملعلمات بحاجة الطلبة لتنمية الوازع الديني؟ . 2

تبني من خالل حتليل اإجابات عينة الدرا�ضة عن ال�ضوؤال الفرعي الأول اأن هناك اهتمامًا 
وا�ضحًا لدى املعلمني واملعلمات بتنمية الوازع الديني لدى الطلبة، واأن هذا الهتمام يبدو 
وا�ضحًا يف مظاهر عدة، ميكن ت�ضنيفها يف حمورين رئي�ضني، هما: اهتمام ذاتي، واملتعلق 
باملعلمني اأنف�ضهم، واهتمام اجتماعي، واملتعلق بطبيعة التفاعل مع البيئة املحيطة بهم، 

كما يلي: 
الهتمام الذاتي، ويتمثل هذا الهتمام يف الطالع الوا�ضع والبحث عن املزيد من أ. 

املفاهيم وامل�ضطلحات واملفردات والرتكيب ذات العالقة ال�رصعية والرتبوية بتنمية الوازع 
الديني لدى الطلبة، واحلر�ض على الفهم الدقيق ملفهوم الوازع الديني والتمكن من �رصوحه 
وتف�ضيالته للطلبة، والإقبال على تنمية الوازع الديني كقدوة عملية يف مواقف حيوية اأمام 
الطلبة، والهتمام بتطور النفعالت الإميانية لالن�ضجام مع م�ضتجدات الأمور، والتمكن من 
توجيه املتعلمني واإر�ضادهم لتقبل امل�ضوغات املنطقية يف تف�ضري اأ�رصار الوجود، واللتزام 
املدر�ضة،  م�ضلى  ويف  الطلبة  مع  اأدائها  على  واملداومة  واملثابرة  العبادات  باأداء  الذاتي 
والنفتاح على الأفكار واخلربات الدينية اجلديدة يف �ضوء ال�ضوابط الإ�ضالمية وتوظيفها 
تعليمية،  مواقف  اأو  مدر�ضية  ندوات  يف  الطلبة  مع  ومناق�ضتها  الديني  الوازع  تنمية  يف 
والت�ضامح مع النف�ض بالتوبة وال�ضتغفار براجعة الذات وتقوميها، وقد جاءت الن�ضب كما 

يف اجلدول )2( الآتي: 
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جدول )2( 
تو	يع نسب معلمي المرحلتين األساسية والثانوية عينة الدراسة 

من حيث االهتمام الذاتي لتنمية الوا	ع الديني لدى الطلبة

ن�صبة العدداملرحلة التدري�صية
الن�صبة العدداملوؤهل العلميالهتمام

ن�صبة العددالن�ساملئوية
الهتمام

86 %19الأ�ضا�ضية الدنيا
84 %29ذكر68 %29البكالوريو�ض

79 %17املاج�ضتري 

81 %28اأنثى 74 %19الأ�ضا�ضية العليا
83 %11الدكتوراه

57 %19الثانوية

الديني لدى  الوازع  الذاتي يف تنمية  اأعلى ن�ضبة لالهتمام  اأن  يتبني من اجلدول )2( 
%( ، وقد يعزى  الطلبة جاء ل�ضالح معلمي املرحلة الأ�ضا�ضية الدنيا ومعلماتها بلغ )86 
يعي�ضها  اأن  على  ومعلماتها  املرحلة  هذه  معلمو  يحر�ض  التي  الذاتية  املراجعة  اإىل  ذلك 
واأركان  العقيدة  ب�ضوؤون  متزايد  اهتمام  اإىل  بحاجة  اأنهم  �ضعروا  وقد  املرحلة،  هذه  طلبة 
الإميان والتعرف اإىل عامل الغيب الذي يت�ضوق اإليه طلبة هذه املرحلة، ويتح�ضل ذلك اإليهم 
باإثارة دوافعهم الإميانية للتم�ضك بال�ضعائر الإ�ضالمية واأدائها، مما انعك�ض ذلك على اهتمام 
%( ، وقد يعزى  اأعلى ن�ضبة الهتمام لدرجة الدكتوراه )83  املعلمني الذاتي بها. وجاءت 
واأن  الديني،  الوازع  واملعلمات ملفاهيم  املعلمني  الفئة من  لهذه  املعرفية  ال�ضعة  اإىل  ذلك 
احلاجة تدعو اإىل العمق يف تنميتها بالتثاقف والتوا�ضل الفكري باعتبار ذلك من اأ�ضا�ضيات 
درا�ضاتهم الأكادميية العليا يف ال�رصيعة الإ�ضالمية. وتقاربت ن�ضبة الهتمام من املعلمني 
الذكور البالغة )84 %( مع ن�ضبة املعلمات الإناث البالغة )81 %( ، ويف�رص هذا التقارب 
اجلامعية  درا�ضتهم  اأثناء  لديهم  املتكونة  الإيجابية  لالجتاهات  اجلن�ضني  من  امللحوظ 

وللحما�ض الذاتي يف تنمية الوازع الديني لدى طلبتهم. 
الهتمام الجتماعي، وهو ما يتعلق بطبيعة التفاعل مع البيئة املحيطة باملعلمني ب. 

ال�ضعور  يف  اأمورهم  واأولياء  الطلبة  ب�ضاركة  الهتمام  هذا  ويتمثل  اأنف�ضهم،  واملعلمات 
اأحزانهم  وال�ضوؤال عنهم، وم�ضاركتهم يف تخفيف  باأحزانهم، واملبادرة بالطمئنان عليهم 
ال�ضعائر  باأداء  والتوا�ضل  عنهم،  البالء  بتخفيف  والدعاء  ب�ضابهم،  والتعزية  كاملوا�ضاة 
الدينية معهم، وقد جاءت ن�ضب الهتمام الجتماعي موزعة على متغريات الدرا�ضة كما يف 

اجلدول )3( الآتي: 
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جدول )3( 
تو	يع نسب المعلمين والمعلما	 عينة الدراسة من حيث االهتمام االجتماعي

بتنمية الوا	ع الديني لدى الطلبة

ن�صبة العدداملرحلة التدري�صية
الن�صبة العدداملوؤهل العلميالهتمام

ن�صبة العددالن�ساملئوية
الهتمام

19الأ�ضا�ضية الدنيا
87 %29ذكر64 %29البكالوريو�ض79 %

76 %17املاج�ضتري 

76 %28اأنثى 81 %19الأ�ضا�ضية العليا
85 %11الدكتوراه

85 %19الثانوية

واملعلمات  املعلمني  ل�ضالح  جاء  الن�ضب  اأعلى  اأن  يتبني   )3( اجلدول  اإىل  وبالنظر 
اإىل  ، وقد يعزى ذلك   )%  85( بلغت  بن�ضبة  الثانوية وذلك  يدر�ضون طلبة املرحلة  الذين 
بها  يتمتعون  التي  للم�ضداقية  اأمورهم  واأولياء  الطلبة  الديني مع  التوا�ضل  احلر�ض على 
لدورهم الفاعل يف التوجيه والإر�ضاد الديني للطلبة كدفعهم وحفزهم لبذل اجلهد والتوكل 
على اهلل لتاأثريها املبا�رص يف نتائج �ضهادة الدرا�ضة الثانوية العامة. كما جاء الهتمام 
للمكانة  ذلك  يعزى  وقد   ،  )%  85( بن�ضبة  الدكتوراه  درجة  موؤهل  ل�ضالح  الجتماعي 
الجتماعية التي يتبوءونها يف املجتمع، واأثرها الفاعل يف توجيه ال�ضلوك لبناء الوازع 
الديني لدى طلبتهم، وبالنظر اإىل اجلدول )3( يالحظ اأن ن�ضبة الهتمام الجتماعي جاءت 
ل�ضالح جن�ض الذكور )87 %( ولالإناث )76 %( ، وقد يعزى للفر�ض املتاحة للمعلمني 
الدينية  املنا�ضبات  يف  اأمورهم  واأولياء  الطلبة  مع  الجتماعي  التوا�ضل  يف  الذكور 

والجتماعية، وتوا�ضل اللقاءات يف اأماكن العبادات.
ما  ◄ وهو:  الأول،  الرئي�ض  الدرا�ضة  �ضوؤال  من  الثاين  الفرعي  ال�ضوؤال  عن  وبالإجابة 

الديني؟  الوازع  لتنمية  الطلبة  بحاجة  واملعلمات  املعلمني  معرفة  درجة 
نتيجة  جاء  الديني،  الوازع  لتنمية  الطلبة  بحاجة  واملعلمات  املعلمني  معرفة  اأن  يالحظ 
اعتقادهم باأن الوازع الديني يف نفو�ض الن�ضء كلما ازداد قوًة ازدادت الأمة ت�ضامنا، مما 
يوؤكد حاجة الطلبة اإىل التعاون يف �ضبيل اخلري ودرء ال�رص، وازدادت حاجتهم اإىل بناء �ضبل 
الودِّ وتعزيز الألفة واملودة فيما بينهم، واأن الوازع الديني يدعو اإىل الت�ضامن بني الطلبة 
واإىل التكافل الجتماعي بينهم، واحلاجة اإىل التعاون يف �ضبيل اخلري، وبا اأن الوازع الديني 
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هو ثمرة التقوى، فاإن حاجة الطلبة اإىل وازع ديني يحول اخل�ضام اإىل وئام، ويحول الأنانية 
اإىل اإيثار بدًل من الأثرة، واأن اإدراك املعلمني لأهمية الإكثار من مراقبة اهلل عز وجل، يعد 
الغفلة  واجتناب  الزائلة،  امللذات  يف  النغما�ض  من  الن�ضء  لإنقاذ  الأ�ضا�ضية  احلاجات  من 
عن الآخرة، واأن حاجة الطلبة للوازع الديني مهمة لكي ت�ضفو نفو�ضهم وتتطهر قلوبهم مما 
يدفعهم لالبتعاد عن املحرمات، وهو اإجراء وقائي ملنع انت�ضار الفنت واملفا�ضد واجلرائم يف 
املدار�ض والبيئات التعليمية، وفيه مناء لروح البذل والعطاء، وتكوين املثل الأعلى للطلبة، 
وقد جاءت معرفة املعلمني واملعلمات بحاجة الطلبة لتنمية الوازع الديني بالن�ضب الآتية 

كما يف اجلدول )4( 
جدول )4( 

تو	يع نسب معرفة المعلمين والمعلما	 بحاجة الطلبة لتنمية الوا	ع الديني 

ن�صبة العدداملرحلة التدري�صية
الن�صبة العدداملوؤهل العلميالهتمام

ن�صبة العددالن�ساملئوية
الهتمام

75 %19الأ�ضا�ضية الدنيا
86 %29ذكر80 %29البكالوريو�ض

75 %17املاج�ضتري 

83 %28اأنثى 87 %19الأ�ضا�ضية العليا
73 %11الدكتوراه

83 %19الثانوية

اأن ن�ضبة املعرفة بحاجة الطلبة لتنمية الوازع الديني  بالنظر اإىل اجلدول )4( يتبني 
جاءت ل�ضالح املرحلة الأ�ضا�ضية العليا بن�ضبة )87 %( ، وقد يعزى ذلك اإىل اإدراك املعلمني 
ذاكرتهم من  الدينية املخزونة يف  املعرفة  اإىل دمج  املرحلة  واملعلمات حاجة طلبة هذه 
ما ي�ضاحبها من تغريات  يعي�ضونها مع  التي  الواقعية احلرجة  �ضابقة مع اخلربة  �ضفوف 
ج�ضدية وانفعالية وا�ضطرابات عاطفية يلزمها �ضوابط دينية لتنمية الوازع الديني لديهم، 
وبن�ضبة  البكالوريو�ض  درجة  ل�ضالح  فجاءت  العلمي  التح�ضيل  ملتغري  الن�ضب  اأعلى  اأما 
الطلبة  الوقوف على حاجة  املوؤهل من  اأ�ضحاب هذا  متكن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   )%  80(
التدري�ضية  الأكادميية املتح�ضلة باخلربة  امتزاج املعرفة  الديني من خالل  الوازع  لتنمية 
الفتية للمعلمني واملعلمات واملتزامنة مع املعرفة الدينية املكت�ضبة من املمار�ضة الدينية 
العملية والت�ضاركية مع الطلبة، وجاءت الن�ضب متقاربة بني الذكور والإناث، اإذ بلغت الن�ضبة 
)86 %( للذكور وبلغت الن�ضبة لالإناث )83 %( ، وقد يعزى ذلك اإىل ت�ضابه اخلربة احليوية 
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املتنوعة واملكت�ضبة من الوقائع اليومية يف الوقوف على حاجة الطلبة اإىل اأمناط متنوعة 
تراعي فروقهم الفردية وحاجاتهم النفعالية لتنمية الوازع الديني لديهم. 

الرتبوية  ◄ الإجراءات  ما  الثاين:  الرئي�ض  ال�ضوؤال  النتائج املتعلقة بالإجابة عن 
التي يقوم بها املعلمون واملعلمات لتنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟ وقد 
مت التو�ضل اإىل الإجابة عن هذا ال�ضوؤال من خالل الإجابة عن اأ�ضئلة املقابلة الفرعية الثالثة 

الآتية، وهي: 
ما الطرق الرتبوية التي ي�ضتخدمها املعلمون واملعلمات لتنمية الوازع الديني لدى . 1

الطلبة؟ 
ما الو�ضائط التعليمية التي ي�ضتخدمها املعلمون واملعلمات لتنمية الوازع الديني . 2

لدى الطلبة؟ 
الديني . 3 الوازع  لتقومي  التي ميار�ضها املعلمون واملعلمات  التقوميية  الأ�ضاليب  ما 

لدى الطلبة؟ 
وجاءت الإجابة عن الأ�ضئلة الفرعية كالآتي: 

Ú  املعلمون ي�صتخدمها  التي  الرتبوية  الطرق  ما  الأول:  الفرعي  ال�ضوؤال 
واملعلمات لتنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟ 

تبني من ا�ضتجابات عينة الدرا�ضة الطرق الرتبوية التي ي�ضتخدمها املعلمون واملعلمات 
املعلمني  باأداء  العملية  املمار�ضة  الطرق:  هذه  ومن  الطلبة،  لدى  الديني  الوازع  لتنمية 
واملعلمات للعبادات واملعامالت اأمام الطلبة، تذكري الطلبة باملواظبة على اأداء العبادات، 
والرحالت الدينية والزيارات امليدانية برافقة املعلمني واملعلمات للطلبة، كزيارة مقامات 
ال�ضحابة يف منطقة الأغوار، وكهف اأهل الكهف يف اجلنوب ال�رصقي من عمان، واملعارك 
اإىل  جنوبها،  يف  موؤتة  وكمعركة  الأردنية  اململكة  �ضمال  يف  الريموك  كمعركة  الإ�ضالمية 
الكرمي  القراآن  وتالوة  الدينية،  واملحا�رصات  الندوات  اإىل  وال�ضتماع  فحل،  معركة  جانب 
وال�ضتماع اإليه وتدبر اآياته، والقراءة التاأملية يف الأحاديث النبوية والكتب الدينية، والتفكر 
والتاأمل يف خملوقات اهلل ومعجزاته، والقتداء باملثل العليا؛ كالقتداء بر�ضول اهلل �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم، وال�ضحابة الكرام، والوعظ والإر�ضاد واإلقاء اخلطب والدرو�ض الدينية، والأ�ضئلة 
ال�ضابرة والتحويلية للعلماء والدعاة، وقد جاء حتليل البيانات وتوزيعها على عينة الدرا�ضة 

كما يف اجلدول )5( الآتي: 
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جدول )5( 
تو	يع نسب الطرق التربوية التي يستخدمها المعلمون والمعلما	 لتنمية الوا	ع الديني لدى الطلبة

ن�صبة العدداملرحلة التدري�صية
الن�صبة العدداملوؤهل العلميالهتمام

ن�صبة العددالن�ساملئوية
الهتمام

19الأ�ضا�ضية الدنيا
81 %29ذكر19 %29البكالوريو�ض25 %

73 %17املاج�ضتري 

64 %28اأنثى 57 %19الأ�ضا�ضية العليا
67 %11الدكتوراه

64 %19الثانوية

اأن اأكرث الطرق الرتبوية التي ي�ضتخدمها املعلمون واملعلمات  يتبني من اجلدول )5( 
لتنمية الوازع الديني لدى الطلبة كانت ل�ضالح معلمي املرحلة الثانوية وبن�ضبة )64%( 
املرحلة  باأن طلبة  الثانوية  املرحلة  املعلمني واملعلمات يف  اعتقاد  اإىل  ذلك  ، وقد يعزى 
الثانوية اأكرث ا�ضتجابة لهذه الطرق للظروف املهياأة لهم من حيث العمر اجل�ضدي والن�ضج 
الهيئة  اهتمام  زاد  مما  وخارجها،  ال�ضفية  البيئة  يف  باإيجابية  معها  والتفاعل  العقلي، 
واأظهر  الطلبة.  لدى  الديني  الوازع  تنمية  يف  بفاعليتها  لعتقادهم  بمار�ضتها  التدري�ضية 
واملعلمات  املعلمون  ي�ضتخدمها  التي  الرتبوية  الطرق  اأكرث  اأن  وتبويبها  البيانات  حتليل 
جاء ل�ضالح درجة املاج�ضتري وبن�ضبة )73 %( ، وقد يعزى ذلك اإىل امتالك هذه الفئة من 
لتنمية  املنا�ضبة  الطرق  اأف�ضل  املنا�ضبة ل�ضتخدام  املهنية  للكفايات  واملعلمات  املعلمني 
الوازع الديني بحكم التاأهيل اجلامعي املهني الكايف يف طرائق التدري�ض فيما بعد مرحلة 
الإعداد  مرحلة  اأثناء  املتعلمة  الطرق  هذه  تطبيق  يف  املتدفق  وللحما�ض  البكالوريو�ض، 
الطرق  اأكرث  اأن   )5( اجلدول  من  ويتبني  كما  املاج�ضتري.  مرحلة  اأثناء  والرتبوي  امل�ضلكي 
ل�ضالح  كانت  الطلبة  لدى  الديني  الوازع  لتنمية  الدرا�ضة  عينة  بها  تقوم  التي  الرتبوية 
املعلمني الذكور وبن�ضبة )81 %( ، وقد يعزى ذلك الهتمام الوا�ضح من املعلمني نتيجة 
توا�ضلهم مع بيئات متنوعة الثقافة ومتغرية الأمناط الرتبوية، مما يلزمها طرائق تتنا�ضب 

مع متطلبات تلك البيئات التعليمية.
Ú  ال�ضوؤال الفرعي الثاين: ما الو�صائط التعليمية التي ي�صتخدمها املعلمون

واملعلمات لتنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟ 
اإذ اأجابت عينة الدرا�ضة عن ال�ضوؤال الفرعي الثاين املنتمي لل�ضوؤال الرئي�ض الثاين بذكر 
الو�ضائط:  هذه  ومن  الطلبة،  لدى  الديني  الوازع  تنمية  على  امل�ضاعدة  التعليمية  الو�ضائط 
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املدر�ضية،  والإذاعة  الدينية،  والدرو�ض  املنربية،  واخلطب  املدر�ضة،  وم�ضلى  امل�ضجد، 
واملجالت  وال�ضحف  الدينية،  واملناق�ضات  واللقاءات  والندوات  التلفزيونية،  والربامج 
الدينية، والكتب الإ�ضالمية، والرحالت اإىل املقد�ضات الإ�ضالمية، وزيارة مقامات ال�ضحابة 
واملراكز الإ�ضالمية، وامل�ضاركة يف املنتديات الثقافية والإ�ضالمية عرب ال�ضبكة اللكرتونية، 
وتبادل  التعليمية،  والربجميات  اللكرتونية،  املواقع  خالل  من  الجتماعي  والتوا�ضل 
ال�ضوؤال  عن  الدرا�ضة  عينة  اإجابة  جاءت  وقد  اللكرتوين،  الربيد  عرب  اللكرتونية  الر�ضائل 

الفرعي الثاين كما يف اجلدول )6( الآتي: 
جدول )6( 

تو	يع نسب الوسائط التعليمية التي يستخدمها المعلمون والمعلما	 لتنمية الوا	ع الديني لدى الطلبة

ن�صبة العدداملرحلة التدري�صية
الن�صبة العدداملوؤهل العلميالهتمام

ن�صبة العددالن�ساملئوية
الهتمام

21 %19الأ�ضا�ضية الدنيا
68 %29ذكر53 %29البكالوريو�ض

62 %17املاج�ضتري 

57 %28اأنثى 42 %19الأ�ضا�ضية العليا
78 %11الدكتوراه

66 %19الثانوية

ل�ضالح  جاءت  ا�ضتخدامًا  التعليمية  الو�ضائط  ن�ضب  اأعلى  اأن   )6( اجلدول  من  يالحظ 
الأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمو  تالها   ،  )%  66( بن�ضبة  ومعلماتها  الثانوية  املرحلة  معلمي 
العليا بن�ضبة )42 %( ، وكان الأقل ا�ضتخداما للو�ضائط التعليمية معلمو ومعلمات املرحلة 
الفارق امللحوظ بني  ، وقد يعزى هذا   )%  21( ا�ضتخدامه  اإذ بلغت ن�ضبة  الدنيا  الأ�ضا�ضية 
اإىل املوؤثرات التعليمية اخلا�ضة بالو�ضائط التكنولوجية احلديثة، لعتقاد املعلمني  الن�ضب 
واملعلمات متكن طلبة املرحلة الثانوية من ا�ضتخدامها ب�ضبب ثقافتهم التقنية العالية بها. 
التعلم لتنمية  ا�ضتخدامًا وتنوعًا لو�ضائط  الن�ضب  اأكرث  الدكتوراه كانوا  اأن حملة درجة  كما 
الوازع الديني لدى طلبتهم، حيث بلغت )78 %( ، وقد يعزى ذلك اإىل اأن تخ�ض�ضاتهم العليا 
جعلتهم ي�ضتخدمون العديد من الو�ضائط التعليمية بدرجة عالية من التمكن، لتوظيفها يف 
اأبحاثهم الأكادميية، ولعتقادهم بفاعليتها يف تنمية الوازع الديني لدى طلبتهم ودعوتهم 
 )%  68( وبن�ضبة  الأوىل  باملرتبة  الذكور جاء  اأن جن�ض   )6( اجلدول  واأظهر  ل�ضتخدامها. 
لالإناث  اأكرث منها  للذكور  واملتوافرة  املتاحة  التعليمية  الو�ضائط  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   ،

لنح�ضار و�ضائط تعلمهن بو�ضائط حمدودة وتقليدية يقت�رص وجودها يف البيئة املدر�ضية.
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Ú  الأ�صاليب التقويية التي يار�صها املعلمون ال�ضوؤال الفرعي الثالث: ما 
واملعلمات  املعلمون  اأجاب  اإذ  الطلبة؟  لدى  الديني  الوازع  لتقومي  واملعلمات 
عينة الدرا�ضة عن ال�ضوؤال الفرعي الثالث املنتمي لل�ضوؤال الرئي�ض الثاين بذكر جمموعة من 
اإيجابية  واجتاهات  مرغوبة  تغيريات  لإحداث  ميار�ضونها  التي  التقوميية  ال�ضرتاتيجيات 
لتنمية الوازع الديني لدى الطلبة، وهو ما ميكن ت�ضنيفه حتت م�ضمى التقومي الواقعي، ومن 
هذه الإجراءات الإ�ضرتاتيجية: تدريب الطلبة على التزام مقايي�ض لقيا�ض درجة املواظبة على 
العددي، ومراجعة  اأو  اللفظي  التقدير  ، و�ضالمل  )ال�ضطب(  الر�ضد  العبادات، مثل: قوائم  اأداء 
النف�ض على جوانب  الراجعة، ومعاتبة  التغذية  بها يف �ضوء  التي مر  املواقف  لفهم  الذات 
على  القدرة  توافر  درجة  على  والوقوف  التكليفية،  الواجبات  اأداء  يف  التق�ضري  اأو  النق�ض 
التكيف بدل من امل�ضايرة، واإعادة املحاولة للو�ضول اإىل ال�ضواب، وقد جاءت ن�ضب اإجابة 

عينة الدرا�ضة عن ال�ضوؤال الفرعي الثالث كما يف اجلدول )7( الآتي: 
جدول )7( 

تو	يع نسب األساليب التقويمية التي يمارسها المعلمون والمعلما	 لتقويم الوا	ع الديني لدى الطلبة

ن�صبة العدداملرحلة التدري�صية
الن�صبة العدداملوؤهل العلميالهتمام

ن�صبة العددالن�ساملئوية
الهتمام

78 %19الأ�ضا�ضية الدنيا
52 %29ذكر80 %29البكالوريو�ض

65 %17املاج�ضتري 

79 %28اأنثى 81 %19الأ�ضا�ضية العليا
42 %11الدكتوراه

85 %19الثانوية

الأكرث ممار�ضة جاءت ل�ضالح معلمي  التقوميية  الأ�ضاليب  اأن   )7( يتبني من اجلدول 
اخلربة  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   ،  )%  85( ن�ضبته  ما  بلغت  اإذ  ومعلماتها،  الثانوية  املرحلة 
الثانوية  املرحلة  تدري�ض  يف  واملعلمات  املعلمون  اكت�ضبها  التي  املتنوعة  التدري�ضية 
لتنوع مواقف احلياة فيها، والتجارب الواقعية التي عا�ضها الطلبة واطلع عليها املعلمون 
واملعلمات، وتفاعلوا معها، وقد كونت لديهم معايري تقوميية، ي�ضتطيعون من خاللها التعرف 
على كيفية تنمية الوازع الديني لدى طلبتهم. كما ويالحظ اأن حملة درجة البكالوريو�ض هم 
الأكرث قدرة على ا�ضتخدام الأ�ضاليب التقوميية لإحداث تغيريات مرغوبة واجتاهات اإيجابية 
لتنمية الوازع الديني لدى الطلبة، وقد يعزى ذلك اإىل الدورات التدريبية املكثفة التي تعقدها 
وزارة الرتبية والتعليم للمعلمني واملعلمات حديثي التخرج من اجلامعة واخلا�ضة باأمناط 
التقومي الواقعي. وبالنظر اإىل جدول )7( يتبني اأن املعلمات الإناث كانت الأعلى ا�ضتخدامًا 
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يف  للمعلمات  الناقدة  النظرة  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   ،  )%  79( وبن�ضبة  التقوميية  لالأ�ضاليب 
�ضبط �ضلوك الطالبات حلفظ دينهن باعتبارهن زوجات امل�ضتقبل واأمهات الن�ضء. 

النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الرئي�ض الثالث: ما القرتاحات املنا�صبة ملعالة  ◄
الإجابة عن هذا  ا�ضتخال�ض  وقد مت  الطلبة؟  لدى  الديني  الوازع  تنمية  معوقات 

ال�ضوؤال من اإجابات عينة الدرا�ضة على اأ�ضئلة املقابلة الفرعية الأربعة الآتية، وهي: 
Ú  ال�ضوؤال الفرعي الأول: ما املعوقات التي تواجه تنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟
Ú  تنمية معوقات  معاجلة  يف  الرتبوية  الطرق  ت�ضهم  كيف  الثاين:  الفرعي  ال�ضوؤال 

الوازع الديني لدى الطلبة؟ 
Ú  ال�ضوؤال الفرعي الثالث: كيف ت�ضهم الو�ضائط التعليمية يف معاجلة معوقات تنمية

الوازع الديني لدى الطلبة؟ 
Ú  تنمية معوقات  معاجلة  يف  التقوميية  الأ�ضاليب  دور  ما  الرابع:  الفرعي  ال�ضوؤال 

الوازع الديني لدى الطلبة؟ 
ولالإجابة عن ال�ضوؤال الفرعي الأول املنتمي لل�ضوؤال الرئي�ض الثالث تبني من خالل  �

لدى  الديني  الوازع  تنمية  تواجه  اأن هناك معوقات حقيقية  الدرا�ضة  اإجابات عينة  حتليل 
واأن هذه املعوقات ميكن ت�ضنيفها وتوزيعها يف جمالني، هما: معوقات داخلية،  الطلبة، 

ومعوقات خارجية، وذلك كما يلي: 
اأول: معوقات داخلية، وهي معوقات ذات عالقة مبا�رصة بذات الطلبة و�ضخ�ضيتهم، 
مثل: الك�ضل يف املواظبة على العبادات، الرتدد يف الثقة بالآخرين، الهتمام الزائد باأمور 
العبادات  �ضنن  ملمار�ضة  الذاتية  الدافعية  و�ضعف  الجتماعي،  لالنطواء  وامليل  الدنيا، 
الرغبة  وجود  وعدم  التنفل،  و�ضيام  ال�ضحى  و�ضالة  الليل  كقيام  الطاعات؛  من  والنوافل 
الدائمة يف التناف�ض يف العبادة مع الذات، و�ضعف الدافعية للثقافة الدينية، ومنطية العبادة 

التي ن�ضاأ عليها، والرتاخي يف حفظ �ضور القراآن الكرمي والأحاديث النبوية ال�رصيفة.
ثانيا: معوقات خارجية، وهي معوقات ذات عالقة ببيئة الطلبة، مثل: ف�ضاد البيئة 
الأ�رصية،  والأعباء  اليومية  احلياة  متطلبات  وتزايد  املجتمع،  يف  ال�ضائدة  الجتماعية 
والن�ضغال بالعالقات الجتماعية، و�ضعف الإمكانات املادية لزيارة ال�ضعائر واملقد�ضات 
وتعزيزه،  الديني  الوازع  تنمية  يف  ال�ضاحلة  ال�ضحبة  بدور  الإح�ضا�ض  و�ضعف  الإ�ضالمية، 
اأماكن  اإدارة  يف  والنمطية  الديني،  الوازع  لتنمية  املثرية  والأ�ضاليب  الو�ضائط  و�ضعف 
العبادة، وعدم وجود موؤ�ض�ضات دينية تثقيفية رائدة لتنمية الوازع الديني، ومنطية تقدمي 
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الدرو�ض الدينية يف املوؤ�ض�ضات الدينية بطرق تقليدية.
ت�ضهم  � الثالث: كيف  الرئي�ض  لل�ضوؤال  املنتمي  الثاين  الفرعي  ال�ضوؤال  عن  ولالإجابة 

عينة  اأفراد  ذكر  الطلبة؟  لدى  الديني  الوازع  تنمية  معوقات  معاجلة  يف  الرتبوية  الطرق 
ا�ضتخدام  منها:  الديني،  الوازع  تنمية  معوقات  ملعاجلة  الإجراءات  من  جمموعة  الدرا�ضة 
طرق مثرية لالنتباه وحترك الوجدان للمتابعة، وا�ضتخدام طرق تراعي اخل�ضائ�ض النف�ضية 
والجتماعية للطلبة بتفريد الطرق الرتبوية با يتوافق مع متغريات حاجة الطلبة النف�ضية 
احليوية،  املواقف  يف  احلديثة  الرتبوية  الطرق  وتوظيف  الفردية،  وفروقهم  والجتماعية 
وتطوير طرائق التدري�ض التقليدية با يتوافق مع متغريات الع�رص، وقد جاءت ن�ضب اإجابات 

عينة الدرا�ضة كما يف اجلدول )8( الآتي: 
جدول )8( 

تو	يع نسب مساهمة الطرق التربوية في معالجة معوقا	 تنمية الوا	ع الديني لدى الطلبة 
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س: األساليب التربوية. و: الوسائل التعليمية. ق: االستراتيجيات التقويمية

اأعلى الن�ضب جاءت ل�ضالح املرحلة الأ�ضا�ضية العليا، وقد  اأن   يتبني من اجلدول )8( 
ال�ضتجابة  على  املرحلة  هذه  يف  الطلبة  لقدرة  واملعلمات  املعلمني  اإدراك  اإىل  ذلك  يعزى 
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لتنمية الوازع الديني لتنا�ضبها مع متغريات اأعمارهم الفطرية، وجاءت اأعلى الن�ضب ملتغري 
التح�ضيل العلمي ل�ضالح درجة الدكتوراه، وقد يعزى ذلك للخربة املتوافرة لديهم يف حتديد 
اأبحاثهم الأكادميية وو�ضع الفر�ضيات التخمينية للحل ال�ضحيح، كما  م�ضكلة الدرا�ضة يف 
بلغت ن�ضبة الذكور بـ )63 %( ، مقارنة مع ن�ضبة الإناث البالغة )47 %( ، وقد يعزى ذلك 
يف  الذكور  املعلمون  بها  يتميز  التي  العليا،  الدرا�ضات  ن�ضبة  مع  الذكور  ن�ضبة  ارتباط  اإىل 

موا�ضلة تعليمهم العايل اأكرث من املعلمات. 
الثالث: كيف ت�ضهم  � الرئي�ض  لل�ضوؤال  الثالث املنتمي  الفرعي  ال�ضوؤال  ولالإجابة عن 

الو�ضائط التعليمية يف معاجلة معوقات تنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟ اأجاب اأفراد عينة 
الدرا�ضة بذكر جمموعة من الإجراءات، وقد جاءت كالآتي: ال�ضرتاك يف منتديات دينية من 
خالل ال�ضبكة العنكبوتية، وبرجمة قنوات التلفاز على الندوات والربامج الدينية، ومتابعة 
الدينية وترقب بثها عرب و�ضائل  الدينية، والحتفاء باملنا�ضبات والحتفالت  امل�ضل�ضالت 
الإعالم املتاحة، وزيارة املقد�ضات وال�ضعائر الدينية كاأداء منا�ضك العمرة، وزيارة اأ�رصحة 
اإىل  وبالرجوع  القراآن،  العبادة كامل�ضاجد ومراكز حتفيظ  اأماكن  والتوا�ضل مع  ال�ضحابة، 
الن�ضب  اأن معلمي املرحلة الأ�ضا�ضية العليا ومعلماتها، قد جاء باأعلى  اجلدول )8( يالحظ 
اإتقان  من  الطلبة  متكن  الدرا�ضة  عينة  اعتقاد  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   ،  )%  75( بلغت  حيث 
ا�ضتعمال هذه الو�ضائط، وقدرتهم على توظيفها وتوافر الرغبة يف ا�ضتخدامها، كما وي�ضري 
اجلدول )8( اإىل اأن عينة الدرا�ضة من فئة درجة البكالوريو�ض قد جاءت باأعلى الن�ضب، حيث 
الو�ضائط  على  العتماد  اأهمية  الدرا�ضة  عينة  اعتقاد  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   ،  )%  71( بلغت 
التعليمية احلديثة واملتطورة يف تنمية الوازع الديني، لعموم انت�ضار ا�ضتخدامها بني الطلبة، 
اإ�ضافة اإىل حيوية املعلمني واملعلمات يف الرغبة برافقة الطلبة يف الرحالت وم�ضاركتهم 
يف الحتفالت واملنا�ضبات الدينية، ويتبني من اجلدول ذاته اأن ن�ضبة املعلمات الإناث قد 
بلغت )79 %( ، وهي اأعلى من ن�ضبة املعلمني، وقد يعزى لعتقاد املعلمات اأن الطالبات 
الديني،  الوازع  تنمية  يف  الفاعلة  التعليمية  الو�ضائط  من  ال�ضتفادة  �ضبل  لديهن  يتوافر 
لتواجدهن الدائم يف املنازل املتوافر فيها و�ضائط متعددة كالتلفاز، واملذياع، واحلا�ضوب، 

اإ�ضافة اإىل مرافقتهن لالأ�رصة يف الزيارات الدينية.
ولالإجابة عن ال�ضوؤال الفرعي الرابع املنتمي لل�ضوؤال الرئي�ض الثالث: ما دور الأ�ضاليب  �

التقوميية يف معاجلة معوقات تنمية الوازع الديني لدى الطلبة؟ اأجاب املعلمون واملعلمات 
على  بالندم  الذات  مراجعة  كالآتي:  جاءت  وقد  التقوميية،  الأ�ضاليب  من  جمموعة  بذكر 
اخلطايا والذنوب والتوبة وال�ضتغفار واللتجاء اإىل اهلل، وتقومي الذات بحا�ضبة النف�ض على 
الأخطاء وتعزيزها بفعل اخلريات، وتقومي الجتهاد يف الطاعة، وتنظيم برنامج للمواظبة 
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على اأداء العبادات والأعمال ال�ضاحلة ب�ضكل يومي كاأداء الفرائ�ض يف امل�ضاجد واملواظبة 
الأقرباء  لزيارة  اأ�ضبوعي  برنامج  وتنظيم  الليل،  وقيام  ال�ضحى،  النوافل ك�ضالة  اأداء  على 
اتباع جنازة،  اأو  �ضهر،  اأيام من كل  اأو �ضهري ك�ضيام ثالثة  الأرحام،  اأو ذوي  اأو املر�ضى 
مع �رصورة اإخ�ضاع هذه الربامج للمتابعة واملحا�ضبة الذاتية. وبالرجوع اإىل اجلدول )8( 
اإىل  ، وقد يعزى ذلك   )%  76( اإذ بلغت  الن�ضب،  باأعلى  الثانوية جاءت  اأن املرحلة  يالحظ 
اعتقاد املعلمني واملعلمات قابلية الطلبة يف هذه املرحلة الثانوية يف الو�ضول اإىل مرحلة 
التاأمل والتدبر والتب�رص يف الأمور والقدرة على اإ�ضدار الأحكام على �ضلوكهم الديني، كما 
يتبني من اجلدول )8( اأن حملة درجتي املاج�ضتري والدكتوراه بعد حتليل جميع الإجابات 
%( ، ولدرجة  اإذ بلغت الن�ضبة لدرجة املاج�ضتري )78  قد تقاربت يف الن�ضب اإىل حد بعيد، 
العلمية املكت�ضبة من حت�ضيلهم  ، وقد يعزى ذلك لتميزهم باملنهجية   )% الدكتوراه )76 
ذاته  اجلدول  ومن  لديهم،  املتح�ضلة  النتائج  �ضوء  يف  الأحكام  اإ�ضدار  يف  العايل  العلمي 
، وقد يعزى ذلك   )% اإذ بلغت )76  الذكور  الن�ضب جاءت ل�ضالح املعلمني  اأعلى  اأن  يتبني 
اإىل اعتقاد املعلمني بقدرة الطلبة على اإح�ضا�ضهم بعظم امل�ضوؤولية التي حتملوها لإ�ضالح 
َها  {اأَُيرّ اأدائهم يف حتمل امل�ضوؤولية، انطالقًا من قوله تعاىل:  الأ�رصة، وحاجتهم اإىل تقومي 

َجاَرة} )التحرمي: 6( . اَلرِّذيَن اآَمُنوا ُقوا اأَْنُف�َصُكْم َواأَْهِليُكْم َناراً َوُقوُدَها الَنرّا�ُس َواحْلِ

التحقق من النتائج: 
الدرا�ضات  ملراجعة  الباحث  عمد  الدرا�ضة  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  من  وللتحقق 

ال�ضابقة واأدبيات مو�ضوع الدرا�ضة، للتحقق من النتائج التي تو�صل اإليها كما يلي: 
اأول: اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن هناك اهتمامًا وا�ضحًا للمعلمني واملعلمات بتنمية  ♦

الوازع الديني لدى الطلبة، واأن هذا الهتمام يكن ت�صنيفه يف حمورين رئي�صني، هما: 
اهتمام ذاتي، ويتمثل يف الطالع الوا�ضع على املفاهيم وامل�ضطلحات امل�ضاهمة  �

يف تنمية الوازع الديني لدى الطلبة ومناق�ضتها معهم يف ندوات مدر�ضية اأو مواقف تعليمية، 
املدر�ضة،  م�ضلى  ويف  الطلبة  مع  اأدائها  على  واملداومة  العبادات  باأداء  الذاتي  واللتزام 
وتتفق هذه النتيجة اإىل حد بعيد مع درا�ضة داود وبلنت )2008( التي توؤكد اأن اأثر مفهوم 
الوازع الديني يتحقق من خالل الهتمام باجلانب العملي املبا�رص من الت�رصيع، وتتفق هذه 
النتيجة اإىل حد قريب مع درا�ضة ماجوميدوفنا )2006( يف اأن املراقبة الذاتية ت�ضاعد على 
�ضبط ت�رصفات الإن�ضان واأفعاله، ومع درا�ضة اإ�ض�رص )Escher, 2013( يف اأن امليل اإىل فهم 

الذات والآخرين يقوي الوازع الديني.
معنوياتهم،  � ورفع  اأحزانهم  الآخرين  م�ضاركة  يف  ويتمثل  اجتماعي،  اهتمام 

اإىل حد ما مع درا�ضة  النتيجة  والتنا�ضح باخلري واملعروف معهم، وتتفق هذه  والتوا�ضل 
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الع�ضاف )2012( يف اأن الدوافع املحركة لنوازع ال�رص هي غياب الوازع الديني من نفو�ض 
الب�رص.
جمموعة  ♦ �ضملت  الإجراءات  من  جمموعة  هناك  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  ثانيا: 

اأكدت �رصورتها عينة  التي  التقوميية  والأ�ضاليب  التعليمية  والو�ضائط  الرتبوية  الطرق  من 
للعبادات  العملية  املمار�ضة  الطرق:  هذه  ومن  الطلبة،  لدى  الديني  الوازع  لتنمية  الدرا�ضة 
 )Escher, 2013( اإ�ض�رص اإىل حد ما مع درا�ضة  ال�ضعائر الدينية، وتتفق هذه النتيجة  واأداء 
التي توؤكد اأن تواتر الن�ضاط الديني وممار�ضته با�ضتمرار، واملحافظة على التعاليم الدينية يف 
البيئات املدر�ضية، يعزز الوازع الديني لدى الطلبة، ومن الو�ضائط التعليمية امل�ضاعدة على 
الديني لدى الطلبة: امل�ضجد، والإذاعة والتلفاز، وال�ضحف واملجالت والكتب  الوازع  تنمية 
اللكرتونية،  واملواقع  واحلا�ضوب  الإ�ضالمية،  املقد�ضات  اإىل  والرحالت  الإ�ضالمية،  الدينية 
 Griebel &( وبارك  جليرب  درا�ضة  مع  ما  بدرجة  النتيجة  هذه  وتتفق  اللكرتوين،  والربيد 
Park, 2014(، يف احلاجة لإعادة تف�ضري الأعمال العتيادية يف �ضوء امل�ضطلحات الدينية 

ذات الأثر يف تنمية الوازع الديني.
ثالثا: اأظهرت نتائج الدرا�ضة جمموعة من القرتاحات املنا�ضبة ملعاجلة معوقات  ♦

لالنتباه  مثرية  طرق  ا�ضتخدام  املقرتحات:  هذه  ومن  الطلبة،  لدى  الديني  الوازع  تنمية 
املنتديات  وامل�ضاركة يف  للطلبة،  والجتماعية  النف�ضية  اخل�ضائ�ض  مراعاة  على  بقدرتها 
الدينية، وح�ضور الحتفالت الدينية وامل�ضاركة فيها، وتنظيم برنامج للمواظبة على اأداء 
العبادات، وتتفق هذه النتيجة اإىل حد بعيد مع درا�ضة ماجوميدوفنا )2006( يف اأن و�ضائل 
اإ�ضالح الوازع الديني تتمثل يف رعاية الفطرة حفظًا وتنميًة بالرتبية اخللقية النابعة من 

الإميان التي تعتمد على تزكية النف�ض.
رابعًا: اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن دور املعلمني واملعلمات جاء بن�ضب متفاوتة غري  ♦

ثابتة يف تنمية الوازع الديني يف �ضوء متغريات الدرا�ضة.
يف �صوء نتائج الدرا�صة، تو�صل الباحث اإل ال�صتنتاجات الآتية: 

الديني  ♦ الوازع  بتنمية  واملعلمات  املعلمني  باهتمام  املتعلقة  ال�ضتنتاجات  اأول: 
لدى الطلبة، اإذ اأكدت نتائج الدرا�ضة وجود اهتمام ذاتي ويتمثل يف تعريف الطلبة املزيد عن 
مفهوم الوازع الديني، والإقبال على تنميته يف مواقف حيوية، واهتمام اجتماعي، ويتمثل 

ب�ضاركة الطلبة واأولياء اأمورهم م�ضاعرهم وزيارتهم لتخفيف اأحزانهم.
املعلمون  ♦ بها  يقوم  التي  الرتبوية  بالإجراءات  املتعلقة  ال�ضتنتاجات  ثانيا: 

الرتبوية  الأ�ضاليب  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت  اإذ  الطلبة،  لدى  الديني  الوازع  لتنمية  واملعلمات 
بها  يقوم  التي  الرتبوية  الإجراءات  اأهم  من  التقوميية  والأ�ضاليب  التعليمية،  والو�ضائط 
العملية  املمار�ضة  اإىل  كالدعوة  الطلبة،  لدى  الديني  الوازع  لتنمية  واملعلمات  املعلمون 
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التقوميية  الإجراءات  ومن  العبادة،  دور  يف  عليها  واملواظبة  الدينية  وال�ضعائر  للعبادات 
مراجعة الذات، ومتحي�ض الأعمال ال�ضاحلة من املفا�ضد ال�ضالة.

ثالثا: ال�ضتنتاجات املتعلقة بالقرتاحات املنا�ضبة ملعاجلة معوقات تنمية الوازع  ♦
اأداء  اإذ ي�ضتنتج وجود معوقات داخلية، مثل: الك�ضل يف املواظبة على  الديني لدى الطلبة، 
العبادات، ومعوقات خارجية ك�ضعف البيئة الدينية ال�ضائدة يف املجتمع، ومن الإجراءات 
التعليمية  والو�ضائط  الرتبوية  الطرق  مراعاة  املعوقات:  هذه  ملعاجلة  املنا�ضبة  الرتبوية 
للخ�ضائ�ض النف�ضية والجتماعية للطلبة، ومن الإجراءات التقوميية مراجعة الذات بالندم 

على الذنوب بالتوبة.
الديني  ♦ الوازع  تنمية  واملعلمات يف  املعلمني  بدور  املتعلقة  ال�ضتنتاجات  رابعًا: 

متفاوتة  بن�ضب  واملعلمات  املعلمني  دور  جاء  اإذ  الدرا�ضة،  متغريات  �ضوء  يف  الطلبة  لدى 
غري ثابتة من حيث الطرق الرتبوية والو�ضائط التعليمية والأ�ضاليب التقوميية امل�ضاهمة يف 
تنمية الوازع الديني، مع �رصورة ا�ضتفادة الطلبة من خربات املعلمني واملعلمات ودرجاتهم 
جن�ضهم  مع  يتوافق  وبا  امل�ضئولية  حتمل  يف  ودورهم  الديني،  الوازع  تنمية  يف  العلمية 

ومراحلهم الدرا�ضية.
التوصيات: 

با�صتعرا�س النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة، تو�صي الدرا�صة بالآتي: 
الوازع . 1 تنمية  اأولويات  من  اأنها  اإذ  للطلبة  والنفعالية  النف�ضية  باحلالة  الهتمام 

الديني لديهم.
اإتاحة الفر�ض للطلبة للم�ضاركة يف اأن�ضطة ذات اهتمامات دينية لرفع معنوياتهم . 2

الإميانية.
التكنولوجية . 3 الو�ضائط  ا�ضتخدام  حول  واملعلمات  للمعلمني  تدريبية  دورات  عقد 

احلديثة يف تنمية الوازع الديني لدى الطلبة.
اإثارة اهتمام الطلبة لتقومي ممار�ضاتهم التطبيقية اأثناء اأدائهم العبادات الدينية.. 4
باأ�ضاليب . 5 لديهم  الديني  الوازع  تنمية  معوقات  على  التغلب  على  الطلبة  م�ضاعدة 

م�ضوقة تراعي خ�ضائ�ض الطلبة النف�ضية والجتماعية.
ال�ضعائر . 6 لأداء  اهتمامهم  واإثارة  املقد�ضات  لزيارة  للطلبة  تنظيم رحالت جماعية 

الدينية.
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