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 البحث الجامعي

 إلاشالمية ثطبيم التربية إلاشالمية البيئية فى املذرشة إلابحذائية

 "املزهز إلاشالمي" بفونوروغوالطبيعية 
 

 إٓساز :

 محمىزة

 01001123ضكم اللُس : 

 

 إؿطاف :

 السوهخىض ماضهى هىض هللا املاحؼخحر

ُف :   086117111111010110ضكم الخُى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلاػالمُتكؼم التربُت 

 ولُت ٓلىم التربُت و الخٔلُم

 حامٔت مىالها مالً إبطاَُم إلاػالمُت الحيىمُت ماالهم

 م1105ًىهُى, 



 ب
 

 
 

 البحث الجامعي

 

إلاشالمية  ثطبيم التربية إلاشالمية البيئية فى املذرشة إلابحذائية

 الطبيعية "املزهز إلاشالمي" بفونوروغو
ليلُت ٓلىم  (S-0زضحت ػطحاها)ملسم إلهماٌ بٔى ؿطوي إلادخباضللحلٌى 

 التربُت و الخٔلُم فى كؼم التربُت إلاػالمُت

 

 إٓساز :

 محمىزة

 01001123ضكم اللُس : 

 

 إؿطاف :

 السوهخىض ماضهى هىض هللا املاحؼخحر

ُف :   086117111111010110ضكم الخُى

 

 

 

 

 

 

 

 كؼم التربُت إلاػالمُت

 ولُت ٓلىم التربُت و الخٔلُم

 مالً إبطاَُم إلاػالمُت الحيىمُت ماالهمحامٔت مىالها 

 م1105ًىهُى, 



 ج
 

 
 

 ثلزيز لجنة املناكشة
 

 بصم هللا الزحمن الزحيم

 للس اهخفذ مىاكـت َصا البحث الجامعي الصي كسمه :

 : محمىزة   إلاػم

 01001123:   ضكم اللُس

: جٌبُققققققم التربُققققققت إلاػققققققالمُت البُاُققققققت فققققققى املسضػققققققت إلابخسااُققققققت  مىهْى البحث

 إلاػالمُت الٌبُُٔت "املطهع إلاػالمي" بفىهىضوغى.

فقى كؼقم التربُققت   (S-0و كقطضث اللجىقت بىحا قه و اػقخحلاكه زضحقت ػقطحاها)

إلاػقققققققققالمُت ٓلقققققققققىم التربُقققققققققت و الخٔلقققققققققُم حامٔقققققققققت مىالهقققققققققا مالقققققققققً إبقققققققققطاَُم إلاػقققققققققالمُت 

 م. 1104/1105الحيىمُتماالهم للٔام السضاسجي 
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 ثلزيز رئيض اللصم
 البحث الجامعي

 

جٌبُم التربُت إلاػالمُت البُاُت فى املسضػت إلابخسااُت إلاػالمُت الٌبُُٔت "املطهع 

 إلاػالمي" بفىهىضوغى

 ملسم ب:

 محمىزة

 01001123ضكم اللُس: 

طا  ر جحٍط  م1105مً ًىهُى  01بماالهف فى الخاٍض

 

 



 ه
 

 
 

 شهادة إلاشخشار
 : محمىزة إلاػم

 01001123:  ضكم اللُس

 : التربُت إلاػالمُت اللؼم

 : السوهخىض ماضهى هىض هللا املاحؼخحر املـطف

: جٌبُم التربُت إلاػالمُت البُاُت فى املسضػت إلابخسااُت   مىهْى البحث

 طهع إلاػالمي" بفىهىضوغى.إلاػالمُت الٌبُُٔت " امل

 
 



 و
 

 
 

 ثلزيز املشزف
 

 بؼم هللا الط مً الط ُم

 : جلسم إلى  لطجىم َصا البحث الجامعي الصي كسمخه البا ثت 

 

 : محمىزة   إلاػم

 01001123:   ضكم اللُس

:  جٌبُققققم التربُققققت إلاػققققالمُت الببِةُققققت فققققى املسضػققققت  إلابخسااُققققت  مى هْى البحث

 "املطهع إلاػالمي" بفىهىضوغى إلاػالمُت الٌبُُٔت

 

و كس هِطها فى  م الىِط. و أزدلىا فيهبغى الخٔسًالث و إلاكال اث الالظمت لُيىن 

فى ؿيل املٌلىب إلػخفاء ؿطوي املىاكـت إلجمام السضاػت و الحلٌى ٓلى زضحت 

فى كؼم التربُت إلاػالمُت ولُت ٓلىم التربُت و الخٔلُم حامٔت مىالها   (S-0ػطحاها)

 م.1104/1105لً إبطاَُم إلاػالمُت الحيىمُت ماالهم للٔام السضاسجي ما
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 السوهخىض ماضهى هىض هللا املاحؼخحر املصهطاث املـطف

 املحاهط فى ولُت ٓلىم التربُت و الخٔلُم

 حامٔت مىالها مالً إبطاَُم إلاػالمُت الحيىمُت
 

 : البحث الجامعي محمىزة الحاٌ

 )أضبٔت(وسخت3:  الخٔلم

 املحترم الى

ٓمُس ولُت ٓلىم التربُت و الخٔلُم حامٔت مىالها مالً إبطاَُم إلاػالمُت الحيىمُت 

 ماالهم

 فى ماالهم

 الؼالم ٓلُىم و ض مت هللا و بطواجه

بٔس كُام الخىحهاث للبحث الجامعي, ػىاء مً  ُث املحخىي و اللغت و جلىُاث 

 ما ًلي :الىخابت و بٔس كطاءة َصا البحث الجامعي للٌالبت فُ

 : محمىزة    إلاػم

 01001123:    ضكم اللُس

 : التربُت إلاػالمُت    اللؼم

: جٌبُم التربُت إلاػالمُت البُاُت فى املسضػت  مىهْى البحث الجامعي

إلابخسااُت إلاػالمُت الٌبُُٔت " املطهع إلاػالمي" 

 بفىهىضوغى.

ملا له الىفئ واػخىماٌ  فحري املـطف أن البحث الام لخلسًمه الى محلؽ املىاكـت,

 الـطوي املؼخلعمت.

 و الؼالم ٓلُىم و ض مت هللا و بطواجه
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 طالبةإكزار ال
 

 أها املىكٕ أزهاٍ :

 : محمىزة  إلاػم

 01001123:  ضكم اللُس

 : مازًىن  الٔىىان

 

أكطبققققذن َققققصا البحققققث الجققققامعي الققققصي دوققققطجه لخققققىفحر ؿققققطوي الىحققققا  لىُققققل 

إلاػقالمُت ولُقت ٓلقىم التربُقت و الخٔلقُم حامٔقت مىالهقا زضحت ػطحاها فى كؼم التربُقت 

مالً إبطاَُم إلاػالمُت الحيىمُت ماالهم جحذ املىهْى : جٌبُقم التربُقت إلاػقالمُت 

 البُاُت فى املسضػت إلابخسااُت الٌبُُٔت " املطهع إلاػالمي" بفىهىضوغى.

. و إشا دوققطجه و هخهخقققه بىف قققجي و مققا ظوضجقققه مقققً إبققساْ غحقققري أو جقققذلُف  دقققط

أزعقققى أ قققس اػقققخلباال أهقققه مقققً جذلُفقققه و جهُقققحن أهقققه فٔقققال لقققِؽ مقققً بحةقققي فقققذن اجحمقققل 

املؼقققققعولُتٓلى شلقققققً, و لقققققً هيقققققىن املؼقققققعولُت ٓلقققققى املـقققققطف أو ٓلقققققى مؼقققققعولي كؼقققققم 

التربُقققققققت إلاػقققققققالمُت ولُقققققققت ٓلقققققققىم التربُقققققققت و الخٔلقققققققُم حامٔقققققققت مىالهقققققققا مالقققققققً إبقققققققطاَُم 

 إلاػالمُت الحيىمُت ماالهم.

 كطاض بىاء ٓلى ضغببي الخاكت و ال ًحبروي أ س ٓلى شلً. طض َصا إلا

 

 

 



 ط
 

 
 

 إهذاء

الحمسهلل ضب الٔاملحن و كالة و ػلم ٓلى ضػٌى هللا و ٓلى أله و أصحابه و مً زٓا 

 بسٓىجه و اجسي بهساٍ, أما بٔس

 : أهذي هذا البحث الجامعي

 والساوي املحبىبان أبي ػالمت و أمي إهساْ ػىهاضػُه.

م إلاًمان. أدان املحبىبان  ػلُم فطابىوو و ٓبس املحُس الٍظ

فاٌ و املسضػت إلابخسااُت الحيىمُت  و الى حمُٕ  ػاجص و  ػخاشاث مً جطبُت ً 

بىالغان ػاضوث, املسضػت املخىػٌت "إلاػالم" بحاضوػان مالضان فىهىضوغى و, و 

ت إلاػالمُت الحيىمُت الثاهُت بماز ًىن و هصلً حمُٕ  ػاجص فى املسضػت الثىاٍو

  ػاجص و  ػخاشاث فى ولُت ٓلىم التربُت و الخٔلُم.

 حزاهم هللا أحصن الجزاء
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 إلاشتهالٌ

 

...                 ...

...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri1... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Al-Qur’an dan Terjemahannya DEPAG (Bandung: Sygma Examedia, 2009), hlm. 250. 
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 مة الشىز و الحلذًزول

م املللقىز, امللقً املٔبقىز,   مسا وؿقىطا هلل, الحمقس هلل الغفقىض القىزوز, الىقٍط

كقققسًم الىحقققىز, املخٔقققالى ٓقققً  مثقققاٌ و  ؿقققياٌ و الجهقققاث و الحقققسوز, ال ًذفققق  ٓلُقققه 

اللُقالى الؼقىز, و ٌؼقمٕ  قؽ القسوز فقى دقالٌ الٔقىز, و جقطزز زبِب الىملت الؼىزاء فى 

 هفققاغ فققى الهبققىي و اللققٔىز, اللققازض فمققا ػققىاٍ فهققى بلسضجققه الىحققىز, و بمـققُاخه 

ف  كقققساض. و أؿقققهس أن  بُهىقققا ػقققُسها س كقققلى هللا ٓلُقققه و ػقققلم ٓبقققس هللا و  جلقققاٍض

 ضػىله و  بِبه.

س أن أكسم دالم الـىط بمىاػبت نهاًت ه  خابت البحث, مً أولةً :فذٍض

فوقققققُلت  ػقققققخاش القققققسوهخىض مىحُقققققا ضاَقققققاضحى املاحؼقققققخحر بىكقققققفه مقققققسًط  .1

 حامٔت مىالها مالً إبطاَُم إلاػالمُت الحيىمُت بماالهم.

فوُلت السوهخىض هىض ٓلي املاحؼخحر بىكفه ٓمُس ولُت ٓلقىم التربُقت و  .2

 الخٔلُم.

ِؽ كؼققم التربُققت فوققُلت الققسوهخىض مققاضهى هققىض هللا املاحؼققخحر بىكققفه ضاقق .3

 إلاػالمُت و هصلً املـطف ٓلى زٓمه  بي ًخم هخابت َصا البحث.

حمُقٕ  ػقاجص و  ػقخاشاث فقى ولُقت ٓلقىم التربُقت و الخٔلقُم, و هقصلً فققى  .4

 املٔهس ػىهان أمباٌ الٔالي الصًً كس إضؿسوي مىص أضبٕ ػىىاث.

مي" ضااقققققققِؽ املسضػقققققققت إلابخسااُقققققققت إلاػقققققققالمُت الٌبُُٔقققققققت " املطهقققققققع إلاػقققققققال  .5

بفىهىضوغقققققى و حمُقققققٕ املٔلمقققققحن فيهقققققا, ٓلقققققى  وكقققققاث و الفطكقققققاث إلجبقققققاْ 

 أوـٌت السضاػُت فيها.



 ل
 

 
 

الٌققققققالب املسضػققققققت إلابخسااُققققققت إلاػققققققالمُت الٌبُُٔققققققت " املطهققققققع إلاػققققققالمي"  .6

بفىهىضوغى, منها ظاوي, مىسجى, الٌاف, الفخح, و حمُٕ الٌالب فى الفلل 

 الثاوي و  ّوٌ.

ن و حمُققٕ  ػققطة الققصًً أٓققاهىا و زٓققىا الققى هللا والققساوي و أدققىاوي املحبققح .7

 لىحاحي.

 كسكاء فى كؼم التربُت إلاػالمُت داكت فى الفلل السولي للٔطابُت و  .8

هققققققققققصلً حمُققققققققققٕ  كققققققققققسكاء فققققققققققى املٔهققققققققققس و هققققققققققصلً فققققققققققى  ػققققققققققطة بُققققققققققسًً 

 ( ماالهم.IYOIN( و إًىًٍ)KBMBمِ جي)

لققم ًققصهط مققً الققصي ٌؼققآس و ٌؼققهل ٓققً زضاػققبي فققى أضبققٕ ػققىىاث الققصًً  .9

 وا س فىا س.

قس ٌٔقطف ٓقً التربُقت إلاػقالمُت  أضحى بهصا البحث هافٕ ملً ًلطأ و هقافٕ ملقً ًٍط

 البُاُت. و الٔفى إشا وان  دٌاااث و ًطحى ًٓ إلاكترا ت البىااُت لُىمل ٓىه.

 

 املعلفت,     

      

 محمودة     

 01001123ضكم اللُس:      
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 ٌ  كائمة الجذو

 السضاػاث الؼابلت  :0.0الجسٌو 

 فطوق امللاضهت بحن املسضػت الٌبُُٔت و  دط  :1.0الجسٌو 

 كاامت املٔلمحن   :3.0الجسٌو 

 وػاال املسضػت  :3.1الجسٌو 

ٌ   :3.2الجسٌو   الىفاات الطاِؼُت للفلل  ّو

 الىفاات الطاِؼُت للفلل الثاوي  :3.3الجسٌو 

 املسضػت جذٌٍُ  وـٌت الٌبُُٔت داضج  :3.4الجسٌو 

 جذٌٍُ  وـٌت الٌبُُٔت داضج املسضػت  :4.0الجسٌو 

تي   :4.1الجسٌو   1102دلم املىهج الًى
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 مححويات الصوار

 أَساف التربُت إلاػالمُت  :1.0اللىضة 

 الىىاحي فى التربُت إلاػالمُت  :1.1اللىضة 

 أهىاْ التربُت البُاُُت  :1.2اللىضة 

 ػٌط الخٌبُم   :1.3اللىضة 

 جحلُل الخٌبُم  :1.4اللىضة 

ٌت ملىكٕ املسضػت  :3.0اللىضة   دٍط

 دمؽ ؿٔاض املسضػت.  :4.0اللىضة 
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 مححويات املالحم

 مال م اللىاض :0امللحم 

 الطػالت إلاشهُت  :1امللحم 

تي   :2امللحم   1102حسٌو الخلم التربُت البُاُت مىاػبا باملىهج الًى

 هلىق امللابلت  :3امللحم 

 َُياٌ املىِمت  :4امللحم 

مه  :5امللحم  دٌت السضغ و جلٍى

 بُاهاث الٌالب  :6امللحم

جحلُل أهماي التربُت إلاػالمُت البُاُت فى املسضػت إلابخسااُت  : 7امللحم 

 الٌبُُٔت "املطهع إلاػالمي" بفىهىضوغى

ت فى  وـٌت داضج املسضػت :8امللحم  اللُم التربٍى
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 املححويات
 ب  ..............................................................................................  املىهْىكفحت 

ط لجىت املىاكـت  ج  .......................................................................................  جلٍط

ط ضاِؽ اللؼم.......................................................................................  ز  ...... جلٍط

 ٌ  ..... ؿهازة إلاػدـاض ...........................................................................................

ط املـطف  و  ...................................................................................................  جلٍط

 ظ  ............................................................................................. املصهطاث املـطف 

    ...................................................................................................  إكطاض الٌالبت 

 ي  ..............................................................................................................  إَساء

 ي  ........................................................................................................... إلاػتهالٌ

 ن  ...................................................................................... ولمت الـىط و الخلسًط

 ٌ  م  ................................................................................................... كاامت الجسو

اث اللىاض  ن  .............................................................................................. محخٍى

اث املال م  غ  ............................................................................................... محخٍى

اث  ْ  .......................................................................................................... املحخٍى

 ق  ............................................................................................. مؼخلخم البحث

 الباب ألاٌو : ملذمة

 0  .......................................................................................  البحثأ. ػُاق 

 3  ..................................................................................... ب. أػةلت البحث

 3  ................................................................................... ث. أَساف البحث

 3  ....... ر. فىااس البحث ...............................................................................

 4  .............................................................................ج. السضاػاث الؼابلت 

 6  ..........................................................................  . جحسًس امللٌال اث 

 الباب الثاني : إلاطاري النظزي 

 8  ..................................................................................  أ. مفهىم الخٌبُم 
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  8  .................................................................... ب. مفهىم التربُت إلاػالمُت 

 08  ......................................................................... البُاُتث. مفهىم التربُت 

 21  ........................................................ ر. مفهىم التربُت إلاػالمُت البُاُت 

 الباب الثالث : منهج البحث

 24  .......................................................................... أ. مىهج البحث و مسدله

  25  ................................................................................  ب.  وىض البا ثت

 25  ....................................................................................  ث. مىكٕ البحث 

ا  26  ........................................................................... ث. البُاهاث و ملازَض

لت حمٕ البُاهاث   26  ......................................................................... ر. ًٍط

 28   ................................................................................... ج. جحلُل البُاهاث

 31  .......................................................................  . فحم صحت البُاهاث 

 30  .................................................................................... خ. مطا ل البحث 

 الباب الزابع : عزض البيانات

 32  ........................................................................... أ. وكف مىكٕ البُاهاث

 41  ................................................................................  ب. هخااج البحث 
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 ص البحثمصحخل

ثطبيوووووووووم التربيوووووووووة إلاشوووووووووالمية البيئيوووووووووة فوووووووووى املذرشوووووووووة إلابحذائيوووووووووة   6116محموووووووووودة  

البحث الجوامعي  كصوم   إلاشالمية الطبيعية "املزهز إلاشالمي" بفونوروغو

مالوووووووً التربيوووووووة إلاشوووووووالمية  وليوووووووة علووووووووم التربيوووووووة و الحعلووووووويم  حامعوووووووة مو نوووووووا 

الوووووذوهحور موووووارنو نوووووور هللا  إبوووووزاهيم إلاشوووووالمية النىوميوووووةبما نم  املشوووووزف:

 .املاحصحير

 WWF(World Wide Fun)املىكققققٕ الطػقققق ي كققققس اضجفٔققققذ فؼققققساث البِةققققت, 

 إلقى القجالث وظاضة الغابقاث لجمهىضٍقت إهسوهِؼقُا, ٓلقى 
 
بإهسوهِؼُا, كااال أهه اػقدىازا

بِىما ول ػىت.  دفوذ%( مً غاباث إهسوهِؼُا هي 1ملُىن َىخاض ) 0,0 كل مً 

َىخقاض مقً الغابقاث فقي  021مقً  31  قىالى أٓلىقذوظاضة الغاباث للسولقت البقي 

إهسوهِؼققققُا واهققققذ فققققي  غابققققاث فققققىال ذنبقققق. ًبققققحن كس فلققققسث  بققققي  نإهسوهِؼققققُا

 حقققققّب الققققىعي ل ًملقققققً ُقققققث حمُققققٕ ٓىاكقققققط املحخمققققٕ ًحققققب أن  هققققطوضة,  الققققت

حققققعءا مققققً جحلُققققم  ققققب البِةققققت  التربُققققت إلاػققققالمُتًحققققب أن  ولققققصلً,البِةققققت. 

جيقققىن املسضػقققت الٌبُُٔقققت  .فقققى  ضنوالخلُفقققت  ؼقققعولُتامل لخٌبُقققم شجى هىمققق

البي لسيها املفهىم التربُقت إلاػقالمُت البُاُقت لخحلُقم  حُقاٌ املحبقحن للبِةقت 

 و املؼخٔسًً لخيلُف الخلُفت فى  ضن.

التربُققققققققققققققت  ًىكققققققققققققققف أهمققققققققققققققاي(0الققققققققققققققى زالزققققققققققققققت, منهققققققققققققققا: )يهققققققققققققققسف البحققققققققققققققث   

ىضغقققققى, ُُٔقققققت "املطهقققققع إلاػقققققالمي" بفىهإلاػقققققالمُتالبُاُت فقققققى املسضػقققققت إلاػقققققالمُت الٌب

فقققى التربُقققت إلاػقققالمُتالبُاُت فقققى املسضػقققت إلاػقققالمُت الٌبُُٔقققت  املـقققىالثًىكقققف (1)

ًىكقققف الىحقققا  ٓقققً التربُقققت إلاػقققالمُتالبُاُت فقققى  (2, )"املطهقققع إلاػقققالمي" بفىهىضغقققى

 .املسضػت إلاػالمُت الٌبُُٔت "املطهع إلاػالمي" بفىهىضغى

جمققٕ ل واهققذ الٌققطق . الىكققفي بىققْىالىققىعي  سدلالبحققث املقق ػققخذساما 

جحلُقققل البُاهقققاث  واهقققذ الٌقققطق والىزقققاام.  ثوامللقققابال  اثاملال ِققق هقققيالبُاهقققاث 
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منهقا  قس البُاهقاث, ٓقطن البُاهقاث و مقُالغ و َىباضمقان أػلىب  باػخذسام

لت لفحم البُاهاث هي  .ًطق الخثلُث مً ملازض و  إػخيخاج. أما الٌٍط

سضػقققققت إلابخسااُقققققت املالتربُقققققت إلاػقققققالمُت فقققققي  مقققققً جٌبُقققققمُهقققققطث الىخقققققااج 

( واهذ التربُت فيها 0هي: ) إلاػالمُت الٌبُُٔت "املطهع إلاػالمي" بفىهىضوغى

فيهققا التربُققت  إلاػققالمُت,التربُققت  مققىازفققي  مخياملققت( أ) منهققا حققاهبحن,ـققمىلت فققي م

 حؼققخمّط التربُققت إلاػققالمُتالبِةققت لىققً لحققّب و لحفققّ خيامققل ج البققي إلاػقالمُت

بلقققققكقققققممذ  فيهققققا ,فقققققي  وـققققٌت الٌبُُٔقققققت موققققمىن ( ب) , بـققققيل ٓقققققام ذ ًو

مققققً التربُققققت ف اَققققس  خحلُققققم لاللققققُم "التربُققققت إلاػققققالمُت"  ًبُُٔققققت أوـققققٌت

ط 1إلاػقققققققالمُت, ) قققققققل مذقققققققخم فقققققققى جٌقققققققٍى ( واهقققققققذ املـقققققققىالث منهقققققققا هقققققققاكم املَع

ققب جذٌققٍُ املسضسققجي, )
ّ
( وققان الىحققا  فققى الخحلققُل 2املسضػققت الٌبُُٔققت لحره

ىققققت. وققققان منهققققا الخوققققطواث و الفىاهققققه و هققققص ط حمُلققققت والٍع لً ػققققلٔت الخققققسٍو

 الٌالب ٓىسَم أػلىب صحت فى أوـٌت الُىمُت.

 

  : التربُت إلاػالمُت,التربُت البُاُت, املسضػت الٌبُُٔت اليلمات املفحاحية
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ABSTRACT 

 

Mahmudah. 6106. The Implementation of Islamic Education Based on 

Environmental Education at Islamic Natural Elementary School “Islamic 

Center” Ponorogo. Thesis, Islamic Education Department, Education 

Science and Teacher Faculty, State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Marno Nurullah, M.Ag. 

 

Environmental damage has increased, based on data from the WWF (World 

Wide Fun) at least 2: or about 1.1 million hectares of Indonesian forests reduced 

each year. Whereas the Ministry of Forestry declared that the 42 hectares of 130 

hectares of the Indonesian forests have been damaged. The envinronmental 

damage shows that Indonesian forests were in a harmful condition, so that all 

elements of society have to be aware of the loving environment. Therefore, 

Islamic Education must take part to realize the loving environment as a form of 

implementation the mandate as the Caliph on the earth. Islamic natural school has 

been choosed as the basic education which has Islamic concept for the 

environment to create generation who love the environment and prepare to be 

Caliph on the earth. 

The research aims are: (1) to describe the model of Islamic education based 

on environmental education at Islamic Natural Elementary School “Islamic 

Center” Ponorogo, (2) to describe the problems for Islamic education based on 

environmental education, (3) to describe how long the the succes was gotten by 

Islamic Natural Elementary School “Islamic Center” Ponorogo. 

The research used qualitative approach with the descriptive type. Data 

collection methods were observation, interview and documentation. Data analysis 

techniques used the model of Miles and Huberman included data reduction, data 

display and conclusion. Validity checking method is triangulation of sources and 

methods. 

The research findings showed that: (1) the model of Islamic education based 

on environmental education at Islamic Natural Elementary School “Islamic 

Center” Ponorogo covered in two aspects, namely (a) integrated in the subjects of 

Islamic education, in this aspect of Islamic education is integrated with the 

environment materials but implemented as Islamic education learning in general, 

(b) contained in natural activities, in this aspect of natural activities designed and 

implemented various values of Islamic Education in order to realize the goal of 

Islamic education, (2) The problem is the  less of educational staff who has been 

competent at natural school development, so the comparison studies held to plan 

the school plan next years, (3) The succeses was gotten by Islamic Natural 

Elementary School “Islamic Center” Ponorogo are products of plantation such as 

vegetables and fruits, and also recycle comodity for decoration or sale. However, 

the students have the health lifestyle. 

 

Keywords: Islamic Education, Environmental Education, Islamic Natural School. 
 



 ش
 

 
 

ABSTRAK 

Mahmudah. 6106. Implementasi Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan 

di Madrasah Ibtidaiyah Alam “Islamic Center” Ponorogo. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Marno Nurullah, M.Ag. 

 

Kerusakan lingkungan semakin meningkat, berdasarkan data dari WWF 

(World Wide Fun) setidaknya 2: atau sekitar 1,1 juta hektar dari hutan Indonesia 

berkurang setiap tahunnya. Sedangkan dari Kementerian Kehutanan menyatakan 

bahwa 42 hektar dari 130 hektare hutan Indonesia telah rusak. Hal ini 

menunjukkan bahwa hutan Indonesia berada dalam keadaan berbahaya, sehingga 

semua elemen masyarakat harus sadar akan cinta lingkungan. Oleh karena itu, 

Pendidikan Islam turut serta mewujudkan kecintaan lingkungan sebagai wujud 

pelaksanaan amanah sebagai Khalifah dimuka bumi. Salah satunya adalah melalui 

Madrasah Ibtidaiyah Alam sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar yang 

memiliki konsep Pendidikan Islam berwawasan lingkungan guna menciptakan 

generasi yang cinta terhadap lingkungan dan siap melaksanakan tugas sebagai 

Khalifah di muka bumi. 

Penelitian bertujuan untuk: (1)mendeskripsikan pola Pendidikan Islam 

berwawasan lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah Alam “Islamic Center” 

Ponorogo, (2)mendeskripsikan kendala Pendidikan Islam berwawasan lingkungan 

di Madrasah Ibtidaiyah Alam “Islamic Center” Ponorogo, (3)mendeskripsikan 

keberhasilan Pendidikan Islam berwawasan lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah 

Alam “Islamic Center” Ponorogo. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Teknik 

pengumpulan data berupa metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman yakni data 

reduction, data display, dan conclusion. Metode pengecekan keabsahan data yang 

digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)pola Pendidikan Islam 

berwawasan lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah Alam tercakup dalam 2 aspek, 

yaitu: (a)terintegrasi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dimana 

Pendidikan Agama Islam memuat dan terintegrasi dengan materi cinta lingkungan 

serta pembelajaran dilaksanakan sebagaimana pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada umumnya dan (b)terdapat pada kegiatan-kegiatan alam, pada aspek ini 

kegiatan-kegiatan alam yang didesain dan dilaksanakan memuat berbagai nilai-

nilai Pendidikan Islam dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Islam, 

(2)kendala yang dihadapi dalam Pendidikan Islam berwawasan lingkungan ini 

adalah kurangnya tenaga kependidikan yang kompeten untuk mengembangkan 

sekolah alam sehingga diadakan studi banding ke sekolah alam lain guna 

merancang school plan dalam beberapa tahun mendatang, (3)keberhasilan yang 

dicapai siswa dalam Pendidikan Islam berwawasan lingkungan ini berupa hasil-

hasil dari perkebunan sekolah baik sayur mayur maupun buah, selain itu kegiatan 

daur ulang juga menghasilkan beberapa barang yang bagus seperti hiasan dinding 



 ت
 

 
 

dan bunga. Tidak hanya itu, siswa juga memiliki gaya hidup sehat serta menjaga 

kebersihan diri dan lingkungannya.  

 

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Pendidikan Lingkungan, Madrasah Ibtidaiyah 

Alam. 
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 ٌ  الباب ألاو

 ملذمة

 شياق البحث .أ

", إهسوهِؼقُا مىٌلقت الغابقت الىثُفقت فقي Global Forest Watchوفلقا بالسضاػقت "

  31الخمؼققِىاثو ولىققً 
 
ققس كلققُال فققي املااققت غابققاث فققي الخمؼققِىاث كققس فلققسث فققي مققا ًٍع

بققققه,  ػققققلٌذ الغابققققاث املٌحققققرة  ػققققخىااُت فققققي مبلقققق   41ٓلققققى  . إشا وققققان ًققققخم جلٍط
 
ٓامققققا

فقي ملُقىن َىخقاض. لهقصا, واهقذ إهسوهِؼقُا  87ملُقىن َىخقاض فلقٍ  051إهسوهِؼُا مً 

املطجبقت الثاهُققت فقي فلققسان الغابقاث الٌبُُٔققت, َقصٍ الخققذزحراث حؼقهب إهسوهِؼققُا جيققىن 

في املطجبت الثالثت مً أماهً لألهىاْ املهسزة باالهلطان. و إهسوهِؼقُا أًوقا فقي املطجبقت 

,   والؼازػقققققت اللخلقققققاي فققققققي البحقققققط, و الؼازػققققققت  1COالثالثقققققت باليؼقققققبت الهبٔازققققققا 

 .1بٔت لخلىر املُاٍالػخذسام  ػمسة, والؼا

 إلققى WWF (World Wild Funاملىكققٕ الطػقق ي  
 
( بإهسوهِؼققُا, كققااال أهققه اػققدىازا

 1ملُقىن َىخقاض أو  0,0الجالث وظاضة الغابقاث لجمهىضٍقت إهسوهِؼقُا, ٓلقى  كقل مقً 

%( مقققً غابقققاث إهسوهِؼقققُا هقققي جقققىلم وقققل ػقققىت. بقققّحن البُاهقققاث مقققً وظاضة 1فقققي املااقققت)

َىخقققاض  31َىخقققاض, كقققس كٌقققٕ 021ّن الغابقققت إلاهسوهِؼقققُت  قققىالى الغابقققت إلاهسوهِؼقققُا أ

منها.  بي ظازث الوطض في إهسوهِؼُا, جِهط ٓلى جفخلط املحخمٕ الى اػخسامت املىاًم 

قققازة ا خمققققاالث وكققققْى اليققققىاضر  ٌّ ٓلققققى  ٍظ قققازة الوققققطضٍس الٌبُُٔقققت املحٌُققققت. مققققٕ أّن ٍظ

 .الٌبُُٔت

( UNISDR)2ً مذقققاًط اليقققىاضرمىخقققب  مقققم املخحقققسة للحقققس مقققبُاهقققاث اليقققىاضر 

ًلٌى أن امللُمحن هثحر أو الٔسز مً الهـط البي ٌِٔف في مىٌلت دٌحرة لليىاضر في 

س إلاميان لفلسان  ُاتهم بؼهب الياضزتو ألن إهسوهِؼُا  إهسوهِؼُا كس ظازوا  بي ًٍع

. ٌـط  
 
افى, جىاحه  اليىاضر  ٓلى زضاحت ٓالُت حسا واهقذ إهسوهِؼقُا فقي املطجبقت ػقًى

البلققس فققى إميققان الياضزققت حؼققىهامي ؿققملتها السضاػققت  ػخللققااُت مققً  154 ولققى مققً 

                                                           
2
 http://annida-online.com/10-negara-penyumbang-kerusakan-terbesar-di-bumi.html , Redaksi, !0 

Negara Penyumbang Kerusakan Terbesar di Bumi, diakses pada 21 Maret 2016 pukul 10.54 WIB. 
3
 http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana diakses pada 21 Maret 

2016 pukul 10.58 WIB. 
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مققققً الُابققققان. وفلققققا - مققققم املخحققققسة. وققققان الوققققطضة مققققً حؼققققىهامي فققققي إهسوهِؼققققُا أٓلققققى

افى, لحؼقققققاباث اليقققققىاضر,  الىقققققاغ القققققصًً ًحخمقققققل أن  4,311,128كقققققاٌ َىقققققان ػقققققًى

ً حؼىهامي  .جخذزٓط

ٕ البُاهققققاث الققققىاضزة أٓققققالٍ, معهققققسة أن إهسوهِؼققققُا وا ققققسة مققققً البلققققس البققققي لققققسيها مقققق

 وفطكققققت لحققققسور اليققققىاضر الٌبُُٔققققت مطجفٔققققت 
 
مؼققققخىي الوققققطض بٌبُٔققققت ٓالُققققت حققققسا

أًوقققا.  بقققى ٌـققققتري ػقققيان إهسوهِؼققققُا لُملقققً وعققققي و ًى قققب الهخفققققاْ الٌبُٔقققت ٓلققققى 

ػىأ الياضزت الٌبُُٔقت الفىض,  ًمىٕ  سور هطض الٌبُُٔت, فوال ًٓ جىكٕ  سور أ

 .مً كبلها

اث  كسجّم وـةتالٌبُٔت الحلُلُت مٕ املىاظهت,  ُث جّم إوـقاء الحُقاة فقي املؼقخٍى

املخىاظهت. جّمذ وـةتالخىاظن بىاػٌت ٓىاكط الحُقاة بىفؼقها أي مذلقىق هحىالهـقط 

والحُىاهقققققاث و الىباجقققققاث. إن إلاوؼقققققان مذلقققققىق مثقققققاليو ًيب قققققي أن ًيقققققىن ضااقققققسا لخلقققققم 

 بقالخىاظن  بخىاظن 
 
الحُاة في َصا الٔالم. ألن الطحل الصي ػِؼخفُس ٓىسما أوـذ ؿقِةا

ت الخاػطون بؼهب  دخالالث البي كس وكٔذ بُنهم  .أو بالٔىؽ, ػخيىن الهـٍط

حطابي, ٌـمل فُه هُف الٔالكت املىاظهت بحن الهـط إل أهٌع إلاػالم والسًً املثالي 

لٌبُٔققت هميققان للحُققاة. وكققس أوـققذ إلاػققالم مققٕ هللا أو مققٕ أدُققه إلاوؼققان وهققصلً مققٕ ا

ت, البقققي جخيقققىن مقققً الهـقققط و أًوقققا  فقققي هُفُقققت إل ُقققاء الٌبُٔقققت هميقققان للحُقققاة الهـقققٍط

ققت ٓلققى كُققس الحُققاة فققي  الىباجققاث والحُىاهققاث البققي ًحخققاج وققل منهققا   خُاحققاث املخىٓى

ما مققققٕ الىِققققام إلاًيىلققققى ي وا ققققت. الىباجققققاث والحُىاهققققاث كققققس جّمققققا إوـققققاَو لؼلؼققققلت البًر

الغصااُقققت لققققبٔى الخققققىاظن الٌبُعققققي, ولىققققً ًفؼققققس الطحقققل البققققي جققققم وـققققةت ٓللققققه ٓققققً 

هققا. 
ّ
البِةققت و الٌبُٔققت, بمٔتققى أّن الىمققاٌ فققي بٔققى   ُققان زكققت دلققم املـققاول وال  ل

مققٕ أّن فؼققسة البِةققت جققعزي إلققى ادققخالٌ الخققىاظن فققي الٌبُٔققت  بققي ٌؼققهب الىققاغ ٓلققى 

 .املىكٕ الخؼحر

ُققت ومخاهققت مققً وكققذ  كققس هخققب فققي اللققط ن أن الٌبُٔققت ٓلققى  ققاٌ مىذفققان فققي هٓى

: ت. هللا ًلٌى  الى وكذ بؼهب ػلىن  ًس الهـٍط
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قققىا 
ي
ل مل
َٓ ي  ققصل

 
ققَى ال َٔ َم َب ًَلهي قققصل ُي ققاغل لل

ي الى  ققسل
ًَ َؼقققَهَذ أَ

َ
َمققا ه َبَحققطل بل

َ
َبقققرلّ َوال

َ
ققي ال  فل

َفَؼققازي
َ
َهققَط ال

َ
ُ

ىَن)الطوم :  ٔي َطحل
ًَ َم  هي
 
ل َٔ
َ
 (.30ل

( فلقققققاٌ وادخلقققققف أَقققققل  قققققي الَبقققققّر والَبَحقققققطل  فل
َهقققققَط الَفؼقققققازي

َ
قققققل فقققققي املقققققطاز مقققققً كىلقققققه: )ُ الخذٍو

طي البي ٓلى املُاٍ و نهاض  .3بٔوهم: ٓتى بالبّر, الفلىاث. وبالبحط:  ملاض واللي

كقققس ُهقققطث الفؼقققاز ف  ضن و وقققان الفؼقققاز ٓلقققى زضحقققت ٓالُقققت, فلقققص ًحخقققاج 

. و هصلً َ
 
صا الىعي ًحب أن ًماضػه فقى  ُقاة الىاغ لُملً وعي لحفّ البِةت فىضا

فققاٌ الققى الـققُىخ. و ًمققاضغ لحفققّ البِةققت مىققص  الُىمُققت ٓلققى أهحققاء إلاوؼققان مققً ً 

 
 
كققققغاض ألن املماضػققققت ػقققققِبتى و ٌـققققيل ٓقققققً الٔققققازة. إشا جيققققىن الحفقققققاَ البِةققققت ٓقققققازة

لجمُقققٕ املقققىاًً فُقققىلم الفؼقققاز و هقققصلً ًقققىذفى إلاميقققان لليقققىاضر. و هقققصلً كقققس 

 ًآت بحفِها ألن أمط هللا ٓقع و حقّل لُيقىن إلاوؼقان دلُفقت فقى ًيىن إلاوؼان ٓ
 
بسا

قققا   ضن البقققى جقققسوض و جيخفقققٕ و جقققىِم و جحفقققّ ٓقققً امللقققازض الٌبُُٔقققت القققصًً جىفَط

 الٔالم.

 هصا كس بّحن فى  ًت  دطي, جصهط ٓىسما كاٌ ضبً للمالاىت:  

قي  فل
قل  ٓل ي َحا ل

ّ
و تل إل
َ
ى ال
َ
َمال
َ
ل  لل
ًَ ٌَ َضبُّ ا

َ
 ك
َ
ش يَهقا  َوإل  فل

قسي َفؼل
ًي  ًَ يَهقا َمق قلي فل

َٔ َح
َ
ج
َ
ىا أ
ي
قال
َ
   ك
 
َُفقت لل

َ
َضنل د

َ َ
 

قققىَن  مي
َ
ل َٔ
َ
 ح
َ
قققمي َمقققا ال

َ
ل َٓ
َ
قققي أ ل
ّ
و  إل
ٌَ قققا
َ
ًَ   ك ققق

َ
غي ل َلقققّسل

ي
َن َوه َحَمقققسل  بل

حي َؼقققّبل
ي
ًي و َحققق

َ
َماَء َوه  القققّسل

ًي
َؼقققفل
ََ  َو

 (21البلطة : (

 إلققى مققا ػققبم, أّن املىكققف الهـققطي والخلُفققت ملققسما. والخ
 
لُفققت, البققس اػققدىازا

ٓلقى إلوؼقان املطاكبقت فقي  ماًقت وضٓاًقت البِةققت, مقٕ أّن فقي الىا ُقت  دقطي وقان الىققاغ 

حٔطها الال م للٔلل الهـقطي القصي جلقىم بقه فؼقاز  ضن. فلقصلً ًيب قي الىقاغ أن 

ٌغحققققر مققققً الجاهققققب الؼققققلاي والخلُفققققت إلققققى الجاهققققب  إلاًحققققابي مققققً أحققققل بلققققاء الجققققيؽ 

 .الهـطي 

اًققققت البِةققققتًحخاج أن ًماضػققققه فقققي وكققققذ مبىققققط. ٓىققققسما كققققس ولقققصلًو الققققىعي لٓط

فاٌ لحماًت البِةت و لحفِها  بى وـذة مىكفقا مقً الحقب البِةقت ػقُيىن  جىُف ً 

                                                           
4
 Tafsir Al-Qur’an (http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura30-aya41.html diakses pada 20 April 

2016 pukul 20.20 WIB). 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura30-aya41.html
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أهبر مً وكذ الى وكذ. ػىف حـيل  ّب البِةت مىكقف الٔىاًقت الصخلقُت للبِةقتو 

  لِؽ فلٍ للبِةت املحٌُت ولىً أًىما واهذ.

 إلى املؼاال املص
 
 :وىضة أٓالٍو زم الخٔطن للبحث ًترهع ٓلىاػدىازا

التربُققققققت إلاػققققققالمُتالبُاُت فققققققى املسضػققققققت إلاػققققققالمُت الٌبُُٔققققققت  أهمققققققاي هُققققققف .1

 "املطهع إلاػالمي" بفىهىضغى ؟

التربُقققت إلاػققققالمُتالبُاُت فقققى املسضػقققت إلاػقققالمُت الٌبُُٔققققت أي املـقققىالث فقققى  .2

 ؟"املطهع إلاػالمي" بفىهىضغى

إلاػققالمُتالبُاُت فققى املسضػققت إلاػققالمُت الٌبُُٔققت التربُققت هُققف الىحققا  ٓققً  .3

 ؟"املطهع إلاػالمي" بفىهىضغى

 

 أشئلة البحث .ب

 إلى املؼاال املصوىضة أٓالٍو زم الخٔطن للبحث ًترهع ٓلى
 
 :اػدىازا

التربُقققققت إلاػقققققالمُتالبُاُت فقققققى املسضػقققققت إلاػقققققالمُت الٌبُُٔقققققت  أهمقققققاي هُقققققف .1

 "املطهع إلاػالمي" بفىهىضغى ؟

فققى التربُققت إلاػققالمُتالبُاُت فققى املسضػققت إلاػققالمُت الٌبُُٔققت  املـققىالثأي  .2

 "املطهع إلاػالمي" بفىهىضغى؟

هُف الىحا  ًٓ التربُت إلاػالمُتالبُاُت فقى املسضػقت إلاػقالمُت الٌبُُٔقت  .3

 "املطهع إلاػالمي" بفىهىضغى؟

 

 أهذاف البحث .ت

التربُققققت إلاػققققالمُتالبُاُت فققققى املسضػققققت إلاػققققالمُت الٌبُُٔققققت  ًىكققققف أهمققققاي .1

 "املطهع إلاػالمي" بفىهىضغى.

التربُققققققققت إلاػققققققققالمُتالبُاُت فققققققققى املسضػققققققققت إلاػققققققققالمُت ًىكققققققققف املـققققققققىالث فققققققققى  .2

 .الٌبُُٔت "املطهع إلاػالمي" بفىهىضغى
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التربُت إلاػالمُتالبُاُت فى املسضػت إلاػالمُت الٌبُُٔت ًىكف الىحا  ًٓ  .3

 ؟ملطهع إلاػالمي" بفىهىضغى"ا

 

 فوائذ البحث .ث

ت .1  املىافٕ الىٍِط

قت املٔقاضف وبذاكقت محقاٌ السضاػقاث إلاػقالمُت, وبذاكقت فقي  إهافت إلى املحمٓى

 .زضاػت التربُت إلاػالمُتالبُاُت

 املىافٕ إلاحطااُت .2

 ولُت ٓلىم التربُت و الخٔلُمأ( 

املـقاضهت واملؼقاَمت جلبح إؿاضة البي مً املخىكقٕ أن جيقىن كقازضة ٓلقى  (0

في بىاء ٓملُاث إلاكال  وإٓازة البىاء في املُقسان مقً املذٌقٍ بالبحقث 

 ًٓ التربُت إلاػالمُت.

ؽ السضاػاث إلاػالمُت. (1  إٌٓاء مىهْى الخلُُم والىِط في جسَض

ت بفىهىضوغىب(   املسضػت إلابخسااُت الٌبُُٔت  ػالمُت املطهٍع

لخحسًقققققس البقققققرامج املؼقققققخسامت إٌٓقققققاء مىهقققققْى الخلُقققققُم والىِقققققط فيهقققققا  (1

 للمعػؼاث املُٔىت.

إٌٓقققاء  بخيقققاضاث الجسًقققسة فقققي جٌبُقققم التربُقققت إلاػقققالمُت البُاُقققت فقققي  (2

 املعػؼاث املحسزة. 

 البا ثتث( 

ُت  (0 ازة اللسضة في محاٌ البحىر الىٓى  ٍظ

جلقققققسًم إلا القققققت النهااُقققققت هـقققققيل مقققققً أؿقققققياٌ الحؼقققققاب لسضاػقققققخه فقققققي  (1

 اليلُت.
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 الذرشات الصابلة .ج

 0.0الجسٌو 

 الزكم

الباحث  املوطع  

لناشز و الشيل  ا

 الصنة

 املصاوي  فزق ال
أصالة 

 البحث

0 

اها, البِةت  زاها ػىفٍط

فهم فى إلاػالم وال

التربُت إلاػالمُت 

البُاُت, 

الطػالت,حامٔت 

إلاػالمُت الحيىمُت 

ؿٍطف َسًت هللا 

 م1117حاواضجا,

البحث باػخذسام 

أػلىب هلي 

املىخباث )البحىر 

املىخابُت( مٕ 

الترهحز ٓلى 

البحىر َى 

الٔثىض ٓلى مىكٕ 

السوض 

التربُتإلاػالمُت 

للمحافِت ٓلى 

 البِةت

اػخذسام 

املىهج الىىعي 

فى التربُت 

إلاػالمُت, 

فوال ًٓ 

اػخٔطان 

.
 
 هما بُاُا

ٌؼخذسم 

َصا البحث 

الىهج 

الىىعي 

بسٓم  لل 

البحث 

)البحث 

املُساوي( في 

املسضػت 

 الٌبُُٔت

1 

أ ؼيذ,  أفًُ

التربُت إلاػالمُت 

زضاػت فى البُاُت )

ت  املسضػت الثىاٍو

الحيىمُت باًىماغ(, 

طو ت, حامٔت   ً

إلاػالمُت الحيىمُت 

ػىهان والي حاغا 

 م1104ًىغُاواضجا, 

املىكٕ للبحىر 

ذ ٓلى  البي أحٍط

مؼخىي املسضػت 

تو فوال  الثاهٍى

ًٓ البحىر 

ضهعث ٓلى بطهامج 

 وـٌت 

, إًىتراوىضٍيىلحر

وىوىلُيىلحر, 

ا فى  مؼاوٍ 

مىهٕ 

البحىر 

جدىاٌو 

التربُت 

إلاػالمُت 

البُاُت 

فوال ًٓ 

اػخذسام 

البحث 

باػخذسام 

التربُت 

إلاػالمُت 

البُاُت مٕ 

مىكٕ 

البحىر 

إلابخسااُت 

الحالُت, 
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وهصلً أهؼخاضا 

 وىضٍيىلحر

البحىر 

املُساهُت في 

ؿيل 

زضاػاث 

 إفطازًت

فوال ًٓ 

جطهحز ٓلى 

أوـٌت 

 .الخٔلم

2 

بيذ ػلُمت, جٌبُم 

التربُت إلاػالمُت 

البُاُت فى املسضػت 

ت إلاػالمُت  الثاهٍى

الحيىمُت الثاهُت فى 

طو ت,  ًىهُاواضجا, ً 

حامٔت إلاػالمُت 

الحيىمُت ػىهان 

والي حاغا ًىغُاواضجا, 

 م1103

البحىر الؼابلت 

ىاكف مفهىم  ٍو

التربُت إلاػالمُت 

البُاُتاملخياملت  

ت  مٕ محمٓى

ٔت مً واػ

محاالث السضاػت, 

فوال ًٓ إؿطان 

 الحعب بذهمله

مىهٕ 

البحث 

ومىهجه البي 

حؼخذسم 

ٓلى  س 

ػىاء 

ًبحثىن ًٓ 

التربُت 

إلاػالمُت 

 البُاُت

ًطهع َصا 

البحث 

أهثر ٓلى 

جٌبُم 

التربُت 

إلاػالمُت 

 
 
بؼٌُت

للٌالب ٓلى 

مؼخىي 

املسضػت 

 بخسااُت 

مٕ مفهىم 

املسضػت 

 الٌبُُٔت.

 

 

 املصطالحاتثحذًذ  .ح

 : جىفُص جٌبُم .1

أ ققققققس مققققققً املققققققىاز فققققققي املققققققساضغ أو املققققققساضغ السًيُققققققت فققققققي  التربُققققققت إلاػققققققالمُت : .2

إهسوهِؼققققققُا, والبققققققي جحخققققققىي ٓلققققققى املققققققىاز املخٔللققققققت بالفلققققققه إلاػققققققالمي ػققققققىي ا 
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ر إلاػققالمي,لٔبققازةو املٔاملققت و  دققالق و  حٔتققزم ليـققةت إوؼققان وامققل و  الخققاٍض

 ُت لُى س هللا حٔالى. ًفولها ٌٔتي ًٓ ٓلااس  ػالم

التربُت البُاُت : التربُت البقي جخوقمً املفقاَُم وإلاحقطاءاث للؼقلىن الهـقطي  .3

الققصي أكققبح ةخلققُت لُيققىن دلُفققت فققى  ضن, إزاضة واػققخذسام والحفققاَ 

ت الحُققققققاة  وإ ُقققققاء ٓلقققققى البِةققققققت املحٌُقققققت مققققققً أحقققققل الحفقققققاَ ٓلققققققى اػقققققخمطاٍض

 باإلػالم والسًً ا
 
  .لـاملمذلىق ٓلى  ضن مىاػبت

املسضػققت الٌبُُٔققت : واهققذ املسضػققت وا ققسة مققً مفهققىم الخٔلققُم جخوققمً فيهققا  .4

ٓققققققً  وـققققققٌت املماضػققققققت الٌبُُٔققققققت. جٌبُققققققم أِٓققققققم  وـققققققٌت الٌققققققالب فققققققي 

املسضػت الٌبُٔت داضج الفلٌى السضاػُتو فوال ًٓ الخفآل املباؿقط مقٕ 

 .الٌبُٔت أو البىاء ٓلى مماضػت الٌالب

املققققققساضغ الٌبُُٔققققققت َققققققى التربُققققققت إلاػققققققالمُت فُمققققققا ًخٔلققققققم التربُققققققت إلاػققققققالمُت فققققققي 

بالجهىز املبصولت إلزاضة واػخغالٌو والحفاَ وإ ُاء ٓلى البِةت البي جٌبُم مباؿطة 

فققي املسضػققت الٌبُٔققت  ُققث  وـققٌت فققي َققصٍ املسضػققت أِٓمهققا جيققىن دققاضج الفلققٌى 

 السضاػُت وجخفآل مباؿطة مٕ الٌبُٔت.

ت لِؼقذ جقىِم ٓقً الٔبقازة و املٔاملقت بقحن الىقاغ و لىقً فلص أن التربُت إلاػقالمُ

ًحفققّ و ًيخفققٕ ٓققً البِةققت  ُققث ًيققىن الىققاغ دلُفققت فققى  ضن. إ ُققاء البِةققت ًققسٌ 

ٓلقققى أن الىقققاغ ًفهقققم ٓقققً  ًقققاث القققصي دلقققم هللا لُيقققىن وػقققُلتلُٔطف ٓىقققه و ًلقققطب 

. و واهققذ التربُققت إلاػققالمُت فققى املسضػققت الٌبُُٔققت ه
 
بققا م و ٓلُققه جلطبققا كٍط

ّ
 لققُٔل

 
مىزحققا

 لُماضغ الٌالب لُِٔف ٓلى كُم إلاػالمُت.
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 الباب الثاني

 إلاطار النظزي 

 مفهوم التربية إلاشالمية .أ

 مفهوم الحطبيم .0

ت   .4بمٔتي ٌٔمل و ًفٔل ؿِةا  "implement"الخٌبُم ًذحي مً اللغت إلاهحلحًز

بمٔتقققي الخىفُقققص و  زاء,  "الخٌبُقققم"و أمقققا فقققى اللقققامىغ الطاب قققجي للغقققت إلاهسوهِؼقققُت   

قققت و ؿقققث   دقققط لخحلُقققم  أمقققا فقققى الٔقققام الخٌبُقققم بمٔتقققيو  الخىفُقققص مقققً الفهقققم و الىٍِط

. ٓىس هىض السًً ٓثمان الخٌبُم َقى ًحقطي القى  وـقٌت و الٔملُقت و 5الهسف املٔحن

ماٌ و الىِام  ٓ6. 

ملٔققققاو  املققققصوىض أن الخٌبُققققم َققققى ٓملُققققت و جىفُققققص مققققً  ضاء بالىِققققام ًفهققققم با

 Guru dalam Implementasi"ملُاػققا لخحلُققم  َقققساف املُٔىقققت. فققى الىخقققاب ٓىقققس 

Kurikulum 2013 ٔقققل و ًيقققىن ٓقققامال ؽ َقققى جٌبُقققم الخذٌقققٍُ القققصي حي " أن الخقققسَض

ضابؼا لُلِؽ ًٓ فٔالُقت دٌقت القسضغ
ٔقاًحر ًطجقب امل . فلقص لخٌبُقم ؿقِةا فٔلُقه أن7

  بي ًحلل الى  َساف املُٔىت. ةو املحسز تاملىافل

 

 جعزيف التربية إلاشالمية .6

الققسًً وإلاػققالم. التربُققت إلاػققالمُت جخيققىن مققً زققالر ولمققاث هققي التربُققت و  التربُققت

ولىقققً اليلمقققت التربُقققت مٔطوفقققت بيلمقققت الخٔلقققُم و  التربُقققت"." جقققذحي مقققً اللغقققت الٔطبُقققت

فقققى املبحققققث  حققققي ٓقققً إلاػققققخٔماٌ و املٔققققان و  ّحنًبقققق زقققت أٓققققالٍالخذشًقققب. اليلمققققاث الثال

ققت. واهققذ التربُقت مؼققخٔازة مققً اليلمقاث الثالزققت ولققى  ً التربٍى هقصلً  ضاء ٓققً املفىقٍط

 :هما ًلي وان الفطق مً ولهم فى الترهحز,

                                                           
5
 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 

hlm. 56. 
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Implementasi dalam Bahasa Indonesia (KBBI.co.id 

diakses pada 8 Juni 2016 pukul 14.01 WIB). 
7
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum(Bandung : CV Sinar Baru, 2002) 

hlm.70. 
8
 E. Mulyasa, Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015) 

hlm. 72. 
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 التربُت(أ

ققت مخٔققسزة حـققحر حمُٔهققا الققى مققا ًيب ققي ًخوققمً ملققٌل ح التربُققت زالالث لغٍى

 , هما ًوُح فُما ًلى : 8أن جومىه الٔملُت التربىٍت مً أوـٌت و ٓملُت

 إلاكال  (1

قققازة, و إهمقققا الخٔقققسًل و  ضّب الـقققث  إشا أكقققلحه, و إلاكقققال  كقققس ال ًلخ قققجي الٍع

 الخصحُح. 

ازة (2  الىماء و الٍع

أمقققا ضّب املٔقققطوف و اللقققئُت و الىٔمقققت بمٔتقققي ًطبقققى", بمٔتقققي ظاز و همقققا و -"ضبقققا

 هماَا و أجمها و أكلحها.

ْط (3  وـذ و جٓط

ققْط و ٓلُقه كقٌى إبققً - ًطَبق ", ٓلقى وظن دفققي-"ضبقَي  ًذفق  أي  بمٔتقي وـقذ و جٓط

 ٓطابي :

 بمىت مجزلي و بها ضبِذ" "فمً ًىً ػااال ٓتي فإوي

 :01منها زم إٌٓاء  زاض فى التربُت, اليلمت "التربُت" مـخلت مً زالزت  ؿياٌ

قازة همقا َقى مىوقح فقي ػقىضة -ًطبقى-ًذحي مً "ضبا (1 جطبُقت" ممقا ٌٔتقي الىمقى و الٍع

 28الطوم: 

قققاة  
َ
ًَ َظو ققق َم مل

قققخي َِ
َ
ل   َوَمقققا  ج

 
َىقققَس اٍ ٓل قققى 

َطبي ًَ  
َ
قققال
َ
قققاغل ف

ٌل الى  َمقققَىا
َ
قققي أ قققَى فل

َحَربي قققا لل
ب   ضل
ًَ ققق َم مل

قققخي َِ
َ
َوَمقققا  ج

وَن َوَحَه ا طلٍسي
ي
ىَن)الطوم : ج في ٔل َو

ي َ
مي امل َي  ًَ ةل

ََٰ
ول
ي
ذ
َ
ل ف
 
ٍ28) 

 إلى الفلطة أٓقالٍ فقي التربُقت أنهقا جيقىن وػقاال الٔملُقت ليـقةت ولغقطغ لىقا 
 
اػدىازا

 و بساهُت و إحخمآُت و ضو ُت
 
 .ما َى ٓلى املخٔلمحن هفؼُت

.  أجطبُقت" بمٔ-ًطبق -التربُت جذدص مً "ضبي  (2
 
 و هاوقجا

 
مقا تقي وـقذ أو ًلقبح هبحقرا

 وضو ُا
 
 .املللىز أنها همحاولت لعضآت ولبىاءاملخٔلمحن حؼسًا واحخمآُا

                                                           
 .07-06, ق. )م1114, املسًىت املىىضة : زاض العمان( أكٌى التربُت إلاػالمُت, الحاظمي دالس  امس 8

11
 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2014) hlm. 2. 
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جطبُقت"مٔتى أكقلح )إلاكقال ( و جىِقُم وجحفقُّ -ًقطّب -مؼخمس أًوا مً "ضّب  (3

اَ ٓلققققققى وإٓققققققساز والحفققققققإلاوققققققؽ  ومهققققققاضاثو جطعققققققي و جحمُققققققل و حٌٔققققققي مٔتققققققى 

حؼققحن حاولققت ملحافِققت وضٓاًققت وجاملؼققط و ػققخسامت ووحىزَققا. ًمىققً أن ًف

, مققققققً أحققققققل البلققققققاء ٓلققققققى كُققققققىز الحُققققققاة و حىااحهققققققا وجىِققققققُم ٓلققققققى املخٔلمققققققحن

 . ُاجه إلػخمطاض

مىً جذدُصإلا ؼاغ بذنها مٔطوفت و وفلا ٓلى ًيىن  البُاهاث املصوىضة أٓالٍ, ٍو

ىمل ول منهم  مً مٔان الىثحقرة ًمىقً آلادط. إشا جيىن مخياملت مٔنها زٓما للتربُت ٍو

قققققاْل مقققققٕ أّن  و مـقققققمىال, أي جيـقققققذإمياهاث املخٔلمقققققحن )ػقققققىاء  مٔتقققققى التربُقققققت جمامقققققا ً 

اًقققت  حخمآُقققت و الطو ُقققت(  ُقققث أنهقققا ًمىقققً أن جىمقققىاملازًقققت وهفؼقققُت و   قققم الٓط ًٍط

 
 
ومؼخسامت والخحؼحن والخىُِم بطمحُا

 
 .مىهجُا

 الخٔلُم(ب

 الٔلم, أوكاٌ إبً مىِىض : الطباوي مً الطب بمٔتى التربُت. الطباوي َى الطاالخف  

قمالصي ًٌلب بٔلمقه وحقه هللا حٔقالى. 
ّ
قم-اليلمقت مـقخلت مقً ؿقيل "ٓل

ّ
" أي -ٌٔل

 
حٔلُمقا

 مقا ًقطجبٍ
 
ؽ. وهثحقرا ملحمقىز ولمقت الخٔلقُم بٔملُقت هلقل املٔطفقت. ووفلقا  بمٔتقي الخقسَض

ب. وفلا ًىوؽ  ملحمس ضؿُس ضها, ٌٔتي الخٔلُم َى املؼاال املخللت بالخٔلُم والخسٍض

قققف الخٔلقققُم والٔملُقققت لىلقققل املٔقققاضف فقققي القققطو  الفطزًقققت فقققى الخفؼقققحر   املىقققاض, ًقققخم حٍٔط

م والىاضز في ػىضة الجمٔت  كَطف ؿهاب. وأهاف 00زون كُىز وؿطوي
ّ
ٔل ٌي أن ولمت 

ؽ, البقي ًمقأل و ًىمقل فقي شَقً الٌالقب بقا ملٔقاضف   ًت الثاهُت بمٔتي الـقٔىض بالخقسَض

اء اء والفحًز  .01املخللت بٌبُٔت املُخافحًز

اق الخٔلُم في إهسوهِؼُا, كاٌ أن مٔتى الخٔلُم مٔطوفت باألوـٌت الخٔلُمُت ؿُ

غحقر الطػققمُت. ولمققت فققي الخٔلققُم ًحققطي فققي كققٌى كققسًم ومؼققخذسم ٓلققى هٌققاق واػققٕ فققي 

أوـٌت غحقر ضػقمُت  ُقث أن جطهقٍع الطاِ قجي َقى إٌٓقاء البلقحرةواملٔلىمت واملٔطفقت. 

ؽ أًوقققا حقققعء ولققصلً جفؼقققحر ولمققت "الخٔلقققُم "بمٔتققي ٓلقققى الخققس  ألن الخققسَض
 
ؽ هِقققطا َض

 .مً الٔملُت الخٔلُمُت
                                                           
11

 Ibid., hlm. 4. 
12

 Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 11. 
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 الخذشًب(ت

ب
ّ
جذشًبققققققا" الققققققصي بمٔتققققققي الخٔلققققققُم -ًققققققعشب-ولمققققققت " جذزًققققققب" ًققققققذحي مققققققً  اليلمققققققت "أش

و هوقققققققباي والخلقققققققسًم و الخحقققققققصًط. همقققققققا ًقققققققذحي ولمقققققققت فقققققققي جذزًقققققققب مقققققققً املٔتقققققققي  شب 

قققققققت و دالكُققققققق ت. فقققققققي جذزًقققققققب بالؼقققققققلىن واملخحوقققققققطو املحاملقققققققتو دالق, ػقققققققىي املٔىٍى

 .
 
ٌؼققخذسم ٓلققى هٌققاق واػققٕ فققي محققاٌ الخٔلققُم الللققطي الققصي ًلبققه وققان  محققر ٓبققسأ

لت في حمُٕ املحاالث  .وهِم الخٔلُم دلم كازة املؼخلبل بٌٌى اللسضة مَع

و فقققي جذزًقققب ٌٔتقققي جىفطملسمقققت وآتقققراف املقققعضْو الـقققُر س هلُقققب الٌٔقققاغشهقققط 

حُا في  ماهً الصحُحت مقً  قجيء فقي  دلقم الىِقام, إضؿقاز وجىحُقه بؼقلٌت هللا جسٍض

لققققبح الخٔلققققُم وػققققُلتمخياملت لُبتققققي  دققققالق  تققققراف ٓققققً اًاجققققه. ٍو هحققققى ملسمققققت وٓ 

ت  .02الىهُلت مٌمح في السًً لخٌبُم فى الحُاة الهـٍط

و أن 
 
قققا وفلقققا باملىاكـقققت املقققصوىضة مقققً أكقققل ولمقققت "التربُقققت" ًمىقققً أن هال قققّ لغٍى

فهم محسوز لٔلىم السًً بل أهثرو أوػٕ وأٓمم, أنهقا التربُت ٓلى الفهم اللىمي  َى 

ط مققققً محمققققْى  لِؼققققذ محققققطز املحققققسوزة لٔلققققىم الققققسًً ولىىققققه ٌٌٔققققي اَخمامققققا لخٌققققٍى

 .الٌالب املحخملحن

ت لسيها املٔان الىثحرةو وفلا  ٌٔطف التربُت بذنها ٓملُقت لهقا  لحؼً الهحىلىهجالتًر

فقققاٌ أو  الهقققسفو البقققي ٓقققازة مقققا ٌؼقققعى إلقققى إوـقققاء أهمقققاي مُٔىقققت مقققً الؼقققلىن فقققي ً 

م. وأمققققا  ًلققققٌى أن التربُققققت هققققي   أ مققققس فققققعز  َقققىاوي ةقققخاق الققققصًً ًققققخم ا خحقققاَظ

هِام إلاحخماْ ًيبٕ مً فلؼفت ول أمت, و َم الصي ًٌبم َصٍ فلؼفت أو ًبرظَا الى 

قت لخٌبُلقل فقي الحُقاة  الىحىز, أو ًلقٌى بقذن  لُلتالتربُقت هقي جٌبُقم فلؼقفت التربٍى

 .03الحلُلُت

-ٌؼققققلم-ٌٔققققطف فهققققم إلاػققققالم, أن إلاػققققالم مـققققخم مققققً الؼققققالم, ممققققا ٌٔتققققي "أػققققلم

. و واهقذ اليلمقت " الؼقالم" بمٔتقي الؼقالم بقال ا" وجلسًمها ٓلى الٌآت والؼالمإػالم

                                                           
13

 Heri Gunawan, op.cit., hlm.1.  
14

 Abudin Nata., op.cit. hlm. 29. 
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إلادخالفققاث,  ُققث أنهققا ًمىققً أن ًفؼققط أّن إلاػققالم َققى ٌصققجٕ ٓلققى الهـققط أن جيققىن 

 .04و  مًمٌُٔت ومؼدؼلمت هلل دالم الؼالم والؼالمت 

, الىاقي س  ت مً دالٌ الطػٌى أما مفهىم إلاػالم والسًً هـف زًً هللا للهـٍط

 ً كقلى هللا ٓلُقه و ػقلم. ٓلققس الطػقٌى إلهدـقاضزًً هللا و ًى ققسٍ هإلقه وا قس ال ؿققٍط

لقققققه همقققققا ٓقققققطف مقققققً بٔثقققققت الىهُقققققحن كبلقققققه, و إلاػقققققالم َقققققى زًقققققً مخىمقققققل ٓلقققققى  زًقققققان 

ٔخبقققر زًقققً إلاػقققالم الققق  اللقققسًمحن. َو
 
 ػقققلُمت

 
صي  ملقققه بقققذدحر الىاقققي س همبقققاوي  زًيُقققت

. كقققس ػقققبله الىهُقققحن اللقققسًمحن جحمقققل كٌٔقققت الغُقققاض ومقققىاز للبىقققاء, زقققم أكقققبح 
 
وواملقققت

 .05البىاء الىمُل بالىحي كس هٌع هللا الى الىاي سكلي هللا ٓلُه و ػلم

س ًوقمً و ًحخقىي ٓلقى القسًً إلاػقالمي البقي ضفٔتهقا الىاقي الـاًايوفلا لألمام 

ت وهقي للحفقاَ ٓلقى القطو  والقسًً واليؼقب  فُه ول  جيء لللُام مقٕ ملقلحت الهـقٍط

و الٔلققققققققل واملققققققققاٌ و الهـققققققققطولهم. إلاػققققققققالم أًوققققققققا ٌٔلققققققققم ٓققققققققً الخققققققققىاظن و الدؼققققققققامح و 

 .06السًمىكطاجُت وإلاوؼاهُت

إلاػققققالم بٌاافققققت واػققققٔت مققققً املٔانوكققققس ًيققققىن غطهققققا  طفققققا لتربُققققت فققققي إلاػققققالم. 

ٌّ  وبٔباضة أدطي, ًىوح وحىز ولمت إلاػالم أو القسًً إلاػقالمي وضاء ولمقت التربُقت ًقس

ٓلققى الطوٍققت والطػققالت والغققطن والحققطف مققً التربُققت. بادخلققاض أن التربُققت إلاػققالمُت 

هقققي التربُقققت بالطوٍقققت, البٔثقققت,  َقققساف, القققخٔلم, إزاضة, واملقققطبحن, املخٔلمقققحن, فوقققال ٓقققً 

لقى الققسًً إلاػقالمي  ُققث أن شلقً ًمىققً أن جلُقُم البِةقت اللاامققت ًحقب أن حؼققدىس ٓ

 .07"ٌـاض إليها باػم التربُت السًيُت أو "التربُت إلاػالمُت

م.  0861و فققققي ٓققققامإػققققالم أبققققاز" الققققصي ٓلققققس فققققي موووو ثمز التربيووووة إلاشووووالميةوفلققققا "

 :وهٔذ التربُت إلاػالمُت ٓلى الىحى الخالي

و "التربُقققت جحقققب أن ٌؼقققتهسف جحلُقققم الخقققىاظن فقققي همقققى الصخلقققُت 
 
إلاوؼقققاهُت ؿقققامال

ب القققطو  والفىقققط والـقققٔىض و الجؼقققم. زقققم ًقققخم جىحُقققه التربُقققت إلقققى وهقققٕ حمُقققٕ  بخقققسٍض

قققت واملازًتوالجؼقققمُت و الٔلقققىم واللغقققاث ٓلقققى  قققسة  الجىاهقققب هحقققى الطو ُقققت والفىٍط

                                                           
15

 Abudin Nata., op.cit. hlm. 32.  
16

 Abudin Nata., op.cit. hlm. 33. 
17

 Abudin Nata., op.cit. hlm. 34. 
18

 Abudin Nata., op.cit. hlm.35. 
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قققققت, فوقققققال ٓقققققً حصقققققجُٕ حمُقققققٕ الجىاهقققققب لخحلُقققققم الخحقققققر والىمقققققاٌ. ًحلقققققم  ومحمٓى

 الهقققسف النهقققابي للخٔلقققُم فقققي جحلُقققم ال
 
ت املذللقققحن هلل فقققطزا جهقققىز البقققي جبقققصلها الهـقققٍط

"
 
 وإوؼاهُا

 
ا  .08محمٓى

, مً املفهىم التربُت إلاػالمُت همحاولت لدصجُٕ وضٓاًت ظهُت زاضاحاثوفلا 

, بمٔتقققى 
 
 كقققازضة ٓلقققى فهقققم محخقققىي التربُقققت إلاػقققالمُت ؿقققاملت

 
املخٔلمقققحن أن جيقققىن زاامقققا

مقاٌ إلاػقالمُت فوقال ٓقً حٔقل إلاػقالم هٔقطن  الغطن النهقابي َقى  ًمقاضغ ٓقً ٓ 

 .للحُاة

ـققققققققققملها مققققققققققً  دققققققققققالق واللققققققققققط ن والحققققققققققسًث الىبققققققققققىي  التربُققققققققققت إلاػققققققققققالمُت َو

ر. جىوققح  مققىاز التربُققت إلاػققالمُت  والٔلُسةوالفلققه و املٔاملققت للٔبققازة وهققصلً الخققاٍض

ت مقٕ "هللا ػقبحاهه وحٔقالى",  هي جحؼُس لالوسجام والىاام والخقىاظن والٔالكقت الهـقٍط

 وأهفؼىا, وإدىاهىا الهـط أو مذلىق الحُاة أدطي, فوال ًٓ البِةت املحٌُت.

ققت مققً  ققت مخىٓى وققل  ققجيء فققي الٔققالم هققي أؿققياٌ مققً  ًققاث هللا جِهققط فققي محمٓى

 ٓقً  بٔقاز الطو ُقت  ُقث وقل  قجيء هلل 
 
 ؿياٌ والجؼس. حمُٕ الخلقم لقِؽ بُٔقسا

قع    دقط لخٍٔع
 
ٓالمقت كىلُقت ملقسما اجذقصث و ػحرحٕ إلُه. واهذ ٓالماث وىهُقت ٓالمقت

 
 
 .ألػفل بالٔىؽ  ُث وكف ٓالماث وىهُت املىحىزة في هخاب له كىلُت

مفهققىم الٔلقققىم فقققي إلاػقققالم مفهىمقققا ؿقققامال, وال محقققعأة إلقققى أحقققعاء مىفلقققلت وال 

الٔلىم بالٔلم  دطوي و الٔلم السًتي, بل ًفهقم الٔلقم  حـيل مٔولت هبري. هؼطث

لخٔاضف و لخلاضب الى هللا. لصا, اليىن وػقُلت لخقىفحر فهقم   لخيىن ول سة وا سة مفُسة

ؿامل  للهـط للبحث ًٓ  لُلت الحلىق املٌللت
11. 

 

 مبادئ التربية إلاشالمية .3

حن ضبؼحن منهما الىحي و الٔلل جخمثل   جيخِم مبازئ التربُت إلاػالمُتفى هٓى

ُت قققت. أمقققا امل املبقققازئ الـقققٓط بقققازئ الٔللُقققت هقققي أي القققىحي منهقققا اللقققطان و الؼقققىت الىبٍى

                                                           
19

 Abudin Nata., op.cit. hlm. 30. 
21

 Khozin, Khazanah Pendidikan Agama Islam (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.19. 
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ذُقققت ة إلاحخمآُقققت و  ً مقققٕ حمُقققٕ املقققعزطاث هحقققى الخاٍض جفآقققل الٔلقققل َقققصًً امللقققسٍض

ت و البِةت  .10الؼُاػت و الفىٍط

 اللطأن(أ

م َققى هققالم هللا املنجققع و املجققٌز ٓلققى الىاققي كققلي هللا ٓلُققه و  اللققطان الىققٍط

ن ػققققلم املخٔبققققس بخالوجققققه و املىلققققٌى بققققالخىاجط و املىخققققىب بامللققققا ف. و وققققا

اللققطان َققى ملققسض لللققطاءة  زققم كققاض اللققطان ٓلمققا ةخلققُا ٓلققى الىخققاب 

 .11املجٌز ٓلى الىاي كلي هللا ٓلُه و ػلم

قققت منهقققا : إلاؿقققازة ٌؼقققخذلم مقققً حؼقققمُت اللققق طان بهقققص إلاػقققم إؿقققاضاث جطبٍى

ققت همققا أن َىققان هققطوضة كققطاءة  بذَمُققت اللققطاءةو زوضَققا فققى الٔملُققت التربٍى

بققققالطو  و جحلُققققت للفىققققط و إهققققاضة  اللققققطان ملققققا مققققً تهققققصًب للققققىفؽ و جىمُققققت

ققم الققصي ًحققب أن ٌؼققلىه إلاوؼققان. و ػقق ي اللققطان هخابققا ألهققه حمققٕ  الٌٍط

أهققىاْ الٔلققىم و الللققم و  دبققاض ٓلققى أحمققٕ وحققه. و فققى شلققً إؿققاضة الققى 

 أَمُقققت اللقققطاءة و الىخابقققت ألنهمقققا الظمقققت لحفقققّ اللقققطان و الٔلقققىم فُقققه, إشا

 .12اللطاءة جحفّ فى اللسوض ذ الىخاًت جحفّ بالؼٌىض أما واه

 الؼىت الىاي(ب

ققت مققً كبققل املحققسزحن هققي أزققط ٓققً الطػققٌى كققلي هللا ٓلُققه و  الؼققىت الىبٍى

قط أو كققفت دللُقت أو ػقحرة ػققىاء وقان شلققً  ػقلم مقً كققٌى أو فٔقل أو جلٍط

 .13كبل بٔثت بٔسَا و مٔطوف أًوا بالحسًث الىاي الـٍطف

 تربُت فى الحسًث الىاي, منها :وان  كٌى ال

 ملىهج التربُت إلاػالمُت الؼىت هي جٌبُم الٔمل مباؿطة .1

ت للٔسًس مً املبجذ .2 ت و الىفؼُتكُل الؼىت الىبٍى  ازئ التربٍى

                                                           
21

ذ و اجحهاثملسوقي,    .18, ق ) م1100ماالهم : مٌبعى الجامٔت, ( ٓلم التربُت إلاػالمُت هٍِط
22

 Ibid., hlm. 30. 
23

 Ibid., hlm. 31. 
24

 Ibid., hlm. 51. 
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ؽ و إحطااخقققققققه و  .3 ققققققت للٔسًقققققققس مقققققققً ًققققققطق الخقققققققسَض جذكققققققُل الؼقققققققىت الىبٍى

 وػااله.

 الٔلل(ت

وققان   .14الحُققىانالٔلققل َققى الخمُحققز الققصي ًخمحزبققه إلاوؼققان مققً ػققااط 

الٔلقققققل فقققققى التربُقققققت إلاػقققققالمُت زلُقققققل القققققىحي و ميقققققان إػقققققخحابخه, و مىقققققاي 

الخيلُقققف, و ػقققىس الحلُلققققت الُيُقققت. لققققصا, اَخمقققذ بققققه التربُقققت إلاػققققالمُت و 

قام و الخطافقاث و  ػقاًحر, و  أٓلىذ مً مجزلخقه, و  طضجقه مقً كُقىز  َو

الحٔقققاضن فيهقققا بقققحن ضبٌققذ بِىقققه و بقققحن القققىحي فقققى ٓالكققت جيامُلقققه جعاوحُقققت, 

 ٌ ح املىلى  .15صحُح املٔلٌى و كٍط

 

 أهذاف التربية إلاشالمية .4

مـمىلت, التربُت يىن الخٔلم في التربُت إلاػالمُت, ٌـمل ٓلى زالر حىاهب  بى ج

فوال ًٓ املحؼسة في الؼلىن. أي لِؼذ محسوزة فلٍ للخمىقحن القىعي املٔطفقي أو 

 Rekonstruksiفققي "  ػققخاش مهققُمًالٔققاًفي لىققً الٔمققل الحلُلققي جٌلبققا. همققا ؿققط  

Pendidikan Islam"16و التربُت إلاػالمُت البي جمؽ أػاػا ٓلى زالزت حىاهبو هي: 

 .و ًفهم اللُم السًيُت ٌٔطفو أي ًمىً املخٔلمحن أن ٌٔطف .1

 .ًلىمو ًٌبم و ًماضغ املخٔلمحن باللُم السًيُت .2

 .ًحطيو ًمىً للمخٔلمحن أن ٌِٔف الحُاة وفلا للُم إلاػالمُت .3

َققققصٍ الٔىاكققققط الثالزققققت البققققي ال ًمىققققً فلققققلها بققققذي ػققققهب  ألنهققققم الققققسٓم املخبققققازٌ 

 وال لبٔوققققهما بٔوققققا. الٔىاكققققطالثالزت ٌـققققحر إلققققى أن التربُققققت إلاػققققالمُت مٔلقققق
 
سة حققققسا

ققققا ٓلققققى الٔسازًققققت والتربُققققت مىحققققىزة فققققي إهسوهِؼققققُا. ولققققصلً, كققققس ُهققققطث  ًمىققققً إحباَض

ُت إلاًمان جحلى بالؼلىن الخلىي لِؽ فى الٔساز الى ي منها  .الخمُحز ٓلى هٓى

                                                           
25

 Ibid., hlm. 68. 
26

 Ibid., hlm. 70. 
27

 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam ( Jakarta : Grafindo Persada, 2009), hlm. 305-306. 
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ها ٌػققققققالمُت مٔلققققققسة للغاًققققققت, والًمىققققققً أن جهؼققققققف مققققققً التربُققققققت إلا اَققققققس   ذواهقققققق

اث الٔساز و الطكم. ولصلً, غطن التربُتب  :, هي17إلاػالمُت جلىف إلى زالر محمٓى

 ضو ُت.أ

 مىحهت التربُت الى كُم إلاػالمُت وافت والٔباز

 حؼمُت.ب

 مىحهت التربُت الى كُم إلاػالمُت هذلُفت فى  ضن

 ٓللُت.ت

 مىحهت التربُت الى جىمُت الصواء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.0اللىضة 

 Educational Theory a Quranicو أمقا ٓىقس ٓبقس القط مً كقالح ٓبقس هللا فقى "

Outlook قققققققس باألَقققققققساف إلاحخمآُقققققققت ٓلقققققققى  َقققققققساف املقققققققصوىضة  جُقققققققت. ًفهقققققققم أن " ًٍع

                                                           
28

 Putra Nusa dan Santi Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4. 

 َساف مً التربُت 

 إلاػالمُت

 حؼمُت

مىحهت التربُت الى 

كُم إلاػالمُت 

 هذلُفت فى  ضن

 ضو ُت

التربُت الى مىحهت 

كُم إلاػالمُت 

 وافت والٔباز
 

 ٓللُت

مىحهت التربُت الى 

 جىمُت الصواء
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 صخلققُت إلاوؼققاهال َققساف إلاحخمآُققت ٌٔتققي الهققسف الققصي يهققسف لِـققيل 
 
ُت وافققت

 .18لُِٔف فى املحخمٕو املؼخٔس بمٔتي ًيىن إلاوؼان اليامل  أي

. 21خلقحنٓلى  س هبحقر, أّن التربُقت إلاػقالمُت حؼقعى و جطبقي و جىمقى إلاوؼقان امل

,  ُقققث ٌغٌقققي مٔىاَقققا ٓقققسة أبٔقققازو مازًقققا وضو ُقققا.  ُقققث ال تالخلقققىي لهقققا مٔتقققى ٓمُلققق

لققت إلققى اًمىققً جحلُققم امللققام أو  ملؼققخىي الخلققىي مققٕ الفىضٍققت ولىققً ًٌلققب ٓملُققت ًٍى

واهقذ . ولقصلً, ت بحاحقت إلقى حغُحقر الؼقلىن ألةقخاقما, فوال ٓقً ٓملُقت التربُق س

 .باث التربُت الـاملت املٌلىبتبغُت لخحلُم الٔبس املثالي فٔلُه وح

التربُقققت إلاػقققالمُت فقققي املفقققاَُم البقققي جيب قققي أن جيقققىن كقققازضة ٓلقققى إٓقققساز حُقققل 

ت و  لهاإلًمان و الخلىي الجُسة. أهثر مً شلً, ًحب أن جيىن التربُت إلاػالمُت هٍِط

إحطااُت البي حؼخحم أن جذدص ميان. ولصلً ًحب أن ًيقىن التربُقت إلاػقالمُت هِحقرة 

م و وا  : 20الخالُت ضاماًىلِؽوحت في الخىفُص الخاق به. هما ًخم الخُٔحن ًٓ ًٍط

                                                           
29

 Heri Gunawan., op.cit, hlm. 10. 
30

 Nusa Putra dan Santi Lisnawati., op.cit, hlm. 3. 
31

 Nusa Putra dan Santi Lisnawati., op.cit, hlm. 2. 
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  1.1اللىضة 

 

 مفهوم التربية البيئية .ب

 التربية البيئية .0

التربُققققت البُاُققققت جققققخم بىققققاء ٓلققققى  جفققققاق املخبققققازٌ بققققحن وظاضة البِةققققت ووظاضة التربُققققت 

ىُققتو املىفلققت املعضدققت  1114أ//الؼققازغ/ن 1وضكققم  15/1114/م ن ٌ ٌ/16-الًى

 إلققى املفهققىم  ػاسققجي  1114ًىهُققى  2
 
ط التربُققت البُاُققت اػققدىازا م  ُققث أن ًققخم جٌققٍى

للبِةقت َقى جٌبُلهقا ٓلقى حمُقٕ املعػؼقاث و املقساضغ منهقا الطػق ي و غحقر الطػقق ي أو 

ؿققققبه الطػقققق ي بإضؿققققازة الحيىمققققت. ًيب ققققي بالتربُققققت البُاُققققت لُلققققىم حصققققجُٕ الخثلُققققف 

كف و مٔاضف الؼقيان  كقلُحن و ػقلىن فقي مىاحهقت اامل ًٓ مى البُئي و لُبتي الخي

بمقا  ُعي أو بؼهب ػلىن اليااىاث الحُاجُقتاملـىالث البي جيـذ بؼهب الىِام الٌب
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فيهقققا الهـقققط. زقققم ًحقققب إزماحهقققا أًوقققا فقققي محاولقققت للحقققس أو الخللُقققل مقققً  هقققطاض البقققي 

 .21لحلذ و  سزذ, همالخلىر الصي ًيىن في البِةت

الحافع, فوال ًٓ و فهم الالتربُت البُاُت هي املفهىم والجهىز املىحهت إلى جٌىٍط 

 , املهاضاث البي هي مـقىبت بقالللم الػقخذسام و فقّ املقىاضز الٌبُُٔقت بـقيل مٔلقٌى

لم البِةت . ًمحز بحن التربُت البُاُت مٕ جطهحز 22التربُت البُاُتمذخلفت بٔلم  الحُاة ٓو

قققس مقققً الترهحقققز ٓلقققى املـقققمىلت فقققي الىِققق"ٓلقققم البُئقققي" َقققى املقققىاز ا م إلاًيىلىحُقققت, واملٍع

يقىن حهققسا ما جللقس التربُقت أن ج"الٔلقىم البُاُقت" ولىقً لقِؽ "التربُقت البُاُقت". ٓىقس

وآُقققققا لدـققققققىُل مىاكققققققف وػققققققلىن الطحققققققاٌ, مقققققً املفهققققققىم التربُققققققت البُاُققققققت همحاولققققققت 

ؼققققلىن البققققي جيققققىن لخىحُققققه  فققققطاز باجحققققاٍ الخغُحققققراث فققققي أػققققلىب الحُققققاة وأهمققققاي ال

 .23كسًلت للبِةت

( "التربُقققققققت UNESCOكقققققققُغت التربُقققققققت البُاُقققققققت املؼقققققققخذسمطة  ولقققققققى بالُىوؼقققققققيى )

ط املهقاضاث واملىاكفقاث  البُاُت هي ٓملُت لخحسًس اللُم وؿط  املفهىم مً أحل جٌٍى

ت والثلافُت والبُاُت  .الالظمت لفهم وجلسًط الٔالكت املخبازلت بحن الهـٍط

 في الٔلىز الللُلت املاهُت, ألن كس ُهطث الفؼساث فى التربُت البُا
 
ُت مهمت حسا

ً لحفققّ بلققاء املذلىكققاث   ضن بققل َققصٍ  ضن ػققخيىن ميققان لللُققام  بققى مخحققسٍض

ٓلقى وىهقب  ضن. بؼقهب الِقطوف البُاُقت كققس إهحفوقذ مقً وكقذ القى وكقذ آلادققط. 

 هققس بلققاء إلاوؼققا
 
ن فققىق  ضن. بمققا ٓىققسما الِققطوف البُاُققت لهققا أَمُققت ٓالُققت حققسا

شلققً ٓلققى جققىاظن الىِققام إلاًيىلققى ي جققىفحر البِةققت املِٔـققُت الالالققت للٔققِف, لىققً إشا 

وان فلسان الخىاظن بحن الىِام إلاًيىلىحُت, ضبما اللوقاًا البُاُقت الىاؿقةت. ولقصلً, 

كقققممذ التربُقققت البُاُقققت بهقققسف دلقققم القققىعي والقققسافٕ لال خفقققاَ باػقققخمطاض والحفقققاَ 

 .ٓلى البِةت

 :َساف مً التربُت البُاُت, منها   

                                                           
32

 Mohammad Soerjani, Pendidikan Lingkungan (Jakarta : UI Press, 2009),  hlm. 63. 
33

 Syukri Hamzah, Pendidikan Lingkungan Sekelumit Wawasan Pengantar (Bandung : Refika 

Aditama, 2013), hlm. 35. 
34

 Ibid., hlm. 57.  
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املٔطفت, همىشج للمخٔلمحن إلهدؼاب فهم أػاسجي للبِةت الـاملت, فوال ًٓ (أ

 .املـاول املطجبٌت بصلً

ققققققت مققققققً اللققققققُم (ب الؼققققققلىن, ملؼققققققآسة املخٔلمققققققحن ٓلققققققى اهدؼققققققاب محمٓى

اًقققت البُاُقققت هقققصلً زافقققٕ للمـقققاضهت بيـقققاي فقققي جحؼقققحن  واملىاكقققف جحقققاٍ الٓط

 .و ماًت البِةت

ط وعققققي و ؼاػققققُت للبِةققققت, –(ت اًققققت, ملؼققققآسة املخٔلمققققحن ٓلققققى جٌققققٍى الٓط

 .واللواًا و املـاول البي فيها

املهققاضاث, ملؼققآسة املخٔلمققحن ٓلققى اهدؼققاب مهققاضاث فققي جحسًققس وبحققث (ث

 .و ل اللواًا املخللت بالبِةت

املـققققاضهت, إجا ققققت الفطكققققت للمخٔلمققققحن لالػققققخفازة مققققً مـققققاضهت  وـققققٌت فققققي (ج

اث  ااف في املؼخلبل فُما ًخٔلم باللواًا البُاُتحمُٕ املؼخٍى  .24و الُى

 لحفقققققققّ البِةقققققققت و اػقققققققخمطاتها, 
 
 ٓالُقققققققت

 
ف اَقققققققسلخحلُقققققققم   واهقققققققذ  َقققققققساف َمقققققققت

حقققسز املقققىاز البقققي ًحقققب أن جمخثقققل وهقققى  ً ة بىحقققىز التربُقققت البُاُقققت, البقققس أنامليـقققىز

ى ًطحقققى الٌقققالب أن ٌؼقققخىلي دٌقققىة فذٌقققىة  بقققي ًحلقققم ٓقققً أٓلقققالهقققسف لخحلُلهقققا. 

ًيب قققي أن  التربُقققت البُاُقققتفقققي  " مقققعة ؿقققىطي " ػقققخاش َقققساف التربُقققت البُاُقققت. وقققان 

 :, وهي25حـمل التربُت البُاُت  ٓلى  كل دمؼت أحعاء مً كؼم البِةت

 البِةت  حخمآُت(أ

هقصلً حـمل البِةت  حخمآُقت الـقاملت مقً املعػؼقاث  حخمآُتوالثلافُقت و 

مققققٕ. ومققققٕ شلققققً,  ُققققاة  فققققطاز أو املحخ اث فققققىوالخققققذزحر الىمققققاشج و همققققاي والٔملُققققاث 

 وزُلقققا باملىٌلقققت و البِةقققت  حخمآُقققت جققق
 
يقققان منهقققا. لقققصا ٓىاكقققط البِةقققت املطجبٍ اضجباًقققا

ت  . حخمآُت واػٔت ومخىٓى

 البِةت املياهُت (ب

اكقققققٕ واملؼقققققافاث البِةقققققت املياهُقققققت جخيقققققىن مقققققً الٔىاكقققققط البُاُقققققت البقققققي حـقققققمل املى 

 .و دخالفاث املىحىزة في البِةت هاثىحيوالخ والىثافاث
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 Ibid., hlm. 48-49. 
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 البِةت الٌبُُٔت(ت

الٌبُٔققققققت, ػققققققىاء مققققققً املققققققىاضز الٌبُُٔققققققت  وققققققل  ققققققجيء ًققققققىفٍطالبِةققققققت الٌبُُٔققققققت أي 

أواملقققىاضز الخمخُٔقققت. املقققىاضز الٌبُُٔقققت جوقققمً املقققىاضز البُىلىحُقققت و غحقققر البُىلىحُقققت 

والىباجقققققاث والحُىاهقققققاث واملٔقققققازن املخقققققىفطة فقققققي  ضن. بِىمقققققا مقققققىاضز الخمخُٔقققققت مقققققىاضز 

  بى ًمىً
 
 .ىاء واملاءفى  ُاجهو مثل اله املىاضزالػخمخاْ بهصالإلاوؼان  معزطة حسا

 البِةت إلاكٌىآُت(ث

ذوقققٕ لليقققااً  جطهقققب منهقققا البِةقققت  كقققٌىآُت َقققى البِةقققت  ُقققث حغُحقققر الحالقققت ٍو

 .الهـطي, هما فى املثاٌ لخغُحر املىاُط الٌبُُٔت

 حغحر املىاخ واليىاضر البُاُت(ج

. بِىمقققا جحخقققىي  مقققازة حغحقققر املىقققاخ ًحخقققىي ٓلقققى املقققىاز املخٔللقققت بخغحقققر املىقققاخ و زقققاٍض

ًبسأ اػخحابت كبل  اليىاضر ٓلى مىاز  ٌى املـاول املخٔللت بالخذَب لليىاضرمازة 

 .وإلاؤاؾ وإٓازة الخذَُل وكْى اليىاضر

 إلقققى هٌقققاق املقققىاز فقققي البِةقققت الخٔلُمُقققت, زقققم ًمىقققً اللقققٌى أن البِةقققت لقققسيها 
 
اػقققدىازا

. فلققققص, أُهققققطث مققققسي 
 
خٌلققققب كققققطاض فىضٍققققا هثحققققرة مققققً املـققققاول البققققي ًحققققب مىاحهتهققققا, ٍو

الخغٌُت التربُت البُاُت حٔلُس ٓالُت في التربُت.  بى أنها جحخاج الى ضفٕ زٓىة املطبحن 

في جلسًم املىاز القىاضزة فقي التربُقت البُاُقت. مقىاز التربُقت البُاُقت أًوقا فقى زضحقت ٓالُقت 

ت واػٔت مً الخذللاث  .مً الخيامل, والبي ًمىً أن جيىن مخياملت مٕ محمٓى

 فققى محققاٌ الخذللققاث وال جذلققمفققى  ةت البُاُققت مخٔققسزأن التربُقق فلمققاضًىوققح 

ضزة فُقققه أو شاث اللقققلت القققىا , واهقققذ التربُقققت البُاُتمذخلفقققت. فقققي زضاػقققت املقققىاز26وا قققس

. ًققخم وكققف التققرابٍ بققحن التربُققت البُاُققت مققٕ الحلققٌى ًيققىن حققعء مققً التربُققت الٔامققت

 : دطي للسضاػت هما ًلي

 .جدىاٌو املٔطفت  ػاػُت والفهم للبِةتٌـمل املىاز البي التربُت ًٓ البِةت, . أ

التربُققققققت للبِةققققققت, واملطجبٌققققققت بققققققاللُم واملىاكققققققف وإلاحققققققطاءاث إلاًحابُققققققتلحفّ . ب

 . ػخسامت البُاُت
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التربُققققققت فققققققي/مً دققققققالٌ البِةققققققت, َققققققى التربُققققققت تهققققققسف إلققققققى اػققققققخذسام أو حٔققققققل . ث

اػققخذسام البِةققت همققىاضز مققٕ الخحلُققم و البحققىر فيهققا لُبتققى الخبققرة الٔملُققت 

 .27لٌالبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2اللىضة 

اًقت  وحىز ضوابٍ مً املحاالث الىاػٔت, مسة إلاكامت إلقى أػقاغ الخثلُقف البُئقي لٓط

الٌالب مً أحل املٔطفت والىعي واملهاضاث البي إًحابُت باليؼبت للبِةقت. ولىقً حمُقٕ 

مىاكـتها, التربُت البُاُت  بـيل مىهج مؼخلل أو حعء مقً املقازة  ذامليىهاث البي جم

ٓلى أضبٔت ٓىاكطالسضاػُت, ال بس أن جحخىي 
 , منها :28

هُت.أ  (Empirik)الٔىاكط الخحٍط

 
 
 .جىفط الفطكت الىاػٔت للٌالب للخفآل مٕ البِةت مباؿطة

اًت.ب  (Kepedulian)الٔىاكط الٓط
                                                           
38

 Ibid., hlm. 56. 
39

 Ibid., hlm. 57. 

 املعزفة

 املفاهيم

 الفهم

 املهارات

 الصلون

 التربُت فى البِةت
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جىفط اللمؽ املحسزة البي كازضة ٓلى إؿاضة الىعي لسي املخٔلم أن البِةت ؿث  مٔلس. 

 .بِةت, أنها الخفآل املخبازٌ و املعزطةًطحى أّن املخٔلم هفهم الٔىاكط املىحىزة في ال

 (Estetik)الٔىاكط الجمالُت.ت

حقت  وحىز ملسض ًاكقت مقً املخٔقت لخلبُقت ا خُاحقاث إوؼقاهُت غحقر املازًقتو وبِةقت مٍط

 .و مىت وحمُلت

 (Sosial)الٔىاكط  حخمآُت.ث

ًققققخم إٌٓققققاء املخٔلمققققحن فطكققققت مطاكبققققت الحُققققاة  حخمآُققققت مققققً محخمققققٕ, وهُفُققققت 

 .زلافت املحلُت فُما ًخٔلم باإلزاضة البُاُت في املحخمٕ جفآلها و

فقي املقىاز الخٔلُمُقت, ًىاػقب باملىهقْى  ٓىاكقط أضبٔقتٓقً  ًيب ي أن ًومً املقىاز

ل كُققققس السضاػققققت. الىفااققققت  ػاػققققُت مىحققققىزة فققققي وققققل مؼققققخىي مققققً الخٔلققققُم ػِؼققققهّ 

 للمٔلمحن لسمج التربُت البُاُت مٕ ول محاٌ السضاػت.

 

 ألاشالم و البيئةمفهوم  .6

اتها كبل أن ًذلم الهـط ٓلى  ضن. دلم  دلم  ضن والؼماء مٕ حمُٕ محخٍى

اًت  ت. الحلٌى ٓلى الٓط اتها مً أحل لؼٔازة الحُاة الهـٍط هللا  ضن ووافت محخٍى

بذدقققققص حمُقققققٕ املقققققىاضز َىقققققان لقققققِؽ ٓلقققققى الفقققققىض, ولىقققققً ضحقققققل مٌلقققققىب إلزاضة وكقققققُاهت 

لىز للحفاَ ٓلى مللحت الجيؽ الهـطي شاجه, هما واػخذسام أي ؿث  فيها. فاملل

 .لى أن جحٌم ٓلى الٌبُٔت  ٌى الهـط ػىف ٌـٔط أهبر زط مً جلً  هطاض

ٌٌٔقق  الطحققل الٔلققل بمٔتققى للخفىحققر البققي ػققخِهط فققي الؼققلىن هذ ققس مِققاَط ألن 

اًققققققت و الؼققققققٔازة الققققققصي ػققققققِخحلم  املِققققققاَط هققققققي زمققققققطة للٔلققققققل الهـققققققطي. وهققققققصلً الٓط

ى محطز هدُحت للؼلىن والخفىحر, و هصلً إزاضة الطحل املىاضز الٌبُُٔت  بالهـطو َو

ت إلزاضة واػقققققخذسام املققققىاضز الٌبُُٔققققت مققققً ضفاَُقققققت  املىحىزة,اضجفققققاْ اللققققسضة الهـققققٍط

اًقققققت  متزاًققققسة و  ضجفققققاْ فىااققققس لىقققققً ال هي ققققجى ٓققققً املصقققققحىبت أًوققققا باللققققُاهت والٓط

 .الجُسة للٌبُٔت
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ٔخبققر هـققث  هلققي ومترابٌققت أن ميىهققاث هققي الخققالم فققي إلاػققالم,الٌبُٔت )البِةققت( ح

بققققس هللا بِىمققققا الخلُفققققت فققققي 31ومذلققققىق  .  ُققققث أهققققه مققققً املٔلققققىم أن الهـققققط مذلققققىق ٓو

مىاحهققققت  ضن. الٌبُٔققققت جققققسٌ إلققققى  ًققققاث هللا  ُققققث أهققققه ًمىققققً أهِخٔققققطف و حٔبسلققققهو 

 .والطحل الصي أكبح الىااب للطب  باللُازة واملىاحهت فى َصٍ  ضن

إلاػقققخمطاض مقققً شلقققً, مفهقققىم دلققققم الطحقققل واليقققىن املٔطوفقققت بمفهقققىم الخالفققققت و 

و ماهقققققت. َقققققصا املفهقققققىم ًبقققققحن أّن الطحقققققل كقققققس ادخقققققاض لُيقققققىن "واوقققققل هللا" ٓلقققققى  ضن 

)دلُفقققت فقققى  ضن(, شلقققً الـقققٔب ًحقققب أن ًمثقققل هفؼقققه وفلقققا لٌبُٔقققت هللا حٔقققالى
30 .

ء إلازاضة ٓلققى وققل  ققجيء ملؼققافاث بِىمققا فققي مفهققىم  ماهققت, الطحققل الققصي ٓهققس إلققى إحققطا

لت ولىقً لقم حٌٔقي  لقىق مٌللقت. الحلقىق الباكُقت فقي ًقس هللا الخقالم أن الطحقل  ًٍى

 .ملعم بالحفاَ  ماهت البي أٌُٓذ مً كبل الطب

 
 
مفهققققىم  دققققالق للبِةققققت ٓىققققسٍ املٔتققققى أن الجققققىااع املطجفٔققققت بخلققققسًط مطجفققققٕ حققققسا

وحاهقققب مقققً حىاهقققب الحُقققاة, فوقققال ٓقققً للٌبُٔقققتو   تقققرام للتقققرابٍ بقققحن وقققل ٓىلقققط 

تقققراف بى ساهُقققت الخلقققم وحمآقققت إلادقققىان املؼقققلمحن مقققً حمُقققٕ الهـقققط و دقققالق   ٓ

ققت فققي الؼققلىن والٔلققل الهـققطي.  ُققث زٓامققت إ ُققاء البِةققت  ًيب ققي أن ًيققىن زجققط ظاٍو

ٔت إلاػققققققققالمُت البققققققققي هدُحققققققققت لـققققققققهازة ٓققققققققً و ساهُققققققققت هللا. لققققققققصا,  هققققققققي زٓامققققققققت للـققققققققَط

مً الٔلااب مقً إكقطاض الـقهازة البقي ًخحقسر بهقا املؼقلمحن هٔالمقت  إ ُاءالبِةت أ س

 ٓلى إػالمهم. 

 

 عالكة البيئة و التربية .3

 الحسًث الىاي :

ًلققلى ٓلققى وققل مىلقققىز  :  ققسزىا أبققى الُمققان أدبرهققا ؿققُٔب كققاٌ ابققً ؿققهاب

مخىفى وإن وان لغُت مً أحل أهه ولس ٓلقى فٌقطة إلاػقالم ًقسعي أبقىاٍ إلاػقالم أو أبقٍى 

ت وإن واهذ أمه ٓلى غحقر إلاػقالم إشا اػقتهل كقاضدا ًلقلي ٓلُقه وال ًلقلى ٓلقى داك
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قطة ض قجي هللا ٓىقه وقان ًحقسر كقاٌ الىاقي  مً ال ٌؼتهل مً أحل أهه ػلٍ فإن أبا ٍَط

مووووا موووون مولووووود إ  ًولووووذ ع ووووى الفطووووزة فوووو بوا   هودانوووو  أو كققققلى هللا ٓلُققققه و ػققققلم ) 

حمعووووواء هووووول ثحصوووووو  ف هوووووا مووووون  ًنصوووووزان  أو ًم صوووووان  هموووووا ثموووووح  ال هيموووووة  هيموووووة

قققطة ض قققجي هللا ٓىقققه ا فٌقققطة هللا البقققي فٌقققط الىقققاغ ٓليهقققا    حوووذعاء ( . زقققم ًلقققٌى أبقققى ٍَط

  .154731آلاًت أدطحه مؼلم في اللسض باب مٔتى ول مىلىز ًىلس ٓلى الفٌطة, ضكم 

) لغُقققت ( مقققً الغىاًقققت وهقققي الوقققاللت أي وقققل مىلقققىز ًلقققلى ٓلُقققه إشا وقققان أ قققس 

ما . ) فٌطة إلاػقالم (  ه مؼلما ُاَطا وإن وان مىلىزا مً وافطة أو ظاهُت أو هحَى أبٍى

. ) ػلٍ(  لخه. ) اػتهل كاضدا ( ٓلمذ  ُاجه ٓىس الىالزة بلطاخ أو غحٍر ٍط ملخه ًو

لققققطاهه أو ًمحؼققققاهه ( ًحٔالهققققه يهىزًققققا أو حىققققحن ػققققلٍ كبققققل جمامققققه. ) يهىزاهققققه أو ًى

هلققققطاهُا أو محىػققققُا  ؼققققب ملتهمققققا بترغُوهمققققا لققققه فققققي شلققققً أو بدبُٔخققققه لهمققققا. ) جيققققخج 

ت الخلققققم. )  وققققاء مؼققققخٍى الوهُمققققت ( جلققققس السابققققت النجمققققاء. ) بهُمققققت حمٔققققاء ( جامققققت ٓ 

ققت  شن أو  هققف أو غحققر شلققً أي إن الىققاغ  جحؼققىن ( جبلققطون. ) حققسٓاء ( ملٌٓى

ًفٔلىن بها شلً فىصلً ًفٔلىن بقالىلىز القصي ًىلقس ٓلقى الفٌقطة الؼقلُمت. ) اكقطووا 

إن ؿقققققاخم ( أن جخذهقققققصوا َقققققصا املٔتقققققى. ) فٌقققققطة هللا ( ملقققققت إلاًمقققققان والخى ُقققققس ومٔطفقققققت 

 .21الخالم ػبحاهه. ) فٌط الىاغ ( دللهم ) آلاًت ( الطوم 

ققت "  اللققسضاث إلاوؼققاهُت ن أ حاغققا و باضلىققاض" مققً Nature-Nurtureوفلققا بالىٍِط

. فقى الحلُلقت, 32ًذللهقاَمقا ػقِبتي دلقاام إلاوؼقان و ليؼقب و البِةقت, و با ةمحسز

مذخلفت بِىه. بل  أن ول إلاوؼان ًىلس ٓلى الفٌطة أي أن وله ًحمل زٓام إلاوؼاهُت

مقققً ظمقققان بٔقققس ظمقققان. فلقققص, واهقققذ  إلاوؼقققان عزط ٓقققً جىمُقققتواهقققذ   قققىاٌ البُاُقققت ػقققخ

 مهم فى بىاء ةخلُت إلاوؼان.البِةت ٓىسَا زوض 

ٌٔتقي اليؼقب  ىامقل املُٔىقت, أن الخىمُقت ػقخعزط بالٔػقاهخىضنفى البحث ٓىس 

و البِةت. وان اليؼب ٌٌٔي  زط ٓىس الىلقس بؼقهب الىضازقت, همقا اليؼقب َقى أػقاغ 

تاليؼقهُت أن وقل إلاوؼقان ٓىقسٍ املىاَقب و  لخىمُت إال إشا فؼسجه البِةت. و فى الىٍِط
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لققس مققً بٌققً أمققه. واهققذ الخلاكققت جيققىن إلامياهققاث ا لخاكققت الققصًً كققس وحققس مىققس وي

 ملسض 
 
لخىمُت و لبىاء  والز و هصلً لخىحُه ٓلقى ؿقث  مىاػقب بقاأل ىاٌ و اللقصاث  ا

 لسيهما  والز.

 معزط أما البِةت, ػخيىن 
 
لخىمُت  والز ٓلى أنهم ٌِٔف و ًسوض فى البِةت, مما  ا

لم و اللٌى و  شب و ما غحر شلً. مً ٓىاكط البِةت أن فيها  هاغ املذخلفت فى الخ

ىحُققققت و البِةقققققت إلاحخمآُققققت. و وقققققان ولهقققققم البققققي جقققققعزط ٓلققققى الخىمُقققققت هققققي البِةقققققت البُىل

لبىقققاء  والز فقققى ةخلقققُتهم و دللهقققم. مقققٕ أّن ٓىا
 
مقققل ًحقققسز القققى أهقققىاْ أهقققىاْ الٔىا مال

الققققققققققققى . و واهققققققققققققذ الخبققققققققققققرة مذخلفققققققققققققت بققققققققققققحن ةققققققققققققخم و  دققققققققققققط  بققققققققققققي ًِهققققققققققققط اثالخبققققققققققققر 

 أم فطوق الفطزًت.ُت ةخلُتإلاوؼاه

هُقت و الهجطااُقت, كقس كقاٌ الىاقي  و أما املىاظهت فقى إلاػقالم هقي الفهقم بقحن الخحٍط

م فقققى أ قققس الحُقققث مقققً ضوٍقققت البذقققاضي و املؼقققلم أهقققه كقققاٌ" وقققل مىلقققىز ًىلقققس ٓلقققى  الىقققٍط

ً فيقققأو ًىلقققطاهه أو ًماحؼقققاهه". وفلابذ الفٌقققطة, فقققذبىاٍ يهىزاهقققه إلاػقققالمي اض املفىقققٍط

همقا كقس وفقم فقى  ُتو الٔىامقل القصًً ًقذزحر فقى جىمُقت الصخلقُت إلاوؼقاه اثالٔملُ أن

 .33الفهم املخاكطب

 

 املذرشة الطبيعية .4

و املسضػققققققت الٌبُٔققققققت هققققققي أ ققققققس مققققققً أهققققققىاْ ػققققققاجمىوى زوي ػاهخىػققققققىوفلققققققا ٓلققققققى 

 Gadis Kecil di Depan "املساضغ البسًلت. ولسث املسضػت الٌبُُٔقت مقً هخقاب ٌؼق ى

Jendela" جىمقققىي َقققى اػقققم إ قققسي جىمقققىي و  يقققي فُقققه ٓقققً  جىجقققى حقققانالقققصي كقققّىفه .

فققاٌ مققً حمُققٕ الحلىكققاث و الىفااققاث داكققت  ققل ً  املققساضغ فققي الُابققان الققصي كبل

دقققالٌ  وىباًا قققجيالٌبُٔقققت. كقققس كامقققذ املسضػقققت مقققطة أولقققى بوأمقققا فُقققه الىػقققاال جمتقققزج 

و هقصلً إهسوهِؼقُا ًطحقى  جىمقىي  . كقس فقاظ البلقس ٓقً وحقىز34الحطب الٔاملُت الثاهُقت

 .أن ًبتى املسضػت املمازلت
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في إهسوهِؼُا, وـذث املسضػت الٌبُٔت  همحاولت إلزباث أن الخٔلُم ال ًيلف القى 

املبققاوي الىبحققرة والفققادطة. ولىققً الهققسف منهققا ٌٔتققي دلققم حُققل مققً الققسَاء واملؼققخللت 

ضػققققت بـققققيل ٓققققام. ٓىققققس و دالكُققققت.  واهققققذ الفققققطوق بققققحن املسضػققققت الٌبُٔققققت مققققٕ املس

قت  ماٌ الىٍِط املسضػت الٌبُٔت, املىاهج السضاػُت جخيىن مً أضبٔىن فى املاات مً ٓ 

مقققاٌ إلاحطااُقققت ولىقققً فقققي املقققساضغ الٔامقققت َقققى الٔىقققؽ. مقققٕ  و ػقققخىن فقققى املااقققت مقققً ٓ 

شلققققً, املسضػققققت الٌبُُٔققققت ٓىققققسَااملعاًا الخاكققققت البققققي ال ًمىققققً أن جلققققسمها املسضػققققت 

 .بـيل ٓام

 الفطوق امللاضهت بحن املسضػت الٌبُٔت و املسضػت بـيل ٓام ٌٔتي :

 1.0الجسٌو 

 الطكم املسضػت بـيل ٓام املسضػت الٌبُُٔت

الٌالب اهدـاف وجىمُت املىاَب 

 و َخمام

ًٌلب مً الٌالب إلجلان الىفاءاث 

 املحسزة
0 

مفهىم الخٔلم أزىاء اللٔبو  ُث 

 الخٔلم لِؼذ ٓبةا
 1 لخحلُم وامل الخذطجمفهىم الخٔلم 

 2 الترهحز ٓلى اللُى و الىخااج الترهحز ٓلى الٔملُاث واملٔاوي

الخٔلم إلاحطابي ًىفط إدطاج 

لت   الصاهطة الٌٍى

ت فلٍ  الخٔلم مً الىا ُت الىٍِط

 مذعهت في الصاهطة الللحرة
3 

 4 الخٔلم ٓلى هفؽ الٌالب جيلُف ٌـاضن آلاباء في ٓملُت الخٔلم

 5 ٌٔلم َُةت الخٔلُم و بخياض للٌالب ةحص إلابساْ

 6 مىاز الخٔلم املىفللت مىاز الخٔلم املخياملت

 

 أما املعاًا مً املسضػت الٌبُُٔت منها : 

مت.أ  بىاء  دالق الىٍط

الٌبُٔت هي الفلٌى الحلُلُت,  ُث ًخٔلم الٌالب مباؿطة جخىافم مٕ الحُاة 

الحلُلُقققققت. ولقققققصلً, واهقققققذ التربُقققققت إلاػقققققالمُت اليافُقققققت هقققققي أػقققققاغ إلكامقققققت املسضػقققققت 
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ت أػهل ملٔطفت ةخلُت الٌالب و لخحسًس الىمقىشج لبىقاء  الٌبُُٔت. الخٔلم في البًر

الٌلبققققت حُققققسا ًعػققققؽ ٓلققققى وققققل الصخلققققُت. وفأهققققا أًوققققا, ًمىققققً أن ًال ققققّ أدققققالق 

قت.  بقى جيقىن الـقطوي  حخمآُقت البُاُقت - وـٌت في الفلٌى السضاػقُت وفقي البًر

. ال ػُما ٓىس هباض الؼً أو  باء و إلادىان في املجٌز 
 
السآمت ليـةت الؼلىن حُسا

ًمىقققً أن ًيقققىن همىشحقققا ًحخقققصي بقققه وجقققىفحر مطاكبقققت املؼقققخسامت ٓقققً آلازاب الٔامققققت 

مققت و حاللققت لِؼققذ ؿققِةا مققً اللققٔب ومققً املؼققخحُل للٌفققل, زقق م وـققةت أدققالق هٍط

 لخحلُله. 

 إػخىلى الٔلىم.ب

ققب جِؼققحر الٌققالب واملٔلمققحن ٓلققى الققخٔلم  ب و الخحٍط أهثقر املققىهج السضاسققجي بالخققسٍض

م ٓملُت القخٔلم. ٓىقس الٌقالب, أكقبحذ املماضػقت وػقُلت للقخٔلم باللُقام ٓلُقه  لخلٍى

 ول
 
ا  لحقّل َقصٍ املـقيلت فقي الٔملُقت. فلقصلً, بصلً لِؽ فلٍ فهم هٍِط

 
ىً وان كقازضا

الققخٔلم إلاحطابققي أًوققا ػققٌُٔي  هٌبققاْ فققي الققصاهطة للؼققما  الٌققالب بالققسدٌى إلققى 

لت في هفؽ الٌالب  .الصاهطة الٌٍى

 الفهم الياف لللُازة.ت

الققخٔلم فققى الٌبُٔققت ًٌلققب إلابققساْ و بخيققاض مققً وققل ًالققب. وباإلهققافت إلققى شلققً, 

الخٔقققققاون و جلقققققاالث أًوققققا ٓامقققققل مهقققققم فقققققي الققققخٔلم. َىقققققان القققققخٔلم إلاحطابقققققي أكققققبح 

. زقققققم, جقققققسٓمها اللقققققسضة ٓلقققققى  قققققل املـقققققاول 
 
ًحخقققققاج ٓلقققققى الخىاكقققققل بخٔقققققاون حُقققققس حقققققسا

وإلا ؼققققاغ باملؼققققعولُت. ولققققصلً, ًيبققققج  فهققققم الٌققققالب ٓققققً اللُققققازة الجُققققسة لللُققققازة 

 .الطػمُت وغحر الطػمُت هوبٍ الىفؽ والخىُف مٕ البِةت

(. Green Schoolي املسضػقققققت الٌبُٔقققققت, حٔقققققطف أًوقققققا باملسضػقققققت الخوقققققطاء)ػقققققى 

املسضػققت الخوققطاء مسضػققت ٓامققت ولىققً جيققىن التربُققت البُاُققت فققي املىققاهج السضاػققُت, و 

اًقققت وإلػقققدباكُت للحفققققاَ ٓلقققى  ػقققخسامت البُاُققققت البقققس ٓلقققى مقققىاًً املسضػققققت لٓط
35 .

 ومً دلاام املسضػت الخوطاء هي :

  ٌى املسضػتالبِةت الىُِفت  .أ
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 هثحر مً  ةجاض و الجى اللاف.ب

 ػهىلت لُىحس املعبلت .ت

 بال الخسدحن.ث

ط..ج  كس ملً إٓازة جسٍو

 

 مفهوم التربية إلاشالمية البيئية .ث

ُفتاملهمققت والخلُفققت فققي  ضن, وققان الققسوض  ػاسققجي فققي بلققاء  إلاوؼققان ٓىققسٍ زوض و ُو

  البِةت لسٓم بلاء الهـط وػااط املذلىكاث فى  ضن.

 
 1.3اللىضة 
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 1.4اللىضة 

لقققبح الهـققط حقققعء مقققً  جلققبح البِةقققت حقققعء مخلققل فقققي  ُقققاة الىققاغ, ٌٔقققِف ٍو

ت البِةققققققت املِٔـققققققُت. وجققققققىفط البِةققققققت وحققققققىز الطا ققققققت واملىفٔققققققت الخاكققققققت بققققققه  اػققققققخمطاٍض

ت البِةت ًلبح ملتزما, ألهه إشا لم  ت. ولصلً, الحفاَ ٓلى اػخسامت واػخمطاٍض للهـٍط

سمت و مؼققخمطة ال ًمىققً جيققىن البِةققتمياها لطا ققت الحُققاة جىققً البِةققت املِٔـققُت مؼققخ

.
 
 أمُىت

 
ت ضا ت  الهـٍط

. وكٕ   تقراض الٔقال ي 
 
س املـىالث البُاُت  ؼِبا ضفُٔا فى  ظمىت  دحرة, جٍع

ققققالم. كققققسُهطث الٔلااققققب مققققً   تققققراض  إلققققى دبققققر مٔققققطوف ًىاكـققققه فققققى أي وػققققاال إلٓا

ٌحقر همقا اليقىاضر الٌبُُٔقت غحقر مخىكٔقت,  الٔال ي, و واهذ البلس ًىكب الجاهب الخ

مثقققل ٓاكقققفت زلجُقققت للبلقققسان الىاكٔقققت فقققي مىٌلقققت ؿقققطق  ػقققُا, مثقققل جقققاًىان واللقققحن 

والُابقققققان. زقققققم, ًحقققققسر الٌلقققققؽ املخٌطفقققققت فقققققي مذخلقققققف البلقققققس, وبذاكقققققت فقققققي البلقققققسان 

 . ػخىااُت
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ةقققت مفهقققىم التربُقققت إلاػقققالمُت البُاُقققت هقققي التربُقققت إلاػقققالمُت فُمقققا ًخٔلقققم بالبِ

تقققراف بقققاللُم وؿقققط  املفهقققىم مقققً  املازًقققت البقققي مقققً املخىكقققٕ أن جثحقققر القققىعي الفقققطزي إٓل

ط املهاضاث واملىاكف الالظمت للحفاَ البِةت  .أحل جٌٍى

مفهىم التربُت إلاػالمُت املخياملت للبِةت حقعء مقً التربُقت إلاػقالمُت والتربُقت 

 بقققل مقققً هللا و  بقققل مقققً البُاُقققت. التربُقققت إلاػقققالمُت هقققي لِؼقققذ محقققطزة جىقققاكف ٓقققً 

الىاغ, ولىً أًوا ًىاكف  بل مً الٔالم أي  بل مً املذلىق غحر إلاوؼان. بِىما 

فققققي الهققققسف لققققسي التربُققققت إلاػققققالمُت البُاُققققت, جوققققمً  َققققساف واملققققىاز واملحخققققىي مققققً 

التربُققققت البُاُققققت. مفهققققىم التربُققققت البُاُققققت مفخى ققققت مققققٕ مفهققققىم مذخلققققف أمققققا بلقققققىضة 

 .مٕ الحلٌى  دطي  مؼخللت أو مخياملت

فقققى ٌغقققطغ و ملخىكقققٕ بقققحن التربُقققت إلاػققالمُت و التربُقققت البُاُقققت ا مفهققىم الخيامقققل

الققققىعي فققققي الٌققققالب للحفققققاَ ٓلققققى البِةققققت همِهققققط مققققً مِققققاَط الجهققققىز املبصولققققت  ًققققذزط

للحفققاَ ٓلققى اػققخسامت  فققى  ضن. و ال بققس ٓلققيههملالهققٌاْل ٓققً الققسوض هذلُفققت هللا 

ت الٌبُٔت ػىاء ملالح فى  .البّر و البحط لبلاء الحُاة الهـٍط

مفهقققىم التربُقققت إلاػقققالمُت  البُاُقققت مخياملقققت  مقققً التربُقققت إلاػقققالمُت و التربُقققت 

 إلقى  ػقاغ فققي التربُقت إلاػقالمُت, جلققبح 0.1البُاُقت همقا كقس بققّحن فقي الـقيل
 
. اػققدىازا

لىخقاب "القخٔلم ل ٓبس املحُقس البِةت حعاا مخلال في جىفُص التربُت إلاػالمُت. كس كاٌ 

والخٔلُم إلاػالمي" ٓلى الىحى الخالي "... ًىوح  سوز البحقث ٓقً التربُقت إلاػقالمُت 

ت  ٌٔتي أن حـمل التربُت إلاػالمُت ًٓ  إلاوسجام والىاام والخقىاظن والٔالكقت الهـقٍط

مققٕ هللا ػققبحاهه وحٔققالى, أهفؼققىا وإدىاهىققا مققً الهـققط واليااىققاث الحُاجُققت  دققطي فققى 

 .36البِةت

التربُقققت إلاػقققالمُت ٓىقققسَا  َقققساف الخاكقققت البقققي جىلؼقققم إلقققى زالزقققت حىاهقققب, 

هقققي: ضو ُققققت و حؼققققمُت و ٓللُققققت.  فققققي جىحهققققت  َققققساف, ًفوققققل فققققى الهققققسف الجؼقققق ي 

ت أّنهقا الخلُفقت ملقسما. الخلُفقت حـقمل ٓالكقاث مذخلفقت مقٕ  ًعػقؽ ٓلقى زوض الهـقٍط
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التربُققت إلاػققالمُت مققٕ  أدُققه إلاوؼققان أو الٌبُٔققت. ولققصلً ًدىققاغم غققطن حِؼقق ي فققي

 .أَساف التربُت البُاُت

ا يهققا زالزققت أهققىاْ, هققي: التربُققت أّن التربُققت جفهققم ف ,فققي التربُققت البُاُققت واػققخمطاَض

لبِةت و التربُت ًٓ البِةت و التربُت فى البِةت. التربُت إلاػالمُت البُاُتػىف جدىاٌو ل

اف التربُققققت إلاػققققالمُت حلُققققم أَققققسالجىاهققققب الخٔلُمُققققت  ققققٌى البِةققققت.  بققققى ًمىققققً لخ

 
 
 .وأَساف التربُت البُاُت حِؼمُت

جحلققم  لخىفُققص السضاػققت فققي املسضػققت  بخسااُققت بِىمققا التربُققت فققي البِةققت ػققىف 

املسضػققت البققي جحققطي فققي البِةققت.  ُققث تهققخم ٌٔتققي الٌبُٔققت, الققصي أِٓققم املفهققىم منهققا 

 ألن هثققققرة الخ
 
فآققققل املباؿققققطة مطا ققققل جٌققققىض الٌققققالب أػققققهل و ًمىققققً أن ًفهققققم ٓمُلققققا

 .بالبِةت و الٌبُٔت املحٌُت

 مققققً 
ّ
ققققى محققققّب حققققسا وفلققققا لخٌققققىض ةخلققققُت  الٌققققالب مققققً املسضػققققت  بخسااُققققت, َو

 :اللٔب زم مطا ل جٌىض ملممت داكت للمفاَُم الخالُت, منها

 ٌٔطف .1

وفي َصٍ املط لت,  فطاز جلخلط ٓلى حٔلم وحٔقطف ٓقً التربُقت إلاػقالمُتالبُاُت. 

 .إلى وعي الٌالب الحفاَ ٓلى البِةت في املٔطفت البي جمخلىهاأن البِةت جعزي 

 ًلىم .2

فققي َققصٍ املط لققت, جٌققىضث الٌالققب هققصلً  ُققث بققسأ ػققلىن الحفققاَ ٓلققى البِةققت 

 لخٌبُلها في الحُاة الحلُلُت
 
 ولىً إحطااُا

 
ا  .و ماًت ٓليها لِؽ فلٍ هٍِط

 ًحطي  .3

هبحقققر ُهققطث مقققً ٓقققازاث أٓلققى املط لقققت,  ُققث ًيقققىن  فققطاز مالقققً الققىعي إلقققى  ققس 

 .وػلىن  ب البِةت

ٔبقققر َقققصٍ املطا قققل الثالزقققت, ًطحقققى بالتربُقققت إلاػقققالمُت ٌمقققً البُاهقققاث املقققصوىضة 

البُاُققت  لدؼققلُم  فققطاز املخٔلمققحن أن  فققطاز الققصًً لققسيهم املهققاضاث الالظمققت لحماًققت 

 البِةت.
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ُت حـمل ًٓ في املساضغ, جٌبُم التربُت إلاػالمُت البُاُت فى املسضػتالٌبُٔ

جالزققققت حىاهققققب التربُققققت البُاُققققت هحققققى التربُققققت ٓققققً البِةققققت و التربُققققت للبِةققققت والتربُققققت فققققى 

املسضػققققت الٌبُُٔققققت حؼققققخذسم املققققىهج السضاسققققجي واملققققساضغ بـققققيل ٓققققام. ولىققققً .البِةققققت

املسضػت الٌبُُٔت أهثر مً  وـٌت البي جحطي دقاضج الفلقٌى البقي جقسٓم بقاملىاز و 

لً, ػقققُيىن الٌقققالب فقققي املسضػقققت الٌبُٔقققت أهثقققر الخفآقققل مقققٕ املالٓقققب املىاػقققبت. ولقققص

. إشا بحقث فقي هِقط التربُقت البُاُقت فلقس مقألث املسضػقت الٌبُٔقت مقً 
 
الٌبُٔت مباؿقطة

 .حمُٕ حىاهب التربُت البُاُت

أمقققققافي التربُقققققت إلاػقققققالمُت, التربُقققققت لِؼقققققذ فلقققققٍ  قققققٌى الٔالكقققققت مقققققٕ هللا ومقققققٕ 

قققققصا جخلقققققل بغقققققطن الىقققققاغ, ولىقققققً أًوقققققا  قققققٌى الٔالكقققققت مقققققٕ ال ٌبُُٔقققققت املحٌُقققققت. َو

ُفققت  التربُتلِؼققذ فلققٍ ضو ُققت و ٓللُققت ولىققً أًوققا حِؼققمُت البققي مىحهققت ٓلققى ُو

فقققي مفهقققىم التربُقققت إلاػقققالمُت جلقققسمها املسضػقققت الٌبُٔقققت,  .الهـقققط والخلُفقققت فقققي  ضن

 للمسضػقققققت ًيب قققققي أن ًيقققققىن إحطااُاوػقققققهال لخٌبُقققققم ملاضهقققققت باملقققققساضغ ال
 
ٔامقققققت هِقققققطا

 للخفآققققققل مققققققٕ ف ًالٌبُٔققققققت ػققققققى 
 
طهققققققع ٓلققققققى املماضػققققققت وػققققققىف جيققققققىن أهثققققققر ا خمققققققاال

 الٌبُٔت. لصا, ػُيىن أهثر جٌبُم التربُت إلاػالمُتفي املساضغ الٌبُُٔت فٔالُت.

حـقققققمل التربُققققققت إلاػققققققالمُت البُاُقققققت محققققققاالث داكققققققت, جذلقققققم فققققققى املسضػققققققت 

إلاػققققالمُت الٌبُٔققققت.  فققققى املسضػققققتالٌبُُٔت, ال ًلخلققققط إلابققققساْ للٌالققققب بققققل التربُققققت 

حٌٔققققي أػاػققققا وأهماًققققا مخِىققققا أن الققققسًً أكققققبح أػاػققققا  لُلُققققا فققققي  ُققققاة املققققطء البققققي 

ا فى هفؼه  .ػدبلي أبس 

التربُقققت إلاػقققالمُت املٔلقققسة والـقققاملت,  ُقققث مبا الهقققا زًىامُىُقققت بالغاًقققت مقققً 

وكقققذ إلقققى وكقققذ, مقققً املؼقققةلت الٔامقققت  بقققى مؼقققةلت ةخلقققُت و البقققي جىوقققح وقققل  قققجيء 

لققصا, التربُققت إلاػققالمُت البُاُققت هققي ٓملُققت االتربُققت  .الخفلققُلموققمىن ومٔخبققر ٓنهققا ب

إلاػالمُت البُاُت فُما جخٔلم باألفياض البُاُت البي تهقسف إلقى جىلُقس ؿقٔىض الصاجُقت و 

واعي الٔاًُفُت فقي الٌقالب, فوقال ٓقً غقطغ ضو  الحقب للبِةقت. التربُقت جذدقص ميقان 

 ل مباؿطة في البِةت.في املسضػت الٌبُٔت ػىف جيىن فٔالُت ػىف جخفآ
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 و مذخل   ثحمنهج الب .0

اػققققخذسم البحققققث "جٌبُققققم التربُققققت إلاػققققالمُت البُاُققققت فققققى املسضػققققت إلاػققققالمُت 

 الٌبُُٔت " امل
 
ُقا. البحقث الىقىعي يهقسف  طهع إلاػالمي" بفىهىضوغى مىهجا  هٓى

 
مسدال

ً ما أو َمً شوي الخبرة بمىهقْى البحقث إلى فهم ُاَطة مً ُىاَط مل
هج . و أمقا املقى37

 فى َصا البحث بمحاولت اللُام بسضاػت البُاهاث الىكفُت. املخبٕ

 :دلاام البحث الىىعي

ققققققققساز الٌبُُٔققققققققت مققققققققً البحققققققققث الىققققققققىعي, اػققققققققخذسام الخلفُققققققققت الٌبُُٔققققققققت  .أ إلٓا

هملقققققسض البُاهققققققاث مباؿققققققطة والبقققققا ثحن هققققققي أزاة ضاِؼققققققُت فقققققى البحققققققث, بِىمققققققا 

 . زواث  دطي للخذهُس

ً مقققً حقققامٕ .ب البا قققث واألزاة ػاػقققُت, دوقققىض البا قققث أو بمؼقققآسة آلادقققٍط

ُقسان همـقاضن أو مال قّ, حمُٕ البُاهاث  ولُت. ولقصلً, زوض البا قث فقي امل

 .ٌـاضن البا ثحن اللُام بالبحث في املىكٕ وجدبٕ حمُٕ أوـٌخه

ُققققت مققققً املال ِققققاث أو .ت "املققققىهج الىققققىعي", املققققىهج املؼققققخذسم فققققي البحققققىر الىٓى

ؼققققخذسم املققققىهج الىققققىعي لققققبٔى املعاًققققا البققققي وققققان  امللققققابالث أو الخحلققققُالث. َو

كقُغت الجمقٕ, زقم كقازضة ٓلقى   ػلىب الىىعي أػهل مقً الخٔامقل مقٕ وكقْى و

دسمقققققت مباؿقققققطة, أي الٔالكقققققت بقققققحن البقققققا ثحن وأصقققققحاب القققققطزوز هقققققصلً أهثقققققر 

 .أهماي و أػلىب مطوهت و مذخلفت

وكفُت, حمٕ البُاهقاث فقي ؿقيل اليلمقاث واللقىض ولقِؽ  ضكقام. ولهقا كقس جقم .ث

 .حمٔها, فُمىً أن جلبح البُاهاث  ػاػُت واملفخا  ملا جم الخحلُم

 .ٓلمُت البحث وال هدُحخه ًطهع ٓلى.ج

 أػاغ الخحلُل  ػخلطابي.ح

اث  ػاػُت ).خ  (Grounded Theoryالىٍِط
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 .واهذ  سوزالبحث  فى أػةلت البحث.د

فقققي َقققصا البحقققثو ٌؼقققخذسم املقققىهج الىقققىعي مقققً زضاػقققت ٓملُقققت حٔتقققي ًىوقققح  القققت 

وكقققفُت للخحلُقققل املىثقققف والِقققىاَط املحقققسزة أو و قققساث إلاحخمآُقققت مثقققل الفقققطز أو 

املحخمققٕ واملعػؼققت. ًمىققً اػققخذسامه فققى أهققىاْ محققاٌ الٔلققم, و واهققذ زضاػققت ٓملُققت 

قققت وا قققسة مقققً  هقققي الخحلُقققم بالخفلقققُل فقققي إٓقققساز وا قققس أو مىهقققْى وا قققس أو محمٓى

 .الىزاام أوالِىاَط أو  اززت مُٔىت

 

 ظور الباحثةح .6

ُققت ال جىفلقققل ٓققً اللُققام بالبحققث,  بققي ًلقققبح زوض  واهققذ املمحققزة للبحققىر الىٓى

. واهقققذ البا ثقققت فقققي البحقققث الىقققىعي فقققى َقققصا 38البا ثقققت القققصي ًحقققسز ٓقققً كُقققام البحقققث

املىهقققققْى  وامللسمقققققت ٓلُقققققه, فقققققال ًمىقققققً جبقققققسًل البا ثقققققت هقققققذزاة ضاِؼقققققُت بالؼقققققعاٌ أو 

 دخبقققاض. جلقققسم البا ثقققت فقققي بحقققث أػاسقققجي للمطاكبقققت واملـقققاضهت فقققي اللُقققام بامللقققابالث 

 .املخٔملت الػخىـاف الترهحز ٓلى البحث

 

 وكع البحثم .3

كققققققس ًلققققققٕ البحققققققث فققققققي املسضػققققققت  بخسااُققققققت إلاػققققققالمُتالٌبُٔت "املطهققققققع إلاػققققققالمي 

واهققققذ املسضػققققت إلابخسااُققققت إلاػققققالمُت الٌبُُٔققققت "املطهققققع إلاػققققالمي" فققققى "بفىهىضوغققققى. 

قققققسي  10/10بمىٌلققققت واهخققققان  72الـققققاْض ػققققىواضهى َاجققققا القققققطكم   52307بققققالطمع البًر

بقت بقإزاضة املقصًاْ "ٓقعة الخحقر" و إزاضة واهذ فىهىضوغى بحاوي الـطكُت.  املسضػقت كٍط

 املطهع إلاػالمي بفىهىضغى.

قققققصٍ املسضػقققققت ألن جخحلقققققى و جىفطمفهقققققىم الٌبُٔقققققت مقققققً املسضػقققققت مـقققققمىال  ًذخُاَض

م  .للخٔلُم. و هصلً جلمُم املسضػت  بخسااُت محهعة ببرهامج جحفُّ اللط ن الىٍط

ؽ فقققى الٔقققالم, أ ن جيققىن البِةقققت فلالللسضاػقققت. و واهقققذ و هققصلً, ًلقققُم ٓملُقققت الخققسَض

ا مقققً  دـقققاب و جيقققىن الحسًلققت مىقققاُط  ىلهقققا. و واهقققذ املعضآقققت  الفلققٌى ملقققىٓى
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مٌىكققت و البِةققت هُِفققت و العبالققت محفِققت ووققل مققً املققىاًً فيهققا ًحققب و ًحفققّ الققى 

 الٌبُٔت و مً الصي ٌِٔف فيها. 

 

 البيانات ومصادرها .4

وققمً فيهققا ملقسض البُاهققاث الطاِ ققجي فققي البحققث ا ُققتو ٍو لىققىعي هققي املال ِققت الىٓى

قت . فقي 41املال ِتاملُسان و املال ِقت الىفؼقُت و املال ِقت املىهجُقت و املال ِقت الىٍِط

َقققصٍ البحقققث البقققي جقققم الحلقققٌى ٓليهقققا مقققً هخقققااج امللقققابالث الىقققىعي واملال ِقققاث أزىقققاء 

 .البحث والىزُلت في ؿيل الىخاباث أو اللىض 

ا في َصا البحث هي واهذ ملازض البُاهاث البي  :جم  فَط

 أ.  البُاهاث الطاِؼُت

 " املطهع إلاػالمي ". ضاِؽ املسضػت إلابخسااُت إلاػالمُتالٌبُُٔت (1

املٔلمقققققققحن فقققققققي املط لقققققققت املسضػقققققققت إلابخسااُقققققققت إلاػقققققققالمُت الٌبُُٔقققققققت"املطهع  (2

 إلاػالمي".

 الٌالب املسضػت إلابخسااُت إلاػالمُتالٌبُُٔت" املطهع إلاػالمي". (3

ُتب.   البُاهاث الفٓط

 كاهىن وظاضة التربُت  ٌى "الىفاات  ػاػُت" في املط لت  بخسااُت. (1

املسضػقققققت إلابخسااُقققققت إلاػقققققالمُت الٌبُُٔقققققت "املطهقققققع  الهُيقققققل الخىُِ قققققي (2

 إلاػالمي".

 جىزُم البحىر والىزاام  دطي شاث الللت بالبحىر. (3

 

 طزيلةحمع البيانات   .5

حمقققققٕ البُاهقققققاث َقققققى إحطااقققققت مىِمقققققت الحلقققققٌى ٓلقققققى البُاهقققققاث الالظمقققققت. حمقققققٕ 

قققطان البحقققث. فبققصلً, جحخقققاج البا ثقققت القققى  البُاهققاث ًيقققىن ٓملُقققت ضابؼققُت إٓل
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لققققت لدؼققققهل البا ثققققت لجمققققٕ  لققققت مىاػققققبت مىافلققققت بالبحققققث. و ًحققققسز الٌٍط ًٍط

 البُاهاث, و حؼخذسم البا ثت زالر ًطق, هي :

 امللابالث .أ

قققققل امللابلقققققت هقققققي م قققققت مُٔىقققققت اضجىبتهقققققا هقققققال الٌقققققطفحن, أي امللابل
ُّ حاززقققققت مقققققٕ وحقققققىز ه

وامللاَبققل. فققي َققصا البحققث حؼققخذسم هققْى امللابلققت البققي فققي إلاضؿققازاث الٔامققت. وفققي َققصٍ 

قاض  ػاسقجي القصي ػِؼقذٌ و ًبحقث مقً البحقث.  امللابلت, جلٔب البا ثت لخحسًس إلًا

 .40سم ٓلُهجىفُص امللابلت وجطجِب  ػةلت لخالام ُطوف املل

 فققققققطث البُاهققققققاث مققققققً دققققققالٌ امللققققققابالث التربُققققققت إلاػققققققالمُت البُاُققققققت  فققققققي املط لققققققت 

"املطهققققع إلاػققققالمي". وهققققصلً   بخسااُققققت  فققققى املسضػققققت إلابخسااُتإلاػققققالمُتالٌبُُٔت

بدىفُققققققص التربُققققققت إلاػققققققالمُت  البُاُققققققت مققققققً ها ُققققققت املفهققققققىم  و الخٌبُققققققم و الٔلبققققققاث و 

حُت.الفطكت وهصلً بالٔىامل هحى   السادلُت و الخاٍض

ً جلقسًم أحىبقت ٓلقى  ػقةلت املقصوىضة أٓقالٍ,  بٔى   طف املؼقخذسمت همذبقًر

وحـقققققمل منهقققققا :  ضاقققققِؽ املسضػقققققت إلابخسااُقققققت إلاػقققققالمُت الٌبُُٔقققققت"املطهع إلاػقققققالمي", 

املٔلمققققحن و املٔلمققققاث فققققى املسضػققققت إلابخسااُققققت إلاػققققالمُتالٌبُُٔت"املطهع إلاػققققالمي",  

فحن فقققى املسضػقققت إلابخسااُقققت إلاػقققالمُتالٌبُُٔت "الٌقققالب واملققق املطهقققع إلاػقققالمي".  ُى

ُققت و جحلُققل مققٕ ضمققىظ فققي  جىخققب هخققااج امللققابالث فققي املال ِققاث امللابلققت وجال ققّ الىٓى

 .هلىق مً امللابلت

 املطاكبت .ب

َصٍ  ػلىب حؼمح للبا ثحن لطوٍت ومطاكبت بلىضة مباؿطة, زقم هخقب الؼقلىن 

باػققققخذسام املطاكبققققت,  .41فققققي الِققققطوف الىاكُُٔققققت و الحلُلققققت و  ققققسار همققققا ًحققققسر

ًمىققققً ٓلققققى البا ثققققت أن حـققققط  وجبققققحن واوققققحا ٓققققً اليااىققققاث ألنهققققا حـققققاضن ٓققققً وققققل 

 وـققٌت الُىمُققت فيهققا وحـققاَس الخلققاام و  ققىاٌ  حخمآُققت. وهققصلً   ققىاٌ 

وـققٌت فققى ٓملُققت الققخٔلم. وػققخحطي البققا ثحن فققي َققصٍ السضاػققت, مطاكبققت ٓققً حمُققٕ  
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مققققققققققً التربُققققققققققت البُاُققققققققققت و التربُققققققققققت إلاػققققققققققالمُت البُاُققققققققققت   ققققققققققٌى املسضػققققققققققت إلابخسااُققققققققققت 

 إلاػالمُتالٌبُُٔت "املطهع إلاػالمي".

 الىزاام .ت

 مققققا ًمحققققز الىزققققاام 
 
ت,  ُققققث غالبققققا الىزققققاام حؼققققخذسم لحفققققط البُاهققققاث غحققققر الهـققققٍط

ملققققٌلح السقققققجالث والىزققققاام. ووقققققان السققققجل َقققققى بُققققان مىخقققققىب أٓسجققققه ةقققققخم أو 

ػؼت مللقلحت  قسر, أو جلقسًم املحاػقبت. أمقا الىزُلقت هقي مقازة مىخىبقت أو أفقالم مع 

 .42غحر مؼخٔسة بـيل حُس بؼهب مٌلىب داق

قققع البُاهقققاث املؼقققخلاة مقققً امللقققابالث  جقققخم الىزقققاام إلػقققخذسام َقققصٍ  ػقققلىب لخٍٔع

واملال ِققاث. زققم الىزققاام هققي  ملققسض للبُاهققاث املؼققخلطة, و ؼققً مققً مؼققخىي السكققت, 

ٓققققً اؤيققققاغ للما ققققجي. ًققققخم جىزُققققم الىخققققااج املخىكققققٕ مققققً كبققققل البققققا ثحن منهققققا فوققققال 

اللققىضفىجىغطافُت والطػققاال و الهُيققل الخىُِمُققى واملققصهطاث أو املال ِتالخاكققت. 

ل والىزاام  .وحسجل الىخااج ًٓ حمٕ البُاهاث مً دالٌ الىزاام في املسج 

 

 ثحليل البيانات  .6

مُٕ املنهجي للبُاهاث البي جم الحلٌى ٓليها جحلُل البُاهاث هي ٓملُت إًحاز وجح

مققً املال ِققاث املُساهُققت وامللققابالث والىخققااج الىزققاام السآمققتو ألنهققا بؼققهىلت فهمهققا 

وققققققت  ً. جققققققم جحلُققققققل البُاهققققققاث بدىِققققققُم البُاهققققققاثو والخٌققققققىي الٍٔط وإبالغهققققققا ل دققققققٍط

 .وجىلُف وجطحمت إلى همٍ حسًس

ًىوققققح بققققذن 43َابطمققققان و مققققالؽ"جحلُققققل البُاهققققاث املؼققققخذسمت َققققى مفهققققىم مققققً "

ُققت, ًققخم بالـققيل الخفققآلي والبحققىر املؼققخمطة فققي وققل  الخحلُققل الفتققي للبُاهققاث الىٓى

" أن جحلُققل البُاهققاث الىققىعي حهققس  مط لققت  بققى  ضجُققا . و أمققا ٓىققس "الحققي ج. مىلُققْى

ققققا إزاضاتهققققا و جذلُفهققققا, بحققققث و إًحققققاز  مبققققصٌو بالبُاهققققاث, و جىِققققُم البُاهققققاث و إدخُاَض
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  ً . 44همقققققاي و إلاهدـقققققاف مقققققا أَقققققم و مقققققا ًقققققخم بحالهقققققا و جحسًقققققس مقققققا ًلقققققسم القققققى  دقققققٍط

 :الخٌىاث في جحلُل البُاهاث ما ًلي

 حمٕ البُاهاث.أ

مط لققققققت لجمققققققٕ البُاهققققققاث ًققققققخم مققققققٕ الخلىُققققققاث الثالزققققققت املققققققصوىضة ػققققققابلا. و واهققققققذ 

الخلىُلققاث املققصوىضة, جلُمهققا بحققس مذلققىق أو حؼققخٔس لُلققىم بهققا إػققخٔسازا وققامال 

ط. و جحخققققاج الققققى  هحققققى  ػققققةلت و  ققققسوز البحققققث و  ققققسوز املال ِققققت و  ققققسوز الخلققققٍى

 هخابت املُساهُتكسض حمٕ البُاهاث فى املُسان. 

 بُاهاث  سال.ب

َققصٍ املط لققت هققي مط لققت لخىِققُم البُاهققاث البققي جّمققذ حمٔهققا, والخٌققىة  ولققى هققي 

جحسًققس و ققسة البُاهققاث البققي هققي أكققغط حققعء ًققخم الٔثققىض ٓليهققا فققي البُاهققاث املخلققلت 

بترهحققز املـققيلت. زققم اللُققام بققصلً الخٔلُمققاث البرمحُققت جققىفحر الترمحققز ٓلققى وققل و ققسة 

  ُث ًذحي امللسض. مً البُاهاث لُىحس الؼهى لت

 ٓطن البُاهاث.ت

جخمهقققا فقققي ؿقققيل كلقققحر و  ٓقققطن ٓقققً البُاهقققاث هقققي مط لقققت ٓقققطن أهمقققاي البُاهقققاث

فيهققامً بُقققان كلقققحر, ضػققم بُقققاوي, مذٌقققٍ, الـققبىت أو امللقققفىفت. إشا وقققان ًمىقققً أن 

جمثققل أهمققاي الٔققطن وجققسٓمها البُاهققاث ٓققً البحققث  ُققث أنهققا  مؼققخذسامت أهمققاي 

ط نهابي  .الخام في جلٍط

 اػخيخاج.ث

بٔققس أن ًققخم الٔققطن, الخٌققىة الخالُققت هققي الخحلُققم إبققطام و وسققحاب. البُاهققاث 

 .البي كسمذ مترابٌا زم جطهع وجىُِمها بـيل منهجي إلجذاش الخالكت

 

 فحص صنة البيانات .7

فحم صحت البُاهاث أو زلت في البُاهاث مً هخااج البحث الىقىعي, كقام بخىػقُٕ 

مقققٕ أن  .ًلُت وزضاػقققاث   قققىاٌ و فحقققم أٓوقققاءهٌقققاق املـقققاضهتواملال ِاث اللقققس

                                                           
55

 Lexy J. Moleong., op.cit., hlm.248. 



41 
 

 
 

َقققصٍ الخٌقققىة هقققي إزبقققاث و زلُقققل ٓقققً البا ثقققت ًبلقققا ملقققا مىحقققىز  وـقققٌت فقققى املُقققسان 

 واكُٔا.

 :في َصا البحث, فحم صحت البُاهاث بٌطق محسزة منها 

 .املال ِت السووبُت .أ

اػقققققخمطاض املال ِققققققاث جبحقققققث ٓققققققً  فققققققط الخفؼقققققحر بٌققققققطق مذخلفقققققت فُمققققققا ًخٔلققققققم 

حُققت, فٔلققى البا ثققت أن ًحققسّز ٓققً  زققط  بالٔملُققت ولققى واهققذ  زققاض السادلُققت و الخاٍض

 حىابي فيها أَمه الصي فؼسٍ. إشا وان ٌٔمل ٓلقى جمسًقس املـقاضهت ًقسٌ ٓلقى  قسوز 

 .محسزة زم املال ِت السووبُت البي جلسم البُاهاث الٔمُلت

 جثلُث .ب

ًسام  قجيء  دقط. شهقطث جثلُث أػلىب للخحلُم مً صحت البُاهاث باػخذ  زًقٍع

قققققققققققاث  ٌؼقققققققققققخذسم الخثلُقققققققققققث جلىُقققققققققققت الفحقققققققققققم باػقققققققققققخذسام مقققققققققققىاضز وأػقققققققققققالُب وهٍِط

 .45للمحللحن

. جثلُقققققث و املقققققىهج فقققققي َقققققصا البحقققققث ٌؼقققققخذسم هقققققْى الخثلُقققققث مقققققً الخثلُقققققث فقققققي امللقققققسض

ت َققققى وػققققاال الخحلُققققم مققققطة أدققققطي, وزضحققققت الثلققققت مققققً مٔلىمققققاث البققققي جمققققذ  ملققققسٍض

قخم  الحلٌى ٓليها مقً دقالٌ  زواث و وكقاث ملاضهقت جذخلقف فقي البحقث الىقىعي. ٍو

لخحن:  شلً بٌٍط

ُتملاض  (1  .هت الحلٌى مً امللازضالطااِؼُت و الفٓط

 .ملاضهت بحن هخااج امللابالث مٕ الىزاام املخللت (2

 

 مزاحل البحث .8

البققققاب  ٌو ًخيققققىن مققققً ػققققُاق البحققققث و أػققققةلخه وأَسافققققه و فىااققققسٍ و زضاػققققاث 

 مً البحث.كبله و جحسًس إلاػٌال اث 

                                                           
56

 Ibid., hlm. 330. 
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قت  الباب الثقاوي ًخيقىن مقً إًقاضي الىِقطي مقً البحقث منهقا مفهقىم الخٌبُقم و التًر

إلاػالمُت و التربُت البُاُت و جيامل منها فى التربُت إلاػقالمُت البُاُقت و مىكقٕ البحقث 

 ٌٔتي املسضػت الٌبُُٔت.

و أمققققا فققققى البققققاب الثالققققث َىققققان مققققىهج البحققققث ممققققا ٌٔتققققي هققققْى البحققققث و مسدلققققه و 

لت الجمقٕ و هُقف الخحلُقل و   وىض البا ثت و مىكٕ البحث و أهىاْ امللازض و ًٍط

فحم صحت البُاهاث و هص لً بمطا ل البحث البي جىوح بها ًٓ حمُقٕ  وـقٌت 

 لخىُِم البُاهاث.

و أمققا فققى البققاب الطابققٕ, ًيققىن فُققه ٓققطن البُاهققاث, الققصًً كققس حمققٕ فققى املُققسان  

ر املسضػققققققت و ضوٍققققققت و ضػققققققالت و أَققققققساف املسضػققققققُت. ًخيققققققىن فُققققققه ٌٔتققققققي  أ ققققققىاٌ و جققققققاٍض

املسضػققت زققم جمخققه بالىخققااج امللققابالث و املطاكبققاث مققً البا ثققت الققصًً ٌـققمل فيهققا ٓققً 

هُفُققققت جٌبُققققم التربُققققت إلاػققققالمُت البُاُققققت فققققى املسضػققققت الٌبُُٔققققت "املطهققققع إلاػققققالمي" 

 بفىهىضوغى.

ت   فى املُسان املسضػقُت. و الباب الخامؽ ًبحث فُه جحلُل البُاهاث املحمٓى

وقققان الخحلُقققل مـقققمىلت بقققذهىاْ الفهقققم ٓقققً الخٌبُقققم منهقققا ٓقققً الخلقققمُم و الخىِقققُم و 

مقققاٌ لخىاػقققب و لُلقققِؽ و لقققُفهم و ًفىقققط و ًفؼقققط  م. بقققل فُقققه ٓ  الخىفقققُّ و الخلقققٍى

 البُاهاث ٓلى زضحت  لُلُت و زكُلت لُلسم أ ؼً الحلٌى الى اللطاء.

كقت و إلاكترا قاث, منهمققا ًىحقب ٓقً أػققةلت البقاب الؼقازغ ًخيقىن مققً الخال  

ٌققاء إلاكترا ققاث  البحقث و مققا الخٌققت الطاِؼقُت مققً البحققث زققم جمتهقا باإلكترا ققاث إٓل

ققققققت فققققققى الحؼقققققىت لُبتققققققي و لُلققققققلح ٓققققققً املعػؼققققققت املققققققصوىضة أو فققققققى   وـقققققٌت التربٍى

قققت و  ٌقققاء الخبقققرة للبا ثقققت و اليلُقققت التربٍى املعػؼقققاث إلاػقققالمُت  دقققطي, و هقققصلً إٓل

ققت داكققت فققى حا مٔقت ولهققا. يهققسف بهققصا البحققث ًيققىن ملققسض املىاحققه فققى البحققث التربٍى

 التربُت إلاػالمُت البُاُت.
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 الباب الزابع

 عزض البيانات

ؽ و ٓملُققققت   َققققصا البققققاب ًىوققققح مىكققققٕ البحققققث و هخااحققققه ٓىققققس ٓملُققققت الخققققسَض

إلابخسااُقت إلاػقالمُت الٌبُُٔقت " املطهقع إلاػقالمي". و  وـٌت املسضػقُت فقى املسضػقت 

قت  جىوح البا ثقت ٓقً أزىقاء القخٔلم أي زادقل أو دقاضج الفلقل, منهقا  وـقٌت املخىٓى

ساف مققً بقل ًيققىن فيهققا اللققُم مـقمٌى بالتربُققت إلاػققالمُت و يهققسف ولهقا لخحلُققم  َقق

ر  التربُققققت إلاػققققالمُت. و بققققسأ ققققل  00البحققققث فققققى الُققققىم إلازىققققحن الخققققاٍض م  بققققي 1105أبٍط

ر   م.1105مً ًىهُى  0دخمه فى الخاٍض

 

 وصف موكع البحث .أ

 أحواٌ املذرشة .0

واهقققذ املسضػقققت ال ػقققالمُت الٌبُُٔقققت "املطهقققع إلاػقققالمي" فقققى الـقققاْض ػقققىواضهى 

ققسي  10/10بمىٌلققت واهخققان  72َاجخققا الققطكم  فىهىضوغققى بحققاوي  52307بققالطمع البًر

فققققاٌ لؼققققً الخٔلققققُم واهققققذ املسضػققققتالٌبُُٔت الـققققطكُت.  حهققققسا إبققققسآُافي حٔلققققُم ً 

ج زكُققم و مثققالي   ػاسققجي فققي املىٌلققت فىهىضوغققى. ًلققٕ حاهققب إلابققساْ للخٔلققُم فققي مققٍع

تي واملقققققققققىهج الطاِ قققققققققجي للمسضػقققققققققت الٌبُُٔقققققققققت " املطهقققققققققع إلاػقققققققققالمي  بقققققققققحن املقققققققققىهج القققققققققًى

 .بفىهىضوغى"
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  3.0اللىضة 

 :ُُٔت املخلسمت هما ًليلسي املىاهج املسضػُت هي دمؼت كُم للمسضػت الٌب

 جلّطب الٌبُٔت (أ

 جٌبُم  زب  (ب

ع إلاًمان(ت  حٍٔع

ب (ث  الٔبازة جسٍض

 ًماضغ الخحفُّ.(ج

بقققققت مقققققً املحٌقققققت الٌطفُتبمسًىقققققت فىهىضوغقققققى. جلقققققٕ فقققققى ؿقققققاًئ   جلقققققٕ املسضػقققققت كٍط

فقاٌ "املطهقع إلاػقالمي". و هققصلً باملقصًاْ "ٓققعة    الـقاْض الىبحقر مخىمقل ًالتربُققت ً 

فققاٌ و املسضػققت الخحققر". و واهققذ امل ىكققٕ مى ققس باملققساضغ  دققطي, ٌٔتققي مققً التربُققت ً 

إلاػققققالمُت الٌبُُٔققققت و هققققصلً بققققإزاضة املققققصًاْ "ٓققققعة الخحققققر" و إزاضة املطهققققع إلاػققققالمي 

 بفىهىضوغى. 

و  واهذ املسضػقت جقىِم باملعػؼقت " بِىقا مى قسًً" البقي ٓىقسَا املطهقع بؼقىضاباًا.

تي و املقىهج الطاِ قجي مقً املسضػقت. و  أما املقىهج فقى َقصٍ املسضػقت حؼقخٔمل املقىهج القًى

وققان ٓققساز الٌققالب فيهققا ٌٔتققي زمققاوي ٓـققطة ًالبققا, ػققخت مققنهم فققى الفلققل الثققاوي و أمققا 

قف  دقط  ف فيهقا ػقبٔت أةقخم و ػقُذدص املُى . و وان املُى  دط فى الفلل  ٌو

 فى َصا الـهط.

م زادل املعػؼاث وكس جذٌٍ  411بل  مؼا تها جلٕ املسضػت في َصٍ املسًىت ج

ساز املخىػٌت والثاهىٍت في الؼىىاث اللازمت. ألن كس وكٔذ فى املسًىت, وان الجى  إٓل

فيها  اض, بل وحس فيها  ةجاض و اليىخ  بي لم ٌـٔط الٌالب بالحقاض و لىقً ٌـقٔط 

 الصجطة. باملٔخسٌ. و واهذ املسضػت جخيىن مً الفلٌى الصًً بتي مً الخـب و

 

 ثاريخ بناء املذرشة .6

القققصي لسًقققه ضو  القققسٓىة الٔالُقققت, زقققم حقققاءث فىقققطة إلهدـقققاض  ”محؼقققىحن“بقققسأ 

ل  م مٕ جطزز املصًاْ بؼم 1118إلاػالم بهىاء املصًاْ بفىهىضوغى. كس كام فى أٌو أبٍط
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قققققت مقققققً البرهقققققامج MHz 81.6"ٓقققققعة الخحقققققر"  قققققت مخىٓى . و وقققققان البقققققرامج فُقققققه محمٓى

حمُٕ حعء مً السٓىة إلاػالمُت ٓلى اللط ن والؼقىت. بٔقس وقل  و  سار البي جيىن 

َقققصا الىكقققذ وحقققىز املقققصًاْ ٓىقققسٍ املـقققىالث منهقققا مقققً املقققّس املخفاوجقققت فقققي الٔقققطن  بقققى 

بىحقققققىز َقققققصا املقققققصًاْ القققققصي أغللقققققذ باألػقققققباب امل حقققققسة. ومقققققٕ شلقققققً, ألهقققققه بقققققإشن هللا 

 ي.وبؼهب زٓم املؼلمحن, والحمس هلل أهاملصًاْ مىحىزة مطة أدط 

قققققالم إلهدـقققققاض  قققققالم املقققققصًاْ  الُقققققا أزبدقققققذ أنهقققققا فٔالقققققت وىػقققققاال إلٓا وػققققاال إلٓا

القسٓىة إلاػقالمُت البققي ًمىقً أن جلقل إلققى حمُقٕ هقىاحى املحخمققٕ, وحقىز املققصًاْ"ٓعة 

مىقً أن ًيقىن َقص 5الخحر" هذ سر إٓالمُت في محاٌ فىهىضوغى لحىالي  ا ػقىىاث ٍو

 الققى ًحخققاج ٕ هققسلُل ٓلققى أن املؼققلمحنحمهىضاملحخمققالثىققاء اػققخلباال  ؼققىا مققً كبققل 

ققققسفٕ  احققققت صققققحُح ٓققققً الققققسٓىة إلاػققققالمُت حؼققققدىس إلققققى  اللققققط ن والؼققققىت, ٌصققققجٕ ٍو

 . ًٓ املصًاْ "ٓعة الخحر" بخىػُٕ املؼافت إلكامتها

مقققققً دقققققالٌ معػؼقققققت "بِىقققققا مى قققققسًً" وقققققان "ٓقققققعة الخحقققققر" بفىهىضوغقققققى, حقققققاوا 

جحتهققا الققصًً  مخىققازطة أضؿققسوااملؼققاحس, بيُققىا و  011ت ًحخققىي ٓلققى أهثققر مققً الـققطكُ

ىحالُقققققققً وفى  اهدـقققققققطوافى هىضوغقققققققى ماحُخقققققققان املىٌلقققققققت هحقققققققى باػقققققققِخان ومقققققققازًىن وجٍط

ٌؼقققققهل لخلقققققسًم و لخىكقققققل السضاػقققققاث وهقققققىححري, زقققققم بىحقققققىز و بىػقققققُلت"ٓعة الخحقققققر" 

 .إلاػالمُت

هذ ققققس املسًىققققت البققققي جلققققىم فيهققققا املٔاَققققس, و ًمىققققً أن ًيـققققذ املسضػققققت إلاػققققالمُت و 

ملسًىقت فىهىضوغقى بُٔقس مقً أي مٔهقس  بقي ًمىقً أن ًقعزط مقً أي  زققط هقصلً أن فقى ا

الؼققققلاي مققققً أي الحققققىازر فخيققققىن املسضػققققت إلاػققققالمُت هققققي مهمققققت حققققسا. بققققل كققققس وحققققس 

املسضػقققت الحيىمُقققت همقققا  دقققط, فٔىقققس املطهقققع إلاػقققالمي فىقققطة حُقققسة إلكامقققت املسضػقققت 

 شب و الخحفقققُّ, الٌبُُٔقققت و لىقققً ٓلقققى ؿقققيل إلاػقققالم أو ًفوقققل بمقققىاز الؼقققىت و 

  بي بتي " املسضػت إلاػالمُت الٌبُُٔت املطهع إلاػالمي" بفىهىضوغى.

م, زٓققم باملعػؼققت "بِىققا مى ققسًً" و املققصًاْ 1103كققس كامققذ املسضػققت فققى الؼققىت 

قى. واهقذ املسضػقت أ قس مقً املقساضغ  َلُقت  "ٓعة الخحر" و املطهع إلاػالمي بفىهىضٓو

 لبا . و وان إلاشن فى ٓملُت و جىُِم لخىاوله.البي إكامت الخٔلُم فى وكذ ال
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 هوية املذرشة .3

: املسضػت إلابخسااُت إلاػالمُت الٌبُُٔت  " املطهع إلاػالمي"  إػم املسضػت

 بفىهىضوغى.

بياهخان فىهىضوغى حخىا  72: الـاْض ػىواضهى َاجخا الطكم  ٓىىان املسضػت

 الـطكُت.

 : ػىواضهى َخخا   أ. الـاْض

ت.ب  واهخان:   اللٍط

 : فىهىضوغى املىٌلت.ت

 : فىهىضوغى  املسًىت.ث

 : حاوي الـطكُت امللأًت.ج

 174221453345  :  الهاجف.ح

س.خ  52307 : ضمع البًر

 :  َلُت  الت املسضػت.د

 SAIC Ponorogoالـبىت:  املىكٕ.ذ

 

   الهييل املنظمة4

 :  ػخاش إهساض باػىوي   ضاِؽ املسضػت.أ

  هام :  ػخاش دحر  هااب الطاِؽ املسضػت.ب

 :  ػخاش هُف لىلٍى    كؼم الٌالبت.ت

اًتالٌلبت.ث ىا إهسضاًاػخىحي  كؼم ٓض  :  ػخاشة ماٍض

 

   رؤية و رشالةو هذف املذرشة5

 ضوٍت املسضػت(أ

 حُل الـباب الباَط""جحلُم 

 ضػالت املسضػت (ب
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م و غطغ دلاام إلاًمان (1
ّ
 ٓل

م (2   فّ وجٌبُم اللط ن الىٍط

 ًلىي الٔلُسة (3

 مىاػبت بالؼىتًماضغ الٔبازة  (4

 اليـاي فى جحفُّ اللطان و الحسًث (5

 َسف املسضػت(ت

 يهسف بهصا البرهامج لخحلُم   ىاٌ فُما ًلى :

 بالٔالم  ًملً الخلطب  (0

 ًماضغ  شب إلاػالمي فى أوـٍ الُىمُت (1

 ًملً كىي الٔلُسة (2

 ًماضغ الٔبازة بالؼىت (3

 اليـاي فى جحفُّ اللطان. (4

 

   كائمة املعلمي 6

إلاػقققالمُت الٌبُُٔقققت "املطهقققع إلاػققققالمي" هقققي أ قققس اللؼقققم مقققً املسضػققققت املسضػقققت 

ف, منها : 8ًالبا و  07الٌبُُٔت "املطهع إلاػالمي". فيها    ػاجص و املُى

 3.0سٌو الج

No Nama 

Tempat, 

Tanggal Lahir 

Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan 

1 Endro Basuki 

Ponorogo, 25 

Agustus 1988 

S-1 

Kepala 

Sekolah 

2 Khoirul Anam 

Banyuwangi, 29 

Juni 1983 

S-1 

Wakil Kepala 

Sekolah 

3 Dhovan Luluh Ponorogo, 27 Juli S-1 Waka 
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Wijanarko 1990 Kesiswaan 

4 Sholihan Arief 

Magetan, 30 Juni 

1990 

S-1 Guru 

5 Iwan Setiawan 

Trenggalek, 19 

Februari 1993 

S-1 Guru 

6 Anton Sujarwo 

Ponorogo, 15 

Juni 1968 

SMA Staff 

7 Merina Indriastuti 

Ponorogo, 14 Juli 

1987 

S-1 

Guru, Staff 

Tata Usaha 

8 

Rahmawati 

Mahatmahendra 

Ponorogo, 9 

Maret 1987 

D-3 Guru 

9 Qurrota A’yun 

Kulon Progo, 1 

Juli 1995 

D-1 Guru Tahfidz 

 

إلاػقققققالمُت الٌبُُٔقققققت "املطهقققققع إلاػقققققالمي" فىهىضوغقققققى  وقققققان املٔلمقققققحن فقققققى املسضػقققققت

مذخم بىفاات الخاكت و املىاػبت باملُسان املسضػُت. وان ػقخىن فقى املااقت مقنهم كقس 

مخذطج فى السضػت الجامُُٔت. و أما  دقطي ٓىقسَم املهقاضاث الخاكقت, همقا  قافّ و 

 ُعي. افِت اللطان. و هصلً, وان أ سمنهم ًبِب فى ًّب الىبىي و الٌب

 

 ذرشية  وشائل امل7 

قت املهمقت, ألنهقا حؼقآس لخىكقل املقازة و اللُمقت  جيىن الىػقاال مقً ٓىاكقط التربٍى

الققى الٌققالب و هققصلً ٌؼققهل املٔلققم و املققسضغ لٌُٔققي البُاهققاث. و واهققذ الىػققاال هققي 

ؽ فٔالُقت و ٌؼقحرة. الجقسٌو املقصوىض َقى أهقىاْ الىػققاال  ؿقطي إلكامقت ٓملُقت الخقسَض

 ػالمُت الٌبُُٔت " املطهع إلاػالمي", ٌٔتي :فى املسضػت إلا 
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 3.1الجسٌو 

 
No Nama Barang Jumlah Keadaan Keterangan 

1 Ruang Kelas 6 ruang 

Sedang dalam 

pembangunan 

 

2 Perpustakaan 1 ruang Baik  

3 Kantor 1 ruang Baik  

4 Masjid 1 buah Baik 

Akan 

diperbesar 

5 Kamar Mandi 3 buah Baik  

6 Saung belajar 2 buah Baik Akan ditambah 

7 Bank Sampah 1 ruang Baik  

8 Komputer 3 buah Baik  

9 Meja 20 buah Baik  

10 Rak dan Laci 30 buah Baik  

11 Kursi tamu 1 set Baik  

12 Papan Tulis 6 buah Baik  

13 Kursi kecil 100 buah Baik  

14 Papan Informasi 3 buah Baik  

15 Kebun dan TOGA 25 m Baik 

Sedang 

pergantian 

tanaman 

16 Bel 1 Set Baik  
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17 Galon 3 Set Baik  

18 Tempat Sampah 10 buah Baik  

19 Alat Outbond 1 set Baik  

20 Peralatan Berkebun 1 set Baik  

 

 نحائ  البحثب  

البُاُققت, ًفهققم أنهققا كؼققم دققاق مققً التربُققت إلاػققالمُت البققي  التربُققت إلاػققالمُت

ًفهقم أن أِٓقم التربُقت إلاػقالمُت جطهققع    جطهقع القى  قب البِةقت و إ ُاءَقا و  فِهقا.

ًّ الىاغ أن التربُت إلاػالمُت جبحث ًٓ حٔبس هللا  الى الٔبازة و املٔاملت و هصلً ًٌ

و ًمثقققل ٓقققً كقققفاث الىاقققي وال يهقققخم ٓقققً  قققّب الٔقققالم. مقققٕ أن إلاوؼقققان َقققى دلُفقققت فقققى 

  ضن و ٓىسٍ السوض املهّم لحفّ و إلهخفاْ و إللحفّ للبِةت. 

ققس,  بققي ًيققىن املققخٔلم وققان الترب ُّ ُققت مهمققت فققى الحُققاة, بققل املسضػققت ضػققمُت و مل

م  محبر بمقا ٌٔملقه فقى املسضػقت. ٓلقى أن املسضػقت لقم ًلبقل دلقاام الٌقالب و ًحبقَر

لِؼقققخىلى ٓقققً الىفااقققت املحقققسزة. بقققل املسضػقققت جثهقققذ غاًقققاث املحقققسزة ملٔلقققم, و هقققصلً 

ىُقت البقي ًحبقر املٔلقم و املقخٔلم لخحلُقم زضحقت داكقت مىاػقبت باملٔقابحر  بالتربُقت الًى

 املحسزة. 

وكفقققا باملال ِقققت مقققٕ ضاقققِؽ املسضػقققت إلابخسااُقققت إلاػقققالمُت الٌبُُٔقققت " املطهقققع 

 إلاػالمي" بفىهىضوغى ًىوح :

قس املخٔلمققحن إلجبققاْ ٓققً هِقام املسضػققت الىثحققرة  بققي           ُّ " هثحقر مققً املققساضغ الققصًً ًل

ققققل املىاَققققب و اللققققسضاث ٓققققً املخٔلمققققحن.  و أمققققا فققققى َققققصٍ املسضػققققت, جيققققىن ٓملُققققت ًٍع

ؽ مطوهقققت إلكامتهقققا, أي ميقققان هحقققى املُقققسان و ؿقققاًئ املعضٓقققت و الحسًلقققت و  الخقققسَض

 و الٌـققققٔط 
 
ؿققققاًئ الـققققاْض و مققققا أؿققققبه شلققققً, مللققققىزة لُلققققبح املخٔلمققققحن ممخٔققققا

 ".46باملالٌ
                                                           

57
امللابلقققت مقققٕ  ػقققخاش إهقققساضو باػقققىوي, ضااقققِؽ املسضػقققت إلابخسااُقققت إلاػقققالمُت الٌبُُٔقققت " املطهقققع إلاػقققالمي"  

ر  ل 15بفىهىضوغى, فى الخاٍض  م.1105 أبٍط
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قققس همققققا هثحقققر مققققً املققققىاز  ُّ مقققً الُبققققان املقققصوىض, ٓققققطف أن التربُقققت إلاػققققالمُت مل

ت  دقققطي. فلقققصلً, واهقققذ التربُقققت إلاػقققالمُت البُاُقققت هقققي أػقققاغ لبىقققاء التربُقققت السضاػققق

 إلاػالمُت املمخٔت  بي ًحب مً الصي ًسضػها إلن إلاػالم ض مت للٔاملحن.

ا باملعػؼقققققققت لِؼقققققققذ إلاػقققققققالمُت. ألن  املقققققققساضغ الٌبُُٔقققققققت, هثحقققققققر منهقققققققا ًقققققققسًَط

لٔققالم و  فِهققا و هققصلً ٓىققسَم الققىعي الىبحققر أن التربُققت البُاُققت هققي مهمققت أل ُققاء ا

ٓىقققسٍ  ؿقققياٌ املمخٔقققت و الجصبقققت لقققسي الٌقققالب أفوقققلها فقققى املط لقققت الٌفىلقققت. فلقققص, 

ُهققطث املققساضغ الٌبُُٔققت فققى مسًىققت هبحققرة إلػققخلبالها. مققٕ أن الققىعي لققسي املؼققلمىن 

س أن ًىفط التربُت الجُسة لألبىائهم.  الغىُحن الصًً ًٍط

 الٌبُُٔت ٌٔتي :و مً امللالت البي جلٔها فى املسضػت 

"...أن َقققصٍ املسضػقققت هقققي املسضػقققت الٌبُُٔقققت املثالُقققت فقققى َقققصٍ املسًىقققت البقققي مقققا ٓىقققس 

املىاًً الىعي إلكامت التربُت الخاكت و املمخٔت لسي الٌالب. فلقص, همقا كقس ٓمقل 

فى وكذ كلحر مً السضاػت الىاؿس مً املسضػت الٌبُُٔت إلاهسووؼُت فى باهسووٕ 

ت ػخيىن بسًال فى ؿيل التربُت  جُت. و جذلُم الخذٌقٍُ أّن التربُت الٌبُُٔ

فقققى َقققصٍ املسضػقققت أنهقققا كقققس كامقققذ ٓلقققى كقققُم إلاػقققالمُت البقققي ػقققيهسف القققى ًى قققس هللا 

لخىققققاٌو الط ققققجي و ًيققققىن ٓبققققسا ًآققققت لخىفُققققص أوامققققط هللا حٔققققالى. مققققٕ أن فققققى إلاػققققالم 

اتها, فلققص ٓلققى َىققان هثحققر مققً  ًققت البققي بُيققذ ٓققً التربُققت و أ ققىاٌ البِةققت و فؼققس

 ".47مىا أن ًطأغ ًٓ اللُازة لحفّ ًٓ الٔالم و ما أو مً الصي ًيىن فيها...

بقققققت بالتربُقققققت  مقققققً بُقققققان امللابقققققل, ٓلقققققى أن التربُقققققت البُاُقققققت مخٔللقققققت ٓالكقققققت كٍط

إلاػققققققالمُت. واهققققققذ التربُققققققت إلاػققققققالمُت يهققققققسف الققققققى هللا و أمققققققا التربُققققققت البُاُققققققت حؼققققققآس 

 ًت مً أًاث هللا لخٔاضف و لخلاضب الى هللا حٔالى.لخحلُلها بالىػُلت الٔام هحىأ

جيقققىن املسضػقققت الٌبُٔقققت ٓالمقققاث داكقققت أنهقققا  وـقققٌت أو البقققرامج الخاكقققت 

القققصًً ٌـقققاضوىن املٔلقققم و املقققخٔلم مباؿقققطة بالبِةقققت و هقققصلً بقققالحر م القققى أي مذلقققىق 

  دط. و ًىحب  ػخاش دحر  هام, بهصا اللٌى :

                                                           
58

 Ibid. 



52 
 

 
 

ُققققت أو البققققرامج دققققاضج الفلققققل ٓققققازة فققققى ًققققىم الجمٔققققت و "...واهققققذ  وـققققٌت الٌبُٔ

الؼققققهذ, أمققققا فققققى ًققققىم الجمٔققققت ٓلققققى وققققل الٌالققققب أن ًحمققققل العبالققققت مققققً البِققققذ زققققم 

حمٔهققا فققى بىيققا العبالققت فققى املسضػققت. و وققل ًققىم الؼققهذ, شَققب الٌققالب الققى أي ميققان 

ققب مققً املسضػققت لُٔلققس ٓققً أهققىاْ  وـققٌت الٌبُُٔققت منهققا العضآققت و  بُٔققس أو كٍط

قققاضة الققققى  سًلققققت الحُىاهقققاث و اللققققىآت و اللققققازضة و مقققا أؿققققبه شلققققً. و واهققققذ  الٍع

 "48 وـٌت جلىم ًىم وامال...

وفلقققا بالبُقققان املقققصوىض أن فقققى املسضػقققت جلقققىم  وـقققٌت الٌبُُٔقققت وقققل ًقققىم الجمٔقققت و 

الؼهذ, وجلىم َا فى ميان داق الصي كس وفلىا املٔلمحن ٓىه مً الىكذ أو امليان. 

 ٌ  امللابالث  جُِت : هما ا لى

"... أما بخحسًس امليان معػؽ باملىافلت املٔلمحن فقى إلاحمقاْ الؼقىىي و إلاحمقاعي 

املؼققخىي, بققل الققصي َىققان املـققىالث أو البققرامج غحققر املحدؼققب فُغحققر  وـققٌت و 

بقققققت باملسضػقققققت و الًحخقققققاج القققققى وػقققققاال  ًبقققققسلها بذوـقققققٌت البقققققي جمىقققققذ أن ٌٔملهقققققا كٍط

 ". 51الىلل...

وـقٌت الٌبُُٔققت لِؼقذ  وـققٌت املمٌٔقت كفقٍ, ولىققً فيهقا  َققساف و واهقذ  

اللققققُم املهمققققت لُماضػققققها فققققى شَققققً الٌققققالب. و هققققصلً املٔلققققم أن ًذٌققققٍ ٓنهققققا ببذٌققققت 

قط  قب الخلٍط
ّ
السضاػت املخمثلت و ٓليها أن ًىخب الىخابقت الللقحرة ًقٌى الٔملُقت و  ًحره

 ـٌت املُٔىت.منها و هصلً ٌٌٔي زضحت هاجحت ليل الٌالب مً  و

"....ًطحى بذهىاْ  وـٌت فى ول  ػبْى ٌؼخٌُٕ أن ًيـذ و ًماضغ الٌقالب ٓلقى 

الققىعي وإلاَخمققام و  دققالق الحؼققىت ملققً و ملققا  ققىلهم. ال بققس ٓلققى املٔلققم أن ًطاكققب و 

ًطؿسَم الى أ ؼً الخىحُقه, بقل القصي ال ًي قجي لُلقِؽ ٓقً حغبحقر الؼقلىن و جىمُقت 

الخغُحققققققققر و الخىمُققققققققت منهققققققققا جيققققققققىن ٓالمققققققققت و ٓىاكققققققققط مققققققققً الخلققققققققم مققققققققً ولهققققققققم. مققققققققٕ أن 

م...  "50الخلٍى

                                                           
59

امللابلقت مقٕ  ػقخاش دحققر  هام,هااقب القطااِؽ املسضػقت إلابخسااُقت إلاػقالمُت الٌبُُٔقت " املطهقع إلاػققالمي"  

ر  ل   16بفىهىضوغى, فى الخاٍض  م.1105أبٍط
61

 Ibid. 
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ولىً, ًفهم أًوا أن الٌبُٔت هي ػقخيىن مياهقا للسضاػقت, أي القسضوغ ممقا ٓلقىم 

خلقققازًت. همقققا جحفقققُّ اللقققطان  الٌبُُٔققت و ٓلقققىم اللقققطان و ٓلقققىم إلاحخمآُققت أو إلٓا

لققققت البققققي ووققققحتها الققققصي ٌٔلققققس فققققى أي ميققققان ًحٔلققققه الٌققققالب ممخققققٕ, همققققا كٌٔققققت امللاب

  ػخاشة كطة أٓحن :

فقاٌ و ًمىقنهم أن ٌـقٔط باللقٔبت و  "... الخذفٍُ َى أوـٌت غحقر الظمقت ٓىقس ً 

امللل, و ٓىسَم املٌالب لخذفُّ زقالر أًقت وقل ًقىم. فلقص, ٓلُىقا أن هذخقاض أ ؼقً 

امليققققققان و الىػققققققاال الققققققصي الٌؼققققققهب الققققققى امللققققققل و الىؼققققققالن. جققققققاضة  دققققققطي, ٌٔخلققققققس 

 "51املعضٓت و ؿاًئ النهط و املللي و الحسًلت و ما أؿبه شلً...ى الخذفُّ ف

كقققس كامقققذ املسضػقققت ًقققاملىهج املٔقققحن أن فُقققه الخٌقققىي الٔامُقققت إلكامقققت ٓملُقققت 

ؽ فُققققه. و أمققققا املققققىهج ملققققىْى بالـققققيل الٔققققام لجمُققققٕ املسضػققققت. منهققققا ٓىامققققل  الخققققسَض

لٌبُُٔققققت جحخققققاج الققققى التربُققققت البُاُققققت ػققققلبُت أو إًحابُققققت واهققققذ لهققققا, مققققٕ أن املسضػققققت ا

 الحسوز املٔحن لُيىن غاًت إلهحفى الوطض فيها. 

 هما البُاهاث البي ؿط ها  ػخاش أهسضو باػىوي, ٌٔتي :

ا, ولققى ..."      ا جحخققاج الققى حهققىز مبققصٌو مققً وققل ٓىاكققَط بىققاء املسضػققت مىققص كققغاَض

حققققت هحققققى الىلققققىز و املققققاٌ وهققققصلً امليققققا ن و وققققان فيهققققا الٔىامققققل السادلُققققت و الخاٍض

قت. بقل ًحقسز و  املُسان. كس ًذٌٍ املٔلمحن ًٓ كُام املسضػقت املخىػقٌت و الثىاٍو

ققس بققالىلىز مققً املعػؼققت إلنهققا لققم ًققىِم املعػؼققت أ ققس املسضػققت  بققل املعػؼققت  ُّ ًل

البققققققي جفىققققققط ٓققققققً املققققققساضغ الىثحققققققرة و املعػؼققققققاث  زوقققققق  منهققققققا املققققققصًاْ فققققققى حاهققققققب 

املسضػت...
52." 

جي ػِؼقققهب القققى أ ؼقققً املعػؼقققت, و جىِقققُم الٔىامقققل منهقققا  إلاًحقققابي و الخقققاٍض

املسضػققت الجُققسة جحخققاج الققى إلازاضة  الجُققسة, واهققذ  هققصلً ٌؼقق ي بهققا إلازاضة. فلققص, وققل

إلازاضة جقققىِم القققى  ؿقققُاء الىثحقققرة مقققً كؼقققم حسقققجُل , كؼقققم إلازاضة و كؼقققم املقققىهج و 

 أ ُاها جيىن املسضغ و املؼخمٕ ًٓ جحفُّ اللطان. ل
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ت فيها :زم ًىوح     ػخاش ًٓ إلازاضة التربٍى

"...فققى َققصٍ املسضػققت, وققان الٌقققالب ٓلققى اهثققر مققً ازىاجقققا ٓـققط أةققخم  بققي ًيقققىن 

 منهمقققا ن, ًيقققىن مٔلمقققحَ ٌٔتقققي الفلقققل الخف قققجي, و امقققا املٔلقققم فقققى وقققل الفلقققل 
 
أ قققسا

لققققت و  مٔلمقققا  لُلُقققا و ولقققي الفلقققل الققققصي ٌؼقققآس إلزاضة الفلقققل". و واهقققذ الٌٍط

الخىحهقققققققاث املحقققققققسزة  ماػقققققققبت بقققققققذ ىاٌ الٌقققققققالب و لىققققققً ٓىقققققققسَإلاػققققققخحراجُحُت مى

 ".53...السضاػُتبالٔملُت البي ًطهوها  ػاجص ول ػىت و ػُحسر بٔس ػىت

ؽ مذٌٌقت, بقل البققس ٓلقى املٔلقم أن ٌؼقخٔس ٓقً دٌققىي  واهقذ ٓملُقت الخقسَض

السضاػقُت بقل ٓلُققه أن ًىاػقوها بقذ ىاٌ الٌققالب و أ قىاٌ البِةقت. إهمققا كقس جقّم   ققىاٌ 

ىققا, ألن ًطهققع املٔلققم لققُٔلم الٌققالب و هققصلً بققالٔىؽ و أمققا البِةققت فيقق ُّ ؽ َ ان الخققسَض

مسٓىمققققت الققققى إلاًحابُققققت هققققي مققققسٓىم ٓلققققى ٓملُخققققه. فلققققص, البِةققققت الحؼققققىت و الٔىامققققل 

 الخىمُت فُمىً أن ًبتي الجُل مؼلما مخيامال و هافٔا ألمت فى ػااط الٔالم. 

الٌققالب فققى جحفققُّ اللققطان و  وققان الخذٌققٍُ اللمنهجققي لخىمُققت اللققسضاث ٓىققس

 فهم الٔلىم السًيُت. فيها البرامج الخاهت ٌٔتي :

قى ًىلؼقم القى  "...وان البرامج املنهجي ًسٓم الٌالب لخىمُت اللقسضاث و املىاَقب, َو

كؼمحن ٌٔتي فطكت الخحفقُّ و الخذلقم. فطكقت الخحفقُّ جقىفط املقىاز الغىااُقت 

قققققاز ة املٔقققققاضف و القققققخٔلم ملقققققً القققققصي ملقققققىاز السضاػقققققت و أمقققققا الخذلقققققم َقققققى جقققققىفط ٍظ

 ".54ًىحفوها...

قققل, فلقققص ٓلقققى وقققل  وقققل مقققً البقققرامج املقققصوىضة جحخقققاج القققى املٔلقققم املفوقققل و املَع

قققازة الٔلقققم و  شب. وكفقققا بالىلقققىق القققصي  املٔلمقققحن فيهقققا أن ًيقققىن مٔلمقققا مثالُقققا بٍع

 هخهذ فى الىخابت املُساهُت و هص لً ًلىي بالُبان الصي كاٌ امللابل ٌٔتي :

"...املٔلم َى اللقسوة املثالُقت لقسي الٌقالب فقى أي ميقان, و هقصلً ملقساض املٔقاضف      

ققققققس و ًىمققققققى اللققققققسضاث و  و البُاهققققققاث فققققققى حمُققققققٕ الىا ُققققققت إلاوؼققققققاهُت. فٔلققققققيهم أن ًٍع

قققت, همقققا كقققس إجبٔقققى املٔلقققم فقققى إلاحخمقققاْ  الىفااقققاث بإجبقققاْ إلاحخمقققاْ و الىقققسوة التربٍى
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لقققت القققخٔلم املمخٔقققت و الٔلمقققاء الٔاكقققطة للمؼقققلمحن, فيهقققا  قققت هحقققى ًٍط الىقققسوة التربٍى

إزاضة الفلل و املسضػت..."
55. 

م لُٔقطف  كس جّمذ البرامج بذَلها لخىمُت الجُل املؼلمحن الجُقسة, فلقه الخلقٍى

قسٍ باإلكترا قاث أن  م مٔللقت بالتربُقت إلاػقالمُت ولىقً ًٍع ًٓ الجىزة. و واهقذ الخلقٍى

 ي مىاػبا و مسٓىم بُنهما  دط.  َساف التربُت إلاػالمُت و البُاُت ه

جذٌقققٍ املسضػقققت لبىقققاء املعػؼقققت الىبحقققرة مـقققمىلت فيهقققا املقققساضغ إلاػقققالمُت منهقققا 

ت القصًً  فاٌ و املسضػت إلابخسااُت و املسضػت املخىػٌت و املسضػت الثىاٍو التربُت ً 

ققت الٌبُُٔققت حـققيل املققساضغ "املسضػققت الٌبُُٔققت". و شلققً مققً الهققسف  معػؼققت بالتًر

لقققققت. و أمققققققا الخلقققققمُم الققققققصي اػقققققخٔس لؼققققققىت و قققققسة مققققققً السضاػقققققت. وأمققققققا لع  مقققققان الٌٍى

 الحلٌى ًٓ امللابل  حي, كس كاٌ :

س أن ًلاضب و ًحطب فيها. إشا وان فى جلقمُم  "... املسضػت الٌبُُٔت مىفٔت ملً ًٍط

السضاػت, ٓلى ول املسضغ أن ًحوطو فى إلاحماْ الؼقىىي لُبحقث ٓقً الخذٌقٍُ 

ت و و البققققرامج و إلا  هحقققققاظ . همقققققا ٓقققققازة للمٔلقققققم فٔلقققققيهم أن ٌؼقققققخٔس البقققققرامج الؼقققققىٍى

البقققققرامج املؼقققققخىي و دٌقققققت القققققسضغ و وػقققققاال القققققسضغ ومقققققا أؿقققققبه لُلقققققىم ٓملُقققققاث 

السضغ ػىت وا سة.."
56. 

بٔققس كققس مققطث الٔملُققت َُىققت بإضؿققاز املٔلققم, فٔلققى املٔلققم أًوققا أن ًلققِؽ ٓققً 

و املٔطفُققققت و الؼققققلىهُت. يهققققسف حغُحققققر الٌققققالب و جىمُخققققه فققققى الىققققىاحي منهققققا الحطهُققققت 

ؽ و هحققققا  املٔلققققم و املققققخٔلم و هققققصلً  باللققققاغ الخققققاق لُٔققققطف ٓققققً فٔالُققققت الخققققسَض

ًىحس الُٔىب لقسي املٔلقم و املقخٔلم  بقي منهمقا أن ًلقلح ٓقً ُٓىبهمقا بٔقس مقسة و ال 

 ًمىٕ ًٓ جحلُم  َساف التربُت. هما كس كاٌ امللابل فى اللٌى  حي :

م همقققققا كقققققس وكقققققٕ فقققققى املسضػقققققت  دقققققطي, فيهقققققا إلامخحقققققان بٔقققققس وقققققل الىفااقققققت  "...الخلقققققٍى

 ػاػققققُت زققققم جققققّم فققققى أدققققط املؼققققخىي باإلمخحققققاوي النهققققابي. بققققل فأهققققا, وققققان الحلققققٌى 

وكفُا بإٌٓاء إلاكترا اث و بُان   ىاٌ ًٓ الٌالب املخٔلم. زقم ًىكقل املٔلقم 
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اضة البِذ,  بي ًبتقي الٔالكقت ا لحؼقىت بقحن الىالقس ًٓ جىمُت الٌالب الى والسًه بٍع

 .57و املٔلم..."

الحلٌى الىكفي يهسف القى حؼقامح ٓقً املىاَقب املذخلفقت ٓىقس وقل الٌالقب  

و ال ًل قجي أهقه املققاَط أو الجاَقل بسضحققت ٓسازًقت ولىققً ًبقحن   ققىاٌ الحلُلُقت ٓققً 

ققققت لققققه زققققم ًىحققققه الققققى وحققققه دحققققر لبىققققاء و  جىمُققققت الٌققققالب مققققً أي الُٔققققىب لققققه و أي املٍع

لقققت أن ًيـقققذ الٌالقققب معػقققؽ باملىاَقققب القققصي مِٔقققم فقققى لخىمُخقققه. ًطحقققى  بهقققصٍ الٌٍط

 هفؼه و ػُيىن ماَطا فى محاله و ًحب بما ًفٔل  بي ًيىن هافٔا ملً  ىله.

واهذ الخٌبُم مً التربُت إلاػقالمُت فقى املسضػقت إلاػقالمُت الٌبُُٔقت داكقت 

تي, أن فى الٔملُت فى املط لت إلابخسااُت ػِبّحن فى َص البحث.  ًعػؽ ٓلى املىهج الًى

ؽ فققققى الفلققققل ال بققققس ٓلققققى وققققل املٔلققققم أن ٌؼققققخٔس دٌققققت الققققسضغ الققققصي  إلكامققققت الخققققسَض

وهققققا معػؼققققت بالبرهققققامج الؼققققىىي و البرهققققامج املؼققققخىي الققققصي كققققس وفققققم فققققى إلاحمققققاْ 
ّ
ًطه

تي الصي كس أدطحقه القىظاضة  ب َما معػؽ باملىهج الًى
ّ
الؼىىي. و ليل املسضػت ًطه

اي)الت ققققققققت للمٔققققققققاًحر الققققققققًى (.  BSNPربُققققققققت و الثلافققققققققت إلاهسوهِؼققققققققُت و املعػؼققققققققت التربٍى

السضاػقُت و الىػقاال الخٔلُمُقت و مقا أؿقبه  والًي جي ٓلى ول املٔلم أن ٌؼقخٔس املقىاز

ؽ ممخٔققققت و حصبققققت ٓىققققس الٌققققالب و ًىكققققل اللققققُم و  شلققققً  بققققي جيققققىن ٓملُققققت الخققققسَض

ٔا و ػهال.  الىلااح هلال ػَط

لم الٌقققالب مىقققص أٌو الؼقققىت السضاػقققُت, و وقققان الخذٌقققٍُ ٌؼقققخٔس املٔلقققم لقققُٔ

ت. واهذ املسضػقت إلاػقالمُت  تي مىاػب باملط لت التربٍى جعػؽ و جىاػب باملىهج الًى

, فيقققققان الىفااقققققت الطبؼقققققُت و الىفااقققققت  ػاػقققققُت مىافلقققققت بقققققاملىهج 
 
الٌبُُٔقققققت إبخقققققسااا

تي هما كس وفم فى الى سة ًٓ الىفاات  ػاػُت للمسضػت إلا  بخسااُت مً وظاضة الًى

 , ٌٔتي :58التربُت و الثلافتإلاهسووؼُت

 ٌ  (3.2)الجسٌو  الفصل ألاو
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 الىفاات  ػاػُت الىفاات الطاِؼُت الطكم

منهقققا  ًملقققً الؼقققلىن .1 0

اللققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققسًم و 

ي و باإلاهوقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

املؼققققققعلُت و الحلقققققققم و 

اًقققققققققت و زلقققققققققت  الٓط

الققىفؽ فققى جفآققل مققٕ 

 ػقققطة و  كقققسكاء و 

  ػاجص.

الىُِفققققققققت فققققققققى البققققققققسن و ًملققققققققً الؼققققققققلىن  3.1

اللبققققققققققققاغ و الـققققققققققققث  و امليققققققققققققان وققققققققققققالخٌبُم 

 املفهىم مً مٔتي الٌهاضة.

ًملقققققققققققققً الط مقققققققققققققت القققققققققققققى املذلقققققققققققققىق  3.2

وقققققققققققالخٌبُم ٓقققققققققققً املفهقققققققققققىم مقققققققققققً الؼقققققققققققىضة 

 الفاجحت و إلادالق.

ًفهم املٔاضف الىكعي  .4 1

باملالخِققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققت و 

إلاػققققخماْ و الطوٍققققت و 

اللققققققققققققطاءة و إلاػققققققققققققةاٌ 

معػقققققققققققققؽ بالـقققققققققققققٔىض 

الفوققققىلي ٓققققً هفؼققققه 

مذلققققىق و أوـققققٌتها و 

و هققققققققققصلً بالبوقققققققققققابٕ 

 فى البِذ و املسضػت.

الخٔققققققققققققاضف الققققققققققققى جى ققققققققققققس هللا معػققققققققققققؽ ٓلققققققققققققى  2.1

املالحِققققققت ٓلققققققى هفؼققققققه و مذلققققققىق  ىلققققققه إمققققققا فققققققى 

 املسضػت و البِذ.

حصققققققققققققققققققجُٕ املٔققققققققققققققققققاضف  .5 2

الفوقققققىلُت فقققققى اللغققققققت 

ر و الٔللقققققققققققي,  اللقققققققققققٍط

فثي الطوابٕ الجمُلقت, 

مققققققً الحطهققققققت لُخققققققسبط 

الىلقققققققققققس الصقققققققققققحت فقققققققققققى 

ًماهُققققققت و الؼققققققلىن إلا 

ًحيققققي  مثلققققت ٓققققً كققققفاث الط مققققت ملذلققققىق  3,6

  دط فى أوـٌت الُىمُت.
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مت.   دالق الىٍط

 

 (2.3الجسٌو الفصل الثاني )

 الىفائة ألاشاشية الىفائة الزائصية الزكم

منهقققققا  ًملقققققً الؼقققققلىن  6 1

اللقققققققققققسًم و إلاهِبقققققققققققاي و 

املؼققققققققققققققققققققققعلُت و الحلققققققققققققققققققققققم و 

اًققت و زلققت الققىفؽ فققى  الٓط

 ػققققققققققققققققطة و جفآققققققققققققققققل مققققققققققققققققٕ 

  كسكاء و  ػاجص.

ًظهوووووووووز الصوووووووووولون عووووووووون أشوووووووووولوب النيوووووووووواة  6 6

 اليومية

. ًفهقققققم املٔقققققاضف القققققىكعي 2 

باملالخِقققققققققت و إلاػقققققققققخماْ و 

الطوٍققققققققققققققققققققققققققت و اللققققققققققققققققققققققققققطاءة و 

إلاػةاٌ معػؽ بالـقٔىض 

الفوققققققققققىلي ٓققققققققققً هفؼققققققققققه و 

مذلققققققققققققققققققققىق و أوـققققققققققققققققققققٌتها و 

هقصلً بالبوقابٕ فقى البِقذ 

 و املسضػت.

لوب الحعووووووووووووارف بالنووووووووووووذًث ًحعلووووووووووووم ب شوووووووووووو 4 4

 النياة الصنية و النظافية 

  4 4الجذٌو  

اللقققققققاهىن مقققققققً وظاضة التربُقققققققت و الثلافقققققققت إلاهسووؼقققققققُت ًيقققققققىن أػاػقققققققا لترهُقققققققب   

قققققب الجقققققسٌو فقققققى 
ّ
الجقققققسٌو مقققققً أوـقققققٌت املسضػقققققت, مذلقققققىق فقققققى محقققققاٌ البُاُقققققت. ًطه

املسضػققققت  إلاػققققالمُت الٌبُُٔقققققت "املطهققققع إلاػققققالمي" معػقققققؽ مققققً اللققققاهىن املقققققصوىض و 

قققققسٍ بقققققاملىهج الَط قققققجي ملقققققساضغ الطااقققققسة.  ُت جخيقققققىن مقققققً أضبٔقققققت واهقققققذ إلازاضة املسضػقققققًٍع

 أكؼام, منها :

 الخذٌٍُ. 0
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 3.4الجسٌو 

 ٌ  ثخطيط ألانشطة خارج الفصو

 امليا  ألانشطة ألاشبوع الشهز

 ًىاًحر

II ميان الؼُا ت "ٓامبان" الؼبا ت 

III معضٓت املسضػت العضآت الىباجاث الٔـهُت 

IV اضة الى اللىآت املفطكٔاث  ٍظ
اللىآت املفطكاث فى 

 "فاحى"

 فبراًحر

I مُسان املسضػت اللٔباث الخللُسًت 

II ي اضة الى مطهع الؼًط ي بفىهىضوغى ٍظ  مطهع الـًط

III 
إلاػخٔساز  ًٓ العضآت 

اث  الفٌٍط
 معضٓت املسضػت

IV ـاب  املسضػت كىآت ٓ 

 ماضغ

I ميان الؼُا ت "ٓامبان" اللازضة 

II البححرة "ٓاباٌ" فىهىضوغى ضاهبا الحلان 

III معضٓت املسضػت الحلاز ًٓ الخوطواث 

IV ط ًٓ العبالت  بىً العبالت فى املسضػت إٓازة الخسٍو

ل  أبٍط

I اضة الى  سًلت الحُىاهاث  ٍظ

اضة الى  سًلت  الٍع

 " الحُىاهاث "أومبٌى

 بمازًىن 

II اضة املؼىً املٔىكحن  ٍظ

املؼىً املٔىكحن فى 

اللؼم إلاحخماعي 

 بفىهىضوغى

III 
اًت ٓلى إلاػخٔساز و  الٓط

اث  الفٌٍط
 معضٓت املسضػت

IV  اضة الى كىآت الخصاء  كىآت الخصاء " ماحاجان" ٍظ
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V  ُذ" شَاب الى الؼىق  الؼىق "ػىغغى آل

 ماًى

I ضاعي البلط  لىب الحلُب 

II مُسان املسًىت الدؼمُٕ الى مُسان املسًىت 

III 
اضة املجٌز  صحابي و الٌبر  ٍظ

 حمُٔا
 مجٌز الٌالب

 إلامخحان النهابي

 فٔاٌ فى حقسواٌ املقصوىض هقي كؼقم مقً الخٌقىاث الخذٌٌُُقت. فقى املسضػقت 

 إلاػالمُت الٌبُُٔت جىلؼم الخٌىاث الخذٌٌُُت الى زالزت أكؼام, ٌٔتي :

 . الؼىىٍت0

ًبحققققققث جذٌققققققٍُ الؼققققققىىي فققققققى إلاحخمققققققاْ املٔلمققققققحن الؼققققققىىي فققققققى أٌو الؼققققققىت 

إلاهخلققاز و إلاكترا ققاث ٓققً  وـققٌت فققى الؼققىت السضاػققُت الجسًققسة. فُققه ًبحققث ٓققً 

املاهقُت و ًلقلح فقى الىا ُققت املُٔىقت. زقم ًبحقث ٓققً أهقىاْ  وـقٌت و ٌٌٔقي املىاظهققت 

حن, بل ًىاػب   سار الجسًسة. و هص لً ًقىاظن  ٓنها مـمىلُا. زم ًلؼم فى مؼخٍى

تي و امللازض الحيىمُت إلاػقالمُت  بقي  ٓلى املىظاهت اللُم و الىلااح فى املىهج الًى

ً داضج و زادل املسضػُت.  جيىن  وـٌت مىفٔت لجمُٕ املًى

 . املؼخىٍت1

ت أًقً  بٔس كس جّم البحث فى الخذٌٍُ الؼىىي, ًبحث ًٓ  وـقٌت املؼقخٍى

و مبي ػخيىن  وـقٌت. زقم ًطجقب  وـقٌت ٓلقى ؿقيل ممخقٕ  بقي لقم ٌـقٔط الٌقالب 

همقققققا إشا وقققققان كقققققس جقققققّم الخوقققققطواث فقققققى بامللقققققل. و هقققققصلً ًىاػقققققب بقققققاأل ىاٌ املسضػقققققُت, 

املعضٓت فُحىظ أن ًحلسَا فقى شلقً  ػقبْى أو ًمىقً َىقان البرهقامٕ غحقر محدؼقب 

فُغحققققر  وـققققٌت فققققى الخٌققققىة الىاكُٔققققت. و هققققصلً ًققققىاظن بققققذ ىاٌ الٌققققالب و أ ققققىاٌ 

البِةققققت و مققققا أؿققققبه شلققققً  بققققي جيققققىن  وـققققٌت َُىققققت و جللُققققل ٓققققً الوققققطض. و هققققصلً 

ىت.ٌؼخٔس املٔلم بحىا ُّ  اج  وـٌت  بي جحلُم  وـٌت َ

 . الىاكُٔت2
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حا, بققل كبققل ًبققسأَا فِؼققخٔس بذ ؼققً  كققس اػققخٔسث  وـققٌت مفلققال و كققٍط

إلاػقققققخٔساز, منهقققققا إلاػقققققخٔساز اللبقققققاغ و الفٌقققققىض و  زواث الخٔلُمُقققققت و إلاػقققققخٔساز 

ت. و هقققصلً ٓلقققى املٔلقققم أن ٌٔقققطف ٓقققً املىكقققٕ القققصي ػقققخيىن  وـقققٌت فُقققه,  الوققطوٍض

 ٌؼخٌُٕ املٔلم أن ًطؿس الٌالب الى أ ؼً الخالكت مً ول  وـٌت. بي 

 . الخىُِم1

كققققس جمققققذ دٌققققىة الخذٌققققٍُ, زققققم ًىكققققل بذٌققققىة الخىِققققُم, فأهققققا ًىلؼققققم الققققى 

كؼمحن أي جىُِم املٔلم و جىِقُم الٌقالب. ًقطبؽ ضابقؽ اللجىقت ٓقً زوض املٔلقم و مقا 

ماله, و أما ولي الفلل ٓىسٍ السوض لخىُِم الٌقالب  مقً املسضػقت القى ميقان مٔقحن ٓ 

 أو فى كؼم املسضػت.

 الخىُِم للمٔلم أ( 

ااف منها :  ًيىن املٔلم مطؿسا, فٔلُه الُى

 ًخلل باملعػؼت أو اللىآت (1

 ًحسز ًٓ وػاال إلاجلالث (2

 ٌؼخٔس ًٓ  ؿُاء املللىز (3

 ًطكب الٌالب جالو  وـٌت الٌبُُٔت (4

 ًذبر ًٓ ٓملُت  وـٌت الٌبُُٔت. (5

 البالخىُِم لٌ ب( 

ًققسٓم الٌققالب ألوـققٌت بققسٓم صققحُح مققٕ أن الٌققالب ٓىلققط فوققلي إلكامققت 

  وـٌت, فلص ٓلوهم الىِام ٌٔتي :

 ًدبٕ الٌالب جالو  وـٌت الىمُلت (1

 ًٌُٕ ًٓ الخٔالُماث مً املٔلم  (2

 ًحفّ  شب و الحلم  (3

 ًىاٌ اللُم و الخبراث مً ٓملُت  وـٌت.  (4

 . الخىفُص2
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فى الخٌبُقم هثحقر مقً املبا قث كس جمذ دٌىة الخىُِم و ػُىكل الى الخٌبُم, 

 للمٔلققققم أن ًحٔققققل 
ّ
لققققت و أصققققحاب  وـققققٌت. فُحققققث منهققققا, املققققىاز و الىػققققاال و الٌٍط

 الىخابت الللحرة كبل  وـٌت, ًٌى  وـٌت و بٔسَا. هما البُان الخالي :

 كبل  وـٌت.أ

 وـققٌت, همققا كققس جيققىن  وـققٌت فققى ٌؼققخٔس املٔلققم ٓققً دٌققت الققسضغ أو دٌققت 

املعضٓت فٔلى املٔلم ٌؼخٔس ًٓ  لت و املىاز.هما كس جىفط إلاػقخماضة  جُقت همقا كقس 

 هخهذ دٌت السضغ :

 دٌت السضغ

 : .............................................................  إػم املسضػت

 ........................................: ...................... الفلل و املؼخىي 

 : .............................................................  املىهْى

 : .............................................................   الىكذ

 

 : الىفاات الطبؼُت

 . 0ض

1 . 

2.  

 : الىفاات  ػاػُت

0. 

1. 

2. 

  :   َساف

0 . 

1 . 

2 . 
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 : بُان  وـٌت

 امليا  الوكد ألانشطة

   

   

 : إلاػتراجحُت

 :  املىاز

م  :  الخلٍى

 

 ًٌى  وـٌت  ب( 

البُققققققان ٓققققققً  وـققققققٌت ٌٔققققققطف بالىخاًققققققت املُساهُققققققت و الىخابققققققت فققققققى دٌققققققت الققققققسضغ 

املققققصوىض. همققققا كققققس وكققققٕ فققققى معضٓققققت املسضػققققت, َىققققان اللققققاضوضة بلؼققققمت الخـققققب. كققققاٌ 

 أهام : ػخاش 

ققققققف 
ّ
"ًققققققابتي ٓلققققققيهم ان ًققققققسدل اللؼققققققمت الققققققى اللققققققاضوضة زققققققم كفققققققل بالبالػققققققدًُ. أٌو هِ

اللقققاضوضة بإػقققخٔماٌ اللمقققاؾ. زقققم أزدقققل اللؼقققمت كلُقققل فللُقققل  بقققي جىمقققل اللقققاضوضة 

باللؼمت. زم اكفل بالبالػدًُ و اضبٍ باملٌاي اللىي و هقٕ فقى امليقان املبلقٌى  بقي 

 زالزت أؿهط و ٌؼخٌُٕ أن ًحلسَا".

الخٌبُققققم, ال بققققس ٓلققققى املٔلققققم أن ٌٔلققققم و ًققققىِم باإلػققققتراجُحُت املمخٔققققت ألن  فققققى

فقققاٌ ًحقققب اللٔبقققت. فلقققص, أن ًذخقققاض املٔلقققم ٓقققً إلاػقققخحراجُحُت الجصبقققت و املمخٔقققت,   ً

 منها :

 املِاَطة (1

املِاَطة هي إلاػخحراجحُت بإٌٓاء املثل القى املقسٓى و الٌقالب, أي َقصٍ املثقل جٌبُلقه 

لت العضآت و ضمُذ العبالت. باألفٔاٌ الحلُلي.  هما ًٍط

 املـترهت (2

املـترهت هي ٌـترن الٌالب فى  وـٌت املصوىضة, ٌٔتقي ٌٔمقل الٌقالب ٓقً اليـقاي 

ماٌ.  املٔحن, ًمىً أػهل  ؿُاء و أدف ٓ 
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 (Visualisasiاملخالامت) (3

ب و املخالامققت حٌٔققي الٌقققالب لىِققط مباؿققطة فقققى املُققسان,  بققي ًيقققىن  زققط لققسي الٌقققال 

ل.  ًصهط َا فى الخصهحر الٌٍى

 

 بٔس  وـٌت ث( 

مققققا لهققققا, و ػققققُٔلس بٔققققس إهتهققققاء  وـققققٌت. و وققققان  ًيققققىن فققققى وققققل  وـققققٌت جلٍى

م َى ًطحٕ الى  َساف الفوىلُت ًٓ التربُقت أإلػقالمُت البُاُقت فقت املسضػقت  الخلٍى

ؿققققس الٌبُُٔققققت. بققققل بٔققققس إهتهققققاء  وـققققٌت, ٌٌٔققققي املٔلققققم إلاكترا ققققاث و إلاؤيققققاغ لحر 

مفاَُم الٌالب القى فهقم حُقس و  ؼقً.  ٌـقمل إلاكترا قاث و إلاؤيقاغ مقً  ؿقُاء 

 الخالي :

 أن ول ؿث  هي مذلىق هللا (1

 أن ًخٔطف الٌالب لُى س هللا (2

 أن ًفهم ًٓ زوض إلاوؼان والخلُفت فى  ضن (3

 أن ًفهم أن إلاوؼان َى الٔبس (4

 ًفهم لخىمُت و لبىاء  مت. (5

ًطحى أن بالتربُت إلاػالمُت البُاُت ًفهم التربُت فى باإلكترا اث و إلاؤياغ, 

م ًفهقم أن التربُقت إلاػقالمُت  هِط واػقٕ أن التربُقت لِؼقذ ٓلقى املىخقب. بقصلً الخلقٍى

ٌـقققمل كُمهقققا فقققى أي محقققاٌ التربُقققت, لِؼقققذ فقققى التربُقققت الخاكقققت لقققسًً إلاػقققالم. ولىقققً 

 املحن".مفهىم التربُت إلاػالمُت واػٕ,  بي ٌؼ ي إلاػالم "ض مت للٔ
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 الباب الخامض

 الححليل

 التربية إلاشالمية البيئية أنماط  .أ

التربُققققققت إلاػققققققالمُت مـققققققمىلُت فقققققققى أهحققققققاء الٔققققققالم, همقققققققا  َققققققساف مققققققً التربُقققققققت 

 :61إلاػالمُت املـمىلُت منها دلخحن , ٌٔتي

 . الـمىلُت0

و الٔبقققققققازة و هقققققققصلً بقققققققالخىاظن و حـقققققققمل فيهقققققققا الٔلُقققققققسة و  دقققققققالق و املٔاملقققققققت 

 الهؼاًُت و بحن الفطز و الجمٕ و هصلً بالىا ُت الطو ُت و الللبُت و الٔللُت.

 . جحلُم إلاوؼان اليامل1

قققااف  تهقققسف لخحلُقققم إلاوؼقققان اليامقققل لسًقققه املٔقققاضف اليافقققت لخىفُقققس ٓقققً الُى

 الٔبازًت و الخالفُت و هصلً ًسًط زوض وىضازت  ههُاء.

تي, معػققؽ الققى اللققاهىن الققطكم و أمققا فققى الهقق م, أن 1114فققى الؼققىت  11سف الققًى

ىُت هما كس وفم باللٌى  حي :  فُه هخب  َساف مً هِام التربُت الًى

مقت و لسًقه الصخلقُت   "ٌـيل إلاوؼان املعمىحن واملخلحن و ٓىقسٍ  دقالق الىٍط

ؼقم و الحؼىت, ًملً ًٓ الٔلقىم و الخىىىلىحُقا, و ٓىقسٍ املهقاضاث و صقحت الج

 .60الطو , ًملً ًٓ الـٔىض الفتي و املؼعولُت ٓلى املحخمٕ و  مت و البلس"

واهقققققذ املسضػقققققت إلابخسااُقققققت إلاػقققققالمُت الٌبُُٔقققققت " املطهقققققع إلاػقققققالمي" بهمقققققا فقققققى  

الطوٍقققققت و الطػققققققالت املسضػققققققُت, و فققققققى ولُمققققققت  دققققققطي أن الطوٍققققققت و الطػققققققالت املسضػققققققُت 

ى  ُت, ٌٔتي :مـمىلُت ًٓ  َساف الـمىلُت و الًى

  حُل الـباب الباَط""جحلُم 

م و غطغ دلاام إلاًمان (6
ّ
 ٓل

م (7   فّ وجٌبُم اللط ن الىٍط

 ًلىي الٔلُسة (8

 ًيىن ٓازة مً الٔبازة وفلا للؼىت (9
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 اليـاي فى جحفُّ الفطان و الحسًث (10

ىُت حُل الـباب الباَطجحلُم   : مـمىلُت مً  َساف الـمىلُت و الًى

م و غطغ دلاام إلاًمان (1
ّ
 ٓل

م (2   فّ وجٌبُم اللط ن الىٍط

 ًلىي الٔلُسة (3

 ًيىن ٓازة مً الٔبازة وفلا للؼىت (4

 اليـاي فى جحفُّ الفطان و الحسًث (5

ً دمقققققؽ الطػقققققالت املقققققصوىضة, مـقققققمىلُت فيهقققققا ٓقققققً  َقققققساف الـقققققمىلُت و مققققق

ىُقققت, همقققا  قققم و غقققطغ دلقققاام"الًى
ّ
" مىاػقققب بالهقققسف الـقققمىلُت  ٌو إلاًموووا  ٓل

ىُققققت  ٌٔتققققي فققققى  و  دققققالق لعليووووذةحـققققمل فيهققققا أٌتققققي  "... ..." و مىاػققققب بالهققققسف الًى

 ...".امل مني ٌـيل إلاوؼان  اللٌى "

". شلً البُان ًيىن ٓالمت  لُلت ٓلى أّن ًلىي الٔلُسةو هصلً بالطػالت الثالثت " 

 َققققساف مققققً املسضػققققت إلابخسااُققققت إلاػققققالمُت الٌبُُٔققققت "املطهققققع إلاػققققالمي" مىاػققققبت 

ىُت. باألَساف التربُت  إلاػالمُت الؼمىلُت و هصلً بالتربُت الًى

 
 4.0اللىضة 
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لخحلُم  َقساف املقصوىضة, كُُحقطي الخذٌقٍُ القى القى الخٌقىاث و البِةقاث  

 و الٔازاث و املماضػت مىاػبت باألَساف التربُت, و هي حـمل فى دمؼت الـٔاض منها

 ًلاضب الى الٔالم.أ

 ًلىي إلاًمان.ب

 ًٌبم الؼلىن.ت

 ًماضغ الٔبازة .ث

 ٌّٔىز جحفُّ اللطان .ج

مققققً ؿققققٔاض املققققصوىضة جفهققققم فهمققققا ػققققهالو إحطااُققققا أن  َققققساف التربُققققت إلاػققققالمُت 

ىُقت و هقصلً ػقهال  البُاُت فقى املسضػقت إلابخسااُقت مـقمىلت بالتربُقت الؼقمىلُت و الًى

 لفهمها و إحطااُا لخىفُصَا.

كس بحن أّن ٓىاكط التربُت البُاُت هي ٓىاكط التربُت إلاػالمُت. مٕ أّن تهسف 

التربُقت إلاػققالمُت لبىققاء إلاوؼقان املخلققحن و اليامققل ولىقً لُيققىن فققى شلقً امللققام فالبققس 

لققت بمٔققطوف ٓققً الٔىاكققط و ًلققىي ٓققً املبققازئ  بققي ًفٔققل  أن ًىكققل الٔملُققت الٌٍى

ُت و ًذلققم بهققسف فققى  وـققٌت الُىمُققت ٓلققى  ققس أنهققم ال  ًذققطج مققً  ققسوز الـققٓط

ؿقققامل لخٔبقققس القققى ضب حٔقققالى. وحقققس الٔىاكقققط البُاُقققت فقققى ٓىاكقققط التربُقققت إلاػقققالمُت, و 

ٌـقققققمل بٔوقققققها فقققققى بٔقققققى  دقققققط لبىقققققاء و لخىمُقققققت أن إلاػقققققالم َقققققى القققققسًً الىُِقققققف و 

 الجمُل. 

ث املقصوىضة الٔىاكط الصًً جقسٓم التربُقت فقى وحهخقحن, و هقصلً ًقسٓمها بالبُاهقا

 : 61هما  جُت

اي.أ  ٓىلط الخحٍط

اًت.ب  ٓىلط الٓط

 ٓىلط الجمالُت.ت

 ٓىلط إلاحخمآُت.ث
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وحققىز الٔىاكققط ًققسٌ الققى وحققىز التربُققت هالَمققا إلاػققالمُت و البُاُققت. و واهققذ  

الٔىاكط ًعػؽ الى املبازئ الخقاق, إمقا فقى التربُقت البُاُقت أو التربُقت إلاػقالمُت. إشا 

وان فى التربُت البُاُت, وان  ػاغ مىاػبا باأل ىاٌ و الطػالت فى ميان محسز بل فى 

حؼقققخٔمل  ػقققؽ الخاكقققت و الساامقققت مىقققص اللسًمقققت ٌٔتقققي  التربُقققت إلاػقققالمُت, فٔلأهقققا

اللقققطان و الحقققسًث و الٔلقققل لخفىقققط ٓنهمقققا  بقققي ًيقققىن إلاوؼقققان ٓبقققسا كقققالحا و شهُقققا 

 لخٔبس هللا.

ىقققققققققان  فقققققققققى املسضػقققققققققت إلاػقققققققققالمُت الٌبُُٔقققققققققت "املطهقققققققققع إلاػقققققققققالمي" بفىهىضوغَى

 الٔىاكط املصوىضة منهما, ٌٔتي :

اي(أ  ٓىلط الخحٍط

فقققققققى أي  وـقققققققٌت املسضػقققققققُت, ألن مِٔقققققققم  وـقققققققٌت وقققققققان الٔىلقققققققط مىحقققققققىزا 

جٌبُلها مباؿطة فى املُسان. هما الٔازة فى ضمي العبالت "الىِافت مً إلاًمان" أن ليل 

الٌالققققققب و الٌالبققققققت ًحققققققطق الىِافققققققت بطمققققققي العبالققققققت ٓلققققققى ميانهققققققا. و هققققققصلً لحفققققققّ 

 أي ميان. الىِافت فى البسن و هصلً فى البِةت املسضػت و فى البِةت فى البِذ و فى

ط, ًفهقققم الٌالقققب ٓقققً املىقققافٕ ٓقققً العبالقققت و إشا وقققان  قققازة الخقققسٍو وهقققصلً باإٓل

ط ٓنهقا بإهخفقاْ  قل فٔلقيهم إٓقازة الخقسٍو ها فى وكذ ًٍى
ّ
ضميها فى  ضن ال ًمىً أن ًىحل

ا الىلىز. مً  وـٌت املصوىضة ٌٔطف أن  و كىٕ الى أي املس الىافٕ أو ًهُٔها و ٌغحَر

اي هحى التربُت البُاُت و التربُت إلاػالمُت.إلاػالم ٌٔلم بالخح  ٍط

اًتب(   ٓىلط الٓط

اًققققت هققققي وعققققي أػاسققققجي مققققً وققققل إلاوؼققققان ليهققققخم و لُٔمققققل ؿققققِةا الققققى  دققققط  الٓط

ا فقى الـقٔىض لقِؽ فلقٍ فقى إلاوؼقان بقل القى  بؼهب املؼاوي فى الـٔىض. أي أن مؼقاٍو

اًقققققت القققققى أي مذلقققققىق. إشا وحقققققس الحُقققققىان الٔقققققاًف فٌُٔقققققي املقققققاء, َقققققى أ قققققس مقققققً ا لٓط

 املذلىق.

 ً واهذ البرهت فى املسضػت الٌبُُٔت, فيها  ػمان املذخلفت و هصلً فى الٍٔط

فُققققه الققققسزحاحاث. فٔلققققى الٌالققققب أن ٌٌٔققققي  وققققل فققققى اللققققبا  ًطحققققى أن منهققققا ًذدققققص 

الٌالققققب الىلققققااح أن وققققل املذلققققىق ٓلُققققه  قققققم لىُققققل إلا خُحققققاث الحُاجُققققت. فققققى جلقققققً 
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ا ًققت فيهققا. و أمققا فققى ها ُققت  دققطي, ٌٔققطف الٌالققب الققى  وـققٌت حٔلققم ٓققً ٓىلققط الٓط

املهققً املحقققسزة لُٔققطف و لُقققسوض و لِـققٔط أن ًيقققىن باملهىققت املحقققسزة بققذي اللقققٔىب و 

باث فيها.  الخحٍط

 ٓىلط الجماليث( 

 الجمققاٌ َققى ٓىلققط مققً  ؿققُاء الجمُلققت, وققل إلاوؼققان ًحققب الققى الجمُققل. 

الجمققاٌ بمٔتققي أنهققا ؿققث  فتققي و هِققام  مفهققىم الجمققاٌ الققى كؼققمحن أن وا ققس منهققا ٌٔتققي

أو فى املٔتى  دطي لِؽ الفؼس فى  ؿقُاء بمٔتقي أهقه حمُقل. أن التربُقت إلاػقالمُت و 

 الى إظالت الفؼس فى  ضن. هما كس هخب فى إ س  ًت :
ّ
 التربُت البُاُت جحث

ي  ققسل
ًَ َؼقققَهَذ أَ

َ
َمققا ه َبَحققطل بل

َ
َبقققرلّ َوال

َ
ققي ال  فل

َفَؼققازي
َ
َهققَط ال

َ
قققىا ُ

ي
ل مل
َٓ ي  ققصل

 
ققَى ال َٔ َم َب ًَلهي قققصل ُي ققاغل لل

الى 

ىَن)الطوم :  ٔي َطحل
ًَ َم  هي
 
ل َٔ
َ
 (.30ل

ا بالتربُقققققت  واهقققققذ التربُقققققت البُاُقققققت تهقققققسف لُقققققىلم الفؼقققققس فقققققى  ضن و مؼقققققاٍو

لم إلاوؼان لُيىن دلُفت فٔلُه املؼعلُت ٓقً بلقاء البِةقت و مقا فيهقا 
ي
إلاػالمُت ألن د

لقققص, واهقققذ  وـقققٌت الٌبُُٔقققت تهقققسف لخىمُقققت و لبىقققاء ألحُقققاٌ فقققى العمقققان املؼقققخلبل. ف

 الطو  الخٔاوهُت و الحب الى الٔالم  بي ال ًمىنهم أن ٌٔمل الفؼس فيها.

 ٓىلط إلاحخماعير( 

الٔىلققققط إلاحخمآُققققت َققققى الٔىلققققط املهققققّم لُيققققىن أ ؼققققً إلادققققىان و أ ؼققققً 

ققاضة الققى املؼققىً املٔققّىكحن الققصً ً ًحفققّ اللققطان املققىاًً فققى البلققس. منهققا كققس ًبلققذ بٍع

 ولى لِؽ منهم وامل فى الجؼم ولىً ٓىسٍ الغطة لخٔلم. 

أمققققا فققققى الىا ُققققت البُاُققققت, ٓىلققققط إلاحخمققققاعي جالدققققٍ مققققً جفآققققل الٌالققققب مققققٕ 

أهىاْ   ىاٌ إلاحخمآُت. إلاحخماْ إلاوؼاوي و غحر إلاوؼاوي, لُٔامل مٔهمقا ًحخقاج 

  بي ًيىن ٓازة و هِطا لحُا
 
 تهم.الٌلب أن ًماضغ جسضحُا

واهققققذ التربُققققت جطبققققي و جطؿققققس املٔلققققم ألَققققساف املللققققىز و لُغحققققر الؼققققلىن الققققى 

ققققت مققققً .62الؼققققلىن املثققققالي هققققي ٓملُققققت  "التربُققققت ٓمققققط س الٌققققىم الـققققِباويهمققققا الىٍِط

لقت  لخغُحر الؼلىن الفطزًت فى الحُاة الىفؼُت و إلاحخمآُقت و الٌبُٔقت  ىلقه, بٌٍط
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ػاػققُت فققى املحخمققٕ". مققً َققصا اللققٌى حغُحققر الققخٔلم واألوـققٌت  ػاػققُت و واملهىققت   

 مقً الخغُحقر مـقمٌى  مقٕ أنالؼلىن َقى ًيقىن ٓالمقت م التربُقت و َقى بإضؿقاز املٔلقم, 

. ولىً ٓلى هِط ٓلم الىفؽ ليل الٌالب املىاَب و الخلاام الخاكت و املذخلفت

 , منها :63التربىي, التربُت هي ٌـمل الى زالر دٌىاث

 املٔطفتأ( 

ب ًٓ التربُت إلاػالمُت البُاُتحُسا, أنهم ٌٔطف ًٓ املىافٕ مقً ًفهم الٌال  

 فقققققّ البِةققققققت و الٔىامققققققل إلاًحابُققققققت و الؼققققققلبُت مىققققققه. و هققققققصلً ٌٔققققققطف ٓققققققً هُفُققققققت 

 إلاهخفاْ البِةت و امللازض فيها.

هصلً ًفهم ًٓ السوض والخلُفت فى  ضن و مؼقعلُتها مقً كبقل الٔبقس و كبقل 

ٕ املفهقىم أن اللقطان و الحقسًث كقس بِىقا ٓقً البِةقت إلادىان و هصلً كبل املذلىق. مق

 و الجماٌ و الىِافت. إن املٔطفت هي أػاغ إلكامت الٔمل و لبىاء املماضػت.

 الٔملب( 

جٌبُم املٔطفت بالٔمل الحلُلي, ًسٌ الٔمل القى الجهقىز الحلُلقي و الٔالمقت 

إل ُقاء البِةقتهي ٓالمقت الثابخت. قى التربُقت إلاػقالمُت البُاُقت, ٌٔمقل  ؿقُاء لحفقّ و 

 كس وكل الٌالب فى املىكٕ الخاق مً التربُت الـاملت.

الٔمققققل ٌٔمققققل بققققالحىاغ الخم ققققجي, زوض الُققققس لُٔمققققل و الطَحققققل لُمبققققجي و أمققققا 

 دقققط ٓىقققسٍ زوض مهقققّم لُقققسٓم مقققنهم. الٔمقققل َقققى أضفقققٕ زضحقققتاملٔلم لٌُٔقققي الخبقققرة القققى 

 املٔلم و املخٔلم.  الٌالب. و هصلً الٔمل ٓىسٍ إلاكترا اث الحؼىت لسي

 املماضػتث( 

لققت, جحخققاج الققى الٔمققل املخىاكققل  واهققذ املماضػققت هققي الحلققٌى مققً ٓملُققت ًٍى

فى ًٌى العمان مً وكذ الى وكقذ  دقط. و هقي أفوقل السضحقت للمٔلقم لبىقاء الٔقازة و 

قققققل ٓقققققً  املماضػقققققت و هقققققصلً هِقققققط الحُاة.واهقققققذ املماضػقققققت مقققققصوىضة فقققققى الخقققققصهحر الٌٍى

 الٔلل. 
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لققققت لخغبحققققر بققققالخٌىا ث املققققصوىضة, ًفهققققم أن التربُققققت جحخققققاج الققققى الٔملُققققت الٌٍى

وهقققصلً   الؼقققلىن و القققصواء, مخىاكقققل مقققً وكقققذ القققى وكقققذ مقققً  قققاٌ إلقققى  قققاٌ  دقققط.

ًحخاج الى املٔلمحن  شهُاء و ٌؼخىلي ًٓ جىمُت الٌالب مً ها ُت الجؼم و القطو  

لقت و ٌٔا مقل بذ ؼقً املٔاملقت مقٕ و هصلً الىف جي,  بي ًمىً أن ٌٔلم با؛ػً الٌٍط

 الٌالب و والسَم. 

قققققت هقققققال إلاػقققققالمُت أو البُاُقققققت, ٌـقققققمل ٓقققققً املحقققققاٌ  و أمقققققا فقققققى  َقققققساف التربٍى

 ٌٔتي : 64الخاق

 ٓللُتأ( 

  َساف لخىمُت الٔلل, منها :

 حُل الـباب الباَطجحلُم ( 0

 اليـاي فى جحفُّ الفطان و الحسًث( 1

 اليـاي فى جحفُّ اللطان.( 2

باألَقساف املقصوىضة أن الجُقل إلاػقالمي فقى الحاهقط َقى مقً  شهُقاء و ًطحى 

ً فى أهىاْ هِام الٔلىم. مٕ أن فى املسضػت إلاػقالمُت الٌبُُٔقت, وقان الٌقالب  املفىٍط

فقققى املط لقققت الٌفىلقققت  قققىالى ػقققبٕ و زمقققاوي ػقققىىاث. و جلقققً املط لقققت الفوقققُلت لخىمُقققت 

 الصواء ٓىس الٌالب.

 حؼمُتب( 

جعػقققؽ ٓلقققى الفهقققم أن إلاوؼقققان َقققى دلُفقققت فقققى  ضن, و وقققان  َقققساف البقققي 

الهققققسف فققققى املسضػققققت إلاػققققالمُت الٌبُُٔققققت "املطهققققع إلاػققققالمي"فىهىضوغى أن مىحققققىزة 

 فيها, مما ًلي:

 حُل الـباب الباَطجحلُم  (0

م (1   فّ وجٌبُم اللط ن الىٍط

 ًملً الخلطب و الٔالم  (2

 ًماضغ  شب إلاػالمي فى أوـٍ الُىمُت (3
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 أن إلاوؼقان مؼقخٔس ًيقىن دلُفقت فقى  ضن. واهقذ 
 
 َقساف الجؼقمُت ضحااقا

لُيققىن الخلُفققت فٔلُققه أن ٌؼققخىلى املهققاضاث الخاكققت فققى أي املحققاٌ و هققصلً مؼققخٔس 

لحّل املـىالث هحى هبحقرا أو كقغحرا. البقس ٓلقى الخلُفقت أن ٌؼقخىلى ٓقً ٓلقم اللُقازة 

ٌ أن ًقققطبؽ  كقققسزكائهم, همقققا و الخٌابقققت, ألنهقققا ال بقققس ٓلقققى وقققل ًالقققب فيهقققا أن ًحقققاو 

 ًيىن إلامام فى اللالة و ًيىن الطاس فى املطاػم.

 ضو ُتث( 

 َققساف البققي جعػققؽ ٓلققى الفهققم أن إلاوؼققان َققى ٓبققس هللا, و وققان الهققسف فققى 

 املسضػت إلاػالمُت الٌبُُٔت "املطهع إلاػالمي"فىهىضوغى أن مىحىزة فيها, مما ًلي:

 حُل الـباب الباَطجحلُم  (0

م (1
ّ
 و غطغ دلاام إلاًمان ٓل

 ًلىي الٔلُسة (2

 ًيىن ٓازة مً الٔبازة وفلا للؼىت (3

س باألَساف إلاحخمآُت. ٓلقى أن  َقساف للمقخٔلم لقُفهم و  و فى الىا ُت  دطي, ًٍع

ًال قققققّ ٓقققققً الحُقققققاة إلاحخمآُقققققت بللقققققس أن ٌٌٔقققققي املىقققققافٕ لٌقققققالب و هقققققصلً ًِهقققققط 

 و املخٔلم.الـٔىض املؼاوي مً ها ُت الٌالب و ها ُت املٔلم 

 كس بحث ًٓ  َساف فلص ػُىكل الى كاامت املسضػت, مً  لٌى امللابلت, ٌٔتي :

س املخٔلمقحن إلجبقاْ "... ُّ ٓقً هِقام املسضػقت الىثحقرة  بقي هثحر مً املساضغ الصًً ًل

ققققل املىاَقققققب و اللققققسضاث ٓقققققً املخٔلمققققحن. و أمقققققا فققققى َقققققصٍ املسضػققققت, جيقققققىن ٓملُقققققت  ًٍع

ؽ مطوهقققت إلكامتهقققا, أي ميقققان هحقققى املُقققسان و ؿقققاًئ املعضٓقققت و الحسًلقققت و  الخقققسَض

 و الٌـققققٔط 
 
ؿققققاًئ الـققققاْض و مققققا أؿققققبه شلققققً, مللققققىزة لُلققققبح املخٔلمققققحن ممخٔققققا

 ..."باملالٌ

مً البُاهاث, ٓقطف أن كامقذ املسضػقت الٌبُُٔقت لخقىفط التربُقت البقي جطهقع القى 

ر مققققً املىاَققققب و اللققققسضاث ٓققققً املخٔلمققققحن. همققققا كققققس بققققحن فققققى البققققاب الثققققاوي ٓققققً ا لخققققاٍض

قس أن جقىفط املسضػقت البقي ًلبقل ٓقً وقل املىاَقب  املسضػقت الٌبُُٔقت فقى الُبقان البقي جٍط

 الٌالب و ال ًلُسٍ لِؼخىلي ًٓ املحاٌ املٔحن. 
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أمققققققا فققققققى إلاػققققققالم, أ ققققققس املبققققققازئ فققققققى التربُققققققت إلاػققققققالمُت هققققققي التربُققققققت املىاػققققققبت  

املىاَقققب. و ًعػقققؽ الققققى , مقققٕ أن وقققل إلاوؼقققان دلققققم بقققذهىاْ الصخلقققُت و 65باملىاَقققب

البحققققث ٓلقققققم القققققىفؽ أن ليقققققل إلاوؼقققققان ٓلُقققققه املؼقققققاوي و إلادقققققخالف مقققققٕ  دقققققط, فلقققققص 

ًذخلقققف فقققى التربُقققت لخىمُقققت وقققل مقققنهم. يهقققخم أن ال ًلُقققس القققى أ قققس املقققازة أو أ قققس الهمقققت 

 ولىً ٌٌٔي الٌالب لُبتي الهمت و  مل ٓىسَم.

 

 مشىالت التربية إلاشالمية البيئية ب 

ي كاامققت الٔمقل مققً البققرامج املطهققب لخحلُقم  َققساف املحققسزة فققى الخٌبُقم هقق

الطػالت و الطوٍت. الخٌبُم فى هِام الٔلم  يهسف لفحم ًٓ الفهقم أو لُىحقس  زقط 

. ٌـققمل الخٌبُققم ُققتمُٔملُققت الخٔلالخٌبُققم هققي إزبققاث  لُلققت ألهققىاْ الفيهققا. مققٕ أن 

همقققا كقققس هخقققب فقققى  اف.الخٌقققىاث لُحلقققل القققى جمقققام الحلقققٌى و جحلُقققم  َقققس تأضبٔققق

"Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam ,ققت " أن فققى إزاضة التربٍى

أفولها فى إهسوهِؼُا ٌؼخذسم أضبٔت أكؼام
 , منها :66

 الخلمُم .1

ٌـقققمل الخلقققمُم ٓقققً إلاػقققخٔساز الٔقققام مقققً جذٌقققٍُ, هحقققى جلقققمُم ػقققىت و 

دٌت السضغ مـقمٌى مؼخىي و أػبْى أو ًىم. فيان الخلمُم فيها ٌٔتي باػخٔساز 

م و  لقت وإلاػقتراجُحُت و الخلقٍى فيها الىفاات  ػاػُت و الطبؼُت و  َساف و الٌٍط

 ما أؿبه شلً.

ٌققققالب و ال بققققس ٓلققققى املٔلققققم أن ًذخققققاض وققققل ؿققققث  بمىاػققققب مققققٕ   ققققىاٌ ٓققققً ال

لقققاام و مىاَقققب الٌقققالب. و وقققان الخلقققمُم مىاػقققب و البِةقققت, و هقققصلً يهقققخم القققى د

تي ب بقققساْ و إبخيقققاض ٓققً املٔلقققم  بقققي ًيققىن املقققخٔلم ممخٔقققا و معػققؽ القققى املقققىهج القق ًى

ؽ ممخٔا فُيخلل اللُم مباؿطة الى شًَ املخٔلم فهما حُسا.  حصبا. إشا وان الخسَض
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و مقققً   ,67و وقققان الخلقققمُم َقققى الخيامقققل مقققً  َقققساق و الٌقققطق لخحلُلهقققا

مُم  َقققققساف القققققصي كققققققس هخقققققب فقققققى الـققققققٔط  ٌو "ًلقققققاضب القققققى الٔققققققالم" َىقققققان الخلقققققق

لخحلُلهقا همقا كققس زهقذ الُقىم الجمٔققت و الؼقهذ ألهقىاْ  وـققٌت الٌبُُٔقت. همقا كققس 

ب فى الجسٌو  حي :
ّ
 ضه

 4.0الجسٌو 

 ٌ  ثخطيط ألانشطة خارج الفصو

 امليا  ألانشطة ألاشبوع الشهز

 ًىاًحر

II ميان الؼُا ت "ٓامبان" الؼبا ت 

III معضٓت املسضػت العضآت الىباجاث الٔـهُت 

IV اضة الى اللىآت املفطكٔاث  ٍظ
اللىآت املفطكاث فى 

 "فاحى"

 فبراًحر

I مُسان املسضػت اللٔباث الخللُسًت 

II ي اضة الى مطهع الؼًط  ميان الؼُا ت "ٓامبان" ٍظ

III 
إلاػخٔساز  ًٓ العضآت 

اث  الفٌٍط
 معضٓت املسضػت

IV ـاب  املسضػت كىآت ٓ 

 ماضغ

I ي  اللازضة  بفىهىضوغىمطهع الـًط

II البححرة "ٓاباٌ" فىهىضوغى الحلان ضاهب 

III معضٓت املسضػت الحلاز ًٓ الخوطواث 

IV ط ًٓ العبالت  بىً العبالت فى املسضػت إٓازة الخسٍو

ل اضة الى  سًلت الحُىاهاث I أبٍط  ٍظ

اضة الى  سًلت  الٍع

 " الحُىاهاث "أومبٌى

 بمازًىن 
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II اضة املؼىً املٔىكحن  ٍظ

املؼىً املٔىكحن فى 

اللؼم إلاحخماعي 

 بفىهىضوغى

III 
اًت ٓلى  إلاػخٔساز و الٓط

اث  الفٌٍط
 معضٓت املسضػت

IV  اضة الى كىآت الخصاء  كىآت الخصاء " ماحاجان" ٍظ

V  ُذ" شَاب الى الؼىق  الؼىق "ػىغغى آل

 ماًى

I ضاعي البلط  لىب الحلُب 

II مُسان املسًىت الدؼمُٕ الى مُسان املسًىت 

III 
اضة املجٌز  صحابي و  ًبر ٍظ

 حمُٔا
 مجٌز الٌالب

 إلامخحان النهابي

 

 و ًلىي بالحلٌى امللابلت مً  ػخاش إهساضو باػىوي :

س أن ًلاضب و ًحقطب فيهقا. إشا وقان فقى جلقمُم  "... املسضػت الٌبُُٔت مىفٔت ملً ًٍط

السضاػت, ٓلى ول املسضغ أن ًحوقطو فقى إلاحمقاْ الؼقىىي لُبحقث ٓقً الخذٌقٍُ 

ت و  و البقققققرامج و إلاهحقققققاظ . همقققققا ٓقققققازة للمٔلقققققم فٔلقققققيهم أن ٌؼقققققخٔس البقققققرامج الؼقققققىٍى

ومقققققا أؿقققققبه لُلقققققىم ٓملُقققققاث  البقققققرامج املؼقققققخىي و دٌقققققت القققققسضغ و وػقققققاال القققققسضغ

 السضغ ػىت وا سة.."

 الخىُِم .2

الخىِققُم َققى و ققسة الٔىاكققط الققصي ًيققىن هِققام لُٔمققل و لُلؼققم املؼققعلُت و 

الخىِققُم دٌقىة لخىِقُم ػققااط الٔىاكقط فققى  .68ًحقطن مٔقا لخحلُققم  َقساف املُٔىقت

ؽ. فى املسضػت, جىُِم الٌالب بالفلٌى و ؽ لِؼهل ًٓ كاامت الخسَض  ٓملُت الخسَض
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ؽ  املىاَب. الخىُِم مـمٌى الى حمُٕ الٔىاكط مً الٌالب و املٔلم و ٓلُت الخقسَض

 و  ميان و الىػاال و ما اؿبه شلً.

الخىِقققُم ٓقققً املٔلقققم بـقققيل َُيقققل املىِمقققت و كؼقققمت املقققىاز و الخلقققت. و أمقققا 

الخىُِم ًٓ الٌالب مـمٌى بالفلٌى و املىاَب و الطكم اللُس و ولي الفلل و ما 

ؽ الٌبُُٔققت, فيهققا الخىِققُم فققى امليققان الققصي ًيققىن أؿققبه شلققً . و أمققا فققى ٓملُققت الخققسَض

و مققً جىِققُم املٔلقققم منهققا ًيققىن اللقققسوة الحؼققىت, همققا كقققس  مفٔققىال بققالخٔلم و جطهُبقققه.

 كاٌ  ػخاش إهساضو باػىوي :

"...املٔلم َى اللسوة املثالُت لسي الٌالب فى أي ميان, و هصلً ملقساض املٔقاضف 

قققققس و ًىمقققققى اللقققققسضاث و و البُاهقققققاث  فقققققى حمُقققققٕ الىا ُقققققت إلاوؼقققققاهُت. فٔلقققققيهم أن ًٍع

ققت, همققا كققس إجبٔققى املٔلققم فققى إلاحخمققاْ  الىفااققاث بإجبققاْ إلاحخمققاْ و الىققسوة التربٍى

لققت الققخٔلم املمخٔققت و  ققت هحققى ًٍط الٔلمققاء الٔاكققطة للمؼققلمحن, فيهققا الىققسوة التربٍى

 إزاضة الفلل و املسضػت..."

 ـٌت, لٌالب الخاكت ٌٔتي :و هصلً بالخىُِم  و 

ى ًىلؼم الى  "...وان البرامج املنهجي ًسٓم الٌالب لخىمُت اللسضاث و املىاَب, َو

كؼمحن ٌٔتي فطكت الخحفُّ و الخذلم. فطكت الخحفُّ جىفط املىاز الغىااُت 

قققققازة املٔققققاضف و القققققخٔلم ملقققققً القققققصي  ملققققىاز السضاػقققققت و أمقققققا الخذلققققم َقققققى جقققققىفط ٍظ

 ".ًىحفوها..

ىققا و أمققا ج  ىِققُم الٌققالب ٓلققى جطهُققب إلازاضة, ٌٔتققي همققا كققس كققاٌ  ػققخاشة ماٍض

اػخىحي :  إهسٍض

"...فققى َققصٍ املسضػققت, وققان الٌققالب ٓلققى اهثققر مققً ازىاجققا ٓـققط أةققخم  بققي ًيققىن 

 منهمققا مٔلمققا 
 
الفلققل الخف ققجي, و امققا املٔلققم فققى وققل الفلققل مٔلمققحن, ًيققىن أ ققسا

لقققت و  لُلُقققا و  دقققط ولقققي الفلقققل القققصي ٌؼقققآس إلزاض  ة الفلقققل". و واهقققذ الٌٍط

إلاػقققققققخحراجُحُت مىاػقققققققبت بقققققققذ ىاٌ الٌقققققققالب و لىقققققققً ٓىقققققققسٍ الخىحهقققققققاث املحقققققققسزة 

 ...".بالٔملُت البي ًطهوها  ػاجص ول ػىت و ػُحسر بٔس ػىت
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إشا وققققققل مققققققنهم ًققققققسوض ٓققققققً زوضَققققققم واوققققققحا و جطجِبققققققا, فققققققُمىً أن جمققققققّط ٓملُققققققت   

ؽ َُىققا و هِامققا. ألن وققل مققنهم ًققذزحر الققى    دققط, إشا وكققف أ ققس ال ًمىققً أن ًمققط الخققسَض

ؽ الًمىً أن ًحلم  َساف التربُت. ؽ. و إشا لم جىً ٓملُت الخسَض  ٓملُت الخسَض

 الخىفُص .3

ؽ زادقققققل أو دقققققاضج الفلقققققل. فقققققى  الخىفُقققققص َقققققى ٓملُقققققت ضااِؼقققققت إلكامقققققت الخقققققسَض

 الجسٌو الخالي, َىان  وـٌت ًٓ جىفُص التربُت الٌبُُٔت :

املقصوىض ب ػقخٔساز بذٌقت القسضغ. مقٕ أن بهمقا الخىفُص معػؽ ًٓ الجقسٌو 

ًلىم الخىفُص هافٔا و مطجبا.  بقى ًقى كقل القى هلقل املٔقاضف و  شب القى شَقً الٌقالب 

 و جحلُم  َساف املحسزة فى ضػالت و ضوٍت املسضػت.

 Quantum(, الخىفُقققققص معػقققققؽ القققققى القققققخٔلم "1102أمقققققا فقققققى املقققققىهج الجسًقققققس)

Learningقققققع " و َقققققى القققققخٔلم القققققصي ًققققق ىفط الخلفُقققققت أو املُقققققسان و إلاػقققققخحراجُحُت لخٍٔع

ؽ, و ًحلٔهققققققققا ممخٔققققققققت للٌققققققققالب ٓملُققققققققت الخققققققققسَض
. و فُققققققققه دمققققققققؽ الخٌققققققققىاث منهققققققققا : 71

بت, )ب( إوـاء(0)  .ًحفل, و)خ( ٌٔس, ) (ًِاَط, )ج( ٌؼ ي, )ث( جحٍط

و هققققققصلً مىاػققققققب باإلػققققققخحراجُحُت البققققققي جٌبققققققم فققققققى املسضػققققققت إلابخسااُققققققت إلاػقققققققالمُت 

 هع إلاػالمي" بفىهىضوغى أن فيها حؼخٔمل ًٓ إلاػخحراجُحُت  جُت :الٌبُُٔت "املط 

املِقققاَطة حـقققمل بهقققصٍ إلاػقققخحراجُحُت ٓقققً الخٌقققىة ٌؼققق ي و ًِقققاَط ٓقققً (أ

لت.   وـٌت أو  ػلىب أو الٌلٍط

املـققققققققققترهت حـققققققققققمل بهققققققققققصٍ إلاػققققققققققخحراجُحُت ٓققققققققققً الخٌققققققققققىة إلاوـققققققققققاء و (ب

هُققققققت, أي ٌـققققققترن الٌققققققالب فققققققى أوـققققققٌت الٌبُُٔققققققت  زادققققققل أو دققققققاضج الخحٍط

 املسضػت.

املخالامقققت حـقققمل بهقققصٍ إلاػقققخحراجُحُت ٓقققً الخٌقققىة ٌٔقققس و ًحفقققل, أي (ت

 ػخٌآت أو املؼابلت أو املـاَسة.بالىِط أو إلا 

م .4  الخلٍى

                                                           
81

 E. Mulyasa., op.cit, hlm. 90-91. 



78 
 

 
 

مقاٌ الحلُلقت. مقٕ أن  م باإلمخحان ًللقس القى كُقاغ الفهقم و الخىفُقص باأٓل الخلٍى

م لققققِؽ بالٔققققساز و لىققققً بالىكققققف و إلاكترا ققققاث. ٌٌٔقققق ي الىلققققُحت و هُفُققققت الخلققققٍى

 لخىمُت املىاَب و اللسضاث ٓىسَم.

م همققققا كققققس وكققققٕ فققققى املسضػققققت  دققققطي, فيهققققا إلامخحققققان بٔققققس وققققل الىفااققققت  "...الخلققققٍى

 ػاػقققُت زقققم جقققّم فقققى أدقققط املؼقققخىي باإلمخحقققاوي النهقققابي. بقققل فأهقققا, وقققان الحلقققٌى 

ل وكققققفُا بإٌٓققققاء إلاكترا قققققاث و بُققققان   قققققىاٌ ٓققققً الٌققققالب املخٔلقققققم. زققققم ًىكققققق

اضة البِذ,  بي ًبتي الٔالكت الحؼىت بحن  املٔلم ًٓ جىمُت الٌالب الى والسًه بٍع

 .".الىالس و املٔلم..

قت   مً البُاهاث املصوىضة, واهذ التربُت إلاػالمُت و البُاُت لهما الٔالكقت اللٍى

ققب الٌققالب بققاألدالق الحؼققىت. بققذن  دققالق الحؼققىت  لخىمُققت املىاَققب و هققصلً لخحٍط

لِؼققذ الققى الىققاغ ولىققً الققى ػققااط املذلققىق فققى َققصالٔالم. و الطبُققت إلاػققالمُت البُاُققت 

لت إلاحطااُت لخىمُت ٓن  هما,  لُلُا و ٓمُلا. جىفط الٌٍط

 

 ت   ن اح التربية إلاشالمية البيئية

تي   ققققت ٓققققً املققققىهج القققققًى ( أن K-02)1102كققققس دققققطج اللققققاهىن مقققققً وظاضة التربٍى

ٓملُققت التربُققت ػققُِهط و ًىمققى و ًيـققذ ٓققً التربُققت الخللُققت. وققان الخلققم كققس وفققم فققى 

تي  ت املىهج الًى , منها :. واهذ الخلم زماهُت ٓـط د1102الىزلت التربٍى
 
 للا

 4.1الجسٌو 

 املعني ألاخالق الزكم

0 
 امللُقققس,البقققي جخىافقققم فقققي  هقققٌاْل بخٔقققالُم القققسًً  الؼققلىن السًيُت

ا  باألزًان  دطي, الدؼامح خي ػلم    دطي. زًانمٕ   ٍو

1 
الؼققققلىن الققققصي ٌؼققققدىس إلققققى الجهققققىز املبصولققققت لجٔققققل هفؼققققه  اللسًم

 في  هصخم أمحن
 
مله كىلهبها زااما سٍ. ٓو  و ٓو

2 
 فققققى الققققسًتي ووإلاحققققطاءاث البققققي جحتققققرم  دخالفققققاث  الؼققققلىن الدؼامح

ً الصًً ًذخلفىن بُنهم وضاء آلا و اللبُلتوالٔطق   .آلادٍط
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3 
إلاحقققققطاء القققققصي ًِهقققققط ػقققققلىن مقققققىِم ومٌُٔقققققت فقققققي مذخلقققققف  إلاهوباي

 الِطوف و هِمت.

 الجهىز بال كُىز لخحلُم  َساف و الهماث. إلاحتهاز 4

5 
لققت أو هخققااج   ققجيء مققا  خحسًققسالخفىحقر واللُققام ببققجيء ل إلابسآُت الٌٍط

 كس جم جملىها.

6 
ً إلهحقاظ إل الؼلىن القصي لقِؽ بؼقهىلت  املؼخلل  ٓلقى آلادقٍط

 
ٓخمقازا

 املهام.

7 
حلققققىق ٓققققً المٔقققسٌ  فققققى كققققاغ الخفىحققققر والخلقققطفأػقققلىب  السًمىكطاًُت

ً لى آلادٍط  .والتزاماث لىفؼه ٓو

8 
 ٌ  إلى مٔطفت هثاملىاكف  الفوى

 
  ةر حوإلاحطاءاث وؼعى زااما

 
 ٓملُلت

 .ٓىهواػخمٕ  ٓلم و هِطواهدـاضا مً أي  جيء كس 

01 
ًطق الخفىحر البي ًوقٕ ملقالح  مقت والقبالز فقىق ملقالح  ضو  الجيؼُت

 .هفؼه وحمآخه

00 
ً ىُققققققت أًىمققققققا و ًققققققطق الخفىحققققققر البققققققي ًوققققققٕ   ّب الًى كققققققُم الٔققققققازة الًى

 هُفما.

01 
ؤتقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققز 

 إلاهحاظاث

  ٓلقققققى وصقققققجٕ وإلاحقققققطاءاث  الؼقققققلىن
 
أن جيقققققخج ؿقققققِةا مفُقققققسا

ً. للمحخمٕ وحؼلمه  فوال ًٓ ا ترام الىحا  ل دٍط

02 
ح ً باللغقققت اللٌُفقققت  مقققٕ الحلقققم فقققى  اللٍط املهقققاضة لخفآقققل مقققٕ  دقققٍط

مت.  الؼلىن و  دالق الىٍط

03 

 ليصققققققققققجٕ وإلاحققققققققققطاءاث   الؼققققققققققلىن محبت الؼالم
 
أن جيققققققققققخج ؿققققققققققِةا مفُققققققققققسا

ًآلا فوقققققال ٓققققققً ا تققققققرام هحٔققققققل الؼققققققالم و للمحخمقققققٕ  و  دققققققٍط

 .ههخٔس ًٓ إلادخالفاث الفؼسًت

04 
لخىفحر وكذ للطاءة اللطاءاث املذخلفت البي حٌٔي املماضػت   ب اللطاءة

 له.الفوُلت 

اًت البِةت 05 وإلاحققطاءاث البققي حٔمقققل ٓلققى مىققٕ  هققطاض بالبِةقققت الؼققلىن  ٓض
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وجٌققققىٍط الجهققققىز املبصولققققت إلكققققال   بهققققا,الٌبُُٔققققت املحٌُققققت 

  هطاض البي  سزذ بالفٔل.

06 
اًقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققت  ٓض

 إلاحخمآُت

ققس الؼققلىن  حٔلُمقققاث للىقققاغ  أن ٌٌٔقققيوإلاحقققطاءاث البقققي جٍط

  احت إليها.الصًً لسيهم واملحخمٔاث  دطي 

07 

ػققققققلىن الصققققققخم ٓلققققققى أزاء الىاحبققققققاث و لتزامققققققاث البققققققي  املؼعولُت

والبِةققت  إلاحخمآُققت الصاجُققتالىاحبققت هحققى ًفٔققل ًيب ققي أن 

ىُققققت و الٔبسًققققت)الٌبُُٔققققت و حخمآُققققت والثلافُققققت(  و الًى

 .(هللا)

 

قت همقا كقس  قسزث  وفم بالجسٌو املصوىض, أن التربُت مومىن ٓقً كقُم التربٍى

قققت همقققا كقققس  قققت. مقققٕ أن فقققى التربُقققت البُاُقققت, موقققمىن فيهقققا ٓقققً كقققُم التربٍى القققىظاضة التربٍى

 , ألنها كؼم مسٓىم لخحلُم التربُت الٔامت. 1102ًتي وفلاباللاهىن املىهج الى 

جحلُققل البا ققث مققً امللققابالث و ًىاػققوها باملطاكبققت و الىزلققت, فُذدققص الخالكققت 

 أن التربُت إلاػالمُت البُاُت ًلؼم الى كؼمحن, هي :

 التربُت إلاػالمُت البُاُت فى مىاز التربُت إلاػالمُت .1

املقىاز التربُقت إلاػقالمُت منهقا الفلقه و الٔلُقسة و التربُت البُاُت البقي جيقىن فقى 

ققققت  ر إلاػققققالمي. موققققمىن ٓنهققققا فققققى اللققققاهىن التربٍى اللققققطان و الحققققسًث و الخققققاٍض

إلابخسااُققت مققً كؼققم التربُققت ٓققً وظاضة السًيُققت. وأمققا فققى إلازاضة منهققا همققا إزاضة 

 مازة  دطي, ٌٔتي :

ت و أ( الخلمُم ت و املؼققققققققققخٍى م  : دٌققققققققققت الققققققققققسضغ مققققققققققً الؼققققققققققىٍى  ث جلققققققققققٍى

ؽ وما أؿبه شلً.  الخسَض

 : جىُِم املٔلم و الٌالب و الىػاال إلػخٔساز ًٓ ٓملُت  ب( الخىُِم

ؽ    الخسَض

ؽ داضج أو زادل الفلل. ث( الخىفُص  : ٓملُت الخسَض
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م ؽ  ر( الخلٍى  : ًلِؽ املٔلم ًٓ جىمُت الٌالب كسض ٓملُت الخسَض

تي   مُت املحسزة باملىهج الًى  .1102 بذزواث الخلٍى

 دٌت السضغ

 : .............................................................  إػم املسضػت

 : .............................................................. الفلل و املؼخىي 

 : .............................................................  املىهْى

 : .............................................................   الىكذ

 

 : الىفاات الطبؼُت

 . 0ض

1 . 

2.  

 : الىفاات  ػاػُت

0. 

1. 

2. 

  :   َساف

0 . 

1 . 

2 . 

 : بُان  وـٌت

 امليا  الوكد ألانشطة

   

   

 : إلاػتراجحُت
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 :  املىاز

م  :  الخلٍى

 البُاُت فى  وـٌت الٌبُُٔتالتربُت إلاػالمُت  .2

واهقققذ التربُقققت إلاػقققالمُت البُاُقققت مذخلفقققت فقققى أهحقققاء  وـقققٌت الٌبُُٔقققت. وقققان 

, هي هْى مً  وـٌت وى ت فى ول  ػبْى وىضٍيىالض الصي ًلقىم وقل - وـٌت مخىٓى

ؽ دققاضج  ًققىم الؼققهذ البققي جيققىن ٓالمققت ٓققً املسضػققت الٌبُُٔققت بحاهققب إكامققت الخققسَض

الٔقالم. و لىقً ماجّمقذ  وـقٌت فقى إلازاضة, مقا وحقسفى دٌقت القسضغ  الفلل و وان فى

  .
 
م مىخىبا أًوا  مىخىبا ٓلى  وضق و ما وحس الخلٍى

: الجسٌو ًٓ  وـقٌت دقاضج املسضػقت, املـقترهت باملعػؼقاث  أ( الخلمُم

فاٌ.  و  ماهً اللٔبُت أًل

هققققصلً كققققا ب : الخيؼققققُم بققققحن املٔلققققم و الٌققققالب و الىالققققس و  ب( الخىُِم

اضة و  وـٌت.  البِذ ًٓ ٓملُت الٍع

: أهقققققققىاْ  وـقققققققٌت املمخٔقققققققت و الجصبقققققققت دقققققققاضج املسضػقققققققت, وقققققققان  ث( الخٌبُم

 الىزاام فى املال م.

م مُقققت  ر( الخلٍى : الىلققااح, الخحققصضاث ولىقققً مققا وحقققس ٓققً  زواث الخلٍى

 املحسزة. 

م ال قققققققس البا قققققققث أن ٌٌٔقققققققي إلاكتراا قققققققاث ٓقققققققً  ؿقققققققياٌ جلقققققققٍى تربُقققققققت فلقققققققص, ًٍط

إلاػقققققققالمُت البُاُقققققققت البقققققققي جلقققققققىم دقققققققاضج املسضػقققققققت. همقققققققا إٌٓقققققققاء اليىاهقققققققب فقققققققى هخقققققققاب 

إلاهحاظاجُققققت ليققققل الٌالققققب, فمققققً الققققصي ًحمققققٕ أهثققققر اليىاهققققب ٓلُققققه أن ًىققققاٌ الهسًققققت. 

لت ًِهط الحافع مً ول الٌالب لخٌبُم التربُت إلاػالمُت البُاُت.   ًمىً بهصٍ الٌٍط

اُققت مهمققت, لخيققىن زلُققل ٓققً محبققت الققى هللا و ٌـققٔط بققذن التربُققت إلاػققالمُت البُ 

 مذلىكقققه. همقققا كقققس اػقققخمٕ مقققً ًحقققّب ٓلقققى مقققً فقققى  ضن فُحبقققه مقققً فقققى الؼقققماء. وقققان

 دققالق الققى املذلققىق هققي جيققىن مٔققاًحر ٓققً  دققالق الققى ضّب. مققٕ أن إلاوؼققان َققى واوققل 

ملللققققىز هللا فقققى الٔققققالم و ٓىققققسَم املؼقققعلُت الىبحققققرة لخحلُلهققققا. و دلقققم هللا الٔققققالم با
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لققِؽ فلققٍ إلمخىققاْ و لىققً لققُفهم ٓققً كققسضة هللا الِٔققُم. و ًفهققم بهققا أن إلاوؼققان َققى 

س باللسضة ضبه. ُّ م. الٔبس ٓىس هللا, و وان الٔبس مل  هما كاٌ هللا حٔالى فى هخابه الىٍط
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 الباب الصادس

 إلاخححام

 أ  الخالصة

 أهماي التربُت إلاػالمُت فى املسضػت الٌبُُٔت ًىلؼم الى كؼمحن, هي : .1

 التربُت إلاػالمُت البُاُت ًلؼم الى كؼمحن, هي :

 التربُت إلاػالمُت البُاُت فى مىاز التربُت إلاػالمُت(أ

جيىن فى املىاز التربُت إلاػالمُت منها الفله و الٔلُسة و التربُت البُاُت البي 

قققت  ر إلاػقققالمي. موقققمىن ٓنهقققا فقققى اللقققاهىن التربٍى اللقققطان و الحقققسًث و الخقققاٍض

 إلابخسااُت مً كؼم التربُت ًٓ وظاضة السًيُت.

 التربُت إلاػالمُت البُاُت فى  وـٌت الٌبُُٔت(ب

واهقققذ التربُقققت إلاػقققالمُت البُاُقققت مذخلفقققت فقققى أهحقققاء  وـقققٌت الٌبُُٔقققت. وقققان 

, هققي هققْى مققً  وـققٌت وققى ققت فققى وققل  ػققبْى وىضٍيققىالض الققصي - وـققٌت مخىٓى

ًلىم ول ًىم الؼهذ البي جيقىن ٓالمقت ٓقً املسضػقت الٌبُُٔقت بحاهقب إكامقت 

ؽ دققاضج الفلققل و وققان فققى الٔققالم. و لىققً ماجّمققذ  وـققٌ ت فققى إلازاضة, الخققسَض

 .
 
م مىخىبقا أًوقا ما وحقسفى دٌقت القسضغ مىخىبقا ٓلقى  وضق و مقا وحقس الخلقٍى

ب  واهقققذ  وـقققٌت منهقققا : الخٔلقققُم للعضآقققت و الخٔلقققُم لحلقققىب الحلُقققب و جقققسٍض

  ضاهب الحلان.

ققققل مذققققخم فققققى  التربُققققت إلاػققققالمُت البُاُققققتواهققققذ املـققققىالث  .2 هققققي هققققاكم املَع

ط املسضػققت الٌبُُٔققت لحرهققب ج ذٌققٍُ املسضسققجي. فلققص, واهققذ السضاػققاث جٌققٍى

ت.  امللاضهت و الىسوة التربٍى

وقققققان الىحقققققا  فقققققى الخحلقققققُل منهقققققا الخوقققققطواث و الفىاهقققققه و هقققققصلً ػقققققلٔت  .3

ط لُهُٕ فى الؼىق. أما الخحلُل فى هفقؽ الٌقالب هقي أػقلىب صقحت  الخسٍو

فققى أوـققٌت الُىمُققت و هققصلً  فققّ الىِافققت فققى أي ميققان  بققي جيققىن البِةققت 

 الىُِفت.الجمُلت و 
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 ب  إلاكتراحات

التربُققققت إلاػققققالمُت البُاُققققت ًفهققققم التربُققققت فققققى هِققققط واػققققٕ أن التربُققققت ًطحققققى أن 

م ًفهققم أن التربُققت إلاػققالمُت ٌـققمل كققُم فققى أي  لِؼققذ ٓلققى املىخققب. و هققصلً الخلققٍى

محققققققاٌ التربُققققققت, لِؼققققققذ فققققققى التربُققققققت الخاكققققققت لققققققسًً إلاػققققققالم. ولىققققققً مفهققققققىم التربُققققققت 

حمُققققٕ الىفااققققت إلاوؼققققاهُت و ال ًذلققققم ألمققققت املؼققققلمحن  بققققي إلاػققققالمُت واػققققٕ, مققققً 

 ٌؼ ي إلاػالم "ض مت للٔاملحن".

ًطحققى أن وـققذ فققى شَققً الٌققالب أن التربُققت هققي جلققىم فققى أي ميققان و وكققذ. و ال 

جحسز التربُت فى املباو  املطجفٔت و الغالُت ولىً جلىم فى   ىاٌ الهؼٌُت بالخفآل 

وققان الخفآقققل بالبِةققت ٓلقققى زضاحقققت  بققال كُقققس و ال ؿقققطي. مققٕ إلاوؼقققان و املذلققىق  دقققط

ضفُٔت ًطحى به أن ًِهط فى ول الٌالب ًٓ  ّب و وعقي لحفقّ البِةقت  بقي ًقىحفى 

 ًٓ فؼازاث البِةت و جيىن البِةت مياها أمُىا لِؼىً فيها.

ُت الخللُت فٔالُت فٔلى املسضػقت  س لخحلُم التًر ًطحى أًوا الى مً الصي ًٍط

إدخُقققققاض مىاػقققققب إلنهقققققا ضفقققققٕ الخفآقققققل بالبِةقققققت و املحخمقققققٕ,  بقققققي ًيقققققىن الٌبُُٔقققققت هقققققي 

قس  الٌالب مؼخٔس بالخفآل فى املحخمٕ و ًيقىن ضااِؼقا فُقه. ًحخقاج الٔامقل القصي ًٍط

 بقاملىاز 
 
و يهخم لخىمُقت املسضػقت الٌبُُٔقت و هقصلً بالتربُقت البُاُقت داكقت أو إهقسمحا

اُققت البققي جيققىن ٓالمققت أن الىققاغ َققى  دقط, أفوققلها جحلُققم ٓققً  َققساف التربُققت البُ

دلُفقققت هاجحقققت لُقققسوض  مقققىض ٓلقققى  ضن همقققا كقققس أمقققط هللا فقققى هخابقققه لُلقققىم والٔابقققس 

 الط مً.
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