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 ٦51خاب الؿىت الصخُدت الىمغة:



 ح

 

 إهداء
 

 بسم هللا السخمن السخيم

 ؤَضي َظا البدث الجامعي:

 

ؾُضها الٗاإلاحن بلى مً بلٜ الغؾالت وؤصي ألاماهت و هصر ألامت بلى هبي الغخمت وهىع 

 مدمض م.م.

له هللا بالهُبت والى 
ّ
٢اع، بلى مً ٖلمني الُٗاء بضون اهخٓاع، بلى مً بلى مً ٧ل

ؼ خبِب. ؤخمل ؤؾمه ب٩ل اٞخساع   ؤبي الٍٗؼ

بلى مٗنى الخب وبلى مٗنى الخىان والخٟاوي، بلى بؿمت الخُاة وؾغ الىحىص، بلى 

 مً ٧ان صٖائها ؾغ هجاحي وخىانها بلؿم حغاحي ؤمي هانُت.

لم وحٗلُم ٦ُُٟت امغؤة بلى مً لخُٗي صاثما الدصجُ٘ والضٖم إلاىانلت الخٗ

 نٗبت واإلاٍغٌ، وزانت في ٧ىنها الامخىان، حّضحي هاٞٗت و ّٖمتي هىع خؿىت.

لُه ؤٖخمض، بلى قمٗت مخ٣ضة جىحر ْلمت خُاحي، بلى مً  بلى مً بها ؤ٦بر ٖو

ذ مٗها مٗنى الخُاة  بىحىصَا ؤ٦دؿب ٢ىة و مدبت ال خضوص لها، بلى مً ٖٞغ

 و اَضي انلت اّصًً و مدمض اولى الىهى. ق٤ُ٣ ألاخّبأء َم بعقاص الٗباص 

 بلى الخاج ٚىىان اإلااحؿخحر ٦غم هللا ٖلُه و ؤَله و َالبه.

ظًً ًغقضووي ٖلى يٟٗي و حهلي, ٖس ى هللا 
ّ
بلى ؤؾاجُظي و مكاًُذي اإلا٨غمحن ال

ان ًىٟٗني ٖلم الّىاٞٗت و ان ا٧ىن اإلاىٟٗت في الّضًً و الّضهُا و آلازحرة بغيا هللا و 

 عخمخه.

تى جىهغوي ٖلى صخُذ ال٨خابت و حصّجٗني ٖلى بجمام 
ّ
بلى ػوحتي ٖغوة الىز٣ى ال

 َظا البدث الجامعي.

 بلى بزىاوي ٖس ى هللا ان ًجؼيهم م٩اٞإة حؿخد٤.

ظًً ًدّبىوي و ًدؿىىوي و ًدغمىوي في هللا.
ّ
 بلى ػمالجي ال



 ط

 

 ولمت صىس و جلدًس

 
ؤلاًٞا٫, و الهالة و الخمض هلل عّب الّٗؼة و الجال٫, واؾ٘ ال٨غم ُٖٓم 

ضها مدّمض اإلابٗىر لخمُم م٩اعم ألازال٨ٞ,١غام هللا ٖلى وٗمخه و  ُّ الؿالم ٖلى ؾ

عخمخه ٢ض زخم َظا البدث الجامعي اؾخٟاءا لبٌٗ الكغوٍ للخهى٫ ٖلى 

(. و بّن َظٍ البدث الجامعي لم ًخ٩امل بال بىحىص اإلاؿاٖضاث S-1صعحت ؾغحاها )

ل الك٨غ و ٞاث٤ ؤلاخترام بلى: مً ألاًٞا٫ ال٨غام, ٞإ٢ضم ح  ٍؼ

ظان ٌصجٗان و ًضٖان في  .0
ّ
ا ألاخّبأء, ؤبي خبِب و ؤمي هاؾُت, ال ًّ والض

 ٧ّل خا٫ و ؤمىع ختى هجاح و مىٟٗت ٖلى بجمام َظا البدث الجامعي.

ِؿىع الض٦خىع الخاج ٖبض الخاعؽ اإلااحؿخحر, مضًغ  .8 خًغة ٞٞغ

 ماالهج. حامٗت مىالها مال٪ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت

ًُٞلت الض٦خىع الخاج اٚىؽ مُمىن اإلااحؿخحر, و َى ٖمُض ال٩لُت  .3

ٖلىم التربُت و الخٗلُم حامٗت مىالها مال٪ ببغاَُم ؤلاؾالمُت 

 الخ٩ىمُت ماالهج.

الض٦خىع مغهى اإلااحؿخحر, و َى عثِـ ٢ؿم جغبُت ؤلاؾالمُت حامٗت  .5

 مىالها مال٪ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت ماالهج.

ظي ٢ض بظ٫ ٧ل  ًُٞلت .1
ّ
اإلاكٝغ الخاج ٖمغان عقضي اإلااحؿخحر, ال

حهض مك٩ىع وؤجاٍ و ٢خه للخىحُه اإلاخىانل و ؤلاقغاٝ الخام في ٦خابت 

 َظا البدث الى نهاًخه.

ت الخ٩ىمُت  .0 ماالهج, ؤؾخاطةالض٦خىع  3ًُٞلت عثِـ اإلاضعؾت الثاهٍى

 بيذ م٣هىصة اإلااحؿخحر و اإلاٗلمىن و الُالب ٞحها. ًُٞلت مضًغ 

ًُٞلت ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث فى . مٗهضال٣لمٛىىن اإلااحؿخحر م٘ ؤَله

ت الخ٩ىمُت   ماالهج 3مٗهض ال٣لم مضعؾت الثاهٍى

ظًً ٌصّجٗىن ٖلى جام  .1
ّ
ٖاثلتي ال٨بحرة ألاخبأء بني حؿٝغ و خىان, ال

تي شجٗني بالدصجٗت ػوحتي،َظا البدث الجامعي.
ّ
ٖغوة الىز٣ى ال



 ي

 

البدث الجامعي.ؤدي و ؤزخ ي  الُٗٓمت و جدؿحن ٦خابتي في َظا

الهٛحرة, مدمض بعقاص الٗباص, ؤَض انله ؤّصًني, مدمض ٖلً نها 

ظًيُضٖىن الى هللا لىجاح َظا البدث الجامعي.
ّ
 ال

ألاصخاب اإلادبىبحن, الظًً ٌصجٗىن في ٧ل خا٫ ختي ؤهخهي َظا  .2

 البدث الجامعي.

الؿٗاصة في  و َظا َى ؤؾإ٫ هللا ّٖؼ و حّل ؤن ًىاٞغ لهم زحر الجؼاء و 

٤ُ و الغخمت في ٧ّل خُاتهم. ٞاَضها  ضهُا و ألازغة و  يهضيهم بالهضاًت و الخٞى
ّ
ال

 الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم و هللا ؤٖلم بالهىاب.

 

غا بماالهج,  ىبحر 81ج٣ٍغ  8101هٞى
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab - Latin skripsi ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan keputusan bersama Mentri Agama RI dan Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI no 158 tahun1987 dan no 0543 b/U/1987 yang 

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut 

 

A. Huruf 

 a =      ا

 b =     ب

 t =     ث

 ts =     ر

 j =     ج

 h =     ح

 kh =     خ

 d =      د

 dz =      ذ

 r =      ز

 z =        ش

 s =      س

 sy =      ش

 sh =      ظ

 dl =      ؼ

 th =        ط

 zh =        ظ

 „ =        ع

 gh =        غ

 f =       ف

 q =      ق

 k =      ن

 l =       ل

 m =       م

 n =      ن

 w =       و

 h =       ه

 „ =       ء

y  =      ي

 

B. Vokal Panjang 

Vocal (a) panjang = a 

Vocal (i) panjang = i 

Vocal (u) panjang = u 

 

C. Vokal Difthong 

 

(a) Long Vocal = â     أْو = aw 

(i) Long Vocal = î     أْي = ay 

(u) Long Vocal = û 
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 فهراس

 أ ........................................................................................ اإلاىؽىع عفدت

 ج ..................................................................................... عفدت اإلاىافلت 

 د .............................................................................. عفدت جلسيس اإلاضسيف

 ه ................................................................................. جلسيس لجىت اإلاىاكضت

 و ................................................................................ عفدت إكساز الطالب

 ش ....................................................................................... عفدت استهالل

 ح ......................................................................................................إهداء

 ط ...................................................................... عفدت ولمت صىس و جلدًس

 ل..................................................................................................... فهساس

 س ....................................................................................... كائمت الجداول 

 ع .............................................................................. كائمت الغىزة اإلاالخم

 ف ......................................................................................... كائمت اإلاالخم

ػ
ّ
 ظ .................................................................................... عفدت اإلالخ

 الباب ألاول 

 0 ..................................................................................... زلُٟت البدث. ؤ

 05 ................................................................................... ؤؾئلت البدث. ب

 01 ................................................................................. ؤَضاٝ البدث. ث

 01 ................................................................................... ٞىاثض البدث. ر

 00 ................................................................................... خضوص البدث. ج



 م   

 00 .......................................................................... الضعاؾاث الؿاب٣ت. ح

 80 ........................................................................ حٍٗغ٠ اإلاهُلخاث. ر

 88 ................................................................................... ٩َُل البدث. ص

 الباب الثاوى

 85 ............................................................................... ألاؾاؽ الىٓغي . ؤ

 85  ..................................................................................... اإلاؿ٨ً .0

 80 ................................................................ الٟىاثض ٣ٖض اإلاؿ٨ً .8

 83 ........................................................................................الصخهُت. ب

 83 .................................................................... حٍٗغ٠ الصخهُت .0

 35 ..................................................................... ج٩ىًٍ الصخهُت .8

 31 ........................................................... ؤع٧ان ج٩ىًٍ الصخهُت .3

 الباب الثالث

 51 ...................................................................... ٖهمضزل البدث وهى . ؤ

 50 ................................................................................ خًىع الباخث. ب

 53 ........................................................................ زلُٟت م٩ان البدث. ث

ا. ر  55 .......................................................................... البُاهاث ومهضَع

 51 ......................................................................... مىهج حم٘ البُاهاث. ج

 11 ................................................................................ جدلُل البُاهاث. ح

 18 ............................................................... جٟخِل صخُدت البُاهاث. ر

 15 ............................................................................... خُىاث البدث. ص

 الباب السابع

 10 ............................................................................. َىٍت مٗهض ال٣لم. ؤ



 ن   

 10 ................................................................ البُاهاث مٗهض ال٣لم .0

 12 ..................................................................... َىٍت مٗهض ال٣لم .8

ت مٗهض ال٣لم .3  12 ..................................................... الغئٍت و الهٍى

 00 ...................................................... مٗهض ال٣لم٩َُل الخىُٓم  .5

 08 ....................................................... وؾاثل الضٖم مٗهض ال٣لم .1

 03 ..................................................... ون٠ هدُجت الخٗغيت البُاهاث. ب

جُب٤ُ بىٓام اإلاؿ٨ً فى ج٩ىًٍ الصخهُت بمٗهض ال٣لم  .0

ت الخ٩ىمُت اإلا  03 ....................................... ماالهج 3ضعؾت الثاهٍى

ً الصخهُت بمٗهض  .8 هخاثج الخٗلُمُت بىٓام اإلاؿ٨ً فى ج٩ٍى

ت الخ٩ىمُت  ال٣لم   15 ........................... ماالهج 3اإلاضعؾت الثاهٍى

ىامل الضاٖم و اإلا٣اوم هخاثج الخٗلُمُت بىٓام اإلاؿ٨ً فى الٗ .3

ت الخ٩ىمُت  ً الصخهُت بمٗهض ال٣لم اإلاضعؾت الثاهٍى  3ج٩ٍى

 23 ........................................................................................ ماالهج

 الخامس الباب 

ً الصخهُت بمٗهض ال٣لم  .0 جُب٤ُ هٓام اإلاؿ٨ً فى ج٩ٍى

ت الخ٩ىمُت   23 ...................................... ماالهج  3اإلاضعؾت الثاهٍى

8.  ً الصخهُت بمٗهض هخاثج الخٗلُمُت بىٓام اإلاؿ٨ً فى ج٩ٍى

ت الخ٩ىمُت   35 ............................. ماالهج 3ال٣لم اإلاضعؾت الثاهٍى

الٗىامل الضاٖم و اإلا٣اوم بىٓام اإلاؿ٨ً فى ج٩ىًٍ الصخهُت   .3

ت الخ٩ىمُت   32 ................. ماالهج 3بمٗهض ال٣لم اإلاضعؾت الثاهٍى

 الباب الّسادس

 404........................................................................... الخالعت . أ
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 كائمت اإلاالخم

 

ذ 0ملخ٤   بدث جهٍغ

 قهاصة البدث 8ملخ٤ 

 وع٢ت ؤلاؾدكاعة البدث الجامعي 3ملخ٤ 

 م٣ابلت اإلاباصت الخىححهُت 5ملخ٤ 

 هو م٣ابلت 1ملخ٤ 

مسبر البُاهاث البُىلىحُت 0ملخ٤ 
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ABSTRAK 

 

Adam, Shofarul. 2017. Implementasi Program Asrama Dalam Pembentukan 

Karakter (Studi Kasus di Mahad Al-Qolam MAN 3 Malang). Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, 

Imron Rossidy, M.Th., M.Ed 

Pendidikan Karakter adalah penguatan pendidikan moral dalam konteks 

sekarang yang sangat relevan dalam mendidik siswa dalam mempersiapkan 

generasi berkualitas. Karakter bangsa yang mulai luntur ditengah arus globalisasi 

dan modernisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sistem 

pendidikan yang mencerdaskan sekaligus mencerahkan seperti yang diterapkan  

disekolah berbasis mahad.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program 

asrama dalam pembentukan karakter siswa, selain itu untuk mengetahui hasil 

terhadap implementasi program asrama dalam pembentukan karakter serta 

mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan 

karakter di Ma‟had Al-Qalam MAN 3 Malang. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode observasi, dokumentasi dan 

wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitihan ini menunjukan bahwa implementasi program asrama 

dalam pembentukan karakter dilakukan dalam tiga hal kegiatan yaitu Pertama, 

kegiatan pembelajaran yang terbagi menjadi: ta’lim ma’hady, pembelajaran 

toleransi antar umat Islam, pembinaan ibadah, meliputi sholat berjama‟ah 5 waktu 

dan solat sunnah. Pembiasaan di dalam ma‟had seperti ucapsalam dan salaman. 

Pengkondisian puasa sunnah seperti wajib. Keteladanan yang diberikan melalui 

pengasuh. Reward dan punishment dilakukan selama sebulan sekali dengan 

modelakumulasi point. Kedua, bahwa siswa di Ma‟had Al-Qolam sudah tertanam 

nilai religius yaitu nilai aqidah, syariat, dan akhlak. Ketiga,faktor-faktor 

pendukung dalam pembentukan karakter yaitu sarana dan prasarana fasilitas 

mendukung, kegiatan yang sudah terprogram, situasi yang kondusif, dukungan 

dari semua warga asrama, serta kondisi lingkungan yang mendukung, Serta 

penghambat dalam pembentukan karakter terbatasnya pemahanan warga asrama, 

terbatasnya kontrol serta karakter tempat tinggal yang berbeda-beda.  

Kata Kunci: Implementasi program asrama dan pembentukan karakter 
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ABSTRACT 

 

Adam, Shofarul. 2017.Thesis, The Implementation Of Boarding School 

Programs In Character Formation ( Case Study in Al-Qolam Boarding 

School of MAN 3 Malang) Islamic Education Department, Tarbiyah and 

Teaching Sciences Faculty, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Advisor, Imron Rossidy, M.Th., M.Ed 

Character education is the strengthening of moral education in the present 

context that is highly relevant in educating students in preparing quality 

generation. The national character which is fading fast amidst the current 

globalization and modernization needs an immediate respond. One of efforts for 

that is using the educating and enlightening education system used in boarding 

school based school. 

The purpose this research is to determine the implementation of boarding 

school programs in character formation, other than that to know the results of the 

implementation of boarding school programs in character formation and to know 

the factors supporters and inhibitors from the implementation of boarding school 

programs in character education formation in Al-Qolam Boarding school MAN 3 

Malang. 

This research is descriptive qualitative research. The methods of collecting 

data are using the observation, documentation and interviews methods. Technique 

of data analysis using qualitative descriptive analysis. 

The results of this research are, the implementation of boarding school 

programs in character education formation devided  into three learning activities 

Firstly, ta’lim ma’hady and learning tolerance among muslims, habitual worship 

covering 5 day congregational prayer and sunnah prayer. Accustomed activities in 

ma‟had are saying greeting (salam) and hand shaking each other. Conditioning of 

optional fasting (puasa sunnah) is compulsory activitiesin. Supervisor give 

exemplary for students, reward and punishment are given once a month with point 

accumulation model. Secondly, students in Islamic boarding school Al-Qolam 

MAN 3 Malang was accustomed values religious there are aqidah values, syariat 

and akhlaq. Thirdly, supporting to factors in the formation of characters is 

facilities and infrastructure of supporting facilities, pre-programmed activities, 

conducive situation, support from all residents of the dormitory, as well as 

supporting environmental conditions. And the inhibitors in the formation of 

limited characters understanding of dormitory residents, limited control and 

residential character of different. 

Keyword: boarding school and character formation 
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جطبيم هظام اإلاسىن فى جىىين الشخغيت )دزاست الحالت فى معهد . 8101. ألادم, عفس

. البدث الجامعي, ٢ؿم التربُت ماالهج( 3الللم بمدزست الثاهىيت الحىىميت 

ؤلاؾالمُت, ٧لُت ٖلىم التربُت و الخٗلُم ؤلاؾالمُت, حامٗت مىالها مال٪ ببغاَُم 

 غا عقضي اإلااحؿخحر.ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت ماالهج. بم

ؼ الخٗلُم ألازالقي في الؿُا١ الخالي التى لهاؤَمُت ٦بحرة  التربُت الصخهُت هي حٍٗؼ

في جث٠ُ٣ الُالب في بٖضاص حُل حُض. شخهُت ألامت التي بضؤث جخالش ى في زًم الٗىإلات 

ت و   و الخدضًث. و ًخمثل ؤخضالجهىصالتي ًم٨ً ال٣ُام بها مً زال٫ هٓام حٗلُمُت التربٍى

ااإلاٗهض. ت ٦ما هي مُاب٣ت في اإلاضاعؾت م٣َغ  مخىٖى

ت جُب٤ُ هٓام اإلاؿ٨ً فى التربُت الصخهُت, و  الهضٝ مً َظا البدث: إلاٗٞغ

ت الٗىامل الضاٖم و  ت الىخاثج ًٖ الخُب٤ُ هٓام اإلاؿ٨ً فى التربُت الصخهُت و إلاٗٞغ إلاٗٞغ

ت اإلا٣اوم فى جُب٤ُ هٓام اإلاؿ٨ً فى التربُت الصخهُت فى مٗهض ال٣ لم بمضعؾت الثاهٍى

 ماالهج. 3ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت 

٧ان َظا البدث ٌؿخٗمل مىهج البدث الىنٟي و مىهج حم٘ البُاهاث م٘ م٣اعبت و 

٣ت جدلُل الىنٟي, َى ًه٠ و ًبّحن  م٣ابلت و مخىز٣ُت. و لخدلُل البُاهاث ٌؿخٗمل ٍَغ

 اَغ.البُاهاث اإلاىحىصة لخهّىع الىا٢٘ الظي ًىاؾب الىا٢٘ الخ٤ّ الٓ

و هدُجت َظا البدث جض٫ّ ٖلي ؤّن جُب٤ُ هٓام اإلاؿ٨ً فى التربُت الصخهُت جمص ى 

ألاوكُت الخٗلُمُت ٣ًؿم ٖلى: الخٗلُم اإلاٗهضي. الخٗلُم ًٖ  ,ٖلى زالزت بغامج ٌٗنى ألاو٫ 

الدؿامذ بحن ؤمت ؤلاؾالمُت. حٗلُم الٗباصة, ًٖ الهالة الجماٖت و الهالة الؿىت. الٗاصة 

ثل الٗاصة بل٣اء الؿالم و الدؿلم. الثاوى, ؤّن الُالب فى مٗهض ال٣لم ٢ض ٚغؽ فى اإلاٗهض م

ٗت, و ألازال١. الثالث, الٗىامل الضاٖم و  الىخاثج الضًيُت ٌٗنى هدُجت ال٣ُٗضة, والكَغ

اإلا٣اوم فى جغبُت الصخهُت ٌٗنى اإلاغا٤ٞ و البيُت الخدخُت ًٞال ًٖ اإلاغا٤ٞ الضاٖمت, 

ٗل, الخالت اإلاىاجُت, الضاٖم مً حمُ٘ الؿا٦ً اإلاٗهض, الضٖم مً ألاوكُت اإلابرمجت بالٟ

الٓغوٝ البِئت. و الٗىامل اإلا٣اوم فى التربُت الصخهُت ٞهم مدضوص مً الؿا٦ً اإلاٗهض, 

 مغا٢بت مدضوصة, و البِئت الصخهُت اإلاسخلٟت.
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 الباب ألاول 

 تاإلالّدم

 خلفيت البدث.ؤ 

ني ًٖ ٞؿاص شخهُت ألامت. في الؼمً الخا يغ ٣ً٘ ال٣ل٤ الَى

٣ه ؤو ًسخل٠ ال٣ُم الىبُلت إلاجخم٘  ٣ا٫ الٟؿاص ألهه ٢ض يل ٍَغ ٍو

بهضوهِؿُا. ٦ثحر مً ألاخؼاب ٣ًضعون ي٠ٗ شخهُت ألامت هي مك٩لت 

ىُت. َظٍ الخالت ٖاصًت الخاصزت ألن التربُت ج٩ىن ٚحر مىحهت.  َو

 ٢ض بن ممً ًى
ً
 حضًضا

ً
ضي له حبحن اإلاؿلم زانت ؤن هغي حُال

  الصخهُتجٟلذ مً 
ً
 وم٣لضا

ً
ؤلاؾالمُت الىاعصة بالكٕغ الكٍغ٠ مدا٦ُا

م ؤنهم  ما٫ والابخ٩اعاث والخ٣ىُت الخضًثت )ٚع الٛغبُحن ب٩ل ش ئ ؾىي ألٖا

م مً لضن عب الٗاإلاحن(.  3ؤَل ٦خاب وصًً ؾماوي قٍغ٠ و٦ٍغ

ت ٞما الضاعي لُالب ؤو َالبت  بمضاعؽ اإلاغخلت ألاؾاؾُت ؤو الثاهٍى

ال ًخدغ٥ مً م٣ٗضٍ بالٟهل ؤو في ؾاخت اإلاضعؾت ؤو ممغاتها بال وجغي 

 ؤو ؤن َىا٥ بٌٗ البىاث 
ً
 مخٗمضا

ً
ابُت ٖامضا اعصاٞه جترا٢و ٖالُت َو

غص بإٖلى نىتها وهي ٖلى  ت ؤو اإلاخىؾُت جٚؼ في مضاعؽ اإلاغخلت الثاهٍى

 وهي  -م٣ٗضَا إلاً َم بالكإع 
ً
زال٫ ٞغنت الخمـ  -ججهلهم انال

                                                           

 .83(. م, م3310َـ/0501صاع ال٣بلت للث٣اٞت ؤلاؾالمُت )حضة, 0ٍ  ,ألازال١ ؤلاؾالمُت. هظًغ خمضان3 
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ص٢اث٤ بحن الخهو وبٗض زغوج اإلاٗلمت الؿاب٣ت الؾخٗضاص صزى٫ 

اإلاٗلمت ال٣اصمت للخهت الجضًضة، ؤو جىاصي ٖلى بٌٗ اإلاٗلمحن ال٨باع ؤو 

الغحا٫ الٗما٫ بالكإع اإلا٣ابل للمضعؾت ؤي بمٗنى )هدً َىا( ٣ٞض 

اإلاغا٣َت في ؤلاؾالم, وماطا انبدىا مً ؤٖضاص َظٍ ألامت, ٞهل َظٍ ؤزال١ 

ًم٨ً ؤن ٌؿخُُ٘ ٖمله صوع اإلاغقض الُالبي ؤو اإلاغقضة صازل اؾىاع 

 5اإلاضعؾت ٣ِٞ.

ئها ٧ل ًاباوي  ٖلى  -بِىما هالخٔ ؤن صعحت الؿلم ألاولى التي ٢ض َو

ت  ا بال٣ىبلت الظٍع حَر لؿان امبراَىعٍت الُابان بٗض ٢ه٠ َحروقُما ٚو

ل٪ اإلاضن وإلاضة ٖكغاث الؿىىاث بل اإلائاث الخاع٢ت لؤلزًغ والُابـ في ج

٧ان بٗض ؤن ؾئل ًٖ بضاًت زُىاث انالح الُابان ٣ٞا٫ )ؾيبضؤ 

 بضؤ بالتربُت زم الخٗلُم 
ً
بالتربُت(, امبراَىع صولت وزيُت بل ال صًيُت بخاجا

مً احل اٖاصة )جغبُت الكٗب الُاباوي( ولِـ مً احل اٖاصة حٗلُمه ؤو 

اء والخبراء )مً مل٪ التربُت ٣ٞض مل٪ جث٠ُ٣ و٢ض ٢ا٫ بٌٗ الخ٨م

 1.)اإلاؿخ٣بل

                                                           

 
غي، ؤزال٢ىا)اإلاضًىت اإلاىىعة: صاع الٟجغ ؤلاؾالمُت, ٍ  5  .035( م. م0333َـ/0581 5مدمض عبُ٘ حَى

ت: مُاب٘ الضؾخىع   1 ىحي ,ؤزال٢ُاث الخضمت الٗام. )اإلاىٓمت الٗغبُت للٗلىم ؤلاصاٍع جغحمت خمض ال٣ٍغ

ت، ٖمان،   .10م,  .م(0325الخجاٍع
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٣ٞض ٢غعوا ؤن ج٩ىن َىا٥ ماصة صعاؾُت جبضؤ مً اله٠ ألاو٫ 

ضاصي ؤو الثالث اإلاخىؾِ(  الابخضاجي وختى اله٠ الخاؾ٘ )الثالث ؤلٖا

 الصخهُتًت( وطل٪ مً احل ٚغؽ الصخهُتحؿمى ماصة )التربُت 

ِٗل دىٟـ  الخمُضة واإلاُٟضة ل٩ل بوؿان ًمص ي َو ٖلى ؤعى الُابان ٍو

ً، وفي هٓغ ال٣اهىن  كغب مً ماء الُابان، وٗم ؤهه الَى َىاء الُابان َو

ًت بص ئ ًًغ ؤو ٌؿبب ٖىٟا ألي الصخهُتؤن مً ًسال٠ مباصت التربُت 

ٞغص مهما ٧اهذ حيؿِخه ؤو مٗخ٣ضٍ الضًني ٖلى ؤعى الامبراَىعٍت 

ؿخد٤ ا٢ص ى ٣ٖىبت مم٨ىت زٞى ه الُاباهُت ٞهى مجغم َو  مً حكٍى
ً
ا

ؾمٗت امبراَىعٍت ؤو صولت الُابان بك٩ل ٖام والكٗب الُاباوي ٩٦ل 

لُه خماًت ٧ل ش ئ ًداٞٔ ٖلى  بك٩ل زام، ٩ٞل ٞغص مىاًَ ٖو

ً واإلاىاًَ ًضمغ ويهضم البيُت  دٟٔ الَى ًُ ل ًم٨ً ؤن  ً، َو الَى

الخدخُت مً قىإع واٖمضة ٦هغباء واهابِب ماء وقىازو الاقاعاث 

ً مً باب الاطي  اإلاغوٍت او ختى ت لآلزٍغ اُٞاث اإلادا٫ الخجاٍع الٞخاث ٍو

 0ال٨ُضي ٣ِٞ ال ٚحر .

الخٗلُم َى حهض الغحل الىاعي في بهخاج اإلاخٗلمحن ل٩ُىن بوؿاها 

ت وال٣ُمت. خُث لم جخم ٖملُت الخٗلُم اهخ٣ا٫ الٗلم  ٧امال هدى اإلاٗٞغ

                                                           

 .55(. م, م0330َـ/0508الٗهغ الخضًث بحروث، )،8ؤلاؾالم، ٍ ألازال١ في . مدمض مىس ى 6 
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ٞدؿب، ول٨ً ؤًًا ٚغؽ ٢ُمت اإلاخٗلمحن، الٛغى مىه َى ؤن ًم٨ً 

 1.اإلاخٗلمىن بٗض اهتهاء الخٗلُم ٌِٗل ِٖكت حُضة وم٣بىلت ٖىض اإلاجخم٘

ت بن  الصخهُت هٓامه في ؤلاؾالم بلحها ٢هض التي ألاَضاٝ مٗٞغ

غاى ٖلى بالى٢ٝى جضع٥ ال   مغامي بلى جخٗضاٍ بل طل٪ في اإلاباقغة ألٚا

 ؤلاوؿان. بىاء في بُٗضة

 م٨ٟغ  ُىانخ ؤو  ها٤َ خُىان مجغص لِـ ؤلاؾالم في ؤلاوؿان بن

 الٓىاَغ  ٌُٗي ًىٟ٪ ال  ؤهه بمٗنى ؤزالقي، ٧اثً بهه َظا مً ؤ٦ثر  َى  بل

 الىحىص ٞى١  ما بلى وبىٟؿه بها ٌؿمى  ًىٟ٪ وال  وصاللت، ٢ُمت خىله مً

٤ ًًل ؤن ًم٨ً لىخضٍ الخ٨ٟحر  بن الُبُعي. م٨ً الٍُغ  ًٓل ؤن ٍو

 خسل٤""اإلا الخ٨ٟحر  ل٨ً ججاوػ، ؤصوى بضون  لها مجاوعا ألاقُاء، خبِـ

 2وؾمىا. عوخا ووكاَاث وؤٖما٫ وؤقُاء طواث مً ٌٗىِىا ما ٖلى ٌؿبٜ

غ   ًمض ؤٖلى ومثال  ؤؾمى مبضؤ ًدمل ؤن يالصخهُت البىاء ٞجَى

ٗت بالؿمى  ؤلاوؿاوي الىحىص جٗله والٞغ  ٖلى ووحضاهُا هٟؿُا ٌؿخ٣غ  ٍو

ا في ًىًبِ ٢ُم  ٦ما ًيبغي. ال  وما ٞٗله ًيبغي ما له وجغؾم ؾلى٦ه بَاَع

 3الخال١. الغوحي جُىعٍ مؿاع  وحهت له صجدض

                                                           

اى: صاع ٖلم ال٨خاب، 0م٣ضاص ًالجً. التربُت ألازال٢ُت ؤلاؾالمُت, ٍ  1   .83م(. م, 0338َـ/0508,) الٍغ

غي  اإلا٣ىم ٖلي. الخاج مهُٟى 2   (،0331 الثاوي ٧اهىن  ،08 الٗضص اللبىاهُت، اإلاىُل٤ مجلت ) للخًاعة. الجَى

 .00 م,
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1 

 

 

 ًٖ البدث في َا٢اجه بَضاع  ًٖ اؾخٛنى طل٪ له جد٤٣ ما ومتى

 شخهِخه بٖضاص في اإلاخاخت بم٩اهُاجه وو٠ْ باؾخمغاع، جبلى ٢ُم ؾاللم

 لُخد٤٣ واإلااصة وال٨ٟغ  والظو١  ال٣ُٗضة خُث مً ومخ٩امال  قامال  بٖضاصا

 َٟىلخه مً اإلاؿلم ًهبذ بظل٪و  الىؾِ. ألامت ٩ًىن  الظي الٟغص ُٞه

بر  ، مى٢ٗه خؿب ٧ل عؾالت. ناخب و٦هىلخه قبابه ٖو دغم ومغ٦ٍؼ  ٍو

 01ُٞه. وؤلابضإ ٌٗمله ما بج٣ان ٖلى الخغم ٧ل

 ؤلاوؿان بىاء بلى تهضٝ ؤلاؾالم في ًتالصخهُت التربُت بطن

 ٞالٟٗالُت مٗغوٝ، َى  و٦ما الؿلبي. ؤو  اإلادضوص ؤلاوؿان وججاوػ  الٟٗا٫،

 ؤلاوؿاوي للٗمل اإلادغ٥ الؿلُم يالصخهُت باإلابضؤ مكغوَت بُتؤلاًجا

ض اإلاجخمٗاث ٞٗالُت ؤن" طل٪ حماٖت، ؤو  ٞغصا ٧ان  ما ب٣ضع  جى٣و ؤو  جٍؼ

ض  00ًى٣و". ؤو  يالصخهُت اإلابضؤ جإزحر  ٞحها ًٍؼ

 ؾبداهه ٢ا٫ خُث ٖالُت، ٢ُمت ؤلاوؿان مىذ ؤلاؾالم بن

ظا 08آصم". بني ٦غمىا وحٗالى:"ول٣ض  للخُٛحر  ألاؾاؽ الكٍغ َى  مالخ٨ٍغ َو

ٗمل الخ٣ضًغ، َظا ب٣ُمت ؾِكٗغ  ؤلاوؿان ألن الٟغص هٟـ في الالػم  َو

ت ؤو  الٗبىصًت َاوٍت في ٣ً٘ ال  ؤن ٖلى  بك٩ل واإلاؿلم الاؾخٗباص. َاٍو
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م ٌكٗغ  زام م حاهب بلى زام بخ٨ٍغ  حٗالى هللا حٗل بط الٗام، الخ٨ٍغ

ظا وللمامىحن. وعؾىله هلل الٗؼة لىا الصخهُت في مىاؾ ٌُُٗه َو  في ٖو

 بسمىص ًتالصخهُت ال٣ُمت جل٪ ٣ٞض ألازحرة الٗهىع  في ؤهه بال  الهمت.

٣ض ُٞه، ال٣غآهُت الصخىت م مجزلت مٗها ٞو  03بًاَا. الخ٤ بىؤٍ التي الخ٨ٍغ

 ؤلاًجابُت ال٣ىة م٩امً ٌعي ؤن ًلؼمه حضًض مً ٌؿترصَا ول٩ي

 الىحه ٖلى باإلؾالم ههبًما ًدضص ؤن ًلؼمه بمٗنى ٣ُٖضجه في والٟٗالُت

ً ؤخض ٣ًى٫  الهضص َظا وفي الصخُذ.  لِؿذ اإلاؿلمحن:"مك٩لخىا اإلا٨ٍٟغ

ً ؤن في  بىحىصٍ وكٍٗغ ؤن في هي ما ب٣ضع  هللا، وحىص ٖلى للمؿلم هبَر

 05للُا٢ت". مهضعا باٖخباٍع هٟؿه به وهمؤل 

 ؤصاء في والاؾخمغاع  الالث٣ت م٩اهخه اؾترحإ زم مً له ًدؿنى ختى

ُٟخه  جإمغون للىاؽ ؤزغحذ ؤمت زحر  الٗاإلاُت:"٦ىخم الغؾالُت ْو

 في ًدضر ما ؤمام ًمغ  ٞال  باهلل". وجامىىن  اإلاى٨غ  ًٖ وججهىن  باإلاٗغوٝ

ى  الٗالم  بل والغحلحن، الُضًً م٨بل ؤو  الٟم م٨مم ؤو  الُٗىحن مٛمٌ َو

 في واإلاؿإع ٚحٍر ؤزُاء مً اإلاؿخُٟض اإلاهخم، الٟاخو بمىٓاع  بلحها ًىٓغ 

 01طل٪. ألامغ  ا٢خض ى بن اجصخُده
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 الٟاٖل ؤلاوؿان ببىاء ج٨خٟي ال  ؤلاؾالم في ًتالصخهُت التربُت بن

كحرجه ألَله والىاٞ٘ ال٤ًُ وؾُه في  جىؾُ٘ ٖلى حٗمل بل ٞدؿب، ٖو

 صون  ؤلاوؿان بني ؾاثغ  ٌٗم ؤن ألحل ٖىه ًهضع  الظي الخحر  ع٢ٗت

ى  اؾخثىاء.  ججاٍ تاإلاؿاولُ َظٍ الؾدكٗاع  وخحن آن ٧ل في مضٖى  َو

. الٗالم  بإؾٍغ

ا البٌٗ اٖخ٣اص في ال٨الم َظا ًبضو  ٢ض  في اإلابالٛت مً هٖى

 مً يغبا آلازغ  البٌٗ ًغاٍ و٢ض الخالي. اإلاؿلمحن وي٘ بػاء الخٟائ٫ 

 اإلاهمت بهظٍ اإلاؿلمحن ٢ُام هخهىع  ؤن ًم٨ً ٠ُ٦ ؾاثال  اإلاؿخدُل.

 نبوؿا ٣ًضع  و٠ُ٦ الٗهِبت, الٓغوٝ َظٍ مثل في والث٣ُلت الطخمت

 و٧اَله الٗاإلاُت اإلاكا٧ل بلى الٞذ بك٩ل ولى  الىٓغ  ٖلى ؤلاؾالمي الٗالم

 الخاعجي الٗالم ؤخىا٫ ًخ٣ٟض ؤن له ؤوى اإلاًٗالث، مً ٌٗض ال  بما مث٣ل

اإلاه  وألاصواء. واإلاٗى٢اث باإلاخىا٢ًاث ٌعج الضازلي ٖو

ت ٦ثحرة مك٨الث ؤلاؾالمي للٗالم ؤن ًى٨غ  ؤخض ال   ٢ض ومخىٖى

، الٗالم في ًىحض ما حٗاص٫  ُٞه جهى٠ الظي الضع٥ ٌٟٛل ؤخض وال  بإؾٍغ

اصة في ل٪ط ًدضزه وما الضولي اإلاؿخىي  ٖلى ؤلاؾالمُت البالص  جإػم في الٍؼ

 مً ؤلاؾالمي الٗالم ًمل٨ه ٖما ٌٗترى ؤن بةم٩اهه ؤخض ال  ل٨ً .ؤوياٖها

 ال  زانت. بهٟت وؤلاوؿاوي يالصخهُتو  التربىي  الخ٣ل في عا٢ُت ٢ُم
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 ٣ًل٘ ٧ي ال٨ٟاًت ُٞه بما ألاوان آن ٢ض بإهه ًى٨غ  ؤن ٌؿخُُ٘ ؤخض

لى هدى  اإلاؿلم ؤلاوؿان  ل٣غون. ُٞه ٦مً الظي اإلاىسٌٟ ًبرح وؤن ألٖا

ظا ى  الٗاإلاُت آٞا١ باؾدكغاٝ بال  له ًخإحى لً َو  بمىهج مدهً َو

 في الصخهُت جدهغ ال  حضًضة بًماهُت بغوح ؤلاؾالمي "الخسل٤ُ"

ت  بةَال١. ألاٞٗا٫ ٧ل حكمل بل وؿان،ؤلا ؤٞٗا٫ مً حؼثُت "مجمٖى

 ؤلاوؿان جسل٤ ٢ضع  ٖلى ؤهه َى  يالصخهُت الخ٨م ٖمىم في والؿغ 

 ه٣و وبن اإلاغوءة، مغجبت جبلٜ ختى ػاصث، ػاص ٞةن بوؿاهِخه؛ جخجضص

 00البهُمُت". مغجبت جبلٜ ختى ه٣هذ

 ٞمغة خًاعتهم، هجم ؤٞى٫  بٗض اإلاؿلمىن  ٖاف الىجحرة َظٍ ٞٗلى

 ومغاث الؿلُم، يالصخهُت الخًاعي  الىعي مً ٢ىؾحن ٢اب ججضَم

م ؤَضاٞهم جد٤ُ٣ ًٖ ًخهىع  ما ؤبٗض ججضَم ش. في وؤزَغ  الخاٍع

 التي ال٨ُُٟت بلى ًىٓغ  بإن مُالب واإلاؿلم زلضون  ابً ٖهغ  مىظ

ش بها ٌؿحر   الخًاعي  صوعٍ لُاصي الؿاهدت الٓغوٝ واؾخٛال٫ الخاٍع

ُٟخه بإصاء ٢بل طي مً ؤ٦ثر ملؼم بل مُالب َى  وخالُا مىه اإلاىخٓغ   ْو

ت خباعاث وزاعحها بُئخه صازل اإلاؼصوحت الخًاٍع  زالزت: اٖل
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 ؤو  إلاسلٟاث هٓغا خاصة ؤزالقي اهٟهام ؤػمت ٌِٗل الٗالم بن ؤولها:

 ماؾت خاحت في حٗلخه التي الخضًثت اإلااصًت الخًاعة آٞاث

 ٖاحل. ؤزالقي بضًل بلى

سه ؤزىاء للمؿلم ؾب٤ بهه زاهحها:  ب٣ُمه ؾاَم ؤن الؼاَغ  جاٍع

 مجها حٗاوي ٧اهذ ٦ثحرة مك٨الث خل في ًتالصخهُت

ت.  البكٍغ

ا مً ؤ٦ثر  مضٖىة اإلاؿلمت ألامت بن زالثها:  في ؤلاؾهام بلى ٚحَر

 م٣خض ى ٖلى ؤلاوؿان عوح ججضص بإن الٗالمي الىا٢٘ بنالح

 وؤلاوؿان والىا٢٘ الصخهُتو  الضًً بحن الاجها٫

عخُما". ٧ىهُا وا٢ٗا ُٞه عخمت ال  ٧ىوي بىا٢٘ "مؿدبضلت
01 

ني الٟهل الثالث، ط٦غ  وٗخمض ماط٦غ بلى ٢اهىن الخٗلُم الَى

غ ال٣ضعة وجىمُت  ُٟت لخٍُى ىُت لضيها ْو بىيىح ؤن التربُت الَى

ت لؤلمت، ويهضٝ  مت لتر٢ُت ال٨ٍٟغ الصخهُت، و٦ظل٪ خًاعة ألامت ال٨ٍغ

غ بم٩اهاث الُالب مً ؤحل ٩ًىن عحال مامىا ومخ٣ُا بلى هللا  بلى جٍُى

ت، واإلاهاعة،  مت، والصخت، واإلاٗٞغ ؾبداهه وحٗالى، ًخسل٤ بإزال١ ال٨ٍغ

هبدىا مىاَىحن صًم٣غاَُحن واإلاؿاولُت.  والابضاُٖت، ومؿخ٣لت، ٍو

                                                           

تا الخغوب مغس ي. مدمض 01  ا لٗؿ٨ٍغ  ،081 الٗضص اإلاؿلم، ضيالجى مجلت) البِئت, ٞؿاص ٖلى وؤزَغ

0/11/8111.) 
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ٞمً الىاضر ؤهه في ٖملُت الخٗلُم لِـ ٣ِٞ ٌؿخسضم اإلاداولت. 

ض في ؤلاؾالم ٩ًىن ؤؾلىب التربُت. ًخٛحر ؤلاؾالم نٟاث الخؿىاث  الخٍٗى

صاث حُضة، لظل٪ ًم٨ً الجؿم جد٤ُ٣ الٗاصة صون الخٗب، وصون ؤن ٖا

ويهضٝ بلى ًضزل الىىع بلى  02ج٣ٟض ال٨ثحر مً الُا٢ت، وصون الهٗىبت.

ال٣لب ختى ٩ًىن ٚحر الٓالم. وق٩ل ٖاصاث حُضة بيٗاٝ الٗاصاث 

ض بنالخه ٣ا لخالت الٗاصاث جٍغ جُا ٞو  03.الؿِئت، ؤو حُٛحٍر جضٍع

ها الجُل اإلا٣بل مج ؤزال١ ث مسخلٟت لٛغؽبظلذ الخ٩ىمت مداوال 

 لم ٨ًً حمُ٘ ,ول٨ً في الىا٢٘ ",في ٧ل ماصة الصخهُتبصزا٫ ٢ُم 

ٞظل٪ ألن اإلاٗلمحن ًىاحهىن ٣ٖىباث في  ,مٗلمي اإلاىاص ٢اصعا ٖلى جىُٟظَا

يبغي ؤن ٩ًىن حهض حك٨ُل  مً اإلاخٗلمحن مخىاػها  الصخهُتالخُب٤ُ ٍو

ض، خُث حؿخٛغ١ الٗاصة ال م٘ الخٍٗى  .و٢خا ٍَى

ول٨ً  ,ي خحن يغوعة لِـ في اإلاضعؾت ٞدؿبف الصخهُتحٗلُم 

اإلاب٨غة ختى في البِذ والبِئت الاحخماُٖت. بل لم ٌٗض في مغخلت الُٟىلت 

ت  الصخهُتول٨ً ؤًًا لؿً البلٙى حك٨ُل  ,نهاًت ٞترة اإلاغا٣َت يغوٍع

 81.مً ؤحل ؾحر َظٍ ألامت

                                                           
ني, م.   02  .٢2اهىن هٓام الخٗلُم الَى
 .32(, م. Transwacana ,8112ؾاَا، بصاعة مضعؾت والخٗلُم )حا٦غجا:  مدمض انام  03
81   ،٠   .303, م. (0333مدمض ٢ُب، هٓام التربُت ؤلاؾالمُت )ؾلمان َاعون، جغحمت(، )بىضووٜ: اإلاٗاٍع
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بهضوهِؿُا. َظٍ في  0331ْهىع مٗهض اإلاضاعؽ مىظ مىخه٠ 

ت بؿبب خالت الخٗلُم في بهضوهِؿُا لم ًدهل ٖلى اإلاغحى.  الٓاٍَغ

اإلاؿ٨ً ًم٨ً ؤ٦ثر الكمى٫ لدك٨ُل بِئت حٗلُمُت مثالُت وجىلُض الىاؽ 

الظًً ؾٝى ج٩ىن ٢اصعة ٖلى حلب الى٣ل وخغ٦ت الؿُاعاث مً الخُاة 

 .الاحخماُٖت والؿُاؾت والا٢خهاصًت والضًيُت

ٞلذ: "لخٗلُم شخو في ال٣ٗل ولِـ في و٢ا٫ جُىصوع عوػ 

َى جث٠ُ٣ زُغا ٖلى اإلاجخم٘" )حٗلُم شخو في حاهب مً  الصخهُت

زُغا ٖلى -ي َى التهضًض ماعاالصخهُتحىاهب الظ٧اء ولِـ الجاهب 

الجمهىع(. بمٗنى واحب ؤن ج٩ىن ؤلام٩اهاث ألا٧اصًمُت مخىاػهت م٘ خؿً 

 .الؿلى٥ ؤًًا

ؼ ٖملُت شخهُت الصخو ًم٨ً ؤن ًخم مً زال٫ َغ١  حٍٗؼ

٤ هٓام مٗهض اإلاضاعؽ، والظي َى ماؾؿت احخماُٖت  80مسخلٟت. مجها ٍَغ

له التر٦حز بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى بىاء شخهُت الُالب، باإلياٞت بلى 

ت الٗامت في اإلاضعؾت، ول٨ً في الىا٢٘، اإلاخٗلمىن  الخهى٫ ٖلى اإلاٗٞغ

َىا، صوع  ٌؿخٛغ١ ؤ٦ثر ؤو٢اتهم زاعج اإلاضعؾت في ألاوكُت الُىمُت.

                                                           
, stainpressالٟلؿٟت والث٣اٞت ؾُا٢ها الىبىي في الخٗلُم، )ًىحُا٦غجا:  :مدمض ع٢ُب، الىبىي الخٗلُم  80

  .83(, م. 8100
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ض مً زال٫ هٓام اإلاؿ٨ً في ٚغؽ ؤزال١ الُالب، بهضٝ  الخٗلُم الخٍٗى

هبذ الجُل ال٣اصم مهما  .88حك٨ُل شخهُت اإلاخٗلم ٍو

 في ,ٞت هي البضاًت والٗمل َى الجهاًتو٢ا٫ ابً مؿ٩ىٍه ؤن اإلاٗغ 

ت ٌٗخمض ٖلحها ؤصاء  ,خحن ؤن نهاًت بال بضاًت مؿخدُلت ى بضلُل ؤن اإلاٗٞغ َو

ىٓغ بلى اإلاٗلىماث الضازلت  ,٢بل ألاصاء 83الصخو. ؾ٨ُٟغ الصخو ٍو

ٌٗ بطا ًًٓ الب .مً زال٫ الخىا. هخاثج الخ٨ٟحر ج٩ىن ؤؾاؾا في الٗمل

وبالٗ٪. زم ألاصاء م٘ الخ٨غاع ٩ًىن  ,ش يء حُض، ٞؿٝى ًىلض ٖمال حُضا

الٛؼالي  الٗاصاث ؤو ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً جل٣اء ؤهٟؿهم، والتي ؾمى

(.)ا٢ الصخهُتب ٤ مدمض هُى٧ىمب  85غؤ: خٝغ و٦ك٠ ؤًًا ًٖ ٍَغ

ٌكحر ؤن شخهُت جىُٓم اإلاىا٠٢ )اإلاُل( مً الصخو  ه٣لذ ٞخذ اإلاٗحن

خهُت جىُٓم مىا٠٢ الصخو في ٦سلُٟت يض الؿلى٦ُت. حكحر ش

والٗٝغ والخ٨ٟحر والكٗىع زانت ٖىضما ًخهل م٘ ؤشخام  ,الٗمل

ً ؤو الغص ٖلى الخالت  .81آزٍغ

                                                           
 .8111صووي ٧ىؾىما, هٟـ شخهُت,   88
ه، بلى ألازال١ ال٨ما٫،  83   .05(, م. 0335اإلاحزان,  : خلمي َضاًذ )بىضووٜ :ابً مؿ٩ٍى

 .053م.  (,0323بؾماُٖل ٣ٌٗىب.)حا٦غجا: ِٞؿان,  :ٖلىم الضًً، اإلاجلض ألاو٫، اإلاترحم ءؤلاخُا .الٛؼالي   85

البىاء الىٓغي واإلاماعؾت. الخٗلُم الخ٣ضمي بلخاح وجيكُِ صوع اإلاٗلمحن  .ٞخذ اإلاٗحن، ألاخٝغ الخٗلُم  81

الم  (.8100, وآلاباء وألامهاث, )حىحا٧اعجا: الغػ, وؾاثل ؤلٖا
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ت ؤلا  ؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج هي ماؾؿاث اإلاضعؾت الثاهٍى

اًت الىػاعة الضًيُتالخٗلُمُت الخ والتي ًبنى بؿبب  ,٩ىمُت جدذ ٖع

ي. وتهضٝ َظٍ اإلااؾؿت الصخهُتالايُغاباث الٗامت ًٖ الاهدُاٍ 

لُالبها لضيهم جىاػن ال٨ٟاءة بحن الٗلم الضهُاوي وألازغاوي ولدؿهُل 

جخُلب  ,اإلاخٗلمحن في ألاوكُت الُىمُتى٥ اإلاغبحن في الؿُُغة ٖلى ؾل

اإلااؾؿت الُالب ؤن ٌؿ٨ىىا في اإلاؿ٨ً َىا٫ الخٗلُم في اإلاضعؾت 

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج  .الثاهٍى

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج َى  الُالب باإلاضعؾت الثاهٍى

خىؾُت، اإلاؿخىي ألاو٫ مً ٢بل الُالب بٗض ؤن جخسغج في اإلاضعؾت اإلا

ة في خُث ؾِؿحر الُالب مغخلت اإلاغا٣َت التي جخُلب حُٛحراث ٦بحر 

 ,ٍ الٟترة هي ٞترة مهمت في الخُاةألن َظ ,اإلاىا٠٢ وؤهماٍ ؾلى٥ الُالب

ى  ,ؾً اإلاًُغب ,و٢ذ الخٛحر ,ٞترة اهخ٣الُت الى٢ذ الظي ًبدث َو

خبت ال٨باع الت ,يوالى٢ذ ٚحر وا٢ع ,الٗمغ قا٢ت ,الىاؽ ًٖ الهىٍت ي ٖو

 80ٖىض الُالب مً زال٫ هٓام. الصخهُتجخُلب ٚغؽ 

ٞالباخث اإلاهخمىن بةحغاء  ,طاَب مً زلُٟت اإلاكا٧ل اإلاظ٧ىعة

ً الصخهُت  البدىر مً زال٫ ٖىىان "جىُٟظ هٓام اإلاؿ٨ً في ج٩ٍى

                                                           
 الُبٗت الخامؿت(, م: Erlangga, ههج َىا٫ اإلاضي الخُاة، )حا٦غجا :، ٖلم هٟـ الىمىالحزابِث َىعلى٥  80

851. 
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ت ؤلاؾالمُت ت خالت في مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي ب)صعاؾ مضعؾت الثاهٍى

اع الٗىىان ألن مٗهض ال٣لم وؾبب ازخب الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج(".

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج َى  ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

ت ػعٕ ؤزال١ في  ماؾؿت حٗلُمُت والتي حٗخبر ؤن ج٩ىن اإلاخٗلمحن خاٍو

مىخه٠ الؼمً التي جخُلب ججضًض هٓام الخٗلُم ُٞما ًخٗل٤ هٟؿُت 

اَخمام الباخثحن  ألامت وحظب اإلاال٠ في البدث َظا بؿبب ٖضم وحىص

ي في مٗهض ال٣لم الصخهُتآلازغ بحغاء البدث في مجا٫ الخٗلُم 

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثت  ماالهج. ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

 

 أسئلت البدث.ب 

ٖملُت  مً زلُٟت البدث الؿاب٣ت، جٓهغ الٗضًض مً ؤؾئلت ًٖ

 اإلاؿ٨ً في ج٩ىًٍ شخهُت الُالب: هٓام جُب٤ُ

ًام اإلاؿ٨ً في ٠ُ٦ جُب٤ُ هٓ .0 مٗهض ال٣لم ب الصخهُت ج٩ٍى

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثتؤلاؾالمي   ماالهج؟ اإلاضعؾت الثاهٍى
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 ج٩ىًٍ الصخهُت في ون٠ هخاثج الخٗلُمُت بىٓام اإلاؿ٨ً .8

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت ال٣لم ؤلاؾالمي  بمعهد اإلاضعؾت الثاهٍى

 ماالهج. الثالثت

 في جُب٤ُ هٓام اإلاؿ٨ًما هي الٗامل الضاٖم و اإلا٣اوم في  .3

ت بمٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي  ج٩ىًٍ الصخهُت اإلاضعؾت الثاهٍى

 ماالهج؟ ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثت

 

 أهداف البدث.ج 

 اٖخماصا ٖلى اإلاكا٧ل اإلاظ٧ىعة، وألاَضاٝ اإلاغاص جد٣ُ٣ها في البدث هي: 

مٗهض ال٣لم ب الصخهُت ج٩ىًٍم اإلاؿ٨ً في ون٠ جُب٤ُ هٓا .0

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثت اإلاضعؾتؾالمي ؤلا   ماالهج. الثاهٍى

ً الصخهُت ون٠ هخاثج الخٗلُمُت بىٓام اإلاؿ٨ً .8   ج٩ٍى

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي ب اإلاضعؾت الثاهٍى

 ماالهج. الثالثت
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ً في  ون٠ الٗامل الضاٖم و اإلا٣اوم بىٓام اإلاؿ٨ً .3 ج٩ٍى

ثاهىٍت ؤلاؾالمُت اإلاضعؾت المٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي ب  الصخهُت

 ماالهج. الخ٩ىمُت الثالثت

 فىائد البدىر.ص 

ا وبما جُب٣ُُا:  ًغحى الباخث اؾخٟاص هخاثج البدث بما هٍٓغ

ت0  . الٟىاثض الىٍٓغ

الخُاب ًٞال ًٖ  بن هخاثج َظٍ الضعاؾت ٩ًىن مً اإلاُٟض بياٞت بلى

ت  الصخهُتوزانت في جىُٟظ هٓام اإلاؿ٨ً في الخٗلُم , الٗلم واإلاٗٞغ

 .بتللُل

 . الٟىاثض الخُب٣ُُت8

 للمٗلمحن.ؤ 

في جىُٟظ الخٗلُم  ٦مغح٘ ؤو صلُل إلاٗلمي التربُت ؤلاؾالمُت

 .الصخهُت
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 للُالب.ب 

٧ىؾُلت لؼعاٖت ٦ٟاًاث الخٗلم في التربُت ؤلاؾالمُت ٖلى ؤؾاؽ 

 .مؿخمغ ٖلى اإلاؿخىي اإلاالثم ب٣ضعاث الُالب

 للمضاعؽ.ج 

 .ًم٨ً اؾخسضامها ٦م٣ابل إلصاعة اإلاضعؾت

مىالها مال٪ ببغاَُم ؤلاؾالمُت  التربُت ؤلاؾالمُت بجامٗت ل٣ؿم.ص 

 الخ٩ىمُت ماالهج. ٖغى وعي ٢ؿم التربُت ؤلاؾالمُت بجامٗت

مىالها مال٪ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت ماالهج في الخٗلُم، وال 

غ  ؾُما الخٗلُم ؤلاؾالمي واإلاىاص اإلا٨خبُت التي ًم٨ً ؤن جٞى

 مٗلىماث لؤلَغاٝ اإلاٗىُت.

 أعلي البدثه. 

اؾم الباخث، الٗىىان،  اإلاٗاصلت الٟغ١  البدث ألانالت

 .الك٩ل، الىاقغ، الّؿىت

 ع٢م

م  هخاثج ج٣ٍى

الُالب في حٗلم 

لخُب٤ُ ٢ُمت 

 حٗلُم -

ٖلم 

الاحخمإ 

جُب٤ُ  -

٢ُم 

الخٗلُم 

،  8108ماثضة،  مهُُٟت

جُب٤ُ ال٣ُم الصخهُت 

 ٖلم الاحخمإ في حٗلُم

0 
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الُاب٘ جبضؤ في 

غ هجاح  جٍُى

اإلاضعؾت في 

 الخٗلم

 الُاب٘ اإلاخ٩املت

اإلاضزل   -

ال٨ُٟي 

مً زال٫ 

ىهج اإلا

 الىنٟي

اإلاخ٩املت مً زال٫ َغ١ 

البدث الىىعي  ونٟي في 

اإلاضعؾت اإلاخىؾُت 

ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت مثالُت 

 باباث

ؤْهغث ؤن ػعٕ 

 الصخهُت٢ُم 

في ٧ل الضعوؽ 

ًىحب الُالب 

ً  ٖلى خب الَى

في صعؽ 

ش  الخاٍع

حٗلُم  -

صخص ال

 ًت

اإلاىهج  -

 ال٨ُٟي

، جغبُت  8108هىع الهضاًت، 

ً وماصة  ؤزال١ خب الَى

ىُت في  ٖملُت الجهًت الَى

ش مً َالب  صعؽ الخاٍع

اله٠ الؿاب٘ مً مضعؾت 

ؤلاجداص اإلاخىؾُت 

ؤلاؾالمُت بُلىهج 

 ٞىهجى٧ىؾىمى ماالهج.

حامٗت مىالها مال٪ 

ببغاَُم ؤلاؾالمُت 

 .الخ٩ىمُت ماالهج

8 
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حكحر ؤن جغبُت 

 الصخهُت٢ُم 

جازغ جإزحرا بًجابُا 

ٖلى عص ٞٗل 

الجمهىع ٖلى 

 َظٍ ال٣ُم

مدخىي 

صٖىة 

ؾىهان 

 ؤمبُل

٢ُم 

الصخ

 نُت

مىهج 

 ال٨ُٟي

 8108ؾتي هىع الُُٟمت، 

ًت في الصخهُت، ال٣ُم 

 صٖىة ؾىهان ؤمبُل

3 

اصة  جٓهغ ٍػ

شخهُت اإلاؿلم 

ألاؾاؾُت 

الؾدُٗاب الضًني 

ؤلاؾالمي مً 

 زال٫ ؤوكُت

صزا٫ ب الصخهُت

جغبُت 

الصخهُ

 ة

ال٣ُم 

 الضًيُت

، 8101زالٟت الخؿىت، 

بصزا٫ ال٣ُم الضًيُت مً 

زال٫ ألاوكُت ؤلاياُٞت 

مىٓمت الضٖىة ؤلاؾالمُت 

في ؤوكُت شخهُت اإلاؿلم 

ت  في َلبت اإلاضعؾت الثاهٍى

 ماالهج 2الخ٩ىمُت 

5 

حٗاعى جم جىُٟظ 

هخاثج جىُٟظ جغبُت 

ٖلى  الصخهُت

اإلاىايُ٘ التي 

صعؽ 

الا٢خهاص

 ًت

جىُٟظ 

جغبُت 

الصخهُ

 ة

، 8108ؾلمان ٞاعؽ، 

في  الصخهُتجىُٟظ جغبُت 

ماصة صعؽ الا٢خهاصًت في 

الٟهل الثاوي ٖكغ 

1 
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ُاع جخ٤ٟ بمٗ

٦ٟاًاث و٦ٟاءة 

 ؤؾاؾُت الخٗلُم

الخٗلُم 

ال٨ُٟي 

 الىنٟي

باإلاغخلت الثاهُت باإلاضعؾت 

ت ؤلاؾالمُت  الثاهٍى

الخ٩ىمُت باوعٍىى 

 بىحىه٩ُىعو

خاثج جبحن مً ه

حك٨ُل الُاب٘ 

الغوحي ًم٨ً ؤن 

جىمي شخهُت 

الُالب وؤًًا 

اصة  ٢اصعة ٖلى ٍػ

الخماؾت 

والضاُٞٗت 

 للُالب لخٗلم

حٗلُم ٖلم 

 الاحخمإ

جغبُت 

الصخهُ

 ة

مىهج 

٦ُٟي 

 ونٟي

، 8101مُٟا ؾىباعصي، 

مً  الصخهُتحك٨ُل 

زال٫ حٗلُم ٖلم الاحخمإ 

ت  في اإلاضعؾت الثاهٍى

ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت 

 بىهضوؾِخى 

0 

 الخالنت:

٦ما هغي ان ٦ثحر الباخث مً ٢بل ًبدث ًٖ الىخاثج الصخهُت التى 

جخٗل٤ با الضعوؽ فى اإلاضعؾت, و الظي ؾِبدث الباخث ألان ًٖ الخُب٤ُ هٓام 

 اإلاؿ٨ً فى ج٩ىًٍ الصخهُت.
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 و. حعسيف الاعطلحاث

 جُب٤ُ

٣ا ل٣امىؽ ؤلاهضوهِؿُت جضزُل الخ٣ضًغ: ٖملُت جٟهم ٞلؿٟت  ٞو

لت بٗم٤ جخم مً زال٫ ج٣ضًم اإلاكىعة، وما بلى طل٪؛ الخ٣ضًغ مً الضو 

٣ُٖضة، ؤو ٢ُمت َى الث٣ت والىعي لخ٣ُ٣ت ال٣ُٗضة ؤو ال٣ُم التي 

 جخجؿض في اإلاىا٠٢ والؿلى٥.

 اإلاؿ٨ً

ت اإلاؿ٨ً هي اإلاضعؾت  اإلاؿخمضة اقخ٣اقي مً اإلاؿ٨ً الاهجلحًز

مغا٤ٞ اإلاؿ٨ً  بِىما اإلاهُلخاث هي اإلاضعؾت التي لضيها ."اإلاؿ٨ىُت

 81لُالب والُالبت.

 الصخهُت

الخٔ الؿلى٥ في الخُاة الُىمُت ؾىاء ٧ان في اإلاى٠٢ ؤو  ٍو

الٗمل. اؾدكهض واعؾىهى وآلازغون حا٥ ٧ىعلي وجىماؽ ُٞلُب 

هي اإلاىا٠٢ لصخو ما والٗاصاث التي جم٨ً وحؿهل ٖمل  الصخهُت

ى٩ى  حز َى الهٟاث التي حك٩ل وجم الصخهُتؤزالقي. ًدضص سجحًر

                                                           
27

 John M. Echols dan Hasan Shadily,  Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: gramedia, cet 

XV,1978), Hal. 72. 
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ي وال٣ٗلي الصخهُتالهٟاث الصخهُت، والهٟاث الخ٣ُٗض 

 82للصخو ؤو حماٖت ؤو ؤمت.

 ش. هييل البدث

٣ا للمباصت الخىححهُت ل٨خابت البدث الجامعي ؤنضجٍغ ٧لُت  ٞو

هم ص٤ُ٢ لهظٍ الضعاؾت،  ٖلىم التربُت والخٗلُم ولدؿهُل ال٨خابت ٞو

 :ٞىٓمذ ٩َُل البدث بلى ؾخت ٞهى٫ ٦ما ًلي

و٫: م٣ضمت، وحكمل الخلُٟت وجغ٦حز البدث، وؤَضاٝ الباب ألا 

٩ُل  ٠ الانُالخاث َو ىاثض البدث وؤنلي البدث، وحٍٗغ البدث، ٞو

 البدث.

ت وق٩ل الخ٨ٟحر اع الىٓغي ٌُٛي ؤؾاؽ الىٍٓغ  .الباب الثاوي: ؤلَا

 الباب الثالث: مىاهج البدث

دخىي ٖلى مضزل البدث، وخًىع الباخث، ومىا٢٘ البدث،  ٍو

ومهاصع البُاهاث، وؤؾلىب حم٘ البُاهاث، وجدلُل  والبُاهاث

 .البُاهاث، وزُىاث البدث

 الباب الغاب٘: ٖغى البُاهاث وهدُجت البدث

                                                           
اهخى، ألاخٝغ الخٗلُم، م.  82 اٍع  .58 مدلو الؿماوي َو
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الباب الخامـ: مىا٢كت البدث حُُٛت حىاب ؤؾئلت البدث وجٟؿحر 

 .بًجاص البدث

الباب الؿاصؽ: الخاجمت جدخىي ٖلى ملخو هخاثج البدث 

 والا٢تراخاث.
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 اب الثاويالب

 ؤلاطاز الىظسي 

 ألاساس الىظسي  .4

 اإلاسىن( ؤ

 ( حٍٗغ٠ اإلاؿ0ً٨

لم حغي، ؤو بىاء  ٟحن َو اإلاؿ٨ً َى مإوي للُالب واإلاْى

اث مً الىاؽ في هٟـ اإلاجا٫. ٖاصة   83لِؿ٨ً اإلاجمٖى

 .اإلاؿ٨ً َى مىٓم مً ٢بل اإلاٗلمحن ؤو مضًغي اإلاؿ٨ً

اإلاؿ٨ً بىٓغ الخٗلُم ؤلاؾالمي َى مضاعؽ ٖلى ؤؾاؽ 

ٗهض حؼثُا، زانت بؿبب هٓام اإلاضعؾت ٌؿخسضم مؿ٨ً اإلا

لت اٖخمضث مً ٢بل اإلاضاعؽ مً  .الُلبت، ومىظ ٞترة ٍَى

 31.زال٫ اإلاؿ٨ً ًىٓم ؾلى٥ الُالب وؤزال٢هم

                                                           
29

غؾى و عزىى ه    .11,ِؿُه، مغح٘ ؾاب٤، مؾَى
ؤلامام َلخت، اؾتراجُجُت لتربُت ؤلاؾالمُت الخٗلم مً ؤحل جدؿحن الجىصة،)حا٦غجا: وػاعة بهضوهِؿُا,   31

 .02(, م. 8100
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في  .الُىم ٩ًىن اإلاؿ٨ً ًخُىع في مجا٫ الخٗلُم بةهضوهِؿُا

م مً  وحه ٖام، اإلاؿ٨ً هٓمخه اإلااؾؿاث ألاَلُت، ٖلى الٚغ

٧ان اإلاؿ٨ً في  .اإلاؿ٨ً التي بيخه الخ٩ىمت ؤن َىا٥ ؤًًا

ب ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ اإلاضعؾت  .اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت ٚحر ٍٚغ

ت ؤلاؾالمُت الخانت ت ؤلاؾالمُت ٢ؿم  الثاهٍى ؤو اإلاضعؾت الثاهٍى

الضًً. اإلاضاعؽ ًىحب الُالب ؤن ٌؿ٨ً في اإلاؿ٨ً ٧ي 

جغ٦حز مؿ٨ً  .ًدهل ٖلى الخٗلُم الضًني في ؤٖلى حىصة

 .ت لتر٢ُت حىصة الخٗلُم ؤلاؾالمياإلاضعؾ

اإلاؿ٨ً مىحىصة لخاحت بلى مؿاٖضة اإلاضاعؽ في بٖضاص 

مت. بجاهب طل٪،  الُالب الظًً آمىىا واج٣ىا هللا، وؤزال١ ٦ٍغ

ؤنبذ ؤًًا واخضة مً البضاثل لجهىص و٢اثُت للخٛلب ٖلى 

ؾلى٥ الُالب ؤن ًىدٝغ ًٖ اإلاٗاًحر اإلاىحىصة، ؾىاء اإلاٗاًحر 

 30.ٗاًحر الاحخماُٖت، و٢ُم ال٣اهىن الضًيُت واإلا

ًم٨ً مً اإلاؿ٨ً )الُىم( ؤًًا ؤن جضٖم ٖملُت الخٗلم، 

الخٗلُم . الخٗلُمُت ؤلاؾالمُت مثل اإلاضاع وزانت في اإلااؾؿاث

ؤلاؾالمي َى الخىحُه الجؿضي والغوحي ٖلى ؤؾاؽ ٢ىاهحن 

                                                           
31

 Program Boarding School (Asrama) MAN 3 Malang. 
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٣ا إلاُٗاع ؤلاؾالم ,ؤلاؾالم هدى بوكاء شخهُت عثِؿُت  ٍَظ. ٞو

ُت اإلاؿلم ال٩امل للخٗالُم ؤلاؾالمُت التي جىدكغ مً شخه يه

بمٗنى ؤن ٧ل مى٠٢  ,زال١ألا ٫ ال٣ُٗضة والٗباصة وزال

الصخهُت  وؾلى٥ ٞغص ملىهت مً حٗالُم ؤلاؾالم. ؤن هد٤٣

ُٟت زُٟٟت وؾهلت ُٟت ب٩ل الُا٢ت, لِؿذ ْو , ول٨ً ْو

ان , ؤو ٚحر طل٪, وختى ج٩لٟت ٦بحرة, والخىحُه, والهبر, وال٨ٟغ

مثل َظٍ الجهىص ؾخ٩ىن ؤؾهل وؤ٦ثر ٖملُت جخم مً ٢بل 

و٫ في ٚغؽ حٗالُم ل٨ً اإلاؿ٨ً ًدا, وألامهاث في البِذ آلاباء

ملها  .مً ؤحل جد٤ُ٣ البكغ الظي ًخ٣ى هللا, ؤلاؾالم ٖو

 ( الٟىاثض ٣ٖض اإلاؿ8ً٨

, واخض مجهم لخد٤ُ٣ عؾالت اإلاضعؾتالهضٝ مً اإلاؿ٨ً 

حر بِئت آمىت لىم ٟا٫والتي هي لخٞى اإلاؿ٨ً ًم٨ً ؤًًا , ى ألَا

مؿاٖضة الُالب ٖلى وحه الخهىم حٗض ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر 

 .بدُث ًم٨ً ؤن ٩ًىن مىاَىا نالخا ومؿاولُت .عقضا

دُذ اإلاؿ٨ً للُالب الخٟاٖل والازخالٍ م٘ الُالب  ٍو

ً الظًً ٌِٗكىن في مؿ٨ً بدُث ًهبذ لضيهم ال٨ثحر  .آلازٍغ

٨ً هٟؿه الظًً حائوا مً الخبرة اإلا٨دؿبت مً نض٤ً في اإلاؿ
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مً مىا٤َ مسخلٟت وز٣اٞاث مسخلٟت. الُالب ٌؿخٗضون 

ت  ت مخىٖى لخ٩ىن ؤ٦ثر ز٣ت واٖخُاصا ٖلى الخٗامل م٘ مجمٖى

مً الىاؽ مً طوي الخلُٟاث اإلاسخلٟت. بجاهب طل٪، الُالب 

ج٩ىن ؤ٦ثر طاجُا ألن ٧ل ش يء ًخم مً جل٣اء هٟؿها صون 

.ً  38مؿاٖضة آلازٍغ

غ ٞىاثض ؤ٦ثر ب٨ثحر مً في هُا١ ؤوؾ٘، وح ىص اإلاؿ٨ً جٞى

ؿ٨ً مجغص م٩ان للثباث وخضٍ. والىا٢٘ ًبحن ؤن ؾ٩ان اإلا

ؾىاء ٧اهذ مدلُت ؤو ٢بلُت بلى  ,ًإجىا مً حمُ٘ مىاحي الخُاة

الٗاصاث الٟغصًت. َظٍ الخىٕى مىحب ٖلى الدؿامذ م٘ 

٧ل شخو ٖلُه  ,وهدُجت لظل٪جسُُِ الٛٝغ ال٤ًُ. 

خه م٘ جىٕى   .خىلهامىاؾبت ٍَى

وحىص اإلاؿ٨ً ًم٨ً ؤن ج٣لل مً ال٣ل٤ الظي يغب 

ٞةن وحىص اإلاؿ٨ً  ,وباإلياٞت بلى طل٪الُالب مً اإلاى٣ُت. 

مهم حضا في صٖم ٖملُت الخٗلم. وحىص اإلاؿ٨ً ًهبذ مضزال 

َاما في ٖملُت ألوكُت حٗلم الُالب. بىحؼص اإلاؿ٨ً ٞالُالب 

                                                           
ص، )حا٦غجا: اإلاضًغ الٗام بصاعة اإلاضعؾت ججغبت الهٗى  :وػاعة التربُت والخٗلُم، مضًغة ؤًٞل اإلاماعؾاث 38

ٟحن،  ُت اإلاٗلمحن والخٗلُم قاون اإلاْى  .30(, م. 8112لخدؿحن هٖى
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ت مً اإلاى  ت مخىٖى اعص في في ؾهل وخمُم في اؾخسضام مجمٖى

 .البِئت اإلاضعؾُت

ت ؤلاؾالمُت  ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ اإلاؿ٨ً في اإلاضعؾت الثاهٍى

غاى، مً بُجها:  الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج لضًه َظٍ ألٚا

ت لضي الُالب. (0  جدؿحن وػٍاصة اإلاٗٞغ

 الصخهُتبوكاء شخهُت بؾالمُت مً الُالب و  (8

مت.  ال٨ٍغ

 ػعاٖت ؤلابضإ لضي الُالب. (3

 ١33 في ؤلاهجاػ.حٗل الُالب ٖلى الخٟى  (5

لظا ٞةن الٛغى مً هٓام مؿ٨ً َى مؿاٖضة جىحُه الُالب 

في اإلاؿ٨ً ًخٗلم الُالب الِٗل الظاحي  .وجث٣ُٟهم ل٩ُىهىا ؤًٞل

  .ؤي ال ٌٗخمضون اٖخماصا ٧لُا ٖلى والضيهم

ًغبي اإلاؿ٨ً الُالب ٖلى خض ؾىاء مً خُث الضًني 

ؼ جىمُت شخهُت ا لُالب هدى والاحخماعي، وألاٞغاص وطل٪ لخٍٗؼ

ال٨باع لضيهم مى٢ٟا اًجابُا ججاٍ الضًً، وشخهُت ٢ىٍت والظاحي 

                                                           
33

 Program Boarding School (Asrama) MAN 3 Malang. 
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ت جخُىع ٖلى الىدى  الىاعصة، ٞةن اخخما٫ اإلااصًت والغوخُت وال٨ٍٟغ

 .ألامثل

 شخغيتال -ب

٠ ال (0  صخهُتحٍٗغ

ت ؤلاهضوهِؿُت، حىن م. ب ٩ًىلؼ في ٢امىؽ اللٛت ؤلاهجلحًز

ت َى ًإحي مً اللٛ صخهُتوخؿً ؾضل ي ًظ٦غ ؤن ال ت ؤلاهجلحًز

character. 35  

مدمض ٞغ٢ان  في ٢امىؽ ٖلم الىٟـ بدؿب ما ه٣لذ ٖىه

َى شخهُت مً خُث ه٣ُت  الصخهُتَضاًت هللا، مكحرا بلى ؤن 

ت الصخهُتالاهُال١  ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ نض١ الصخو،  اإلاٗىٍى

اصة لضيهم اجهاالث م٘ ٖاصاث ٧ل شخو  .ٖو

نومً اإلاٟهىم مىهىع مهلر ا٢خ ي ؤًًا عاجىا بـ مً ٍو

انُالح مإزىط مً مٗنى  الصخهُتمكحرا بلى ؤن , مُٛاواوي

ض مً  ال٩لمت الُىهاهُت لالخخٟا٫ ؤو ٖالماث. َظا اإلاهُلر َى مٍؼ

ان مً اإلاٟاَُم طاث . التر٦حز ٖلى ؤلاحغاءاث ؤو الؿلى٥ َىا٥ هٖى

                                                           
ىبغجى, ٖملُت الخٗلُم. م.   35  .811-810ؾٍغ
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بطا ٧ان شخو . بهه ًٓهغ ٠ُ٦ جخهٝغ شخو, ؤوال .الصخهُت

ٟت و ما جخهٝغ ٚحر  َى بالخإ٦ُض  ,والجك٘, اإلاٗاملت ال٣اؾُتقٍغ

بطا , ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪شخو مكهىع ًٓهغ الؿلى٥ الؿيئ. 

٧ان شخو ما جخهٝغ م٘ الهض١ واإلاىصة، وبالخإ٦ُض بْهاع 

ًغجبِ اعجباَا وز٣ُا  الصخهُت, زاهُاالىبُل للصخو.  الصخهُت

)شخها طا  الصخهُتشخو ٌؿمى شخو لضًه , بالصخهُت

 .31الصخهُتالؿلى٥ ًخ٤ٟ م٘ ال٣ىاٖض  شخهُت( بطا ٧ان

٣ت الخ٨ٟحر والخهٝغ همىطحُ الصخهُتًخم جٟؿحر  ت مً ٍَغ

 ,ىاء صازل ألاؾغة واإلاجخم٘ وألامتؾ, ٧ل ٞغص في الِٗل واإلاكاع٦ت

والضولت. ألاٞغاص الظًً لضيهم خؿً الخل٤ َى الٟغص الظي 

ٌؿخُُ٘ اجساط ٢غاعاث وج٩ىن ٖلى اؾخٗضاص لخؿاب ٧ل ؤزغ 

ٍغ م٨ً اٖخباع  ج٣ٍغ ٘ ٢ُم الؿلى٥ البكغي ًغجبِ م الصخهُتٍو

ر لكٗب الظي ٌٗباو , والبِئت, وبحن ألاٞغاص, ؤهٟؿىا و, هللا ٖؼ وحل

وؤلاحغاءاث ٖلى ؤؾاؽ الضًيُت , في ألا٩ٞاع واإلاىا٠٢ واإلاكاٖغ

والث٣اٞت والٗاصاث والجمالُاث.  الصخهُتوال٣ىاٖض وال٣ىاهحن و 

                                                           
(, م. 8100مُت,ألاعى إلادى ألا  :مؿىىع مدلو, التربُت الصخهُت، جدضي مخٗضصة ألابٗاص ألاػمت، )حا٦غجا  31

10. 
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الخٔ  ُاة الُىمُت ؾىاء في اإلاى٠٢ الؿلى٥ في الخ الصخهُتٍو

 30 والٗمل.

م٨ً ؤًًا ؤن جٟؿغ   ,متراصٝ م٘ آلاصاب الٗامت الصخهُتٍو

بدُث شخهُت ألامت مُاب٤ لؤلزال١ ألامت ؤو خٝغ في البالص. 

ٞةن ألامت صون , الصخهُتألامت هي ؤمت مً ؤزال١ ؤو عمؼ الٟايلت 

الصخهُت ؤو ٖضم وحىص شخهُت الًىحض اإلاٗاًحر ال٣ُاؾُت 

 .الؿلى٥ خؿً الؿحر وو 

 الصخهُتمدمض ٞغ٢ان ٣ًخبـ مً ٖبض هللا حمىاؾدُاع بإن 

ٖلى ؾبُل , شخهُت يُٟٗت, ٧ان ًخإل٠ مً ؤعبٗت ؤقُاء: ؤوال

وم٘ طل٪ ٣ٞض , واإلاتهغب, حبان، لم ًجغئ ٖلى جدمل اإلاساَغاإلاثا٫ 

٨ظا. زاهُا, ؤُُٖذ قِئا ما ًهل ت.  ,َو ٖلى ؾبُل شخهُت ٢ٍى

ال٣بُذ ٖلى  الصخهُتًه عوح الجهض. الثالث، و لض ,اإلاثا٫ مغوهت

لم , ؾمٗت, مخعجٝغ, والجك٘ ,وألاهاهُت ,زبِث ,ُل اإلاثا٫ؾب َو

حغي. الغاب٘، م٣ابل خؿً الخل٤ مً الصخهُاث ٢بُدت. ال٣ُم 

                                                           

يخى,   30 ا, مدلو ًمني و ٍَغ  .50(, م. 8108مٟهىم والخٝغ همىطج الخٗلُم الصخهُت, )بىضووٜ: عقض ٦ٍغ
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ت َى  ألاؾاؾُت التي ؤنبدذ ع٧اثؼ الخٗلُم التي جبني شخهُت ٢ٍى

 31حضًغ بالث٣ت واإلاثالي.

ت ٦ما وعصث في ال٣غآن ال٨ م، والغحل َى عحل م٘ مجمٖى ٍغ

ت مً الصخهُاث. م٘ ٩َُل ٖٓمي لضي ؤلاوؿان ازىحن مً  مخىٖى

 .شخهُاث اإلاٗاعيت، َما الصخهُت الجُضة والؿِئت

"ٞإلهمها ٞجىعَا وج٣ىاَا. ٢ضؤٞلر مً ػ٦ها. و٢ضزاب مً 

 32صؾاَا"

في الخُاة الُىمُت، شخهُت الٟغص ًازغ البِئت اإلادُُت. الىاؽ 

ن هجاخا لضًه الٗضًض مً الهٟاث ؤلاًجابُت ٖلى الظًً ًد٣٣ى 

ى ما ٌٗني  وحه ٖام لضيهم ٖاصة في مداولت جد٤ُ٣ الخمُحز، َو

ظا ٌٗني  جداو٫ بجض وباؾخمغاع لخد٤ُ٣ الخمُحز في الخُاة. َو

ُت  الجهىص للخٟٔ ٖلى جىمُت ؤهٟؿهم، ؤي مً زال٫ جدؿحن هٖى

اصة لخد٤ُ٣ ، والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، والاؾخٟالصخهُتؤلاًمان و 

 .الخُاة قٗاع )عؾالت(

                                                           
)ؾىعا٧اعجا: م٨خبت ًىما,  بىاء ٢ىي وط٧ي ؤلاًمان الصخهُت, :مدمض ٞغ٢ان َضاًت هللا، اإلاٗلم الخ٣ُ٣ي  31

 .01(, م . 8101
 .131(, م. 8101الضًيُت، ال٣غآن والترحمت، )بىضووٜ: صًبىهُٛىعو؛  ، وػاعة الكاون01-2ؾىعة الكمـ،   32
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اإلااحِؿخحر عاجىا اًلُاواحي . جمكُا م٘ مٟهىم ؤٖالٍ، طعإ و

ت شخهُت الُٟل حر صخُت ,زٌٟ هٖؼ . شخهُت صخُت ٚو

 ,ا ؤن جٟٗل ألاقُاء التي هي ؾلبُتَاب٘ نخي لؤلَٟا٫ ال ٌٗني ؤبض

 33 بال ؤنها ال جؼا٫ الؿلى٥ م٣ٗى٫.

ت الؿاب٣ت ٞ الض٦خىعة عاجىا بًلُاواحي ج٣ؿم اٖخماصا ٖلى الىٍٓغ

 .ب َما ؤزال١ نخي وؤزال١ ٚحر نخيمُىلحن مً ؤزال١ الُال 

الُالب بإزال١ نخي لِـ مً الظي الًٟٗل الؿلبُاث ٞدؿب 

  51 ول٨ً ؤزال٢ه ٖاصًا.

٣ت الخ٨ٟحر والؿلى٥ الظي َى همى  الصخهُت طج مً ٧ل ٦ٍُغ

خم٘ وألامت ؾىاء ٧ان صازل ألاؾغة واإلاج, ٞغص في الِٗل والخٗاون 

والضولت. ألاٞغاص الظًً لضيهم خؿً الخل٤ َى الٟغص الظي 

 . ؿخٗض لخؿاب ٧ل ؤزغ ٢غاٍع  الصخهُتٌؿخُُ٘ اجساط ٢غاعاث َو

 ,لى٥ البكغي ًغجبِ م٘ هللا ٖؼ وحلًم٨ً اٖخباع ٢ُم الؿ

 ,البِئت والجيؿُت واضخت في الظًَ و, بحن ألاٞغاص, وؤهٟؿىا

ما٫ ٖلى ؤؾاؽ صًنيو, وال٣ى٫ , اإلاكاٖغ و, واإلاى٠٢ وال٣ىاهحن , ألٖا
                                                           

وؾاثل  مدمض ؾُٗض, حٗلُم الصخهُت في اإلاضعؾت؛ ماطا، ٠ُ٦ وإلااطا مً ألاخٝغ الخٗلُم، )ؾىعاباًا: حاٞا 33

الم الغثِؿُت بغؽ,  .8-0(, م. 8100ؤلٖا
ؾىعاباًا: (٫ لؤلَٟا٫ في حك٨ُل شخهُت, هجُب ؾلخً، الصخهُت وبىاء الخأػع الخٗلُم بحن اإلاضعؾت واإلاجز  51

المي الغثِس ي بغؽ,  حاٞا  .8(, م. 8100ؤلٖا
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والخال١ َى الؿلى٥ في الخُاة  50، والث٣اٞت والٗاصاث.الصخهُتو 

  الُىمُت ؾىاء في اإلاى٠٢ والٗمل.

 ( جىىين الشخغيت8

ىُت ً شخهُت َى واخض مً ؤَضاٝ التربُت الَى ٞهل  .ج٩ٍى

ىُت ٖام  ( ٢اهىن 0) ت الَى ؤن مً ؤَضاٝ  8113هٓام التربٍى

ى ُت هي وي٘ اإلاكاع٦حن اإلادخملحن الُالب لضًجهم التربُت الَى

مت الصخهُتو  ىماث اؾخسباعاجُت،مٗل يهضٝ ٢اهىن  .ال٨ٍغ

ؤن الخٗلُم لم ًجٗل بوؿاها اهضوهِؿُا ٧اثىاث  8113الخٗلُم ٖام 

. طل٪ ؤن الجُل الظي  ط٦ُت ٣ِٞ، ول٨ً ؤًًا شخهُت ؤو خٝغ

خُىع م٘ الصخهُاث التي جدىٟـ  ال٣ُم ولض ألامت الظي ًىمى ٍو

 .الىبُلت لؤلمت والضًً

البكغ لضيهم ؤؾاؾا ازىحن مً بم٩اهاث، وهي حُضة وؤزغي 

م ؾىعة الكام ًىن٠ الاًت  58ؾِئت. مً  2في ال٣غآن ال٨ٍغ

ل/ألاقغاع( والخ٣ىي )الخٝى مً هللا(. البكغ لضيهم  الٟجىع )ٍو

ال٣ضعة ٖلى ازىحن، ؤي بلى مسلى١ الظًً ٌٗخ٣ضون ؤو ٦ٟغوا الغب. 

                                                           
يخى,  50 ا, مدلو ًمني و ٍَغ  .50(, م. 8108مٟهىم والخٝغ همىطج الخٗلُم الصخهُت.)بىضووٜ: عقض ٦ٍغ
(, 8108اإلاٛىُت بغؽ،  :حما٫ مٗغوٝ اؾمني, ٦خاب جُب٘ مجاوي الصخهُت حٗلُم في اإلاضعؾت، )حىحا٧اعجا 58

 .83م. 
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م٘ ؤولئ٪ الظًً جؼ٧ي هٟؿها باؾخمغاع وألايغاع ألولئ٪  اهداػ خٔ

 53 الظًً ال ًؼ٧ي هٟؿه.

ت ال٣ضًمت التي ويٗها الٛغبيفي الى حكحر بلى ؤن جُىع , ٍٓغ

ت التي ج٣ى٫ , في اإلا٣ابل شخو ًخإزٍغ َبُٗت )ؤنلي(. ًُىع الىٍٓغ

بُت(. ؤن الصخو ًخدضص ٣ِٞ مً زال٫ الخإزحرا ث البُئُت )الخجٍغ

ت زالثت ج٣ى٫ بن وي٘ الصخو ًخدضص , وججمُٗا زم َىع هٍٓغ

٣ا لُبُٗت والبِئت )الخ٣اعب(.   55 ٞو

 ؤع٧ان ج٩ىًٍ الصخهُت (8

ا،  َغ َىا٥ الٗضًض مً الهٟاث الصخهُت التي ًجب جٍُى

ول٨ً َىا٥ حؿٗت الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للصخهُت خؿب ماؾؿت 

 51 الترار بهضوهِؿُا، وهي:

 . ؤلازالم0  الجضاعة بالث٣ت .0

 . الصجاٖت1  َخماماخترام وا .8

                                                           
ً الٟتر, التربُت الصخهُت, م.   53  .35اٚىؽ ٍػ

ً الٟتر, التربُت الصخهُت, م  55  .30اٚىؽ ٍػ
 .81. ؾغ هىعوهتى, التربُت الصخهُت, م 51
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 . الجزاَت2   اإلاؿاولُت .3

 . اإلاىاَىت3   الهض١ .5

 . اليكا01ٍ   الٗىاًت .1

ت  ؤن ٧ل خٝغ بًجابي  ESQزم آعي حُىاهجاع ؤٚىؾدُان هٍٓغ

خ٣ُ٣ي والغحٕى بلى الهٟاث الىبُلت مً هللا هي ؤؾماء الخؿنى. 

زهاثو وؤؾماء الىبُل هي مهضع بلهام ٧ل خٝغ بًجابي 

خو. الٗضًض مً الصخهُاث التي ًم٨ً ويٗذ مً ٢بل ؤي ش

( الُاب٘ 0آعي جلخُو طل٪ في ؾبٗت ), ها مً ؤؾماء هللااجباٖ

 ألاؾاس ي، وهي:

    . الغئٍىي 5  الهض١ .0

 . الٗىاًت1  اإلاؿاولُت .8

 50. الخٗاون 0  الاهًباٍ .3

 

 

                                                           
46

  .Ibid, hal.26 
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 مساخل جىىين الشخغيت (3

٣ت مىهجُت  ٟا٫ ًخُلب بٍُغ ً الصخهُت في ألَا ج٩ٍى

ٟا٫ ومؿخضامت مً الخسُُِ.  ٦ما ألاٞغاص الظًً جتزاًض، وألَا

ت  ًدب ؤن ٣ًلض الُبُٗت صون الىٓغ حُضة ؤو ؾِئت. مضٖٞى

مً ٢بل الًٟى٫ وؤعاص ؤن هداو٫ ؤن هٟٗل قِئا في الُلب، 

والتي ٢ض جدضر في بٌٗ ألاخُان مً جل٣اء ؤهٟؿهم. مى٠٢ 

ناص١، مما ًض٫ ٖلى بغاءة الُٟل الظي ًبضو صاثما البهجت 

ت. و٢اصعة ٖلى الخ ًمُل , في َظا اليكاٍدغ٥ والخى٣ل بدٍغ

ٞةن زهاثو ٞغصًت , َٟا٫ لٗغى زهاثو ؤهاهِخه وؤزحراألا 

ها حكحر بلى ؤن الُٟل َى شخهُت مً شخو مخٟغ١  مً هٖى

 بُجهم ببٌٗ. 

هم اإلاٗلمحن لخهاثو الُٟل ج٩ىن مُٟضة في حٗل  ٞو

ٟا٫ في ؾً  ٟا٫. ومهاعة ألَا بِئت حٗلُمُت جضٖم همى ألَا

ر، ٖمىما في اللٛت. مٗٓمهم مً ؤخب ؤن ًخدض اإلاضعؾت

ت. ولظل٪ ًيبغي ؤن ًدُذ اإلاٗلم الُٟل , زهىنا في اإلاجمٖى

ٞغنت للخدضر. مٗٓمهم ؤًًا بداحت بلى ؤن ًخضعب ل٩ُىن 

 اإلاؿخمٗحن الجُض.
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بت والٟغم، جىمُت ال٨ٟاءة مً زال٫ ا لخٟاٖل والٚغ

ُدُٜ ًٟؿغ ٠ُ٦ ًم٨ً , والخب, والخعجب بحرجا ؾِذ ٞو

ٟل٪ ؤن ًخُىع بلى هدى اإلاسخهت مً زال٫ الخٟاٖالث لُ

ٟا٫. ٚالبا جٓهغ آلا  ت م٘ ألَا بت ُٞما اإلام٨ىت واإلاخىٖى باء الٚغ

نت لؤلَٟا٫ للمالخٓت، ؤِٖ الٟغ , ٞٗل الُٟل و٢اله

تراٝ اإلاٗلمحن , اب الخبرة في هىاح ٦ثحرة. ٖمىماوا٦دؿ, والٖا

ٟا٫ الظًً لضيهم  مخىؾِ لضيهم مُل لُٗبر َالبهم مً ألَا

م مً ؤن في ٖام ال٣ضعة  ؤو ؤٖلى ٢لُال مً اإلاخىؾِ. ٖلى الٚغ

اث واإلاىا٠٢ م٣بىلت.  51 الجٖز
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 مباصت ٣ٖلُت. 8

لدؿهُل مسُِ البدث، زم حٗل الخِ مً الخ٨ٟحر ٦ما   

 في الك٩ل الخالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيق نظام املسكن يف تكوين الشخصية

 ماالنج 3احلكومية  اإلسالمية يف معهد القلم املدرسة الثانويةدراسة احلالة 

ما نتيجة تطبيق نظام 
 يف معهد القلم سكنامل

 املدرسة الثانويةب اإلسالمي
 الثالثةاحلكومية  اإلسالمية
 ماالنج؟

املسكن ظام نكيف ختطيط 
عهد الرتبية األخالقية مبيف 
املدرسة ب اإلسالمي القلم

احلكومية  اإلسالمية الثانوية
 ماالنج؟ الثالثة

كيف تنفيذ املسكن يف 
عهد مب  األخالقيةلرتبية ا

املدرسة ب اإلسالمي القلم
 اإلسالمية الثانوية

 ماالنج؟ الثالثةاحلكومية 

الكفاءات مصممة لتحقيقها 
 وتستند إىل مبادئ التقييم

اهلدف واملساءلة، وغنية  املهنية، والتعليمية وفعالية وكفاءة
 باملعلومات

 الحاصل



 

51 

 الباب الثالث

 مىهج البدث

 مدخل البدث وهىعه . أ

٣ت ا إلاؿخسضمت في َظا البدث البدث ال٨ُٟي. ٚالبا ما الٍُغ

ذ في الٓغوٝ الُبُُٗت.  52 حؿمى َغ١ البدث َبُعي لؤلبدار التي ؤحٍغ

َظا ًض٫ ٖلى ؤن جىُٟظ َظٍ الضعاؾت لم ًدضر بُبُٗت الخا٫، 

ٞةهه، في وي٘ َبُعي وال ًخم الخالٖب في الىي٘ والخالت، وجغ٦ؼ ٖلى 

 53 ون٠ َبُعي.

ع مىهجُت ال٨ُُٟت ٦ةحغاء البدىر التي جيخج حٗٝغ بىحضان وجاًلى 

البُاهاث الىنُٟت في ق٩ل ٧لماث م٨خىبت ؤو مىُى٢ت مً الىاؽ 

 والؿلى٦ُاث التي ًم٨ً مالخٓتها.

وبىاء ٖلى َظٍ ألاوناٝ، ٞةن َظٍ الضعاؾت َى البدث ال٨ُٟي 

م٣ُت، بدُث الباخث ٨ًك٠ ؤو ٌكغح بالخٟهُل ًٖ  وم٣ابلت ونُٟت ٖو

لُت البرهامج في حك٨ُل شخهُت الُالب في اإلاضعؾت ٦ُُٟت جُب٤ُ ٖم

                                                           
ُت, )بىضووٜ: 52 ُُىهى، مىاهج البدث التربىي الىهج ال٨مُت والىٖى  .(, جى٢ُذ وؾِ ؤوعوبا8112ال٠ بِخا,   ؾٚى

 .05الغاب٘، م. 
غؾُمي اعو٦ىخى, بحغاثُت 53 ي٩ُا خ٣ى١ الُب٘ واليكغ,  :البدث ههج ٖملي, )حا٦غجا ؾَى (, بخى٢ُذ وؾِ 8110ٍع

.08الثالث ٖكغ, م.  .ؤوعوبا
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ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت  ماالهج، و٦ظل٪ ؤوكُت بىاء شخهُت  3الثاهٍى

 ألازغي.

 خؾىز الباخث . ب

في الضعاؾت اإلاُضاهُت بمىهج ٦ُٟي ٞالباخث بمثابت ٦ظل٪ ؤصاة 

م٨ً ؤًًا ؤصواث ؤزغي ؾىي البكغ مثل جىحُه  لجم٘ البُاهاث. ٍو

ُٟتها ج٣خهغ ٦مؿاٖض الباخث ٦إصاة اإلا٣ابلت وجىحُه  .اإلاالخٓت، ول٨ً ْو

 11 ولظل٪، ٞةن خًىع الباخث مُل٤.

مكاع٦ت الباخث  .الباخث في البدث ال٨ُٟي َى ؤصاة البدث هٟؿها

مٗحن في حم٘ البُاهاث. ال ًخم َظٍ اإلاؿاَمت بال في و٢ذ ٢هحر، ول٨ىه 

ٌٗني ؤن  ًخُلب جمضًض مكاع٦ت في زلُٟت الضعاؾت. جمضًض اإلاكاع٦ت

الباخث ًب٣ى في مُضان البدث ختى ًخم الخىنل بلى حم٘ البُاهاث 

 :الدكب٘. بطا ٞٗلذ طل٪ ؤنها ؾٝى جدض

 جدضًض الاه٣ُاٖاث مً ؤزغ الباخث في الؿُا١. .0

 جدضًض زُإ مً الباخث. .8

                                                           
غ اإلاُضاهُت البدث الىىعي واإلاىا 11 ٣ت ؾهلت ل٨خابت اإلا٣ترخاث والخ٣اٍع هج ال٨مُت. ؤَغوخاث واخض مغوي، ٍَغ

 .30-31(, م. 8112بغؽ،  وؤَغوخت )ماالهج: الجامٗت الخ٩ىمُت
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با .3  جإزحر ؤخضار ٚحر ٖاصًت ؤو جإزحر ٢ٍغ

م٤ ؤزىاء ألاوكُت اإلاُ  ضاهُت.للخهى٫ ٖلى بُاهاث ٢ضع ؤلام٩ان ٖو

ً َى ألاصاة الغثِؿُت " في مىهج ٦ُٟي، ٞالباخث هٟؿه ؤو بمؿاٖضة آلازٍغ

لجم٘ البُاهاث". و٢ض جم طل٪ بؿبب اؾخسضام وبال ٞةن ألاصواث التي 

لِؿىا بكغا، وبٖضاص م٣ضما ٦ما ٌكُ٘ اؾخسضامها في الضعاؾاث 

ال٨الؾ٨ُُت، ٞمً ٚحر اإلام٨ً بحغاء حٗضًالث ٖلى وا٢٘ ٖلى مُضان 

. وم٘ َظا اإلاضزل، َىا٫ حم٘ البُاهاث خى٫ مىيٕى البدث في البدث

اإلاُضان، وي٘ الباخث ٦إصاة حم٘ البُاهاث لضٖم حم٘ البُاهاث مً 

اإلاهاصع اإلاىحىصة في مُضان البدث. ٌؿخسضام الباخث ؤحهؼة الدسجُل 

 .وؤحهؼة ال٨مبُىجغ اإلادمىلت وألا٢الم وؾُلت ل٨خابت البُاهاث

٤ اإلاالخٓت واإلا٣ابلت الٗم٣ُت،  في ٖملُت حم٘ البُاهاث مً ٍَغ

٩ًىن الباخث مغا٢ب مكاع٥ ؾلبي ؤي "حاء الباخث ٖبر ؤوكُت 

، ول٨ىه ال ًخضزل في َظٍ ألاوكُت."  10 الصخو اإلالخّى

وبىاء ٖلى الكغح الؿاب٤، لجم٘ البُاهاث ال٨ثحرة، ٣ُٞىم الباخث 

ت  ؤلاؾالمُت باألوكُت م٘ مىيٕى البدث في مٗهض ال٣لم باإلاضعؾت الثاهٍى

ماالهج. صوع الباخث ٦إصاة عثِؿُت في ٖملُت حم٘ البُاهاث  3الخ٩ىمُت 
                                                           

ُُىهى، ٞهم البدث الىىعي، )بىضووٜ: ال٠ بِخا,  10  .00(, م. 8110ؾٚى
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والباخث ًد٣٣ه مً زال٫ اإلاالخٓت والخىاع اإلاباقغ م٘ الٗضًض مً 

غاٝ والٗىانغ طاث الهلت  .ألَا

 خلفيت ميان البدث . ث

للبدث الهٛحر البؿُِ م٘ مى٢٘ "واضخت مدضوصة" مثل البدث 

مت، ؤو ألا٢ؿام في الجامٗت، وألاخؼاب في قغ٦ت ؤو ماؾؿت ؤو مىٓ

الؿُاؾُت في مى٣ُت واخضة، والباخث لِؿىا مً الهٗب للبدث ًٖ 

٣ا للٛغى مً َظٍ الضعاؾت، ٢ام  مؿخجُب الظي ًمؤل الكغوٍ. ٞو

الباخث بٗض بحغاء ج٣ُُم، ٞةهه لِـ مً الهٗب ؤن ًغي اإلاؿخُلٗحن 

ىن اإلاٗاًحر في اإلاىٓمت ؤو اإلااؾؿت ؤو  الكغ٦ت، ختى ٌٗٝغ  الظًً ٌؿخٞى

.  18 الباخث الٗضص مً اإلاىيٕى

ت  ؤما م٩ان البدث مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

ٞىاهجىهجان،  1ماالهج في قإع باهضوهج ع٢م  3ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت 

ت ٧01003لىححن ماالهج  . ًسخاع الباخث مٗهض ال٣لم ألن اإلاضعؾت الثاهٍى

يها هٓام اإلاؿ٨ً عؾمُا وال٨ٟاءة ماالهج لض 3ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت 

 الًٟلى، والبِئت ؤلاؾالمُت.

                                                           
 .12 (, م.8101خمُضي، َغ١ البدث الىىعي,)ماالهج: َب٘ الجامٗت مدمضًت الخ٩ىمُت,  18
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 البياهاث ومغادزها . ر

مهاصع البُاهاث في َظا البدث مىيٕى ًم٨ً مً زاللها 

الخهى٫ ٖلى البُاهاث. مهاصع البُاهاث الغثِؿُت في البدث ال٨ُٟي 

ال٩لماث وألاٞٗا٫، والباقي َى بُاهاث بياُٞت مثل اإلا٣ابلت واإلاالخٓت 

م.والخ حَر  ىز٤ُ ٚو

، واإلاسبر. اإلاسبر َى  البُاهاث اإلادخاحت في َظا البدث مً اإلاىيٕى

مهضع اإلاٗلىماث للبدث ًٖ البُاهاث واإلاضزالث في ٦ك٠ مكا٧ل 

 البدث ؤو الصخو الظي اؾخٟاص الباخث مىه للبدث ًٖ اإلاٗلىماث.

٣ا ل٨ُس ي ج. مىلىهج ؤن البُاهاث هي اإلاٗلىماث ؤو اإلاىاص  ٞو

تي ًم٨ً اؾخسضامها ٦إؾاؽ الضعاؾت )جدلُل ؤو الخ٣ُ٣ُت ال

ت جم٨ً ؤن ج٩ىن البُاهاث الغثِؿُت ؤي  الاؾخيباٍ(.  البُاهاث اإلاجمٖى

البُاهاث اإلادهى٫ ٖلحها مباقغة مً اإلاهضع مً زال٫ ج٣ىُاث ؤزظ 

ظا ٌٗني ؤن ازخُاع اإلاىايُ٘ واؾدىض ٖلى الاشخام  الُٗىاث َاصٞت. َو

ٟهمىن والخب ىن، ٍو غ خؿً الخل٤ الظًً ٌٗٞغ رة اإلاباقغة في جٍُى

 :ي، وهيالصخهُتوالخٗلُم 

ت ؤلاؾالمُت  ؤ. عثِـ مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

ماالهج،  ٦مسبر عثِس ي لخدضًض عخلت مٗهض ال٣لم  3الخ٩ىمُت 
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ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت  مً و٢ذ  ماالهج 3ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

ُاؾاث في جُب٤ُ الىٓام في آلزغ وؤًًا لضيها الؿلُت والؿ

 .حك٨ُل شخهُت الُالب

ت اإلاٗلىماث  ب. ٢ؿم اإلاىهج، ٧اإلاؿخجُب في َظٍ الضعاؾت إلاٗٞغ

اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ هٓام اإلاٗهض في حك٨ُل شخهُت الُالب في مٗهض 

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت   ماالهج. 3ال٣لم ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

ع البُاهاث اإلاخٗل٣ت بؿلى٥ ، ٦مهض(konseling)ج. ٢ؿم ؤلاعقاصاث 

ت  الُالب وشخهِخه في مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

 ماالهج. 3ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت 

٢ؿم جغجِب الُالب ؤو ٢ؿم ألامً ٦مهضع البُاهاث طاث  ص.

ت  الهلت بالىٓام اإلا٣ٗض في مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

 ماالهج.  3ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت 

ٌ ً ٣ت ج٩ٍى ت ٍَغ . ألاؾاجُظ وألاؾخاطاث ٦مؿخجُب إلاٗٞغ

م  .شخهُت ؤو ٖملُخه مً الخسُُِ والخىُٟظ والخ٣ٍى

ت ؤلاؾالمُت  و. الُالب في مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

ماالهج، الُالب ٦مىايُ٘ ؤو الجهاث الٟاٖلت في  3الخ٩ىمُت 
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خم طل٪ للخهى٫  ً شخهُت. ٍو ٖلى جُب٤ُ الىٓام في ج٩ٍى

ت وال٣ضعة ٖلى الاؾخجابت للُالب في  مٗلىماث خى٫ مضي اإلاٗٞغ

ي، و٦ظل٪ ما ًجغي ال٣ُام به بما مً ٢بل الصخهُتالخٗلُم 

اإلاضعؾت وبما اإلاضعؾىن في جُب٤ُ هٓام اإلاٗهض في حك٨ُل 

ت ؤلاؾالمُت  شخهُت في مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي باإلاضعؾت الثاهٍى

 ماالهج. 3الخ٩ىمُت 

ت هي البُاهاث التي جم الخهى٫ ٖلحها مً والبُاهاث الثاه ٍى

ا مً ٢بل الُٝغ آلازغ. والىزاث٤  زال٫ اإلاٗلىماث التي جم ججهحَز

اإلاىحىصة في مٗهض الُلبت اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ هٓام اإلاٗهض في حك٨ُل 

 13شخهُت الُاالب.

الهض خؿب ما  ٣ا للىعص ولٞى واعجباَا بمهاصع البُاهاث، ٞو

ن: "مهاصع البُاهاث الغثِؿُت في ه٣لذ ٖىه ل٨ُس ي ج. مىلىهج ؤ

البدث ال٨ُٟي هي ال٩لماث، وؤلاحغاءاث، والباقي َى بُاهاث 

ا. حَر  بياُٞت مثل اإلال٠ ٚو
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 . أسلىب حمع البياهاث 5

بحغاءاث حم٘ البُاهاث التي جم الخهى٫ ٖلحها في الضعاؾت 

٣ت البدث خُث  اإلاُضاهُت. الضعاؾت اإلاُضاهُت هي ؤؾلىب ؤو ٍَغ

ث في مُضان البدث  للخهى٫ ٖلى البُاهاث الغثِؿُت ٌٗامل الباخ

٣ت حم٘ البُاهاث ٖلى الىدى الخالي  :الالػمت. ؤؾلىب/ٍَغ

 أ. اإلاالخظت

٩ىهُا ؤن اإلاالخٓت ؤوكُت اإلاغا٢بت  ؿمي ؤٍع اَع ٣ا ؾَى ٞو

 جدىي ٖلى نُاٚت الاهدباٍ بلى مىيٕى باؾخسضام حمُ٘ الخىاؽ.

 .اإلاالخٓت مىاؾبت لخدضًض اإلاىيٕى مباقغة15

 في َظا البدث، اؾخسضم الباخث اإلاالخٓت زانت إلاغا٢بت: 

ً شخهُت.0  . ٖملُت جُب٤ُ هٓام اإلاٗهض في ج٩ٍى

ً شخهُت8  .. جىُٟظ هٓام اإلاٗهض في ج٩ٍى

. الٗال٢ت بحن ألاؾاجُظ وألاؾخاطاث م٘ الُالب 3

  .وال٨ٗـ

 

 

                                                           
غؾُمي اعو٦ىخى, بحغاثُت 15 ي٩ُا خ٣ى١ الُب٘ واليكغ  :البدث ههج ٖملي, )حا٦غجا ؾَى (, بخى٢ُذ وؾِ 8110ٍع

 .082الثالث ٖكغ, م.  ؤوعوبا.
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 ب. اإلالابلت

ت مً اإلا٣ابلت ٦مداصزت م٘ الٛغى اإلاٗحن. و٢ض ؤحغي مداصز      

حن، واإلا٣ابل ًُغح ألاؾئلت واإلاؿخجُب ًجُب ألاؾئلت.  الُٞغ

 :واؾخسضم الباخثىن ؤؾلىب اإلا٣ابلت هي

 م٣ابلت مٟخىخت .ؤ

في م٣ابلت مٟخىخت، الباخث ٌٗبر الٛغى مً اإلا٣ابلت، بدُث       

اإلاؿخجُب ٌٗٝغ ؤهه في اإلا٣ابلت، طل٪ ٦سُىة ؤولُت إلوكاء 

 11.اث ص٣ُ٢تالاهٟخاح بحن م٣ابل لىُل مٗلىم

 اإلا٣ابلت بٛحر هٓام .ب

اؾخسضم الباخث ؤؾلىب اإلا٣ابلت بٛحر هٓام في ٖملُت اإلا٣ابلت       

ألن الباخث ًدضص هٟؿه اإلاكا٧ل وألاؾئلت التي ؾِخم َغخها. 

البا حؿمى اإلا٣ابلت الٗم٣ُت واإلا٣ابلت اإلا٨ثٟت.   ٚو

 م٣ابلت مىٓمت .ج

ع بلحها باؾم م٣ابلت جغ٦حزا. َظا الىٕى مً اإلا٣ابلت ٚالبا ما ٌكا      

م٣ابلت مىٓمت هي الىمىطج اإلاًٟل ٖىضما ٌٗٝغ اإلا٣ابل ماال 
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ه، زم ًم٨ً الباخث ؤن ًجٗل بَاع ألاؾئلت الصخُدت  ٌٗٞغ

 للخهى٫ ٖلُه. 

 الىزائم .ج

الخىز٤ُ َى ؤؾلىب حم٘ البُاهاث مً زال٫ حم٘ وجدلُل       

ىع بل٨تروهُت. َظٍ الىزاث٤ طاث الهلت، بما وزاث٤ م٨خىبت وبما ن

ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، ٖىضما  .الىزاث٤ ًخم الخ٣اٍ الهىع اإلاُلىبت

م٣ابلت م٘ مضًغ اإلاضعؾت، واإلا٣ابلت م٘ مٗلمي التربُت ؤلاؾالمُت 

والُالب، وم٣ابلت م٘ ولي الٟهل وآزظ الىزاث٤ ٖىض ٧ل ٖملُت 

 الخٗلم في ماصة التربُت ؤلاؾالمُت في مُضان البدث. 

غ ٖىض اإلا٣ابلت ٞالىزاث٤ ألازغي بجم٘ الىزاث٤ وبجاهب        جهٍى

اإلاخٗل٣ت بىٓام اإلاٗهض في ج٩ىًٍ الصخهُت في مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي 

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت  ماالهج. وحكمل َظٍ  3باإلاضعؾت الثاهٍى

الىزاث٤ الخالُت: وز٣ُت زُت الخٗلم )بغهامج اإلاغخلت، وبغهامج 

ش اإلاض عؾت.ؾىىي، وزُت الضعؽ(، وجاٍع
10 
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   , ت: صاع اإلاٗاٝع .12(. م, 0323ؾهحر ًضًغ, البدث الٗلمي. ) ؤلاؾ٨ىضاٍع
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 . أسلىب جدليل البياهاث 6

٣ا لخدلُل البُاهاث ٖىض مغػوقي َى ٖملُت البدث ًٖ        ٞو

البُاهاث وجىُٓمها هٓامُا التي جم الخهى٫ ٖلحها مً اإلا٣ابلت، 

ا، لظل٪ ًم٨ً ؤن ًٟهم بؿهىلت،  حَر واإلاالخٓت اإلاُضاهُت، ٚو

ً. جدلُل البُاهاث مً زال٫  م٨ً ؤن جغؾل هخاثجها لآلزٍغ ٍو

جىُٓم البُاهاث، وجغحمتها بلى وخضاث، وجىل٠ُ، وجىُٓم في 

همِ، وازخُاع ما َى مهم وؾِخم صعاؾتها، والاؾخيباٍ الظي 

.ً  11ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ لآلزٍغ

البُاهاث هي اإلاىاص الخام التي جم حمٗها الباخث مً       

ى مجا٫ الخدلُل.  اإلاُضان اإلاضعوؽ، َى ؤًًا ٖىهغ مٗحن، َو

لغثِؿُت في البدث هي ال٩لماث وألاٞٗا٫، مهاصع البُاهاث ا

ا. ؤما لجم٘ البُاهاث  حَر والباقي َى البُاهاث مثل اإلاؿدىضاث ٚو

بُت )البدث اإلاُضاوي( بالخمؿ٪ بالضعاؾت الكاملت، ٞةن  الخجٍغ

البُاهاث التي جم الخهى٫ ٖلحها حؿمذ لها ؤن ج٩ىن في َظا 

ت الىي٘، وهٕى حم٘ البُاهاث والى٢اًت للباخث في ٢بى  ٫ هٍٓغ
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٣ت هي جدلُل  ت. في اإلاغخلت الجهاثُت مً َظٍ الٍُغ ٦ثُٟت ومخىٖى

 البُاهاث. 

ت مً زال٫ ؤؾالُب مسخلٟت ال جؼا٫        والبُاهاث اإلاجمٖى

البُاهاث الخامت التي جدخاج بلى الخىُٓم والخدلُل. في َظٍ 

الضعاؾت مىهج البدث ال٨ُٟي ختى في جدلُل البُاهاث التي جم 

٣ا الخهى٫ ٖلحه ا مً البُاهاث ٌؿخسضم جدلُل ونٟي ٣ِٞ. ٞو

هُىهج مهاحغ، الخدلُل الىنٟي َى مداولت لجم٘ البُاهاث 

وجهيُٟها، زم جدلُل البُاهاث. ومما ٖؼػ َظا الغؤي ل٨ُس ى ج. 

مىلىهج ؤن جدلُل البُاهاث الىنُٟت َى البُاهاث التي جم حمٗها 

م. َظا في ق٩ل ال٩لماث وال٨خب اإلاهىعة ولِـ في ق٩ل ؤع٢ا

ًغح٘ بلى جُب٤ُ ألاؾالُب ال٨ُُٟت، باإلياٞت بلى حم٘ ٧ل مً 

 12اإلاغح٘ ؤن ٩ًىن اإلاٟخاح إلاا لىخٔ.

في َظا البدث، جدلُل البُاهاث مىظ حم٘ البُاهاث ٧لها، 

والخٟخِل مغة ؤزغي، ًىاؾب الباخث البُاهاث التي جم الخهى٫ 

اث ٖلحها، زم الخىُٓم، زم جٟؿحر مى٣ُي مً ؤحل صخت البُاه
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ونض٢ها التي جم الخهى٫ ٖلحها مً البدث اإلاُضاوي. جى٣ؿم 

مغخلت جدلُل البُاهاث بلى زالزت، وهي: ؤوال، اإلا٣ضمت ؤو مٗالجت 

البُاهاث )ا٦خما٫ البُاهاث اإلادهى٫ وجدضًض ال٨خابت، وويىح 

اإلاٗنى ومالءمت البُاهاث م٘ بُاهاث ؤزغي؛ اإلاغخلت الثاهُت، 

ظا  غ جدلُل البُاهاث؛ اإلاغخلت مغخلت جىُٓم البُاهاث َو َى حَى

 الثالثت، مغخلت بًجاص الىدُجت. 

مغخلت جدلُل البُاهاث بضءا مً البُاهاث ألاولُت التي خهل       

ٖلحها الباخث َىا٫ ال٣ُام بالخٗامل في مُضان البدث. ًخم 

جصخُذ هدُجت البدث/الخٟخِل/الخد٤٣ مغة ؤزغي مً ؤحل 

جم الخهى٫ ٖلحها مً ٢بل ٦ؿب صخت البُاهاث ونض٢ها التي 

 الباخث.

 ت البياهاثيد. جفخيط صح7

ؤزظ البُاهاث مً زال٫ زالر مغاخل، ؤي البُاهاث ألاولُت، و 

الازخُاع وج٨مُل البُاهاث الىا٢هت. مً اإلاغاخل الثالر، جٟخِل 

صخت البُاهاث ًدضر في مغاخل ٖضًضة مً جهُٟت البُاهاث. 

حر ٧اُٞت ؾ٣ُام لظل٪، بطا ٧ان َىا٥ بُاهاث ٚحر طاث  نلت ٚو

بدث ؤو جهُٟت البُاهاث مغة ؤزغي في َظا اإلاجا٫، وبالخالي ٞةن 
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البُاهاث لضيها صعحت الصخت الٗالُت. في الضعاؾت جخُلب ؤؾلىب 

 13جٟخِل صخت البُاهاث.

يبغي الخد٤ُ٣       مً صخت  ؤما باليؿبت بلى صخت الىخاثج ٍو

 البُاهاث باؾخسضام ألاؾالُب الخالُت:

اث اإلاالخٓت ؤي جبظ٫ اإلاالخٓت باؾخمغاع مً مىيٕى زب -0

البدث مً ؤحل ٞهم ؤ٦ثر ٖم٣ا ؤٖغاى مسخلٟت مً ألاوكُت 

ت في اإلاىا٢٘. في َظٍ الخالت ًخهل اإلاكاوعة بحن الث٣اٞاث  الجاٍع

 01في اإلاضعؾت.

الخثلُث َى الاؾلىب الظي ًٟدل صخت البُاهاث باألقُاء  -8

   لبُاهاث ؤو اإلا٣اعهت.آلازغ زاعج البُاهاث لٛغى ٞدو ا

الخثلُث اإلاؿخسضم في َظا البدث َى الخثلُث مً مهاصع 

البُاهاث مً زال٫ م٣اعهت وبٖاصة الخٟخِل مً صعحت الث٣ت في 

اإلاٗلىماث التي جم الخهى٫ ٖلحها ٖبر الؼمً وؤصواث مسخلٟت في 

٣ت ال٨ُُٟت.   الٍُغ

                                                           
13   , ت: صاع اإلاٗاٝع  .10(. م, 0333مخي مدمض مدمىص, اٖضاص البدث الٗلمي. ) ؤلاؾ٨ىضاٍع
جابرعبدالحميد,مناهجالبحثفيالتربيةوعلمالنفس.)القاهرة:دارالنهضةالعربية, 60

.566(.ص,5996
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مً ٞدو الؼمالء مً زال٫ اإلاىا٢كت، وهي ج٣ىُت ًخم طل٪  -3

زال٫ ٖغى الىخاثج اإلاا٢خت ؤو الىخاثج الجهاثُت التي جم الخهى٫ 

 ٖلحها في ق٩ل مىا٢كاث جدلُلُت م٘ الؼمالء. 

 . خطىاث البدث8

٦ما َى الخا٫ في البدث ال٨مي، والبدث ال٨ُٟي ال ًم٨ً       

ٞهلها ًٖ مغاخل البدث التي ًيبغي اجباٖها. اإلابضؤ ألاؾاس ي َى 

لت البدث الٗلمي في الخ٨ٟحر ٦ما ٖبر ؤن جدب٘ حؿلؿل في مغخ

٩ا اإلاخدضة في ٦خابه "  Howٖجها حىن صًىي، عحل التربُت مً ؤمٍغ

We Think " :٣ًى٫ ؤن َىا٥ مغاخل البدث ٧اآلحي 

 مغخلت ٢بل اإلاُضان .ؤ

مغخلت ٢بل اإلاُضان هي اإلاغخلت التي اإلادضص ما ًيبغي ال٣ُام       

في  00ومىيٕى الضعاؾت.به ٢بل صزى٫ الباخث في مُضان البدث 

 َظٍ الخالت، َىا٥ ؾبٗت ؤقُاء ًجب ال٣ُام به الباخث، وهي: 

 بٖضاص جهمُم الضعاؾت -0

 ازخُاع مجا٫ البدىر -8
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, خؿً ٖثمان. مىهج البدث الٗلمي. ) ال٣اَغ    .12(, م. 0323ة: صاع اإلاٗاٝع
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اًت -3  الترزُو الٖغ

 اؾخ٨كاٝ وج٣ُُم خالت اإلالٗب -5

ً اؾخسضام -1  ازخُاع واإلاسبًر

 بٖضاص اإلاٗضاث الٗلمُت -0

 ًاث البدثُتالصخهُتمؿإلت  -1

 خلت الٗمل اإلاُضاويمغ  .ب

ٞالباخث ٌؿخٗض صزى٫ مى٢٘ البدث بدمل الاؾخٗضاص 

٢بله. مً ؤحل الضزى٫ في مى٢٘ الضعاؾت بالؿهىلت، َىا٥ 

 الٗضًض مً ألاقُاء التي جدخاج بلى ؤن ج٩ىن مؿخٗضة، وهي: 

 ٞهم زلُٟت البدث وبٖضاص الىٟـ -0

 صزى٫ اإلاُضان -8

 مكاع٦ت في حم٘ البُاهاث -3

  08ُل البُاهاثمغخلت جدل -5

 

                                                           
مىهجُت البدث الىىعي و ال٨مي، )ماالهج: َب٘ الجامٗت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت مىالها مال٪ , مدمض ٦ؿغم 08

 . 811(, م. 8112ببغاَُم، 
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 الباب السابع

 هخائج البدث

 ماالهج( 3هىيت معهد الللم ) مدزست الثىيت الحىىميت  . أ

 البُاهاث مٗهض ال٣لم .0

ت الخ٩ىمُت  ماالهج ٦ى٣ُت مغحُٗت  3مضعؾت الثىٍى

لضعاؾت الُالب مً مسخل٠ اإلاىا٤َ في حمُ٘ ؤهداء اهضوهِؿُا 

ىضر َظا مً ٢بل  بك٩ل متزاًض مً َالب مً ٢بل الجمهىع. ٍو

ٖضص متزاًض مً آلاباء وألامهاث الظًً بلخا١ ؤبىائهم بلى مضعؾت 

ت الخ٩ىمُت  ت  3الثىٍى ماالهج مً ؾىت بلى ؾىت. مضعؾت الثىٍى

حر اإلاإوي لهم. بٗض  3الخ٩ىمُت  ماالهج ًالػم ان ًيهئ لهم م٩ان لخٞى

َيئ مؿا٦جهم، ًُلب ٖمل ؤ٦بر و ًُلب مؿاولُت ؤز٣ل ًٖ 

ت للؿا٦ً. حكحر بلى ْاَغة جدضر في البِئت ٦ُُٟت جهمُم و جىمُ

( اهماٍ جىمُت 0التربُت، ًىحض ازىحن ؤهماٍ الخىمُت البضًلت و هي: 

 03( اهماٍ جىمُت اإلاٗهض.8اإلاؿ٨ً 

  

                                                           
ت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج, م   03  .٦0,8خاب صلُل بصاعة اإلاٗهض ال٣لم مضعؾت الثاهٍى
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بطا ازخاع ًٖ ؤهماٍ الخىمُت اإلاؿ٨ً، زٍُى ألا٦بر 

حر م٩ان الث٤ للؿا٦ً، ألا٧ل  للمضعؾت هي اإلاؿاولُت ًٖ جٞى

مغا٣ٞت ٖباصة و ألا٧اصًمُت اإلا٨ثٟت. ؤما والكغب ما ٨ًٟي ٣ِٞ، و 

غ زالزت ٖىانغ  بطا ازترث همِ الخٗلُم اإلاٗهض، ًجب بياٞت جٞى

ؤٖالٍ، مضعؾتًجب ؤًًاان ًهى٘ جهمُم اإلاىاهج الضعاؾُت 

 ال٣اثمت ًٖ اإلاؿ٨ً الهٗىص بلى اإلاٗهض.

اهُال٢ا مً مى٢ٟه، مٗهض ال٣لم لضًه مى٢٘ اؾتراجُجي 

ت الخ٩ىمُت حضا لخد٤ُ٣ عئٍت وعؾالت  ماالهج,  3مضعؾت الثىٍى

بجاهب طل٪ ان مٗهض ال٣لم لها هُا١ واؾ٘ حضا، وبالخالي جخُلب 

بصاعة مىهجُت ومهىُت. ان اإلاٗهض حؼءا ال ًخجؼؤ مً خُاة الُالب 

 في اإلاضعؾت، بال في جىُٓم اإلاٗهض لضيها هٓام الخام.

ت الخ٩ىمُت  ماالهج لخ٩ىن  ٢3ىة ؤلاعاصة مضعؾت الثىٍى

اإلاضاعؽ فى بهضوهِؿُت, و ٢ض ؤُٖذ الُا٢ت ؤلاًجابُت و قبا٥ 

٦ظل٪ ج٩ىن جدضًاث للمٗهض ال٣لم. الُا٢ت ؤلاًجابُت هي اإلاخساعج 

اإلاىخجت ٖلى هدى متزاًض ٖلى اإلاىاٞؿت واهخ٣اثُت، في خحن جدضًاث 

ؤن ٩ًىن مضزال الُالب ٚحر مخجاوؿت ؾ٩ُىن للخهى٫ ٖلى 

غح٘ ط ل٪ ان هُت ٢ىٍت ال ٨ًٟي بطا الخٗامل الؿلُم مً ؤلاصاعة. ٍو

ا واحؿا١ مضًغي َظٍ اإلاضاعؽ الضازلُت.  لم ٣ًترن بها التزاما ٢ٍى
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ٟحن و٧اٞت ماؾؿاث اإلاجخم٘  زهىنا ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث اإلاْى

 اإلادلي التي جخٗامل مباقغة م٘ الُالب وؤولُاء ألاوالص.

 َىٍت اإلاٗهض .8

 108311311131:   همغة انل امٗهض .0

 ٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي: م  بؾم اإلاضعؾت .8

مضعؾت  : إلاضعؾتٖىىان ا .3

ت الخ٩ىمُت  ماالهج, قإع  3الثاهٍى

ُٞىاٚىٛان, ٧لىححن,  ,11همغة  بىضٙو

 .01003ماالهج 

 : فى اإلاضًىت  الخالت اإلاضعؾت .5

 8101:   ؾىت الخإؾِـ .1

 : اإلاٗهض و اإلاؿ٨ً   بغهامج .0

 : خ٣ى١ ؤلاؾخسضام )ؤلا٢تراى(  مل٨ُت ألاعى .1

 لخ٩ىمُت: ا  مل٨ُت اإلابنى .2

 11031105 1350:   همغة الها٠َ .3
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 مٗهض ال٣لم  الغئٍت والغؾالت .3

ت الخ٩ىمُت  .0  3الغئٍت مٗهض ال٣لم مضعؾت الثاهٍى

مٗهض ال٣لم ٩ًىن ماؾـ جغبُت التى زل٣ذ ؤحُا٫ الٗالم, 

 الٗابض و الخى٠ُ.

واإلا٣هىص بها ٦ٟاءة ؤ٧اصًمُت ٖالُت وال ؾُما في الٗالم  .0

لكٗب الٗالم الظًً ًسكىن مجا٫ الٗلىم الضًيُت. ألن ا

 مً هللا ؾبداهه وحٗالى.

ًخم جىُٟظ الٗلُم، بمٗنى ؤهه ٖىضما ٩ًىن الُالب الٗابض  .8

 ال٨ٟاءاث الٗلمُت اإلاالثمت، زم ومؿاو٫ ًٖ ؤٖمالها.

 للخغوٝ التي هي مؿخ٣ُمت ؤو ال٣ُٗضة خى٠ُ  .3
ً
مغاصٞا

ت الضًيُت ال٩اُٞت  الصخهُتو  نالر. بٗض جؼوٍضَا باإلاٗٞغ

٢اصع ٖلى الٗمل بٗلمه، زم ؤهه مُلىب ؤن حٗمل الُالب و 

باإلؾخ٣امت  ) اإلاؿخضامت/الاؾخضامت(. مً نٟت ؤلاؾخ٣امت 

 01ؾٝى ًىلض نٟت خى٠ُ.

ت الخ٩ىمُت مٗهض ال٣لم   والغؾالت  .8  3مضعؾت الثاهٍى

 ًجٗل اإلاىخى الخٗلُم ًٖ الخ٣ٟه فى الحن. .0

                                                           
.5.كتابدليلإدارةالمعهدالقلممدرسةالثانويةالحكوميةالثالثةماالنج,ص: 65
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ب. .8  ٚغؽ ؤزال١ مدمىصة مً زال٫ ألاوكُت والخضٍع

ب الٗباصة الى هللا ؾبداهه وحٗالى بك٩ل جىحُه الُال  .3

 صخُذ.

ٗت هللا. .5  جىحه الُالب ًٖ اإلاٗاملت ٖلى قَغ

حصجُ٘ الُالب ٖلى الِٗل بهىعة مؿخ٣لت و  .1

 ؤلاؾالمُت.

 ًجٗل بِئت ؤلاؾالمُت. .0

ب الُالب ٖلى بج٣ان مهاعاث لٛت ؤحىبُت. .1  جضٍع

 حصج٘ الُالب ٖلى جدؿحن ؤلاهجاػ الخٗلم. .2
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 ام واله٩ُل الخىُٓمي مٗهض ال٣لمون٠ اإلاه .3

 ٩َُل جىُٓم مٗهض ال٣لم

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المربي

 الحاجةبنتمقصودةالماجستير

 الوكيل

 سوكرديالماجستير

 مدير المعهد

 غنوانالماجستير

 قسم األمن

 صفراألدام

 أزريزكيةالماجستير

 قسم اللغة

 عبدالحليمالماجستير

 فطرةالجنةالماجستير

 قسم الرافق و البيئة

 مستهرعليالماجستير

 قسم الرعاية

 محمدمخلصالماجستير

 قسم التعليم

 الحاجاحمدتوفيقالماجستير

 قسم المالية

 نسوةحسنةالماجستير

 قسم السكريتير

 همةاهبيبةالماجستير

 قسم التعليم

 مطيعةالنفيسةالماجستير

 مفتوحةالماجستير

 قسم العبودية

 روساليناديويالماجستير

 نورلفردوسالماجستير

 مربي منظمة

 جندرسوكرسناالماجستير

 قسم المطعم

ماجستيرفطيمةالشريفةال  

 قسم المراقبة

 عبدالرّزاقالماجستير

 قسم النظافة

 نيالفتماالالماجستير

 قسم المسبغة

 فئيزةاسنين

 قسم الصحة

 اندتارهشاالماجستير
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 وؾاثل صٖم مٗهض ال٣لم .5

البيُت الخدخُت هي الخاحت بلى مغا٤ٞ اإلاضعؾت. صون َظا 

ـ والخٗلم ألاوكُت التي جخٗحن   للخضَع
ً
مً اإلاؿدبٗض حضا

لخدخُت واإلاغا٤ٞ جىُٟظَا بك٩ل صخُذ. وبلُ٪ بٌٗ البنى ا

ت الخ٩ىمُت   3اإلاىحىصة في مٗهض ال٣لم مضعؾت الثاهٍى

 00ماالهج:

 مؿا٦ً 2:    اإلاؿ٨ً

 حجغاث 38:    الدجغة

ت 0:    الضًىان  ٚٞغ

ت 0:   صًىان مضًغ اإلاٗهض  ٚٞغ

ت 0:    مُٗم  ٚٞغ

ت ألا٧ل ت 8:   ٖٞغ  ٚٞغ

ت 0:   قغ٦ت الُلبت  ٚٞغ

                                                           
ت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج, م:   00  .٦1خاب صلُل بصاعة اإلاٗهض ال٣لم مضعؾت الثاهٍى

 لرياضةقسم ا

 صفيمريم

 قسم الفنون

 زينةالملةالماجستير
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ت 8:    م٣ه٠  ٖٞغ

ت 0:    اإلاسجض  ٚٞغ

ت 3:  ٠ الؿُاعة/الجىالتمى٢  ٚٞغ

 ٚٝغ 011:    الخمام

ت 5:    اإلاسؼن   ٚٞغ

ت 5:   بِذ ألاؾاجظ  ٚٞغ

ت اإلاىٓمت الُالب ت 8:  ٚٞغ  ٚٞغ

 وعف هديجت الخعسؽت البياهاث . ب

الللم  معهدب ؾلى٥ الُالبج٩ىًٍ في جطبيم هظام اإلاسىن  .4

 ماالهج. اإلادزست الثاهىيت ؤلاسالميت الحىىميت الثالثتؤلاسالمي 

غا بلى الجهىص في حك٨ُل شخهُت الُالب في مٗهض ال٣لم ٞحها هٓ

٣ا لىخا ب الُالب. ٞو ثج م٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض زالزت زُت فى جضٍع

 ال٣لم:

 ٖلى ؤعى الىا٢٘ ٦م٩ان للبىاء في ؤ٦ثر 
ً
"اإلاٗهض ٧ان ْهغ ؤنال

ي قٗغث ؤ٢ل الىٓغ في زاعج اإلاضعؾت. ألن ؾاٖاث الضوام اإلاضعس 

ومماعؾت الٗلم.  ,ج٠ُُ٨ ما حٗلُم ؤلاؾالم َى ال ؾُ ,َضٝ الخٗلُم

زم ؤهىا بوكاء الدؿلؿل لؤلوكُت ؤو البرهامج ٦ك٩ل مً ؤق٩ا٫ 

ب يض الُالب. لضًىا اعبٗت جُب٤ُ َظا الىمِ".   01الخضٍع
                                                           

 (.81:11, الؿاٖت 8101ًىاًغ  1الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ) ًىم الخمِـ   01
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 و ؤعبٗت َظٍ ألاهماٍ جلخو ٦ما ًلي:

 أوضطت الخعليم فى اإلاعهد .4

عؾت حهىص جىُٟظ حك٨ُل شخهُت الُالبٟى مٗهض ال٣لم مض

ت الخ٩ىمُت  ماالهج ُٞما بُجهم مً زال٫ ؤوكُت  3الثاهٍى

٣خحن ى:  الخٗلم. في اإلاٗهض َظا الخٗلم ًخم مً زال٫ ٍَغ  َو

 اإلاضعؾت الضًيُت )الخٗلُم( .0

اًت, ان َظٍ  "وو٣ٞا ألخض مً ال٣اثمحن ٖلى ٖع

اؾتراجُجُت واخضة في حك٨ُل الُالب الضًيُت مً 

ظا زال٫  ٦خب الترار مً اوكُت الخٗلُم , َو

الخٗلُم اهىاٖان: ألاو٫ الخٗلُم ًٖ الضعاؾت 

ؤلاؾالمُت التى ح٣ٗض بٗضنالة اإلاٛغب. والثاوى 

الخٗلُم ًٖ اللٛت ألاحىبُت التى ح٣ٗض بٗض الهالة 

 02الهبذ".

ال٨خاب )اإلاىاص( التي جخم صعاؾتها في اإلاٗهض في حك٨ُل 

ض, 0شخهُت صًيُت َىا٥ بٌٗ ألاهىإ:  ( 8( ال٣غان و الخجٍى

                                                           
فى  8101ًىاًغ  00الخانل مً اإلاغا٢بت فى اوكُت الخٗلُم الجماٖت م٘ ؤألؾخاط خالم ) ًىم ألاعبٗاء   02

 (.02:31الؿاٖت 
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( 0( الٗباصة الٗملُت, 1, الصخهُت( 5( الخضًث, 3ل٣ٟه, ا

٣ت الخال٢ت, م٘ ا٢تراب  . همىطج الخٗلُم بٍُغ الىدى  و الهٝغ

غجبِ بالخالت خاالث. اإلاٗلم ًِكغح  الؿُا٢ُت، اإلاٗلم ٌكغح ٍو

صم الخٌُ والىالصة وؤلاؾخدايت. اإلاٗلم ًخىانل م٘ ؤو٢اث 

ٖلى خغمت اإلاغؤة اإلاغؤة اإلا٣ضؾت، زم ؤهه ؤعؾل بلى خغاؾت 

 03ومىٗها مً الخغوج، ومخهلت بدُاة اإلاغا٣َحن الُىم.

 ألهه ؤَى٫ 
ً
َظا اليكاٍ الخٗلُمي ٢ض ج٩ىن ٢هحرة حضا

هه٠ ؾاٖت، خُث عصص الى٢ذ ألاطان الٗكاء ٌٗني حٗلم 

ال٣ُام به. ول٨ً م٘ َظا همىطج مً اإلاخى٢٘ ؤن ج٩ىن ٢اصعة 

ج اإلا٣ابالث م٘ ٖلى ؤلاؾهام في الُالب في ٞهم الضًً. هخاث

اًت:م٣ضمي ا  لٖغ

، ول٨ً صٖىها خاو٫ 
ً
"َظا َى في الىا٢٘ الخٗلُم ٢هحرة حضا

م٨ً ال٣ُام به في ٢لىب  م٘ ؤي و٢ذ مً ألاو٢اث، ٍو

، جب٣ى الخٟؿحر جىيُذ 
ً
ٟا٫. وٗم مثل هجاحُيُا ٢لُال ألَا

م مً ؤن الخىاحؼ  غ اإلاىاؾب في خُاتهم. ٖلى الٚغ وجٍُى

، َىا٥ ؤن لضًىا م٣ٗىلت، ا
ً
لىٗاؽ ٢ض ٩ًىن مخٗبا حضا

ًظَبىن ٖاصة الغثِؿُت ألاعبٗت وهه٠ ؾاٖت. لهظا 

                                                           
, 8101ًىاًغ  00الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم ألاعبٗاء   03

 (.81:11الؿاٖت 
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ض ؤن وُٗي ال٨ثحر مً اإلاىاص التي لِـ مً  الؿبب هدً هٍغ

ظا َى الؿبب مٗٓم ال٩ٟاَت ل٨ُال ٖضم  اإلام٨ً ؤًًا. َو

 11الىىم"

همىطج الخٗلم مثل َظا ٢ض ج٩ىن ٞٗالت، ختى ٖلمذ ٦خاب 

٣ت الخضًث. و الىمىطج الؿالفي ول٨ً صعاؾ ت جدلُلُت بٍُغ

ً ٞهل الثاوى ٖكغ الخانل مً ام٣ابلت م٘ اخض الُالب م

 بؿم اخمض ٞاوي:

"بالخبإ الخٗلُم, ُٞه الضعاؾت ال٨ثحرة الظي اؾخُُ٘ ان 

ازظ و اجىاو٫ مً الخٗلُم. مثل قغوٍ الىيىء و ٠ُ٦ 

٣ت الىيىء. ًم٨ً ما لم اجىاو٫ مً ٢بل اها٫ فى َظا  ٍَغ

ذ به. اها٫ مً الخٗلُم. مً ا إلاك٩لت ألان ًم٨ً ما ٖٞغ

ت ًٖ الؿاا٫ و  الخٗلُم ألن فى َظا الخٗلُم هدً فى الخٍغ

 10الدؿاثل"

 فسق ؤلاسالميالخعليم عن ال .2

التربُت ال جدىاو٫ بال ما وحض فى صازل الٟهل او مً 

م فى مٗهض ال٣لم ٣ٞض. ول٨ً اإلاٗهض ٦ظال٪ الالخٗلُم و 
ّ
خٗل

ِٗل با الجماٖت ٗنى التربُت ًٖ الٌُٗى جغبُت زاعج الخٗلُم, ٌ

                                                           
, فى 8101ًىاًغ  03إلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم الجمٗت الخا نل مً ا  11

 (.00:11الؿاٖت 

(.81:31, فى الؿاٖت 8101ًىاًغ  00الخانل مً اإلا٣ابلت م٘ ٞاوي َالب ٞهل الثاوى ٖكغ, )ًىم ألاعبٗاء   10
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٣ت مماعؾت الٗباصة.  الٟغ١ الضًيُتبحن  الخانل اإلا٣بلت بٍُغ

 م٘ ٢ؿم الٗبىصًت:

دمضًت ال اإلا ٞغ١  "فى َظا اإلاٗهض لى٧ان الهالة وؤلامام مً

هدًت  ٞغ١  , لى ٧ان ؤلامام مًهغٌؿخٗمل الظ٦غ با الج

الٗلماء ٌؿخٗمل الظ٦غ الجماٖت, ٦ظال٪ فى الهالة 

لهبذ, ٞحها مً ٌٗمل با ال٣ىىث ومجها مً ال ٌؿخٗمل. ان ا

َظٍ اإلاضعؾت مضعؾت الخ٩ىمُت, الىاؽ بها ٖلى اهىإ و 

اق٩ا٫. و الُالب ٦ظال٪ مً ألاهىإ و ألاق٩ا٫, مً زلٟت 

م اهىا  الُالب و الىاؽ بها وُٗى التربُت مثل َظا ٖلى ٚع

وِٗل بجىابجهم ول٨ىىا وؿخُُ٘ ان هدؿامذ و ه٣ضع 

 18م بٌٗ".بًٗه

َظٍ التربُت مً الخجغبت مً الكٗىع الدؿامذ و الكٗىع 

 ٠ُ٦ الِٗل با الجماٖت(. الصخهُتؤلاخترام )هدُجت 

 العبادة حعليم .3

اإلاٗهض ٦م٩ان الُالب فى الخىحُهي ٖلى ال٣ُام بالٗباصة، 

مً الخُاة الُىمُت للُالب. ولظل٪ مٗهض ال٣لم لضًه حضو٫ 

ما٫ في حك٨ُل شخهُ  ت الُالب الضًيُت مجها:البرامج  ألٖا

 نالة الجماٖت( ؤ

                                                           
18

ٟت,    الؿاٖت  8101ًىاًغ  03)ًىم الجمٗت الخانل مً اإلا٣ابلت م٘ ٢ؿم الخٗلُم اؾخاطة ُُٞمت الكٍغ

01:11.) 
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نالة الجماٖت هي ؤخض ؤوكُت ٖاصًت التي ًيبغي 

جب ؤن ًخم ب٩ل َالب ٦ىمىطج لىاحباجه ٦مؿلم.  ٍو

ؤؾاؾا نالة الجماٖت ؤنها ًخُلب زمؿت ؤو٢اث ، ول٨ً 

الظي ًجٗل اإلاك٩لت ان الُالب ال ٌؿ٨ً فى اإلاٗهضاعبٗت و 

 ٖكغون ؾاٖت.

م في بطا ٧ان الهباح ختى ب ٗض الٗهغ الُىم َو

اإلاضعؾت. ان هٓام بحن اإلاٗهض و اإلاضعؾت مؿخضامت. ٖىضما 

الُالب فى اإلاٗهض ًجب ؤن ًُُ٘ و ًدبٗىا هٓام اإلاٗهض، 

ىضما في اإلاضعؾت ًيبغي لهم ؤن ًدبٗىا هٓام اإلاضعؾت،  ٖو

ول٨ً بحن اإلاٗهض و اإلاغؾت ال جؼا٫ ج٣اعب م٘ بًٗها 

 .البٌٗ

ت الُالب الظي ًىحب و ٖلى ب٢امت الهالة الجماٖ

, ٩امل ٧ان زالزت ألاو٢اث )اإلاٛغبًخُلب ؤلاقغاٝ ال

الٗكاء, الهبذ(. ؤهه مٗخمض م٘ بُان مً اخض 

اًتاإلاٗهض, الخانل:  الٖغ

"فى الهالة الجماٖت هىاحب ٖلى زالزت ألاو٢اث 

٣ٞض ٌٗنى نالة اإلاٛغب و الٗكاء و الهبذ. ألن فى 
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هض. بخل٪ طل٪ ألاو٢اث ان الُالب انهم فى اإلاٗ

 13ألاو٢اث ال٣هحرة وؿخٗمل بإخـ ماًم٨ً".

 

 نالة اللُل( ب

٣ِٞ نالة اللُل فى َظا اإلاٗهض لم ٩ًىن واحبا 

اًت ان  ٦ضوعة الاؾدكاعي. ول٨ً َظا ٩ًىن واحبا ٖلى الٖغ

ظا  ٣ًُم الُالب زالزىر ص٣ُ٢ت ٢بل الهالة الهبذ. َو

اًت اإلاٗهض:الخا٫ ٖل  ى م٣ابلت م٘ اخض الٖغ

لُل لم وؿخُُ٘ ان هجٗل واحبا "َظٍ الهالة ال

خم الهالة في ٖلى الُالب, ول٨ً ؤلاقاعة ٣ٞض.  ٍو

ب في اإلاجز٫  ؤن  ت. والٛغى مجها حٗلهم جضٍع ٧ل ٚٞغ

 ٩ً15ىن نالة لُلت اإلاضعبحن في مىاػلهم".

 

اللُل هي البرهامج مً اإلاٗهض الظي عبما  َظٍ الهالة

قٗغ بإ٢ل مً  ٦دض ؤ٢ص ى، ألهه لِـ ٧ل مً الُالب 

ُام بظل٪. مؿاع حؼجي ٣ِٞ ال٣ُام بها. و ل٨ً الىا٢٘ فى ال٣

م  مٗهض ال٣لم ٌٗنى نالة اللُل فى الُالب الغحا٫ ا٦ثَر

                                                           
, فى 8101ًىاًغ  03الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم الجمٗت   13

 (. 00:11الؿاٖت 

, فى 8101ًىاًغ  03الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم الجمٗت   15

 (.00:11لؿاٖت ا
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ٌٗملىن. و ازغ مً الُالب اإلاغاة انها مً اإلاغجر ؤن ج٩ىن 

ت لخىالي ٖكغون في  مضلل, ختى بطا ٧اهذ اليؿبت اإلائٍى

اًت:  اإلااثت ٣ِٞ. و الخانل مً اإلا٣ابلت م٘ اخض الٖغ

و اإلاغاة نٗب فى اجبإ الهالة اللُل ألنهم مضلل, "

ول٨ً مً الغحا٫ ٢ا٫ ػ٧ي ػمني الظي ٩ًىن عثِـ 

م ًدبٗىن. اإلاك٩لت وعبما  اإلاىٓمت الخمض هللا ا٦ثَر

انهم ًخٗبىن بالٟٗل مً الجمُ٘ ًىم ٧امل لليكاٍ, 

و فى الؿاٖت الٗاقغة انهم ٌؿترخىن, و لم ٌٗملىن 

 11مخدان ًىم الٛض".ًٖ الىاحباث اإلاجزلي و ؤلا 

 

و الخانل اإلا٣ابلت مً اخض الُالبت الٟهل 

 الخاصي ٖكغ بؿم ُٞهل ج٣ى٫:

"وٗم ؤنها ؾُهلي اللُلت ٌكٗغ الث٣ُلت، ألهىا 

بالٟٗل حٗبذ مً الهباح وحاء بلى اإلاٗهض مً 

اإلاضعؾت في اإلاؿاء ما بٗض الٗهغ، وزم فى الؿاٖت 

امج الغابٗت الغاخت وجُهحر الجؿم و اؾخمغاع ابغه

م مً  لى الٚغ مً اإلاٛغب مغة ؤزغي ختى اللُل. ٖو

الهىث ال٣غاءة وٗم ال ًؼا٫ ٌكٗغ ال٨ؿالن با 

ت الظًً  ال٣ُام وال ؾُما ؤ٢ل الهاخب الٛٞغ

                                                           
 (.01:11, فى الؿاٖت 8101ًىاًغ  03الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ ُٞهل َالب ٞهل الٗاقغ) ًىم الجمٗت   11
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٣ًىمىن لهالة اللُل ختى ملىزت. ول٨ً مغة واخضة 

 10في خحن ال اػا٫ با الهالة اللُل".

 

 الخىييف .4

بال في حك٨ُل شخهُت الضًيُت الُالب ال ًم٨ً 

ٗت ؤلاؾالمُت وال٣ُٗضة و  ت الكَغ مدضوصة.  الصخهُتبمٗٞغ

ول٨ً ؤًًا ًيبغي ؤن ج٩ىن ٢اصعة ٖلى ؤن جهبذ ٖاصة في 

الخُاة الُىمُت للُالب. ولظل٪، وحض الباخثىن الٗاصة ٖمضا 

ا بىاؾُت اإلاٗهض، ؤال وهي:  جم بوكاَئ

 ٖاصة الدؿلُم و الدؿلم( ؤ

بي و َظٍ الٗاصة ح٣ٗض بٗض الهالة الٗكاء. اإلاغ 

ال٣ُام بالدؿلم والٟٗى. و ًغجى جى٢٘ َظٍ  اإلاضبغ و الُالب

ٟا٫ ؤنبذ شخو الظي ًدب ٌُٗى  الٗاصة لجٗل ألَا

الٟٗى ٧ل آلازغ. ألهىا ال وٗٝغ متى هجٗل الخُإ وما وٗمل 

ً ؤو ال ًٖ ٚحر ٢هض. و  َظا الُىم, َل ًجٗل ؤلاًظاء آلازٍغ

 َظا الخانل مً اإلا٣ا بلت م٘ اخض اإلاغبي:

                                                           
, فى 8101ًىاًغ  00الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم الجمٗت   10

 (.00:11الؿاٖت 
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الدؿلم ٣ٌٗض ٧ل ًىم الخمِـ بٗض الهالة  "ٖاصة

الٗكاء, بال٣هض ٧ل الخُُئاث التي جدضر زال٫ 

٧ل ًىم. ألن الخُُئتها لِـ بلى هللا ٣ٞض، ول٨ً 

 11ؤًًا بزىاهىا مً البكغ".

بهظا الخانل مً اإلا٣ابلت, هغا ان َظٍ الٗاصة مً 

اخض جغبُت الصخهُت التي ويٗذ في اإلاٗهض لُجٗل 

 اث الضًيُت. الُالب امخل٪ بهٟ

 ٖاصة الؿالم( ب

   َظٍ الٗاصة همىطج لخ٠ُُ٨ بمٗنى ًض٫ ٖلى

الخُٗٓم للمٗلمهم. الٗاصاث التي جمحز بحن الُالب الظًً 

ٌِٗكىن في اإلاٗهض م٘ الظًً ال ٌِٗكىن في اإلاٗهض. 

والخانل مً اإلا٣ابلت م٘ ألاؾخاط حىضع ؾى٦غؾىا 

 اإلااحؿخحر:

اجظ و "الُالب و الُالباث ٧لما ًل٣ى م٘ ألاؾ

٣ى٫ مغخبا،   جدُاث ٍو
ً
ألاؾخاطاث انهم ُٖي صاثما

ظا ٖىضما الخ٣ى ؤبغػ طل٪. ؤها هٟس ي اٖلم فى  َو

اإلاضعؾت، ٞهي لِؿذ ابىه اإلاٗهض اطَب خىله. 

 هُابت. َىا٥ 
ً
ىا٥ في بٌٗ ألاخُان نامخت ؤخُاها َو

                                                           
, فى الؿاٖت 8101ًىاًغ  00ض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم الجمٗت الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗه  11

00:11.) 
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٣ت ماهجُلىُا، بطا  ٦ثحر الظي ًم٨ً الٗثىع ٖلى ٍَغ

ؾخاط/ألاؾخاطة، ل٨ً بطا ٧ان ابً اإلاٗهض هجُلىُا باأل 

ٖىضما في الىا٢٘ َى هٟؿه لم ٨ًً ٖاصة ألاب/ألام. 

ول٨ً م٘ طل٪ ؤنهم ًىٓغون ألاؾخاط/ألاؾخاطة  

 12اؾىة خؿىت لهم".

 اإلا٩اٞإة و ال٣ٗاب( ث

غاءاث ل٩ي شخو لدكُٛل ما  وججغي ج٣ضًم ؤلٚا

ؤنبذ التزاماتها بالثىاب وال٣ٗاب. حك٨ُل الصخهُت 

ُاء الى هُدت ٣ِٞ، والخاحت للثىاب لِؿذ ٧اُٞت إٖل

وال٣ٗاب الايُإل ب٩ل ؾغوع بٗضٍ. و الخانل مً 

 اإلا٣ابلت:

"عبما ؤعجب بإو٫ اإلا٩اٞإة واإلاٗا٢بت ال٣ىة، ول٨ً ال 

زحر ؤنها ايُغث في البضاًت ل٨ً بٗض طل٪ ًم٨ً ؤن 

ال جًُغ بها. الن الُالب في خاحت بلى مماعؾت، 

 13لغعي مماعؾت م٘ ال٣ٗىبت واإلا٩اٞأث".

خاثج م٣ابلت ما ؾب٤ اؾتراجُجُت في حك٨ُل ه

حر الثىاب  الصخهُت الضًيُت ُٞما بُجها مً زال٫ جٞى

                                                           
, فى 8101ًىاًغ  03الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم الخمِـ   12

 (.00:11الؿاٖت 

, فى 8101ًىاًغ  03ؿخحر ) ًىم الخمِـ الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااح   13

  (.00:11الؿاٖت 
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وال٣ٗاب، وهي م٩اٞإة لاللتزام في جىُٟظ ال٣ىاٖض وال٣ٗىباث 

 .ألولئ٪ الظًً ًجهىن ال٣ىاٖض

ما ًلي ٖضص ال٣ٗىبت ه٣ُت في ؤجاوعان زام ٦ؿغ 

الب. ال٣ىاٖض في جغجِب جسُُِ الىمىطج بالُاب٘ للُ

ض مً الخٟانُل، ؤعح٘ بلى الجضو٫ ؤصهاٍ.  للخهى٫ ٖلى مٍؼ

اإلاسالٟاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ لضي ٞئاث هي زُٟٟت 

ه٣اٍ  11ه٣ُت،  -0, 1, 8مخىؾُت وز٣ُلت. هي ٞئت زُٟٟت 

ض ٖلى  ه٣اٍ. م٘ جٟانُل  011ؤٖالٍ، الىػن ما ًٍؼ

اًت في جغجِب ؤ٦ثر م٘ الخُٟٟت هي اإلا٣ضمت  إلا٣ضمي الٖغ

اإلاغبيى و اإلاغبُت. و الخٟانل اإلاخىؾُت ال٣ٗاب ل٣ُغء ال٣غؤن 

با ال٣ُام, و الخٟانل الث٣ُلت ًهى٘ له عؾالت ال٣غاع  و 

 صٖىة الىالضًً. والخانل مً اإلا٣ابلت م٘ الغبي:

"لك٩ل الصخهُت ال ًم٨ً ؤن حكاع٥ بالُاب٘ 

بُٗت الخا٫ للُالب ٣ِٞ, ل٨ً م٘ ألاوكُت بُ

ضًت ٦ٗغبىن ج٣ضًغ للُالب.  ٩ًىن َىا٥ ٣ٖىبت َو

٧ي ألاوكُت الخايٗت للغ٢ابت. مثل َاالء الُالب 

الظًً ال ًهلي الجماٖت طاث مغة ؤن ٣ًغؤ ال٣غآن 

في ملٗب ٦غة الؿلت، و٦خب ال٣غآن, و ال٣ٗىباث 
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٧لها جغبُت. بطا ٧اهذ الجاثؼة ٖاصة ال٨خاب ؤو ؤي 

 21للُالب". ش يء ًم٨ً ؤن ج٩ىن مُٟضة

 

معهد ب سلىن الطالب جىىينم اإلاسىن في هخائج الخعليميت بىظا .2

 ماالهج اإلادزست الثاهىيت ؤلاسالميت الحىىميت الثالثتؤلاسالمي الللم 

ت  خانل البدث مً الباخث فى مٗهض ال٣لم مضعؾت الثىٍى

الخ٩ىمُت الثالثت مالهج. ان جدُُِ هٓام اإلاؿ٨ً فى ج٩ىبً شخهُت 

لبُاهاث التي جدىاو٫ الباخث ٝ اإلا٩ان ًٖ ٦ُُٟت جىُٟظ الُالب. ومً ا

 جسُُِ هٓام اإلاؿ٨ً ٦ما ًلى:

 مً واخض َى و هللا بالضًً الهلت طاث الصخهُت جغبُت جىُٟظ"

ٟا٫. الخٗلُم في البرهامج جىُٟظ  ضًًال بلُه ًضٖى ما ًٟٗلىن  ألَا

بىحىص . ُٞه الضًني َابٗه ق٩لذ طاجه خض في ؤهه ٌٗني ؤلاؾالم

 ل٩ُىن  للُالب الضًيُت الصخهُاث ٚغؽ َى مجهم واخض هضٗاإلا

ٟا٫ م الصخهُت ولهم ٗباصةبال مُُٗحن الظًً ألَا  باإلياٞت ٦ٍغ

 20.فى طَجهم" الظ٧اء وحىص بلى

 

                                                           
, فى 8101ًىاًغ  03الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم الخمِـ   21

 (.00:11الؿاٖت 

, فى 8101ًىاًغ  03الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم الخمِـ   85

 (.00:11الؿاٖت 
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 في. ش يء بإي لل٣ُام ألاؾاؾُت ال٣ُم بٌٗ ويٗذ مٗهض لظل٪

اجطر  ًً الضًيُت الىخاثج ؤن الىاضر ٞمً للمٟهىم, ألاؾاس ي الُاب٘

 .ؤلاؾالمُت ل٣ُما ٖلى

 عليدة الطالب . أ

 بلى هخاثج البدىر الجُضة مً اإلا٣ابلت، اإلاالخٓت، 
ً
اؾدىاصا

 والىزاث٤ التي ٢ضمذ. ؤن ٢ُمت َظا الٟٗل جمل٨ها ال٣ُٗضة.

 بلى
ً
الى٢اج٘ في اإلاُضان  وؾ٩ُىن الخدلُل ألاولى، اؾدىاصا

الخىُٟظ زمغة ؤلاًمان الظي ًمخل٪ َالب  اجطر ٖلىًم٨ً 

 م. اإلاٗهض ال٣ل

الخاصي الٟهل ٞاوي  بؿم الُالب اخض هخاثج اإلا٣ابلت م٘"

ط٦غ ؤن  81:11ؾاٖت  8101ًغ ًىا 01ٖكغ في الثالزاء 

ؤي ٌكٗغ َاالء  خهل ٖلى هدُجت لئلًمان٢ض لب االُ

الُالب ًُمئىىن ٢لبهم ٖىضما ٌٗمل ًٖ ٖمل ما َى ؤمغ 

 28مً هللا.

 

 ٟهل ال اخمض نالر بؿم الُالب اخض هخاثج اإلا٣ابلت م٘"

ؤن  ط٦غ 81:11ؾاٖت  8101ًىاًغ  01قغ في الثالزاء اٗال

 ؾُٗضبكٗىع  ل ٖلى هدُجت لئلًمانخه٢ض لب االُ

                                                           
, فى الؿاٖت 8101ًىاًغ  08الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ ؤخض الُالب بؿم اخمض ٞاوي ) ًىم الخمِـ   28

81:11.) 
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ؿها جم التي ؤلاؾالمُت لُمالخٗ بدىُٟظ و  ؾىاء خض ٖلى جضَع

 23الؿِئاث." ألاٞٗا٫ ًٖ ًبٗض و الخحراث ٟٗلً

 

٣ا لئلًمان الظي ه٣لذ مً ٦خاب "مدمض  ى ٌٗمل ٞو َو

 :الٗلُم"

ة وجىُٟظ ٢اٖضة ؤلاله التي ًيخمي بلحها البكغ ٢ُاص( ؤ

 .مىظ الىالصة

غ الهضوء والىثام مً الغوح( ب  .ًٞى

 25ٌُٗي خُاة مدضصة اإلاباصت الخىححهُت.( ث

 بلى وحهت هٓغ الض
ً
وؤن الُالب  ,لت َى ؤلاًمانالاؾدىاصا

ًم٨ً ٣ًا٫ بإن لها ٢ُمت ال٣ُٗضة، ألهه ًم٨ً ٌكٗغ الُالب 

ُٟخح ن ال٣ُام بما ؤمغ هللا ًم٨ً ؤن ؤلاًمان بإن َاجحن الْى

غ الؿالم والهضوء في ال٣لب.  جٞى

 بلى مىا٢كت جُب٤ُ ال٣ُٗضة، مملى٦ت لُالب 
ً
اؾدىاصا

م ؤن لم  اإلاٗهض ال٣لم ؤٖالٍ، ًم٨ً عؾم الباخث مىحؼ ؤهه ٚع

ا، ل٨ً في ٚالبُت  ٩ًىن ال٣ُمت ال٩لُت للُالب بًماها ٢ٍى

                                                           
, فى الؿاٖت 8101ًىاًغ  08الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ ؤخض الُالب بؿم اخمض نالر ) ًىم الخمِـ   23

81:11.) 
 .085مدمض ؤلم, الهٟدت    25
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ت م٘ بهجاػا الُالب في اإلاٗهض ال٣لم لضيها بالٟٗل ؾالم ت ٢ٍى

للضالت ؤلاًمان الثاهُت التي ًخم الايُإل بها ؤمغ هللا ؾٝى 

 ٌؿبب الؿالم في عوخه.

 بلى م٣ابلت واإلاغا٢بت ٖلى ؤخض الُالب مً اإلاٗ"
ً
هض اؾدىاصا

لبُت بالٟٗل  ال٣لم هؼاع الًٟ اله٠ الثاوي ٖكغ ؤن ألٚا

ت ؤلاًمان باإلؾالم. الُالب ٌكٗغون بالٟٗل  ٞهم ومٗٞغ

 حكٝغ ٖلحها  ؾٝى
ً
ج٩ىن زمغة ؤلاًمان الظي ٌكٗغ صاثما

  21."هللا

٣ا لخضًث الغؾى٫ "ٞٗبض هللا ٦إه٪ جغاٍ ٞةن لم  َظا ٞو

 ج٨ً جغاٍ ٞةهه ًغا٥".

ت  و الىخاثج ال٣ُٗضة الظي ٚغؽ مٗهض ال٣لم مضعؾت الثاهٍى

ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج ًٓهغ فى ٢لىب الُالب. و 

م٘ بؾماُٖل اخض الُالب الٟهل الثاوى الخانل مً اإلا٣ابلت 

 ٖكغ ٣ًى٫:

 آؾ٠ . وم٦ًمؿلم واحب بالٟٗلما ؾإٖمل  ؤٞهم ؤها"

 ٦ىذ بطا بالهضوء ألان ؤقٗغ  ما خ٣اؾمل َظا ول٨ً الكضًض,

                                                           
 (.81:11, فى الؿاٖت 8101ًىاًغ  08 ) ًىم الخمِـ هؼاع الًٟ اخض الُالب بؿم ً اإلا٣ابلت م٘الخا نل م  21
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 بهظٍالؿىت.  الهالة ؤو والهىمالجماٖت,  هالةباال

٣ت  20".لؿهىلتبا ؤقٗغ  ؤها الٍُغ

٣ا لخضًث الغؾى٫ "ٞٗبض هللا ٦إ ه٪ جغاٍ ٞةن لم َظا ٞو

 ج٨ً جغاٍ ٞةهه ًغا٥".

تب بلُه غهًٓ مٗهض في ال٣ُٗضة ٢ُمت ؤن"  الُالب دٍُى

 الغوخاهُت حك٩ل هضمٗ بغامج تٚالب ألن بغامج, جمُ٘ب

غ  ٣ًىم لً ٣ىي ال ًمانؤلا  بضون . ألاحىبُت اللٛاث وجٍُى

 به سخغث بال٣ُام ٖلى بٌٗ البرامج التى الُالب

 21."زغألا  و  والخالوة والهُام الهالة٧ا

 و مضًغ اإلاٗهض َظا الُالبخانل اإلا٣ابلت  حؿدىض بلى

ًم٨ً ج٣ُُم الباخثحن ؤن الُالب ٢ض اهُبا١ ال٣ُٗضة. 

ت الُالب مخابٗت  ال٣ُٗضة في مٗهض ال٣لم ٢ض ًدبحن مً خٍُى

لبُت مً ق٩ل البرهامج  ألن ألٚا
ً
مٗهض  ٧اٞت البرامج مٗهض, هٓغا

غ اللٛت ألاحىبُت. صو  خ٣اص )ؤلاًمان( الغوخاهُت وجٍُى ن الٖا

ال٣ىٍت ؤن الُالب  لً جىٟظ مثل الهالة, الهىم, ال٣غاءة 

ا. حَر  ال٣غؤن ٚو

 الضسيعت . ب
                                                           

86
(81:11, فى الؿاٖت 8101ًىاًغ  08) ًىم الخمِـ  ؤخض الُالب بؿم بؾماُٖلالخا نل مً اإلا٣ابلت م٘  

87
, فى 8101ًىاًغ  03مِـ الخا نل مً اإلا٣ابلت م٘ مضًغ اإلاٗهض ال٣لم ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ) ًىم الخ 

(.00:11الؿاٖت 
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 ب
ً
ىم في حك٨ُل ٧ل ًلى هخاثج البدىر جىُٟظ بغهامج اؾدىاصا

ٗت في  ,شخهُت الُالب ٞةهه ًم٨ً جدلُلها ؤن ٢ُمت الكَغ

. اإلاٗهض ال٣لم جغص ٢ُم ال٣اهىن الضًني في حٗالُم ؤلاؾالم

 والهالة والؼ٧اة، والهُام والدج.ال٣ُٗضة 

الُالب ٣ًا٫ ؤن لها ٢ُمت ال٣ٟه ًم٨ً ؤن ًخطر مً "

ٗت هي مماعؾت حٗالُم ؤلاؾالم في مٗهض ال٣لم. ٢ُ مت الكَغ

 22".هٟـ ٢ُمت الٗباصة

ذ للباخثحن ؤن هٓغ  ة حؿدىض بلى الضعاؾاث التي ؤحٍغ

ت ج٩ىن مملى٦ت مً ٢بل مجمجسخل٠ ال٣ُم التي ججب ؤن  ٖى

 ول٨ً ؤؾاؾا ؾىاء., شخو

والخانل مً اإلا٣ابلت م٘ اخض ألاؾاجظ بؿم اخمض خالم 

 ى٫:اإلااحؿخحر ٣ً

مٗهض ال٣لم خُث ًيخمي ب ُتًٖ الخٗلُم ؤلاؾالم هبدـ"

ال٣ُام به ٞٗال. ؤع٧ان ؤلاؾالم  ًٖ لُم ؤلاؾالمخٗالمماعؾت 

َالب بؿبب ال٣ُٗضة ألاولى ٧ان الخإ٦ُض ًمخل٨ها ٧ل 

ألن ٧ل الُالب اإلاٗهض َى ؤلاؾالم. الغ٦ً  ,ممٟخاح ؤلاؾال 

غاث باالجماٖت و ٞحها ٦ك٠ الثاوي وهي الهالة زمـ م

ختى في مٗهض ؤوص ى الهالة الؿىت ٧الًخى و  ,الُٛاب

نالةاللُل. و الغ٦ً الثالث وهي الؼ٧اث,  فى ٖملُت الؼ٧اة 
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ان الُالب ٌٗملها ٧ل الؿىت م٘ ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث فى 

ى الهىم, الهىم فى اإلاٗهض لِـ اإلاضعؾت. و ا لغ٦ً الغاب٘ َو

بال نىم الىاحب فى قهغ عمًان, ول٨ً الُالب ٌٗمل 

الهىم الؿىت فى ٧ل ًىم ؤلازىحن و الخمِـ. والغ٦ً 

م لم ٌٗملىن  ى الدج. ان الُالب اإلاٗهض ا٦ثَر الخامـ َو

َظا الغ٦ً, ول٨ً للتربُت الُالب فى اإلاٗهض حٗل البرهامج 

 23."٧اهذ ح٣ٗض ٧ل ؾىت ؤزىاء الدج مىاؾ٪ الدج التي

 

وفي خحن الٗباصة ًغجبِ باإلاٗخ٣ضاث ؤلاؾالمُت مثل جُب٤ُ 

ت ؤو  ٖلم ال٣ٟه في اإلاٗهض ٖمله فى الخٗلُم ؾىاء في الىٍٓغ

 اإلاماعؾت. لخد٤ُ٣ َظٍ ج٣ُُم ٧ل ٞهل صعاس ي.

الكٗغ بٛغؽ الىخاثج ًٖ الضًيُت ٢ض ْهغ ٖلى الُالب 

ظا الخانل م ً اإلا٣ابلت بإخض الُالب بؿم بمٗهض ال٣لم. َو

 ؤلُٟان اجغؽ َالب ٞهل الٗاقغ:

 ٖلى جب٣ي ؤن م٨ًؤ جاهب, ب٦ثحر اإلاٗهض ؤها٫ َظا في"

حُل بإزال١  ٧ىن أل مىحهتب اقٗغ وؤها الؿلبي, الاعجباٍ

م  لِؿذ التي ألاقُاء ٞٗلؤ ٖىضما إلااطا, ألهنى اؾخخي. ال٨ٍغ
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 ًالضً ًٖ الٗلم حٗلمذ ٢ض ٦ىذ حُضة, فى ؤلانُالح

 31ٚالٍ". ذلػ  ل٨ىني ما

الىدُجت ٣ًا٫ ؤن ج٩ىن مً اإلاغبي و اإلاغبُاث مٗهض بالٟٗل 

٣ا للخى٢ٗاث. ًدبحن مً هخاثج الضعاؾت و ٦ك٠ الضعحاث  ٞو

 بلى اإلاالخٓاث الباخثىن ٖلى بٌٗ الُالب بِىما 
ً
اؾدىاصا

  الُالب الىيىء والهالة صخُذ.

 الشخغيت . ث

 بلى الخٗغى لخ٣ل البُاهاث. ال
ً
٣ُم بالٟٗل و اؾدىاصا

٢ض امخل٪ مً ٢بل الُالب في مٗهض ال٣لم, مً  الصخهُت

زال٫ حمُ٘ ألاٞٗا٫ التي اعج٨بذ زال٫ اإلاٗهض واإلاضعؾت. ٢ُمت 

  الصخهُت
ً
بؿبب الٗاصة في اإلاٗهض  ,في اإلاٗهض ال٣لم باعػ حضا

ؤي ٖىضما احخم٘ م٘ ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث ًل٣ى الؿالم و 

ُٗٓما بلى اإلاٗلم ؤو بلى الخدُاث. والٛغى حٗل الُالب ح

.ً  ؤشخام آزٍغ

ت " الخانل مً اإلا٣ابلت م٘ اخض اإلاٗلم اإلاضعؾت الثاهٍى

الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج و َى ٦ظال٪ عثِـ اإلاٗهض ال٣لم 
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ى ألاؾخاط ٚىىان اإلااحؿخحر ٣ًا٫ ان لِؿه ٣ٞض ول٨ً  َو

ٌٗتراٞىن بطا ٧اهذ ا٦ثر مً ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث فى اإلاٗهض 

لُالب اإلاٗهضمسخل٠ مً الُالب الٗاصًحن فى ا الصخهُت

ت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج مً الُالب  اإلاضعؾت الثاهٍى

 30."اإلاٗهض ؤ٦ثر اهخٓاما فى ألا٢ىا٫ وألاٞٗا٫

 

٣ا لغؤي الٛؼالي ؤن  ظا جماما ٞو هي نىعة  الصخهُتَو

للؿلى٥ في الغوح التي ؤهجبذ ألاٞٗا٫ بؿهىلت صون اإلاغوع مً 

مضًغ بمٗهض ال٣لم لخانل مً اإلا٣ابلت م٘ و ا زال٫ ألا٩ٞاع.

 ٦ما ًلى:

 ًىم ٧ل فى َظا اإلاٗهض شخهُت الُالب, حك٨ُل ؤحل مً"

اًت بحن كاٞهتًىحض م الٗكاء هالةال بٗض الثلثاء  م٘ الٖغ

حن م٘ والُالب ألازغ, الُالب م٘ والُالب الُالب . ؤلاصاٍع

خم  زال٫ جدضر التي ألازُاء حمُ٘ حٗل ؤحل مً طل٪ ٍو

 مخىاٚم الِٗل مً ًخم٨ً ختى ٌٟٛغ, ؤن ًم٨ً الُىم

 ول٨ًالى هلل,  ٣ِٞ لِـ الخُُئت. البٌٗ بًٗها واخترام

ً ؤًًا  38".لآلزٍغ
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َى ٢ُمت بلتزامُت وي٘ في اإلاٗهض ال٣لم.  الصخهُتبطن ان 

ؤن بٗثت الغؾى٫ ٢ض جىنل. بطا ٧اهذ ٢ُمت  الصخهُتألن م٘ 

ٗت امخل٪ جمل٨ها و ٢ُمت لل٣ُٗضة ؤلاؾالمُت و  الصخهُت الكَغ

 ٦ظل٪.

ً فى  جطبيم هظام اإلاسىنالعىامل الداعم و اإلالاوم  .3 ج٩ٍى

اإلادزست الثاهىيت ؤلاسالميت بمعهد الللم ؤلاسالمي  الصخهُت

 ماالهج. الحىىميت الثالثت

ججغي جُب٤ُ جغبُت الخانل مً البدث, واإلا٣ابلت و البُاهاث. 

ٞت لؤلمت الصخهُت في وكاٍ الخٗلُم بٛغؽ ٢ُم الصخهُت والث٣ا

ٖلى الُالب. وم٘ مغوع البرهامج ًاصي الى ٚغؽ التربُت الصخهُت 

 الُاب٘ للُالب.

م ؤن جم جهمُم ٖملُت جىُٟظ التربُت الصخهُت هي  ٖلى الٚغ

٣ا  هاضجت، ول٨ً فى الىا٢٘ لِـ بالًغوعة في الخُب٤ُ ٢ُض حكُٛل ٞو

 إلاا َى مخىا٢٘.

ي ٖكغ بؿم و الخانل مً اإلا٣ابلت م٘ اخض الُالب ٞهل الخاص

 ُٞهل ٣ًى٫:
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"في الىا٢٘ ؤن ههلي نالة اللُل ؤقٗغ بالث٣ُل، ألهىا بالٟٗل 

حٗبذ, حاء بلى مجزله مً اإلاضعؾت في اإلاؿاء ما بٗض الٗهغ، وزم فى 

الؿاٖت الغابٗت الغاخت وجُهحر الجؿم وزم اإلاٛغب اليكاٍ مغة 

م ؤن َىا٥ ٧ان ٣ًغؤ بهىث ما ػلذ  ؤزغي ختى الُل, ٖلى الٚغ

ت ال ٣ًىم با  ؤقٗغ  باالث٣ُل, ومً طل٪ ب٨ثحر الهاخب فى الٛٞغ

الهالة اللُل ملىزت. ول٨ً مغة واخضة في خحن ما ػلذ بالهالة 

 33اللُل".

 

 لىحىص 
ً
مً اإلا٣ابلت ؤٖالٍ في الىا٢٘ لم جٟٗل م٘ الكاملت هٓغا

ٖضص مً ال٣ُىص التي ال جؼا٫ جدضر في اإلاُضان. ول٨ً جب٣ى ًداو٫ َظا 

هامج ٌٗمل ب٩امل َُئخه. حك٨ُل ألاخٝغ ال ؾُما الضًيُت اإلاٗهض باالبر 

لت.  ال ًم٨ً ؤن جدخاج ٞىعا ٖملُت ٍَى

اإلا٣اوماث جىاحه مجها اهىإ. ومً البدث و اإلا٣ا بلت م٘ مضًغ و "

 ٗلُم. مً الىامل الضاٖماإلاٗهض و ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث و ٢ؿم الخ

م مضعؾت طوي الخبرة في جىُٟظ التربُت الصخهُت في مٗهض ال٣ل

ت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج   35".الثاهٍى

إل ٖلى الىدى الخالي: م٨ً الَا  ٍو

 تالعىامل الداعم ( أ
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ل, واإلاىاعص  .0 ُٞما ًخٗل٤ بالخ٩ىمت الؿُاؾت, والخمٍى

ت, والبيُت الخدخُت ؤو مغا٤ٞ صٖم جىُٟظ جغبُت  البكٍغ

الصخهُت ًجٗل مً الؿهل حكُٛل ؾُاؾت صازلُت 

 ظ جُب٤ُ جغبُت الصخهُت.والخضابحر اإلاخسظة لخىُٟ

ألاوكُت التي بالٟٗل الؿل٨ُت، بضؤث بالٟٗل, الخيكئت  .8

الاحخماُٖت ًٖ التربُت الصخهُت والضٖم مً اإلاضًغ 

 اإلاضعؾت.

الخالت الخٟض ي، والضٖم لجمُ٘ اإلا٣ُمحن في اإلاٗهض, خُث  .3

ظا ٌؿمذ بدىُٟظ جُب٤ُ التربُت  مخاخت ؤو مم٨ىت, َو

 الصخهُت.

الخدخُت, واإلاىاعص البكغي, ة وال٣ُاصة,  و مً اإلاغا٤ٞ والبيُت  .5

 
ً
اؾىة خؿىت مً ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث جىُٟظ مُٟضة حضا

 فى التربُت الصخهُت.

ْغوٝ بُئُت مىاجُت, و الضٖم مً حمُ٘ الؿ٩ان اإلاضعؾت و  .1

 بِئت اإلاٗهض.

اإلا٣اوماث جىاحه مجها اهىإ. ومً البدث و اإلا٣ا بلت م٘ مضًغ و "

 ٣اومٗلُم. مً الىامل اإلاؾخاطاث و ٢ؿم الخاإلاٗهض و ألاؾاجظ و ألا 
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طوي الخبرة في جىُٟظ التربُت الصخهُت في مٗهض ال٣لم مضعؾت 

ت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج  31".الثاهٍى

 

 تالعىامل اإلالاوم ( ب

مسالٟت الٟهم مً الؿ٩ان اإلاٗهض ًٖ التربُت الصخهُت,  .0

خُث ٌؿخٛغ١ الهبر والٗمل ال٨ثحر للمضعؾت في مداولت 

٤ الخٗاص٫ الخهىع بدُث ؤن مً اإلاخى٢٘ جىُٟظ لخد٣ُ

 جُب٤ُ جغبُت الصخهُت.

اإلاغا٢بت مدضوصة مً اإلاٗهض و ٖىامل بِئت الِٗل للُالب.  .8

وفي َظٍ الخالت ؤن اإلاضعؾت لِؿذ ٢اصعة ٖلى عنض 

ظا ًغح٘ بلى ؤن اإلاخٗلمحن  ٟا٫ في البِئت, َو ؤوكُت ألَا

ض مً الى٢ذ في ؤخضار اإلاضعؾت، خُث ؤه ىا ال ٢ًاء مٍؼ

 ًم٨ً ؤن ٩ًىن ألامثل في عنض ؤوكُت الُالب في البِئت.

3.  
ً
ضم اَخمام آباء الُالب، ٖامال م٩ان ؤلا٢امت ٚحر حُضة ٖو

 ٣ًُض حك٨ُل الصخهُت للُالب.

اًت الُالب ٧ي ٌؿخد٤ الصخهُت التي ما  .5 ال ؾهل فى الٖغ

جخمنى. ألن شخهُت الُالب مسخلٟت, و خضوص مغا٢بت 
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صخهُت ًخجٗل اإلاثلى في الخ٨م ٖلى اإلاٗلمحن فى التربُت ال

 َبُٗت اإلاخٗلمحن.
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 الباب الخامس

 البدث

ًم٨ً التربُت الصخهُت ًضزل به ًٖ الىخاثج الصخهُت التى جغجى بها 

اؾدُٗابه يمً اإلاخٗلمحن مً ؤحل حٗله بوؿان لضًه شخهُت حُضة. التربُت 

غ ٞهم الصخهُت لِؿذ مؿإلت وحىب الخ٣لُض، ول٨ً ًخم مىذ وكاٍ  جٍُى

، والخىمُت الظاجُت والث٣اٞت اإلاضعؾُت. و  الىخاثج الصخهُت مً زال٫ ٧ل مىيٕى

ض مً الٗم٤ التي جدك٩ل بُبُٗت الخا٫ مً  اإلاٗهضم٩ان لضعاؾت الضًً بمٍؼ

 زال٫ ٖملُت الؼعاٖت لل٣ُم الضًيُت.

غ الهٟاث  ى بىاء وجٍُى و الٛغى مً التربُت الصخهُت با اإلاٗهض َو

٤ الِٗل ما ًهل بلى ٢ُم الصخهُت للمخٗل اصاث اإلاخٗلمحن ًٖ ٍَغ م ٖو

َم في خُاتهم با الهض١, وألاماهت, و مىخٓم, الصخهُتومٗخ٣ضاث اإلاجخم٘ ٣٦ىة 

الخٗاون الظي ٌؿلِ الًىء ٖلي ٖالم الٗاَُٟت )اإلاكاٖغ ؤو اإلاىا٠٢( صون جغ٥ 

الم اإلاهاعة )اإلاهاعة, والبُاه اث ٖملُه ماَغا, اإلاجا٫ اإلاٗغفي )الخ٨ٟحر ال٣ٗالوي(, ٖو

ً, و٦ظل٪ ججلي في اإلاىا٠٢ والؿلى٦ُاث  وا٢ترح, والخٗاون( التي جٟغ١ بحن آلازٍغ
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اما باليؿبت إلاىا٢كه هخاثج اإلاالخٓاث فى مٗهض ال٣لم مضعؾت  30في الخُاة الُىمُت.

ت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج ٦ما ًلى:  الثاهٍى

لم معهد اللب سلىن الطالب جىىينم اإلاسىن في جطبيم هظا .4

 ماالهج. اإلادزست الثاهىيت ؤلاسالميت الحىىميت الثالثتؤلاسالمي 

سُِ البرهامج لالوكُه الغامُت بلى جد٤ُ٣ الخُت في ٖمل  ٍو

 تبدُث ٩ًىن له ٢ُم ةً ؤحل جد٤ُ٣ الهضٝ بٟٗالُت و٦ٟاءملمىؽ م

 ً وهخاثج. في الخسُُِ جغبُت الصخهُت َى وكاٍ ؤؾاس ي لخ٩ٍى

ظ التربُت الصخهُت الظي ًغص في الصخهُت في اإلاخٗلمحن. جىُٟ

الاوكُه الخٗلُمُت في ٖملُه الخىُٟظ زال٫ َظٍ اإلاخ٩املت في ٧ل 

٤ بصزا٫ ٢ُم الصخهُت. ب ًٖ ٍَغ  الخضٍع

جىُٟظ التربُت الصخهُت في وخضٍ الخٗلُم الخاحت بلى اقغا٥ 

 ؾ٩ان اإلاضعؾت بإ٦ملها و اإلاٗهض, وؤباء الُالب, والبِئت اإلادُُت بها.

غ اإلاىاهج الضعاؾُت التي جضمج جغبُت "حغاءاث جُ ٍى

خم طل٪ مً زال٫ مغاخل  الصخهُت في وخضٍ الخٗلُم ٍو

                                                           
ني )   30  (.8100:02و ػاعة التربُت و الخٗلُم الَى
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ظا ًخ٤ٟ م٘  الخسُُِ, والخىُٟظ, والخ٣ُُم, وجُىٍغ. َو

ىُت التي ؤٖغب ٖجها."   31وػاٍع الخٗلُم الَى

 َىا٥ زالزت مغاخل في الخسُُِ لتربُت الصخهُت:

اعؽ ؤو الىخضاث احغاء جدلُل للؿُا١ اإلاىاٌَ لخاله اإلاض .0

الخٗلُمُت )الضازلُت والخاعحُت( اإلاغجبُت ب٣ُم الُاب٘ في 

جغي َظا الخدلُل لخُٗحن ٢ُم  وخضٍ الخٗلُم اإلاٗىُت. ٍو

جغي  وماقغاث للىجاح ؾخىي٘ في وخضٍ الخٗلُم اإلاٗىُت. ٍو

اث وماقغاث الىجاح, واإلاىاعص,  َظا الخدلُل لخدضًض ألاولٍى

 اح احغاء الخ٣ُُم.والىؾاثل الالػمت, ًٞال ًٖ هج

وي٘ زُه ٖمل للمضاعؽ ؤو الىخضاث الخٗلُمُت ُٞما ًخٗل٤  .8

 بخدضًض ٢ُم التربُت الصخهُت.

حٗل البرهامج الخسُُِ وجىُٟظ الخٗلُم الصخهُت وبصزا٫  .3

( الخ٩امل مً 0الصخهُت الغثِؿُت التي جم جدضًضَا في: )

( 3( الخ٩امل مً زال٫ اإلادخىي اإلادلي )8زال٫ الخٗلم )

م٨ ً ان ج٩ىن الاوكُه ألازغي ال٣ُم اإلاخ٩املت الخٗلُم, ٖلي ٍو
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ؾبُل اإلاثا٫ الخىمُت الظاجُت,  والخىمُت الصخهُت الخٗلُم 

 ٖلي اإلاؿاواة اإلاهىُت.

٦ما جم ونٟها مً ٢بل ان بغهامج الهٗىص الخسُُِ في جىُٟظ 

ت الخ٩ىمُت الثالثت  التربُت الصخهُت في مٗهض ال٣لم مضعؾت الثاهٍى

ؼ و ً  ماالهج خم ال٣ُام بهظٍ الٗملُت م٘ بغامج ال٨مبُىجغ بغهامج لخٍٗؼ

غ بم٩اهاث اإلاخٗلمحن مً زال٫ صمج ال٣ُم مً الصخهُاث في  جٍُى

ظا ٦ما ٢ا٫ عثِـ مٗهض ال٣لم فى اإلا٣ابلت: غ. َو  جٍُى

 ٖلى ؤعى الىا٢٘ ٦م٩ان للبىاء في 
ً
"اإلاٗهض ٧ان ْهغ ؤنال

ضعس ي قٗغث ؤ٦ثر زاعج اإلاضعؾت. ألن ؾاٖاث الضوام اإلا

ؤ٢ل الىٓغ في َضٝ الخٗلُم، ال ؾُما حٗلُم ؤلاؾالم َى 

ج٠ُُ٨، ومماعؾت الٗلم. زم ؤهىا بوكاء الدؿلؿل لؤلوكُت 

ب يض الُالب.  ؤو البرهامج ٦ك٩ل مً ؤق٩ا٫ الخضٍع

 32لضًىااعبٗت جُب٤ُ َظا الىمِ."

 

اما باليؿبت للىمِ الغاب٘ في جىُٟظ هٓام البرامج الضازلُت في 

 هُت الُالب َى:حك٨ُل شخ

ألاوكُه الخٗلُم, والاوكُه الخٗلُمُت التي ججغي مً زال٫  .0

 ٦خب الترار والدؿامذ م٘ اإلاىٓماث الضًيُت.
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غ ز٣اٞت اإلاضعؾت ومغ٦ؼ ؤوكُه الخٗلُم. ًخًمً  .8 ( 0جٍُى

ُت:  البرهامج الُىمُت مثل الهالة الجماٖت. الاوكُه الٟٖغ

ب الهالة الجىاػة, و جدُٟٔ ال٣غان ال٨ٍغ م, جدؿحن جضٍع

م.  اصة مثل زخم ال٣غان 8ال٣غاءة ال٣غان ال٨ٍغ ( ألاوكُت الٍؼ

م, و ال٣غاءة الهالوة ٖلى الىبي مدمض نلى هللا ٖلُه و  ال٨ٍغ

م. 
ّ
( ؤؾىة خؿىت, ٌٗنى مً اإلاغبي و ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث, 3ؾل

( الخ٠ُُ٨, ٌٗمل فى نىم 5ومً ؤزىاتهم ال٨بحر الى الهٛحر. 

لخ٠ُ٨ ُٞه ًٖ ٦ُُٟت و٢ذ الؿهىع و ؤلازىحن و الخمِـ و ا

ؤلاُٞاع. و ج٠ُُ٨ ًٖ الهالة اللُل بىحىص نىة ال٣غاءة 

 زالزحن ص٣ُ٢ت ٢بل الهالة الهبذ.

الٗاصة, و الٗاصة فى مٗهض ال٣لم ٌٗنى ال٣اء الؿالم و الدؿلُم  .3

اطا ل٣ي م٘ ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث. و اإلاهاخٟت فى ٧ل ًىم 

ُ٘ الُالب و ألاؾاجظ فى الخمِل بٗض الهالة الٗكاء م٘ حم

 مٗهض ال٣لم.

الاهًباٍ, والهضاًت وال٣ٗاب, والهضاًت التي ججغي ٧ل قهغ  .5

لٟئت ؤًٞل الُالب. الهضاًت في ق٩ل حىاثؼ وؤقُاء. و 

ال٣ٗىبت في ق٩ل ه٣اٍ مترا٦مت. ونضعث اقض ال٣ٗىباث هي 
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جسغج مً اإلاٗهض ال٣لم, ٞؿٝى ًسغج ٦ظل٪ مً اإلاضعؾت 

ت الخ٩ىمُت ا  لثالثت ماالهج.الثاهٍى

٧ي هجغ صًىاهخىعو الظي ازظ ابى اخمض و هىع اخبُت, و ٌٗني 

ٟا٫ ختى  "ان الخٗلُم ٣ًىص ٧ل ٢ٍى الُبُٗت اإلاىحىصة في ألَا

٩ًىهىا ٦بكغ و٦إًٖاء في الجمهىع ًم٨ً ان ًهلىا بلى الخالم 

  33والؿٗاصة".

٦ما ٢ا٫ صمُت ػخضي ان الصخهُاث جغجبِ اعجباَا وز٣ُا 

 ما في الكغح الخالي:. ٦الصخهُتب

"الصخهُت مغاصٝ لؤلزال١, و٦ظل٪ ال٣ُم الصخهُت 

للؿلى٥ البكغي الظي ٌكمل اليكاٍ ؤلاوؿاوي الٗالمي 

بإ٦مله, ؾىاء مً ؤحل الخىانل م٘ هللا. م٘ اهٟؿهم, م٘ بني 

البكغ, و٦ظل٪ م٘ بِئتهم, التي جخجؿض في ألا٩ٞاع واإلاكاٖغ, 

ؤؾاؽ ال٣ىاٖض وال٩لماث و٦ظل٪ الؿلى٥ الُىمي ٖلي 

 011الضًيُت, وال٣ىاهحن, وآلاصاب, والث٣اٞت والجماع٥".

ومً ألا٢ىا٫ بٌٗ ألاوناٝ ان الخىُٟظ َى ٖملُت جُب٤ُ 

وجىُٟظ ؤ٩ٞاع ومٟاَُم وؾُاؾاث وكاٍ جم الخسُُِ له مً ؤحل 

جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي جم جدضًضَا. بطن, التربُت الصخهُت في 
                                                           

ي٩ُا حبخا, ٚلم الخٗلُمابى اخمض و هىع اخبُت,   33  .03(. الهٟدت, 8110, ) ٍع

ضي,   011  .00(. الهٟدت, 8101,  )٨ًُا ٦غجا, التربُت الصخهُت فى الجامٗتصمُت َػ
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لصخهُت مً زال٫ البرامج اإلاضعؾت هي ٖملُت لخىُٟظ الخٗلُم ا

التي جم جسُُِ لها ونُاٚتها في ٖملُت الخٗلُم في اإلاضاعؽ 

 والث٣اٞت في اإلاضعؾت ؤو في حمُ٘ اهداء الخي اإلاٗهض.

معهد ب جىىين سلىن الطالبم اإلاسىن في هخائج الخعليميت بىظا .2

 اإلادزست الثاهىيت ؤلاسالميت الحىىميت الثالثتالللم ؤلاسالمي 

 ماالهج

غ اإلاٗهض الظًً ال ًضعؾىن الضعاؾاث الضًيُت بلى حا هب جٍُى

ٞدؿب بل ؤًًا ًسخلُىن م٘ الٗلم و الخ٨ىىلىحُا )الٗلم الخالي 

٣ا للٛغى الغثِس ي مً بى لً  مبني ٖلي ٢ُمه الجامٗت(. ألاخكاء ٞو

م٨ً ان ًخ٣ً الٗلم  الظي ًُب٘ الجُل الاًمان والخ٣ىي هي ٢ىي ٍو

 010والخ٨ىىلىحُا.

اإلاٗهض, ٞان اإلاٗهض ٧ان في ألانل مغ٦ؼا لتربُت وفي خحن ان صوع 

الصخهُت و للُاب٘ ؤلاؾالمي. ول٨ً في َظٍ الٗملُت, جخىؾ٘ بك٩ل 

متزاًض في مجا٫ الخغا٥ الغاس ي الظي ال ٩ًىن صاثما الخغ٦ُت )م٘ 

الامىمه الضًيُت( ول٨ً ؤًًا الخى٣ل ألا٣ٞي )الًمحر الاحخماعي(. ٖلي 

مُل بلى اإلاُل, ول٨ىه اإلاىاهج الضًيُت )اإلاىاهج ال ضعاؾُت الا٢لُمُه( ٍو

                                                           
 .02(. الهٟدت, 8111, )حا٦غجا: الٗاصة فى اإلاٗهضػم٨كغي ْٟغ,   010
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جُغ١ ؤًًا بلى مؿئلت اإلاىهج الضعاس ي للمجخم٘ الخالي )اإلاىهج 

الضعاس ي ال٣اثم ٖلي اإلاجخم٘( وو٣ٞا ل٣ُم الىخاثج التربُت الصخهُت 

ت.  اإلاؼعٖو

الخالي ٞان هخاثج البدىر التي خهل ٖلحها الباخث في مٗهض 

ت الخ٩ىمُ ت الثالثت ماالهج. ان جُب٤ُ اإلاؿ٨ً في ال٣لم اإلاضعؾت الثاهٍى

التربُت الصخهُت التي ًمخل٨ها الُالب. ًٓهغ اهه صٖما لخىُٟظ 

الاؾتراجُجُت َى بوكاء الُاب٘ الضًني للُالب بداحه بلى حٗل بىٜ 

 مثل ال٩ىهُت. و الخانل مً اإلا٣ابلت م٘ اخض اإلاغبي:

ب ًبخض ؤ مً "لدك٨ُل الُالب الضًني ؤو الضًً ًجب ٖلُىا جضٍع

."ً  018آلان ٞهاٖضا. في خحن ال ًؼا٫ في اإلاٗهض لُجٗلهم الخماٍع

 

اما باليؿبت للمالخٓاث و البدىر اإلا٣ابلت للباخث ان جُب٤ُ 

ت الخ٩ىمُت  هٓام اإلاؿ٨ً في التربُت الصخهُت فى اإلاضعؾت الثاهٍى

 الثالثت ماالهج يض اإلا٩ىهاث الثالزت في حك٨ُل شخهُت الُالب:

اث٠ الاًمان الىخاثج ال٣ُٗضة )ؤلا . ؤ ًمان( ًٓهغ م٘ بهجاػ ْو

حر الهضوء والخىحُه في خُاٍ الُالب.  التي هي ٢اصعة ٖلي جٞى
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ٗت )ؤلاؾالم( ًٓهغمً ٢بل جىُٟظ ما ؤمغ هللا. . ب الىخاثج الكَغ

مثل الاوكُه الُىمُت نالة الٟغى بالجماٖت, والاوكُه 

 الضاٖمت مثل الهالة الجىاػة ؤو آلازغ.

ؿان( ًٓهغ بإزال١ الُالب فى )ؤإلخ الصخهُتالىخاثج . ث

الُالب بحن الُالب حُض, اطا ل٣ي  الصخهُتاإلاٗهض, ٌٗنى 

بُجهم ًل٣ى الؿالم و الدؿلم و ًٓهغ الخُٗٓم اطا ل٣ي م٘ 

ؤؾاجظَم با الؿالم. و الثاوى ٌٗنى مدكاب٪ ؾالة الغخُم 

 بحن بجمُ٘ الؿا٦ً اإلاٗهض.

ب َى خُث الض مٗهض ال٣لم َى م٩ان ض ًٖ الخضٍع ًيُت و اإلاٍؼ

ضون. و اإلاٗهض فى َظا الخا٫ يهخم  ا مً الخٗلم ألولئ٪ الظًً ًٍغ ٚحَر

حّضا ًٖ ٦ُُٟت حك٨ُل الصخهُت. و اإلاٗهض اعاص الىاثج الظي امخل٪ 

ٖلُه الُالب اإلاٗهض. ًٖ الصخهُت الظي ًيبغي ان ٩ًىن مل٩ا 

اًت مٗهض ال٣لم و لُالب, والباخث احغاء م٣ابلت م٘ ا خض الٖغ

 الخانل:

ب٘ الضًني َى الصخهُت ُٞما ًخٗل٤ بالضًً ؤو هللا, "الُا

الُالب ًٟٗلىن ما َى صًً ؤلاؾالم ٌٗني في خض طاجه ٢ض 

ى ان  ق٩لذ الُاب٘ الضًني ُٞه. مً زال٫ وحىص َظا واخض َو

ٚغؽ الُاب٘ الضًني للُالب مً ؤحل ان جهبذ ابً مُُ٘ 
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مت باالياٞه بلى الظ٧اء ٣ٞض. لظال٪ ان  الصخهُتو  ال٨ٍغ

ت اإلاٗ هض ٢ض ًلخو ًٖ بٌٗ الىخاثج الصخهُت ٦ذجغ الؼاٍو

 013في ال٣ُام بإي ش يء".

يبغي ان ٩ًىن جُب٤ُ الُاب٘ الضًني مً ٢بل الُالب في  ٍو

مٗهض ال٣لم الٗلُا اإلاداطًت إلاا َى في صلُل الُالب الابخضاثُت ًٖ 

ال٣ُمت التي جى٨ٗـ في ٢ُم ؤلاؾالم: ألاو٫ ال٣ُٗضة ٌٗنى جدؿحن 

٤ جىُٟظ مباصت الاًمان في الخُاة الُىمُت, الثاوي الصخهُت ًٖ ٍَغ

ٗت, ٌٛنى جدؿحن الصخهُت الخ٣ىي الى هللا حٗالى الٗمل بإع٧ان  الكَغ

ٗت و آلازغ. و الثالث  , ٌٗنى بىاء الصخهُتؤلاؾالم و الىٓام الكَغ

 الصخهُت الًُٟلت ٖلي ؤؾاؽ شخهُت ؤلاخؿان.

ٗت الظي امخل٪ ٖلُه الُالب ًٓهغ  مً الخانل  الىخاثج الكَغ

اإلا٣ابلت. و الخانل مً البدث الظ ٖمل الباخث ٖىض نالة اإلاٛغب فى 

ت الخ٩ىمُت الثالثت ماالهج,  ظا مسجض اإلاضعؾت الثاهٍى مسجض الٟالح َو

م٩ان َالب مٗهض ال٣لم ٌٗمل نالة الجماٖت. وعاي الباخث ان 

الصخهُت الُالب الضًيُت جم حك٨ُلها. ٖىضما ٌؿمٗىن ألاطان 

بىا مباقغة بلى اإلاسجض. و ٌٗملىن نالة ال٣بلُت و ٌؿخمغ الهالة طَ
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بهالة الجماٖت. و انهم زاقٗىن فى الهالة ًٓهغ ان الهالة ٢ض 

٩ًىن واحبا لهم. و التربُت الصخهُت ٚىض ألاعاء, ٖىض َحري ٚىىان 

ت الصخهُت ٦ما ًلى:  ًبحن ًٖ التًر

"التربُت الصخهُت هي الجهىص اإلاهممت والتي جىٟظ بك٩ل 

هجي لٛغؽ ٢ُم ؾلى٥ اإلاخٗلم اإلاغجبُت باهلل, ؤهٟؿىا, مج

بزىاهىا البكغ , والبِئت, والجيؿُت التي جخجؿض في ال٣ٗى٫ 

واإلاىا٠٢ واإلاكاٖغ وال٩لماث وألاٞٗا٫ ٖلي ؤؾاؽ ال٣ىاٖض 

 015ث٣اٞت."الالضًيُت, وال٣ىاهحن, وآلاصاب, والٗاصاث, و 

ىىين سلىن فى ج جطبيم هظام اإلاسىن العىامل الداعم و اإلالاوم .3

 بمعهد الللم اإلادزست الثاهىيت ؤلاسالميت الحىىميت الثالثت  الطالب

 ماالهج

مً زال٫ التربُت الصخهُت مً اإلاخىا٢٘ ان حك٩ل ٞغصا حُضا 

٣ا ٣ا لل٣ُم و اإلاٗاًحر الاًجابُت  إلاا جًٟل, والاٞغاص الظًً جهٝغ ٞو ٞو

اإلا٩ىهاث التي جىُب٤ في الخُاة الٗامت. جُب٤ُ جغبُت الصخهُت صازل 

الاؾاؾُه الالػمت لخد٤ُ٣ ال٣ُم اإلاخى٢ٗت ول٨ً  في جُب٤ُ ؤو جىُٟظ 

 اإلا٣اوم و الضاٖم في ه٣ل الصخهُت هدى الُالب.

                                                           
, التربُت الصخهُت, َحري ٚىىان,    015  .82(. الهٟدت, 8105) ال٠ بِخا, بىضٙو
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ًٖ الٗىامل الضاٖم و   مً اإلاالخٓت واإلاغا٢بت مً الباخث

ً شخهُت فى مٗهض ال٣لم مضعؾت  اإلا٣اوم جىُٟظ اإلاؿ٨ً في ج٩ٍى

ت الخ٩ىمُت الثالثت مااله  ج.الثاهٍى

ت، . ؤ ل، واإلاىاعص البكٍغ مً خُث ؾُاؾت الخ٩ىمت، والخمٍى

واإلاغا٤ٞ و البيُت الخدخُت واإلاغا٤ٞ لضٖم جىُٟظ التربُت 

الصخهُت حؿهُل الهٗىص لخىُٟظ الؿُاؾاث والخضابحر 

 اإلاخسظة في جىُٟظ التربُت الصخهُت.

ُت ٢ض بضؤ لخىُٟظ، اإلابرمجت بالٟٗل,ألاوكُت . ب ًٖ  والخٖى

 والخإًُض مً مضًغ اإلاضعؾت.صخهُت ال التربُت

  ألاما٦ً ن اإلاٗهض،ٖم مً حمُ٘ ؾ٩اا، وبضتالخاله اإلاىاجُ. ث

ؤو مم٨ىا، ٞهظ ٌؿهل لخىُٟظ و جُب٤ُ التربُت  تخاخاإلا

ت الخ٩ىمُت الثالثت  الصخهُت فى مٗهض ال٣لم مضعؾت الثاهٍى

 ماالهج.

ال٣ُاصة، ومثاال ًدخظي به مً اإلاغا٤ٞ و البيُت الخدخُت, . ر

 .ُظ التربُت الصخهُتؾخاطاث ٌؿاٖض ٦ثحرا في جىٟألاؾاجظ/ألا 

ألاخىا٫ البُئُت اإلاىاجُت، و صٖم ٧امل مً حمُ٘ الؿا٦ً . ج

 اإلاضعؾت و البِئت اإلاٗهض ال٣لم.
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بمٗهض ال٣لم   جُب٤ُ هٓام اإلاؿ٨ًو الٗىامل اإلا٣اوم فى 

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثت ى: اإلاضعؾت الثاهٍى  ماالهج َو

في اإلاٗهض ًٖ التربُت الصخهُت, ٞهم مسخل٠ اإلا٣ُمحن . ؤ

بدُث ًإزظ الهبر و الٗمل الكا١ للمضاعؽ الخؼبُت في 

مداولت لخد٤ُ٣ اإلاؿاواة في الخهىع بدُث جىُٟظ جُب٤ُ 

 التربُت الصخهُت ٦ما َى مخى٢٘.

ىامل البِئت اإلاِٗكُت . ب الؿُُغة اإلادضوصة ٖلي اإلاهاح٘ ٖو

عنض الُالبُت. و في َظٍ الخالت, ال حؿخُُ٘ اإلاضعؾت 

ٟا٫ في الخي.  ألن فى َظا الخا٫ ٧ان اإلاخٗلمحن  ؤوكُه ألَا

ض مً الى٢ذ في الاخضار اإلاضعؾُت, لظل٪ ال  ٣ًًىن اإلاٍؼ

ًم٨ىىا ان ه٩ىن ألامثا٫ في عنض ؤوكُه الُالب في بِئت 

 ؤلا٢امت.

ضم ؤلاَخمام . ث الُبُٗت م٩ان الا٢امت لِؿذ حُضة ٖو

ى ٖامل ٣ًُض حك٨ُل  شخهُت الىالضًً الى الُالب, َو

اإلاخٗلمحن. لِـ مً الؿهل لخىحُه اإلاخٗلمحن ل٩ُىن لها 

شخهُت اإلاخى٢٘. ألن الصخهُت مً الُالب مً مسخل٠ 
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وال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى اإلاٗلمحن في مغا٢بت شخهُت 

 الُالب حٗلذ لِـ ألامثل في ج٣ُُم شخهُت اإلاخٗلمحن

في ج٩ىًٍ شخهُت ًخم طل٪ مً زال٫ ج٠ُُ٨ بالٗاصة ؤلاًجابُت  

اإلاجز٫ واإلاضعؾت واإلاجخم٘. للمضعؾت ٦ماؾؿت عؾمُت ًجب ؤن جخًمً في 

الخٗلُم الصخهُت مً زال٫ حمُ٘ اإلاىاص الضعاؾُت جخ٩امل م٘ اإلاىاهج 

اإلاضعؾُت.  لخجؿُض الجىصة والضو٫ اإلاث٣ٟت في اهضوهِؿُا, لِـ ٣ِٞ ط٧ي 

 ًت.الصخهُتواإلاامً, ول٨ً ؤًًا ال٣اؾُت ال٣لب, ًٞال ًٖ 

٤ جغبُت  ٟا٫ في مجا٫ ال٣ُم التي جبضؤ في ؾً مب٨غة، ًٖ ٍَغ ألَا

خم الاخخٟاّ  باؾخمغاع والخأػع بحن جغبُت ألاؾغة، واإلاضعؾت، واإلاجخم٘.  ٍو

ضًً الٛغؽ و  ولظل٪ ٞان الخىاحؼ اإلاسخلٟت ال ج٩ىن خاحؼ ًٖ اإلاٍا

ت الخ٩ىمُت الثالثت  الخٗلُم الصخهُت فى مٗهض ال٣لم مضعؾت الثاهٍى

اإلاىاؾبت مً اإلاخى٢٘ ان جسُِ  الصخهُت ماالهج مً ؤحل جد٤ُ٣

 لبرهامج الظي ٢غع بالٟٗل.

في الخُاة الُىمُت، شخهُت الٟغص ًازغ البِئت اإلادُُت. الىاؽ 

الظًً ًد٣٣ىن هجاخا لضًه الٗضًض مً الهٟاث ؤلاًجابُت ٖلى وحه ٖام 

ى ما ٌٗني جداو٫ بجض  لضيهم ٖاصة في مداولت جد٤ُ٣ الخمُحز، َو

ظا ٌٗني الجهىص للخٟٔ ٖلى وباؾخمغاع لخد٣ُ ٤ الخمُحز في الخُاة. َو
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ُت ؤلاًمان و  ، الصخهُتجىمُت ؤهٟؿهم، ؤي مً زال٫ جدؿحن هٖى

 011.الخُاة والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، والاؾخٟاصة لخد٤ُ٣ قٗاع )عؾالت(

عاجىا اًلُاواحي اإلااحِؿخحر زٌٟ  .وجمكُا م٘ مٟهىم ؤٖالٍ، طعإ

ح ت شخهُت الُٟل، شخهُت صخُت ٚو َاب٘ نخي  .ر صخُتهٖؼ

لؤلَٟا٫ ال ٌٗني ؤبضا ؤن جٟٗل ألاقُاء التي هي ؾلبُت، بال ؤنها ال جؼا٫ 

 010 الؿلى٥ م٣ٗى٫.

ت الؿاب٣ت ٞالض٦خىعة عاجىا بًلُاواحي ج٣ؿم  اٖخماصا ٖلى الىٍٓغ

مُىلحن مً ؤزال١ الُالب َما ؤزال١ نخي وؤزال١ ٚحر نخي. الُالب 

ُاث ٞدؿب ول٨ً ؤزال٢ه بإزال١ نخي لِـ مً الظي الًٟٗل الؿلب

  011 ٖاصًا.

٣ت الخ٨ٟحر والؿلى٥ الظي َى همىطج الصخهُت مً ٧ل ٞغص  ٦ٍُغ

ؾىاء ٧ان صازل ألاؾغة واإلاجخم٘ وألامت والضولت. , في الِٗل والخٗاون 

ألاٞغاص الظًً لضيهم خؿً الخل٤ َى الٟغص الظي ٌؿخُُ٘ اجساط ٢غاعاث 

 . ؿخٗض لخؿاب ٧ل ؤزغ ٢غاٍع ى٥ ٖخباع ٢ُم الؿلًم٨ً ا الصخهُتَو

                                                           
( 8100)ؾىعاباًا: حُٟي للخُب ألاولى: التربُت الصخهُت فى اإلاضعؾت: ماطا, و٠ُ٦ و إلااطا. مدمض ؾُٗض,   011

 .8-0الهٟدت, 

 صخهُت في اإلاضعؾت؛ ماطا، ٠ُ٦ وإلااطا مً ألاخٝغ الخٗلُم، )ؾىعاباًا: حاٞامدمض ؾُٗض, حٗلُم ال 010

الم الغثِؿُت بغؽ,  .8-0(, م. 8100وؾاثل ؤلٖا
هجُب ؾلخً، الصخهُت وبىاء الخأػع الخٗلُم بحن اإلاضعؾت واإلاجز٫ لؤلَٟا٫ في حك٨ُل شخهُت,  011

المي الغثِس ي بغؽ,  ؾىعاباًا: حاٞا(  .8(, م. 8100ؤلٖا
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البِئت والجيؿُت و  ,بحن ألاٞغاص, ؤهٟؿىاو , البكغي ًغجبِ م٘ هللا ٖؼ وحل

ما٫ ٖلى ؤؾاؽ  ,وال٣ى٫ , واإلاكاٖغ, واإلاى٠٢, واضخت في الظًَ , صًنيوألٖا

والخال١ َى الؿلى٥ في  012والث٣اٞت والٗاصاث., الصخهُتو وال٣ىاهحن 

 .الخُاة الُىمُت ؾىاء في اإلاى٠٢ والٗمل

لضيهم ؤؾاؾا ازىحن مً بم٩اهاث، وهي حُضة وؤزغي  البكغ 

م ؾىعة الكام ًىن٠ الاًت  013.ؾِئت مً الٟجىع  2في ال٣غآن ال٨ٍغ

ل/ألاقغاع( والخ٣ىي )الخٝى مً هللا(. البكغ لضيهم ال٣ضعة ٖلى ازىحن،  )ٍو

ؤي بلى مسلى١ الظًً ٌٗخ٣ضون ؤو ٦ٟغوا الغب. اهداػ خٔ م٘ ؤولئ٪ 

 001 اع وألايغاع ألولئ٪ الظًً ال ًؼ٧ي هٟؿه.الظًً جؼ٧ي هٟؿها باؾخمغ 

هم اإلاٗلمحن لخهاثو الُٟل ج٩ىن مُٟضة في حٗل بِئت  ٞو

ٟا٫ في ؾً اإلاضعؾت ٖمىما في  ٟا٫. ومهاعة ألَا حٗلُمُت جضٖم همى ألَا

ت. ولظل٪،  اللٛت. مٗٓمهم مً ؤخب ؤن ًخدضر، زهىنا في اإلاجمٖى

هم ؤًًا بداحت بلى ًيبغي ؤن ًدُذ اإلاٗلم الُٟل ٞغنت للخدضر. مٗٓم

 ؤن ًخضعب ل٩ُىن اإلاؿخمٗحن الجُض.

                                                           
يخى, مدلو  012 ا, ًمني و ٍَغ  .50(, م. 8108مٟهىم والخٝغ همىطج الخٗلُم الصخهُت.)بىضووٜ: عقض ٦ٍغ
اإلاٛىُت بغؽ،  :حما٫ مٗغوٝ اؾمني, ٦خاب جُب٘ مجاوي الصخهُت حٗلُم في اإلاضعؾت، )حىحا٧اعجا 013

 .83(, م. 8108
ً الٟتر, التربُت الصخهُت, م.   001  .35اٚىؽ ٍػ
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 الباب السادس

 ؤلاخخخام

 الخالعت . أ

اؾدىاصا بلى هخاثج اإلاالخٓاث واإلا٣ابالث والىزاث٤ و٦ظل٪ جدلُل 

ذ لهاخب ال٩اجبا  الخالنت ٦ما ًلى: ؤزظ لبُاهاث التي ؤحٍغ

ًم اإلاؿ٨ً في هٓا ٤ُبُج .0 مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي ب الصخهُت ج٩ٍى

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت الثالثتاإلاضع  ألاوكُت  ٌٗنى ماالهج ؾت الثاهٍى

ُم ًٖ الدؿامذ بحن ؤمت الخٗل ُمُت ٣ًؿم ٖلى: الخٗلُم اإلاٗهضي,الخٗل

الهالة الجماٖت و الهالة الؿىت,  حٗلُم الٗباصة, ًٖ ؤلاؾالمُت,

 .الٗاصة فى اإلاٗهض مثل الٗاصة بل٣اء الؿالم و الدؿلم

ؤّن الُالب فى  الصخهُت ج٩ىًٍاإلاؿ٨ً في م ىٓاب مُتُٗلخال هخاثج .8

ٗت,  مٗهض ال٣لم ٢ض ٚغؽ الىخاثج الضًيُت ٌٗنى هدُجت ال٣ُٗضة, الكَغ

 .الصخهُتو 

الٗىامل الضاٖم و اإلا٣اوم فى جغبُت الصخهُت ٌٗنى اإلاغا٤ٞ و البيُت  .3

الخدخُت ًٞال ًٖ اإلاغا٤ٞ الضاٖمت, ألاوكُت اإلابرمجت بالٟٗل, 

م مً حمُ٘ الؿا٦ً اإلاٗهض, الضٖم مً الخالت اإلاىاجُت, الضاٖ
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الٓغوٝ البِئت. و الٗىامل اإلا٣اوم فى التربُت الصخهُت ٞهم مدضوص 

 .مً الؿا٦ً اإلاٗهض, مغا٢بت مدضوصة, و البِئت الصخهُت اإلاسخلٟت

 ؤلاكثراخاث . ب

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت مضعؾ .0 ماالهج, وبالخهىم الثالثت ت الثاهٍى

٦إٖلى ناخب في وي٘  ٖلى عثِـ اإلاضعؾت ٢ُاصة اإلاضعؾت

الؿُاؾاث التي جازغ ٖلى ج٣ضم مٗهض ال٣لم مً ؤحل الاؾخمغاع في 

ج٣ضًم الضٖم ال٩امل للبرامج  جىٟظ في حك٨ُل الصخهُت الضًني 

للُالب وحٗل بحن مٗهض واإلاضعؾت في هٓام واخض ُٞما ًخٗل٤ 

 بًٗها البٌٗ.

ال ؾُما مٗهض ال٣لم ؤلاؾالمي, وبا الخهىم الى اإلاغبي و اإلاغبُت و  .8

غ عئٍت ومهمت مٗهض  اإلاؿاولحن في مٗهض الظًً لضيهم صوع في جٍُى

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت  اصة  3و مضعؾت الثاهٍى ماالهج مً ؤحل ٍػ

جدؿحن الاهًباٍ وعنض اؾتراجُجُت حك٨ُل الصخهُت في 

 اإلاٗهض.

ت ؤلاؾالمُت الخ٩ىمُت  .3  3َالب مٗهض ال٣لم و مضعؾت الثاهٍى

هامج مٗهض للمكاع٦ت بك٩ل ٧امل وبهض١ ماالهج ٦هضٝ لخىُٟظ بغ 

يبغي ؤن ج٩ىن ٢اصعة ٖلى مماعؾت ال٣ُم  في جىُٟظ بغامج مٗهض, ٍو
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الضًيُت التي ق٩لتها مٗهض في الخُاة الُىمُت و اإلاضعؾت و ختى في 

اإلاجز٫. ٢اصعة ٖلى ؤن ج٩ىن ؤوؾىاة خؿىت للمخٗلمحن صازل مٗهض 

 هٟؿها وزاعج مٗهض.
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ُتٌ. 8111. مدمض اإلاباع٥, ابً جُمُت  :صاع ال٨خب الٗغبُت. الؿُاؾت الكٖغ

 .بحروث

، صاع الىٟاجـ : 0، ٍ هدى ز٣اٞت بؾالمُت انُلت. م8111َـ/0580. ٖمغ, ألاق٣غ

 .ٖمان

 حا٦غجا: جغوؿىحاها.بصاعة جغبُت اإلاٗهض. .  8112بلؿاَا, بًهام. 

 .صاع ٖمان: ألاعصن .لٗمل في ؤلاؾالمٌ. ا8118. ٖؼالضًً, الخمُمي

 .. ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝعمىهج البدث الٗلميم. 0323ٖثمان. , خؿً

صاع ال٣بلت . حضة: 0ٍ  ـؤلاؾالمُت الصخهُت .م0331َـ/0501, هظًغ. خمضان

 .للث٣اٞت ؤلاؾالمُت

غي  صاع الٟجغ  :اإلاضًىت اإلاىىعة. 5ٍ  ؤزال٢ىا. م0333َـ/0581, مدمض. عبُ٘ حَى

 .ؤلاؾالمُت

صاع الٟجغ : ، اإلاضًىت اإلاىىعة5ٍ  .م0333َـ/0581ؤزال٢ىا , مدمض.غي عبُ٘ حَى

 ؤلاؾالمُتـ

ت الٟلؿٟت والث٣اٞت في الخٗلُم.  .8100ع٢ُب, مدمض. حىحا٦غجا, ؾُا٢ها الىبٍى

 الجامٗت ؤلاؾالمُت للُب٘.

جغبُت الصخهُت فى اإلاضعؾت: ماطا, ٠ُ٦ و إلااطا ًٖ التربُت .  8100 ؾُٗض,مدمض.

الم ألاو٫.ؾىعا الصخهُت.  باًا: حاٞا وؾاثل ؤلٖا

ُيخى. ا.التربُت الصخهُت. 8108ؾمني, مدلو و ٍَغ  . بىضووٜ: عقض ٦ٍغ

ُت  .ابً جُمُتـ ج٣ضًم مدمض اإلاباع٥، صاع ال٨خب الٗغبُت، بحروث. الؿُاؾت الكٖغ
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صاع  ؤلاؾالمُتـ الصخهُتٖلم . م8111َـ/0581. ٖبضهللا بً, ؾ٠ُ ألاػصي

 .0ؤلاؾالمُت، ٍ  الصخهُتهى٫ مً ٞ .م٣ضاص ًالجً :ألاهضلـ

ؤلاؾالمُتـ م٣ضاص  الصخهُتٖلم . م8111َـ/0581. ٖبضهللا بً, ؾ٠ُ ألاػصي

 .، صاع ألاهضلـ0، ٍ ؤلاؾالمُت الصخهُتٞهى٫ مً  .ًالجً

ت ؤزال١ ال٣غآن. م0321َـ/0511, ؤخمض. الكغباحي ي: ب، 0ٍ. مىؾٖى ضاع الَٗغ

 .الغاثض الٗغبي بحروث

ت ؤزال١ ال٣غآن. م0321َـ/5110, ؤخمض. الكغباحي : صاع الغاثض .0، ٍمىؾٖى

 .الٗغبي بحروث

، جغجِب زالض الصخهُتم٩اعم  .م0330َـ/0501, ببً ؤخمض. نالر الٗثُمحن

 .0ابىنالر، ٍ 

الٟؿاص ؤلاصاعي ٦مٗى١ لٗملُاث الخىمُت ٌ. 0508. ٞهمي, نالح الضًً

اى:  .الاحخماُٖت والا٢خهاصًت ؾاث ألامىُت اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاالٍغ

 .والخضٍعب

الٟؿاص ؤلاصاعي ٦مٗى١ لٗملُاث الخىمُت  ..َـ0508. ٞهمي, نالح الضًً

اى: الاحخماُٖت والا٢خهاصًتـ  اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث ألامىُت الٍغ

ب   .والخضٍع

بت بحن اإلاضعؾت  .8100. هجُب, نلخا الخٗلُمي حؿدىض ًٖ الصخهُت الخأػع التًر

الم . شخهُتواإلاجز٫ لؤلَٟا٫ في حك٨ُل  ؾىعاباًا: حاٞا وؾاثل ؤلٖا

 .ألاو٫ 

ضان م ٍػ اء مهغ: ، 3، ٍ ؤنى٫ الضٖت. م0321َـ/0512. ٖبضال٨ٍغ صاع الٞى

 .للُباٖت

م ضان, ٖبضال٨ٍغ اء مهغ: ، 3ٍ  ؤنى٫ الضٖتـ. م0321َـ/0512. ٍػ صاع الٞى

 .للُباٖت
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 .، صاع اإلاجخم3٘ألاؾالم ويغوعاث الخُاة، ٍ ٌ. 8110. ٖبضهللا ٢اصعي 

غا١ الصخهُتتهظًب ٌ. 0550. صعاػ, ضهللاٖب ه، ج٣ضًم . وجُهحر ألٖا ابً مؿ٩ٍى

صؾخىع : بحروث ,خؿً جمُم، صاع م٨خبت الخُاة للُباٖت واليكغ

 .في ال٣غآن الصخهُت

صاع  . حضٍ:0، ٍ واإلاٗامالث الصخهُت. م0333َـ/0503 .مهُٟى, لٗضوي ٣ٞها

 .ماحض ٖؿحري 

، صاع الىٟاجـ : 0ٍ , ٞت بؾالمُت انُلتهدى ز٣ا. م8111َـ/0580. ألاق٣غ, ٖمغ

 .ٖمان

. حا٦غجا: بخُاء ٖلىم الّضًً, اإلاجلض ألاو٫, اإلاترحم: بؾماُٖل ًإ٦ب. 0323الٛؼالي.

 ِٞؿان.

ىحي ؤزال٢ُاث الخضمت الٗامت اإلاىٓمت الٗغبُت للٗلىم  م.0325, ؤخمض. ال٣ٍغ

ت ت. ٖمان: ؤلاصاٍع  .مُاب٘ الضؾخىع الخجاٍع

ىحي ؤزال٢ُاث الخضمت الٗامتـ اإلاىٓمت الٗغبُت للٗلىم  م.2503, ال٣غووي. ٢ٍغ

ت ت . ٖمان:ؤلاصاٍع  .مُاب٘ الضؾخىع الخجاٍع

بىضووٜ: هٓام جغبُت ؤلاؾالمُت, ) ؾلمان َاعون, الترحمه(.  . ٢0333ُب, مدمض. 

.  اإلاٗاٝع

ت ٌؿخىي الصخهُت. 8111 ٧ىؾىم, صووي. الجامٗت : . حىحا٦غجاالىٟؿُّ

 ؤلاؾالمُت للُب٘.

ؤلاحابت ٖلى جدضًاث مخٗضصة ألابٗاص جغبُت الصخهُت, . 8100 , ميؿىع.مدلو

 حا٦غجا: بىمي اؾ٩اعا.. الؼمً

صاع . حضة: 0، ٍ واإلاٗامالث الصخهُت٣ٞه . م0333َـ/0503. مهُٟى الٗضوي 

 .ماحض ٖؿحري 
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, ٦خاب اؾدُٗاب حٗلُم الصخهُت في اإلاضعؾت. 8108 مٗغوٝ حما٫ اؾمان.

 .حىحا٦غجا: صًٟا للُب٘

جغبُت الصخهُت. البىاء الىٓغي واإلاماعؾت )بلخاح الخٗلُم  .8100إلاٗحن, ٞخذ.ا

حىحا٦غجا: الغّػ الخ٣ضمي وجيكُِ ل٩ل اإلاٗلمحن وؤولُاء ألامىع(. 

الم.   وؾاثل ؤلٖا

اى:0، ٍ ًت ؤلاؾالمُتالصخهُتالتربُت . م0338َـ/0508. ًالجً, م٣ضاص  . الٍغ

 .صاع ٖلم ال٨خاب

اى: 0ٍ  ًت ؤلاؾالمُت،الصخهُتالتربُت . م3380َـ/0508. ًالجً, م٣ضاص . الٍغ

 .صاع ٖلم ال٨خاب

، 0ـ مدمض بً نالر الٗثُمحن، جغجِب زالض ابىنالر، ٍ  الصخهُتم٩اعم 

 .م0330َـ/0501

، صاع 3، ٍ ألاؾالم ويغوعاث الخُاةـ ٖبضهللا ٢اصعي م. 8112, مدمض. مىس ى

 .اإلاجخم٘

، الٗهغ الخضًث 8ٍ  .ؾالمفي ؤلا  الصخهُت. م0330َـ/0508. مىس ى، مدمض

 .بحروث

صاع ال٣بلت . حضٍ: 0ٍ  .ؤلاؾالمُت الصخهُت .م0331َـ/0501. خمضان, هظًغ

 .للث٣اٞت ؤلاؾالمُت

ت اإلاٗلم الخ٣ُ٣ي,  .م8101مدمض ٞغ٢ان. َضاًت هللا, بىاء ؤلاًمان بصخهُت ٢ٍى

 ؾىعا٦غجا: ٦خاب ًىما.وط٦ُت. 

، الٗهغ الخضًث 8، ٍ ؾالمفي ؤلا  الصخهُت. م0330َـ/0508ولضن, مدمض. 

 .بحروث



 

 

 

 

 ماإلاالخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 حدوال

 البياهاث اإلاخالفت

 ٢ؿم الخٗلُم. ؤ

 الىدُجت اهىإ اإلاسالٟت الىمغة

 1 الُٛب فى الخٗلُم و الخٗلُم اللُل 0

اصة الخٗلُم فى الخاعج بٛحر ؤلاطن 8  81 ًدب٘ ٍػ

 

 ٢ؿم الضٖىة. ب

 الىدُجت ؤهىإ اإلاسالٟت الىمغة

 1 ال ًهلي الجامٗت فى اإلاسجض 0

 1 ال ًصدر زُبت الهبذ الى ألاؾاجظ/ألاؾخاطاث 8

 1 ال ٣ًىم بدُبت الهبذ 3

 

 ٢ؿم ألامً. ث

 الىدُجت ؤهىإ اإلاسالٟت الىمغة

 1 ال ٌؿخإطن خحن ًسغج مً اإلاٗهض 0

 01 ٌؿخٗمل اصواث ألازغ بٛحر ؤلاؾدئظان 8



 

 

 

 11 ال٨ظب و الٟخىت 3

ىت 5  011 الٍؼ

 011 ١ و ٌؿخٗمل اصواث ٖحٍرٌؿؼ  1

 011 ًدمل و ٌؿخد٤ اإلاسظعاث ٚحر اإلاكغوٖت 0

 

 ٢ؿم اللٛت. ر

 الىدُجت ؤهىإ اإلاسالٟت الىمغة

ت ٝ و٢ث مٗحن 0  8 ال ًخ٩لم بااللٛت الٗغبُت و ؤلاهجلحًز

 1 ال ًٟدل ٦خابت اإلادايغة الى ألاؾاجظ و ألاؾخاطاث 8

 3 ال ٣ًىم با الخُابت 3

 1 صاثال ٨ًخب اإلاٟغ  5

 

PEMBERIAN POIN DAN SANKSI 

Pemberian poin diberlakukan per satu tahun. Adapun besar dan sanksinya sebagai 

berikut : 

1. Jumlah Poin 1 – 10 diberi peringatan secara lisan 

2. Jumlah Poin 11 – 20 diberi peringatan secara tertulis 

3. Jumlah Poin 21 – 50 diberi secara lisan dan tertulis serta dikomunikasi kepada orang 

tua 

4. Jumlah Poin 51 – 75 orang tua di panggil 

5. Jumlah Poin 76 – 100 orang tua di panggil atau di keluarkan 

BENTUK SANKSI 

a. Sanksi pelanggaran kategori ringan dengan poin 1 – 10 

1) Peringatan atau sanksi dari pengasuh 



 

 

 

2) Menulis ayat-ayat atau surat-surat pilihan Al Qur‟an 

b. Sanksi pelanggran kategori sedang dengan poin 11 – 50 

1) Surat pernyataan 

2) Membayar denda Rp. 10.000 per kegiatan yang ditinggalkan ketika terlambatkembali 

ke ma‟had 

3) Membaca surat-surat pilihan di depan kamar pengasuh 

4) Membaca Al qur‟an di depan satir setelah sholat maghrib di masjid Ihya‟ 

5) Ulumuddin dalam jangka waktu tertentu 

6) Membersihakn kantor ma‟had dalam jangka waktu tertentu 

7) Berdiri di lapangan saat tutorial malam dalam jangka waktu tertentu 

8) Belajar di depan kantor ma‟had saat tutorial malam dalam jangka waktu tertentu 

9) Skorsing tidak di izinkan keluar/pulang dalam jangka waktu tertentu 

 

c. Sanksi pelanggaran ketegori berat dengan poin 51 – 100 

1) Menulis surat pernyataan dan di tepel di mading / dibacakan di tempat wargama‟had 

2) Digundul bagi santri putra 

3) Memakai atribut pelangaran bagi santri putri 

4) Mengkomunikasikan dengan orang tua 

5) Memanggil orang tua 

6) Dikeluarkan dari ma‟had 

Jadwal Kegiatan Ma’had Al-Qolam 

Kegiatan santri dima‟had meliputi semua aktifitas yang berlangsung selama santri 

tinggal dua puluh empat jam di dalam ma‟had, adapun jadwal aktifitas sebagai berikut:   

 

 

1. Kegiatan Harian 

 

 

Waktu Kegiatan 

03.30 – 04.45 Qiyamul Lail, Sholat Subuh, Kultum 

 

04.45 – 05.30 Ta‟lim Ma‟hadi 

 

05.30 – 06.30 Mandi, Sarapan dan persiapan berangkat 

sekolah 

 

06.30 – 15.30 KBM di Madrasah 



 

 

 

 

15.30 – 17.00 Istirahat/Ekstra kurikuler 

 

16.30 – 17.00 Mandi, Makan, Persiapan ke Masjid 

 

17.30 - 19.30 Sholat Maghrib, Ta‟lim Ma‟hadi, Sholat 

isya‟ 

 

19.30 – 20.00 Istirahat 

 

20.00 – 21.30 Tutorial/ Belajar Bersama 

 

21.30– 03.30 Istirahat 

 

 

2. Kegaiatan Minggu 

 

 

Kegiatan Waktu Hari 

Pembacaan yasin dan tahlil 

 

18.00 – 19.00 Malam Jum‟at 

Ahad Olah raga, kerja bakti(Ro‟an) 

 

05.00 – 08.00 

 

Ahad 

Lailatut Thalibin 19.00 – Selesai 

 

Sabtu Malam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PANDUAN PENGUMPULAN DATA DOKUMEN PADA OBYEK 

PENELITIAN 

 

 

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN PENGUMPULAN DOKUMEN 

1. Tanggal   : Jumat, 19 Januari 2017 

2. Tempat   : Kantor Ma‟had Al-Qolam 

3. Alamat   : Jl. Bandung No. 50 Malang 

4.  Nama peneliti  : Muhammad Shofarul Adam 

 

BAGIAN B : DATA DOKUMEN OBYEK PENELITIAN 

 

No. Jenis Dokumen Ada Tidak Ada 

1.  Profil Ma‟had   

2.  Visi Ma‟had   

3.  Misi Ma‟had   

4.  Tujuan Ma‟had   

5.  Struktur Organisasi   

6.  Kegiatan Ma‟had   

7.  Sarana dan Prasarana   

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 



 

 

 

 

InstrumenPenelitihan 

Pedoman Wawancara: 

1. Kepala Ma’had Al-Qalam MAN 3 Malang 

a. Kapan berdirinya Ma‟had Al-Qalam ? 

b. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Ma‟had Al-Qalam ? 

c. Apa tujuan yang ingin dicapai dari berdirinya Ma‟had Al-Qalam ? 

d. Mengapa harus ada di Ma‟had Al-Qalam ? 

e. Bagaimana proses penerapan system asrama di Ma‟had Al-Qalam ? 

f. Bagaimana proses pembelajaran di Ma‟had Al-Qalam  ? 

g. Bagaimana kegiatan extra yang ada di Ma‟had Al-Qalam ? 

h. Bagaimana proses pendidikan karakter di Ma‟had Al-Qalam ? 

i. Apa factor pendukung dan penghambat dalam pendidikan karakter di Ma‟had Al-

Qalam ? 

 

 

 

2. Ustadz/ustadzah Ma’had Al-Qalam MAN 3 Malang 

a. Apa kegiatan di Ma‟had Al-Qalam ? 
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Implementasi 

Program Asrama 

dalam pembentukan 

karakter (studikasus 

di Ma‟had A-Qalam 

MAN 3 Malang) 

Implemetasi 

program 

asrama 

Adanya rasa senang Merasa senang dalam menjalankan 

kewajiban dan menjauhi larangan. 

Kepuasan dari 

kegiatan yang 

diminati 

Merasa puas ketika sudah 

menjalankan tugas atau kewajiban 

Partisipasi aktif tanpa 

dipaksa 

Tidak membolos dalam hal kegiatan 

 

Lebih menyukai 

kegiatan tertentu 

tersebut 

Lebih suka melaksanakan kegiatan 

dari pada bermain dan bergurau 

Pembentukan 

karakter
111

 

Tanggungjawab Memfungsikan elemen warga sekolah 

tanggung jawab dalam segala hal 

kegiatan maupun tugas 

Kerja sama Memfungsikan elemen warga sekolah 

sebagai mitra dalam usaha 

membangun karakter 

Peduli Mengidentifikasikan karakte 

rmencakup pemikiran, perasaan dan 

perilaku 

Disiplin Memfungsikan elemen warga sekolah 

untuk menati segala peraturan yang 

dibuat 



 

 

 

b. Berapa jumlah ustadz/ustadzah dan santri di Ma‟had Al-Qalam ? 

c. Apa materi yang diajarkan kepada santri Ma‟had Al-Qalam ? 

d. Bagaimana pembagian alokasiwaktu dan pengelolaan kelas Ma‟had Al-Qalam ? 

e. Apa pedoman pengajaran di Ma‟had Al-Qalam ? 

f. Bagaimana proses implementasi program asrama dalam pembentukan karakter 

siswa di Ma‟had Al-Qalam ? 

g. Apa factor pendukung dan penghambat dalam pembentukan karakter siswa di 

Mahad Al – Qolam ? 

 

3. Santri Ma’had Al-Qalam MAN 3 Malang 

a. Apa kegiatan di Ma‟had Al-Qalam ? 

b. Apakah kamu senang belajar mengikuti kegiatan di Mahad Al- Qolam ? 

c. Apa penyebab kamu malas untuk melakukan kegiatan mahad ? 

d. Pernahkah kamu membolos kegiatan ? 

e. Lebih suka mana kamu, mengikuti kegiatan asrama daripada bermain dan 

bergurau ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUAN WAWANCARA TENTANG DATA 

OBYEK PENELITIAN 



 

 

 

 

A. Informan   : Direktur ma’had 

Nama   :. Gunawan M.Ag, M.Pd 

Waktu/Tempat : 9 Januari  2017 / rumah dinas MAN 3 Malang (rumah beliau) 

 

1. Kapan berdirinya mahad Al Qolam? 

“Ma‟had Al-Qolam ini.berdiri pada Bulan Juni tahun 2010. Dulu awal mulanya adalah hibah 

dari Kemenag kota Malang. Dan pada akhirnya bisa dihibah kan lagi kepada MAN 3 kota 

Malang untuk di kelola dan dimanfaatkan”  

 

2. Apa visi dan misi mahad mahad Al-Qolam? 

“Visi kita yaitu alim, abid, dan hanif. Alim ini mencetak generasi yang kaya akan 

pengetahuan, setelah dia kaya akan pengetahuan, diharapkan siswa bisa menjadi seorang 

hamba sejadi yaitu mengamalkan ilmunya. Setelah itu siswa diharapkan memiliki akhlak 

yang baik, jadi hubungan itu tidak hanya pada Allah tapi juga sesama manusia” 

 

3. Mahad Al Qolam diperuntutkan kepada siapa saja? 

“Ma‟had diperuntuntan bagi siswa MAN yang berkeinginan tinggal di ma‟had. Tapi tidak 

sembarangan yang masuk itu mas, kita juga ada tes masuk ma‟had, apakah calon santri ini 

benar-benar menginginkan mendapat pembinaan dari ma‟had dan memang memiliki 

kualifikasi sebagai santri ma‟had Al-Qolam” 

 

4. Bagiamana hubungan mahad dengan madrasah? 

“Alhamdulillah hubungan ma‟had dengan madrasah akhir-akhir ini kita sudah bisa berjalan 

satu system, jadi apa yang terjadi di ma‟had bisa mempengarui di madrasah. Seperti apabila 

ada santri yang melakukan pelanggaran berat, dan harus dikeluarkan maka, dia juga harus 

dikeluarkan dari madrasah. Satu lagi mas,kegiatan kita juga sudah sering menjadi satu 

kesatuan.” 

 

5. Nilai-nilai hasil apa yang harus dimiliki oleh siswa di sini? 

“Tujuan dari ma‟had ini yaitu agar terbentuknya kepribadian siswa yang Islami (Syakhshiyah 

Islamiyah), memiliki landasan akidah yang kuat, istiqamah dalam beribadah, ber-akhlaqul 

karimah, dan mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional (Arab dan Inggris), Hal 

tersebut ditandai dengan siswa memiliki pemahaman aqidah islamiyah yang benar dan 

mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang Al Quran dan Al 

Hadits serta mampu bersikap dan berperilaku sesuai ajaran Al Quran dan Al Hadits, 

pemahaman yang benar tentang ibadah dan mu’amalah serta mampu mempraktekkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan berbahasa asing secara aktif, pengalaman yang 

integratif dalam sistim pengajaran dan pembinaan 

kehidupan sosial keagamaan.” 

 

 



 

 

 

WAWANCARA IMPLEMENTASI PROGRAM MA’HAD DALAM PEMBENTUKAN 

KARAKTER SISWA 

 

 

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 

 

1. Tanggal  : 7 Januari 2017 – 20 Februari 2017 

2. Tempat  : Kantor dan area sekitar Ma‟had Al-Qolam 

3. Alamat  : Jl. Bandung No. 50 Malang 

4. Nama peneliti : Muhammad Shofarul Adam 

BAGIAN B     : PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Informan  : Direktur Mahad 

2. Nama   : Ust. Moh. Chandra 

3. Waktu/Tempat : 17 Januari 2017 / Rumah Pengasuh 

 

1. Bagaimana system pembelajaran yang digunakan dalam membentukkarakter religius 

siswa? 

“Sistem pembelajaran ini, yang utama yaitu dengan ta‟lim, “Ta‟lim ini memang sangat 

singkat, tapi kita usahakann dengan waktu singkat ini, bisa mengena ke hati anak-anak. Ya 

seperti ngajinya sedikit, terus penjelasan yang yang diperjelas dan dikembangkan sesuai 

dalam kehidupannya mereka. Meskipun kendalanya ada yang ngantuk ya kita wajar, mungkin 

terlalucapek, biasanya mereka pulang jam setengah empat. makanya kita ingin memberi 

materi banyak juga tidak mungkin. Makanya sebagian ustad yang disisipi humor biar tidak 

ngantuk” 

 

2. Bagaimana cara anda dalam menjadikan siswa memiliki aqidah, syariatdan akhlak 

yang baik? 

 

“ya caranya liwat kegiatan ta‟lim ini. Karena kita di bagian pendidikana dan pengajaran. 

Agar aqidah, syariat dan akhlak siswa bagus ya saya melakukan pemilihan materi yang tepat 

bagi siswa itu apa? Seperti kitab akhlak kita memperlajari taisirul kholaq, dan kitab hadis, 

dll.” 

 

3. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan agar hasil karakter siswa 

terbentuk? 

“kegiatan pembelajaran di ma‟had ini, selain ta‟lim yaitu dengan membelajarkan siswa agar 

bisa hidup dengan perbedaan. Karena sekollah ini dasarnya negeri, jadi tidak bisa dipaksakan 

NU saja atau Muhammadiya saja. Sampyan lihat tadi terkadang pakai qunut kalau imam 

sholatnya NU, begitupun sebaliknya. Tapi bukan berarti kita tidak mengajarkan doa-doa 



 

 

 

kepada semua siswa. Meskipun begitu, kita tetap ada monitoring doa dan wirid harian di 

pengasuh masing-masing mas. ” 

 

4. Kapan dilakukan ta‟lim, pengajian? siapa pengajarnya (pematerinya)? apakah ada 

kriteria khusus menjadi pengajar? 

“Ta‟lim ini dilakukan setiap setelah subuh dan maghrib mas. Yang setelah magrib kajian 

keagamaan, dan setelah subuh kajian kebahasaan. Untuk pengajarnya ya semua pengasuh 

yang ada di ma‟had. Tentang kriteria pengajar itu yaitu mereka yang memiliki background 

pesantren yang baik” 

 

5. Materi (kitab) apa yang di sampaikan saat ta‟lim? 

“Materi yag diajarkan yaitu, hadis, al-quran, tajwid, hadis, fiqhdan ibadah amaliyah. Untuk 

nama-nama kitabnya banyak masdiantaranya taisirul kholaq, safinatun najah, dll. Pokoknya 

lebihjelasnya ada di buku pedoman mas.” 

 

6. Bagaimana kendala dalam kegiatan pembelajaran siswa di ma‟had? 

“Ta‟lim di ma‟had ini memang tidak 100% lancar ada saja kendala-kendala yang dihadapi. 

Yaitu, kurang memperhatikan saat diterangkan, atau rame sendiri ada yang tidur malah, ya 

mungkin karena capek sudah sekolah seharian” 

 

7. Bagaimana pelaksanaan reward dan punishment di ma‟had? 

“.... untuk membentuk religusitas siswa tidak bisa hanya dengan ikut kegiatan saja harus ada 

hukuman dan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada siswa. Supaya terus bisa terkontrol 

kegiatannya. Seperti anak tidak jamaah sekali disuruh untuk menbaca al-quran di halaman 

rumah pengasuh, menulis al-quran, yang penting beredukasi. Kalau hadiah itu biasanya 

berupa buku tulis atau apalah yang bisa bermanfaat bagi siswa.” 

 

8. Apa kendala dalam implementasi pemebentukan karakter siswa, khususnya shalat 

malam yang kurang terlaksana? 

“Memang dek, kita ada progam sholat malam, akan tetapi inimrupakan hal yang paling sulit 

dalam peksanaannya. Ingin dariustad taufiq selaku konsultan dakwah menginginkan 

akandilakukan seminggu sekali saja. Akan tetapi pernah dilaksanakanyang benrangkat hanya 

sedikit. Makanya kita hanyamenganjurkan sholat di dalam kamar, dengan miminta setiap 

pengasuh membangunkan lebih awal dan menyuruh sholat malam dikamar. Yang putri itu 

diajak sholat malam itu sulit, ya mungkin karena masih manja-manja. Kendalanya mungkin 

mereka sudah capek sekali karena sudah satu hari penuh merekaberaktivitas, dan jam 10 an 

mereka baru istirahat, lha itu belumyang ada tugas atau ulangan besok” 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informan   : Siswa 

Nama    : Ahmad fanny Maulana 

Waktu/Tempat  : 17 Januari 2017 / Halaman Kantor Ma’had 

 

1. Apakah ada hasilnya bagi anda dalam program pembentukan karakter di ma‟had 

ini? 

“Dengan ikut ta‟lim itu mas, ada lah kontribusi bagi saya untuk melakukan apa yang 

diperoleh dari ta‟lim. Seperti syarat wudhu‟ dan tata caranya itu seperti apa, mungkin apa 

yang tidak saya dapat sebelumnya bisa saya dapat. Masalah terkini yang mungkin saya belum 

tau kejelasannya, saya dapat dari ta‟lim. Karena disini enak kita bebas bertanya. Kedua, 

fasilitas yang diberikan juga sangat mendukung seperti bimbingan oleh pengasuh dan masjid 

yang dekat dengan tempat tinggal kita” 

 

Informan   : Siswa 

Nama    : Nizar Alfan 

Waktu/Tempat  : 17 Januari 2017 / Halaman Kantor Ma’had 

 

1. Menurut anda apa yang menyebabkan sulit melakukan sholat malam? 

“Ya memang si untuk sholat malam ini terasa berat, karena kita sudah capek sekali mas, 

pulang sekolah jam 4 sore, lalu istirahat dan membersihkan badan lalu maghrib kegiatan lagi 

sampai malam. Meski ada sound berbunyi ya masih terasa berat gitu apalagi teman sekamar 

tidak ada yang bangun untuk shalat malam jadi ketularan. Tapi sesekali masih lah saya shalat 

malam.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACUAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PROGRAM MA’HAD DALAM 

PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA 

 

BAGIAN A : DATA PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 

 

1. Tanggal  : 7 Maret 2017 – 20 Maret 2017 

2. Tempat  : Kantor dan area sekitar Ma‟had Al-Qolam 

3. Alamat  : Jl. Bandung No. 50 Malang 

4. Nama peneliti : Muhammad Shofarul Adam 

BAGIAN B     : PERTANYAAN WAWANCARA 

 

Informan  : Pengasuh Ma‟had 

Nama   : Ust. Gunawan M.Ag M.Pd  

Waktu/Tempat : 19Januari 2017 / di area halaman MAN 3 Malang 

 

1. Nilai-nilai religius apa yang yang harus dimiliki oleh siswa di ma‟had Al-Qolam? 

“Nilai-nilai religious merupakan nilai-nilai yang berkenaan dengan agama/tuhan. Anak 

melakukan apa yang diajurkan oleh agama islam berarti dalam dirinya telah terbentuk 

karakter religiusnya dalam dirinya. Lha dengan adanya ma‟had ini salah satunya yaitu untuk 

menanamkan nilai-nilai religious kepada siswa agar menjadi anak anak yang taat beribadah 

dan memilki akhlak karimah selain memiliki kecerdasan otak. Oleh karena itu ma‟had 

merumuskan beberapa nilai nialai dasar kemahdan sebagai landasan dalam melakukan 

apapun. Dalam nilai-nilai dasar kema‟hadan yang dirumuskan Nampak jelas bahwa nilainiali 

religious itu tercermin dalam nilai keislaman…..””. 

 

2. Upaya apa saja untuk menanamkan nilai aqidah, syariat, akhlak siswa? 

 

“... dalam rangka membentuk karakter religious siswa, yang pasti ya seperti sholat jama‟ah, 

ta‟lim. Disini setiap hari selasa setelah sholat isyak melakukan mushafahah (salaman) antara 

pengasuh dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan pengurus. Hal ini dilakukan 

guna segala kesalahan yang terjadi selama sehari tadi bisa dimaafkan, sehingga mereka bisa 

hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain. Kan dosa itu tidak hanya kepada Allah 

juga, tapi juga sesama manusia juga” 

 

 

3. Kegiatan apa saja di ma‟had yang mencerminkan sebagai anak yang memiliki 

religius? 

“ Semua kegiatan di ma‟had pada umumnya untuk membentuk karakter religius siswa dan 

kebahasaan siswa. Ya seperti disini itu ada sholat jamaah, ta‟lim, puasa senin kamis, tahsin, 

tahfidh.” 

 



 

 

 

Informan   : Siswa 

Nama    : Ahmad Faisal Fanani 

Waktu/Tempat  : 17 Januari 2017 / Halaman Kantor Ma’had 

 

1. Apakah anda terpaksa tinggal di ma‟had? 

“Tidak, mas ini kemauan saya kok. Karena saya berasal dari amongan yang jauh dari rumah. 

Yang membuat tertarik saya itu ya ada ma‟hadnya. Ah enak tidak usah cari kos-kosan.” 

 

2. Apakah anda melaksanakan semua kegiatan ma‟had dengan terpakasa atautidak? 

“Alhamdulillah mas, jujur saya di ma‟had ini merasa sangat senang, sehingga mengikuti 

semua kegiatan itu kayak ringan gitu, karena mungkin kebiasaan saja. Tapi pernah lah sekali 

terpaksa itu, karena kecapean dan terlalu banyak tugas” 

 

3. Apakah anda mengetahui dan telah melaksanakan kewajiban sebagai umatislam? 

Seperti sholat, dll? 

“Alhamdulillah mas,,,,,kalau di ma‟had saya bisa sholat jamaahterus, ya pernah lah sekali dua 

kali tidak jamaah. Dan kegiatanma‟had lain, kan semua itu ada absennya mas. Kalau kita 

seringgak masuk ya tidak lulus ma‟had mas.” 

 

4. Menurut anda, apakah religiusitas siswa di ma‟had sudah terbentuk? 

“Menurut saya sih,,,sudah mas….alhamdullah antusias temanteman itu sudah bagus dalam 

progam pembentukan karakter religius. Tapi masih ada sebagian juga mas yang males sholat 

jamaah, ta‟lim dan lain-lain” 

 

Informan   : Siswa 

Nama    : Nurul Ulfa 

Waktu/Tempat  : 17 Januari 2017 / Halaman Kantor Ma’had 

 

 

1. Menurut anda apa yang menyebabkan sulit melakukan kegiatan sholat malam? 

“ ya memang untuk sholat malam in terasa berat karena kita sudah capek sekali mas, pulang 

sekolah jam 4 sore, lalu istirahat dan membersihkan badan lalu magriban kegiatan lagi 

sampai malam. Meski ada sound syestem berbunyi masih terasa berat begitu apalagi teman 

sekamar tidak ada yang bangun untuk kegiatan jadi ketularan. Tapi sesekali masih solat 

malam mas” 

 

 

 

 

  



 

 

 

Aktivitas kegiatan di Mahad Al-Qolam MAN 3 Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

wawancara bersama responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 السيرة الراجيت

 

 : مدمض نٟغ ألاصام    ؤلاؾم

 08001021:    ع٢م ال٣ُض

 0338اٚؿُىؽ  3: المىجان,   ن اإلاُالص وجاعخهاإلا٩ا

 : ٧لُت التربُت و الخٗلُم/ التربُت ؤلاؾالمُت ٧لُت/٢ؿم 

 8108:   ؾىت بضاًت الضعاؾت

ت: بٛىباباصان, مى٣ُت:    الٗىىان : ٢ٍغ

 ٦غوٛبُيىٛىن, مضًىت: المىهجان 

 120831031551:   همغة الهاج٠

ض ؤلال٨ترووي  shofaruladam@gmail.com:   البًر

 

 8101ؾبخمبحر  83ماالهج,         

 الُالب        

 

 مدمض نٟغ ألاصام        
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