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اَضي َظا البدث ملً ًٓاعبني مً املخؼ الى هبؼ َظا اللب ألان، ابي "الخاج دمحم 

ٗان صناءٍ ؾالحي في إلاحغاء وهطُدخه نماصي في الهمل. وأمي ز لُلي" الظي 

ٗاهذ عخمتها خطني في مٓابلت الخُاة وحصجُهها ْىحي  "الخاحت لؿُُت زلُلي" التي 

في الهِشت. اْٛى لهم: ال اْضع لجؼاء ما حهمل لي الا اصنى هللا نس ى ان ًمضها بؿٛى 

ؿغ امىعَم. والى ئزىحي حمُها  والى مههض مُخاح الهلىم ماالهٔ. نس ى وصختهم َو

 هللا ان ًداَك٘م حمُها جدذ قل مغغاجه.

ا واخضا مىظ ضًاعي ختى ألان، مىظ لم انٍغ شِئا  والى حمُو مً نلمني ولى خَغ

ىعا ال نهاًت له. ال واَغا مَى  البخت، اْٛى ل٘م ش٘غا حٍؼ

بضناءٖم ان حمُو َإالء اْضم َظا البدث البؿُـ نلى ٗل َٓغي في الهلىم عحاء 

ى ؾبُل الضنىة. وؿأٛ هللا ل٘م ولىا ممً جدذ لىاء هبِىا  اؾخُٓم َظا الؿبُل َو

 ال٘غام بىهمت ماالنحن عأ ث وال أطن ؾمهذ وال زؿغ نلى ْلب بشغ.
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 مسحخلص البدث

ُت مدبت ألابىاء الى خُل  واملضعؾاثالخهاون بحن ألاباء . 4102ىت، في. املُ٘ت، زٍؼ في جْغ

م في بغهامج جدُُل الٓغأن ( ٗىهضام لٙي PTPTبهض عوغت حهلُم الٓغأن ) بمغخلت الٓغأن الٍ٘غ

. ْؿم التربُت إلاؾالمُت. ٗلُت نلىم التربُت والخهلُم. حامهت مىالها ماالهٔ. البدث الجامعي

: الضٖخىع الخاج ئمام مؿلمحن املاحؿخحر. مالٚ ئبغاَُم  إلاؾالمُت الخٙىمُت ماالهٔ. املشٍغ

 PTPT: الخهاون، مدبت ألابىاء لخدُُل الٓغأن، كلمة الرئيسية

 

ٗل ألابىاء لهم خٔ في التربُت ئما مً ألاؾغة واملضعؾت واملجخمو. ٗل مً ألاباء وألاؾاجُظ لهم 

ص ان ًجهل ألابىاء مً الخاَكحن َُدخاج صوع مً ٖالَما صوع مهم في جىمُتهم. َلظالٚ، اطا أعا

ُت مدبتهم َُه.  في جْغ

 

م، 0وأَضاٍ َظا البدث هي: ) ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ ( لبُان صوع ألاباء في جْغ

 ( لبُان الخهاون بُجهما َُه.0( لبُان صوع ألاؾخاطاث َُه، )4)

 

الُُ٘ي الىضُي مً البُاهاث التي جىاٛ مً  لىضٛى جلٚ الهضٍ، حؿخهمل مٓاعبت البدث

 املُضان. وجٓىُاث حمو البُاهاث مً زالٛ املٓابلت واملالخكت والخىزُٓاث.

 

ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن ًٙىهىن ْضوة و 0هخاةج َظا البدث هي: ) ( صوع ألاباء في جْغ

ً و مصجهحن. إلاؾتراجُجُت املؿخهملت َُه مخىىنت ن لى خؿب جغبُت ألاباء مىؾلحن ومضًٍغ

غ ملخخلِ ألابىاء نلى خؿب شٙل الخػاهت، ) صوع ألاؾخاطاث َُه ( 4ومهىتهم وأما الخهٍؼ

. إلاؾتراجُجُت املؿخهملت ٖما ْض جبتها جٙىن ْضوة ومطمما ومصجها ومضًغا ومؿدشاعا ومُٓما

جي، ) الخهاون ( 0املضًغ الغةِس ي ألاؾخاط صخالن ػعٖش ي. وأما الهٓىبت ملخخلِ ألابىاء جضٍع

بُجهما ًجغي حُضا ئما مباشغة ويحر مباشغة، َاألٛو مً زالٛ ٖخاب املغاْبت والدؿمُو 

 وأوشؿت إلاحخمام مو ألاباء، والثاوي ًجغي حُضا مً زالٛ صَانت ألاباء نلى أوشؿت املإؾؿت.
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ABSTRACT 

Makkiyah, Khuzainatul, Fia. 2018. Collaboration of parents and teachers in 

improving the children’s interest of memorize Alqur’an Al-Kaarim in Pasca TPQ 

Tahfidz Program (PTPT) Gondanglegi Malang. Thesis, Islamic Education 

Department, Faculty of Tarbiyah and Teaching Training Ilmu, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Advisor: Dr. H. Imam Muslimin, M.Ag. 

Key words: Collaboration, Childrend’s interest of memorize Alqur’an, PTPT 

Every child should has a  good education from family, School and Society. Each 

parent and teacher has an equally important role in child development. Therefore, 

if  want to make a child memorize Al-Qur'an, it is necessary collaboration role of 

parents and teachers in increasing their interest to memorize Al-Quran. 

The purpose of this research  are  to: (1) to discriminate the role of parents in 

increasing the  children’s  interest to memorize Alqur'an Al-Karim in Pasca TPQ 

Program Tahfidz (PTPT) Gondanglegi Malang, (2) to discriminate the role of 

teacher  in that case, (3) ) to discriminate collaboration of parents and teacher in 

that case. 

To achieve objectives above, used descriptive qualitative research approach 

through data obtained from the field. And data collection techniques are through 

interviews, observations and documents. 

The results showed that, (1) the role of parents in improving the children’s interest 

to memorize the Qur'an is as a catalyst, managers, facilitators and motivators. The 

strategies they use to increase the children’s interest of memorizing the Qur'an 

differ depending on the educational background of the parents and the profession 

while the punishment used against child offenses in established strategies depends 

on the pattern of care they use, (2) the role of teachers in increasing the children’s 

interest to memorize Al-Qur'an is as Role model, Designer, Motivator, managers, 

Counselor and evaluators. The strategies used according to those established and 

directed by the central Qiroati coordinator of KH. Dahlan Zarkasyi. While 

punishment is used when children violate existing provisions with a gradual, (3) 

Collaboration among parents and teachers runs well, either directly or indirectly 

collaboration through control book, Simaan in front of teachers and Perents’ 

meeting activity. While Indirectly runs well through from parents’ support 

through institution activity.  
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ABSTRAK 

Makkiyah, Khuzainatul, Fia. 2018. Koloborasi Orang Tua dan Guru dalam 

meningkatkan kecintaan anak terhadap menghafal Alqur’an Al-Karim di Pasca 

TPQ Program Tahfidz (PTPT) Gondanglegi Malang. Skripsi, JurusanPendidikan 

Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Dr. H. Imam Muslimin, 

M.Ag. 

 

Kata Kunci: Koloborasi, kecintaan anak menghafal Al-Qur’an, PTPT 

 

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan baik dari keluarga, Sekolah dan 

Masyarakat. Masing-masing dari orang tua dan guru memilki peran yang sama-

sama pentingnya dalam perkembangan anak. Oleh karnanya, jika ingin 

menjadikan anak penghafal Al-Qur’an maka diperlukan koloborasi peran orang 

tua dan guru dalam meningkatkan kecintaan mereka untuk menghafal Al-Quran. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) untuk mendiskrisikan peran orang tua 

dalam meningkatkan kecintaan anak terhadap menghafal Alqur’an Al-Karim di 

Pasca TPQ Program Tahfidz (PTPT) Gondanglegi Malang, (2) untuk 

mendiskrisikan peran Guru dalam hal tersebut, (3) untuk mendiskrisikan 

koloborasi orang tua dan Guru dalam hal tersebut. 

 

Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan pendekatan penelitian kualitatif  

deskriptif melalui data yang diperoleh dari lapangan. Dan teknik pengumpulan 

data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumen.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) peran orang tua dalam meningkatkan 

kecintaan anak untuk menghafal Al-Qur’an adalah sebagai katalisator, menejer, 

fasilitator dan motivator. Strategi yang mereka gunakan untuk meningkatkan 

kecintaan anak untuk menghafal Al-Qur’an berbeda-beda tergantung dengan latar 

belakang pendidikan orang tua dan profesinya sedangkan hukuman yang 

digunakan terhadap pelanggaran anak dalam strategi yang telah ditetapkan 

tergantung dengan pola asuh yang mereka gunakan, (2) peran guru dalam 

meningkatkan kecintaan anak untuk menghafal Al-Qur’an adalah sebagai 

Kasalitator, Motivator, Konselor, creator, Menejer dan evaluator. Strategi yang 

digunakan sesuai yang ditetapkan dan diarahkan oleh kordinator Qiroati pusat 

KH. Dahlan Zarkasyi. Sedangkan hukuman yang digunakan apabila anak 

melanggar ketetapan yang ada dengan secara bertahap, (3) Koloborasi orang tua 

dan guru berjalan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerja sama 

secara langsung melalui buku kontrol, simaan dihadapan orang tua dan guru serta 

kegiatan pertemuan wali murid Sedangkan yang secara tidak langsung berjalan 

baik melalui dukungan orang tua terhadap kegiatan lembaga.   
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 البدث زلُُت. أ

م مً زالٛ الخهلُم َإلا  خمام نلى حشُ٘ل الصخطُت لخيشئت الشهب الٍ٘غ

م نشغون ؾىت  الظي  الىؾىُت   نً هكام التربُت 4110الجُض ًٙىن في الٓاهىن الْغ

م في جثُِٓ خُاة ألا ًخؿىع الُ٘اءة وحشُ٘ل الصخطُت وخػاع  مت ة الشهب الٍ٘غ

م لُٙىهىا مً غ مٓضاَع حن نلى هللا حهالى ومدؿىحن في املإمىحن واملخٓ و ًٌغع جؿٍغ

 زالّ والصخت والهاملحن واملبخضنحن واملؿخٓلحن والىؾىُحن واملؿئىلحن.ألا 

َظا ًمان باهلل. و لٔ الخاٛ الُهاٛ َى إلا نلى طالٚ الٓاهىن ًبحن أن  املُخاح لخ

. زم الهمل الطالح الظي ًضاَو نلى ٌؿاوي نلى ْٛى البيشاؾُال ألا  َما مان. و ًإلا ٛو
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 0(044)اليؿاء : 

ت الشهب َى جؿبُٔ جغبُت الصخطُت في بِئت املضعؾت او  حتهاصأخض إلا  في جٍٓى

عؽ ناصة خؿىت للؿالب لُخأصبىا أصبا امالتربُت. جغبُت الصخطُت ًجتهض لُمإؾؿت 

ٗاهذ زماهُت نشغ مً ُْم الصخطُت التي  ٗان في ُْم الثٓاَت والشهب.   نلى ما 

ُت هي الُٓمت التي جخهلٔ ُْمت الضًي 4جخؿىع في جغبُت الصخطُت ومجها ُْمت الضًيُت.

باهلل الىاخض، وهي لب مً الُٓم الازغي. ْاٛ عةِـ الجمهىع الاٛو الضٖخىع 

ً الصخطُت" وأٖض ْٛى  غها: "الضًً َى نىطىع املؿلٔ في الىؾني وجٍٙى ؾٖى

Sumahamajiya ٚٗاهذ جل : "الصخطُت لها أؾاؽ نمُض واضح، والَاةضة لها اطا 

                                                           
1  Alquran dan tarjamahnya, (Banten: Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2013 M). Hal. 98 
2
 Kemendiknas, 2011: 8) 
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ىُؿه َى ٖما ْاٛ مُ٘غ املؿلم هىع زالظ مجُض الضًً ب  0الُٓمت ؾىي الضًً.

"الضًً ال ًٓٛى بالًُب َٓـ او شهاةغ مسطىضت. الضًً َى ٗل أزالّ إلاوؿان 

املخمىصة البخًاء مغغاة هللا. الضًً، بالٙلمت الازغي ٗل ألانماٛ مً الاوؿان في 

لُت َظٍ الخُاة التي جطىو ٖماٛ الاوؿان اصبا نلى أؾاؽ الاًمان باهلل واملؿئى 

 2 للىُـ في ًىم الخالي.

 أخض الهالمت أ
ّ
ٗان هه في صعحت شخطُت صًيُت بخهل م الٓغأن ألهه أخض مً أع

هه ًجٛز ٓضوة في الخُاة أل الٓغأن  زحر الن الخهلم به نالمت أهه مإمً به. إلاًمان، أل 

َضي للىاؽ الظي ًُّغ بحن الخٔ والباؾل. ختى في جؿبُٔ جغبُت الصخطُت الضًيُت 

ٓت حهلمهم  لألبىاء ُت مدبت أوالصَم للٓغأن بؿٍغ ًدخاج حضا لألباء او املهلمحن لتْر

م. عوي الؿبروي نً نلي هنع هللا يضر أن عؾٛى هللا ْاٛ :   أصبىا أوالصٖم نلى به مىظ ضًاَع

 5زالر زطاٛ : خب هبُ٘م وخب اٛ بِخه وجالوة الٓغأن

م :  الىالضان لهما خٔ إلشغاٍ أوالصَما وتهضيهم. ٖما في الٓ  ه  ااي  ً  غأن الٍ٘غ
 
 ً  ًْ ظ  ا ال

 ىُ أم  
ُ
 ىْ ىا ْ

 
 ا أ
ْ
 ؿ  ُُ ه

ُ
 و   ْم ٘

 
 ُْ ل  َْ أ

ُ
  ْم ٘

 
 ا و  اعً ه

ُ
 اع  ج  الد  و   اُؽ ا الى  َ  صُ ىْ ْ

ُ
 ن   ة

 
 ا م  ه  حْ ل

 
 ة  ال

 
٘ 
 
 ي   ت

 
 ال

 
 ش   ف

 اص  ض 

 
 

 ىْ طُ هْ ٌ  ال
 م   هللا   ن 

 
 ه  ُْ ٍ  و   ْم َُ غ  م  ا أ

ُ
 ىْ ل

ًُ م   ن  م :  ن  ْو غُ م  إْ ا  1(1)الخدٍغ

ُبهم.  ألضًً لهما أماهت للتربُت وحشٍغِ الىا ًت أنزبدذ َظٍ ألا  والصَم وجْغ

وحهلُمهم الٓغأن مىظ الطًاع وقُُت َػُلت لهما ختى جؼعم في ْلىبهم الخب الى 

 الٓغأن. َبظالٚ َبهضوا نً  املهاملت التي نهاَا الشاعم. وص ى عؾٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

  ئ  
ّ
  ْي و

 
 غ  ج

ْ
 ُْ َ   ُذ ٖ

ُ
  ْم ٘

 
  ً  ٍْ غ  ْم أ

 
  ًْ ل

 
 ػ  ج

 
 ل

 
ُٓ ًض ب  ىا أ  ًْ ض  الخ  و   أُن غْ ا : ال

ُ
 .ث

ذ الطًاع َى ُيبغي حهلُم الٓغأن ًخهلم نلى ألا َ م، ألن ْو والص  مىظ أضًاَع

ذ الظَب عيبت نلى الخؿىاث واؾخهضاص الُؿغة وهٓي الىُـ الظي ال ًىحض  ْو

                                                           
3
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Prespektif Islam, (Bandung:PT.  Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal. 61. 
4
 Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012) hal. 123-124 

5
 Abdulloh Nashih, Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta : Pustaka Aman). Hal. 277. 

6
 Alquran dan terjemahnya. (Kudus: Menara Kudus). Hal. 560 
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نىض الشباب. وبالٙلمت الازغي ألاضًاع ٌؿهل لهم لُٙىهىا مدؿىحن وطُٖحن 

 حن وصًيُحن, ْاٛ الشانغ:ومإصب

ىُو ألاصب ألاخضار في ضًغ #  ولِـ ًىُو نىض الشِبت ألاصب  ٍو

 1اّن الًطىن اطا ْىمتها انخضلذ #  ولً ًلحن اطا ْىمتها الخشب

ٛو هه ًٓبله في الهطغ ألا مىظ ضًاٍع َُسخلـ بضمه ولخمه. أل  مً ًؿبو بالٓغان

ذ جىمُخ لبه إلاه واجمامه ختى ًٙىن مً نمٍغ وصبًه في ْو جطاٛ بحن الٓغأن ْو

م  وجىمُت حؿمه وصبًه. َُىمئظ ازخلـ الٓغأن بضمه وصبًه. ْاٛ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
 
ل ه 

 
ًْ ح م 

ه  )عواٍ البساعي( م 
ص  ه  و  ْخم 

 
ل  ب 

ُ ُه َّللاّ
 
ؿ

 
ل
 
  ز

ًّ
ُي الّؿ  ت 

 
ى  َ َُ ْغأن  و  ُٓ  2ال

ً شخطُت صًيُت  مىظ الطًاع اي ؾىي طالٚ ، الهضي ال٘بحر مىه َى جٍٙى

مها في الٓغأن الظي
ّ
هخه التي نل خُكه جغجُال  ألاشخاص املؿُهىن بسالٓه وشَغ

 :  4في ؾىعة الاهُاٛ  تُت الٓغأهُطلخٙىًٍ الاشخاص بصخ
 
 ا   ً  ًْ ظ  ال

 
 ط

ُ
 هللاُ  غ  ٖ  ا ط

 ح  و  
 
  ْذ ل

ُ
ْ 
ُ
 ا  و   ْم هُ بُ ىْ ل

 
 ط

ُ
 ل  ا ج

 ن   ْذ ُ 
 
  ْم ه  حْ ل

 
 ً  ا

ُ
  ْم ه  ّب  ع  لى ن  ا و  اهً م  ًْ ا   ْم هُ تْ اص  ػ   هُ اج

 ى  خ  ً 
 
ٗ 
ُ
 ىْ ل

 .  ن 
 
 ً  ًْ ظ  ال

 ىْ ُم ُْ ٓ  ًُ 
 الط   ن 

 
 ال
 
 ا ع  م  م  و   ة

 ػ 
ْ
َُ ى  ْ  ىْ ُٓ ُ  ىْ ًُ  ْم ا

 3ن 

أة و ؾمو الٓغأن (، جلٚ الاًت جبحن أن ْغ 011:  0333نىض ًىؾِ الٓغغاوي )

ما.ًٓضع ان ًجهل إلا سلٔ أزالْا ٍٖغ  وؿان مإمىا باهلل ٍو

والصَما أما الًٓضعان ان ٌؿخجُبا خاحاث َ في نمل وقُُت الىالضًً في التربُت.

ذ و  زغ ناهت مً ألا . ختى ًدخاحا إلا الٙلُتفي التربُت بؿبب نلىمهما املخضوصة والْى

ى املهلم ئما في املضعؾت او عوغت حهلُم الٓغأن.  ت أال َو الظي ًملإ في مهىخه التربٍى

ٓت مخىىنت. وعوغت حهلُم  في نلىم الٓغأن ًىحض ٖثحرا مً عوغت حهلُم الٓغأن بؿٍغ

هي مإؾؿت املجخمو التي أصاَا التربُت يحر عؾمي مً حيـ الضًً   (TPQ)الٓغأن 

ـ في ْغأة الٓغأن مىظ الطًاع.  خالمُظفي جىمُت ال الاؾالم الظي يهضٍ إلنؿاء الخضَع

ٗا الُانل الغةِس ي. املهلم َى شخظ الظي  املهلم له مٓام َُه ًٙىن  ؾتراججّي 
                                                           
7
 Abdulloh Nashih, Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta : Pustaka Aman). Hal. 287 

8
 Ahmad Rais, Kado untuk penghafal Al-Qur’an (Malang: AE Publishing, 2017). Hal.116. 

 (الٓاَغة: صاع الؿالم) الٓغأن  3
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نماٛ مىه ًٙىن لهام والدصجُو لهم. وألا ومطضع إلا المُظٍجْضوة ومدبىبا في  ًٙىن 

هله ْضوة لهم.   بطمت في ْلىبهم ختى ْىله َو

ٗان في املطؿلح املشهىع " زالزت أضٛى التربُت" التي جبحن أن  وطلٚ ٖما 

 شخطُت ألاوالص ًإزغ بثالزت أزاع. وهي : الاؾغة ، املضعؾت ، واملجخمو.

جطاٛ بحن اصر  في التربُت بؿبب ال ًىحض إلاالخى  لً٘ في الىاْو، ًىحض ٖثحرا مً

ٗاٍ في خمل  وحهحن اي الىالض واملهلم. والصَم الى املضعؾت بضون أألاباء ٌهخّضون اهه 

ت جىمُته ٗاهذ ل٘ىه م في الخهلم او ًمً٘ وحضوا أن ألا مهَغ باء اليهخمىنهم مً حهت 

ػال ًىحض ألاباء ال يهخمىن في جغ  خاضال حُضا مجهمًغحى  بُت أبىاءَم الا في َو

. َهظا مؿئلت املضعؾت الغؾمي وال ًبالي في خاٛ جغبُتهم في عوغت حهلم الٓغأن

ظال ت. ٖو ؿُت. ٚ ن٘ؿه، جىحض املضعؾت ال ًدبو ألا غغوٍع باء في نملُت الخضَع

م ذ أزظ ٖشِ الُٓمت بهض إلا ئ الًدػَغ با، مخدان او ْبل الهؿلت. ال في ْو جٍٓغ

ألاؾخاط ضُو جلمُظٍ في مضًىت ؾُضوعحا حاوي اهدشغ الخبر نً الخاصر أن 

ٓغعٍ الى بىلِـ ألنهما  ُت زم ًٙىن والضي مً طالٚ الخلمُظ الًٓبل جلٚ ٍو الشْغ

ما ًٓغعان أؾخاطٍ الى بىلِـ. طالٚ الخاصر خضر  ٌهخضون بأن ولض يحر َشُل َو

 بأؾباب مخىىنت وممً٘ أخض نىامله ألن ال ًىحض إلاجطاٛ بحن وحهحن.

ضزل َُه حهلُم الٓغأن  ٌهخض مهما حضا اون بحن ألاباء و وألن الخها في التربُت ٍو

َُهمل الباخث البدث نً طالٚ في بغهامج جدُُل  زاضت في جدُُل الٓغأن

ؼ في PTPT)بهض عوغت حهلُم الٓغأن بمغخلت الٓغأن  ( ٗىهضام لٙي ماالهٔ الظي ًٖغ

ٓت ْغأحي. في َىا، ًىحض الب اخث الؿعي مً جدُُل الٓغأن ملً ًخم مً ؾٍغ

صاء الخهاون بحن وحهحن اي مً املإؾؿت وألاباء ٖما ٌهٍغ أن خُل  املإؾؿت أل

دخاج إلا الٓغأن لِـ امغا  حتهاص ئما مً املاصًت والغوخُت والجؿضًت. َظا ؾهىال ٍو

ذ ْطحر إل م زالزحن حؼء جماألاوشؿت ًدخاج حصجُها ٖبحرا ألن ال ٌؿخجُبٍى في ْو

ؿالهاجماما.  ويحر هظًغ ٖثحر   ممً ًدُل ًيخهي في أزىاء ؾبُله ألهه شهغ ملال ٖو

ظا ًٓضع أن ؾببه هٓطان الدصجُو . َلظالٚ، يهخم الباخث ان ًبدث نً َو
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م في  املضعؾاثالخهاون بحن ألاباء و  ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ في جْغ

ٙي ( ٗىهضام لPTPT)بهض عوغت حهلُم الٓغأن  بمغخلت بغهامج جدُُل الٓغأن

ماالهٔ الظي مهكمهم مً ألاؾُاٛ. بىاءا نلى ما ؾبٔ َأزظ الباخث املىغىم " 

م في  املضعؾاثالخهاون بحن ألاباء و  ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ في جْغ

ٗاهجاعان ٗىهضام PTPT)بهض عوغت حهلُم الٓغأن  بمغخلت بغهامج جدُُل الٓغأن  )

 لٙي ماالهٔ".

 

 البدث أؾئلت. ب

ؼ نلى الخهاون بحن ألاباء و  َظا البدث
ّ
 بمغخلت في بغهامج الخدُُلاملضعؾاث ًٖغ

ُت مدبت ألا ٗىه (PTPT) بهض عوغت حهلُم الٓغأن  والص الى ضام لٙي ماالهٔ في جْغ

نلى أؾاؽ وألاباء. املضعؾاث ما مطاصع البُاهاث هي عةِـ َظا البرهامج و أو الٓغأن. 

ؼ ٖماًلي :  زلُُت البدث الؿابٓت َحٖر

 بهض عوغت حهلُم الٓغأن  بمغخلت وع ألاباء في بغهامج الخدُُلُِٖ ص .0

(PTPT) ٗ ُت مدبت  الى الٓغأن؟ أبىاءَمىهضام لٙي ماالهٔ في جْغ

بهض عوغت حهلُم  بمغخلت في بغهامج الخدُُل املضعؾاثو ُِٖ صوع  .4

ُت مدبت  (PTPT) الٓغأن   الى الٓغأن؟أبىاءَم ٗىهضام لٙي ماالهٔ في جْغ

ُت مدبت ُِٖ الخهاون بُ .0 الى الٓغأن في بغهامج الخدُُل بىاءألا جهما في جْغ

 ٗىهضام لٙي ماالهٔ؟ (PTPT) بهض عوغت حهلُم الٓغأن  بمغخلت

 

 ثج. أَضاٍ البد

 اَضاٍ البدث التي ؾدىاٛ مً َظا البدث هي ٖما ًلي:

بهض عوغت حهلُم  بمغخلت باء في بغهامج جدُُل الٓغأنبُان صوع ألا  .1

ُت مدبت ألا ٗىهضا   (PTPT)الٓغأن خُل الى  بىاءم لٙي ماالهٔ ؾانُا لتْر

 .الٓغأن
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بهض عوغت حهلُم  بمغخلت في بغهامج جدُُل الٓغأن املضعؾاثبُان صوع  .2

ُت مدبت ألا    (PTPT)الٓغأن خُل الى  بىاءٗىهضام لٙي ماالهٔ ؾانُا لتْر

 .الٓغأن

 تبمغخل في بغهامج جدُُل الٓغأن املضعؾاثباء و بُان  الخهاون بحن ألا  .3

ُت    (PTPT)بهض عوغت حهلُم الٓغأن ٗىهضام لٙي ماالهٔ ؾانُا لتْر

 .خُل الٓغأنالى  بىاءمدبت ألا 

 

 ص. َىاةض البدث

ت  ما الُاةضة الىكٍغ جىٓؿم الباخثت في َظٍ الُىاةض الى ْؿمحن، َو

 والخؿبُُٓت. وبُجهما ٖما ًلي: 

ت  .0  الُاةضة الىكٍغ

ا ت َُىُو َظا البدث لٍؼ لىماث والهلىم نً صة املهاؾدىاصا نلى الىكٍغ

بهض  بمغخلت في بغهامج جدُُل الٓغأن املضعؾاثباء و الخهاون بحن ألا 

 ٗىهضام لٙي ماالهٔ (PTPT) عوغت حهلُم الٓغأن  

 الُاةضة الخؿبُُٓت .4

 للمههض. أ

ن وخاضل للخُ٘حر ملطٍغ املههض ػ املهلىماث للخىاًٙىن مطضع 

 وامللت لىضٛى َضٍ التربُت ٖما ًغجى به املجخمو والشهب

 خاطاثؾلأل . ب

ت وجؿبُٓا وجُ٘حرا لهم  للىضٛى الى خاضل  لُّٓضم زضمت هكٍغ

ـ الظي ًغجى به   املضعؾاث الخضَع

 ج.  للباخثت

ُُت لىُـ الباخث وملجي   ان ًٙىن َظا البدث لها ُْمت ومهٍغ

مالهلىم زاضت في  ُت مدبت ألابىاء الى خب الٓغأن الٍ٘غ  جْغ
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 ٌ. الضعاؾت الؿابٓت

ني ). اهولىالا  جؿبُٔ بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم ( 4101دُٚ، ٍع

ٗاهجاعان   (PTPT)الٓغأن  في مإؾؿت حهلُم الضعاؾت الٓغأهُت "الاؾالمي" 

 . مههض الضًً الاؾالمي الٓلم ماالهٔ.ٗىهضام لٙي ماالهٔ

( بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم 0الىدُجت مً َظا البدث هي: 

ٗاهجاعان   (PTPT)الٓغأن  في مإؾؿت حهلُم الضعاؾت الٓغأهُت "الاؾالمي" 

ٗىهضام لٙي ماالهٔ َهالي للؿالب َُه النهم ًٓضعون ان ًداَكىا ْغأتهم جغجُال 

م في املضعؾت اًػا والٌهاعع  ُت خُكهم بالخُُٓم الطاعم َو والاؾخٓامت في جْغ

ذ.  ؾاةل الضاَهت، ( الهاملت املضناة في مؿحرة َظا البرهامج هي الى 4به في الْى

الاعاصة والخاَؼة مً الؿالب نالُت، الخهامل بحن أبىي الؿالب والخُُٓم 

َُه هٓطان والػهِ في  املضعؾاثالطاعم، وأما الهاملت املٓاوم َُه نضص 

ِ.مؿاومت إلا   بخضاء والْى

ُني، َُُي ) الخهاون بحن ألاباء واملهلمحن في صعاؾت ( 4101الثاوي. أَبًر

ٗالي بيُو ماحا اٗىم حىمبام و الٓغأن للخالمُظ ف ي َطل الثالث باب الؿالم 

. حامهت مىالها مالٚ ابغاَُم الاؾالمُت مضعؾت إلابخضاةُت الؿالم حىمبام

 الخٙىمُت ماالهٔ.

صعاؾت الٓغأن في باب الؿالم حىمبام جؿبٔ  (0الىدُجت مً َظا البدث هي:  

ٗأضل اؾاس ي وأما أضل الضَانُت جؿبٔ ؾٍغ ٓت ْغأحي   ٓت املثالُت، حهىصًت، ؾٍغ

( اؾخًىاء خاحاث الؿالب في ْغأة الٓغأن 4خُل، لهب، ْطت ويىاء. 

ٓضي أخؿً الٓضوة لهم في الٓغأة،  ( الخهاون بحن ألاباء واملهلمحن 0وحصجُههم ٍو

ظا ًجب ان ًىه٘ـ في  –ًخطل اجطاال حُضا باؾخهماٛ همىطج صاَو  ئحابت َو

 الخُاة.
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ُت ُٖاءة الؿالب في  . 4101الثالث. هاَو، نلما، وخضة.  صوع ألاباء في جْغ

حامهت  خُل الٓغأن )صعاؾت الخالت في املضعؾت إلابخضاةُت الؿالم ماالهٔ(.

 مىالها مالٚ ابغاَُم الاؾالمُت الخٙىمُت ماالهٔ.

ُت ُٖاءة الؿالب في  خُل  (0الىدُجت مً َظا البدث هي:   صوع ألاباء في جْغ

ؿت يحر عؾمي مً ألاؾغة، مً مإؾؿت عؾمي الٓغأن بانؿاء التربُت مً مإؾ

( صوع ألاباء نً هاخُت 4مً املضعؾت، ومً مإؾؿت يحر عؾمي ببِذ الخدُُل، 

ُت ُٖاءة الؿالب في خُل الٓغأن ْبل الٓغأة او الٓغأة مها،  الٓضوة في جْغ

م للمغاحهت  ظَٖغ ضنى الؿالب ان ًطىو الجضٛو في خُل الٓغأن ٍو ٍو

اصة في الخ  ُل.مؿخُٓما والٍؼ

 0،0 ٛ الجضو 

 الؿابٓت  اثالضعاؾ

م حز البدث اؾم. نىىان. ؾىت ْع ّ  جٖغ  الدشابت الُغ

ني.  .0 جؿبُٔ اهدُٚ، ٍع

بغهامج جدُُل الٓغأن 

بهض عوغت حهلُم الٓغأن 

(PTPT)   في مإؾؿت

حهلُم الضعاؾت الٓغأهُت 

ٗاهجاعان  "الاؾالمي" 

. مههض ٗىهضام لٙي ماالهٔ

الضًً الاؾالمي الٓلم 

 (4101)ماالهٔ 

بُان  املهاوي 

الهمُٓت مً ٗل 

أوشؿت بغهامج 

جدُُل الٓغأن 

بهض بمغخلت 

عوغت حهلُم 

 (PTPT)الٓغأن 

 

مىغىم 

البدث بحن 

جؿبُٔ 

والخهاون بحن 

ألاباء 

في املضعؾاث و 

بغهامج 

جدُُل 

 الٓغأن

بهض  بمغخلت

عوغت حهلُم 

بغهامج 

جدُُل 

ن الٓغأ

بهض  بمغخلت

عوغت حهلُم 

الٓغأن 

(PTPT)   في

مإؾؿت 

حهلُم 

الضعاؾت 

الٓغأهُت 
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الٓغأن 

(PTPT)  

ٗاهجاعان 

ٗىهضام لٙي 

  ماالهٔ

"الاؾالمي" 

ٗاهجاعان 

ٗىهضام لٙي 

 ماالهٔ.

ُني، َُُي ) .4 ( 4101أَبًر

الخهاون بحن ألاباء 

واملهلمحن في صعاؾت 

الٓغأن للخالمُظ في َطل 

ٗالي  الثالث باب الؿالم 

بيُو ماحا اٗىم حىمبام و 

اةُت الؿالم مضعؾت إلابخض

. حامهت مىالها حىمبام

مالٚ ابغاَُم الاؾالمُت 

 الخٙىمُت ماالهٔ.

 

الخهاون بحن 

ألاباء واملهلمحن 

 في صعاؾت الٓغأن

مىغىم 

البدث و 

حز البدث  جٖغ

في اؾخهماٛ 

ْغأحي. َُه 

ؼ في  ًٖغ

ٓت ْغأحي  ؾٍغ

للٓغأة وأما في 

َظا البدث 

ؼ في  ًٖغ

بغهامج 

ت  إلاؾخمغاٍع

ٓت  مً ؾٍغ

ض ْغأحي به

ى  ازخخامه َو

بغهامج 

جدُُل 

 الٓغأن

ٌؿاوي في 

الخهاون بحن 

وحهحن و 

ٖظالٚ في 

اؾخهماٛ 

ٓت  الؿٍغ

 "ْغأحي"

هاَو، نلما، وخضة.   .0

ُت . 4101 صوع ألاباء في جْغ

صوع ألاباء في   

ُت ُٖاءة  جْغ

اهما ًبدث 

َُه في صوع 

صوع ألاباء في 

ُت خُل  جْغ
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ُٖاءة الؿالب في  خُل 

الٓغأن )صعاؾت الخالت في 

املضعؾت إلابخضاةُت 

حامهت  الؿالم ماالهٔ(.

مىالها مالٚ ابغاَُم 

مُت الخٙىمُت الاؾال 

 ماالهٔ.

الؿالب في  

 خُل الٓغأن

ألاباء بضون 

 صوع املهلمحن

 الٓغأن

 

ُت مدبت ألابىاء   ؼ نلى الخهاون بحن ألاباء واملضعؾاث في جْغ َهظا البدث ًٖغ

ٓغأن بمغخلت بهض عوغت حهلُم الٓغأن الى خُل الٓغأن في بغهامج جدُُل ال

(PTPT.ٔٗىهضام لٙي مااله ) 

 

 و. جدضًض املطؿالخاث

 . الخهاون 0

ظالٚ إلضىام الثٓت مً حهاث   ض ٖو َى شٙل للهمل مها لىُل الخاضل املٍغ

 مخهلٓت.

 باء . ألا 4

ٗان او احخمئم ب وألا َى ألا  والصَم أانا الظي لهما صوع مهم في اٖباع ما والصة 

هؿي   التربُت الغةِس ي وألاؾاس ي.َو

 املضعؾاث. 0
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مت البالص. ختى بحن   املضعؾاث َى وؾُلت عةِؿُت لىحىص طُٖت الشهب َو

باء مهم حضا بُجهما. نىض م.ػ. مىضاعو، صوع ألا والتربُت شِئان مخطالن ال َطاٛ 

في اؾدثماع املضعؾاث للتربُت. الؿِئت والخؿىت في التربُت جخهلٔ بُِ٘ ُُُٖت

ٗان او ال. حهاصَم في ٗان مً ٌهلم في َظا البرهامج مً  01 املإؾؿت عؾمُا  و

. ًّ  اليؿاء ٗله

 الٓغأن بىاء الى. مدبت ألا 2

خُل ٖالم هللا والاؾخٓامت في لاملٓطىص مً مدبتهم في الٓغأن َى مدبتهم  

 املغاحهت.

   (PTPT)بهض عوغت حهلُم الٓغأن   بمغخلت . بغهامج جدُُل الٓغأن5

الظي    (PTPT)بهض عوغت حهلُم الٓغأن   بمغخلت ٓغأنبغهامج جدُُل ال

ٗاهجاعان ٗىهضام لٙي في مإؾؿت حهلُم نلىم الٓغأن "إلا  ٌؿخسضم ؾالمي" 

بهض عوغت حهلُم الٓغأن  الظي ًإؾـ مىظ  بمغخلت َى بغهامج مخٓضمماالهٔ 

ؿدىض َظا البرهامج نلىؾم ختى ألا م بظالٚ إلا  4104ؾىت  َ٘غة امليؿٔ  ن. َو

ؼ  ٓت ْغأاملٖغ ى ابً مإؾـ ي" ؾماعام ألا حي "ؾٍغ ؾخاط بيُامحن صخالن َو

ٓت ْغأحي. اعاص ان ٌؿخمغ ال ْغأة الٓغأن ومداَكخه بهض عوغت حهلُم خلمُظ ؾٍغ

 الٓغأن.

 

 ػ. مغاخل البدث

ٗان املغاخل في َظا البدث التي جخٙىن مً زمؿت أبىاب. وهي ٖما ًلي : 

حز الاٛو :  ُطلال البدث، ج. أَضاٍ البدث، ص. َىاةض أ. ؾُاّ البدث، ب. جٖغ

 ُطلالبدث. والمغاخل البدث، ٌ. الاؾاع الىكغي، و. جدضًض املطؿالخاث، ػ. 

                                                           
10

 Jamal Ma’mur, Pengenalan dan pelaksanaan lengkap Micro Teaching & Team Micro Teaching. 

(Jogjakarta: Diva Press, 2011). hal. 16.  
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ُت مدبت ألا صوع ألا . 0  :أ. الىكغي  :الثاوي . 4، الٓغأن بىاء الى خُلباء في جْغ

ُت مدبتهم، 0، هت الاباءهمىطج خػا ُت املضعؾاث صوع . 2. املىهج في جْغ في جْغ

م،  الٓغأنالى خُل  بىاءمدبت ألا  ُت   املضعؾاث. الخهاون بحن ألاباء و 5الٍ٘غ في جْغ

م،  الٓغأنالى خُل  بىاءمدبت ألا  ُت مدبتهم 1الٍ٘غ ت مغخلت ألابىاء في جْغ . مهَغ

م. ب. َُٙل الخُ٘حر.  مىهج البدث، الثالث : أ.  ُطلوال الى خُل الٓغأن الٍ٘غ

و ا لبدث، ٌ. مطاصع البُاهاث، و. ب. جطمُم البدث،ج. خػىع البدث، ص. مْى

: الغابو ُطلالو ئحغاء البُاهاث.  ح. أؾلىب حمو البُاهاث، ػ. جدلُل البُاهاث، 

بهض عوغت حهلُم  بمغخلت . طاجُت بغهامج جدُُل الٓغأن0أ. نغع البُاهاث: 

م ) ش بغهامج جدُُل الٓغأنPTPT ،)4الٓغأن الٍ٘غ بهض عوغت  بمغخلت . جاٍع

م بهض  بمغخلت . عؤٍت وبهثت بغهامج جدُُل الٓغأن0(، PTPT) حهلُم الٓغأن الٍ٘غ

م ) بغهامج املضعؾاث . َُٙل املىكمت و PTPT ،)2عوغت حهلُم الٓغأن الٍ٘غ

م ) بمغخلتجدُُل الٓغأن  . خاٛ PTPT ،)5بهض عوغت حهلُم الٓغأن الٍ٘غ

م  بمغخلت الخالمُظ في بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن الٍ٘غ

(PTPT :ب. ئهخاج البدث .)ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن، 0 . صوعألاباء في جْغ

ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن،  املضعؾاث. صوع 4 . الخهاون بحن ألاباء 0في جْغ

احابت مؿئلت البدث، ب. جُؿحر  : أ.الخامـُطل الَُه،   ج. او  املضعؾاثو 

ْتراخاث. : أ. زالضت، ب. إلاالؿاصؽ ُطلال هخاةج البدث 
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 الُطل الثاوي

 ؾاع الىكغي إلا 

 الىكغي . أ

ُت مدبت ألا صوع ألا  .0 م بىاء باء في جْغ  الى خُل الٓغأن الٍ٘غ

ما اٛو مً ًىكغ نُجهم بهم خحن ألا  باء َى مضعؾت اولى ألوالصَم. َو

ٗان او  ولضوا في الضهُا ختى ًٙىن صوعَم نكُم في جىمُت الاوالص حؿمُا 

ئطا أنضصتها أنضث شهبا ؾُب  م مضعؾتألا عوخُا. ٖما ْاٛ عؾٛى هللا : 

 ألانغاّ.

ٗان ألا  بىاءألا  ضاَو الى ًىمىن في اخىاٛ الاؾغة املخىىنت.  باء ًغبىن ٍو

ظالٚ ًىحض  ىن والًبالى نجهم ٖو باء  ًىمىن في ألا  بىاءألا اوالصَم. والازغ ًَٓغ

ىحض مجهم في هُـ الثٓاَت والازغ  في الثٓاَت  املؿلٓحن و يحر املؿلٓحن. ٍو

ظٍ  ىحض مجهم مً املؿاٖحن والازغ في ن٘ؿه ويحر طالٚ. َو املخخلؿت. ٍو

  00او الؿالب في الُطل او الخاعج.  بىاءألا الاخىاٛ ؾخأزغ  في جىمُت 

 

 باءهت ألا همىطج خػا .4

ً شخطُت  نلى خؿب  أبىاءَمشٙل الخػاهت َى ُُُٖت ألاباء في جٍٙى

ٗان ًؿبٔ ألاؾغة شٙ ى ألاؾغة. ُِٖ  ل الخػاهت لهم َهم اعاصة املغبي َو

ٗان ٖما ْاٛ الٙلمت "الثمغ ٌؿٓـ ال ًبهض نً  ىمىن ٖما  ًدُىن ٍو

ُ٘غوا حُضا نلى شٙلهم لهم  شجغجه". َُيبغي نلى ألاباء ان ًسخاعوا ٍو

، Mussen)في   Baumrindالنهم ٌهُِىىن ُِٖ خُاتهم في ال٘باع. ْاٛ 

(، Otoriterمدؿلؿت ) ( ًىٓؿم شٙل الخػاهت الى زالزت أْؿام:0332:033

(Demokratisصًمٓغاؾُت )(، Permisifمدؿاَلت )

                                                           
11 John W. Santrock. Psikologi pendidikan. (Jakarta: kencana). Hal. 90 
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 (Otoriterمدؿلؿت )شٙل ( أ

ٌؿخهمل َظا مٓاعبت التي ججبر إلاعاصة. الترجِب مً ألاباء ًىحب 

ظٍ املٓاعبت يحر احابت نلى خّٓى  نلى ألاوالص ان ٌؿخجُبىهه. َو

م  م ٌهخضون أن الاوالص مىغىم في نمل جغجُبهم َو ألاوالص. َو

 ىن الؿانت نلحهم. وإزُاّ ألاوالص ٌهخض أنهم  يحر هاجخحن. حُبى ً

 

 (Permisifمدؿاَلت )شٙل ( ب

ظا بمهنى أن ألاباء ًمُلىن الى الجىاػ.  ظا ٌه٘ـ نلى ما نال، َو َو

م ًجىػونهم  ٌؿمهىن أعاء ألابىاء ل٘جهم ًمُلىن الى جضلُا. َو

إط ىنهم. . والشٙل بهظا ٌعجؼون الهػباف ألاوالص و إلنؿاء هٍو

اغت اؾخٓالٛ وزٓت هُؿهم. غ او إلاَخمام في ٍع  الخهٍؼ

 (Demokratisصًمٓغاؾُت )شٙل ج( 

بهظا الشٙل يهخمىن اًػا  ٌؿخهمل مٓاعبت الهٓلُت. وألاباء

جُبىنها بخُ٘حر الخاحت او ال. بداحاث أ  04والصَم ٍو

 

ُت مدبتهم.0  املىهج في جْغ

ُت مدبت ألا نملُت  اءَا، َلظالٚ يحر ؾهىلت ألص والص نلى الٓغأنجْغ

جها ٖماًلي: ٓت في جٍٙى ٓت في جؿىعَا. َالؿٍغ  ًدخاج مإؾؿت التربُت الؿٍغ

ٓت الخهىصًت( أ  ؾٍغ

ٓت مىظ الطًاع والاؾخمغاع. وبهظا ْاٛ الامام  ًيبغي جىُُظ َظٍ الؿٍغ

ً الًؼالي أن شخطُت الضًيُت في ألا  ؾاؽ جٓبل ٗل الاٖدؿاب في الخٍٙى

                                                           
12

 https://maunur1201110010.wordpress.com/artikel/pengertian-pola-asuh-menurut-para-ahli-
definisi-contoh-macam-2/. Diakses pada tanggal 30.04.2018 

https://maunur1201110010.wordpress.com/artikel/pengertian-pola-asuh-menurut-para-ahli-definisi-contoh-macam-2/
https://maunur1201110010.wordpress.com/artikel/pengertian-pola-asuh-menurut-para-ahli-definisi-contoh-macam-2/
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غ واطا نىص ن٘ؿه َهى بالخهىص. اطا نىص الصخظ نمل الشغ َه ى شٍغ

ت  00مدؿً. َُّٙىن طالٚ الخهىص شخطُت الصخظ. َالصخطُت الٍٓى

ؼة الخحر والشغ.  مً يغؽ الُٓم املٖغ

ٓت املثالُت ( ب  ؾٍغ

ال ًٓضع ان جّٙىن الصخطُت الخؿىت بالضعاؾاث والخهلُماث 

للؿالب  املضعؾاثوالاوامغ َٓـ الن الصخطُت مخٙىن الًُ٘ي الا بأمغ 

ب في  لهمل الشيئ حز ألاصب ًدخاج الى التربُت والخضٍع ه. جٖغ ونهحهم لتٖر

ذ مؿخمغ. الحهخّض التربُت الىجاح اطا الًدبو َحها املثالُت او ألاؾىة  ْو

ظا ًغي في الاًت الخالُت ٗان في عؾٛى هللا. َو : 02الخؿىت والىاْهُت ٖما 

 
 
  ْض ٓ  ل

 
  ان  ٗ

 
 ل
ُ
  يْ ف   ْم ٘

  هللا   ٛ  ىْ ُؾ ع 
ُ
 ى  ْؾ أ

 
 ى  ؿ  خ   ة

 
  ت

 
  ًْ مل 

 
ُ  و   هللا   اىْ ُح غْ ً   ان  ٗ  غ  ز  ألا  م  ىْ ال

 و  
 
 ط
 
  هللا   غ  ٖ

 
 05(40ا )الاخؼاب: رً حْ ث  ٖ

ٓت الىناًت ج(   ؾٍغ

ًيبغي نلى ألاباء ان ٌهؿىا الاَهام نلى أوالصَم أن ٗل املؿلمحن 

ػاةل لٓاعةه َػال لخاَكه.واحب لل   ًمان بالٓغأن َو

ٓت الاشغاٍ او املغاْبتص(   ؾٍغ

 :هأعبو همىطاج َُ ًٙىن  Baumrindْاٛ 

0) Authoritarian parenting  َى همىطج الظي ًطِ الخدضًض او

الهٓابت. الاباء املدؿلـ ًأمغ اوالصَم الجبام َضاَم وخغمتهم. َم 

غاْبىنهم و  باء املدؿلـ الًإطون ٖثحر ال٘الم. مثال :  ألا ًدضصون ٍو

، "ا !"، ألا ًمً٘ ًٓٛى باء والص مً ألا نمل ما امغث، الج٘ثر الٓٛى

املدؿلـ اخُاها ٌهملىن نمال يحر ممحز في املجخمو. َم ًمُلىن الى 

باصعة الٓلٔ في مٓابلت خاٛ املجخمو الًٓضعون  ان ًطىهىا امل

 جطاٛ الجُضة. لألوشؿت و لِـ لهم ْضعة إلا

                                                           
13

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawwuf, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2006).  hal. 164. 
14

 Ibid., hal. 165. 
15  Alquran dan Tarjamahnya, op,cit., hal. 21. 
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4) Authoritative parenting ىه ًدضص او َى ًضاَو الى املؿخٓل ل٘

باء ًغاْب عاء ًجىػ وألا ْىاٛ نً جباصٛ ألا ًغاْب نمل اوالصٍ. ألا

ى ٌهمل ممحزا. َم ًمُلىن مؿخٓال ال ًٓخىهىن  ضاَهها لؿُُا. َو ٍو

ن الخاضل مً َظا الشٙل ؾغنت ويهخمىن املغوءة الهالُت. أل 

ىض الى َظا الىمىطج.   اًجابُا َُضاَو بىمٍغ

0) Neglecful parenting ًضزل في خُاة  شٙل الخػاهت خحن ال َى

باء بهظا طًاع. وألا في ػمً البالٌ وال والصٍاوالصٍ. خحن ًٙىن أ

ٌهخضون ان خُاتهم اَم مً خُاة أوالصَم.  ألاوالص مً   الىمىطج

م ًمُلىن الًٓضعون ان ألا  باء بهظا الىمىطج يحر ممحز احخمانُا. َو

.ً  ًداؾبىا اهُؿهم ويحر مؿخٓلحن ولِـ لهم شجانت للُاةٍؼ

2) Indulgent  parenting باء ًضزلىن ألا َى شٙل الخػاهت خحن ًٙىن

م ٌهؿىن أخُاة في  والصَم بضون انؿاء الخضص ألنمالهم. َو

ت في نمل ما  اء في بن ألا اعاصوا وؾلب ماًىضل لىُل الهضٍ أل الخٍغ

لُل زخالؽ بَظا الىمىطج ٌهخٓضون ان إلا  حن مضاَهت الخػاهت ْو

وخاضله ألاوالص الحهلمىن  ضىام املبخضنحن وزٓت الىُـ.الخضص إل 

16 باء الًداؾبىن ٗل حىاهب جىمُتهم.ل وألا ملخاؾبت الهم
 

 

ُت مدبت  املضعؾاثصوع . 2  الٓغأنالى خب  ألابىاءفي جْغ

باء لها الىٓاةظ ألا باء. ألن جغبُت مً جمام التربُت مً ألا َى مغبي إل املضعؽ

 املضعؾاثوطالٚ الىٓاةظ ًىكغ مً هاخُت الهٓلي وشجانخه. ؾىي طالٚ، 

ض ان ًىكغ جىمُت ُٖاءة باء األا نىضَم هُـ الهضٍ مو  مإصبا  ألابىاءي ًٍغ

 ومُػال .

                                                           
16 John W. Santrock, op,cit, . hal. 90 
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ى مهىت يحر ؾهىلت. ًدخاج اؾخهضاص  ضعؽامل َى مُخاح في هجاح الخالمُظ َو

الهٓل اململىء في نمل وقُُت الخهلُم. إلمالء املهلىماث ًىحض ؾبهت صوع 

  املهم للهلم بها. وهي :

 امٓغع  ًٙىن  ضعؽامل( أ

غاث ًإؾـ َى ًٙىن مٓغعا في ماصة ومجهمج ا ظا الخٍٓغ لخهلُمُت. َو

ُاءة الخالمُظ وما  ٗاملاصة الاضىلُت التي ًجب للخهلُم ٖو نلى اهىام الهىامل 

 ًدخاج والهضٍ الظي ؾُطل الُه.

 ًٙىن مصجها ضعؽامل( ب

الخالمُظ ال ًٓضعون ان ًٙىهىا مً الىاجخحن بىُؿهم لً٘ نلحهم 

. وما ٌهلم في ٗاملصجو مهم حضا ضعؽبالهمل. وبىاء نلى َظا، صوع امل

بضأ الخهلُم بالخماؾت الًػمً أن  الُطل حظاب نىضَم في الاَخمام ٍو

غ  ال في الؼمان. ٖثحر مً جٍٓغ الغيبت والاٖترار مً الخالمُظ ٌهمل ؾٍى

ٓت مىه مثل ْضعجه في صَههم الى املضعؾاث  ًإزغ لدصجُو الخالمُظ. الؿٍغ

 الخهلم بالجض او ًمً٘ ًجهلهم ًاتؿا. 

 ضًغاًٙىن م ضعؽامل( ج

ذ املؿخهمل للجطاٛ بحن  ً او  املضعؽاهما الْى والخالمُظ خٛى نشٍغ

ػله ٌؿخهمله للصاعة. وإلاصاعة جدخىي َُه اصاعة مىكمت  با، َو زالزحن جٍٓغ

دػغ املشاوعة و الجمو مو  املضعؾت، جُخِش وجُُٓم نمل الخالمُظ، ٍو

 أباء الخالمُظ واؾخهضاص الخىزُٓاث.

 ًٙىن عةِؿا املضعؽ( ص

م لِـ مدضص في اؾخًىاء خاحاث الخالمُظ ل٘ىه ًجب ان ًٙىن الخهلُ

ُت جىمُت الُغصًت. وفي  عةِؿا َهالُا. والغةِـ الُهالي َى ًىُو الُ٘اءة لتْر

ٙىن ضاخبا  َظا الضوع ًغجى ان ًٓضع  ملىو زىاؾغ بحن الخالمُظ وخؼنهم ٍو

 ومىزٓا الظي ًبضٛ صوع ألاباء خٛى في املضعؾت.

 ًٙىن مؿدشاعا ضعؽامل(ٌ 
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ٗان الخلمُظ ًدؼن او  ى نلُه ان ًغاْب نلى خاٛ جالمُظٍ. ٗلما  َو

ٗان  ظالٚ اطا  ٌعجؼ  في مؿئلت الضعاؾت َهلُه ان ًدُؼ  او ٌصجهه ٖو

ػا َُدمله الى املؿدشُي او الضٖخىع في املضعؾت. بجاهب  اخض مجهم مٍغ

ٓغعٍ الُه  ٗاء وخاضل حهلُمه ٍو طالٚ، ًغجى مىه ان ٌهمل جُخِش الظ

 ووالضٍ.

 ًٙىن مهىضؾا ضعؽامل( و

ى ًترجب خاٛ الُطل ختى ًٙىن الخالمُظ مؿمئىحن في الخهلم  َو

 وحظابحن َُه

 ًٙىن مطمما ضعؽاملػ(  

ؼ  إلنهاع خماؾت الخالمُظ في الخهلم َُدخاج جطمُما مبضنا ختى ًٖغ

في الُطل وال ٌشهغ امللل َػال ًٍ٘غ نلى  املضعؽاَخمامهم الى ما ًلٓي 

ٓ  01التي يحر حظابت.  املضعؽت جلٚ املاصة بؿبب ؾٍغ

 

ُت مدبت  باء واملضعؾاث. الخهاون بحن ألا 5   م الٓغأن الى خُل ألابىاءفي جْغ  الٍ٘غ

الهالْت بحن املضعؾت وألاؾغة مهم صُْٔ لخىمُت ألابىاء النهم ًىمىن بحن 

ؾغة : "الهالْت بحن ألا   Bronfenbrennerجلٚ البُئخحن ٖماُْل في هكغ 

التي في البدث   Hetherington مهم. واًػا في صعاؾت واملضعؾت هي هكام 

ٌهلم أَمُت   املضعؽالؿابٔ بِئت املضعؾت جضنم ألابىاء مً ألاؾغة املخىىنت. 

أن  املضعؽالخهاون مً الىالضًً في جغبُت ألابىاء. في هُـ البدث، ٌهخض 

ُت التربُت ) ( . لً٘، Chira, 1993الازخالؽ مً الىالضًً أؾاؽ مهم في جْغ

  Joyce Epsteinاملضعؾت ًٌُلىن في مؿئلت َظا. مُ٘غ التربُت اخُاها هداًت 

ىن نً جغبُت أبىاءَم ختى الًٓضعون ان  : ٖثحر مً الاباء ال ٌهَغ ًٓٛى

 02 ٌؿئلىن نً خاٛ صعاؾتهم.

ت الخهاون بُجهما ٖما ًلي: اٛ هكٍغ  ْو
                                                           
17

 Dimyati Mahmud, Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: BPFE. hal. 25- 28. 
18

 John W. Santrock, op.cit., hal.95-96 
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ت ( أ  Marrisonهكٍغ

ت جٓٛى أن إلازخالؽ مجهما ٌؿخهمل ٗل ُٖ اءتهم َظٍ الىكٍغ

أن جلٚ إلازخالؽ مً ألاباء   Marrisonواملىُهت لهم وألًىاءَم. ْاٛ 

ى ًٙىن مىقِ الخهلُم او إلاصاعة او حمو  ؼ في الىقُُت َو َى ًٖغ

ت  ظٍ الىكٍغ املىدت او اناهت ألابىاء في نمل الىقُُت ويحر طالٚ. َو

صزل ًىػبـ التربُت في الهاةلت ألن الهاةلت بِئت ألاٛو لألبىاء. مثال: أ

ألاباء أبىاءَم الى املضعؾت الظي لها بغهامج وهكام حُض واًػا في 

ظا ًجخاج الخطخُت  املإؾؿت مثل َُئت حهلم اللًت او ألازغ.  َو

 مجهم ماصًا و حؿمُا.

ت ( ب   Greenbergهكٍغ

ت بحن ألاباء وصوام  ٓت يحر مُاْع أن اخض الؿعي في الخهاون بؿٍغ

ؿمو ٗل الضزٛى مجهم نً أبى اءَم وخاٛ أؾغتهم اخترامهم َو

ذ واملٙان  ٗان إلاحخمام مو ألاباء َُىكغ الْى وبِئتهم في البِذ. واطا 

اعة الى املإؾؿت. مثال: أصي  اعة البُىث وهضاءَم للٍؼ إصي ٍػ ٍو

املضعؾت بغهامجا لبظي ًدخاج الخهاون مو ألاباء.
03 

  

ٌهض جدُُل الٓغأن لألبىاء وحهلُمهم له مً املهام الؿامُت في الخُاة 

لً٘ بشغؽ  ان ًخدلى الاباء و املهلم ان ٌؿانضٍ نلى أصاء عؾالخه باَػل و 

ت. مجها : ُما ًلي أَم َظٍ املهاعاث او املهاًحر التربٍى  وحه. َو

 البِذ الٓضوة( أ

خًضي مىه  ٌهض البِذ َى املخؼ ألاٛو الظي ًىمى َُه الؿُل، ٍو

و مىه يغؾا ؾُبا وزماعا ٗان مدػىا حُضا َخْى ترنغم َُه، َان   ٍو

ٗان بِئت ؾِئت جدُـ بها ٗل ألا شهُت، و  َاث ؾٍى ًلخٔ الػغع ان 

والؿىء بٙل ما َحها. وبهظا املىؿٔ َدب ألابىاء للٓغأن ًٙىن مغجبؿا 
                                                           
19

 eshfiweu.blogspot.co.id/2015/12/koloborasi-orang-tua-dan-guru.html/m=1. Diakses pada hari 
Minggu, 27-05,2018. 09:18 WIB 
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ُه ًىحض الهضًض مً الىماطج  اعجباؾا ٖبحرا بؿبهت جابِذ وأؾلىبه. َو

 مجها :

م وال ًٓغأ ى البِذ الظي ال ًبالي بالٓغأن الٍ٘غ َُه  الىمىطج الاٛو : َو

م مً ألامىع املهمت  ، ولً٘ نىضَم مبضأ ان جدُُل ألابىاء للٓغأن الٍ٘غ

َم بدلٓاث الٓغأن لُدُكٍى أبىاءلهم، َُدغضىن نلى الخاّ 

يؿىن أهُؿهم مً َظا الُػل. وبالخالي الٌهض َظا البِذ  خهلمٍى ، ٍو ٍو

 ْضوة ضالخت لٙي ًدب ألابىاء الٓغان او بغجبؿىا به.

ى البِذ الظي ًأزظ حهلُماث الاؾالم بهؿغ الىمىطج الثاوي : َو

دغص نلحها،  ِٓ نلى بهؼ الٓػاًا الشغنُت ٍو ولِـ بِؿغ، ٍو

دشضص في َظٍ الٓػاًا ختى جخدٛى الهالْت بُجهم الى نالْت مداؾت  ٍو

ىدشغ َظا الخىجغ ف ي البِذ وبحن ألاوالص، بالخىجغ والاهُهاٛ الشضًض. ٍو

خهطب ألاباء في خغضهم نلى حهلُم ألا  ٓت الجخُٔ مو ٍو والص الٓغأن بؿٍغ

ضعاتهم ومُىلهم. َخدضر بهضَا الهضًض مً  م وزطاةطهم ْو همَى

 املش٘الث التى حهّى وضٛى الٓغأن الى ْلب ألابىاء.

ى البِذ الظي وس ي الٓغأن َيؿُه. ووغو  الىمىطج الثالث : َو

البضًل له ما حض مً ألاياوي واملىؾٓي التي بدصجُهه لها ًٌغؽ خبها في 

جهلهم َُما بهض عؾل ليشغ َظٍ أب ىاةه بٓطض او يحر ْطض، ٍو

الغؾالت بحن أضضْائهم واملخُؿحن. وبالخالي بهض َظا الىمىطج ْضوة 

.ً  ؾِئت حهّى اهدشاع خب الٓغأن في هُىؽ الازٍغ

ى البِذ الجُض املهخضٛ الظي ًدب الٓغأن  الىمىطج الغابو : َو

ُاجه، خُث ترحم َظا الخب في ؾلٖى همل به ٍو جىحض حهلُماث  َو

الٓغأن خُت بُجهم وواْو ٌهِشىهه. ػمجها الغخمت والخىاص والؿُ٘ىت، 

ُاث  َِشهغ الاوالص أن لهظا الٓغأن َػال ٖبحرا في اهدشاع َظٍ الؿلٖى

الجُضة واملخبت الحهم، والتي خٓٓذ لهم َظٍ إلاشباناث لخاحاتهم 

ىا ًىمى الاوالص نلى خب الٓغأن الهكُم.  الخاضت. َو
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 الٓضوةاملغبي ( ب

جىحض الهضًض مً الىؾاةل والؿّغ في التربُت والخهلُم، ولً٘ ما 

أزبخه الخجاعب والضعاؾاث أن أَػل وؾُلت في جىضل املهلىمت 

لها َُما بهض الى واْو ملمىؽ في الٓضوة الهملُت. ولظالٚ اطا اعاص  وجدٍى

املغبي أن ًؼعم في ْلىب أبىاةه خب الٓغأن َُيبغي نلُه ان ًٙىن ْضوة 

ض أن ًبضأ مههم جدُُكه َؿٍى ًٓٛى لهم : نم لُت لهم. نىضما ًٍغ

م ٖخاب هللا، مً خُكه خُكه هللا، ومً جمؿٚ به هطٍغ  الٓغأن الٍ٘غ

 . ظا ال٘خاب ًجهل الصخظ ؾُب الىُـ، وخؿً الؿلٕى هللا، َو

َبٓٛى َظا ًيبغي نلى املغبي ان ٌؿعى لخؿبُٔ ما في الٓغأن باقهاع 

م ًدبىن مغبحهم نلى الُؿغة. لٙي خؿً الخلٔ وال ن٘ؿه ختى َ

ًٙىهىا ًدبىنهم َُٙىن الىضاًا التي جضنم خب الاوالص لهم ٖما وص ى 

اع في ٖخابه :  املضعؽ  الضٖخىع للمغبحن ؾهض ٍع

ٔ هللا حهالى بحن  - بان جٙىن مغجبؿا باهلل حهالى وجضنىا لهم ََُى

إلِ بُجهما  ْلىب٘م ٍو

ا، وجِؿحر - وعاء مبضأ ناملىا  ان جخهامل مو ٗل مغخلت نلى ْضَع

 الىاؽ نلى ْضع نٓىلهم، َخضزل بظالٚ بِؿغ ئلى ْلىبهم

ت الُغوّ الُغصًت، ختى ال جٙلِ  - ان جخهامل مههم بىاء نلى هكٍغ

 شخطا أٖثر مً ؾاْخه أو َّى ْضعاجه.

ان جىىم أؾلىب الخىحُه والاعشاص ختى ال ًمل ألابىاء مً الخهلُم  -

 والتربُت

 اب او جأحُله أَػل مً إلاَاهتأن حؿخسضم الهٓاب بمىو الثى  -

ان جُهم ؾبُهت مُىلهم ومىاَبهم، ختى جساؾب ٗل واخض مجهم مً  -

 املضزل الصخُذ لصخطُاجه

اء هُؿا، وبالخالي  - ان جؼعم َحهم الثٓت بالىُظ ختى ًٙىهىا أؾٍى

ً نلى الخب والهمل  .ًٙىهىن ْاصٍع
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ُت مدبتهم 1 ت مغخلت ألابىاء في جْغ م الٓغأن الى. مهَغ  الٍ٘غ

ٓت نلى  الى خُل الٓغأنبىاء في يغؽ مدبت ألا  الًٓضع ان ٌؿاوي الؿٍغ

 ٗل مغخلتهم لً٘ ًدخاج ان ٌهٍغ ٖال مجهم. وهي ٖما ًلي :

 الخهامل مو ألابىاء في مغخلت الؿُىلت املب٘غة( أ

حهض َظٍ املغخلت مً أَم املغاخل التي ًخم َحها يغؽ خب الٓغأن 

ذ م في هُىؽ ألابىاء، وفي هُـ الْى هي أولى زؿىاث ألابىاء في  الٍ٘غ

ٓهم لخب الٓغأن. وبالغيم مً طالٚ ًىحض الهضًض مً ألاباء ال  ؾٍغ

ٌهؿىن لهظٍ املغخلت الاَخمام الٙافي، مً خُث ازخباع اؾلىب التربُت 

ت أن َظٍ املغخلت هي ألاؾاؽ  ظالٚ مهَغ والخهلُم  املىاؾب لها. ٖو

ي نملُت الخهلُم لهم الخُٓٓي الظي ًبنى نلُه بىاء الصخطُت. َلظالٚ ف

 ًيبغي ان ٌهٍغ ٖما ًلي :

 بىاء في الٓغأن:مهاعاث للخهامل مو الؿُل مىظ الهام الثاوي جدبب ألا  (0

ال ًمً٘ ان ًخم حهلُم الٓغأن او جدُُكه في َظا الؿً، ولً٘ جبضأ 

أولى الخؿىاث التربىٍت في يغؽ خب ألابىاء للٓغأن بهض الهام الثاوي 

هب الٓضوة في َظٍ املغخلت صوعا َاما مً زالٛ الٓضوة. خُث جل

وعةِؿا في جىحُه ؾلٕى الؿُل، لظا َالؿُل الطًحر مىظ الهام 

اتهما َان َظا  الثاوي اطا شهغ بدب والضًه للٓغأن مً زالٛ جطَغ

الشهىع ًٍى ًيخٓل الُه جلٓاةُا، وصون حهض مجهما. َاطا ؾمو أبُه 

ى ًطلي حمانت مو والضجه او عأي و  او مً  –الضًه ًخلى الٓغأن َو

ًخلىن الٓغأن بهض الطالة، او في أزىاء  –ًٓىم مٓامهما في جغبِخه 

اهخؿاع الطالة او يحٍر َاهه ؾِخىلض لضًه شهىع باالعجُاح هدى َظا 

 الٓغأن.

ظالٚ في وغو الٓغأن، الىالضان ًػهان الٓغأن الى مٙان ناٛ  ٖو

ه شِئا وفي مٙان يحر الةٔ بل ًم٘ىاهه باخت رام وخب وال ًػهان َْى
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ضٕع َُه أن الٓغأن شيئ نكُم. و في  َاهه ؾُإزغ في نٓٛى ألابىاء ٍو

اث ٌؿخمو ألابىاء أباءَم ًخلىن الٓغأن َاػصاص وصَم الُه.  اصة الاْو ٍػ

ألن الؿُل في َظٍ املغخلت ًخهلم بالخٓلُض أٖثر مً ال٘الم، وفي َظا 

 الؿً ًىمى الؿُل نلى خاٛ بُئخه. 

مىظ الهام الثالث الى الهام الخامـ مهاعاث للخهامل مو الؿُل  (4

 جدبب الابىاء في الٓغأن :

ت في البرمجت الهطبُت  حهض َظا الؿً مً أَم املغاخل الهمٍغ

للوؿان، ٖظالٚ في يغؽ الُٓم خُث ًٓٛى الضٖخىع دمحم عاجب 

الىابلس ي: "مً صعاؾتي في التربُت نملذ أن أزؿغ ؾً في جلٓى 

ُم، َى ؾً الخػاهت زم ؾً الهاصاث والخٓالُض واملباصب والٓ

 الخهلُم إلابخضاتي". 

ؿخؿغص الضٖخىع ْاةال: "ان الؿُل ٌؿخؿُو ان ًدُل الٓغأن في   َو

ؾني خُاجه ألاولى، َاطا ٖبر َهم مهاهُه، ولً٘ بهض ان ًطبذ لؿاهه 

ض حهلم ال٘ثحر مً ألا مؿخُٓما بالٓ  صاب". غأن، َِشب ْو

ض الضٖخىع ًديى الًىزاوي   طظ في الضعاؾاث املخس -ٖما ًٖإ

أن ) الؿُل ئطا خُل الٓغأن مىظ ضًٍغ ئزخلـ الٓغأن  -الٓغأهُت

 بلخمه وصمه(.

لظا َُي َظا الؿً ًمً٘ ان ًبضأ حهلُم جالوة الٓغأن جالوة 

صخُدت، َان لم ًخِؿغ طالٚ، َال بأؽ مً ازخُاع مهلمت او مهلم 

ٔ طو زلٔ خؿً وأن  ًٙىن ؾُب املهشغ ولحن الجاهب وخاػم في َع

ٗي ًيخٓل َظا الخب الى جالمُظٍ. وال ًجىػ نلُه ان ً ٙىن مدبا ملهىخه 

ًجحر الؿُل او ًػغبه اطا لم ًدُل بل ًجب نلُه ان جٙىن حلؿت 

الاؾخمام الى الٓغأن او خُكه مً أحمل الجلؿاث وأخبها الى ْلبه، 

وطالٚ مً زالٛ حصجُهه بشتى الطىع املخبت ئلى  ْلبه مً مٙاَاث 

ض ًٙىن املهلم يحر ِٖء ٌه٘ـ َُمً ماصًت ومهىىٍت و  يحر طالٚ. ْو
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ٗان  ٌهلم الخٍى والجبن وال٘غاَت للماصة الهلمُت التي ٌهلمها، واطا 

َظا املهلم ًٓىم بخهلُم الٓغأن خضر ما ال ًدمض نٓباٍ خُث بطىعة 

ال شهىعٍت ًخم بغمجت ألابىاء نلى ٖغاَُت الٓغأن بضال مً يغؽ خبه 

 َحهم.

ً ًٓىم بمهمت الٓغأن لألؾُاٛ ان ًخهلم َلظالٚ ًيبغي نلى م 

م  الخؿىاث الصخُدت التي حؿانض ألابىاء نلى خب الٓغأن الٍ٘غ

 وخُكه.

ٔ خب الٓغأن هي:  الخؿىاث التي جدبو مو ؾُل في َظٍ املغخلت نلى ؾٍغ

م .0  الخمهُض له بٓطت جدبه في هللا حهالى والٓغأن الٍ٘غ

 الطبر نلى الؿُل زاضت في َظا الؿً .4

 ةل حضًضة في حهلُم ألابىاءابخٙاع وؾا .0

 ًيبغي مغاناة الُغوّ الُغصًت بحن ألاؾُاٛ .2

 اؾخسضام الٓطظ الٓغاوي للؿُل .5

م مً زالٛ ألاهاشُض .1  ًمً٘ ان ٌهلمه خب الٓغأن الٍ٘غ

اؾخسضام وؾاةل للمٙاَاة والبهض نً الهٓاب الىُس ي  .1

 والبضوي.

 41اؾخسضام شهاعاث لبرمجت ألابىاء نلى خب الٓغان. .2

 

( ؾىىاث، لًغؽ خب الٓغأن 01-1هامل مو ألابىاء مً )مهاعاث للخ  (0

 لضيهم. 

ما ػلىا في َظٍ املغخلت جدذ اؾاع الٓانضة "مغوَم لؿبو 

م لهشغ". وما بحن ؾبو ونشغ ؾىىاث ًدخاج الؿُل  واغغبَى

 الخهلُم بالدصجُو والخدُحز أَػل مً الػغب أو الخىبُش.  

                                                           
اع،   41  50-20. )مإؾؿت اْغأ( ص.ُِٖ هدبب الٓغأن ألبىاةىاؾهض ٍع
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هجاخه او  وفي َظٍ املغخلت ًمً٘ أن وصجهه بان جٙىن َضًت

ه بؿلٕى ؾُب هي مصخِ هاؾٓا لألؾُاٛ ٌؿمذ له بخ٘غاع   جطَغ

ٗل اًت مغة نلى ألاْل بهض الٓاعب، أو أشغؾت ضىجُت للمصخِ 

ٗامال، أو ْغص ٖمبىجغ ًدىي املصخِ مغجال، وبه ئمٙاهُت  املهلم 

ؼ للخدُُل ًخم  الخدُُل، ٖما ًمً٘ ئلخاْه بدلٓت ْغأهُت في مٖغ

با مً البِذ، ٖما ًٙىن ازخُاٍع بهىاًت بدُث  هه ٍْغ ًٙىن مْى

ت، حمُل املكهغ، ختى ًٓبل نلُه الؿُل بدب  هكُُا، حُض التهٍى

وعغا، مو مخابهت املخُل لىخأٖض مً أن أؾلىبه في الخلٓحن 

ت.والخدُُل جغبىي، او نلى ألاْل لِـ بػاع   40مً الىاخُت التربٍى

 

لضيهم خب  ( ؾىىاث، جضنم00-00مهاعاث للخهامل مو ألابىاء مً ) (2

م.  الٓغأن الٍ٘غ

جؼصاص ْضعاث الؿُل مو جٓضمه في الؿً، وجىمى لضًه الامٙاهاث  

م، ولً٘ ال ًيس ى املغبي أهه ما ػاٛ  ال٘ثحرة في الخهامل مو الٓغأن الٍ٘غ

ٌؿعى لًغؽ الٓغأن يغؾا ؾُبا. ولظالٚ ًمً٘ للمغبي في َظٍ املغخلت 

 أن ٌؿخًل ْضعاث الؿُل في جىمُت خبه للٓغأن.

ُي َظٍ املغخلت بهض ؾً الهاشغة مً الهمغ جدؿو صاةغة الؿُل َ

ؼصاص خغضا نلى جٙىًٍ نالْاث احخمانُت، ٖما ًؼصاص  الاحخمانُت ٍو

مً٘ اؾخًالٛ طالٚ في ئلخاْه   –اعجباؾا باصخابه وػمالةه. ٍو

ض، مو حصجُهه  -وأصخابه ئن أمً٘ بدلٓت حهلُم أخٙام الخجٍى

ت. ومٙاَأجه بشتى الؿّغ املاصًت وا  ملهىٍى

 

م لألبىاء في مغخلت املغآَت (5  مهاعاث جدبب الٓغأن الٍ٘غ
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ت ملهاعاث جىاؾب ؾبُهتها، وبالخالي جسخلِ  جدخاج ٗل مغخلت نمٍغ

مغخلت املغآَت نً مغخلت الؿُىلت في املخابهت، ولً٘ التربُت 

والخهلُم بطُت نامت مغاخل مخضازلت، ال ًمً٘ َطلها َطال نهاةُا 

جبؿت باألزغي وحهخمض نلحها. وأَم الخؿىاث التي ولً٘ ٗل مغخلت مغ 

 جدبو مو املغأَ ختى ًدب الٓغأن الهكُم َُما ًلي : 

ٙىن مشخمال نلى الاْىام الهٓلي للمغأَ مً ( ب ًبضأ بالخمهُض. ٍو

ػل مً ًٓغأ  م في الضهُا والازغة َو خُث أَمُت الٓغأن الٍ٘غ

م نلى يحٍر وألاخاصًث التي جدث نلى حه لم الٓغأن الٓغأن الٍ٘غ

م.  الٍ٘غ

م مً حهلم الٓغأن ونلمه  مثاٛ: خضًث عؾٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص : زحٖر

مت التي جبشغ  ا مً ألاخاصًث والاًاث الٍ٘غ )عواٍ البساعي(. ويحَر

ُما ًلي بهؼ ألاصلت  م وجػههم في مجزلت نالُت. َو أَل الٓغأن الٍ٘غ

م ًىاْش َحها ألابىاء: ْاٛ  ث  نلى َػل الٓغأن الٍ٘غ
ْ
أ غ 
 
ا ْ

 
ط إ 

حهالى : و 

اًبا  ج  ة  ح  غ 
ْ
ز
 
األ  ب 

ُىْىن  ْإم 
ًُ  

 
ً  ال ًْ

ظ 
 
ْحن  ال ب  ٚ  و  ى  ِْ ا ب  ى 

ْ
ل ه  ن  ح 

 
ْغأ ُٓ ال

ْؿُخىًعا..( إلاؾغاء :  (. ونً ابي أمامت الباَلي ْاٛ: ؾمهذ 25م 

: ))اْغأوا الٓغأن َاهه ًأحي ًىم الُٓامت شُُها  عؾٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٓٛى

صخابه((. ونً أوـ هنع هللا يضر ْاٛ: ْاٛ عؾٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ))ئن هلل أَلحن أل

مً الىاؽ(( َُٓل: مً َم أَل هللا مجهم؟ ْاٛ: أَل الٓغأن َم 

 أَل هللا وزاضخه.

م( ث ِ املغأَ َىاةض الٓغأن الٍ٘غ  حهٍغ

ض ان ًضنمهم خب الٓغأن أن  ًدخاج املغأَ نىضما ًٍغ

م بُىاةض ال ىاْش َحها بهضوء ختى ًظَٖغ ٓغأن الغوخُت واملاصًت، ٍو

 ًطل الى املؿخىي الاْخىام. ومً َظٍ الُىاةض ما ًلي: 

م َضي وعخمت -  الٓغأن الٍ٘غ



27 
 

 
 

م َضي وعخمت. ًٓٛى هللا  ًيبغي ان ٌهٍغ ألابىاء أن الٓغأن الٍ٘غ

ْخ  ع  ًضي و  َُ ٍم 
ْ
ل ى ن 

 
ل ٍُ ن  ا ى 

ْ
ل ط 

 
اٍب َ خ   ٘ ْئجُهْم ب  ْض ح   ٓ ل  ْىٍم حهالى : و   ٓ

 ل 
ً
ت م 

 )ألانغاٍ : 
ُىْىن  ْإم 

ًُ54 .) 

 الٓغأن شامل لٙل شيئ -

 الٓغأن شُاء وعخمت -

م ًدٓٔ ألامً الىُس ي -  الٓغأن الٍ٘غ

 زؿىاث َامت لًغؽ الٓغأن في هُىؽ املغآَحنج( 

حهض نملُت يغؽ الُٓم في املغآَت مغجبؿا اعجباؾا وزُٓا  

َُما ًلي أَم الخؿىاث باملغاخل ألاولى مً الؿُىلت الؿابٓت، و 

 التي ًدخاج املغبي ان يهخم بها في يغؽ خب الٓغأن لضي املغآَحن.

ًدخاج املغأَ يالبا الى إلاْىام الهٓلي والخىاع املىؿٓي  

 أٖثر مً الػًـ والخهلُماث املالخٓت.

ومً شغوؽ الخىاع املإزغ الظي ٌؿانض املغبي نلى ئْىام 

 املغآَحن:

ذ املىاؾب -0  لبضاًت الخىاع ازخُاع الْى

ت -4  اؾخسضام ألاؾئلت املخضصة التي جخُٔ مو املغخلت الهمٍغ

اؾترزاء وعاخت أزىاء الخىاع ختى ال ًٙىن الخىاع خلبت  -0

 مطاعنت

 وًمت ضىجٚ جخُٔ مو هىم الخىاع -2

ب املؿخمغ نلى ًَ الخىاع ختى حؿخؿُو أن جطل ئالى  -5 الخضٍع

 ئْىام مً جداوع 

 44اعملـ املشانغ أزىاء الخى  -1
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 الخُ٘حرَُٙل . ج

ٙي ٌؿهل في َهم ججهل الباخثت َُٙل الخُ٘حر ٖما في الطُايت الخالُت ل 

 .الخؿىاث في البدث

 4،0الطىعة 

 

 

 4الجضٛو 

 

 

 

 الهىىان

ُت مدبت ألابىاء الى الٓغأن ا م في بغهامج الخهاون بحن ألاباء واملضعؾاث في جْغ لٍ٘غ

 الخدُُل بمغخلت بهض عوغت حهلُم الٓغأن

ٗاهجاعان ٗىهضام لٙي ماالهٔ  في الاؾالمي 

ٗاهجاعان ٗىهضام لٙي  في مإؾؿت حهلُم الضعاؾت الٓغأهُت "الاؾالمي" 

 َُه؟ُِٖ صوع ألاباء .0

 ه؟َُاملضعؾاث ُِٖ صوع .4

 َُه؟ُِٖ الخهاون بُجهما .0

 

 ألاباءاؾاع الىكغي ٗل صوع 

والخهاون بُجهما واملضعؾاث 

 َُه

حمو 

البُاهاث 

 وجدلُلها 

 نغع البُاهاث وجدلُله

  ئحابت أؾئلت البدث

جدلُل البُاهاث نلى خؿب أؾئلت 

 البدث

 نغع الخالضت و إلاْتراخاث
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 الُطل الثالث

 مىهج البدث

 وهىنهالبدث  مٓاعبت .0

 اؾخسضمذ الباخثت في َظا البدث هىم البدث الُُ٘ي. البدث الُُ٘ي َى

ٓت املؿخهملت لجىاب مؿئل ت البدث املخهلٓت بالبُاهاث بشٙل البُان الؿٍغ

الظي ًطضع مً أوشؿت املٓابلت واملالخكت والىزُٓاث. لُٓضع ان ًبِىه حُضا نً 

املٓاعبت او هىم البدث وخػىع الباخث وجدلُله وجُخِش صخُذ الىحضان، في 

 40املُهىم.   زؿت البدث ًدخاج الُهم الجُض نً ٗل

ي. واملىهج الىضُي َى املىهج الظي املىهج املؿخسضم َى املىهج الىضُ 

ًطِ الكىاَغ وضُا مىغىنُا مً زالٛ البُاهاث التي ًدطل نلحها 

باؾخسضام اصواث البدث الهلمي. والباخثت حؿخسضم املىهج الىضُي الن في 

لت والبؿُؿت لِـ باأل جدلُل البُاهاث با ُطل جُطُال ٖما لٙلماث الؿٍى ام ٍو ْع

وفي َظا البدث الخٓاةٔ حؿمى بالخٓاةٔ . 42خضر في املبدث بضون اَتراء

 الُُ٘ي الىضُي الن الباخثت حهبر حهبحرا لُكُا الى هدُجت البدث. 

 

 خػىع الباخثت  .4

في َظا البدث خػىع الباخثت مغحّى حّضا وهي جٙىن أخضا مً أصواث 

لها  مىُظالبُاهاث. وهي مسؿـ و  ا. ٗو ظالٚ مسبَر ا ٖو وحامو البُاهاث ومُؿَغ

 الباخثت زلُُت البدث وماصة بدثها.حهمل لٙي جُهم 
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ىاؾب مو  ٗالباخثت هي جٓابل باألوشؿت الُىمُت بما نمل الخاؾب ٍو و

مابدثذ .َلظالٚ جخّىعؽ في نملُت أزظ وحمو البُاهاث. وبازؿالتها َُه ٌؿهل 

 في اًجاص ما اعاصث.

 

و البدث  .0  مْى

ٗاهجاعان ٖؼهض هه في مٙان حهلُم الٓغأن في شاعم ؾىمبر واعؽ  ام لٙي مْى

ظا في هُـ الىاخض مو مههض مُخاح الهلىم او املشهىع باؾم عوغت  ماالهٔ. َو

 .IVالهلىم 

 

 البُاهاث .  مطاصع2

مطضع البُاهاث َى الٙاةً الظي جّم الخطٛى نلى البُاهاث. جم ججمُو  

مطضع البُاهاث املؿخسضمت في البدث الى ْؿمحن:  مطضع الغةِس ي و مطضع 

 الثاهىي. 

حر في حمو البُاهاث للخطٛى نلى البدث املهحن املىحىص في اما جضاب  

عوغت حهلُم بهض  بمغخلت حصخُظ شخطُت صًيُت في بغماهج جدُُل الٓغأن

 : (PTPT) الٓغأن

 .َُه خالمُظباء مً الوألا مطضع الغةِس ي، َى عةِؿت َظا البرهامج وأؾاجُظٍ . أ

ىطج ٌهمل مطضع الثاهىي، َى الىزُٓاث. َُي َظا البدث، حهُحن الاهم. ب

ٓت  ؼ نلى املخبر Purposif Samplingْطضا باؾخهماٛ ؾٍغ ظا ًٖغ . َو

الخهاون بحن ألاباء واملضعؾاث في املخخاع الظي له املهلىماث ال٘ثحرة نً "

م في بغهامج جدُُل الٓغأن  ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ جْغ

ٗاهجاعان ٗىهضام لPTPTبهض عوغت حهلُم الٓغأن ) بمغخلت  ٙي ماالهٔ".( 

 

 حمو البُاهاث جٓىُاث. 5

ٓاث ٖما ًلي:  لجمو البُاهاث َاؾخهملذ الباخثت ؾٍغ
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ُت. أ  مالخكت مشتٖر

في ٖخاب اهضي َغؾؿىي َخهمل البدث   Bodgan & Taylorٖما ْاٛ 

لخهلُم  حهلُم الٓغأن برهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغتنلى أوشؿت ال

ماالهٔ ختى جدطل البُاهاث  لخهلُم الٓغأن الاؾالمي في (PTPT)الٓغأن 

 الثٓت ٖما عحذ.

 مٓابلت. ب

حؿمو الباخثت مباشغة املهلىماث او البُاهاث مً مطاصع البُاهاث 

ٓت هي:  الغةِس ي. والهىامل التي جضاَو الباخثت الؾخهماٛ َظص الؿٍغ

ٓت الازغي ختى جىاٛ الخاضل الثٓت  (0 له مُُضة ملخمم الؿٍغ

 والشٚ َُه

ُل البُاهاث املغحّىة وجٓضع ان ٌشهغ الهشاةغي ختى ٌؿهل ه (4

 جإزغ أزغا اًجابُا نلى الخاضل املخخاج

 جىزُٓاث. ج

اؾخهملذ الباخثت َظٍ الخىزُٓاث، جبدث الباخثت مً الضَاجغ او 

والخالمُظ. َبهظا جٓضع ان املضعؾاث صَتر خاٛ  واال٘خب او الغؾالت 

 ٓطىص وجدلل البُاهاث املأزىط.  جىاٛ امل

 

 . جدلُل البُاهاث1

ي َظا البدث، حؿخهمل الباخثت الخدلُل بىمىطج الضوعة الخُانلُت ٖما ف 

 ًلي: 

 0،0 الطىعة

 

 

 تقديمالبيانات جمعالبيانات

 تلخيص

تخفيض

 البيانات



32 
 

 
 
 

ٓاث وهي: جسُُؼ البُاهاث و نغغها زم  ًدخىي طالٚ البُان زالزت ؾٍغ

ظٍ الهملُت مؿخمغة خٛى البدث ختى جماما  .زالضتها. َو

 جسُُؼ البُاهاث. أ

ٓـــــاء وازخُاع، و جبؿـــُـ هخات البُاهاث مً املُـــــضان ئلى جأزظ الباخث

حز مشـــٙلت زم جلخُطها  ٓا لتٖر البُاهاث مً زالٛ جلخُظ أؾـــاؾـــُاث َو

ٓا للباخثت او  لدؿهُل نملُت ازظ الخالضت مً البدث زم ًجمهها َو

حز له.  التٖر

 نغغها . ب

 جىكم البُاهاث التي ْض ْطغ ختى وحض شٙلها ألاخؿً. 

 جلخُطها ج.

ذ وهكمذ ختى جٙىن مغحها في أزظ الهمل في جلخظ مما ْض حمه    

 البدث

 

 حغاءاث البدثئ. 1

ًخمػمً َظا البدث زالزت مغاخل: الاولى مغخلت ْبل البدث والثاوي   

 مغخلت نملُت املضًيُت والازغ مغخلت أزغ مً البدث.

 وأما بُاهه نلى ٗل مغخلت ٖما ًلي:

 مغخلت ْبل البدث. أ

 ٗان ؾبهت زؿىاث في َظٍ املغخلت:  

 اؾخأطان للبدث (0

طَبذ الباخثت الى بِذ عةِـ مإؾؿت حهلُم الضعاؾت الٓغأهُت 

ٗاهجاعان ٗىهضام لٙي ماالهٔ الؾخاطان نمل البدث َُه.  "الاؾالمي" 

و البدث (4  مالخكت خاٛ مْى

ت الٓطحرة لىكغ خاٛ لَظٍ املغخلت نملذ الباخثت املٓابفي 

 املُضان ْبل نمل البدث.
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غ املؿخجُبحن (0  ازخُاع وجٍٓغ

ٖما مض ي مً البُاهاث َٓغعث املؿخجُبحن الظي ؾخؿلب  

 البُاهاث مجهم خٛى ئحغاء البدث.

 حهضًض الت وأؾئلت البدث (2

ٗاألؾئلت ْبل طَابها الى  اؾخهضث ٗل الخاحاث حؿضًا او ال 

املُضان، ومؿىصة الاؾئلت التي ؾدؿئل الى املؿخؿلهحن خٛى 

 احغاء البدث.

 مغخلت نملُت املُضهُت . ب

 لبدثمغخلت نمل ا (0

في حمو البُاهاث املخخاحت في البدث َهملذ الباخثت بهؼ الهملت 

 ٖما ًلي:

مالخكت املباشغ وأزظ البُاهاث في املُضان. َالخكذ الباخثت ( أ

بهض عوغت حهلُم االٓغأن  بمغخلتأوشؿت بغهامج جدُُل الٓغأن 

(PTPT)   ٗاهجاعان في مإؾؿت حهلُم الضعاؾت الاؾالمُت "الاؾالمي" 

ظا ًدخىي نلى ٗل ألاوشؿت املخهلٓت  ٗىهضام لٙي ماالهٔ. َو

ُت مدبت ألابىاء الى خُل  بالخهاون بحن ألاباء واملضعؾاث في جْغ

في الُطل  املضعؾاثوخاٛ  َخدلل مً أوشؿت خُل الٓغأن الٓغأن

. ومً يحر مالػمت في الُطٛى أزظث الباخثت وألاباء في البِذ

بهض  بمغخلت دُُل الٓغأنالبُاهاث الازغي املخهلٓت بؿحرة  بغهامج ج

 مً مىقِ اصاعة املههض. (PTPT)عوغت حهلُم االٓغأن 

بهض  بمغخلتجىزُٔ حمُو نملُت بغهامج جدُُل الٓغأن ( ب

في مإؾؿت حهلُم الضعاؾت الاؾالمُت  (PTPT)عوغت حهلُم االٓغأن 

ٗاهجاعان ٗىهضام لٙي ماالهٔ. ئطن مً يحر املالخكت،  "الاؾالمي" 

الظي ٖخبها  مةٔ مً الطىع وجسؿُـ الخهلُالىزا حمهذ الباخثت

 املهلم.
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بهض عوغت  بمغخلت املٓابلت مو عةِـ بغهامج جدُُل الٓغأن(  ج

ٗاملؿخجُبحن الاؾاؾُت عحذ PTPT)حهلُم االٓغأن  ا  . بازخُاَع

 الباخثت هُل املهلىماث والبُاهاث املخخاحت في البدث.

بهض  بمغخلت في بغهامج جدُُل الٓغأناملضعؾاث املٓابلت مو ص( 

ؾاس ي في َظا بؿبب أنهم مىغىم ألا  (PTPT)عوغت حهلُم االٓغأن 

ظالٚ الى عةِـ الضاةغة بغهامج جدُُل الٓغأن   بمغخلتالبدث، ٖو

ؾاس ي في نملُت غىم ألا ألنها مى  (PTPT)بهض عوغت حهلُم االٓغأن 

 .PTPT)بهض عوغت حهلُم االٓغأن  بمغخلت  بغهامج جدُُل الٓغأن

 بمغخلتفي بغهامج جدُُل الٓغأن  خالمُظباء مً الألا مو املٓابلت ٌ( 

 .(PTPT)بهض عوغت حهلُم االٓغأن 

بهض عوغت  بمغخلتفي بغهامج جدُُل الٓغأن  الؿالباملٓابلت مو  و(

 (PTPT)حهلُم االٓغأن 

 0.0الجضٛو 

 املإشغ املىغىم املخبر

ُت  ألاباء صوع ألاباء في جْغ

مدبت ألابىاء الى 

 ٍ٘غمخُل الٓغأن ال

أَمُت خُل الٓغأن . أ

 ألبىاءَم

الاؾتراجُجُت . ب

املؿخهملت  مجهم في 

ُت مدبت أبىاءَم  جْغ

الى خُل الٓغأن 

م  الٍ٘غ

ُت  ج. الهٓىبت لهم في جْغ

مدبت أبىاءَم الى خُل 

م   الٓغأن الٍ٘غ

الٓغأن أَمُت خُل . أفي  املضعؾاثصوع عةِـ 
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البرهامج 

 املضعؾاثو 

ُت مدبت ألابىاء الى  جْغ

م  خُل الٓغأن الٍ٘غ

 ألبىاءَم

الاؾتراجُجُت . ب

املؿخهملت  مجهم في 

ُت مدبت أبىاءَم  جْغ

الى خُل الٓغأن 

م  الٍ٘غ

ُت  ج. الهٓىبت لهم في جْغ

مدبت أبىاءَم الى خُل 

م  الٓغأن الٍ٘غ

ألاباء 

 املضعؾاثو 

الخهاون بُجهما في 

ُت مدبت ألابىاء الى  جْغ

م  خُل الٓغأن الٍ٘غ

وحىص الخهاون بُجهما . أ

ُت مد بت في جْغ

أبىاءَم الى خُل 

م  الٓغأن الٍ٘غ

شٙل الخهاون بُجهما . ب

ُت مدبت  في جْغ

أبىاءَم الى خُل 

م  الٓغأن الٍ٘غ

 

 ( مغخلت جدضًض البُاهاث4

ٓت املالخكت واملٓابلت والىزاةٔ  بهض حمو البُاهاث بؿٍغ

َدضصث الباخثت البُاهاث للدؿهُل في جدلُل البُاهاث ختى 

 ًدطل الى أَضاٍ البدث الؿابٓت.

 ج. مغخلت ألازغ مً البدث

 ( جٓضًم البُاهاث نلى شٙل البُان.0 

 في َظٍ املغخلت نملذ الباخثت ٖما ًلي:
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بهض حمو البُاهاث َٓمدذ الباخثت جلٚ البُاهاث ( أ

نلى شٙل البُاوي. واملٓطىص بالبُاهاث هي البُاهاث ٖماشغح مً 

 ْبل

خللذ البُاهاث باؾخسضام ألاؾلىب الظي ازترجه  ( ب

 ٖما شغح ؾابٓاالباخثت و 

 جدلُل مدطلت البدث (4

 ة ْدمذ الباخثت حمُو البُاهاث مًفي َظٍ املغخلت الازحر 

البدث
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 الُطل الغابو

 نغع البُاهاث وجدلُلها

 

 نغع البُاهاث. أ

و البدث : شٙل الهام نً مْى  املبدث الاٛو

( PTPTبهض عوغت حهلُم الٓغأن )بمغخلت طاجُت بغهامج جدُُل الٓغأن  .0

 لٙي ماالهٔٗاهجاعان ٗىهضام 

له   IV: مههض مُخاح الهلىم او عوغت الهلىم  ئؾم املههض( أ

مإؾؿت عوغت حهلُم الٓغأن "الاؾالمي". ومً ًخم مىه َِؿخمغ في جدُُل 

 بهض عوغت حهلُم الٓغأن بغهامج جدُُل الٓغأن". بمغخلت الٓغأن باؾم "

ٗاهجاعان   نىىان( ب  : 

 : ؾىمبر واعؽ   شاعم( ث

م( ر  114 /100:     ْع

 : ٗىهضام لٙي   ت الُغنُتاملىؿٓ( ج

 : ماالهٔ   مضًىت( ح

ُت   إلاْالمي( ر  : حاوي الشْغ

 15012:   الغمؼ البضوي( ص

م الهاجِ( ط  125205104200  :  ْع

 م 4104صٌؿمبحر  04:  بضاًت الدشًُلُت( ع

 

ش بغهامج جدُُل الٓغأن  .4 ( PTPTبهض عوغت حهلُم الٓغأن ) بمغخلتجاٍع

 ٗىهضام لٙي ماالهٔ

( جدذ 4104 –ماًى  – 04ىم ألاعبهاء )أؾـ َظا البرهامج في ً

ٓت ْغأحي في قل ْغأحي شهبت ماالهٔ  ؼ ألابىاء في جدُُل الٓغأن Iؾٍغ ٖغ . ٍو

بهض هجاخهم في ْغأحي ختى اجبانهم في خُلت إلازخخام "زخم الٓغأن" . وفي 
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غجٓي في حملت جالمُظٍ مىظ أوله ختى ألان. في ؾىت  نمٍغ في الؿابهت ًخٓضم ٍو

ً جلمُظا زم  4100ؾخت نشغ جلمُظا زم في ؾىت حملتهم  4104 ؾذ ونشٍغ

ازىا وزمؿىن  4101ؾبو وزالزىن جلمُظا زم في ؾىت  4105-4102في ؾىت 

في جؿبُٓه ُظا زم في الؿىىاث بهضَا لم ًجمو ْؿم إلاصاعة نىه ،جلم

ٓت ْغأحي الشُش  ٓت ٖالؾُٙي َغصي الظي أصاَا املإؾـ ؾٍغ ٌؿخهمل ؾٍغ

 ُٖاهي صخالن ػعٖش ي.

بغهامج جدُُل الٓغأن ٌؿً٘ في هُـ البىاء بمإؾؿت حهلُم نلىم   

ٗاهجاعان  2عوغت الهلىم  /" في مههض مُخاح الهلىم "الاؾالمي الٓغأن 

ىػبـ في نلىم ْغأة  ٗىهضام لٙي ماالهٔ الظي ًىه٘ـ َُه خاٛ الضًني ٍو

ظا البرهامج جدذ ئشغاٍ الغةِـ الظي  الٓغأن ختى ًؿّبٔ أحُاال ْغأهُا. َو

ى  ى وعام ونمُٔ في الٓغأن أال َو ًٓضع ان ًُُ٘ه بأخؿً الترجِب والجُض َو

 ابً املإؾـ الاٛو في ْغأحي الاؾخاط بيُامً صخالن. 

باؾم "بغهامج  4104أؾـ َظا بغهامج جدُُل الٓغأن في ؾىت   

سه مً ئعاصة   جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن" ختى ألان. أٛو جاٍع

ٓ ض ألابىاء ًٓغأون عةِـ الاؾاس ي ؾٍغ ت ْغأحي ألاؾخاط بيُامً صخالن الظي ًٍغ

داَكىهه في خٓه ال ًىتهىن بهض ازخخامهم في ْغأحي لً٘ ٌؿخمغون  الٓغأن ٍو

ت صناؤ املهلمحن وؾانتهم َُإصي َظا البرهامج في  الى البرهامج الخالي. وببٖر

ظ جُ مُالصًت باشغاٍ الغةِـ الاؾاس ي. َُبضأ بازخُاع ألاؾا 4104ؾىت 

ٓت ْغأحي ولى لم  شغؽ لهم الظًً له شهاصة مً ؾٍغ الظًً ؾُهلمىن َُه َو

 45ًٙىهىا مً الخُاف لً٘ وحب نلى عةِـ البرهامج مً الخُاف.

ونلى ممغ الؼمان باػصًاص نضص الخالمُظ ٗل ؾيخه مً ؾىت الاولى   

 02َاػصاصث أًػا نضص أؾخاطاجه ًطبذ  001ختى ألان بالهضص  01بالهضص 

ج غي َظا البرهامج جٓضما نلى ٗل ؾيخه باػصًاص نضص الجؼء مً شخطا. ٍو

                                                           
25

 Rini Antika, “Implementasi Program Tahfidz (LPIQ) Al-Islami Ganjaran Gondanglegi Malang”, 

Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam IAI A-Qolam Malang, hal. 41-43. 
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ػال ْض هجح اخض مجهم في جمام زالزحن حؼءا جلُٓا  م َو ألابىاء ٗل شهَغ

ومغجاخا ختى ًٙىن َظا البرهامج ممثال ملإؾـ ألازغ َػال في ماالهٔ 

ًٙىن َاةؼا في  4100بالىُـ. وأًػا في مغخلت املؿابٓت له الُاةؼة، في ؾىت 

ً. وفي  4105حان ْغأحي الىؾني في ؾماعام، وفي ؾىت مهغ  له أعبو َاةٍؼ

ى اخض البرهامج  ب ًٙىن اخض ألابىاء في مؿابٓت "خاَل اهضووؿُا" َو الٍٓغ

الخلُاػ الظي أصاٍ في ٗل شهغ عمػان َاةؼ اولى بهظًت الهمغة له ووالضًه 

 والُلىؽ. 

 

( PTPTحهلُم الٓغأن ) بهض عوغت بمغخلت عؤٍت وبهثت في بغهامج جدُُل الٓغأن .0

 ٗىهضام لٙي ماالهٔ

الغؤٍت وألاَضاٍ مً َظا البرهامج مهم حضا لخهُحن أخؿً الخؿىاث في جغبُت 

 الخالمُظ َُه. َهي:

 الغؤٍت : ضُايت ألاحُاٛ الٓغأهُت 

 ألاَضاٍ : جغبُت الؿالب لٙي ًٙىهىا طا زلٔ ْغأوي

 41: جىمُت الؿالب خّب الٓغأن مىظ الطًاع    

 

 َُه املضعؾاثو  ملىكمتَُٙل ا .2

 بمغخلت املىكمت هي شيئ عةِس ي في ئحغاء الهملُت. وبغهامج جدُُل الٓغأن

( ًدخىي مً عةِـ البرهامج، عةِـ املإؾؿت و PTPTبهض عوغت حهلُم الٓغأن )

 ٖما حضٛو الخالي: املضعؾاثْؿم إلاصاعة و 

 ٛ  2،0حضو

 (PTPTم الٓغأن )بهض عوغت حهلُ بمغخلتبغهامج جدُُل الٓغأن َُٙل املىكمت 
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 (PTPTعوغت حهلُم الٓغأن ) الٓغأن بمغخلت بهضمطضع: مالخكت وجىزُٓاث بغهامج جدُُل 

 َُه هي ٖما ًلي: املضعؾاثوأما جُطُل 

 

 

 2،4حضٛو 

م  الُطل مٓام  جغبُت الاؾم ْع

ضىفى نىاًت  0

 ال٘مُلت 

ىؽ عةِـ  البٙلٍغ

 البرهامج

 مُدش

ت ألُى 4 ْؿم  ٍىؽالبٙلغ  اها مٍغ

 إلاصاعة

0 – 1 

ض 0 ت ٍَغ   مداؾب املضعؾت الثاهٍى

ت حمُلت 2   مداؾب املضعؾت الثاهٍى

ت لإلإة ألاًغة 5  0.0 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ؾاس يعةِـ ألا   

 عةِؿت البرهامج

 ْؿم إلاصاعة
ْؿم أمحن 

 ّ  الطىضو

 اؾخاطاث

 الخالمُظ
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اومُل مغأة  1

 ص.

 0.4 املضعؾت املضعؾت املخىؾؿت

ت لُلت املُغخت 1  0.0 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ت أؾىة خؿىت 2  0 ضعؾتامل املضعؾت الثاهٍى

ت مؿهضة 3  0 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ت زلُلت 01  4.2 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ت هلىا ؾهُضة 00  0.0 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ت اها َغخىا 04  0.5 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ت 00 ت عبُهت الهضٍو  0 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ضاخبت  02

 املؿئىلت

ت  0 تاملضعؾ املضعؾت الثاهٍى

ا الُُتي 05 ت ٍع  4.1 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ت خىع الهحن 01  0 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ني اهدُٚ 01 ىؽ ٍع  0.5 املضعؾت البٙلٍغ

ت َؿغي مضًىت  02  4.1 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ت َاةؼة ضالخت 03  4.01 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ت لؿُُت 41  4.1 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى

ت 40 ت عبُهت الهضٍو  0.2 املضعؾت املضعؾت الثاهٍى
 (PTPTمطضع: وزُٓاث بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن )

 

خاٛ الخالمُظ في بغهامج جدُُل الٓغأن بمغخلت بهض عوغت حهلُم الٓغأن  .5

(PTPTٔٗىهضام لٙي مااله ) 

ؿُت والخهلُمُت. َِؿ٘جهم نلى  خؿب الخالمُظ َم مىغىم في الخضَع

ُٖاءجه ومٓضاٍع مهم حضا لهم لٙي ال ٌشهغون الهؿغ في الخهلم الظي 

ًدملهم الُأؽ. َبرهامج جدُُل الٓغأن بمغخلت بهض عوغت حهلُم الٓغأن 
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(PTPT ًترجب ٖال مجهم خؿب هُل حؼءَم لِؿهل هكام الخهلُمُت في )

الُطل، الن في َظا البرهامج له هكام الخهلُمُت الظي ًُّغ بمٙان ازغ 

ذ الخهلُمُت ؾانت وزمـ ا مه بىكام حُض وجغجِب. ْو
ّ
لظي ْض هك

ى ٖما ًلي: ؿم َظا اخؿً الٓؿم َو  وأعبهىن، ْو

 2،0حضٛو 

اث  أوشؿت ْؿم ألاْو

ب + مغاحهت  ألاولى  -صُْٔ 05 ض ويٍغ جىؾل + صناء + اؾخمغاع ججٍى

 خؿب َطل

 الخالمُظ ٌؿخهضون ما ؾِخلٓي الى املضعؾت الثاوي -صُْٔ 05

 جلٓي الثالث-ٔصُْ 05

 ألاؾئلُت نً الجؼء الظي ْض هجح في إلامخدان الغابو-صُْٔ 05

-ص05ُْٔ

 الخامـ
  /َُئت ضًحرة : ًدؿامهىن بحن الخالمُظ )شخطحن 

 زالزت أشخاص

َُئت ٖبحرة )ًٓغأون مً الجؼء ألاٛو ختى اهخهى  صُْٔ 01

ذ الًض( ؿخمٍغ في الْى ذ َو  الْى
ا الُى في ْؿم الاصاعة )مطضع: مالخكت ومٓابلت مو أؾخاط ل  40ة اها مٍغ  41(4102ابٍغ

  

 وأما أْؿام الُطل َى:

 2،2حضٛو 

                                                           
ت الُا،ْؿم إلاصاعة واؾخاطة بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن )املٓابلت   41 (. PTPTمو اها مٍغ

ل  40  4102ابٍغ

 جُطُله َطل جُطُله َطل

 

 

0 

0.0 

2 

2.0 

0.4 2.4 

0.0 2.0 
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ا الُى في ْؿم الاصاعة ) ل  40مطضع: مالخكت ومٓابلت مو أؾخاطة اها مٍغ  (4102ابٍغ

 

َأؾماء ألابىاء وأؾماء أباءَم وهُل أحؼاءَم نلى خؿب هُل الباخث مً 

ى ًٙىن PTPTوزُٓاث بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن ) (. َو

 في املالخٔ.

 

( ٗىهضام PTPTفي بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن )الىؾاةل  .1

 لٙي ماالهٔ

ُت ُْمت الخلمُظ.  ٓاث لتْر احابت الىؾاةل في مٙان الخهلُم َى اخض الؿٍغ

ألن ٗلما أحابذ الىؾاةل َاػصاصث ؾهىلتهم للخهلم ختى جٙىن الهلىم  مٓبىلت في 

عوغت حهلُم الٓغأن نٓىلهم ؾهىلت. َبرهامج جدُُل الٓغأن بمغخلت بهض 

0.2 2.2 

0.5 2.5 

4 

4.1 

5 

5.0 

4.1 5.4 

4.2 5.0 

4.3 5.2 

4.01 5.5 

 

 

0 

0.00 

1 

1.0 

0.04 1.4 

0.00 1.0 

0.05 1.2 

0.05 1.5 
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(PTPT .م ( ٌؿعى أًػا لُجهل جالمُظَم مؿمئىحن في نملُت خُل الٓغأن الٍ٘غ

 َىؾاةله ٖما في الجضٛو الخالي: 

 

 

 2،5حضٛو 

وؾاةل بغهامج جدُُل الٓغأن بمغخلت بهض عوغت حهلُم الٓغأن 

(PTPT) 

 

 نضص هىم

 02 َطل 

 0 صاعة ئ

 0 املضعؾاث ٖشِ يُاب

 02 ظٖشِ يُاب الخالمُ

 0 ٖخاب السجُل 

م الخلمُظ  0 ٖخاب ْع

 0 صاعةم٘خب في إلا 

  م٘خب الخلمُظ

 02 م٘خب املضعؽ

 0 لىح بُاهاث املضعؽ

 0 لىح بُاهاث الخلمُظ

ىت  0 زٍؼ

 0 خمام املضعؽ

 0 خمام الخلمُظ
بهض عوغت حهلُم الٓغأن بمغخلت  مطضع: مالخكت وجىزُٓاث بغهامج جدُُل الٓغأن

(PTPTٓوم ) ت ألُت في ْؿم إلاصاعة )املضعؾت ابلت مو ل  42ماٍع  (4102أبٍغ
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 هخاج البدثئ. ب

 املبدث الثاوي : بُان ئهخاج البدث

م .0 ُت مدبت ألابىاء الى الٓغان الٍ٘غ  صوع ألاباء في جْغ

م في خُكه ال  ُت مدبت ألابىاء الى الٓغان الٍ٘غ هجاح الخالمُظ في جْغ

هغ الٓٛى "ألام مضعؾت". خٛى ًىُطل نً صوع ألاباء في خُاتهم ٖما ٌشت

نكُم اَخمامهم لهم َهى حهُحن لىجاخهم في الضعاؾت. َدطل الباخث مً 

 خاضل املٓابلت باألباء مً الخالمُظ في بغهامج الخدُُل. َهى ٖما ًلي:

 ًٙىن ْضوة( أ

ٗان في  ٗان في البِذ ٌهحن ما  الىلض ؾِىمى نلى نالْت خُاة ألاباء. ما 

لضا ضالخا ل٘ىه الًىه٘ـ خُاة ضالخت في الىلض، اطا اعاص ألاباء و 

 البِذ َد٘مه مؿخدُل َُه.  َهى ٖما ًلي: 

"وألاَم ألان خحن جٓغأ بىتي الٓغأن َأؾعى أن أْغا مهها ألن في املاض ي 

: ألام مشًىلت حضا في املؿبش وأما اها ًإمغ للٓغأة َٓـ"  بىتي جٓٛى

ض ولضَم مً َمً طالٚ اها اَ٘غ بأن ألاباء ًجب اًػا ان ًٓغأ اطا  ًٍغ

الٓاعةحن".
42 

 ًٙىن مصجها( ب

الدصجُو َى شغؽ مؿلٔ في حهلم ألابىاء ومهم حضا في هجاخهم في 

الخهلم. ألاباء الظًً ًضوعون صوعا نكُما َُه َُدطل خؿً 

الخاضل ؾبها َُٙىن الدصجُو ًٓضع ان ًضاَو خماؾتهم لىُل 

 الُاةؼ في أوشؿخه. 

                                                           
28

ش PTPTاملٓابلت مو اعها عخمىحي، أم اهضًىا )جلمُظ بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن )  (، جاٍع

4102ماًى  0
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ٗان ألابىاء وفي خُل الٓغأن َُدخاج طالٚ حضا ألن   َُه يحر هظًغ 

ى ٖما َهل  ملال خٛى نملُت الخُل َػال في ؾً ْبل املغآَت. َو

 َظا ألاباء. 

اخب حضا بجض في جدُُل الٓغأن ألن ٖثحرا مً غمان هللا "

لخاَكه. واخب ابىتّي ًٓضعان ان ًداَكه واصاَههما بهكُم 

، الضاَهت الُه في َظا البرهامج في مإؾؿت حهلُم نلىم الٓغأن

ضابىتّي ٖمثلي الظي ال اْضع مً  ونىضي ابىتّي في َىا  ألوي ال اٍع

الخاَكحن والُُٓه َُه وجُٓىذ جُٓىا نمُٓا أن في خُكه له 

خه. خحن ابىتي ًبضأ  ؿهل هللا في ٗل أمىع ببٖر ت نكُم َو بٖغ

بالخُل َىدُجخه في الهلىم الازغي جغجٓي. ابىتي الاولى اؾمها 

ا زمـ نشغ ْ ض خُكذ اخضي نشغ حؼءا نملُا، في نمَغ

وهي في َطل الثالزت في املؿخىي املخىؾؿتوهي ٌؿً٘ في املههض 

املخططت ملً ًدبو في َظا البرهامج في مههض مُخاح الهلىم 

والنها في ال٘بحرة َال ضهىبت لها لضَانتها الى خُل الٓغأن. وأما 

ا في مؿئلت هُت الاها خغؾخا َأشهغ الطهىبت أل ابىتي الثا صبَغ

ا زماهُت وهي في البِذ. اخُاها أشهغ الخُل ، ممً٘ ألن نمَغ

. الُأؽ بها ل٘ىني ؾأحتهض بأي شٙل ألحهلها خماؾت في الخُل

الٓغأن  ٗل الاؾتراجُجُت لخجهل ابىتي هجخخا في خُل 

ؾأَهلها، اطا ابىتي ال٘بحرة احهل الاؾتراجُجُت لها بهضًت، النها 

شطا لتزصاص  ال جطهب في الخُل َٙلما اعاصث شِئا َأحهله

حؼءَا. وأما ابىتي الطًحرة َاحهل الاؾتراجُجُت بالىُـ 

ُت خماؾتها للخُل بىٓطان مطغوٍ حُبها اطا لم جدبو  لتْر

ذ املثبىث للمغاحهت".  43الْى

                                                           
29

(، PTPT)جلمُظ بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن ) املٓابلت مو لإلإ الخحرة، أم الُىا خغؾخا 

ش  ل  41جاٍع 4102ابٍغ
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ض ابيخحها ًٙىن مثلها  َمً جلٚ املٓابلت ًدطل أن ألام ال جٍغ

ما أخؿً مجها بان ج ٙىها التي ال َغضت لها للخُل في شبابها وجغحَى

مً الخاَكحن ختى ججتهض احتهاصا ٖبحرا لىحىص َمتها ولى جٓابل 

مثل عحاء املضعؾت لإلإ الخحرة َُٙىن اًػا  ا. ٖو الطهىبت في ؾَُغ

ضة خاٖم التي  غة ٍَإ في  ضُُت الُهلُت وهي ألام مً جلمُظة اؾمها َػ

جٙىن َاةؼة أولى في اخض بغهامج الخلُاػ الظي ؾُدػغ في شهغ 

 وهي جٓٛى ٖما ًلي: عمػان في الًض.

" أَم الضعوؽ هي الضعؽ الضًني ألن لً ًخم صًً شخظ خحن 

ال ًُهم صعوؽ صًىه. َأَم صعوؽ الضًني َى حهلم الٓغأن. واعحى 

ابىتي خاَكت الٓغأن  ألن حهلم الٓغأن حهّبض الظي له زىاب نكُم 

م". غجى بدُكه جٓضع ابىتي َهُمت ونمُلت ما في الٓغأن الٍ٘غ  01ٍو

ها أن عحاء الثىاب بٓغأة الٓغأن َػال في خُكه نكُم َُدطل مج

حضا مجها ختى جٙىن ابيخه نابضة وال ًيخهي في الٓغأن لً٘ ًضزل في ْلبها 

ما َمتها لىجاح بىتها في خُل الٓغأن  ان.  ٖو بالُهم والهمل ما في الُْغ

 َٓالذ اًػا ألام التي جٙىن عبت البِذ:

وي عحىث أنها نمل " صَهذ حضا الى بىتي في خُل الٓغأن أل

ا َٓض ؾمهذ مً شُخي ان ٗل ما  ُذ وابَى ت لي اطا جَى حاٍع

ا ومىه ابً ضالح،  ٓؿو الا نمال حاٍع نىضي في الضهُا ؾِىُي ٍو

 00وجُٓىذ اطا خُكذ بىتي َخداَل نلى نباصتها وأصبها".

ض بدُل بىتها الٓغأن ػاصا لألزغة  وجٙىن ًدطل مجها أن ألام ًٍغ

ت ا  لٓغأن.مدطىا لىُؿها ببٖر
                                                           

ضا خاٖم )جلمُظ بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن   01 غة ٍَإ املٓابلت مو ضُُت الُهلُت، أم َػ

(PTPT ش  . 4102ماًى   4(، جاٍع
ش PTPTجدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن )املٓابلت مو اعها عخمىحي، أم اهضًىا )جلمُظ بغهامج   00 (، جاٍع

 . 4102ماًى  0
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 ( ًٙىن مضًغا0

ُت مدبت ألابىاء الى خب الٓغأن َ اإلؾتراجُجُت املؿخهملت في جْغ

م اث للمغاحهت في البِذ:  الٍ٘غ ذ للمغاحهت في جٓؿُم ألاْو . الْى

ذ في البرهامج مدضوص حضا، ختى جٙىن  البِذ مهم حضا ألن الْى

ا في جدؿحن خُ كهم. الضاَهت مً ألاباء وإلازخالؽ مجهم جإزغ أزغا ٍْى

اث ًخهلٔ بتربُت ألاباء َُه. ٗلما ٖبر صَانتهم لهم َ٘بر  وجٓؿُم ألاْو

اًػا خاضل خؿجهم في الخُل.  َاألباء في بغهامج جدُُل الٓغأن 

 ( ٖما ًلي:PTPTبمغخلت بهض عوغت حهلُم الٓغأن )

تها في البرهامج وهي  خحن ؾىي ْو "اوحب لها جلٓي معي ْو

احهت ما ْض خُكذ ووْذ الطباح ْبل طَاب الى املضعؾت ملغ 

الثاوي في الجهاع ْبل صزىلها في البرهامج لٓغأة وج٘غاع ما ؾِخلٓي 

" املضعؾتالى   04في البرهامج. وؾانؿي الهٓابت اطا لم جملٍإ

ذ  َمً طالٚ ًدطل أن ألام جطىو إلاجُاّ مو ابيخحها في زاعج ْو

ذ في الُطل َٓـ ال ًُ٘ي  حهلمها في الُطل ألنها حهخض أن الْى

اصة وأهه حهخض اطا لم ٌهمل َظا َابىتها َخدباؾأ في لل مغاحهت والٍؼ

الخُل واجمام زالزحن حؼءا. َ٘ما حؿخهمل هي َاألم باؾم ضُُت 

الُهلُت مو ػوحها حؿخسضم اؾتراجُجُا انكم مً ألام الؿابٓت في 

 نملُت خُل ابىتهما. َهى ٖماًلي:

ا ل ٓغأة ما "لِـ نىضها اؾتراجُجُا مهُىا إلبىتي ل٘ىا هضنَى

ذ َغايها بىكغ خالها. ْبل اهخٓالها الى  ْض خُكذ في ْو

املضعؾت ألان، في املاض ي خُىما اها وػوجي حهلمان في هُـ 

ذ الطباح للٓغأة في باب  املضعؾت وهي مضعؾت ابىتي وؿخهمل ْو

املضعؾت  مً زالٛ اهخكاع الؿالب ًضزلىن املضعؾت زم حؿخمغ 
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ذ إلاؾتراخت خٛى ؾانت اخضي ن شغ ضباخا. لً٘ ألان في ْو

ذ ْغأتها بهض ضالة الطبذ  اها اهخٓل الى املضعؾت ألازغي َْى

ذ  11.11ختى ؾانت  ضباخا زم هي جدُل مو ابحها في ْو

 10.11إلاؾتراخت ألاولى والثاوي في اصاعة ابحها زم في ؾانت 

بهض عوغت حهلُم بمغخلت ًدملها الى بغهامج جدُُل الٓغأن 

ا بمىجىع مو ابىتي ألار ولى مخازمت ( بىُـ ابحهPTPTالٓغأن )

وهدمض هللا ألان في ؾانت نمٍغ حؿهت نشغ ْض خُكذ أعبهت 

نشغ حؼء. وحؿخمغ جدُُكها بهض ضالة املًغب. وإلاؾتراجُجُت 

ت خُل الٓغأن".  00ألازغي وصجهها بٓطت نً الىاجخحن ببٖر

اث ٖثحرا لها    ًُهم مً طالٚ أن الضاَو مً ابىي الىلض بانؿاء ألاْو

طاخبه في  ا له، ال ًٓطغ باألمغ للخدُُل ل٘ىه ًٓاعب ٍو جأزغ أزغا ٍْى

الذ اًػا املخبرة ألازحرة:  نملُت جدُُكه. ْو

" في الخُٓٓت اها ألام الٓاَغة نلى بىتي ألنها لِؿذ بىتي 

ثحر مً حاعي  شُٓٓا وأزظتها ممً ال انٍغ هي ُِٖ، ٖو

لً٘ هُٓىذ ًٓىلىن في الهاصة ان الىلض مً ألازغ يحر مؿُهحن، 

انها ال جٙىن ٖظالٚ َاطا، اها ْاَغة مهها إلهػباؾها في الهمل 

بجاهب ْىة الُاجدت لها في ٗل ضالحي. َاؾتراجُجي لها إلنهاع 

خماؾتها في جدُُل الٓغأن بانؿاء الىطُدت و الطىعة ُِٖ 

ض  ؾهاصة مً الخاَكحن في الضهُا وألازغة. مثال: بىتي..اطا جٍغ

ُكٚ في الٓغأن. او ْلذ: بالٓغأن خُاجٚ ؾهاصة َاؾخمغ خ

ظالٚ  هخاٛ هجاخا وجٓضع ان جداَل أصبٚ في املهاشغة. ٖو

اوحبتها لٓغأة خُكها بهض ٗل ضالتها املُغوغاث مىخكغا هُس ي 

ا مؿخُٓمت في  وابحها مخىغأ، ولى ْغأتها ْلُال لً٘ اعحَى
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ذ نؿلتها مً املضعؾت وهي في ًىم  ظالٚ في ْو املغاحهت. ٖو

 02َٓغأث أؾٛى مً الُىم الازغ". خضالؿبذ وألا 

 

 ( ًٙىن مىؾال2

ؾىي ًٙىن مصجها َاألباء ًٙىهىن اًػا مىؾال في البرهامج بأصاء 

ألاوشؿت لؿهىلت أبىاءَم في الخُل. ومجها بانؿاء الهضًت إلنهاع 

 الخماؾت  او الهٓىبت اطا ازخلِ َُه.  

ذ  ض ان جلٓي معي في ْو ٗاهذ ابىتي الطًحرة الجٍغ "اطا 

ح والجهاع َأهٓظ مطغوٍ الجُب. في الهاصة زالر الِ الطبا

عوبُت لً٘ اطا هي لم جلٓي الي في الطباح َأهٓطه الُا َُطبذ 

الُحن عوبُت وهي جىحب ان جبضله في الجهاع واما اطا في الجهاع هي 

  05لم جبضٛ َأهٓطه الُا مغة َُطبذ الُا ملطغوٍ حُبها".

غ بىٓطا ن مطغوٍ الخُب َهاٛ ًىاٛ مً َظٍ املٓابلت أن الخهٍؼ

ُت خماؾتها للخدُُل. َُُاّع مو املخبرة الثاهُت َهى:  إلبىتها لتْر

"وش٘غ هللا نلى مىخه بدػىع إلابىت ٖمثلها ألن شهىع اعاصة 

الخدُُل ال ًيشأ مً إلاٖغاٍ والخجبحر ل٘ىه ًيشأ مً هُؿها 

اصة في  ذ الخدُُل اما في املغاحهت او الٍؼ ٗان في ْو ختى ٗلما 

غ  PTPTاو في البِذ  مً اعاصة هُؿها وختى ألان الوهؿي الخهٍؼ
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ٗاهذ ٖؿالها َخضنى ابحها لألٗل في املؿهم  لها البخت. وممً٘ اطا 

ٗي". ومأٗٛى املخبىبت لها صحاج  01ٖىخا

غ الٌؿخمغ خال في مشٙلت ألابىاء  ًدطل مً َظٍ املٓابلت أن الخهٍؼ

ٔ خماؾتهم. ٖثحر الُُُ٘ت إلنهاع خما ؾت ألابىاء ومُخاح في جدٍغ

غ َضًت مبؿؿت ل٘ىه شيئ مدبىب لضي ألاوالص. واملخالُت  ببضٛ الخهٍؼ

اَغة ل٘جها عخُمت. وهي  مو املخبرة ألازغي وهي مىػبؿت في جغبُتها ْو

 ٖما ًلي:

ا اها ْاَغة مو بىتي، ٗلما هي يحر  ذ ضًاَع "في املاض ي في ْو

مؿُهت والجظَب الى عوغت حهلُم الٓغأن َأغغبها وأيػبها، 

ٓتي في التربُت بالخهٍغؼ اول  ً٘ نلى ممغ جىمُتها حًحرث ؾٍغ

الى . اطا لم جغص او ٖؿالن في املغاحهت لخُكها او الظَاب الهضًغ

مثل ْىلي: وهم ًا بىتي، يحر مٙان حهلُمها الٓغأن َالهضًغ 

مشٙلت اهذ لم حهلم لً٘ اهكغي ؾخٙىوي زؿحرة. َدُيئظ، هي 

ض املغاحهت ألنها جساٍ  بضناء أمها ؾخضزل الىاع" جظَب او جٍغ

 01.واخُاها ألان ُٖي بالىطُدت لها بضون الهضًغ او الػغب"

ًُهم مجها أن ألام لها شٙل مسطىص إلنهاع خماؾتها للخهلم ولى 

 .ً ٓتها ْاَغة ل٘ىه عحاء أمها ٖبحرة لخجهلها مُلخحن في الضاٍع  ٗاهذ ؾٍغ
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ُت مدبت ألابىاء الى الٓغان ال٘غ  املضعؾاثصوع  .4 وإلاؾترجُجُت  ٍمفي جْغ

 املؿخهملت له

م املضعؾاثصوع ( أ ُت مدبت ألابىاء الى الٓغان الٍ٘غ   في جْغ

ُت  اْخطاع ألاباء في جغبُت ألابىاء ًطبدهم اخخُاحا لضوع ألاؾخاطاث في جْغ

ى ٖما ًلي:  مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن. َٙان ؾخت صوع لضيهم َُه. َو

 ًٙىن ْضوة (0

ُت ُْمت ألاب" ىاء في الخُل ٌؿخمغ في إلازخُاع نلى الؿعي مىا لتْر

ى اخؿً  م ألاؾخاط بيُامً صخالن َو خؿب ئشغاٍ شُسىا الٍ٘غ

الاشغاٍ َُه الهه ٗلما ًجيئ في َىا لىكغ الخىمُت او الخُُٓم َهى ًسخم 

اغت لىا ابخًاء َضي هللا في الاشغاٍ.  الٓغأن اوال زالزحن حؼء للٍغ

ُت ُْمت خُكه ولؿهىلت الخالمُظ للخ ُل ألنهم ال ًجغصون ولتْر

الخُل ل٘جهم ًضعؾىن اًػا في مٓهض املضاعؾت في الطباح َىؿلب 

ٓت التي حؿهلهم وال وػع لهم  02".الؿٍغ

 ًٙىن مصجها  (4

ل والهكُم ملً ًٓغأٍ  "الٓغأن أنكم املعجؼاث الظي له الثىاب الجٍؼ

ما ونض الىبي في  َػال ملً ًدُكه وال زٍى نلُه وال ًدؼهىن. ٖو

ً" َاطا، جُٓىذ خضًثه "ئن هللا ػو به أزٍغ و بهظا ال٘خاب أْىاما ٍو  ًَغ

بأن الخالمُظ في َىا الظًً ْض خُكىا الٓغان ؾِىالىن الُخذ 

ظا ًبحن بأن ٖثحرا مً الىاجخحن في املضعؾت الغؾمُت  والىطغمً هللا. َو

واملضعؾت الضًيُت َم مً َإالء. واش٘غ ش٘غا نلى هللا ألهه ٌهؿي 
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الُغضت لي ان اضاخبه في الخُل ختى اٗىن ان اْضع ملخاَكت خُكي 

 03اًػا"

 ًٙىن مضًغا (0

ذ املضّعؾت هكام نملُت الضعاؾُت واًػا في ئشغاٍ    أشَغ

ٗان هكام نملُت البرهامج جدذ ئشغاٍ  الىزُٓاث نً خاٛ البرهامج. و

ٓت ْغأحي ؾماعام زم ًىحه الى عةِؿت البرهامج في  عةِـ الغةِس ي مً ؾٍغ

َىا ألاؾخاطة ضىفي نىاًت ال٘مُلت َخىحهه الى ْؿم إلاصاعة أؾخاطة أها 

ت ألُا ختى الى املضعؾاث ٗلها. وأما هكام البرهامج ٖما مض ى. وؾعي  مٍغ

ُت مدبت ألابىاء َُه ؾُأحي في البدث الخالي في بُان البرهامج لتْر

 إلاؾتراجُجُت املؿخهملت َُه. وخاضل املٓابلت مو ْؿم إلاحاعة َى:

اث في نملُت  ٓت هي مخىىنت. مجها: الىكام في جٓؿُم الاْو والؿٍغ

الضعاؾُت بهض ضالة الهطغ ختى الؿانت الخامـ ٖما في الجضٛو 

ٗاهذ الؿانت في الؿابٔ. وجلٚ الؿانت ٌؿخهمل أش ض الُهاٛ. الظي 

ؾانت وزمـ واعبهحن ًىٓؿم الى ؾخت أْؿام التي جبضأ مً الطِ في 

ُت ُْمت خُكهم  ؾاخت املإؾؿت الى َُئت ال٘بحرة. والهضٍ مً ٗل لتْر

اصة او ما ْض ؾبٔ في الخُل. ومجها: هكام الخُُٓم الطاعم.  ئما في الٍؼ

ٗان ال ًجىػ نلى ٗل الخالمُظ ان ًجا وػ نً نشغ الخؿُئاث نلى الظي 

ل مً ًيخٓل الى الُطل او الجؼء الخالي ألاحؼاء التي ْض امخدىذ . ٗو

 21َُسبر املضعؾت في الُطل الى ْؿم إلاصاعة".
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 ًٙىن مؿدشاعا (2

مٙاها للمشاوعة اما مً ألاباء او ألابىاء اطا ًٓابلىن املشٙلت او  اطا  ًٙىن 

ُت ُْمت خ ًغحىن الُُُ٘ت ُكهم. اخُاها اطا ًىحض الاخؿً لهم في جْغ

ت الُا وأؾخاطة مُخاح  املشٙلت َاملضعؾاث التي جٓىم بها ألاؾخاطة مٍغ

الجىت وعةِؿت البرهامج اؾخاطة ضىفي نىاًت ال٘مُلت. وخاضل املٓابلت 

 ًٓٛى َظا:  

ذ في  "املضعؾاث  ٗاألباء ًٓضع ان هلٓي ٗل ْو َُه مُخىخاث وهدً 

ذ صزىلها في مإؾؿت "إلاؾالمي" لخهلم ُُُٖت  إلاصاعة. واها مً أٛو ْو

ٓت ْغأحي احيئ الُه ملٓابلت مو ألاؾخاطة ألنٍغ جىمُت  ْغأة الٓغأن بؿٍغ

ابىتي في الخهلم واطا ًىحض الىٓطان مً ابىتي في املخغج مثال "ر" 

َاحهلم مً أؾخاطتها في إلاصاعة ُِٖ مساعج ر الصخُذ لٙي انلمه 

ذ صزىلها في الخ دُُل ًىحض اًػا اجطاٛ إلبىتي في البِذ. َُي ْو

َهالي بُني وأؾخاطاتها، َػال ًؼصاص. ألن في نملُت َظا ًدخاج اَخماما 

ا. واطٖغ اها وػوجي الهٓضع ان وؿخًىحها بىُؿىا  ومغاْبت اؾخمغاٍع

ذ  َاملهاوهت مً  ًدخاج  املضعؾاثباْخطاعها مً الُ٘اءة و الْى

 20".ال لهًاخخُاحا جامت لىجاخها في الخدُُل واها اش٘غ ش٘غا حٍؼ

 ًٙىن مُٓما  (5

في حهُحن هجاخهم في الخُل، في أوشؿت الخُُٓم الهخٓاٛ الى   

الُطل الخالي َمً ًد٘م َل َى مؿخهض ام ال الى مىقِ الخُُٓم 

ت الُا واؾخاطة مُخاح الجىت َُجب  م عةِـ البرهامج واؾخاطة اها مٍغ َو

هامج نلحهم ان ًخلٓى ٗل ما ْض خُكىا أمامهم نلى خؿب جىكُم البر 

املهحن زم َل َم هاجح ام ال َمجلـ الخدُ٘م مً مىقِ الخُُٓم. 

ٗان الىلض الظي ٌهمل إلامخدان ٗل ًغجٓي الى الجؼء  وأما هكام الخُُٓم 
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ٗان  . اطا  الخالي َىحب نلُه أن ًٓغأ ٖال مما ْض خُل مً حؼء ألاٛو

ئهخٓاٛ الجؼء َُُُ٘خه بانؿاء الؿإاٛ مً املمخدىت إلؾخمغاع ألاًت 

ً الجؼء ألازحر مما ْض خُل َُٓغأ مً أٛو حؼء، لً٘ اطا اهخٓل ول٘

الُطل َىحب نلُه أن ًٓغأ مً الجؼء ألاٛو الى ألازغ مما خُل. 

ٙىن خُكه مُٓضا  ها ٍو ؼ لٙي ًٙىن خُل الىلض ال ًيس ى ؾَغ ظا ًٖغ َو

ا في الظٖغ وال ًجهله ضهىبت ختى ٌشهغ املخبت للخُل. ٖما ًىحض  ٍْى

هكام الخُُٓم الطاعم. الظي ": بلت: ومً إلاؾتراجُجُتمً املالخكت واملٓا

ٗان ال ًجىػ نلى ٗل الخالمُظ ان ًجاوػ نً نشغ الخؿُئاث نلى 

ٓت الجضًضة وممً٘ ًجغي  ألاحؼاء التي ْض امخدىذ. ومجها: هي الؿٍغ

ذ  ً. وهي وحب نلى ٗل الخلمُظ ان ًخم حؼءا واخضا في ْو خٛى شهٍغ

ذاعبهحن ًىما وال ًجىػ ان ًخجاو   24". ػ نً طالٚ الْى

 ًٙىن مطمما (1

ئبضام املضعؾت ًدخاج حضا في نملُت خُل ألابىاء ختى ًٙىن صوعَا 

ًدخاج َ٘غا مبضنا. إلوشاء خاٛ الُهاٛ في الخُل َُطمم البرهامج 

ُت مدبتهم َُه. مىه بخطمُم أوشؿت الدؿمُو أمام ألاباء  أوشؿت لتْر

ٍ املضًغ الغةِس ي واملضعؾاث. في الخُٓٓت هي لِؿذ أوشؿت مً ئشغا

ل٘ىه مً خاضل الُ٘غ املبضم مً املضعؾاث إلنهاع خماؾت ألابىاء 

ُت خُل ألابىاء  للخُل وصَانت ألاباء لهم. و ًىحض اًػا لشضة جْغ

َهلى ٗل ألابىاء جدذ َطل الثالث مً املضعؾت إلابخضاةُت َُجب نلُه 

ظا ً طمم ان ًخم حؼءا خٛى أعبهحن ًىما والًجىػ ان ًخجاوػ نىه. َو

بهضَم نً ال٘ؿالن. ٖما  لشضة مداَكت خماؾت ألابىاء في الخُل ٍو

ً. في املٓابلت:  ٓت الجضًضة وممً٘ ًجغي خٛى شهٍغ ومجها: هي الؿٍغ

ذ اعبهحن ًىما وال  وهي وحب نلى ٗل الخلمُظ ان ًخم حؼءا واخضا في ْو

                                                           
42

ت الُااملٓابلت مو   بهض عوغت حهلُم الٓغأن بمغخلت بغهامج جدُُل الٓغأن ْؿم إلاصاعة وأؾخاطة  ، اها مٍغ

(PTPT ش ل  05(، جاٍع .4102 ابٍغ
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ذ. ومجها: وغو ألابىاء في الُطل نلى ًجىػ ان ًخجاوػ نً طالٚ الْى

حؼءَم لٙي ٌؿهلىنهم للدؿامو واملغاحهت مو أصخابه في  خؿب هُل

ثبذ في  هُـ الجؼء.  حز لخدؿحن خُكهم ٍو ؼ باخؿً التٖر ظا ًٖغ َو

لىبهم ختى ًٙىن أَل هللا في الضهُا وألازغة والٓغأن ًٙىن  م ْو طَٖغ

 20شُُها لهم وال نلحهم".

 

ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن( ب   إلاؾتراجُجُت املؿخهملت لتْر

ٓت  . ُت مدبت ألابىاء َُه مخىىنت.والؿٍغ  املؿخهملت َُه ؾهُا لتْر

اث في نملُت الضعاؾُت بهض ضالة الهطغ  مجها: الىكام في جٓؿُم الاْو

ختى الؿانت الخامـ ٖما في الجضٛو الؿابٔ. وجلٚ الؿانت ٌؿخهمل 

ٗاهذ الؿانت في ؾانت وزمـ واعبهحن ًىٓؿم الى  أشض الُهاٛ. الظي 

ي جبضأ مً الطِ في ؾاخت املإؾؿت الى َُئت ال٘بحرة. ؾخت أْؿام الت

اصة او ما ْض ؾبٔ في  ُت ُْمت خُكهم ئما في الٍؼ والهضٍ مً ٗل لتْر

ٗان ال ًجىػ نلى ٗل  الخُل. ومجها: هكام الخُُٓم الطاعم. الظي 

الخالمُظ ان ًجاوػ نً نشغ الخؿُئاث نلى ألاحؼاء التي ْض امخدىذ. 

ٓت الجضًض ً. وهي وحب نلى ومجها: هي الؿٍغ ة وممً٘ ًجغي خٛى شهٍغ

ذ اعبهحن ًىما وال ًجىػ ان  ٗل الخلمُظ ان ًخم حؼءا واخضا في ْو

ذ. ومجها: وغو ألابىاء في الُطل نلى خؿب هُل ًخجاوػ نً طالٚ الْى

 حؼءَم لٙي ٌؿهلىنهم للدؿامو واملغاحهت مو أصخابه في هُـ الجؼء. 

حز لخدؿحن خُكهم  ؼ باخؿً التٖر ظا ًٖغ لىبهم َو م ْو ثبذ في طَٖغ ٍو

                                                           
ت الُااملٓابلت مو  43 بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن ْؿم إلاصاعة وأؾخاطة  ، اها مٍغ

(PTPT ش ل  05(، جاٍع .4102 ابٍغ
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ختى ًٙىن أَل هللا في الضهُا وألازغة والٓغأن ًٙىن شُُها لهم وال 

 22نلحهم".

غ  املهؿى اطا ازخلِ مً الاؾتراجُجُت املثبىجتج(   الخهٍؼ

غ  املهؿى اطا ازخلِ مً الاؾتراجُجُت املثبىجت  غ  الخهٍؼ بانؿاء الخهٍؼ

غ الظي الًطى جُا بالىطُدت. ألن الخهٍؼ و بأخؿً الطىانت جضٍع

ت ألُا:   َُدطل أبىاءا َشُال وممً٘ ًاتؿا. ْالذ أؾخاطو مٍغ

"هدً وهمل َظا باإلخخُاؽ ألها لً هغص به ًجهلهم ًاتؿا  

جُا.  الخؿىة ألاولى الخدظًغ مً أؾخاطجه َؿىسؿى جضٍع

املؿئىلُت في َطله، واطا لم ًيخه َُدمله الى الخؿىة الثاهُت 

دمله الُه َمىه ؾُدترػ نً طالٚ إلازباع الى عةِـ البرهام ج ٍو

 25لٙي ٌعي نلى زؿُئخه".

في َظا البرهامج اطا ازخلِ الخلمُظ َُه  املضعؾاثًدطل مجها أن 

جُا.  َُد٘مه نلى خؿب زؿُئخه وال مباشغة زُٓلت ل٘ىه جضٍع

 

ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن املضعؾاثالخهاون بحن ألاباء و  .0  في جْغ

ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن  املضعؾاثاء و في البدث نً صوع ألاب في جْغ

( ٗىهضام لٙي ماالهٔ PTPTفي بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن )

ت.  ًىاٛ الباخث البُاهاث مً املٓابلت والخىزُٓاث واملالخكت املباشٍغ

ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن  املضعؾاثالخهاون بحن ألاباء و  هىم( أ في جْغ

ما  لٍ٘غ

 ًىٓؿم هىم الخهاون الى ْؿمحن: مباشغة ويحر مباشغة. 

                                                           
ت الُآابلت مو امل 44 بهض عوغت حهلُم بمغخلت بغهامج جدُُل الٓغأن ْؿم إلاصاعة وأؾخاطة  ، اها مٍغ

ش PTPTالٓغأن ) ل  05(، جاٍع .4102 ابٍغ
ت الُااملٓابلت مو  45 بهض عوغت حهلُم  بمغخلت بغهامج جدُُل الٓغأنْؿم إلاصاعة وأؾخاطة  ، اها مٍغ

ش PTPTالٓغأن ) ل  05(، جاٍع .4102 ابٍغ
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 َأما الخهاون املباشغة َى ًىكغ مً زالزت. وهي:  (0

ما ٖخاب للخُل َٓـ . أ ٖخاب املغاْبت : لٙل ألابىاء له ٖخابحن َو

وألازغ ٖخاب املغاْبت. َال٘خاب للخُل ٌؿخهمل لل٘خابت ٗل ما 

ْبت مسطظ ْض خُل أمام املضعؾاث وأما ال٘ىخاب املغا

إلؾخهماٛ ألابىاء أمام ألاباء. ًىحب ألابىاء للخلٓي امام  أباءَم و 

ُو في طالٚ ال٘خاب. اطا طَب ألابىاء الى  ألاباء ًىحب الخْى

ُو َُه َاملضّعؾت الًجّىػَم ان ًؼصاصوا في  البرهامج بضون الخْى

ؼ َظا لخٙىن املؿئىلُت ٖال مً ألاباء وألابىاء. مً  الخُل. وهٖغ

خاب املغاْبت ًٓضع هُل حؼء أبىاءَم ومىه اًػا ٌهٍغ زالٛ ٖ

َل َى هاجح في خُكهم ام ال مً بُان املضّعؾت في طالٚ ال٘خاب 

( اطا يحر هاجخحن في خُكهما L-( اطا هاجخحن و نالمت )Lبهالمت )

ٗاألباء لطاخبهم مغاحهت او  ٗل الاًام، والبرهامج ٌهؿي الُغضت 

ى ًىؿغ م ُو َُه. َػ اصة بالخْى ً بُان ألاباء واملضعؾت. َهى ٍػ

 :  ًٓٛى

   "شٙل الخهاون بحن وحهحن َى املغاْبت في ٖخاب املغاْبت

ُو مني ٗلما جيخهي مً الخدُُل بهض  الظي ًىحب الخْى

، اطا لم ًً٘ اًػا َجضَا  املًغب. اطا اها ال في البِذ َابٍى

او بيذ أخي لً٘ باجُاقي. واخُاها اطا اْابل مو اؾخاطتها 

ػال اؾخهحن الى َاؾأٛ ُٖ ِ هي الخىمُت في الُطل َو

( لخهلمها وحؿمو PTPTفي  املضّعؾتاؾخاطة مؿئىلت )اخض 

ٗل ًىم ألاعبهاء لُال ختى الخمِـ  املضّعؾت ْغأتها في بِذ

نهاعا. وفي الشهغ ألاٛو الؾخهضاص املؿابٓت في "خاَل 
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اهضووؿُا"  اؾخهحن ٗل اًام الى اؾخاطجحن: اؾخاطة مؿئىلت 

 21باح واؾخاطة مؿهاصة ٗل مًغب".في ٗل ض

وألاباء بهظا الشٙل حُض حضا في جىمُت ُٖاءة ألابىاء وإنهاع 

يهخمىن  املضعؾاثو خماؾتهم في الخهلم ألنهم ٌشهغون ان ألاباء 

حضا لىُؿها ختى ٌشهغون الؿهاصة بهملهم والًجهلىهه غبؿا 

ما ْاٛ ألام ألاولى ْالذ اًػا ألام الثاوي:  لهم. ٖو

ٖخاب املغاْبت اْضع هُل حؼء ابىتي ومىه اًػا انٍغ مً زالٛ "

َل َى هاجح في خُكهما ام ال مً بُان الاؾخاطة في طالٚ 

( اطا يحر هاجخحن في L-( اطا هاجخحن و نالمت )Lال٘خاب بهالمت )

ٗاألباء  خُكهما ٗل الاًام، والبرهامج ٌهؿي الُغضت لىا 

ُو َُه". اصة بالخْى  21لطاخبهم مغاحهت او ٍػ

باء مً َظٍ املٓابلت جىحض انهم ًغاْبىن خاٛ أبىاءَم َاأل 

و ؾإاٛ ألاباء نً جىمُت خُكهم باَخمام ٖخاب مغاْبت ألابىاء 

ختى ٌشهغون أنهم جدذ اشغاٍ نحن  ألاباء، ختى  املضعؾاثالى 

خه.  وصدح الباخث نً َظا الى ٌؿهىن  لخدؿحن خُكهم ٗل ْو

 عةِـ البرهامج:

ت جدُُل ألابىاء في َظا البرهامج "إلاناهت مً ألاباء في نملُ

الهٓىم بىُؿىا بضونهم، هدً  املضعؾاثهدخاج اخخُاحا جاما ألها ٗ

وؿعى ؾهُا لضوام إلاجطاٛ مههم ولى ٖىا وهلم ٖثحرا مً 

الىٓاةظ في اشغاٍ أبىائهم. ألاوشؿت التي وؿعى لهم مخىىنت 

ٗاهذ ام ال، مجها:  ء ( ٖخاب املغاْبت، هدً هىحب ألابىا0مباشغة 

                                                           
ضا خاٖم )جلمُظ بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم  46 غة ٍَإ املٓابلت مو ضُُت الُهلُت، أم َػ

ش PTPTالٓغأن ) .4102ماًى   4(، جاٍع
املٓابلت مو لإلإ الخحرة، أم الُىا خغؾخا )جلمُظ بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن  47

(PTPT ش ل  41(، جاٍع .4102ابٍغ
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ُو في طالٚ ال٘خاب. اطا  للخلٓي امام  أباءَم و ألاباء ًىحب الخْى

ُو َُه َ الًجّىػَم  املضّعؾتطَب ألابىاء الى البرهامج بضون الخْى

ؼ َظا لخٙىن املؿئىلُت ٖال مً ألاباء  ان ًؼصاصوا في الخُل. وهٖغ

 .وألابىاء

 الدؿمُو أمام الىالضًً واملضعؾاث. ب

ٓل الى الُطل الخالي. مثال: اطا الدؿمُو امام  ألاباء ٗل ًيخ

 ) هجح الىلض زمـ حؼء مً حؼء الاٛو الى الخمِـ )َطل اٛو

َُلٓي امام أباءَم في البِذ اطا ْغب بِخه، ولً٘ اطا بهض مىه 

ٗلما هجح . َاألباء ًجُئىن الى املههض لِؿمهىن ْغأة خُكهم

الخلمُظ مً ٗل َطله َىحب نلُه ْبا ان ٌؿخمٍغ الى الُطل 

ب وفي الخالي  ان ًسبر خُكه امام أباةه في البِذ اطا بِخه ٍْغ

ذ َظا ًبمى بالدش٘غ نلى مىت هللا ألن  املههض اطا بِخه بهُض، َْى

ً َُه.  أبىاةه ْض خُل أحؼاءا. زم ًؿبش املؿهماث للخاغٍغ

ت ألاباء نلى جىمُت خُل الابىاء ووشأة شهىع  والهضٍ مىه مهَغ

 إؾؿت نامت.الخؿاؽ مً ألاباء لألبىاء زاضت وللم

 

 

 إلاحخمام ج. 

ذ يحر مهحن  املإؾؿت جطىو إلاحخمام مو ألاباء في ْو

غجى به وحىص  للمشاوعة مؿخٓبل أبىائهم في جدُُل الٓغأن. ٍو

ولً٘ َظا املىهج الًجغي اْخىاء  الضَام مجهم الى حغي البرهامج.

ذ وشًلت عةِـ البرهامج ألن مهىتهم  ومؿخُٓما ٗل شهٍغ ألن الْى

ٓت ْغأحي في الخصخُذ في ؾىي َظا ه ي اًػا جٙىن عةِؿت ؾٍغ

هجهل املشاوعة، في . ٖما بُان الخالي مجها: "0صعحت صاةغة ماالهٔ 

الخُٓٓت هدً هجهل الجضٛو ٗل شهغ لً٘ ال هجغي ٖما شئىا 
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ىا ُِٖ َم والهسؿئىن َٓـ  للمشاوعة خاٛ أبىائهم لٙي ٌهَغ

 22."اطا ًىحض الخؿُئاث مجهم

 

 يحر مباشغة (4

 باء في أوشؿت البرهامج. صَانت ألا . أ

ذ الهشاء،  مثاله بغغاَم ان ًغحو أبىائهم الى البِذ في ْو

ٗاهذ أوشؿت ازخخام الٓغأن  َاألباء ٌهُىىن في  زضمتهم اطا 

صَام ألاباء في خمل أبىاءَم مؿئلت املىطت وألامهاث في املؿبش. و 

ذ املًغب ألنهم هىحبهم خُل  ٗل ًىم الى املإؾؿت، َػال الى ْو

ال ؾهاصة مً اٖغام . "غأن  بهض املًغب والطالة حمانت َُهالٓ

مُخاح في الىجاح. واخض  املضعؾت. َخُٓىذ أن خغمت املضعؾاث

نالمت الخغمت.  املضعؾتُُٖتها باإلجطاٛ مهها ألن إلاجطاٛ مو 

هغ ًجهل بىتي خماؾت للخُل ألنها ٌش املضعؾتوأزغ اجطالي مو 

للمإؾؿت َى أنحن اطا ًىحض أن أمها ًضوم املغاْبت لها وزضمتي 

 23البرهامج في املإؾؿت".

 

 ؾإاٛ خاٛ ألابىاء في زاعج الُطل. . ب

له  ٌؿألىن نً خاٛ ألابىاء الى ألاؾاجُظ نىه في زاعج الُطل. ٗو

ظالٚ صَانهم ٗل أوشؿت  ؼ للؿعي في جدؿحن ُْمتهم للٓغأن، ٖو هٖغ

ظالٚ ْالذ ألام ألازغي :" 51التي أصتها املإؾؿت". طا واخُاها اٖو

                                                           
48

ش PTPTبغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن ) عةِـ، ضىفى نىاًت ال٘مُلتمو املٓابلت   (، جاٍع

ل 5 .4102  ابٍغ
، ((PTPTاملٓابلت مو اعها عخمىحي، أم اهضًىا )جلمُظ بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن ) 49

ش  .4102ماًى  0جاٍع
ش PTPTهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن )بغ  عةِـ، ضىفى نىاًت ال٘مُلتاملٓابلت مو  51 (، جاٍع

ل 5 .4102  ابٍغ



62 
 

 
 

ػال  اْابل مو اؾخاطتها َاؾأٛ ُِٖ هي الخىمُت في الُطل َو

( لخهلمها PTPTفي  املضّعؾتاؾخهحن الى اؾخاطة مؿئىلت )اخض 

ٗل ًىم ألاعبهاء لُال ختى الخمِـ  املضّعؾت وحؿمو ْغأتها في بِذ

نهاعا. وفي الشهغ ألاٛو الؾخهضاص املؿابٓت في "خاَل اهضووؿُا"  

خاطجحن: اؾخاطة مؿئىلت في ٗل ضباح اؾخهحن ٗل اًام الى اؾ

 50واؾخاطة مؿهاصة ٗل مًغب".

 

 

ُت مدبت ألابىاء الى  املضعؾاثاملىُهت مً الخهاون بحن ألاباء و ج(  في جْغ

م  خُل الٓغأن الٍ٘غ

و وجدؿحن خُل ألابىاء 0   .  حؿَغ

املىُهت ال٘بحرة مً الخهاون بحن وحهحن َى ئعجٓاء ُْمت صعاؾت   

ٗان  ألاباء يهخمىن جىمُت ألابىاء َُدطل شهغ الىعي مً ألابىاء. اطا 

 ألابىاء واملؿئىلُتمجهم إلعجٓاء ؾهحهم في الضعاؾت. 

ا في جىمُت   "ٖثحر حضا. ووحىص َظا الخهاون ًإزغ ازغا ٍْى

خُل ابىتي. في الؿىت املاغُت اها ْض اشخًلذ بمهىتي في ٗىن 

َظا ًإزغ املهلمت ختى ًىٓظ اَخمامي في الخهاون مو اؾخاطتها و 

في هُل حؼء بىتي. في ؾىت ْبلها هي جٓضع ان جىاٛ زمـ حؼء 

خٛى ؾىت، َُي ؾىت شًلي هي ال جىاٛ الا زالزت حؼء خٛى ؾىت 

في اَخمام  َاَ٘غ ؾببه، واطٖغ ان ؾببه الانكم َى الىٓطان

 54ؾخاطتها". جىمُتها بالؿإاٛ الى أ

                                                           
ضا خاٖم )جلمُظ بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم  51 غة ٍَإ املٓابلت مو ضُُت الُهلُت، أم َػ

ش PTPTالٓغأن ) .4102ماًى   4(، جاٍع
ضا خاٖم )جلمُظ بغهامج  52 غة ٍَإ جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم املٓابلت مو ضُُت الُهلُت، أم َػ

ش PTPTالٓغأن ) .4102ماًى   4(، جاٍع
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 .  ئنهاع ئَخمام ألاباء 4

في هجاح  املضّعؾتحىن حضا الى اناهت مً َظا ٌهٍغ أن ألاباء ًدخا

 جدُُل بىتهم ألنهم ٌشهغون أن أهُؿهم َٓـ ال جُ٘ي. 

ناهت مً أؾخاطة ابىتي َال هُ٘غ أنهما ًٓضعان ان "بضون ئ

ًداَكا أحؼاءا مً الٓغأن، ألوي بىُس ي الاْضع ان ٌهمل ٖما 

ظا ضبري".املضعؾتنملذ   50، ؾىي ْطحري ٖو

 املضعؾت. َخُٓىذ أن خغمت املضعؾاث"ال ؾهاصة مً اٖغام 

مُخاح في الىجاح. واخض ُُٖتها باإلجطاٛ مهها ألن إلاجطاٛ 

ًجهل  املضعؾتنالمت الخغمت. وأزغ اجطالي مو  املضعؾتمو 

 52هغ أن أمها ًضوم املغاْبت لها".بىتي خماؾت للخُل ألنها ٌش

وشهغث املضعؾت ضىفي نىاًت ال٘مُلت أن املىُهت مً الخهاون بُجها   

باء مً جالمُظٍ أشض إلاناهت لها في ؾحرة نملُت بغهامج جدُُل الٓغأن وألا 

 ( ٖما ْالذ:PTPTبمغخلت بهض عوغت حهلُم الٓغأن )

"اخض َضٍ َظا البرهامج َى الخهاون مو ألاباء مً الخالمُظ لؿحرة 

أبىائهم في الخُل، ختى ٗل الؿهُاث احتهض لهملها ولى ًمً٘ ًىحض 

ؾهُىا ألان وشهغ مىُهت ٖبحرة لىا زاضت  الىٓطان َُه، لً٘ خٛى ٗل

وألبىائهم نامت. ألن اطا ًىحض الخلمُظ بؿُئا في الخُل او ٖؿالها َُٓضع 

م ال  ٌؿعى لهمل الخهاون ان ًىكغ أنهم هٓطان في اَخمام ألاباء َو

 55املإؾؿت".والهالْت مو 

                                                           
بهض عوغت حهلُم  بمغخلت  املٓابلت مو لإلإ الخحرة، أم الُىا خغؾخا )جلمُظ بغهامج جدُُل الٓغأن 53

ش PTPTالٓغأن ) ل  41(، جاٍع .4102ابٍغ
بهض عوغت حهلُم الٓغأن  بمغخلت املٓابلت مو اعها عخمىحي، أم اهضًىا )جلمُظ بغهامج جدُُل الٓغأن 54

(PTPT)) ش .4102ماًى  0، جاٍع
بهض عوغت حهلُم الٓغأن  بمغخلت بغهامج جدُُل الٓغأن ت عةِؿ، ضىفى نىاًت ال٘مُلتاملٓابلت مو  55

(PTPT ش ل 5(، جاٍع .4102  ابٍغ



 
 

64 
 

 الُطل الخامـ

 البدث

 

: ئ. أ  حابت مؿئلت البدثاملبدث ألاٛو

م ا. صوع ألاباء ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ  في جْغ

ُت مدبت ألابىاء الى خُل  بىاء نلى خاضل املٓابلت نً صوع ألاباء في جْغ

م ًىحض خاضل البدث ٖما ًأحي:  الٓغأن الٍ٘غ

م ( أ ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ م  ْضوة،ًٙىن صوع ألاباء في جْغ َو

ٓت املثالُت. اعؽ ْغأة الٓغأن ضاخبا مو ابىاةه ألهه ألاباء ًم ًؿبٓىن الؿٍغ

ٗاصخحن لٓغأة وخُل الٓغان  ض ألابىاء ٌشهغون انهم ال ًأمغ أبىائهم  الًٍغ

الظًً ًضًغون  ا،مضًغ ٍٙىن َٓـ ل٘جهم ٌشًلىن في مؿئلت أزغي. و 

اتهم ملغاحهت خُل الٓغأن في البِذ. و  الظًً ٌؿخهضون  ،ىؾالٍٙىن ماْو

ُت مدبته م في خُل الٓغأن وخؿً ُْمخه في ان ٌهملىن اي شيئ الْع

شهغون امللل والخهب إلنهاع ٍٙىن مصجها، الخُل. و  الظًً الًىتهىن َو

 خماؾت أبىائهم الى مدبت خُل الٓغأن.

غ ( ب غ املهؿى اطا ازخلِ ألابىاء إلاؾتراجُجُت املثبىجت مخىىنت مً حهٍؼ الخهٍؼ

 ، ٗان الًؿُو نلى ما أمٍغ وألاٖثر  الجؿم ل٘ىه هظًغ حضا، والهضًغ اطا 

بىٓطان مطغوٍ الجُب او الًجُب شِئا الظي اعاصٍ الىلض ألن َظا 

م الظًً ًدبىن ان  غ بهظا الشٙل ٌهخض َهاال هكغا الى مخهاصٛ نمَغ الخهٍؼ

ٗأ في املضعؾت او في عوغت حهلُم الٓغأن.  ٌشتروا الٙأ

 

ماملضعؾاث .صوع 4 ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ  في جْغ

ُت مدبت ألابىاء الى  خُل  املضعؾاثضل املٓابلت نً صوع بىاء نلى خا  في جْغ

م ًىحض خاضل البدث ٖما ًأحي:  الٓغأن الٍ٘غ
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م ٌشخمل الى  املضعؾاثصوع ( أ ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ في جْغ

ى ًٙىن ْضوة الظًً ًٙىهىن مغأة للخالمُظ، وؾ  ًٙىن مطمما خت صوع. َو

ٓت وامل ىهج الُهالي الظي ًداؾب نلى خاٛ الظًً ًطممىن الؿٍغ

الخالمُظ ختى ال ٌشهغ الهؿغ نلى خُكه الٓغأن بجاهب وقُُتهم  في 

الظًً الًخهبىن إلنؿاء الخماؾت في  ٍٙىن مصجهااملضعؾت الغؾمُت. و 

تالظًً  امضًغ ٍٙىن و ، ْىلُا او ٖخابُا  الخُل ٍٙىن و  ًضبغون إلاصاٍع

ا مً ألاباء او ألابىاء اطا ما الظًً ًٙىهىن مٙاها للمشاوعة ئؿدشاع م

ُت ُْمت  ًٓابلىن املشٙلت او  اطا ًغحىن الُُُ٘ت الاخؿً لهم في جْغ

ٍٙىن مُٓما الظًً ًُٓمىن ألابىاء في حهُحن هجاخهم في اهتهاء خُكهم، و 

 ٗل حؼءَم

ُت مدبت أبىائهم  الى خُل  املضعؾاثراجُجُت املؿخهملت مً إلاؾت ( ب لتْر

م نلى ما ْض زب ٓت ْغأحي في ؾماعام  الغةِس يضًغ املخه الٓغأن الٍ٘غ ؾٍغ

الظي وآَه عةِـ البرهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن 

(PTPT ٔٗاهجاعان ٗىهضام لٙي مااله ( مً حمُو بالص اهضووؿُا زاضت في 

هثت البرهامج لؿبو أحُاال ْغأهُا مو ٗل أؾخاطاتها  نلى خؿب عؤٍت وب

الدصجُو الظي وغو خٛى بِئت البرهامج  واػصاص املإؾؿت مً ٖخابت ٗلمت

 وألازغ.

غ املهؿى مً  راجُجُت املضعؾاث اطا ًىحض ألابىاء ًسخلُىن إلاؾتج( الخهٍؼ

جي مً الخ ىظًغ في الُطل الى ٌهالجه الغةِـ باخؿً الىخظًغ املثبىجت جضٍع

 ختى الٌشهغوا الُأؽ في الخُل.

 

ُت مدبت ألا  املضعؾاث.الخهاون بحن ألاباء و 0 مفي جْغ  بىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ

ُت  املضعؾاثبىاء نلى خاضل املٓابلت نً الخهاون بحن ألاباء و   في جْغ

م ًىحض خاضل البدث  ًىٓؿم الى مدبت ألابىاء الى  خُل الٓغأن الٍ٘غ

ى   ٖما ًأحي: ْؿمحن: مباشغة ويحر مباشغة. َو
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 مباشغة( أ

 ٖخاب املغاْبت (0

ألاباء وألابىاء في البِذ ألن  مً زالٛ ٖخاب املغاْبت ٌهٍغ الخهلٔ بحن

اث ٖثحرا في البِذ، َضَانهم الحهم مهخم حضا ألن  ألابىاء ًٓخلىن الاْو

ٗاٍ اصة واملغاحهت في الُطل يحر  . َهظا ال٘خاب ًجهل ألابىاء الخهلم للٍؼ

ُو ، ًٓغأون امامهم وألاباء ٌؿمهىهه ووحب نلحهم ان ٌهؿي الخْى

ىا َل ول ظالٚ ًٓضع ألاباء ان ٌهَغ ام ال مً بُان  ضٍ هاجح في خُكهٖو

( اطا يحر L-( اطا هاجخحن و نالمت )Lفي طالٚ ال٘خاب بهالمت ) املضعؾاث

 خُكه ٗل الاًام. هاجخحن في 

 في ٗل اهخٓاٛ الُطل الخالُتواملضعؾاث  الدؿمُو امام ألاباء  (4

ٗلما هجح الخلمُظ مً ٗل َطله َىحب نلُه ْبا ان ٌؿخمٍغ الى 

ب وفي الُطل الخالي ان ًس بر خُكه امام أباةه في البِذ اطا بِخه ٍْغ

ذ َظا ًبمى بالدش٘غ نلى مىت هللا ألن أبىاةه  املههض اطا بِخه بهُض، َْى

ً َُه. والهضٍ مىه  ْض خُل أحؼاءا. زم ًؿبش املؿهماث للخاغٍغ

ت ألاباء نلى جىمُت خُل الابىاء ووشأة شهىع الخؿاؽ مً ألاباء  مهَغ

 نامت.لألبىاء زاضت وللمإؾؿت 

 ج( إلاحخمام 

ذ يحر مهحن للمشاوعة مؿخٓبل  املإؾؿت جطىو إلاحخمام مو ألاباء في ْو

غجى به وحىص الضَام مجهم الى حغي البرهامج.  أبىائهم في جدُُل الٓغأن. ٍو

ذ وشًلت  ولً٘ َظا املىهج الًجغي اْخىاء ومؿخُٓما ٗل شهٍغ ألن الْى

ٓت ْغأحي عةِـ البرهامج ألن مهىتهم ؾىي َظا هي اًػا  جٙىن عةِؿت ؾٍغ

 .0في الخصخُذ في صعحت صاةغة ماالهٔ 

 يحر مباشغة( ب

صَانت ألاباء في أوشؿت البرهامج، مثال: بغغاَم ان ًغحو أبىائهم الى . ث

ٗاهذ أوشؿت ازخخام الٓغأن   ذ الهشاء، زضمتهم اطا  البِذ في ْو
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ؿألىن نً  َاألباء ٌهُىىن في مؿئلت املىطت وألامهاث في املؿبش. َو

 ٛ ألابىاء الى ألاؾاجُظ نىه.خا

 

 هخاةج  البدث بُاناملبدث الثاوي: . ب

م .0 ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ  صوع ألاباء في جْغ

مإشغاث  ازىاًخٙىن مً وحض البدث الظي  البدث، بىاء نلى خاضل

م وإلاؾتراجُجُت  ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ وهي صوع ألاباء في جْغ

غ املهؿى  املؿخهملت م والخهٍؼ ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ في جْغ

 اطا نمل املخالُت:

م ًٙىن ْضوة. جغجٓي ( أ ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ ألاباء في جْغ

مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن ألهه ٌشهغ وحىص الطاخب للمغاحهت في 

ٗان الغؾى  جهلهم مغأة في اؾخٓامخه له ٖما  ٛ ٌهلم أمخه البِذ ٍو

ظا ًىه٘ـ  مً ْٛى هللا بالٓضوة ختى جٙىن يحرجه للجبام نكُم. َو

ٗان ًغحى هللا والُىم  حهالى: لٓض ٗان ل٘م في عؾٛى هللا أؾىة خؿىت ملً 

ما في الخضًث: ضلىا ٖما عأًخمىوي اضلي51 ( 40ألازغ )الاخؼاب:  . 51ٖو

ٓت املثالُت في ؾحرة اعاصتهم لُجه لىن أبىائهم مً وفي َظا الضوع ًؿبٔ ؾٍغ

 الخاَكحن. 

ظالٚ ًٙىن ألاباء م لىن جغبُت أبىائهم في جدُُل ىؾالٖو ، َم ًٗى

 بمغخلت الٓغأن الى املإؾؿت الاؾالمي الظي له بغهامج جدُُل الٓغأن

م بخىحُه واشغاَهم PTPTبهض عوغت حهلُم الٓغأن ) ؿانضَو (  َو

ظا ٖما نلم الغؾٛى  ذ للمغاحهت في البِذ. َو ٗل  في خضًثه:لتربِب الْى

 مىلىص ًىلض نلى الُؿغة َأبىاٍ يهىصاهه او ًىطغاهه او ًمجؿاهه. 

                                                           
56

 AlQur’an dan Terjemahnya. QS. Al-Ahzab (Kudus: Menara Kudus), hal. 420 
57

 Muhaimin, Tadjab, Dkk. 1994. Dimensi- Dimensi Studi Islam, (Syrabaya: PT. Abditama), hal. 

141.  
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ألنهم ٌشهغون أن ناةلخه مؿٛإ لهم لِـ في  مضًغاواًػا ًٙىهىن 

ل٘م   :الضهُا َٓـ ل٘ىه في الخُاة بهض الضهُا. ْاٛ الىبي ٗل٘م عام ٗو

َله ، الامام عام ومؿئٛى نً عنُخه، والغحل عام في انً عنُخهمؿئٛى 

ىمؿإوٛ نً عنُخه، واملغأة عانُت في بِذ ػوحها ومؿإولت نً  َو

ل٘م عام ومؿإوٛ نً عنُخه )مخُٔ نلُه( عنُتها، ٗو
ٖما ًىحض مً .  52

اث للمغاحهت في البِذ وهي:  البدث في زالر مً ألاباء،انهم ًضبغون ألاْو

ذ الُغاى مً  ذ الطباح والجهاع و ضُُت الُهلُت في ْو لإلإ الخحرة في ْو

ملضعؾت وبهض املًغب وألام ألازحرة في ٗل بهض ضالة املُغوغاث ولى ا

 ْلُال.

ؾىي طالٚ، ًٙىهىن مصجها الظًً الًجبرون ابىائهم في خُل 

الٓغأن َٓـ ل٘ىه بالدصجُو اما ْىلُا او ماصًا ختى ًٙىن ابىاءَم 

ُ   مسؿىبحن في ْٛى هللا:
ْ
ل
 
َ  ٚ

ظال  ب 
 
ه  َ خ  ْخم  غ  ب 

ْػل  هللا  و   ُ
ْل ب 

ُ
ى  "ْ َُ ُخىا  غ  ُْ

"  )ًىوـ: 
ُهْىن  ْجم   ً ا  م  ْحر  م 

 
 53(52ز

َؿغ الشُش نلي الطابىوي أن املٓطىص مً َػل هللا وعخمخه َى 

ت وأبى الشُش ابً خبان ألاهطاعي نً أوـ  بالخضًث: عوي ابً مغصٍو

اٛ  ىنا: ))َػل هللا: الٓغأن، وعخمخه: أن حهل٘م مً أَله(( ْو مَغ

خ اصة  ومجاَض: ))َػل هللا : الاًمان، الخؿً البطغي والطخإ ْو

 11وعخمخه: الٓغأن((

ُت مدبت ألابىاء الى إلاؾتراجُجُت املؿخهملت مً ألاباء و  في جْغ

م مخىىنت نلى خؿب زلُُت جغبُتهم وبِئتهم ومهىتهم.  خُل الٓغأن الٍ٘غ

ٓت املؿخهملت في جؿبُٔ ئؾتراجُجُتهم  ومً البدث ًىحض أن الؿٍغ

ٓت املخىىنت وهي ٓت الىناًت  بالؿٍغ ٓت الخهىصًت وؾٍغ ٓت املثالُت وؾٍغ ؾٍغ
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 M. Ali Al-Hasyimi. Be Smart Muslimmenjalani hidup dengan Cahaya Qur’an (Tangerang: 

Ummah Publishing,  2009) Hal. 121 
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ُلي،  11 بت الَى هت واملىهج، )صمشٔ: صاع الُ٘غ(، ص. 4102َو .402. الخُؿحر املىحر في الهُٓضة والشَغ
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ىكغ الى هكغ  ٓت إلاشغاٍ. ٍو  ًىحض الخػاهت   Baumrindوؾٍغ

Authoritative parenting   َى ًضاَو الى املؿخٓل ل٘ىه ًدضص او ًغاْب

ضاَهها نمل اوالصٍ. الاْىاٛ نً جباصٛ ألاعاء ًجىػ وألا  باء ًغاْب ٍو

ى ٌهمل ممحزا. َم  ًمُلىن مؿخٓال ال ًٓخىهىن ؾغنت ويهخمىن لؿُُا. َو

ىض الى  املغوءة الهالُت. الن الخاضل مً َظا الشٙل اًجابُا َُضاَو بىمٍغ

ٓت ٌؿخهمل نلى خؿب شٙل الخػاهت الظي َظا الىمىطج ظا الؿٍغ . َو

ٓت الضًمٓغاؾُت   ثحر مجهم ٌؿخهمل الؿٍغ أصاٍ ألاباء في جغبُت أبىائهم. ٖو

مُل الى خػاهت اللؿُُت ألن نمغ أبىاءَم خٛى بحن الؿبهت والهشغة   ٍو

ى ٖما ًلي:  ت في انهاع خماؾتهم. َو  الظي ٌؿخهملىن الهضًت مدٖغ

"ٗل الاؾتراجُجُت لخجهل ابىتي هجخخا في خُل الٓغأن  لإلإ الخحرة، (0

ؾأَهلها، اطا ابىتي ال٘بحرة احهل الاؾتراجُجُت لها بهضًت، النها ال 

ا َأحهله شطا لتزصاص حؼءَا. وأما جطهب في الخُل َٙلما اعاصث شِئ

ُت خماؾتها للخُل.  ابىتي الطًحرة َاحهل الاؾتراجُجُت بالىُـ لتْر

تها في البرهامج وهي الطباح ْبل  خحن ؾىي ْو اوحب لها جلٓي معي ْو

طَاب الى املضعؾت ملغاحهت ما ْض خُكذ ووْذ الثاوي في الجهاع ْبل 

ٓي الى ألاؾخاطة في البرهامج. صزىلها في البرهامج لٓغأة وج٘غاع ما ؾِخل

"  وؾانؿي الهٓابت اطا لم جملٍإ

، "لِـ نىضها اؾتراجُجُا مهُىا إلبىتي ل٘ىا ضُُت الُهلُت (4

ذ َغايها بىكغ خالها. ْبل  ا لٓغأة ما ْض خُكذ في ْو هضنَى

اهخٓالها الى املضعؾت ألان، في املاض ي خُىما اها وػوجي حهلمان في 

ذ الطباح للٓغأة في  هُـ املضعؾت وهي مضعؾت ابىتي وؿخهمل ْو

باب املضعؾت  مً زالٛ اهخكاع الؿالب ًضزلىن املضعؾت زم 

ذ إلاؾتراخت خٛى ؾانت اخضي نشغ ضباخا. لً٘  حؿخمغ في ْو

ذ ْغأتها بهض ضالة الطبذ  ألان اها اهخٓل الى املضعؾت ألازغي َْى

ذ  11.11ختى ؾانت  ضباخا زم هي جدُل مو ابحها في ْو
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ًدملها  10.11ولى والثاوي في اصاعة ابحها زم في ؾانت إلاؾتراخت ألا 

( بىُـ PTPTالى بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن )

ابحها بمىجىع مو ابىتي ألار ولى مخازمت وهدمض هللا ألان في ؾانت 

نمٍغ حؿهت نشغ ْض خُكذ أعبهت نشغ حؼء. وحؿخمغ جدُُكها 

زغي وصجهها بٓطت نً بهض ضالة املًغب. وإلاؾتراجُجُت ألا 

ت خُل الٓغأن".  الىاجخحن ببٖر

وألام ألازحرة مسخلؿت في خػاهتها الى بىتها بحن الضًمٓغاؾُت 

واملدؿلؿت ألن نمغ بىتها في ؾً املغآَت وفي شًلها الخهلم في  

ٓت واشغاَا جامت في مداَكتها  املضعؾت وحجت ختى جدخاج ؾٍغ

اث ألاٖثر مً الازغ في مغاحهت خ اعها ُكها في البِذ. وهي وألاْو

 :عخمىحي

" في الخُٓٓت اها ألام الٓاَغة نلى بىتي ألنها لِؿذ بىتي شُٓٓا 

ثحر مً حاعي ًٓىلىن في  وأزظتها ممً ال انٍغ هي ُِٖ، ٖو

الهاصة ان الىلض مً ألازغ يحر مؿُهحن، لً٘ هُٓىذ انها ال جٙىن 

ْىة  ٖظالٚ َاطا، اها ْاَغة مهها إلهػباؾها في الهمل بجاهب

الُاجدت لها في ٗل ضالحي. َاؾتراجُجي لها إلنهاع خماؾتها في 

جدُُل الٓغأن بانؿاء الىطُدت و الطىعة ُِٖ ؾهاصة مً 

ض خُاجٚ ؾهاصة  الخاَكحن في الضهُا وألازغة. مثال: بىتي..اطا جٍغ

َاؾخمغ خُكٚ في الٓغأن. او ْلذ: بالٓغأن هخاٛ هجاخا وجٓضع ان 

ظالٚ اوحبتها لٓغأة خُكها بهض ٗل  جداَل أصبٚ في املهاشغة. ٖو

ضالتها املُغوغاث مىخكغا هُس ي وابحها مخىغأ، ولى ْغأتها ْلُال 

ذ نؿلتها مً  ظالٚ في ْو ا مؿخُٓمت في املغاحهت. ٖو لً٘ اعحَى

 املضعؾت وهي في ًىم الؿبذ وألاخض َٓغأث أؾٛى مً الُىم الازغ".
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غ املهؿى نلى مسالُت ألابىاء  ج( الخهٍؼ

ٗان ابىه في الخهٍؼ م. اطا  هؿى لألبىاء مً ألاباء نلى خؿب نمَغ َغ

م  ؾً بحن الؿبهت الى الهشغة َُهاْبه بالىطُدت اللؿُُت وبأن ًبهضَو

نما ًدب. مثال: هٓطان مطغوٍ الجُب او ال ٌهؿى الؿهام الظي 

اع في ٖخابه "ُِٖ هدبب الٓغأن  ظا ٖما نلم الضٖخىع ؾهض ٍع ًدب. َو

: ما ( جدذ اؾاع الٓانضة 01-1ػلىا في َظٍ املغخلت ) ألبىاةىا" َى ًٓٛى

م لهشغ((. ًدخاج الؿُل في َظا  الشغنُت ))مغوَم لؿبو واغغبَى

الؿً بالدصجُو والخدُحز أَػل مً الػغب او الخىبُش. وفي َظٍ 

ه بؿلٕى  املغخلت ًمً٘ أن وصجهه بأن جٙىن َضًت هجاخه او جطَغ

ذ مْإ 10ؾُب.....(( غ ٌهؿى في ْو ظا الخهٍؼ خا واطا وعي ولم ٌهمل مغة َو

غ  ظا ًؿبٔ به ألامان في جؿبُٔ الخهٍؼ زاهُت زؿُئخه َحرحو نلى الهاصة. َو

 الى ابىائهم:

ذ  لإلإ الخحرة، (0 ض ان جلٓي معي في ْو ٗاهذ ابىتي الطًحرة الجٍغ "اطا 

الطباح والجهاع َأهٓظ مطغوٍ الجُب. في الهاصة زالر الِ 

طباح َأهٓطه الُا َُطبذ عوبُت لً٘ اطا هي لم جلٓي الي في ال

الُحن عوبُت وهي جىحب ان جبضله في الجهاع واما اطا في الجهاع هي لم 

 جبضٛ َأهٓطه الُا مغة َُطبذ الُا ٛ مطغوٍ حُبها". 

، "وش٘غ هللا نلى مىخه بدػىع إلابىت ٖمثلها ألن ضُُت الُهلُت (4

شهىع اعاصة الخدُُل ال ًيشأ مً إلاٖغاٍ والخجبحر ل٘ىه ًيشأ مً 

اصة ه ذ الخدُُل اما في املغاحهت او الٍؼ ٗان في ْو ُؿها ختى ٗلما 

غ  PTPTفي البِذ او في  مً اعاصة هُؿها وختى ألان الوهؿي الخهٍؼ

ٗاهذ ٖؿالها َخضنى ابحها لألٗل في املؿهم  لها البخت. وممً٘ اطا 

ٗي". ومأٗٛى املخبىبت لها صحاج  ٖىخا
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غ لؿً املغآَت َُدخاج الخىاع  مو ألابىاء ألنهم في َظا واما الخهٍؼ

غ الظي ًجهله ٖغيها َِشض  الؿً ًدخاج شِئا نٓلُا. اطا ٌهاْب بالخهٍؼ

الطهىبت إلضالخهم ٖمثل بالػغب او الهضًغ. َم في َظا الؿً اَغح 

م املشاوعة او الخىاع واملطاخبت او الدصجُو  ٗان ألاباء ًضنَى لهم اطا 

اع: ا نً َػاةل خاَكحن الٓغأن ٖما هكغ الضٖخىع ؾهض بضأ ٍع

ٙىن في الخىاع مو ألابىاء بالخمهُض مشخمال نلى الاْىام الخمهُض . ٍو

م في الضهُا والازغة  . الهٓلي للمغأَ مً خُث أَمُت الٓغأن الٍ٘غ

م نلى يحٍر وألاخاصًث التي جدث نلى حهلم  ػل مً ًٓغأ الٓغأن الٍ٘غ َو

م ٓت الن ال 14.الٓغأن الٍ٘غ غ بالػغب لِـ وخضة الؿٍغ ػغب الخهٍؼ

ٓت الىطُدت او  الًدملهم الى الطلح بل ًجهله ن٘ؿه. وممً٘ ؾٍغ

  10الخىاع ًٓضع ان ًجهل خال.

بالػغب اوال زم ألان نلى  اعها عخمىحي وطالٚ ْض ؾبٓذ َظٍ ألام 

ممغ جىمُت بىتها في مغخلت املغآَت َخًحٍر بالىطُدت واخُاها بالهضًغ 

دُبن مً ْىلها:  وزبىث إلاهػباؽ لها، ٍو

ا اها ْاَغة مو بىتي، ٗلما هي يحر مؿُهت "في ا ذ ضًاَع ملاض ي في ْو

والجظَب الى عوغت حهلُم الٓغأن َأغغبها وأيػبها، لً٘ نلى ممغ 

ٓتي في التربُت بالخهٍغؼ او . اطا لم جغص او الهضًغ جىمُتها حًحرث ؾٍغ

الى مٙان حهلُمها الٓغأن ٖؿالن في املغاحهت لخُكها او الظَاب 

ي: وهم ًا بىتي، يحر مشٙلت اهذ لم حهلم لً٘ اهكغي مثل ْىلَالهضًغ 

ض املغاحهت ألنها جساٍ  ؾخٙىوي زؿحرة. َدُيئظ، هي جظَب او جٍغ

واخُاها ألان ُٖي بالىطُدت لها بضون  بضناء أمها ؾخضزل الىاع"

 .الهضًغ او الػغب"

                                                           
10ص. .,.Op, Chitؾهض ٍعاع 14
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غ ال ًجىػ للهمل نلى خؿب ما شاءوا، اطا لم ًىحض  والخهٍؼ

ظالٚ اطا خؿً نمله َهلحهم ان الخؿُئت َال ًجىػ للخ غ. ٖو هٍؼ

ٌهؿىن الهضًت اما ْىلُا او ماصًا. ٖما َهل الىبي ملسو هيلع هللا ىلص خحن ًلهب مو 

ى ًٓٛى مً ًطل  شحر َو م نبض هللا، نبُض هللا ْو أبىاء ابً نباؽ، َو

ؿهىىن  الُه أٛو مغة َهى ؾُهؿي َظا وطإ. َهم ٌؿدبٓىن الُه ٍو

م زم ٌشم  12ىن به.نلى قهٍغ وضضَع

 

ُت مدبت  .4 مصوع املضعؾاث في جْغ  ألابىاء الى خب الٓغأن الٍ٘غ

مً زالزت مإشغاث وهي صوع  بىاء نلى خاضل وحض البدث الظي ًخٙىن 

م وإلاؾتراجُجُت  املضعؾاث ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ في جْغ

غ امل م والخهٍؼ ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ هؿى املؿخهملت في جْغ

 اطا نمل املخالُت:

ُت مدبت ( أ مصوع املضعؾاث في جْغ  ألابىاء الى خب الٓغأن الٍ٘غ

 ًٙىن ْضوة( ث

عوي أن نخبت بً ابي ؾُُان ْاٛ الى . ًٙىن ْضوة لهمَاملضعؽ َىا 

الطمض، اٛو ما نملذ َى ابضأ بىُؿٚ إلضالح مهلم ابىه: "ًا نبض 

ون٘ؿه. هُؿٚ ألن نُجهم نلى نُىٚ. ما ًطلح لضًٚ َُطلح لهم 

نلمىا الُه ٖخاب هللا. والجدبر نلى ما ًجاوػ نً ُٖاءجه، ونلم الشهغ 

الظي ًسُِ الُه والججهله ما ًدملهم ملال، ونلمهم الخضًث وال 

جيخٓل الى ًَ الهلم ألازغ ْبل الُُٓه َُه الن ٖثحر البُاهاث جضزل َُه 

غ نلى اؾمي".  15لً٘ ًُؿض الُهم. وانـ الخهٍؼ

 هحن:والٓضوة ًىكغ مً وح
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 أ( اؾخٓامت املضًغ الغةِس ي في ْغأة الٓغأن  

ب( املضعؾاث مُػل ممً ًدُل الٓغأن. ًىحض نشغ مضعؾاث ممً 

خُل او ًدُل الٓغأن وأما ألازغ ولى لم ًً٘ مً الخاَكحن َُيبغي 

نلُه ان ًداَل ْغأجه الٓغأن باجبام أوشؿت وحىب الٓغأن َبل 

 . MMQالضزٛى في الُطل وأوشؿت 

ظا ًىكغ مً ْٛى املخبرة مً املضعؾاث"وشٙل الٓضوة في البرهامج  َو

ًىه٘ـ مً املضًغ الغةِس ي الظي ًضوم خُاجه لٓغأة الٓغأن وإشغاٍ 

أمىع الٓغأن واملضعؾاث َُه مُػلت ممً ْض خُل او ًدُل الٓغأن 

ومً البدث ًٙىن الهشغ مً املضعؾاث مً الخاَكحن الٓغأن وأما 

ان ًداَكا ْغأتهم ٗل ْبل  ألازغ الظي لم ًدُل َُىحب نلُه

الضزٛى في الُطل ولً٘ ملً ًٙىن مُٓما َُىحب ممً جم زالزحن 

 حؼءا". 

 ًٙىن مصجها ( ر

 الدصجُو ٌهمل في َظا البرهامج مً هاخخحن: أ. لؿاهُا، ب. ٖخابُا. 

ٗان وصازلُا.  ٖما ٌهٍغ أن الدصجُو ًطضع مً وحهحن زاعحُا 

لخُل الظي ال زُٓل له َلوشاء الدصجُو الضازلي مً زالٛ هكام ا

خاًبا اًػا مً زالٛ ال٘خابت  والدصجُو مً املضعؾاث في الُطل. ٖو

 التي جطىهها عةِؿت البرهامج الظي ًػو في الجضاع.

 ًٙىن مضًغا( ج

ذ املضّعؾت هكام نملُت الضعاؾُت واًػا في ئشغاٍ    أشَغ

ٗان هكام نملُت البرهامج جدذ ئشغاٍ  الىزُٓاث نً خاٛ البرهامج. و

ٓت ْغأحي ؾماعام زم ًىحه الى عةِؿت البرهامج في  عةِـ الغةِس ي مً ؾٍغ

َىا ألاؾخاطة ضىفي نىاًت ال٘مُلت َخىحهه الى ْؿم إلاصاعة أؾخاطة أها 

ت ألُا ختى الى املضعؾاث ٗلها. وأما هكام البرهامج ٖما مض ى. وؾعي  مٍغ
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ُت مدبت ألابىاء َُه ؾُأحي في البدث الخالي في بُان  البرهامج لتْر

 إلاؾتراجُجُت املؿخهملت َُه. وخاضل املٓابلت مو ْؿم إلاحاعة َى:

اث في نملُت  ٓت هي مخىىنت. مجها: الىكام في جٓؿُم الاْو والؿٍغ

الضعاؾُت بهض ضالة الهطغ ختى الؿانت الخامـ ٖما في الجضٛو 

ٗاهذ الؿانت في  الؿابٔ. وجلٚ الؿانت ٌؿخهمل أشض الُهاٛ. الظي 

ٓؿم الى ؾخت أْؿام التي جبضأ مً الطِ في ؾانت وزمـ واعبهحن ًى

ُت ُْمت خُكهم  ؾاخت املإؾؿت الى َُئت ال٘بحرة. والهضٍ مً ٗل لتْر

اصة او ما ْض ؾبٔ في الخُل. ومجها: هكام الخُُٓم الطاعم.  ئما في الٍؼ

ٗان ال ًجىػ نلى ٗل الخالمُظ ان ًجاوػ نً نشغ الخؿُئاث نلى  الظي 

لألاحؼاء التي ْض امخدىذ مً ًيخٓل الى الُطل او الجؼء الخالي  . ٗو

 َُسبر املضعؾت في الُطل الى ْؿم إلاصاعة".

 ًٙىن مؿدشاعا( ح

مٙاها للمشاوعة اما مً ألاباء او ألابىاء اطا ًٓابلىن  ًٙىن   

ُت ُْمت خُكهم.  املشٙلت او  اطا ًغحىن الُُُ٘ت الاخؿً لهم في جْغ

ت الُا اخُاها اطا ًىحض املشٙلت َاملضعؾاث التي جٓىم ب ها ألاؾخاطة مٍغ

وأؾخاطة مُخاح الجىت وعةِؿت البرهامج اؾخاطة ضىفي نىاًت ال٘مُلت. 

 وخاضل املٓابلت مو ضُُت الُهلُت جٓٛى َظا:  

ذ في  "املضعؾاث  ٗاألباء ًٓضع ان هلٓي ٗل ْو َُه مُخىخاث وهدً 

ذ صزىلها في مإؾؿت "إلاؾالمي" لخهلم ُُُٖت  إلاصاعة. واها مً أٛو ْو

ٓت ْغأحي احيئ الُه ملٓابلت مو ألاؾخاطة ألنٍغ جىمُت ْغأة  الٓغأن بؿٍغ

ابىتي في الخهلم واطا ًىحض الىٓطان مً ابىتي في املخغج مثال "ر" 

َاحهلم مً أؾخاطتها في إلاصاعة ُِٖ مساعج ر الصخُذ لٙي انلمه 

ذ صزىلها في الخدُُل ًىحض اًػا اجطاٛ  إلبىتي في البِذ. َُي ْو

خاطاتها، َػال ًؼصاص. ألن في نملُت َظا ًدخاج اَخماما َهالي بُني وأؾ

ا. واطٖغ اها وػوجي الهٓضع ان وؿخًىحها بىُؿىا  ومغاْبت اؾخمغاٍع
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ذ  َاملهاوهت مً  ًدخاج  املضعؾاثباْخطاعها مً الُ٘اءة و الْى

ال لهً  ".اخخُاحا جامت لىجاخها في الخدُُل واها اش٘غ ش٘غا حٍؼ

 

 ًٙىن مُٓما ( ر

اخهم في الخُل، في أوشؿت الخُُٓم الهخٓاٛ الى في حهُحن هج  

الُطل الخالي َمً ًد٘م َل َى مؿخهض ام ال الى مىقِ الخُُٓم 

ت الُا واؾخاطة مُخاح الجىت َُجب  م عةِـ البرهامج واؾخاطة اها مٍغ َو

نلحهم ان ًخلٓى ٗل ما ْض خُكىا أمامهم نلى خؿب جىكُم البرهامج 

لـ الخدُ٘م مً مىقِ الخُُٓم. املهحن زم َل َم هاجح ام ال َمج

ٗان الىلض الظي ٌهمل إلامخدان ٗل ًغجٓي الى الجؼء  وأما هكام الخُُٓم 

ٗان  . اطا  الخالي َىحب نلُه أن ًٓغأ ٖال مما ْض خُل مً حؼء ألاٛو

ئهخٓاٛ الجؼء َُُُ٘خه بانؿاء الؿإاٛ مً املمخدىت إلؾخمغاع ألاًت 

أٛو حؼء، لً٘ اطا اهخٓل ولً٘ الجؼء ألازحر مما ْض خُل َُٓغأ مً 

الُطل َىحب نلُه أن ًٓغأ مً الجؼء ألاٛو الى ألازغ مما خُل. 

ٙىن خُكه مُٓضا  ها ٍو ؼ لٙي ًٙىن خُل الىلض ال ًيس ى ؾَغ ظا ًٖغ َو

ا في الظٖغ وال ًجهله ضهىبت ختى ٌشهغ املخبت للخُل. ٖما ًىحض  ٍْى

م الطاعم. الظي هكام الخُُٓ": مً املالخكت واملٓابلت: ومً إلاؾتراجُجُت

ٗان ال ًجىػ نلى ٗل الخالمُظ ان ًجاوػ نً نشغ الخؿُئاث نلى 

ٓت الجضًضة وممً٘ ًجغي  ألاحؼاء التي ْض امخدىذ. ومجها: هي الؿٍغ

ذ  ً. وهي وحب نلى ٗل الخلمُظ ان ًخم حؼءا واخضا في ْو خٛى شهٍغ

ذ  11". اعبهحن ًىما وال ًجىػ ان ًخجاوػ نً طالٚ الْى
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 ًٙىن مطمما( ص

ضام املضعؾت ًدخاج حضا في نملُت خُل ألابىاء ختى ًٙىن صوعَا ئب

ًدخاج َ٘غا مبضنا. إلوشاء خاٛ الُهاٛ في الخُل َُطمم البرهامج أوشؿت 

ُت مدبتهم َُه. مىه بخطمُم أوشؿت الدؿمُو أمام ألاباء واملضعؾاث. في  لتْر

الخُٓٓت هي لِؿذ أوشؿت مً ئشغاٍ املضًغ الغةِس ي ل٘ىه مً خاضل 

٘غ املبضم مً املضعؾاث إلنهاع خماؾت ألابىاء للخُل وصَانت ألاباء الُ

ُت خُل ألابىاء َهلى ٗل ألابىاء جدذ َطل  لهم. و ًىحض اًػا لشضة جْغ

الثالث مً املضعؾت إلابخضاةُت َُجب نلُه ان ًخم حؼءا خٛى أعبهحن ًىما 

ظا ًطمم لشضة مداَكت خماؾت ألابىاء في  والًجىػ ان ًخجاوػ نىه. َو

بهضَم نً ال٘ؿالن. ٖما في املٓابلت:  ٓت الجضًضة الخُل ٍو ومجها: هي الؿٍغ

ً. وهي وحب نلى ٗل الخلمُظ ان ًخم حؼءا واخضا  وممً٘ ًجغي خٛى شهٍغ

ذ. ذ اعبهحن ًىما وال ًجىػ ان ًخجاوػ نً طالٚ الْى ومجها: وغو ألابىاء في ْو

احهت مو في الُطل نلى خؿب هُل حؼءَم لٙي ٌؿهلىنهم للدؿامو واملغ 

حز لخدؿحن خُكهم  أصخابه في هُـ الجؼء.  ؼ باخؿً التٖر ظا ًٖغ َو

لىبهم ختى ًٙىن أَل هللا في الضهُا وألازغة والٓغأن ًٙىن  م ْو ثبذ في طَٖغ ٍو

 11شُُها لهم وال نلحهم".

م( ب ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ  إلاؾتراجُجُت املؿخهملت في جْغ

ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن  إلاؾتراجُجُت املؿخهملتٗاهذ  في جْغ

م  ًىكغ مً َظٍ ألاوشؿت. وهي: الٍ٘غ

اث في نملُت الضعاؾُت.  (0  جٓؿُم ألاْو

الؿانت الُهاٛ ًٓضع ان ًيش ئ خاضل املٓطىص اطا ٌؿخهمل بأخؿً 

ذ ؾانت وزمـ واعبهحن ٖما  ٓت. َُي َظا البرهامج ًىٓؿم الْى الؿٍغ

                                                           
ت الُااملٓابلت مو  67 بغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن ْؿم إلاصاعة وأؾخاطة  ، اها مٍغ

(PTPT ش ل  05(، جاٍع .4102 ابٍغ
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ض صُْٔ ألاٛو للخىؾل والض 05ًلي: )أ(  ناء وإلاؾخمغاع نً الخجٍى

ب، )ب(  صُْٔ الثاوي ًٙىن الخالمُظ ٌؿخهضون ما ؾُلٓىن الى  05والًٍغ

 05( 2صُْٔ الثالث ٌؿخهمل للخلٓي، ) 05املضعؾت في الُطل، )ج( 

صُْٔ الغابو ٌؿخهمل للؾخمغاع بانؿاء املضعؾت ألاؾئلت نً الجؼء 

خهمل لهُئت صُْٔ الخامـ ٌؿ 05الظي ْض هجح في إلامخدان، )ص( 

صُْٔ ألازغ ٌؿخهمل لهُئت  01الطًحرة للؾخمام بحن شخطحن، )ٌ( 

ذ.   ال٘بحرة )ًٓغأون مهُا مً الجؼؤ ألاٛو َتى ًيخهي الْى

 هكام الخُُٓم (4

الًجىػ نلى ٗل الخلمُظ الظي ًمخدً ان ًخجاوػ نً نشغ الخؿُئاث 

هخض زؿُئت واخضة اطا َى ال ًٓضع ان ًظٖغ  مً ٗل ما ْض خُل. َو

ؼ الى زالزت بى ُؿه ختى ًظٍٖغ املمخدً. واملمخدً في َظا البرهامج ًٖغ

مضعؾاث لِؿذ مضعؾت الُطل. وجلٚ الثالزت هي عةِؿت البرهامج 

ت ألُا وأؾخاطة مُخاح  الاؾخاطة ضىفي نىاًت ال٘مُلت واؾخاطة مٍغ

 الجىت. 

ٗان في اهخٓاٛ الجؼي َىحب نلُه أن ًٓغأ حؼءا   وهكام الخُُٓم اطا 

ٗان جماما م ً الجؼي ألازغ والجؼء ألازغ جأمغ املمخدىت للؾخمغاع. واطا 

في اهخٓاٛ الُطل َىحب نلُه ان ًٓغأ جاما مً ألاٛو ختى ألازغ مما ْض 

 خُل. 

 الًخجاوع نً أعبهحن ًىما في جمام الجؼء (0

َظا الشغؽ ًسطظ للخالمُظ الظي َّى َطل الثالث مً املضعؾت 

ؼ إلابخضاةُت. وحب نلُه ان ًخم حؼء ظا ًٖغ ا واخضا ْبل أعبهحن ًىما. َو

 لٙي ًٙىن الخلمُظ يحر ٖؿالن ومهمل في الخُل.

وغو ألابىاء في الُطل نلى خؿب هُل حؼءَم لٙي ٌؿهلىنهم للدؿامو  (2

 واملغاحهت مو أصخابه في هُـ الجؼء خحن في َُئت ضًحرة. 
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غ املهؿى ملخخلُت ألابىاء  ج(  الخهٍؼ

غ في البرهامج ٌهؿى  جُا بالىكغ الى صعحت ازخالَه.  ٗىن الخهٍؼ جضٍع

جتهض  ظا ًطمم باإلخخُاؽ لٙي ًٙىن الخلمُظ الٌشهغ الُأؽ ٍو َو

ت الُا.  غ شُاء ألمغاغه في الخُل. ٖما بُان أؾخاطة مٍغ  لُٙىن الخهٍؼ

ت الُا، " هدً وهمل َظا باإلخخُاؽ ألها لً هغص به  اها مٍغ

جُا.  خدظًغ مً الخؿىة ألاولى الًجهلهم ًاتؿا َؿىسؿى جضٍع

أؾخاطجه املؿئىلُت في َطله، واطا لم ًيخه َُدمله الى الخؿىة 

دمله الُه َمىه ؾُدترػ  الثاهُت إلازباع الى عةِـ البرهامج ٍو

 نً طالٚ لٙي ٌعي نلى زؿُئخه"

 َالخؿىاث َُه

 أؾخاطة في الُطل بالىطُدت (0

ت الُا (4  أؾخاطة مٍغ

 عةِؿت البرهامج اؾخاطة ضىفي نىاًت ال٘مُلت (0

 

 

ماملضعؾاث ون بحن ألاباء و الخها .0 ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ  في جْغ

ُت مدبت ألابىاء الى  املضعؾاثالخهاون بحن ألاباء و بىاء نلى خاضل  نً  في جْغ

م مً هىنه ومىُهخه َهى ٖما ًلي:  خُل الٓغأن الٍ٘غ

ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن  املضعؾاثالخهاون بحن ألاباء و . أ في جْغ

جغي حُضا. ًٓاٛ حُضا ألهه ال م ًٙىن مباشغة ويحر مباشغة ٍو ٍ٘غ

ن وقُُت للخهاون مو ألاباء ألهه ٌشهغون أ املإؾؿت ٌشض ٌهٍغ بأن 

التربُت الًٓطغ في ًض املإؾؿت لً٘ في ًض ألاباء اًػا. الهالْت بحن 

ض ضاخب الغحل الى  ٗالغحلحن الظان ًمشُان مهُا اطا ًٍغ وحهحن 

ٍ َهى ًٓضع ان ًطل الُه ل٘ىه  بؿُئا. َضَه، واطا هٓظ اخض

( ٌؿعى PTPTوبغهامج جدُُل الٓغأن بهض عوغت حهلُم الٓغأن )
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إلمالء خاحاث ألابىاء في جدُُل الٓغأن بضنىة ابائهم ًضزلىن اًػا 

ظا  ٗاهذ ام ال. َو ًدبحن مً ْٛى في نملُت جدُُل أبىائهم مباشغة 

 عةِـ البرهامج : 

اهت مً ألاباء في نملُت جدُُل "إلان ،ضىفي نىاًت ال٘مُلت

 املضعؾاثألابىاء في َظا البرهامج هدخاج اخخُاحا جاما ألها ٗ

الهٓىم بىُؿىا بضونهم، هدً وؿعى ؾهُا لضوام إلاجطاٛ مههم 

 ولى ٖىا وهلم ٖثحرا مً الىٓاةظ في اشغاٍ أبىائهم". 

أن   Bronfenbrennerهكغ والؿعي مً املإؾؿت ًصدح نلى 

: "الهالْت بحن الاؾغة واملضعؾت هي هكام ا بٓىلهالخهاون مهم حض

التي في البدث الؿابٔ بِئت   Hetherington مهم. واًػا في صعاؾت 

املضعؾت جضنم ألابىاء مً ألاؾغة املخىىنت. ألاؾخاط  ٌهلم أَمُت 

الخهاون مً الىالضًً في جغبُت ألابىاء. في هُـ البدث، ٌهخض ألاؾخاط 

ُت التربُت ) أن الازخالؽ مً الىالضًً  ,Chiraأؾاؽ مهم في جْغ

1993 . ) 

والٓٛى مً ألاؾخاطة ضىفي نىاًت ال٘مُلت مػبىؽ مً ْٛى   

 ٗل املخبراث: لإلإ الخحرة، ضُُت الُهلُت واعها عخمىحي.

، "ألوي أنلم أًػا في َظا البرهامج، َانٍغ حضا لإلإ الخحرة (0

ٗاةً حضا َُه، ٖثحر  مً ان الخهاون بحن ألاباء واملإؾؿت 

ألاباء مٓطىعة لخهلم أبىائهم بىُؿهم َػال ال هظًغ مجهم 

الًٓضعون ان ٌؿمهىا خُل ابىائهم بىُؿهم او ًغاْبىن 

(. ومً PTPTَُدملىن أبىائهم الى املههض الظي أصاٍ البرهامج )

ت جىمُتهم مً زالٛ  املإؾؿت حهؿي الؿبُل لألباء ملهَغ

ا".   أوشؿت املإصًت التي تهضٍ لٙي ًُهمَى

ٖبحر  PTPT، "وحىص الخهاون بحن وحهحن في الُهلُت ضُُت (4

َُه مُخىخاث  املضعؾاثحضا بالىكغ الى هىاحي شتى. مجها: 
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ذ في إلاصاعة. واها مً أٛو  ٗاألباء ًٓضع ان هلٓي ٗل ْو وهدً 

ذ صزىلها في مإؾؿت "إلاؾالمي" لخهلم ُُُٖت ْغأة  ْو

ٓت ْغأحي احيئ الُه ملٓابلت مو ألاؾخاطة أل  نٍغ الٓغأن بؿٍغ

جىمُت ابىتي في الخهلم واطا ًىحض الىٓطان مً ابىتي في 

املخغج مثال "ر" َاحهلم مً أؾخاطتها في إلاصاعة ُِٖ مساعج 

ذ صزىلها في  ر الصخُذ لٙي انلمه إلبىتي في البِذ. َُي ْو

الخدُُل ًىحض اًػا اجطاٛ َهالي بُني وأؾخاطاتها، َػال 

ا.  ًؼصاص. ألن في نملُت َظا ًدخاج اَخماما ومغاْبت اؾخمغاٍع

واطٖغ اها وػوجي الهٓضع ان وؿخًىحها بىُؿىا باْخطاعها مً 

ذ  َاملهاوهت مً  ًدخاج اخخُاحا  املضعؾاثالُ٘اءة و الْى

ال لهً".  جامت لىجاخها في الخدُُل واها اش٘غ ش٘غا حٍؼ

"مااها الا عبت البِذ َاخخاج حضا الى مهاوهت  اعها عخمىحي، (0

بىتي لخدُُل الٓغأن ألوي بىُس ي  أؾخاطتها في ؾحر نملُت

ػال جُٓىذ حضا الى اؾخاطة ضىفى  الاْضع ان انلمها. َو

نىاًت ال٘مُلت أنها اَل في الٓغأن واْٛى الى بىتي: ًابىتي..لم 

ٗان للخهلم الحها ألوي جُٓىذ حضا لها".  جيخه الى ػمان 

 

مً خاضل َظا البدث ًدطل ان التربُت هي مؿئٛى معي مً 

اث وألاؾغة والبلض، ألن ألاؾغة زاضت ألام هي مً ًلض هاخُت املضعؾ

ٗاهذ وعوخُا. َبُجهما الًٓضع ان  غبي حؿمُا واملضعؾاث ًغبي نلىمُا  ٍو

أن الخهاون مً ألاباء في   Greenbergًىُطل بهػهم بهػا. ْاٛ 

املضعؾت ؾُسُِ نلى املضعؾاث في اشغاٍ أبىائهم
. َاألباء الظًً 12

طلح ُْمت ألابىاء في خُكهم الٓغأن ًخهاوهىن مو املضعؾاث َؿُ
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 Hasan Bisri, “Koloborasi Orang tua dan Guru dalam membentuk karakter Disiplin dan jujur 

pada anak didik (Studi kasus pada siswa kelas 3 MIN Malang 2)”, Tesis, Fakultas Tarbiyah UIN 

Malang, 2016, hal. 126.  
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ُت مدبتهم الُه. ومً ٗل أوشؿت بغهامج جدُُل الٓغأن بهض  وجْغ

ألن طالٚ   Greenberg( ًىأَ نلى هكغ ptptعوغت حهلُم الٓغأن )

ًخطل بحن وحهحن في جىمُت خُل ألابىاء في الٓغأن ختى ًٙىن ًترقى ٗل 

 ًىم.

الزت حجج نً أَمُت ًٓٛى ز  Robinsonو   Chattermoleفي هكغ 

( وحب نلى املضعؾاث ان 0إلاجطاٛ الُهاٛ بحن ألاباء واملضعؾاث، وهي: 

ىا خاحاث و عحاء ألابىاء و ألاباء الظًً ًدبهىن البرهامج،  ( 4ٌهَغ

اخخاج ألاباء بُاها واضخا نً ٗل ما أصاٍ املضعؾت )نً البرهامج، 

لجُض ؾُهُض نملُخه و حهُِىاث املػبىؾت في املضعؾت( ، إلاجطاٛ ا

( ًىحض ازغا مخباصال بحن ألاباء 0أصاء نملُت التربُت الجُضة ألبىائهم،و  

ىن خاحاث أبىائهم.  13وألاؾخاطاث ألن ٖالَما ًخهاَع

 

ُت مدبت ألابىاء الى مدبت الٓغأن. ب  هىم الخهاون بُجهما في جْغ

بىاء نلى خاضل املٓابلت أن شٙله مخىىنت ًٙىن مباشغة ويحر مباشغة. 

ت ًىحض: واملىهج  املباشٍغ

 مباشغة:( أ

 مً ٖخاب املغاْبت، .0

 حؿمُو امام ألاباء وألاؾخاطاث ٗل اهخٓاٛ الُطل،   .4

 وإلاحخمام. .0

مً جلٚ الثالزت َاألٛو والثاوي ًجغي اْخىاء ومؿخُٓما وأما  

دخاج نالحا في املؿخٓبل الهه  الىمغ الثالث ال ًجغي اْخىاء ٍو

ُت مدبت ألابىاء في  الخُل. ٌهخض مهما اًػا في جْغ

وأما الخهاون بشٙل يحر مباشغة ًجغي حُضا بضَانت أوشؿت  ( ب

ىحض مجهم ؾاةال نً خاٛ ألابىاء الى أؾخاطاتهم لً٘ َظا  البرهامج ٍو
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نلى خؿب جغبُت ألاباء في املاض ي. الًىحض في حمُو ألاباء لً٘ 

ٗان جغبتهم نالُا او مخىؾؿا ل٘ىه مسخلؿىن مهىتهم في  اخُاها، اطا 

م اَهم  التربُت َٙان حهاونهم اٖبر ممً ال ًسخلـ في التربُت َو

ٗان مسبران اللظان مهىتهما في  واحهض َُه. مً خاضل املٓابلت 

 التربُت:

التي مهىتها مهلم في املضعؾت املخىؾؿت ، وهي  ،ضُُت الُهلُت (0

حهخض أن ٖخاب املغاْبت له مىًُت ٖبحرة  لألبىاء ختى ٌشهغون 

ظالٚ الدؿمُو  .ىمُت بىتهماجدذ نُىه ولىُؿها ألنها حًٍغ ج ٖو

ًدطل مىُهت ٖبحرة ألن ًطبذ بىتها زٓت الىُـ للٓغأة أمام 

ُت مدبت بىتها  ألازغ.  وؾىاَما هي حؿعى ؾهُا هُؿُا لتْر

ذ زاعج الُطل. اصة في الْى  للخُل بالؿإاٛ او الٍغ

، وهي حهخض التي مهىتها مضعؾت عوغت حهلُم الٓغأن لإلإ الخحرة، (4

والدؿمُو ًجهلها َهُما ومهخم بداٛ ألابىاء في  أن ٖخاب املغاْبت

 الخُل ختى جٙىن ضاخبت ألبىاءَا في املغاحهت. 

واما ؾىاَما هي ألام أعها عخمىحي  مً زلُُت جغبُتها املٓطىعة 

وألان هي ال جسخلـ في مهىت التربُت وما هي الا عبت البِذ. َشٙله 

ى ألاؾخاطة لبىاء الخهاون مو املإؾؿت مً زالٛ الؿإاٛ َٓـ ال

ذ.   في البرهامج التي هي نَغ

 البرهامج والخىزُٓاث َُه تَُه باملٓابلت الى عةِؿ ت وأٖض الباخث

التي حؿعى الخهاون بُجها وألاباء للجطاٛ ئجطاال حُضا مً زالٛ 

 ألاوشؿت املؿخهضة . َُي ْىلها:

"إلاناهت مً ألاباء في نملُت جدُُل ألابىاء في َظا البرهامج 

الهٓىم بىُؿىا بضونهم،  األؾخاطاثخُاحا جاما ألها ٗهدخاج اخ

هدً وؿعى ؾهُا لضوام إلاجطاٛ مههم ولى ٖىا وهلم ٖثحرا مً 

الىٓاةظ في اشغاٍ أبىائهم. ألاوشؿت التي وؿعى لهم مخىىنت 
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ٗاهذ ام ال، مجها:  ( ٖخاب املغاْبت، هدً هىحب ألابىاء 0مباشغة 

ُو في طالٚ ال٘خاب. اطا للخلٓي امام  أباءَم و ألاباء ًىحب الخ ْى

ُو َُه َاألؾخاطة الًجّىػَم  طَب ألابىاء الى البرهامج بضون الخْى

ؼ َظا لخٙىن املؿئىلُت ٖال مً ألاباء  ان ًؼصاصوا في الخُل. وهٖغ

ٗل ًيخٓل الى وألاؾخاطاث ( الدؿمُو امام  ألاباء 4وألابىاء. 

ٛو الى الُطل الخالي. مثال: اطا هجح الىلض زمـ حؼء مً حؼء الا 

( َُلٓي امام أباءَم في البِذ اطا ْغب بِخه،  الخمِـ )َطل اٛو

ولً٘ اطا بهض مىه َاألباء ًجُئىن الى املههض لِؿمهىن ْغأة 

( هجهل املشاوعة، في الخُٓٓت هدً هجهل الجضٛو 0خُكهم. 

ٗل شهغ لً٘ ال هجغي ٖما شئىا للمشاوعة خاٛ أبىائهم لٙي 

ىا ُِٖ َم والهسؿئىن َٓـ  اطا ًىحض الخؿُئاث مجهم.  ٌهَغ

( صَام ألاباء في خمل أبىاءَم ٗل ًىم الى املإؾؿت، َػال الى 2

ذ املًغب ألنهم هىحبهم خُل الٓغأن  بهض املًغب والطالة  ْو

ؼ للؿعي في جدؿحن ُْمتهم للٓغأن". له هٖغ  حمانت َُه. ٗو

ٓض ؾبٔ اًػا Greenbergَ وما أصاٍ املإؾؿت ؾىي ًىأَ هكغ   

شُش الؼعهىجي في جألُُه املشهىع: "ُْل ًدخاج في الخهلم مً ْٛى ال

ٗان في إلاخُاء".  .J  11والخُٓه الى حض الثالزت املخهلم وألاؾخاط وألاب ان 

W. Santrock   ًمثل أن اخض املضعؾت ٌهمل الخهاون بحن وحهحن في

Lima, Ohio  اخض اَضاٍ املضعؾت َى بىاء الهالْت مو ٗل ألاباء. فى

خا زاضا للبدث نً  –اء احخمام ألاب ألاؾخاطاث، انض املضعؾت ْو

ُُُٖتهم للخهاون في أوشؿت حهلم ألابىاء في البِذ. إلاحخمام، نالْت 

اعة الى البُىث ؾخٓىي نالْت بحن وحهحن. الخلُىن، ٍػ
10  

 

                                                           
ً َخذ الهلىم( ص.  71 40الؼعهؼجي، حهالُم املخهلم )ٖضًغي: َؿاهتًر

71
 John w. Santrock. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: kencana) Hal. 98-99 
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ُت مدبت ألابىاء الى  ج. املىُهت مً الخهاون بحن ألاباء وألاؾخاطاث في جْغ

 خُل الٓغأن

خاضل املٓابلت ًىحض أن املىُهت مً الخهاون بحن جلٚ  مً ٗل       

الىحهحن ٌشهغ نلى ٖالَما. ٗلما اػصاص حهاون مً ٗل الىحهحن 

إلؾخًىاء خاحاث ألابىاء في جدُُل الٓغأن َاػصاص اًػا خؿً الُٓمت 

ختى جطل عؤٍت وبهثت بغهامج جدُُل الٓغأن لخؿبُٔ أحُاٛ   َُه

عع ومً في الؿماء ٖما في خضًث الٓغأوي، الظًً ً٘غمهم مً في ألا 

اٛ نلُه الطالة والؿالم ))ؾمهذ لؿلت أؾغي بي الخٔ  الىبي: ْو

: ًا دمحم مغ أمخٚ ان ً٘غمىا زالزت: الىالض والهالم وخامل الٓغأن،  ًٓٛى

م، َان يض ي ٌشخض نلى مً  م او يهُىَى م ان ًبًػَى ًا دمحم خظَع

ٖم في الضهُا اٖغاما ًٌبػهم، ًا دمحم أَل الٓغأن َم أَلي حهلتهم نىض

ألَلها، ولىال ٗىن الٓغأن مدُىقا في ضضوعَم لهل٘ذ الضهُا ومً 

نلحها، ًا دمحم خملت الٓغأن ال ٌهظبىن وال ًداؾبىن ًىم الُٓامت، ًا دمحم 

خامل الٓغأن اطا ماث جبٙي نلُه ؾمىاحي وأعض ي ومالة٘تي، ًا دمحم ان 

ونمغ امهنع هللا يضر وخامل  الجىت حشخاّ الى زالزت: اهذ وضاخبدُٚ أبي ب٘غ

14الٓغأن.

                                                           
 010بً خؿً بً اخمض الشاٖغ الخىبىي. صعة الىاصخحن في الىنل والاعشاص. ص.  نثمان 14
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 الُطل الؿاصؽ

 زخخامإلا 

 

 الخالضت. أ

م ٌشمل صوعا ْضوة  ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ ا. صوع ألاباء في جْغ

ٓت املثالُت والخهىصًت وإلاشغاٍ والىناًت.  ومىؾال ومضًغا ومصجها بخؿبُٔ ؾٍغ

لُُت جغبُت ألاباء وبِئتهم وإلاؾتراجُجُت املؿخهملت َُه مخىىنت نلى خؿب ز

ولً٘ ٌؿخهملىن اؾتراجُجُا بانخباع ؾً ألابىاء وشٙل الخػاهت املؿخسضمت 

ٗاهىا مسخلُحن. ظالٚ في أصاء الهٓىبت لهم اطا   ٖو

م ٌشمل ؾخت 4 ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ . صوع املضعؾاث في جْغ

وإلاؾتراجُجُت  . ْضوة، مصجها،مُٓما، مطمما، مضًغا ومؿدشاعاصوع:  

ذ  ٓت ْغأحي في ؾماعام الظي اشَغ املؿخهملت نلى ما زبذ مً مضًغ الغةِس ي ؾٍغ

(، PTPTبه َُه عةِـ بغهامج جدُُل الٓغأن بمغخلت بهض عوغت حهلُم الٓغأن )

جي، مً الىخظًغ مً  غ املػبىؽ اطا ًىحض املخخلِ مً أبىائهم ٌهمل جضٍع والخهٍؼ

 اؾخاطة َطله الى عةِـ البرهامج.

م 0 ُت مدبت ألابىاء الى خُل الٓغأن الٍ٘غ . الخهاون بحن ألاباء واملضعؾاث في جْغ

ٗان ًجغي اْىخاء و الًجغي به. الخهاون  ٗان ويحر مباشغة.  و ًجغي مباشغة  

مباشغة مً ٖخاب املغاْبت وأوشؿت حؿمُو ألابىاء امام أبائهم لُٙىن جدُٓٓا 

ا حُضا وأوشؿت إلاحخمام  مو ألاباء الًجغي ئْىخاء ملؿئلت  صخُُا ًجغي حٍغ

ذ املخضص وأشًاٛ عةِـ البرهامج. واما الخهاون بُجهما الظي يحر مباشغة  الْى

ا حُض مً صَانت ألاباء الى أوشؿت املإؾؿت وؾإاٛ ألاباء نً جىمُت  ًجغي حٍغ

ذ الخهلُم في املإؾؿت.   خُل ألابىاء الى أؾخاطاتها في زاعج ْو
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 إلاْتراخاث. ب

٘ؿه ًخهلٔ نلى صوع ألاباء وألاؾخاطاث، َحرجى نلى ٗل هجاح الخلمُظ ون .0

خه بضوام اػصًاص اَخمام لٙل مجهما.  مجهما ان ًىمُا الخهاون ٗل ْو

ىا اعاصة  .4 إلاحخمام بحن وحهحن لُبدث نً جىمُت ألابىاء مدخاج حضا لٙي ٌهَغ

 او مؿئلت مجهم ختى ًجضوا خال حُضا ألبىائهم.

لىا جامت ٗل ًٙىن ألاباء نامال اؾاس ي في خُاة  .0 ألابىاء َال ًجىػ نلحهم ان ًخٗى

 مؿئىلتهم في جغبُت ألابىاء الى مإؾؿت التربُت وال ًبالىن 
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DATA SANTRI PASCA TPQ PROGRAM TAHFIDZ (PTPT) GONDANGLEGI 

MALANG  

  

Kelas: 1 

 
Ustadzah: Ana Farhana 

NO 

 
Nama Nama Ayah Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

1 

Irma 

Mukarromah 

 

Marda’i Yehaimah Tajinan  

2 

 

Hafifah Aulia 

Arsyah 

Syahroini Nofiar Batam  

3 
Naila Nur 

Saidah 
Hasan Bisri 

Ulya 

Hidayah 
Tajinan 5 juz 

4 
Rojana Firdausi 

Nuzula 
A. Rofiq 

Noer 

Fathmah 
Ganjaran 5 juz 

5 
 

Sarifatus Zahro 
Mashuri 

Anis Nur 

laili 
Ganjaran 5 Juz 

6 
 

Nur Farida 
  Ganjaran 5 Juz 

Kelas: 1 
Ustadzah: Nilna Saidah 

 

NO 

 
Nama 

Nama 

Ayah 
Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

1 Lidya Ramadani Poniti Masruroh Sumber Jaya 
Juz 1 (9 

lembar) 

2 
Khoirun Nisa’ 

 
Rosidi Masrifah Bekasi 2 Juz 

3 
Madhihatus 

Syimam 

H.M. 

Zainulloh 
Maghfiroh Gondanglegi 

Juz 1 (7 

lembar) 

4 Lailatul Marfu’ah 
H. utsman 

Ali 
Hj. Suliha 

Kedung 

kandang 

Juz 1(6 

lembar 3 

Ayat 

5 Nafisatul Himmah 
Hari 

Mustafa 
Siti Latifah Pakisaji 

Juz 1 (10 

lembar) 

6 
Nuzulirrahmah 

Syaila 
Nur Salim 

Hamimah 

Qudsiyah 
Bululawang 

Juz 1 (7 

lembar 1 

Shufhah) 

7 
Siti Alwiyah SA 

 

Syamsul 

Arifin 
Towiyah Jakarta  

8 
Inasul Kamila 

 

Ahmad 

Suadi 

Siti 

Maryam 
Pontianak Juz 1 



 

 
 

    

   

Kelas: 1 

 

Ustadzah: Shohibatul Mas’ula 

 

NO 

 
Nama Nama Ayah Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

1 

Anifa 

Syuwaibah 

Nuriya 

 

H. Hattaz 
Hj. Inta 

Fathiyah 

Sumber 

Jaya 

2 Juz 6 

Lembar 

2 

Ana Warda 

Namiroh 

 

H. Hattaz 
Hj. Inta 

Fathiyah 

Sumber 

Jaya 

2 Juz 6 

Lembar 

3 

Nailatul 

Futuhatil 

Ilahiyah 

Ahmad Fauzi Khoiriyah Ganjaran 2 Juz 

4 

Ala’ Aisyatun 

Najah 

 

Ahmad Dhoifin 
Qurrotul 

Aini 
Bulupitu 

1 Juz 7 

Lembar 

5 
 

M. Farel 
Ainul Yaqin Nazilatul L Putukrejo 

1 Juz 7 

Lembar 

6 

 

Nafila Nur 

Syifa 

Arif Asfihani Novi Diya Putukrejo 
1 Juz 8 

Lembar 

7 

 

M. Dliyauddin 

Azmi 

Abd. Qowi 
Shohibatul 

Masula 
Ganjaran 

1 Juz 3 

Lembar 

8 

Hazmi 

Mubarok 

 

Mukhlas 
Uswatun 

Hasanah 
Rejoyoso 

1 Juz 2 ½  

Lembar 

9 

 

Elmanihal 

Alya 

Bunyani 
Nurus 

Syamsiyah 
Ganjaran 1 Juz 

      

Kelas: 1 

 
Ustadzah: Uswatun Hasanah 

NO 

 
Nama 

Nama 

Ayah 
Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

1  

M. Ainul Yaqin 

Abdul 

Hamid 

Khoirul 

Ummah 

Pasuruan 3 Juz 8 

lembar 

2  

M. Ashif Arifin 

M. Zainul 

Arifin  

Afifah Sumber 

Jaya 

Juz 3 

3 M. Dihyah M. Lutfi Kasri Juz 3 



 

 
 

Fauzan 

 

Sumarto 

4  

Maisya sara Azila 

M. Abbas Halimah Sumber 

Jaya 

Juz 3 

5  

Putri Maulida 

Sadi 

Santoso 

Anis 

Mahmudah 

Ganjaran Juz 3 

6 Kholifatus Zahro M. Slamet  Gedangan Juz 3 8 

Lembar 

7 Alimah Turfah Bahaqi 

Syuaib 

Anita 

Sylvia 

Batam Juz 3 

        

Kelas : 1 

 
Ustadzah: Umil Maratus 

NO 

 
Nama 

Nama 

Ayah 
Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

1 

 

Sy. Afnan 

Fatimah 

Habib 

Ahmad al- 

Hamid 

Sy. 

Khodijah 
Panggungrejo Juz 2 

 

2 

Sy. Fatimah Az-

Zahra 

Hbb Qodir 

al-Juvry 

Liya 

Ni’matul 

Maula 

Panggungrejo Juz 2 

 

3 

Najwa  

Mufidatus 
M. Irjik 

Siti 

Jubaidah 
Pandaan Juz 2 

4 

 

Alia Ratna 

Alvianti 

Alfan 

Zuhri 

Desi 

Arianti 
Bojonegoro Juz 2 

 

5 

Zaskia 

Ramadani 
M. Saiful 

Niswatul 

Jannah 
Ganjaran Juz 2 

 

6 
Mifairuza Harmaji 

Sri 

Wahyuni 
Mojokerto Juz 2 

    

Kelas : 1 

 
Ustadzah: Robiatul Adawiyah 

NO 

 
Nama 

Nama 

Ayah 
Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

 

1 

M. Fahruddin 

Ahzab 
A. Rosyidi Umi Hani Ganjaran 4 juz 

 

2 
Khoirun Nisa’ 

M. 

Qoyyum 

Anisatur 

Rofiah 
Malang 4 juz 

 

3 
Widya Herawati M. Amin Sulasemi Wajak 4 juz 

 

4 

Wachada Naila 

Kamalia 
Bambang Yunaidah Bululawang 4 juz 

 

5 
Ayu Wahyuni 

Zainal 

Abidin 
Khusna Panggungrejo 

3 Juz 6 

Lembar 



 

 
 

        

Kelas : 1 

 
Ustadzah: Hurul A’in 

NO 

 
Nama Nama Ayah Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

 

1 
Farhatul Amania Usman Suhdiyah Surabaya 

Juz 2 (9 

lembar) 

2 

 

Naya Fakda arla 

Putri 
Arifurrahman Susilawati Batam 

Juz 2 (7 

lembar) 

3 

 

Sofiyandika Nuri 

Andari 
Sugiono Sofiah Malang Juz 3 

 

4 
Nur Indah Rizki Nahruji Umayya 

Kedung 

Kandang 
Juz 3 

5 

 

Zahwa Islami 

Adzana 

Yon 

Maryono 
Ratna Farida 

Ampel 

Gading 
Juz 3 

 

6 

Sintia 

Hidayaturrahma 
  Tajinan Juz 3 

7 

 
Siti Hanizah Ach. Fauzi Munawwaroh Bekasi Juz 3 

 

8 
Dita Kartini Suhadi  Pasuruan 

Juz 2 (7 

Lembar) 

       

 

Kelas : 1 
Ustadzah: Luluk’atul Ayaroh 

NO 

 
Nama Nama Ayah Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

 

1 
M. Nawawi 

Abdul 

Hamid 

Khoirul 

Ummah 
Pasuruan 1 Juz 

 

2 
M. Misbahuddin M. Syu’aib 

Siti 

Aminah 
Pasuruan 

Juz 1 (5 

Lembar) 

 

3 

M. Atar 

Fariduddin 
M. Hasan Kholilah Ganjaran 

Juz 1 (6 ½ 

lembar) 

 

4 

Hafidza Hulwa 

Janeta 

Abdur 

Rasyid 
Ana Nurul Ganjaran 

Juz 1 (9 

Lembar) 

 

5 

Litsa Nailil 

Amani 
Abdul Aziz 

Nilna 

Karmila 
Ganjaran 1 Juz 

6 

 
Zilfa Kanza Hania Muhayat 

Niswatun 

Ni’mah 
Ganjaran 

Juz 1 (9 ½ 

Lembar) 

 

7 
Fatimah Az-Zahra 

M. 

Syibawaih 

Siti 

Khodijah 
Pasuruan 

Juz 1 (3 ½ 

Lembar) 

 

8 
Qurrotul Ainiyah 

Khoirul 

Anam 
Kholilah Putukrejo 

Juz 1 (7 ½ 

Lembar) 

 

9 
Salma Alifia 

Ahmad 

Samsuddin 
Lutfiyah Kebonjati 

Juz 1 (7 ½ 

Lembar) 



 

 
 

        

Kelas : 1 

 
Ustadzah: lailatul Mufarrochah 

NO 

 
Nama Nama Ayah Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

 

1 

Shefira 

Berlianan  

Amir jaka Anik 

Muflicha 

Poncokusumo Juz 3 (1/2 

juz)  

 

2 

Ilaina Harista Andi Fauzi Luluk atul Ganjaran Juz 3  

 

3 

Dinda 

Maulidina Putri 

Syaifuddin Siti Zaidah Ganjaran 2 Juz 

4 

 

Novita Adhelia 

Putri 

Sulistiono  Turiyem  Ganjaran 2 juz  

 

5 

Ibtisam  Imam 

Mutowali 

St. 

Musfiroh 

Batam 2 juz  

 

 

Kelas : 1 
Ustadzah: Rini Antika 

NO 

 
Nama Nama Ayah Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

 

1 

Yumna Shofa 

Salsabila 

KH. Imam 

Mutawali 

Siti 

Musfiroh 
Batam 

Evaluasi 

juz 5 

 

2 

Fildatur 

Rohmah 
M. Dawud Imelda Gondanglegi 

Evaluasi 

juz 5 

 

3 
Putri Elita Mashudi 

Lilik 

Husna 
Ganjaran 

Juz 5 (5 

lembar) 

4 

 

Nindi 

Anisykurlillah 
M. Ali Bisri 

Siti 

Mahmuda 
Tajinan 

Evaluasi 

juz 5 

5 

 

Yuyun Dwi 

Anggraini 
Slamet 

Siti 

Maryam 
Kepanjen 

Evaluasi 

juz 5 

6 

 

Rizka Aulia 

Asyifa’ 
Maswan Anik Ganjaran 

Evaluasi 

juz 5 

      

 

Kelas : 2 
Ustadzah: Fitri Madinatul Amalia 

NO 

 
Nama 

Nama 

Ayah 
Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

 

1 
Fima Annisa 

Samsul 

Ma’arif 

Nisa’ul 

Hasanah 
Pato picik 5 Juz 

 

2 
Aida Ifthoria 

Bad’us 

Shibyan F. 

Khusnul 

Khotimah 
Putukrejo 

4 Juz 9 

lembar 

 

3 
Fitri Rahmatika Mahfudz Zuhriyah Ganjaran 5 Juz 



 

 
 

 

4 

Anjani Dini 

Nabila 
M. Zuhdi Mawaddah Ganjaran 5 Juz 

5 

 

Aina Nafida 

Husna 
Zuhri 

Ninuk 

Hamna 
Ganjaran 5 Juz 

 

6 

Saidatul 

Alawiyah 
    

        

Kelas : 2 

 
Ustadzah: Ria Ulfiati 

NO 

 
Nama Nama Ayah Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

1 

 

Suwaibatul 

Islamiyah 
Masru’an Hamimah Pontianak 7 Juz 

2 

 

Siti Mustatik 

atus S. 
Umar Sa’id Maryati Ketawang 7 Juz 

 

3 

Chamdah 

Chanina S.S 
Shodiqin Sri Utami Surabaya 7 Juz 

 

4 

A’yun Lailatus 

S. 

Tijanun 

Nawari 
Nurul Penjalenan 7 Juz 

5 

 

Naili Iqomatur 

R. 
Mustain 

Esti 

Chulaifah 
Ganjaran 

7 juz 6 

Lembar 

 

6 

Inayatur 

Rohmania 
M. Hasyim Rohimah Ganjaran 

7 Juz 5 

Lembar 

      

Kelas : 2 

 
Ustadzah: Kholilah 

NO 

 
Nama 

Nama 

Ayah 
Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

 

1 

Alif Maulida 

Sabti 
  Ganjaran 

9 Juz (1 

Lembar) 

 

2 
A’yunina H. Kholil 

Hj. 

Zubaidah 
Ganjaran 9 Juz 

 

3 
Lailatul Fitri 

Ismail 

Marzuki 

St. 

Maisaroh 
Wajok 9 Juz 

 

4 

Nurrotul Khoirul 

Ilmi 
Khoiron Hanifah Ganjaran 9 Juz 

        

 

Kelas : 3 
Ustadzah:  Mas’adah 

NO 

 
Nama Nama Ayah Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

 

1 

Halimatus 

Sa’diyah 
Ahmad Wafi 

Shofiyatul 

Mardhiyah 
Pontianak 15 Juz 



 

 
 

2 

 

Nur 

Hidayah 
M. Hamim 

Sholihatul 

Jannah 
Kepanjen 13 Juz 

 

3 

Faridatus 

Sholihah 
M. Thohir 

Siti 

Hunainah 
Bumiayu 11 Juz 

 

4 

Ana 

Imroatul 

Jannah 

Ahmad Saifulloh 
Halimatus 

Zahro 
Ganjaran 13 Juz 

 

5 
Andina Abdul Adim 

Erna 

Rahmawati 
Ganjaran 12 Juz 

 

6 
Amila Andi Fauzi 

Lulukatul 

Ayaroh 
Ganjaran 11 Juz 

7 

 

Mar’atus 

Sholihah 

Ulya 

H. Ali Rahbini Sulfiyah Madura 12 Juz 

8 

 

Namira 

Fauzi 
H. Imron Fauzi Hj. Diana Bangil 13 Juz 

9 

 
Aida Luqman Hakim 

Shofiyatul 

F. 
Sumber Jaya 13 Juz 

10 

 
Nafila Abdul Qowiy 

Shohibatul 

Masula 
Ganjaran 11 Juz 

 

11 

Fathiyyah 

en-Ni’mah 
M. Jamaluddin  Wajak 11 Juz 

 

12 

Indanaa 

Zulfa 
M. Ichwan  Poncokusumo 11 Juz 

 

Kelas : 3 – 6 

 
Ustadzah: Ana Maria Ulfa 

NO 

 
Nama 

Nama 

Ayah 
Nama Ibu Alamat 

Perolehan 

Juz 

 

1 

Ashfiyaa – u 

Abdillah 

Nur Yasin 

Abdillah 
Yi’lah Wonosobo 20 juz 

 

2 

Asa Aniyah 

Diyani 
M. Maftub Siti Khodijah Ganjaran 16 juz 

3 

 

Safira Laila 

Ramadhani 
Maskuri Khoridah Ganjaran 15 juz 

4 

 
Millatul Jalilah Sukari Fitriyah Ganjaran 27 Juz 

5 

 

Robiatul 

Adawiyah 
Shohan Yayuk Tajinan 

Juz 18 8 

Lembar 

6 

 

Silatul Farhah 

R.A 

Yasin 

Mufti 

Farah 

Mufarrohah 
Ganjaran 19 juz 

 

7 

Zahrotul Aning 

Nur 
M. Hilmi Luluk Kepanjen 15 Juz 

 Yahyun Choirul  Ganjaran Juz 22 3 



 

 
 

8 Nadhifah Anam lembar 

 

9 

Muhammad 

Zainulloh 
M. Asik Kholifah Ganjaran 17 Juz 

10 

 

Abdul Qodir 

Wildan Kholil 

Kholil 

Mursyidi 
Siti Zubaidah Ganjaran 27 Juz 

 

 

 





































 

 



 

 
 

 

 وثيقات صىر أوضطة برهامج الحدفيظ بػد روطة جػليم القرأن 

 

  

 أوشؿت نملُت الخهلُم في الُطل



 

 
 

 

  

  ٖخاب املغاْبت



 

 
 

خاٛ زخم الٓغأن بالًُب زالزحن حؼءا مً اخض الخالمُظ وهي مُخاح الجىت، مو والضيها و مضًغ الغةِس ي 

 وألاؾخاطاث وضاخباتها



 

 
 

  

فيالجداركلماتالتشجيعالملصوق  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنشطةالتسميعانتقالالفصلأمامالوالدينواألستاذات



 

 
 

 الؿحرة الظاجُت

ىت املُ٘ت إلاؾم  : في زٍؼ

م الُٓض:   02001441ْع

سه: ماالهٔ،   م 0030ماًى  04مىلض وجاٍع

 ٗلُت: ٗلُت نلىم التربُت والخهلُم

 ْؿم: التربُت إلاؾالمُت

ٗاهجاعان ٗىهضام لٙي ماالهٔ  نىىان: 

 125112055221الهاجِ: 

 ؾحرة بضاًت الضعاؾت:

 ألاؾُاٛ )عوغت الهلىم(عوغت  .0

 املضعؾت إلابخضاةُت )عوغت الهلىم( .4

 املضعؾت املخىؾؿت )مههض ؾلُُت بانُل( .0

ت )مههض ؾلُُت بانُل( .2  املضعؾت الثاهٍى

 (2مههض لخدُُل الٓغأن )الشاطلي  .5

 حامهت مىالها مالٚ ئبغاَُم إلاؾالمُت الخٙىمُت ماالهٔ .1

 

 زبرة املىكمت:

جدُُل الٓغأن حامهت مىالها مالٚ ئبغاَُم إلاؾالمُت الخٙىمُت َُئت  .0

 م 4101/4101 – 4102/4101ماالهٔ 

ت مههض الجامهت مىالها مالٚ ئبغاَُم إلاؾالمُت الخٙىمُت ماالهٔ  .4 مشَغ

 م 4101/4101 – 4102/4101

 4144 - 4102ْؿم جُؿحر الٓغأن حمهُت الٓغاء والخُاف  صاةغة ماالهٔ  .0

2. Devisi Bahasa AICS ICP FITK UIN Malang 2016 

 



 

 
 

 

 

 

 


