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Abstract
Behold the man will be honored with a value of religious in character. The
main purpose of Islamic education is to produce a good man, in achieving the
objectives of such required processes and efficient methods in order that these
objectives can be achieved to the maximum as desired. This research includes
qualitative research (field) a descriptive qualitative. As for the data source of the
principal, vice principal, teacher's education and teacher of curriculum part of Islam.
To collect the data, researchers using three methods, namely: the method of
interview and methods of observation and methods in analyzing its pegs,
documentary data, researchers using theory, Miles and Huberman that includes
three steps, namely: the collection data, data presentation, data reduction, and
conclusion. The results of this research indicate that: the purpose of the
implementation of religious values in class 2 MAN 1 make a Godly character of
students, the value of a good religious in theory and practice in all student life and
methods used religious value transformation There are two methods, namely: in the
classroom includes faqs and discussion as for outside classes include education
giving Education conditioning, educational advice and punishment.
Keywords: Implementation of the character, Religious Values, character
education, Islamic studies, Islamic Character
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تنفيذ القيم الدينية للرتبية الشخصية لطالب الفصل الثاين
أ .املقدمة

ابملدرسة العالية احلكومية األوىل فونوروكو

أطلقت احلكومة اإلندونيسية من خالل وزارة الرتبية الوطنية والتعليم على
تنفيذ الشخصية جلميع املراحل التعليمية من املدرسة اإلبتدائية إىل اجلامعة .قال
األستاذ حممد نوح :
إن تكوين الشخصية جيب التالميذ على القيام به ،وإذا مت تكوين الشخصية لدى
التالميذ ،كان تنفيذ ذالك ليس أمر سهال .ويهدف تكوين الرتبية الشخصية إىل قدرة
التالميذ على تكوين شخصية التالميذ حنو وطنهم .كما قد كشف وزير الرتبية الوطنية
حنو تكون الشخصية بينما يتحدث ىف اجتماع رؤساء املؤسسات الرتبوية للدراسات
العليا ىف جمال التعليم إبندونيسيا ىف القاعة اجلامعة احلكومية ميدان ىف السبت
0
التاريخ.01-4-0202

الرتبي ةةة الشخص ةةية ليس ةةت حف ةةح مة ةوال اومتح ةةان حس ةةب ،ب ةةل لتعوي ةةد،
يقصةةد التعويةةد لنةةا التعويةةد علةةى عةةل ا ة  ،ليسةةتح يف نفةةوا التالميةةذ الصةةد

1

Adian Husaini, Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab,
(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), 24
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واحلي ةةاء وت ةةر البية ةةة الوس ةةخة .خ ي ةةتم تك ةةوين الشخص ةةية للح ةةة ،ولك ةةن ينب ةةى
التدريب ىف جمال اجليد ومناسبة من أجل بلوغ الشكل املثاىل والقوة.

0

ال ةةرا الرئيسةةى مةةن الرتبيةةة اإلسةةالمية كمةةا قةةال سةةيد نقيةةب الع ةةاا  :إن
اهلدف من الرتبية اإلسالمية لو إنتاج رجل جيد ذو العناصر األساسية الكامنةة حنةو
مفهوم الرتبية اإلسالمية بشكل تعويد الةنفس علةى األخةال اجليةدة3.لةذا ككننةا أن
نفهم وجول الفجوة بني املمارسة الرتبوية مع شخصية ال الب ،التعليم ىف إندونيسةيا
اآلن يدل على الن رة النقدية .تعد تربية الشخصية من ألم ألوار بةرانمج الرتبيةة كة
حتل املشةاكل الةت تقةع أءنةاء التعلةيم ،أصةب التالميةذ بتلةك تربيةة الشخصةية نتةازين
ومؤمنني ومتقني وم يعني أبوامر وطنهم.
وكذلك القيم جزء مهم من احلياة اوجتماعية ،إما جملتمع العام أو اجملتمع ىف
إحةةدى املؤسسةةات التعليميةةة ،قهةةر القةةيم مةةع الةةوعى ونارسةةة اإلنسةةان .وبعةةد ذلةةك،
القيم تكون اوعتقال املسؤولية إما بني الناا أو ربه 4.والقةيم الدينيةة تةدخل يف قيمةة

3
Adian Husaini, Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab
(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), Vii.
4
Eni Purwati, Zumrotul Mukaffa. Pendidikan Karakter (Menjadikan Karakter
Muslim-Muslimah Indonesia). (Surabaya: Kopertais IV Press 2012), 106.
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الرتبيةةة الشخصةةية للةةوطن 1.والتعريةةف لقةةيم الدينيةةة ل ة املوقةةف والسةةلو منقةةال ىف
تنفيةةذ تعةةاليم ليةةنهم ،ونارسةةة الةةدين تسةةاحما مةةع اآلخ ةرين ،والتسةةام اجليةةد ألل ن
األخرى.

6

ن ةرا مةةن تصةةر ات الشةةباب اليةةوم مةةن انحيةةة الرتبيةةة ،خصوصةةا مةةن الناحيةةة
األلبية واألخالقية تؤءر إىل إحن اط األخال أو ساللا ،ولليلهةا مثةل شةرب ا مةر
والنزاع وشةرب الةدخان وه لةا عةن الفسةو  .وذلةك و يسة كمةا قةد ورل يف القةر ن
الكةةرو واألحاليةةب النبويةةة والقةةانون عةةن مةةنهج الرتبيةةة يف صةةل  3النمةةرة  02سةةنة
 .0223من حتديدلا يدل على اإلرالة والرجاء يف تكوين الشعب املةؤلب ،واملةؤمن
واملتقى وليس إو الشعب العاخ والعبقري.

7

ونرى ىف سلو ال الب اليوم ،إما من املعاملة وه لا كث اإلختالف بينهم
ويعملون األعمال السةيةة ،وكمةا املعلةوم عنةدان يف الواقةع قةاوم التلميةذ معلمةه ،ةالقيم
الشحصةةية الةةج توجةةد يف مةةالة الرتبيةةة اإلسةةالمية اةةدف أن تكةةون ال ةةالب يعر ةةون
ويعملةةون العقيةةدة اإلسةةالمية ىف حيةةاام ،يعر ةةون ويفهمةةون عةةن اإلكةةان

وصةةفاته

5
Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa
Berperadapan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), 42
6
Ibid., 43
7
Adian Husaini, Pendidikan karakter berbasis ta'dib, (Ponorogo: TsaQafah Jurnal
Peradaban Islam, 2013), 372
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وأمسائةةه احلسةةص ،والص ةةد واألمانةةة واإلسةةتقامة ،اإلك ةةان ملالئكةةة ،إك ةرام الوال ةةدين
واملدرا ،اإلخالص والصرب والعفو .اإلكان لكتب ،التواضةع واوقتصةال والبسةاطة،
واإلكان لرسل .اإلكان ليوم اآلخر ،والقناعةة والتسةام  ،اإلكةان لق ةاء والقةدر،
والتكرب.

8

ب .تعريف القيم الدينية
بينما تدخل كرة الناا إىل املرحلة اإلجيابية الوقيفية ،حواىل القرن ،08
هرت الرتبية وجوللا.جو احلياة العصرية و حتقي حركة احلياة املختلفة من الناحية
التكنولوجية و امليكانيكية ،من انحية اقهر أزمة أخالقية ومعنوية .أزمة أخالقية او
تسم جو ب وقراطية الدولة من مستوى أعلى اىل
ال بقات السفلى من اجملتمع ولكن ّ
أسفل .ت هر احلقائ السيةة من قبل اجلرائم ،مثل التنفيذيني ،والب وقراطية،
واملعلمني ،والسياسيني أومايعالهلامعهم ،الج تتم النخبة ل لولة ملموسة لألمة
اإلندونيسية الج تعاىن األزمة املتعدلة األبعال.

9

8
Husni Toyar, Pendidikan Agama Islam untuk SMP, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan
Perbukuan, 2011), v
9
Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, Upaya Pengembangan
PAI dari Teori ke Aksi, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 5
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مص ل القيم الدينية تعترب ليس من السهل أن تع ى احلدول الدقيقة.
وذلك ألن القيم ل حقيقة جمرلة ،اشتقاق قيمة الدينية أتيت من كلمتني مها :
اسبني سالالن يف الكتاب جيسد الثقا ة الدينية يف املدارا  ،ولو جهد لت وير
ن رية الف ة يف العمل  ،ونقال القيم والدينية .عند

Rokeach

و  :Bankأن القيم

تعترب من نوع من الثقة الت ل يف جمال ن ام اوعتقال الشخص للفعل أو جيتنب
إجراء ،أو عن ش ء يعترب مناسبا أو ه مناسب .ولذا يعين أن معص أو إع اء
معص للمقصول .بينما الديص لو موقف أو الوع الذي قهر على أساا اوعتقال
أو الثقة الشخص إىل الدين.

02

امسوون يف كليه التدين  ،صور من التقاليد الدينية يف ت وير الكلية
اوسالميه نقال عن كلمات كيت لولرمان ولندريك عند

Hendrick

و

Kate

" Ludermanلنا بعض املواقف الدينية الت ت هر يف شخص على القيام بواجباته،
مبا يف ذلك )0 :الصد  )0العدالة  )3ينفعهم للناا  )4املتواضع  )1الرؤية
املستقبلة  )6العمل الكفى  )7الن ام العاىل  )8التوازن".

10

Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi, Potret Pengembangan Tradisi
Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), 39
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الصد لو سرلم احلصول على النجاح لو التعويد على كالم الصد .
وإهنم وعوا أن ب كالم الصد حنو الزبون والوالدين واحلكومة واجملتمع سوف يؤءر
على يف املشكة النفسية املستمرة .تأء الصد لو احللول مهما كانت احلقائ
مرًة .العدالة من بعض مهارت اإلنسان الدينية ل القدرة على القيام لعدالة حنو
َّ
اجملتمع ،إما تكون املواقف مزحومة .هم يقولون" :عندما قمت لعدالة،
توسوست توازن العاخ.
ينفعهم للناا إنه ملن األخال الدينية ال الرة من نفس اإلنسان .كما
قال النيب صلى هللا عليه وسلم" :خ الناا أنفعهم للناا".

00

املتواضع لو

اإلنسان ذو األخال ه م رور بدون اإلص اء إىل كالم اآلخرين وبدون اإلجبار
حنو عرا مفهومه .إنه و يشعر بني يديه احل حيب كان احل قد يقع بني يدي
اآلخرين و الرؤية املستقبلة و إهنم قالرون على تركيز اولتمام حنو التألية حينةذ
وأءناءلا .ولم يؤلون أعماهلم إلسرتخاء حيب قالرون على تركيز اولتمام أءناء
التعلم والتألية.

Ibid, 67
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العمل الكفى إهنم قالرون على الدعوة حنو خياهلم .مث يبينون ال رائ
للحصول على ذالك تفصيليا .ولكنه يف نفس الوقت معتقد لدح يف الوقائع
احلاضرة و الن ام العاىل إهنم منت مون ومهذبون .منت اذيبهم بكمال الش ف
والوع  ،وليس تنميته أتيت من قبل اإللزام واإلكراه .ويعرت ون أبن التألية الت تعتمد
على اإللتزام للحصول على النجاح النفس ل ش ء متكن تنميته حنو الكفاءة
العالية و التوازن اإلنسان ذو األخال الدينية سوف حيفح بتوازن حياته ،وخاصة
نواح حياته األربع تعين األلفة والتألية والتواصل اوجتماع والروحية.
إن أصل كلمة الشخصية مبعص السلو  ،الشخصية ل عبارة عن جمموعة
من الصفات اجليدة يف السلو اليوميّة ،عتبارلا جتسيدا كوع األلوار والوقيفات
والواجبات حتت األمانة واملسؤولية00.يتم تفس

الشخصية ك ريقة التفك

والتصرف والتمييز لأل رال أبن يعيشوا ويتعاونوا ،سواء يف األسرة واجملتمع واألمة،
والدولة .األ رال حلسن الس ة لو الفرل الذي يست يع اختاذ القرارات وتكون املسؤلية
حلساب أي نتيجة لقرارلا.

03

12
Erie Sudewo, Best Practice Character Building, Menuju Indonesia Lebih Baik
(Jakarta Selatan: Republika Penerbit, 2011), 14
13
Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2013), 41
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الشخصية لى السلو الذي ي هر يف احلياة اليومية سواء يف املوقف
والعمل .قال جا كوريل وتوماا يليب ما يل "أن الشخصية كمواقف وعالات
تسهل العمل األخالق  ".ولذه الن رية تناسب مبا ورل
الشخصية الت متكن و ّ
القاموا الكب اندونيس أن الشخصية لى الصفات النفسية ،واآللاب العامة
أواألخال الت متييز شخص إىل خر04.الشخصية تعين" نوعيات العقلية أو
املعنوية ،والقوة املعنوية ،و قا وستكمال القاموا اإلندونيس  ،الشخصية لى
الصفات النفسية ،واآللاب العامة أو األخال الت متييز شخصا واحدا من خر
أوال بيعة ،وال ريزة ال بيعة يعين أن يكون لديه شخصية 01.قال لرماون كراتجيا"
أن الشخصية لى " الصفة ا اصة " الج متتلك الشئ أوالفرل .الصفة ا اصة لى
"أصلية" ترسخ للشئ أوالفرل ،ومثل "ماكينة" الج تد ع الشخص للفعل ،املوقف،
واستوجب األشياء".

06

ليست الشخصية اجليدة تكون يف صحي اجلسد والروح حسب ،بل وبد
القوة على القيام أبمر صحي والقدرة على جعل الناا اآلخر مدعمني مبا
لديه ّ
14

Muchlas Samani, Hariyanto Konsep dan Model Pendidikan Karakter…, 43
Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter membangun Peradaban Bangsa,
(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), 12.
16
Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter …, 13.
15
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تسهل على تلوين العاخ ،ويعترب أنه
عمل لو يف أية األنش ة .الشخصية القوية ّ
كقائد للشعب من حوله .كل الناا من يلتقى ويتفاعل معها يتأءر ويتبع ما أمر
هبا .التأءر يف الف يلة ،إن العاخ سوف تكون مليةة لف يلة ،إو ال وسوف متأل
العاخ لشر.

07

تكوين الشخصية من وحدة اهلدف للرتبية الوطنية .صل  0من قانون
التعليم عام  0223أن ألداف الرتبية الوطنية ل ت وير الكفاءة لدى املتعلمني يف
الذكاء والشخصية ،واألخال الكركة .و قا لتعريفات املختلفة املذكورة ،ككن أن
تفسر الشخصية على أهنا قيمة لبناء املرء األساس  ،وتشكل إما بسبب التأء
الوراءة والتأء البيةة ،والذي كيزه عن األشخاص اآلخرين ،وكذلك يتجلى يف
املواقف والسلو يف احلياة اليومية08.ومن مفهوم الرتبية الشخصية حماولة ل را
النبالة يف التفك  ،وأتءر املواقف ،والتجارب يف السلو و قا للقيم السامية الت
تصب اهلوية ،وتتحق يف التفاعل مع هللا وألله والبيةة وه لا.

09

17
Abdullah Munir, Pendidikan Karakter, Membangun Karakter Anak Sejak dari
Rumah, (Yogyakarta: PT Pustaka Insani Madani, Anggota IKAPI, 2010), 2.
18
Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter…. , 43.
19
Zubaedi, Desain Pendididkan Karakter, Konsep dan Aplikasinya Dalam
Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 17.
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بعبارة اصلية الرتبية الشخصية ل إجيابية ما جيري القيام به من املعلمني
وأتء لا على شخصية ال الب املتعلمني .الرتبية الشخصية لى جهول واعية
واجتهال من املعلم لتعليم القيم ل الهبم.

02

ولكذا إن الرتبية الشخصية لى

جمموعة من لدى املعلمني ،لقدرة على التأء يف شخصية املتعلمني .املعلم يساعد
لتكوين شخصية املتعلمني .ولذه القدوة عن كيفية سلو املعلم وتكلمه وتدريسه،
وتساحمه ملعلمني اآلخرين،وه لا الت تتعل بنفس املعلم.

00

تنفيذ الرتبية الشخصية تن وي على العناصر املختلفة مثل حمتوى املنالج
والتعلم وعملية التقييم ،ونوعية عالقات املداىن املث ّقف وإلارته حنو أنش ة ال الب،
ومتكني الوسيلة املدرسية .لدف الرتبية الشخصية ل لتحسني جولة التنفيذ
والنتائج من التعليم الذي يؤلي إىل بلوغ تكوين شخصية التلميذ وأخالقهم شامال،
ومتكامال ومتوازان و قا ملعيار كفاءة املتخرجني.

00

بناء على التعريف املذكور ،أن الرتبية الشخصية عبارة عن جمموعة من
صفات قيمة الشخصية لبناء املرء األساس وأخال التلميذ شاملة متكاملة.
20

Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter… , 43.
Zubaedi, Desain Pendididkan Karakter…, 19.
22
Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja sebagai Nilai Pendidikan
Karakter, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012), 42.
21
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والذي كيزه عن األشخاص اآلخرين .وأما الرتبية الشخصية لنا الت قصدلا
الباحب ل العملية التعليمية الشاملة الت تربط بني البعد األخالق إىل اجملال
اوجتماع يف حياة ال الب كأساا لتكوين الشباب ذُ ْو َج ْوَلةِ وكذلك رأى
الباحب أن تنفيذ الرتبية الشخصية ل جمموعة العناصر الشخصية لبناء األخال
الكركة لدى املتعلمني.
ج .أهداف الرتبية الشخصية
ل ةةدف الرتبي ةةة الشخص ةةية ل ةةو ه ةةرا الق ةةيم لة ةةدى ال ةةالب وجتدي ةةد احلي ةةاة
املشة ةةرتكة واح ة ةرتام حرية ةةة الفة ةةرل .ولة ةةدف بعية ةةد املة ةةدة لة ةةو اسة ةةتجابة نش ة ة ة القبة ةةول
اوجتماع من احليةاة ال بيعيةة الةت بةدورلا تةزلال رؤيةة احليةاة الةت سةيتم حتقيقهةا مةن
خةةالل عمليةةة إنشةةاء أنفسةةهم املسةةتمرة .ولةةدف قريةةب املةةدى لةةو م ةنهج التنفيةةذ
األقرب للت بي  ،من خالل عملية التعامل بينه والناا.

03

و إلضا ة إىل ذلك ،قهر لنا أن لدف الرتبيةة الشخصةية لور مه ّةم يف احليةاة
اإلنسةةانية ،ألهنةةا وسةةيلة اوتصةةال مةةع اآلخ ةرين يف احليةةاة اوجتماعيةةة .اةةدف الرتبيةةة
23

Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah,
(Jogjakarta: Diva Press, 2012), 43.
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الشخصةةية أي ةةا لرتقي ةةة اجل ةةولة التنفيذي ةةة ونتيجةةة التعل ةةيم املدرس ة ال ةةذي ي ةةؤلي إىل
حتقي ة تكةةوين القةةيم الشخصةةية واألخالقيةةة املتكاملةةة واملتوازنةةة لةةدى ال ةةالب و قةةا
ملعيار الكفاءة .من خالل الرتبيةة الشخصةية ،ترجةى لل الةب قةالر علةى القةائم لذاتةه
واس ةةتخدام املع ةةارف والعل ةةوم واوس ةةتيعاب عل ةةى ت بية ة الق ةةيم الشخص ةةية واألخ ةةال
االكركة يف مجيع أحناء احلياة.
الرتبيةةة لقةةدوة احلسةةنة لةةذه ال ريقةةة تسةةتخدم املةةدرا ىف لةةذه املدرسةةة ىف
تعاليمهةا ،القةةدوة ىف الرتبيةةة لة أكثةةر املةنهج الةةذى اسةةتعمل ىف عمليةةة التعلةةيم ،ولةةذ
املنهج أكرب العوامل للنجاح ىف اوستعدال ولتكةوين األخةال الروحانيةة و إجتمةاع ّ
ال الب.

04

املهمةة
قةال عبةد هللا انصة علةوان مةنهج القةدوة احلسةنة تكةون العوامةل ّ

ىف تربية األوول إما القدوة احلسةنة وكةذلك القةدوة السةيةة ،إذا أع ةى املةدرا القةدوة
احلس ةةنة يك ةةون ال ةةالب ل ةةديهم األخ ةةال الكرك ةةة أي ةةا ولك ةةن إذا أع ةةى امل ةةدرا
القدوة السيةة ال الب كذلك لديهم السلو السيةة .ولذا املةنهج مناسةبا بقةول هللا

24

Ichsan Wibowo Saputro, “Penanaman Pendidikan karakter di Lembaga
Pendidikan Non-Formal”, At- Ta'dib, Vol 12 No 1 (2017), 29.
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ةول َِّ
تعةةاىل :لََّق ة ْد َكةةا َن لَ ُكةةم ِيف رسة ِ
اةَ َوالْيَ ة ْةوَم ْاآل ِخة َةر
ُسة َةوة َح َسةةنَة لِّ َمةةن َكةةا َن يَة ْر ُجةةو َّ
اة أ ْ
ْ َُ
اةَ َكثِ ًا
َوذَ َكَر َّ

﴿.﴾00

د .اهلدف من عملية تنفيذ القيم الدينية للرتبية الشخصية لطالب الفصل الثاين
ابملدرسة العالية احلكومية األوىل فونوروكو
من نتيجة املالح ة واملقابلة ىف الفصل الثاين املدرسة العالية احلكومية
األوىل ونوروكو اهلدف من عملية التنفيذ لذه القيم الدينية لو تزويد ال الب
لعلوم الدينية اإلسالمية أبكثر ماككن هبذه التنفيذ القيم الدينية ل را العالات
احلسنة ىف نفوا ال الب.

01

وكانت األلدف من عملية تنفيذ القيم الدينية للرتبية الشخصية ل الب
الثاين ملدرسة العالية احلكومية األوىل ونوروكو 06ل ( :أ) ليكون ال الب ىف
الفصل الثاين املدرسة العالية احلكومية األوىل ونوروكو مسلما حقيقيا أتسس يف
نفوسهم الشريعة ا إلسالمية و وينحر وا من الرتبية األخالقية (ب) ليكون ال الب
ىف الفصل الثاين املدرسة العالية احلكومية األوىل ونوروكو عار ني لرتبية اإلسالمية
25نتيجة املالح ة ،ىف املدرسة العالية احلكومية األوىل ونوروكو  ،يوم األربعاء 04 ،رباير 0208
 06نتيجةةة املقابلةةة أبسةةتاذ بةةونري  ،مةةدرا اولرتبيةةة اإلسةةالمية ملدرسةةة املدرسةةة العاليةةة احلكوميةةة األوىل ونوروكةةو ،
يوم األربعاء 08 ،رباير 0208
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وتنفيذلم أبحسن ماككن ىف احلياة اليومية ولك ال الب ىف لذه املدرسة يستحقوا
اوستعدال الديص الكايف (ج) ووزلال اإلكان والتقوى إىل هللا سبحانه وتعاىل.
ولذه البياانت التحليلية تناسب مبا عرا الباحب من الن ر ت من قبل،
بناء على قول إيري ساليوو إن أصل كلمة الشخصية مبعص السلو  ،الشخصية
ل عبارة عن جمموعة من الصفات اجليدة يف السلو اليوم ّ  ،عتبارلا جتسيدا
كوع األلوار والوقيفات والواجبات حتت األمانة واملسؤولية .وأن الرتبية الشخصية
عبارة عن جمموعة من صفات قيمة الشخصية لبناء املرء األساس وأخال التلميذ
شاملة متكاملة .والذي كيزه عن األشخاص اآلخرين.
وأما الرتبية الشخصية لنا الت قصدلا الباحب ل العملية التعليمية
الشاملة الت تربط بني البعد األخالق إىل اجملال اوجتماع يف حياة ال الب
كأساا لتكوين الشباب ذُ ْو َج ْوَلةِ وكذالك رأى الباحب أن تنفيذ الرتبية
الشخصية ل جمموعة العناصر الشخصية لبناء األخال الكركة لدى املتعلمني.

07

تنقسم إىل قسمني مها تنفيذ القيم الدينية لاخل الفصل وتنفيذ القيم الدينية خارج
 07نتيج ةةة املقابل ةةة أبس ةةتاذ س ةةورمتن  ،انئ ةةب رئ ةةيس املدرس ةةة العالي ةةة احلكومي ةةة األوىل ونوروك ةةو  ،ي ةةوم الس ةةبت3 ،
مارا020 8
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الفصل.

28

و تنفيذ القيم الدينية لاخل الفصل ل  :تنفيذلا على طريقة التعليم

والتعلم بني املدرا وال الب ملالة الرتبية اإلسالمية املقررة ىف الفصول .الج تشمل
على :منهج األسةلة واألجوبة ،ومنهج املناقشة و تنفيذ القيم الدينية خارج الفصل
ل  :تنفيذ القيم الدينية الج عقداا خارج الفصل تساعد كث ا على أتليتها،
والرتبية الج يستخدم املدرا واملدرسات خارج الفصل ل  :الرتبية لقدوة احلسنة،
الرتبية لعالة ،الرتبية ملوع ة ،والرتبية لعقاب.
منهج تنفيذ القيم الدينية األربعة ه  :القدوة احلسنة ،و العوامل الدا عة،
الج تشمل على :قرف املدرسة الدينية ،و الدعم القوي من املدرا واملدرسات،
وشخصية ال الب الج شالون ألعمال احلسنة الدينية ،و وجول القر ن الكرو ىف
مجيع الفصول واملسجد ،والدعم القوي من املدرا واملدرسات ،و املكتبة الدينية،
ومكرب الصوت وءقا ة التصا
ّ

إىل املدرا قبل لخول املدرسة ،وأي ا بوجول

جهاز العرا ىف مجيع الفصول.
ه .اخلامة

 28نتيجة المالحظة ،فى المدرسة العالية الحكومية األولى فونوروكو  ،يوم األربعاء 41 ،فبراير 2148
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لقد وصل الباحب إىل ختام لذا البحب ،يف لذا الباب النهائ نتائج
البحب مؤسسا على البياانت السابقة وحتليالاا ،يست يع الباحب أن يستنبط لذا
البحب ألمور اآلتية :اهلدف من عملية تنفيذ القيم الدينية للرتبية الشخصية
ل الب الفصل الثاين ملدرسة العالية احلكومية األوىل ونوروكو لو تكوين شخصية
ال الب الصاحلة لقيم الدينية اجليدة ن رية كانت أم ت بيقية يف مجيع أحناء حياته
و املنالج املستخدمة الت ستكون طريقة للحصول على ذالك اهلدف ل تنفيذ
القيم الدينية خارج الفصل ولاخله جبميع أنواع روعه املتعدلة
و ت بي تلك املنالج قد تساعد لعوامل الدا عة ،ولذه العوامل مشتملة
على قرف املدرسة الدينية ،و الدعم القوي من املدرا واملدرسات ،وشخصية
ال الب الج شالون ألعمال احلسنة الدينية ،و وجول القر ن الكرو ىف مجيع
الفصول واملسجد .ولكنها و جترى بسهولة ألن يها قد أتيت اترة العوامل العائقة
على سبيل املثال :بعض وسائل املدرسة الج خ تكن كاملة لتنفيذ القيم الدينية ىف
لذه املدرسة ,ومعاشرة ال الب خارج املدرسة واملدرا ويقدر أبن يراقب ال الب
املتنوعة من ال الب والوالدان ويساوى بني الواحد واآلخر،
طوال الوقت ،وا لفيّة ّ
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 علينا، بناء على ذلك.واشرتا املدرا واملدرسات مازال قليال ىف األنش ة الدينية
.أن نستفيد اتما على العوامل األويل ونَةتَةنَةبَّهَ على العوامل الثانية
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