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كلية ،دريس اللغة العربيةشعبة الترسالة،ال".العاشر بالمدرسة العالية باتوسيتاندوك
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ةبالطلاألخالقحالةهيما) ١: هيالدراسةهذهيفحتقيقهاجيباليتاألشياء
) ٣ةبالطلأخالقوينكتيفالعربيةاللغةملعلمةواملثبطاتاملساعدةالعواملهيما) ٢

هوالدراسةهذهمنالغرضة.بالطلأخالقوينكتيفالعربيةاللغةمعلمةدوركيف
باملدرسة العالية العاشرصلفيف الةبطلأخالقتكوينيفالعربيةاللغةمعلمةدورحتديد

باتوسيتاندوك.
يسعىالذيالبحثوهوالنوعي،الوصفيامليداينالبحثالدراسةهذهتستخدم

.هيكمااألشياءوتفسريوصفإىل
أخالقتعزيزيفالعربيةاللغةمدرسأننستنتجأنميكن. ثالبحنتائجعلىبناء

مالحظةميكن. نشطًادورًايلعبتوسيتاندوكابالعاليةاملدرسةبالعاشرصلفيف الةبطل
فيما. العربيةاللغةمعلمةبهقامالذيالتعودوكذلكوالتدريباتاجلهودخاللمنذلك
طيبةمدارسفإنتوسيتاندوك،ابالعاليةاملدرسةبالعاشرصلفيف الةبالطلبأخالقيتعلق

اآلباءمنكلحيااليوم،يفمراتمخسةبالطلصلى. ملدرسةباجًداجيدةبالفعل
عندالتحياتبقولاحلميدةاألخالقأيًضاالطالبيعكس. األصدقاءوزمالئهواملعلمني

ومع. ذلكإىلوماأماكنهميفالقمامةوإلقاءاحملتاجني،ومساعدةاملعلمني،مقابلة
مثلسيئةبأخالقاألحيانبعضيفيقومونالذينةبالطلبعضهناكيزالالذلك،

منوسخريةمرحبايقولونالالدراسة،أثناءالضوضاءجيعلممامتأخر،وقتيفالوصول
.األصدقاء
الطلبةأخالقالعربية،اللغةمعلمةدور: الرئيسيةالكلمات



د

بسم اهللا الرحمن الرحيم
كـلمـــــــــــــــــــة التقدير والعــــــــــــــــــــرفان

ما مل يعلم، والصالة والسالم علىاحلمد هللا الذى علم بالقلم، علم االنسان 
أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

من العقبات والصعوبات. ولكن ةالعديدرسالةالهإعداد هذةالباحثهتواج
بفضل الدعاء، والعمل الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من خمتلف األطراف الذين 
جاهدوا يف إعطاء الدعم املعنوي، والتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات هللا لذلك 

أقدم كلمة الشكر على بعض األشخاص:
، .M.Agامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، الدكتور عبد الفريولحضرة الكرام رئيس اجل.١

والنائب الثاين أمحد ،.SH.,Mتمر عرفاعوحضرة الكرام النائب األول الدكتور احلاج م
. الذين  مت تعزيزها MA، والنائب الثالث الدكتور مهيمن SI.,MMسكندر,إشريف 

املعرفة.باحثةحيث درس الوحماولة حتسني نوعية هذه املؤسسة التعليم العايل، 
, النائب األول الدكتور M.Pdدين كاسو الحضرة الكرام عميد الكلية الدكتور نور .٢

،M.Agكتورة احلاجة أندي ريآوردة د ،النائبة الثانية، ال.S.Ag.,M.Pdمنري يوسف 

M.Pd.يجة نور مشسااحلةالثالثة، الدكتور النائبة

سائر حماضري ، و M.Pd، رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتييناملكرمة.٣
ساعدوين يف معرفة اللغةنائبيهم الكرام هم الذينمعة اإلسالمية احلكومية فالوفو و اجلا

ساعدتين يف اإلمتحان ، اليتS.Pdاملوظفة شعبة تدريس اللغة العربية روستينا،و العربية
املناقشة.للنتيجة و 

م حماضر مستشار أكادميي، الربوفيسور الدكتور احلاج حممد سعيد حممود، املكر .٤
Lc.,MA.

، ومجيع حماضرى اجلامعة M.Pdرئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيىن،.٥
اإلسالمية احلكومية فالوفو ونائبيهم الكرام، الذين ساعدوىن ىف معرفة اللغة العربية 

والعلوم األخرى.



ه

.S.Pd.I،مصطفىالثاينواملشرف،M.H.Iتقومي،يالدكتور مرضاملكرم املشرف األول، .٦

M.Pd.I.ه الرسالة.ف واإلهتمام الكبري حىت إمتام هذالباحث اإلشرايان أعطا، الذ
الدكتور احلاج فريمان الثاينواملنافش, S.Ag., M.Pd.Iوردي ااملكرم املناقش األول, م.٧

Lc., M.H.Iحممد عارف 

اجلامعة االسالمية احلكومية موظفني وموظفاتواىل مجيع حماضرين وحماضرات و .٨
الذين فالوفو الذين ربون الباحثة يف أثناء إقامتها اجلامعة االسالمية احلكومية فالوفو و 

ه الرسالةإمتام هذحىت ساعدوىن
اجلامعة ، موظفني وموظفات مبكتبةS.Ag., M.Pd،ملكرم رئيس املكتبة احلاج مدهانجا.٩

هذا ىف مجع املواد واملراجع املتصلة الذين ساعدوىن ،اإلسالمية احلكومية فالوفو
البحث.

اىل مجيع الطلبة يف املدرسة العالية باتوسيتاندوك تعاونوا بالباحثة يف هذه الرسالة.١٠
ومجيع أسريت الذين ساعدوىن يف مواصلة جوهادي وحيايت فضيلة والدي الكرميني. ٩

بلغت إىل هذا املستوى، وأسأل اهللا تعاىل أن يرمحهم ويساعدهم يف  الدراسة حىت
كل أمورهم.

وإىل مجيع أصدقائى يف سبيل اهللا أقول لكم شكرا جزيال على إحسانكم . ١٠
ومساعدتكم وجزاكم اهللا خريا كثريا وأحسن اجلزاء.

٢٠٢٠مارس ١٢فالوفو، 

ةالباحث
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المبحث األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

اللغةهذهتطورتوقد. العامليفاملختلفةاللغاتمنإحدىهيالعربيةاللغة

الوحيكلغةاللغةهذهاهللاختارأنبعدخاصة. األخرىالبشريةاللغاتوكذلك

مكانةهلااللغةهذهجيعلمماالقرآن،،اإلسالماملقدسالكتابيفالتدريسلغةوأصبح

وسعتالقرآن،كلغةالعربيةاللغةباختيار. العامللغاتمنواحدةباعتبارهامهمة

امتطاملاوجودهاعلىوحافظتمباشرغريبشكلاستخدامه مرجعاوجعلتقراء

الشرقمنطقةدولأوالعربإىلفقطالعربيةاللغةتنتمياللذلك،. املسلمنيجلميع

١.العامليفاملسلمنيمجيعإىلتنتميولكنهارمسية،لغةجتعلهااليتاألوسط

حيثمنسواءشامل،بشكلوالشخصيةالشخصيةبتطويريهتمديناإلسالم

يفالفردلسلوكانعكاسهيالشخصيةألنواملمارسات،واملناهجواألساليباملواد

احلياة

عمان، دار الغرب (،اللغة العربية علي مدارج القرين واحد و العشرينعبد الكرمي خليفة،١
١٣-١٢) ص ٢٠١٣اإلسالمي،



٢

يفماشخصتقييميفمالشخصالرئيسياالنعكاسالشخصيةتصبحوبالتايلاليومية،

.حياته

جناحيفمهمدورهلابالتأكيداألنشطةميوالتعلالتدريسعمليةيفكمعلمة

ليسهذاولكنسلبية،أوإجيابيةآثارشكليفسواء،ةبللطليدرسالذيالتدريس

.اآلخرينمعاألفرادبنيواالختالفاتاخلصائصلديهشخصكلألنكليا،

ليستاليوميةاحلياةيفاجليدالسلوكجعلهيةبالطلتثقيفيفاملعلممهمة

يفأو،اإلسالمالدينأساسعلىأوالعامالتعليممؤسساتيفإما. معرفةجمرد

مناإلسالميفألنهاألخالقمسألةعلىتشدًداأكثراإلسالمالتعليممؤسسات

نقلفقطليستاملعلممهمة. اإلنسانأخالقصلىحممد. النيبأرسلاهللاأناملعروف

.اليوميةاحلياةيفوتطبيقهلتعلمهمتحمسنيليكونواةبالطلإلهلامأيًضاولكناحملتوى،

بالتعليمالصلةذاتواألحزابواملعلمنياآلباءتشجيعيتماإلسالم،تعاليميف

التعليمهذا. الشخصياتتعليمجماليفوخاصةوالتوجيه،التوجيهتقدميعلىبشدة

التعامليفسيماالاملعلم،مهمةهيوهذهاالجتماعية،التنشئةيفمجاليةقيمةلهاحلريف

التعليم،يف) األخالق(الشخصيةجماليفمشاكلمنيعانونالذينالطالبمع

وحمبوبنبيلةعملهواإلسالم. بالتعليماملتعلقةلآلخريناجليدالتوجيهوإعطاءوتوجيه،

.اهللامنللغاية



٣

يلعب. فيهاملوجودةاملكوناتأحداملعلميعدم،يوالتعلالتعليمعمليةتنفيذيف

يفومسؤوليتهاملعلمواجبيصبحلذلك. للغايةمهًمادورًاميالتعلعمليةيفاملعلم

معيتماشىوهذا. ةبللطلاألخالقالكفاءةلتكويناملدرسةيفميالتعلوتنفيذختطيط

٤١: احلجسورةيفاهللاكلمة

بِاْلَمْعُرْوِف َونـََهْوا َعنِ الَِّذْيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيفْ اَألْرِض أَقَاُمْوا الصََّالَة َوأَتـُْوا الزََّكاَة َوأََمُرْوا

٢.ِه َعاِقَبُة ْألُُمْورِ لّ َولِ اْلُمْنَكرِ 

إذا. األفعالأوالسلوكمعمتحدونشخص،يفأساساالكامنةاألخالق

األخالقأوالسيئةاألخالق"اسمعليهفُيطلقسيًئا،الكامنالسلوككان

األخالقعليهيطلقفإنهجيًدا،السلوككانإذاأخرى،ناحيةمن". املزمومة

هياألخالق. واآلخرةالعاملسعادةأساسوهيوالطيبة،السهلةللشخصية

بسبببالتشجيعحتفزاليتواألفعالالكلماتحيثمنللعيان،واضحةسلوكيات

الداخلية،واألفكارباملواقفاملتعلقةاجلوانبمنالعديدأيًضاهناكذلك،ومع. اهللا

البشر،أيهاهللا،األفكارمنطوهي. املختلفةباجلوانباملتعلقةالدينيةاألخالقمثل

.الطبيعةجتاهالسلوكوأمناط

(بريوت لبنان: رالر الكتاب العلمية، , تفسري اجلاللني،السيوطيحممد بن أمحد احمللي و عبد الرمحن٢
٣٣٧م ) ص ١٩٩٠



٤

التعليمفشلتسبباليتالعواملأحدألنللغاية،مهمةةبللطلاألخالقالتنمية

إندونيسيايفالتعليميفالضعفنقاطتعزى. الطلبةاألخالقإىلاالفتقارهواآلنحىت

تكنوملفقط،ةبالطلإىلاملعرفةنقلعمليةعلىاآلنحىتفقطيركزالتعليمأنإىل

شخصياتذويبشرًاليصبحواإلرشادهمةبللطلالنبيلةالدينيةللقيمحتويلعمليةهناك

مناإلنسانحياةتلونمادائًمااألخالققضيةإنالواقع،يف. نبيلةوشخصيةقوية

يفواسعنطاقعلىبسرعةينتشرأنميكنمرضهواألخالقوهبوطآلخر،وقت

التعامليتمأناملتوقعمن. الفورعلىلهالتصدييتمملإذاالبشريةاحلياةجماالتمجيع

حبيثاحلقيقي،املسلمالشخصتعكسشخصياتلألطفاليكونحبيثالتعليممع

التغلبوميكن،اإلسالمالتعاليممعتتفقالاليتاألجنبيةالثقافيةللقيممرشًحايصبح

٣.األحداثجنوحعلى

حىت.واخلربةاملمارسةعلىوأقلاملعرفةجوانبعلىفقطتركيزهناككانإذا

العديديكونأناملستحيلمنليسلذلكالشخصيات،تعليمتلمسالاملدارسبعض

بالكثريتضربأشياءويقومونفاضلنيليسوالكنهمالعلوم،يفللغايةأذكياءالطلبةمن

القيمغرسيففاعليةاألكثراملدرسنيأداءأعالهاملوضحةاألشياءتتوقع. الناسمن

3 Asamsul Sahian, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter, Ar-ruzz Media,
Jogjakarta, 2012, h. 13



٥

اليتالتعلموأدواتالطلبةبسلوكاملتعلقةالقضاياخمتلفيفوالنظروتعزيزهااألخالقية

٤.اإلسالمالديينالتعليمحتسنأنميكن

هذايفلألطفالاألحيانمنكثرييفحتدثاليتاألخطارمنالكثريهناك

هماألطفالعلىاإلشرافيفأكربدورًايلعبونالذيناألشخاصفإنوبالتايلالعصر،

معنالنظربصرف. الرمسيالتعليميفواملعلمةاألسرية،البيئةيفاألمورأولياء يفكو

يؤكدماهوهذا. املدرسةبيئةيفأيًضاهماألوقاتمعظميفاألطفالفإنعائلية،بيئة

.للغايةمهماملعلمدورأن

والينرانج،واليةمشاليفالواقعةاخلاصةاملدارسمنإحدىهيعاليةالدرسةامل

قامتقداملدرسةهذهأنمنالرغمعلىثانوية،دينيةمدرسةأيضاهياملدرسةوهذه

بذلت،اليتاألوليةاملالحظاتنتائجمنولكنهاتلطالباألخالقالتعليموتطبيقبتنفيذ

يزالالحيثاملدرسة،هذهيفباألخالقاملتعلقةاملشكالتمنالعديدهناكتزالال

ميؤدونوالمتأخرين،يصلونالذينةبالطلمنالعديدهناك املطلوبةللوائحوفًقاالتزاما

ارتداءكيفيةاملثال،سبيلعلى. نفسهااملدرسةوضعتهااليتاللوائحوخاصةللطالب،

منالزمالءبنيوالتخويفاملدرسة،موقعيفاألصدقاءبنيالتحدثوكيفيةاملالبس،

.ذلكإىلومااملدرسةوضعتهااليتالقواعدوانتهاك،ةبالطل

4 Moh. Amin, Pengantar Ilmu Akhlak, Ehpress, Surabaya, 1987, h. 9



٦

معلمةدور"البحثبعنواننوعيحبثإجراءيفبالرغبةالباحثةيهتملذلك،

" باتوسيتاندوكاليةالعاملدرسةيفالعاشريف الفصلةبالطلأخالقتكوينيفالعربيةاللغة

تمعنيواملعلماآلباءعلىجيبأمرًااألطفالعنداألخالقتوجيهيصبح فيهالنظروا

.واملعرفةاألخالقاملعرفةاألمةمنالتايلاجليلإنتاجأجلمن

أسئلة  البحث.ب

:هيالدراسةهذهيفالرئيسيةاملشاكلفإنذكرها،سبقاليتاخللفيةعلىبناءً 

باملدرسة العالية باتوسيتاندوك؟كيف حالة األخالق الطلبة يف الفصل العاشر .١

ة يف بالطلأخالقوينكتيفالعربيةاللغةلسلبية معلمةواالداعمةعواملهيما.٢

توسيتاندوك؟اباليةالعاملدرسةبالعاشرالفصل

العاشريف الفصلةبالطلأخالقوينكتيفالعربيةاللغةةمعلمدوركيف.٣

توسيتاندوك؟اباليةالعاملدرسةب

البحثج. أهداف 

ملعرفة حالة األخالق الطلبة يف الفصل العاشر باملدرسة العالية باتوسيتاندوك.١

ة يف الفصلبالطلأخالقوينكتيفالعربيةاللغةارجية معلمواخلخليةالدعواململعرفة .٢

توسيتاندوكاباليةالعاملدرسةبالعاشر



٧

املدرسةبالعاشرصلفالة يفبالطلأخالقوينكتيفالعربيةاللغةمعلمةدورملعرفة.٣

.باتوسيتاندوكاليةالع

د. فوائد البحث

النظريةالفوائد.١

املعلمنيأداءوحتسنيقبلذيمنأفضلجلعل) اإلجيابية(األفكارتساهمأنميكن

العالية درسةامليفالتعليميةاملؤسساتوخاصةالتعليمية،املؤسساتيفةبوالطل

.ةبالطلاألخالقنوعيةحتسنييفباتوسيتاندوك

العمليةالفوائد.٢

كمعلمللمستقبلكمعياراستخدامهاميكناليتآفاقهملتوسيعللباحثةكمدخل

.ةبالطلبأخالقمرتبط

المصطلحاته. تعريف

وينكتيفالعربيةاللغةمعلمةدورمناملقصودهوماباختصارالقسمهذايشرح

.ةبالطلأخالق

حالة أخالق الطلبة .١

العربيةاللغةمعلمةدور.٢



٨

يسمحشخصهواملعلم. ماحدثيفماشخصبهيقومإجراءهوالدور

املتمثلةالرئيسيةللمهمةاخلربةأواملعرفةلتوفريبشيءالقيامعلىقادرأومبعرفة،لآلخرين

املبكرةالطفولةمرحلةيفالتعليميفوتقييمهموتوجيههموتعليمهمةبالطلتعليميف

.الثانويوالتعليماألساسيوالتعليمالرمسيوالتعليم

املوادبتدريسعيشهمسبلأووظائفهمتقومأشخاصهيالعربيةاللغةمعلمة

لنقلفقطليسولكنالعربية،املوادتدريسيفالعربيةاللغةمعلمةدوريتمثل. العربية

.اجليداالجتماعيالتواصليفمثاللتقدميأيًضاولكن،ةبللطلاملعرفة

ةالطلبأخالقينو كت.٣

الشخصيةاملزاج،وفضائلاألخالقأساسياتحولالتعليمهواألخالقالتعليم

هواألخالقوينكتيف. مبكرةسنيفاألطفالمنعادةوجعلهاامتالكها،جيباليت

التعليمقيملغرسسواءحدعلىوالبلدانواملناطقاملدارسيفواستباقيمعلمةجهد

.واالنضباطونزاهةوصادقةمسؤولةواآلخرين،أنفسهماحرتاممثلةباألخالق للطل

املتطورةالتكنولوجيةبالتطوراتيتأثرونالذينةبالطلاملعنويالتعليميستهدف

املشروعة،غرياملخدراتوتعاطياالنضباط،إىليفتقرونالذينةبوالطلمتزايد،بشكل

.املدرسيةالبيئةيفحتدثاليتوالظواهراجلماعي،والعنف



٩

المبحث الثاني
الدراسة النظرية

الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث.أ

فرق معادلة نباسم الباحث رقم
يةدينمعلمةدوركيفية

ورالتطوطن يفالنهضة
ملنعللطلبةاألخالق

علقةاملتاملشاكلوتقليل
باألخالق

ألخالقاتعزيزيفالرغبةنفس
عنالبحثهوواهلدف

املعنويالتوجيه

ع مولبدافزا  ١

معالدراسةهذهيفالفرق
بهسيقومالذيالبحث
.املوقعهوالباحثة 

ًياوصفًجايستخدمهماكل
مجعاتتقنيعلىيعتمدنوعًيا

ةاملالحظخاللمنالبيانات
والوثائقواملقابالت

نورجمدة ٢

االختالفيكمنبينما
الذيأوكتفيينحبثيف

ميكنكيفيناقش
نيةالديالرتبيةملعلمي

حتسنييفاإلسالمية
يف،الشخص األخالق

اماستخدالبحثهذايشبه
يالوصفالنوعيالبحثنوع

يتر اوكتافيا
أوالنداري

٣



١٠

دورةالباحثسيناقشحني
يفالعربيةاللغةمعلمة

.ةبالطلأخالقوينكت
االختالفأنحنييف
أجراهالذيالبحثهو

البحثوهوصديق
يقومبينماالكمي،
حبثبإجراءاملؤلفون
.نوعيميداين

معالبحثمعادلةوتناقش
ونالباحثأجراهالذيالبحث
وينكتحولمتساوٍ بشكل

ةبالطلمعنويات

ايتيراسفصديق ٤

االختالفأنحنييف
حدهو املوقعيفخيتلف

علهفمامعالبحثهذاتشابه
استخدامنفسههواملؤلف
الوصفيالبحث

هيستو
نوغروهو
واراستو

٥

نظريةدراسة.ب

العربيةاللغةمعلمة .١

العربيةاللغةمعلمة فهم.أ

العربيةباللغةالكلمةهلذهاألصليواملعىناملعلم،هوللمعلمالصحيحاملصطلح

. الطالبسلوكتغيريهينفسياً املعلموظيفةأناالستكشاف،عنداتضح،. العالمةهو



١١

إىلبالنسبة. التغيريعلىعالمةوهوعالمة،يعطيالطالبةسلوكتغيريفإناألساس،يف

منرجليقومبينماعمامة،لديهالذيالشخصهواألصلياملعىنفإنالدين،رجل

واجبلديهالذيالشخصهواملعلم. الربمعالدينرجلبرتمجةسومطرةغرب

يفهموا،أنيفهمونالالذينأولئكمنوجعلهمالطالبوتعليمتثقيفيفومسؤولية

مطابقدائماهواملعلممصطلحجانبإىليعرفوا،أنيعرفونالالذينأولئكمن

.النظامينيغريأورمسيةسواءتعليمية،مؤسسةيفيعملونالذينلألشخاص

للطلبة،دروًسايقدمالذياملعلمهواملعلميقصدهالذيتفسريألمحدوفًقا

مبعلمةاملقصودماإذاً ٥.املدرسةيفموادحيملالذياملعلمهواملعلميكونماوعادةً 

.املدارسيفالعربيةاللغةموادحيملونالذيناملعلمنيهوالعربيةاللغة

كماالبشر،ايتحدثاليتالعامليفالرئيسيةاللغاتمنواحدةهيالعربيةاللغة

٢٠حوايليفلإلنسانيةالتوجيهيةاملبادئأوالرمسيةالكتبلغةهيالعربيةاللغةأن

لغةوألنه٦ألغراضهم.اجلميععنهيعربصوتفهوالعربية،للغةبالنسبةأما. دولة

األمهيةذاتاللغةبالطبعفهيالعامل،أحناءمجيعيفاملسلمنيوتوجيهاتاملقدسالكتاب

: إبراهيماملعنيلعبدوفًقاالعربيةاللغةفهم. العاملأحناءمجيعيفاملسلمنيملئاتالكربى

5 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2011), Cet. Ke-10m, h. 75

طه علي حسني الدلسمى, سعاد عبد الكرمي عباس الوئلى, اللغة العربية مناهجها و طرائقها ٦
.٥٧ص ،)٢٠٠٥تدريسها ( يغداد: الشروق, 



١٢

تعيشلغةوهيحدأقصىإىلالعربيةاألمةوتقويواملسلمنيالعربلغةهيالعربيةاللغة

٧.ومنوهاتطورهايفالعيشوتواصلبقوة

و" صرف"و" حنو"لغةحوليدرسالذيالشخصهوالعربيةاللغةمعلمةإذاً،

اللغةمعلمفإنفقط،هذاليسولكناألخرى،املوادمنوالعديد" معاجم"و" بلغة"

أيًضايتضمنالعربيةاللغةميتعليفألنهالصحابة،والرسولقصةقصةأيًضايعلمالعربية

ميفوممارستهافهمهامنالطلبةيتمكنحىتقصًصا، .اليوميةحيا

األخالقتكوينعمليةفيالعربيةاللغةمعلمةدور.ب

أن،ةبالطللتدريساألساسيةاملبادئيفديسيوآدمعننقالً عثمان،أوضح

واملشاركةالبيئيواملنظموالدليلصلفالوقيادةالتدريسهواملعلمومهمةاملعلمدور

.واملستشاروالدافعواملشرفواملخططواملكسب

ومهنًيامبدًعااملعلميكونأنجيبأعاله،املوضحةواملهاماألدوارإىلباإلضافة

:التايلالنحوعلىنفسهوضعخاللمنوممتًعا

.همتبلطلعاطفةلديهمالذينواألمهاتاآلباء. ١

.ةبالطلقلوبمشاعروسكبللشكوىمكاناألصدقاء،. ٢

7 Abdul Alim Ibrahim, Al-Muwajjahul Fanniyu Li-Mudarisati al-lughati Arabiyah (Cet;
X: Bandung; Al-Ma’arif, t.th), h. 48



١٣

موفقا،ةبالطلوخدمةالراحة،لتوفرياستعدادعلىدائماهمالذينامليسرون. ٣ لقدرا

األطفاليواجههااليتاملشكالتلفهمللوالدينوأفكارمسامهاتقدم. ٤.ومواهبهم

.احللولوإجياد

.واملسؤوليةوالشجاعةبالنفسالثقةزراعة. ٥

.طبيعيبشكلاآلخرينمعالوديةبالعالقاتالطالبتعريف. ٦

.البيئةيفالطالببنيمعقولةاجتماعيةتنشئةعمليةتطوير. ٧

اإلبداعتطوير. ٨

٨.األمرلزمإذاخادمةتصبح. ٩

مرافقوتوفريوتوجيهتشجيعمهمةللمعلميكونوالتعلم،التعليمعمليةيف

الفصليفحيدثماكلرؤيةمسؤوليةاملعلميتحمل. األهدافلتحقيقةبللطلتعليمية

٧٤يقرأرقماحلكوميةالالئحة٣٩املادةمن١الفقرةيف.التطورعلىةبالطلملساعدة

الدينية،املعايريينتهكونالذينةبالطلعلىعقوباتفرضحريةللمعلمني،٢٠٠٨لعام

املعلمون،وضعهااليتاملكتوبةغريأواملكتوبةوالقواعداآلداب،وقواعداآلداب،وقواعد

٩.سلطتهختضعاليتالتعلمعمليةيفوالتشريعالتعليمية،الوحدةمستوىعلىواللوائح

8 Zainal Asril, Micro Teaching, ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011) h. 9-10
9 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 39 ayat 1 Tentang Perlidungan Guru



١٤

مجيعيفديناميكيةكعمليةميالتعليفاملختلفةاألنشطةمنفقطواحدهواملوادتقدمي

:علىاملعلممهاممركزبالتفصيل. ةبالطلتطويروعملياتمراحل

القصريةاألهدافمنكللتحقيقوالدافعالتوجيهتوفريعلىالرتكيزمعتثقيف. أ

.األجلوالطويلة

.كافيةتعليميةجتربةخاللمناألهدافلتحقيقالتسهيالتتوفري. ب

١٠.الذايتوالتكيفوالقيماملواقفجوانبمثلةبالطلتنميةيفساعد. ج

والتطوراتوالتكنولوجياالعلوميفالسريعالتطورفإنذلك،إىلباإلضافة

مواصلةيفدائًماحتديًافردكليواجه. الفرديةاملواقفحتدىقدوالثقافيةاالجتماعية

وظيفةللمعلميكونالصدد،هذايف. اإلمكانقدرالتكيفعلىقادرًاليكونالتعلم

يفاالقيامللمعلمميكنأشياءأربعةوهناكوالتعلم،التعليمأنشطةمجيعيفكحافز

:وهيالدافع،هذاتوفري

ميالتعلعلىةبالطلبتشجيعقم. ١

ميالتعلايةيفيتمماملموسبشكلةبللطلاشرح. ٢

.املستقبليفأفضلإجنازاتلتحقيقحتفزحبيثلإلجنازاتمكافآتتقدمي. ٣

.جيدةعادةتشكل. ٤

10 Zainal Asril, Micro Teaching, ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011) h. 10



١٥

قادريناملعلمونيكونأناملتوقعمنم،يالتعليفدليلكونهعنالنظربصرف

:على

.جمموعاتيفأوحدةعلىطالبكلوالءوفهمعلىفيتعر . ١

.والتعلمالتعليمعمليةيفالالزمةاألشياءحولةبللطلمعلوماتتقدمي. ٢

.الشخصيةلقدراتهوفقاالتعلمطالبلكليتسىنحىتالكافيةالفرصتوفري. ٣

.واجهتهااليتالشخصيةاملشاكلعلىالتغلبعلىطالبكلساعد. ٤

١١.بهالقياممتالذيالنشاطمنخطوةكلجناحتقييم. ٥

والتعلمالتعليمأنشطةيفةالطلبالعربيةاللغةمعلمدوريشجعأعاله،الشرحمن

.املطلوبالتعليمحتقيقمنيتمكنواحىتالعربيةباللغة

أمراألخالقتكوينفإنلذلك،. اإلسالميفاألولالشاغلهواألخالقوينكت

تكوينيفالرئيسيةالعواملأحدهوالتعليمألنالتعليم،عامليفسيماالللغايةمهم

.مريبهوذلكيفدورأكثرلديهالذيوالشخص. األخالق

التعليميةاملؤسساتخاللمناألخالقالتطويريفجهدبذليتمالواقع،يف

وتستمرخمتلفةبطرقتنفذاليتالرمسيةغريأوالرمسيةالتعليميةاملؤسساتسواءاملختلفة،

11 Slamet, Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi, (Jakarta, Renika Cipta: 2013),
h. 97-100



١٦

والتعودوالتعليموالرتبيةالصياغةإىلحًقاحتتاجاألخالقأنلنايوضحهذا. التطوريف

.عليها

تشكيليتمحبيثجيدةنتائججيلبالذيوالتدريبالتعودهيالتعلمهذانتيجة

أوالتعليمتنفيذيتمملإذاذلك،منالعكسعلى. نبيلةشخصيةمعمسلمشخص

تكونالطفالً لكونكنتيجةأصبحفقداإلطالق،علىتعليمهعدمأوبهالسماح

غريتصبحتعزيزإىلحتتاجالاألخالقأنتقولاليتالنظريةفإنوبالتايل. جيدةأخالقه

.للنزاعقابلة

مادة،شكليففقطالتعليميوفرالاملعلم. جدامهماملعرفةنقليفاملعلمدور

جيبذلك،جانبإىل. مثالهحماكاةعلىقادرًايكونأنجيبذلكمنأكثرولكن

سلوكألنوذلك. للحياةاالجتماعيةالتنشئةيفجيدمثالإعطاءأيًضااملعلمعلى

.ةبالطليراهشيءأولهواملعلم

العربيةللغةامعلمةتصبحأنمتطلباتال. . ج

:التاليةالشروطاملعلميستويفأنجيبحمرتفة،مهنةالتعليمألن

للمعلمموهبةيكونأنجيب. أ

للمعلممهينيكونأنجيب. ب

والتكامليدةاجلشخصيةال. ج



١٧

صحيةالعقليةال. د

السليماجلسم. ه

واسعةالربةاخلو عرفةامل. و

البانشاسيالروحاملعلم. ز

١٢.صاحلمواطناملعلم. ح

يفواحملاضريناملعلمنيبشأن٢٠٠٥لعام١٤رقمإندونيسيامجهوريةقانونيف

مستوياتهياألكادمييةاملؤهالت:"يليماعلىتنصاليت،١املادةالرابع،الفصل

ووحدةواملستوىللنوعوفًقااحملاضرونأواملعلمونميتلكهاأنجيباليتالتعليمدبلوم

١٣".املهمةفيهاتُعقداليتالرمسيالتعليم

وقدراتاملعرفةلديهاملالكأنعلىدليلأيًضاولكنهورقة،جمردالدبلومليس

لهُيسمححىتدبلومأيًضاللمعلميكونأنجيب. منصبلشغلمطلوبةمعينة

املعرفةتدريسالحقوقتيفوميكنواسعة،معرفةاملعلملدىيكونأنجيب. بالتدريس

يفأفضلالنجاحمعدلكاناملعلم،ايتمتعاليتاملعرفةأوالعايلالتعليم. ةبللطل

.الدروستدريس

12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta,PT. Aksara: 2010) h. 116
13 Undangg-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

pada BAB IV pasal 1



١٨

العربيةاللغةعلمةميمتلكهاأنيجبالتيالكفاءات. د

قدراتالرتبوية،القدرات: وهي،ةاملعلمميتلكهاأنجيباليتالكفاءات

.املعلمأداءيفمجيًعادجمهايتماليتاملهنيةالكفاءاتاالجتماعية،الكفاءاتالشخصية،

:وهياألربع،الكفاءاتفهم

األساسأوالبصريةفهميشملالذيالتعلمإدارةعلىالقدرةوهيالرتبوية،الكفاءة. أ

بالتثقيفيقومالذيالتعلموتنفيذالتعلم،وختطيطالدراسية،املناهجوإدارة،التعليم

ملتحقيقةبالطلوتطويرالتعلم،نتائجوتقييمواحلوارات، .إمكانا

علىمثالوهيوموثوقة،وحكيمةونبيلةقويةشخصيةقدرةالشخصيةالكفاءةتعد. ب

.واملتديننيةبالطل

معوكفاءةبفعاليةوالتفاعلالتواصلعلىاملعلمنيقدرةهياالجتماعيةالكفاءة. ج

تمعات،ةبالطلأمورأولياءاملعلمني،زمالئهم،ةبالطل .احمليطةا

وعميق،واسعموضوعإتقانعلىبالقدرةاملعلمايتمتعاليتاملهنيةالكفاءةتتمتع. د

باملواديتعلقفيماالقدرةتلكإىلباإلضافةالعلمية،واألساليبواهلياكلاملفاهيمتغطي

.املدارسيفالتعليمية

.الفرديةبالطلجناحقيادةيفواملسؤولياتاألدوارعلىالكاملةالتعلماسرتاتيجيةتؤكد



١٩

األخالقوينكت.٢

األخالقفهم. أ

واهلدوء،األملتشملاليتخلوقوخلقللكلماتاجلمعصيغةهياألخالق

والوصفنفسه،هيلإلنسانالداخليةالصورةأنوحقيقةواهلدوء،والسياجالدينهي

خلوق،":األخالق" الدينأولإحياء"كتابهيفالغزايلاإلمامحيدد١٤.بهاملرتبطواملعىن

احلاجةدونبسهولة،األفعالمنهاتنشأواليتالروح،يفدائمةنوعيةهومزاجه

١٥".للعقل

,قأخالق, خيلكلماتمنمصدر إميزوهيالعربيةاللغةمنمأخوذةاألخالق 

والعرفوالشخصيةوالسلوكاملزاجيعين،وزان أفعل, يفعل, إفعاالقالتهملاوفًقا،إخالقا

١٦.والدين. اجليدةواحلضارة

:منهامعان،عدةهلااألخالق

.حماولةوبدونمرغوبةالبشرشكلهااليتالنفسداخلالطبيعةأيالطبيعة،. أ

اإلمام جمد الدين حممد بن بعقوب بن حممد بن إبراهيم الفريوز أبادي الشرياوي الشفعي, (بريوت, ١٤
٨٨١دار الكتب العملية)  ص 

٥٨, دار الكتاب العلمية ) ص (بريوت٣الغزايل, إحياء علوم الدين, جوء ١٥
١٩٤) ص ١٩٤٦لويس بن نقول ظاهر املعلوف, القموس املنجد, (بريوت, املكتبة الكتلكية, ١٦



٢٠

إىلوتستنداملمارسة،إىلخالهلامناإلنسانيسعىاليتالطبيعةوهيالعادات،. ب

.الرغبة

جاهدةتسعىاليتواألشياءشخصيةأصبحتاليتاألشياءالنطاقويشملحرف،. ج

١٧.العريفلتصبح

كانإذا. األفعالأوالسلوكمعمتحدونشخص،يفأساساالكامنةاألخالق

من". املزمومةاألخالقأوالسيئةاألخالق"اسمعليهفُيطلقسيًئا،الكامنالسلوك

السهلةللشخصاألخالقعليهيطلقفإنهجيًدا،السلوككانإذاأخرى،ناحية

للعيان،واضحةسلوكياتهياألخالق١٨.واآلخرةالعاملسعادةأساسوهيوالطيبة،

أيًضاهناكذلك،ومع. اهللابسبببالتشجيعحتفزاليتواألفعالالكلماتحيثمن

مبختلفاملتعلقةالدينيةأخالقمثلوالعقل،العقليباملوقفاملتعلقةاجلوانبمنالعديد

١٩.الطبيعةجتاهالسلوكوأمناطالبشر،أيهاهللا،األفكارمنطوهي. اجلوانب

إلتقانوسلمعليهاهللاصلىحممدالنيبوتعاىلسبحانهاهللاأرسلأدناه،اآليةيف

بنيواالنقسامللتعليماتوشرحللبشركدليلالقرآنعنهاالكشفمتواليتاألخالق،

٤يف سورة القلم : :اهللاكلمةحسبهذا. واجلهلاليمني
17 Abdul Majid Dan Dian Andriyani, Pendidikan Karaker Prespektif Islam, ( Bandung:

Pt Remaja Rosdakarya, 2011), h. 9-10
٤) ص ١٩٥٤. (سورربايا: األخالق البننيعمر بن أمحد بارجْاء, ١٨

19 Syarifah Habibah, Akhlak dan Etika dalam Islam, Jurnal 2015. h. 1



٢١

َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظْيٍم (٤)20

منمبزيدالقرآنلفهم. النبويةالسنةأوالنيبحديثهوالثايناألخالقاألساس

ميكنواضحمثالالنيبسلوكألنالنيب،تعاليماتباعإىلاملسلمنيتوجيهيتمالتفصيل،

٢١.شعبهِقبلمنوفهمهرؤيته

أونبيلأخالقتعليمتنفيذوطالبنااهللايعلمنا،األخالقالتعليمعلىكمثال

١٩كلمة اهللا يف سورة لقمن : .نبيلةشخصية

٢٢. ِيفْ َمْشِيَك َواْغَضْض ِمْن َصْوِتَك ِإْن أَْنَكَر ْألَْصَواِت َلَصْوَت احلَِْمْري َواْقِصْد 

األخالقتدريبب.طريقة

منواحدةيفذلكرؤيةميكن. اإلسالميفاألولالشاغلهواألخالقالتطور

املعنونكتابهيفالغزايلحملمدوفًقا. النبيلةالشخصيةاتقانوهيالرئيسية،الرسوليةاملهام

األخالقيالتطورمنالنوعذااإلسالماالهتماممالحظةأيًضاميكن،"املسلمأخالق"

. البدينالتدريبعلىاألسبقيةهلاتكونأنجيباليتالروحبتطويراإلسالماالهتماممن

(بريوت لبنان : رالر الكتاب العلمية, تفسري اجلاللنيحممد بن أمحد احمللي و عبد الرمحن السيوطي, ٢٠
٥٦٤م ) ص ١٩٩٠

21 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Persepektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007).
H. 188

حممد بن احمللي وعبد الرمحن ايب بكرالسيوطي, تفسري اجلاللني (بريوت لبنان : دار الكتاب العملية ٢٢
٤١٢م) ص١٩٩٠



٢٢

املرحلةيفاألسهلمنيكونحبيثالصاحلةاألعمالستولدالطيبة،الروحهذهبسبب

.واملاديةالبشريةاحلياةكليفوالسعادةاخلريإنتاجالقادمة

األخالقاحملتوىعلىاألخالقيبالتطوراإلسالماالهتمامحتليلعندئذميكن

معأيًضااإلسالميفاألخالقالتطوريتكامل. اإلسالميةالتعاليمجوانبمجيعيفالوارد

مراحليف. األخالقالشخصيةتطورمفهومعلىحيتويألنهاإلسالم،أركانتنفيذ

علىاإلكراهطريقعنخاصبشكلاللحيةأخالقيفاألخالقتعزيزأيًضاميكنمعينة،

.باإلكراهيشعريعدوملالطويلاملدى

ال. القدوةخاللمناألخالقالتطورتطبيقأيًضاميكنذلك،إىلباإلضافة

قبولعقليةألنواحلظر،والتعليمالتعلمخاللمنفقطاجليدةالشخصيةحتديدميكن

غرسيتطلببذلك،القياموعدمبذلكللقياماملعلمقبلمنفقطتكفيالالفضيلة

املة .مستدامجهناكيكونأنوجيبطويًال تعليًماا

للهدفالنفسيةالعواملإظهارخاللمنللشخصياتفعالبناءإجراءميكن

لذلك. ولعبهترفيهًياشيًءااألطفاليفضلعندمااملثالسبيلعلىتعزيزها،املطلوب

.ألعابشكليفاألخالقالتعاليمتقدميميكن



٢٣

األخالقتكوينعلىتؤثرالتيج.العوامل

،القوماملذهبتدفقوهياألخالق،تكوينعلىتؤثركعواملتياراتثالثةهناك

عمليةيفتأثريااألكثرالعاملفإن،املذهبلتدفقوفقا. التقاربوتدفقالتجريبيةوتدفق

كانإذا. وغريهاوالعقلواملواهبامليولشكليفالفطريةالطبيعةهواألخالقالتكوين

جيًداالشخصيصبحأنالطبيعيفمنجيد،ميلأوطبيعةبالفعلماشخصلدى

.صحيحوالعكس

هونفسهيفاألخالقوينكتيفتأثريااألكثرالعاملفإنالتجريبية،لتدفقوفقا

كانإذا. املقدمةوالتعليمالتوجيهذلكيفمبااالجتماعية،البيئةوهياخلارجية،العوامل

هذهأنيبدو،ذلكمنالعكسعلىوباملثل،. جيًداالطفليكونجيًدا،املقدمالتعليم

.والتدريسالتعليمعامليلعبهالذيبالدورأكثرتؤمناملدرسة

وهيالداخلية،بالعوامليتأثراألخالقتكوينأنالتقاربتدفقيعتقدحنييف

منأوالتحديدوجهعلىيتمالذيوالتعليمالتدريبأياخلارج،ومنالطفلطبيعة

نفسهاداخلمنالصاحلحنووميلهافطرةتبينمت. االجتماعيةالبيئاتمنالتفاعلخالل

.خمتلفةأساليبخاللمنمكثفبشكل

يوصفالقد. اإلجراءاتيفيتجلىالذيالشخصموقفهوالبشريالسلوك

بنيتناقضفقطحيدثولكناحلياة،يفينعكسالأوالعمليفالشخصموقف



٢٤

إىلدفاليتاإلجراءاتتنفيذعلىالقدرةهذايتضمنجوهره،يف. والسلوكاملوقف

.احلنيذلكمنذولدالذيالداخليالدافعأوالدافعإرضاء

جاهًال العاملهذاإىلدخلألنهيعرفوها،أنيريدوناليتالطبيعةلديهمالبشر

عندمابعديعرفملشيًئايعرفأنويريدشيًئايعرفالماشخًصاكانإذامتاًما،

.سعيدفهوعلمه،

الضمريعلىوتؤثراملنطقية،االعتباراتكلمنتتخلصأنللشهوةميكن

املشاعرتسببأنميكن. األخرىاجليدةالرغباتمنوتتخلصللضمري،الداخلي

احلميدةاألخالقيفالشهوةتتسببأنميكنكماصحيح،والعكسالشهواتالعظيمة

.التفكريعلىالقدرةاستبعاديتموأحيانًاالسيئة،واألخالق

، ورًا ودعًما لعملية تطوير الذكاءميكن أن االستفادة من الذكاء تلعب البيئة د

ن يكون أيًضا ، والعكس بالعكس ميكن أن للبشر أن يصلوا إىل أعلى مستوىحبيث ميك

.٢٣، حبيث ال ميكن للشخص املوروثحاجزًا يعيق التطور

د. تربية األخالق

هوالتعليمأي،٢٠٠٣لعام١املادةمن١الفقرةمن٢٠رقمالقانونيف

بنشاطةبالطليطورحبيثالتعلموعمليةالتعلممنجوخللقوخمططواعجهد

23 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta, Nunggal Cipta,
2007) h. 75-89



٢٥

م والذكاءوالشخصيةالذاتيةواإلدارةالدينيةالروحيةالقوةعلىللحصولإمكانا

االيتواملهاراتالنبيلةوالشخصية تمعبأنفسهمحيتاجو األخالق .٢٤والدولةواألمةوا

هي احلالة الداخلية للشخص الذي هو املصدر اآلخر للتصنيع الذي يولد فيه الفعل 

بسهولة دون التفكري يف الربح واخلسارة. الناس الفاضلون سوف يفعلون أشياء جيدة من 

، فإن األشخاص الذين ميارسون سلوًكا سيًئا يقومون قاء أنفسهم دون أي قيود. وباملثلتل

دون التفكري يف العواقب املرتتبة على أنفسهم أو أولئك الذين يتم خداعهم.بأشياء سيئة 

ه ابن مساوي ونقله عن عبدين كما صاغيف الواقع، يعترب التعليم األخالق

، هو اجتاه حتقيق املوقف الداخلي القادر على تشجيع والدة أعمال ذات قيمة جيدة ناتا

يف ، تشري معايري الصواب واخلطأألخالقمن شخص ما بشكل تلقائي. يف هذا التعليم ا

.لسنة هي أعلى مصدر للدين اإلسالم، إىل أن القرآن وااحلكم على األعمال اليت تنشأ

بعد .ية األخالق مبثابة تعليم أخالق يف خطاب التعليم اإلسالمتربميكن اعتبار 

ابن ، مثلبشكل أعمق من قبل شخصيات إسالم سابقةأن مت صياغة مفهوم األخالق

مما يدل على أن اهلدف النهائي لرتبية األخالق،والغزايل وغريهماملسكاوي وابن سينا 

. هذه الشخصية اإلجيابية ليست سوى ةبكيل شخصيات إجيابية يف سلوك الطلهو تش

صفات اهللا النبيلة يف حياة اإلنسان

24 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidkan Nasional



٢٦

ه. خصائص األخالق في الدراسات اإلسالمية

حول األخالق الشاملة واملميزة. من بينها:لدى اإلسالم أسس مفاهيمية

. األخالق وتشمل املسائل العامة ومفصلة.١

. األخالق شاملة٢

. األخالق مثرة اإلميان٣

٢٥. األخالق احلفاظ على االتساق مع األهداف.٤

يف تفسري الشرح بشكل عام. يف مفهوم اإلسالم، تشمل األخالق حياة 

بادة على وجه التحديد، هللا ومع عالقاته مع زمالئه من املسلمني بأكملها، سواء يف الع

املخلوقات، مثل األخالق يف إدارة املوارد الطبيعية، وإدارة االقتصاد، وإدارة سياسات 

حياة الدولة، واحلياة املدنية والعائلة.

يه األخالق هلا خصائص أساسية تتعلق مبشكلة اإلميان. إذا كان باإلمكان تشب

، فإن األخالق هي لعبادة هي اجلذع والفروع والداول، يف حني أن االشجرةاإلميان جبذر 

مثرة. سوف يتجلى اإلميان القوي بالعبادة املنظمة وإنتاج األخالق. ميكن اكتشاف 

ضعف اإلميان من خالل مؤشرات العبادة غري املنضبطة وصعوبة إنتاج األخالق.

25Nur Hidayat, Akhlak Tasawuf, (Yogyakarta, PT. Ombak, 2003) h. 31
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دف حتقيق تتعارض مع الشريعةاألهداف اليت ال تربر األخالق طرق حتقيق  ، وذلك 

أهداف جيدة. يعترب هذا خمالًفا ملبادئ أخالق الكرمي اليت حتافظ دائًما على اتساق  

كيفية حتقيق أهداف معينة مع األهداف نفسها

و. مؤشرات حسن الخلق واألخالق حقي

اخلري والشر حسب الدين

املؤشرات الرئيسية لألداء اجليد هي كما يلي:

ا اهللا ورسول اللهفي القرآن والسنة..أ وترد األفعال اليت أمر 

ب. اإلجراءات اليت جتلب الرخاء للعامل واآلخرة.

ج. اإلجراءات اليت تعزز كرامة احلياة البشرية يف نظر اهللا وإخوانه من البشر.

د. اإلجراءات اليت تشكل جزًءا من أهداف الشريعة اإلسالمية هي احلفاظ على دين اهللا

.والعقل والروح والذرية والثروة

بينما مؤشرات السلوك السيئ هي كما يلي:

أ. اإلجراءات اليت تغذيها شهوة

ب. األفعال اخلطرة والضارة يف العامل واآلخرة

ج. األفعال اليت حتيد عن التعاليم اإلسالمية
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٢٦د. اإلجراءات اليت تسبب العداء والكراهية.

لتحقيق مستوى أعلى من ن عمدًا على اآلخريناملعلمون هم أشخاص يؤثرو 

م. للمعلمنيمدرس اإلنسانية، وهذا يعين أن كل معلم/ رًا دو مسؤول عن تنمية طال

، سواء كانت جودة التعلم تتأثر جبودة املعلم أم ال. ميكن حيويًا جًدا يف عملية التعلم

للمعلمني الذين يتمتعون جبودة عالية إنشاء وتصميم مواد تعليمية أكثر ديناميكية وبناءة. 

ا قادرة على التغلب  من خالل خلق جو ةبعلى نقاط الضعف يف املوضوع والطلكما أ

والديناميكية.موات وجو موات واسرتاتيجيات التدريس الفعالة

علمني تتمثل مهمة املعلمني يف التثقيف من خالل السعي لتطوير مجيع املت

، من اجلوانب املعرفية والعاطفية والنفسية. جيب أن تتطور إمكانات هؤالء احملتملني

.ةببطريقة متوازنة ومتكاملة يف الطلاملتعلمني 

التفكيرج. إطار

علىالعثوروتسهيلالنظريةتوجيهزيادةهوالدراسةهذهإطارمنالغرض

.النتائجواستخالصالبياناتوحتليلالبيانات

26Beni Ahmad Saebani, Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung, CV.
Pustaka, 2003), h. 205
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أخالقوينكتيفالعربيةاللغةمعلميدورعملإطارإىلاإلطارهذايشري

ميكنعقلية،إطارلتوضيح. باتوسيتاندوكباملدرسة العاليةالعاشرالفصليفةبالطل

:أدناهللعقليةالبياينالرسميفرؤيته

رلفكإطار ا٢,١قائمة 

دف إىل يتعلتعليم اللغة العربية هو عملية  ا املعلمة يف الفصل الدراسي  م يقوم 

ةبالطلأخالق نيو كوتم، حول اللغة العربية، وتعليم قصص العلماء السابقني، يالتعل

أن يعرفوا تقنيات ةكمعلممةاملعلشخصيات جيدة. جيب على ةبللطلحبيث يكون 

١٩٤٥دستور عام . ١
نيقانون نظام التعليم الوط. ٢
اللوائح الحكومية بشأن . ٣

حماية المعلمين

العوامل الداعة 
السلبية 

القحالة التعليم األخ

النتائج
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تطبيق تعلم اللغة العربية، وخاصة تعلم قصص النيب حبيث تتشكل األخالق كما هو 

متوقع من قبل املعلمني وأولياء األمور. الشخصية يف شكل شخصية هللا، شخصية 

لآلباء، وشخصية للمجتمع. األخالق هللا هي األساس الرئيسي الذي جيب غرسه يف 

الذين يتناولون األخالق الثانية، فهذا ةبلالطألنه إذا كانت األخالق متأصلة يف ةبالطل

.هو األخالق لآلباء، واألخالق للمجتمع سوف تتشكل أيًضا

ذي ميثله النيب، شخصية نبيلة على النحو الةبالطلعندما يتم حتقيق اهلدف، سيطور 
عبة.الذي يعترب قدوة جيدة لش
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الثالثالمبحث 
بحثالمناحج 

بحثالأ. أنواع وطبيعة 

بحثال. نوع ١

نوعي (حبث ميداين) وهو حبث يتطلب من جمالهذا النوع من األحباث هو 

يهدف ٢٧الباحثني الذهاب إىل احلقل إلجراء مالحظات حول ظاهرة يف حالة طبيعية.

ن أخالق يو كاللغة العربية يف تةي إىل دراسة ومعرفة مدى دور معلمالنوعالرسالةجمال 

من خالل الرسالةتوسيتاندوك. مت إجراء هذا ابةلياعالدرسة باملالعاشر ة يف الفصلبطلال

لتأكيد على معلم اللغة العربية .املالحظة املباشرة من خالل ا

عالية باتوسيتاندوك بالطرق الدرسة املشرح املشكالت يف ةسيحاول الباحث

، سيحاول الباحث أيًضا تقدمي حل حول ليست معروضة فقطلنوعية. املشكلة ا

.ةبليت حتدث فيما يتعلق بأخالق الطلاملشكالت ا

27Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, cet. 31 (Bandung,
Rosda Karya, 2013), h. 26
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بحثال. طبيعة ٢

يتم ٢٨الذي يسعى لوصف وتفسري األشياء كما هي".الرسالة، "ةوصفيبحثهذا ال

إجراء البحوث الوصفية بشكل عام بطريقة منهجية على حقائق وخصائص األشياء أو 

، ميكن الرسالة الوصفي وباستخدام منهج ظاهرياملوضوعات الدقيقة بدقة. مع هذا النوع من 

هي حقل نوعي وصفي.الرسالةافرتاض أن طبيعة هذا 

الرسالةقع مو ب. 

، ماسامبا-فالوفوالواقعة على طريق، عالية باتوسيتاندوكالدرسة بحث باملالمت إجراء هذا 

ي.س، مقاطعة جنوب سوالويلوورجيينسيشمالواليندرانج المدينة الكويت 

مصادر البياناتج. 

مصادر البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة هي:

ساسيةمصادر البيانات األ.١

مصدر البيانات ٢٩مباشرًة.الرسالةالبيانات األولية هي مصدر بيانات ميكن أن يوفر بيانات 

الصف ةباللغة العربية يف تكوين شخصية طلهو النشاط يف موضوعات بحثالالرئيسي يف هذا 

العاشر مدرسة عالية الباتسيتاندوك.

. مصادر البيانات الثانوية٢

28Sukardi, Metodologi penelitian Pendidikan, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003) h. 157
29Sukardi, Metodologi penelitian Pendidikanh, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003) h .112
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، ستخدامها كدعم للبيانات األساسيةالبيانات اليت ميكن انوع البيانات الثانوية هو نوع 

أو ميكن تعريفها أيًضا كمصدر قادر أو ميكنه توفري معلومات أو بيانات إضافية ميكن أن تعزز 

البيانات األولية هي يف مصادر البيانات اليت تدعم البيانات تكمل مصادر٣٠البيانات الرئيسية.

، قة مبوضوع الرسالة. يف هذه الدراسةمن املؤلفات املتعل، جمالت وغريها جمالت، شكل كتب

، تعلقة بتنفيذ املوضوعات العربيةستكون مصادر البيانات الثانوية هي الكتب والكتب املرجعية امل

.الرسالةأو األدب الذي يتعلق مبوضوع هذا 

الرسالةموضوعات د. 

"، فإن املوضوعةبأخالق الطلنيو كيف تاللغة العربيةة"دور معلموضوعفيما يتعلق مب

العاشر.ة يف الفصلبطلالهي املعلم وبعض بحث ال

تقنيات جمع البياناته. 

، ألن الغرض الرئيسي لبحثطوة األكثر اسرتاتيجية يف اتعد تقنيات مجع البيانات "اخل

هو احلصول على البيانات". استخدمت تقنيات مجع البيانات يف هذه الدراسة عدًدا بحثالمن 

من األساليب مبا يف ذلك ما يلي:

. املالحظة١

30Sukardi, Metodologi penelitian Pendidikan, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003) h. 133
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، يف هذه الدراسة٣١ظواهر املستقصاة.املالحظة هي املالحظة والتخطيط املنهجي لل

وخاصة عملية دوكة باتوسيتانليااملدرسة العباحثون مالحظات يف الفصل العاشرأجرى الب

ا املعلم وأشاروا إىل كل جانب من اجلوانب اليت تعترب مهمة لتكون معلومات يف يالتعل م اليت قام 

هذه الدراسة.

قابلةامل. ٢

قابلة هي طريقة جلمع البيانات اليت يتم استخدامها للحصول على املعلومات مباشرة امل

م إىل املقابالت هي حوارات بني الباحثني٣٢من املصدر. والنساء (املستفتيني) املعروفني واجتاها

. ُتستخدم املقابالت لتأكيد البيانات واملعلومات اليت حصل عليها الرسالةأن تكون موضوع 

، يكون اهلدف أو الوسيلة إلجراء يف هذه الدراسة٣٣ادر متلقية أخرى.الباحثون من مص

يف املوجودين يف الفصل العاشر يف ةبالطلة العربية ومعلم اللغة وبعضاملقابالت هو مدّرس اللغ

عن طريق إعطاء عدد من األسئلة اليت مجعها الباحثون.املدرسة العالية باتوسيتاندوك

. الوثائق٣

ية وتسجيل املالحظات الرسالةالتوثيق هو وسيلة جلمع البيانات من خالل األنشطة 

ات واملعلومات املتعلقة باملشكلة قيد واملهارات املكتوبة (املستندات) اليت حتتوي على البيان

31Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Cet. 14 (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), h. 199

32Sukardi, h. Metodologi penelitian Pendidikan 231
, (الفاهرة: دار النهضة, مناهج الرسالة يف الرتبية و علم النفسيجابر عبد احلميد جابر و أمحد خري كاظم, ٣٣

٢٦٥) ص ١٩٧٨
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عن بيانات حول األشياء أو الباحثني الذين يبحثون يف أشياء مثل الكتب الرسالةالدراسة. 

الت واملستندات واللوائح وحماضر االجتماعات واملذكرات وما إىل ذلك ٣٤.وا

املدرسة، هذه الدراسة ملفات تعريف يف ةملستندات اليت حصل عليها الباحثتتضمن ا

، وغريها من الوثائق اليت ، والصور الفوتوغرافيةبةوتاريخ املدرسة، وبيانات املعلم، وبيانات الطل

تعزز وتكمل بيانات املقابلة واملالحظة املطلوبة.

موا مث قاةا املعلمتبتوثيق األنشطة التعليمية اليت قامباحثةيف هذه الةالباحثتقام

وقيمة بطاقات التقارير. أحد األنشطة ةبمثل القيم اليومية للطلةبلطلجبمع أرشيف ملستوى جناح ا

هو حتديد األدوات املستخدمة يف مجع البيانات املتعلقة باملشكلة اليت الرسالةالتخطيطية جلسم 

هي الباحث نفسه. يعمل الباحثون  الرسالة، فإن األداة أو أداة استها. يف الرسالة النوعيستتم در 

ول على املعلومات كمصدر ، واحلصت العامة للحصول على تركيز الرسالةقاكأدوات للعال

، وتقدمي استنتاجات بشأن نتائجهم.للبيانات، وتفسري البيانات

تقنية ضمان صحة البيانات.و

تعترب تقنية ضمان صحة البيانات ضرورية للغاية حبيث ميكن الوثوق بالبيانات الناجتة 

ومربرها علمياً. تعد تقنية ضمان صحة البيانات خطوة للحد من األخطاء يف عملية احلصول 

واليت سيكون هلا بالتأكيد تأثري على النتائج النهائية للدراسة. سيخترب املؤلف الرسالةعلى بيانات 

النوعي (املعايرة) باستخدام اختبار مصداقية التثليث، والتثليث هو الرسالةداقية البيانات يف مص

34Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, h. 201
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، وميكن تفسري تفسريه على أنه مصدر بطرق خمتلفة، ويف أوقات خمتلفةاختبار ملوثوقية يتم 

، مت احلصول عليها من مصادر خمتلفةالتثليث يف دراسة على أنه اختبار صحة البيانات اليت 

هو أيًضا تقنية للتحقق من صحة البيانات تستخدم شيئًا تثليثخمتلف طريقة وأوقات خمتلفة. و 

، ستصبح تلف املصادر واألساليب واألوقاتآخر غري البيانات للتحقق أو املقارنة. مبقارنة خم

صالحية البيانات أقوى.

التثليث. ، ميكن فهم أن املعايرة يف هذه الدراسة تستخدمبناًء على الوصف أعاله

تقنيات مجع البيانات مع الصور التالية:

قابلةاملاملالحظة

الوثائق

، أي التحقق من البيانات إىل نفس املصدر مع ثوقية البيانات مع التثليث الفيناختبار مو 

البيانات تقنيات خمتلفة. بينما يتم تثليث املصادر الختبار صحة البيانات عن طريق التحقق من 

٣٥اليت مت احلصول عليها من خالل عدة مصادر.

التقنيات وتثليث يتم اختبار مصداقية البيانات عن طريق التثليث عن طريق تثليث

، أي عن طرح نفس الشيء مع تقنيات خمتلفة، ويتم تثليث التقنيات عن طريقمصادر البيانات

35Djami’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta,2012), h.170
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املصادر عن طريق طرح نفس الشيء من طريق إجراء املقابالت واملراقبة والتوثيق. يتم تثليث

خالل مصادر خمتلفة

، استخدم الباحثون تثليث تقنيات مجع البيانات الختبار ستناًدا إىل الوصف أعالها

باستخدام مصداقية البيانات اليت يتم إجراؤها عن طريق التحقق من البيانات مع املقابالت

، مث فحصها باملالحظة املباشرة ةملدارس والطلبالعربية ومديري االلغةعلمةأساليب املقابلة مل

لبيانات اليت مت احلصول عليها. ملدرسة عالية باتوسيتاندوك للتأكد من صحة ا

تقنيات تحليل البياناتز. 

وجتميع البيانات اليت يتم احلصول عليها بشكل منهجي الرسالةحتليل البيانات هو عملية 

من املقابالت واملالحظات امليدانية واملواد األخرى ، حبيث ميكن فهمها بسهولة وميكن مشاركة 

اعلي وجتري بشكل النتائج مع اآلخرين. يتم تنفيذ األنشطة يف حتليل البيانات النوعية بشكل تف

نات ممتلئة.، حبيث تكون البيامستمر حىت تكتمل

املنتظم عن البيانات اليت يتم احلصول عليها من الرسالةتقنية حتليل البيانات هي عملية 

، والوصف من خالل تنظيم البيانات يف فئات،ااملقابالت واملالحظات امليدانية والوثائق وجتميعه

، وتقدمي تعلمهر ما هو مهم وما الذي سيتم، واختياالوحدات، والتوليف، والتنظيم يف أمناطيف 

استنتاجات حبيث يتم فهمها بسهولة من قبل أنفسهم واآلخرين.
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ات اليت مت مجعها من قبل ، فإن تقنية حتليل البيانات هي حماولة ملعاجلة البيانبناًء على الرأي أعاله
ة األوىل هي لعمليالباحثني مع أدوات مجع البيانات يف شكل مقابالت ومالحظات ووثائق. ا

لبيانات اليت تعترب عن االرسالة، وهي عملية تلخيص واختيار النقاط الرئيسية و بياناتتقليل ال
، وحتديداً يف شكل )(عرض البيانات. العملية الثانية هي عرض البيانات الرسالةمهمة وفًقا لرتكيز 

، والذي اجاالستنتاج / التحقق من االستنتوصف موجز وخمطط وسرد. العملية الثالثة هي 
الذي مت.الرسالةالنتائج من نتائج يستخلص
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الرابعالمبحث
نتائج البحث والمناقشة

وكباتوسيتاندةلياعاللمدرسة اوصف عام .أ

باتوسيتاندوكالعالية مدرسةتأسيستاريخ. ١

. الكويتمدينةبولونغ،قريةباتوسيتاندوك،اخلاسرةمؤسسةرعايةحتتعاليةالدرسةامل

S.Ag.,M.Pd.Iحينون، السيدقبلمن٢٠١٢عاميفتأسست،لوورجينسيشمالواليندرانج ال

. STسانيت،ٍ أعضاءمعاملداوالتحىت٢٠١٢-٢٠١٢ة يف العامرساملديفللمدارسكمدير

.املدرسةرئيسمنصبحالًيايشغلالذيS.Ag., M.Siآدس سائ، و،للصندوقأميًنابصفته

رأىألنهS.Ag.,M.Pd.Iحينون، السيدقبلمنباتوسيتاندوكعليامدرسةإنشاءسبب

والينرانجمشالمنطقةيفسيماالكثريين،السكانعددتزايدوكذلكالعصر،تطورمعأنه

ألنهاألمةمنالتايلاجليلحنوالروحياإلرشادتنفيذجًدااملهممنكانلوو،منطقةيفوعموًما

مدرسةإنشاءمتفقد،ذلكبسببالوقتهذايفالشبابمنجًداالقليلالعددإىلبالنظر

.اإلسالملتعاليموفًقااألخالقمنجيللتشكيلللتعليمكمنتدىعاليه

باتوسيتاندوكعاليةالدرسةاملورسالةرؤية



٤٠

الرؤية.أ

.ومسؤولمستقل،ماهر،ذكي،األخالقيةهياليتالبشريةاملواردخلق

املهمة.ب

اإلسالمتعاليموفقاألخالقمنجيلتشكيل. ١

األكادمييةوغرياألكادمييةاإلجنازاتحتقيقيفالتعليمجودة. ٢

تمعيفالواقعحتقيقعلىالقادراإلسالميالطابعذاتالتغيريعواملتكوينإدراك. ٣ ا

مستقلبشكلالعيشعلىالقدرةمعقادرجيلإنشاء. ٤

املهينوالعملللعلوماحلبثقافةيعزز. ٥

.باتوسيتاندوكاليةالعاملدرسةيفاملعلمحالة. ٢

كباتوسيتاندو يةعالالمدارسة العلمين فيقائمة أسماء م٤,٢قائمةال

تعليموظيفةأسماءالمعلمينرقم

١S.Ag.,M.S.i S.2املدرسةرئيس، سائيآداس

٢S.Pd.I،املدرسةرئيسنائبيوهاديS.1

٣S.Pd.،معلمأروان مS.1



٤١

٤S.Ag.،معلمةسري مانتاريS.1

S.1معلمةSEدييان كوماالساري، ٥

S.1معلمةS.Pdسري والن، ٦

S.1معلمة.S.Pdسيت نورمايانيت شام، ٧

S.1معلمةS.Pdليسما، ٨

٩S.Pd.،معلمحممد ناويرS.1

١٠S.Pd.،معلمةنور مشسيS.1

S.1معلمةS.Siيورين داود،١١

S.1معلمةS.Pdريسماوايت، ١٢

.بتوسيتاندوكعاليةملدرسةاإلداريالقسم: البياناتمصدر

بتوسيتاندوكعاليهمبدرسةالعاشرالصفطلبةحالة. العاشرالفصليفطالًبا١٧يوجد

:التايلاجلدوليفنرىأنميكنالتفاصيلمنملزيد. ٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسيللعام

٢٠٢٠فيعامتوسيتاندوكابلية عالمدرسةالبالعاشري الفصل فطالبة بأسماءقائمة

إسمرقم
الجنس

أنثى (أ)ذكر (ر)
-رحممد رضوان١



٤٢

أ-إزّة اجلنة٢
أ-زكرى٣
أ-نادا٤
أ-سيندي فاتيكا ساري٥
أ-حفصة٦
أ-إردا٧
أ-نور ويتا٨
-رريفقي٩
-رحممد خرييل١٠
-رمصلح الدين١١
-رفيفان ديرايني١٢
-رآديت١٣
-رفيصل١٤
أ-عالية١٥
-رحممد حيىي١٦
أ-فوفوت إنداة فوزية١٧

التحتيةوالبنيةاملرافق.٢

٢٠٢٠عامباتوسيتاندوكعاليةاللمدرسةالتحتيةوالبنيةالمرافققائمة.٣



٤٣

حالةعدداملنشأةنوعرقم

جيد١مرسةداملدير الغرفة١

جيد١املكتبةغرفة٢

جيد٣الدراسةغرفة٣

جيد٥٠الطلبةمكتب٤

جيد٥٠كرسي الطلبة٥

جيد٣سبورة٦

جيد٢احملمولالكمبيوتر٧

جيد١طابعة٨

ثالبحب.نتائج

توسيتاندوكابلعاليةابالمدرسةالعاشرالفصلة فيبالطلأخالقحالة. ١

نتائجحولباتيسيتاندوكعاليةالدرسةباملالعاشرالفصليف طلبةاألخالق الاحلالةوصف

.الدراسةموقعيفاملخربينمعالباحثةومقابالتمالحظات

بعضأنبداالدراسي،الفصليفميالتعلعمليةعلىمالحظاتةالباحثأبدىعندما

الدرس،إىلةبالطلينتبهالم،يالتعلعمليةتتمعندما. الدرسباتباعمهتمنييكونواملةبالطل



٤٤

ةالطالبسلوكيُرىال. الدراسيالفصليفضوضاءوحيدثونويلعبونيدردشونذلكمنوبدالً 

.الدروسمنالعديديفأيًضايُرىبلفقط،واحددرسيف

كانواعندماذلكيفمباظروفهم،مراقبةملواصلةالباحثةسعى،ةبالطلهؤالءحبالةمفتونًا

جمموعةلديهم. القذرةيقولأنوحيبالتدخنيحيبةالطالبأناتضح. الدراسيالفصلخارج

ممعالتسكعحيبونوهم. املدرسةيفمخاصةعامية موعة،يف. الراحةفرتةخاللجمموعا ا

.املديرإىلواستدعتاملدرسةمقصفيفصديقهمعتقاتلالعاميةاللغةشوهدت

اليتبالواجباتيقومونوالمتأخرًاةبالطلهؤالءيصلماغالًباذلك،إىلباإلضافة

متعندماواحدةمرة. املوضوعاملعلمنيمنعقابعلىحتصلماغالباوبالتايل. ةمعلمحددها

املفرداتحفظأثناءالوقتلبعضالفصلأمامبالوقوفةبالطلعلىُحكمالعربية،اللغةدروس

مالعربية، .املاضياألسبوعأعطوهاقدكانوااليتباملهاميقومواملأل

الباحثةأجرتاملذكورين،ةبللطلاألخالقيةالظروفحولاملالحظاتنتائجالستكشاف

ا،يفليزما،السيدةنظار،مدرسمعمقابلة ناتبلطلاألخالقالظروف"أنليزاالسيدةقالتبيا

إىلاستناًدا،احملمودةأخالقلديهمةبطلأيًضالديناولكنصغرية،مشكلةالواقعيفهي

ليسواالذينةبالطلأخالقنواجهأناملرجحفمن،ةبالطلأخالقمعغالبًانواجههااليتالظروف

الفصليفيتأخرونالذينطالبنابعضأيًضاوهناكاألحيان،منكثرييفيقاتلونكماجيدين



٤٥

ميكنهماللذلكيفتقرونزالوامامرتبةدرجاتعلىواحلصولاملدرسةعنوالتخطيللدراسة

٣٦".صحيحبشكلاملدرسيةالقواعدتطبيق

ومعلمة يف املعلمنيقبلمناألخالقيالتكويننقصبسببالشرطهذاحيدثال

مبسببولكن،فصلال معادا .ليزماالسيدةأوضحتمث. االجتماعيوأسلو

موأسلوباالرتباطبسببأكثرالقتالعلىالطالبعادةتعود ومعلمةالعامنيأساتذ

يعملالهذالكن. جيدغريعملألنهاآلنبعداألطفاليقاتلالحىتالنصائحقدموانظارهم

م هؤالءألنمنضبطغريسلوكحيدثبينما. هممعلممنأكثرأصدقاءإىلينضمونأل

.املدرسةإىلمتأخرينيأتونحىتالليليفأكثراإلنرتنتعربألعابًايلعبوناألطفال

عاليةالدرسةامليفةبالطلزالماالواقع،يف"أنهسريوالنوالدةقالتذلك،علىعالوة

محيملونتاندوكيسو بات تمعمنعادا املواقفهذه. أصدقائهممنالسخريةمثلاملدرسة،إىلا

بقدرلذلك،. ةبالطلأخالقتشكيليفصعوبةجيدوناآلخريناملعلمنيوبعضجتعليناليتهي

ةبالطلجتاهجيدةأخالقلتشكيلجاهديننسعىاآلخريناملعلمنيمنوالعديدأنااإلمكان،

املدرسية،البيئةيفتنشأاليتاملشاكلبعض.ةبالطلاألخالقالرمحةمنذجةأوتعليمخاللمن

. بالقتالوتنتهيالبعضبعضهامنالسخريةمنتبدأواليتحالة،يفحدثتاليتاملعاركمثل

هذاأنإالمصاب،صديقهرأسعلىبصديقهةالطالبإصابةيفيتسببالذيالقتاليفوحىت
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٤٦

اآلنبعدباحلرجيشعرونالذلك،يفعلونعندماحبيث،ةالطالبجمتمعبيئةيفبالفعليستخدم

تمعيفيستخدمألنه ٣٧."تعيشةبالطلحيثا

إىلدفاليتةبالطلأخالقوينكتيفدورًاالعربيةاللغةعلمةميلعباحلالةهذهيف

الدينيةللقيماألولويةإعطاءعلىالتعودعلىةبالطلوتدريبةبالطلشخصياتصقلأوتغيري

.جيدةبأخالقيتمتعونطلبةيصبحواوأن

ةبالطلأخالقوينكتفيالعربيةاللغةمعلمةدور. ١

. العربيةاللغةمادةمعلمةبقيادةالفصليفمالحظاتالباحثةسيقدماملناسبة،هذهيف

وفًقاعموًمابعملهميقومونالعربية،اللغةمعلمةعلىةالباحثأبداهااليتاملالحظاتنتائجمن

.عربيةلغةمعلمكليؤديهأنجيبالذيللدور

باتوسيتاندوك،عاليةالدرسةاملالعربيةاللغةمعلمة،الباحثةأبداهااليتاملالحظاتنتائج

حيييالدراسية،الفصولفيهاتدخلمرةكليفالنتيجةعلىاحصل. S.Pdوالن،سريوهي

بعضوحفظالصلواتوقراءةاملعلملتحيةالفصلقائدقيادةحتتةبالطليقفمث،ةبالطلاملعلم

.ميالتعلبدءقبلالقصريةالسور

. ميالتعلبعدواحدوقتيفالصالةةبالطليقرأمثمحدلة،املعلميقرأ،ةساالدر إغالقعند

جيدةأمثلةأيًضااملعلميقدمذلك،إىلباإلضافة. مرحباويقولبأمانالصفاملعلميرتكمث
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٤٧

. واملهذبةواألنيقةالنظيفةاملالبسمثلالدراسية،الفصولوخارجالدراسيةالفصوليفةبللطل

بالتعلماملتعلقةالقصصعلىأمثلةتقدميخاللمنةبللطلجتاربأيًضاالعربيةاللغةمعلمةيقدم

.مناقشتهتتمالذي

الزميناجلدوليكونعندمااملسجد،يفالظهرصالةإىلاالنضمامةبالطلعلىجيب

املدرسةيفاملعلمنيمقابلةعند. احمليطةواملناطقاملقصفيفالطعامبشراءةبللطلُيسمحللباقي،

املؤلف،اأدىلاليتاملالحظاتنتائجمن. املعلميستقبلونمثمرحباً ةبالطليقولالشارع،أو

ميفاملدرسةباتوسيتاندوك عاليةالدرسةاملةبطلقبلمنهذاتطبيقيتم ٣٨.اليوميةحيا

توسيتاندوكابةالعاليمدرسةالفيالعربيةاللغةمعلمةمعمقابلة.أ

دوريقتصرال. للغايةمهمأمرةبالطللدىاألخالقغرسفإنالعربية،اللغةملعلمةوفًقا

أخالقياتبتطويريتعلقفيماللغايةمهمإنهبلفحسب،املوادتوفريعلىالعربيةاللغةاملعلمة

أواإلعالموسائلمنسواءخمتلفة،عملياتخاللمناملعرفةعلىاحلصولميكنألنه،ةبالطل

يصبحونلذلكوتوجيهها،وتعليمهاتوجيههاجيبالشخصيةتعزيزيفولكنمعينة،أماكن

.اخللقوحسناخللقحسنمعبشرا

ميفةبللطلاألخالقبالزراعةالقيامميكنذلك،إىلباإلضافة للغةكمعلمةاليوميةحيا

. ذلكإىلومااحملددالوقتيفوالدقةواحلرفيةواالنضباطاملداراةغرسطريقعنالعربية

.باملناقشةاملتعلقةاخلرباتأيًضااملعلمتبادلذلك،إىلباإلضافة
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٤٨

الرسولعنالنموذجيةالقصصبعضدائًماةاملعلميقدمالعربية،اللغةميتعليف

مجيعتكونأنميكنلذلك،. باألخالقيتعلقفيمااملفرداتبعضإعطاءعنفضالً وأصحابه،

تكونأنميكن،ةبللطلالشخصيةتقدميمث،ةبالطللدىاألخالقبالزراعةمرتبطةالتعليميةاملواد

اجليدةوالسلوكياتاملالبسوارتداءوالسلوكالتحدثمثل،ةاليوميالعربيةاللغةاملعلمةمع

٣٩.ةبالطليقلدهاأنميكناليتاألخرى

مقابلة لطلبة.ب

يتمةبالطلأخالقأنيستنتجواأنللباحثنيوميكن،ةبالطلمعمقابالتبإجراءالباحثةيقوم

منةبالطلقبلمنالتعودطريقةتطبيقيتم. واملثالوالتوبيخالتعودطريقةخاللمنتعزيزها

الفصولومعلةالعربية،اللغةمعلمةمنالتوبيخوطريقةاملدارس،تتطلبهااليتاللوائحخمتلف

معلمةوخاصةباتوسيتاندوك،اليةعالدرسةامليفاملعلمنيلبعضاملثاليةالطريقةوأخرياً الدراسية،

يفاآلخريناملعلمنيعلىمزايالديهمالعربيةاللغةمعلمةأنقالةبلطلوفقا. العربيةاللغة

٤٠.والعبادةاالنضباط

هياحلالةهذهيفالتوثيقبيانات. أيًضاالوثائقالبحثيستخدمذلك،إىلباإلضافة

ملفاتمثلاملقابالت،وبياناتاملالحظةبياناتالستكمالالباحثونعليهاحصلاليتالبيانات

. املدارسومباين،ةبالطلوبياناتاملعلم،وبياناتللمدارس،القصريوالتاريخاملدرسية،التعريف
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٤٩

الباحثونعليهاحصلاليتالصوربياناتأيًضاتشملهناإليهااملشارالوثائقبياناتجانبإىل

.الباحثونأجراهااليتواملقابالتاملالحظاتنتائجتعزيزإىلدفواليتالبحثفرتةخالل

ثالبحنتائجمناقشة. ج

أنميكنالباحثون،أجراهااليتوالوثائقواملالحظاتاملقابالتنتائجمناالنتهاءبعد

تعزيزيفنشطًادورًالعبواالعربيةاللغةمعلميأنإىلتشريالدراسةهذهنتائجأنإىلخنلص

.باتسيتاندوكاليةعالدرسةباملالعاشرالفصلةبطلأخالق

والذينالعربيةاللغةمعلمةاقاماليتاملختلفةاملشاركةخاللمنذلكمالحظةوميكن

أالكقائد،وأيًضاوالتوبيخالتعودعلىمثاًال يعطياملعلممثل. ةبالطلأخالقتعزيزإىليهدفون

.اخلريلفعلةبالطلدعوةوهو

نفسهيفويتحكميقودالذيكقائد،واملهامالواجباتمعكبريحدإىلهذايتماشى

تمعةبوالطل يفواملشاركةوالسيطرةوالتنظيمالتوجيهتتضمناليتاملشكالتمبختلفاملرتبطوا

.تنفيذهامتاليتالتعليميالتعليمبرامج

التطوريتحققحىتخمتلفةطرقًاأيًضاالعربيةاللغةعلمةميطبقذلك،إىلباإلضافة

التعودجيًدا،مثاًال تقدمحيثمثالية،املستخدمةالطريقةتعترب. جيًداةبالطلجتاهاألخالق

هيالعربيةاللغةمعلميقبلمنتستخدمماغالباً اليتالطريقة. والعقاباملشورةوتقدميوالتوبيخ



٥٠

ممنالعربيةاللغةمعلميقبلمنهذايظهر. جيدمثالأوجيدمثال كمدرسنياليوميةحيا

.ومتابعتهاتقليدهامنالطالبيتمكنحىت

يتضمنمثاًال يكونأنوميكننبيلةشخصيةلديهمعلمكلايتمتعاليتللكفاءاتوفًقا

سلوكولديه) املساعدةمثلخملص،صادق،،والتقوىاإلميان(الدينيةللمعايريوفًقاالتصرف

.ةبالطلحياكيه

يستخدماملعلم،ايقومأنينبغياليتوالكفاءاتوالوظائفباملهامالقيامخاللمن

هذايظهر. اإلسالميةللشريعةوفقااألخالقأيضاةبالطلمث. الطريقةأيًضاالعربيةاللغةمعلمة

مقامواالذينةبللطلاليوميةاحلياةخاللمن باإلضافة. املدرسةتطلبهااليتللوائحوفًقابالتزاما

مبتنفيذأيًضاالطالبيقومذلك،إىل .كبشرالتزاما

،والوثائقواملقابالتاملالحظاتنتائجمنالباحثةعليهاحصلاليتالبياناتعلىبناءً 

الية عالدرسةباملالعاشرصلفيف الةبالطلأخالقتكوينيفالعربيةاللغةمعلمةدورفإن

هوالدورأننستنتجأنميكنوبالتايل،. ماحدثيفماشخصبهقامإجراءهوباتوسيتاندوك

.حدثأونطاقيفماشخصبهيقومجهدأوجهد

توسيتاندوكابالعاليةباملدرسةالعاشرالفصلة يفبالطلأخالقاحلالة.١

نتائجحولباتيسيتاندوكعاليةالدرسةباملالعاشرالفصليفطلبةالأخالقاحلالةوصف

.الدراسةموقعيفاملخربينمعالباحثةومقابالتمالحظات



٥١

ةبالطلبعضأنبدا،الدراسةالفصليفميالتعلعمليةعلىمالحظاتةالباحثأبدىعندما

منوبدالً الدرس،إىلةبالطلينتبهالم،يالتعلعمليةتتمعندما. الدرسباتباعمهتمنييكونوامل

درسيفةالطالبسلوكيُرىال. الدراسةالفصليفضوضاءوحيدثونويلعبونيدردشونذلك

.الدروسمنالعديديفأيًضايُرىبلفقط،واحد

كانواعندماذلكيفمباظروفهم،مراقبةملواصلةالباحثةسعى،ةبالطلهؤالءحبالةمفتونًا

جمموعةلديهم. القذرةيقولأنوحيبالتدخنيحيبالطالبأناتضح. الدراسةالفصلخارج

ممعالتسكعحيبونوهم. املدرسةيفمخاصةعامية موعة،يف. الراحةفرتةخاللجمموعا ا

.املديرإىلواستدعتاملدرسةمقصفيفصديقهمعتقاتلالعاميةاللغةشوهدت

حددهااليتبالواجباتيقومونوالمتأخرًاةبالطلهؤالءيصلماغالًباذلك،إىلباإلضافة

دروسمتعندماواحدةمرة. املوضوعاملعلمنيمنعقابعلىحتصلماغالباوبالتايل. معلمهم

العربية،املفرداتحفظأثناءالوقتلبعضالفصلأمامبالوقوفةبالطلعلىُحكمالعربية،اللغة

م .املاضاألسبوعأعطوهاقدكانوااليتباملهاميقومواملأل

الباحثةأجرتاملذكورين،ةبللطلاألخالقيةالظروفحولاملالحظاتنتائجالستكشاف

ا،يفليزما،السيدةنظار،معلمةمعمقابلة ناتبلطلاألخالقالظروف"أنليزاالسيدةقالتبيا

الظروفإىلاستناًداحسًنا،أخالقلديهمةبطلأيًضالديناولكنصغرية،مشكلةالواقعيفهي

جيدينليسواالذينةبالطلأخالقنواجهأناملرجحفمن،ةبالطلأخالقمعغالًبانواجههااليت



٥٢

للدراسةالفصليفيتأخرونالذينناتبطلبعضأيًضاوهناكاألحيان،منكثرييفيقاتلونكما

تطبيقميكنهماللذلكيفتقرونزالوامامرتبةدرجاتعلىواحلصولاملدرسةعنوالتخطي

٤١".صحيحبشكلاملدرسيةالقواعد

الصف،ومعلمنياملعلمةقبلمناألخالقالتكويننقصبسببالشرطهذاحيدثال

مبسببولكن معادا .ليزماالسيدةأوضحتمث. االجتماعوأسلو

موأسلوباالرتباطبسببأكثرالقتالعلىةبالطلعادةتعود ومعلمةالعامنيأساتذ

يعملالهذالكن. جيدغريعملألنهاآلنبعداألطفاليقاتلالحىتالنصائحقدموانظارهم

م هؤالءألنمنضبطغريسلوكحيدثبينما. هممعلممنأكثرأصدقاءإىلينضمونأل

.املدرسةإىلمتأخرينيأتونحىتالليليفأكثراإلنرتنتعربألعابًايلعبوناألطفال

عاليةالدرسةباملةبالطلزالماالواقع،يف"أنهسريوالنوالدةقالتذلك،علىعالوة

محيملونباتيستاندوك تمعمنعادا املواقفهذه. أصدقائهممنالسخريةمثلاملدرسة،إىلا

بقدرلذلك،. ةبالطلأخالقتكوينيفصعوبةجيدوناآلخريناملعلمنيوبعضجتعليناليتهي

ةبالطلجتاهجيدةأخالقلتشكيلجاهديننسعىاآلخريناملعلمنيمنوالعديدأنااإلمكان،

املدرسية،البيئةيفتنشأاليتاملشاكلبعض. للطلبةاألخالقالرمحةمنذجةأوتعليمخاللمن

. بالقتالوتنتهيالبعضبعضهامنالسخريةمنتبدأواليتحالة،يفحدثتاليتاملعاركمثل
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هذاأنإالمصاب،صديقهرأسعلىبصديقهبالطلإصابةيفيتسببالذيالقتاليفوحىت

اآلنبعدباحلرجيشعرونالذلك،يفعلونعندماحبيث،ةالطلبجمتمعبيئةيفبالفعليستخدم

تمعيفيستخدمألنه ٤٢."تعيشةبالطلحيثا

تغيريإىلدفاليتةبالطلأخالقوينكتيفدورًاالعربيةاللغةمعلمةيلعباحلالةهذهيف

وأنالدينيةللقيماألولويةإعطاءعلىالتعودعلىةبالطلوتدريبةبالطلشخصياتصقلأو

.جيدةبأخالقيتمتعونطلبةيصبحوا

ةبالطلأخالقوينكتيفالعربيةاللغةعلمةميبذهلااليتاجلهود.٢

حيثمن. ةبللطلالنتائجلتحقيقالطرقمنالعديداملعلملدىاملثايل،اهلدفلتحقيق

يفأفعاهلمأوجهودهماحلالةهذهيفالعربيةاللغةمعلمةحيقق،ةبالطللدىاألخالقالتطور

.ةبللطلجيدةقيمغرس

دائًمامتنحالفصل،فيهاتدخلمرةكليفالعربية،للغةكمعلمةوالن،سريأستاذة

٤٣.والصالةالقصريةالسوروقراءةمنظمنييكونوالكيةبللطلالفرصة

والنظافةالسالمة: مشلتواليتميالتعليفالبدءقبل٨Kأيًضاطبق،ذلكإىلباإلضافة

تعلمخللقدائًمايبذهلااليتاجلهودهذهمثل. والدينوالصحةواألسرةوالشوقوالنظامواجلمال

.نبيلةأخالقأوعاداتعلىللحصولةبللطلعادةً أيًضاأصبحتوفعالفعال
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خلقدفةبللطلاليوميةاحلياةمعمناقشتهايتماليتاملادةموضوعربطحاول

مجيدةشخصيات إثارةأقلطرقهناكتزالالأعاله،املذكورةاجلهودإىلباإلضافة. لطال

ويفميالتعلعمليةقبلالفصل،يفمشاكلمنيعانونالذينةبللطلاملشورةتقدميوهيلالهتمام،

.منهاكل

خاللمبللتعلللغايةمتحمسنيةبالطليكونواحملاضرات،واألجوبةاألسئلةطريقةمع

يقدمالدراسية،الفصوليففقطليس. تنفيذهاجيرياليتاحملاضرةطريقةبسببالدراسةساعات

خلعمثل. ةبالطلأخالقتطويرإىلتؤديجيدةأمثلةعلىأمثلةأيًضاالعربيةاللغةمعلمة

.ةبللطلاملودةوأظهرتحاسم،بشكلتصرفتوأدب،بدقةالتناسليةاألعضاءغطتاملالبس

ةبالطلأخالقتكوينيفالعربيةاللغةمعلمةقبلمناملستخدمةالطريقة.٣

نطاقعلىوالتعليمالتعليمويفالتعليمية،املؤسساتيفالتدريسطريقةمصطلحيستخدم

هيالطريقة٤٤.يستخدمهمنذهنيفمعينةمعاينإىليشريالقدالوقتنفسيفولكنواسع،

.هملطلبتجيدةأخالقتكوينيفالعربيةاللغةمدرسوايقوماليتالطريقة

متنوعةجمموعةأيًضااملعلملدىيكونأنجيبصحيح،بشكلاملعلميتصرفكمامتاًما

العربيةاللغةمعلمة يطبقهااليتاملختلفةالطرق. ةبالطللدىجيدةشخصيةلغرسالطرقمن

٤٢) ص ٢٠١٤, Read Institut Press,( فالوفو, اللغة العربية طرائقها و وسائل تعاميهاكارتيين, ٤٤



٥٥

علىباتوسيتاندوكعاليهالدرسةاملةبطلمنالعاشرالفصليفاألخالقغرسيفةبالطلعلى

:التايلالنحو

مثالأوسبيلمثال.أ

الطريقةأواملثالهياإلسالميةالدينيةالرتبيةمعلميقبلمناملستخدمةاألوىلالطريقة

معلميمهمةهوةبالطللدىاحلميدةاألخالقغرسيفنفوذااألكثرالشخصألن. املثالية

معلمةإنقال،علمة اللغة العربيةكموالنسريعنهأعربتملاوفًقا. اإلسالميةالدينيةالرتبية

والعبادةالعبادةخمرجاتوإن،ةبللطلوالعبادةالعقيدةبتعليمملزمونأشخاصهماللغة العربية

٤٥.النبيلةاألخالقميالدهي

نفسهاملعلمأنهوأمهيةاألكثرالشيءفإناألخالق،زراعةيفمثاليةنتائجلتحقيقاآلن،

غرسأن. للتقليدالطبيعةلديهماألساسيفةبالطلألن. أيًضاجيدةبأخالقيتمتعأنجيب

تعزيزيفالعربيةللغةاعلمةكماليوميةحياتهخاللمنيتمأنميكنةبالطللدىاألخالق

إذا. ةبالطلأمامملموًسامثاًال يقدمبلحمدودة،بنظريةفقطفعلهميكنالةبالطليفاألخالق

مابتقليدةبالطلفسيقوم،ةبالطلأمامجيدةمواقفوعرضواجيًداسلوًكااملعلمنيمجيعأظهر

معلمة اللغة العربيةأنالباحثونأجراهااليتواملالحظاتاملقابالتنتائجمن. املعلميفعله

ميفاملثاليةاألساليبيطبقون .املدرسةبيئةوخارجداخلكمعلمنياليوميةحيا
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التعودطريقة.ب

. همتطالبلدىالنبيلةالشخصيةغرسعلىالتعودطريقةأيًضاالعربيةاللغةعلمةميطبق

والدةطبقتكما. ميالتعلعمليةيفالعربيةاللغةمةمعلقبلمنتنفيذهيتممامعيتوافقهذا

منذلكمالحظةميكن. باتوسيتاندوكالعليااملدرسةبيئةعلىهذهالتعودطريقةوالنسري

لقائهعندحتيايتويقولاجلماعة،يفالظهرصالةمثليوم،كلومعاملتهمةبالطلأنشطةخالل

.املعلموحجرةالفصلدخولقبلمرحباً وقولالبابوطرق،ةاملعلممع

املشورةأوالتوجيهأوالتوجيهطرق. ج

القواعدخيالفونالطالبجيدونعندماالعربيةاللغةمعلميبواسطةالطريقةهذهتنفيذيتم

البدءقبلمثلهم،تبلطلجيدةتوجيهاتاملعلمونيقدمذلك،لتجنب. سيءبشكلويتصرفون

إذا. جيدغريهووماجيدهومامعرفةةبللطلميكنواملشورة،التوجيهمعألنه. ميالتعليف

.والتوجيهواملشورةالتوجيهيقدمفسوفسيئة،بأخالقيقومونالذينةبالطلوجدت

أساليبوختللتهامتواصلبشكلاالقياممتإذاولكنعادية،األساليبهذهمثلتبدو

الطريقةهيليستالعقوبةألن. ةبالطلأخالقياتتعزيزيفجيدةنتائجإىلستؤديأخرى

والتوجيههلمالنصحتقدميميكنحنييفمشاكل،منيعانونالذينةبالطلملعاجلةالوحيدة

.للغايةومفيدةمفيدةالطريقةهذهستكون

العقابطريقة. د
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خيالفونالذينالطالبجيدونعندماالعربيةاللغةمعلميقبلمنالطريقةهذهتنفيذيتم

هاتبطلملعاقبةفريدةطريقةلديهاعربيةاللغةالمعلمة،أستاذة سري والنمثل. وينحرفونالقواعد

أشياءفعلطريقعنةبالطلعاقبمثالفصل،مقدمةإىلالطالبدعا. الفصليفضلواالذين

عنه،أعربمامعمتوافًقاذلككانلقد. السبورةوحموالغرفةيفالقمامةاقتباسمثلجيدة،

إىلةالطالبإىلتذهبملاألمم،يالتعلمبشكالتالطالبمقابلةعنداألمشيء،أهم"وهو

انتباهيركزفسوفاألم،ذهبتإذاألنه. الفصلمقدمةإىلبعنايةاتصلاألم،معولكن. مكتبه

الاملستقبلي،الصفيفكانإذاذلك،ومع. ميالتعلتعطيلوسيتمالطفل،علىاآلخرينةبالطل

.اآلخرينةبالطلإىلاالنتباهاألمبإمكانيزال

تطوربسببذلكيتم. مستمربشكلبهالقيامجيبللغايةمهمأمرةبللطلاألخالقزرع

ماالذينللمراهقنيوخاصةللتكنولوجيا،االنتشارالواسعوالتأثريمتزايدبشكلاملعقدةاألوقات

.حولهمنواألشخاصواملعلمنياآلباءمنتوجيهإىلحيتاجونمستقرةغريعقوللديهمزالوا

ةبالطلأخالقتكوينيفوالتثبيطالقيادةعوامل.٤

يعينوهذا. ينبغيكماتعملأنمؤسسةأومؤسسةيفتتماليتاألنشطةجلميعميكنال

حتقيقعلىوتشجعستعيقاليتالدوافعأووالدوافعالعقباتبعضهناكتكونأنجيبأنه

يفالعربيةاللغةمدرستدفعاليتالعوامل. للطلبةاألخالقيالتوجيهنفسهوهذا. مثايلهدف

:يليكماهيالطالبأخالقياتتعزيز
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املعلممنذجة.أ

كلمةفإن،اإلندونيسياللغةوفًقااملعلملفهموفًقا. حماكاتهجيبالذيالشكلهواملعلم

الذيناألشخاصأويعاملونالذيناألشخاصتعينواليتالسنسكريتية،لغةمنتأيتاملعلم

مآرائهميطيعون دائماكلمةكلتقليديتمحبيثلطالبهبهحيتذىمثالهواملعلم. وكلما

.هتبلطلمثاالوإجراءاتسلوككلوتصبح

لكاللطيفةبكلماتالتحدثخاللمنوالديهمباحرتامالثالثةةبالطلأحدطالبكما

. الدراسيالفصلويفاملدرسيةالبيئةيفاآلخريناملعلمنيِقبلمنأيًضاذلكيتم. الوالدين

املداراةحيثمنسواء" كمعلمةاليوميةحبياته"ةبللطلوتقدميهااألخالقغرسعندأنهوكشف

.احملددالوقتويفواالنضباطوالدقة

ةبلطلاوالدين.ب

اآلباءيأخذمث. والديههوللطفلمريبأول. ةبالطلمنالوالدينكالتأثريهوالتايل

املعلمأنيعينالاملدرسةيف. املدرسةأواملدرسةأيالرمسي،التعليمعلىللحصولأطفاهلم

تعزيزأوتوجيهيفاملسامهةأيًضاوالديهعلىجيبالطفل،تعليمعنكاملةمسؤوليةمسؤول

.نبيًال شخًصاليصبحإرادته

اآلباءبعضيقوم. املنزليفالوالديبالتعليماملدرسةيفالتوجيهأوالتعليمموازنةجيب

م علىاملوافقةمثل. أفضلليكونواألطفاهلموالتوجيهالدافعإعطاءطريقعنكآباءبالتزاما



٥٩

وارتداءاملدرسةإىلاحملمولةهواتفهمإحضارمناألطفالومنعاملدرسة،وضعتهااليتالقواعد

يلعباألمور،وأولياءاملعلمنيبنياحلالةهذهيفلذلكاملدرسية،البيئةخارجحىتاحلجاب

.األمرهذايفمهًمادورًاةبالطل

املدرسةموظفتعاون. ج

الرغمعلىألنه. مدرسيةمؤسسةيفللغايةمهمةبللطلاملعنويالتوجيهإجراءيفالتعاون

إذامشاكل،منيعانونالذينةبالطلعنالكاملةاملسؤوليةيتحملونبالفعلأشخاصوجودمن

واملوظفنياملعلمنيمنوغريهمالعربيةاللغةمعلمةبنيأخرىأطرافمنتعاونهناكيكنمل

.جيدبشكليتملنذلكفإناآلخرين،

:يليكماهيةبالطلأخالقتعزيزيفاملثبطةالعواملمث

االنرتنتعلىلعبة.أ

إىلأدىالوقتتقدم. احلايلالوقتيفإنكارهميكنالأمراإلنرتنتعرباأللعابتأثريإن

متإذاجًداجيًداأمرًاالتكنولوجيالتقدميعداألساس،يف. متزايدبشكلمتطورتكنولوجيتقدم

. استخدامهيفخمطئونالذينأولئكعلىخطراسيكونالعكسلكن. صحيحبشكلاستخدامه

زالواماالذينللمراهقنيبالنسبةخاصةالوقت،هذايفانشعرمتفشيةاألحداثهذهومثل

.حوهلممنالناسمنوالتوجيهاإلشرافإىلحباجة

صديقمعاون.ب
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جيًداتأثريًايعطياجليدالصديق. الطفلسلوكيفجًدامؤثرونأشخاصهماألصدقاء

يفأطفاللديهمدائًماأشخاصهماألصدقاءألنهذاحيدث. صحيحوالعكسللطفل،

م .اليوميةحيا

ولكنجيدة،بأخالقيتمتعاليوميةحياتهيفماشخصكانإذااملثال،سبيلعلى

ببطء،يتأثرفسوفسيئة،أخالقلديهقدميأوجديدمحيمصديقشخصمعرفةيفيبدأعندما

.الشخصيةألنفسهمعودةفابقمتاًما،حيدثالهذاأنمنالرغمعلىبالعكس،والعكس

علىيؤثرواأنميكنوالسيئنياجليديناألصدقاءأنداتأدركالوصف،هذامنإذن

شخصيةلديهمالذينأولئكهناكيزالالأنهمنالرغمعلىمنهم،كليفالسلوكأواألخالق

٤٦.صحيحوالعكسمؤسستهيفيبقىسيئةبشخصيةيتمتعونأصدقاءلديهمولكنجيدة
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المبحث الخامس
خاتمة

الخالصة.أ

صلفيف الةبالطلأخالقتكوينيفالعربيةاللغةمعلمةدور حولالبحثنتائجإىلاستناًدا

علىاحلصولميكنالسابق،الفصليفالباحثةالتيوصفهاتوسيتاندوكاباليةعالدرسةاملبالعاشر

:التايلالنحوعلىاالستنتاجات

نتائجمنباتوسيتاندوك،الية  العاملدرسةبالعاشرة يف الفصل بالطلأخالقيتعلقبفيما.١

يفجيدةجداالفعلهيبة بالطلأخالقأن. الباحثةالتيقامبهاوالوثائقواملالحظاتاملقابالت

. األصدقاءوزمالئهواملعلمنيالوالدينكالوحيااليوم،يفمراتمخسة بالطلصلى. املدرسة

احملتاجني،ومساعدةاملعلمني،مقابلةتعندالتحيابقولاحلميدةاألخالقأيًضاالطالبيعكس

يفيقومونالذينة بالطلكبعضيزاهلناالذلك،ومع. ذلكإىلموماأماكنهيفالقمامةوإلقاء

الالدراسة،أثناءالضوضاءجيعلممامتأخر،وقتيفالوصولمثلسيئةبأخالقاألحيانبعض

.األصدقاءمنوسخريةمرحبايقولون



٦٢

ة بالطلاألموروأولياءاملثايلة املعلمة هي بللطلاملعنويالتوجيهإجراءيفالدافعاملو الع. ٢

األلعابوهيةا لطلبأخالقتكوين يفاملثبطةالعواملأنحنييف. املدارسبينموظفيوالتعاون

.اإلنرتنتعرباألصدقاء

الية العاملدرسةبالعاشرة يف الفصل بتكوين أخالق الطليفالعربيةاللغةمعلمة لعبت. ٣

الذيالتعودتوكذلكوالتوجيهااجلهودخاللمنذلكمالحظةوميكن.دورًانشطًاتوسيتاندوكاب

منة بللطلبهحيتذىكنموذجنشطًادورًاالعربيةاللغةمعلمة لعبت. العربيةاللغةمعلمة بهقام

كليفوثابتةوحمرتمةوصادقةأنيقةمالبسواملرتديناجليدوالكالماجليدالسلوكعرضخالل

مثلجيدةبأشياءالقيامإىلة بالطلدعوةيفنشطًاادورًاأيضً العربيةاللغةمعلمة لعبت. شيء

جانبإىل. حلميدةاألخالقاتتعلقبجيدةأخرىبأشياءوالقيامالقرآن،وقراءةماعة،جبالصالة

شخصيةولهدائًمااخلريلفعلة بللطلواملشورةاإلرشادوالتوجيهأيًضايقدمالعربيةاللغةمدرس

سبيلعلىاملثال،هية بتكوين أخالق الطليفاللغةالعربيةمعلمة يستخدمهااليتالطريقة. جيدة

.والعقابالتعود،وطرقاملشورة،تقدمياملثال،

قتراحاتب. اإل

:التاليةاالقرتاحاتة الباحثيقدمأعاله،املبينةاالستنتاجاتعلىبناءً 
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وضعهيتمالذيالقانونينتهكونالذينة بللطلوالعقاباالنضباطمنمكتوبةمدونةهناك. ١

.أواملدرسةاإلعالناتلوحةعلى

.الفصلدخولقبلة بالطلتوجيهيفالباحثة أملت. ٢
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املالحق



PEDOMAN WAWANCARA

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Batusitanduk

Alamat Sekolah : Desa Bolong, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu

Responden : Guru Bahasa Arab

1. Bagaimana peran serta upaya yang  ibu lakukan dalam membentuk akhlak

siswa kelas X?

2. Apakah kendala-kendala yang ibu hadapi dalam pembentukan akhlak siswa

kelas X?

3. Bagaimana gambaran akhlak siswa kelas X?

4. Faktor apa saja yang mendukung dalam pembelajaran bahasa arab sehingga

terbentuk akhlak yang baik pada siswa kelas X?

5. Faktor apa saja yang menghambat pembentukan akhlak siswa kelas X?

6. Apa saja kendala-kendala guru dalam membina akhlak  siswa kelas X?

7. Bagaimana cara ibu sebagai guru bahasa arab mengawasi akhlak siswa?

8. Metode apa yang ibu terapkan dalam membentuk akhlak siswa kelas X?

9. Apakah penting bagi ibu membina akhlak siswa kelas X?

10. Bagaimana solusi dari ibu dalam menyikapi akhlak siswa kelas X yang kurang

baik?





PEDOMAN WAWANCARA

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Batusitanduk

Alamat Sekolah : Desa Bolong, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu

Responden : Siswa Kelas X

1. Apakah yang dilakukan guru sebelum pembelajaran inti ?

2. Tekhnik apa yang digunakan guru didalam proses pembelajaran?

3. Evaluasi apa yang digunakan guru setelah pembelajaran inti ?

4. Menurut kamu, apakah pelajaran bahasa arab itu membosankan? Kalau iyya,

kenapa? Atau tidak kenapa?

5. Apa faktor pendukung siswa dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa arab?

6. Apa factor penghambat siswa dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa arab





المقابلة للمعلمة
٢٠٢٠فبرايير ٢٢



عملية تعليم اللغة العربية
٢٠٢٠فبرايير ٢٠
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