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 اًحاة اًثاين

 إلظازاًيؼصي

  لِلة ٕاجناس اًخـملح اًفعي ألول : 

ف ٕاجناس .1  اًخـمل  ثـًص

 ىف املعاذز ٔبو ألذة. ؿىل اًصمغ ىصى الادذالفاث ىففِم اًخـمل  اًـثوز ؿًل ميىن

ىن من حِر املحسبٔ جن، ظَاكة فِم اًخـمل من لك ددري  . َفِٔبوخَ اًدضاتَ  سًو

اًخـمل ُو "حماوةل احلعول ؿىل اذلاكء ٔبو املـصفة".كاموش اٌَلة ألهسوهُس َة،  ىف
9

ُشا  

ف ًفِم ٔبن اًخـمل ُو وضاط ًخحلِق اذلاكء و حماوةل اًياش سّس حاحهتم ٌَحعول اًـمل  اًخـًص

 اذلي مل ؾصف من كدي.

اًخرش  فـي، ًابًخـمل ُو معََة حمنَة احلَات اًخرشًة. اًخـمل، فِم اًخـمل وفلا ٔلتو ٔبمحسي

إبحصاء ثلَرياث هوؾَة فصذًة حبَر ًخعوز سَووِم. مجَؽ ألوضعة وٕاجناساث احلَات ًُست سوى 

ُس هدِجة. ذلكل، هخاجئ اًخـمل. اًخـمل ًُس جمصذ جتصتة. اًخـمل ُو معََة  اًخـمل ًمت ثضلك وضط ًو

.خمخَفة من اًـمي ًخحلِق اًِسفل ومذاكمي ابس خزسام ٔبصاك
10

 

                                                 
9
 Tim Penyusun kamus Besar bahasa Indonesia, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka,2003), hlm. 17 
10

 S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2003), hlm. 131 
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و اًسَوك ىفاًخـمل ُو ثلَري  (M. Ngalim Purwanto) لاًمي توزواهخووفلا ً ، ُو

.ي حيسج من ذالل املٌلزسة واخلربتاًخلَري اذل
11

 

اًسَوك تفضي اخلربت  ىف، اًخـمل ُو ثلَري (S. Nasution) ياسوثَونوفلا ً 

.واملٌلزسة
12

 

ة ُو معََة زؤً (Jamil Suprihatiningrum) هلصومَي سفصحياث وفلا دل اما 

ة ثلَري سَوك فِ، فٕاهيا هخحسج ؾن هَ . ؾيسما هخحسج ؾن اًخـملومصاكدة وفِم يشء ما ًمت ثـَمَ

.الل اًخجازة اخملخَفة اًيت دلهيمخشط ٔبو فصذ من ذ
13

 

ف اًخـمل وفلا اول احلعول ؿىل معََة اًضرط حي (Slametoسالمِط)ً  واما اًخـًص

.اًخفاؿي مؽ اًحُئة ىفتخَ اخلاظة اجلسًست ثضلك ؿام، هدِجة ًخجص اًسَوك  ىفثلَري 
14

 

ة ثيفش توؾي ٌَ ؾيسئش،  ، حعول ؿىل تـغ اًخلَرياث اًسَوهَةاًخـمل ُو معََة جتاًز

ل ٔبن ًلاثفاؿالهتا مؽ اًحُئة. ميىن  ىفمدارشت نخجازة )متاٍزن(  كريمدارشت ٔبو  ثضلكسواء 

ؤذي ٕاىل ثلرياث  املـصفة واًفِم  ىفاًخـمل وضاط ؾلًل ٔبو هفيس حيسج ابًخفاؿي مؽ اًحُئة ًو

 واملِازاث واًلمي واملواكف. 

 ٕاجناس اًخـمل .2

                                                 
11

 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 85. 
12

 S. Nasution, Didaktis Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 34. 
13

 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi, (Jogjakarta: ArRuz Media, 

2013), hlm. 15 
14

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

hlm.2 
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،  م قحلِلِا وفـَِا وما ٕاىل ركلإلجناس ُو اًيدِجة اًيت
15

 WS)اما وفلا ًو.ش. وىاكل  

Winkel)  جناخ ألؾٌلل اًيت ميىن قحلِلِا. ُو صِاذت ؿىل ٕاجناس
16

  

يال ٔبزً  ٕانٌلل يشء. ىفن ، فٕان إلجناس ُو كسزت وهمازت وموكف اًضرط فىوفلا ًًز
17

 

اًفعي  ىفن معََة اًخـمل اًسؤال ُو قحلِق اًعالة اذلٍن ًيفشو  ىفٕان قحلِق إلجناس 

واملخوكـة ، وابًخايل إلجناس امللعوذ ُو هدِجة ًـمََة ٔبوضعة اًخـَمي واًخـمل اخملعط ًِا ادلزايس

صلك  ىف، وتَئهتم. وميىن زؤًة ُشٍ إلجناساث من ذالل الادذحازاث من الافصاذ, املـَمني

تعاكاث اًخلاٍزص واًخلَرياث إلجياتَة من اًعالة اذلٍن ًلومون تبٔوضعة  ىفألزكام املوحوذت 

 ًخـَمي واًخـمل. ا

ة ٕارا  رشخ مـىن إلجناس اًخـملوفلا خ. ٔبتو ٔبمحسي  ؿىل اًيحو اًخايل: من اًياحِة اًيؼًص

ٍز . ميىن ٔبن ٍىون معسز ثـز ُاُياك مِي هحري ًخىصاز  واكن اًًضاط ميىن ٔبن ٍصيض حاخة، 

صًًي )كمية، ثلسٍص ثفسري زحًِا )اذلاش ٌَخحلِق و ( وميىن ٔبن ٍىون ذااحذضان ،اًخـمل حُو

(.احلال
18

 

فاث اًوازذتاسدٌا ُو مثال ؿىل هخاجئ اًخـمل  الاجناس اًخـملالاس خًذاح ٔبن  ًذا ٕاىل اًخـًص

ًواهجَ اًعالة. معََة اًخـمل  اًيت حعي ؿَهيا اًعالة من معََة اًخـمل ٔبو اًًضاط اذلي 

ٕاثلان املـصفة واملِازاث اًيت ثثخت من  ىفؿىل اًلسزت اًيت قحسج تـس ٔبن ًخـمل اًعالة يؼوزامل 

 اًلمية ٔبو اًيدِجة.  ىف مؤنسّ اًخـمل و  هخاجئذالل 

                                                 
15

 Poerwadimanta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hlm. 768 
16

 Winkel, Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar (Jakarta: Gramedia, 1984), Hlm. 162 
17

 Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 2. 
18

 http://www.belajarpsikologi.com. 

http://www.belajarpsikologi.com/
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 اًخـمل ٕاجناس اًـوامي املؤثص  .3

خـمل اًعالة ٕاىل هوؿنياً  املؤثص  اًـوامي ، اًـاملي نٌل
19

 

 اًـوامي ادلاذََة ٌَعالة  (1

وًوحِة فى. اجلواهة اً 1: ، ويهحواهة 3اًعالة  وجضمي اًـوامي اًياصئ من ًز

ا.. اجل. 3. اجلواهة اًيفس َة )اًصوحِة( و 2ًة( س)اجلس  واهة إلُز

  ًوًوحِةفي اًاجلواهة  ( بٔ 

، اًـامةًضرط ًة ااجلسساحلاةل و  ،ابحلاةل ٌل ًخـَقفى خؤثص اًخـملاً ًوًوحِة في اجلواهة اً

 ىف ًخـَق تؼصوف اًعحة بٔو اجلسم مثي املصأ ٔبو حسوج ارعصاابث فاميؿىل سخِي املثال 

احلفاظ ؿىل  ذلاكل، مس خحةّ اًخـمل.  ىفظـوابث اجلسم اًياكط اًصكِق خيضؽ وػائف اجلسم. 

اًلشايئ ٔبو اس هتالك ألظـمة امللشًة  بٔمناطًَاكة اجلسم وثيؼمي ٔبمناط اًصاحة اجلَست وثيؼمي 

 واًعحَة. 

ؿىل ٔبن اًعحة واًـجز ًؤثصان ( Slameto) سالمِط ، ًشهص ًخـَق اذشا اًـاميفامي

.ي معََة ثـمل اًضرط ٕارا ثـعَت حصخَثخـعثـمل اًعالة. 
20

 

 اجلواهة اًيفس َة  ( ة

                                                 
19

 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005), hlm.132 
20

 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 117 
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خؤثص ؿىل مكَة اً ركل اجلواهة اًيفس َة  ىفري من اًـوامي مبا اًواكؽ ُياك ؿسذ نث ىف

. مس خوى 1ٔبساس َة يه: يؼوز ، من تني اًـوامي ؿمل اًيفس امل ًىنوهوؾَة ثـمل اًعالة. 

حة اًعالة . م3ًىداز . موكف ا2اذلاكء  . ادلافؽ اًعاليب . 5ابًعالة  َي. امل 4ُو
21

 

 اًـوامي اخلازحِة ٌَعالة  (2

ًـوامي اخلازحِة ٌَعالة من ثخىون ا دلاذََة ٌَعالة، وفلا ملَِحني صَمثي اًـوامي ا

، ٌُل: اًـوامي اًحَئِة والاحامتؾَة واًـوامي اًحَئِة كري الاحامتؾَة.هوؿني
22

 

 اًحُئة الاحامتؾَة  ( بٔ 

ني وسمالء ادلزاسة فنيالاحامتؾَة ٌَمسزسة مثي املـَمني واملوػاًحُئة  ميىن ٔبن  إلذاًز

وا منورح املخـاظف وػِص واًسَوك  موكفػِصوا اًعاًة ٌَخـمل. املـَمني اذلٍن  ؿىل حٌلشثؤثص 

 ىف سمخ ٕاجيايبواملياكضة، ميىن ٔبن ٍىون املثال اًلصاءت ، ثـمل ىفدعوظا  واحهتاذحِس  مثال

 . اًعالة ثـمل

، واجلريان ٔبظسكاء ئة الاحامتؾَة ٌَعالة ُو اجملمتؽ، واذلي ًخضمن اًحُ ؿالوت ؿىل ركل

وألظفال اًـاظَني  فح املخلضّ فِمسن اًع  اًحُئة ىفمتـَة ٌَـحة حول اًلًصة اًعالتَة. ٕان حاةل اجمل 

اًعالة ظـوابث ؾيسما حيخاحون  هوؿا س َواخَٔبوضعة اًخـمل.  ىفاملثال س خىون مؤثصت خسًا 

 ٕاىل ٔبظسكاء ٌدلزاسة. 

                                                 
21

  Muhibin Syah, Op.cit. hlm. 134  
22

  Muhibin Syah, hlm 136 
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ٔبوضعة اًخـمل يه الآبء وؿائالث اًعالة  ىفاًحُئة الاحامتؾَة اًيت ثؤثص ثضلك هحري 

اث فىٔبهفسِم. ميىن ٔبن حىون دعائط ألُي وممازساث ٕاذازت ألرست واًخوحص ألرسي وادلميوقصا

ت اًيت ئة ؿىل ٔبوضعة اًخـمل وهخاجئ اًخـمل. ؿامي ألرس اًـائََة )موكؽ املزنل( الآثز اجلَست واًسُ 

 : ٔبثصث نثريا ؿىل اًخـمل ُو

 وػَفة اًوادلٍن  (1

، واحذَاخاهتم ألساس َة ابء ذامئًا ؿىل احذَاخاث ألظفالجية ٔبن حيافغ الٓ 

والاحذَاخاث اًـلََة والاحامتؾَة. حيخاح ألظفال ٕاىل زؿاًة مدارشت من بآبهئم. ًىن ًُس ادلَؽ 

 ، ذلا فٕان اُامتم الآبء ابٔلظفال ًيلعِم. ل. ُشا ٔلن الآبء ًـمَون ًومًِاًفـي ركل ًٔلظفا لآبءا

لك ًوم ًخجول  ىف، كال سهَة ذزوخاذ ٕان ألصزاص اذلٍن ًـمَون كََاًل ُشٍ احلاةل ىف

تلَة  س َواخَ ٔبظفاهل ؤبرسثَ ،ل ٔبو املىذة ٔبو اجملمتؽ اخلازيثلَري اًِواء تني املزن  ىفذامئًا 

، مصاتخ وسـَس.ُاذئ
23

 

 ىفاملواكف واًسَوك  ىفىل مسى ثبٔزري الآبء ؿىل ألظفال، سواء من ُشا اًصٔبي ًسل ؿ

ا ميىن اُامتهمم ابٔلظفال ثضلك هحري. ُش، ًيرفغ يثـمل ألظفال. الآبء اذلٍن ًًضلَون ابًـم

 ًَحِسج  ألظفال الاحامتؾَني ًُسوا حًِسا  و، واذلاكء ٔبن ًؤذي ٕاىل اٍمنو اجلسسي، واملضاؾص

من الاُامتم س َىصش الاكذعاذ اًىثري  ل ًًضلي ابًـمي والآبء . جناس اًخـملٕاىل اخنفاأ الا

 . ًٔلظفال

                                                 
23

 Zakiyah Darojad, Kesehatan Mental, cet. 7 (Jakarta: Gunung Agung, 2003), hlm. 77. 



15 
 

 

  الآبءاحلاةل الاكذعاذًة  (2

ٔبمي اًوفاء  . ًـمي اًخرش ؿىلاًضرط ؿساذ امال ىفًلوًة ذذي اثتت و  ًـعياًـمي 

 الاحذَاخاث املاذًة واًصوحِة.  ،ابحذَاخاهتم اًَومِة

اًعفي.  خاحؤبذواث اًخـمل اًيت حي  تؼِوز إلكذعاذًة ٌَوادلٍن سُمت اًوفاء جبمَؽ وسائي

، حبَر حىون راكء  اًلشاء امللشي ٔلظفاهمفريء ًخو ًلآب ًـني اًفصظة ةفِحذَاخاث اكاب، نشكل

س خجَحون ٌَمـصفة اًيت ًخَلوهنا.   ألظفال ٔبرهَاء ٌو

الكة مبـَوماث فَمييج ٕان ثبٔزري اًؼصوف الاحامتؾَة الاكذعاذًة ًٔلرست هل ؿل كا

.ؿائةل مزذُصتًبئت ألظفال ألرهَاء من  الاكَة ىف ،اس خرحازاث ألظفال
24

 

 ابًـىس، املزنل ىفاًفصص ًٔلظفال ٌَخـمل  ثوفص اًلسزت الاكذعاذًة ًلآبء اًـسًس من

ٔلن  املزنل ىفمؽ فصص اًخـمل ًٔلظفال ميىن ٔبن ثخساذي اًفلازء  ث الآبءاحملصومني اكذعاذًي

 ًلآبء، احلاةل الاكذعاذًة اىل ركل. الاوضلاًِاظفاًِا ملساؿست انذزا ٌسّرص ظاكة الاالآبء 

 س خؤثص ؿىل ثعوز ألظفال وثـَمِم. 

حمنَة ألظفال. ٕارا نيا هـخلس ٔبن وحوذ  ىفالاكذعاذًة ًِا ذوز اًؼصوف الاحامتؾَة 

 ألرست، وسوف قحعي ؿىل فصص ٔبوسؽ ىفألظفال  ًواخَاملواذ اًضامةل  اًحُئة ة،فِاك اكذعاذًة

ص املِازاث اخملخَفة ميخكل ٔلن  . الآبهئم ألذواث اًالسمة من فريميىن ثو  ًخعٍو

                                                 
24

 H.M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, 

(Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm.  85 
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ص همازاهتم مؽ وحوذ ؿسذ اكف   ، من الآبء والاُامتم الاكذعاذي، ميىن ًٔلظفال ثعٍو

ط ثضلك ٔبفضي. وابًخايل من اًواحض ٔبن احلاةل الاكذعاذًة ًٔلرست حصثححبَر ًـمي اًخـمل 

، سُمت اًوفاء مبصافق اًخـمل ازثحاًظا وزَلًا تخـمل ألظفال ٔلن مؽ ثَحَة الاحذَاخاث ألساس َة

ن ، فإ ٔبرست فلريت ىفرا اكن اًعفي ًـُش ، إ ابًـىس. و تري هح ثسِولوسُمت قحلِق حالث اًخـمل 

خلَق ػصوف  اًيت لثسمع ا جيـي اًعفي مدضامئًا وؾلست اًيفسمم ألساس َة ل ثخحلقاحذَاخاثَ 

 ، حبَر ثيرفغ ٕاجناساثَ اًخـَميَة. اًخفيضخـمل اً 

 اًحُئة كري الاحامتؾَة  ( ة

ل اذلي ، واملزن كري الاحامتؾَة يه مدىن املسزسة واملوكـِا اًـوامي اًيت جضمي اًحُئة

 ؤبذواث اًخـمل، وػصوف اًعلس، ووكت اًخـمل اذلي ٌس خزسمَ اًعاًة واملوكؽ، فًِـُش 

 قحسًس مس خوى جناخ ثـمل اًعاًة.  ىفاًعالة. ثـخرب ُشٍ اًـوامي ٌَمساؿست 

 ٕاجناس ثـمل اٌَلة اًـصتَة  .4

 ٌَلة اًـصتَة ( بٔ 

ىن  ىفاٌَلة ًِا ذوز همم ٌَحَات اًخرشًة. اٌَلة ل جس خزسم  احلَات اًَومِة فلط ًو

ش مجَؽ اوضعة احلَات اًخرشًة. اٌَلة يه امللِاش ميىن من ذالل ِف جس خزسم اٌَلة اًضا ًخي 

ثلسم الامة. ىفمـصوف اًخلسم والاوسحاة اًثلافة. تـحازت ٔبدصى، اٌَلة يه احس اًـوامي 
25

   

                                                 
25

 Al-Mujadid, Belajar Bahasa Arab Itu Mudah. (Yogyakarta: UMY, 1998), Hlm 23 
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س اًلصبٓن، و  ىفاٌَلة اًـصتَة يه واحست من اظوال اٌَلاث  ا فهيوخَ الازأ، ًلة اًخسٌز

لس خىضاف اًلصبٓن. ابفرتاأ ان اٌَلة اًـصتَة  اًـسًست من املزاًي. ذلاكل نرث من اًـٌَلء ًسزسوهنا

ثـَمي  ىفس َا تسٔبث ثلسمي و ثلوي املهنج واحدة ًخسزس هيا، ونرث من املئسساث اًخـَميَة الاهسوهُ 

 املخـَلة ابًلة اًـصتَة.   اٌَلة اًـصتَة. ذلاكل نرث من املوروؿاث

ف ثـَمي اٌَلة اًـصتَة  ( ة  ثـًص

اًعيـة  ثـَامي و ًلال ؿَّمَ  -ًـملّ  -ؾيس كاموش امليجس لكمة "ثـَمي" ٌض خق من ؿمل 

ا مبـىن حـهل ًـمل. وكرُي
26

 

َني يف ؿمل اًرتتَة ماًًل  :ٔبما مفِوم اًخـَمي ؾيس تـغ املُؤ

ؾيس ادلنخوز دمحم ؿىل اًسٌلن ٔبن اًخـَمي ُو ٕاًعال املـمل اًـمل واملـصفة ٕاىل ٔبرُان  (1

لة إلكذعاذًة اًيت ثوفص ًلك من املـمل  لة كومية ويه ظًص واملخـمل اًوكت  اًخالمِش تعًص

واجلِس يف سخِي احلعول ؿىل اًـمل واملـصفة.
27

 

هلي املـَوماث من املـمل ٕاىل ؾيس ظاخ ؾحس اًـٍزز ؾحس اجملَس ٔبن اًخـَمي ًلعس تَ   (2

املخـمل املخَلي اذلي ًُس هل ٕال ٔبن ًخلدي ماًَلَِ املـمل.
28

 

 ؾيس ألس خار ادلنخوز زصسي ٔبمحس ظـمية مععَح اًخـَمي ُو ٔبهَ معََة ٕاؿاذت تياء اخلربت (3

restructuring  اًيت ٍىدسة املخـمل تواسعهتا املـصفة واملِازاث وإلجتاُاث

                                                 
26

 526،)ص.  1976لويس هعلوف، املنجد و اإلعالم، )بريوث : دار املشرف،   

27
 ) 12 1983حمود على السواى، التوجيه يف تعلين اللغت العربيت، )القاهرة: دار املعارف،   

28
 59التدريس، )القاهرة: دار املعارف، دوى التاريخ(، ج. األول ,ص. صاحل عبد العزيز عبد اجمليد، التربيت وطرق  
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ازت ٔبدصى ٍلوع ألساًَة اًيت ًمت تواسعِا ثيؼمي ؾيارص اًحُئة احملَعة واًلمي.....ٕاهَ تـح

ة  ابملخـمل ميثي ما ثدسؽ هل لكمة اًحُئة من مـان من ٔبخي  اندساتَ ذرباث حصتًو

29مـَية.
 

ف اًساتلة فذـَمي اٌَلة اًـصتَة ُو ٕاًعال املـمل مـَوماث اٌَلة اًـصتَة  تياء من اًخـاًز

ؿاذت تياء ذربت اًيت ٍىدسة املخـمل تواسعهتا مـصفة اٌَلة اًـصتَة وهمازاهتا ٕاىل ٔبرُان املخـَمني وإ 

 واجتاُاهتا.

ـمتس ٕاجناس  ٕاجناس ثـمل اٌَلة اًـصتَة ُو هدِجة اًيت حيعي ؿَهيا اًعالة من ٔبؾٌلهم، ًو

َ عَق اًعالة ان ٍىون انحجني  ٕارا  اًخـمل اجلَس واًس ئي ؿىل اجلِس اذلي ثيفش اًعاًة. س 

يف ُشا اًححر ُو اًلمية اًيت حيعي  ٕاجناس ثـمل اٌَلة اًـصتَةفٕان كمي اًيجاخ ىف اًخـمل. ٔبػِصوا 

 ؿَهيا اًعالة تـس اثحاع معََة اًخـمل اٌَلة اًـصتَة.

 (SMA) املـِس إلساليمكري  مذرصحاملـِس إلساليم و  مذرصح .5

املخرصحون مه اذلٍن حرضوا ٔبو ختصح من املسزسة ٔبو اًلكَة. ،اًلاموش الاهسوهُس َا
30

 

 رصححني ٔبن املخ ىف. املـِس إلساليم ىفاًعالة اذلٍن حرضوا  املـِس إلساليم مذرصح فٕان

 . املسزسة اًـامةاًعالة اذلٍن حرضوا من  (SMA) املـِس إلساليممن كري 

                                                 
29

شدي أمحد طعيوت، تعلين العربيت لغري الناطقني هبا هناهجه وأساليبه، )إيسيسكو:هنشوراث املنظوت اإلسالهيت للتربيت والعلوم   
 45)ص  1989والثقافت، 

30
 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: CV. Widya Karya, 

2011), hlm.31 
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املسزسة حني مهنج  ىفحصنز ثضلك هحري ؿىل اًخـَمي ادلًين.  املـِس إلساليممهنج 

حا ٌَعالة، خمخَفة اب ىفثـمل اٌَلة اًـصتَة  اًخـَمي اًـام. ىفحصنز  اًـامة ملسزسة املـِس ًُس قًص

ٔبؾصف  ـِسامل  املسزسة. ذلا فٕان دصجيي ىفسزش انذزا ما ً اذزوش اٌَلة اًـصتَة يه ذزوس اًـامة

 .(SMA) املسزسة اًـامة صجييمس حلا ابدلزوش اٌَلة اًـصتَة ملازهة خب

 ىفة اًخـَميَة ٌَعالة فىاجلامـة سوف ثخبٔثص ثضست من اخلَ  ىفاٌَلة اًـصتَة   ةذـَمم 

 املس خوى اًساتق. ُشا ٌسمى ابًفِم ٔبن اًخـمل اجلَس ُو اًخـمل املس متص واملخواظي.

  ـِس إلساليمامل  .6

َـين مزنًل مؤكذًا مثي اً  املـِسٌُل  من لكمخني  مـِس إلساليمًخبًٔف مععَح 

  Dhofier ) فرىساخمسازي ذو واملِاحؽ حِر ًسزش إلسالم. وفلا  اكامت املسزسة

Zamakhsari ) ُو:  املـِس مععَح 

جسمى الٔهواد ٔبو املساهن املحًِة من  اًعالةِاحؽ امل ًبئت من الاؿرتاف  ـِسامل مععَح 

بئت من لكمة املـِس ًحني ٔبن لكمة  ىف. همجؽٔبو  لىزْ ًـين  فٌس.اخليزان ٔبو من اًلكمة اًـصتَة 

املـِس.ـين ٕاكامة "  ً an )ٔبن(" وثًهتيي جلكمة " pe )ف(" اًيت ثحسٔب جلكمة " اًعالة"
31

  

 :  تنيفامي ، املـِس إلساليم اًخـًصفؾن املععَحاث ُياك اًـسًس من بٓزاء اخلرباء نٌل 

 : ( Imam Bawani) إلمام ابواين وفلا ٌدلنخو ( بٔ 

                                                 
31

 Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai, (Jakarta: 

LP3ES, 1985), hlm. 18 
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 اكملاكل ٔبو املسزتني يه مؤسسة مـلست ٔبو ثـَميَة. ُياك ؿسذ من هيي املـِس إلساليم

ياك ؿسذ من اًصئُس َني  ىفًَومِة ، ومتخَئ احلَات اُياكًسزسون وتـضِم ًلميون  اًعالة، ُو

.اجملمؽ مؽ اجلو ادلًين
32

 

سحو وبٓدصون:   ( ة  وفلا ٌدلنخوز مصوان ساًز

واًخـَمي ألكالة اًرتتَة  ىف ؤسساث اًرتتَة واًخـَمي إلساليميه م مـِس إلساليم

 ابهسوجنانٔبو  ( sorogan))اًيؼام ُو اًسوزوكان الكس َيككري  ملياس حةابمتيح 

(bandonganً حِر )اًـؼام اٌَلة اًـصتَة من كدي اًـٌَلء اًىذة املىذوتة  جسدٌسهيي  ـمل

.املـِس ىف همجؽٔبو  فٌس. ىفًـُش  اًعالةحني ٔبن  ىف، مٌش اًـعوز اًوسعى
33

 

 : فريوفلا ًزخمسازي ػ  ( ث

سزسون  يه هماحؽ ثـَمي ٕاساليم املـِس إلساليم ثلََسًة حِر ًـُش اًعالة مـا ًو

حِر  ـِسامل ٍلؽ  ىف املِجؽ ٌَعالة ميىن، هييمـمل واحس بٔو ٔبنرث ًـصف ابمس قحت ٕارشاف 

، وألوضعة ادلًًِة ألدصى.ًوفص مساخس ٌَـحاذت، قصفة ٌَخـملًـُش هيي و 
34

 

ف املشهوزت يه مؤسساث ثـَميَة  املـِس إلساليم، ميىن الاس خًذاح ٔبن من اًخـاًز

اكًـاذت ايل ، املـِس إلساليماًيت متي  ذاظةاو اًصمسَة اًضرعَاث ؾيس   جىييٕاسالمِة 

                                                 
32

 Imam Bawani, Segi-segi Pendidikan Islam, (Surabaya: Al Ikhlas,t.th), hlm. 161 
33

 4Marwan Saridjo dkk., Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia, (Jakarta: Dharma Bakti, 1980), 

hlm. 9 
34

 Zamakhsari Dofier, Op Cit.,  hlm. 44 
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. وابملثي مؽ املـِس إلساليمتُئة  ىفمكؤسسني ومسزتني ومسؤوًني ومصتني ًـُضون خاهة هيي 

 ادلٍن. ؿمل احلَات اًَومِة مََئة ٔبوضعة اًخـمل  ىفؿسذ اًعالة اذلٍن 

رهص ٔبن مخسة مىوانث  (Mustofa Syarifف )ًمععفى رش ٔبما ابًًس حة ًصٔبي 

ماذي، ىون امل ، اًفٌس. ُواًعالة هيي، املساخس،، ويه إلساليماملـِس  ىفزئُس َة موحوذت 

.كصاءت اًلصان يه مىون كري ماذيو 
35

 

ف ًعف املىوانث:  س من اًخفاظَي، فٕان املًؤ  ملًز

  هيي ( بٔ 

36مجَؽ ؿٌَلء إلسالم.رهص ـين هيي وفلا ٌَلة ً
 هيي، املـِس يه املىون اًصئُيس  هيي 

 . املـِسٕلذازت ا ىف هييًـمتس ؿىل كسزت  املـِس، حبَر ثلسم منو وثعوز املـِسمؤسس 

 اجلاوي ًثالج ذزخاث خمخَفة:  ىف هيي، جس خزسم لكٌلث وفلا ٔلظهل

 Garuda هيي، ؿىل سخِي املثال "امللسسةِا فى ، ٌَـيارص اًيؼص وـيوان خفصي (1

Kencanaكرص ًوحِااكزات. ىفًلعاز اذلُيب مس ا" ٌس خزسم ل 

 ٍىصم ٌَمس يني ثضلك ؿام.  (2

لومون  زئُس املـِس ؽ ًضـة إلسالم اذلي ٔبظحح اجملمت اًـيوان املـعى من (3 ًو

.ذة إلسالمِة اًالكس َىِة ًعالاذمتخسٌزس اًى 
37

 

                                                 
35

 Mustofa Syarif, Administrasi Pesantren, (Jakarta: Paryu Barkah, t.th), hlm. 6 
36

 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), 

hlm.186. 
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خاوت  ىفاًـٌَلء.  رهصجية اًخبٔهَس ُيا ؿىل ٔبن ذرباء املـصفة إلسالمِة تني املسَمني 

، الٓن نثري من اًـٌَلء ييرهص جى املـِس إلساليمَلوذون اً اًوسعى ورش. خاوت ٌسمى اًـٌَلء 

ةاملـِسؿىل اًصمغ من ٔبهنم مل ًلوذوا  هيياجملمتؽ نٌل ذؿا  ىفاملؤثص  ، املـِسثلََس مؽ  . مؽ ؿالكة كًو

 ؿائالث إلسالمِة اًخلََسًة. ًدسمَة اًـٌَلء من  هييؿاذت ما ٌس خزسم ًلة 

ُو معسز معَق  هييٕاىل ممَىة ظلريت حِر  املـِسثـخلس ٔبهَ ميىن جضخَِ  هييمـؼم 

.اًحُئة املـِساحلَات  ىف الٌَسَعة واجمل
38

 

 مسجس ( ة

ق إلسالم. املسجس ُو ماكن ٌَـحاذت ؾن ظًص
39

املسجس ُو ٔبحس اًـيارص  

ـخرب املاكن  املـِساًيت ل ميىن فعَِا ؾن   . اًعالةًخـَمي  الاوسةًو

هؼام اًخـَمي من  اًضموًَةُو مؼِص  ـِساًخلاًَس امل  ىفٕان موكؽ املسجس مكصنز ٌَخـَمي 

إلساليم اًخلََسي.
40

  

املساخس مٌش سمن اًييب ل ٍزال  ىف املصنزهؼام اًخـَمي إلساليم اس متصاز  وتـحازت ٔبدصى

 . ـِسهؼام امل  ىف امليحـر

 ظاًة   ( ج

                                                                                                                                      
37

 Zamakhsari Dhofier, hlm. 55 
38

 ibid, hlm. 56 
39

 Muhammad Ali, Op Cit., hlm. 244 
40

 Zamakhsari Dhofier, hlm. 49 
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ف اًعالةامس  املـِس إلساليموؿاذت ما ًعَق ؿىل ظالة  مثي  اًعالة. ًمت ثـًص

ئم اذلٍن ًسزسون  .إلساليماملـِس  ىفٔبًو
41

  

 : اًعالةُياك ٍلوؾخان من  املـِسوفلا ًخلاًَس 

 ىفاملس خوِظْن من املياظق اًيائَة  اًعالة و، ُو(mukim) ملمي اًعالة (1

 . املـِس

اًيت ؿاذت ل  املـِسمن اًلصى حول  اًعالة و، ُو(kalongاكًوغ ) اًعالة (2

.املـِس ىف ًََر
42

  

  همجؽ ٔبو فٌس. ( ح

َ من ٔبخي فىٔبو املِجؽ ُو ؾحازت ؾن مًضبٔت بٔو ماكن ٌَـُش  ـِس ٕان امل نٌل موحض 

 . املـِس إلساليم ىفذالل ادلزاساث ادلًًِة  املـِسظالة 

 ثالوت  ( خ

اًـٌَلء. ُشا  مىون كري ماذي هيسف ٕاىل ثثلِف احملمتَني ة يهادلًًِ تَةاًخـَمي ٔبو اًرت 

.صلك املسزسة ىفت اًخـَمي اًصمسي ، ُو ؿاذاًخـَمي ثسخة ثبٔزري اًخعوزاث املهنجَة
43

 

 : فريساخمسازي ػمث رهص 

                                                 
41

 Imam Bawani, hlm. 167 
42

 Zamakhsari Dofier, op.cit. hlm. 51 - 52 
43

 Mustofa Syarif, hlm. 6 
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م همٔبذزحت ثسٌزس املـصفة اًـامة وجزء  املـِس إلساليمالٓن ؿىل اًصمغ من ٔبن مـؼم 

، ٕال ٔبن اًخسٌزس إلساليم ٌَىذة اًالكس َىِة ل ٍزال املـِس إلساليم صتَةح ىفومذاكمي 

عى وجِس ملواظةل اًِسف اًصئُيس  إلسالمِة ايل املواًني  اًـٌَلء ًخثلِف احملمتَني املـِسًـ 

اًخلََسًة.
44

  

صف ثعوزٍ ىف تني  ًـملابملؤسساث اًخـَميَة اًالكس َىِة اًيت  املـِس إلساليم، ل ثـ 

ىن مكؤسسة ثـَميَة جتمؽ تني الزيني. ثـصف اًـَوم اًـامة واًـَوم إلسالمِة املـِس ، ًو

 حسًر. مـِس حسًثة ٔبو  إلساليم

  املـِس إلساليم ُسف (5

ٔلُساف يه مفذاخ اًيجاخ اًخـَمي ُو حزء مذاكمي من اًـوامي اًخـَميَة. ا ُسف

، ابٕلرافة ٕاىل اًـوامي ألدصى راث اًعةل: املـَمني واًعالة وألذواث اًخـَميَة اًخـَميي

، اًِسف. وذلكلواًحُئة اًخـَميَة. وحوذ ُشٍ اًـوامي ألزتـة ل مـىن ًِا ٕارا مل ًمت ثوحهيِا من 

حبَر ًمت ذامئًا ثـسًي املواذ واًعص. معََة اًخـَميَة  ىففٕان اًِسف هل موكؽ حِوي ٌَلاًة 

اجلواهة. ألُساف كري اًواحضة س خحجة لك ُشذواث اًخسٌزس وفلًا ًٔلُساف. وبٔ 
45

 

ص ُ املـِس إلساليماًخـَمي  ُسف، (Mastuhu) س خحوفلا مل  و ذَق وثعٍو

 كدي ٌَمجمتؽ س ٔبو امليلاذفِ، م هللا، خشعَة هخِةل ايل  بٓمٌوا واًخلى، ويهاًضرعَاث إلسالمِة

ىل اًوكوف وحِسا وحاسما كال اًييب دمحم )اًس ية( وكاذز ؿ، نٌل او موػف اًـام ذاذمان ًعحح 

                                                 
44

 Zamakhsari Dhofier, hlm. 50 
45

 Mujamil Qomar, Pesantren; Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 3 
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وسط اجملمتؽ )ؾز إلسالم واملسَمني(  ىف مة، وورش ادلٍن ٔبو ذمع إلسالم وجمس الاموكف ىف

.َةوحة املـصفة من ٔبخي حمنَة خشعَة إلوساه 
46

 

ُو ظحاؿة اًـٌَلء. املـِس وضف ؿًل هَا مـعوم ٔبن ُسف
47

ُشا الافرتاأ مذبٔظي  

حا مجَؽ ادلزاسة ادلًًِة. وجباهة ىف  كسوتاذلي ٔبظحح اًـٌَلء ركل،  اجملمتؽ ٔلن ادلزوش امللسم ثلًص

 . ـِسدصجيي امل  مناجملمتؽ ميىن ٔبن ًلال 

 ُو نٌل ًًل:  املـِس إلساليم ُسففٕان  نخاة املـِس ىف، نٌل اًـام الفخب

 اًـام  ُسف (1

ة اًحاوضاس َال اخملَط املحَف ٕاوضاء ثـَمي ، اًلاذٍزن ؿىل املفـم ابحلًَو

 إلسالم ملعَحة حِات املصء، وألرست، واجملمتؽ وألمة وادلوةل. 

 اص ُسف اخل (2

حىت ًرثي ؿىل  املـِس إلساليمٔبفضي  ىفثـٍزز حو احلَات ادلًًِة  ( بٔ 

 ( اًعالةزوخ ظالاذم )

 اًفِم ادلًين من ذالل ثـَمي ادلٍن إلساليم  لسميث  ( ة

ص املواكف ادلًًِة من ذالل ممازساث اًـحاذت   ( ث  ثعٍو

 اوزتواملياظق اجمل املـِس إلساليم ىفقحلِق إلدوت إلسالمِة   ( ج

 اًصًيرة ٌَعالة َمي املِازاث املسهَة واًصفاَُة ثـ لسميث  ( ح

                                                 
46

 Ibid., hlm. 55-56 
47

 Ali Ma’shum, Ajakan Suci, Ismail S. (ed), at. al, (t.tp: LTN-NU DIY, 1995), hlm. 97 



26 
 

 

من قحلِق  املـِس اًيت متىناًسـي من ٔبخي قحلِق مجَؽ مصافق   ( خ

ألُساف اًـامة.
48

 

ُو جضىِي  املـِس إلساليم ُسف، ميىن الاس خًذاح ٔبن ألُسافمن تـغ 

 ست ٌدلٍن واجملمتؽ وادلوةل. فى، حىت حىون م سالمِة ثـاًمي إلسالم وممازس هتااًضرعَاث الٕ 

  املـِس إلساليمظص. اًخـمل  (6

 : املـِس إلساليم ىف من تني ظص. اًخـمل اًخعحلي

لة  ( بٔ   (Sorogan)ان كسوزو ظًص

، مؽ املـمل اًعالةُو اًخـمل اًفصذي حِر ًخـامي  (Soroganان )كسوزو  "

.اًثينيتني مذحاذل ثفاؿي 
49

لة اًسوزوكان ُو ،خاهة ركل   اًعالةوضاط ثـَمي  ظًص

ٍصنز ؿىل كسزت ألفصاذ، قحت ٕارشاف الاس خار ٔبو هيي.
50

  

لة ابهسوجنان   ( ة  (bandongan)ظًص

لة  لة( bandonganابهسوجنان )ظًص عاان جسمى ظًص  ، ويه(wetonan) ًو

لة  ؽ ٕاىل اواملس متاذلٍن سُس متـون  اًعالة ايل ٍلوع الاس خارٔبو  هيياذا  ثيفشظًص

 . هيي اذلي كصءاًىذاة 

لة حماذزة  ( ث   ظًص

                                                 
48

 Djamaluddin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung, Pustaka Setia:1999), Hlm. 108 
49

 Armai Arif, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta:Ciputat Press, 

2002), Hlm. 150. 
50

 Mahmud, Model-Model Pembelajaran Di Pesantren, (Jakrta: Medai Nusantara, 2006), Hlm. 51 
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لة "حم ايل اًعالة  املفرتأاًخحسج ابٌَلة اًـصتَة  ىف" يه متٍصن ذزةاظًص

.مـِس  الاساليم ىفماذام 
51

 

 وذوزٍ املـِس إلساليموػَفة  .7

مؽ اجملمتؽ ألوسؽ.  املـِس، انري الٓنذدول إلسالم حىت  اًلصن هفس ىفمٌش ٕاوضائ 

كاذزت ؿىل مواهجة احذَاخاث اجملمتؽ. وابًخايل  املـِس إلساليم، و مؽ اؿاىهتا املـِس إلساليمحمنو 

دلًَ وػَفة واحضة. املـِسفٕان 
52

الان زؤًة وموكؽ  تساٍهتا حىت ىف املـِسوػَفة  ورـتوكس  

ألسمٌة املحىصت )سمن اًض َخ مولان  ىف املـِس إلساليماخلازي اذلي ثلري.  وثعوزُا ًـمل

ماكل ٕاجصاُمي( ثـمي مكصانز ٌَخـَمي وإلراؿة إلسالمِة. لك من ُشٍ اًوػائف ثخحصك دلمع. 

 ت هوس َةل ًحياء هؼام ثـَميي. حني اس خزسام ادلؾو  ىف، ٕاؿالن ادلؾوت ىفميىن اس خزسام اًخـَمي 

ة ًخحلِق  املـِس إلساليم ًخـاون الاكرتاة من اجملمتؽ. املـِس، حاول مكؤسسة اًخخضرًي

ة. وكس  م اًخـحئة  ىف املـِس املخوزط اًياصطاًخمنَة. مٌش اًحساًة  اًخمنَة الاحامتؾَة جملمتؽ اًلًص

ة ساكن  ، حبَر ًمت ثبٔسُس وخَ اخلعوص ش اًحياء ًصفاَُة اجملمتؽ ؿىلفىتدٌ  املـِسثسًز

مشَت مسِوم، ، وفلا ًـًل هيي وزؤساء اًلصى. ذلكل، تني واجملمتؽ اًعالةؿالكاث مذيامغة تني 

وػائف ألظي زالزة حواهة، ويه اًوػائف ادلًًِة، وػائف احامتؾَة، و  ىف املـِسوػَفة 

.الاناًخـَميَة. ُشٍ اًوػائف اًثالج ل حزال مس متصت حىت 
53
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 Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 

hlm. 152 
53

 Ali Ma’shum, Ajakan Suci, Ismail S. hlm. 119 
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لةجمالث ألدصى  ىفًَـة ذوزا جباهة ركل ان املـِس  مصثحط مذـسذت ألتـاذ  تعًص

ٕاىل ثثلِف . تسءا من اجلِوذ وثكل اخلازخة اجملاًِااًخـَميَة اخملخَفة ىف املـِس ٔلوضعة ابمدارشت 

س ، وكاًحالذ ىفاتزخي اًخـَمي  ىفهمم  دلهيم ذوز املـِس، ثؼِص هخاجئ خمخَف املالحؼاث ٔبن ألمة

 ثـَمي اًياش .  ىفسامهوا نثرًيا 

ًـمَن مكؤسساث ٕامنائَة  املـِس، ابٕلرافة ٕاىل املؤسساث اًخـَميَةؤبنس وحِس اًًزين ٔبهَ 

ضري ُشا املوكف ٕاىل ٔبن ثعحَق اًـساةل الاحامتؾَة من  اًعالةٔبذالكِة ًلك من  واجملمتؽ. ٌو

رش.  ىفاملـِس ٔبحس  ىف وحِس ٔبنهص ة ٔبنرث. ورفىٌس خزسم مٌاًم زلا املـِس إلساليمذالل 

ة ًخجية  هيي، ٔبسس خاوت اذلٍن  م ٕازسال  اًعالةاخملسزاث تني االاس خـٌلل مسزسة اثهًو

 ىفساؿسث احلىومة تًضاط  املـِس إلساليم. حىت املـِس إلساليم اخلازح ىف ًسزشٔبظفاهم 

، ٔبن وظفحضاًيمه. من ركل اًمضالك اخملسزاث من ذالل ٕاوضاء مؤسساث ذاظة ًـالح 

ادلٍن.  اراؿة، تي ثـمي ٔبًًضا مكؤسسة احامتؾَة و املـِس ًُس مؤسسة ثـَميَة فلطوػَفة 

ؿىل اًيحو اًخايل : املـِس، رشخ وػائف ابًخفعَي
54

 

 مكؤسسة ثـَميَة  ( بٔ 

لة مذاكمةل. احل معََة اًخـَميَة مسؤوةل ؾن ـِس مكؤسسة ثـَمي امل  حني  ىفَات ألمة تعًص

، خيخاز اًياش. ابًًس حة ٕاىل ُشٍن ألمٍصنحِات  ىفاًخلاًَس ادلًًِة  مسؤول ؾن اس متصاز املـِس

، ُسف وظحَـة اًخـَمي اًخرشي هفسَ اخلاص اذلي ٌضـص تبٔهَ ًسمع ثضلك اكمي املـِس منورح

ةٔبي جضىِي ٕاوسان حلِلي كام ت   . خواسن اًعفاث ألذالكِة واًفىًص
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 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 59 
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 مكؤسسة احامتؾَة  ( ة

ظفال من مجَؽ مٌا ي احلَات ذون متَي تني الٔ  املـِس، جس خوؾة مكؤسسة احامتؾَة

ٔبزدط وسخِا من اخلازح  املـِس ىفلكفة املـُضة لآبهئم.  املس خوى الاحامتؾي والاكذعاذي

ق املـِس إلساليم ؽ املضرتنة ٔبو اًعِيي  ٔلن ؿاذت ما ًَيب احذَاخاهتم اًَومِة ؾن ظًص املضاًز

 املـِس َيمت ، ًمت ح اًَخاىم. مكؤسسة احامتؾَةمني ٔبو ، ذاظة ًٔلظفال احملصومـا، تـضِا جماين

، وظَة ٌَحلاء ؿىل اثعال، واًدضاوزحضوزمه ، اًضَوف من اجملمتؽ توحوذ اوضلال حضوز

 . وكري ركلي متمية دلزء اًخسذّ ن ، وظَة ادلتَومة ؿاء"، واًسـي ٌَـالحاملضوزت "ادل

 وت( ؾمكؤسسة ٕاراؾَة ذًًِة )مؤسسة ادل ( ج

، بٔو مسبةٔل اًـلِست ىفاء ُو مصنز اهدضاز إلسالم سو  املـِسنٌل هـمل ٔبهَ مٌش ثبٔسُس 

 ـىنًح صى من ؾيرص املـِس  إكراؿة ذًًِة )مؤسسة ادلؾوت( املـِسٕاهسوهُس َا. وػَفة  ىفاًرشًـة 

كاًًحا ، ٔبي مكاكن ٌَخـمل ادلًين واًـحاذت اًـامة. ؿاممعََخَ مكسجس  ىف، اذلي ًـمي ملـِساملسجس 

 املياكضاث ادلًًِة وما ٕاىل ركل.  ىف)ثالواث(  جمَس َعّحقً ـِس ما ٌس خزسم ادلِوز املساخس امل 

 ( SMA) املسزسة اًـامة (7

ة: مسز (SMA)  ملسزسة اًـامةاب خمخرص) اًـامةاملسزسة  ة ؿََا بٔو : إلجنًَي سة اثهًو

ة( ٕاهسوهُس َا تـس اًخرصح من  ىفاًخـَمي اًصمسي  ىف، يه مس خوى ثـَمي اثهوي مسزسة اثهًو

ةاملسزسة  ش احلمك اذلايت إلكَميي فىحلىومة. مٌش ثي اب املسزسة اًـامةهؼمت ٔبو ما ًـاذًِا.  اًثاهًو

تق اتتـة اًسا ىفاًيت اكهت  ٕاهسوهُس َا ىفاملسزسة اًـامة ، ٔبظححت ٕاذازت 2001اًسًت  ىف
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حني ٔبن وسازت اًرتتَة  ىفًية. املسالٓن مسؤوًَة حىومة امللاظـة/و ، اًخـَمي اًوظين ٕلذازت

ش فىاًخي  يه وحست املسزسة اًـامة، . َُلكَامـاًري اًخـَمي اًوظين جمال ىفاًوظيَة ثـمي مكيؼم 

 املسًية. /امللاظـةاًخلين ٌَمىذة اًخـَميي 

ة املصحةل اًثاه ىفٔبحس بٔصاكل اًخـَمي اًصمسي اذلي ًيؼم اًخـَمي اًـام  املسزسة اًـامة ًو

َة ٔبو ٔبصاكل ٔبدصىاًخـَمي اًثاهوي ىفإكس متصاز  ، . مكؤسسة ٌَخـَمي اًثاهوي، ٔبو اًرتمجة الًآ

من  48و  47اًفعي  ىفًِا وػائف ؤبُساف ذاظة نٌل ُو وازذ  (SMA) املسزسة اًـامة

 . دعة اًخـَمي اًوظين

ة َةوػَفة اًخـَمي  ص اًلمي واملواكف من اًضـوز ابدلال والاوس اًثاهًو جام ُو ثعٍو

 اًخـَمي.  اجملمتؽ وٕاؿساذ اًعالة ملواظي ىف ، ًخعحح ٔبؾضاء مسؤولواًلسزاث واملِازاث واملـصفة

 اًساتلة جو اًححاًفعي اًثاين : 

َة تني ظالة دصجيي َلة اًـصت ثـمل اٌ. ذزاسة ملازمة هخاجئ 2016،دمحم اكدال اًصص َس

لكَة اًرتتَة ج ثسٌزس اٌَلة اًـصتَة صـحة  ىفاحلىومِة  املسزسة اًـامة ظالة دصجيياملـِس و 

. 2016-2015س ية ادلزاس َة  7فعي ذزايس  امـة سوانن اكًَجاكا ًوهَاهصاتجلابواًخـَمي 

رصخني من ٔبسفصث هخاجئ ُشٍ اًححر ؾن ادذالف هحري ٔبن هخاجئ اًخـمل اٌَلة اًـصتَة اًعالة املخ

. اما هدِجة الادذحاز 3.36 احلىومِة ابًفسحة املسزسة اًـامةمن  املـِس انرب ظالة دصي

. 5.4412ؤبؿىل ُو  1.2778هدِجة اًخـمل الاذىن ًـين  ة. ٕادذالف3.246"ث" يه 

 والاُامتم ابًـوامي اًيت ثؤثص ؿىل هخاجئ اًخـمل لكهيٌل.
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س ادلٍن الاسالم صـحة  ثـمل ظالةٕاجناس . ذزاسة ملازهة 2017ؿازف ٔبمحس،  ثسٌز

املـَمني اذلٍن  6امـة الاسالمِة احلىومِة سوزاهصات فعي ذزايس ابجللكَة اًرتتَة واًخـَمي ج 

. جضري هخاجئ ُشٍ اًححر 2016/2017املـِس، واًـلس، واملياسل س ية ادلزايس  ىفًـُضون 

-3.44اًفئة اًـََا ) ىفاملـِس يه  ىفٕاىل ٔبن مـؼم إلجناساث اًخـَميَة اًعالة اذلٍن ًـُضون 

اًفئة اًـََا  ىفاًـلس ُو  ىفاًخـمل اًعالة اذلٍن ًـُضون %، ومـؼم ٕاجناس 52( تًس حة 3.59

فئة ؿاًَة  ىفاملزنل  ىف%، ومـؼم ٕاجناس اًخـمل ظالة 62.90( تًس حة 55،  3.19-3)

 ىف%. جضري هخاجئ ُشٍ اًححر ٕاىل ٔبهَ ل ًوخس فص. 37.35( تًس حة 3.52 -3.35وسخِا )

ٍلوؿاث من اًحَاانث اًيت  م  3 ىفة إلكامة فىاًخحعَي اًـَمي تني اًعالة ؿىل بٔساش ذَ 

ة. ٔبػِص 3.06اجلسول ) F (0.401< )Fاحلعول ؿَهيا من ؿسذ  (، ذلكل كدول فصرَة اًعفًص

ئم اذلٍن ًـُضون فىحساة الادذحازاث إلرا ة ؿسم وحوذ فصو. راث ذلةل ٕاحعائَة تني ٔبًو

، وتني املياسل (0.02< 0.03(، وتني املياسل مؽ اًـلس )0.33> 0.01املـِس واًـلس ) ىف

  (.0.03> 02،  0واملـِس )

ظالة اًخـَمي ادلًين إلساليم مؽ املِاحؽ . ملازهة تني ٕاجناساث ثـمل 2013، اكسوا             

ٔبن هخاجئ  اجليويب. وػِصذازسٌل ابجنسا اتجنرياجن  املسزسة اًـامةظالة كري املِاحؽ ٕاىل و 

اسدٌاذا ؿىل  خمخَفة. نٌل ًخضح من ادذحاز فىاس خخِان اًعالة ؿىل ألس ئةل ادلًًِة اكهت اك

وكمية اًخـَمي إلساليم املسدٌست ٕاىل كمية تعاكاث اًخلٍصص قحعي ؿىل اًيخاجئ  UK PAIهخاجئ 

وملازهة تػ  0.63ثـمتس ؿىل كمية تعاكة اًخلٍصص  tو  0.004يه  UK PAIمن  tاًيت ثـس 

=db α   0.05t (0.05  28؛)  وابًخايل ل ًوخس فص. 1.70> 0.63و  0.004مث  1.70يه .
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مسزسة  ىفاملِاحؽ واًعالة كري املِاحؽ  ىفهحري تني اًخحعَي اًـَمي ًعالة اذلٍن ًـُضون 

ة ذازسٌل ابجنسا اتجنرياجن اجليوتَة مؽ اجلواهة املـص  ة. وتـحازت ٔبدصى، ل ًؤثص تُت فىاًثاهًو

  ٕاثلان مواذ اًرتتَة إلسالمِة.  ىفة ة ًعالفىاًض حاة ؿىل اًلسزاث املـص 
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