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Abstract 

 

At present in the life of the nation and state increasingly experiencing mental crises, 

morals, and behavior such as brawl problems, student fights that have been entrenched, 

corruption that has become a tradition, using drugs or liquor. This study aims to find out 1). the 

formation of student character values through extracurricular activities, 2). Factors that support 

and inhibit the formation of student character values through extracurricular activities in pondok 

al-Islam and 3. character values formed through extracurricular activities. This research is a 

descriptive qualitative research. Documentation is used to schedule extracurricular activities, the 

number of students participating in extracurricular activities and the name of the supervising 

teacher. While the technique of analyzing researchers data uses miles and huberman model 

analysis, namely data reduction, presentation and conclusion drawing. Checking the validity of 

the data using triangulation. the results of research at Pondok Al-Islam joresan showed that the 

formation of student character values through extracurricular activities at Pondok Al-Islam had 

a strategy, the strategies used were habituation and exemplaryness. 1). Habituation Strategy in 

the form of the first policy of the lodge in designing mandatory and optional extracurricular 

activities. Secondly, there are regulations to create discipline in carrying out extracurricular 

activities. 2). The first exemplary strategy is the example of the supervising teacher. The two 

officials are opmi. while supporting factors for the formation of student character values through 

extracurricular activities in Pondok Al-Islam, namely: 1). school policies in extracurricular 

implementation, 2). guidebook for student activities, 3). availability of competent supervisors. 

4). family support or student guardian. The inhibiting factors are 1). the facilities and 

infrastructure of extracurricular activities are not yet complete. 2). lack of extracurricular tutor 

teacher. 3). Character values that are formed through extracurricular dipondok al-Islam, namely: 

Religious characters, Honest, Tolerance, Discipline, Hard Work, Creative, Independent, 

Curiosity, Friendly/Communicative, Peaceful Love, Social Concern and Social Responsibility.  
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تكوين القيم الشخصية يف األنشطة الألكادمية لطالب معهد اإلسالم  
فونوروكو  جريسان  

 قدمة امل .أ

لتنمية كل   وأيضا  الفرد  ولتدبري  ولتكوين  ولتأديب  لدوافع  منظمة  عملية  هي  الرتبية 

بشأن نظام   2003لسنة    20)رقم    أما قد كتب يف قانون  1إىل عمال جودة لنفسه.   اإلمكاانهتا

التعليم الوطين( إن أمهية الرتبية الوطنية لتنمو القدرات وتشكيل الشخصية الكرمية وحضارة يف  

سياق احلياة الفكرية لألمة ويهدف إىل تنمية إمكاانت الطالب لتكون مؤمنون والتقوي إىل هللا 

دميقراطيني  مواطنني  ويصبحون  ومستقلة  وقدرة  ومعرفة  وصحية  الكرمي  واألخالق  تعاىل 

 2ومسؤولني. 

قد وقع   الشخصية حنو طالبه  الرتبية  ما خارج  يف  التدخني عند  مثل:  املختلفة  املشكلة 

عند  غائب  ابملعلم،  االهتمام  وعدم  التدريس،  عند  والنوم  املدرس،  مع  االحرتام  عدم  املعهد، 

اليت هني عنه، واجلدال مع  التعلم، التحاب يف املدرسة، محل معدات االتصاالت إىل املدرسة 

الفصل امل  3. األصدقاء وأتخر يف دخول  تلك  له   شكلة عقدلتحليل  معهد اإلسالم اجلورسان 

الألكادمية األنشطة  يف  لطالب  الشخصية  قيم  والقيم  . تكوين  الشخصية  القيم  تكوين  أما 

الشخصية الىت مكونتها املعهد هي الشخصية الدينية، الصدق، االنضباط، اجلهد، اإلبداعي، 
 

1 Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), p. 19 
2 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter, Landasan, Pilar dan Implementasi, Cet. II, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2016), p. 5 

 . 2019ديسمرب  1 ،20:10املالحظة مع شيف العدينط، فصل اخلميس، ساعة  نتيجة 3 
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النفس، على  القراءة،   اإلعتماد  حب  للسالم،  احملبة  العاملة،  يف  مهارة  اجلديدة،  ابلعلوم  حمبة 

 .العناية ابلبيئة، رعاية االجتماعية، املسؤولية

 اإلطار النظري   .ب
 الشخصية .1

اإلندونيسية اللغة  معجم  أو  الشخصية   يف  النفسية  أوالصفة  الطبيعة  معناها 

األخالق أو الشخصية اليت متيز شخٍص عن شخًصا آخر. الشخصية يف لغة أخرى  

هي معناها أن اإلنسان لديه الشخصية هي متيز اإلنسان عن اإلنسان اآلخرين وفيه 

ومعىن اصطالحا برتبية الشخصية هي األخالق،    4السلوك والصفة واألخالق الكرمي. 

والّسلوك. وفًقا لإلمام اجلرجاين األخالق هو بناء الروح اليت تنبع من السلوك    األداب 

السّيء   سلوك  أو  احلسن(  )أخالق  اجليد  سلوك  على  ويشمل  تفكري،  دون  الفور 

  5)شخصية السيئة(.

 قيم الرتبية الشخصية .2

نفوس   تطوير  الشخصية هي عملية  قيم  وتنمو تكوين  والباطن,  الظاهر  الفرد 

يف عملية التعلم داخل الفصل   6قيم شخصية جيدة أو إجيابية موافق واجملتمع واألمة. 

يعنّي  قد  الوطنية    أو خارجه  الرتبية  واإلجناروزارة  قيم    معايري  الشخصية حىت  لتكوين 

 
4 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter,  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),  

p. 5 
5 Lanny Octavia, Ibi Syatibi, Mukti Ali, Rolan Gunawan, Ahmad Hilmi, Pendidikan Karakter 

Berbasis Tradisi Pesantren, (Jakarta: Tumah Kitab, 2014), p. 11 
6 Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, )Yogyakarta: Araska, 

2014(, p. 10 
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و  عناصر  عشرة  مثاين  على  وعدده  والثقافة  الدين  مسة  اخل املبادئ  مصدرها 

(Pancasila)  :7وهي 

الدينية (1 هبا،    الشخصية  تلتزم  اليت  الدين  بتعاليم  والفعل  وسلوك  مواقف  هي 

 وتسامح مع عبادة الدينية األخرى.

 والعمل. هي اجلهود املبذولة لتكوين نفسه يتقة يف الفعل والقول  الصدق (2

هو تكوين الشخصية الحرتام الناس الذى لديه ما ضد خمتلفة يف الدين    التسامح (3

 .والقبيلة والعرق واآلراء واجراءت اآلخرين

من    االنضباط (4 ابألمور  واإلطاعة  واألخالق  األدب  على  تدل  اليت  العملية  هو 

 النظوم والتقرير. 

املشكال  اجلهد (5 اجلهد حلل  بذل  على  تدل  اليت  العملية  وإلمتام هي  التعلم  ت يف 

 الواجية

 8اإلبداعي هو التفكري واألعمال للحصول إيل الطريقة اجلديدة و املرفة اجلدىدة. (6

النفس (7 على  أو    اإلعتماد  الواجية  إمتام  يف  اإلنسان  يعتمد  ال  اليت  العملية  هي 

 أعماله حنو اآلخرين

 
7 Anas Salahudin, Irwanto Alkrinciehe, Pendidikan Karakter: Pendidikan Berbasis Agama dan 

Budaya Bangsa, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), p. 54  
 55 ص. ،نفس املرجع 8
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هي طريقة التفكري، املوقف، التصرف إلنتاج احلقوق واملسؤولية يف نفسه  الدميواتية (8

 والآلخر.

اجلديدة (9 ابلعلوم  دائًما    حمبة  يسعى  الذي  والعمل  الفعل  العلوم  هي  اكتشافه  إىل 

 دقيقا اليت مت تعلمها ورؤيتها ومسعها.أكثر عمًقا و 

هي طريقة تفكري والتصرف  ان مصلحة األمة والدلة أعلى درجة   محاسة الوطنية (10

 من مصلحة الفرد واجلتمع يف نفس الفرد أم يف القول أو الفكر أو الفعل. 

الوطنية (11 والقيامهو    حب  التفكري  وطريقة  و   املوقف  والء  على  يدل  رعاية مما 

 واحرتام اللغة، والبيئة، واألمة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية.

اإلجنازات  (12 مفيد    حب  شيء  إلنتاج  تدفعه  اليت  اإلجراءات  و  املواقف  هي 

 9االنسان اآلخرين.  للمجتمع، واإلحرتام بنجاح

يف   (13 واملشاركة    املعاملةمهارة  املهذبة  احملادثة  يف  احملادثة  أم  تعامل  يف  احملبة  هي 

 الشخص اآلخرين واحرتامها. والتعاون مع

للسالم (14 اآلخرين    احملبة  الشخص  جتعل  اليت  واألفعال  والكلمات  املواقف  هي 

األطفال أال يكون لديهم ضغائن،  يشعرون ابلسعادة واألمان يف وجودهم، وتعليم  

 واحلسد مع اآلخرين. 

 
9  Anas Salahudin, Irwanto Alkrinciehe, Pendidikan Karakter: Pendidikan Berbasis Agama dan 

Budaya Bangsa,.....p. 112 

Vol. 4, No. 2, Agustus 2020 

209 



هي عادة توفري الوقت لقراءة خمتلف القراءات اليت تعطي الفضيلة   ةآءحب القر  (15

 لنفسها.

ابلبيئة (16 فساد    العناية  ملنع  يسعى  الذي  والعمل  املوقف  اجلهود هي  وتطوير  البيئة 

 إلصالح فساد الطبيعية. 

هي املوقف واإلجراءات اليت تريد التصرف والفعل يف مساعدة  االجتماعية  رعاية   (17

 اآلخرين 

لتزام بواجبة اليت ينبغي القيام هبا حنو نفسه وجمتمعه وبيئته وبالده  االهي    املسؤولية (18

 10وهللا حنو ربه. 

 األنشطة الألكادمية  .3

الفصل خارج  التعليم  األنشطة   هي  الألكادمية  تطيع  س ي  املعلم  .األنشطة 

الندماج يف التعلم ابلتخطيط الدقيق واجليد.كمثل األنشطة الكشافة واألنشطة الفنية ا

األنشطة الألكادمية هي األنشطة خارج الفصل ملساعدة الطالب على   11. وغري ذلك 

تطوير إحتياجاهتم وإمكاانهتم ومواهبهم واهتمامهم من األنشطة الألكادمية حمصوصة  

 12من املعلمني.

 
10 Anas Salahudin, Irwanto Alkrinciehe, Pendidikan Karakter: Pendidikan Berbasis Agama dan 

Budaya Bangsa,..... p. 56 
11 Bambang Samsul Arifin, Rusdiana, Menejemen Pendidikan Karakter, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2019), p. 166 
12 Agustinus Hermino, Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter Konsep, Pendekatan, dan 

Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), p. 205 
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 منهج البحث .ج
حبث كيفي   هو  البحث  املالحظة،هذا  هي  البياانت  مجع  وبطريقة  املقابلة    ميداين، 

الباحثاملكتوبة  الواثئقو  واستخدم  البياانت   .  وهوبرمان  حتليل  ميليس  منهج   (Milesعلي 

Hurbeman dan)   هي حتفيض البياانت وعرض البياانت    ات هذا منهج تقسيم إىل ثالث خطو

االستنباط وهي  وأخذ  املصداقية  لتجربة  البحث  هذا  يف  البياانت  الصحة  حتقق  استخدم 

األنشطة موجودة وتصديقها إىل التحصيل، وتطويل االشرتاك واملالحظة املستمرة بطريقة حتقق  

 صحة البياانت. 

 أسلوب حتليل البياانت .د
 الألكادمية معهد اإلسالم اجلريسان تكوين قيم الشخصية يف األنشطة

لطالب بعملية اجلهودة وهي:    الألكادميةاسرتاتيجية لتكوين قيم الشخصية يف األنشطة  

األسوة. وتعويد  العفوية  وتعويد  الروتينية  الألكادمية   تعويد  األنشطة  يف  الشخصية  قيم  تكوين 

إسرتاتيجية.   لديه  اإلسالم  معهد  شخصية  الطالب  قيم  تكوين  يف  املستخدمة  اإلسرتاتيجية 

 .الطالب يف كل األنشطة الألكادمية معهد اإلسالم جريسان هي إسرتاتيجية التعويد والقدوة

 التعويد  .1

لتصميم  ،  أوال املعهد  من  الألكادمية  نظام  واالختياريةاألنشطة  سياساتة .  الواجبة 

أنشطة التعلم ليس داخل الفصل فقط ولكن أنشطة التعلم خارج الفصل    لتصميماملعهد  

هي   الألكادمية  أيًضا  واالختيارية.األنشطة  هى   األنشطة  الواجبة  الواجبة    الألكادمية 
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إليه    الألكادميةالربامج   قدر  ما  العذر حيت  له  الذين  إال  الطالب،  يتبعها  أن  اليت جيب 

األنشطة الكشافة    (K13). ألن يف املناهج  الكشافة واحملاضرة  مثل  األنشطة  ملشاركة تلك  

 واحملاضرة أهنا أنشطة  الواجبة يف املدرسة  واملعهد. 

الطالب   هياالختيارية  الألكادمية  أما األنشطة   يتبعها  الدراسية جيب أن    املناهج 

لذلك حرية الطالب إلختيار األنشطة الألكادمية يوفًقا ملواهبهم    يوفًقا ملواهبهم ولرغبتهم.

ولرغبتهم وإمكاانهتم وجيب مجع الطالب معهد اإلسالم أيضا ليتبع التمرين كل األنشطة 

ة الفن احلدرة وكرة الطائرة وخط فرقة الطبول وفرق  األنشطة  الألكادمية اليت خيرتها كمثل 

 العريب وغري ذلك.

تنفيذ األنشطة  اثنيا،   من معهد  .  الألكادميةوجود نظام لغرش روح اإلنضباط يف 

أعطى األنشطة    اإلسالم  ليتبع  الطالب  وهو واجب مجيع  لطالب  الألكادمية يف  تنظيم 

طة الألكادمية، بوجود نظام املعهد الذي يوجب الطالب ملشاركة األنش   معهد اإلسالم.

 ويكون الطالب التعويد ابإلنضباط يف تنفيذ التمرين الألكادمية الروتينية. 

 القدوة  .2

يف   واملكان  الوقت  فيها  تعني  مل  اليومية  األشخصية  تكوين  يف  عملية  هي  القدوة 

استعمل لباسا نظيفا ورمسيا آدائها. هذه األسوة هي سلوك واألخالق من معلمني كمثل  

وقتها. الشخص أخري وجاء يف  يسبح جناح  القراءة،   13وتكلم ابللغة جيدة، نشيط يف 
 

13 Eka Prihatin, Menejemen Peserta Didik, Cet. I, (Bandung: Alfabeta, 2011), p. 175 
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ويشارك   ينفذ  الطالب  يقدم  عندما  اإلسالم،  معهد  يف  الألكادمية  األنشطة  التمرين 

املشرف األسوة جيدة واحلسنة كمثل لسانه أو فعله جيد وإعطاء التوجيه وميارسة مباشرًة 

أن   ألجل  الكرة  أولعب  املوسيقى  الة  لعب  على كيفية  للطالب  مباشرة  أمثلة  وإعطاء 

ابلصحيحة. ألن كل األنشطة يفهمون الطالب ويعرف طريقة اللعبة األلة املوسقي وكرة  

 الألكادمية خمتلف يف مترينها.

العوامل املؤيدة واملعوقه تكوين قيم الشخصية يف األنشطة الألكادمية معهد اإلسالم  .ه
 اجلريسان 

 تكوين قيم الشخصية الطالبيف العوامل املؤيدة 

 دوافع من رئيس املعهد ال  .1

هورئيس   أن    املعهد  ميكن  اليت  العوامل  املعهد    أتثرأحد  الدعوة  حتقيق  يف 

هلاو  املخطط  الربامج  خالل  من  ومرافق  على    14رؤيته  تؤثر  اليت  املؤيدة  العوامل 

التكوين قيم الشخصية الطالبية يف األنشطة الألكادمية معهد اإلسالم اجلريسان من 

رئيس املعهد وهي: كان رئيس املعهد أعطي كل دوافع خاصة يف هتييئ ميزانية حىت  

املعهد  املعلمني من خارج  أواملسابقات جيدة. مث حتضر  التدريبات  تنفيذ  أصبح يف 

ن الطالب لديه املعرفة واخلربة اجلديدة وزايدة محاسته ملتابعة األنشطة الألكادمية يكو 

 
14 Bambang Samsul Arifin, Rusdiana, Menejemen Pendidikan Karakter, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2019), p. 35 
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يف معهد اإلسالم. مث سياسة من معهد تؤكد على تنفيذ ومترين األنشطة الألكادمية  

 اجلريسان الواجبة، إذا واجب مجيع طالب إلاتباعه أنشطتها.يف معهد اإلسالم 

 .((BPKSف احلضور والكتاب الدليل األنشطة الطالبة ش وجود ك  .2

األنشطة   إلتباع  الطالب  مجيع  واجب  الألكادمية،  األنشطة  ومترين  تنفيذ  يف 

املشرف من  احلضر  قرأة كسف  بوجود  اإلسالم،  معهد  يف  مترين  بعد    الألكادمية 

البد  عند تنفيذ ومترين األنشطة الألكادمية يف املعهد اإلسالم،    . األنشطة الألكادمية

الدليل الكتاب  حيمل  الطالبة    للطالب  املشرف   ((BPKSلألنشطة  إىل  جيمع  مث 

إلعطاء طابع بعد انتهاء  مشاركة األنشطة الألكادمية مث أخذه مرة اثنية دليل أهنم  

 . قد اشرتكوا األنشطة الألكادمية

 املشرف   .3

املشرف هو معلم لرتيية األطفال، املشرف ليس فقط لتدريس يف مادة الدراسة  

املشرف دورًا مهًما لنجاح    15يوفقا خلربته، ولكن يصبح معلم املبدع يف األمتها أيضا. 

وتعليم   التوجيه  وإعطاء  ابلتوجيه  يقوم  املشرف  ألن  الألكادمية  األنشطة  تنفيذ 

 الطالب حىت يكون لدى الطالب سلوك جيد.

 

 
15 Dimayanti dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran,Cet. V, (Jakata: Rineka Cipta, 2015) , p. 
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 الوالدين واألسرة  .4

أسرة الطالب يف معهد اإلسالم املؤيدة يف تنفيد األنشطة الألكادمية، األسرة 

ألكادمية يف املعهد  وخاصة الوالدين من الطالب يساعد ويف جناح تعليم األنشطة ال

 اإلسالم. الوالدين مها استعدا ملرافقة وألخذ أطفاهلم عند مترين األنشطة الألكادمية.  

 تكوين قيم الشخصية لطالب يف العوامل املعوقه 

 (SDM)نقصان املوارد البشرية للمدرس  .1

للمدرس   البشرية  اإلسالم   (SDM)املوارد  املعهد  الألكادمية يف  األنشطة  يف 

فيعوق يف   قليل  الطالب  والتوجيه  لتدريب  واملشرف  املوظف  من  عدد  إذا  انقصة 

الألكادمية يف   األنشطة  والتمرين  تنفيذ  الألكادمية. يف  األنشطة  ومترين كل  تنفيذ 

املعهد اإلسالم، بعض املعلمني ال يستطيعون احلضور يف تنفيذ األنشطة الألكادمية  

 يتبع وال توجيه مترين األنشطة الألكادمية  لذا املشرف ال.  ألن لديه واجبة األخري

 .يف املعهد
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 ( OPMI) وجود برانمج من منظمة الطالب .2

بسبب    مل حتضر  (OPMI)الطالب    منظمة  معهد اإلسالم أن بعض املدبر  يف

وجود وظيفة من منظمة الطالب كمثل العميلة الصناعية حىت ال يسطيع حلضور   

 يف تنفيذ األنشطة احملاضرة. 

 املرافق الدراسية  .3

حتقق   حىت  تعليمية  عملية  يف  لتساعد  األدوة  هي  الدراسية  املرافق 

كاملة ألن  يف هذا معهد مرافق الدراسية األنشطة الألكادمية  غري    16ابألهداف.

الطالب   بعض  الألكادمية  األنشطة  مترين  عندما  لذا  فيها,  الطالب  عدد  كثري 

متبادل يف مترينها. ابلرغم ذلك، مدير املعهد يسعي لتحسني ولتكميل كل األدوات  

األنشطة  تنفيذ  يف  املعوقه  وجيعل  غري كامل  مرافق  ألن  لقدراهتا،  يوفًقا  لطالهبم 

 للطالب معهد اإلسالم جريسان.  الألكادمية لتكوين قيم الشخصية

 قيم الشخصية املكونّة من نتيجة الرتبية الشخصية يف األنشطة الألكادمية  .و

الشخصية ابلتعويد الطالب األنشطة الألكادمية يف معهد اإلسالم فيها قيم الرتبية  تنفيذ  

قيم   إلشرتاك مترين   الروتينية استطاع  أن تكوين  الألكادمية  الطالب هياألنشطة   الشخصية 

ومترين   تنفيذ  عندما  ومنظورة  مكونّة  الدينية  الشخصية  معهد  قيم  يف  الألكادمية  األنشطة 

أناإلسالم،   لطالب  املشرف  بداية  ال  اعتاد  من  ابخلشوع  مجاعة  الدعاء  مترين قرأة  هناية  إىل 

 
16 B. Suryosubroto, Beberapa Aspek Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), p. 21 
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التعويد لطالب على قرأة الدعاء ابجلماعة قبل فرقة الطبول. و   األنشطة  أو  الألكادمية  األنشطة

حني   مث  احملاضرة  األنشطة  وأما أعمال  ابحلكمة  ويهتمون  يستمعون  الطالب  مجيع  القران  قرأ 

يف  ،املوضوع حتتوي على األمور اإلسالمية وشعر األغنية اليت يتم تسليمها هو الصلوات والدينية 

 .من األية القرآن ةمترين اخلط ابستخدام احلروف املختار 

الصدق مكونّة آلة    قيم  لعب  الطالب  أخطأ  احلياء،   لطبول عندما مترين  بدون  وضرهبا، 

فيعرتفون ويطلبون التوجيه. اخلاطب يلقى اخلطابته أبمانة يوفق ابلفكرة وإعدادها. إذا مل يستطع 

الطالب لعب اآللة احلضرة واآللة أخر، سيقولون أهنم ال يستطيعون اليستخدم اآللتها. عندما 

وأ لباس  يستعمل  الطالب  الطالب  لعب  الكشفية.  ملنسق  واستعذن  فاعرتفوا  دوات غري كاملة 

كرة ابلصدق والروح الرايضية. إعجاب الصدق أن الطالب ال يعرفون واليستطيعون يف كتابة  

 اخلط، يطلبون التوجيه إىل املشرف. 

لباسا    مكونّة االنضباط  قيم   الوقت ابستعمل  متام  الطالب يف  التمرين جاء  عند جدول 

يلبس لباسا رمسيا ورايضيا كامال عند متارين الفرقة طبول. دخل الطالب إىل الفصل يف    الرمسيا.

متام الوقت وصنع إعداد اخلطابة. يلبس لباسا الكشاف الكامل والعدوات كاملة. محل كتاب  

 دليل األنشطة الطالبة. 

برتكيز الفكر. جهد    الطبولضرب طالب األلة  مكونّة عند  القيم الشخصية لبذل اجلهد  

يف مترين لعب الطبول حىت وصل إىل النغم اجلميل. قبل إلقاء اخلطابة يقوم اخلاطب إبستعداد 
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األنشطة   تنفيذ  عند  أصدقائهم.  أمام  اخلطابة  إلقاء  قبل  ومترينه  وفهمه  الكشفية شارك  والقرأته 

بدقة  اخلط  ممارسة  يكتبون  عندما  النهاية.  إىل  البداية  أنشطتهامن  ومتابعة  تزوير.  يف  الطالب 

وجهد. القيام الطالب بتمرين التسخني ومتابعة الطالب التمرين من البداية إىل ومترينا جبد قبل 

 ة. ش املناف

كل أغنية ولعبه. اخلاطب  خيلق الطالب حركات متناوعة يف  عند    مكونّة  اإلبداعيالقيم  

متناوعة اليد  حركة  ويستخدم  عالية،  بصوت  خطابته  مبواضيع   .يلقي  اخلطابة  إعداد  وصنع 

اإلسالمية املختلفة. املغين صنع حركات اليد والغناء متناوعة. ويضم األغاين ابلنغمات خمتلفة. 

ابلعصي   اللواء  وأعمدة  أغنية جديدة  الطالب  األشكال  (Pionering)صنع  رمي   .متناوعة  يف 

الكرة وضرهبا أبشكال خمتلفة. قبل دخول املشرف إىل الفصل، يصنع الطالب كتابة "اخلط" يف  

 علبة أبشكال خمتلفة وكتابة اخلط ابستخدام البيج واللون خمتلف.

الطالب األدوات أوالً  عندما ال حيضر املشرف، أيخذ  مكونّة    على النفس  اإلعتمادالقيم  

مث يقوم بتمرين نفسه. لديهم كفائة يف رايسة مترين أو تدريب الصفوف وصنع اغنية. عند مترين 

أبنفسهم. أوالصورة  اخلط  لون  وصنع  اخلط  اجلديدة  القيم   وصنع  ابلعلوم  إذا كان مكونّة  حمبة 

يد الطالب معرفة كيفية  الطالب ال يعرفون كيفية ضرب اآللة، فيسألون إيل املشرف والتشاور. ير 

سأل  اخلطاب اجليد. إذا مل يفهم الطالب، فيسأل مباشر عن املادة  لزيدة خربة ومعرفة جديدة.
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تعليم   ويطلبون  أسئلة  الطالب  يسأل  اجليد.  الرايض  ألعاب  عن كيفية  مشرف  إىل  الطالب 

 الكتابة اخلط من املشرف.  

، يتحدث الطالب مع اآلخرين ويناقشوا  ولفرقة الطب  عند مترينمكونّة  مهارة يف املعاملة  

الطالب  متنوعة  من  جمموعة  فرقة  ألن كل  اآلخرين  مع  الطالب  يتحدث  اآللة.  لعب  كيفية 

الفرقة  عندما مترين يف وحد  بينهم.  ويتعاونوا  يتشاوروا  هم  اآللة  مترين  عند  املختلفة.  والفصول 

اليد   الكرة  تنفيذ مترين  يعرف على أصدقائهم. يف  عند  البد أن  يعامل مع اآلخرين.  الطالب 

 اخلط وضاعة اخلط. اخلط، يتحدث مع اآلخر ويسألون عن املشورة يف مطابقة لون كتابة كتابة

عند إلقاء خطابة جعل مضحك أو إيصال، يشعر اجلمهور أبهنم  مكونّة  احملبة ابلسالم  

مترينها يكونوا الطالب ينجذبون ويضحكون من أجل األخوة اإلسالمية ال يكون العدو. عند  

البعض بعضهم  مع  ابلتواصل  دراية  يستمرة   .على  عندما  القلب سالًما.  إسالمية جتعل  تغنيها 

األنشطتها، ال غالط الطالب والغضب، بل مساعد يف صنع عماد اللواء ومساعدة بعضهم  

 . خمطأ البعض يف الربط. عندما مترين حيفظ بعضها البعض والغضب بينها وال يستهجن أو

االجتماعية   الرعاية  ابحلمل   مكونّةقيم شخصية  أصحابه  يساعد  الطالب  التمرين  عند 

يف  أو  اآلخرين  أمام  خطااًب  الطالب  يلقي  األلة.  ضرب  تعليم كيفية  يف  ويساعدون  األوداة 

للمجتمع. يقدم األطفال على املساعدة اآلخرين  اجملتمع ويعطي عمل جيد حىت تشعر فوائد 

على اآلخرين  مساعدة  األلة.  لعب  طريقة  أنشطة   احملتاجني، كتعليمهم  مترين  يف  احلبل  ربط 
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اليد  الكرة  وتعليم  ومساعدة  معهد  خارج  اليد  الكرة  أنشطة  يف  يشاركون  الطالب  الكشافة. 

اللون    .للمجتمع إعطاء  شكل  يف  البعض  بعضهم  يساعدون  الطب  اخلط  الكتابة  مترين  عند 

 والريشة. 

األدوات. مكونّة  املسؤولية   وترتيب  حفظ  على  املسؤولون  هم  الألكادمية  األنشطة  بعد 

اخلطابة، يقوم الطالب بتنظيف وترتيب الكراسي واملكتبية املوجودة يف داخل الفصل.   بعد مترين

األنشطةعند   األدوات   االنتهاء  برتتيب  املشاركون  يقوم  الإلسالمية،  موسيقية  أو  احلضرة 

وإلرجاء  ولرتتيب  مسؤلون  الطالب  الكشافة  األنشطة  بعد  األدوات.  احلفظ  على  ومسؤول 

على أدوات: العصي اللواء. بعد انتهاء األنشطة الطالب ينظم وحيفظ ويرجع األدوات   وحلفظ

ب والشيكة.  الكرة  الطالب كمثل  والطالء.  األدوات كالفرشاة  الطالب  ارجع  اخلط  مترين  عد 

 .حيفظ ويرتب األدوات الكرة الضرب وارجاء األدوات يف مكانه

 نتيجة البحث .ز

 :نتيجة تكوين قيم الشخصية يف األنشطة الألكادمية معهد اإلسالم اجلريسان

اجلريسان لديه إسرتاتيجية  تكوين قيم الشخصية يف األنشطة الألكادمية معهد اإلسالم   .1

 اآلتية هي:

األمر:   أ(  من  تشمل  التعويد  لتصميم  1إسرتاتيجية  املعهد  من  نظام  األنشطة . 

واالختيارية.  الألكادمية   تنفيذ  2الواجبة  يف  اإلنضباط  روح  لغرش  نظام  وجود   .

 الألكادمية.  األنشطة 
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  القدوة .  2حسنة من املشريف.    القدوة.  1تشمل من األمر:    القدوةاإلسرتاتيجية  ب(  

 . (OPMI) منظمة الطلبة مدرسة اإلسالمحسنة من مدبر  

املؤيدة   .2 اإلسالم    واملعوقهالعوامل  معهد  الألكادمية  األنشطة  الشخصية يف  قيم  لتكوين 

 : اجلريسان

ف احلضور والكتاب  ش وجود كاثنيا،    . العوامل املؤيدة: أوال، دوافع من رئيس املعهد (أ

 اثلثا، الوالدين واألسرة، رابعا املشرف.  .((BPKS لألنشطة الطالبة الدليل

للمدرس    (ب  البشرية  املوارد  نقصان  اثنيا،  الدراسية.  املرافق  أوال،  واملعوقه:  والعوامل 

(SDM.)  اثلثا وجود برانمج األخرى من منظمة الطالب(OPMI). 

للطالب    .3 الألكادمية  األنشطة  يف  الشخصية  الرتبية  نتيجة  يف  املكونّة  الشخصية  قيم 

االنضباطمعهد   الصدق،  الدينية،  الشخصية  اجلهد،   اإلسالم جريسان هي  النظا،  أو 

النفس،  على  اإلعتماد  احملبة  اإلبداعي،  عاملة،  امل  يف  مهارة  اجلديدة،  ابلعلوم  حمبة 

 للسالم، رعاية االجتماعية، املسؤولية.
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