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 ملخص البحث

وانخفض من من اظتدارس العامة ينطلق ىذا البحث من الواقع أن معظم اظتدارس اإلسالمية اتأخر 
اقدر  يوجياكاراا (MAN I)الواحدة اضتكومية  ثانوية الدينيةاظتدرسة الحيث اإلؾتاز الدراسي، ولكن 

اتميز  تزايؽت حتليل إىلالبحث  اهدف ىذي على التسابق مع اظتدارس العامة من رتيع النواحي التعليمية.
 ةاظتقابل وىالبيانات  رتعأسلوب و  .نوعيدخل الباظت وصفي حتليلالبحث ىي طريقة و ىذه اظتدرسة. هبا 

للمدرسة  أنأقتها النتائج واوصل الباحث إىل . هبا اظتتعلقة قئاثالو  حتليلو  ،اضتالية ةالحظواظتالشخصية، 
م و العليف اعليم  ميزالتهم، و أخالقالطالب و  ةشخصييف اثقيف تميز ال، وىي ؽتيزات دتيزت عن غَتىا

مدير من  متوافر بدعم يف حتقيق رؤيتهاة اظتدرس تحؾت. و يةاااظتهارات اضتييف ادريب  ميزالت، و واظتعارف
كفاية ، و اظتتميزة اظتناىج الدراسية موافقةباإلضافة إىل ، اظتتكافئُتاظتوظفُت و  اظتؤىلُت، ُتواظتدرس ،اظتدرسة

 .األنشطة الدراسيةو ، اظتدرسيةرافق اظت

اظتعارف، دتيز العلوم و ، دتيز واألخالق الشخصية، دتيز فوقةتاظت الدينية ةاظتدرس: صطلحات الرئيسيةاظت
 .ةاايهارات اضتياظت

ABSTRACT 

This study departed from a reality that in the middle to low quality and 
learning achievement of madrasas, Madrasah Aliyah I (MAN I) Yogyakarta is 
a madrassa that can compete with the top schools in general. This study aims 
to analyze the various advantages of the Madrasah Aliyah I (MAN I) 
Yogyakarta. The method used in this research is descriptive method with 
qualitative approach. Data collection techniques are personal interviews, 
observation, and various documents related to the study material. Based on 
the research results, we concluded that the school has many advantages over 
other schools, among them cultivate a good personality, excel in science, and 
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excel in the field of life skills. This school was considered a success in 
realizing its vision primarily because it is supported by the commitment of 
the principal, the competence of the teachers and administrative staff. In 
addition, a lack of compatibility between the vision and mission of the school 
curricula, completeness educational facilities and learning activities. 

Keywords: Excellent Madrasah, Excellence of Character, Excellence of 
Science, Excellence of Life Skills 

 

 قدمةمال

ات ومهار )الطالب( أشخاصا ذوي علوم ومعارف  يلتشكيل أفراد اصتل ػتاولةىي الًتبية 
لمدارس ل يينبغو . اصتيدة اظتدارس الدينيةظروف  يفالب الطبتعامل إال ال اتم ىذه احملاولة . ةاايحي

، الطيبة ، والبيئةاظتدرسية الكافية اظترافقو ن، و اظتؤىلن و درسواظتاظتهٍت،  مدير اظتدرسة، و رؤية عظيمةاصتيدة 
، َت األكادنتيةوغ اظتستويات األكادنتية يف وننجز مب الطها خرج فيحىت يت اظتتميزة الدراسيةىج اناظتو 

 .إقليمية وكانت أوطنية  

 البيانات إىل تر اشأ. سهالأمرا  ليس ُتاظتراىقالطالب نفوس  يفخالقية القيم األإن غرس 

 :Hermawan (3102)/نواىَتماكتب . بينهم اتجر اشاظتاظتشاركُت يف  اظتراىقُت عددازدياد 

 شاجراتظت ةحال 332 اكأن ىن (KOMNAS ANAK) لاطفضتماية األ اللجنة الوطنية ذكرت"

من عدد يف اظتائة  44 ؿتوالعدد يزداد و . 3102عام  أكتوبرإىل  يناير)اظتراىقُت( طوال  الطالب
بُت اليت حدثت اظتشاجرات  مذكورة، ةحال 332 يفو . حالة 031 ، يعٍتقبلوالعام اظتشاركُت يف 

 ." الميذا 02 قتلقد  العامة اظتتوسطة والثانوية اظتدرسةطالب 

 كتبشديد.  قلق يف واظتراىقات  بُت اظتراىقُت واعاطي اظتخدراتن االختالط وكا

 (BKKBN) ىيئة انظيم النسل القومية مناستنادا إىل بيانات ": Mahardika (3102)/مهارديكا

النشاط  أوالعالقة اصتنسية  يفعلونقد  04-01 بُتسناهنم أ تبلغ أطفالىناك  ،3102يف عام 
 النشاطسنا قد مارسوا  02-04بُت  ىمعمر  نالذيو ، اظتائةيف  >8،2 ىمعددو نكاح دون ب اصتنسي

 11،111; قل عنيال أنو األخرى  البياناتأكدت و . يف اظتائة >،80وبلغ عددىم  العرضي ياصتنس
بُت اظتخدرات انتشرت قد ، باإلضافة إىل ذلك. كل عام أو قتل اصتنُت جهاضاإلفعلون ي ىت/فتيةف

 ونخدر تاظتالطالب يصل مبلغ ، نسمة  9=:،30=اظتخدرات  عاطيتممن و  انتشارا فاشيا، الطالب
 ."يف اظتائة ;،8
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: Febrialdi (3112)/فيربيالدي . كتبياطالب إندونيسنوعية اـتفضت ومن بُت ذاك، 

 Programme Internationale) الطلبةنوعية لتقييم الدويل  ربنامجال ىأجر قد  ،3103عام اليف "

for Student Assesment)  قوى من  ٪ 11 مثليف العامل الذي يت بلدا 56يف  اظتسحيالبحث
 تااختبار  وادتقد أ عاما 05-06 ًتاوح أعمارىم بُتا االبط 90،111 إىل أن وصل، و االقتصاد العاظتي

ذاك يف  الذين شاركوا عدد الطلبة، و ()اظتعارفالعلوم الرياضيات والقراءة و  ظتادة ساعتُتحوايل  عقدت
 االختبارشكل و . من سكان العامل ٪ 11موع جملرتايل اإل من عدد السكان امليون 31 نتثل االختبار

 .اظتقالاعبَت األجوبة و تعدد مىو اختيار 

 الطالب اتعن خلفي بعض األسئلة ةجابإلو اظتدارس مدير  يف ىذا االختبارأيضا  شاركو 

 طالبونال . يف عملية التعليم والنظم اظتستخدمة ،دارساظت بيئةيف  اقفهممو و عن ، همرسامدو 

 بَتوطالب  ندونيسيا منإح طالب ارج  و ، دولة 56 منيف ىذا االختبار اظتستوى قبل األدىن  اندونيسيإ

(Peru)  ا البحثيف ىذاألدىن  رابةاظت علىلون صلتالذين". 

فرباير  فيف، ات القوميإلحصاءا ركزممن لى بيانات ع اداعتما، ةاظتهني أو ظتهارات اضتياايةأما ا
وىو  االـتفاض، نتيل إىلطالة عمعدل النسمة، و  مليون 3،;العاطلُت عن العمل  بلغ عدد 3108
، 3102عام يف ال اظتائةيف  ;0،: يعٍت أغسطسيف شهر  هعدد من ينخفض ، وىذااظتائةيف  1;،9

 ."اظتائة يف 3>،9 إىل معدل العطالة بلغ 3102فرباير ويف 

اظتناسبة للدفاع اظتناىج الدراسية ينبغي ظتديري اظتدارس إعادة النظر إىل البيانات،  بناء على ىذه
 باظتهارات اضتيااية خرجُتتاظتزويد وا، ةاظتراىقطوال  اظتنحرفوالسلوك  بطالبُت ال جراتاشاظتاشي ع عن 

باإلضافة  مهارات اضتياةذات  شخصية شكيلااظتستخدمة إىل الدراسية  ىجااظتنولتسن اركيز  .النافعة
، البشرية اظتواردطوير او  ،رسااظتديف ة ياإلدار األمور ، حتسُت بالتايلو . والتكنولوجيا مو العل اعزيزإىل 

 .ةياظتدرس رافقيل اظتفعاو 

التعليم  نظامالذي وض ح  3112سنة  31 رقمالقومي القانون نص اظتذكورة  القيمذه واىتم هب
اظتخطوطة إلكتاد  يةواعال الًتبية ىي احملاولة: ما يلي 0 نقطةال ،0 ادةاظت ،0 الفصلر ذكو  ،الوطٍت

م سيطرة تطوير إمكاناهتل ةنشطبعض األ اظتتعلمُتيتم افعيل  حبيث ميالتعلالظروف التعلمية وعميلة 
 كذلكو ، اتوذكاء اتشخصيلديهم  تحىت أصبح، )الشهوة( النفس قيادة، و الدينية الروحية القوة

 . شعبهمو  ،هم، وغتتمعأنفسهمالطالب لتتاج إليها وأخالق كرنتة مهارات حرف و 
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 ثقافة اظتدرسةو . اظتذكورة تلمشكالحلول لأول ىي ة ياظتدرس اتثقافلتنمية ال اإلدارةإجادة ف

. األخالقية فيها اطتصائص ورموز السلوك أشكال اظهر يف( اليت ظاىراضتقائق )اظت من نتكن اعلمها

وأهنم يبتعدون عن اظتشاجرة  الطالب، شخصية يف اشكيل اتيز ؽت لمدارس الدينيةلأن  ،وفومن اظتعر 
 ةاظتهني اتواالختصاص مو العل تطويرب دارس الدينيةخالقي، اىتمت اظتاأل تميزباإلضافة إىل ال. بينهم

 .لطالبستقبل اظتازويدا 

األوىل  الدينيةاظتتوسطة  ةلمدرسلأو التفوق  التميزعمليات  ىو حتليلا البحث ىذ والغرض من
عن  الكيفي اظتنهجالباحث  استخدم. اظتهٍتميز والت، العلمي والتميزاألخالقي،  تميزال وىي يوجياكاراا،

، واظتقابالت اظتباشرةاظتالحظة  البيانات باستخدام رتع وقد ًب. الوصفي أسلوب التحليلطريق 
 البيانات ختفيض البيانات حتليلأسلوب  شمليو . بالبحث اظتتعلقة الوثائقحتليل و  اظتتعمقة،الشخصية 

مالحظا  يف اظتدرسة الباحثدتديد  يتم عن طريق صحة البيانات قيحتق. و هبا االستنتاجو  هاوعرض
ات النظريو  باستخدام غتموعة اظتصادر والطرق التثليث ةواقني، اظتكملة الدقيقة، واظتراقبة اضتاالت الواقعة

شريف امعة صت مركز البحوثودعمتو اكاليف  3100أكتوبر  يونيو إىلمن لبحث اعقد ىذا و . اظتتنوعة
 .جباكراااإلسالمية  ىداية اهلل

 البحث

 الرؤية والرسالة

اظتنطقة  جغرافيا يفاقع يوجياكاراا  (MAN I)اضتكومية الواحدة الدينية اظتدرسة الثانوية 
. (Sleman) سليمانإقليم إىل  تدخل ، وىيمشاال امًت  011 ، وحوايليوجياكاراا مدينة الشمالية من

مثل  ندونيسياإ للتعليم العايل يف الشهَتة اظتراكز من قريبألنو  اظتوقع يصلح لعملية التعليم والتعلم ىذا
جامعة يوجياكاراا اضتكومية و  ،(UII) جامعة إندونيسيا اإلسالميةو ، (UGM)مادا غاجاه جامعة 

(UNY) سومان جوندوكو  منطقةجبانب اظتدرسة يف نفس . و(Gondukusuman) ، اقع أيضا
 ،وػتالت التعلم اإلضايف اظتدارس األىلية، وبعض اظتدارس الثانوية األىليةو  كوميةاضتثانوية الدرسة اظت
ما لتتاج إليو الطالب يف التعلم من أدوات مدرسية أواصوير ورقات نتكن للطالب أن يرقوا و ، اتكتباظتو 

 . ىم يف الدراسةإؾتاز 

حدثت بعض ، (Kaliurang)، يعٌت شارع كاليؤورانج إىل الشمال ريةااضتضناطق اظتنمية مع او 
، النقلمسارات ؼتتلف األنواع و  منللوصول إىل اظتدرسة  نقل مساراصة اسهيل ، وخاظتدنية التغيَتات

 .سريعافتوا احملالت التجارية كذلك انمو  و 
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شارع  ىاد  لت اصتانب الشمايل: ايلعلى النحو الت، نتكن وصف اظتدرسة اصتغرايف اظتوقعمن ناحية 
كلية علوم االجتماع والسياسة  حتد ىا اصتانب الغريبو  ،جاه ماداغا جامعة (Sekip)سكيف 

(FISIPOL) اربان  قريةشارع  لتدىا اصتانب اصتنويبو  ،جاه ماداغا جامعة(Terban) ، اصتانب و
  . (C. Simanjuntak) سيماؾتونتاكاش. شارع لتدىا  الشرقي

 ulilها كلمة تطتص) يةمسؤولو ة يدو وعبلية عمعلمية و يف غتاالت  تفوقال ىياظتدرسة  رؤيةو 

albab)،  التقوىو  اإلنتان يف غتال ُتتفوقة ماظتدرسطالب  جخر أن يت هاحتقيقو (ImTaq)، والعلوم 

 يف اضتياة ُتمسؤولو  ، ومتعبدينالدين اعاليم ؽتارسةعلى  رينالتفكَت العلمي، وقادوالتكنولوجيا، و 
  :هيفرسالة اظتدرسة أما . اضتفاظ على البيئةو االجتماعية 

 .أسلوبا للحياة صبحأالفاضلة وارقيتها حىت  األخالقو  والعبادةاإلنتان والتقوى  غرس .1

 .لاعميف األحكمة مصدرا لل صبححىت أ ألمةاثقافية القيم االجتماعية و  اطوير .2

على إمكاناهتم وقدراهتم  اطوير حبيث نتكن للطالب ةفعالية وكفاء التعليم والتدريس عملية انفيذ .3
 . النحو األمثل

 تمتع أواظتو  بتكراظتو الفعال و  ثقفتاظتو  تفوقخالقي اظتاأل من خالل التعليم الطالب مياعل حتسُت .4

 .اظتثَت

 غَت األكادنتية.كادنتية و االت األاجمل للطالب يفاجملاىدة نافسة أو روح اظتشاء نإ .5

 .اصتامعية الدراساتإىل إكمال ايسَتىم و  البإعداد الط .6

 .اضتفاظ على البيئةاجملتمع و حياة يف  باظتسؤولية انمية الشعور .7

من قبل واطبيقها  الرؤيةانفيذ  مثل ضمان، بوظيفتو مدير اظتدرسةإضافة إىل ذلك، قد قام 
 لتحقيقخاصة برامج إجراء و  ،هامرافقاظتناىج الدراسية و  وإعداديف غتال التعليم،  اظتوظفُتو درسُت اظت

درسُت اظتبينو ورتيع افاق اال، ذلك ظتا قد ًب حتقيق ىذه الرؤية قادر على مدير اظتدرسةإن . ىذه الرؤية
 .هاحتقيقعلى كل من يتفق هبا  لزمياعتيئة التعليمية، و و 

 همونفيو ، فهما جيداتها ورسالاظتدرسة رؤية  يفهمونيف غتال التعليم  اظتوظفُتو درسُت اظتإن 

هتو . هماتحقيقواجباهتم اظتقررة لب ناظتوظفو ن و درسو اظتفيقوم . رسالةالرؤية و ال كيفية حتقيقكذلك    اّت 

، واظتعارف العلوماظتسيطرين على ، و اظتتخلقُت بأخالق فاضلة الطالب شخصية اشكيل إىلالرؤية 
شخصيات أو الثقافات ال رمكان يتفضل بو اطوي اظتدرسة ىي .هممواىب اناسباليت لمهارات لاظتتقنُت و 

انفيذا موافقا ومكمال.  من انفيذ اظتناىج الدراسيةناّتة  لطالبالنافعة ل واظتهارات )اإلنسانية( واظتعارف
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 اظتاىرين يف العلوم واظتهارات اضتيااية. يكشف جارفيس طالبال التعليم إكتادالًتبية و  وأىداف

 :، وىيعناصر الكفاءات الثالث ( عن26 :0212)

والقيم ، العالقات الشخصية، و النفسية، والعناصر التخصصات األكادنتية، مبا فيهما اظتعرفة والفهم .أ 
 .األخالقية

 مع اآلخرين؛ وكذا التفاعلالعوامل النفسية  إجراءات مبا فيها انفيذ، اظتهارات .ب 

 والرغبة يف، ًتافيف االح العاطفي وااللتزام اظتعرفة عن االحًتاف وىي اشمل اظتهنية، اظتواقف .ج 

 .بطريقة مهنية العمل

 يف اليت كتب القيام هبا ةاظتراكز األربع إىل أقتية( ;==Delor ،0ديلور/اليونسكو ) وأكدت
 learning)التعلم لتنفيذ ما اعلم ، (learning to knowوىي: التعلم ظتعرفة الكيفية ) عملية اعليمية، كل

to do)تعلم ألجل التكوين ، ال(learning to be) التعلم للتعايش مع اآلخرين ، و(learning to live 

together). 

بتزويد العلوم الطالب  وأخالق شخصيةطوير اعلى اّتاه  تهاورسالاظتدرسة رؤية إذن، دلت 
 .ةمعين اتومهار  رفامعا ذوي ناضج الطالب جيال إعدادويهدف ىذا االّتاه إىل . واظتهاراترف اواظتع

  شخصيةلاالتميز في 

اظتواطنُت رغبات  عن يامسح احبث (Harvard) امعة ىارفاردصت مشًتكو الندوةأجرى لقد 
: ، وىيالنتائجاوصل ىذا البحث إىل العامة و  اظتدارسإىل مواد التعليم داخل هم اجتيحاو األمريكيُت 

 القيمتاج إىل لتئة ايف اظت 93و لتتاج إىل مهارات،  ئةايف اظت 23، و مو عللتتاج إىل ئة ايف اظت 05
، اتمهار و  اتذكاءأن ظتتخرجي اظتدارس  باإلضافة إىل(. Reeves، 3113 :65/ريفز) ،اإلنسانية
 . يهم أخالق فاضلةكتب لد

 يفخالق أساسا لألنتكننا أن ؾتد " Henderson (0251 :004:)/ىندرسونكتب 
يعيش رجل يف ىذا النوع تصور يلدينا، و  اإلمكانات أفضل لتحقيقالالزميات  يف اسيَت اطتاصة، تناطبيع

 ىماعزيز درسُت ىي اظتن مهمة وأ، القيم األخالقية أساس يعرفونيف الواقع  نو اظتتعلم." و كرجليف غتتمعو  

 . عن الوقوع فيها وينهونسيئاهتا  عن وننبكتتو  ائل األعمالفضإىل  وننتيل حبيث وإرشادىم

األعمال والعبادة التفوق يف العلوم و ي ، وىىالتميز سامية متفوقة  اقيمإن اظتدرسة قد قررت 
من  ةيثقافواألخالقية أو ال شخصيةال تشكيلقامت اظتدرسة بو . (ulil albab ها كلمةتسؤولية )طتصواظت
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 النماذجعن طريق و ، عفويةأو ية رواينمن أنشطة  السلوك الفاضل دياعو و  اظتناىج الدراسيةانفيذ  خالل

 .األنشطة اظتربغتةو 

عام ا اضتكومة هتقرر الدراسية اظتناسبة ظتستويات اظتدارس اليت  اظتناىجسة استخدمت ىذه اظتدر 
حيث غرست القيم  يتدرس بو الطالب كل موضوع يف األخالقية ليماتعال، ووح دت اظتدرسة :311

أما . من قبل التعلم ػتددةػتاولتها يف أوقات أنشطة نتكن  اظتواد التعليميةواضمن . دغتهااألخالقية يف 
 ميعملية التعل اتمو . لاعمواأل، والتعاون، ل اظتشاكلضت التعلمالتعليم فمعتمدة على  يجيةاسًتاا

 .(PAIKEM) متعاظتو ، الالفع  و التعليم النشيط، واالخًتاعي، واالبتكاري،  باستخدام

اليت  احمللية احملتويات مواضيعو . األمة اتوشخصي اتثقافإىل  ظتناىج الدراسيةمناسبة اوينبغي 
 إضافية ادروسوأعطت اظتدرسة  .الكتابة العلميةو يادة األعمال ز والفرنسية و  اصتاويةاللغة  ىيها فيادرس 

 والندوات، ظتكافحة اظتخدراتالتدريب العملي ، و اضترائقعاصتة التدريب على م مثل، واظتعلمُت للطلبة

 . الصداقةعن 

 .جون د كما كتبو،  ةاألخالقي انبو اصتىتمام باالالدراسية  اظتناىج مطوريومن واجبات 

 قاعدة بدون الناس اتتزود إدراكاال " :John D. Mc.Neil (0266 :302-4)/ماكنيل

في كالن  ىذه القضايا ةراجعية، فممادأو اقاريب  ةاكنولوجيمداخل أو  ،ةاضتكومىج انمب، ال أخالقية
غرس  ونتكن أن يتم ة."أخالقيحتت اىتمامات  اظتناىج الدراسية ومطور فيتحرك ، وبالتايل. لإلنسان

 وافهمأن ي درسُتاظتعلى كتب  لذلك،. يف اظتناىج الدراسية القيم من خالل دمجاألخالق الفاضلة 
 وانمية الوعي يف طليعة ىمدرسون ، واظتوىكذا. موضوع يف كل ىذه القيم كيفية دمج على بوادر وي

 .قيمةال

 الطالبويتدرب  .يةالدينم قسم العلو يف اظتتخصصُت للطالب  نازل خاصةوازودت اظتدرسة مب

 .على أساس الدين الشخصية اتوالتميز  سيطرة اظتواد الدينيةل امكثف اادريبفيها 

 احملاولةو ، الكشافة: هيف طالبالشخصيات  لتطويراظتدرسة  ىجامنضافة إىل األنشطة اظتأما 

 ولدعم. الطبيعة ووػتب ،علميةال كتابةوال، الثقايف والفنالصليب األزتر، مراىقو و ، الصحية يف اظتدرسة

ىذه يف مشاركة الطالب فأصبحت . فيهامشرف  خاصة لكل اغرفأعدت اظتدرسة  اإلضافيةاألنشطة 
عن  والرعاية البيئة،، وحب واظتسؤولية ،االنضباط: مثل القيم اإلكتابية،يف  ىماطوير ازو د  األنشطة
 .اآلخرين
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 ،رتاعة الظهروصالة ، الفصول ممثل اعتصا أنشطة عادية أيضا ةلمدرسإضافة إىل ذلك، ل
 أنشطةو  ؛اظتغفرة وطلب ،امكاهن يفالقمامة وضع ، و االمتنان مثل عفوية أنشطةو  ؛القصَتة واحملاضرات

، تووكتاب القرآنوقراءة  ،العلمحفل  مثل ربغتةم وأنشطة ؛االنضباطوااللتزام و  اإلخالص مثل فتوذجية
اكوين  ادعم اظتدرسةو طالب ومعلمالكها اليت اشًت  نشطةوىذه األ. النظافةالسباق يف و 

لو  مسجد اظتدرسة يف. وكان خارج الفصول الدراسيةيف الفصول الدراسية و ، سواء الثقافة/شخصية
 شخصيةىذا يدل على ، و النظافةظتسابقة  وطٍتالفائز األول ال ةاظتدرسونالت . اصتماعة لصالة ناطابق

 . بيئةػتبة النظيفة و 

نوعية " أن الثقافة ىيHeskett(0223 :2-4 ) /سكيتىي و Kotter/كواركتب  
 Dealدايل/ لتددو ". إىل جيل من جيلاسَت اليت  بشريةغتموعة أي الصفات من 

 والتقاليد القيم واظتعتقدات عميقة منأفتاط " بأهنا ثقافة اظتدرسة Peterson (0221 :4)/بيًتسونو 

 ."الطويلة اظتدرسةػتاوالت على  هاليشكيتم االيت 

إىل  حتويلهاعلى  الذين لتاولون اجملتمع اظتدرسي منعمال األنتائج رف و ااظتع اظتدرسة ىي افةثقو 
اظتواقف  رف يفااظتعمثل تاو . اجملتمع اظتدرسي لاعمأيف كل كدليل استخدم ىذه الثقافة  و ، لطالبا
 اشارك شخص ألي مرآةجعلها نتكن اليت  اضتياة اظتدرسية ألوان هرظاحىت  غتتمع اظتدرسةمن السلوك و 
 . يهاف

 التفكَت األخالقيجوانب وكثَت من : "Ormord (3112 :025)/أورمود يكتب

، فقطال اكفي بالبيان أو القدوة  ذجو النم." جوذ والنم من خالل اظتراقبة على ما يبدو اتأثريااو وسلوك
 . اظتربُتواظتعلمُت و  مديري اظتدارس يف سلوك أن اتجلىكتب  لكن

القضايا إىل اوضيح درسون لتتاج اظتذا، ل .بعد إدتام الدراسة يف اجملتمع ونعيشسي إن الطالب
درسون أن اظتويدرك  .(05: 3114، بينار) سياسيةاألفعال العواقب حىت  ،واألخالقية االجتماعية

 Whitehead/وايتهيدا قالو ظت وفقالدى الطالب.  والدينية األخالقيةًتبية ىي اشكيل القيم جوىر ال

 ." ةالدينيالًتبية ىو ًتبية الإن جوىر : "(35: 0266)

بالرغم أهنم يقومون ، ُتمن قبل اظتعلم ية األخالقيةو الًتبالقيم  مل اتحقق ،يف كثَت من األحيان
أن  على الرغم من" Kohlbergh (0210 :5:)/كتب كوىلربيق يبدو األمر كما. بعملية التعليم

، ما كتب القيام بو ألطفالل نيقولو وىم . يدركون جوىرىاال  لكنهم ،األخالقيةيدر سون القيم اظتعلمُت 
بعض . الفصول الدراسية يفة مباشرة عالقكتعلون بينهم وبُت األطفال و ، همسلوكيقومون بتقوًن و 
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، ولكن األطفال األخالقيةالًتبوية  من جواىر القيم درك أهناي دون أن األشياء مرات ىذه فعلي اظتعلمُت
 ." يدركوهنا

ما  Ajami (3115 :020 )/عجميكتبها أو القدوة ف نموذجالاعليم يف  نب اعتامةاصتواأما 
 : يلي

 .واظتعتقدات، واألفكار، ، واألعمالقوالمن خالل األغَته مع  تفاعالإن اإلنسان مادام م .أ 

 .األقوال من أكثر أثرا األفعالإن  .ب 

 .ىاافسَت حتتاج إىل ال الطريقة اظتثالية  .ج 

، هميمرب  أقوال معل ميهم أو  واينسأن نتكن للطالب : "(022: 3115) عجميويكتب 
 ."همسلوكو  هممواقف أبدا يتذكرون ملكنه

يقدروا حىت ، ةت مبكر اوقأيف لدى االميذىا الفاضلة القيم  غرس ، إذن،كتب على اظتدارس
 Kohlberg/كولربجبو  ا كتوفقا ظتهم. يف غتتمع يف اضتياة اضتقيقيةالفاضلة القيم  ؽتارسة على ويتعو دوا

 مرحلة ؽتكنة من أعلى إىل يصلواقد  الناساظتطلوب أن نرى " :(Crain 3111 :056كرين/)

النظام  اضتاجة إىل ليس فقط الذين يفهمون األفراد توي علىلت غتتمع فإن أفضل .األخالقي َتفكتال
 Bruner/برونرويكتب ." اضتريةالعدالة و  مثل العاظتية رؤيةيشهدون مبادئ ال هم، ولكناالجتماعي

 التعليقات استخداميف ىم اساعد ثقافة على مدىاألفراد يعتمد  ،نموال حدوديف " :(63: 0262)

  ."احملتملة الفكرية

 ايعرفو ل فاضلةالقيم ال الطالب مواعل  يأن  أنشطتهاو اظتدرسية الربامج لمدارس من خالل ينبغي لو 
يكتب . اظتدرسةيف افاعلهم يوميا يف  ياواقعباضتسنات  لونشغيات ٍب سيئوال اتسناضت

 ال بد من ،ؽتارسة فكرية غترداعل م  ال نتكن أناألخالق : "Gustafson (0261 :6)/غوستافسون

 من حوعتم وانظر ويأنفسهم أن يتحملوا ىذا االمتحان على  األطفال علىكتب و  ،االمتحان عتا وضع

يرغبون  ونواظتعلم يف اظتدارس كل يومنات  يف امتحا األخالقضعت و ... أو خارجها اظتدارسداخل 
لقيم أن اتجسد ا، نتكن يف اظتدرسةطيبة  ومواقففاضلة  ياتعلى سلوك الطالبيتعود وعندما ." هافي
 فإن بدال من ذلك،. السلبية الثقافات من ىجمة بسهولةصعبت إزالتها حىت ، تهمثقافيف فاضلة ال

النجاح  ؤدي إىلا نبيلةثقافة  األهن ،حياة الطالب ظتستقبل رصيدا قيما الرئيسية ستكون ثقافةال
 . السعادةو 
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 قواعد اشمل اظتنظمةاظتدرسة ثقافة  خصائصأن  Luthan (0210 :652)/لوثانذكر 

، فمن وبالتايل. التنظيمي واظتناخ، حكام، والفلسفة، واألالسائدةالقيم و  ،اليت كتب الوفاء هبا السلوك
ؼتتلف  من خالل ظتؤسسةا اقدم صاحلظت ىااطوير و  ودراستها وحتليلها هاتنتكن مالحظ أن الثقافةاظتفهوم 
 .االواردة فيه والعناصر الثقافة مظاىر

 الثقافة التنظيمية بعض عناصر Spink (0222 :52)/سبينكو  Caldwell/كالدويلويذكر  

ىر اظاظتو  ،ىااعبَت و البصرية  اظتواد الرموز/ ّتسيد، األلفاظ/اظتفاىيم ّتسيد: على النحو التايل للمدرسة
 مؤسسيمن  اعتوية ىو شكل من أشكال ماديةغَت كانت أو مادية   يف اظتدرسة كل شيء. ةسلوكيال

نتلكها قيمة كتب أن  أو ملكة حتقيق التأكيد على اج إىلتحت اظتدارسو . هاومديري هائديوقااظتدارس 
 .درسةاظت فعالية اسنتكن قي وهبذه الطريقة. أو ثالثة أعوام ظتدة ستة بعد دراسة الطالب

 : ، وىيالثقافة التنظيمية من وظائفستس ( إىل 0==1 :392) Robbins/روبنز وأشار

 ،منظمة إىل أخرى افريق .أ 

 األعضاء، الشعور هبوية زيادة .ب 

 ،مع اآلخرين االلتزام زيادة .ج 

 ،االجتماعي استقرار النظام خلق .د 

 . ظتوظفُتا سلوكو  مواقفاشكيل و  اظتكافحة اظتتكاملة ةآلي .ه 

 يف إدارة كدليل الثقافة ٍب يتم استخدام من فكرة الزعيم، الثقافة التنظيمية اشكيل ينبع

 سيأسا ؾتاحو . اظتردودو سلوك اظتقبول اظتناخ العام لل اإلدارة العليا إجراءات حتدد. اظتؤسسات التعليمية
 .من القادة وااللتزام الًتكيز يعتمد على يف اظتدرسة ةالثقاف

 ديراظتمن  قد اظهر ألول مرة اطبيقهااليت أريد  عينةاظتثقافة ال أوخالقية األكانت  يف اظتدرسة،

اظتعلمُت القادة و اظتناقشات بُت و . مع األعضاء اآلخرين الثقافة ينبغي مناقشة ومع ذلك،. رئيسالأو 
وسيتم . الطالباتالطالب و  إىل اتحولحيت  الثقافة ما اريده حول ياتاافاق ضرحتسوف واظتوظفُت 

 العديد من األطراف اليت انطوي على من خالل اظتناقشاتالقيم األخالقية اثقيف اسًتاايجيات اوفَت 

 . يف اظتدرسة

غرس  نجاحف. الثقافة انفيذيف  تقييمال إجراءات إعداد اظتدارس، يتعُت على ذلكإضافة إىل 
 اظترافق اظتدرسية، و هامياعلأساليب و  تهاودق ربنامجمن ااساق ال حد كبَتعلى يعتمد  القيم اطتلقية

 ون.واظتوظف، نو واظتعلم ،اظتدارس ومدير  اى هبيقتد قدواتو ، الداعمة عتا



 …عن دراسة حالة

 Vol. 1, No. 2, December 2014 M/1436 H 273 

والمعارف مو علالالتميز في   

ها في درسلذا، ي. والتكنولوجيا لعلومبا ميزاتكتب أن ة اظتدرس أنإىل  ياظتدرس تمعاجمل عُت  ي
 بعض اظتنافساتيف فائزا  يكون، ارتاعي وا أفردي، الببعض الطف. واالاصالعالم اكنولوجيا اإل

كتابة الرسالة و ، يةم الفلكو علأوظتبياد ال، الروبوتخط  أاباعو ، اتاظتسافألبعد  اظتياه صاروخ منافسةك
 يف علوم الطبيعة.  ةالعلمي

متحان الوا، الوطٍتمتحان اال خاصة ظتواجهة ىاجهوداظتدرسة  تبذل، مبناسبة ىذه التميزات
 الرياضياتعلوم  اكثيف وكذلك علمية لطالب اظتدارس الثانوية.الرسالة كتابة ال، و طلبة اصتامعيةلل قبويللا
 .قسم العلوم الطبيعيةلطالب  والكيمياء الفيزياءو 

متخرجو اصتامعات  ، وىمخرباهتمو العلوم واظتعارف يف ىذه اظتدرسة قد دتيزوا بقدراهتم و مدرسو 
 يف مدرسي العلوم اتدتيز اعرف و  .(S1) للمرحلة األوىل على األقل عيةاصتامالشهادات  حصلوا علىو 

 يفبحوث العلمية بال هم قد قاموابتوجيو معلمي الطالب. فيف العلوم الطالب إؾتاز حتقيق مناظتدرسة 
 . واظتعارف العلوم

 .ميةاصتامعات اضتكو  يفقبلوا  خرجُت الذينتاظت عدد أيضا منيف اظتدرسة يعرف  التفوق العلميف

بلغ ، وبشكل عام. القبويل يف اصتامعات اظتختارة االمتحانيف  وااجتاز  خرجُتتمن اظت ٪ 21فمجموع 
، (UGM) غاجاه ماداجامعة  مثلإىل اصتامعات، اظتدرسة يواصلون دراستهم  خرجيمتمن  ٪ 11

 ةسوراكاراا اضتكومي جامعةو  ،(UNDIP) ديبونيغوروجامعة و ، (IPB)بوجور الزراعية جامعة و 
(UNS)،  جامعة سوديرمان و(UNSOED) ، جامعة إندونيسيا و(UI) ، إندونيسيا اإلسالمية جامعة و
(UII)،  جامعة يوجياكاراا اضتكومية و(UNY) ، األزىرجامعة و ، سالمية اضتكوميةاصتامعات اإلو 

االمتحان دون بكومية اضتامعات اصتىلية أو األامعات اصتب يلتحق بعض الطالبو . مصر-بالقاىرة
 ،(PMDK)هتمُت والقادرين اظتمن برنامج حبث الطالب ة الدعوة اطتاص من خاللبل  لقبويلا
تفوقُت من اظتطالب لحبث لبرنامج أو  ،(SNMPTN)لدخول اصتامعات اضتكومية  وطٍتاالختيار الو 

 .(PBUD) األقاليم

يت اسبب إىل ال العواملومن . ىاإؾتاز و  مو العل يف اكتساب الدينية ةاظتدرسيف الغالب، اتأخر 
 إدارةو ، لعلومل اتؼتترب عدم اظتدارس الدينية، و وقيادة مديري ، واظتتعلمُت نوعية اظتدرسُتأوال: اأخرىا، 

ىو ؼتتربات العلوم و أ اظتكتبات م دون اوفَتو العل منالطالب  ُتدتكيف  توقعفال. مهنيةالال اظتدارس الدينية
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إلكمال الوسائل التعليمية الوافرة يف العلوم ما كبَتا اىتما اظتتفوقة رسااظتداىتمت  ،اذل. مستحيلأمر 
 . الطبيعية

 ، منها:صادر التعلميقصد مبو : "Cowell (0226 :26)/كويلو  Gardner/غاردنرقال 

 اليت نتكن استخدامها رتيع السلع اظتعدات و اعٍت. همادريسيف  نو اظتعلميستخدمها  لتدريسا معدات

ة الكر لذا، انوعت اظتعدات أو اللوازم اظتدرسية مثل ." تعليمعملية ال ظتساعدة اظتدرسُت على يف اظتدارس
. الدراسة وسائل أو وغتموعة األدواتالنماذج، و  ،والرسومات ،الرسوم البيانيةو  ،واطترائط ،األرضية
 . رلتةاظتو كافية الالبيولوجيا والكيمياء و الفيزياء  اتؼتترب و ة، يمكتبكانت أو مدرسية  ، الكتبوكذلك 

 اعتربو . وإؾتازاهتا اظتدرسةصالحية ال يدل على  اظتدرسةاظتدرسية يف أو اللوازم  اظتعدات دعدو 

. وأكد على اإلطالق اظتعدات استخداماوفر إذا مل ا اظتدرسية معداهتفاسدة بكثرة  ةاظتدرس
 فعالةاعترب  قليلةال امعداهت اظتدرسة معإىل أن " Cowell (0226 :26)كويل/و   Gardner/غاردنر

بشكل  سو الدر  على فهمتالميذ ال اساعدحىت  اظتعدات بطريقة فعالة ن والطالبو اظتعلماستخدم إذا 
 . أفضل

 حول كيفية استخدام قصَتة دورة ادريبيةب اظتعلمُت لتسهيل إدارة اظتدرسة على أقتية وىذا يدل

 نتكن للمعلمُت وىكذا،. ةبفعالة وكفاءدرسية اظتواللوازم اظتعدات ها مبا فيالتعليمية الوسائل واظترافق 

 .طريقة على أفضل يف اظتدرسة اظتتاحة واظتعداتالوسائل واظترافق اظتدرسية  استفادة

، الفصول الدراسية هيف يف اظترحلة االبتدائية اليت كتب أن اتحقق األساسية اظترافق اظتدرسيةأما 
معمل  و، والرياضةادة، واظتراحيض، اظتدرسة، ودور العبيف ة يالصحاحملاولة كتبة، و اظت، و اظتعلمُتوغرف 

 . يةئالعلوم الفيزيا

 ىي اظترافق األساسية يف اظترحلة االبتدائية، اظتتوسطة رسايف اظتد األساسية واظترافق اظتدرسية
 اءاتالبن استكمال كتب ،اظتدارس الثانوية مستوىويف . واإلدارةاظتشورة واظتنظمات الطالبية بالتايل و 

معمل ، و طبيعةالؼتترب علوم و  الكيمياءؼتترب علوم و الفيزياء مثل ؼتترب علوم ، األساسية للمختربات
 . اللغةمعمل و الكمبيوار، 

اظتدرسة  من فقط اظتائة يف  23اوجد  ،>311يف عام  الًتبية الوطنية من وزارة بناء على بيانات
 اظتدارس الثانوية مستوىيف أما . اظتائةيف  2،2:توسطة اظتاظترحلة ، بينما يف مكتبةاليت دتلك  االبتدائية

الثانوية درسة اظت يفاظتائة يف  51بلغ و  اظتائة يف  11 حيث بلغاضتكومية  اظتدرسة الثانوية مكتبةاوجد 
ويف اظتدرسة الثانوية العامة اظتائة. يف  21(SMK) لتدريب اظتهٍتلاظتدرسة الثانوية  يفبلغ و ، اصةاطت
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(SMA)  ىليةاظتدارس األ من اظتائة يف  91يف حُت أن ، اظتائةيف  11 تعددةالوسائط اظت ؼتتربعتا اليت .

الفاسدة الة فاضتاظتائة. يف  11بلغت  الكيمياءو ، األحياءو ، الفيزياء :الكامل العلوم ؼتتربفاظتدرسة عتا 
اظتائة يف  21و اظتائة،يف  01إال ثة الفيزيائية الثال العلوم اتؼتترب و ال نتلك ألناألىلية درسة اظت يفحتدث 

 (.3112 أكتوبر 33  :كومباس. )ومالعلاثنُت يف  ينؼتترب منها دتلك 

 (ةالمهني) ةتيالحيا مهاراتالالتميز في 

وارجو اظتدرسة ظتن خترج  .امعاتاصتدراستهم إىل ا واصلو يأن  ةاظتدرسي متخرجرتيع ال يستطيع 
زودت . فاظتهارات اضتياايةطرة سيبومنتجا يف حيااو  ناجحافيها ومل يتدرس يف اصتامعات أن يكون 

 . النافعةتخصصات تدريبات اظتهنية والمتخرجيها بالاظتدرسة 

علمية، الرسالة كتابة الو مناىج اظتدرسة ىي: أوال، اللغة الفرنسية، داخل التابعة  ةاظتهني ىجااظتنف
 لكًتونيات ختص  اإلثانيا، و  .(يف الفصل العاشر)لغة قسم الطالب لختص   اليت بة واحملاضرةاطتطادريب و 

يف نفس  اضتادي عشرالتكنولوجيا اضتيوي لطالب الفصل و  ،فصل الثاين عشرلقسم العلوم يف اطالب ل
رابعا، اعميق القواعد النحوية و . العلوم االجتماعية قسملطالب التجارية اظتستقلة وثالثا، . القسم

، الرسالة العلمية للطالب يىاىج اظتدرسة التابعة خارج منة اظتهني واظتناىج .الدينوالصرفية لطالب قسم 
وكرة  والفواسال،، كرة السلة) والرياضة، واظتوسيقى، القرآنشرح آي و  ،بة واحملاضرةطادريب اطتو 

 اصتمعة بةوخط ،دورية صالة اصتماعةإمامة و ، احملاضرةادريب  ىواظتدرسة  روايٍت يفال ديالتعو و (. الريشة
 .دقيقة ;-9حوايل  هارواابلصلوات اطتمس و ابعد أما احملاضرة فتختص . دورية

فائزين  واأصبحة اظتدرس طالبف. واظتنافسات ؼتتلف اظتسابقاتإىل  اطالهببإرسال ة اظتدرسم تهت
، األيف األغاينو  ،ُتلمراىقل وابليغ الدعوة، باللغة الفرنسية رواية القصص مثل العديد من اظتسابقات يف

مسابقة و ، ااكرو سيباكالنشيد، و  يففائزين  واصبحأ مهنأكما . يةاألعمال العلمو ، اظتوسيقية والفرقة
والكرة ، الطاولة وكرة ،الريشة ، وكرةاظتوسيقى الدينيةو  القرآن،وفهم معاين ، واطتطاالوة القرآن اجملو دة، 

 . الطائرة

على أي مشاكل  ، وذلك للرد  معقوعتمتينا يف  اقوي جيالة اظتدرسمتخرجوا أن يكون  كتب
من أي  اعقيدا وأثقلاليوم أكثر ا حتدياهتو اضتياة  مشاكلو ادي والعشرين. يف القرن اضتات اضتياة حتديو 

 أو أكثر اكلفةضروريات اضتياة و  ،جدا ضيقة لاعمعامل األ القدرة على اظتنافسة يف وذلك ألن. وقت

 من خالل، ياايةظتهارات اضتيتزود الطالب بامل  ذاإو . اطتالقة قدرةو  القوة الذىنية تطلباو ، ذتينة
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بالتايل أن يكونوا أثقاال و  لاعمعاطلُت عن األوا ات داخل اظتدرسة، فيمكن أن يصبحاطترب التدريبات و 
 .لمجتمعل

ة اظتهني اظتناىجيف  التخصصاتانفيذ  َتاوفسعت اظتدرسة ، ُتستقلاظتو  ينىر اظتا خرجُتتعداد اظتإل
 يف ن ال استطيعظت، وخاصة مهارات ػتددة البازويد الط اليت نتكن خارجهاو  التابعة داخل اظتناىج
 .مواصلة التعليم العايل

إمكاناهتم وقدراهتم   لتطوير رؤوس أموال ضخمةاظتهنية هارات اظت ُتدتككان   اظتدرسة وظتتخرجي
 .رجال زراعيا مستقالأو  عامالأن يكون إما  ،يف األعمال ُتمستقلك

 واظتهارات الصعبة اظتهاراتمبا فيو  ،ذكاء العاطفيال اطالهبارىب اظتدرسة  ،الفكريالذكاء  انبجبو 

 الراحة واوفر ،شااظتعيف  اضتزنو  السعادةمواجهة حاالت  أيضا تويحت اظتهارات اضتياايةو . الناعمة

بقلوب  األحزانوحاالت  واظتتاعبأن يواجو اظتصائب  إلنسانلنتكن  القوة العاطفيةو . اظتتاعب واقصَت
 . مطمئنة

اظتهارات  منظمة الصحة العاظتية تعرفو . يف وقت مبكر ايةهارات اضتيااظت لتتاج الطالب إىل
حتديات  مع التعامل حبيث نتكن بشكل إكتايبالتصرف على التكيف و  اساعدناقدرات أهنا  اضتيااية
 الشباب نتظرا حتديات اضتياةو  .(Hanbury ،3111 :2/ريو ىانب) على ؿتو فعال اليومية اضتياة

يف  اظتهارات اضتياايةاجملتمعات احمللية إلكساهبم واظتدارس و  اآلباء واألمهات من جهدا واعيا اتطلبو 
 . أقرب وقت ؽتكن

قسم الصحة ) أي ثقافة يف يقطباظتناسبة للت لمهارات اضتياايةل غتاالت أساسية ىناك ستسة
 ، وىي:(0: 0222 ،نظمة الصحة العاظتيةظتالنفسية 

 اظتشكلة؛ وحل صنع القرار .1

  ؛التفكَت الناقدو  كَت اإلبداعيالتف .2

 ؛التعامل مع اآلخرينو التواصل مهارات  .3

 ؛والتعاطف الوعي الذاٌب .4

 .اإلجهاد مع والتعامل مع العاطفة التعامل .5

حل صنع القرار و على  اإلندونيسي غتتمعنا قدراتفاظتذكورة،  وبالنسبة إىل ستسة اصتوانب
غَت ها ول عنلولكن اضت ،شوارععلى ال والفيضانالنقلي  زدحاماالمشاكل نرى قد  اعترب ضعيفة. اظتشكلة

مل انفذ انفيذا كامال  ل اظتشكالتضت الوطٍت واإلقليميها غتلس النواب صنعالقرارات اليت و متكاملة. 
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اظتباين ظتراكز التجارية و ابناءات  زدىرا ولكن الفيضان ؿتن نرفضو  واجملتمع مل يت بعها اا باعا خالصا.
 دقاالفن بناءاضتكومة شتحت بالعكس، و  لساحات اظتفتوحة.اخل اظتدينة حىت ضاقت اد السكنية

 لكن االزدحام ؿتن نرفضو . اظتياه ادخارأشجار الغابة و  ةفظااليت الزم حمل يف اظتناطق العالية والفيالت

 . هود السيطرة عليهاجدون  اتملكية السيار فتو  سمحيو اصتديدة  السيارات قروض لته  س  

 بدال من مستهلكُتشعب كحىت اآلن   عرفأننا ن؟ ياإلبداعرات غتتمعنا على التفكَت قد ماو 

متمتعة أمة  أمتناو  األخرى؛ الدولإنتاجات ىي ااف و اعتو  السيارات والدراجات النارية. اظتنتجُت
ع خدا  ويسهل جملتمعنا. وماليزيا كوريا اصتنوبيةعن   بلدنا متأخر ،الواقع يف. اإلنتاجات وال مبدعتها

ة قو يف ىذه اضتالة، ىبطت . كاذبة  اوعود يبيعونوىم  ،الدوالرات القليل مني أعضاء النواب بمرشح
 . ىُتز المتناو  ُتئفاكالنواب غَت مت يمرشح ختيارالتفكَت الناقد لدى غتتمعنا بسبب ا

 دينابرنامج  يف. ضعيفةتعترب ف وقادة اجملتمع واحملامُت السياسيُتاعاطف و  مهارات االاصالأما 

 نوعيةغالبا شاىد نالذي نشر مباشرا يف إحدى ػتطات التلفيزيون،  (ILC) اإلندونيسُت احملامُت

 ،بدون شتاحة مسيطر الربنامجكالم القطع ، مثل اظتشًتكُت صاشخاألبُت  والتعاطف التواصل
 . آراء اآلخرين احًتامعدم صوت عال مع ب تحدثوال

يف  والغضب االستياءبوجود  بينهم رةجاشاظتإىل ، ؽتا اسبب بسهولة أشعلت غتتمعنا عواطفو 
ضد  كبارال فو عنو . يف أوقات مستمرة راتجاشاظتيف  ونشاركيطالب الال يزال التالميذ و و . نفوسهم

من مظاىر  صارخة ىذه صورة. مل انتو حىت اآلن ميتوظيف اضتكو الب ةرابطاظت اتامعالصغار يف اصت
يف وقت مبكر ىذا التعليم  كتب اقدًنو  .يف اظتدارس هارات اضتياايةاعليم اظت أقتيةاودي إىل اليت  غتتمعنا

 ليستواآلاية  راىنةالحتديات اضتياة و . ل التغلب عليهاسهي الاليت  مليئة بالتحدياتاضتقيقية  اضتياةألن 

 .تعلميالالضج و تنيالال اجملتمعافكَت  ائقطر و اإلنسانية العواطف  ولكن ،اءعداأل ومدافع البنادق أسلحة

. الراىنة باظتهارات اضتيااية النافعةأجيالنا وحتسينها إذا ربينا اغيَتىا نتكن ىذه اضتاالت اظتذكورة 

العمل اصتماعي، واحًتام سيتكون عتم الشخصية الفاضلة، منها: هارات اضتياة ذلك ألن الرجال اظتربون مب
واألسف، (. Hanbury، 3111  :01/ريو وما إىل ذلك )ىانب ،، والثقةاآلخرالذات، والتعلم من 

تعلم، روح الالعمل اصتماعي، واحًتام الذات، و عندنا ال يتمارس فضعيفة، غتتمعنا اضتيااية مهارات  أن
 .بالنفس ثقةالو 

لتطوير البالد من أجل رفاىية الربظتان أو غتلس النواب على اضتكومة أن اعمل مع كتب و 
هتا. اوشبكالفائزة يف االنتخابات العامة ب احز صاحل األاعمل ظتأن عتا وبالعكس، ال ينبغي  .الشعب
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لألسف أن الرئيس قد متتار و . الداعمة عتا باحز األأعضاء إىل  قسمال ا اونفقاهتاضتكومة وميزانيات 
سياسي ال العتبار على اال السلطةوىذا يؤدي إىل اقسيم غذاء ، األحزاب غَت اظتهنيُترجال ه من وزراء
 أساس االحًتاف.على 

اظتناصب على جهد ؽتكن للحصول كل أن يبذلوا   فَتغب رجال األحزابلطة السأما 
ولو ، الرشوة يف قضية االنتخاباتو اصتماعي الفساد ما شاؤوا من االؿترافات مثل  ايفعلو حىت ، اضتكومية

إن و الثقة بالنفس عتم. أو يدل على فقدان احًتام الذات وىذا  .نو يف السجيعاقبون  دركوا أن مراكبيها
اقدير الذات ال يتمثل يف  هاومسؤولي هاوؽتثليمنحرفة من رجال األحزاب بطرائق لسلطة ساب ااكت

 الشعيب.

باظتوارد الطبيعية الربية والبحرية. ولكننا مل نتعلم  ةغني ةنا اإلندونيسياومن اظتعروف، أن بلد
الوقود،  در و نستال يزال أننا و  .سنغافورة، وكوريا اصتنوبية، واليابانمثل بالد  ،األخرىبالد المن  اتتقدمال

دول ال اتاقدمالذي ال يتعلم من  ،ؿتنالشعب ما و . من خارج البالد واألرز، واللحوم، والسكر
 خرى؟األ

نخفضة. ويف عملية بالنفس اظتالثقة نتتلكون  ناومدرسينا االميذومن اظتعروف أيضا، أن 
 ال يقدر اظتدرسو  مل يفهموا الدرس،كانوا   ولوأسئلة إىل اظتدرس من طرح التالميذ ي كثر التدريس، ال 

بالنسبة إىل . متهاونا ال يشجع االميذه وأحيانا كان اظتدرس متكاسال ،التالميذ ئلةسأعلى موافقة إجابة 
خارج  اصتامعاتإىل دراسة المواصلة أحالم كبَتة، مثل إىل حتقيق  تالميذاضتالة الرذيلة، ال يستطيع ال

 أو غَتىا. البالد 

العلوم فقط وال  تعليمبتشغل ا رساة؟ ألن اظتدايهارات اضتيااظتغتتمعنا يف فشل ل ىو، ظتاذا والسؤا
وال اغرس القيم  ،ػتاوالت اثقيفهم وادريبهم واربيتهم ازود االميذىا باظتهارات اضتيااية، حىت ال اظهر

وىكذا،  ا.هباباع لال يةنموذجطلب الشخصية اليف بالدنا صعب و . يف اجملتمعأو الًتبوية يف اظتدارس 
اظتدارس والكليات. اظتهارات اضتيااية ىي اظتهارات للتحقيق يف حرم مهمة جدا اضتيااية هارات اظتفإن 

، منظمة الصحة العاظتيةصلة إىل العديد من التجارب اظتتنوعة يف رتيع مراحل اضتياة )الالعامة ذات 
0222 :6(. 

 النتيجة

يوجياكاراا  (MAN I)اضتكومية الواحدة  الدينيةوية للمدرسة الثانأن البحث أظهرت نتائج 
ؽتيزة اظتهارات و  ،واظتعارفم و العلالشخصية واألخالقية، وؽتيزة يزة ؽتاشمل اتميز هبا عن غَتىا، و  تاز يؽت
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، ىاءالنز اظتعلمُت و  ،مدير اظتدرسةوافر من دعم بيف حتقيق رؤيتها ة . ؾتحت اظتدرسةاظتهنيأو اضتيااية 
األنشطة اظتدرسية كافية، و التعلمية الرافق باإلضافة إىل اظت ،متازةاظتكفاء، واظتناىج الدراسية واظتوظفُت األ

يف اطوير  والتزاماىتمام مدير اظتدرسة و ظهر اليت ناعتا الطالب كل عام ا اتبقاسجائزات اظت. و الفائقة
  .درسُت فيهاالطالب واظت
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