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ملخص البحث
ينطلق ىذا البحث من الواقع أن معظم اظتدارس اإلسالمية اتأخر من اظتدارس العامة وانخفض من
حيث اإلؾتاز الدراسي ،ولكن اظتدرسة الثانوية الدينية اضتكومية الواحدة ( )MAN Iيوجياكاراا اقدر
على التسابق مع اظتدارس العامة من رتيع النواحي التعليمية .يهدف ىذا البحث إىل حتليل ؽتيزات اتميز
هبا ىذه اظتدرسة .وطريقة البحث ىي حتليل وصفي باظتدخل النوعي .وأسلوب رتع البيانات ىو اظتقابلة
الشخصية ،واظتالحظة اضتالية ،وحتليل الوثائق اظتتعلقة هبا .واوصل الباحث إىل النتائج أقتها أن للمدرسة
ؽتيزات دتيزت عن غَتىا ،وىي التميز يف اثقيف شخصية الطالب وأخالقهم ،والتميز يف اعليم العلوم
واظتعارف ،والتميز يف ادريب اظتهارات اضتيااية .وؾتحت اظتدرسة يف حتقيق رؤيتها بدعم متوافر من مدير
اظتدرسة ،واظتدرسُت اظتؤىلُت ،واظتوظفُت اظتتكافئُت ،باإلضافة إىل موافقة اظتناىج الدراسية اظتتميزة ،وكفاية
اظترافق اظتدرسية ،واألنشطة الدراسية.
اظتصطلحات الرئيسية :اظتدرسة الدينية اظتتفوقة ،دتيز الشخصية واألخالق ،دتيز العلوم واظتعارف ،دتيز
اظتهارات اضتيااية.
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

المقدمة
الًتبية ىي ػتاولة لتشكيل أفراد اصتيل (الطالب) أشخاصا ذوي علوم ومعارف ومهارات
حيااية .ىذه احملاولة ال اتم إال بتعامل الطالب يف ظروف اظتدارس الدينية اصتيدة .وينبغي للمدارس
اصتيدة رؤية عظيمة ،ومدير اظتدرسة اظتهٍت ،واظتدرسون اظتؤىلون ،واظترافق اظتدرسية الكافية ،والبيئة الطيبة،
واظتناىج الدراسية اظتتميزة حىت يتخرج فيها طالب منجزون يف اظتستويات األكادنتية وغَت األكادنتية،
وطنية كانت أو إقليمية.
إن غرس القيم األخالقية يف نفوس الطالب اظتراىقُت ليس أمرا سهال .أشارت البيانات إىل
ازدياد عدد اظتراىقُت اظتشاركُت يف اظتشاجرات بينهم .كتب ىَتماوان:)3102( Hermawan/
"ذكرت اللجنة الوطنية ضتماية األطفال ( )KOMNAS ANAKأن ىناك  332حالة ظتشاجرات
الطالب (اظتراىقُت) طوال يناير إىل أكتوبر عام  .3102والعدد يزداد ؿتو  44يف اظتائة من عدد
اظتشاركُت يف العام قبلو ،يعٍت  031حالة .ويف  332حالة مذكورة ،اظتشاجرات اليت حدثت بُت
طالب اظتدرسة اظتتوسطة والثانوية العامة قد قتل  02الميذا".
وكان االختالط واعاطي اظتخدرات بُت اظتراىقُت واظتراىقات يف قلق شديد .كتب
مهارديكا" :)3102( Mahardika/استنادا إىل بيانات من ىيئة انظيم النسل القومية ()BKKBN
يف عام  ،3102ىناك أطفال بلغت أسناهنم بُت  04-01قد يفعلون العالقة اصتنسية أو النشاط
اصتنسي بدون نكاح وعددىم < 8،2يف اظتائة ،والذين عمرىم بُت  02-04سنا قد مارسوا النشاط
اصتنسي العرضي وبلغ عددىم < 80،يف اظتائة .وأكدت البيانات األخرى أنو ال يقل عن ;11،111
فىت/فتية يفعلون اإلجهاض أو قتل اصتنُت كل عام .باإلضافة إىل ذلك ،قد انتشرت اظتخدرات بُت
الطالب انتشارا فاشيا ،ومن متعاطي اظتخدرات  =30،:=9نسمة ،يصل مبلغ الطالب اظتتخدرون
; 8،يف اظتائة".
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ومن بُت ذاك ،اـتفضت نوعية طالب إندونيسيا .كتب فيربيالدي:)3112( Febrialdi/
"يف العام  ،3103قد أجرى الربنامج الدويل لتقييم نوعية الطلبة ( Programme Internationale
 )for Student Assesmentالبحث اظتسحي يف  56بلدا يف العامل الذي يتمثل  ٪ 11من قوى
االقتصاد العاظتي ،ووصل إىل أن  90،111طالبا اًتاوح أعمارىم بُت  05-06عاما قد أدتوا اختبارات
عقدت حوايل ساعتُت ظتادة الرياضيات والقراءة والعلوم (اظتعارف) ،وعدد الطلبة الذين شاركوا يف ذاك
االختبار نتثل  31مليونا من عدد السكان اإلرتايل جملموع  ٪ 11من سكان العامل .وشكل االختبار
ىو اختيار متعدد األجوبة واعبَت اظتقال.
وشارك أيضا يف ىذا االختبار مديرو اظتدارس إلجابة بعض األسئلة عن خلفيات الطالب
ومدارسهم ،و عن مواقفهم يف بيئة اظتدارس ،والنظم اظتستخدمة يف عملية التعليم .ونال طالب
إندونيسيا يف ىذا االختبار اظتستوى قبل األدىن من  56دولة ،وارجح طالب إندونيسيا من طالب بَتو
( )Peruالذين لتصلون على اظترابة األدىن يف ىذا البحث".
أما اظتهارات اضتيااية أو اظتهنية ،اعتمادا على بيانات من مركز اإلحصاءات القومي ،ففي فرباير
 3108بلغ عدد العاطلُت عن العمل  ;،3مليون نسمة ،ومعدل العطالة نتيل إىل االـتفاض ،وىو
 9،;1يف اظتائة ،وىذا ينخفض من عدده يف شهر أغسطس يعٍت ; :،0يف اظتائة يف العام ،3102
ويف فرباير  3102بلغ معدل العطالة إىل  9،<3يف اظتائة".
بناء على ىذه البيانات ،ينبغي ظتديري اظتدارس إعادة النظر إىل اظتناىج الدراسية اظتناسبة للدفاع
عن اشيع اظتشاجرات بُت الطالب والسلوك اظتنحرف طوال اظتراىقة ،وازويد اظتتخرجُت باظتهارات اضتيااية
النافعة .ولتسن اركيز اظتناىج الدراسية اظتستخدمة إىل اشكيل شخصية ذات مهارات اضتياة باإلضافة
إىل اعزيز العلوم والتكنولوجيا .وبالتايل ،حتسُت األمور اإلدارية يف اظتدارس ،واطوير اظتوارد البشرية،
وافعيل اظترافق اظتدرسية.
واىتم هبذه القيم اظتذكورة نص القانون القومي رقم  31سنة  3112الذي وضح نظام التعليم
الوطٍت ،وذكر الفصل  ،0اظتادة  ،0النقطة  0ما يلي :الًتبية ىي احملاولة الواعية اظتخطوطة إلكتاد
الظروف التعلمية وعميلة التعليم حبيث يتم افعيل اظتتعلمُت بعض األنشطة لتطوير إمكاناهتم سيطرة
القوة الروحية الدينية ،وقيادة النفس (الشهوة) ،حىت أصبحت لديهم شخصيات وذكاءات ،وكذلك
حرف ومهارات وأخالق كرنتة لتتاج إليها الطالب أنفسهم ،وغتتمعهم ،وشعبهم.
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فإجادة اإلدارة لتنمية الثقافات اظتدرسية ىي أول حلول للمشكالت اظتذكورة .وثقافة اظتدرسة
نتكن اعلمها من اضتقائق (اظتظاىر) اليت اظهر يف أشكال السلوك ورموز اطتصائص األخالقية فيها.
ومن اظتعروف ،أن للمدارس الدينية ؽتيزات يف اشكيل شخصية الطالب ،وأهنم يبتعدون عن اظتشاجرة
بينهم .باإلضافة إىل التميز األخالقي ،اىتمت اظتدارس الدينية بتطوير العلوم واالختصاصات اظتهنية
ازويدا ظتستقبل الطالب.
والغرض من ىذا البحث ىو حتليل عمليات التميز أو التفوق للمدرسة اظتتوسطة الدينية األوىل
يوجياكاراا ،وىي التميز األخالقي ،والتميز العلمي ،والتميز اظتهٍت .استخدم الباحث اظتنهج الكيفي عن
طريق أسلوب التحليل الوصفي .وقد ًب رتع البيانات باستخدام اظتالحظة اظتباشرة ،واظتقابالت
الشخصية اظتتعمقة ،وحتليل الوثائق اظتتعلقة بالبحث .ويشمل أسلوب حتليل البيانات ختفيض البيانات
وعرضها واالستنتاج هبا .وحتقيق صحة البيانات يتم عن طريق دتديد الباحث يف اظتدرسة مالحظا
اضتاالت الواقعة ،واظتراقبة اظتكملة الدقيقة ،واقنية التثليث باستخدام غتموعة اظتصادر والطرق والنظريات
اظتتنوعة .وعقد ىذا البحث من يونيو إىل أكتوبر  3100ودعمتو اكاليف مركز البحوث صتامعة شريف
ىداية اهلل اإلسالمية جباكراا.
البحث

الرؤية والرسالة

اظتدرسة الثانوية الدينية اضتكومية الواحدة ( )MAN Iيوجياكاراا اقع جغرافيا يف اظتنطقة
الشمالية من مدينة يوجياكاراا ،وحوايل  011مًتا مشاال ،وىي دخلت إىل إقليم سليمان (.)Sleman
ىذا اظتوقع يصلح لعملية التعليم والتعلم ألنو قريب من اظتراكز الشهَتة للتعليم العايل يف إندونيسيا مثل
جامعة غاجاه مادا ( ،)UGMوجامعة إندونيسيا اإلسالمية ( ،)UIIوجامعة يوجياكاراا اضتكومية
( .)UNYوجبانب اظتدرسة يف نفس منطقة جوندوكوسومان ( ،)Gondukusumanاقع أيضا
اظتدرسة الثانوية اضتكومية واظتدارس الثانوية األىلية ،وبعض اظتدارس األىلية وػتالت التعلم اإلضايف،
واظتكتبات ،وما لتتاج إليو الطالب يف التعلم من أدوات مدرسية أواصوير ورقات نتكن للطالب أن يرقوا
إؾتازىم يف الدراسة.
ومع انمية اظتناطق اضتضارية إىل الشمال ،يعٌت شارع كاليؤورانج ( ،)Kaliurangحدثت بعض
التغيَتات اظتدنية ،وخاصة اسهيل مسار نقل للوصول إىل اظتدرسة من ؼتتلف األنواع ومسارات النقل،
وانمو كذلك احملالت التجارية فتوا سريعا.
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من ناحية اظتوقع اصتغرايف ،نتكن وصف اظتدرسة على النحو التايل :اصتانب الشمايل لتدىا شارع
سكيف ( )Sekipجامعة غاجاه مادا ،واصتانب الغريب حتدىا كلية علوم االجتماع والسياسة
( )FISIPOLجامعة غاجاه مادا ،واصتانب اصتنويب لتدىا شارع قرية اربان ( ،)Terbanواصتانب
الشرقي لتدىا شارع اش .سيماؾتونتاك (.)C. Simanjuntak
ورؤية اظتدرسة ىي التفوق يف غتاالت علمية وعملية وعبودية ومسؤولية (طتصتها كلمة ulil
 ،)albabوحتقيقها أن يتخرج طالب اظتدرسة متفوقُت يف غتال اإلنتان والتقوى ( ،)ImTaqوالعلوم
والتكنولوجيا ،والتفكَت العلمي ،وقادرين على ؽتارسة اعاليم الدين ،ومتعبدين ومسؤولُت يف اضتياة
االجتماعية واضتفاظ على البيئة .أما رسالة اظتدرسة فهي:
 .1غرس اإلنتان والتقوى والعبادة واألخالق الفاضلة وارقيتها حىت أصبح أسلوبا للحياة.
 .2اطوير القيم االجتماعية وثقافية األمة حىت أصبح مصدرا للحكمة يف األعمال.
 .3انفيذ عملية التعليم والتدريس فعالية وكفاءة حبيث نتكن للطالب اطوير إمكاناهتم وقدراهتم على
النحو األمثل.
 .4حتسُت اعليم الطالب من خالل التعليم األخالقي اظتتفوق واظتتثقف والفعال واظتبتكر واظتتمتع أو
اظتثَت.
 .5إنشاء روح اظتنافسة أواجملاىدة للطالب يف اجملاالت األكادنتية وغَت األكادنتية.
 .6إعداد الطالب وايسَتىم إىل إكمال الدراسات اصتامعية.
 .7انمية الشعور باظتسؤولية يف حياة اجملتمع واضتفاظ على البيئة.
إضافة إىل ذلك ،قد قام مدير اظتدرسة بوظيفتو ،مثل ضمان انفيذ الرؤية واطبيقها من قبل
اظتدرسُت واظتوظفُت يف غتال التعليم ،وإعداد اظتناىج الدراسية ومرافقها ،وإجراء برامج خاصة لتحقيق
ىذه الرؤية .إن مدير اظتدرسة قادر على حتقيق ىذه الرؤية ،ذلك ظتا قد ًب االافاق بينو ورتيع اظتدرسُت
واعتيئة التعليمية ،ويلزم على كل من يتفق هبا حتقيقها.
إن اظتدرسُت واظتوظفُت يف غتال التعليم يفهمون رؤية اظتدرسة ورسالتها فهما جيدا ،ويفهمون
كذلك كيفية حتقيق الرؤية والرسالة .فيقوم اظتدرسون واظتوظفون بواجباهتم اظتقررة لتحقيقهما .واّتهت
الرؤية إىل اشكيل شخصية الطالب اظتتخلقُت بأخالق فاضلة ،واظتسيطرين على العلوم واظتعارف،
واظتتقنُت للمهارات اليت اناسب مواىبهم .اظتدرسة ىي مكان يتفضل بو اطوير الشخصيات أو الثقافات
(اإلنسانية) واظتعارف واظتهارات النافعة للطالب ناّتة من انفيذ اظتناىج الدراسية انفيذا موافقا ومكمال.
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وأىداف الًتبية والتعليم إكتاد الطالب اظتاىرين يف العلوم واظتهارات اضتيااية .يكشف جارفيس
( )26 :0212عن عناصر الكفاءات الثالث ،وىي:
أ .اظتعرفة والفهم ،مبا فيهما التخصصات األكادنتية ،والعناصر النفسية ،والعالقات الشخصية ،والقيم
األخالقية.
ب .اظتهارات ،مبا فيها انفيذ إجراءات العوامل النفسية وكذا التفاعل مع اآلخرين؛
ج .اظتواقف اظتهنية ،وىي اشمل اظتعرفة عن االحًتاف وااللتزام العاطفي يف االحًتاف ،والرغبة يف
العمل بطريقة مهنية.
وأكدت اليونسكو (ديلور )0==; ،Delor/إىل أقتية اظتراكز األربعة اليت كتب القيام هبا يف
كل عملية اعليمية ،وىي :التعلم ظتعرفة الكيفية ( ،)learning to knowالتعلم لتنفيذ ما اعلم ( learning
 ،)to doالتعلم ألجل التكوين ( ،)learning to beوالتعلم للتعايش مع اآلخرين ( learning to live
.)together
إذن ،دلت رؤية اظتدرسة ورسالتها على اّتاه اطوير شخصية وأخالق الطالب بتزويد العلوم
واظتعارف واظتهارات .ويهدف ىذا االّتاه إىل إعداد الطالب جيال ناضجا ذوي معارف ومهارات معينة.
التميز في الشخصية
لقد أجرى مشًتكو الندوة صتامعة ىارفارد ( )Harvardحبثا مسحيا عن رغبات اظتواطنُت
األمريكيُت واحتياجهم إىل مواد التعليم داخل اظتدارس العامة واوصل ىذا البحث إىل النتائج ،وىي:
 05يف اظتائة لتتاج إىل علوم ،و  23يف اظتائة لتتاج إىل مهارات ،و  93يف اظتائة لتتاج إىل القيم
اإلنسانية( ،ريفز .)65 :3113 ،Reeves/باإلضافة إىل أن ظتتخرجي اظتدارس ذكاءات ومهارات،
كتب لديهم أخالق فاضلة.
كتب ىندرسون" :)004 :0251( Henderson/نتكننا أن ؾتد أساسا لألخالق يف
طبيعتنا اطتاصة ،يف اسيَت الالزميات لتحقيق أفضل اإلمكانات لدينا ،ويتصور ىذا النوع يف رجل يعيش
يف غتتمعو كرجل ".واظتتعلمون يف الواقع يعرفون أساس القيم األخالقية ،وأن مهمة اظتدرسُت ىي اعزيزىم
وإرشادىم حبيث نتيلون إىل فضائل األعمال وكتتنبون عن سيئاهتا وينهون عن الوقوع فيها.
إن اظتدرسة قد قررت قيما سامية متفوقة لتميزىا ،وىي التفوق يف العلوم واألعمال والعبادة
واظتسؤولية (طتصتها كلمة  .)ulil albabوقامت اظتدرسة بتشكيل الشخصية واألخالقية أو الثقافية من
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خالل انفيذ اظتناىج الدراسية واعويد السلوك الفاضل من أنشطة رواينية أو عفوية ،وعن طريق النماذج
واألنشطة اظتربغتة.
استخدمت ىذه اظتدرسة اظتناىج الدراسية اظتناسبة ظتستويات اظتدارس اليت قررهتا اضتكومة عام
 ،311:ووحدت اظتدرسة التعاليم األخالقية يف كل موضوع يتدرس بو الطالب حيث غرست القيم
األخالقية يف دغتها .واضمن اظتواد التعليمية أنشطة نتكن ػتاولتها يف أوقات ػتددة من قبل التعلم .أما
اسًتاايجية التعليم فمعتمدة على التعلم ضتل اظتشاكل ،والتعاون ،واألعمال .واتم عملية التعليم
باستخدام التعليم النشيط ،واالخًتاعي ،واالبتكاري ،والفعال ،واظتمتع (.)PAIKEM
وينبغي مناسبة اظتناىج الدراسية إىل ثقافات وشخصيات األمة .ومواضيع احملتويات احمللية اليت
ادرس فيها ىي اللغة اصتاوية والفرنسية وزيادة األعمال والكتابة العلمية .وأعطت اظتدرسة دروسا إضافية
للطلبة واظتعلمُت ،مثل التدريب على معاصتة اضترائق ،والتدريب العملي ظتكافحة اظتخدرات ،والندوات
عن الصداقة.
ومن واجبات مطوري اظتناىج الدراسية االىتمام باصتوانب األخالقية ،كما كتبو جون د .
ماكنيل" :)4-302 :0266( John D. Mc.Neil/ال اتزود إدراكات الناس بدون قاعدة
أخالقية ،ال مبناىج اضتكومة ،أو مداخل اكنولوجية أو اقاريب مادية ،فمراجعة ىذه القضايا لن اكفي
لإلنسان .وبالتايل ،فيتحرك مطورو اظتناىج الدراسية حتت اىتمامات أخالقية ".ونتكن أن يتم غرس
األخالق الفاضلة من خالل دمج القيم يف اظتناىج الدراسية .لذلك ،كتب على اظتدرسُت أن يفهموا
ويدربوا على كيفية دمج ىذه القيم يف كل موضوع .وىكذا ،واظتدرسون ىم يف طليعة الوعي وانمية
القيمة.
وازودت اظتدرسة مبنازل خاصة للطالب اظتتخصصُت يف قسم العلوم الدينية .ويتدرب الطالب
فيها ادريبا مكثفا لسيطرة اظتواد الدينية والتميزات الشخصية على أساس الدين.
أما األنشطة اظتضافة إىل مناىج اظتدرسة لتطوير شخصيات الطالب فهي :الكشافة ،واحملاولة
الصحية يف اظتدرسة ،ومراىقو الصليب األزتر ،والفن الثقايف ،والكتابة العلمية ،وػتبو الطبيعة .ولدعم
األنشطة اإلضافية أعدت اظتدرسة غرفا خاصة لكل مشرف فيها .فأصبحت مشاركة الطالب يف ىذه
األنشطة ازود اطويرىم يف القيم اإلكتابية ،مثل :االنضباط ،واظتسؤولية ،وحب البيئة ،والرعاية عن
اآلخرين.
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إضافة إىل ذلك ،للمدرسة أيضا أنشطة عادية مثل اعتصام الفصول ،وصالة الظهر رتاعة،
واحملاضرات القصَتة؛ وأنشطة عفوية مثل االمتنان ،ووضع القمامة يف مكاهنا ،وطلب اظتغفرة؛ وأنشطة
فتوذجية مثل اإلخالص وااللتزام واالنضباط؛ وأنشطة مربغتة مثل حفل العلم ،وقراءة القرآن وكتابتو،
والسباق يف النظافة .وىذه األنشطة اليت اشًتكها الطالب ومعلمو اظتدرسة ادعم اكوين
شخصية/الثقافة ،سواء يف الفصول الدراسية وخارج الفصول الدراسية .وكان يف اظتدرسة مسجد لو
طابقان لصالة اصتماعة .ونالت اظتدرسة الفائز األول الوطٍت ظتسابقة النظافة ،وىذا يدل على شخصية
نظيفة وػتبة البيئة.
كتب كوار Kotter/و ىيسكيت )4-2 :0223( Heskett/أن الثقافة ىي "نوعية
الصفات من أي غتموعة بشرية اليت اسَت من جيل إىل جيل" .ولتدد دايلDeal/
وبيًتسون )4 :0221( Peterson/ثقافة اظتدرسة بأهنا "أفتاط عميقة من القيم واظتعتقدات والتقاليد
اليت يتم اشكيلها على ػتاوالت اظتدرسة الطويلة".
وثقافة اظتدرسة ىي اظتعارف ونتائج األعمال من اجملتمع اظتدرسي الذين لتاولون على حتويلها إىل
الطالب ،واستخدم ىذه الثقافة كدليل يف كل أعمال اجملتمع اظتدرسي .واتمثل اظتعارف يف اظتواقف
والسلوك من غتتمع اظتدرسة حىت اظهر ألوان اضتياة اظتدرسية اليت نتكن جعلها مرآة ألي شخص اشارك
فيها.
يكتب أورمود" :)025 :3112( Ormord/وكثَت من جوانب التفكَت األخالقي
وسلوكيااو اتأثر على ما يبدو من خالل اظتراقبة والنموذج ".النموذج أو القدوة ال اكفي بالبيان فقط،
لكن كتب أن اتجلى يف سلوك مديري اظتدارس واظتعلمُت واظتربُت.
إن الطالب سيعيشون يف اجملتمع بعد إدتام الدراسة .لذا ،لتتاج اظتدرسون إىل اوضيح القضايا
االجتماعية واألخالقية ،حىت عواقب األفعال السياسية (بينار .)05 :3114 ،ويدرك اظتدرسون أن
جوىر الًتبية ىي اشكيل القيم األخالقية والدينية لدى الطالب .وفقا ظتا قالو وايتهيدWhitehead/
(" :)35 :0266إن جوىر الًتبية ىو الًتبية الدينية".
يف كثَت من األحيان ،مل اتحقق القيم الًتبوية األخالقية من قبل اظتعلمُت ،بالرغم أهنم يقومون
بعملية التعليم .يبدو األمر كما كتب كوىلربيق" :)5 :0210( Kohlbergh/على الرغم من أن
اظتعلمُت يدرسون القيم األخالقية ،لكنهم ال يدركون جوىرىا .وىم يقولون لألطفال ما كتب القيام بو،
ويقومون بتقوًن سلوكهم ،وكتعلون بينهم وبُت األطفال عالقة مباشرة يف الفصول الدراسية .بعض
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اظتعلمُت يفعل ىذه األشياء مرات دون أن يدرك أهنا من جواىر القيم الًتبوية األخالقية ،ولكن األطفال
يدركوهنا".
أما اصتوانب اعتامة يف اعليم النموذج أو القدوة فكتبها عجمي )020 :3115( Ajami/ما
يلي:
أ .إن اإلنسان مادام متفاعال مع غَته من خالل األقوال ،واألعمال ،واألفكار ،واظتعتقدات.
ب .إن األفعال أكثر أثرا من األقوال.
ج .الطريقة اظتثالية ال حتتاج إىل افسَتىا.
ويكتب عجمي (" :)022 :3115نتكن للطالب أن ينسوا أقوال معلميهم أو مربيهم،
لكنهم يتذكرون أبدا مواقفهم وسلوكهم".
كتب على اظتدارس ،إذن ،غرس القيم الفاضلة لدى االميذىا يف أوقات مبكرة ،حىت يقدروا
ويتعودوا على ؽتارسة القيم الفاضلة يف اضتياة اضتقيقية يف غتتمعهم .وفقا ظتا كتبو كولربجKohlberg/
(كرين" :)056 :3111 Crain/اظتطلوب أن نرى الناس قد يصلوا إىل أعلى مرحلة ؽتكنة من
التفكَت األخالقي .فإن أفضل غتتمع لتتوي على األفراد الذين يفهمون ليس فقط اضتاجة إىل النظام
االجتماعي ،ولكنهم يشهدون مبادئ الرؤية العاظتية مثل العدالة واضترية ".ويكتب برونرBruner/
(" :)63 :0262يف حدود النمو ،يعتمد األفراد على مدى ثقافة اساعدىم يف استخدام التعليقات
الفكرية احملتملة".
وينبغي للمدارس من خالل الربامج اظتدرسية وأنشطتها أن يعلموا الطالب القيم الفاضلة ليعرفوا
اضتسنات والسيئات ٍب يشغلون باضتسنات واقعيا يف افاعلهم يوميا يف اظتدرسة .يكتب
غوستافسون" :)6 :0261( Gustafson/األخالق ال نتكن أن اعلم غترد ؽتارسة فكرية ،ال بد من
وضع االمتحان عتا ،وكتب على األطفال أن يتحملوا ىذا االمتحان على أنفسهم وينظروا من حوعتم
داخل اظتدارس أو خارجها ...وضعت األخالق يف امتحانات كل يوم يف اظتدارس واظتعلمون يرغبون
فيها ".وعندما يتعود الطالب على سلوكيات فاضلة ومواقف طيبة يف اظتدرسة ،نتكن أن اتجسد القيم
الفاضلة يف ثقافتهم ،حىت صعبت إزالتها بسهولة من ىجمة الثقافات السلبية .بدال من ذلك ،فإن
الثقافة الرئيسية ستكون رصيدا قيما ظتستقبل حياة الطالب ،ألهنا ثقافة نبيلة اؤدي إىل النجاح
والسعادة.
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ذكر لوثان )652 :0210( Luthan/أن خصائص ثقافة اظتدرسة اظتنظمة اشمل قواعد
السلوك اليت كتب الوفاء هبا ،والقيم السائدة ،والفلسفة ،واألحكام ،واظتناخ التنظيمي .وبالتايل ،فمن
اظتفهوم أن الثقافة نتكن مالحظتها وحتليلها ودراستها واطويرىا ظتصاحل اقدم اظتؤسسة من خالل ؼتتلف
مظاىر الثقافة والعناصر الواردة فيها.
ويذكر كالدويل Caldwell/وسبينك )52 :0222( Spink/بعض عناصر الثقافة التنظيمية
للمدرسة على النحو التايلّ :تسيد اظتفاىيم/األلفاظّ ،تسيد الرموز /اظتواد البصرية واعبَتىا ،واظتظاىر
السلوكية .كل شيء يف اظتدرسة مادية كانت أو غَت مادية ىو شكل من أشكال اعتوية من مؤسسي
اظتدارس وقائديها ومديريها .واظتدارس حتتاج إىل التأكيد على حتقيق ملكة أو قيمة كتب أن نتلكها
الطالب بعد دراسة ظتدة ستة أو ثالثة أعوام .وهبذه الطريقة نتكن قياس فعالية اظتدرسة.
وأشار روبنز )392 :0==1( Robbins/إىل ستس وظائف من الثقافة التنظيمية ،وىي:
أ .افريق منظمة إىل أخرى،
ب .زيادة الشعور هبوية األعضاء،
ج .زيادة االلتزام مع اآلخرين،
د .خلق استقرار النظام االجتماعي،
ه .آلية اظتكافحة اظتتكاملة واشكيل مواقف وسلوك اظتوظفُت.
ينبع اشكيل الثقافة التنظيمية من فكرة الزعيمٍ ،ب يتم استخدام الثقافة كدليل يف إدارة
اظتؤسسات التعليمية .حتدد إجراءات اإلدارة العليا اظتناخ العام للسلوك اظتقبول واظتردود .وؾتاح اأسيس
الثقافة يف اظتدرسة يعتمد على الًتكيز وااللتزام من القادة.
يف اظتدرسة ،كانت األخالقية أو الثقافة اظتعينة اليت أريد اطبيقها ألول مرة قد اظهر من اظتدير
أو الرئيس .ومع ذلك ،ينبغي مناقشة الثقافة مع األعضاء اآلخرين .واظتناقشات بُت القادة واظتعلمُت
واظتوظفُت سوف حتضر اافاقيات حول ما اريده الثقافة حيت اتحول إىل الطالب والطالبات .وسيتم
اوفَت اسًتاايجيات اثقيف القيم األخالقية من خالل اظتناقشات اليت انطوي على العديد من األطراف
يف اظتدرسة.
إضافة إىل ذلك ،يتعُت على اظتدارس إعداد إجراءات التقييم يف انفيذ الثقافة .فنجاح غرس
القيم اطتلقية يعتمد على حد كبَت من ااساق الربنامج ودقتها وأساليب اعليمها ،واظترافق اظتدرسية
الداعمة عتا ،وقدوات يقتدى هبا مديرو اظتدارس ،واظتعلمون ،واظتوظفون.
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التميز في العلوم والمعارف
يعُت اجملتمع اظتدرسي إىل أن اظتدرسة كتب أن اتميز بالعلوم والتكنولوجيا .لذا ،يدرس فيها
اكنولوجيا اإلعالم واالاصال .فبعض الطالب ،فرديا أو رتاعيا ،يكون فائزا يف بعض اظتنافسات
كمنافسة صاروخ اظتياه ألبعد اظتسافات ،وأاباع خط الروبوت ،أوظتبياد العلوم الفلكية ،وكتابة الرسالة
العلمية يف علوم الطبيعة.
مبناسبة ىذه التميزات ،بذلت اظتدرسة جهودىا خاصة ظتواجهة االمتحان الوطٍت ،واالمتحان
القبويل للطلبة اصتامعية ،وكتابة الرسالة العلمية لطالب اظتدارس الثانوية .وكذلك اكثيف علوم الرياضيات
والفيزياء والكيمياء لطالب قسم العلوم الطبيعية.
ومدرسو العلوم واظتعارف يف ىذه اظتدرسة قد دتيزوا بقدراهتم وخرباهتم ،وىم متخرجو اصتامعات
وحصلوا على الشهادات اصتامعية على األقل للمرحلة األوىل ( .)S1واعرف دتيزات مدرسي العلوم يف
اظتدرسة من حتقيق إؾتاز الطالب يف العلوم .فالطالب بتوجيو معلميهم قد قاموا بالبحوث العلمية يف
العلوم واظتعارف.
فالتفوق العلمي يف اظتدرسة يعرف أيضا من عدد اظتتخرجُت الذين قبلوا يف اصتامعات اضتكومية.
فمجموع  ٪ 21من اظتتخرجُت اجتازوا يف االمتحان القبويل يف اصتامعات اظتختارة .وبشكل عام ،بلغ
 ٪ 11من متخرجي اظتدرسة يواصلون دراستهم إىل اصتامعات ،مثل جامعة غاجاه مادا (،)UGM
وجامعة بوجور الزراعية ( ،)IPBوجامعة ديبونيغورو ( ،)UNDIPوجامعة سوراكاراا اضتكومية
( ،)UNSوجامعة سوديرمان ( ،)UNSOEDوجامعة إندونيسيا ( ،)UIوجامعة إندونيسيا اإلسالمية
( ،)UIIوجامعة يوجياكاراا اضتكومية ( ،)UNYواصتامعات اإلسالمية اضتكومية ،وجامعة األزىر
بالقاىرة-مصر .وبعض الطالب يلتحق باصتامعات األىلية أو اصتامعات اضتكومية بدون االمتحان
القبويل بل من خالل الدعوة اطتاصة من برنامج حبث الطالب اظتهتمُت والقادرين (،)PMDK
واالختيار الوطٍت لدخول اصتامعات اضتكومية ( ،)SNMPTNأو برنامج حبث للطالب اظتتفوقُت من
األقاليم (.)PBUD
يف الغالب ،اتأخر اظتدرسة الدينية يف اكتساب العلوم وإؾتازىا .ومن العوامل اليت اسبب إىل
اأخرىا ،أوال :نوعية اظتدرسُت واظتتعلمُت ،وقيادة مديري اظتدارس الدينية ،وعدم ؼتتربات للعلوم ،وإدارة
اظتدارس الدينية الالمهنية .فالتوقع يف دتكُت الطالب من العلوم دون اوفَت اظتكتبات أوؼتتربات العلوم ىو
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أمر مستحيل .لذا ،اىتمت اظتدارس اظتتفوقة اىتماما كبَتا إلكمال الوسائل التعليمية الوافرة يف العلوم
الطبيعية.
قال غاردنر Gardner/وكويل" :)26 :0226( Cowell/ويقصد مبصادر التعلم ،منها:
معدات التدريس يستخدمها اظتعلمون يف ادريسهم .و اعٍت اظتعدات رتيع السلع اليت نتكن استخدامها
يف اظتدارس ظتساعدة اظتدرسُت على عملية التعليم ".لذا ،انوعت اظتعدات أو اللوازم اظتدرسية مثل الكرة
األرضية ،واطترائط ،والرسوم البيانية ،والرسومات ،والنماذج ،وغتموعة األدوات أو وسائل الدراسة.
وكذلك الكتب ،مدرسية كانت أو مكتبية ،وؼتتربات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا الكافية واظترلتة.
وعدد اظتعدات أو اللوازم اظتدرسية يف اظتدرسة ال يدل على صالحية اظتدرسة وإؾتازاهتا .واعترب
اظتدرسة فاسدة بكثرة معداهتا اظتدرسية إذا مل اوفر استخدام اظتعدات على اإلطالق .وأكد
غاردنر Gardner/و كويل )26 :0226( Cowell/إىل أن "اظتدرسة مع معداهتا القليلة اعترب فعالة
إذا استخدم اظتعلمون والطالب اظتعدات بطريقة فعالة حىت اساعد التالميذ على فهم الدروس بشكل
أفضل.
وىذا يدل على أقتية إدارة اظتدرسة لتسهيل اظتعلمُت بدورة ادريبية قصَتة حول كيفية استخدام
الوسائل واظترافق التعليمية مبا فيها اظتعدات واللوازم اظتدرسية بفعالة وكفاءة .وىكذا ،نتكن للمعلمُت
استفادة الوسائل واظترافق اظتدرسية واظتعدات اظتتاحة يف اظتدرسة على أفضل طريقة.
أما اظترافق اظتدرسية األساسية اليت كتب أن اتحقق يف اظترحلة االبتدائية فهي الفصول الدراسية،
وغرف اظتعلمُت ،واظتكتبة ،واحملاولة الصحية يف اظتدرسة ،ودور العبادة ،واظتراحيض ،والرياضة ،و معمل
العلوم الفيزيائية.
واظترافق اظتدرسية األساسية يف اظتدارس اظتتوسطة ىي اظترافق األساسية يف اظترحلة االبتدائية،
وبالتايل اظتشورة واظتنظمات الطالبية واإلدارة .ويف مستوى اظتدارس الثانوية ،كتب استكمال البناءات
األساسية للمختربات ،مثل ؼتترب علوم الفيزياء وؼتترب علوم الكيمياء وؼتترب علوم الطبيعة ،ومعمل
الكمبيوار ،ومعمل اللغة.
بناء على بيانات من وزارة الًتبية الوطنية يف عام < ،311اوجد  23يف اظتائة فقط من اظتدرسة
االبتدائية اليت دتلك مكتبة ،بينما يف اظترحلة اظتتوسطة  :2،2يف اظتائة .أما يف مستوى اظتدارس الثانوية
اوجد مكتبة اظتدرسة الثانوية اضتكومية حيث بلغ  11يف اظتائة وبلغ  51يف اظتائة يف اظتدرسة الثانوية
اطتاصة ،وبلغ يف اظتدرسة الثانوية للتدريب اظتهٍت ( 21)SMKيف اظتائة .ويف اظتدرسة الثانوية العامة
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( )SMAاليت عتا ؼتترب الوسائط اظتتعددة  11يف اظتائة ،يف حُت أن  91يف اظتائة من اظتدارس األىلية.
فاظتدرسة عتا ؼتترب العلوم الكامل :الفيزياء ،واألحياء ،والكيمياء بلغت  11يف اظتائة .فاضتالة الفاسدة
حتدث يف اظتدرسة األىلية ألنو ال نتلك ؼتتربات العلوم الفيزيائية الثالثة إال  01يف اظتائة ،و 21يف اظتائة
منها دتلك ؼتتربين اثنُت يف العلوم( .كومباس 33 :أكتوبر .)3112
التميز في المهارات الحياتية (المهنية)
ال يستطيع رتيع متخرجي اظتدرسة أن يواصلوا دراستهم إىل اصتامعات .وارجو اظتدرسة ظتن خترج
فيها ومل يتدرس يف اصتامعات أن يكون ناجحا ومنتجا يف حيااو بسيطرة اظتهارات اضتيااية .فزودت
اظتدرسة متخرجيها بالتدريبات اظتهنية والتخصصات النافعة.
فاظتناىج اظتهنية التابعة داخل مناىج اظتدرسة ىي :أوال ،اللغة الفرنسية ،وكتابة الرسالة العلمية،
وادريب اطتطبة واحملاضرة اليت ختص لطالب قسم اللغة (يف الفصل العاشر) .وثانيا ،اإللكًتونيات ختص
لطالب قسم العلوم يف الفصل الثاين عشر ،والتكنولوجيا اضتيوي لطالب الفصل اضتادي عشر يف نفس
القسم .وثالثا ،التجارية اظتستقلة لطالب قسم العلوم االجتماعية .ورابعا ،اعميق القواعد النحوية
والصرفية لطالب قسم الدين .واظتناىج اظتهنية التابعة خارج مناىج اظتدرسة ىي الرسالة العلمية للطالب،
وادريب اطتطبة واحملاضرة ،وشرح آي القرآن ،واظتوسيقى ،والرياضة (كرة السلة ،والفواسال ،وكرة
الريشة) .والتعويد الروايٍت يف اظتدرسة ىو ادريب احملاضرة ،وإمامة صالة اصتماعة دورية ،وخطبة اصتمعة
دورية .أما احملاضرة فتختص بعد الصلوات اطتمس ورواابها حوايل  ;-9دقيقة.
هتتم اظتدرسة بإرسال طالهبا إىل ؼتتلف اظتسابقات واظتنافسات .فطالب اظتدرسة أصبحوا فائزين
يف العديد من اظتسابقات مثل رواية القصص باللغة الفرنسية ،وابليغ الدعوة للمراىقُت ،واأليف األغاين،
والفرقة اظتوسيقية ،واألعمال العلمية .كما أهنم أصبحوا فائزين يف النشيد ،وسيباك ااكرو ،ومسابقة
االوة القرآن اجملودة ،واطتط ،وفهم معاين القرآن ،واظتوسيقى الدينية ،وكرة الريشة ،وكرة الطاولة ،والكرة
الطائرة.
كتب أن يكون متخرجوا اظتدرسة جيال قويا متينا يف عقوعتم ،وذلك للرد على أي مشاكل
وحتديات اضتياة يف القرن اضتادي والعشرين .ومشاكل اضتياة وحتدياهتا اليوم أكثر وأثقل اعقيدا من أي
وقت .وذلك ألن القدرة على اظتنافسة يف عامل األعمال ضيقة جدا ،وضروريات اضتياة أكثر اكلفة أو
ذتينة ،واتطلب القوة الذىنية وقدرة اطتالقة .وإذا مل يتزود الطالب باظتهارات اضتيااية ،من خالل
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التدريبات واطتربات داخل اظتدرسة ،فيمكن أن يصبحوا عاطلُت عن األعمال وبالتايل أن يكونوا أثقاال
للمجتمع.
إلعداد اظتتخرجُت اظتاىرين واظتستقلُت ،سعت اظتدرسة اوفَت انفيذ التخصصات يف اظتناىج اظتهنية
التابعة داخل اظتناىج وخارجها اليت نتكن ازويد الطالب مهارات ػتددة ،وخاصة ظتن ال استطيع يف
مواصلة التعليم العايل.
وظتتخرجي اظتدرسة كان دتكُت اظتهارات اظتهنية رؤوس أموال ضخمة لتطوير إمكاناهتم وقدراهتم
كمستقلُت يف األعمال ،إما أن يكون عامال أو رجال زراعيا مستقال.
وجبانب الذكاء الفكري ،ارىب اظتدرسة طالهبا الذكاء العاطفي ،مبا فيو اظتهارات الصعبة واظتهارات
الناعمة .واظتهارات اضتيااية حتتوي أيضا مواجهة حاالت السعادة واضتزن يف اظتعاش ،واوفر الراحة
واقصَت اظتتاعب .والقوة العاطفية نتكن لإلنسان أن يواجو اظتصائب واظتتاعب وحاالت األحزان بقلوب
مطمئنة.
لتتاج الطالب إىل اظتهارات اضتيااية يف وقت مبكر .وعرفت منظمة الصحة العاظتية اظتهارات
اضتيااية أهنا قدرات اساعدنا على التكيف والتصرف بشكل إكتايب حبيث نتكن التعامل مع حتديات
اضتياة اليومية على ؿتو فعال (ىانبوري .)2 :3111 ،Hanbury/وحتديات اضتياة انتظر الشباب
واتطلب جهدا واعيا من اآلباء واألمهات واظتدارس واجملتمعات احمللية إلكساهبم اظتهارات اضتيااية يف
أقرب وقت ؽتكن.
ىناك ستسة غتاالت أساسية للمهارات اضتيااية اظتناسبة للتطبيق يف أي ثقافة (قسم الصحة
النفسية ظتنظمة الصحة العاظتية ،)0 :0222 ،وىي:
 .1صنع القرار وحل اظتشكلة؛
 .2التفكَت اإلبداعي والتفكَت الناقد؛
 .3مهارات التواصل والتعامل مع اآلخرين؛
 .4الوعي الذاٌب والتعاطف؛
 .5التعامل مع العاطفة والتعامل مع اإلجهاد.
وبالنسبة إىل ستسة اصتوانب اظتذكورة ،فقدرات غتتمعنا اإلندونيسي على صنع القرار وحل
اظتشكلة اعترب ضعيفة .قد نرى مشاكل االزدحام النقلي والفيضان على الشوارع ،ولكن اضتلول عنها غَت
متكاملة .والقرارات اليت صنعها غتلس النواب الوطٍت واإلقليمي ضتل اظتشكالت مل انفذ انفيذا كامال
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واجملتمع مل يتبعها ااباعا خالصا .وؿتن نرفض الفيضان ولكن ازدىر بناءات اظتراكز التجارية واظتباين
السكنية داخل اظتدينة حىت ضاقت الساحات اظتفتوحة .وبالعكس ،شتحت اضتكومة بناء الفنادق
والفيالت يف اظتناطق العالية اليت الزم حملافظة أشجار الغابة وادخار اظتياه .وؿتن نرفض االزدحام لكن
سهلت قروض السيارات اصتديدة ويسمح فتو ملكية السيارات دون جهود السيطرة عليها.
وما قدرات غتتمعنا على التفكَت اإلبداعي؟ أننا نعرف حىت اآلن كشعب مستهلكُت بدال من
اظتنتجُت .السيارات والدراجات النارية واعتوااف ىي إنتاجات الدول األخرى؛ وأمتنا أمة متمتعة
اإلنتاجات وال مبدعتها .يف الواقع ،بلدنا متأخر عن كوريا اصتنوبية وماليزيا .ويسهل جملتمعنا خداع
مرشحي أعضاء النواب بالقليل من الدوالرات ،وىم يبيعون وعودا كاذبة .يف ىذه اضتالة ،ىبطت قوة
التفكَت الناقد لدى غتتمعنا بسبب اختيار مرشحي النواب غَت متكافئُت والمتنازىُت.
أما مهارات االاصال واعاطف السياسيُت واحملامُت وقادة اجملتمع فتعترب ضعيفة .يف برنامج نادي
احملامُت اإلندونيسُت ) (ILCالذي نشر مباشرا يف إحدى ػتطات التلفيزيون ،نشاىد غالبا نوعية
التواصل والتعاطف بُت األشخاص اظتشًتكُت ،مثل قطع الكالم بدون شتاحة مسيطر الربنامج،
والتحدث بصوت عال مع عدم احًتام آراء اآلخرين.
وعواطف غتتمعنا أشعلت بسهولة ،ؽتا اسبب إىل اظتشاجرة بينهم بوجود االستياء والغضب يف
نفوسهم .وال يزال التالميذ والطالب يشاركون يف اظتشاجرات يف أوقات مستمرة .وعنوف الكبار ضد
الصغار يف اصتامعات اظترابطة بالتوظيف اضتكومي مل انتو حىت اآلن .ىذه صورة صارخة من مظاىر
غتتمعنا اليت اودي إىل أقتية اعليم اظتهارات اضتيااية يف اظتدارس .وكتب اقدًن ىذا التعليم يف وقت مبكر
ألن اضتياة اضتقيقية مليئة بالتحديات اليت ال يسهل التغلب عليها .وحتديات اضتياة الراىنة واآلاية ليست
أسلحة البنادق ومدافع األعداء ،ولكن العواطف اإلنسانية وطرائق افكَت اجملتمع الالينتضج والاليتعلم.
ىذه اضتاالت اظتذكورة نتكن اغيَتىا وحتسينها إذا ربينا أجيالنا الراىنة باظتهارات اضتيااية النافعة.
ذلك ألن الرجال اظتربون مبهارات اضتياة سيتكون عتم الشخصية الفاضلة ،منها :العمل اصتماعي ،واحًتام
الذات ،والتعلم من اآلخر ،والثقة ،وما إىل ذلك (ىانبوري .)01 : 3111 ،Hanbury/واألسف،
أن مهارات غتتمعنا اضتيااية ضعيفة ،فال يتمارس عندنا العمل اصتماعي ،واحًتام الذات ،وروح التعلم،
والثقة بالنفس.
وكتب على اضتكومة أن اعمل مع الربظتان أو غتلس النواب لتطوير البالد من أجل رفاىية
الشعب .وبالعكس ،ال ينبغي عتا أن اعمل ظتصاحل األحزاب الفائزة يف االنتخابات العامة وشبكاهتا.
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وميزانيات اضتكومة ونفقاهتا ال اقسم إىل أعضاء األحزاب الداعمة عتا .ولألسف أن الرئيس قد متتار
وزراءه من رجال األحزاب غَت اظتهنيُت ،وىذا يؤدي إىل اقسيم غذاء السلطة على االعتبار السياسي ال
على أساس االحًتاف.
أما السلطة فَتغب رجال األحزاب أن يبذلوا كل جهد ؽتكن للحصول على اظتناصب
اضتكومية ،حىت يفعلوا ما شاؤوا من االؿترافات مثل الفساد اصتماعي والرشوة يف قضية االنتخابات ،ولو
دركوا أن مراكبيها يعاقبون يف السجون .وىذا يدل على فقدان احًتام الذات أو الثقة بالنفس عتم .وإن
اكتساب السلطة بطرائق منحرفة من رجال األحزاب وؽتثليها ومسؤوليها ال يتمثل يف اقدير الذات
الشعيب.
ومن اظتعروف ،أن بلدانا اإلندونيسية غنية باظتوارد الطبيعية الربية والبحرية .ولكننا مل نتعلم
التقدمات من البالد األخرى ،مثل بالد سنغافورة ،وكوريا اصتنوبية ،واليابان .وأننا ال يزال نستورد الوقود،
واألرز ،واللحوم ،والسكر من خارج البالد .وما الشعب ؿتن ،الذي ال يتعلم من اقدمات الدول
األخرى؟
ومن اظتعروف أيضا ،أن االميذنا ومدرسينا نتتلكون الثقة بالنفس اظتنخفضة .ويف عملية
التدريس ،ال يكثر التالميذ من طرح أسئلة إىل اظتدرس ولو كانوا مل يفهموا الدرس ،واظتدرس ال يقدر
إجابة موافقة على أسئلة التالميذ ،وأحيانا كان اظتدرس متكاسال متهاونا ال يشجع االميذه .بالنسبة إىل
اضتالة الرذيلة ،ال يستطيع التالميذ إىل حتقيق أحالم كبَتة ،مثل مواصلة الدراسة إىل اصتامعات خارج
البالد أو غَتىا.
والسؤال ىو ،ظتاذا فشل غتتمعنا يف اظتهارات اضتيااية؟ ألن اظتدارس اتشغل بتعليم العلوم فقط وال
ازود االميذىا باظتهارات اضتيااية ،حىت ال اظهر ػتاوالت اثقيفهم وادريبهم واربيتهم ،وال اغرس القيم
الًتبوية يف اظتدارس أو يف اجملتمع .وصعب يف بالدنا طلب الشخصية النموذجية لالاباع هبا .وىكذا،
فإن اظتهارات اضتيااية مهمة جدا للتحقيق يف حرم اظتدارس والكليات .اظتهارات اضتيااية ىي اظتهارات
العامة ذات الصلة إىل العديد من التجارب اظتتنوعة يف رتيع مراحل اضتياة (منظمة الصحة العاظتية،
.(6 :0222
النتيجة
أظهرت نتائج البحث أن للمدرسة الثانوية الدينية اضتكومية الواحدة ( )MAN Iيوجياكاراا
ؽتيزات اتميز هبا عن غَتىا ،واشمل ؽتيزة الشخصية واألخالقية ،وؽتيزة العلوم واظتعارف ،وؽتيزة اظتهارات
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، واظتعلمُت النزىاء، ؾتحت اظتدرسة يف حتقيق رؤيتها بدعم وافر من مدير اظتدرسة.اضتيااية أو اظتهنية
 واألنشطة اظتدرسية، باإلضافة إىل اظترافق التعلمية الكافية، واظتناىج الدراسية اظتمتازة،واظتوظفُت األكفاء
 وجائزات اظتسابقات اليت ناعتا الطالب كل عام اظهر اىتمام مدير اظتدرسة والتزامو يف اطوير.الفائقة
.الطالب واظتدرسُت فيها
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