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 ملخص البحث 
كانت اؼبالءمة بني اػبرهبني وفرصة العمل من األمور اؼبهمة لدى اؼبتعلمني ووالديهم. وىي إحدى 

اغبكومة لتنفيذ اؼبناىج اؼبؤشرات من قباح برنامج التعليم. والغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد إستعداد 
، مع العلم بإسرتاتيجية لبناء الصلة بني التعليم والعمل، ومعرفة عقلية الطالب لريادة ٖٕٔٓالدراسية 

األعمال، ومعرفة التعلم اؼبتكامل الذي يدمج أنواعا ـبتلفة من التعليم. استخدم ىذا البحث الطريقة 
ابلة. وتشري نتائج ىذا البحث إىل أن اغبكومة أعدت الوصفية وأساليب صبع البيانات ىي التوثيق واؼبق

سنوات بل يف عدة مدن يتطلب التزام  ٜتدرهبيا. لقد قررت اغبكومة إلتزام التعليم  ٖٕٔٓاؼبناىج 
ٝ، وفتح الربنامج اؼبهين الثانوي، ٕٓسنوات، فضال عن إضافة من سبويل التعليم بنسبة  ٕٔالتعليم 

قادرون على خلق فرصة العمل. إن قباح تلك اؼبالئمة هبب أن تدمج بإطار الفكر أن خرهبي اؼبدرسة 
 ؾبموعة واسعة من التعليم من خالل التمكني والتواصل مع صبيع أصحاب اؼبصلحة.

 اؼبصطلحات الرئيسية: اؼبالءمة، خرهبو اؼبدرسة، العمل

 
 
ABSTRACT 
The Relevance of student graduates with the job they achieved are very important. 
This condition meets both the the hopes and ambitions of students and parents. It 
goes without saying that this is one indicator of the success of education program. 
The study was aimed at determining the preparation of the government to 
implement the curriculum in 2013, investigating the strategy to build the relevance 
between education and work, scrutinizing students’ mindset concerning the 
relevance of education and work. This study used descriptive analysis which is 
qualitative approach in nature. The findings of this study show that the government 
has prepared the curriculum gradually in 2013, and the government has administered 
9 years school program, some district-State has already applied the 12 years 
education program, as well as it has spent education funding by 20%, and it has 
opened the program Vocational High School (SMK). Students’ mindset graduated 
from SMK has shifted from job-seeking to job-creating because they have sufficient 

mailto:a_fathurrohman@yahoo.com
mailto:a_fathurrohman@yahoo.com


أضبد فتح الرحم أسيب                                                

 

331                                                                     Vol. 2, No. 2, June 2016 M/1437 H 

skill. The degree of relevance between what students learn and what the society 
need is dependent upon collaboration among all stakeholders. 

Keywords: Islamic Education, Graduates and Job 

 
 مقدمة ال

إن تقدددّدم الدددزمن يبدددّر سدددريعا طبعدددا بتحدياتدددو وتوقعاتدددو مباشدددرا كاندددت أو  دددري مباشدددر. أمدددا الناحيدددة 
التعامددل مددع األجنبيددني أو العجددم غباجددة التعلدديم أو العمددل أو اؼبفاوضددة أو متبادلددة الفكددرة اؼبباشددرة مثددل 

و ريىا. وىذه اؼبمكنات نتيجة من سهولة اإلتصاالت والنقل من قرية إىل قرية بل من بلد إىل بلد وبدني 
سدكنون يف اؼبديندة قارة إىل قارة بركوبدة اغبدافالت أو القطدار أو البداخرة أو الطدائرة. لدذلك ىنداي سدكان ي

مدددع شدددىت أنشدددطتهم يف اؼبصدددانع واؼبكاتدددب واؼبؤسسددددات و ريىدددا وىنددداي سدددكان يسدددكنون يف القريدددة مددددع 
 أنشطتهم يف اؼبزرعة والريف وصيد السمك و ريىا.

اشتهر سكان اؼبدينة باجملتمع اغبديث، وىذا اجملتمع تقدم بالتقدم اؼبعريف والوجداين واغبركي عدن 
( "ال يدددتم تطهدددري ٕٔة أو تقليديدددة.  لدددذلك قددال ؿبمدددد شدددديد  دون السددنة، ص.طريددق الدددتعلم إمدددا شددريع

اجملتمعددات بالتشددريع والعقوبددة وحدددنبا، ويبكددن اؼبوازنددة بددني ؾبتمددع حددديث كمجتمددع أمريكددا وبددني ؾبتمددع 
اؼبدينة، فيما ىبتص بتحرمي اػبمر، حىت يبكدن أن نلمدا الفدرل الضدخم بدني اجملتمعدات، وحدىت يبكدن أن 

 يمة العالية الىت وصل إليها ؾبتمع اؼبدينة برتبية القرآن". نتصور الق

لإلنسددددان طبددددا حددددواس كوسدددديلة الددددتعلم وأكثددددر اسددددتعماؽبا السددددمع والبصددددر   يطّبقهددددا بددددالتبلي  
وحددّث عليهمددا القددرآن منددذ أربعددة عشددر قرنددا. وكلمددة  إقددرأ...( فيددو تكددون أساسددا ومبدددأ ؼبفتدداح  .والكتابددة

والدده ىددي سددر تقدددم األمددم وتفوقهددا، بددل رب مسددلم ومسددلمة تالىددا وتلف هددا العلددوم والثقافددة واغبضددارة 
بلسان فصيح وصوت بلي  وقلبو مطمئن بتالوتو واغبكمة فيو والفوائد البليغة، لذلك تالوتو تالوة ظاىرة 
ليست باطنة. قال رسول اهلل:   ىبرج ناس من قبل اؼبشدرل ويقدرؤون القدرآن ال هبداوز تدراقيهم يبرقدون مدن 

ين كمددا يبددرل السددهم مددن الرميددة   ال يعددودون فيددو حددىت يعددود السددهم إىل فوقددو (. قيددل مددا سدديماىم   الددد
 (ٕٛٗٚ، ص. ٜٚٛٔقال: سيماىم التحليق أو قال التسبيد. رواه البخاري  البخاري:  

دل ىذا اغبديث على ذم من قرأ القرآن ولكن عملو وأخالقو خبالف ما تداله مدن القدرآن الكدرمي 
ليا معناه تقّلل ؾبرد القارئ ألن القرآن ىو اؼبتعّبد بتالوتو فهل من مزيد تلك القراءة أفضل  على الر م

وأحلددى حددالوة الددتالوة ألن اإليبددان يتمثددل مددن قددول وتصددديق وعمددل. وإذا ذىبددت تلددك العناصددر فيكددون 
ق والعمل فاسقا كمؤمن عاص أم منافقا لتعارض القول والتصديق، يؤكد ذلك على وقاية القول والتصدي
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معا بتقوية العوامل الداخلية واػبارجية واؽبداية من نور اهلل. نسمع كثريا من اؼبسلمني عندما يصلون وىم 
 يقولون "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك وطاعتك واستقامتك" ظبي القلب لسرعة تقلبو. 

العلوم والفكددر والددذكر وتغليددب أمددا تقويددة العوامددل الداخليددة تكددون بددإمالء اؼبددب والعقددل والقلددب بدد
الددنفا علددى العمددل الصددا  يرفعددو، ومددن ذلددك دوام الصددلوات اػبمددا صباعددة خالصددة هلل. وتندداول العلددوم 
يكدون بدالتعّلم والدراسدة والبحدوث واالطدالع علدى اعبديددد األصدلح وا اف دة علدى القددمي الصدا ، وىددذه 

 من موقف العامل العارف باهلل تعاىل.
(. ٖٗٔ، ص.ٜٔٛٔ اػبدو:: (education) بية والتعلديم   اللغدة االقبليزيدة ىدي أما كلمة الرت 

صددار ىددذا اؼبصددطلح مددن األنبيددة ألن كثددريا مددن اؼبتخصصددني يرجعددون إىل مصددادر الرتبيددة والتعلدديم اؼبتعلقددة 
عة باؼبصددطلحات اغبديثددة. ونشددا ىددذا الددتعّلم مددن اػبطددوة األوىل وىددي القددراءة الدده تزيددد اؼبعرفددة واالسددتطا

واػبدددربة، واغبدددّث علدددى الر بدددة يف القدددراءة الددده ىدددي مدددن العوامدددل الداخليدددة الددده ال بدددّد أن يبلكهدددا الطالدددب 
والدارس والباحث، وال يكفى ىذا اغبث جملرد ر بة القراءة، بل ال بد أن يطبقو الطالب مرذبال يف حياتو 

 اليومية بدون التخطيط واألمر حىت تكون عادة للمرء.
 بددة ألشددياء ؾبتذبددة القلددب والددنفا حددىت سددال القلددب والددنفا مروبددة وسددكينة، ونشددات ىددذه الر 

فوسائل الرتويح ىي الفهم إىل اؽبدف والغاية من اإلدراي، كم من  طالب ر دب عدن طلدب العلدم لعددم 
العلم باؽبدف والغاية من طلبو فاجتنب منو وبقي حياتدو مدن الكسداىل بددون إبدداع وابتكدار والتدا: كدان 

 والتخلف، وىذا الواقع يدل على أن التقدم نتيجة من العلوم اؼبستخدمة. من اعبمود
( أىددداف ٔٛ، ص.ٖٜٛٔوالعلددم فدددف الددتعلم أمددر ضددروري، لددذلك قسددم حسددن الشددرقاوى  

الرتبية االسالمية إىل ثالثة فصول، الفصل األول، عدم الشري، وإقامة الصالة، واألمر باؼبعروف والنهدي 
ين، الثقدددة بددداهلل، والصدددرب، والتواضدددع، واليقدددني، واالعتددددال، وااليثدددار. والفصدددل عدددن اؼبنكدددر، والفصدددل الثدددا

 الثالث، اإلحسان، والوفاء، والزىد، والطاعة والقنوت. 
 رست ىدذه األىدداف مدن ناحيدة العقائدد أوال   عمليّدا ثانيدا لتشدكيل الدنفا اؼبطمئندة اؼبسدتعدة 

واؼبكيدددة الدده تصددعد الندداس أثندداء طريقددو اليوميددة إمددا   بيئددة ؼبواجهددة اغبيدداة الشددديدة بكددل أنددواع الغددرور 
الوالدددين أم   اؼبدرسددة أم   بيئدددة اللعبددة مددع زمالئدددو الددذين مددالوا إىل تعامدددل رذيددل  ددري معلّدددم كلغددة فدددّ  
ورفددث، وكددذب واعبلددوس يف الطريددق وا ادثددة عمددا ال يعنيددو بددل أدى إىل العدددوة بسددبب االسددتهزاء حددىت 

ازع بالضرب واحدا فواحدا   نشر بني فرقة وفرقة بسبب اسدتفزاز وأنبيدة أخدرى ديندا كدان يوشك إىل التن
 أم سياسيا كان أم إقتصاديا كان أم حزبا و ريىا.
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وأىدداف الرتبيدة ليسدت ؾبددرد اؼبدد اؼبعدريف بدل أوسددع مدن ذلدك وىدي اؼبددد الوجدداين واغبركدى. وزعددم 
ثدل أن يكدون عدامال أو موظدف اغبكومدة بداجرة ثابتدة الناس أن أىداف الرتبية ىي لنيل العمدل بسدهولة م

  كددل شددهر أو   الشددركات اؼبتعددددة اعبنسدديات بدداجرة كبددرية حددىت نددالوا حيدداة طيبددة بقدددرة شددراء البيددت 
وأثاثو والسيارة، واؼبزرعة و دري ذلدك. لقدد أشدار القدرآن ؽبدذه الصدفات:  زُيندَن لِلنُّداِس ُحدبا الشُّدَهَواِت ِمدَن 

ِلَك َمَتاُع اغْبََياِة اْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَُّىِب َواْلِفضُِّة َواػْبَْيِل اْلُمَسوَُّمِة َواأْلنَعاِم َواغبَْْرِث ذَ الننَساِء وَ 
نْدَيا َواللُُّو ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمَآِب(  آل عمران ]  .ٗٔ[: ٖالدا
ح   طلب العلم ىو العمل ونيل اؼبواد الضخمة، ولكن ىكذا   اغبياة الواقعّية أن مقدار النجا 

النجددددداح اؼبثددددداىل مل يقتصدددددر بكثدددددرة األمدددددوال بدددددل بددددداؼبوقف الصدددددا  والسدددددلوي اغبسدددددنة واألخدددددالل الكريبدددددة 
والشخصية اؼبثالية واعبسم السليم حىت تكون حياتو ذا بركدة ومنفعدة. وكدذلك التقددم والتفدول الدذي ىدو 

ث، ىدددذا ألنندددا شدددبان اليدددوم ورجدددال الغدددد، فدددالعلم واؼبسدددتقبل نبدددا ثقافدددة حضدددارة مثاليدددة   العصدددر اغبددددي
  التوقعات.  وربقيق أّي ربديات العصر وحضارة يلزم لنا مواجهة

( إن للشخصددية ثددالث مسددتويات:  اؼبسددتوى االول ىددو ٛٔ، ص.ٜٜ٘ٔقددال سددعيد إظباعيددل  
ة والوجدددان، واؼبسددتوى الثالددث ىددو مسددتوى الددوعي واالدراي اؼبعددريف، واؼبسددتوى الثددا  ىددو مسددتوى العاطفدد

 مستوى اغبركة والنزوع واؼبهارة. 
( ؼبعرفة سياسة ٕ؛  ٖٕٔٓ( ؼبعرفة استعداد اغبكومة لتطبيق اؼبنهج ٔأما أ راض البحث فهي: 

؛ وتن يم  قدوانني اغبكومدة السدتعداد البنيدة التحتيدة حدىت يكدون ىنداي عالقدة بدني اػبدرهبني وفرصدة والعمدل
ليفتحددوا  ليسدوا مددن العمدالء بددل روح االعتمداد علددى أنفدا اؼبتعلمددني وروح اؼببدادرة بددا م ؼبعرفدة طريقددة( ٖ

 و دري  (formal)الن دامي  التعلديم ( ؼبعرفدة التعلديم اؼبتكامدل واؼبتدوازن والشدامل بانددماجٗفرصدة العمدل؛ و

  (informal, non formal). الن امي داخل بيئة البيت وخارجو

مها الباحث ىي الطريقة الوصفية وأسداليب صبدع البياندات ىدي التوثيدق أما الطريقة اله استخد
بددإطالع الكتددب والبياندددات إمددا مطبوعدددا أو  ددري مطبددوع مثدددل اؼبكتبددة الرقميدددة، والشددبكة االنرتنيدددت، 

 واجملالت واعبرائد واؼبقابلة. 

  البحث 
 في المدارس 3102استعداد الحكومة لتطبيق منهج 

مددن وظيفددة اغبكومددة الددذي البددد علدديهم أن تؤديددو كمددا ورد يف القددانون كددان أمددر الرتبيددة والتعلدديم 
 ( الباب الثالثة عشر، الفصل الواحد وثالثني وىي:ٕٕٓٓبعد التغيري الرابع   ٜ٘ٗٔاألساسي سنة 
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 لكل موطن ؽبم حقول الرتبية; (1)
يلتدددزم كدددل مدددوطن أن يتبدددع الواجدددب الدراسدددي ؼبددددة اثندددني عشدددر سدددنة ربدددت سبويدددل  (2)

 اغبكومة؛

ن ددام الرتبيددة الوطنيددة لرتقيددة اإليبددان والتقددوي لنيددل األخددالل الكريبددة يف تزكيددة اذبددو  (3)
 حياة الشعب؛

 يف اؼبائة من اؼبيزانيات الوطنية للرتبية؛ و ٕٓأّولت اغبكومة سبويل الرتبية  (4)

 تقدم اغبكومة العلوم والتكنولوجيا بإعالء القيم الدينية وتوحيد الشعب.  (5)

سنة  ٕٓاألساسي بإنشاء القانون عن ن ام الرتبية الوطنية رقم  فسرت اغبكومة من ىذا القانون
بتعريف الرتبية وىي الكسب بالوعي والتخطيط لتوجيد أحوال التعليم الوقار وعملية التعلم كي  ٖٕٓٓ

يكدددون الطلبدددة فددداعلني بتنميدددة قدددوة الدددنفا وملكدددة القدددوة الروحيدددة الدينيدددة وضدددابط الدددنفا والفدددرد والفطاندددة 
ة والرباعددة غباجددة الددنفا والرعايددة والشددعب والبلددد. وفّصددلتو تفصدديال دقيقددا بتفسددريه يف واألخددالل الكريبدد

عدددن  ٕ٘ٓٓسدددنة  ٜٔ، وكدددذلك قدددرار اغبكومدددة رقدددم ٕ٘ٓٓسدددنة  ٗٔالقدددانون للمحاضدددر واؼبددددرس رقدددم 
 عن اؼبدرس و ريىا.  ٕٛٓٓسنة  ٗٚمعيار الرتبية الوطنية والتاىل بقرار اغبكومة رقم 

ارت من منتجات ؾبلدا الندواب الدوطين كواضدع القدوانني مدن ناحيدة واغبكومدة  تلك القوانني والقر 
كمنّفددذىا مددن ناحيدددة أخددرى ألداء الرتبيددة اؼبثاليدددة لكددل مدددوطن أل ددا كمددا ورد يف القدددانون األساسددي ىدددي 

 حقول اؼبوطنني.
ربت  للرتبية عناصر أساسية منها اؽبدف واؼبدرس واؼبتعلم واؼبنهج والطريقة والتسهيالت.  وكلها

وقدددد    ٖٕٔٓاسدددتعدت اغبكومدددة ربدددت وزارة شدددئون الرتبيدددة والثقافدددة ؼبدددنهج مسدددوؤلية اغبكومدددة. لدددذلك 
بعض اؼبدارس، أعلنت اغبكومة بان تنفيدذه سديكون تددرهبيا أوال مدن اؼبددارس اغبكوميدة  العامدة( ه تنفيذ

يف إندونيسددديا. إذا فمعرفدددة   اؼبدددارس اؼبتخصصدددة. وبدددأ التددددريب ؽبدددذا اؼبددنهج اعبديدددد   أكبددداء األقطددار 
 الفرل بني اؼبناىج السابقة واغبالية أمر مهم يف ىذا البحث كما ورد   ىذا اعبدول التاىل:

 0الجدول 
 3102و  3112، 3112اختصار اختالف منهج 

 KBK الرقم

ٕٓٓٗ 

KTSP 

ٕٓٓٙ 

ٕٖٓٔ 
  اؼبوضوعى اؼبتكامل(

 معتمدددددة علددددى الكفدددداءة معددددايري معايري ا توى معايري الكفاءة معتمدة على.1
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 احتياجات اجملتمع

معددايري  مسددتمدة مددن معددايري ا تددوى اؼبوضوعات معايري كفاءة معايري ا توى مستمدة من.2
 الكفاءة

 اؼبهارات واؼبعارف اؼبواقف وتكوين تشكيل موضوع الفصل بني.3

 اؼبكونة

اؼبسددانبة  اؼبددواد الدراسددية ينبغددي عبميددع
 واؼبعارفواؼبهارات  اؼبواقف تشكيل يف

 الكفاءة اؼبوضوعات مستمدة من اؼبوضوعات مستمدة من الكفاءات.4

من  ال بد أن تكون صبيع اؼبواد الدراسية بعضها عن بعض فصلين اؼبوضوعات.5
 فصل( لكل الكفاءات األساسية  قبل

 تطدددوير اؼبندددداىج الدراسدددية.6

 للمقرر

ال  تطددددوير اؼبندددداىج الدراسددددية
 األساسية للكفاءات

الكتدداب  يف اؼبندداىج الدراسدديةتطددوير 
 اؼبعلم ودليل اؼبدرسي

 ٕو  ٔاؼبواضديعية  الطبقات.7
 (اؼبوضوع يف اشارة إىل 

 ٖ،ٕ،ٔاؼبواضددديعية  الطبقدددات
 (اؼبوضوع يف اشارة إىل 

 (ٙ-ٔتكامليدة ال اؼبواضديعية الطبقدات

 الكفاءة( يف اشارة إىل

 
( مائددددة واحددددد وسددددبعون ألددددف مليددددار روبيددددة تقددددديرا. وىددددذا ٖٕٔٓيكلددددف ىددددذا اؼبشددددروع  اؼبددددنهج 

التكليف أكرب تكليف من تاريب تغريات اؼبناىج منذ االستقالل. وىناي رفضداء ؽبدذه اؼبدنهج الدذي أدي 
ج إ: وظيفة زائدة للمدرسني، بل اؼبشكلة تكون   اؼبصطلحات والشكل اعبديد للوجو اؼبطلوب للمنه

بتغري اؼبواد والكتب الدراسية، مع أن كثريا من اؼبدرسني ال يفهمون فهما جيدا للمنهج قبلدو يعدين مدنهج 
KTSP   قد اندىش بو اؼبدرسون ويرون أن ىذا اؼبشروع إسراف ولن ٖٕٔٓ  جاء اؼبنهج اعبديد .)
  .هبري فعاليا

ندو طريقدة إلجابدة ربدديات ىدي ضدرورة، أل لتغيدري اؼبنداىج الدراسدية علدى ر دم ذلدك كاندت حاجدة
الزمان، وىذه التحديات ىي حاجة الناس اؼبادية واعبسمية والنفسيىة والروحية. وربقيق ؽبذه اغباجة ىي 

ولتنفيدذ ىدذا اؼبدنهج اعبديدد. وتنفيدذ ىدذا  علدى اسدتعداد لقبدول وينبغدي مدا زال يكدره، التغيدري، وبدب أم
 لتحصيل ا صول ونيل النتيجة الالمعة. اؼبنهج وبتاج إىل وقت طويل وصرب وفري وجهد كبري 

وبعضددددهم ال  ٖٕٔٓ( بعددددض اؼبدددددارس تسددددتخدم ىددددذا اؼبددددنهج ٕٙٔٓوالواقددددع حددددىت ا ن  عددددام 
واؼبدددوارد البشدددرية.  اإليدددرادات ا ليدددةتسددتخدمو، ويكدددون ىدددذا بسدددبب ـبتلدددف األحدددوال واألمددداكن البعيددددة و 

لقسدم الرتبيدة، ومدن   فعميدد اؼبديندة تقضدي  اإلقليمدي اغبكدم الدذايونشات ىذه الفجدوة بسدبب تطبيدق 
. وىددذه النددواحي تدددل (DPRD)وتقددرر لربنددامج الرتبيددة مددع سبويلددو طبعددا دبوافقددة ؾبلددا النددواب االقليمددي 

بعد التغيري الذي أمر  ٜ٘ٗٔعلي إختالف قدرة ا اف ات أو اؼبدن أو القري لتطبيق القانون األساسي 
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يف اؼبئة  ري أجرة اؼبوظفني من اؼبعّلمني. لذلك فمسدانبة مركدز اغبكومدة  ٕٓاغبكومة ألداء سبويل التعليم 
يف اؼبئددة أمددر مهددم وجعددل سبويددل  ٕٓؼبسدداعدة األقطددار الددذين ال يبلكددون القدددرة علددي أداء سبويددل التعلدديم 

يكات أو اؼبؤسسدات إلخدراج التعليم يف كدل أقطدار أمدر مسدتوي. وىنداي طريقدة بتسدهيم اؼبصدانع أو الشدر 
 أو شركت مع بيت اؼبال والتمويل.   (CSR)اؼبساعدة الواجبة ويسمي باخرى 

لذلك، هبب على اغبكومة االىتمام بالتالميذ الذين ؽبم فطانة ومثاال ومنجدزا وكدانوا مدن الفقدراء 
تسدجيل ىدي خلدق واؼبساكني وذلك بتعييدنهم وتسدجيلهم اؼبالئمدة دبدوىبهم وملكدتهم. ونتيجدة مدن ىدذا ال

جيل مستعد للعمدل أو إلرسداؽبم لتعلديم العلدم يف اؼبعاىدد اػبارجيدة ؽبدا نوعيدة أمثدل بطريقدة منحدة دراسدية 
إما من اغبكومة أو من اؼبساعدة اػبارجيدة أو مدن سبويدل اؼبصدانع والشدريكات واؼبؤسسدات و ريىدا. وىدذا 

ريف، واجملددددال الوجددددداين، واجملددددال اغبركددددي اؼبسددددتخدمة ؼبوازنددددة اؼبتعلمددددني بددددني اجملددددال اؼبعدددد ٖٕٔٓأن مددددنهج 
فقوة  (MEA)ليستعدوا على العمل وأداء الوظيفة، بل نواجو اؼبسابقة والتجارة اؼبفتوحة يف أسيا والعامل 

اؼبدددوارد البشدددرية أمدددر مهدددم وضدددروري ألن يتبدددادرت اغبكومدددة والرعايدددة علدددي تطبيقدددو يف اؼبددددارس ويكوندددون 
 بني البلدان بل بني القارة. خرهبني مستعدين ؼبواجهة اؼبسابقة

 

سياسة وتنظيم قوانين الحكومة الستعداد البرامج الدراسية حتى يكون هناك عالقة بين الخريجين 
 وفرصة العمل

سنة  ٕم، وين م قوانينو رقم ٜٗٛٔمايو سنة  ٕبدأت التزامات التعليم تسع سنوات منذ تاريب 
الوطنيدة رقدم  علدى ن دام الرتبيدة وأوسدعو وأسدبغو بقدانونالوطنيدة،  علدى ن دام الرتبيدة ربدت القدانون ٜٜٛٔ
مليدددون متخرجدددي  ٘،ٖ.  حسدددب البياندددات مدددن الدددوزارة لشدددئون الرتبيدددة الوطنيدددة ىنددداي ٖٕٓٓسدددنة  ٕٓ

مل يلتحددق إىل اؼبرحلددة التاليددة اي اؼبدرسددة الثانويددة يعددادل بددد  (SMP/MTs)اؼبدرسددة االعداديددة يعددادل بددد 
(SMA/MA/MAK/SMK) ،يف ؾبال التعليم الذى  يؤدى  لى أن نقص اؼبوارد البشريةوىذا دليل ع

 إىل نوعية رديئة ونقص التنافا   نيل الوظائف وطنيا كان أو دوليا.
ؼبدة  يف الواجب الدراسي رائدة إىل ٖٕٔٓيف عام  سبويل التعليم زيادة من اغبكومة صاغبت

من  التعليم مستوى عبعل نوي للجميعالثا التعليم يف بدأت اغبكومة األىداف، ربقيقا ؽبذه .سنة ٕٔ
ـبصصات  األولوي التعليم ويبقى .تصبح أكثر يسرا (SMA/MA/MAK/SMK) اؼبدرسة الثانوية

يف  مليون طالب وطالبة ٘ٗؼبدة  (BOS) لعملية الربامج اؼبدرسية ؼبواصلة تقدمي اؼبساعدة اؼبيزانية
 مليون طالب ٙ.ٜإىل  الثانوي توفر التعليم ،ٖٕٔٓيف عام . اؼبرحلة االبتدائية

.(SMA/MA/MAK/SMK) 
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سنوات بل يف عدة مدن يتطلب بتنفيذ الواجب  ٜكما قررت اغبكومة الواجب الدراسي ؼبدة 
سنوات وىذه ىو من اسرتاتيجيات التعليم والعمل، ، فضال عن إضافة سبويل التعليم  ٕٔالدراسي ؼبدة 

للرد على احتياجات الصناعة واؼبؤسسات.  (SMK) ٝ، وفتح اؼبدرسة الثانوية اؼبتخصصةٕٓبنسبة 
 وىذه العوامل ؽبا صلة لتوزين خرهبي اؼبدرسة والعمل حه تكون مالئما بينهما.

أشددارت ىددذه اؼبوازنددة إىل الصددلة واؼبناسددبة بددني اؼبددنهج وبددرامج اغبكومددة مددن ناحيددة، وبددني حاجددة 
 ما   اعبدول ا تى:فرصة العمل  حاجة الناس( يوميا ومستقبلو من ناحية أخرى ك
 ٕاعبدول .

 الصلة بني اؼبنهج وحاجة فرصة العمل
 
 
 
 
 
 
 

تكاملت ىذه الصلة إذا كانت ىناي مناسبة بني الن دري والتطبيقدي للقدوانني وعمليتدو   اؼبيددان 
أي يراد بدو   اؼبعاىدد واؼبددارس والفصدول والبيدوت وكدل بيئدة بددعم مدؤىالت وكفداءة اؼبدرسدني ورئيسدهم 

 وكذلك باؼبواد واؼبوارد االكاديبية.    
األىددداف ونشددات اؼبشددكلة ونشددرت البطالددة اى إذا انقطددع أحدددىا فانقطعددت الصددلة وانقطعددت 

والغدددذاء واؼبددداوى والتدددزين   الالعمدددل وتوجدددد اعبريبدددة بسدددببو، ألن طبيعدددة اإلنسدددان يف حاجدددة إىل اؼبالبدددا
والتجمل، فكيف وبىي بدون العمل إذا كان لدو اسدتطاعة ولكدن لديا لدو عمدل لعددم اؼبصدانع الده ربتداج 

 .إليو
فيجدب أن يكدون علدى كدل طالدب الدروح والقدوة العقليدة، كمدا ؼبواجهة ىذه القضدايا واؼبشدكالت 

  اؼبؤمن القوي أحب إىل اهلل مدن اؼبدؤمن الضدعيف وكدل علدى خدري : قالو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
احرص على ما ينفعك وال تعجز فان  لبك شيء فقل : قددر اهلل ومدا شداء وإيداي واللدو فدإن اللدو تفدتح 

 (ٕٛ، ص.ٖٜٜٔبان  ؿبمد بن حبان: عمل الشيطان ( رواه ابن ح

لالعم فرصةحاجة   

 الربامج اغبكومية

 اؼبناىج الوطنية

المثالية 
الواقعيةو  
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ىذه القوة تشتمل على قوة اعبسم والعقل والروح واؼبال واؼبعدارف والوجددان واغبركدى و ريىدا مدن 
اغباجددة اؼباسددة يتجددو الفددرد اؼبثدداىل كمددا ىددو اؽبدددف غبقيقددة اؼبددؤمن عنددد اهلل تعدداىل حددىت توحددد بددني القددول 

قدال عبدد اللطيدف ة األمر بداؼبعروف والنهدي عدن اؼبنكدر. والقلب والعمل معا مع االىتمام با خرين بإقام
 ( عن تربية اعبيل القوي:ٙٔفكرة لرتبية األسرة"  بدون السنة،  ٓٓٔبن ىاجا الغامدي يف كتابو "

تنمية مهاراهتم وىواياهتم اؼبفيدة، وربطها بالشرع كالسباحة لتقوية اعبسم على طاعة اهلل  
تعاىل، وكالرمي ألنو من إعداد القوة على أعداء اهلل، وكالسبال لالستعانة بو على طرد اػبمول 

 -رضي اهلل عنو -والكسل لتنشيط النفا إىل ما يقرب من اهلل تعاىل. عن سلمة بن األكوع
النيب صلى اهلل عليو وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النيب صلى اهلل عليو مر 

وسلم:  ارموا بين إظباعيل، فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بين فالن((. قال: فامسك أحد 
الفريقني بايديهم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:   ما لكم ال ترمون(( قالوا: كيف 

 معهم  قال النيب صلى اهلل عليو وسلم:  ارموا فانا معكم كلكم(. نرمي وأنت
ه، ٖٙ٘ٔوقولدو صدلى اهلل عليدو وسدلم علمدوا أوالدكدم السدباحة والرمايدة  عبدد الدرؤوف اؼبندداوى: 

( وذكر عن عمر رضي اهلل عنو أنو قال : علموا أوالدكم السباحة والفروسية ومروىم باالحتفاء ٗ/ٕٖٗ
 (.ٓٛ الكبري: دون السنة، بن األ راض  شرح السري

وتدعم ىذه القوة الناجحة باؼبنهج اؼبناسب لكل فرد ألن الفرول الفردية من سنة اهلل تعداىل وؽبدا 
 فبيزات تساىم الفريدة بطريقة ـبتلفة مطابقة حسب اؼبخاطب. وىذا اغبديث يشري إليو:

ر األنبياء كذلك أمرنا أن عن سعيد بن اؼبسيب، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال :  إنا معاش
 (.٘ٚ، ص. ٓٓٗٔنكلم الناس بقدر عقوؽبم(  خيثمة بن سليمان األطرابلسي: 

وقددد يكددون اؼبددنهج واقعيددا، وقددد يكددون مثاليددا، و  اغبددالتني يسددتمد وجددوده مددن اجملتمددع. فدداؼبنهج 
هددو مددا يطالددب بددو الددواقعى ىددو مددا يدددرس بالفعددل، يسددتقى كيانددو مددن اجملتمددع القددائم، أمددا اؼبددنهج اؼبثدداىل ف

اؼبفكرون واؼبصلحون ويالئم صورة اجملتمع اؼبثالية الىت يتخيلها ىؤالء اؼبفكدرون   مدد م الفاضدلة  أضبدد 
 (.ٓٙٔفؤاد األىوا : دون السنة، ص.

إذن، االستفادة من كل شيء يبكن أن يشتغل قبل طرحو ونبذه، ليتعلم األىل ا اف دة علدى مدا 
ا مدن التبدذير واإلسدراف  عبدداللطيف بدن ىداجا الغامددي: بددون السدنة، لديهم من فبتلكدات، ويسدلمو 

فقلدت: ىدل أكدل رسدول اهلل صدلى  -رضدي اهلل عندو -(. عن أيب حازم، قال: سالت سهل بن سدعد٘ٔ
اهلل عليدو وسدلم النقددي  فقدال سددهل: مدا رأى رسددول اهلل صدلى اهلل عليدو وسددلم النقدي مددن حدني ابتعثددو اهلل 
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ىل كانت لكم يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مناخل  قال: ما رأى  حىت قبضو. قال: فقلت:
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم منخال من حني ابتعثو اهلل حىت قبضدو، قدال: قلدت: كيدف كندتم تداكلون 
الشعري  ري منخول  قال: كنا نطحنو وننفخو، فيطري ما طدار، ومدا بقدي ثرينداه فاكلندا فاكلنداه " . وعدن 

قال:  أي النيب صلى اهلل عليو وسلم بتمر عتيق، فجعدل يفتشدو، ىبدرج  -رضي اهلل عنو -ن مالكأنا ب
 السوس منو(. ويف رواية:  كان يؤي بالتمر فيو دود، فيفتشو، ىبرج السوس منو(.

وابتدأت ىذه الرتبية من البيت بتعويدىم على الن افة العامة الداخلية واػبارجية مع النفا ومدع 
يف البيددت وخارجددو. ولريفددع شددعار:  دع اؼبكددان أحسددن فبددا كددان، قدددر االمكددان، فددإن مل يكددن ا خددرين 

باإلمكان فكما كان(. ما أصبل أن ترى رب أسرة مع أسرتو يقومون بتن يدف حديقدة عامدة فبدا فيهدا مدن 
ذا (. فه٘ٔالقاذورات بعد أن جلسوا فيها وسبتعوا فا!  عبداللطيف بن ىاجا الغامدي: بدون السنة، 

التعويدد يكدّون اؼبتعّلمدني مسددتعّدين السدتقبال الوظيفدة مددع مسدوؤلياهتم عدن العمددل بددإنضباط ووفداء، فهددذا 
البيددت يكددون ـبتددربا صددغريا الختبددار اؼبددتعّلم ؼبواجهددة حيدداهتم اؼبسددتقبل وعلدديهم التحددديات والتوقعددات الدده 

 زبتلف بعصور من العصور.  
ؼبادة، ولكن كان اؼبدرس أىم من الطريقة، وروح اؼبدرس إذا من ىذا اؼبنطلق، فالطريقة أىم من ا

طدددرح  أىدددم مندددو. فتطدددوير وذبديدددد العلدددوم لكدددل اؼبدرسدددني مدددن الواجبدددات وااللتزامدددات خاصدددة للحكومدددة.
فاجاب بان ...الدكتور أضبد شوقي السؤال ىو ؼباذا يساىم العلم   اطراد تقدم اؼبتقدمني ومبو النامني  

أدوات التغيدددري االجتمددداعي، ال يبكدددن أن يقدددوم بددددوره بكفددداءة إال إذا ربدددول إىل العلدددم باعتبددداره مدددن أىدددم 
إذ العلدم ىدو مفتداح لرتقيدة . (ٔٔ، ص.ٕٔٓٓأضبد شدوقى:   مكون عضوى من مكونات ثقافة اجملتمع

ثقافة اجملتمع حىت تكون حضدارة نبيلدة وؽبدم القددرة واالسدتطاعة التبداع مسدابقات عاؼبيدة وذلدك إذ العدامل  
 .صغرية بتقدم التكنولوجيا وجاء العصر الرقمي إزاء العوؼبة والثورة الثالثةكقرية 

كما سبق الواقع فال بد أن كبلل عوامدل التقددم والتفدول بوسدائل الرتبيدة، لدذا كاندت مدن القضدايا 
وإشدددداعات الرتبيددددة يف بالدنددددا اإلندونيسددددية بنسددددبة اؼبددددتعلم وىددددي الواجددددب الدراسددددي واالمتحددددان الددددوطين، 

 . ت الطالب، وحرية التعامل، و ريىاواشتباكا
وأمدا بنسدبة إقتصدادية التعلديم . اؼبعلمدني وكفداءهتم أما بنسبة اؼبعلم وىي شهادة اؼبعلم، ومؤىالت

التعلديم أكثدر مدن عشدرين يف اؼبائدة دون أجدرة اؼبدوظفني واؼبدرسدني كمدا قدرر قدانون الرتبيدة رقدم  وىدي سبويدل
م، وتؤكددده بإنشدداء تن ددديم ٕ٘ٓٓسددنة  ٗٔا اضدددرين رقددم م   طلددع قددانون اؼبدرسددني و ٖٕٓٓسددنة  ٕٓ

 أمدا بنسدبة اؼبنداىج ىدي التغيدريات يف اؼبنداىج الدراسدية مدن عهدد. الوزارات لشئون الرتبية والثقافدة األخدرى
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، وا ن اؼبقدددرر سدددنة ٕٙٓٓ ،ٕٗٓٓ ،ٜٜٜٔ ،ٜٜٗٔ ،ٜٗٛٔ ،ٜ٘ٚٔ ،ٜٛٙٔ ،ٜ٘٘ٔ، ٜ٘ٗٔ
د تطددور ن ريددات علددوم الرتبيددة ووسددائلها تكنولوجياهتددا حددىت ، أمددا بنسددبة فددّن التدددريا والتعلدديم لقددٖٕٔٓ

بوسيلة الشبكة الدولية والقرص وفدالش اؼبؤكددة باغباسدوب   (distance learning)ينشا تعليم مع بعد
وكذلك تطورت اؼبواد التعليمية، أ ا ال تقتصر بالكتب اؼبطبوعة . اؼبستخدمة الىت ىي التكنولوجيا العالية

 : تب اغباسوبية منهافسحب بل باؼبكا
 ( (Electronic Libraryاؼبكتبة االكرتونية •

  (Hybrid Library)اؼبكتبة اؼبهجنة •
  (Virtual Library)اؼبكتبة االفرتاضية •
 Library of Future) اؼبكتبة اؼبستقبل  •
 ( (Digital Libraryاؼبكتبة الرقمية •
 Lib، With Out Wall) اؼبكتبة بدون جدرأن  •
  (Portal, Cyber Library)البوابات  •

 ويبكن القول بان ىذا العصر ينتقل إىل اؼبرحلة اغبالية  أو الثورة الثالثدة( والده ىدي نتداج للعصدر

تقانددات  اإللكدرتوين الرقمددي ومددا يقدمددو مددن تقانددات: اغبواسددب، وسددائل االتصدداالت ومدا تسددتخدمو مددن
العدامل وخاصدة الشدبكة  ات، الشدبكات حدولاألليداف البصدرية و األقمدار الصدنعية، وسدائل زبدزين اؼبعلومد
 من الوسائل.  العنكبوتية  اإلنرتنت(، الكامريات الفيديوية الرقمية و ريىا

ىو عامل مليء باؼبعلومات  الصدور والصوت( عرب الوسائل  واغبق أن عامل اليوم الذى نسكن فيو
ابددة عددن طريددق الوسددائط. ويليددق أن الكت –اؼبختلفددة، ويبكددن وصددف الثقافددة اؼبعاصددرة با ددا ثقافددة القددراءة 

نطرح السؤال الناقد ىو: ىدل يبكدن ألطفدال وشدباب اليدوم أن يكوندوا فداعلني يف عدامل اؼبسدتقبل إذا تلقدوا 
 علم البارحة  وىل بوسع األساتذة أن يتجاىلوا األدوات اؼبتوفرة اله يستعملها اؼبهنيون ا خرون .

أمام النداس ووبمدل أيدن ذىدب و  أي مكدان كدان، فمن اؼبستحيل تري ىذه الوسائل الىت تكون 
 :استخدام اؼبكاتب الرقمية منها صار ىذا من واجبات والتزامات مع اؼبعرفة بفوائد

 الفعالية والكفاءة تطبيق مبدأ •

 تسهيل لتجميع اؼبعلومات واؼبراجع اػباصة والعامة   •
 "جوجل" يبكن انتقال من أي لغة بوسيلة ترصبة •
 القرص يف القرص الواحد وفالشزبزين ألوف الكتب  •
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 دوام اغباجة إىل التعليم والتدريب وذلك بسبب التطور يف ـبتلف ؾباالت العلوم. •
 اغباجة اؼباسة إىل التعليم و التدريب يف الوقت اؼبناسب واؼبكان اؼبناسب على مدار الساعة. •
زبفدديض تكدداليف اعبدددوى االقتصددادية مددن اسددتخدام تقنيددة التعلدديم اإللكددرتوين الدده تسدداىم يف  •

 التعليم والتدريب للموظفني أوالدارسني اؼبنتشرين حول العامل. 
ولكدن ىنداي أنبيدة مشددكلة مدن الندواحى اؼبددذكورة وىدي بطالدة اػبددرهبني بسدبب البفداض القدددرة أو 

وذلدك يعدود اىل اؼبدنهج اؼبقدرر الدذى ال يناسدب مدع . فرصدة العمدل مدع االستطاعة وال عالقة بني اػبرهبني
البنية التحتية اؼبستعدة الىت ىي من واجبات اغبكومة على الر م  مل الصناعة بسبب عدم وجودحاجة عا

اؼبدرسدة الثانويدة  أكدرب مدن التعلديم مدن بددعم مدا: (SMK)أسسدت اغبكومدة اؼبددارس اؼبهنيدة اعبديددة 
(SMA). 

 .سول العمللدخول  لذلك ال بد أن ربقق التوازن بني احتياجات التعليم واؼبهارات األكاديبية

 القددرة علدى ىدو التعلديم". "مهندة ولكدن أيضدا فحسدب، األكاديبيدة التعلديم العدا: يف السعي إىل التعليم

 الرتكيز على وينبغي للتعليم واالبتكاري واإلبداعي. والتحليلي، التفكري النقدي يف إعداد اعبيل اؼبستقبل

قو يف اؼبصانع واؼبؤسسدات الده تالئدم بالقددرة اله ىي مفيدة. وىذا الرتكيز يكون بتدريب وتطبي األشياء
واؼبنهج اؼبستخدم يف اؼبدارس. فاؼبالئمة بني اؼبنهج وحاجة اؼبصانع حول اؼبدرسة أمر ال بد أن ربّور وأن 
تكّمل بل بإشراي اؼبوارد البشرية مدن تلدك اؼبصدانع حدىت تسدتمر ىدذه الصدلة بددخول خرهبدي اؼبدرسدة إىل 

 تلك اؼبصانع واؼبؤسسات.
 

 روح االعتماد وروح المبادرة لدى المتعلمين لفتح فرصة العمل
هبعلون العمل بالراتب كثري من اؼبتعلمني ؽبم أمنّية كربى ليكونوا عماال بعد الدراسة، بل 

معيار النجاح ألن عدد الراتب يعنّي مقّرىم ومقامهم أمام الناس يف اجملتمع. وىذه األمنية من الشهري 
وتتاثر يف ذلك فكرة اغبياة الرفاىية اله شاعت يف حياهتم اليومية. فال بد أن  طموح والديهم أيضا.

 نغري ىذه الفكرة بفكرة حسنة وواعية ووسيلة التغيري ىي الرتبية.
إذن تكون الرتبية آلة ووسيلة لتغيري مبط الفكر لدي اؼبتعلمني بطريقة مالئمة دبوىبتهم النفسية. 

من اليسري ألن ىناي حاجة إىل عملية وإجراءات التعليم لتمليك وتغيري مبط فكر اؼبتعلمني ليا 
اؼبتعلمني القدرة واإلستطاعة. فقوة مبط الفكر ذبعلهم مستقلني ال وبتاجون إىل أي مساعدة كما ورد يف 

قال وىو على اؼبنرب وىو  -صلُّى اهلل عليو وسلم  -د اهلل بن ُعَمَر، أن رسوَل اهلل عن عباغبديث النبوي 
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ر الصَُّدَقَة والتعفَف منها، واؼبسالة: "اليُد الُعليا خرٌي ِمن اليد السافلى، واليُد الُعليا اؼبنفَقة، والسافلى يَذك
 (.ٙٛ، ٜٕٓٓأبو داود: السائلة"  

دل اغبديث على أن اؼبعطي ىو اؼبستطيع الذي لو قدرة إلعطاء الشيئ وذلك ألنو ىو اؼبستقّل 
كريبة ألن ليا كل اؼبستطيع اي الغين يعطي خاصة إذا كان نفسو   على الر م أن اؼبعطي لو أخالل

خبيال ورذيال. إذن، استقالل الرجل يكون باستقاللو يف العمل كما ورد يف اغبديث َعْن َسِعيِد ْبِن ُعَمرْيٍ 
ِأيا َكْسِب الرُُّجِل أَْطَيُب  قَاَل: " َعَمُل أَبُو أُمنِو اْلبَدرَاُء ْبُن َعاِزٍب قَاَل: ُسِئَل النُّيِبا َصلُّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَُّم 

ُروٍر "    (.ٖٖٗ، ٖٕٓٓالبيهقي: الرُُّجِل بَِيِدِه وَُكلا بَدْيٍع َمبدْ
خرهبو اؼبدرسة ال يعتقدون دائما أن يكونوا عماال ولكن ينبغي أن يكونوا قادرين  لذلك، كان

يكون روح االعتماد يز روح اؼببادرة. و على خلق فرصة العمل الذي ىو من خالل توفري اؼبهارات وتعز 
والوعي من أنفا اؼبتعلمني دبختلفة الطريقة الىت تناسب دبا فيو من أنفسهم اؼبطمئنة البعيدة من اللوامة 

فبطريقة التعويد . واألمارة، وذلك بتلقي األفهام والعرفان ليا لعقوؽبم قط بل نفذا إىل قلوفم وأرواحهم
 . أنفسهم والتدريب يلتزم اؼبتعلمون التزاما يوميا وسنة حسنة أدت إىل الوعي   

تغيري الفكرة إىل أحسن الفكرة أوىل من اؼبشاكل الىت تواجو أمام اؼبتعلمني ألن اؼبشكلة تكون 
اؼبشكلة حىت ليست ؼبشكلتو بل ربليلها الذي ىو اغبّل الصحيح وكثري من الناس ال يعلمون ربليل 

يكونوا مندىشني بل زادت اؼبشكلة متضاعفا، وىذا بسبب اغبّل اػبطاء من سوء الفهم أوعدم العلم 
لتحليلها أو  لبهم انفعال النفا حىت يذىب العقل وي هر الوجداين فصدر الغضب والكره واغبسد 

 واللمزة واؽبمزة و ريىا من سوء األخالل.
أوال، العوامل : ىناي نوعان من العوامل وىي علم والتحفيز عليوفبا يؤثر يف دافعية الطلبة للت  
شكلت الدوافع ؽبذا الوعي الذاي يف فهم مدى أنبية التعلم لتطوير أنفسهم وؾبهزة للتعامل . الداخلية
ثانيا، العوامل اػبارجية، اله قد تشمل التحفيز من أشخاص آخرين، أو البيئة ا يطة اله . مع اغبياة
 . تؤثر على نفسية الشخص يبكن أن

م من  ٖٜٗٔ يف كتابو سنة اؼبفهوم األول للتسلسل اؽبرمي لالحتياجات" أبرىم ماسلو" قدم
التسلسل  ىذا يوحي .الالحقة اغبافز والشخصية وكتابو  "لإلنسان ن رية الدوافع " ورقة ربت موضوع

التسلسل اؽبرمي لو عدة و  .كثر تقدماأ األساسية لتلبية االحتياجات الناس الذين لديهم حافز أن اؽبرمي
 اغباجة إىل الغذاء دبا يف تلك األساسية اؼبتطلبات اؼبادية ىي االحتياجات األساسية مستويات أدناىا

 االنتقال إىل على اؼبستوى األد ، يبكن للناس تلبية ىذه االحتياجات وإذا سبت. والتزاوج واؼباء، والنوم،
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واألمن. ويكون ذلك الوعي دبختلف اغباجة  واله ىي للسالمة االحتياجات، اؼبستوى التا: من
 وأسبابو عند "أبرىم مسلو" ىي كما   اعبدول ا تى:

 ٔالصورة 
 تسعة مرحلة ٜٜٓٔىرم  ماسلو( 

 
 .، مثل اعبوع، والعطش، والر بة اعبنسية(اغباجات الفسيولوجية اختالفات الفسيولوجية • 
 .، على حد سواء عقليا وجسديا وفكريا(احتياجات السالمة اختالفات الشعور باألمن • 
 .اله يتلقاىا( احتياجات اغبب االختالفات من اغبب أو اؼبودة • 
، إذا كان لك سيارة أو منزل فخم، (احتياجات احرتام الذات االختالف يف تقدير الذات • 

 .واؼبكاتب، و ريىا
، وتوافر الفرص لشخص ما لتطوير إمكانيات أن ىناي يف (الذات ق الذات االختالفات يف ربقي• 

 .لو اله ربولت إىل القدرة اغبقيقية
وتوصددلت ىددذه االختالفددات يف ىددذا العهددد بدداختالف االذباىددات الرتبويددة شددرقا و ربددا، إسددالميا  

تدؤدي إىل اؼبتعدّي  كان وقوميا كان أو علمانيا حسب فلسفة حكومتهم وكذلك تؤثر إ: مبط اغبيداة الده
والواقعّي. ودّخل ىدذا اؼبتعدي للرتبيدة والتعلديم حده يدذىب روح اعبهداد ألن اذبداه التعلديم صدار ماديدا مثدل 
اؼبصددانع الدده تفددّر االنتدداج أكددرب وأكثددر ويعّملددون العمددال أربعددة وعشددرون سدداعة يف اليددوم، وينسددون حقيقددة 

 ة الناس بل بسهم قليل يريد أن ينال رحبا كبريا. رض اغبياة وذلك تاثري الرأظبالية ا يطة يف حيا
قدددال ؿبمدددد مندددري مرسدددى إن االذباىدددات الرتبويدددة   العصدددور اغبديثدددة ىدددي اقتبددداس الن ددددام لدددذلك 

التعليمددي اغبددديث، وتطددوير التعلدديم الدددير، وظهددور حركددة الرتبيددة اغبديثددة، واسددتخدام اػبددرباء األجانددب، 
عبامعدددات، وظهدددور االذباىدددات التعليميدددة اؼبتميدددزة، واذبددداه الكدددم أو واالىتمدددام بإعدددداد اؼبعلمدددني، وإنشددداء ا
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سياسة اؼباء واؽبواء  طو حسني(، واذباه الكيف أو تعليم الصفوة  اظباعيل القبدا (  ؿبمدد مندري مرسدى: 
 (  ٜٙٔ، ص. ٜٚٚٔ

تتددداثر ىدددذه اإلذباىدددات بدددانواع الفكدددرة والثدددورة الصدددناعية   أوربدددا خاصدددة   فرنسدددا مثدددل جامعدددة 
سددوربون"، وكثددري مددن علمدداء الشددرل األوسددط يطلبددون العلددم فيددو، وكددذلك متخرجددون مددن بددرامج البعثددة "

الدراسددية   واليددة اؼبتحدددة األمريكيددة. ومددرت األزمنددة وتغددريت العصددور وتطددور ومبددا مبددوذج الفكددرة حسددب 
 لة جديدة.      حوائجهم الواقعية ورأيهم اؼبثالية فن رية الرتبية تكون متغرية ومتبادلة بن رية وشك

بدددال مددن  –وؼبددا رفددض علمدداء الددنفا عددن تفسددري السددلوي بلغددة الغرائددز والدددوافع اغبيوانيددة، وآمنددوا 
بالقيم األخالقية واعبمالية، واعبوانب الروحية والفكرية، وأمام ىذه الصحوة الروحية واػبلقية الىت  -ذلك

-ٙ، ص. ٕٕٓٓالبشدرية...  الدنحالوي:  بدأ يصحوىا الضمري العاؼبي، باستيقاظ الفطرة الدينيدة عندد
ٚ.) 

النظجججججامي داخجججججل بيخجججججة البيججججج  وخار ججججج   وغيجججججر  (formal)النظجججججامي  التعلجججججيم دمجججججج
((nonformal،informal)) 

إن قباح تلك اؼبالئمة هبب أن تدمج ؾبموعة واسعة من التعليم من خالل التمكني والتواصل 
اؼبتبادلة، والتواصي، والنقد اؼبصلح، واؼبسانبة من اؼبواد مع صبيع أصحاب اؼبصلحة بالتزام لبناء الثقة 

يرجع ىذا النجاح إىل الفهم والعرفان لديهم، وىم اؼبدرسون   اؼبدارس وا اضرون   اعبامعة و  .الروحية
والشيوخ   اؼبساجد واؼبربون   الشقة والوالدون   البيوت والرؤساء   الوزارة واؼبديرات   االدارة 

ىم من اؼبستخدمني   كل أنواع اؼبهن حىت تكون عملية الرتبية داخل الفصل وخارجو وكذلك و ري 
تكون القراءة لف ية و ري لف ية. ومن ّ  تكون تطبيق ن رية العلوم واؼبعرفة   حياهتم اليومية وىذا 

 التطبيق سيسول إىل تقدم األمم وتفوقها.   
يم أمام الطرل والشوارع واغبي واؼبنطقة واؼبباين رمزا مدن وقد انتشرت اإلعالنات عن الرتبية والتعل

ؿباولدددة اغبكومدددة علدددى أنبيدددة الرتبيدددة إىل النددداس صبيعدددا مدددع دعدددم القدددوانني الدددىت تؤيددددىا وتؤكددددىا، وكدددذلك 
وضعت اغبكومة رموزا وأشكاال وجداوال   كل لوح فبكن ين ر الناس إليو و ريه من الوسائل اؼبعلومات 

نولوجيا كاإلذاعة والتلفاز واجمللة واعبرائد وشبكة العنكبوت وكل الربامج اؼبتساىلة الدىت واالتصاالت والتك
 أدت إليو.
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ومراقبدددة النددداس واغبكومدددة ؽبدددذه العمليدددة تكدددون مداومدددة ومسدددتمرة   كدددل العصدددور مدددع التغدددري إىل 
يئدة الددىت األصدلح حدىت تكدون عدادة وثقافددة وتصدبح حضدارة جديددة ذات مصدلحة نافعددة للنداس صبيعدا والب

 يكون الناس فيها.
كانت األمة اإلسالمية تواجدو ربددياً تربوي دا مدن أبدواب شدىت، فالشدباب يعدانون مدن زبطديط مداكر 
و زو مدبر، وكذلك الرجال والنسداء، والصدغري والكبدري بدل حدىت الطفدل اؼبسدلم تُعدد لدو أفدالٌم وُتكتدب لدو 

 ج الشرعي.قصٌص وؾباّلت يقصد منها تربيتو تربية ربرفو عن اؼبنه
وحيدداة الندداس يف عقيدتدددهم، وحياتدددهم االقتصددادية واالجتماعيددة والسياسددية فيهددا ربددديات؛ فددنحن 
نواجو ربديات شاملًة يف جوانب اغبياة كلها، ػبلع األمة عن دينها   تربيتها بغري ما شرعو اهلل؛ فالرتبيدة 

الوافد ما مل تكن آخذًة بالتكامل والتوازن اله تدهدف إىل أنقاذ جيل األمة، والوقوف يف وجو ىذا التيار 
فإندددها حينئددٍذ لددن تكددون مؤىلددة للمواجهددة، ولددن تكددون مؤىلددة لصددّد ىددذا السدديل اعبددارف مددن الغددزو الددذي 

 وضدع ٖٕٔٓسدنة  ٓٚالرتبيدة والثقافدة رقدم  وزارة لشدئونالد الدذي قررتدو ٖٕٔٓ مدنهج تواجهدا األمدة. و

  :ما يلي جية مثلالتحديات داخلية وخار  استنادا إىل عوامل
والتعلديم، والدذي  اؼبطالدب مدع الدذي يدرتبط التعلديم مدن تتعلدق حبالدة الده التحدديات الداخليدة، .ا

الكفداءة،  ومعدايري عمليدة ومعدايري معايري ا تدوى الوطين اله تشمل التعليم معايري شبانية يشري إىل
 ومعدايري الدراسدية، ومعدايري اإلدارةالتسدهيالت  اؼبدوظفني واؼبرافدق ومعدايري وتعلديم تددريا ومعايري

يف  السدكان بتطدور األخدرى مرتبطدة التحدديات الداخليدة .التقيديم الرتبدوي ومعدايري التمويدل،
 مدن إندونيسديا سدكان حاليدا .ألدوف العمدر اإلنتداجي مدن تزايدد عددد السدكان ين در إندونيسديا

الددذين تددرتاوح  األطفددال العمددر  ددري اإلنتدداجي سددنة. مددن  ٗٙإىل  ٘ٔ اإلنتدداجي حددول العمددر
وعددد . سدنة ومدا فدول ٘ٙ الذين ترتاوح أعمارىم بدني وأولياء أمورىم سنة ٗٔ-ٓ أعمارىم بني
 فدإن التحددي الرئيسدي ولذلك.   اؼبائة ٓٚوصل  ٖٕ٘ٓ-ٕٕٓٓ يف اإلنتاجي سكان السن

 مع رد البشريةاؼبوا االنسان يف وفرية العمرية اإلنتاجية اؼبوارد السعي ليمكن أن تتحول ىو كيفية

 .يكون عبئا حىت ال الكفاءة واؼبهارات من خالل التعليم
تكنولوجيا الوتطور  اؼبتصلة بالقضايا البيئية، والقضايا للعوؼبة التحديات اػبارجية ترتبط. ٕ

 على اؼبستوى وتطور التعليم والثقافية، واؼبعلومات، وصعود الصناعات اإلبداعية

اجملتمع  والتجارة إىل الزراعي والتجارة التقليدية اجملتمع أسلوب حياةربول  العوؼبة كانت   .الدو:
 ، وصبعية (WTO)من مة التجارة العاؼبية يف كما يبكن أن يرى الصناعي اغبديث
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 االقتصادي  سيا وا يط اؽبادئ التعاونصبعية دول جنوب شرل آسيا، و 

(APEC)  التحول يف القوة مع أيضا يةالتحديات اػبارج ترتبط .لألسيان والتجارة اغبرة 

 :يف الدراسة مشاركة إندونيسيا .التعليمي واالستثمار والتحول والنفوذ والتاثري االقتصادية العاؼبية

الدو: لتقييم  وبرنامج  (TIMSS) ودراسة العلوم الدولية الرياضيات يف االذباىات الدولية
تقرير  يف ال تتم األطفال األندونيسيني أن ربقيق أيضا أظهرت ٜٜٜٔيف عام  (PISA) الطلبة
 عدد ال يتم تضمني من بني أمور أخرى، ويرجع ذلك، PISA و TIMSS عدة مرات صدر

 .أندونيسيا يف اؼبناىج الدراسية يف  PISA و TIMSS يف سؤال يف مادة االختبار من

 النتيجة
عالقدددة بدددني اػبدددرهبني كاندددت سياسدددة قدددوانني اغبكومدددة السدددتعداد اؼبنددداىج الدراسدددية لتكدددون ىنددداي 

ة ووردت يف القدانون يف اؼبئد ٕٓسبويدل التعلديم  سدنوات، وزيدادة ٕٔوفرصة العمل ىي بإلتزام التعليم ؼبددة 
بعدددد التصدددليح، وكدددذلك بإنشددداء وتاسددديا اؼبددددارس اؼبهنيدددة اعبديددددة   تواصدددلها  ٜ٘ٗٔاألساسدددي سدددنة 

وح االعتماد والوعي من أنفا اؼبتعلمدني يكون ر باؼبصانع والشركات واؼبنتجات و ريىا لرتشيح العمل. و 
دبختلددف الطريقددة الددىت تناسددب دبددا فيددو مددن أنفسددهم اؼبطمئنددة البعيدددة عددن اللوامددة واألمددارة، وذلددك بتلقددي 

فطريقة التعود والتدريب أن يلتزموا التزاما . الفهم والعرفان ليا لعقوؽبم قط بل نفذا إىل قلوفم وأرواحهم
التعلدديم اؼبتكامددل واؼبتدددوازن  . أمدداأنفسددهم غبسددنة الددىت أدت إىل الددوعي   يوميددا ويكونددا سددنة مددن سددنن ا

   ,non formal) الن امي داخل بيئة البيت وخارجو  و ري  (formal)الن امي  التعليم والشامل بدمج
informal)  ىدددو يرجدددع إىل الفهدددم والعرفدددان لدددديهم، وىدددم اؼبدرسدددون   اؼبددددارس وا اضدددرون   اعبامعدددة

والشدديوخ   اؼبسدداجد واؼبربددون   الشددقة والوالدددون   البيددوت والرؤوسدداء   الددوزارة واؼبددديرات   االدارة 
رجددو وكددذلك و ددريىم مددن اؼبسددتخدمني   كددل أنددواع اؼبهنددة حددىت تكددون عمليددة الرتبيددة داخددل الفصددل وخا

تكددون القددراءة لف يددة و ددري لف يددة. ومددن  ّ تكددون تطبيقددة ن ريددة العلددوم واؼبعرفددة   حيدداهتم اليوميددة وىددذه 
 التطبيقة اله ساقت إىل تقدم األمم وتفوقها.   
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