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Abstrak: Lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah madrasah 

memiliki peran dalam membentuk anak didik sebagai individu 

dan juga sebagai anggota masyarakat yang baik. Dengan 

demikian, tulisan ini akan mencoba melihat peran madrasah 

secara sosiologi. Bagaimana madrasah memerankan diri sebagai 

“masyarakat kecil” dalam menuju masyarakat yang besar dan 

sebenarnya. Dan juga bagaimana ia mampu mencetak output 

pendidikan yang tidak hanya cakap dalam tataran kognitif, 

tetapi juga tataran afektif dan psikomotoriknya. Untuk 

merealisasikan konsep ini, madrasah sebagai bentuk masyarakat 

kecil dapat melakukan beberapa hal, yaitu: membuat desain 

kurikulum yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat; 

menciptakan model komunikasi intensif di kalangan 

stakeholders madrasah melalui kegiatan diskusi dan problem 

solving; membentuk iklim sekolah yang terbuka, bebas terarah, 

dan iklim kekeluargaan dan persaudaraan. Dalam praktik, 

paling tidak secara sosiologis, madrasah harus berperan dalam 

tiga hal; membekali ilmu pengetahuan, membentuk kepribadian 

moral dan sosial, melatih berbagai kecakapan hidup. 

 

Kata Kunci: Madrasah, kurikulum, iklim madrasah 

   

  مقدمة

 ينفرده أو وحده يعيش أن إ�سان بوسع فليس االجتماع، على اإل�سان اهلل فطر لقد  

 إىل حيتاج طفولته منذ فهو مجاعة، يف ينشأ أن اإل�سا�ي للفرد البد ولذلك،. تاما ا�فرادا بنفسه

                                                            

∗
 الرتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بيكالوجناناملدرس يف كلية   
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 �فسه على االعتماد على قادرا ويصبح الطوق عن يشب حتى والعناية بالرتبية ويتعهده يرعاه من

  .أخرى جهة من اجملتمع يف صاحلا عضوا يكون ان على وقادرا جهة، من

 وإعداد الصاحل الفرد إلعداد كبري دور هلا الرتبية أن �عد حنن ذلك، على ا�طالقا  

 شخصية تكوين يف اجتماعية عملية و وسيلة الرتبية إن. اإل�سان فيه يعيش الذى الصاحل اجملتمع

 بواسطتها اذ االجتماعية للتنشئة وسيلة لكوهنا اجتماعية عملية أهنا الرتبية عن وقلنا الفرد،

 هذا بقاء يف ألن واستمراره، واالجتماعي والثقايف الديين تراثه على احلفاظ من اجملتمع يتمكن

  .واستمراره ذاته اجملتمع بقاء واستمراره الرتاث

 الصغار جيل ىلا الرتاث ذلك بنقل اجملتمع يف الراشدين الكبار جيل يقوم وبالرتبية

 اىل القديم اجليل من تراثه و�قل حفظ يف اجملتمع وسيلة هي املفهوم هبذا الرتبية ان أي. الناشئني

 . املستقبل أجيال اىل الناشئ اجليل

 وفق واملتعلم اجلديد اجليل إعداد عاتقها على تأخذ ضخمة عملية ، الرتبوية للعملية

 اجملتمع بناء يف املسؤولية حتمل اجليل هذا ستطيعي حتى ، متطورة ومناهج حديثة تربوية أسس

 للرتبية أن حيث ، وتربوية علمية مفاهيم وفق الوطن بناء بعد فيما بدوره ويساهم اجلديد

 اجملتمعات ومواكبة والتقدم والتحضر التطور اىل املتطلع اجليل هذا إعداد يف أكرب دورا الصحيحة

 رئيسية مفاهيم الرتبية وتشمل ، الصحيحة لرتبيةا جمال يف كبريا شوطا قطعت اليت األخرى

 دورا األسرية الرتبية تلعب وهنا ، علمية معاير وفق والتطبيقية املوضوعية احلقائق على تستند

  . األخر تكمل إحدامها الن واجملتمع الرتبية أمهية بيان يف مهما
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 حياة ليحيا املرء داعدا فهي الرتبية، معنى �الحظ ان بنا حيسن الصدد، هلذا وبالنسبة  

 يف رقيقا تفكريه، يف منظما خلقه، يف متكامال جسمه يف قويا لوطنه حمبا سعيدا، ويعيش كاملة،
 ويف..  بيده العمل وجييد ولسا�ه بقلمه التعبري حيسن غريه مع متعاو�ا عمله، يف ماهرا شعوره،

 وعقليا روحيا جوا�بها مجيع يف املتكاملة السوية الشخصية تشكيل هي الرتبية أن اآلخر، التعريف

 والطبيعية االجتماعية البيئة مع التكيف على والقادرة وجسميا واجتماعيا وخلقيا ووجدا�يا

    ).25 :1984 الز�تا�ي، الصيد احلميد عبد. (فيها تعيش اليت

 اجلسمية الناحية من الفرد تنمية جملرد ليست الرتبية دور أن لنا ظهر ذكره سبق ومما  

 واملهارات السلوكية املهارات تنمية يف كربى أمهية ذا آخر دورا هلا أن إال ، العقلية واملهارات

  . االجتماعية

 املهارات اغفلت اليت الرتبوية املؤسسات إ�دو�سيا يف كثرت لقد املتأسف، ومن  

 كوينت بني اذ الصاحلة، االجتماعية البيئة لتكوين مهمني امرين من أهنما مع واالجتماعية، السلوكية

 يبذل أن إال الصاحلة اهليئة إىل يرتقى ال اجملتمع ألن وطيدة، عالقة الفرد واعداد الصاحل اجملتمع

  .املدرسة يف الوافرة الرتبية عملية خالل من الفرد إلعداد جهدهم كل الرتبية رجال

. الناشئني األجيال عند واخللقية النفسية األزمة إ�دو�سيا، بالد يف ظهرت ولذلك،  

 االجتماعية املظاهر اليوم هذا يف كثرت وقد. وأ�شطتها احلياة فساد على تسبب األزمة وهذه

 تسبب التى األخرى اخللقية اجلرائم و والسرقة واجلهالة البطالة و واملشاجرة االفرتاس مثل الطاحلة

  .   الوطن لثقل بل واجملتمع، لألسرة احليوية األعباء
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 املنتج منها تصدر تربوية مؤسسة تكون أن سةاملدر على جيب املشكلة، هذه وحلل  

 تنمى طاقة له كان ولكن فحسب (cognitive skills) عقلية مهارات له ليس الذى الرتبوي

 املهارات و  (affective skills) اإل�فعالية املهارات ترقية على �فسه

 التعاون تتحرى أن للمدرسة ينبغي ذلك، على عالوة   (psicomotoric skills).احلركية

 املنتج سيكون ثم، ومن. إجتماعية مؤسسة املدرسة يصبح وأ�ه واجملتمع، األسرة مع االجتماعي

 على يشارك أن يقدر و اجملتمع يف صاحلا عضوا يكون ان حتى �فسه، على االعتماد على قادرا

  .اليومية احلياة يف املوجودة االجتماعية املسائل حل

 يكو�وا ألن اجملتمع أعضاء تكوين هو أساسيا غرضا بيةللرت أن األمر، هذا إىل استنادا  

 اال�سا�ية القيم على ويعتمدون اجلماعة مع التكيف على قادرين اجملتمع ويكون صاحلني مواطنني

 املشكالت حل على ويقدرون واالجتماعي الفردي جا�بهم بني التوازن وحيافظون واالجتماعية

 أن البد املفهوم هذا على بناء. فيه الشائعة احليوية شكالتامل حل يف ويتعاو�ون حياهتم يف الفردية

 أو الكبري اجملتمع تكوين إىل الجتاه(small community)  صغريا جمتمعا متثل أن املدرسة تكون

   (big community or real community).  احلقيقي

 

  اجتماعي �ظام املدرسة

 املصغر السوسيولوجي  من يه املدرسة تكون الرتبوي، السوسيولوجي ضوء يف و  

 هناك. فيها الواقعة الدينامك مجيع مع  املدرسة يف االجتماعية اجملموعة حياة يالحظ الذى

 املركبة وادواره  النظام وظائف فيها تدور مرتبة اجتماعية جمموعة تكون التى األفراد جمموعة
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 يعرتفون املدرسة ادأفر من فرد كل وكان. املدرسة أعضاء من عضو كل عليها يعتمد التى

 التالميذ من أفراد فيها جيتمع مؤسسة ألهنا املصغر، اجملتمع هي املدرسة إن. حدة على بإتصاهلم

 من وبالرغم ، (socioeconomic status) االقتصادية االجتماعية املنـزلة فيهم ختتلف اليت

 االجتماعي، يكلكاهل املدرسة تركيب خصائص وهناك .واحد دور تلميذ كل يف املكا�ة �احية

  :فهي

 كل يف عام عصر هو (heterogenity) الالجتا�س. األعضاء تركيب:  األول  

 األديان وأ�واع اجلنسية واختالف املتنوعة واالقتصادية االجتماعية املكا�ة خلفية وفيها مدرسة،

 الفاخت على التالميذ هبا يعترب التى روحا�يا وإما جسميا إما املختلفة األفراد خصائص و

  .بينهم االتصال

 هو األول العنصر: يعنى عناصر، هلما واجملتمع املدرسة أن الناحية هذه يف ويستوى  

 من اجلماعة وجود عن بالضرورة ينشأ ما هو الثا�ي، والعنصر. اجلماعة يكو�ون الذين األفراد

 لنظام،ا هو الثالث والعنصر. اجلماعة صالت من مكون �سيج فاجملتمع. أفرادها بني الصالت

 وتتخذ. ويوجهه اجلماعة سلوك يضبط أن غايته �ظام وفق وتنسق، تنظم االجتماعية فالصالت

 يف األفراد �شاط يطلق أن  النظام هذا ومهمة. وتطبيقه �ظامها الحرتام شتى وسائل اجلماعة
 بعض فيحرّم هلا، وفق األمور تقوم للسلوك معايري هلم يضع وأن أخرى، جماالت يف وحيبسه جماالت

 على السابقة العناصر أعظم وهي العقيدة، هو الرابع والعنصر. اآلخر بعضها ويُحّل األمور

 فهي ترضاها، التى الوجهة مجيعا وتوجهها كلها، فيها تتحكم أهنا ذلك خطرا، وأكربها اإلطالق

 هنج ترسم التى وهي باال�تماء، الشعور توجد التى وهي االجتماعية، الصالت حتدد التى
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: 2002مذكور، أمحد على. (مثله إىل وهتدى �ظمه وتقيم اجملتمع قواعد تضع التى وهي وك،السل

190-191(  

 أعضاء عليه يعتمد �ظام املدرسة كل يف طبعا،. املدرسة إدارة تركيب:  الثا�ي  

 الذي املدرسة إدارة جملس إىل حاجة يف النظام أن ولذا. تطبيقه عليهم وجيب املدرسة،

 من احلكم لبضعة بالنسبة ادوار له كذلك، األمر كان إذا. النظام هذا راءإلج مفتشا سيكون

 منهم احد يكون املثال، سبيل على التالميذ، ها يأخذ التى املهنة قائمات ظهرت ثم ومن. النظام

 .وغريها الصندوق أمني يكون ومنهم كاتب، منهم ويكون املدرسة، رئيس

 فيلزم السائد، اجملتمع تكوين إلعداد صغريا جمتمعا كوهنا يف املدرسة حتقيق وألجل  

 يف صاحلا عضوا يكون ألن ومتكينه الفرد تزويد إىل  املدائمة األساسية بالنقات هتتم أن عليها
  :يلى فيما النقات وهذه. اجملتمع

 

  (curriculum design) املنهج تصميم

 تاحلاجا إىل اخلدمة هو املدرسة أعراض من أن سوسيولوجي، منظور ويف  
 حوائج  على مؤسسا  الرتبوي املنهج حمتوى تعيني يكون أن الواجب من ولذلك،. االجتماعية

 تربية على التزام فى  املدرسة تكون أن إىل  (Wina Sanjaya) سنجايا و�ا وذهب. اجملتمع

 األ�شطة مبالحظة جيدر ثم، ومن. مؤهال اجملتمع يف ويعيش رشده، بلغ شخصا ليصبح الطفل

 التى املنهج حمتويات األ�شطة هذه تكون  املستحسن، ومن. املراهقون هبا تقوم التى االجتماعية

 يف استعماهلا حتسن التى احلياة يف اجتماعية أ�شطة وهناك. املدرسة يف املدرسون سيعلمها
  :وهي الرتبوية، املنهجية احملتويات
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  االجتماعي االتصال يف وعمليتها اللغة أ�شطة -1

 الصحية ألموربا املتعلقة األ�شطة -2

 احلياة يف الناس بني املعاملة أ�شطة -3

 النافعة باالعمال الفراغ الوقت ملء -4

 البدن حلفظ الرياضيات أ�واع لعبة -5

 الدينية باألمور املتعلقة األ�شطة -6

 السعيدة األسرة حياة على احلفاظ يف الوالدين دور بأمهية االعرتاف أ�شطة -7

  معينة مهارة ألجل مهنية عملية أ�شطة -8

 )68: 2010 سنجيا، وينا. (وميوله الفرد بطبيعة املالئم بالعمل امالقي -9

 االجتماعية األساسية املواد يدخل أن أيضا املهم ومن املذكورة، احليوية األ�شطة إىل ويضاف

 أمرين من ومها.  (tolerance) تسامح و (democratic) بالدميوقراطي املتعلق احملتوى مثل

 كيف االيضاح، من ومزيد. اجملتمع حاجة على املؤسس وطرازه جاملنه تصميم تكوين يف مهمني

 . املدرسة يف ضابط وتطبيق مالئمة بطرق يعلمهما أن املدرس يستطيع

 قد اإلسالمية الرتبية يف والتعليم الرتبية طرق أن االبراشي،  عطية حممد ومبوجب

 يف الفرص وتكافؤ املساوة مببدأ ماإلسال �ادى فقد): الدميوقراطية( احلرية مببدإ كبريا تأثرا تأثرت
 واملدارس الدراسية واملعاهد املساجد أبواب وفتحت مجيعا، الطلبة أمام ووسائله التعليم

 اإلسالم يف فضل ال إذ املتعلمني، من والوضيع والرفيع والفقري، الغنى بني تفرقة غري من للجميع،

 التسامح مادة إن وكذلك،). 26: حممد عطية االبراشي، دزس( بالتقوى إال عجمي على لعربي
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 واملهم. املدرسة يف تطبيقها على خباصة فيها النظر إعادة إىل إو جديد من التنظيم إىل حاجة يف

. املنهج تصميم يف وجوده جيب الذي آخر جا�ب من هي املهنية املادة أن �ذكر أن أيضا هنا

 أهداف من هدف أن الرأي كان ،ولذلك. حياته يف للفرد االهتمام وجوه ابرز هو اجلا�ب وهذا

  .الرزق كسب هو الرتبية

 

   (model of school communication) املدرسة يف االتصال طراز

 املدرسة، يف املدرسة أعضاء عقدها الذي الرب�امج كل يف هاما عنصرا االتصال يكون 

 املواظفون و واملعلمون التالميذ( املدرسة أعضاء بني فعلها ورد األفكار تبادل على فيها متكن أل�ه

 التعليم غرض اكتساب على هامة وظيفة يتضمن اإلتصال أن فيه، شك ال مما كذالك). وغريها

  . املهنية أو احلركية واملهارات  اإلدراكية املعلومات إلقاء عند خاصة يف

 اإلتصال طراز وجود إىل حاجة يف املدرسة أعضاء من عضو كل على يهّم ولذلك،  

 باملوصالت تالميذه مجيع املدرس يعلم كيف املثال، سبيل على. واألفضل األكمل وجه على

 مجاعة من كل ويشارك. والتسامح املتبادل الفهم أساس على بالتعاون بينهم ويقوم واملؤثرة، الفعّالة

 وحل واإلجابة األسئلة إلقاء و (discussion) املناقشة خالل من ما مسئلة على املدرسة

 هذا ألن املدرسة، يف الدميوقرطية املواقف من ما ويفعل (problems solving) املشكالت

  .اال�سا�ي املدرسة اتصال تكوين يف أمهية التقل األمر

  ( Social climate of school ) االجتماعي املدرسة إقليم
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 األفراد  وعالقة املنظمات تنوّع فيها يكون حيث متنوعا صغريا جمتمعا املدرسة متثل  

 ويتحقق املدرسة إطار يف املنهج ويستمر. واستمرارها االجتماعية املواصالت مناهج تظهر التى

 إقليم على بالتكوين املدرسة هذا أجدر فما إذن. إجتماعيا وإما فرديا إما العالقة اشكال على

  .بعض على بعضهم باالتصال املدرسة اعضاء يقوم الذي االجتماعي املدرسة

 تنميته عليها جتب التى األقاليم ثالثة فهناك ، االجتماعي رسةاملد إقليم تكوين ويف  

  : فهي األقل، على

 خارج محيما فرديا املدرس يكون أن إىل االقليم هذا ويتطلب. مفتوح إقليم: األول

 أن له ينبغى بل جمردا، تالميذه على باإلقرتاح القيام املدرس واليكون. فيه ساحما ورئيسا الفصل

 التالميذ شخصية تنمية على كثريا تؤثر الطراز وهذا. منهم االقرتاح تسليم يف متساحما يكون

  . والعمل التعلم يف النفسية اعتمادهم ومتكني

 على تركز أهنا حيث احلري اإلقليم إىل حاجة يف املدرسة إن. احلري اإلقليم: الثا�ي   

 أن يستطيع التالميذ من تلميذ لك اإلقليم، وهبذا. الفردية ومسؤليتهم النفسية التالميذ طاقة ترقية

 يشعرها التى الدراسية األعباء يصيبهم وال. واالجتماعية األكادميكية حوائجهم على يقضى

 اجراءات يكون أن املدرس فعلى واجبتهم قضاء يف التالميذ سهولة وألجل. بالصعوبة التالميذ

 على التالميذ جد إىل احلرّ يمإقل يتطلب احلقيقة، ويف. الفصل يف يواصلها اليت الواضحة النظام

 حسن هلم ألن الشديد، التفتيش اىل املدرس الحتتاج حتى املعينة، النظم قررهتا اليت الواجبات

  . والطبيعة األخالق
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 التعاو�ية العالقة إىل حتتاج املدرسة أن االهتمام وجوه وأبرز. األخوة إقليم: الثالث  

 املفهوم، هذا ويف. غريمها أو والتعليم التعلم عملية يف كا�ت سواء ومدرسيهم، التالميذ بني القوية

 التالميذ صاحب املدرس وميثل. وتناصح اإلتصال تبادل فيه حيث أسرويا بنيا�ا الفصل يكون

     . قيادهتم يف دورا له أن رغم

  

   الصاحل اجملتمع اعداد يف الرئيسية املدرسة  أغراض

 إال  الصاحل اجملتمع إعداد يف وجه أحسن على تطورها يتحقق أن متكن ال  املدرسة إن 

 احلياة يف هامة وظيفة تؤدى اليت الرئيسية الرتبية أغراض هناك. الشاملة الرتبية أهداف تعيني يف

 الصيد احلميد عبد.( الرزق وكسب األخالق، وترقية العلم، كسب فهي واجملتمع، للفرد بالنسبة

  ). 36: 1984 الز�تا�ي،

 الرتبية، أغراض أبرز من يعترب فإ�ه وحتصيله العلم كسب وهو ولاأل للغرض فبالنسبة  

  وتصريف والعمل  لال�تاج وسيلة اختاذه بل العلم على احلصول جمرد الرتبية مقاصد من وليس

 خري ال ا�ه السليمة الرتبية وترى. األخالق وترقية السلوك وهتذيب النفس وتثقيف احلياة شؤون

 وتصرفاهتا، سلوكها وهتذيب وتكاملها، اال�سا�ية الشخصية رلتطوي وسيلة يكون ال علم يف

 فيه، مرغوبا صاحلا اجيابيا تغيريا واجملتمع الفرد وتغيري الصحيح، النحو على اجتاهاهتا وتوجيه

 تكديس جمرد هو النبيلة الغايات هذه يراعي ال الذي والعلم. األفضل حنو دوما هبما واألخد

  .جمتمعه أو للفرد منه يرجى خري ال للمعارف، وحشو للمعلومات،
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 األفراد بني هبا والسمو وهتذيبها األخالق ترقية وهو الثا�ي الغرض خيص فيما أما  

 ان ذلك. اإلطالق على أمهها �قل مل ان الصحيحة الرتبية أغراض أهم من يعد فا�ه واجلماعات

 ومصدر حياهتما، ةواستقام بقائهما وسر واجملتمع الفرد صالح عنوان هي الفاضلة األخالق

 إىل أقرب جمتمع هو أفراده بني الفاضلة األخالق إىل يفرتق الذي اجملتمع أن شك وال. سعادهتما

 اذ وعرب، ايات البشري التاريخ يف كا�ت ولقد. واخلراب الدمار به يلحق ما سرعان الغاب، قطيع

 �ظامها وتفكك احنالل يف كان وهنايتها القوية األمم تقوض أسباب أهم ان طياته يف لنا محل

  )37: 1984 الز�تا�ي، الصيد احلميد عبد. ( األخالقي

 الرتبية أغراض أهم من يعترب فهو الرزق كسب وهو الثالث بالغرض يتعلق فيما أما  

 رزقة مصدر تكون معينة مهنة او حرفة ا�قان من األفراد من فرد كل متكني إىل ترمي التى الصاحلة

 بأ�ه الفرد فيه يشعر الذي الوقت ويف. ومواهبه وميوله وقدراته داتهالستعدا  وفقا حياته، يف

 عن هبا ويستعين لعيشه وسيلة منها يتخذ فإ�ه احلرفة، تلك أو املهنة هذه يف ومطاحمه ذاته حيقق

 عبد. ( به والنهوض وتطويره للمجتمع العامة اخلدمة يف خالهلا من ويسهم لآلخرين، احلاجة

  )37: 1984 ي،الز�تا� الصيد احلميد

 

  إ�دو�سيا يف واجملتمع واألسرة املدرسة بني املشاركة منوذج

 كبري حد إىل يتوقف جمتمعه يف الصاحل الفرد تكوين يف إ�دو�سيا يف املدرسة جناح إن  

 املعهد و الصناعة مؤسسة مثل االجتماعية مؤسساته مع واجملتمع األسرة مع املشاركة سعي على

 أن(Keith & Girling)  لينج وغري كيت ومبوجب.  (pesantren) كالباسا�رتين الديين
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 وطراز احلرفا�ي، الطراز وهي مناذج، ثالثة إىل تنقسم األخرى واملؤسسات املدرسة بني العالقة

  ).256: 1991 وغريلينج، كيتح. (املشاركة وطراز احلماية،

 هبا تؤدى اليت عواجملتم واملدرسة األسرة بني املسؤلية فصول الثالث الطراز ويشمل  

 وهم اجملتمع، وأعضاء الوالد مصلحة على الطراز هذا وتركز. املعني الرتبوي الغرض وضوح

 مسؤلية هلم وأن اجلميع على املشاركة وترى. املدرسة تقيمها التى الرتبوية األ�شطة على يشرتكون

 التالميذ هي ناه واجلميع وتنميتها، الرتبية جودة ترقية حول املدرسة مساعدة يف ومصاحلها

 واملنظمات اإلسالمية واملعاهد والعلماء العمال ورجال واملواطنون واملواظفون واملعلمون واألبوان

    .االخرى احمللية اإلجتماعية

 اعتماد ألن الفرد، متكني إىل التوجيه يف وأثره الرتبية يف دوره للمنـزل زال فال هذا ومع

 احملاكة طريق عن هبما يتأثر جيعله كليا اعتمادا حياته نم االوىل السنوات يف ابويه على الطفل

 احلياة يف اال�سان جناح إن إذا،). 22.: س.د رزيق، مفروق( االسرة افراد مع ليتالءم والتقليد

 االسرة حيمّل مما وهذا طفولته، يف صادفها التى االوىل الرتبية اىل كبرية بدرجة راجع فيها فشله او

 املعلمني بني اى واملنـزل املدرسة بني التعاون مدى على تتوقف الطفل بيةوتر الرتبية، من عبئا

  .األسر مستوى من الرفع على الدولة تعمل ان جيب كما واآلباء

 مع اجملتمع مع باملشاركة املدرسة تقوم أن فتحسن االسرة، مع املشاركة على عالوة

 ادوار هلا وللمصا�ع.  االسالمية ةالدراسي  واملعاهد الصناعة هيئة مثل االجتماعية، مؤسساته

 جهة من سليمة وظائف هلا املعاهد وبينما املهنية، او العملية الناحية من الطفل اعداد يف هامة
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 فهي السابقة، الرتبوية لألغراض مبناسبة وهذا. اال�سا�ية والشخصية الصحيحة األخالق ترقية

  .   الرزق وكسب األخالق، وترقية العلم، كسب

 مع باملشاركة القيام يف للمدرسة القوية االسباب عن(Kowalski)  السكيكو وذكر

 املدرسة تقوم ما وكثري والتعليم، التعلم عملية يف الضرب على اجملتمع دفع: ومنها اجملتمع،

 املدرسة، إىل اإلجتماعية املعلومات من ما تتصل ال حتى واحدة، جهة على اجملتمع مع مبواصالته

  ). 41: 2004 وتيودور، كولسكي.(الالجتا�س على اجملتمع يشتمل و

 أن إال املدرسة جمرد يف ليس الشامل الفرد تربية جناح أن لنا ظهر هذا، على بناء

  الباسا�رتين و املساجد و األسروية املؤسسة  مثل األخرى االجتماعية املؤسسات

(pesantren)الصناعية املؤسسات و (industrial institusions)  يف هامة دوارا هلا 
  . السابق يف بينه كما ، ومؤهال ومؤدبا وصاحلا عاملا فردا يكون حتى اجملتمع فرد إعداد

  :يلى فيما البيان رسم على الكاتب يشرح الرتبوي املفهوم وهذا
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   اإلختام

 بالنسبة احلياة يف هامة وظيفة تؤدى اجتماعية مؤسسة املدرسة وهكذاأصبحت  

  عاملا فردا له يكون أن على هنا الصاحل الفرد ويتضمن. الصاحل اجملتمع عضو و الفرد لتنمية

 الرتبية أغراض فى الفرد إعداد على املدرسة تنبغى األسس، هذا وعلى. ومؤدبا ومؤهال

  . سبق فيما بيّنا كما الرزق كسب و األخالق، وترقية العلم، كسب يعنى الثالثة،

Community-based 

curriculum 

(cognitive field) 

 غرض آسب العلم

 

 

 

 

 

Parents 

&Community 
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pesantren, 

mosque, etc. 

Industrial 
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community 

stakeholders 

Big or rill community

 المجتمع الكبير أو الحقيقي

School as a small 

community 

 المجتمع المصغر

 

 

Moral and 

character 

education 

 ترقية األخالق

Skills  

education 

(psikomotoric 

field) 

غرض آسب 
 الرزق

أفراد
Individuals 
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 الرتبوية، املسائل من ما ملسئلة بالنسبة البحث بساطة يف الكتابة هذه أن علما 

 حبث األخرون به يستمر أن الكاتب وينتمى. للبحث أمهيتها التقل اليت األخرى فهناالنواحى

  .املستعان واهلل. االسالمية الرتبوية العلوم تنمية يف رغبة تصوراهتا وكشف الرتبية مفاهم

  

  املراجع

 الدار: ليبيا. النبوية السنة يف االسالمية الرتبية أسس. 1983.الز�تا�ي الصيد احلميد دعب

  للكتاب العربية

 العربي الفكر دار: القاهرة.  االسالمي التصور يف الرتبية منهج. 2002. مدكور أمحد على

 الفكر دار م،.د.  وفالسفتها اإلسالمية الرتبية. دس. االبراشي عطية حممد

 ملشاكل اجتماعية تربوية �فسية دراسة: مشاكلهم و�عاجل أبنائنا �ربي كيف.دس. زريق معروف

  الفكر دار.: م.د. واملراهقني االطفال

 
Keith, Sherry & Robert Henriques Girling. 1991. Education 

Management and Participation. Bostobn: Allyn and Bacon 

Kowalski, Theodore J. 2004. Public Relations in Schools. 3
RD

 edition. 

New Jersey: Pearson Merril Prentice Hall 

Wina Sanjaya. 2010. Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan 

Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Jakarta: Kharisma Putra Utama 

 

 
 


	tarbiyah juni 2013_22.pdf (p.1)
	tarbiyah juni 2013_23.pdf (p.2)
	tarbiyah juni 2013_24.pdf (p.3)
	tarbiyah juni 2013_25.pdf (p.4)
	tarbiyah juni 2013_26.pdf (p.5)
	tarbiyah juni 2013_27.pdf (p.6)
	tarbiyah juni 2013_28.pdf (p.7)
	tarbiyah juni 2013_29.pdf (p.8)
	tarbiyah juni 2013_30.pdf (p.9)
	tarbiyah juni 2013_31.pdf (p.10)
	tarbiyah juni 2013_32.pdf (p.11)
	tarbiyah juni 2013_33.pdf (p.12)
	tarbiyah juni 2013_34.pdf (p.13)
	tarbiyah juni 2013_35.pdf (p.14)
	tarbiyah juni 2013_36.pdf (p.15)

