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  إشراف:

  الدكتور امام مسلم�ن الماجست��
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  قسم ال��بية اإلسالمية

  �لية ال��بية والتعليم

 نقبرا�يم اإلسالمية ا���ومية ماال جامعة موالنا مالك ا
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 البحث ا��ام��

م  ةاس��اتيجيّ 
ّ
�بّية اإلسالمّيةالفصل �� الماّدة معل

ّ
 ال�

  لطالب ذوي اإلحتياجات ا��اّصةلاإلسالمية  ةروحيّ ال ةالقيم ل��قية 

انوّ�ة�� المدرسة ال 
ّ
 ذوي اإلحتياجات ا��اّصة سمب�� درمى ماالنق ث

  

  )S-1مقدم إلكمال �عض شروط اإلختبار ل��صول درجة سرجانا (

  ل�لية علوم ال��بية والتعليم �� قسم ال��بية اإلسالمية 

  عداد:إ

  عبد اللھ مالك إبرا�يم

  ١٤١١٠٠٢٠ قيد: رقم ال

  ف:اشر إ

  الدكتور امام مسلم�ن الماجست��

  ١٩٦٦٠٣١١١٩٩٤٠٣١٠٠٧: رقم التوظيف

  

 

  قسم ال��بية اإلسالمية

  �لية ال��بية والتعليم

 نقجامعة موالنا مالك ابرا�يم اإلسالمية ا���ومية ماال 
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  قسم ال��بية اإلسالمية

  �لية علوم ال��بية والتعليم   

   مالك إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية بماالنقجامعة موالنا 

 صفحة موافقة 

م  ةاس��اتيجيّ 
ّ
�بّية اإلسالمّيةالفصل �� الماّدة معل

ّ
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  لطالب ذوي اإلحتياجات ا��اّصةلاإلسالمية  ةالروحيّ  ةالقيم ل��قية

انوّ�ة ذوي اإلحتياجات ا��اّصة سمب�� درمى ماالنق 
ّ
  �� المدرسة الث

 

  البحث ا��ام��

  د:عداإ

  عبداللھ مالك إبرا�يم

  ١٤١١٠٠٢٠رقم القيد: 

  قد وفقھ:

  المشرف:

  

  

  الدكتور امام مسلم�ن الماجست��

  ١٩٦٦٠٣١١١٩٩٤٠٣١٠٠٧رقم التوظيف: 

  ٢٠١٨يو�ي  ٠٤تار�خ، 

  عرفھ:

  ال��بية اإلسالمي رئ�س قسم

  

  

  الدكتور مارنو الماجست��

 ٠٠١ ١٣٧٢٠٨٢٢٢٠٠٢١٢١رقم التوظيف: 
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 ميةقسم ال��بية اإلسال 

  �لية علوم ال��بية والتعليم 

 جامعة موالنا مالك إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية بماالنق
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لطالب ذوي اإلحتياجات ا��اّصة �� المدرسة لالروحّية اإلسالمية 

 الثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اّصة سمب�� درمى ماالنق.

و�قر قبولھ شرطا أمام ا��لس المناقشة  ا��ام�� �ذا البحث قد دافع الطالب عن

 �لية علوم ال��بية والتعليمسالمية  ال��بية اإل قسم �� ) S-1(ة سرجانا �صول ع�� درجل�
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  ٢٠١٨يو��  ٠٣ تقر�را بماالنق،

  عميد �لية علوم ال��بية والتعليم

 

 

 الدكتور  ا��اج أغوس ميمون الماجست��

١٩٦٥٠٨١٧١٩٩٨٠٣١٠٠٣ رقم التوظيف:  
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  ةقسم ال��بية اإلسالمي

  �لية علوم ال��بية والتعليم  

   جامعة موالنا مالك إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية بماالنق

  تقر�ر المشرف

  :ھ الباحثإن �ذا البحث ا��ام�� الذي قدم

  ا�يمعبد اللھ مالك إبر :     االسم
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�بّية اإلسالمّية ل��قية القيمة :   عنوان البحث
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م الفصل �� الماّدة ال�

ّ
اس��اتيجّية معل

المدرسة  لطالب ذوي اإلحتياجات ا��اّصة ��لالروحّية اإلسالمية 

  سمب�� درمى ماالنق ا��اّصة ذوي اإلحتياجات ثانو�ةال

واإلصطالحات الالزمة لي�ون �� الش�ل قد نظرنا وأدخلنا فيھ �عض التعديالت 

المطلوب الستجابو شروط المناقشة إلتمام الدراسة وا��صول ع�� درجة 

  م. ٢٠١٨) ل�لية العلوم ال��بية والتعليم قسم ال��بية اإلسالمية S-1ب�الور�وس (

  م    ٢٠١٨ يو�ي  ٠٤ماالنق،

  المشرف،

  

  

  الدكتور امام مسلم�ن الماجست��

١٩٦٦٠٣١١١٩٩٤٠٣١٠٠٧رقم التوظيف: 
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  إقرار الباحث

  أدناه: ةأنا الموقع

  عبد اللھ مالك إبرا�يم:   االسم

  ١٤١١٠٠٢٠:   رقم القيد

ھ لتوف�� النجاح لنيل درحة ب�الور�وس �� أقّر بأن البحث الذي حضرت    

قسم ال��بية اإلسالمية جامعة موالنا مالك ابرا�يم اإلسالمية ا���ومية بماالنق، 

�بّية اإلسالمّية ل��قية القيمة ا تحت العنوان "
ّ
م الفصل �� الماّدة ال�

ّ
س��اتيجّية معل

ذوي  ثانو�ةالمدرسة ال لطالب ذوي اإلحتياجات ا��اّصة ��لالروحّية اإلسالمية 

  "سمب�� درمى ماالنق ا��اّصة اإلحتياجات

ه من إبداع غ��ي أو تأليف األخر. واذا �ان أحد حضره وكتبھ بنف��� ومازور     

من بح�� فأنا أتحمل  نھ من تأليفھ وتب�ن أنھ فعال ل�سو استقباال أمدعيا 

المسئولية ع�� ذالك، ولن ت�ون المسئولية ع�� المشرف أو ع�� �لية علوم 

  ال��بية والتعليم.

  � ا��اصة وال يج���ي أحد ع�� ذالك.حرر اإلقرار بناء ع�� رغ�    

  م ٢٠١٨ يو�ي ٠٤ماالنق،

  اإلقرار صاحب  

    

  مالك إبرا�يمعبد اللھ   

  ١٤١١٠٠٢٠رقم القيد:   
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  .ماالنق سمب�� درمى ا��اّصة ذوي اإلحتياجات ثانو�ةالمدرسة ال

وقد نظرنا وأدخلنا فيھ �عض التعديالت واإلصطالحات الالزمة لي�ون ع�� 

الش�ل المطلوب الس�يفاء شروط المناقشة إلتمام الدراسة وا��صول ع�� درجة 

ل�لية علوم ال��بية والتعليم �� قسم ال��بية اإلسالمية للعام   )S-1سرجانا (

  �ل الشكر.وتقبل من فائق اإلح��ام وجز  ٢٠١٨الدرا��� 

  

  م ٢٠١٨يو�ي  ٠٤تقر�را بماالنق، 

  ،رئ�س قسم ال��بية اإلسالمية
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ا�دي �ذا البحث لمن يقار��� من ا��ض ا�� نبض �ذا اللب األن، ا�ي "ا��اج 

عبد المالك" الذي �ان دعاءه سال�� �� اإلجراء ونصيحتھ عمادي �� العمل. وأمي 

بلة ا��ياة و���يع�ا قو�ي �� "ا��اجة نور عي��" ال�� �انت رحم��ا حص�� �� مقا

الع�شة. اقول ل�م: ال اقدر ��زاء ما �عمل �� اال ادعو اللھ ع��� ان يمدنا بطول 

و����م و�سر امور�م. وا�� إخو�ي جميعا وا�� مع�د مفتاح العلوم ماالنق. ع��� 

  اللھ ان يحافظكم جميعا تحت ظل مرضاتھ.

ح�� األن، منذ لم اعرف ش�ئا وا�� جميع من علم�� ولو حرفا واحدا منذ صغاري 

  البتة، اقول لكم شكرا جز�ال وافرا موفورا ال ��اية لھ.

جميع �ؤالء اقدم �ذا البحث ال�سيط ع�� �ل فقري �� العلوم رجاء بدعاءكم ان 

استقيم �ذا الس�يل و�و س�يل الدعوة. �سأل اللھ لكم ولنا ممن تحت لواء نب�نا 

  ن سمعت وال خطر ع�� قلب �شر.الكرام بنعمة ماالع�ن رأ ت وال أذ
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 �لمة شكر  وتقدير

 

ا��مدللھ الملك المعبود ذي العطاء والمن وا��ود وأ�ب ا��ياة وخالق 

ا��ود، والصالة والسالم ع�� من أنزلھ اول الو�� الذي �� صدوره وأمتھ الفرقان 

  ا��فوظ وع�� الھ وأ��ابھ أجمع�ن. أما �عد.

ھ قد تمت كتابة �ذا البحث ا��ام�� تحت حمدا للھ وشكرا لھ وثناء علي  

�بّية اإلسالمّية ل��قية القيمة  الموضوع "
ّ
م الفصل �� الماّدة ال�

ّ
اس��اتيجّية معل

ذوي  ثانو�ةالمدرسة ال الروحّية اإلسالمية الطالب ذوي اإلحتياجات ا��اّصة ��

شكر و�تقدم الباحث أجمل واجزل ال ".سمب�� درمى ماالنق ا��اّصة اإلحتياجات

  والتقدير والعرفان ا�� الذين قد ساعد�ي �� ان��اء كتابة �ذا البحث واتمامھ. م��م:

سماحة الدكتور عبد ا��ارس الماجست��، مدير جامعة موالنا مالك  .١

 إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية ماالنق

سماحة  الدكتور أغوس ميمون الماجست��، عميد �لية ال���ي اإلسالمي  .٢

 إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية ماالنق جامعة موالنا مالك

سماحة  الدكتور ا��اج مرنوا الماجست��، رئ�س قسم ال��بية اإلسالمية  .٣

 جامعة موالنا مالك إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية ماالنق

أفاض سماحة الدكتور ا��اج امام مسلم�ن الماجست��، المشرف الذي  .٤

ن أول خطة ح�� األخر. ع�� علوم�م وص�� �� توجيھ اتمام �ذه الكتابة م

 وأمدنا اللھ �علوم�م ودعا��م

أقدم ايضا �ل الشكر والتقدير ا�� المعلم�ن والمعلمات �� قسم ال��بية  .٥

اإلسالمية �لية علوم ال��بية والتعليم جامعة موالنا مالك إبرا�يم اإلسالمية 

ا���ومية ماالنق. فأقول عل��م الف الشكر والتقدير ع�� عظيم العلوم 



 ك

 

معارف وال���يع ال�� قد قدمت ا�� مخلص�ن فادعو بدعاء الن�� وال

 "جزاكم اللھ أحسن ا��زاء"

وأقدم ايضا ا�� رئ�سة المدرسة الثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة سمب��  .٦

درمي ماالنق استاذة مفتاح ا��نة وعدد األباء من التالميذ فيھ الذين قد 

 شرح صدر�م ليعاونو�ي �� إجراء البحث

ايضا ع�� من دعا�ي ليال و��ارا شدة ورخاء إل��تاء كتابة فيھ ونجاحھ  وأقدم .٧

و�و ا�ي ا��اج عبد المالك  وأمي ا��اجة نور عي��. طول اللھ عمور�ما �� 

 ال��ة والعافية.

واختتاما، فإ�ي أتقدم جز�ل ووف�� الشكر ع�� �ل الزمالئ والزميالت ��  .٨

والتعليم جامعة موالنا مالك قسم ال��بية اإلسالمية �لية علوم ال��بية 

إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية ماالنق ع�� توج���م ومعاون��م �� المناقشة 

واتمام �ذا البحث  وأ��ا�ي وصاحبا�ي �� مع�د سونان أمبيل العا�� و 

خاصة لمشرف �� مب�� الفارا�ي واتم�� لكم بدوام النجاح والفالح �� 

 الدار�ن. أم�ن.

 ٢٠١٨للھ وتوفيقھ �� ش�ر يونيو سنة تم �ذا البحث �عون ا

ميالدية. أسعدكم اللھ �� حياة األن و�عد األن والوف الشكر ع�� ا�تمامكم 

 وكرمكم. واللھ التوفيق وال�داية. 

  

  الباحث،           

  

  عبد اللھ مالك إبرا�يم

           ١٤١١٠٠٢٠ 
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  حثمستخلص الب

�بّية اإلسالمّية ل��قية القيمة  .٢٠١٨إبرا�يم. عبد اللھ مالك. 
ّ
م الفصل �� الماّدة ال�

ّ
اس��اتيجّية معل

انوّ�ة ذوي اإلحتياجات 
ّ
الروحّية اإلسالمية الطالب ذوي اإلحتياجات ا��اّصة �� المدرسة الث

, �لية العلوم ال��بية و التعليمز جامعة ا��اّصة سمب�� درمي ماالنق. قسم ال��بية اإلسالمية

موالنا مالك إبرا�يم اإلسالمية ا���ومية ماالنق. المشرف: الدكتور ا��اج إمام مسلم�ن 

  الماجست��

  �لمات الرئ�سية: اس��اتيجية المعلم, القيمة الروحية اإلسالمية

الواقع, �عت��  المادة  و�تحقق التعليم الدي�� �وسيلة لت�و�ن ال��صية وفقا لإلسالم. ولكن ��  

ال��ب�ية اإلسالمية �ع�� الدرس ل�س م�م أن �� التطبيق قد ال ولدت ال��صية الإلسالمية للطالب. �� �ذا 

 السياق, يبدو أن الطالب ذو اإلحتياجات ا��اصة �� كث�� األحيان ا��صول ع�� صيحات االست��ان من

ة اإلسالمية. �عت�� اس��اتيجية المعلم الفصل �� أوجھ القصور �� ترقية القيم. وخصوصا فيمة الروحي

المادة ال��بية اإلسالمية أ�مية إلس�يعاب قيم الدين اإلسالمي ع�� الطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة. 

  بحيث ت�ون قادرة ع�� الع�ش �ش�ل مستقل �� ا��تمع

مية ل��قية القيم اس��اتيجية معلم الفصل �� المدة ال��بية اإلسال ) ١و�ركز �ذا البحث �ع��   

الروحية للطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة �� المدرسة الثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة سمب�� درمي 

ما عوامل المدافعة و عوامل العائقة اس��اتيجية معلم الفصل �� المدة ال��بية اإلسالمية ) ٢, ماالنق؟

المدرسة الثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة ل��قية القيم الروحية للطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة �� 

  , وما �و ا��ل من �ذه المش�لة؟سمب�� درمي ماالنق؟

استخدمت �ذه الدراسة المن�� الكيفي مع المن�� الوصفي. تقنية جمع البيانات المستخدمة   

ال�ادفة. تحليل ) الوثائق. يتم تحديد ا����ين من خالل تقنية أخذ العيانات ٣) المراقبة, (٢) المقابلة, (١(

) ٣) تقديم البيانات, (٢) تخفيض البيانات, (١البيانات باستخدام تحليل نو�� وصفي من ثالث مراحل: (

  اإلست�تاج. للتحقق من ��ة البيانات والتحقق من المؤلف �ستخدم أقرانھ التثليث.

ذوي االحتياجات  بلطال القيم الروحية اإلسالمي ل ترقيةالمعلم �� عملية  �ستخدماس��اتيجية ال�� 

مرحلة التخطيط من المعلم يدرس ال��الت  ا��اصة تتم �� مرحلة التخطيط والتنفيذ والتقييم.

،  أسوة حسنة�� مرحلة التنفيذ من المعلم باستخدام طر�قة  و�نفذ خدمات األسرة. ال��صية للطالب

، واستخدام الوسائل  يةمسراحوطرق العرض والدرامية ، وتطبيق أسلوب التعود ، باستخدام طر�قة 

ب�نما �� مرحلة التقييم من المعلم�ن استخدام تقنيات  التعليمية قدر اإلم�انات البصر�ة قدر اإلم�ان.

العوامل المدافعة الس��اتيجية المعلم �� عملية ترقية القيم الروحية . المالحظة و��يفة مراقبة

ت العلم، والدعاء قبل و�عد بدء الدرس ، والدفاتر اإلسالمية و�� االحتفال بأيام اإلسالم الكب��ة، وحفال 

�� ح�ن أن العوامل العائقة �� ناقص ع�� . المدرسية ال�افية ، ودعم جميع األحزاب المدرسة واألسرة

المرافق الداعمة والب�� التحتية، وناقص كفاية مرافق الممارسة، وناقص كفاية المعلم�ن والموظف�ن 

  جميع المرافق والب�ية التحتية ا��الية للغرض المقصود.ال��بو��ن. ا��ل �و �عظيم 
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 Islamic education is realized as a means for personal formation in accordance 

with Islam. But in fact, the PAI is considered is not the important subject so that in the 

implementation have not been able to create students who have an Islamic personality. In 

this context, children with special needs always get scorned for lack of in absorbing the 

values especially the spiritual value of Islamic religion. The strategy of class teachers in 

PAI subjects considered important to improve the spiritual values of Islamic religion in 

students with special needs so that they are able to live independently in the community. 

The focus of this research are: 1) How is the strategy of PAI teachers in 

improving the values of Spirituality of students with special needs in SMALB Sumber 

Dharma Malang?, 2) What are the factors supporting and obstructing PAI teacher strategy 

in improving the values of Spirituality of students with special needs in SMALB Sumber 

Dharma Malang ?, and how is the solution ?. 

 This research uses the qualitative approach with descriptive method. Techniques 

of data collection using (1) interviews, (2) observation, (3) documentation. Informants are 

determined through purposive sampling techniques. While the data analysis using 

qualitative descriptive analysis with three stages of analysis that is (1) data reduction, (2) 

data presentation, (3) withdrawal of conclusion. To check the validity of the data the 

author using triangulation and checking friends. 

 The strategy used by teachers in the process of improving the spiritual values of 

Islamic Religion for children with special needs is done in the planning, implementation 

and evaluation phase. The planning stage of the teacher studies the students’ personal 

records, performs family services. In the implementation stage of the teacher using the 

uswatun hasanah method, demonstration, and dramatization methods, applying 

habituation method, using sociodrama method, and using teaching tool help as much 

visual instruction as possible. While in the evaluation stage of teachers using observation 

techniques and instrument observation sheet. Factors supporting the teacher’s strategy in 

the process of increasing the spiritual values of the Islamic religion that is to 

commemorate the big days of Islam, holding flag ceremonies, praying before and after 

the lesson begins, adequate textbooks, support of all parties school and guardian. While 

the obstacle factors are the lack of supporting facilities and infrastructures, inadequate 

practice facilities, inadequate educators and educational staff. The solution is to maximize 

all existing facilities and infrastructure for the expected goals. 
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Kata Kunci: Strategi guru, Nilai-nilai spiritual Agama Islam 

 Pendidikan Agama direalisasikan sebagai sarana bagi pembutkan pribadi yang 
sesuai dengan keislaman. Namun kenyataanya, PAI dianggap pelajaran yang tidak 
penting sehingga dalam aplikasinya belum melahirkan siswa yang berkepribadian 
islami. Pada konteks ini, anak berkebutuhan khusus nampaknya sering mendapat 
cemoohan karena kekurangannya dalam menyerap nilai-nilai terutama nilai spiritual 
agam islam. Stretegi guru kelas dalam mata pelajaran PAI dirasa cukup penting 
dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual agama islam pada siswa 
berkebutuhan khusus, agar mereka mampu hidup secara mandiri di masyarakat. 
 Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana strategi guru PAI dalam 
meningkatkan nilai-nilai Spiritualitas siswa berkebutuhan khusus di SMALB Sumber 
Dharma Malang?, 2) Apa faktor pendorong dan penghambat strategi guru PAI dalam 
meningkatkan nilai-nilai Spiritualitas siswa berkebutuhan khusus di SMALB Sumber 
Dharma Malang?, Dan bagaimana solusinya?. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan (1) wawancara, (2) observasi, (3) 
dokumentasi. Informan ditentukan melalui teknik purpose sampling. Sedangkan 
analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tiga tahap analisis 
yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Untuk 
pengecekan keabsahan data penulis menggunakan triangulasi dan pengecekan teman. 
 Strategi yang digunakan oleh guru dalam proses peningkatan nilai-nilai 
spiritual Agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus dilakukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan guru mempelajari catatan 
pribadi siswa, melakukan pelayanan keluarga. Pada tahap pelaksanaan guru 
menggunakan metode uswatun hasanah, metode demonstrasi dan dramatisasi, 
menerapkan metode pembiasaan, menggunakan metode sosiodrama, serta 
menggunakan alat bantu mengajar petunjuk visual sebanyak mungkin. Sedangkan 
pada tahap evaluasi guru menggunakan teknik observasi dan instrument lembar 
observasi. Faktor pendukung strategi guru dalam proses peningkatan nilai-nilai 
spiritual agama islam yaitu memperingati hari-hari besar Islam, mengadakan upacara 
bendera, berdoa sebelm dan sesudah pelajaran dimulai, buku-buku pelajaran yang 
memadai, dukungan semua pihak sekolah dan wali murid. Sedangkan faktor 
penghambatnya adalah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung, fasilitas 
praktik yang kurang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang belum 
memadai. Solusinya adalah memaksimalkan segala sarana dan prasarana yang ada 
demi tujuan yang diharapkan. 
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  الفصل األّول 

 اإلطار العام

  البحث خلفيةأ. 

ال��بية �و حاجة إ�سانية أساسية إلضفاء الطا�ع اإل�سا�ي ع�� ال�شر،  

و�و األساس الذي ي��ز وجود إ�سان. �� عملية التعليم �و ج�د لتطو�ر إم�انات 

�انات اإلبداع والطعم والبضا�ع ال�شر ع�� حد سواء اإلم�انات المادية، وإم

 تصبح حقيقية و�مكن أن �عمل �� سياق حياتھ. ات اإلم�ان

، �عرف التعليم بأنھ ج�د واع ٢٠٠٣لسنة  ٢٠واس�نادا إ�� القانون رقم   

ومخطط لھ ��لق جو من التعلم وعملية التعلم ح�� يتمكن المتعلمون من تطو�ر 

، ضبط النفس، ��صية، ��صية ��م �ش�ل فعال لي�ون لد��م روحيةقدرا

لسنة  ٢٠يحتاجھ، البلد. �� ح�ن أن التعليم القائم ع�� القانون رقم ن�يلة وم�ارات 

لھ وظيفة تتمثل �� تطو�ر القدرة وش�ل ��صية وحضارة أمة كر�مة من  ٢٠٠٣

أجل تثقيف حياة األمة، و��دف إ�� تطو�ر إم�انات المتعلم�ن ليصبحوا رجل 

قا، و�مكن أن الن�يل، مستقال خال أخالقيؤمنون وتقوى اللھ سبحانھ و�عا��، 

  ١ي�ون مواطنا ديمقراطيا ومسؤوال.

التعليم ديناميكية ومرنة ومواكبة العصر. التطور الذي حدث �� عالم   

 ٧٠التعليم السنوات ا��مس األخ��ة �و والدة الئحة وز�ر التعليم الوط�� رقم 

�شأن التعليم للطالب ذوي االحتياجات ا��اصة �� ش�ل "نظام  ٢٠٠٩لسنة 

ذي يوفر الفرص ��ميع المتعلم�ن الذين لد��م شذوذ ولد��م القدرة التعليم ال

                                                           
1 Raharjo, (ed.) Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional: menjawab Tantangan Sumber Daya 
Manusia Abad 21, (Jakarta: Internasa, 1997), hal. 81. 
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ع�� الذ�اء أو مو�بة خاصة ل متا�عة التعليم أو التعلم �� ب�ئة �عليمية واحدة 

  ٢جنبا إ�� جنب مع المتعلم�ن �ش�ل عام ".

و�ذه الالئحة نفس�ا تجلب لونا جديدا �� �عليم إندون�سيا بوجھ عام،   

، ٢٠٠٣لسنة  ٢٠ال ذوي االحتياجات ا��اصة بالقانون رقم و�بدأ �عليم األطف

ال�� تذكر التعليم الشامل لألطفال ذوي االحتياجات  ٣٢والمادة  ١٥المادة 

ا��اصة. ومن أ�داف تحقيق �ذا التعليم الشامل تحقيق مف�وم "التعليم 

ل��ميع"، وكذلك القضاء ع�� التمي�� التعلي�� �� الطالب ذوي االحتياجات 

اصة. و�كذا، يمكن للطالب ذوي االحتياجات ا��اصة ا��ضوع للتعلم ا��

المش��ك مع الطالب العادية �ش�ل عام. و�إصدار �ذه اللوائح، ل�س ل�ل مدرسة 

  ا��ق �� رفض الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة الملتحق�ن بالمدارس العادية.

�� من �لمة  ) تأ�ي من اللغة اإلنجل��ية، وال���bullyingلمة الثور�ة (  

)" مما �ع�� أن الثور �و سعيد ل��لوس �ناك. إتيمولو�� �لمة الفتوة bull"الثور (

�ع�� الفتوة، ال��ص الذي يز�� الضعفاء. �� ح�ن أن المصط��ات وفقا ل 

تاتوم البلطجة �و ".... الرغبة المتعمدة، الواعية �� إيذاء آخر ووضعھ تحت 

فس ال���ء أن البلطجة �و السلوك السل�� الضغط ". ثم، وقال أولو�وس أيضا ن

الذي يؤدي إ�� ��ص ما غ�� مر�ح / يصب وعادة ما يحدث مرارا وتكرارا. لذلك 

يمكن است�تاج أن البلطجة أساسا �و السلوك السل�� القيام بھ من قبل ��ص 

 ٣أو مجموعة من الناس الذين يمكن أن تضر اإل�سان األخرى.

ة لال�تمام �� العالم اليوم �و العنف �� واحدة من أك�� الظوا�ر إثار  

المدارس، سواء �ان ذلك من قبل المعلم�ن للطالب، أو من قبل الطالب للطالب 

اآلخر�ن. إن صعود ال��ار والعنف الذي يمارسھ الطالب �� المدارس ال�� تز�ن 

                                                           
2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang 

Pendidikan Inklusi (Pensif) Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 
Istimewa, pasal 1 h. 2. 
3 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children From School Bullying, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2012) hal. 12 
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أك�� فأك�� صفوف األخبار ع�� صفحات المطبوعات والوسائط اإللك��ونية 

ع�� اقتالع القيم اإل�سانية. و�طبيعة ا��ال، فإن حاالت العنف �ذه  لت�ون دليال

ال �شوه صورة التعليم ال�� �عتقد الكث��ون أ��ا م�ان تجري فيھ عملية إضفاء 

الطا�ع اإل�سا�ي فحسب، بل تث�� أيضا عددا من األسئلة، ح�� االدعاءات من 

 ٤التعليم �� المدارس اليوم.

يوم، فقد حان الوقت ونحن �عرف مع�� التعليم رؤ�ة ظا�رة ال�� تحدث ال 

ا��اص. التعليم ا��اص �و �عليم للمتعلم�ن الذين �عانون من صعو�ة �� 

المستوى من خالل اتباع عملية التعلم �س�ب المادية والعاطفية والفكر�ة 

واالجتماعية، أو لد��م موا�ب خاصة وموا�ب (قانون نظام التعليم الوط�� لعام 

، فإن ١٩٩٣فقا للمبدأ التوجي�� لتنفيذ نظام التعليم الوط�� لعام وو  ٥).٢٠٠٣

�� مؤسسة �عليمية ��دف إ�� مساعدة  المدرسة ذوي اإلحتياجات ا��اصة

الطالب ذوي القدرات البدنية و / أو العقلية والسلوكية واالجتماعية ع�� تطو�ر 

عالقات المتبادلة مع المواقف والمعارف والم�ارات �أفراد وأفراد �� ا��تمع �� ال

الب�ئة االجتماعية والثقافية والطبيعية، و�مكن تطو�ر الم�ارات �� عالم العمل أو 

أيضا  المدرسة ذوي اإلحتياجات ا��اصةمتا�عة مز�د من التعليم، و�س�� وحدة 

نظام الفصل ال�� تدار المدرسة ع�� أساس نوع اإلعاقة ولكن يت�ون من عدة 

 ٦مستو�ات.

حنياجات ا��اصة أو �س�� التعليم ا��اص ال يوجد فرق �� التعليم إل  

المستوى. وحدة التعليم لألطفال ذوي االحتياجات ا��اصة تت�ون من المستوى 

) و المدرسة اإلبتدائية إلحتياجات �TKLBس�ن األز�ار إلحتياجات ا��اصة (

) و SMPLB) و المدرسة المتوسطة إلحتياجات ا��اصة (SDLBا��اصة (

                                                           
4 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children From School Bullying, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012) hal. 16 
5 Abdurrahman Assegaf, Pendidikan tanpa Kekerasan, (Jakarta: Tiara Wacana, 2004), hal. 2 
6 Chairun Basrun, Mengurai Kekerasan SImbolik di Sekolah: Sebuah Pemikiran Pierre Bourdiue 
tentang Habitus dalam Pendidikan, (chairulbasrun.blogspot.com), hal. 9 
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). و�غطي SMALB) .(Mangunsong, 1998الثانو�ة إلحتياجات ا��اصة ( المدرسة

) خاصة لطالب األع�� SLB-Aأ ( -نوع التعليم ا��اص ع�� و�و المدرسة ا��اصة 

) خاصة لطالب الصم المكفوف�ن و المدرسة SLB-Bب ( -و المدرسة ا��اصة 

-SLBد ( -ة ) خاصة لطالب مراجعة العقل و المدرسة ا��اصSLB-Cج ( -ا��اصة 

D ه ( -) خاصة لطالب مشلول و المدرسة ا��اصةSLB-E خاصة لطالب الذي (

) خاصة لطالب الذي SLB-Fف ( -السيطرة ع�� العواطف و المدرسة ا��اصة 

لديھ شذوذين أو أك��. و�اإلضافة إ�� ذلك، �� العصر ا��ا�� أيضا وضعت مدرسة 

  ).٢٠٠٣خاصة للطالب التوحد (سو�ر�ادي، 

�علم األطفال ذوي االحتياجات  ماالنق سمب�� درمىمدرسة ا��اصة �� ال  

وفقا ��روسمان، ابن توناغرايتا �و طفل مع  ٧ا��اصة مراجعة العقل والتوحد.

) تحت مع�� �ع�� يرافقھ عدم القدرة ع�� التكيف مع الب�ئة IQالذ�اء الفكري (

م�ن توناغرا�يتا �� ح�ن أن خصائص المتعل ٨و�ل �ذا يحدث �� ف��ة من التطور.

�و أن ي�ون ل�ا قيود الذ�اء، والقيود االجتماعية، والقيود المفروضة ع�� 

  ٩استخدام اللغة، ا��.

ب دراس��ا ع�� �ل ال��بية اإلسالمية �� واحدة من عيون المتعلم ال�� يج  

اإلسالمية ل�ا دور �ام جدا للطالب، و�و وسيلة للمتعلم�ن  مستوى. ال��بية

��ص مخلص إ�� اللھ سبحانھ و�عا��، بدءا من الف�م والع�ش  ل�شكيل وتحقيق

  .يوم- وممارسة �عاليم الدين اإلسالمي ال�� درس �� ا��ياة اليومية 

الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة بحاجة ماسة إ�� ا��صول ع��   

المواضيع ذات الصلة بالتعليم الدي�� اإلسالمي ل�شكيل و / أو �عز�ز قيم�م 

، بحيث �عرفون �و���م الروحيةجانب أ��ا يمكن أن تز�د قيم�م  . إ��الروحية

                                                           
7 Hasil Wawancara dengan Drs. Hanim, Guru Kelas, tanggal 20 April 2018, pukul 09.30 – 10.30, 

bertempat di ruang guru. 
8 Wardani, Pengantar Pendidikan Luar Biasa, (Universitas Terbuka: Jakarta, 1996), hal. 6 
9 T Sujihati Somantri, Psikologi Anak Luar Biasa, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 105 
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كمسلم. أساسا، القيمة ا��قيقية لإلسالم �� قيمة ل�ا أساس قوي. �ذه القيمة 

  تأ�ي مباشرة من اللھ.

فإن عملية ز�ادة القيم  ماالنق سمب�� درمىكما حدث �� المدرسة ا��اصة   

ة ع�� ممارسة واالل��ام التعاليم جدا للمتعلم�ن لت�ون قادر  الم�مة الروحية

والقيم الدي�ية �� ا��ياة، بحيث يمكن تحقيق �دف ال��بية اإلسالمية. وتك���� 

للمتعلم�ن أ�مية قصوى. و�تمثل أحد  الروحيةج�ود المدرسة لتحس�ن القيم 

�ذه ا���ود �� طر�قة التعود �� الب�ئة المدرسية. عن طر�ق التعود �� ا��و 

لتعرف ع�� األ�شطة المتعلقة بالعبادة والدين، مثل الصالة. مع اإلسالمي، مثل ا

لت�ون أفضل من أي وقت  الروحية�ذا التعود المتعلم�ن يمكن تحس�ن القيم 

  ما���.

للمتعلم�ن ذوي االحتياجات ا��اصة من  الروحيةأ�مية تحس�ن القيم   

��تمع أجل مساعد��م ع�� إعداد�م لت�ون قادرة ع�� الع�ش �ش�ل مستقل �� ا

وت�ون قادرة ع�� تحقيق الطبيعة كرجل إسالمي. خلفية �� السياق أعاله، المؤلف 

م�تما بإجراء البحوث المدرسة الثانوّ�ة ذوي اإلحتياجات ا��ّصة سمب�� درمى 

�بّية اإلسالمّية ل��قية القيم 
ّ
م ال�

ّ
الطالب  الروحيةماالنق �عنوان " اس��اتيجّية معل

�� المدرسة الثانوّ�ة ذوي اإلحتياجات ا��ّصة سمب��  ذوي اإلحتياجات ا��اّصة

. وتركز �ذه الدراسة ع�� االس��اتيجيات المستخدمة أو ال�� يمارس�ا "درمى ماالنق

معل�� ال��بية الدي�ية اإلسالمية من أجل مساعدة األطفال ذوي االحتياجات 

  .الروحيةا��اصة �� �عز�ز قيم�م 

  ب. أسئلة البحث

البحث الذي قد كتب الباحث, أننا �ستطيع ان نأخذ �س�ند من سياق   

  األسئلة البحث الذي سيحل الباحث, �ع��:
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ية اإلسالمية ل��قية القيم ال��ب الفصل �� المادة . كيف اس��اتيجية معلم١

ية للطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة �� المدرسة الثانو�ة ذوي اإلحتياجات الروح

  ماالنق؟ سمب�� درميا��اصة 

ية ال��ب الفصل �� المدة اس��اتيجية معلم رادعةو عوامل ال داعمةالا عوامل . م٢

ية للطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة �� المدرسة اإلسالمية ل��قية القيم الروح

  ماالنق؟ سمب�� درميالثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة 

  . أ�داف البحثج

  ف البحث, �ع��:�س�ند  من أسئلة البحث,  أننا �ستطيع أن �عرف أ�دا  

للطالب ذوي  الروحية. لنعرف اس��اتيجية �عليم ال��بية اإلسالمية ل��قية القيم ١

 سمب�� درمياإلحتياجات ا��اصة �� المدرسة الثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة 

  ماالنق

. ليحلل عوامل المدافعة و عوامل العائقة اس��اتيجية �عليم ال��بية اإلسالمية ٢

للطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة �� المدرسة الثانو�ة ذوي  الروحية ل��قية القيم

  ماالنق سمب�� درمياإلحتياجات ا��اصة 

 . فواعد البحثد

  ير�� من حاصل البحث أن �عطى الفواعد ل:

  . للباحث١

ز�ــــــــــــادة ا���ــــــــــــ�ة عــــــــــــن مشــــــــــــ�لة, وخصوصــــــــــــا �ــــــــــــ� المدرســــــــــــة الثانو�ــــــــــــة ذوي   

تطيع عــــــــــــــــن �عر�ــــــــــــــــف مــــــــــــــــاالنق و �ســــــــــــــــ ســــــــــــــــمب�� درمــــــــــــــــياإلحتياجــــــــــــــــات ا��اصــــــــــــــــة 

  اس��اتيجية ليحلل �ذه المش�لة

  . للمؤسسة ال��بية٢



٧ 
 

 

مداخلة للمعلم من كيفي�نا ليحلل من المش�لة �� المدرسة, و خصوصا   

�� للطالب ذوى اإلحتياجات ا��اصة �� المدرسة الثانو�ة ذوي اإلحتياجات 

  ماالنق سمب�� درميا��اصة 

  . للمرِح الباحث٣

ادة عن العلوم و ا����ة لمر�� الباحث. و �ذا ا��اصل �ستطيع لز�  

  �ستطيع من �ذ البحث كمصدر المر�� الباحث

  . تحديد المصطالحاته

ل�س�يل القارئ �� ف�م المصط��ات المستخدمة �� �ذه الدراسة، فمن   

  . مصط�� التأكيدات �� كما ي��:اإلصطالحالضروري تأكيد 

��اتيجية أو من اللغة، االس��اتيجية يمكن �عر�ف�ا بأ��ا اس .١

وسيلة. و�� ح�ن أن االس��اتيجية العامة �� مخطط عام 

ومسار عمل لتحقيق األ�داف ال�� تم تحديد�ا. و�مكن 

تفس�� اس��اتيجية التعليم والتعلم ع�� أ��ا نمط عام 

أل�شطة المعلم�ن والطالب �� تحقيق أ�شطة التعليم 

 والتعلم لتحقيق األ�داف ال�� تم تحديد�ا. أو �عبارة

أخرى، اس��اتيجية التعليم والتعلم �� عدد من ا��طوات 

 ١٠ال�� يتم �ندس��ا بطر�قة تحقق أ�دافا �عليمية معينة.

المعلم �و المسؤول والمسؤول عن �عليم الطالب، سواء  .٢

�ش�ل فردي أو كالسي�ي. سواء �� المدرسة أو خارج 

المدرسة. �� ضوء اإلسالم �� المعلم�ن عموما �سعون 

                                                           
10 Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar melalui Penanaman 
Konsep Umum & Konsep Islami, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 3 
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يع إم�انات أو جوانب من الطالب، سواء لتطو�ر جم

 ١١ا��وانب المعرفية، العاطفية والنفسية ا��ركية.

ال��بية اإلسالمية �� محاولة لرعاية المتعلم�ن ورعاي��م  .٣

لف�م دائما �عاليم اإلسالم بدقة، ثم �ع�ش ال�دف، وال�� 

 ١٢أخ��ا يمكن أن تمارس وجعل اإلسالم نظرة عالمية.

حتياجات ا��اصة الذين �انوا �عر�ف الطالب ذوي اإل  .٤

�عرفون سابقا باسم األطفال غ�� العادي�ن (بأ��م أطفال 

يحتاجون إ�� �عليم خاص وخدمات لتطو�ر إم�انيا��م 

) الطالب ذوي ١٩٨٦اإل�سانية تماما (���ان و�وفمان، 

اإلحتياجات ا��اصة، و�مكن أيضا أن �عرف األطفال ذوي 

طفال االست�نائي�ن ع�� االحتياجات ا��اصة. و�شار إ�� األ 

أ��م من ذوي االحتياجات ا��اصة، وذلك لتلبية احتياجات 

ا��ياة، و�ذا الطفل يحتاج إ�� مساعدة من ا��دمات 

التعليمية وا��دمات االجتماعية والتوجيھ وخدمات 

 ١٣المشورة، وأنواع أخرى مختلفة من ا��دمات ا��اصة.

 . الدراسة السابقةو

ال�� وجدنا�ا الكث��، الكث�� جدا من  الروحية البحث �� تحس�ن القيم 

تزداد �� متغ��ات مختلفة، ولكن �� متغ�� اس��اتيجية المعلم�ن ��  الروحيةالقيم 

لطالب ذوي االحتياجات ا��اصة �� المدرسة الثانو�ة ذوي  الروحيةترقية القيم 

ثور عل��ا. اإلحتياجات ا��اصة فوترا جايا ماالنق والباحث�ن ال تزال لم يتم الع

لذلك، فإن الدراسات التالية �� ذات صلة م�ساو�ة مع البحث الذي يتصل بھ 

  .الروحيةالباحثون الرتفاع القيم 

                                                           
11 Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar, (Surabaya: Citra Media, 1996) hal. 70 
12 Zakiyah Drajat, Op.Cit. Hal. 87 
13 Abdul Hadis, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 5 
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أوال، البحوث السابقة ال�� أجرا�ا سي�� نور عز�زة �عنوان أطروحة   

"اس��اتيجية معل�� ال��بية اإلسالمية �� �شكيل الطالب العقلية الذي معرجة 

�ذه  ١٤.مدرسة المتوسطة ذوي اإلحتياجات ا��اصة ا���ومية بليتار"العقل �� ال

الدراسة �عطي نتائج لمعل�� ال��بية اإلسالمية �� المدرسة المتوسطة ذوي 

اإلحتياجات ا��اصة ا���ومية بليتار �� أ�شطة التعلم باستخدام اس��اتيجيات، 

ا���ود الرامية  مثل ا��اضرات، والتكرار، والمظا�رات. ومن المتوقع أن �ش�ل

إ�� استخدام االس��اتيجيات �� �ل عملية �علم عقليا لتطو�ر الطالب. وأشارت 

نتائج البحث إ�� أن ال��بية الدي�ية اإلسالمية �� المدرسة المتوسطة ذوي 

اإلحتياجات ا��اصة ا���ومية بليتار قادرة ع�� �غي�� حياة الطالب والفتيات 

د واستخدام اس��اتيجيات التعلم المناسبة. مثل لألفضل. بالطبع مع �سليم الموا

القدرة ع�� قراءة ا��روف �يجيا، وحر�ات الصالة واألخالق ذات الصلة. وع�� 

النقيض من مز�د من البحث ل�س فقط �� اس��اتيجية المعلم �� تدر�س أ�شطة 

�� خلق جو  الروحيةالتعلم اإلسالمي، ولكن أيضا كيف أن عملية تحس�ن القيم 

من خالل التعرف ع�� األ�شطة الدي�ية وكذلك ممارسة مباشرة �� الب�ئة  دي��

  المدرسية.

تنفيذ �عليم ثانيا، البحث السابق الذي أجرتھ حق الطافيانل تحت عنوان "  

ال��بية اإلسالمية �� المدرسة ذوي اإلحتياجات ا��اصة جمعية المعلم إندون�سية 

سة نتائج �� تنفيذ �عليم ال��بية تقدم �ذه الدرا ١٥"س�نغو حوره بانيووا���

الدي�ية اإلسالمية �و حول تحقيق األ�داف التعليمية للتعليم الدي�� اإلسالمي �� 

المدرسة ذوي اإلحتياجات ا��اصة جمعية المعلم إندون�سية س�نغو حوره 

بانيووا���. والغرض من �علم التعليم الدي�� اإلسالمي �و جعل المتعلم�ن ��ص 

لة فاضلة، مخلصة ومكرسة للھ. و�مكن تطبيق �عاليم الدين من ��صية ن�ي

                                                           
14 Siti Nur Azizah, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Mental SIswa 

Tunagrahita SMPLB Negeri Kota Blitar”, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 
Malang, 2010. 
15 Haqqo Eltafiyanal, “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB PGRI 
Singojuruh Banyuwangi”, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Malang, 2011. 
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الذي �علمھ �� ا��ياة اليوم و�� المستقبل. استخدام المواد �� المدرسة ذوي 

اإلحتياجات ا��اصة جمعية المعلم إندون�سية س�نغو حوره بانيووا��� ال تزال 

دام �ستخدم نفس المواد المستخدمة �� المدارس األخرى، �� ح�ن أن استخ

األساليب ينظر إليھ من احتياجات الطالب الذين �عانون من شذوذ، ألن المعلم�ن 

باإلضافة إ�� استخدام أساليب خاصة للكن�سة أيضا استخدام الطرق الشا�عة 

األخرى المستخدمة �� المدارس العادية األخرى، وتقييم�ا باستخدام االختبارات 

ن التنفيذ الفع�� للتعليم الدي�� وغ�� االختبارات ، لذلك، يمكن است�تاج أ

اإلسالمي �� المدرسة ذوي اإلحتياجات ا��اصة جمعية المعلم إندون�سية س�نغو 

حوره بانيووا��� و�� المدارس العادية األخرى ال تختلف اختالفا كب��ا، ولكن 

الفرق �و �شو�ا��م البدنية. ع�� النقيض من البحث التا��، الذي ل�س فقط �� 

 الروحيةبية الدي�ية اإلسالمية ولكن أيضا كيف عملية تحس�ن القيم تنفيذ ال�� 

  ال�� س�تم تجسيد�ا �� مواقف�م وسلوكيا��م �ل يوم.

 Introducing Islamثالثا، البحث الذي أجراه رحما�ي نور إنداه مع العنوان   

to Children With Special Needs.وتناقش �ذه الدراسة كيفية إدخال  ١٦

األطفال ذوي االحتياجات ا��اصة. �� ذلك الباحث�ن استكشاف نفس اإلسالم �� 

ا��قوق ال�� األطفال ذوي االحتياجات ا��اصة لتلقي التعليم الدي�� لف�م اإلسالم 

كما اعتقاد�م. التعليم الدي�� المشار إليھ �� �ذه الدراسة ال يرى أين يجري 

ست�نائية أو ح�� التعليم التعليم الدي�� إما �� فصول التضم�ن، �� المدارس اال 

الم���� ومع ذلك، ينصب ال��ك�� ع�� الكيفية ال�� يمك��م ��ا تلقي الدروس 

بفعالية. و�تعلق ذلك باختصاص المعلم�ن وخ����م �� ف�م احتياجا��م وإعاقا��م. 

و�� �ذه الدراسة وجدت أن األطفال ذوي االحتياجات ا��اصة ع�� وجھ 

تتطلب ح�� المعلم ش�ل منت��ة من  autistic spectrum disorderا��صوص 

التعليم، وتقنيات التعلم المتنوعة واس��اتيجيات التعلم وأساليب التقييم 
                                                           
16 Rohmani Nur Indah, Introducing Islam to Children with Special Needs, Jurnal 
Penelitian dalam International Conference of Islamic Education, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
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الفعالة. إن االرتباط الذي توصل إليھ الباحث من البحث أعاله �و نموذج تفك�� 

الباحث �� مف�وم الذ�اء الذي يمتلكھ الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة. مادة 

مقبولة للطالب ذوي االحتياجات ا��اصة إذا �ان الن�� واألساليب  ت�ون 

  المستخدمة وفقا للذ�اء لد��م.

واس�نادا إ�� األبحاث السابقة أعاله، لم يجد الباحثون نفس العنوان مع   

البحث الذي س�تم �� �ذا الوقت، أي عن طر�ق العنوان اس��اتيجية معلم ال��بية 

للطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة �� المدرسة  روحيةالاإلسالمية ل��قية القيم 

ماالنق. �ذا البحث ال يدرس فقط  سمب�� درميالثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة 

للطالب ذوي االحتياجات ا��اصة، ولكن �ذا البحث  الروحيةتحس�ن القيم 

للطالب ذوي االحتياجات ا��اصة ال��  الروحيةيدرس أيضا عملية تحس�ن القيم 

  ماالنق. سمب�� درميتنفيذ�ا �� المدرسة الثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة  يتم

  ترك�� البحث   الفرق   المساوة  إسم، عنوان، سنة  رقم

سي�� نور عز�زة،   ١

"اس��اتيجية معل�� 

ال��بية اإلسالمية �� 

�شكيل الطالب 

العقلية توناغرا�يتا 

سمبلب الدولة 

مدينة بليتار"، 

أطروحة �لية طر�ية 

در�ب المعلم�ن وت

، ماالنقالعلوم إين 

٢٠١٠.  

اس��اتيجية 

معل�� ال��بية 

الدي�ية 

اإلسالمية �� 

�شكيل العقلية 

الطالبية، وفقا ل 

سي�� نور عز�زة 

��واسانيا تحتاج 

إ�� �سليم المواد 

واستخدام 

اس��اتيجيات 

التعلم المناسبة 

و�ركز 

الباحث 

سي�� نور 

عز�زة ع�� 

الت�و�ن 

 العق��

للطالب 

ذوي 

االحتياجات 

ا��اصة، 

وال يناقش 

ذات الصلة 

�� �ذه 

الدراسة، 

ناقش 

الباحثون 

أيضا 

اس��اتيجية 

ال��بية 

الدي�ية 

اإلسالمية 

المكرسة 

للطالب ذوي 

االحتياجات 
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بتحس�ن   واإلشراف

القيم 

 الروحية

  للطالب

  ا��اصة

حق إلتافيانال،   ٢

"تنفيذ ال��بية 

اإلسالمية التعليم 

ي الدي�� �� سلب �غر 

س�نغوجوروه 

بانيوان��"، أطروحة 

�لية طر�ية وتدر�ب 

المعلم�ن العلوم إين 

  .٢٠١١، ماالنق

إدخال �عليم 

دي�� إسالمي 

للطلبة ذوي 

االحتياجات 

ا��اصة، وفقا 

��قو 

الطفيانيال 

باإلضافة إ�� 

إدخال ال��بية 

الدي�ية 

اإلسالمية، 

يناقش الباحثون 

أيضا حول تنفيذ 

التعلم، سواء �� 

�اتيجيات االس�

واألساليب ال�� 

�ستخدم�ا 

  المدرسة

ركز 

الباحثان 

ع�� ال��ك�� 

ع�� طر�قة 

التنفيذ 

والتنفيذ �� 

المدرسة 

ذوي 

اإلحتياجات 

ا��اصة 

جمعية 

المعلم 

إندون�سية 

وال�� ال 

تختلف عن 

المدارس 

العادية 

  األخرى 

�� �ذه 

الدراسة، 

ناقش 

الباحثون 

أيضا 

اس��اتيجيات 

التعلم ذات 

الصلة 

تعليم لل

الدي�� 

اإلسالمي 

للطالب ذوي 

االحتياجات 

  ا��اصة

رحما�ي نور إنداه,   ٣

Introducing Islam 

to Children With 

إدخال اإلسالم 

إ�� األطفال ذوي 

االحتياجات 

البحث 

رحما�ي نور 

انداه ال 

�� �ذه 

الدراسة 

ناقش 
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Special Needs ,

٢٠١٥  

ا��اصة سواء 

�� إدماج ك�س 

أو �� مدرسة غ�� 

عادية وال�� وفقا 

لر�ما�ي بحاجة 

إ�� رؤ�ة القدرة 

أو امتصاص 

الطفل إ�� مواد 

مجردة من الدين 

  الذي �و مجردة.

تناقش 

إس��اتيجية 

المعلم�ن 

لل��بية 

اإلسالمية 

�� تحس�ن 

القيم 

 الروحية

للطالب 

ذوي 

االحتياجات 

  ا��اصة

الباحثون 

أيضا حول 

ال��بية 

الدي�ية 

اإلسالمية 

للطالب ذوي 

تياجات االح

  ا��اصة

  الدراسة السابقةبيانات  ١٫١البيا�ي  ا��دوال

  ز. مراحل البحث 

 الفصل األول 

كما ي�ب��، �� �ذا الفصل األول يصف الباحث سياق البحوث ال�� أجر�ت.   

�� سياق �ذا البحث شرح خلفية البحث وأصل صياغة المش�لة أو ال��ك�� 

ألصالة البحثية، و�عر�ف المصط�� البح��، واأل�داف البحثية، فوائد البحث، ا

المستخدم، للمناقشة المن��ية ال�� �ستخدم�ا الباحثون �� إعداد التقار�ر 

  البحثية.

 الفصل الثا�ي

�� �ذا القسم يصف الباحثون النظر�ات المستمدة من ال��صيات   

والمتعلقة ��ذا البحث. ألن �ذا البحث �عنوان "اس��اتيجية معلم ال��بية 
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للطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة �� المدرسة  الروحيةل��قية القيم  اإلسالمية

ماالنق" ثم النظر�ات ال�� نوقشت  سمب�� درميالثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة 

حول اس��اتيجية التعلم �� ال��بية الدي�ية اإلسالمية، ودراسة أساليب التعلم 

نفس�ا. باإلضافة إ��  يةالروحللطالب ذوي االحتياجات ا��اصة، ودراسة القيم 

  النظر�ة، �� �ذا الفصل أيضا وصف إطار الباحث�ن �� �ذه الدراسة.

 الفصل الثالث

يحتوي �ذا الفصل الثالث ع�� طرق البحث المستخدمة من قبل   

الباحث�ن. و�� الفصل الثالث �ناك سبع مناقشات. ومن بي��ا أنواع ون�� وم�ان 

ع البيانات وتحليل البيانات، فضال عن البحث ومصادر البيانات وتقنيات جم

  تقنيات ��ة البيانات وإجراءات البحث.

 الفصل الرا�ع

و�عد شرح طر�قة البحث، سيعرض الفصل الرا�ع بيانات نتائج البحوث. 

استغرقت جميع البيانات ال�� حصل عل��ا الباحث خالل الدراسة ح�� االن��اء من 

وارد �� �ذا الفصل يتضمن وصف األجسام �ذا الفصل الرا�ع. لذا فإن التفس�� ال

البحثية واس��اتيجيات التعلم �� ال��بية الدي�ية اإلسالمية �� المدرسة الثانو�ة 

  ماالنق سمب�� درميذوي اإلحتياجات ا��اصة 

 الفصل ا��امس

�� �ذا الفصل يناقش الباحث نتائج البحث ال�� تتعلق بتحليل الباحث للبيانات 

  �ا والنظر�ة المستخدمة.ال�� تم العثور عل�

 الفصل السادس

�ذا الفصل السادس �و الفصل األخ�� الذي يتضمن فيھ محتوى �عرض الباحث 

لنتائج البحث واالق��احات ال�� قدم�ا الباحث �عد البحث اس��اتيجية معلم 
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للطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة ��  الروحيةال��بية اإلسالمية ل��قية القيم 

ماالنق.  سمب�� درمي�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة المدرسة الثانو 
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  الفصل الثا�ي

  اإلطار النظري 

  �عر�ف إس��اتيجية التعليم . أ

�ش�ل عام، اس��اتيجية �� مخطط عر�ض للعمل �� األعمال التجار�ة   

لد��ا �دف محدد سلفا. و�مكن تفس�� التعليم المرتبط باس��اتيجية التعلم ع�� 

االس��اتيجية  ١٧م والتعلم لتحقيق األ�داف ا��ددة.أنھ تحقيق أ�شطة التعلي

وفقا ل قاموس اإلندون���� الكب�� �و خطة دقيقة من األ�شطة لتحقيق أ�داف 

  ١٨محددة.

�� التعليم يأخذ نظام التخطيط الظر�� حيث يتم تحديده ع�� مدى ف��ة   

طو�لة من الزمن. ومع �ذا التخطيط، ست�ون عملية التدر�س وأ�شطة التعلم 

مركزة جدا. لذلك، يتطلب التعليم اس��اتيجية بحيث يمكن أن ي�ون التعليم جيدا 

  ١٩و�ش�ل ��يح.

و�التا��، فإن االس��اتيجية �� خطة تحتوي ع�� األ�شطة ومصممة   

بطر�قة تحقق األ�داف المتوقعة. و�ذا يدل ع�� أن دور االس��اتيجية م�م جدا 

  لتحقيق األ�داف ال�� تم تحديد�ا.

  بادئ اس��اتيجية التعليم(ب) الم

قال ج.ر. دافيد �� كتاب و�نا سنجايا يب�ن أن المبادئ اس��اتيجية التعليم   

  ٢٠كما اآل�ي:

                                                           
17 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta. 

2002), hal. 5 
18 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1092 
19 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hal 57 
20 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2007), hal 124 
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  ) المن�� ع�� الغرض١  

�� عملية التعليم والتعلم األ�شطة ال�دف �و الم�ون الرئ����. ��   

�ذه األ�شطة �س�� المعلمون والطالب إ�� تحقيق األ�داف ال�� تم 

ا، ألن اس��اتيجية التعلم �� عملية يجب أن �ستخدم�ا تحديد�

المعلمون. لذلك، فإن نجاح نجاح اس��اتيجية ما �و نجاح الطلبة أو عدم 

  تحقيق�م أل�داف التعلم.

  ) األ�شطة٢

التعلم ل�س مجرد حفظ أو ا��صول ع�� المعلومات. التعلم �و   

ف المتوقعة. أو ال�شاط ل��صول ع�� تجر�ة معينة وفقا لأل�دا العمل

لذلك، ي�ب�� أن ت�ون اس��اتيجيات التعلم قادرة ع�� ���يع ال�شاط 

  الطال�ي.

  ل��صيةا) ٣

التدر�س �و ج�د لتطو�ر المعرفة من �ل طالب ع�� حدة ع��   

الرغم من أن المعلم �علم مع اس��اتيجية ا��موعة، ولكن ا��و�ر الذي 

ك، انطالقا من معيار يتع�ن تحقيقھ �و التغي�� �� سلوك �ل فرد. لذل

  النجاح ا��دد ثم عملية التعلم أك�� تأ�يال.

  �املت) ال٤

عملية التعليم والتعلم �� عملية يجب النظر إل��ا ع�� أ��ا محاولة   

لتطو�ر ��صية الطالب بأكمل�ا. التدر�س ل�س فقط تطو�ر القدرات 

المعرفية، ولكن �شمل أيضا تطو�ر ا��وانب العاطفية وا��وانب 

نب نفسية. لذلك، يجب ع�� اس��اتيجية التعلم تطو�ر جميع جواال

  ��صية الطالب بطر�قة مت�املة.
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  �عر�ف ال��بية اإلسالمية ب.

ال��بية اإلسالمية �� ج�د وا�� ومخططة �� إعداد المتعلم�ن لمعرفة وف�م   

 والع�ش واالعتقاد والتقوى والن�يلة �� تنفيذ �عاليم اإلسالم من المصدر الرئ����

للكتاب المقدس للقرآن وا��ديث، من خالل أ�شطة التوجيھ والتدر�س 

والممارسة ، فضال عن استخدام ا����ة. يرافقھ إرشاد لتكر�م أتباع الديانات 

األخرى فيما يتعلق باال���ام ب�ن الشعب الدي�� �� ا��تمع لتحقيق الوحدة 

  ٢١ووحدة األمة (المنا�� الدراسية).

امج التعلم يو�� المع�د أن التعليم الدي�� ا��طوط العر�ضة ل��ن  

اإلسالمي �و ج�د وا�� إلعداد الطالب لالعتقاد وف�م وممارسة دين اإلسالم من 

خالل التوجيھ أو التدر�س أو التدر�ب مع اال�تمام بالتوجيھ إ�� اح��ام األديان 

  األخرى �� عالقة الوئام ب�ن األديان �� ا��تمع لتحقيق الوحدة الوطنية.

من الف�م أعاله، يمكن العثور ع�� �عض األشياء ال�� يجب مراعا��ا ��   

  �علم ال��بية الدي�ية اإلسالمية، و��:

) ال��بية اإلسالمية بوصفھ ج�دا واعيا، و�و �شاط توجي�� و�علي�� ١  

  وتدر��� يتم تنفيذه �� خطة واعية لأل�داف ال�� يتع�ن تحقيق�ا.

أن ي�ونوا مستعدين لتحقيق ال�دف، بمع��  ) المتعلم�ن الذين يرغبون ��٢

أن �ناك الموج�ة، وتدرس وتدرب ع�� تحس�ن المعتقدات والتفا�م 

  والتقدير وا����ة من الدين اإلسالمي.

) المر��ن أو معل�� ال��بية اإلسالمية الذين يقومون بأ�شطة التوجيھ ٣

ية والتدر�س والتدر�ب بو�� للمتعلم�ن لتحقيق �دف ال��بية الدي�

  اإلسالمية.

                                                           
21 Abdul Majid. Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 2012), hal. 12 
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) و��دف أ�شطة �علم ال��بية الدي�ية اإلسالمية إ�� ز�ادة االعتقاد والف�م ٤

والتقدير وممارسة الدين اإلسالمي من المتعلم�ن، باإلضافة إ�� �شكيل 

  ٢٢التقوى أو ا��ودة ال��صية، وكذلك ل�شكيل التقوى االجتماعية.

محاولة لرعاية و�حسب زكية دارادجات، فإن ال��بية اإلسالمية �� 

المتعلم�ن ورعاي��م لف�م محتوى التعاليم اإلسالمية دوما، بمع�� مع�� 

  ٢٣الغرض، والذي بدوره يمكن أن يمارس و�جعل اإلسالم نظرة عالمية.

  أساسيات ال��بية اإلسالمية ج.

إن تطبيق ال��بية الدي�ية اإلسالمية �� المدارس لھ أساس قوي. يمكن   

    ���ي��، من مختلف ا��وانب، و��:مراجعة األساس وفقا لز 

  ) أساس ا��كم١  

و�أ�ي التنفيذ األسا��� للتعليم الدي�� من �شر�عات يمكن أن تصبح   

غ�� مباشرة �� إجراء �عليم دي�� رس�� �� المدارس. و�تألف األساس 

  القانو�ي الرس�� من ثالثة أنواع ��:

س أألسا���، ) األساس المتوازن، والفلسفة األساسية للدولة بخم١٫١

  المبدأ األول: اللھ أحد

�� الفصل  ١٩٤٥) األساسية ال�ي�لية / الدستور�ة، أي دستور ١٫٢

) الدولة ع�� ١، ال�� تنص ع��: ٢و  ١الفقرت�ن  ٢٩ا��ادي عشر المادة 

أساس المعتقد �� سبحانھ و�عا��. وتضمن الدولة حر�ة �ل مواطن �� 

  المعتقد.اعتناق دينھ وعبادتھ وفقا ل�ذا الدين و 

                                                           
22 Muhaimin, Dkk. Strategi Belajar Mengajar Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama, (Surabaya: CV. Citra Media Karya Anak Bangs. 1995), hal. 15 
23 Abdul Majid, Diana Andayani. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan 

Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 130 
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 ١٩٧٣/ TAP MPR IV  /MPR) ال�شغيل األسا���، الذي يوجد �� ١٫٣

جو. مرسوم  ١٩٧٨ MPRالذي أكد �� وقت الحق �� ا��نفية ال .. إيف / 

أند  ١٩٨٨/ MPR، عززت ا��نفية. مر رقم إي / ١٩٨٣/  MPRرقم إي / 

ع�� ا��طوط العر�ضة لسياسة الدولة ال��  ١٩٩٣/ MPR. إي / Noتاب 

أساسا ع�� أن تنفيذ التعليم الدي�� اإلسالمي يقصد مباشرة �� تنص 

المنا�� الدراسية للمدارس الرسمية، من المدارس االبتدائية إ�� 

  ا��امعات.

  ) أساس الدي��٢

القاعدة الدي�ية �� األساس الذي يأ�ي من �عاليم اإلسالم وفقا   

من مظا�ر لتعاليم التعليم الدي�� اإلسالمي �و أمر اللھ و�و مظ�ر 

العبادة لھ. �� القرآن الكر�م العديد من اآليات �ش�� إ�� األمر، من ب�ن 

  ٢٤أمور أخرى:
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24 Abdul Majid, Dian Andayani, Op.cit., hal. 132 
25 T.M Hasbi Ashshidiqi, dkk, Al-Quran Terjemahan, (Madinah Munawwarah, Mujamma’ Khadim 

Al Haramain Asy Syarifain Al Malik Fahd Li Thiba’at Al-Mush-haf Asy-syarif), hal 421 
26 T.M Hasbi Ashshidiqi, dkk, Op.cit., hal. 93. 
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النفسية ذات الصلة با��وانب النفسية ل��ياة ا��تمعية. ألنھ   

يقوم ع�� ذلك �� حياتھ، وال�شر ع�� حد سواء �أفراد وأفراد ا��تمع 

تواجھ األشياء ال�� تجعل قلبھ ل�ست �ادئة ول�س سلمية لذلك يتطلب 

إ�� أن "جميع ال�شر �� قبضة ا��ياة. وكما أشار ز���ي�� �� عبد ا��يد 

�ذا العالم يحتاجون دائما إ�� توجيھ حياة �س�� الدين". و�م �شعرون 

أن �� نفوس�م شعور �ع��ف جو�ر اللھ سبحانھ و�عا��، حيث ي��أون 

وحيث يطلبون مساعدتھ. �ذا النوع من ال���ء يحدث للمجتمع البدا�ي 

ذا �ان يمكن أو ا��تمع ا��ديث. �شعرون بال�دوء وال�دوء القلب إ

  االق��اب وخدمة جو�ر من سبحانھ و�عا��.

  فوائد ال��بية اإلسالمية د.

  ال��بية اإلسالمي �� المدرسة �عمل ع�� النحو التا��:  

) التنمية، و�� ز�ادة اإليمان والتفا�ي من المتعلم�ن إ�� اللھ اليوم وغدا ١

مانا و كيتا�وان الذي تم زرعھ �� الب�ئة األسر�ة. أساسا وال��ام�ا لغرس كي

القيام بھ من قبل �ل الوالدين �� األسرة. و�عمل المدارس ع�� ز�ادة 

تطو�ر األطفال من خالل التوجيھ والتعليم والتدر�ب بحيث يمكن للدين 

  واإلخالص أن يتطور ع�� النحو األمثل وفقا لمستوى تطوره.

ادئ ) زرع القيمة، أي أ�شطة التعليم الدي�� �� محاولة لتوف�� مب٢

 توج��ية ا��ياة لتحقيق السعادة �� ا��ياة �� العالم واآلخرة.

) والتكيف العق��، و�و �شاط ال��بية الدي�ية، �س�� إ�� توجيھ ٣

المتعلم�ن للتكيف مع ب�ئ��م، سواء ب�ئا��م المادية واالجتماعية، و�مكن 

  توج���م لتغي�� ب�ئ��م وفقا للتعاليم اإلسالمية.

�يح األخطاء، وأوجھ القصور وضعف المتعلم�ن �� ) التحس�ن، و�و ت�٤

  المعتقدات والتفا�م وا����ة �� التدر�س �� ا��ياة اليومية.
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) والوقاية، ال�� ترمي إ�� درء األشياء السلبية من الب�ئة أو من الثقافات ٥

األخرى ال�� يمكن أن �عرض نفس�ا ل��طر و�عيق تنمي��ا نحو رجل 

  أندون���� �امل.

س، أي أ�شطة التعليم الدي�� �� محاولة لتوف�� مبادئ توج��ية ) التدر�٦

  ا��ياة لنقل المعرفة الدي�ية وظيفيا.

) التوز�ع، أي أ�شطة ال��بية الدي�ية ال�� تحاول توجيھ المتعلم�ن الذين ٧

لد��م موا�ب خاصة الذين يرغبون �� استكشاف مجال الدين، بحيث 

مثل، لذلك يمكن أن ي�ون مفيدا الموا�ب يمكن أن تتطور ع�� النحو األ 

  لنفسھ ولآلخر�ن.

يقول ف�سال أن �ناك العديد من األساليب المستخدمة �� لعب   

  الدالة الدي�ية لإلسالم �� المدرسة.

  ) ن�� القيمة الشاملة (الك��) �و برنامج محدد �� المنا�� الدراسية.١

وي ع�� المنا�� ) ن�� م�سو، و�ذا �ع�� ن�� ال��نامج التعلي�� الذي يحت٢

  الدراسية، وذلك لتوف�� المعلومات من المنافسة ع�� الطفل.

) ن�� اكسو، و�ذا �ع�� ن�� ال��نامج التعلي�� الذي يوفر قدرات ٣

  السياسة العامة لألطفال لزراعة الدين اإلسالمي.

) ن�� الماكرو، و�ذا �ع�� ن�� ال��امج التعليمية ال�� توفر قدرة م�ارة ٤

ية قادرة ع�� جلب المعرفة النظر�ة، والمعلومات ال�� تم ال��ص كم�ن

  ٢٧ا��صول عل��ا �� ا��ياة اليومية.

  أ�داف ال��بية اإلسالمية ه.

��دف التعليم الدي�� اإلسالمي �� المدارس إ�� تنمية وتحس�ن اإليمان من   

خالل توف�� وتخص�ب المعرفة والتقدير والممارسة وتجر�ة المتعلم�ن حول دين 

والدولة، وت�ون  التقوى الم ح�� أن رجل مسلم م��ايد من حيث اإليمان وأمة اإلس

 قادرة ع�� مواصلة التعليم أع��.

                                                           
27 Abdul Majid, Dian Andiyani, Op.cit., hal. 134 
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أ�داف التعليم الدي�� اإلسالمي أعاله �� مشتقات األ�داف ال��بو�ة   

، يقرأ: "��دف التعليم الوط�� ٢٠٠٣سنة  ٢٠الوطنية، و�� أساس �� القانون رقم 

لمتعلم�ن ليصبحوا �شر الذين يؤمنون وتقوى اللھ سبحانھ إ�� تنمية إم�انات ا

و�عا��، واألخالق الن�يلة ��ية وما�رة وخالقة، وتأس�س، وا��فاظ ع�� مواط�� 

  ٢٨الديمقراطية والمسؤولية.

، يتم تقص�� ��١٩٩٩ مخطط برنامج التعليم الدي�� اإلسالمي �� عام  

�م الطالب و�ع�شون و�ؤمنون أ�داف ال��بية الدي�ية اإلسالمية، و��: "أن يف

و�تعاملوا مع �عاليم اإلسالم، ح�� يصبحوا مسلم�ن يؤمنون بتقوى اللھ، 

��صية ن�يلة ". إن ال�دف من ال��بية الدي�ية اإلسالمية �و ف�م أن عملية 

ال��بية الدي�ية اإلسالمية ال�� يمر ��ا و�خت���ا الطالب �� المدرسة تبدأ من 

رفة وف�م الطالب تجاه التعاليم والقيم الواردة �� �عاليم مرحلة اإلدراك، و�� مع

اإلسالم. عملية اس�يعاب �عاليم وقيم الدين �� الطالب، بمع�� الع�ش واإليمان. 

مراحل �ذه المودة يرتبط ارتباطا وثيقا اإلدراك، بمع�� التقدير والثقة من 

م وقيم اإلسالم الطالب تصبح صلبة إذا �انت �س�ند إ�� المعرفة والف�م لتعالي

دين. يتم من المتوقع مراحل المودة �� النمو الدافع لدى الطالب والدافع 

لممارسة والتمسك بتعاليم اإلسالم (مراحل النف���) ال�� تم المنضو�ة فيھ. 

 ٢٩و�كذا، سوف �ش�ل رجل مسلم يؤمن، التقوى و ال��صية الن�يلة.

  أ�مية ال��بية اإلسالمية لطالب و.

لوالدة �و مخلوق عاجز من اللھ، ودائما يحتاج إ�� الطفل حديث ا  

  مساعدة لت�ون قادرة ع�� الع�ش حياتھ �� �ذا العالم.

ال �عرف ش�ئا، لكنھ �ب من قبل اللھ من ا��واس ا��مسة،  ولد الرجل  

والعقول، وا��واس كنموذج لتلقي المعرفة، وم�ارات وم�ارات من خالل عملية 

تعلق بأ�مية التعلم وفقا لشولھ و سو�ندي الن�� والتعلم أوال. وفيما ي

                                                           
28 Abdul Majid, Op.cit., hal 17 
29 Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). Hal. 78 
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سور�اديناتا: "ابن اإل�سان ينمو و�طور �ل من ذ�نھ، طعمھ، إرادتھ، موقفھ 

  وسلوكھ. و�التا��، فمن ا��يوي أن ي�ون �ناك عامل التعلم ".

مع�� التعليم الدي�� اإلسالمي �و "ج�د �� ش�ل إرشاد وت�شئة للطلبة ل�ي   

 way ofلتعليم من ف�م و�عاليم �عاليم اإلسالم وجعل�ا يكتملوا �عد أن يتمكن ا

life .(س��ة ا��ياة)  

التعليم الدي�� اإلسالمي �و مس�� إ�سا�ي مع التوجيھ والقيادة لمساعدة   

وتوجيھ طبيعة دين الطالب نحو �شكيل ال��صية الرئ�سية وفقا للتعاليم 

الم، اآلباء أو المعلم�ن الدي�ية. التعليم اإلسالمي م�م جدا ألنھ مع �عليم اإلس

الذين يحاولون بو�� قيادة و�عليم األطفال يتعرضون للتطور البد�ي والرو�� 

وذلك ل�شكيل ال��صية الرئ�سية وفقا للتعاليم الدي�ية اإلسالمية. و��ب�� أن 

�غرس التعليم الدي�� اإلسالمي منذ الطفولة، ألن التعليم �� مرحلة الطفولة �و 

  واصلة التعليم.األساس ا��اسم لم

و�كذا، فإن تطور الدين �� ��ص ما يحدده التعليم وا����ة ا��ياتية منذ   

الطفولة، سواء �� األسرة أو المدرسة أو �� ا��تمع، وال سيما خالل ف��ة النمو. 

تطور الدين عند األطفال يحدث من خالل تجر�ة حياتھ منذ الطفولة �� األسرة، 

عية. لذلك، إذا تم زرع ال��بية الدي�ية اإلسالمية �� �� المدرسة، والب�ئة ا��تم

الطفل ال����� من الوالدة ح�� منذ �� الرحم و�عد ذلك يجب أن �ستمر �ذا 

 ٣٠الت�و�ن من التعليم �� المدرسة، بدءا من ر�اض األطفال إ�� ال�لية.

  

  اإلسالمية الروحية مة�عر�ف القي ز.

لالتي�ية سب��يتوس الذي �ع�� �� المصط��ات، الرو�� يأ�ي من ال�لمة ا  

الروح والروح والروح. من �ذه ال�لمة الالتي�ية يمكن اس�يعا��ا �� الفر�سية أي 

I’spirit   و فعلھla spiritualite.  عد �ذه ال�لمة الفر�سية، ونحن �علم ال�لمة�

  .  Spiritualityاإلنجل��ية أي 

                                                           
30 Abdul Majid. Op.cit., hal 23 
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  ٣١.الروحيةوال�� �� االندون�سية يصبح �لمة 

. إذا �ان �� مناقشة علم النفس اإل�سان�� �ذا الوقت �و  الروحية ترك��  

يدرس الروح كروح. الرجل �ع��م أن  الروحيةيفحص الروح كما األنا، �� ح�ن 

يجعل نفسھ وحياتھ وفقا لمثل اللھ. ال�شر لد��م ثالثة أ�عاد روحية وفقا للسيد 

ح والفكر. و�د�� "الرجل يت�ون من ثالثة عناصر: ا��سم والرو  ٣٢حس�ن نصر.

�ذا األخ�� وتركز ع�� الوجود اإل�سا�ي. إن الوجود ال�شري أو الضرور�ات ال 

يمكن أن يف�م�ا إال الفكر، الذي يطلق عليھ �� مصط��اتھ القديمة "ع�ن 

القلب". و�مجرد أن ت�ون عيون القلب مغلقة، وقدرة العقل �� الشعور الضم�� 

��تمل أن نحصل ع�� المعرفة األساسية با��روج من المأزق، فإننا من غ�� ا

  ��و�ر اإل�سان.

أنواع مختلفة من القيم الروحية للدين وفقا لنورشول�س مادجيد، و�ناك   

�عض القيم الدي�ية األساسية ال�� يجب زرع�ا �� األطفال واأل�شطة لغرس قيم 

) تقوى، ٤) إحسان، ٣) اإلسالم، ٢) اإليمان، ١التعليم. ومن ب�ن القيم األساسية: 

  ٣٣) االمتنان.٧) تو�ل، ٦) اإلخالص، ٥

 

  اإلسالمية   الروحية مةعملية ال��قية  القي ح.

�� الطالب أنفس�م، واس�نادا  الروحيةالتعليم باعتباره عملية لتعز�ز قيم   

إ�� القدرة أو القدرة ع�� التعلم �� �ل طفل ال��صية. ولذلك، فإن عملية ز�ادة 

 ٣٤تم من خالل نوع�ن من التعليم.القيم الروحية يمكن أن ي

) التعليم الذا�ي (التعليم الذا�ي). و�شار إ�� عملية التعليم عادة باسم ١

التعليم من خالل االك�شاف، والعملية من خالل أ�شطة البحث 
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الك�شاف وا��صول ع�� جو�ر �ل ما تم �علمھ، دون مساعدة اآلخر�ن. 

ة للذات ال�شر�ة، ألن ال�شر التعليم الذا�ي �عتمد ع�� العملية الطبيعي

  ٣٥لد��م القدرة الطبيعية ع�� التعلم ألنفس�م.

) التعليم من خالل اآلخر�ن (التعليم من قبل آخر)، الم��� قدما من ٢

خالل التعاون مع اآلخر�ن. ال�شر �� البداية لم �عرفوا �ل ���ء عن 

ية أنفس�م، سواء داخل أو خارج، ألنھ يتطلب اآلخر�ن للمساعدة �� عمل

معرفة ذلك. �� �ذه العملية �ناك حاجة إ�� التحف�� من اآلخر�ن 

  ٣٦ل���يع�ا ع�� القيام بأ�شطة التعلم.

  

  اإلسالمية الروحية مةاس��اتيجية ال��قية القيط. 

�� تطو�ر و�عز�ز القيم الروحية لإلسالم الدين يمكن أن ي�ون من خالل   

  عدة مراحل، بما �� ذلك:

  ) خطة١  

عملية إعداد ���ء س�تم تنفيذ�ا لتحقيق �دف التخطيط �و     

محدد سلفا. و�مكن ترت�ب تنفيذ ا��طة ع�� أساس االحتياجات �� غضون 

 ف��ة زمنية معينة وفقا لرغبات التخطيط، بنمون األ�م من ذلك �و

التخطيط الذي ي�ب�� القيام بھ �س�ولة واأل�داف المناسبة ل��ودة �� 

  ٣٧نتاج التعلم األمثل.التعلم يمكن القيام بھ، وذلك إل 

عند القيام بالتخطيط للتعلم ثم ا��طط يجب أن ي�ون وفقا ل     

تارجيتدالم التعليم. المعلم أو المعلم �و موضوع تقديم برامج التدر�س 

ا��تلفة وفقا للطرق واألساليب والطرق الستخدام�ا. �� �ذه ا��الة يجب 

ة ال��الت ال��صية أن ي�ون �ناك اعتبار من قبل المعلم، مثل دراس

  من أجل ا��صول ع�� البيانات للتحقق من قدرة وذ�اء الطالب.

                                                           
35 Muzayyin Arifin, Op.cit., hal 157 
36 Muzayyin Arifin, Op.cit., hal 159 
37 Abdul Majid dan Diana Andayani, Op.,Cit., hal 91 
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  ) التطبيق٢

أ) ع�� س�يل المثال، يمكن استخدام طر�قة القدوة من خالل     

  ٣٨التقنيات التالية:

 اسوة حسنة 

 التطبيق 

ب) أ�مية ��صية نموذجية، بي�ولوج�س اإل�سان ال يتطلب     

اتھ. التقليد �و واحد من سمات الطبيعة الرقم أن ي�ون مثاال �� حي

ال�شر�ة. نموذجية عرضية �و مثال �� العلوم والقيادة واإلخالص، و�كذا 

دواليك. �� ح�ن أن المثال المتعمد �و مثال مثل إعطاء مثال جيد ع�� 

  القراءة، والصالة ا��ق، و�عليم ا��ق �سرعة، و�كذا دواليك.

فال لت�ون جديرة بالثناء ت) من خالل التعاطف، لرعاية األط    

وغ���ا من الصفات ا��يدة، فإنھ ال يكفي مع مجرد مسألة أو ف�م، ولكن 

من الضروري أن �عتاد ع�� فعل ما �و جيد والمتعلم�ن األمل لد��م 

  خصائص جيدة واالبتعاد عن الصفات الس�ئة.

(ج) أسلوب الن�� التعا�ش، ن�� التعود �و �� الواقع فعالة جدا ��     

القيم اإليجابية �� الطالب من �ل من ا��وانب اإلدراكية، العاطفية  غرس

والنفسية. إ�� جانب ن�� بيمبياسان �عت�� أيضا فعالة جدا �� �غي�� 

  ٣٩العادات السلبية من �و��ا إيجابية.

  

  خصائص الطالب ذوى اإلحتياجات ا��اصة ي.

وفقا ل�وفمان األطفال ذوي االحتياجات ا��اصة األك�� ا�تماما المعلم�ن   

  و�ل�ان، من ب�ن أمور أخرى ��:

                                                           
38 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2006), hal 196 

39 Armai Arif, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 

hal 114 
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) التخلف العق�� (التخلف العق��) أو �س�� كطفل مع انخفاض أ

  التنمية.

  ب) صعو�ات التعلم (صعو�ات التعلم) أو األطفال منخف��� اإلنجاز.

  Hyperactive) ت

. أو الطفل الذي ال Tunalaras (Emotional or Behavior disorder)) ث

  .يطرة ع�� العواطف�ستطيع الس

الصم الكالم (اضطراب االتصاالت والصمم) أو مدتھ ال يمكن الكالم ج) 

  والتحدث

مكفوف�ن جزئيا أو مكفوف�ن قانونيا) أو طفل �عا�ي من ضعف �� ح) 

  طفلھ مجموعة ال يمكن سماع والتحدث الرؤ�ة

  خ) الطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة

  Tunadaksaد) 

  ذ) الطالب ذوي الكفاءة

  ٤٠) نموذج التعلم لطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة٢(

و��ب�� أن �س�ند نموذج التعلم لألطفال ذوي االحتياجات ا��اصة     

إ�� المن�� القائم ع�� الكفاءة. تم تصميم �ذا النموذج بناء ع�� حاجة 

حقيقية من قبل معلم الفصل الدرا��� لتطو�ر مجال التعليم ك�دف ��ا�ي 

تحقيق المعرفة واالج��اد، والموقف، وا��ركية �عض للتعلم. وال�دف �و 

  من المتعلم.

�عض ا��وانب أو ا��االت ال�� ترد �� مف�وم الكفاءة وفقا     

  ��ي�سون، ع�� النحو التا��.

  عرفة، �و الو�� �� ا��ال المعر��.أ) م

  ف�م، �و عمق المعر�� والعاطفي ال�� يملك�ا الفرد.ب) 

                                                           
40 Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 

hal 15 
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  � يمتلك�ا الفرد ألداء الم�مة أو العمل المع�ن لھ.القدرة، �و القدرة ال�ت) 

القيم، و�و معيار من السلوك الذي تم االعتقاد والنفسية وقد أدرجت ث) 

  �� ��ص.

ل�س سعيدا) أو رد فعل ع�� التحف�� الذي  -الموقف، والشعور (سعيد ج) 

  يأ�ي من ا��ارج.

  فائدة، ميل ال��ص للقيام �عملالح) 
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 . إطار التفك��٢

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

    

  

  

  

  

    

  

 الموضوع

�بّية اإلسالمّية ل��قية القيم الروحانية الطالب
ّ
م ال�

ّ
ذوي  اس��اتيجّية معل

�� درمى اإلحتياجات ا��اّصة �� المدرسة الثانوّ�ة ذوي اإلحتياجات ا��ّصة سمب

  المراكز البحث

للطالب ذوي  الروحيةال��بية اإلسالمية ل��قية القيم  . كيف اس��اتيجية معلم

سمب�� اإلحتياجات ا��اصة �� المدرسة الثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة 

  ماالنق؟ درمي

. ما عوامل المدافعة و عوامل العائقة اس��اتيجية �عليم ال��بية اإلسالمية ٢

لمدرسة الثانو�ة للطالب ذوي اإلحتياجات ا��اصة �� ا الروحيةل��قية القيم 

  ماالنق؟ سمب�� درميذوي اإلحتياجات ا��اصة 

دراسة اس��اتيجية المعلم المناسب لتعليم و�عز�ز 

��  القيمة الروحية للطالب ذوي االحتياجات ا��اصة

المدرسة الثانوّ�ة ذوي اإلحتياجات ا��ّصة 

 سمب�� درمى ماالنق

جمع البيانات 

 وتحليل�ا 

 عرض البيانات وتحليل�ا

  إجابة أسئلة البحث

 تحليل البيانات ع�� حسب أسئلة البحث

 عرض ا��الصة و اإلق��احات
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 الفصل الثالث

  من��ية البحث

  البحث ونوعھ مدخلأ.   

الن�� المستخدم �� �ذه الدراسة �و ن�� نو��، ألن البيانات ال��   

تم جمع�ا وتحليل البحوث �� النوعية. البحث النو�� �و البحث الذي 

عات البحثية. لديھ غرض لف�م ما �و من ذوي ا����ة من قبل الموضو 

وتؤكد البحوث ذات المن�� النو�� ع�� تحليل عمليات التفك�� 

االستقرا�ي المتعلقة بديناميات العالقات ب�ن الظوا�ر المرصودة 

وال �عتمد البحوث النوعية ع��  ٤١و�استخدام المنطق العل�� باستمرار.

ة. األدلة القائمة ع�� المنطق الر�ا��� أو األرقام أو األساليب الثابت

ا��ادثة الفعلية، واإليماءات، واإلجراءات االجتماعية األخرى �� 

الم�ونات العقلية للتحليل النو��. ولذلك، فإن �ذه الدراسة ال تنطوي 

ع�� ا��سابات، ثم النتائج ال�� تم ا��صول عل��ا �� ش�ل بيانات ملموسة 

  ٤٢ال�لمات المكتو�ة أو ال��ص المنطوق الحظت.

ؤ�ل، يتم تضم�ن �ذا البحث �� البحث النو�� مع �ذا الن�� الم  

الوصفي. �ذا البحث الوصفي النو�� �و وصف ���ء ما يحدث حاليا. 

وال�� �ناك اس��اتيجية وصف و���يل وتحليل وتفس�� الظروف ال�� 

  ٤٣تحدث اليوم. و�شمل أيضا مقارنات مختلفة.

                                                           
41 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2013), hal. 80. 
42 Intan Nur Asih, Pendidikan Agama bagi Peserta Didik Muslim di Lembaga Pendidikan Non 

Muslim, 2015, 

43 Sanapih Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal 42 
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. كما أن البحث الوصفي غالبا ما يطلق عليھ البحث غ�� التجر���  

تناولت الدراسة العالقة ب�ن المتغ��ات ا��تلفة، واختبار الفرضية، 

وتطو�ر التعميمات، والمبادئ أو النظر�ات ال�� ل�ا ��ة عالمية. البحث 

  ٤٤الوصفي ��تم بالعالقات الوظيفية.

  . موقع البحثب

�� المدرسة ، ع�� وجھ التحديد ف ماالنقتم إجراء �ذا البحث �� مدينة 

. الذي يقع ع�� جل. ي اإلحتياجات ا��ّصة سمب�� درمى ماالنقالثانوّ�ة ذو 

سي��، جاوة الشرقية. الس�ب  ماالنق، بليمب�نغ، �١٠االسان، صدغ، نو. 

�� المدرسة الثانوّ�ة ذوي اإلحتياجات �� تحديد الباحث�ن المدرسة ألنھ 

ذوي  الروحية�ناك قيم ز�ادة قيمة الطالب  ا��ّصة سمب�� درمى ماالنق

تياجات ا��اصة، مع اس��اتيجية �ستخدم التعود للقيام أشياء االح

  ، مثل التعود ع�� الصالة �� ا��ماعة.ال��بية اإلسالمية

 و مصادر�ا . البياناتج

البيانات �� ا��مع ب�ن المسند. البيانات �� وصف ���ء، يمكن أن   

ي�ون ش�ئا �و معروف أو حقيقة أن يت�� من خالل األرقام والرموز، 

  ، وغ���ا.رموز 

وفيما يتعلق بمصادر البيانات، وفقا ل لوفالند و لوفالند مصادر   

البيانات الرئ�سية �� البحث النو�� �� ال�لمات، واإلجراءات، والبا�� �� 

  ٤٥بيانات إضافية مثل الوثائق وغ���ا.

و�صفة عامة، تنقسم مصادر البيانات ال�� تصبح مرجعا �� �ذا   

  البحث إ�� قسم�ن �ما:

                                                           
44 Sanapih Faisal, Op.Cit.,hal 120 
45 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007) 
hal.. 157 
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  البيانات األولية) (أ  

البيانات رئ�س الوزراء �و مصدر البيانات ال�� توفر البيانات   

مباشرة إ�� جامع البيانات. مصادر البيانات ال�� س�تم استخدام�ا كمواد 

الناس الرئ�سي�ن (ال��ص الرئ����) الذي  �ع��لكتابة �ذا البحث �شمل 

حتياجات ا��ّصة �� المدرسة الثانوّ�ة ذوي اإل يتضمن المعلم�ن باي 

. و�ف��ض الباحثون أن األ��اص الرئ�سي�ن �م سمب�� درمى ماالنق

األ��اص الذين �شعرون أك�� بمعرفة األمور المتعلقة بالبحوث ال�� 

 أجرا�ا الباحثون.

  البيانات الثانو�ة(ب)  

البيانات الثانو�ة �� البيانات ال�� تم ا��صول عل��ا من خالل جمع   

تت�ون البيانات الثانو�ة عادة  ٤٦اسات توثيق البيانات.أو ب�نجيال�ان در 

 �اتبمن بيانات التوثيق، وا��فوظات الرسمية، وغ���ا من الكتب 

و�رتبط ارتباطا وثيقا ��ذا البحث. و�شمل البيانات الثانو�ة المستخدمة 

�� �ذه الدراسة دعم البيانات ال�� تأ�ي من الكتب والمقاالت وا��الت، أو 

 المعلومات ال�� �� بالتأكيد ذات الصلة ل�ذا البحث. غ���ا من

  جميع األسلوب  مصادر  البيانات  سؤال  رقم

١.  

كيف اس��اتيجية 

الفصل ��  معلم

ال��بية  المادة

اإلسالمية ل��قية 

القيم الروحية 

للطالب ذوي 

V 

  مقابلة  مدرس

  مالحظة  عملية التعليم

  وثائيق  خطوات التعليم

                                                           
46 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikandan Sosial, (Jakarta: Referensi, 2013), hal. 8. 
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اإلحتياجات 

ا��اصة �� 

المدرسة الثانو�ة 

ذوي اإلحتياجات 

سمب�� ا��اصة 

  ماالنق؟ درمي

٢.  

 داعمةما عوامل ال

 رادعةو عوامل ال

 اس��اتيجية معلم

 الفصل �� المدة

ال��بية اإلسالمية 

ل��قية القيم 

الروحية للطالب 

ذوي اإلحتياجات 

ا��اصة �� 

المدرسة الثانو�ة 

ذوي اإلحتياجات 

سمب�� ا��اصة 

  نق؟ماال  درمي

V  

  مقابلة  مدرس

  مالحظة  عملية التعليم

  وثائيق  خطوات التعليم

  عن المصادربيانات  ٣٬٢البيا�ي  ا��دوال

  . جميع البيانات ووسيل��اد

ل��صول ع�� البيانات الالزمة �� �ذه الدراسة، استخدم الباحثون   

  عدة تقنيات. ومن بي��ا:
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  (أ) مالحظة    

تتألف من مختلف العمليات المالحظة �� عملية معقدة   

البيولوجية والنفسية. ومن الناحية العملية، يذ�ب الباحثون إ�� مواقع 

البحوث إلجراء المالحظات والبحوث المباشرة ل��صول ع�� البيانات 

موقف الباحث �و مشارك مراقب الذي �و البحث  ٤٧الالزمة.

� والمشاركة �� �ذا ا��ال. و�ستخدم �ذه الطر�قة ل��صول ع�

��  ال��بية اإلسالميةمعلومات دقيقة حول كيفية اس��اتيجيات المعلم�ن 

�� المدرسة الثانوّ�ة ذوي اإلحتياجات  الروحيةتحس�ن قيمة الطالب 

 .ا��ّصة سمب�� درمى ماالنق

  مقابلة(ب)   

المقابالت �� محادثات مع غرض محدد. أجرى ا��وار طرفان،   

واأل��اص الذين أجر�ت مع�م الباحث (الباحث) الذي طرح األسئلة 

مع �ذا األسلوب مقابلة  ٤٨المقابالت الذين قدموا إجابات ع�� السؤال.

  �س�يل الباحث�ن �� حفر البيانات المتعلقة البحوث أك�� عمقا.

يتم استخدام �ذه الطر�قة للعثور ع�� البيانات والمعلومات   

ال��بية الدي�ية  المباشرة ال�� تم ا��صول عل��ا من المعلم�ن اإلسالمي�ن

ذوي  الروحيةاس��اتيجيات ذات الصلة �� تحس�ن قيمة الطالب 

االحتياجات ا��اصة. لذلك، �� عملية البحث، والباحث�ن مقابالت 

  .الروحيةمختلف مصادر ا���� مع اس��اتيجيات �� تحس�ن قيم الطالب 

  

  

                                                           
47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hal. 203. 
48 Lexy J. Moleong. op.cit. hal.186 
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  توثيق(ت) 

�� األساس مصادر الوثائق ��  .الوثيقة �� ��ل لألحداث الماضية  

جميع أش�ال مصادر المعلومات المتعلقة ب�ل من الوثائق الرسمية 

  وغ�� الرسمية

باإلضافة إ�� ذلك، وفقا ��و�ا ولين�ولن نقلت ليك���، الوثيقة ��   .

أي مادة مكتو�ة أو فيلم، غ�� ال��ل، الذي لم يكن قد أعد بناء ع�� 

دقيقة عن و�استخدام �ذه الطر�قة، �ناك بيانات  .٤٩طلب ا��قق

أ�شطة إدارة المدرسة المتعلقة باس��اتيجية التحس�ن الني��، روحانية 

  .الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة

  ه. تحليل البيانات    

تم تحليل البيانات ال�� تم جمع�ا �ش�ل حث�ث واستمرت أثناء   

مل تحليل جمع البيانات �� �ذا ا��ال، ونفذت �ش�ل مستمر. وش

، وعرض البيانات، واستخالص االست�تاجات، ناتالبيانات خفض البيا

عملية تحليل البيانات نفس�ا �� دورة حيث يصف  ٥٠وتنفيذ التحقق.

  �٥١و�رمان ومايلز الدورة �� نموذج�ن: نموذج ال�واء والنموذج التفاع��.

أما بال�سبة ل�ذا البحث، اختار الباحث محلل البيانات وفقا لميلز   

موذج دورة تفاعلية وال�� يمكن وصف�ا ع�� و�و�رمان أعاله خاصة ع�� ن

  النحو التا��.

  

  

                                                           
49 Ibid,  hal. 216 
50 Uhar Suharsaputra. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. (Bandung: Rafita 

Aditama. 2012) hal. 216 
51 ibid. hal. 217 
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من الصورة أعاله يمكن أن يف�م أن سلسلة من عملية تحليل   

البيانات ال�� أجر�ت �� وقت واحد. و�ذا ضروري إلنتاج تحليل بيانات 

متماسك. �عد البيانات ال�� تم جمع�ا ثم يقوم الباحثون خفض 

  وال.البيانات أ

ا��د من البيانات �و عملية معا��ة البيانات من الميدان عن   

طر�ق الفرز واالختيار، وت�سيط البيانات من خالل ت��يص ما ��م وفقا 

لذلك، يحتاج الباحثون إ�� ت��يص البيانات  ٥٢ل��ك�� مش�لة البحث.

ال�� تم ا��صول عل��ا من الميدان ل�س�يل عملية تحليل البيانات. كما 

و�� أعاله، يجب ت��يص البيانات وفقا لمش�لة أو ترك�� البحث �و م

  نفسھ.

المرحلة التالية �� تقديم البيانات أو عرض البيانات. يتم تقديم   

البيانات لز�ادة البيانات مين�سات�س�ان ال�� تم تخفيض�ا بحيث يبدو 

الش�ل أك�� سليمة. وعالوة ع�� ذلك، استخالص النتائج والتحقق من 

ذ بداية البيانات ال�� تم ا��صول عل��ا، ولكن االست�تاجات ال ذلك من

تزال غامضة (مؤقتة)، مش�وك فيھ ولكن المز�د من البيانات االست�تاج 

  �٥٣و أك�� "أسس" (ب��با��� البيانات الميدانية).

من التفس�� أعاله ثم �عد عملية ا��د من البيانات، و�ناك   

واستخالص النتائج. و�� مرحلة  عمليت�ن األخرى ال�� تقدم البيانات
                                                           
52 Ibid, h. 218 
53 Ibid, h. 219 

 خالصة

 تقليل البيانات

  عرض البيانات جميع البيانات
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عرض البيانات، نظر الباحثون إ�� البيانات ا��فضة ل��صول ع�� 

الصورة العامة. ثم يمكن استخالص النتائج األولية مؤقتة، وسوف 

  ت�ون أك�� وضوحا كما البيانات الميدانية الم��اكمة.

  و. مراحل البحث    

، والعمل الميدا�ي، و�شمل اإلجراءات �� �ذه الدراسة ثالث مراحل 

والمراحل ال��ائية للدراسة. باإلضافة إ�� المراحل الثالث للباحث أجرى 

أيضا مرحلة من الكتابة البحثية ال�� أجر�ت �عد االن��اء من �ل جزء 

  من الدراسة. وفيما ي�� شرح المراحل الثالث:

  مرحلة ما قبل الميدان(أ)   

لو�نغ دعا "اق��اح البحث"، أ. إعداد خطة البحث ال��، وفقا لمي) ١

  ودعا من خالل تقديم اق��اح البحوث.

المدرسة لتحديد حقل البحث. �� �ذا البحث، والباحث�ن جعل ) ٢

كما مجال  الثانوّ�ة ذوي اإلحتياجات ا��ّصة سمب�� درمى ماالنق

  البحث.

  تقديم تصر�ح بحث قبل إجراء البحوث.) ٣

  ان.استكشاف ومراقبة وتقييم حالة الميد) ٤

اختيار واستخدام ا����ين حول�ا. �� �ذه ا��الة ا����ين �م ) ٥

المدرسة الثانوّ�ة ذوي مدير ومعلم ال��بية الدي�ية اإلسالمية �� 

  .اإلحتياجات ا��ّصة سمب�� درمى ماالنق
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  مرحلة تنفيذ البحوث(ب) 

المدرسة الثانوّ�ة ذوي اإلحتياجات ا��ّصة تنفيذ المالحظة المباشرة ) ١

  .سمب�� درمى ماالنق

اإلسالمية  الروحيةمراقبة ومختلف األ�شطة المتعلقة بتحس�ن ) ٢

المدرسة الثانوّ�ة ذوي اإلحتياجات والمقابلة مع �عض األطراف ��  الروحية

  ، ثم تحديد ن�يجة المقابلة والمراقبة. ا��ّصة سمب�� درمى ماالنق

  مرحلة ال�سو�ة(ت) 

بل مرحلة البحث والتنفيذ �� �عد مرحلة ما قبل البحث أو ق    

ال�� تم  لتحليلالبحث. المرحلة التالية ��، تجميع البيانات والبيانات 

  ا��صول عل��ا بالفعل �� �ذا ا��ال إ�� س�بو�ا تقر�ر نتائج البحث.

  اإلسالمية. الروحيةيرتبط بتحس�ن القيم 
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 الباب الرا�ع

  تحليل�اعرض البيانات و 

  خلفية الموضوع .أ

 انات المدرسةبي .١

: المدرسة الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة ب ج غ سمب��   اسم المدرسة

 درمى

  ٦٩٨٦١١٥٥:   رقم المدرسة الرئ�سية الوطنية

  : المدرسة العالية        مرحلة

  : أ�لية       حالة المدرسة

  ٢٨: شارع جاندي جاغو رقم         عنوان

  ٤/١٠:   )RT/RW(  رئ�س س�ان ال��

  : بليمب�نج        قر�ة

  : بليمب�نج        منطقة

  : ماالنج        مدينة

  : جاوى الشرقية        دائرة

  : إندون�سيا        دولة

(خط  ١١٢،٦٤٤٢(خط العرض)  ٧،٩٥٠٤-:       موقف ا��غرا��

  الطول)

  ٦٤:  رقم         قرار البناء

  ١٠- ٠٧-٢٠٠٢:       تار�خ قرار البناء

  : مؤسسة        حالة الملك

  ٠٣٤١٤٨٥٨٩٢:       رقم ال�اتف 

  slb.sumber.dharma.malang@gmail.com:       لك��و�يال��يد اإل

  



٤٠ 
 

 

 �ي�ل المنظمة �� المدرسة  .٢

حازت المدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة 

ماالنج ال�ي�ل التنظي�� الذي يت�ون من رئ�س المؤسسة، رئ�س المدرسة، 

  ٥٤الفصل، موظف اإلدارة، حارس المدرسة والطالب. و�و كما ي��: معلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54  Dokumentasi SMALB Sumber Dharma, bagian Tata Usaha, tanggal 20 April 2018 

 رئ�س المؤسسة

 تي�� لستاري 

 رئ�س المدرسة

 مفتاح ا��نة

 رقم التنظيم للمعلم والموظف

 :١٤٤٤٧٥٥٦٦٠٣٠٠٠٠٣  

 معلمة

 أن�س لوسيانا

  التنظيم للمعلم والموظفرقم 

 :٢٥٥٨٧٥٦٥٩٣٠٠٠٥٢  

 معلمة

 سري فوروان�نجسيھ، ا��اجة

١٩٦٢٠٧٣٠١٩٨٦١٢٢٠٠١رقم التوظيف:   

 حارس المدرسة

 الطالب
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 تار�خ  المدرسة  .٣

المدرسة الثانو�ة ذوي اإلحتياجات ا��اصة �� مؤسسة �عليمية   

ذوي اإلختياجات ا��اصة تحت رعاية مؤسسة دارما للموارد التعليمية 

ماالنق. ��  �٢٨ شارع جاندي جاغوا رقم ا��اصة. تقع مؤسسة التعليم �

تم تأس�س مؤسسة  63بموجب عقد موثق رقم  ٢٠١٠نوفم�� ،  ١٥

ا��اج. أر�عھ ؛  .التعليم غ�� العادي المصدر دارما من قبل الد�اترة

و�ديان�� ل�ستاري ؛ يوسف غوتومو الذي �عمل �� �عليم األطفال المعاق�ن 

  .قة دارما ماالنعقلًيا ؛ �ذا �و مصدر المدرسة ا��اص

 

 الرؤ�ة، الرسالة وال�دف من المدرسة  .٤

 الرؤ�ة .أ

خمدمة بالغة للطالب المعوق�ن ا��اصة ل��قية كفاء��م   �عطي

 النفسية ال�املة.

  الرسالة .ب

تنمية احتمال الطالب المعوق�ن لي�ونوا إ�سانا مؤمن�ن ومتأدب�ن 

 وم��ودين بالمعلومات واالبت�ارات ال�� تناسب بكفاء��م.

  ال�دف ج. 

إعداد الطالب المعوق�ن لالتصال مع األخر�ن �العادة و�ستقلون ب�ل   

  ٥٥نقصا��م.

  

  تنمية تصميم التعليم .٥

تنمية تصميم التعليم �� المدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي 

، الذي صدرتھ ٢٠١٣االحتياجات ا��اصة تتعاون بالمن�� الدرا��� لعام 

المدرسة تملك اس��اتيجية  وزارة الشؤون التعليمية والثقافة. و�ذه
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خاصة لتطبيق األ�لية األساسية �� نفس ذلك المن��، و�� باندماج 

الفصل ا��اص لمادة ال��بية اإلسالمية. إذن، المادة المطروحة من فصل 

العاشر ح�� الثانية عشر �� نفس المادة �� يوم�ن، ا��م�س وا��معة مع 

 معلم واحد.

مادة من ا���ومة �افة، بل ال �ستخدم �ذه المدرسة محتوى ال

، ألن تلك ٢٠١٣ت��ص�ا وتجعل�ا فصوال ش�� كما �� المن�� الدرا��� لعام 

المادة يصعب �عليم�ا وف�م�ا عند الطالب ��ذه المدرسة أل��م أطفال 

معوقون ح�� يتعذرون �� ف�م المواد وحفظ�ا. لكن ما زالت المادة من 

  �عض التغي��ات.ا���ومة ت�ون مصدرا �� عملية التعليم مع 

بجانب التعليم الرس�� �� المدرسة، تتعامل �ذه المدرسة مع 

الوالدين �� تم�يد أ�شطة التعليم، و�� بالمراقبة وال���يع إ�� أوالد�م 

  ٥٦عندما يتعلمون �� بيو��م.

  

 المدرسة  طالب .٦

المدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة �� مركز   

سة ال�� تت�ون من المرحلة االبتدائية، المتوسطة، التعليم �ش�ل المؤس

والثانو�ة. و�ان أغل��م إذ يتخرجون من المرحلة األو��، فيلتحقون 

بالمرحلة التالية ��ذه المؤسسة ح�� ي�ون الطالب �� تلك المرحلة 

الثالثة م�ساو�ا، وإن وجد �عض الطالب ا��دد من المدرسة األخرى. 

سة �� �سعة أ��اص، خمسة من البن�ن وجملة الطالب �� �ذه المدر 

  ٥٧وأر�عة من البنات، و�م كما ي��:
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رق

  م

نوع   ج�سية  فصل  اسم

  المثلبة

محل 

وتار�خ 

  الوالدة

  عنوان  دين

أ�س   ١

نصر 

  اللھ

إحدى 

  عشر

- ١ج  ابن

معوق 

  وسطي

ماالنج، 

١٠/٠٧/  

١٩٩٥  

شارع   إسالم

سو�ر�اد

 ٢/٤٢ي 

RT ٦ 

RW ٤ 

قر�ة 

سو�ون 

منطقة 

  سو�ون 

 ر���  ٢

يوست�

  نا

العا

  شر

 - ١ج  ب�ت

معوقة 

  وسطية

ماالنج، 

١٧/٠٤/  

١٩٩٦  

شارع   إسالم

ب��ا��ا 

 ١٧أتاس 

RT ٢ 

RW ١ 

قر�ة 

تونجونج 

س�ار 

منطقة 

لوووك 

  وارو 

شارع   إسالمماالنج، ب،   ب�تالعاديال   ٣
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  /٠٢/٠٤  ، ف١ج  شر  أبر�ليا

١٩٩٤  

سوجيب

طا مجاز 

ا��طة 

٦ RT ٥ 

RW ١٠ 

قر�ة 

بورواداد

ي 

ة منطق

  بليمب�نج

دي��   ٤

يان 

بوديما

  ن

إحدى 

  عشر

مفرط   ابن

ال�شا

  ط

ماالنج، 

٢٦/٠١/  

١٩٨٦  

شارع   إسالم

ب�تاران 

إينداه 

 RTب ٧

٠٣ RW 

قر�ة  ١٣

تولوس 

ر�جا 

منطقة 

لووو�وار 

  و

أندي   ٥

إسوا

  نطا

إحدى 

  عشر

 - ١ج  ابن

معوق 

  وسطي

ماالنج، 

٢٩/٠٥/  

١٩٩٩  

شارع   إسالم

إي�ان 

ب��ا��ا 

غ ٢١/ف
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RT ٠٨ 

RW 

�ة قر ٠٣

بوروودا

دي 

منطقة 

  بليمب�نج

إل�ام   ٦

يا�� 

عبد 

  اللھ

العا

  شر

ماالنج،   ١ب، ج  ابن

٠٢/٠٧/  

١٩٩٨ 

شارع   إسالم

تلوك 

 ٣٢بايور 

RT ١  

RW ٧ 

قر�ة 

باندان 

وان�� 

منطقة 

  بليمب�نج

ف��ار    ٧

و�� 

أبر�ليا

  نطا

العا

  شر

- ١ج  ابن

معوق 

  وسطي

ماالنج، 

٠٦/٠٤/  

١٩٩٨  

    إسالم

لي��   ٨

  حسنة

ثانية 

  عشر

ب،   ب�ت

  ، ف١ج

ماالنج، 

١٣/٠٧ /  

١٩٩٨  

شارع   إسالم

إي�ان 

  �يو

شارع   إسالمماالنج،   ج، ف  ب�تثانية رتنا  ٩
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حسن 

ا��اتم

  ة

  /٢٢/٠٣  عشر

١٩٩٥  

بوغ�س 

كراجان 

RT ٤ 

RW ١ 

قر�ة 

سافتو 

ر�نجوت 

منطقة 

  فاكس

بيانات الطالب بمدرسة الثناو�ة ذوي  ٤٫٣البيا�ي  ا��دوال

  ٢٠١٦/٢٠١٧درمى لعام االحتياجات ا��اصة سمب�� 

  مدرسة �� المعلم وموظف اإلدارة  .٧

رقم   اسم رقم

التنظيم 

للمعلم 

  والموظف

ج�

سي

  ة

محل 

وتار�

خ 

الوالد

  ة

رقم 

  التوظيف

حالة 

  التوظيف

نوع 

التو 

  ظيف

أسر   ١

فة 

�اني

  م

٤٩٦٠٧٣٩

٦٤٠٣٠٠٠

٣٢  

مرأ

  ة

المون

جان، 

٢٨ -

٠٦ -

١٩٦

١  

١٩٦١٠٦

٢٨٢٠٠٧

٠١٢٠٠٤  

موظفة 

  ح�ومية

معلم 

الف

  صل

مف  ٢

ح تا

١٤٤٤٧٥٥

٦٦٠٣٠٠٠

مرأ

  ة

ماالن

ج، 

رئ�س   معلم  

المدر 
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ا��

  نة

١٢  ٠٣ -

١١ -

١٩٩

٧  

  سة

ر�ر�  ٣

س 

ووال 

ندار 

  ي

مرأ  

  ة

ماالن

ج، 

٢٤ -

٠١١

٩٩٤  

    معلم  

سر   ٤

ي 

فور 

  وا�ي

١٣٥٢٧٣٩

٦٤١٣٠٠٠

٦٣  

مرأ

  ة

س��و

نج، 

٢٠ -

٠١ -

١٩٦

١  

١٩٦١١٠

٢٠١٩٨٦

٠٣٢٠٠٨  

موظفة 

  ح�ومية

معلم 

الف

  صل

الثناو�ة ذوي االحتياجات  بمدرسة معلمبيانات ال ٤٫٤الرسم البيا�ي 

  ا��اصة سمب�� درمى

  

  حالة الطالب .٨

أعطت مدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة 

تحت رعاية مؤسسة المدرسة ذوي االحتياجات ا��اصة سمب�� درمى 

خدمة إ�� الطالب المعوق�ن. فمن عالمة الطالب المعوق�ن �� أ��م يمل�ون 

(مجموعة ا��مقاء �ساوي باألطفال العادية  ٢٥-٠معدل الذ�اء التافھ قدر 

(مجموعة إمب�سيل و�� �عادل مع األطفال  ٥٠-٢٥سنة)،  ٣-٠لعمر 
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(مجموعة دي�يل �ساوي باألطفال العادية  ٧٥-٥٠سنة)،  ٧-٣العادية لعمر 

 سنة).  ١٢-٧لعمر 

قبل أن نالحظ إ�� حالة الطالب، لننظر أن المدرسة سمب�� درمى 

االحتياجات ا��اصة تت�ون من ثالثة فصول المتقدمة، و�� الثانو�ة ذوي 

الفصل العاشر، إحدى عشر، والثانية عشر. �� الفصل العاشر �ناك 

ثالثة الطالب المعوق�ن، و�� الفصل إحدى عشر ثالثة أيضا، و�� الفصل 

  ٥٨الثانية عشر طالب�ن، أحد�ما معوق، واألخر متالزمة داون.

  

  المرافق والب�ية التحتية .٩

ن إحدى العوامل الداعمة لتقدم المؤسسة �� المرافق والب�ية م

التحتية �� تلك المؤسسة. أما المدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي 

االحتياجات ا��اصة تملك ش�� المرافق والب�ية التحتية للدعم ع�� نجاح 

عملية التعليم. �ناك ثالثة فصول ل�ل المرحلة. ظرف الفصل الئق و�دفع 

عليم والتعلم. ول��يد شغف الطالب �� التعليم، وفرت المؤسسة عملية الت

م�انا واحدا للمكتبة �� �ل المرحلة. بجانب ذلك، استخدمت المكتبة 

 �الوسيلة للطالب �� ترقية كفاء��م.

ووفرت أيضا �ذه المدرسة المرافق والب�ية التحتية للطباخة 

كما ��. فضال عن والزراعة. وتجري المتا�عة والمراقبة من �ل المعلم 

ذلك، يوجد الم�ان للتوجيھ االس�شاري لموعظة الطالب الم�ش�ل�ن. 

وادخرت ايضا �ذه المؤسسة  و�وجد أيضا غرفة المعلم لالس��احة. 

المرافق والب�ية التحتية للطالب الذين ير�دون ر�ادة العمل. ول��قية جودة 

نت جملة �ل العبادة عند الطالب، يوجد أيضا المص�� الواسع. ح�� �ا

  ٥٩المرافق سبع عشرة غرفة.
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  نتائج البحثب. 

 إس��اتيجية معلم الفصل ل��قية القيم الروحية اإلسالمية  .١

 التصميم .أ

�� عملية التعليم، �ناك التصميم. و�ش��ر �ذا التصميم باسم 

ا��طة الدراسية. وال تختلف �ذه المدرسة بمدارس أخرى. وع�� المعلم أن 

�نما ال بد عليھ أن �عرف ِخصية الطالب ونوع �عد ا��طة الدراسية، ب

  و�ناك إس��اتيجيتان ع�� و ��: مثلب��م.

يحتاج المعلم أن يتعمق �� البيانات ال��صية عند الطالب كما     )١

تكتب �� كتب المراقبة. والوظيفة من التحر�ر النف��� �� �س�يل 

المعلم لتصميم األ�شطة التعليمية ال�� تناسب بالمواعيد 

 رة. وذلك كما قالت أستاذة �انيم كمعلمة الفصل، بأن:المتوف

أصل ا��طة الدراسية �و من واجبة المعلم�ن، لكن ال 

بد عل��م أن يتعلموا بيانات ال��صية �� نفس الطالب لمعرفة 

نوع مثلب��م. و�ل الطالب، لد��م طبقات متفرقة. و�نا فقط 

تصميم للمعوق�ن والمتوحدين. و�ذه �ل�ا ل�س�يل المعلم �� 

  ٦٠أ�شطة التعليم داخل الفصل.

قبل ترقية القيم الروحية، الحظ المعلم أوال البيانات ال��يصة 

لدى الطالب من خلفية دي��م، خلل�م، نفسي��م، وغ�� ذلك. �ل 

الطالب بمدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة 

نب مسلمون، و�ذا �س�ل الطالب �� ترقية القيم الروحية. بجا

  .ذلك

يحتاج المعلم إ�� جمع البيانات ا��ديدة، بوجود درجة ا��دمة    )٢

من الوالدين إ�� الطالب. و�مكن �ذه ا��دمة بطر�قة طرح 

األسئلة إ�� أبنا��م �ن تطورا��م التعليمية. و�ذه ال�شاطة تقام 
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والوالدين، كما �� ��ظة أخذ  ن��ا عند االجتماع ب�ن المعلم�

ت ا��دمة مجردة �ذه ال��ظة، ألن �ذه كشف الدرجة. لكن ل�س

المدرسة توفر كتاب المالحظة لإلخبار عن تطور الطالب. إذ 

يصاب الطالب بالمش�لة �� المدرسة، فع�� الوالد أن يحضر 

إل��ا. وح�ن حضر الوالد إ�� المدرسة، يمكن ل�م أن يرافقوا 

دة أبنا��م ولز�ادة البيانات ال��صية للطالب. و�ذه البيانات مفي

�� تصميم التعليم. و�ذا كما ألقاه معلم الفصل �� مدرسة سمب�� 

  درمى ذوي االحتياجات ا��اصة، بأن:

�ل الطالب لد��م بيانات ��صية، م��ا كتاب المالحظة �� 

اإلدارة. من بيانات الطالب مع نوع خلل�م، ح�� إذا أصاب��م 

المش�لة �الت�اسل �� الفصل، واالتفر�ط، يمكن أن تتصل 

لوالدين و���ل�ا ثم تلق��ا إ�� الوالدين ح�� يحضروا إ�� با

  ٦١المدرسة.

ولنيل التصميم العا��، فتلزم إقامة تلك األ�شطة للوصول 

غ�� ن�� جة التعليم ال�ائلة �� الطالب بمدرسة سمب�� درمى 

  الثانو�ة ذوي االحتي��ات ا��اصة.

  التنفيذ .ب

ب المعلم دورا ففي تنفيذ ترقية القيم الروحية اإلسالمية فيلع

عظيما. عالوة ع�� ذلك، �ساعد برنامج المدرسة �� نجنح عملية ترقية 

القيم الروحية لدى الطالب. �ناك برامج عدة ال�� تدافع ترقية القيم 

الروحية، م��ا االب��ال وتالوة الصور القص��ة �ل الصباح. و�عد ذلك، �علم 

قراء، والقرآن للذين الطالب قراءة اإلقرأ للذين يجلسون �� مرحلة اإل

يجلسون �� تلك المرحلة. و�ندمج المن�� الدرا��� ��ذه المؤسسة با��ياة 

اليومية، مثل: إذا كنا ندخل �� ش�ر رجب، �ل الطالب يب��لون الدعوات 

                                                           
61  Drs. Hanim. Op.Cit 



٥١ 
 

 

ا��صوصة �ش�ر رجب �ل الصباح. و�تعلمون فوائد األعمال �� ذلك 

 الش�ر.

الروحية لدى الطالب  بجانب ذلك، التعليم المناسب ل��قية القيم

�� إقامة صالة الض�� جماعة، و�ذه �علم�م لمعرفة النوافل سوى 

الصلوات المكتو�ة. و�م يتعلمون أيضا عن كيفية صالة ا��نازة. وذلك 

  لمعرفة ا��طوات �� صالة ا��نازة وتطبيق�ا.

و�نقسم موعد التعليم إ�� ثالثة مواعيد، و�و قبل الرمضان، عند 

بل دخول ش�ر الرمضان، �ل الطالب يتعلمون كيفية رمضان، و�عده. ق

ترحيب ش�ر رمضان، مثل فعل ا����ات واجتناب الس�ئات. و�ل الطالب 

ي��دون بالمعلومات المتعلقة ��ذا الش�ر، مثل أح�ام الصيام، مبطالت 

الصيام، وقت المناسب لل��ور واإلفطار، صالة ال��او�ح ومجلس العلم، 

في �ذا الصدد، يلعب الوالدان دورا كب��ا ألن وتدرس القرأن الكر�م. ف

المعلم فقط يراقب الطالب بالتعاون مع الوالدين. وإذا حان ش�ر رمضان، 

صام الطالب ثالث�ن يوما تماما. و�� أثناء ش�ر رمضان، �ناك تدر�ب 

األخالق والمواد الدي�ية �� التعليم، والقيام باإلفطار ا��ما��. وجميع 

األ�شطة �عد ش�ر رمضان، و�� صالة عيد الفطر  الطالب يتعلمون عن

وصلة الرحم. إذن، �ل الطالب مستعدون أن يرحبوا ش�ر رمضان منذ 

  بدايتھ ح�� ��ايتھ.

بجانب �عليم الدي��، يلزم المعلم لمراقبة الصلوات المكتو�ة 

وأخالق�م. و�وسيلة كتاب المالحظة، �ستطيع المعلم أن �عرف عما فعلھ 

  اة اليومية.الطالب �� ا��ي

والقيم الروحية ال�� ت���� نحو الطالب �شتمل ع�� خمسة محاور، 

و��: النف���، االجتما��، األسرو�ة، الدين والدولة. ألن �ذه ا��اور 

ا��مسة �� ال�� �انت حوالينا وتحتاج إ�� تطو�ر القيم المتضمنة ف��ا. 

  وذلك كما أكده معلم الفصل:
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نحن نحتاج إ�� خمسة القيمن و��: حقيقة، ل����� القيم الروحية، 

النفسية، االجتماعية، األسرو�ة، الدولة والدين. والقيم ال�� تصدر من 

�ذه العناصر ا��مسة �� الذي أردنا أن نرق��ا. ح�� ينفعون ألنفسم، 

  ٦٢وللمجتمع، والدين.

أما القيم الم��قية �شمل ع�� االنضباط، التنظيم، ا��ضوع مع 

التواضع، ال�سامح، الصدق، ال�شاط للعبادة، وغ��  المعلم، بر الوالدين،

ذلك. و�ذه �ل�ا �� ال�� ت�ون متطورة ح�� تث�ت �� أذ�ا��م. وتلك القيم 

  ت�سرب إ�� العوامل الداعمة عل��ا، كما قالھ معلم الفصل، بأن:

�العادة، القيم ال�� أطبق�ا �االنضباط، التنظيم، وا��ضوع مع 

ا���� إ�� األصدقاء، ال�شاط للعبادة، وغ�� ذلك. المعلم، بر الوالدين، فعل 

حقيقة ما زالت القيم كث��ة لكن تتدرج عملي��ا. الم�م، تلك القيم �� ال�� 

  �٦٣عود�ا �� حياتنا اليومية.

ترقية القيم الروحية اإلسالمية لم تكن فجأة، لكن �ناك خطوات 

إذا �انت ن�يج��ا  كث��ة ال�� البد أن �ستو�� ��ا. و�عت�� �ذه ال��قية نجاحا

وجود توعية الطالب بأن القيم ال�� تدرس منفذة بأنفس�م. يمكن �ذه 

ال��قية بطر�قة وعظ الطالب الذين يخطؤون و�صو�ون األخطاءات. فتص�� 

تلك القيم الروحية مطبقة �ل يوم بالممارسة. وس�ن�� �ذه الممارسة إذا 

ان المدرسة. كما وجد االرتباط ب�ن برامج المدرسة والدور من �ل س�

  شرحھ معلم الفصل:

شرح المعلم القيم الروحية إ�� الطالب أثناء التعليم. ففي علمية 

التعليم، يمكن إخبار تلك القيم. تو�يخ الطالب الشر�ر مثال، إذا �ان مؤذيا 

إ�� زمال��م، فنحن نحذره ألن ال يكرر فعلھ القبيح. وذلك �و األمر الم�م. 

  ٦٤يقوم ��ا الطالب بأنفس�م.أما الممارسة يكفي أن 
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ودور المعلم �� ترقية القيم الروحية م�م جدا للوصول إ�� الن�يجة 

  المرجوة. و�ناك ش�� ا��طوات �� ترقية القيم الروحية، م��ا:

  إرشاد الطالب المعوق�ن ع�� القيادة )١

بوسيطة القيادة، أرشد المعلم الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة 

ففي �ذا الصدد، �ون المعلم �القدوة محتاج  لنجاح عملية التعليم.

عند�م. ونوع القدوة المناسبة المستخدمة �� األسوة ا��سنة. 

واإلس��اتيجية المستخدمة �� �ذه ال��ظة �� أن ي�ون المعلم قدوة ل�م، 

ألن ما يرونھ من المعلم، سوف ي�بعونھ. بجانب أن ي�ون قدوة، يمكن 

مثل رسول اللھ محمد ص�� اللھ عليھ  للمعلم أن يب�ن القواد البا�ر�ن،

وسلم، الذي �ان خلقھ عظيما والذي يجدر اتباعھ وجعلھ أسوة حسنة. أما 

القيادة الدي�ية، وجھ المعلم غالبا ألن يص�� الطالب و�ان مشرفا ل�م ف��ا. 

 وذلك، كما ب�نھ معلم الفصل: 

ممارسة القيادة يمكن تطبيق�ا داخل الفصل. فبطر�قة القصص 

�اية عن رجال المسلم�ن. و�ان موعد الرجوع �و �� الساعة الثانية وا��

  ٦٥عشر، إن انتظر الطالب والد��م، فندعو�م لصالة الظ�ر أوال.

و�مكن أيضا تنفيذ القيادة بطر�قة التمثيل وال���نة. ووجود �ذه 

الطر�قة بفعل األعمال �� ا��الة الواقعية. �علم الطالب إحدى القيم ثم 

ا الصلوات المفروضة. �علم عن كيفي��ا أوال، ثم يقوم ��ا بأر�ان يطبق�ا. م��

��يحة والقراءة الفصيحة. وصنفت �ذه المدرسة الطبقات ل�س�يل 

  تنفيذ القيادة حسب أنواع مثلب��م. 

  إرشاد الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة وتوج���م بطر�قة الممارسة )٢

يم. وذلك ألن الممارسة �� إحدى الطرق الموافقة �عمليم التعل

الممارسة �عطي اإلجراءات �� ا��ياة اليومية. وال�دف من �ذه الممارسة 

�و جعل الطالب متعودين �� تطبيق القيم الممتلكة. �� �ذه ا��الة، 
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ينفصل الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة بالطالب العادية، �م يحتاجون 

لطالب ذوي وقتا أك�� لتكييف أنفس�م. ومن �ذا، ���يع المعلم إ�� ا

 االحتياجات ا��اصة �� ا��طوة المفضلة. 

و�� الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة ، ل�ست طر�قة الممارسة 

مجردة القيم الدي�ية لكن بوجود القيم اإليجابية األخرى. يمكن وجود تلك 

القيم اإليجابية �سيطة. ول�ذه المدرسة، برنامج خاص للممارسة الدي�ية، 

  لتعليم و�عد�ا. وذلك كما قالة معلم الفصل:و�� االب��ال قبل ا

أما للممارسة الدي�ية، فنب��ل غالبا قبل بداية التعليم. ونب��ل 

  ٦٦أيضا �عد ��ايتھ. إفشاء السالم وتقبيل يد المعلم �و من ش�ل الممارسة.

و�شاطة الممارسة ال تنفصل بإعالم القيم. و�عد أن ين�� المعلم 

ن يمارسوا فيما قد �علموا عنھ. ومثال أخر من �� اإلعالم، فيوجھ الطالب أل 

تطبيق طر�قة الممارسة �� دعوة المعلم إلقامة الصالة جماعة �عد ان��اء 

وقت الدراسة. و�� �ذه ال��ظة، يوجھ المعلم عن أ�مية القيم ح�� 

  يتعودون بتلك الممارسة. كما أكده معلك الفصل: 

رشد المعلم لممارسة لم ي�تھ التوجيھ �عد التذك�� تكرارا، لكن ي

  ٦٧تلك األ�شطة. وعلينا أن نو�خ الطالب ا��طئ�ن.

  شرح البيان ع�� ا��طاب عن إحدى المسألة )٣

شرح البيان �� عملية التعليم �و أمر م�م. شرح المعلم البد أن  

ي�ون وا��ا ومف�وما عند الطالب �� ذلك الفصل. استخدم المعلم غالبا 

إلقاء المواد. لكن �� مع الطالب ذوي  طر�قة ا��طاب المعت��ة س�ال ��

االحتياجات ا��اصة، البد ع�� المعلم أن يدمج بطر�قة ال���نة، أل��م ال 

يف�مون إلقاء المواد بطر�قة ا��طاب سرعة. و��ل �ذه المش�لة، 

 استخدم المعلم الدعائم لس�ولة عملية التعليم. كما شرحھ معلم الفصل: 
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تقوم بنفسھ دون االندماج بالطرق  ال يمكن لطر�قة ا��طاب أن     

األخرى، مثل ال���نة، أو األسئلة واإلجابة. وال بد ع�� المعلم أن �ستخدم 

  ٦٨الدعائم ل�س�يل الطالب �� ف�م المواد المطابقة بالمن�� الدرا���.

أصل طر�قة ا��طاب �� عملية اإلعالم عن المعلومة الم�مة. و��   

إحدى القيم مستمرا بال ان��اء. بجانب �ذا ا���ن، أخ�� المعلم عن أ�مية 

اإلعالم، �ستطيع المعلم أن �ستخدم التو�يخ �وسيطة اإللقاء ل��قية 

  القيم الروحية.

  تناسب طبقة المواد ب�ن كفاءة الطالب والمواعيد المتوفرة  )٤

�عديل المواد الدراسية بكفاءة الطالب يحتاج إ�� ا�تمام كب��. 

عليم �� األسس ف��ا. إن ان��ت الدراسة بدون إلقاء المواد أثناء عملية الت

كمال المواد، في�ون �دف التعليم لم يجر كما �و. وللطالب ذوي 

االحتياجات ا��اصة الذين لم يف�موا المواد جيدا، البد ع�� المعلم أن 

�شرح�ا ب�ساطة و�طابق بكفاءة الطالب. و�المواعيد المصممة �� ا��طة 

نات ال��صية عند الطالب، �ستطيع المعلم الدراسية و�النظر إ�� البيا

 أن يناسب المواد بكفاءة الطالب. وذلك كما قالھ معلم الفصل:

كما قلت آنفا، تتعدل المواد بكفاءة الطالب. ال يمكننا أن �شرح 

  ٦٩المواد الصعو�ة وغ�� مف�ومة عند الطالب.

استخدام طر�قة المسرحية االجتماعية وال���نة واإلشارات البصر�ة  )٥

  الكث��ة

المسرحية االجتماعية وال���نة �� طر�قتان م�شا��تان و�مكن 

اندماج�ا �� عملية التعليم. بوسيطة �ذه الطر�قة، يد�� الطالب أن 

يمثلوا �� أ�شطة التعليم. مثل دور�م لقيادة رجال المسلم�ن ثم يمثلو��ا 

التالميذ، �� المسرحية. وطر�قة ال���نة �� توف�� المواد بنظرة العملية إ�� 

الظروف أو األشياء المعينة حقيقية �انت أم اصطناعية. وكال�ما، يمكن 
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للتالميذ أن يف�موا المواد �� عملية التعليم ف�ما تاما وم�سرا. واستخدام 

الدعائم �الوسيلة التعليمية، يمكن التالميذ أن يف�موا المواد أجود من 

 قبل. كما ألقاه معلم الفصل:

�قة ا��طاب لم تكن حال للمش�لة أثناء قلت من قبل، أن طر 

التعليم، إذن، علينا أن يدمج�ا بطر�قة ال���نة، األسئلة واإلجابة، وغ���ا. 

لكن نحتاج إ�� الدعائم ل�س�يل الطالب �� ف�م المواد المطابقة بالمن�� 

الدرا���. أما ال���نة �� باب الصالة غالبا، يطلب الطالب أن يصلوا واحدا 

  ٧٠انا سرح الطالب قصة ا��لفاء.فواحدا، وأحي

  ج. التقو�م

استخدمت عملية التقو�م لمعرفة التغي��ات الواقعة �� التعليم أو   

لم تقع. وتنفيذ �ذا التقو�م �� �ل اواخر المرحلة غالبا. وقد وقع التغي�� 

�� الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة. لكن �� �ذه ا��الة، لم يكن التغي�� 

�م. وال بد ع�� المعلم أن يراقب و�ذكر القيم سر�عا يناسب �عمور 

المتضمنة �� أذ�ان الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة. ي�ادون ي�سون 

القيم ا��فوظة من قبل. لذلك، ع�� المعلم أن ي�بھ الطالب �ي ال تز�ل 

  تلك القيم المتضمنة من أذ�ا��م. 

المدرسة. و�مكن التقو�م أيضا بقيام االختبار ال��ا�ي المنفذة ��  

وللذين لم يحصلوا ع�� النتائج المقدرة التكرار لالختبار. ول�س �ذا 

التكرار مجرد طرح األسئلة فحسب، بل �ان لينا. �إعطاء الواجبات للذين 

لم يبلغوا معيار النجاح. أما عدد الطالب النا���ن �� فصل واحد لم 

  يجاوز ع�� ��ص أو ��ص�ن. 

الحتياجات ا��اصة �المعوق�ن أما إلقاء المواد للطالب ذوي ا

والمتوحدين فيختلف عن الطالب العادية. و�ذا �س�ب خلل�م �� ف�م 

المواد حسب قدر مثلب��م. ولمعرفة وجود التغي��، فلننظر إ�� المعلم. إن 
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�ان الطالب العادية ي�ت��ون مرة في�بعونھ، فخالفا مع الطالب ذوي 

رحھ المعلم �س�ب ضيق االحتياجات ا��اصة فيميلون أن ي�سوا ما ش

  كفاء��م. لذلك، البد ع�� المعلم أن ين���م �ي تجري التغي��ات المطلو�ة.

و�فيد التقو�م لقياس كفاء��م أتبلغ �� األ�لية األساسية أم لم تبلغ. 

و�ان االختبار ال��ا�ي غالبا معيارا لمعرفة كفائ��م، بطرح األسئلة ال�� 

. وللطالب بمدرسة الثانو�ة ذوي تصدر  من المواد الملقاة �� الفصل

االحتياجات ا��اصة، �انت قدرة تفك���م مخفضة ح�� ت�ون درجة 

إكمال دراس��م تنخفض أيضا. أعطى المعلم االختبار التكر�ري غالبا 

للتالميذ الذين لم يحصلوا ع�� النتائج المطلو�ة و�انت األسئلة لينة، وقد 

  لوا ��ا.ي�ون بوجود الواجبات يلزم عل��م أن �عم

العوامل الدافعة والرادعة �� تنفيذ ترقية القيم الروحية اإلسالمية  .٢

  بمدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة ماالنج

نجاح العمل أو فشلھ يتعلق �ش�� العوامل. العوامل الدافعة والرادعة 

�ة ذوي �� تنفيذ ترقية القيم الروحية اإلسالمية بمدرسة سمب�� درمى الثانو 

  االحتياجات ا��اصة ماالنج.

  ومن العوامل الداعمة ��: .أ

برنامج المدرسة الذي يدفع �� ترقية القيم الروحية األسالمية. �احتفال  )١

األيام الك��ى �� اإلسالم، حفلة رفع علم يوم اإلثن�ن، االب��ال قبل 

 التعليم و�عده. و�ذا كما أكده معلم الفصل: 

، احتفال األيام الك��ى مثل عيد الفطر. ال��امج الداعمة �الممارسة

نتعا�� �عضنا �عضا ح�� �انت من ش�ل ترقية القيم الروحية أيضا. 

  ٧١ونقوم بحفلة رفع علم �ل اإلثن�ن، ونب��ل قبل التعليم و�عد�ا.
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  الكتب الدراسية الالئقة. كما قالھ معلم الفصل: )٢

مراجع حمدا للھ، طالما أ�ون معلما، توفرت الكتب ح�� أضيف ال

 ٧٢األخرى فحسب �ي تجري عملية التعليم كما يرام

مشاركة �ل النوا�� من رجال المدرسة وال���يع البا�ر من الوالدين ��  )٣

  نجاح برامج المدرسة. وذلك كما قال معلم الفصل:

دفعت المدرسة وتلعب دورا عظيما �� نجاح برامج المدرسة. و�ساعد 

تطور الطالب �� بيو��م، أيضا الوالدان من الطالب باإلخبار عن 

و�ش���ون �� اجتماع الوالدين. وذلك من وجود أدوار�م، إن لم 

 ٧٣يحضروا فلم يجر ال��نامج كما يرام.

  أما العوامال الرادعة ف�� �التا��: .ب

قلة المرافق والب�ية التحتية الدافعة، ح�� يحتاج إ�� تصميم تطو�ر �ا  )١

 الھ معلم الفصل:لوجود التعليم ال�ائل كما يرام. وذلك كما ق

لم �ستوف المرافق والب�ية التحتية ��ذه المدرسة ح�� نر�د خطة 

التطو�ر من ج�ة البناء كحوائج الغرفات مثل غرفة اإلنتاج للمعلم، 

 ٧٤غرفة التعليم األ�ادمي، غرفة التمر�ن االبت�اري، وغ���ا.

المرافق لميدان التطبيق لم يكن كما �و، ح�� لم يجر التعليم كما 

  ام. كما قالھ معلم الفصل:ير 

حقيقة يصعب المعلم �� توف�� المواد إن لم يدافع�ا المرافق الالئق. 

ففي ا��قيقة، أر�د دعوة الطالب إ�� التطبيق بدون النظر�ة فحسب. 

إذن، نحن األن نصمم تطو�ر البناء بوجود ا��قول للتطبيق. لعل�ا 

التجر�ب. نتم�� ميدان اللعبة، حقل الزراعة، وحقل الموا���، وحقل 

  ٧٥أن ي�ون �ل ذلك موجودا �� المستقبل.
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  المعلم والموظف ال��يفان. وذلك كما قالھ معلم الفصل: )٢

بجانب المرافق أظن المعلم والموظف �و ال�دف األو�� من التطو�ر 

للوصول إ�� التعليم ال�ائل. ونحن نصمم أيضا تظو�ر المعلم�ن 

مساعدي الط��، رجال والموظف�ن، رجال اإلنتاج، رجال الط��، 

اإلدارة، رجال تنظيم المبانيوا��ارس، ورجال الطباخة. ونحن نر�د 

 ٧٦تطو�ر جميع�م.

  ج. ا��لول  

وا��ل من �ذه المش�لة �و إكمال �ل المرافق والب�ية التحتية     

  الموجودة للوصول إ�� األ�داف المطلو�ة. كما قال معلم الفصل بأن:

ونرجو من جود ا��سن�ن لمرونة تطو�ر للرادعة المتعلقة بالمدرسة، ف

البناء, و��ل �ذه المش�لة، استخدم المعلم �ل المرافق والب�ية التحتية 

  ٧٧الموجودة غاية ا���د.

وذلك بمثابة ما قالھ معلم الفصل، بأن ا��ل �� مش�لة البناء،     

ترجو المدرسة من جميع ا��سن�ن لتطو�ر البناء. وإلكمال عملية 

  دم المعلم المرافق والب�ية التحتية الموجودة. وشرح بأن:التعليم، استخ

مش�لة المرافق �� ال�� يصعب تحليل�ا بيد فارغة، نحن نحتاج إ�� النقود 

لتحقيقي بناء المرافق الالئق. لكن استكمل المعلم المرافق الموجود 

  ٧٨لتنفيذ عملية التعليم وعناصر�ا.
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  الباب ا��امس

  بحث نتائج البحث

  

تيجية المعلم �� ترقية القيم الروحية اإلسالمية للطالب ذوي اس��ا .أ

االحتياجات ا��اصة بمدرسة سم�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات 

  ا��اصة ماالنج

بالقرار الذي البد أن يقوم بھ المصمم، مثل  �علقت اإلس��اتيجية

القرار عن موعد التنفيذ وجملة المواعيد ا��تاجة للوصول إ�� ال�دف، 

وز�ع الوظيفة، وحقوق األ��اص المش��ك�ن، تقر�ر معيار النجاح وغ�� ت

إن �انت �لمة إس��اتيجية تدخل �� العالم ال��بوي سغة وإجماال،  ٧٩ذلك.

"اإلس��اتيجية �� النظم المتأسسة ع�� ترقية التعليم ح�� يتحقق �دف 

 ٨٠التعليم الدقيق، الفعا��، وا��اذق."

الميذ ذوي االحتياجات ا��اصة بمدرسة و�� ترقية القيم الروحية للت

سم�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة ماالنج، تحتاج إس��اتيجية 

معلم الفصل الذي �علم مادة ال��بية اإلسالمية. �ذه اإلس��تيجية تحتوي 

ع�� القرار الذي قام بھ معلم الفصل الذي �علم مادة ال��بية اإلسالمية �� 

ة للطالب ذوي االحتياجات ا��اصة. ومن �ذا، حاول ترقية القيم الروحي

المعلم �� ترقية القيم ا��ققة �� ا��ياة اليومية. إس��اتيجية ال�� قام ��ا 

المعلم بمدرسة سم�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة ماالنج تت�ون 

  عل التصميم، التنفيذ، والتقو�م.

�و العملية المرتبة عند عند نانا سوجانا ال�� قالت بأن التصميم 

  ٨١التقر�ر عن ا��طوة ا��ططة �� اليوم المقبل.
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التصميم الذي قام بھ معلم الفصل الذي �علم ال��بية اإلسالمية 

بمدرسة سم�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة ماالنج بنظرة البيانات 

لطالب ال��صية عند الطالب. �ذه البيانات �شتمل ع�� ا��لفية النفسية ل

ونوع مثلب��م. إن �انت �ذه البيانات ناقصة، فتحتاج إ�� جمع البيانات 

ا��ديدة. أفادت تلك البيانات للف�م عما احتاجھ الطالب، ومعرفة نوع 

المثلبة ال�� أصاب��م. أ�مية التصميم للمعلم الذي �علم ال��بية اإلسالمية �� 

 بد ع�� المعلم أن يف�م �ذه العملية �� �عي�ن األ�داف المطلو�ة. لذلك، ال

الطالب ع�� البيانات ال��صية. لتصميم ترقية القيم الروحية افسالمية 

المناسبة بكفاء��م. بجانب ذلك، أ�مية معرفة البيانات �� أن المعلم �عرف 

  المش�لة ال�� يوج��ا الطالب.

تك�سب البيانات ال��صية أيضا ع�� ا��دمة األسرو�ة ال�� قام ��ا 

أل المعلم إ�� الوالدين عن نمو أبنا��م خارج المدرسة. أفادت تلك المعلم. س

ا��دمة الروحية لمعرفة تنمية الطالب المكتو�ة �� كتاب المالحظة. �ذا 

لكتاب �و الرابط ب�ن المعلم والطالب. و�ذا الكتاب أيضا، يفيد للمعلم �� 

معلومات تكث�� البيانات ال��صية للطالب. �ذه البيانات ال تحتوي ع�� ال

  المستخدمة ل��قية القيم فحسب، بل لتصميم عملية التعليم أيضا. 

سوف يجعل التصميم مجرى التعليم منظما ومرتبا، بمع�� أنھ لم يجر 

�ش�ل رذيل، لكن �عمق الدقة والتنظيم. ومن �ذا، يمكن للمعلم استخدام 

  ٨٢عملية التعليم. الوقت فعاليا لنجاح

ية تتعلق واثقة بتصميم التعليم الذي أ�مية معرفة البيانات ال��ص 

سيعد�ا المعلم ح�ن عملية التعليم. تصميم التعليم ا��قق �و صناعة 

ا��طة الدراسية. و��ناول البيانات الدراسية، يمكن للمعلم تصميم التعليم 

  �عد معرفة ��صية الطالب.
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فبعد أن يصمم المعلم األ�داف المطلو�ة، قام المعلم ب�نفيذ �ذا  

ميم. و�� �ذه ا��الة، �ان التنفيذ �شاطة أومحاولة لتحقيق جميع التص

التصميمات والنظم المقررة ال�� �شمل ع�� �ل ا��وائج، األدوات ا��تاجة، 

القائم، م�ان التنفيذ، وكيفيتھ، عملية ال�شاطة المتا�عة �عد تقر�ر النظام 

صول إ�� الم�ون من التقر�ر، ا��طوات الدقيقة أو النظام المتحقق للو 

  ٨٣األ�داف المقررة.

المراد بالتنفيذ من �ذا السياق �و عملية ترقية القيم. ال��قية لغة  

بمع�� التعمق وال�سلط بطر�قة ال��بية، التدر�ب، وغ�� ذلك. ولم تجر 

ال��قية فجأة، بل �س�� نحو ش�� العمليات مثل ال��بية، التدر�ب وغ���ا ح�� 

  ٨٤ملية دقيقة ومتضمنة بانفس الطالب.ت�ون القيم المك�سبة من تلك الع

ميدان حياة اإل�سان �و االتحاد ب�ن مجال ا��ياة الواحد وا��ال 

األخر. و�� تقسيم طبقات ا��ياة، �ناك طبقة التوحيد، الشر��، واألخالق. 

لكن فضل اإلسالم قيمة األخالق باإلجمال. وقسم ز�ي مبارك قيمة األخالق 

  ٨٥إ�� خمسة أقسام، و��:

  األخالق النفسيةقيم  .١

���ء أقرب إ�� ��ص �و ذاك ال��ص نفسھ، فعليھ أن يدرك 

نفسھ. ألن ذلك اإلدراك �و األسس من فضيلة األخالق، األداب العا��. ت�ون 

اإل�سان من مادة ا��سمية والروحية، بجانب ذلك، لد��م فطرة �� الوضع. 

 انوا.ومن ثم، يملك اإل�سان بالمز�ة و�فعلون ما أرادوا أينما �

ونحن �اإل�سان الذين يحتملون المسؤولية إ�� أنفسنا، فعلينا ت����ء 

القيم األخالقية �� أنفسنا. ن�يجة البحث المك�سبة �� أن قيم األخالق 
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النفسية المتضمنة �� أذ�ان الطالب ترتبط باالنضباط والتنظيم. �ذه 

من �ذه  القيمة م�مة جدا ح�� يمكن تطبيق�ا �� ا��ياة اليومية. وال�دف

  ٨٦القيمة �و جعل الطالب مسؤولي�ن بأنفس�م.

  قيم األخالق األسرو�ة   .٢

�ذه القيم �شمل ع�� حقوق الوالدين، األوالد، والقرابة. فمن حق   

الوالدين إ�� أوالد�م �و اال�تمام ��م �افة، و�ر���م تر�ية حسنة. �ل 

والد�م خلقا األديان تأمر ب��بية األوالد، ال سيما للوالدين. ح�� يتخلق أ

عظيما، و�تلطفون و���حمون بي��م. فضال عن ذلك �شأ األوالد صبورا، 

 ٨٧معتمدين ع�� أنفس�م، وأحساس بالمروءة، والعزة والشرف.

نحن �اإل�سان، نتو�� ع�� عزة والدينا بجانب مسؤولي�نا ع�� 

أنفسنا. فنحتاج إ�� ا��طوة ل����� القيم األخالقية مع الوالدين. ون�يجة 

حث من مدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذزي االحتياجات ا��اصة أن �ذه الب

المدرسة تحقق القيم األخالقية األسرو�ة. ومن تلك األخالق بر الوالدين، 

  ومصافحة الطالب إ�� والد��م إذ جاؤو إل��م.

  قيم األخالق االجتماعية .٣

منذ زمان، ما استطاع اإل�سام أن �ع�ش فرديا �عضھ �عضا. لكن 

اإل�سان إ�� ا��موعة، التعاون، والتعامل. و�ذا ما �س�� با��تمع.  احتاج

ا��ياة وتطور ا��تمع ست�ون مرتبة إن �ان األفراد يطيعون القوان�ن 

 ٨٨المكتو�ة ال�� تناسب بالعادة االجتماعية المستخدمة.

ل�ست األخالق االجتماعية غر�بة �� أيامنا، أل��ا �� األسس �� �عي�ن    

سان إ�� األخر�ن إذ �ع�شون �� الب�ئة االجتماعية. القيم خلق اإل�

المتضمنة �� أذ�ان الطالب بمدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي 
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االحتياجات ا��اصة �شمل ع�� اإلحسان مع الزمالء. ,وإن �انت �� الب�ئة 

  الصغ��ة، ير�� من الطالب أن �عودوا �ذه القيمة �� حيا��م اليومية.

  � الدولةقيم األخالق إ�  .٤

�ؤالء الذين �انوا نفس الوطن معك يتحدثون إليك بنفس اللغة،   

الر�ب �� أن يقاتل من أجل مجد وطنك، فأنت �ع�ش مع�م بنفس المص�� 

 .٨٩واالستخدام. واعلم أنك واحد م��م وأنتم غرقتم مع�م

من مدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ن�يجة البحث   

يمكن تضم�ن القيم األخالقية إ�� الدوالة ع�� حفلة  ا��اصة تدل ع�� أنھ

رفع علم. بجانب االنضباط، يزداد شعور حب الوطن. عالوة ع�� ذلك، 

يمكن �شكيل األخالق إ�� الدولة باال�تمام إ�� ب�ئة ا��تمع. ح�� نتو�� عن 

  ا��فاظ ب��ا�ة الب�ئة.

 قيم األخالق مع الدين .٥

سان مع اإللھ، ألن �ذا �و �ذه األخالق �� أخالق أو واجب إل�

نطاق األخالق الواسع الذ �شمل ع�� ش�� النوا�� �� ا��ياة، إما حبل 

 ٩٠من اللھ، أو حبل من الناس.

ال يمكن فصل الدين عن ا��ياة اليومية، حيث تحتاج الدولة 

 المتدينة إ�� غرس القيم األخالقية مع الدين. أكدت نتائج البحث ��

أن القيم ال��  �ة ذوي االحتياجات ا��اصةمدرسة سمب�� درمى الثانو 

يمكن اس�ثمار�ا �� العبادة للھ. م��ا ال�شاط �� العبادة. ولألطفال ذوي 

االحتياجات ا��اصة، يجب تطو�ر عادة العبادة ح�� �عرفوا واجبا��م 

  .كمسلم�ن مطيع�ن ألمر اللھ
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ففي عملية ترقية القيمة الروحية المتعلقة ب��بية الطالب، �ناك 

 ٩١الث خطوات الم�مة �� وقوع ترقية القيم الروحية، م��ا:ث

  خطوة تحو�ل القيم .١

�ذه ا��طوة �� العملية من عند المعلم �� إعالم القيم ا��سنة     

 ٩٢والس�ئة. و�ناك االتصال الشف�� ب�ن المعلم والطالب.

ووظيفة المعلم �� �ذا الصدد �� ا��اولة �ي �عرف الطالب أحد   

ا��ال الدي�� مثال، �علم الطالب عن �عر�ف الصالة، المف�وم. ففي 

شرائط�ا وأر�ا��ا، مبطال��ا، وغ�� ذلك. واستخدم المعلم عدة الطرق: 

المناقشة، األسئلة واإلجابة، وإعطاء الواجبات. لمعرفة عمق ف�م 

الطالب عن المواد المدروسة، أ�ى المعلم بأمر االختبار  أو الواجبات 

  ٩٣ن�يجتھ جيدة، فت�ت�� �ذه ا��طوة وتن��.الم��لية. أن �انت 

قام المعلم بتحو�ل القيم عندما �علم مادة ال��بية اإلسالمية   

بإخبار القيم إ�� الطالب ع�� ا��طاب أثناء التعليم. فيت�لم المعلم مع 

  الطالب و�شرح عن أ�مية القيمة المتضمنة. 

سالمية أن و�� �ذه ا��طوة، أمر المعلم �� مادة ال��بية اإل     

يحضروا تمام الوقت، واالنضباط بحفلة رفع علم. وأمر المعلم أيضا 

إ�� الطالب بأن يقبلوا أيدي والد��م عندما جاؤو إل��م. و�س�ب ك��ة 

الطالب المز���ن إ�� زمال��م، فأمر المعلم بأن يح��م �عض�م �عضا. 

  منة.وأخ�� المعلم �ذه القيمة أثناء التعليم للتن�يھ بالقيم المتض

  

  

  

                                                           
91 Zakky Mubarak, Op.it., Hal. 45. 
92 Zakky Mubarak, Op.it., Hal. 45. 
93 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan 

Manusia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 229. 



٦٦ 
 

 

  خطوة تواصل القيم .٢

و�� خطوة بطر�قة االتصال ب�ن ا���ت�ن، أوالتوصل ب�ن 

الطالب. ففي �ذه ا��طوة، ألقى المعلم المعلومات دائما واالتصال من 

 ٩٤ج�ت�ن الذي يؤدي إ�� الردود.

و�� �ذه ا��طوة أيضا، المعلم الذي �علم مادة ال��بية 

الردو ب�ن المعلم والطالب. اإلسالمية �العامل �� �عمق القيم �ناك 

وطر�قة �ذه ال�شاطة �� التو�يخ. و�ذلك التو�يخ يوجد التواصل بي��ما. 

إذ و�خ المعلم الطالب، فالردود �و أن يفعل الطالب عما أمره المعلم. 

  كم أن يو�خ المعلم إ�� الطالب المتأخر.

و�و�خ أيضا الطالب المتأخر  عند حفلة رفع علم. أمر المعلم 

ب بأن يقبلوا أيدي والد��م إذا جاؤو إل��م. وأمر أيضا ب��ي قلم الطال 

الرصاص خارج الفصل و�حذف فضل��ا إ�� سلة المز�لة �ي يتعودون 

  بال��ا�ة و�حبون ب�ئ��م.

  (Transinternalisasi)  تدخيل خطوة .٣

�ذه ا��طوة أعمق من خطوة التواصل. ب�نما التواصل ع�� 

ل��صية �� �ذه ا��طوة دورا األذ�ان وال��صية. إذن، تلعب ا

 ٩٥عظيما.

لم يخ�� المعلم �� �ذه ا��طوة القيم ولم �علم�ا. ألن الطالب �� 

�ذه ا��طوة قد تمت معرف��ا، وتطبيق�ا، و�تعودون للقيام ��ا. مثال 

  الذي يتعلق ��ذه ا��طوة ��:

إمام يا�� عبد اللھ (طال فصل العاشر بنوع المثلبة ج) قد  .أ

  م الوقت.حضر إ�� الفصل تما

 لم يوجد الطالب المتأخر  عند حفلة رفع علم .ب

 قبل الطالب يد والديھ إذ جاءا إليھ. .ت
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أندي إسوانطا (طالب فصل العاشر مع نوع المثلبة ج) لم  .ث

 يز�� زمالئھ.

ف��ار و�� أبر�ليانطا (طالب فصل العاشر مع نوع ا��لل ج)  .ج

 لم ي�� قلم الرصاص داخل الفصل.

 تنفيذ ترقية القيمة بالطرق التالية: بجانب تلك ا��طوات، يمكن

  تر�ية الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة ع�� القيادة  .١

القيادة �� السمة �� تر�ية اإلسالم وأسب��ا رسول اللھ ص�� 

اللھ عليھ وسلم.�ذه القيادة م�مة جدا، أل��ا �عرف السلوك 

 ٩٦ا��سن ع�� القيادة، كما يف�م بانظام للقيم حقيقيا.

ملية القيادة عند المراقب، المعلم، رئ�س يمكن قيام ع

المدرسة، موظف اإلدارة �� المدرسة الذين �انوا قدوة للطالب. 

يقوم المعلم ��ذه القيادة و��دف إ�� الطالب. وما الذي ي�ون 

أسلوب السلوك عند المعلم، سوف ي�ون مصدر السلوك من 

  ٩٧الطالب.

 ومن ن�يجة البحث، احتاج الطالب ذوي االحتياجات

ا��اصة إ�� القائد. وللطالب ذوي االحتياجات ا��اصة تمكن 

القيادة بطر�قة أسوة حسنة، بدون التن�يھ و�ستطيع أن ي�ون 

مستمرا. و�مكن أيضا تطبيق القيادة داخل الفصل. بجانب المعلم 

الذي ي�ون قدوة، �ناك قواد المسلمن الصا���ن. وذلك بطر�قة 

دي�ية، فيوجھ المعلم الطالب القصة أو ا���اية. أما القيادة ال

إلقامة الصالة و�ان مشرفا ل�م ف��ا، مثل عرض الصور من قواد 

  المسلم�ن الصا���ن.
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و�انت القيادة وسيلة للوصول إ�� �دف التعليم ألن حقيقة 

تر�ية اإلسالم �� نيل الرضا من اللھ ورفع المعاشرة �� ا��تمع 

يم األخالق الذي المتاسس ع�� الدين وتر�ية ا��تمع إ�� تصم

  ٩٨خلق�ا اللھ لإل�سان.

مساعدة ال��بية وتوجيھ الطالب ذوي االحتياجات ا��اصة بطر�قة  .٢

  التعو�د

عند عبد اللھ نا��، "طر�قة التعو�د �� ا��اولة �� تر�ية 

أما عند را�ايول�س، " طر�قة التعو�د ��  ٩٩وإعداد األطفال."

 ١٠٠الب."الكيفية ��عل الممارسة أو السلوك المع�ن للط

وعند أحمد تفس��، التعو�د �و طر�قة التعليم الدقيق، ولو 

يوجد النقد للو�� ��ذه الطر�قة أل��ا تر�ي الطالب للو�� بالتحليل 

الذي قام الطالب بھ. لذلك، البد �ذا التعو�د مع�ن إ�� الممارسة 

ا��سنة. وع�� المعلم الذي �علم منذ زمان، أن �عرف بأن التعو�د 

ومن ثم،  ١٠١لعبة ستؤثر الطالب لمارسة ذلك السلوك.ولو �ان بال

  �عرف بأن �ذه الطر�قة �� تكرار القيم ح�� ت�ون عادة. 

وأكدت ن�يجة البحث بأن �� مدرسة سم�� درمى الثانو�ة ذوي  

االحتياجات ا��اصة ماالنج توجد �ذه الطر�قة التعو�دية من 

تضمنة. و�مكن المعلم إ�� الطالب ألن ي�ونوا متعودين بالقيمة الم

تطبيق �ذا التعو�د �� ا��ياة اليومية. و�ف��ق الطالب ذوي 

االحتياجات ا��اصة �المعوق�ن أو المتوحدين بالطالب العادية. 

  ومثال القيادة �� الدعوة لصالة ا��ماعة �عد ان��اء وقت الدراسة.
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وقال معلم الفصل عند المقابلة، بأن كفاءة الطالب ذوي     

صة �المعوق�ن والمتوحدين ما زالت دن�ئة. و�ذا االحتياجات ا��ا

�س�ب درجة معدل الذ�اء الرخيصة أيضا. و�م يبطؤون �� �عو�د 

أنفس�م مع تلك القيم. وللطالب ذوي االحتياجات ا��اصة، ل�ست 

�ذه الطر�قة مجردة عن القيم الدي�ية فحسب، لكن عن القيم 

�عو�د�ا من نفس  اإليجابية األخرى. و�ذه القيم ت�ون �سيطة والبد

الطالب. ولطر�قة التعو�د الدي��، قامت المدرسة باالب��ال قبل 

  الدراسة و�عد�ا.

  شرح البيان ع�� ا��طاب لمش�لة واحدة .٣

ا��طاب �و إلقاء المواد شفا�يا. ولم تكن �ذه الطر�قة 

س�ئة إن �ستعد مستخدوم�ا استعدادا �افيا. ونلتقي ��ذه الطر�قة 

 ١٠٢السيما �� عملية التعليم. �� حياتنا اليومية، 

�ذه ال��قية التفصل بإلقاء المواد خطابيا إ�� مش�لة واحدة  

أو القيم المتضمنة. و�ذه العملية يقوم ��ا المعلم بلغة �سيطة 

ومف�ومة عند الطالب. واليمكن قيام �ذه العملية بنفس�ا لكن 

باالندماج بطرق أخرى. و�� مدرسة سم�� درمى الثانو�ة ذوي 

  حتياجات ا��اصة، يدمج المعلم طر�قة ا��طاب وال���نة.اال 

نقصان طر�قة ا��طاب للطالب ذوي االحتياجات ا��اصة  

�� عدم سرعة الف�م وتدقيقھ. و��ل �ذه المش�لة، استخدم 

  المعلم الدعائم لمرونة التعليم وعملية ترقية القيم.

  ةمناسبة درجة المواد بكفاءة الطالب وعدد المواعيد المتوفر  .٤

معيار اختيار المواد الدراسية المتطورة نظرا من �عي�ن 

 إس��اتيجية التعليم:
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  معيار ال�دف التوجي�� .أ

 �عب�� المواد متوفرة .ب

 االرتباط بحوائج الطالب .ت

 التناسب بأحوال ا��تمع .ث

 تحتوي المواد ع�� الناحية األدابية .ج

 المواد مرتبة �� النطاق وال��ت�ب المنظم الومنطقي .ح

ن المراجع الثابتة، ��صية المعلم المواد تصدر م .خ

 ١٠٣المتأ�ل وا��تمع.

تناسب المواد بكفاءة الطالب يحتاج إ�� اال�تمام ا��اص. 

ففي عملية التعليم، ت�ون المواد روحا فيھ. إن لم تكمل المواد، 

 فسوف لم تجري أ�داف التعليم كما يرام.

وللطالب ذوي االحتياجات ا��اصة الذي �انت كفاء��م 

أ�سط المعلم المواد و�ناسب بكفاء��م. وتوف�� الوقت رديئة، 

ا��طط �� ا��طة الدراسية ونظرا من البيانات ال��صية، 

  فيمكن للطالب أن يناسب المواد بكفاءة الطالب.

استخدام طر�قة التمثيل االجتما�� وال���نة واإلشارة البصر�ة  .٥

  الكث��ة

مصط�� ال���نة �� التعليم �ستخدم لتصو�ر طر�قة 

التعليم ال�� تب�ن غالبا عن الشرح الشف�� بالعمل ا��س�� أو 

إدارة األدوات. تجرب تلك األدوات أوال قبل إبان��ا. وأظ�ر المب�ن 

 ١٠٤تلك األدوات مع بيا��ا.
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طر�قة التمثيل االجتما�� وال���نة �� طر�قتان الم�شا��ت�ن 

ر و�مكن اندماج�ما. يد�� الطالب ع�� �ذه الطر�قة للعب األدوا

أثناء التعليم. طر�قة ال���نة �� توف�� المواد باستخدام وعرض 

العملية، الظروف أو األشياء المعينة. حقيقية �انت أم شب��ة. كال 

�ذه الطر�قت�ن تمكن الطالب أن يف�موا المواد �� عملية التعليم. 

المعلم الذي �علم مادة ال��بية اإلسالمية بمدرسة سمب�� درمى 

الحتياجات ا��اصة تدل ع�� أن باستخدام الدعائم الثانو�ة ذزي ا

�الوسيلة التعليمية، �ستطيع الطالب أم يف�موا المواد أجود من 

قبل. بجانب ذلك، تقام �ذه الطر�قة بوجود صالة الفردية امام 

الفصل. بل �م �ستمعون القصة عن ا��لفاء أمام الفصل 

  جماعة.

قة أن تقوم وأكدت ن�يجة البحث بأنھ ال �ستطيع للطر� 

بنفسھ، لكن البد باالندماج مع الطرق األخرى. و�� الطالب ذوي 

االحتياجات ا��اصة، �انت طر�قة ا��طاب، التمثيل االجتما��، 

  ال���نة �ستخدم حسب المواد الموجودة.

و�عد التنفيذ، احتيج التقو�م لمعرفة درجة التغي��، �ل  

ميم، االك�ساب، ي�ون نجاحا أم لم ين��. التقو�م بمع�� التص

وتوف�� المعلومات الم�مة ألخذ خيار القرار. بمثابة ذلك المع��، 

ظ�ر أن التقو�م �و العملية المصممة لنيل المعلومات أو 

  ١٠٥البيانات؛ ثم يؤخذ القرار اس�نادا من تلك البيانات.

تقو�م التعليم �و ا��طوة أوالعملية لتعي�ن معيار النجاح  

تقو�م  ١٠٦لتعليم لمدة المستوى الواحد.�� التعليم �عد عملية ا

التعليم �و العملية المرتبة، المستمرة، من أجل المراقبة، 
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الر�انة، وتقر�ر ا��ودة التعليمية إ�� العناصر التعليمية 

المتأسسة ع�� المذاكرة أوالمعاير المعينة، مسؤولية من عند 

لنيل وال�دف من التقو�م �� التعليم �و  ١٠٧المعلم كفاعل التعليم.

المعلومات الدقيقة عن مبلغ األ�داف التوج��ية لدى الطالب ح�� 

  .١٠٨تمكن ا��اولة المستمرة

ومن �نا، أقيم �ذا التقو�م بمدرسة سمب�� درمى الثانو�ة  

ذوي االحتياجات ا��اصة لمعرفة التغي��ات حول القيم اإلسالمية. 

من  و�ان �ذا التقو�م بوجود االمتحان ال��ا�ي. و�ذا صعب جدا

عند لطالب ذوي االحتياجات ا��اصة لنيل الن�يجة المطلو�ة. 

ومن طالب�ن �� الفصل، �ناك طالب �ستكمل دراستھ. لذلك، قام 

المعلم باالمتحان التكر�ري للطالب الذين لم يحصلوا ن�يجة 

مطلو�ة. ول�س �ذا التكر�ر مجرد االمتحان التحر�ري فحسب، بل 

  ت إ�� الطالب ألن �عملوا ��ا.�ان لينا. أعطى المعلم الواجبا

ولمعرفة نجاح القيم المتضمنة من عند المعلم، ينظر 

المعلم أ�ان التغي�� أم ال. ومن ن�يجة المقابلة من معلم الفصل، 

�عرف بأن �ناك �غي��ات �� أنفس الطالب. لكن �� �ذا الصدد، لم 

تكن تلك التغي��ات سر�عة كما تحدث �� الطالب من نفس العمر. 

قب المعلم القيم المتضمنة �� الطالب ذوي االحتياجات را

ا��اصة. �م ي�ادون ي�سون ما قد �علموه. لذلك، ع�� المعلم أن 

  ي�بھ الطالب عن القيم المتضمنة �ي ال تز�ل تلك القيم.

و�� إعطاء المواد ذوي االحتياجات ا��اصة �المعوق�ن 

وذلك أل��م  والمتوحدين، �ناك فرق بي��م و��ن الطالب العادية.

يبطؤون �� ف�م المواد �س�ب نوع مثلب��م. و�تعلق التغي�� 
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بالمعلم، حيث يف�م الطالب العادية �سرعة حاشا الطالب ذوي 

  االحتياجات ��اصة. 

العوامل الداعمة والرادعة �� ترقية القيم الروحية اإلسالمية للطالب   .ب

ذوي االحتياجات ذوي االحتياجات  ا��اصة بمدرسة سمب�� درمى الثانو�ة 

  ا��اصة ماالنج 

�ناك العوامل لتعي�ن نجاح ال��قية أو فشل�ا. و�التا��، سوف 

تذكر العوامل الداعمة والرادعة �� ترقية القيم الروحية اإلسالمية للطالب 

ذوي االحتياجات  ا��اصة بمدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات 

 ا��اصة ماالنج.

ترقية القيم الروحية الإلسالمية للطالب ذوي العوامل الدافعة ��  .١

  االحتياجات ا��اصة، م��ا:

لمدرسة الدافع إ�� ترقية القيم الروحية اإلسالمية. وذلك ابرنامج  .أ

مثل حفلة أيام اإلسالم الك��ى، حفلة رفع علم �ل اإلثن�ن، واالب��ال 

 قبل التعليم و�عده.

المدرسة �الكتب  الكتب الدراسية ا��يدة. بجانب ال��امج، مرافق .ب

 الدراسية �� العوامل الداعمة �� ترقية القيم الروحية اإلسالمية.

مشاركة مجتمع المدرسة والدعم البا�ر من الوالدين �� نجاح  .ت

برامج المدرسة. �ان المعلم والوالد و�ل س�ان المدرسة يلعب دورا 

 عظيما �� ترقية القيم الروحية افسالمية.

ية القيم الروحية اإلسالمية للطالب ذوي العوامل الرادعة �� ترق  .٢

 االحتياجات ا��اصة، م��ا:

قلة المرافق والب�ية التحتية الدافعة، خ�� تحتاج إ�� التصميم  .أ

ل��قية البناء من أجل تحقيق التعليم المتأ�ل المطلوب. ومن أجل 

ترقية �ل ال��امج الدافعة، صممت المدرسة ترقية البناء بوجود 

 م، غرفة التعليم، وغرفة الممارسة. تصميم غرفة المعل
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المرافق لميدان التطبيق الناقص. ح�� لم يجري التعليم كما يرام.  .ب

يحتاج إصالح مرافق المدرسة لتحقيق التعليم المتأ�ل. وحاولت 

 مدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة ماالنج

مزرعة، وحقل ل��قية المرافق �ا��قول للتطبيق. كميدان اللعبة، ال

 الموا���، وا��قل للتجر�ة.

نقصان المعلم والموظف. بجانب المرافق، �ناك مش�لة أخرى،  .ت

و�� نقصان المعلم والموظف. و�م يت�ون من المعلم، رجال 

اإلنتاج، رجال الطبية، رجال اإلدارة، رجال تنظيم البناء وا��ارس، 

                                                                                                                             ورجال الطباخة.                                    

  ا��لول  .ث

لعوامل الرادعة �� ترقية القيم الروحية اإلسالمية للطالب ولتقليل ا    

ذوي االحتياجات ا��اصة، قدم المعلم ا��ل بإكمال المرافق والب�ية 

 التحتية الموجودة من أجل الوصول إ�� ال�دف المرجوة. 

اإلس��اتيجية ال�� قام ��ا المعلم �� عملية ترقية القيم الروحية     

حتياجات ا��اصة بطر�قة التصميم، التنفيذ، اإلسالمية للطالب ذوي اال 

والتقو�م. و�ان التصميم بمطالعة البيانات ال��صية من حالة الدين، 

ا��سم، السي�ولو��، واالجتما��. ولنيل ز�ادة المعلومات، قام المعلم 

بجمع البيانات ا��ديدة لتفت�ش ذ�اء الطالب. ولنيل المعلومات ال�املة، 

م��ا: ا��دمة ل��ية، الك�ساب البيانات فمن ا��دمة األسرو�ة، 

  المستمرة عن ترقية القيم الروحية اإلسالمية.

و�ان تنفيذ ترقية القيم الروحية اإلسالمية للطالب ذوي     

االحتياجات ا��اصة ب��بي��م ع�� القيادة بطر�قة أسوة حسنة من عند 

ب المعلم �عرض السلوك ا��سن إ�� الطالب، والتن�يھ ح�ن فعل الطال 

باألعمال الس�ئة. ومساعدة تر�ية الطالب وتوج���م بالتعو�د إ�� قيام 
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الصالة جماعة، االنضباط، التنظيم، وقبل أيدي الوالدين. وشرح البيان 

  ع�� ا��طاب عن مش�لة واحدة بلفة �سيطة.

خيار المواد للكشف ع��ا مناسبة بالمن�� الدرا���، باستخدام     

يم القصة عن ا��لفاء ثم يمثلو��ا �� طر�قة التمثيل االجتما�� بتقد

الصالة فرديا أمام الفصل، واإلشارات البصر�ة الكث��ة. ولمعرفة نجاح 

عملية ترقية القيم الروحية، قام المعلم بالتقو�م ع�� طر�قة االمتحان 

  التحر�ري، والمراقبة باستخدام لوحة المراقبة.

لة أيام اإلسالم العوامل الداعمة �� ترقية القيم الروحية �� حف    

الك��ى، حفلة رفع العلم �ل اإلثن�ن، االب��ال قبل التعليم و�عد�ا، الكتب 

المتوفرة، مشاركة س�ان المدرسة، والدعم من من الوالدين �� تحقيق 

نجاح التعليم. أما العوامل الرادعة �� قلة المرافق والب�ية التحتية، 

قص. وا��ل من �ذه المرافق ��قل التطبيق، والمعلم والموظف النا

  العوامل �و إكمال المرافق والب�ية التحتية الموجودة. 
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  الباب السادس

  ا��اتمة البحث

  ا��الصة .أ

األس��تيجية المستخدمة من عند المعلم ل��قية القيم الروحية  .١

للطالب ذوي االحتياجات ا��اصة ت�ون �� ش�� ا��طوات، و�� 

طوة التصميم تالحظ البيانات التصميم، التنفيذ، والتقو�م. خ

ال��صية، ا��دمة األسرو�ة. و�� خطوة التنفيذ، استخدم المعلم 

طر�قة أسوة حسنة �عرض الصور من القواد المسلم�ن الصا���ن، 

طر�قة ال���نة والتمثيل من الصلوات المكتو�ة، �علم الطالب مادة 

ثل الصالة ثم يطبقو�ا، باستخدام طر�قة التمثيل االجتما��، م

التمثيل ���صية قواد المسلم�ن، ثندم �ستخدم الدعائم الكث��ة. أما 

�� خطوة التقو�م، استخدم المعلم طر�قة المراقبة بالتعاون مع لوحة 

 المراقبة.

 �� الدين واإلجتماع كمثل العوامل الداعمة �� ترقية القيم الروحية .٢

الب��ال قبل حفلة أيام اإلسالم الك��ى، حفلة رفع العلم �ل اإلثن�ن، ا

التعليم و�عد�ا، الكتب المتوفرة، مشاركة س�ان المدرسة، والدعم 

عند من من الوالدين �� تحقيق نجاح التعليم. أما العوامل الرادعة 

�� قلة المرافق والب�ية الطالب ذو اإلحتياجات ا��اصة من ا��ارجية 

ا و أم التحتية، المرافق ��قل التطبيق، والمعلم والموظف الناقص.

 من الداخلية �� شذوذ من ا��سمية والفكر�ة والعقلية واإلجتماعية. 

 وا��ل من �ذه العوامل �و إكمال المرافق والب�ية التحتية الموجودة.
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 االق��احات .ب

 للطالب بمدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة  .١

وي ا��ماسة للتعليم �� المفتاح لنجاح التعليم عند الطالب ذ  

االحتياجات ا��اصة. لذلك، ير�� ل�م أن يث�توا حماس��م من أجل 

 نجاح�م التعليم

  لمدرسة سمب�� درمى الثانو�ة ذوي االحتياجات ا��اصة .٢

لن تن�� ا��اولة ل��قية القيم الروحية إال بمشاركة جميع النوا��.   

لذلك، ير�� للمدرسة أن تحقق المرافق والب�ية التحتية ال�افية، ثم 

 ادة المعلموالموظف ألجل إكمال ترقية القيم الروحية. ز�

  للمعلم .٣

ير�� من المعلم أن ير�� اح��اف�م كفاعل العملية ل��قية القيم   

 الروحية اإلسالمية.
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 ��ة ال�شر�ف

   عبد اللھ مالك إبرا�يم:     االسم

  ١٤١١٠٠٢٠:   رقم القيد

  سالمية: ال��بية اإل   الشعبة

  الماجست�� امام مسلم�ن: الدكتور ا��اج   المشرف

�بّية اإلسالمّية ل��قية : موضوع البحث
ّ
م الفصل �� الماّدة ال�

ّ
اس��اتيجّية معل

انوّ�ة لطالب ذوي اإلحتياجات ا�ليمة الروحّية اإلسالمية الق
ّ
�اّصة �� المدرسة الث

 سمب�� درمي ماالنق اإلحتياجات ا��اّصة ذوي 

  توقيع  مادة ال�شر�ف  التار�خ  رقم

    الفصل األول, الثا�ي, الثالث   ٢٠١٨أبر�ل  ٢٠  ١

    ت��يح الفصل األول, الثا�ي, الثالث  ٢٠١٨أبر�ل  ٢٧  ٢

    أدوات جمع البيانات  ٢٠١٨ل أبر� ٢٧  ٣

    الفصل الرا�ع  ٢٠١٨مايو  ٠٤  ٤

    الفصل ا��امس  ٢٠١٨مايو  ١١  ٥

    الفصل السادس  ٢٠١٨مايو  ١١  ٦

    ت��يح الفصل الرا�ع, ا��امس, السادس  ٢٠١٨مايو  ١٨  ٧

    ت��يح الفصل األول ح�� السادس  ٢٠١٨مايو  ٢٥  ٨

  م٢٠١٨يو�ي  ٠٤ماالنق, 

  عرفھ                                              وفقھ              

  رئ�س قسم ال��بية اإلسالمية    المشرف                                         

  

  رنوا الماجست��االدكتور م                        الماجست�� امام مسلم�نالدكتور  

 ١٩٧٢٠٨٢٢٢٠٠٢١٢١٠٠١ رقم القيد:         ١٩٦٦٠٣١١١٩٩٤٠٣١٠٠٧ رقم التوظيف: 



 

 

Instrumen Wawancara 

1. Sejarah Sekolah 

2. Profil Sekolah 

3. Visi dan Misi Sekolah 

4. Denah Sekolah 

5. Data Siswa 

6. Data Guru 

7. Data tentang Kegiatan Sekolah 

8. Struktur Organisasi Sekolah 

9. Fasilitas 

10. Penghargaan yang pernah di peroleh 

Kepala Sekolah 

A. Strategi guru kelas PAI dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual 
siswa berkebutuhan khusus di SMALB Sumber Dharma Malang 

1. Bagaimana kondisi latar belakang keagamaan keluarga siswa 
SMALB Sumber Dharma Malang? 

2. Program apa saja yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai-
nilai spiritual Agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus di 
SMALB Sumber Dharma Malang? 

3. Kurikulum apa yang diterpakan di SMALB Sumber Dharma 
Malang? 

4. Pelajaran apa saja yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan 
nilai-nilai spiritual Agama Islam di SMALB Sumber Dharma 
Malang? 

5. Bagaimana perkembanngan akhlak dan sikap siswa di kelas 
maupun diluar kelas? 

6. Bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan nilai-nilai 
spiritual Agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus di SMALB 
SUmber Dharma Malang? 

7. Bagaimana ketertiban di SMALB Sumber Dharma Malang? 

8. Bagaimana keseharian siswa dalam bersikap baik disekolah? 



 

 

9. Bagaimana perkembangn akhlak siswa dalam bersikap baik 
disekolah? 

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat strategi guru kelas PAI 
dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual siswa berkebutuhan khusus 
di SMALB Sumber Dharma Malang 

1. Apa saja kendala dalam menghadapi siswa yang bermacama-
macam ketunaannya? 

2. Apa saja pelanggaran yang paling sering dilakukan siswa 
berkebutuhan khusus di SMALB Sumber Dharma Malang? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan 
nilai-nilai spiritual agama islam di SMALB Sumber Dharma 
Malang? 

4. Bagaimana situasi yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk 
mengatasi faktor yang menghambat proses peningkatan nilai-nilai 
spiritual Agama Islam bagi siswa berkebutuhan khusus di SMALB 
Sumber Dharma Malang? 

Guru Pendidikan Agama Islam 

A. Strategi guru kelas PAI dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual 
siswa berkebutuhan khusus di SMALB Sumber Dharma Malang 

1. Bagaimana guru mempelajari catatan pribadi siswa berkebutuhan 
khusus mulai dari keagamaan, kondisi fisik, psikologis maupun 
sosialnya? 

2. Bagaimana guru mempelajari kemampuan kecerdasan siswa 
berkebutuhan khusus? 

3. Bagaimana guru mempelajari layanan keluarga mulai dari terapi 
dan kesehatan siswa berkebutuhan khusus? 

4. Bagaimana strategi guru kelas mata pelajaran PAI dalam 
meningkatkan nilai-nilai spiritual Agama Islam bagi anak 
berkebutuhan khusus di SMALB Sumber Dharma Malang? 

5. Bagaimana guru mempelajari proses peningkatan nilai-nilai 
spiritual Agama Islam dari keluarganya? 

6. Bagaimana guru membimbing siswa berkebutuhan khusus melalui 
keteladanan? 

7. Bagaimana menanamkan dalam diri siswa akan pentingnya sebuah 
figur teladan? 



 

 

8. Apakah dengan teknik uswatun hasanah, demonstrasi dan 
dramatisasi bisa tertanam didalam diri siswa tentang nilai-nilai 
spiritual Agama Islam? 

9. Bagaimana cara guru membantu membimbing dan mengarahkan 
siswa berkebutuhan khusus dengan metode pembiasaan? 

10. Apakah dengan metode ceramah bisa menyelesaiakan suatu 
masalah yang dihadapi siswa berkebutuhan khusus? 

11. bagaimana guru harus menyesuaikan tingkat materi dengan 
kemampuan siswa dari alokasi waktu yang disediakan? 

12. Apakah guru menggunakan metode sosiodrama dan dramatisasi? 

13. Apakah perubahan tingkah laku siswa berkebutuhan khusus telah 
terjadi? Atau belum? 

14. Apa saja macam-macam evaluasi yang digunakan di SMALB 
Sumber Dharma Malang? 

15. Teknik penilaian apa saja yang digunakan di SMALB Sumber 
Dharma Malang? 

16. Instrumen penilaian apakah yang diguakan di SMALB Sumber 
Dharma Malang? 

17. Apakah cakupan nilai-nilai sikap yang digunakan di SMALB 
Sumber Dharma Malang? 

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat strategi guru kelas PAI 
dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual siswa berkebutuhan khusus 
di SMALB Sumber Dharma Malang 

1. Apa saja faktor yang mendukung strategi guru kelas mata pelajaran 
PAI dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual Agama Islam bagi 
siswa berkebutuhan khusus di SMALB Sumber Dharma Malang? 

2. Adakah program sekolah yang dapat mendukung strategi guru 
kelas mata pelajaran PAI dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual 
Agama Islam bagi siswa berkebutuhan khusus di SMALB Sumber 
Dharma Malang? 

3. Apa saja faktor yang menghambat strategi guru kelas mata 
pelajaran PAI dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual Agama 
Islam bagi siswa berkebutuhan khusus di SMALB Sumber Dharma 
Malang? 



 

 

4. Bagaimana solusi yang dilakukan guru kelas mata pelajaran PAI 
untuk mengatasi faktor penghambat strategi guru kelas mata 
pelajaran PAI dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual Agama 
Islam bagi siswa berkebutuhan khusus di SMALB Sumber Dharma 
Malang? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Kelas 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ruang Perpustakaan 

 

Ruang Kepala Sekolah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar Mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Belajar Mengajar 



 

 

 

Berdoa Sebelum Pulang 

 

Bersalaman sebelum pulang 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Sri selaku guru kelas XII SMALB Sumber Dharma 
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