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ثلا ثلا بابلا

ثحبلا ةيجهنم

ثحبلا عون و لخدملا .1

فلؤملا موقييناديملا ثحبلا يناديملا ثحبلا ثحبلا اذه لمشي

ةرشابم تاقيقحت ءارجإ قيرط نع ناديملا نم تانايبلا عمجب

اذهب ةلص اهل يتلا ةفلتخملا الت كشملا نع ثحبلل لا جملا يف

ال يذلا ثحبلا وهو ،1 يعون جهن وه مدختسملا جهنلا ،و ثحبلا

. تاباسحلا مدختسي

ةيثحب تاءارجإ اهنأب ةيعونلا تايجهنملا رولياتو نادجوب فرعي

نم ةيوفش وأ ةبوتكم تاملك لكش يف ةيفصو تانايب جتنت

ددح ، فيرعتلا اذه عم اًيشامت . هتظح مال نكمي كولسو سانلا

اال مولعلا يف صاخ ديلقت وه يعونلا ثحبلا نأ رلليمو كريك

يف ةيرشبلا تاظح ال ملا عىل يساسأ لكشب دمتعي ةيعامتج

. هتاحلطصم يفو مهتقطنم

لكشب دمتعي ثحب هنأ ىلع ينقتلا يعونلا ثحبلا ريسفت نكمي
2. اهتاحلطصم يفو اهتغل يفةيرشبلا ةظح ال ملا ىلع يساسأ

1LaxyMoleong.M.A.MetodologiPenelitianKualitati.Edisirevisi.Bandung:Remaja
RosdaKarya.2009.hal.03

2Ibid.,hal.04
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ثحبلا ناكم .2

يتلا رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا وه ةساردلا عقوم

، كوغنوب ةيحان ، ناجنوبمغ ةيرق ، وجيرلا جيت ةيرق يف عقت

األ ةسسؤم ألن انه ثحبلا نوثحابلا ذخأي 3. راتيلب ةعطاقم

ةيلمع يف نكلو ماعلا ميلعتلا تاسسؤمل ساسأ يه رهز

وأ ةيلخادلا سرادملا هبشي يذلا ملعتلا تنمضت ملعتلا

ىلع ةمئاقلا ةيمسرلا ةيميلعتلا تاسسؤملا مساب ةفورعملا

تجردأ ، ةماعلا داوملا ملعت يف كلذل . ةيلخادلا سرادملا

باتكلا ملعتت يتلا ةزيمملا ةيلخادلا اهتسردم نم ةدام اًضيأ

رفص. األ

ثحابلا روضح .5

وه ثحبلا ةادأ وأ ةادأ حبصي يذلا يعونلا ثحبلا يف

ىلع لمعي ، كصلا رشبك نويعونلا نوثحابلا . هسفن ثحابلا

، تانايبلل ردصمك . نيربخملا ددح ، ثحبلا زيكرت ديدحت

ليلحتو ، تانايبلا ةدوج مييقتو ، تانايبلا عمج تاينحنم

جئاتنلا نأشب جئاتنلا الص ختساو تانايبلا ريسفتو ، تانايبلا

ثحابلا ،امقهلاMoleongوه لثملا بواهيلإ تلصوت يتلا

تانايبلا عمج ليلحت ذيفنتو ذيفنت كلذكو ثحاب ألهن ةادأك
4. هثحب جئاتن يف اًدئار حبصأ اًريخأو تانايبلا ريسفتو

3Observasilapanganpadatanggal23Oktober2019
4Ibid.hal.225



3

تانايبلا رداصمو تانايبلا د.

يه: ةساردلا هذه يف تانايبلا رداصم

ةيلو األ تانايبلا (1

تانايبلا رفوت يتلا تانايبلا رداصم يه ةيساس األ رداصملا

تانايبلل رشابملا ردصملا .امأ تانايبلا يعماج ىلإ ةرشابم

ةسردملا ، ةسردملا ةريدم نم نوثحابلا اهيلع لصح يتلا

الب. ،وطلا راتيلب كوغنوب رهز، األ ةيم اإلسال ةطسوتملا

ةيوناثلا تانايبلا ب)

ىلإ ةرشابم تانايب رفوت ال رداصم يه ةيوناثلا رداصملا

صاخشأ خالل نم لا ثملا ليبس ىلع ، تانايبلا يعماج

تادنتسملا نمضتت . تادنتسملا خالل نم وأ نيرخآ

ةسردملا فيرعت فلمو ، ةسردملا عقوم ةمدختسملا ،

مدختسيو ، اهتلا سرو ةسردملا ةيؤرو ، ةسردملا خيراتو

لا مكتساو جئاتنلا زيزعتل ةيوناثلا تانايبلا هذه نوثحابلا

اهيلع روثعلا مت يتلا تامولعملا .

تانايبلا عمج تاينقت ه.

ةلباقم وأ ةلباقم        أ.

لوصحلل ةلباقملا ب مئاقلا هب موقي راوح نع ةرابع ةلباقملا ةقيرط
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لكش يه ةلباقملا . ةلباقملا ءارجإب مئاقلا نم تامولعم ىلع

ديري اًصخش لمشت ، نيصخش نيب لصاوتلا لا كشأ نم

األ حرط قيرط نع رخآ صخش نم تامولعم ىلع لوصحلا

كلت ةساردلا هذه يفو . ةنيعم فادهأ ىلع ءانب ، ةلئس

الت باقملا و ةقمعتملا الت باقملا يه تيرجأةلباقملا

خالل نم تامولعملا وأ تانايبلا عمجل ةقيرط يهةقمعتملا

ةروص ىلع لوصحلا فدهب ، ربخملا عم ةرشابم ةلباقم

ةلباقمب ثحابلا موقيس انه . ةساردلا ديق عوضوملل ةلماك

. ةحلا ص تانايب ىلع لوصحلل نيملعملا البو طلا

ةبقارملا ةقيرط       ب.

قيرط نع تانايبلا عمجةقيرط وأ ةينقت يه ةبقارملا ةقيرط

اهمدختسي يتلا ةقيرطلا هذه . ةيراجلا ةطشن األ ةبقارملا

و ةماعلا ةسردملا ةروص لوح تانايب ىلع لوصحلا بتاكلا

لك ثحابلا بقاري فوس ،خلا. ةيتحتلا ةينبلا و قفارملا

اإلسال ةطسوتملا ةسردملا اهب موقت ةطشنأو ةيميلعت ةيلمع

. سلط األ ىوتسم ىلع ةصاخ رهز األ ةيم

قيثوتلا ةقيرط        ج.

وأ تاموسر وأ تاباتك لكش يف تادنتسملا نوكت نأ نكمي

ثحابلا ديري ةقيرطلا هذهب 5. صخشل ةمخض لا معأ

5Sugiyono.CetakaVIII.MetodePenelitianKuantitatifdan
R&D.Bndung:Alfabeta.2009.
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هخيرات نع ةسوململا تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا

امو ةيميظنتلا هتينبو هتلا سرو هتيؤرو يفارغجلا هعقومو

قئاثو لكش يف تانايب يأ عمجب ثحابلا موقي كلذ.مث ىلإ

مت يتلا قيثوتلا تانايبو تاسسؤملا نم تانايبلا نم

. ةبقارملا ةيلمع ءانثأ اهيلع لوصحلا

ةينفلا تانايبلا ليلحت .1

تانايبلا ةقيرطب عيمجتلا و ثحبلا ةيلمع وه تانايبلا ليلحت

ال التوملا باقملا نم اهيلع لوصحلا متي يتلا ةيجهنملا

يف تانايبلا ميظنت خالل نم ، قئاثولا و ةيناديملا تاظح

يفاأل فيلأتلا ،و فيلوتلا ،و تادحولا يف فصولا ،و تائف

الص ختساو ، هتسارد متيس امو مهم وه ام رايتخاو ، طامن

. نيرخ واآل كسفن اهمهفت ةلوهسب جئاتنلا

امك يه لا جملا اذه يف نوثحابلا اهب موقي يتلا تاوطخلا

يلي:

تانايبلا عمج أ.

ال باقملا مادختساب نيثحابلا لبق نم تانايبلا عمج ءارجإ مت

عمجب ثحابلا موقيس اذل . قيثوتلا و ةظح ال توملا

خالل نم ثحبلا ةيلمع يف ةمدختسملا تانايبلا عيمج

ىتح سرادملا يريدمو نيملعملا البو طلا التعم باقملا

hal.240
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. اهيلع لوصحلا مت يتلا تانايبلا ةحص نم دكأتلا نكمي

ةسردملا يف متي طاشن لك ثحابلا بقاري مث

وأ لصفلا جراخ ءاوس رهز، األ ةيم اإلسال ةطسوتملا

يف طاشن لك عمجب نوثحابلا موقيسو . لصفلا لخاد

لا. جملا اذه يف تانايبلا زيزعت جئاتنك قيثوت لكش

تانايبلا ضيفخت      ب.

ءايش األ رايتخاو صيخلتلا تانايبلا ليلقت ينعي

نع ثحبا ، ةمهملا ءايش األ ىلع ،زكر ةيسيئرلا

ةيفصتب ثحابلا موقي مث . طامن واأل تاعوضوملا

ثحبلا ةيلمع ءانثأ اهيلع لوصحلا مت يتلا تانايبلا

   . همهف لهسيو الً يصفت رثكأ فشك ىلإ

تانايبلا ضرع     ج.

يتلا تامولعملا نم ةعومجمك انه دودحم تانايبلا ضرع

. تاءارج اإل بحسو جئاتنلا الص ختسا ةيناكمإ حيتت

تانايبلا ميظنت نكمي ثيحب تانايبلا ميدقت متي

. ةلوهسب اهمهفو

تاجاتنتس اال بحس     د.
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نكت مل ةديدج ةجيتن وه يعونلا ثحبلا يف جاتنتس اال

جئاتن نوثحابلا جتنتسي فوس لبق. نم ةدوجوم

يف ثوحبلا ءارجإ دعب اهيلع لوصحلا مت يتلا ثوحبلا

رهز. األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا

تانايبلا ةحص نم ققحتلا ز-

ةبولطملا صحفلا تاينقت ( ةيقوثوم ) ةحص ديدحت يف

نم ددع ىلع شيتفتلا ةينقت قيبطت دمتعي . تانايبلل

نوكت ىتح ، يأرلا اذه ىلع ًءانبو . ةددحملا ريياعملا

،6 ةحلا ص تانايب لقحلا نم اهعمج مت يتلا تانايبلا

يلا: تلا وحنلا ىلع تانايبلا نم ققحتلا ثحابلا لواحيس

ةكراشملا ديدمت .1

ثحبلا لا جم يف نيثحابلا ءاقب ينعي ةكراشملا عيسوت

ةكراشم ددحتس . تانايبلا عمج عبشت ققحتي ىتح

متيس يتلا تاجاتنتس واال تانايبلا ناديملا يف نيثحابلا

، ةليوط ةينمز ةرتف يف ثحبلا نم ديزمل . اهيلع لوصحلا

اال متكا رثكأ اهيلع لوصحلا مت يتلا تانايبلا نوكتس

. ةحلا صو

لا جم يف نيثحابلا ءاقب ينعي ةكراشملا عيسوت

، كلذ مت .اذإ تانايبلا عمج عبشت ققحتي ىتح ثحبلا

6sugiyono,metodepenelitiankualitatifdanR&D,(Bandung:alfabait,2012),

hal.225
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دحيو ، قايسلا ىلع نيثحابلا ريثأت لخدت نم دحيسف

األ راثآ نع ضوعيو ، ثحابلا ( تازيحت ) ءاطخأ نم

. ةيظحللا تاريثأتلا وأ ةيداعلا ريغ ثادح

ثحابلا هاجت تاعوضوملا ةقث ينبيس ةكراشملا دادتمابو

ةقثلا نإف ، كلذ ىلإ ةفاض .باإل مهسفنأ نيثحابلا ةقث كلذكو

ةادأ يهو موي لك ثدحت ريوطت ةيلمع يه نيثحابلا ب ةقثلا و

ليبس ىلع ، عوضوملا بناج نم أطخلا و ةبرجتلا عنمل

ةظح مبال ثحابلا موقي .مث رهاظتلا و عادخلا و بذكلا لا ثملا

األهزر ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف ةطشن األ ةبقارم وأ

. ثحبلا ةرتفك نيرهش ةدمل

مت يتلا تانايبلا ىلع ثحابلا زكري ، ةلا حلا هذه يف

يتلا تانايبلا تناك اذإ ام رابتخا فدهب اًقباس اهيلع لوصحلا

ال مأ ةحيحص لقحلا ىلإ ةدوعلا دعب اهيلع لوصحلا مت ،

ىلع لوصحلا وه طاشنلا اذه نم ضرغلا ال. مأ ةريغتم

ةقوثوم تانايب .7.

بقارملا ةرباثملا .2

قرطب تاريسفتلا نع رارمتساب ثحبلا ينعي ةظح ال ملا تابث

. تقؤملا وأ رمتسملا ليلحتلا ةيلمعب قلعتي اميف ةفلتخم

رارمتسا فدهي . نكمي ال امو هباسح نكمي ام نع ثحبا

7LexyJ.Moleong,MetodePenelitianKualitatif,(Bandung:RemajaRosdakarya,

2011),hlm.327
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فقوم يف رصانعلا و صئاصخلا ىلع روثعلا ىلإ ةبقارملا

مث اهنع ثحبلا متي يتلا ةيضقلا وأ ةلكشملا ب ةلصلا قيثو

.8 ليصفتلا نم ديزمب ءايش األ هذه ىلع زيكرتلا

ذيفنت متي رهز يفاأل ثحبلا جئاتن ىلإ ةيادبلا نم ثحبلا يف

ةبقارملا قيرط نع نيثحابلا لبق نم تاظح ال ملا ةرباثم

اذه عبتيو . ثحبلا ةيلمع لا وط رارمتساو ةقدو ةيانعب

ريغ ءايش األ بنجتل ةقمعتمو ةفثكم الت باقم ءارجإ طاشنلا

. فييزتلا وأ بذكلا لثم ، اهيف بوغرملا

ثيلثتلا .3

. رخآ اًئيش مدختست تانايبلا ةحص نم ققحتلل ةينقت وه ثيلثتلا

متي . تانايبلل ةنراقمك وأ ققحتلا ضارغ أل تانايبلا جراخ

اهعمج مت يتلا تانايبلا ةنراقم وأ جمد خالل نم ثيلثتلا

ةحلا ص اهيلع لوصحلا مت يتلا تانايبلا نوكت ثيحب

هذه يف ةمدختسملا ثيلثتلا ةينقت اًقح. ةيعوضومو

و ةنراقم خالل نم يأ ، ثيلثتلا ةقيرط يه ةساردلا

مت يتلا تامولعملا يف ةقثلا ةجرد نم ىرخأ ةرم ققحتلا

قيثوتلا تانايبو ةلباقملا تانايب نم اهيلع لوصحلا

. ةبقارملا تانايبو

8LexyJ.Moleong,MetodologiPenelitian...hlm.329
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ةعبرأ كانه LexyJ.Meleong هباتك يف نيزنيدل اقفو

، رداصملا عم بيقثتلا يهو ، ثيلثتلا تاينقت نم عاونأ

عم ثيلثتلا و نيققحملا عم ثيلثتلا ، بيلا عماألس ثيلثتلا

ثيلثت نوثحابلا مدختسا ، ةساردلا هذه يف . تايرظنلا

يف ةقثلا ةجرد صحفو ةنراقم ينعي امم ردصملا

تاودأ خالل نم اهيلع لوصحلا مت يتلا تامولعملا

. يعونلا ثحبلا يف ةفلتخم تاودأو

ةرم ققحتلا و ةنراقم ينعي رداصملا عم ثيلثتلا

لوصحلا مت يتلا تامولعملا يف ةقثلا ةجرد نم ىرخأ

. يعونلا ثحبلا يف ةفلتخملا تاود واأل نمزلا ربع اهيلع

خالل: نم كلذ قيقحت نكمي

. ةلباقملا تانايبب ةظح ال ملا تانايب ةنراقم أ.

. ءافخلا يف هلوقي امب نلعلا يف سانلا هلوقي ام ةنراقم ب.

هنولوقي امب ثحبلا حةلا نع سانلا هلوقي ام نراق ج.

. تقولا لا وط

رظن تاهجوو ءارآب هروظنمو صخشلا عضو ةنراقم د.

صاخش واأل نييداعلا صاخش األ لثم صاخش أل ةفلتخم

دارفأو ءايرث واأل ىلعأ وأ يوناث ميلعت ىلع نيلصاحلا

. ةموكحلا

ةلص. تاذ ةقيثو تايوتحم عم ةلباقملا جئاتن نراق ه.
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ام ةظح مال نكمي ، تاينقتلا و رداصملا ثيلثت خالل نم

اذإ ال. مأ تانايبلا سفن رفوت رداصملا تناك اذإ

لوقلا نكميف ، تانايبلا سفن نيربخملا مدق

ةحيحص / ةحلا /ص ةقوثوم تانايبلا .نأ

ثحبلا لحارم .6

ام يعونلا ثحبلا لحارم لمشت نأ بجي ، غنويلومل اًقفو

يلي:

ناديملا لبق ام ةلحرم        أ.

لكاشملا عاون األ عيمج ىلإ هابتن اال يه ناديملا لبق ام ةلحرم

ةطشن األ نوثحابلا قرغي نأ لبق تادادعتس اال عاونأ عيمجو

ةرادإو ، ةيثحبلا تاميمصتلا عيمجت : لكش يف ةيثحبلا

األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردملا صيخارتلا

مادختساو رايتخاو ، فورظلا مييقتو فاشكتساو رهز

. ثحبلا تادعم دادعإو ، نيربخملا

يناديملا لمعلا ةلحرم  ب.

مهف يف اًداج نوكي نأ ثحابلا ىلع بجي ، ةلحرملا هذه يف

لوخدو ، هدوهجو هتوق لكب هسفن دادعإو ةساردلا ةيفلخ

. تانايبلا عمج ءانثأ ةكراشملا خالل نم لقحلا

تانايبلا ليلحت ةلحرم      ج.
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اًضيأ تانايبلا ليلحت موهفم حرط ،مت ةلحرملا هذه يف            

روثعلل ةلوذبملا دوهجلا ب دشرتسا تانايبلا ليلحتنأ ةجحب ،

. تاجاتنتس واال تانايبلا ىلع


