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 امحاب امثامر

 مهنج امححر

 هوع امححر امفطل الأول : 

لة و . يوغيامححر ام  وُذا امححر ُ يه حبر ثًذج تَاانت وضفِة ىف شلك ُذٍ امعًر

امححر اذلي ال امححر اميوغي ُو . أأو امالكم من الأشخاص املشِودٍن لكٌلت املكذوتة

53ٌس خخدم احلساابت.
( امححر اميوغي ُو حبر هيدف Sukmadinataسمكدًياات )وفلا م  

ىل وضف وحتوَل امظواُر والأحداث والأوشعة االإحامتغَة واملواكف واملؼخلدات وامخوضورات  اإ

.ػاتمو وأأفاكر االإفراد واجمل
54

جناز ثؼمل انوغة امؼرتَة تني  ذكر ُذا امححر اميوغي لأن ثطف اإ  ًو

 ظالب خرجيي املؼِد وغري خرجيي املؼِد. 

 واوكاثَامححر ماكن امفطل امثاين : 

 لوعان كمي امشارع ىفكيداري، وثلع  امؼة ساللالمِة احلكومِةاجل ىفُذا امححر ًيفذ 

يس. وفلًا مرتكزي امححر، حركز ُذا امححر ػىل ادلٍن ابروغا ك  يداري حٌوب امرشق لوالٌو

ذ ف. ومت ثيساللالمِة احلكومِة كيداري انوغة امؼرتَة جلكَة امرتتَة وػمل امخدٌرس ابجلامؼة شؼحة 

 هدوة امللرتح.  ىفشِر مٌذ أأخرج ملرر أأ  زالزة ُذا امححر

 مطدر امحَاانتامفطل امثامر : 

ىل كسمني، ٌُل ةطيف املؤمفث  امححر ُذايف   :مطدر امحَاانت اإ

                                                 
53

 Lexi J, Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 

Hlm 2 
54

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), Hlm 60 
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 مطادر امحَاانت الأومَة .1

يه امحَاانت اميت مت احلطول ػوهيا مدارشة من موضوع امححر،  الأومَةامحَاانت 

ات مدارشة ابل خخدام يف ُذٍ احلاةل حيطل امحاحر ػىل امحَاانت أأو املؼووم

اميت ثؼَُهنا. الأداة
55

حمارض/حمارضة انوغة  ومطدر امحَاانت ىف ُذا امححر 

  ظالب خرجيي املؼِد وغري خرجيي املؼِد.امؼرتَة و 

ة .2  مطادر امحَاانت امثاهًو

ة يه امحَاانت أأو املؼوومات اميت مت احلطول ػوهيا ثشلك غري  امحَاانت امثاهًو

مدارش من موضوع امححر امؼام واذلي ًخكون من امَِلك امخيظميي نوحَاانت 

ا املخؼولة هبذا امححر. الأرش َفِة واملسدٌدات وامخلاٍرر وامكذة وغرُي
56

ًمت  

ة غن ظًرق امححر غري املحارشاحلطول ػىل مطادر امح  من خالل  َاانت امثاهًو

ولعاء أأو احلطول ػوهيا وجسجَوِا من أأظراف أأخرى. ًمت احلطول ػىل 

ة ىف ُذا امححر من خالل الأاثر املكذوتة اميت هفذت  مطادر امحَاانت امثاهًو

 تلراءة امكذة الأدتَة واموكائق وامكذاابت اميت ًخؼوق مبشالك امححر.
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 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

hlm 79 
56

 Ibid, hlm 79. 
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 ثلٌَة مجع امحَاانتامفطل امراتع : 

أأوشعة امححر لأن امغرض من امححر ُو  ىفمجع امحَاانت يه أأمه مرحةل  ثلٌَة

احلطول ػىل امحَاانت.
57

امخلٌَة  ةنوحطول ػىل امحَاانت امالزمة ملأُداف، ٌس خخدم املؤمف 

 امححر امخامَة: 

 املراكدة  .1

لة دلع امحَاانت من خالل  ذ فِمالحظة موضوع امححر، ميكن ثي املراكدة يه ظًر

58ثشلك مدارش أأو غري مدارش.
 

لة م  شؼحة انوغة  ىفؼموَة ثؼمل انوغة امؼرتَة ت املخؼولة  لدم نومؼووماتدة مكفُِذٍ امعًر

س ابجلامؼرتَة   . امؼة ساللالمِة احلكومِة كيداريجلكَة امرتتَة وػمل امخدٌر

 امللاتةل .2

ىل املوضوالت مدارشة تني امحاحثة يه امللاتةل لة مجع امحَاانت حمخاخة اإ .واملوضوع ظًر
59

 

زيني ) امسائل واجملة( ابلأغراض املؼَية.  أأو امللاتةل يه احملادزة اميت جتري تني اإ

ة مدارشة  يف ُذا امححر، أأحرى امحاحثة ملاتالت غن ظًرق ظرح أأل ئةل شفًو

ػىل الأشخاص اذلٍن ًؼخربون كادٍرن ػىل ثلدمي مؼوومات واكؼَة ودكِلة، واملؼوومات 

املعووتة يه املؼوومات اميت حيخاهجا املؤمفة خبطوص اكئن أأو ظاُرة. ثمت امللاتةل من 

                                                 
57

 Amos Neolaka, Metode Penelitian Dan Statistik, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  Cet.1 

h. 111 
58

 Mohammad Ali, Penelitian Kependidikan : Prosedur dan Strategi, (Bandung : Angkasa, 1982) 

hlm. 91 
59

 Koentjaraningrat , Metode-metodePenelitian masyarakat (Jakarta:  Gramedia, 1997), h. 102. 
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ػداد كامئة من الأل ئةل. يف ُذا امححر، اكن اخملرٍبن اذلٍن متت ملاتوهتم مه  خالل اإ

 الأومَة املذكورة لاتلًا. مطادر امحَاانت

 امخوزَق  .3

لة دلع احللائق  امخوزَق مبؼىن الأش َاء املكذوتة ٌسمى مبوهنج امخارخيي امكذاىب ويه ظًر

ىل ذكل. دة، وجمالت وما اإ لة كراءة الأش َاء املكذوتة املوحودة اكمكذة، وحًر ػىل ظًر
60

  

جس خخدم امحاحثة ُذٍ امعًرلة نوحطول امحَاانت املخؼولة مبوضوع امححر اميت ثًشبأ من امواثئق 

اجلامؼة ومخمكَل امحَاانت اميت مل ًمت احلطول من ثلذَات املراكدة او امللاتالت، مثل: اترخي 

 وامرؤًة ومؤمورًة، وغري ذكل.ساللالمِة احلكومِة كيداري، 

 امحَاانت  ثلٌَة حتوَل:  امسامفطل اخل

حراٍؤ يف وكت مجع امحَاانت  حراء حتوَل امحَاانت يف امححر اميوغي، اذلي مت اإ مت اإ

خاابت من  وتؼد سالىهتاء من مجع امحَاانت يف فرتة مؼَية. يف وكت امللاتةل، كام امحاحر تخحوَل اإ

ذا اكهت االإخاابت اميت متت ملاتوهتا تؼد حتوَوِا غري مرضَة، فسوف ً واضل متت ملاتوهتم. اإ

ىل حد ما حبَر ًمت احلطول ػىل امحَاانت اميت ثؼخرب موزوكة.  امحاحر امسؤال مرة أأخرى ، اإ

وجرمان أأن الأوشعة يف حتوَل امحَاانت اميوغَة ثمت ثشلك ثفاػًل وجتري ثشلك  ذكر ماًوز ُو

مس متر حىت اكامتمِا ، حبَر حكون امحَاانت مش حؼة. الأوشعة يف حتوَل امحَاانت، ويه احلد 

امحَاانت، وغرض امحَاانت، ورمس اخلامتة / امخحلق. من
61
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 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta 

2013). Hlm. 274 
61
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 ثلوَل امحَاانت . أأ 

ثلوَل امحَاانت ًؼين امخوخَص، واخذَار الأش َاء امرئُس َة، وامرتكزي ػىل الأش َاء  

ىل حتدًد امحَاانت مرة  املِمة، مث امححر غن املوضوػات والأمناط. وهيدف خفظ امحَاانت اإ

ن امحَاانت اخملفضة ل خوفر ضورة أأخرى وفلًا نومشالكت اميت  ل َدرلِا املؤمف، وابمخايل فاإ

ذا مزم  د من معوَات مجع امحَاانت وامححر غهنا اإ حراء املًز أأوحض وجسِل ػىل امحاحثني اإ

الأمر.
62

 

ن ثلوَل امحَاانت ًؼين ثوخَص امحَاانت امرئُس َة وفرزُا ، مع امرتكزي ػىل الأمور  اإ

ة. وابمخايل فاإن امحَاانت  املِمة ، وامححر غن موضوػات وأأمناط زاةل امحَاانت غري امرضوًر واإ

جناز ثؼمل  اميت مت ختفِضِا ل خوفر ضورة أأوحض، وجسِل ػىل امحاحثني مجع امحَاانت املخؼولة ابإ

 انوغة امؼرتَة.

 ب. غرض امحَاانت

تؼد ختفِظ امحَاانت، حكون اخلعوة امخامَة يه غرض امحَاانت، مبؼىن أأن غرض  

أأن ًمت ػىل َُئة أأوضاف موحزة، وخمععات، وػالكات تني فئات اخملعط امحَاانت ميكن 

سالوس َايب وما شاتَ. من خالل غرض امحَاانت، لوف ٌسِل الأمر فِم ما حيدث، وختعَط 

امؼمل امخايل تياًء ػىل ما مت فِمَ. يف امححر اميوغي ، ػادًة ما ٍكون غرض امحَاانت رسدًًي.
63

 

ىل املؼوومات امغرض من ثلدمي امحَاانت ُو ث  خس َط املؼوومات ، من املؼوومات املؼلدة اإ

 امخس َعة حبَر ٌسِل فِمِا.
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63
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ل خًذاج امرمس/امخحلِق  ج. اإ

اخلعوة امثامثة يه ال خخالص اميخاجئ اميت هخاجئ امححوث اميت جتَة ػىل حركزي امححر 

ػىل أألاس هخاجئ حتوَل امحَاانت.
64

محَاانت يف مرحةل ال خخالص اميخاجئ ، ويه مرحةل حتوَل ا 

ىل امحَاانت امححثَة وحيووِا ابل خخدام غلوَة مذعورة، مث ٌس خخوص  اميوغَة، ًيظر املؤمف اإ

ىل ضَاغة مشلكة  ال خًذاخات من امحَاانت، وجية أأن ٍكون سالل خًذاج املرلوم مسدٌدا اإ

 .امححر

 اخذحار حصة امحَاانت:  دسامفطل امسا

 امحاحثني يف اخذحار حصةيف ُذٍ ادلرالة، امخلٌَة املس خخدمة من كدل 

امحَاانت يه من خالل ثلٌَات امخثوَر مثل ثثوَر املطدر، ثثوَر امخلٌَة، وثثوَر 

 امزمن.

 املطدر امخثوَر .1

ػادة امخحلق من درخة امثلة يف  ثمت معوَة ثثوَر املطدر من خالل ملارهة واإ

 املؼوومات اميت ًمت احلطول ػوهيا من جمال امححر من خالل مطادر خمخوفة.

 ثلٌَة امخثوَر .2

حراء ثلٌَة امخثوَر من خالل ملارهة تَاانت املراكدة مع تَاانت امخوزَق  ًمت اإ

وامواثئق، حبَر ميكن ال خًذاهجا مرة أأخرى نوحطول ػىل تَاانت هنائَة حصَحة وفلًا 

 نومشالكت يف ُذٍ ادلرالة.
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 Imam Gunawan, Metode Penelitian Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 212. 
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 امخثوَر اموكت .3

مت ُذا الألووب ق حفص  يف ُذٍ ادلرالة املؤمف امثاليث اموكت، ًو غن ظًر

امللاتالت واملالحظات يف أأوكات خمخوفة وحاالت الإهخاج تَاانت ضاحلة وفلا نومشالك 

يف ادلرالة.
65

 

لة نولضاء ػىل سالخذالفات يف تياء امواكع  ن امخثوَر ًؼين أأفضل ظًر ذلا، فاإ

املوحود يف ل َاق ادلرالة غيد مجع امحَاانت حول خمخوف الأحداث وامؼالكات من 

اخملخوفة. وتؼحارة أأخرى، مع امخثوَر، ميكن نوحاحثني امخحلق من اميخاجئ  وهجات اميظر

ههيا من خالل ملارهة مع مطادر خمخوفة، والألامَة، واموكت اذلي  اميت ثوضووا اإ

 ٌس خخدمَ امحاحثون
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