
 ملخص البحث

 العروس ىف فعالية مقررات املرشح رءي الزوجني على " . 2011 ). 07210012 . ( ميسرة، سيت دوي

 شعبة ). يدوارجوا قرية مندوجادينج كجامتان تارك س دراسة ىف ( املشاكل املرتلية اجلهود املبذولة ملعاجلة

 . األحوال الشخصية، كلية الشريعة، باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 الدكتوراندس حممد نور يس املاجيستري : املشرف

 . املرتلية املشكلة، العروس، املرشح املقررات، : الرمز

 ألن . املتزوجني قبل من ريرها مت سيتم اليت األيام تزيني بدائما ليس األسرة يف تناغم هناك أن حقيقة على وقوف

 عقوهلم ويقدم الزوجني االستجابة كيفية على اعتمادا . الطالق جيعل أن ميكن و وقت كل ىف حيدث الصراع

 فعل مبا يطابق وهذا . املرتلية احلياة ىف مبكر وقت من املعلومات استخالص حيتاج لذلك . األسرة لسالمة

 هذا . املقررات ميارس بأن العروس املرشح على توجب الىت ، سيدوارجوا تارك، الدينية، األحوال مؤسسة

 النمرة العروس املرشح مقررات ىف الدين قسم اإلسالمى العام مدير تصدرها بنظام مطابق الربنامج

DJ.II/491 2009 السنة . 
 قرية ىف العروس احملتملني املقررات متارس الىت اتمع ىف تظاهر املكلة كيفية ملعرفة البحه هذا هدف

 املشاكل املعاجلة ىف زوجني عند العروس املرشح املقررات املعىن ملعرفة و . سيدوارجوا تارك، مندوكادنج،

 . املرتلية

 هي عليها احلصول مت اليت البيانات مصدر . نوعي ج مع امليدانية البحوث من النوع يستخدم البحث هذا

 مث . تزوجوا قد الذين العروس مرشح دراسة يف تركني املش من االستجوابات نتيجة بيانات ; األساسي املصدر

 رقم القانون الزواج أشكال من شكل يف األساسي البيانات ملصدر تفسريا يعطي الذي الثانوي البيانات مصدر

 . للبحث الصلة ذات الرمسية والوثائق البحوث، ونتائج الفندقية، لالستثمارات اململكة ، 1974 عام من 1

 مثل . جدا ومتنوعة عديدة مندوكادنج القرويني بني ظهرت اليت الزوجية مشكلة أن البحث نتائج وأظهرت

 اجلماع استياء مث تافهة، أو صغرية املشكلة تكبري يف ترغب حىت الزوجني طبيعة فهم ميكن ال والعناد، األنانية

 عامال املهيمنة ة اإلقتصادي ، ذلك ومع . زوج كل يف انفتاح وجود وعدم ذرية، تكون ال والزوجة الزوج بني

 حماولة هي تارك الدينية األحوال مؤسسة يف BP4 نفدها الىت العروس مرشح دراسة . الزوجية مشاكلهما يف

 املخربين من وجهتان وهناك املشاركني من احلماس أقل بسبب لكن، . املرتلية احلياة ثاقبة نظرة عطاء ملساعدة

 يقول ، ثانيا . الزفاف لزواد جدا مهمة الدراسة هذه أن بعض ال يقول أوال، . العروس مرشح دراسة تابعوا الذين

. العقوبة يناالن ال لكي التزديد يشتركان ومها مهمة، ليست العروس مرشح دراسة أن


