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البحث مستخلص  
تطبيق الوسيطة من الوسيط الالقاضي في محكمة باليتار الدينية في قضية الطالق سنة  .5105 عبد اهلل، فائز.

 احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جبامعة الشريعة كلية يف الشخصية األحوال بقسم. جامعي   حبث .4102
. مباالنج  
  الماجستير جميلة:  ادلشرفة

.الالقاضي الوسيطة، الوسيط: الرئيسية تالكلما  

 توجد الدينية احملكمة ىذه يف  .الدينية باليتار حمكمة أمام ادلعلقة الوسيطة شعار ىو ىذا ،طالقك ضحية الولد
 الوسيط الوسيطة هبذه قام. اأُلوىل الدينية احملكمة يف ادلشكالت ألصحاب صائبا حال تكون اليت الوسيطة خدمة

 الدرجة وىو واحدا مستواىا كان اليت غابنجني حمكمة من أقل العدد وىذا اثنان باليتار حمكمة يف وعدده الالقاضي
 من أشهر أربعة مدة يف الواقع ولكن. باليتار مدينة يف الطالق نسبة تقل أن القليل العدد ىذا من واذلدف. أ األوىل
 ىوا وىذا واالتفاق االصالح على للحصول فاشلة الوسيطة نتيجة -ادلائة يف مثانني- كانت دمسبري حىت سبتمرب شهر

 عمل عن بالبحث يقوم أن الباحث أراد القضية ىذه من. الشهرية الدينية باليتار حمكمة سجالت من الواضح
 . فشلها على تؤثر اليت األسباب ىي وما الوسيطة عملية يف الالقاضي الوسيط

 تطبيقها وبني الوسطة نظرية بني موافقة على لالختبار الوصفي جبادلنه واقعياً  حبثاً  البحث ىذا يف الباحث استخدم
 فالباحث البيانات كتابة وأما. البيانات تفاصيل على للحصول ادلقابلة البيانات مجع يف الباحث واستخدم. الواقعي

 والكتب ادلراجع اوأم البحث ىذا يف ضروري أمر ادلقابلة. ادلقابلة يف عليها حصولو بعد ادلعلومات من دلزيد استخدمها
 . الثاين الباب يف ادلوجودة التحليل نظرية استخدم والباحث. الكماليات فهي األخرى

نتيجة البحث تقول إن عملية الوسيطة اليت قام هبا الوسيط الالقاضي يف حمكمة باليتار الدينية غري كاملة كما ىو 
ت اليت تركها الوسيط الالقاضي كالكوكوس . والسبب فيها وجود اخلطوا5112سنة  0رقم  PERMAادلنصوص يف 

. القضية اليت يتناقشون عنها يف الوسيطة ال 5. األطراف اليت تعزم على الطالق. 0وىي ترجع إىل عدة أسباب ىي: 
. التعليم، أصحاب ادلشكالت من ادلستوى األدىن 4. عدم تركيز الوسيط أثناء عملية الوسيطة. 3تتفق مع بوسيتا. 

 أما جناح الوسيطة بسبب وجود األطراف اليت تعزم على االصالح ومهارة الوسيط أثناء عملية الوسيطةيف التعليم. و 
 


