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مستخلص البحث 
دراسات وجهاِت نَظِر ِكبَاِر , تَطبيُق الكفاءِة يف مَنظوِر حزِب العَدالَِة وَالرّفاِىيِة , 2014,نوح, أمحد, متانج 

,  ٌث ِ لليٌّي ببعبِة ااْحواِا البخِخيَّةِ  . مَْسؤويل ِحزِب العدالِة و الرّفاىيِة يف رللِس إدارِة احملَليَِّة بسلويسي جنوبية
الدكتور احلاج : ادلبرُف ااوَُّا , كلية الدراساِت العليا جباِمَعِة َموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احُلكوميِة مبالنج 

. ادلاجسترية, الدكتورة احلاجة أمي ُسنبلة: و ادلبرفة الثانية .ادلاجستري,فاضل
 

 التطبيق, حزب العدالة و الرفاىية, الكفاءة: الكلمات الرئيسية 
وليست "  امال آخرا"و من ادلعلوِم أهنا تُعترب , الكفاءة من النظريات ادلهلِة يف تأسيِس الزواِج اإلسالمي

وجتلُب سعادَة الزوجنِي يف احلياِة الزوجيِة وَتْضَلُن لللرأِة مَن الفبِل يف احلياِة .  لدًة أو رُْكنا يف  قد الزواج 
ٍ تدخل  ادًة يف ضلِن ااتلِق ادلنَحخرِ .الزوجيِة  َحَخَل الباِحُث ابل . ويف الوااِق اليومي أأ الكفاءَة يف رُلَْتَلٍق ُمَعنيَّ

البحِث الظواىَر بأأ كباَر مسؤويل حزِب العدالِة و الرفاىيِة يف سلويسي جنوبيِة أ طوا إىتلاما كامال ا ضائهم يف 
يف ىذه القضيِة حخَلْت بينهم اإلجتاىاُت يف تفضيِل الزواِج بعضهم . اختياِر الزوِج أو الزوجِة من ِضْلِن أ ضائهم

. بعضا
اذلدُف يف ىذا البحِث معرفُة وجهاِت نظِر  كباِر مسؤويل حزِب العدالِة و الرفاىيِة يف سالويسي جنوبية 

إأ ادلنهَج ادلستخدَم يف ىذا البحِث ُىو دراسة ميدانية مق .  َ ْن معع الكفاءِة وكيفيِة َتطبيِقها بنَي أ ضاِء احلزبِ 
واد متت التحاليُل . كاأ أسلوب مجق البيانات يف ىذا البحث ادلقابالت اغراِض البحِث والوثائق. هنج نو ي

. باستخدام التخويري النو ية
وجهات النظر  ن كفءىم يف الزواج ينظر اليها من جانب الديين , ااوىل: النتائج من ىذا البحث ىي 

تطبيق الكفاءة يف بداية تأسيس احلزب . وكذالك من اجلوانب االاتخادية و ظروف  ائلية وفهلهم  ن الرتبية
ىدف الزواج فيلا بني أ ضاء احلزب ىى استدامة مهلة .يفضلوأ الزواج فيلا بينهم حىت إ تاد بينهم ىذا التطبيق

ولكن ُوِجد بْعُض أ ضائهم متزوج مَق غرِي . الد وي وتقوية ادلنظلِة و اخلطوة ااوىل لتحقيِق ااتَلِق اإلسالمي
أما اضيُة زواِج أ ضاِء احلزِب مق غري أ ضائهم فاَل إشكاَا فيو ببرِط  دم منق زوجتو مباركة أنبطة . أ ضائهم

زواج أ ضاء احلزب بعضهم بعضا يؤثر تأثري اإلجيايب يف  صالبة  : الثانية. الد وية   يف حزب العدالة و الرفاىية 
, ادلنظلة احلزبية وخخوصا  لى مستوى اوة احملرك السياسية احلزبية مما يسا د  لى الفوز يف االنتخابات احمللية

بينلا الزواج بغري  ضو يسا د يف بياأ ادلعلومات اخلاطئِة ادلتعلقِة  زِب العدالِة و الرفاىيِة إىل أزواِجِهم الذين ليسوا 
. من ِضْلِن أ ضائهم

 


