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عبد هللا محمد فٌاض

أحمد خلٌل أبو درازإبراهٌم أشرف أبو ستة



 مشكلة البحث
:اآلتي الرئيس السؤال في البحث مشكمة تحددت

منيا؟ الحد سبل وما غزة؟ محافظات في الطالق مشكمة واقع ما ـ1
 :اآلتية الفرعية األسئمة منو وينبثق ـ2
غزة؟ محافظات في الطالق مشكمة انتشار درجة ما ـ1
غزة؟ محافظات في الطالق مشكمة أسباب ما ـ2
غزة؟ محافظات في الطالق مشكمة عمى المترتبة اآلثار ما ـ3
غزة؟ محافظات في الطالق مشكمة من الحد سبل ما ـ4



 أهمية البحث
 في الطالق مشكمة واقع إلى التعرف خالل من اإلسالمية لممكتبة تضيف قد ـ1

.منيا الحد وسبل غزة محافظات
 في الطالق مشكمة واقع إلى التعرف تجاه انطالق نقطة وتكون لمباحثين تميد قد ـ2

.المحتل والداخل الشتات، ومخيمات فمسطين، محافظات باقي
 توعية عمى العمل خالل من األسري اإلرشاد ودائرة الشرعية المحاكم تستفيد قد ـ3

 وكيفية األسرية، الحياة في دورىم لتوضيح الزواج؛ عمى المقبمين والفتيات الشباب
.الزوجية المشكالت مواجية

 والتربية الدينية والشؤون األوقاف وزارتي من والتربويون الدعاة يستفيد قد ـ4
 في الطالق أسباب بأىم المختمفة المجتمع شرائح توجيو خالل من العالي والتعميم
.منيا والحد مواجيتيا وسبل عالجيا، وآليات الفمسطيني، المجتمع



 مصطلحات البحث

 أو الحال في الصحيح الزواج قيد رفع هو :الطالق
 يقوم بما أو كناية، أو صراحة ذلك يفيد بمفظ المآل،

.واإلشارة الكناية من المفظ مقام



 منهجية البحث

الوصفي المنيج



 حدود البحث

 الطالق مشكمة واقع عمى التالي البحث يقتصر :الموضوعي الحد ـ1
.منها الحد وسبل غزة، محافظات في
.غزة محافظات عمى البحث يقتصر :المكاني الحد ـ2
 1438 الثاني الدراسي الفصل في البحث تطبيق تم :الزماني الحد ـ3

.م 2017 / هجرية
.يونس خان بمحافظة الشرعية المحاكم :المؤسساتي الحد ـ4



 جمتمع و عينة  البحث

:البحث مجتمع
.غزة محافظات في الطالق حاالت 

:البحث عينة
 شرعيين، قاضيين بواقع قصدية بطريقة العينة اختيار تم 

.األسري اإلرشاد دائرة من ومسؤولين



 أدوات البحث
عداد المقابالت استخدام تم  الشرعيين بالقضاة الخاصة األسئمة وا 

 سييال، وبني يونس خان بمحكمتي األسري اإلرشاد دائرة ورؤساء
 المشرف المعمم مع األسئمة إعداد في وشارك البحثي الفريق واجتمع
:التالية األسئمة العمل ورشة وأظيرت البحث، عمى
غزة؟ محافظات في الطالق مشكمة انتشار درجة ما ـ1
غزة؟ محافظات في الطالق مشكمة أسباب ما ـ2
غزة؟ محافظات في الطالق مشكمة عمى المترتبة اآلثار ما ـ3
غزة؟ محافظات في الطالق مشكمة من الحد سبل ما ـ4



 نتائح البحث
16بٌن ما غزة محافظات فً الطالق نسب تتراوح األخٌرة العشر السنوات ف1ً.

 الزمنٌة الفترة فً غزة محافظات فً الطالق حاالت بلغت حٌث ،% 20 –

 ألفا   وثالثٌن ثمانٌة ( 38298 )   م2016 وحتى م 2000 من الممتدة

.حالة وتسعٌن وثمانٌة ومائتٌن

 وثقافية وأخالقية دينية وقواعد أسس عمى الزوجة أو الزوج باختيار االلتزام2.
.الثاني الطرف مع تتناسب

 الطاحنة االقتصادٌة واألزمات العام االقتصادي والوضع الفقر نسبة ارتفاع3.

 الشباب فئة وخصوصا   الفلسطٌنً المجتمع منها ٌعانً التً والمتالحقة

 لبٌت األساسٌة المتطلبات توفٌر الشباب ٌستطٌع ال حٌث حدٌثا   المتزوجٌن

.الطالق إلى األسر ببعض ٌصل الذي األسري الشقاق عنه ٌنشأ مما الزوجٌة،



 تىصيات البحث
:يأتي ما بضرورة البحث الفريق يوصي

 عدد بزيادة األسري اإلرشاد دائرة تأىيل إلعادة األعمى القضاء مجمس دعوة ـ1
.ونفسانيين واجتماعيين تربويين إخصائيين وتوفير فييا، الموظفين

 القضاة عدد زيادة بضرورة القضاة قاضي وديوان األعمى القضاء مجمس نوصي ـ2
 من القضاة يعاني إذ الطالق؛ مشاكل متابعة لمقضاة ليتسنى الشرعية المحاكم في

.كثيف عمل ضغط
 والشؤون األوقاف ووزارة األعمى القضاء مجمس بين التنسيق بضرورة نوصي ـ3

 عمى المقبمين والفتيات لمشباب وتوعوية وتربوية شرعية دورات إلقامة الدينية
.الزواج

 حصول بعد إال الزواج عقد من يمنع قانون بسن التشريعي المجمس نوصي ـ4 
.زوجية حياة قيادة رخصة عمى الزوجين


