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 2 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

لهيا"قال تعاىل:   [.21]الروم:  "وجعل بينمك مودة ورمحة ومن آ ايته آ ن خلق لمك من آ نفسمك آ زواجا لتسكنوا ا 



           

  

 

 3 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 
 بسم هللا، وامحلد هلل، والصالة والسالم عىل رسول هللا.

م يو ل آ ن يشهدوا ا آ ما بعد؛ فقد اكن حلام عظامي للك اخملتصني يف شؤون ال رسة يف اململكة العربية السعودية،

هيام يمني دلو في، يكشف هلام س بل السعادة، اذلي يبدآ  فيه الزوجان مشوار احلياة الزوجية بربانمج تدرييب تثقي

هنا حمارصة جديدة للجرمية وال رهاب، ول   ل رسيالعنف همارات احلياة اخملتلفة، بل س يكون بوابة ل من الوطن؛ ا 

سة نتجات ابئ لكها م والتخلف العلمي، وللفقر والبطاةل؛ حمارصة ل كرث ما يشغل احملامك الرشعية واملشايف النفس ية، ف 

نه الربانمج اذلي يس هتدف حقن مليارات الرايلت من ال موال اال رسيطالق آ و اخلالف ملصنع ال ني حلعامة؛ ، ا 

 يوجد التعامل ال مثل مع قضااي وخالفات احلياة الزوجية قبل آ ن حتدث، فالوقاية خري من العالج.

ذا احلمل هيف حتقيق  ه( اخلطوة ال وىل1434 /5 /6( بتارخي )144فاكن قرار جملس الوزراء املوقر برمق )

 . جامتعيةالاتمنية الوطين الكبري، ومسؤولية آ لقيت عىل عاتق وزارة العمل والتمنية الاجامتعية؛ ممثةل يف واكةل ال 

عد علمية ىل قواعونسأ ل هللا آ ن يعيننا ويوفقنا للقيام هبذا املرشوع، معمتدين بعد هللا يف تصممي هذا الربانمج 

تج آ ن تن  ملبني احتياجات هممة؛ رشعية واجامتعية ونفس ية وطبية واقتصادية. يرىج رصينة؛ ومبرجعيات موثقة،

 آ رسة ذات مس توى عال من ال دراك واملسؤولية والامتسك، وابلتايل؛ اس تقرار آ من اجملمتع وسالمته.

 

 فريق العمل



           

  

 

 4 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 دليل الربنامج

 .عىل الزواج تأ هيل املقبلني :امس الربانمج

 .ات ومعارف واجتاهات املشاركني يف العالقة الزوجية مبا حيقق هلم السعادة والاس تقرار الزوايجتمنية همار  :الهدف العام

 :معارف واجتاهات املشاركني يفو  تمنية همارات :ال هداف التفصيلية   

 .داب الرشعية املتعلقة ابحلياة الزوجيةحاكم وال  ال    -

دارة مزيانية ال رسة. -  ا 

 .الفروق بني الرجل واملرآ ةفهم  -

 بناء العالقة الاجامتعية بني الزوجني. -

دارة -  .الزوجية يف اجلانب الصحي العالقة ا 

 .الش باب املقبلون عىل الزواج :املس هتدفون من الربانمج

 .الاجامتعية العمل والتمنيةاملدربون املعمتدون من وزارة  :املنفذون

 .آ ايم( 3) :مدة الربانمج

  تدريبية. ةساع (12) :ساعات الربانمج

 . يةة الاجامتع العمل والتمني املعمتدة من وزارةواملؤسسات  ة واللجان احملليةال رسيمجعيات الزواج واملراكز  :ن تنفيذ الربانمجماك

 ساعات الربانمج. من %90عن املشارك  يقل نس بة حضور آ ل :واحلصول عىل الشهادة الربانمج حضور طرش 



           

  

 

 5 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 إرشادات للمدرب

 آ يخ املدرب:

 ادات يف العملية التدريبية سوف يساعدك عىل حتقيق آ هداف الربانمج التدرييب:تفعيل هذه ال رش

 التحضري اجليد للحقيبة التدريبية. -1

 التأ كد من توفر ال دوات الالزمة ) آ هجزة ، آ قالم ، آ وراق...(. -2

 اختيار اجملموعات عشوائًيا لتفعيل ال نشطة امجلاعية وورش العمل. -3

اتحة الفرصة ل كرب -4   عدد من املتدربني للمشاركة يف التطبيقات الفردية.ا 

 العرض لال جاابت يمت ابس تخدام ال ساليب التدريبية املشوقة. -5

 ربط املادة العلمية ابلنشاط بعد العرض ومناقش هتا. -6

 التجول بني اجملموعات آ ثناء النشاط لال رشاف واملتابعة وتقدمي املساعدة. -7

 آ فراد اجملموعة الواحدة يف ورشة العمل واملناقشة والعرض. احلرص عىل مشاركة مجيع -8

 الاهامتم ابلنقاط الرئيسة خاصًة يف املناقشات لالس تفادة من الوقت. -9

عطاؤمه الفرصة لتبادل اخلربات. -10  مراعاة مس توى املتدربني وا 

 التنوع يف اس تخدام معينات التدريب ويف مقدمهتا احلاسب ال يل. -11

 م بأ راء املتدربني وتعبئة منوذج التقيمي يف هناية الربانمج.الاهامت -12

 (.ل لعابااس تخدام آ ساليب التدريب احلديثة: ) مجموعات النقاش، التطبيقات العملية، ورش العمل، متثيل ال دوار، الامترين،  -13

 احلضور املبكر واحلرص عىل وقت الربانمج. -14



           

  

 

 6 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الربنامج منهاج

 الزمن وعاتاجللسات واملوض اليوم

 ال ول:

 

 

 آ مهية التدريب للحياة الزوجية. -1

 مفهوم الزواج وآ هدافه. -2

 جهياتتو و  ،آ سس الزواج الناحج ومراحهلو  ،عقد القران: مفهومه، وآ راكنه، ورشوط العقد -3

 فرتة امللكة.

 العالقة امحلميية   -4

 احلقوق الرشعية بني الزوجني. -5

 آ خالقيات احلياة الزوجية. -6

 ية.مراحل العالقة الزوج  -7

 التوافق الزويج. -8

 همارة التعامل مع آ هل الزوج والزوجة -9

 

 

 ساعات 4

 

 الثاين:

 

 اذلاكء املايل. -1

دارة مزيانية ال رسة.  -2  ا 

 املايل.والاستامثر الادخار  -3
 همارات ال ش باع العاطفي. -4

 همارات التصال واحلوار. -5

دارة الضغوط النفس ية بطريقة حصيحة. -6  ا 

 التعامل مع املشالكت الزوجية. فن -7

 

 ساعات 4



           

  

 

 7 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الثالث:

 

 

 الفحص الطيب. -1

 الفروق بني الرجل واملرآ ة واحلاجات. -2

  العالقة امحلمية من الناحية الطبية. -3

 ال زمات الثالث عند املرآ ة. -4

 وسائل مباعدات امحلل.  -5

 عوامل اخلطورة عىل الصحة العامة. -6

  آ ثر التدخني واملسكرات واخملدرات عىل العالقة الزوجية. -7

 

 ساعات 4

 ساعة 12 الساعات التدريبيةمجموع  



           

  

 

 8 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 اليوم األول

 األهداف املوضوعات اليوم
 الزمن يتوقع من املشارك يف نهاية اليوم التدريبي أن:

 

 

 

 ال ول

 

 

 

 

 
 

 آ مهية التدريب للحياة الزوجية. -

 مفهوم الزواج وآ هدافه. -

 .توجهيات فرتة امللكة، و عقد القران -

 زوجني.احلقوق والواجبات الرشعية بني ال -

 يتعرف عىل آ مهية التدريب والتأ هيل للحياة الزوجية. -

 يوحض آ هداف الزواج. -

جيابية خالل فرتة امللكة مخسيذكر  -  .ممارسات ا 

 .بني الزوجني والواجبات يصنف احلقوق -

 د 120

 د 30                      راحة

 العالقة امحلميية -

 آ خالقيات احلياة الزوجية. -

 العالقة الزوجية. مراحل - 

 .التوافق الزويج -

 .الك الزوجنيهمارة التعامل مع آ هل  --

 

قامة العالقة امحلمييةآ ن  -  يرتب املشارك خطوات ا 

 .يوحض املشارك آ خالقيات التعامل يف العالقة الزوجية -

 آ ن يكتشف املشارك مراحل العالقة الزوجية. - 

 زويج.التوافق ال مقومات وآ مهيةاملشارك  يقرتح -

 .يتعرف املشارك عىل همارة التعامل مع آ هل الزوجة -

 

 د 120

 

  



           

  

 

 9 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 لتنفيذ اليوم ال ولاخلطة ال جرائية 

 الوقت د الوقفة  ال دوات ال سلوب ال جراء  اجللسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال وىل

 افتتح اجللسة ابمحلد هلل القائل: )ومن آ ايته آ ن خلق لمك من آ نفسمك -

ة ريضفطلب العمل لسالم عىل نبينا محمد القائل: )اوالصالة و  ،آ زواًجا...(

 عىل لك مسمل(.

قامة هذه ادلورة.ا -  شكر هللا عىل توفيقه وتيسريه ل 

 اللجنة آ و وامجلعية ،واكةل التمنية الاجامتعيةاشكر اجلهة املنظمة للربانمج ) -

 .املنفذة

اشكر املشاركني عىل حرصهم عىل معلية التعمل والتدريب وحضور هذه  -

 ورة وتأ هيلهم للحياة الزوجية.ادل

 وعدد آ ايمه وساعاته. ،وموضوعاته ،اذكر آ هداف الربانمج -

رشادات حضور الربانمج وضوابطهاذكر للمشاركني -  . ا 

، البوفيه ، دورات مياه،صىلاملعرف املشاركني خبدمات مقر ادلورة ) -

 ...(، .نسقامل 

 عرف بنفسك وتعرف عىل املشاركني.  -

( 5لك جموعة ل يتجاوز عدد آ فرادها )و  وعات،شلك املشاركني ا ىل مجم - -

واطلب من لك مجموعة آ ن يتعارفوا وآ ن يرحشوا قائًدا هلم  ،مشاركني

 ويسموا اجملموعة.

 العرض 

 

 

 

 

 

 العرض

 العرض

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 د 15

: ما آ مهية تدريب وتأ هيل املقبلني عىل الزواج للحياة اطرح السؤال -

 الزوجية؟

 ني وجشعهم وحفزمه عىل املشاركة.اس متع ل جاابت املشارك -

 قدم املادة العلمية عن آ مهية التدريب عىل برانمج التأ هيل. - -

 العرض 

 

 العرض 

 

 

1 

 

 د 10

 د 5  العرض  .وجه املشاركني لتنفيذ التقيمي القبيل للربانمج - -

 (.1/1ه املشاركني لتنفيذ النشاط )وج -

 

  بة عىل آ س ئةل النشاط.وال جا ،قدم املادة العلمية: آ هداف الزواج - -

 لعبة

 

 حمارضة

 ،سهم ،ابلوانت

ورق مربعات 

 لصق ،صغري

2  

 د 20

 تطبيق (.2 /1وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

 

 ورق لصق

 

 د 15 3

 د 15 4 العرض حمارضة .وآ سس الزواج الناحج ،ية: عقد القرانقدم املادة العلم  -

  .(1/3وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

 ع ل جاابهتم.اس مت -

 تعمل تعاوين

 

 د 20 4 العرض

   



           

  

 

 10 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 حمارضة .قدم املادة العلمية: توجهيات فرتة امللكة -

 د 30 راحة  - 

 .( بشلك فردي مث جامعي4 /1وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) - 

 اس متع ل جاابت املشاركني.  -

 .الغسل من اجلنابة ،قدم املادة العلمية: خطوات العالقة امحلميية -

دا  رة املوقف ا 

 

 حمارضة

 

 

 العرض

 

 

5 

 

 د 20

 

 الثانية
 (.1/5وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

اثر و  ،اس متع لعرض املشاركني خرائطهم اذلهنية مع التحفزي للك مجموعة - ة ا 

 روح املنافسة بني اجملموعات يف تقدمي آ مجل خريطة ذهنية.

  .اعرض املادة العلمية: احلقوق والواجبات -

 خريطة ذهنية

 

 

 حمارضة 

 ،آ قالم ملونة

 حصف ورقية

 

 العرض 

6  

 د 25

 .(1/6وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) - 

 اس متع ل جاابت املشاركني. -

 قدم املادة العلمية للنشاط: آ خالقيات احلياة الزوجية. - -

 قصة

 وصية

 حمارضة 

آ قالم  ،حصف

 خط ملونة

 العرض 

7  

 د 30

 .جيةقدم املادة العلمية: مراحل العالقة الزو - 

 (.1/7ه املشاركني لتنفيذ النشاط )وج -

 .اس متع ل جاابت املشاركني -

 حمارضة

 قصة

 

 

 العرض

 كروت

8 

 

 

 

 

 د 30

 د 15 9  حمارضة .قدم املادة العلمية: التوافق الزويج - 

 د 10 10 العرض حمارضة .قدم املادة العلمية: التعامل مع آ هل الزوجة - 

 270 اجملموع 

 



           

  

 

 11 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 

 

 

  (اجللسة ال وىل –اليوم ال ول )
 

  



           

  

 

 12 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الربنامج أهمية التدريب على

 حتقيق السعادة الزوجية للزوجني. -1

 احلد من حالت الطالق.  -2

  .حساء(ة ابل  ال رسيمركز التمنية  دراسة ،مجعية آ رسيت ابلقصمي جتربة ،مجعية مودة جبدة دراسات ،)التجربة املالزيية

 .جبوانب وشؤون احلياة الزوجية زايدة الوعي -3

 .والوطين يق ال من ال رسيحتق  -4

 .اجلرميةاحلد من حالت العنف ال رسي و  -5

 .نرش ال لفة واحملبة يف اجملمتع -6

 حامية ال رسة من التفكك والقطيعة والهجران. -7



           

  

 

 13 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 تقييم ذاتي

 ؟حدد موقفك مهنا ،ابحلياة الزوجيةدليك بعض املفاهمي املنترشة بني الناس فامي يتعلق : شاركعزيزي امل 

 

 ل ا ىل حد ما منع العبارة م

    كن التنازل عنه هو ادلين واخللقال مر املتفق عليه يف موضوع الكفاءة ول مي 1

    زواج سبب يف التفريق بني احملبنيالفحص الطيب قبل ال 2

    جيب عىل الزوجني مراعاة العادات وال عراف اخلاصة بفرتة امللكة 3

    فر شهر العسلل مانع من الاقرتاض البنيك آ و ادلين لس 4

    وجيعلها تتجرآ  عليه ،الاعتذار من الرجل لزوجته يضعف موقفه آ ماهما 5

عطاء خرب للنساء ليحتجنب 6     ل مانع من دخول الزوج ا ىل قاعة النساء برشط ا 

    بد من خروج ادلم عذرية العروس لللتأ كد من  7

    الباكرة آ لم شديدة عند الزوجة يصاحب معلية فض 8

    ل عنادها وحب الس يطرة عىل زوهجاامتناع الزوجة يف ليةل الزفاف دلي 9

    الزوجية لوقت لحق لليةل الزفافليس من العيب تأ جيل موضوع املعارشة  10

    اجلنس ية التدخني آ و املرشوابت الكحولية منشطة لعملية املعارشة 11

    جيايب والسليبعىل الزوجني املصارحة بشلك اكمل مباضهيام ال   12

    س ية يه امجلاع بني الزوجني فقطالعالقة اجلن  13

    عىل املرآ ة احلامل اامجلاع يشلك خطرً  14

نزالجيزئ الوضوء عن الغسل يف حاةل  15 ذا مل حيصل ا      معارشة الزوجة ا 

    م عىل اجلنب النوم قبل الاغتسالحير  16

براز مظاهر احلب ابللكامت 17     ال بني الزوجني همم جدوال فعا ا 

    ما ختلو من املشالكت الزوجية االس نة ال وىل من الزواج غالبً  18

    بد آ ن يرتكز حنو اذلات لاملدح آ و اذلم بني الزوجني  19

    ل زوجته مبا آ نه مسح لها ابلعملللزوج احلق يف الترصف يف ما 20

    تجنب حدوث املشالكت الزوجيةل  ؛جيوز الكذب بني الزوجني يف معظم ال مور 21

    ه ادلامئ آ مام زوجته يسقط هيبتهانبساط الرجل وتبسم 22

    م ثقته هباغرية الرجل عىل زوجته دليل عىل عد 23

    ن وضع حدود هلم من بداية الزواجبد م آ هل الزوجة مه مصدر ا زعاج؛ ذلا ل 24

    هجالتخترب ماكنهتا دلى زو االبً تتومح املرآ ة غ 25



           

  

 

 14 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 
  نشاط

(1/ 1) 

 آ هداف الزواج

 املشارك آ هداف الزواج يوحضآ ن  :هدف النشاط

 ( دقيقة20الزمن ) جامعي  فردي  لعبة تدريبية آ سلوب التدريب/

 
  :عزيزي املشارك

ذا اجمتعت: تناكحت. ،امجلع بني الش يئني والضم والتداخل :هو يف اللغةالناكح   يقال لل جشار ا 

 طلًبا للنسل عىل الوجه املرشوع. ؛اس متتاع لك من الزوجني ابل خر واس تئناسه به ل  ح   :يقصد ابلزواج ويف الاصطالح

 :عزيزي املشارك

رآ ها عىل لون واقوخذ الورقة املوجودة يف البا ،عىل آ حدهامق بريم السهم  ،آ مامك مجموعة من البالوانت املثبتة عىل اجلدار

 ضور.احل

 :اكتب آ هدافك من الزواج -

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

   هل جيب حتقيق مجيع ال هداف من الزواج؟ وما موقفك فامي ل يتحقق؟ -

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 :لمدربل

 حسب عدد آ فراد اجملموعة. ابلوانت وورقات صغرية احلجم وزع للك مجموعة -

 .ورقةحبيث يكتب لك هدف عىل  هم من الزواجآ هداف عىل الورق الصغري كتب ت  آ ن مجموعةاطلب من لك  -

 بنفخ البالونة وربطها.  واطلب مهنم آ ن يقوموا، اطلب من املشاركني آ ن يضعوا لك ورقة داخل ابلونة -

 ابلالصق. واطلب مهنم تثبيت البالوانت عليه مرتا مربعا،مساحته ل تتجاوز  احدد للك مجموعة جدار  -

ومن يصيب حدة فقط، هل فرصة وااجملموعة  ابلسهم حبيث لك عضو يف وتفجريها اطلب من آ عضاء اجملموعة ريم البالوانت -

 وس تالحظ آ ن بعض اجملموعات لن تصيب مجيع ابلوانهتا. ويقرآ ها عىل مجيع املشاركني،الهدف يذهب ويأ خذ الورقة 

هل جيب آ ن تتحقق مجيع آ هدايف  :واطرح علهيم السؤالكني عن اس تفادهتم من هذا النشاط، علق عىل اللعبة واسأ ل املشار  -

 ا ل يتحقق؟وما موقفك مم ؟من الزواج

 قدم املادة العلمية من خالل حتضريك لها والرجوع للوقفة الثانية يف الكتاب. -

 آ سهم للريم. ، ورق صغري احلجم، لصق،عىل عدد املشاركني وزايدة : ابلوانتال دوات

-  



           

  

 

 15 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 
ها ها وآ ن يلكم  آ ن يراهل ،ومن حني العقد آ صبحت املرآ ة زوجة ويف عصمة الرجل ،بني العقد واخللوة ابلزوجة ليةل الزفاف اليتالفرتة  :يه امللكة

 خيلو هبا.وآ ن 

لها  كام آ ن هذه املرحةل ،وتفهم الطباع املشرتكة بيهنام ،وآ مهها تعارف الطرفني ،آ مور الزواج فهيي فرتة التفاق عىل كثري من ؛ويه مرحةل هممة 

جان ال مل دد الزوحي يف هذه الفرتة ،ابدلخول يف فرتة الرشد الزوجفهيي فرتة الاس تعداد لالنفصال عن العائةل ال صلية، وشعور  نفس ية؛ جوانب

 واج آ ن آ ايمتبة الز ع فهذه الفرتة فرتة اسرتاحة، يرى كثري من الش باب اذلين مه عىل  ؛املرشق واملس تقبل البامس والتفكري يف السعادة، ذلكل

طالت آ و  هذه الفرتة وخالل ،يف سامء املشاعر واُلنس، وحياة تنطلق ابل مل املرشق وال حالم السعيدة اامللكة آ ايم عظمية يطري فهيا الفؤاد حملقً 

نه مشغول ابحلب   والغرام عن آ مور هممة يف حياته ش باع رغبته، ورؤية حبيبته ،قرصت فا  ا بذليذ يل معهوالتس ،رماها خلف ظهره يف سبيل ا 

ىل ا ذكل مباح  ولك ،ءلفضااحلديث والعبارات اللطيفة وآ حالم املس تقبل، بل ويرى نفسه كعصفور ظلَّ حبيس احلرية يف قفص وجفأ ة خيرج منه ا 

ذا خال من املنكرات ارشعً  يف  اكون مسامرً توقد  ،هاتنفيذ الزوج ل نه ميتلئ ابلوعود اليت ل يس تطيع ؛ولكن اخملتصني حيذرون منه آ و من كرثته ،ا 

 نعش الزواج ل قدر هللا.

 التايل:  اجلدول يف امللكةو  اخلطبة رتةل يكون خالل ف ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك حدد ما جيب آ ن يكون وما :عزيزي املشارك

 

 ل يكون ما ما يكون الفرتة

 فرتة اخلطبة

- 

- 

-  

-  

-  

- 

 فرتة امللكة

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

 نشاط

(1/ 3) 

 توجهيات فرتة امللكة

 ل يكون من سلوكيات خالل فرتة امللكة ما يكون ومااملشارك  آ ن حيدد :هدف النشاط

 ( دقيقة20الزمن ) جامعي  فردي  تعمل تعاوين /آ سلوب التدريب

 للمدرب :

 ل العرض.من خال قدم املادة العلمية عن القران، وآ سس احلياة الزوجية، مث فرتة امللكة -

 وجه املشاركني لتنفيذ النشاط. -

  .اس متع ل جاابهتم -

 قدم املادة العلمية من خالل حتضريك لها والرجوع للوقفة الرابعة يف الكتاب. -



           

  

 

 16 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (ثانيةاجللسة ال  –اليوم ال ول )



           

  

 

 17 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 آ جب عىل الفقرات التالية: :آ يخ املشارك

قامة  -1  ،يوم ال وليس من ال القيام ابللقاء اجلن برضورة فبعضهم يرى ،اللقاء اجلنيس يف ليةل ادلخةليرتدد وخيتلف ال زواج اجلدد يف ا 

 وحض موقفك يف احلالت التالية:  ،وبعضهم يرى التأ جيل وعدم الاس تعجال

 

 موقفك ال جيايب احلالت م

  ومتعب جسداي االزوج متوتر نفس يً  1

  الزوجة يف باكء وخوف  2

  رص عىل عدم امجلاع الزوجة متانع وت 3

  اس تجابة الزوجة مع احلياء والرتدد  4

رهاق جسدي للزوجة  5   ا 

6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط

(1/ 4) 

قامة العالقة   امحلمييةخطوات ا 

قامة العالقة امحلمييةيرتب املشارك اخلطآ ن  هدف النشاط:  وات العملية الصحيحة ل 

 آ ن يصف املشارك طريقة الغسل من اجلنابة وفق الس نة النبوية             

دارة املواقف آ سلوب التدريب/  ( دقيقة20الزمن ) جامعي  يفرد نوعه: ا 



           

  

 

 18 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 آ يخ العريس : 

قامةهناك صعوابت نفس ية تؤثر يف  -2  مثل: ،وقد جتعل ال مور تتعقد بشلك كبري امحلميية العالقة ا 

  قامة العالقة اخلوف الزائد دلى املرآ ة ا ملهبل ممت اانقباض عضال وقد يصحب ذكل ،وقعاهتا املضخمة عن ال مل وحداثة التجربةبسبب ت امحلمييةيف ا 

قامة العالقة  ،ا عهناوهذا ليس بيدها بل رغً  ،اصعبً  امرً آ  جيعل ممارسة اجلنس  ت تباع اخلطواجيب ا ؛حبنجا امحلمييةومن آ جل هتيئة مناس بة ل 

مود يهبا يف العيد ترت (، وتع مود ال ول )آ  لع علهيا يف اجلدول آ دانه يف العحاول آ ن تط ؛اتولكن قبل آ ن نطرح عليك تكل اخلطو  ،السلمية يف ذكل

 .)ب(

قامة العالقة  العموددليك يف  عادة ترتيهبا يف  امحلميية،ال ول من اجلدول خطوات خاطئة ل   دول.الثاين من اجل العمودمق اب 

 

قامة العالقة  قامة العالقة رتب خطو  )آ (  امحلمييةاخلطوات العملية ل   )ب( امحلمييةاتك يف ا 

  دخول غرفة النوم

  خلع املالبس والتخفيف مهنا )وترك الزوجة تأ خذ راحهتا يف ذكل(

  البدء مبقدمات امجلاع

  غسل اجلنابة

  معاواملزاح والضحك لك والرشب ال  

  اصالة الزوجني مع

  وضع اليد عىل رآ س الزوجة وادلعاء لها

  اللهم جنبنا الش يطان وجنب الش يطان ما رزقتنا( ،سم هللادعاء امجلاع )ب 

  اجللوس يف ماكن غري غرفة النوم

  نيس واحتضاناالعودة ملقدمات امجلاع من ملسات وقبالت والكم روم

ىل آ ن هتدآ  ال نفس   مض الزوجة وتقبيلها ا 

  اج من فوقهالبدء ابملعارشة مع مراعاة آ ن تس تلقي الزوجة عىل ظهرها والزو

  (فض غشاء الباكرة )مع مراعاة ترطيب فرج الزوجة

 

 

 

 



           

  

 

 19 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 عزيزي املشارك: مق بكتابة صفة الغسل من اجلنابة وفق ما ورد يف الس نة النبوية:  -3

 

 البيان اخلطوة

  ال وىل

  الثانية

  الثالثة

  الرابعة

  اخلامسة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :لمدربل

  .( واذلي يتكون من ثالث فقرات4 /1وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

جاابهتم. -   اس متع ل جاابت املشاركني وانقشهم يف ا 

 ة العلمية: العالقة امحلميية من خالل حتضريك لها والرجوع للوقفة اخلامسة يف الكتاب.قدم املاد -



           

  

 

 20 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
  :عزيزي املشارك

 .وتوزيعها عىل اخلريطة اذلهنيةمق بفرزها ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك  ،والواجباتآ مامك مجموعة من احلقوق  

 

–الاستئذان  –الاس متتاع  –رضار عدم ال   –ذن ملن يكره دخول البيت عدم ال   –املعارشة ابملعروف  –العدل  –ىن السك –النفقة –املهر 

 ولية.ال – القوامة – التعاون – غض الطرف عن الهفوات – حفظ الرس – ةيتقدير اخلصوص  –الرمحة  –الاحرتام  –ولد تربية ال   –

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط

(1/ 5) 

 جنيبني الزو والواجبات الرشعية احلقوق

 بني الزوجني والواجبات هدف النشاط: آ ن يصنف املشارك احلقوق

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: خريطة ذهنية /آ سلوب التدريب



           

  

 

 21 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 واس تنبط ،بهناال م ل صيةوو  ،وقصة معر ،حديث عائشة ريض هللا عهنااقرآ  ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك  :عزيزي املشارك

 آ خالقيات التعامل بني الزوجني.

َ خرج من عندها لياًل  عليهآ نَّ رسوَل هللا  صىلَّ هللُا )عن آ م املؤمنني عائشة بنت الصديق  - ْرُت  :قالت ،وسملَّ  ،جفاء فرآ ى ما آ صنع ،عليهفغ 

ْرت   !اي عائشةُ  ؟ماكل  " :فقال  ،"؟آ قد جاءك ش يطانُك  " :وسملََّ  عليهفقال رسوُل هللا  صىلَّ هللُا  ؟مثكل   عىل مثيل يغارُ  ل يل وما :فقلُت  ،"؟َآغ 

نسان   :قلت ،""نعم :قال ؟معي ش يطان  آ و  !اي رسوَل هللا   :قالت ولكنَّ ريب آ عانيَن  ،"نعم :قال ؟ومعك اي رسوَل هللا   :" قلُت "نعم :قال ؟ومع لك   ا 

 .رواه مسمل"( حىت آ سملَ  عليه

ذا هفسمع  ،هفوقف عىل اببه ينتظر خروج ،ليشكو سوء خلق زوجته ؛ر بن اخلطاب ريض هللا تعاىل عنه وآ رضاهآ ن رجال جاء ا ىل مع :روي -

ن اكن هذا ،افانرصف الرجل راجعً  ،ومعر ساكت ل يرد علهيا ،الرجل امرآ ة معر تس تطيل عليه بلساهنا وختامصه معر مع شدته  حال وقال: ا 

 جئت ،مري املؤمننيفقال: اي آ   وخرج معر فرآ ه موليا عن اببه فناداه وقال: ما حاجتك آ هيا الرجل؟ ؟فكيف حايل ،وصالبته وهو آ مري املؤمنني

ليك سوء خلق ذا اكن هذا حال آ مري ،فرجعت ،فسمعت زوجتك كذكل ،امرآ يت واس تطالهتا عيََل   آ شكو ا  وجته فكيف املؤمنني مع ز  وقلت: ا 

ين آ حمتلها حلقوق لها  ،قال معر: اي آ يخ ؟حايل هنا لطباخة لطعايم، خبازة خلزبي، غساةل لثيايب، مرضعة لودلي ؛عيل  ا   لكه بواجب وليس ذكل ،ا 

منا يه ،لها اي آ يخقال معر: فاحمت  ،وكذكل زوجيت ،فقال الرجل: اي آ مري املؤمنني ،فأ ان آ حمتلها ذلكل ،ويسكن قليب هبا عن احلرام ،علهيا مدة  فا 

ن كرهمتوهن فعىس آ ن" ،يسرية  ."يه خريا كثريايئا وجيعل هللا ف تكرهوا ش  فا 
 

 وصية آ م لبهنا قبل عقد قرانه:

هتا ليةل صية آ م لبنو  نوان:فقرآ ان سطوًرا بع  ،كثريون مه آ ولئك اذلين يوصون الفتاة ليةل زفافها، ولقد علموان وحفظوان ذكل يف املرحةل املتوسطة

 وهو حيسن فن التعامل مع زوجته. َق ل  ال م آ ن تويص ابهنا، وك نه خُ  ت  لكن لل سف جتاهلَ  .زفافها

: ال لهاقا ؛ وادليها ىلن ينصفها آ حد، ولكام شكت حالها وها حنن نسمع عن زوجات مظلومات وهماانت وحمطامت من قبل ال زواج، دون آ  

 ي.. آ ولدك.. طالقك.. اجملمتع.اصربي.. اصرب 

 ،كدرةالل اللمنيط اللثام عن املواقف واخل ؛ا منثورة، وعظات حيةآ كتب وصية هل، سطورً  وال ن وبعد آ ن وصل ابين لسن الزواج، ها آ ان

  وصية آ م لبهنا قبل عقد قرانه. ومسيهتا:

خوهتا، يبني، و اعمل بين احلبيب آ نك س تأ خذ هذه الفتاة من بني آ هلها، بيت نشأ ت فيه عرشين س نة آ و آ قل آ و آ كرث، من بني وادلهيا احلب  ا 

سخة لق ليسوا ن ها، فاخلحيث تنزتع من بني آ هلها ا ىل رجل مل خُتلق بطباعه، ومل خُيلق بطباع  ؛دم هبا الفتاةوشقيقات روهحا، فهذه آ ول صدمة تص

 ل مان مفىتشعرها ابفأ ول ما تبادر به آ ل حترهما من آ هلها، ولت  ،واحدة اختالف يف مالمح النفس.. وتسوية الطبع.. وخصائص الفكر والعاطفة

 من ذكل. عرغبت يف زايرة آ هلها فال متان

 نشاط
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 آ خالقيات احلياة الزوجية

 يوحض املشارك آ خالقيات التعامل يف العالقة الزوجيةهدف النشاط: آ ن 

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: قصة /آ سلوب التدريب



           

  

 

 22 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

" ن عوان عندمك، فا هن يف النساءاتقوا هللا: "ب صىل هللا عليه وسمل لمك خاصةوصية احلبي :مث ضع يف ابكل آ مًرا غفل عنه كثري من الرجال وهو

ل حسان اب ع جياشفؤاده ينبو  ،فال حييا لطبائع ال ثرة والاس تعالء ،جمازى ابل حسان، مأ خوذ ابل جرام فالزوج املؤمن يرى آ نه، رواه مسمل

 .موصوةل احللقات من خري خفري وال فضال، وحياته سلسةل

فرمح هللا  ؤوليات،ة وآ نت الس يد، بل آ نامت رشياكن س تديران املركب مبجدافني، عليك مسؤوليات، وعلهيا مساعمل اي بين آ ن الزوجة ليست آ مَ 

 وراء الكثري اكمنًا –تحب اذلا ل–ال زواج من يعلومه طغيان اذلات  زوًجا سهاًل رفيقًا لينًا رءوفا، ليعيش ذلاته.. ولن خيطئك وآ نت ترى من

 .من ترصفاهتم

وب ا الغضحصانتبه عزيزي من حلظات الغضب، فهو يرسي يف النفس كام ترسي الكهرابء يف البدن فميهد النفس لقبول ش ىت الوساوس، ومىت 

ىل ما فرط منه.. فال تدع الن    تدع احلرب تنشب.اع يس تفحل ولمن نزوته راح يندم ا 

بر، ول ترسل الالكم عىل عواهنه فتقذف بأ لفاظ جارحة تظل تبعاهتا عىل مر ال  سقاط ال هاانت فتكون كوخز ال  املرآ ة اي س نني، فواحذر من ا 

 ا يف يدخي   مر باًل ح بين ل تنىس آ بًدا، وس تظل جروح لكامتك تنف يف قلهبا عىل مر ال ايم والس نني، همام آ حسنت معاملهتا، فال تدع لسانك 

ن مثاره حلوة اين  عة، واللكمة الطيبة غذاء الروح.الش يطان، عود لسانك امجليل من القول فا 

 (.من لنت لكمته وجبت حمبته) قال عيل ريض هللا عنه:

 .فقمفا انتقم لنفسه قط، بل اكن يعاجل ال خطاء ابلر  ؛ليكن قدوتك احلبيب عليه الصالة والسالم

د ابتغاء ظمها عبك مامن جرعة آ عظم آ جًرا عند هللا من جرعة غيظ "  عهنام قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:وعن ابن معر ريض هللا

ن هُجل عليه)وقال احلسن ريض هللا عنه: ، رواه ابن ماجه "وجه هللا  (.املؤمن حلمي لجيهل وا 

ن آ ساسه متني.. فالعرشة واملودة وال غضا فال تس تخفنك التوافه، واحتفظ برجاحة فكرك، وابن حياتك عىل فضيةل هفوات ء عن ال الصرب، فا 

نَي الْ َوالاْكَ "ن احملس نني اذلين قال هللا فهيم خصال تعمتد عىل الصرب امجليل، فاملؤمن يطلب املعاذير، واملنافق يطلب الزلت، كن م م  غَْيظَ ظ 

 ُ نَي َعن  النَّاس  َواّللَّ ن نيَ َوالَْعاف  ب  الُْمْحس    [.134 :آ ل معران] " حُي 

ىل العطف واحلنان، فالطابع عىل آ غلب الرجال مت خ آ مام نفة والشمو لكه ال  عليك آ ن تدرك آ ن املرآ ة حتتاج ا ىل الاحرتام والتقدير آ شد من حاجهتا ا 

ههل: هايت، آ  آ مام  هل وخاصةآ ههل بعد الزواج، فيظهر ل ههل آ نه البطل املغوار اذلي قطع رآ س الثعلب ليةل الزفاف، فرمبا تنازل عن نبل خصا

 .من غري كفاية ول اس تحقاق (؟آ حرضي، افعيل، وقد يتعرض لها بأ لفاظ حمرجة، ونقد قاس، شعاره )هل من مزيد

ن آ شد م و لوهما ها آ  ملرآ ة تعنيف اا يؤمل اعمل اي قرة العني آ ن احرتامك لها آ مام آ هكل س يجعلها تعطيك آ ضعافًا من الاحرتام، وهذا ما يمتناه الرجل، فا 

ذا وجدت منك احرتاًما وجدت عندها السلوى والراحة واملتاع، وصدق ر   صىل هللا سول هللاآ مام ال خرين، فاملرآ ة فياضة احلنان والعاطفة، فا 

ذ يقول:  تغور يف  لب الظاهر، ومىت جفوت علهيا فس تجفو عليك رمبا ليس يف، رواه مسمل" عها املرآ ة الصاحلةادلنيا متاع وخري متا"عليه وسمل ا 

ذا وفيت مبا عليك، ؛واجبك جذور قلهبا فتخفهيا رغبة مهنا يف اس مترار حياهتا، فقدم لتس متع هبذا املتاع.. آ د     .حدآ  فلن يعيبك  ظر حقكفانت فا 

نك ن اس تطعت آ ن تتناول ك س املاء بنفسك فافعل، فا  كنت يف  هناك آ مر همم: ل تدع حياتك معها عسكرية حتتوي عىل ال وامر والنوايه، فا 

الغالب تأ خذه بنفسك يف بيت وادليك، وكنت آ حيااًن رمبا صنعت طعامك بنفسك، بل وخطر عىل ابكل مرة آ ن تصنع عصرًيا مكواًن من احلليب 

 فلست آ نت خري من احلبيب صىل هللا ؟ن مساعدهتا يف حتضري سفرة الطعامما اذلي مينعك م ؟ا ال ن تتحمك يف لك صغرية وكبريةواملوز، فلامذ



           

  

 

 23 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

يل ثوبه، وحيلب شاته، وخيدم اكن برًشا من البرش: يف "ة.. تقول عائشة ريض هللا عهنا: عليه وسمل اذلي اكن يف خدمة آ ههل حىت حترض الصال

ك، وها حنن نسمع ابن عباس اكن عليه الصالة والسالم حيب التطيب، واس تعامل السوا :واكن حصابته يقتدون به، مفثاًل ، رواه البخاري "نفسه

ين ل تزين لمرآ يت كام تزتين يل، وما آ حب آ ن آ ستنظف ]آ خذ[ لك حقي اذلي يل ع"ول: يق ل ن هللا تعاىل  ؛لهيا، فتس توجب حقها اذلي لها عيلا 

لَْمْعُروف   ..."يقول:  ي عَلهَْي نَّ اب  ثُْل اذلَّ   [.228 :البقرة]" ... َولَهُنَّ م 

  تعاىل يقول:ية هبا، فاهللة العنا، تتغري فهيا نفسيهتا، جفهز نفسك لهذا ال مر وحاول آ ن ترفع درجمتر عىل املرآ ة آ مور بعد زواهجا عسرية اكمحلل مثاًل 

ُه َوْهنًا عىََل َوْهن   ..." لَْتُه ُآم  والرجال يقولون: دلع  [،15 :ال حقاف] "... .. محلته آ مه كرًها ووضعته كرًها." :وقال تعاىل [،14 :لقامن] "مَحَ

 !وميوعة

 

نه مير علهيا آ مور من الومح والثقل واخلوف، مما جيعلها رمبا تقرص جتاهك، آ و ليكن دل فها من لها، فال تلك اه من جتيك رمحة جتعكل ترق ل لهما، فا 

لهيا ىل من يبعث الطمأ نينة يف نفسها وآ نت آ قرب الناس ا   ..ال مر شطًطا، المتس لها العفو والرمحة واملعونة، فهيي حتتاج ا 

ذلي عن اجليل ا ي خيتلفآ م جديت اكنت، لك جيل اي عزيز  ،جديت اكنت ،للكامت املأ لوفة اليت ل تغري من ال مر شيئًا، آ يم اكنتل تكرر علهيا ا

 .يليه، فأ نت لست ك بيك، ول مثل جدك.. ها آ نت آ حيااًن تشكو من مفاصكل لكرثة تناوكل للبيبيس مثاًل 

ذا كنت اي حبيب ممن يفضلون تناول ال فطار يف ال  ها مع آ و سهر  صباح، فال داعي ل ن توقظ زوجتك عىل مجيع ال حوال، تنازل عند تعهباا 

ذا جاءت طبخة الطعام عىل غري مزاجك فالزتم الصمت، ،طفلها، فها آ نت ال ن حتب كثرًيا تناول فطورك يف )الاكفتريايت( مك  فأ نت ل تعمل ا 

ذا اليابس  نبذل من اجملهود ل عداد الطعام وتزيينه لمك معرش الرجال،  .يصفو لكدررض، واخيليكن دليك مصفاة حتجز ال كدار وختفي العيوب فا 

ع، ما ر رائاهذا ال كسسو  مفثاًل: ابتسامتك مجيةل، ،حاول آ ن متتدهحا غالًبا فال تكون احلياة ممةل وعىل وترية واحدة، حتسس مواضع امجلال فهيا

نك هبذا سرتفع ثقهتا بنفسها وس تجعلها د  مت بزينهتا ولباسها وخاصة كل.امئًا هتتلكفة ذكل؟ ا 

ذا اكنت هناك رضورة قصوى، واحذر من آ ن تثري غريهتا بذكر حم ل ا  و خرى ولآ  اسن امرآ ة ل تفكر يف السفر وحدك دون اصطحاب زوجتك ا 

 اكنت آ ختك.

ملزاح، او عىل سبيل نية، ولد زوجته ابلزوجة الثامث هناك عقدة كبرية تعانهيا غالبية النساء، ويه آ ن الرجل بعد زواجه بشهر آ و شهرين يبدآ  بهتدي

ام ام حصل بيهنلك زوجته ، ورمبا جعهل س يًفا يشهره عىل(ذاببة ل تقتل ولكهنا تكدر النفس)ق حياة املرآ ة، وهناك مثل يقول: فيجعهل اكبوًسا يؤر

زوجية اتك الوس حيمن قام ا بني الرجال، فامح هذا الهتديدك آ ن تكون مثالي  ديار، فأ ر سوء تفامه، فاعمل آ هيا الغايل آ ن هللا عنده لك يشء مبقد

 ول تتطرق هل آ بًدا.

فاهة اتية من التموجة ع هناك صفة دنيئة موجودة يف بعض الرجال ويه التنقيص من شأ ن آ هلها، فدامئًا حيقر من شأ ن آ بهيا آ و آ خهيا فيسلط علهيام

 تحرتم شعورك ابملقابل.ل  ؛احرتم شعورها ،والتسطيح

ل سيتحول ا ىل وس يةل جيدة و  ين آ رى فيك نضوج العقل، وبك ذاكء، فضاًل من هللا ونعمة، ول آ ظنه ا  ذن لتحقيق آ غراض السعاا   .هللادة اب 

 س تخدام املفاتيح اليت يرست لنا.فنحن قد حنسن آ و نيسء يف ا

سط و الرضاء و قة العمر اليت ختالطك يف الرساء ما آ مجل آ ن تكون زوجتك صديقتك تسد خللها وتسرت زللها وتتجاوز عن هفواهتا! فهيي صدي

 هل الزوجني مكثل آ حدهام لل خر.زحام احلياة وتطاحن ال زمات، فال يشء خيفف آ ثقال احلياة عن اك



           

  

 

 24 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 [.21 :الروم]..( . .. وجعل بينمك مودة ورمحة.: )ليقو  جل شأ نه ليس هللاآ  

ابلامنذج  رن نفسكوضعف العزمية عائقان كثيفان عن الوفاء ابلواجب، ول تقا عودها يف الغالب عىل آ ن تنجز ما وعدهتا به، فضعف اذلاكرة،

ىل امل  منا تنبجس من قلب مؤمن؛ ثل العليا، والامنذج املمتزيةاملنترشة بني الرجال، ولتتطلع نفسك ا  لقائه،  ويهتيأ  ليعرف هللا فال خالق الزكية ا 

 .الح يف ادلنيا وال خرةريق الفوالشامئل الرقيقة ط ،ويرجو وعده، وخيىش وعيده

ن فاتينه، و فا ن معلت به آ يقنت ثواب ،آ صبحت آ حب اخلري وآ ههل ومن يعمل به): -حصايب جليل اكن يدعى زيد اخليل- يليقول زيد اخل  منه  ا 

ليه  (.يشء حننت ا 

جتك بني زو ع اخليط مشدوًدالتعمل اي بين آ ن بر وادليك واجب عليك، فال تلكف زوجتك به، ولتكن منصًفا تعطي لك ذي حق حقه، ل تد 

ىل هذه، فلو دققت النظر يف كثري من املشالكت لرآ يت التطاحن املر بني الزوجة ووادلة واذلي  الزوج، ووادلتك فتنقل عن هذه آ و تنقل ا 

دارة الزوج.. فكن شديد احل ىل عدم حسن ا   ذر من عواقب الفرقة والاعزتال.يعود سببه ا 

ان وهللا ذا الزمفهيي جوهرة مكنونة يندر وجودها يف ه ،انجضة ،فلقد وهبك زوجة حيية، عفيفة، ملزتمة ؛وهناية املطاف: آ كرث من شكر هللا

ْ َشَكْرُُتْ َلز يَدنَّمُكْ . .." تعاىل يقول: براهمي:" ]لَِئ  ُكورُ َوقَ  ..."من القليل اذلين قال هللا فهيم: [، وكن 7 ا  َي الشَّ َباد  ْن ع   .[13 سـبأ :" ]ل يل  م 



           

  

 

 25 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك:

ية ملهام الزوج  آ داء ايفيف خمتلف آ وجه عالقهتام ويشرتاكن  والوئام ام تتسم ابلتفامه والتعاونعالقهتمىض عىل زواهجام عرش س نوات و  وحواء آ دم

 .ةرحةل الصحبمبانهتاًء و مراحل ابتداًء من مرحةل شهر العسل  ومرت حياهتم الزوجية خبمس ،ناام املرح والاحرتام وك هنام صديقوينترش يف عالقهت

 ارات التوافق اليت آ وصلت آ دم وحواء ا ىل مرحةل الصحبة.ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك: اذكر هم

 خذ بطاقة واكتب فهيا آ كرب عائق من وهجة نظرك قد مينع الزوجني من الوصول ملرحةل الصحبة.

 

 طنشا

(1/ 7) 

 والتوافقمراحل العالقة الزوجية 

 لصحبةيذكر املشارك همارات حتقيق التوافق بني الزوجني للوصول ا ىل مرحةل اآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: قصة، نقاش جامعي /آ سلوب التدريب

مراحل 
 الزواج

  مرحلة
 التكيف

 

  مرحلة
 االستكشاف

 

 مرحلة
 شهر العسل 

 

  مرحلة
 االستقرار

 

  مرحلة
 لصحبةا

 



           

  

 

 26 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
 
 
 

 

  (ثايناليوم ال )

  



           

  

 

 27 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 اليوم الثاني

 األهداف املوضوعات اليوم
 الزمن اليوم التدريبي أن: يتوقع من املشارك يف نهاية

 

 .اذلاكء املايل -

 .ال مناط السلبية يف الاس هتالك -

دارة مزيانية الزواج. -  ا 

 .املايلوالاستامثر الادخار  -

  يصنف آ وجه الرصف حسب الرضورايت واحلاجات والكامليات. -

 .ال مناط السلبية يف الاس هتالكينقد  -

 .يكتب خطته ل دارة مزيانية ال رسة -

 .يقرتح ثالثة آ فاكر استامثرية -

 د 120

 

 د 30                      راحة

 همارات الاش باع العاطفي -

 احلوار.همارات التصال و 

دارة الضغوط النفس ية بطريقة حصيحة. -  ا 

 التعامل مع املشالكت الزوجية. فن -

ش باع العاطفي بني الزوجني. املشارك يقرتح -  همارات لال 

 بني الزوجني. التصال واحلوارآ مهية رك املشا يوحض -

 .للتخلص من ضغوط احلياة ثالث توصيات يكتب املشارك -

 التعامل مع املشالكت الزوجية. خطواتاملشارك  بنيي  -

 د 120

  



           

  

 

 28 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 لتنفيذ اليوم الثايناخلطة ال جرائية 

 الوقت د الوقفة  ال دوات ال سلوب ال جراء  اجللسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال وىل

ليه ح اجللسة ابمحلد هلل والصالة والسالم عىل احلبيب املصطفى ع افتت -

 آ فضل الصالة وآ ُت التسلمي.

 .ممبا سيمت تناوهل يف هذا اليو  ربط ما ُت تناوهل يف اليوم ال ولا -

 

 حمارضة

 

 العرض

 

 

 

 د 10

 .قدم املادة العلمية: اذلاكء املايل -

 .(2/1وجه املشاركني لتنفيذ ) -

 ركني وعلق علهيا.اس متع ل جاابت املشا -

 حمارضة

 تطبيق معيل

  11 العرض

 د 30

 .(2 /2وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

 .اس متع ل جاابت املشاركني -

 .قدم املادة العلمية: ال مناط الاس هتالكية -

  دراسة حاةل

 

 العرض

11  

 د 30

دارة مزيانية ال رسة -  .قدم املادة العلمية: ا 

 .(2/3وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

 .اس متع ل جاابت املشاركني وعلق علهيا -

  12 العرض حمارضة

 د 30

 .قدم املادة العلمية: الادخار والاستامثر - 

 .(2/4وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

 اس متع ل جاابت املشاركني وحفزمه علهيا. -

 حمارضة

 عصف ذهين

 

 العرض

 قمل خط ،ورقة

 

 د 20 13

 د 30 اسرتاحة - 

 .(2/5ركني لتنفيذ النشاط )وجه املشا - الثانية

 وقمي آ عامهلم. ،اس متع لعرض اجملموعات -

 .قدم املادة العلمية: ال ش باع العاطفي -

 ،ورق ملون عصف ذهين

 لصق

 د 30 14

 .قدم املادة العلمية: همارات احلوار والتصال - 

 .(2/6وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

 اس متع ل جاابت املشاركني وعلق علهيا. -

 .اركني لتطبيق احلوار ال جيايبوجه املش -

 حمارضة

 فمل

 

 لعبة

 د 15 15 العرض

دارة الضغوط -   .قدم املادة العلمية: ا 

 .(2/7وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

دارة الضغوط -  .اس متع لتغريدات املشاركني اخلاصة اب 

 حمارضة

 

 ذايت

 العرض

 

 توفر نت ،جوال

16  

 د 25

  17 ،مقصات ،حصفالصحف  .(2/8وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) - 



           

  

 

 29 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 اس متع ل جاابت املشاركني وعلق علهيا. -

 .قدم املادة العلمية: حل املشالكت -

 املبعرثة

 حمارضة

 د 30 حصف ،لصق

ة ( حبيث لك مجموعة تتناول مشلك2/9وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) - 

 .واحدة

 اس متع ل جاابت املشاركني وعلق علهيا. -

اقالم  ،حصف تطبيق معيل

 خط

 د 20 17

 د 270 اجملموع 



           

  

 

 30 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 ارك: عزيزي املش

 رايل. )          (حدد املبلغ املتوقع رصفه لزواجك: من خالل اماكنياتك  -

 مق حبرص آ وجه الرصف املادي لزواجك يف اجلدول آ دانه وبشلك واقعي: -

 التلكفة البيان م التلكفة البيان م

  استئجار قرص آ فراح 11  املهر 1

  ولمية العرس 12  ار الشقةا جي 2

  الهدااي 13  ة للشقةآ هجزة كهرابئي 3

  توفري املواد الغذائية 14  تأ ثيث وفرش الشقة 4

  رشاء جوال جديد 15  قسط الس يارة 5

  سداد الفواتري 16  شهر العسل() السفر والس ياحة 6

   17  رشاء املاراكت من املالبس وال حذية 7

   18  جحز غرفة بفندق ليةل العرس 8

   19  العرسالزتين والتجمل يف ليةل  9

   20  العطور  10

  اجملموع

 

 .فائض( -لتظهر النتيجة: )جعز  ؛قارن املبلغ احملدد لزواجك مبجموع الرصف -

 املرصوفات التالية حسب اجلدول؟ مق بتصنيف -

 كامليات حاجيات رضورايت م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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 اذلاكء املايل

 آ ن حيدد املشارك آ وجه الرصف املايل ملناس بة زواجه هدف النشاط:

 آ وجه الرصف حسب الرضورايت واحلاجيات والكامليات آ ن يصنف املشارك -

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: تطبيق معيل /آ سلوب التدريب



           

  

 

 31 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك:
 :ل ال جابة عىل التساؤلت ال خريةتدارس مع آ عضاء مجموعتك املوقف التايل من خال   

 

 ت،رايل دليه شغف ابقتناء اجلديد من اجلوالا 5000وحيصل عىل راتب شهري قدره  س نة ويعمل موظفا يف رشكة، 27ره شاب مع آ دم 

التجارية  عالانتل  ازمالئه حول  كام تكرث نقاشاته يف معهل مع حيرص يوميا عىل رشاء وجبة من الوجبات الرسيعة، ؛ول دخال الرسور عىل آ ههل

 فرص للرشاء والاقتناص.للسلع واملنتجات عىل آ هنا 

ارج فرة س نواي خكرث من سآ  كام يتطلع بشلك دامئ لزايدة ثقافته ابلشعوب فدليه  ولتوفري الس يوةل دليه بشلك دامئ يقتين آ كرث من بطاقة ائامتنية،

 بالده.

د لتعرث سدا ؛تههيك عن حسب س يار ان ،زال يف شقته املؤجرة ودليه مشلكة مع البنك يف سداد بطاقاته س نة ول 50ال ن شارف معره عىل  آ دم

 لف رايل.آ   15000 الرمغ من آ ن راتبه قارب ال قساط عىل

 

 من وهجة نظرك:

 يف هذا املأ زق؟ آ دمذلي آ وقع ا ما -1

 يف مشلكته؟ ة آ دمهل دليك حلول ملساعد -2

 انقش آ فراد مجموعتك فامي ييل: 

 ما السلوكيات اليت تدمر مزيانية ال رسة؟ -

  وحتافظ عىل مزيانية ال رسة؟ما السلوكيات اليت تعمر  -

 ن يأ خذ من مال زوجته املوظفة؟ ما رآ يك فمي -

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 نشاط

(2/ 2) 

 الاس هتالك ال رسيال مناط السلبية يف 

 آ ن ينتقد املشارك ال مناط السلبية يف الاس هتالك ال رسي هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: دراسة حاةل /آ سلوب التدريب



           

  

 

 32 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 :آ مر همم يف اس تقرار حياتك ال رسية، ويكون ذكل من خالل اخلطوات التالية وضع خطة ملزيانية ال رسةعزيزي املشارك: 

 

 ،مثاهلو  ،...( اخلطوة ال وىل: حتديد ال هداف لل رسة )اقتصادية، تعلميية، اجامتعية: 

 .رشاء دراسات عليا، حضور دورات، ،تطوير اذلات، دخار مبلغ شهرياوفري و ، تسداد دين رشاء بيت، س يارة، هجاز،

 

 يرادات املدخولت )راتب، ماكفأ ة، معل ا ضايف( :طوة الثانيةاخل  :مثاهلو  ،حتديد ا 

ضايف، ماكفأ ة، الراتب الثابت  ، ...معل ا 

 ات والرغباتالاحتياجوتدوين لك املشرتايت واملرصوفات و، (اخلطوة الثالثة: حتديد بنود املرصوفات )الس نوية والشهرية وال س بوعية واليومية 

 ال رسية.

 

  الرابعة: ترتيب املرصوفات حسب ال ولوية، عىل النحو التايل:اخلطوة 

 .(املرصوفات الفرعية )حسب ال رسة وآ هدافها وحاجاهتا ومواردهاو  املرصوفات الرئيسة )سكن، غذاء، مالبس(،

 

 :اخلطوة اخلامسة: موازنة ادلخل مع املرصوفات 

ال رسة  % من دخل 15آ و  % 10مع الالزتام بقدر ال ماكن بتخصيص  مبعىن توزيع ادلخل عىل النفقات آ و املرصوفات السابق حتديدها

 .لالدخار

 

 :اخلطوة السادسة: تنفيذ اخلطة وتقيميها 

ىل  ل ُت الوصولهدراسة: آ و هتاون، مع حتقيق الرضا، و  ومراقبة احلال دون تدقيق خطة مزيانية ال رسة، آ فراد ال رسة يف تنفيذزوجان و يتعاون ال ا 

 ؟املتفق علهياال هداف واخلطة 

 

 عزيزي املشارك:
عداد مزيانية ال رسة الس نوية  يراد  - زايدات - )الراتب ادات الس نوية املتوقعةير تشمل ال  ( واليت 1وفق منوذج )مق اب  ..(، وكذكل . - ستامثراا 

جيار املنل سب اح و  ،...( - ستامثرالا - الادخار - سداد دين - الاس تقطاع الشهري -ال بناء  -الزوجة  - التصالت -الس يارة  - املرصوفات )ا 

عادة النظر يف املرصوفات وال   ؛رادات واملرصوفات، وعندما يكون هناك جعزيالفرق بني ال    اليت تلهيا للشهور يرادات ووضع خطة بديةلفيجب ا 

 .ذكل بناء عىل خرىآ  حلني ضبط املزيانية مرة 
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 التخطيط ل دارة مزيانية ال رسة

دارة مزيانية ال رسة هدف النشاط:  آ ن يكتب املشارك خطته ل 

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد نوعه:  تطبيق معيل /آ سلوب التدريب



           

  

 

 33 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

دارة مزيانية ال رسة  خطة ا 

 

بندال  الشهر الس نة ملحوظة  

رادات شهرية اثبتةيا       

رادات غري اثبتةيا       

جاميل ال رادات ملحوظات  ا 

  البيان املبلغ البيان املبلغ 

 

نفاق الشهري  مرصوفات ال 

(1راجع منوذج )   

     

     

     

     

   المجموع:  

جاميل   نفاق رصوفاتما  الس نوية الثابتة ال   

  املناس بة املبلغ 

 

 

 

 

وفات مومسيةمرص   

 

 مرصوف رمضان  

 مرصوف عيد الفطر  

 مرصوف عيد ال حضى  

ار املنلا جي    

 املدارس  

 دخول الش تاء  

 مناس بة  

 آ خرى  

جاميل املرصوفات املومسيةا     

نفاق الس نوي ا    جاميل ال   

ن وجد   العجز يف املوازنةا   

ىل رفع مزيانيتك مببلغ يف هل    ومك مقداره؟ ؟الس نةآ نت حباجة ا 

ىل    يراد ا ضايف شهراي  ا  حباجة ا 

 
 

 



           

  

 

 34 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 (1منوذج )

  عناصر وبنود ميزانية األسرة الشهرية
 رايل ) ( مدخولت آ خرى رايل ) ( رايل ) ( ادلخل الثابت

 املرصوفات
 املوازنة املبلغ

نفاقه املتوقع  العجز الفائض ما ُت ا 

     مرصوف الزوجة

     املقايض الشهرية

     %10دخار الا

جيار السكن      ا 

     قسط س يارة

     الهاتف واجلوال

     املاء والكهرابء

     العالج الطيب

     ادليون

     مرصوفات الس يارة

     آ لك خارج البيت /ترفيه

     دراسة آ و دورة

     آ هداف ترغب حتقيقها

     

  لكرتونية وتطب دارة وتنظمي مزيانية ال رسة ابل ماكن الاس تفادة مهنملحوظة: هناك برامج ا   ا.يقات عىل اجلوال تساعد عىل ا 



           

  

 

 35 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  

 عزيزي املشارك:

ن اختيار ا -  ملرء لستامثر معني ينبغي آ ن ينطلق من آ مرين: ا 

 املعرفة الوافية خملتلف آ نواع الاستامثر ومزيات لك مهنا.  ال ول:

 الثاين: الرؤية الواحضة ل هداف املرء من الاستامثر. 

ن معظم الناس يفضلون الاستامثر اذلي يضمن هلم آ مورا ثالثة:  -  ا 

 ال ول: احملافظة عىل رآ س ماهلم. 

 : تقدمي آ كرب نس بة ممكنة من الرحب.الثاين

بقاء ماهلم يف متناول آ يدهيم  . ءواليس تعملوه مىت شا ؛الثالث: ا 

 ، هو الاستامثر املثايل.ةوواحض آ ن الاستامثر اذلي جتمتع فيه هذه املزيات الثالث

 

 عة.قية اجملمو مث ب  ،يكتب فكرة آ خرىمث مرر الورقة لزميكل ل  ،ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك: خذ ورقة واكتب فهيا فكرة استامثرية

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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 الادخار والاستامثر

 يقرتح املشارك ثالثة آ فاكر لال ستامثرآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد نوعه:  عصف ذهين /آ سلوب التدريب



           

  

 

 36 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 

 

 

 

 (اجللسة الثانية  –اليوم الثاين )

 

 

 

 

 

 



           

  

 

 37 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  :عزيزي املشارك

 وتزيد احلب بني الزوجني. ،اقرتح السلوكيات اليت حتقق ال ش باع العاطفي ؛ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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 ال ش باع العاطفي بني الزوجني

ش باع العاطفي بني الزوجنيهماراعرش  املشارك آ ن يقرتح هدف النشاط:  ت لال 

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: تعمل نشط /آ سلوب التدريب

 للمدرب: 

 .ولصق ،A4وزع عىل لك مجموعة شدة ورق ملون مقاس  -

 ني لطرح آ كرب قدر ممكن من السلوكيات اليت حتقق ال ش باع العاطفي بني الزوجني.وجه املشارك -

لهيا عىل الورق امللون مع مراع - اة كتابة لك سلوك عىل اطلب من لك مجموعة كتابة السلوكيات اليت تواصلوا ا 

 . ورقة ملونة

 وحفزمه ل مجل لوحة.، ملشاركني لعمل لوحة فنية ابلورقوجه ا -

 

 :ال دوات

 .لصق -رق ملون و  -



           

  

 

 38 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

  :عزيزي املشارك

 :ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك

 وما نتاجئه؟  ، اذلي شاهدته يف مقطع الفديوقمي احلوار الزويج -

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

 ة التصال واحلوار بني الزوجني؟يآ مه  ما -

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

جيابي  كيف يكون حوارك م -   ؟ا فعاًل ع زوجتك حواًرا ا 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 طبق همارات احلوار ال جيايب مع زميكل. -
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 همارات التصال واحلوار بني الزوجني

 يقمي املشارك مشهد احلوار الزويجآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: ملف /آ سلوب التدريب

 للمدرب:

 .رةوظهورمه داخل ادلائ، مامتسكني ابل يدي، معل دائرة مغلقة مجيع املشاركني من كافتتح املوضوع بطلب -

 وعدم معل شلك اكس ابل يدي. ،وعدم فك ال يدي، ؛ عدم الالكمالتالية رشوطال  وفق ني آ ن تكون ظهورمه خارج ادلائرةاطلب من املتدرب -

 مث جشع املشاركني عىل تبادل ال راء والتفكري مث التنفيذ. ابلسامح هلم ابلالكم، مث خفف الرشوط، الثة حماولت للتحولاملتدربني ث آ عطي -

 انقش املشاركني عن آ مهية احلوار بني الزوجني.  -

 اعرض الفمل، مث وهجم لتنفيذ النشاط. -



           

  

 

 39 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
 عىن ضغوط احلياة:م

تدابر و  عتقاطو  ،عىل الفرد ويفقد توازنه وسعادته، ويصحب ذكل مه ومغ وحزن شديد انفس ي   اطً غاملواقف وال حداث السلبية اليت تشلك ض

جيايب.معها بش ، ومنا من يتكيف ويتعاملاسلبي   اكئيبً  امنا من يقف عندها حزينً و  ،قصرية آ و طويةل مدة يسمل مهنا آ حدقد ل و  ،فنع و   لك ا 

 آ نواع الضغوط:

 .يف العالقات الاجامتعية )ال رسة، العمل، الزمالء( -1

 .يف القضااي املالية )ديون، جتارة، مسؤوليات مالية( -2

 يف ال خفاق وقةل ال جناز. -3

 زي املشارك:عزي

 اكتب آ مجل تعليق عىل لك صورة يسهم يف الوقاية والعالج لضغوط احلياة، مث غرد هبا ل حصابك.
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 ضغوط احلياة

 للتخلص من ضغوط احلياة ثالث توصيات شاركيكتب امل آ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: تغريدة /آ سلوب التدريب

 

 

 



           

  

 

 40 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  

 :عزيزي املشارك

 لتعامل معها.ل  همارية آ س باب اجامتعية وآ ساليبلها و  ،للمشلكة الزوجية مفهوم اجامتعي

آ ثناء  الواجباتو آ داء احلقوق يف قة بني الطرفني، وحتدث بسبب ضعف ملشلكة الزوجية يه اجلانب السليب يف العالا مفهوم املشلكة الزوجية: -

من جراء  الزواج واليت تكونت صورته قبل (لزوجية، آ و قد تكون املشلكة الزوجية يه افتقاد آ حد ال زواج منوذج )الرشيك املثايلالعرشة ا

 معاملته مع الوادلين وال خوة وال خوات آ و من خالل الاندماج مع قصص وخيال ال عالم.

 ،وطرق التعامل معهاوآ س باهبا ة ال رسيرة آ و يشء هل ارتباط ابملشالكت مق بقص آ ي خرب آ و صو  ،بني يديك مجموعة من الصحف احمللية تصفحها -

لصاقها عىل الصحيفة اليت بني يديك.  مث مق اب 
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 يةالتعامل مع املشالكت الزوج  اراتهم

 املشالكت الزوجيةآ س باب املشارك  بنيي آ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: الصحف املبعرثة /آ سلوب التدريب



           

  

 

 41 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

  :عزيزي املشارك

 .يتميكن حرصها ابل  و  ،حددت ادلراسات الاجامتعية آ مه املشالكت الزوجية الشائعة عند ال زواج اذلكور يف ال رسة السعودية

 اقرتح آ سلوب التعامل مع لك حاةل. ؛ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك

 معها  همارة التعامل آ مه املشالكت م

  هل. اواحرتام االزوج من الزوجة عرشة حس نة وتقدير مل جيد  1

  مل جيد الزوج من الزوجة متعة ورضا يف امجلاع. 2

 الزوجة ابلقمي الاجامتعية وادلينيةل هتمت  3

ذن(. ،الالزتام ابحلجاب :)مثل  واخلروج من املنل اب 

 

  .مل جيد امرآ ة تدير املنل وتقوم حبقوق الزوج 4

  .مس توى جامل املرآ ةلشلك و  بولمل جيد الزوج ق  5

  .مل جيد زوجة صاحبة فكر وثقافة 6

  تدخل آ هل الزوجة. 7

 

o ؟بشلك عام الزوجية السلمية يف حل املشالكت ما اخلطوات 

- ........................................................................................ 

- ........................................................................................ 

- ........................................................................................ 

- ........................................................................................ 

- ........................................................................................ 

 

 نشاط

(2/ 9) 

 يةالتعامل مع املشالكت الزوج  همارات

 املشالكت الزوجيةآ ن يطبق املشارك خطوات حل  هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) عيجام يفرد  نوعه: تطبيق معيل /آ سلوب التدريب



           

  

 

 42 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 (لثثااليوم ال )
 اجلانب الصحي

 

 

 

 



           

  

 

 43 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 اليوم الثالث

 األهداف املوضوعات اليوم
 الزمن يتوقع من املشارك يف نهاية اليوم التدريبي أن:

 

 

 

 لثالثا

 

 

 

 

 
 

 الفحص الطيب -

 الفروق بني الرجل واملرآ ة.

  لعالقة امحلمية من الناحية الطبية. -

 ال زمات الثالث عند املرآ ة. -

 يتعرف عىل آ مهية الفحص الطيب -

 الفروق بني الرجل واملرآ ة. آ ن حيدد املشارك 

 يتعرف عىل العالقة اجلنس ية من انحية طبية  - -

 رآ ةللم ادلور اذلي يقوم به آ ثناء ال زمات الثالث يرشح - -

 د 120

 د 30                      راحة

 وسائل املباعدات يف امحلل. - -

 عوامل اخلطورة عىل الصحة العامة. - -

 آ ثر التدخني واملسكرات واخملدرات -

 يتعرف عىل طرق مباعدات امحلل - -

 يبني التغذية السلمية يف احملافظة عىل الصحة - -

 عىل الزوجني يعدد آ ثر التدخني واملسكرات واخملدرات -

 د 120

 



           

  

 

 44 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 لتنفيذ اليوم الثالثة ال جرائية اخلط

 الوقت د الوقفة  ال دوات ال سلوب ال جراء  اجللسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال وىل

فضل افتتح اجللسة ابمحلد هلل والصالة والسالم عىل احلبيب املصطفى عليه آ   -

 الصالة وآ ُت التسلمي.

 .اعرض املادة العلمية: الفحص الطيب -

  حمارضة

 العرض

 

18 

 

 د 15

 .(3/1جه املشاركني لتنفيذ النشاط )و  -

 .اس متع ل جاابت املشاركني -

 .اعرض املادة العلمية: الفروق بني الرجل واملرآ ة -

 تعمل تعاوين

 

 حمارضة

 ادلليل

 

 العرض

 د 25 19

 .(3/2وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

 اطلب من املشاركني طرح آ س ئلهتم املكتوبة. -

 .نيآ جب عىل آ س ئةل املشارك -

 .قدم املادة العلمية: العالقة امحلميية -

 اللقاء املفتوح

 

 

 حمارضة 

  آ قالم  ،ورق

 

20 

 

 

 د  50

 .(3/3وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) -

 .اس متع ل جاابت املشاركني -

 .للمرآ ة ال زمات الثالثاعرض املادة العلمية:  -

 قصة

 

 حمارضة

 ادلليل

 

 العرض

 

21 

 

 د 30

 د 30 راحة 

 .قدم املادة العمية: وسائل مباعدات امحلل - 

 اعرض صور املباعدات واطلب من املشاركني التعرف علهيا. -

 حمارضة

 صورة

 د 20 23 العرض

 .(3/4وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) - الثانية

 .اس متع ل جاابت املشاركني -

 .اعرض املادة العلمية: السلوكيات الصحية والتغذية السلمية-

 لعبة

 

 حمارضة

 

 

 العرض

 د 30 24

 .( بعد عرض مقطع الفديو3/5وجه املشاركني لتنفيذ النشاط ) - 

 .اس متع ل جاابت املشاركني -

 .انل نسااعرض املادة العلمية: آ ثر التدخني والشيشة واملسكرات واخملدرات عىل  -

 فديو 

 

 حمارضة

 

 

 العرض

 د 30 25

 د 10    .. . ،البيئة التدريبية ،ة التدريبيةاحلقيب ،تقيمي عنارص التدريب: املدرب - 

 د 10    .حفل اخلتام وتوزيع الشهادات 

 د 270 اجملموع 



           

  

 

 45 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك: 

 .نسنيمعتربة بني اجل واختالفات  واحض عىل آ ن هناك فروقات دليلفهذ  [،36 :آ  ل معران] "وليس اذلكر اكل نىث" قال هللا تعاىل:

رفة الفروق عتك عن آ مهية معحبواء، مث انقش آ فراد مجمو ( فامي يتعلق ، والرمز )بأ دم( فامي يتعلق ) ضع الرمز تايل؛ابلتأ مل يف اجلدول ال  

 بني اجلنسني، وهل يه فروق تضاد آ م تاكمل؟

 

 البيان الرمز

 بطريقة الصندوق املغلقالتفكري  

 بطريقة تشعبيةالتفكري  

 العقل يغلب 

 العاطفة تغلب 

 يقدم حلوًل معليةطريقة املساعدة  

 يعرب عن عاطفته ابملشاعر  

 التشجيع، بالتقدير، ال جعا ،التقبل الثقة،آ مه احلاجات:  

 التطمني، التصديق ال خالص،، الاحرتام الرعاية، آ مه احلاجات: 

 يطرح السؤال بقصد الاهامتم 

 يطرح السؤال بقصد التحقيق 

 املشاعرالقدرة عىل الفصل بني اجلنس و  

 ال اثرة اجلنس ية ابلنظر آ كرث 

ىل    دقيقة آ و آ كرث 20اكامتل الاستثارة اجلنس ية حيتاج ا 

 رة آ كرث من الطرف ال خراملباد 

 ارتباط ال اثرة اجلنس ية ابملشاعر  

 عند الاستثارة ل بد من حصول النشوة اجلنس ية الاكمةل 

ىل ثرسعة الاست    دقائق 9 - 4ارة اجلنس ية قد تصل ا 

 الرغبة اجلنس ية لها مد آ و جرز )دورية( 

 ل مانع من ممارسة اجلنس بعد الضغوط والتوتر 

ىل    الاحتضان والتقبيل بعد اللقاء اجلنيساحلاجة ا 

 نشاط
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 الفروق بني الرجل واملرآ ة

 الفروق بني الرجل واملرآ ة آ ن حيدد املشارك هدف النشاط:

 ة( دقيق15الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: تعمل تعاوين /آ سلوب التدريب



           

  

 

 46 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك:

 . مث اطرهحا عىل املدربكل ثالثة آ س ئةل طبية تشغل اب اكتب

 السؤال ال ول:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

 اين:السؤال الث

................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

 السؤال الثالث: 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
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ي ا  العالقة امحلميية طب  

 امحلمييةآ ن يكتب املشارك ثالثة آ س ئةل خاصة ابلعالقة  هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: اللقاء املفتوح /آ سلوب التدريب



           

  

 

 47 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 :عزيزي املشارك

ل آ ن ذكل اخادل شاب مزتوج حديثً  ل بعد ميض س بعة آ شهر اكن ينتظر لك يوم خرب محل زوجته ا  بعد  ة عظميةوقد شعر بسعاد ،مل يتحقق ا 

ه هل وعدم اهل زوجتعندما اتصل اكن يش تيك من جت ،اليت اكنت يف الشهر الثاين من امحلل ل وانتظار آ ول مولود هل ولزوجته؛سامعه خلرب امحل

 رغبهتا يف الاقرتاب منه.

ا لك ما قد آ عطيهتما تريد ل لقد اشرتيت لها لك ،ابأ ن آ كون مرفوضً  اكين لست مس تعدً اكنت شكواه تظهر من خالل نربات احلزن آ ان آ حهبا ول 

 غري امرفوضً  ن آ كونآ   اولست مس تعدً  ،آ شعر بأ هنا تس تغل محلها لتشعرين بأ مهيهتا وتريد الس يطرة عيل  لقد قررت آ ل آ كون لعبة يف يدها ،تطلب

يه  ف آ رمهياسوف آ علمها كيف حترتم زوهجا سو  ،آ ين ضعيف؟ ل ل لست كذكل ماذا تعتقد؟ ،آ ان آ س تطيع آ ن آ طلقها وآ تزوج غريها ،متقبل

 ما رآ يك آ هيا املستشار؟ ... مث مصت قلياًل  ،ومن يف بطهنا

 

  :آ جب عىل ال س ئةل التالية ؛ابلتعاون مع آ فراد مجموعتكبعد قراءتك للقصة و

 ما رآ يك يف ترصف خادل؟ -1

 هل املرآ ة تكون عىل حاةل واحدة طوال العام؟ -2

 آ برز تكل التغريات؟  وما للمرآ ة؟ واجلسدية هل تؤثر ادلورة الشهرية عىل احلاةل النفس ية -3

 هل تتوقع آ ن للحمل تأ ثريات نفس ية عىل املرآ ة؟ -4

   يتبع ضعفها اجلسدي ضعف نفيس؟آ َل  ؛بعد ولدة املرآ ة -5

 كيف يتعامل الزوج مع هذه ال زمات الثالثة؟ :برآ يك -6

 

 ال زمة

 

 التغريات اليت تطرآ  

 

 تعامل الزوج

 

 احليض

 

  

 امحلل

 

  

 النفاس
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 للمرآ ة ال زمات الثالث

 ةاملرآ   هبا م به آ ثناء ال زمات الثالث اليت متراملشارك ادلور اذلي يقو  يرشحآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد   نوعه: قصة /آ سلوب التدريب



           

  

 

 48 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك: 

 طبق النشاط اكلتايل: -

ن قال ارفعوا آ يديمك  ،تقدموا يرتاجعوا :ن قالا  ف ،حراكته او ن يعكسأ  ب ربمهوخي ،يصطف مجيع املشاركني جبوار املدرب نو  ،هاو نليوا  توا قال التف  ا 

 خيرج من اللعبة يتحدد الفائز يف الهناية. ؛ومن خيطئ يف تقدير اللكمة فيعمل مبوجهبا ،وهكذا ،يلتفوا شامًل  اميينً 

جابة واحدة للك سؤاليطلب املدرب من املشارك اذلي خرج من اللعبة آ ن جييب عىل ال س ئةل التا - راعاة عدم مورة مع ويدوهنا عىل الس ب ،لية اب 

 التكرار يف ال جاابت:

 ما سلوكيات التغذية الصحيحة؟ -1

 ما ال نشطة البدنية املناس بة لتقوية اجلسم؟ -2

 

 ال نشطة البدنية املناس بة لتقوية اجلسم سلوكيات التغذية الصحيحة
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 لوكيات الصحية والتغذية السلميةالس

 آ ن يبني املشارك عوامل احملافظة عىل الصحة العامة هدف النشاط:

 ( دقيقة10الزمن ) جامعي يفرد   نوعه: لعبة )عكس احلركة( /آ سلوب التدريب



           

  

 

 49 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 :عزيزي املشارك

انقش آ فراد مجموعتك عن آ ثر ( وتأ مكل لدلراسة آ دانه؛ https://www.youtube.com/watch?v=__aHp40a0X8)دتك هبعد مشا

 حسب اجلدول التايل: التدخني والشيشة واملسكرات واخملدرات

 

 بني ال ثر  العالقة مع

  هللا

  اجلسد

  الزوجة

  اجلنني

  املال

  الناس
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 العالقة الزوجية تدخني واملسكرات واخملدرات عىلآ ثر ال 

 العالقة الزوجية آ ثر التدخني واملسكرات واخملدرات عىلآ ن يعدد املشارك  هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن ) جامعي يفرد  نوعه: ديوف /آ سلوب التدريب



           

  

 

 50 ني واملقبالت عىل الزواج برانمج تأ هيل املقبل

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 املراجع
براهمي بن جنمي، )د -1  ، بدون(.2ار الكتاب ال ساليم، طالبحر الرائق رشح كن ادلقائق لزين ادلين بن ا 

 هـ(.1406، 2بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لعالء ادلين آ يب بكر بن مسعود الاكساين، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط-2

 هـ(.1414، 1احلاوي الكبري للاموردي، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط -3

 ار الفكر، ط بدون(.دقائق آ ويل الهنيى يف رشح املنهتيى للهبويت، )د -4

 هـ(.1405، 2روضة الطالبني ومعدة املفتني للنووي، )بريوت: املكتب ال ساليم، ط -5

 فريقي، )دار املعارف، ط بدون(.لسان العرب لبن منظر ال   -6

 هـ(.1410، 1املغين لبن قدامة املقديس، ت: د/عبدهللا الرتيك و د/عبدالفتاح احللو، )القاهرة، دار جهر، ط -7

 هـ(.1412، 3مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل للحطاب، )بريوت: دار الفكر، ط -8

 التاج وال لكيل رشح خمترص خليل للمواق، )مطبوع هبامش مواهب اجلليل(. -9

 فتاوى اللجنة ادلامئة يف اململكة العربية السعودية، مجع وترتيب: آ محد بن عبدالرزاق ادلويش. -10

 بن تميية.فتاوى ش يخ ال سالم ا -11

 املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيويم، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط بدون(. -12

يـة لك  مـد العبـديل،سـعد حال  ،اذلاكء الانفعايل وعالقته بلك من فاعلية اذلات والتوافق الزويج دلى عينة من املعلمني املزتوجني مبدينة مكـة املكرمـة -13

 .(2009) ،رى ،اململكة العربية السعوديةجامعة آ م الق الرتبية،

ملكرمـة، الرضا الزوايج وآ ثره عىل بعض جوانب الصحة النفس ية يف ضوء بعـض املتغـريات ادلميوغرافيـة دلى عينـة مـن املزتوجـات يف منطقـة مكـة ا -14

 .(2009)، زهار ايمسني السمكري،رساةل ماجس تري،جامعة ام القرىل  

جازة يف ال رشاد النفيس، حبث مقدم لنيل ،احلياة جبودةالتوافق الزوايج وعالقته  -15   . م(2010)، جامعة حلب، الضعيف خادل ا 

بناء وتوافقهم النفس -16 ، قـازيقيـة . جامعـة الز رسـاةل ماجسـ تري )م.م( لكيـة الرتب  ،مـاين غنميـي ل   ،التوافق الزوايج وعالقته بأ ساليب الرعاية الوادلية لل 

(2004).  

ةل ماجسـ تري رسـا  ،رحاب العيسـوي، لاليب التفاعل الزوايج يف مرحةل منتصف العمر بني ال زواج والزوجات املنجبني وغري املنجبنيالفروق يف آ س -17

 .(2003)، جامعة عني مشس )م.م( لكية ال داب.

 معهـد ادلراسـات رسـاةل دكتـوراه )م.م(، يـدنـان عبـد اجمل ، حل التوافق الزوايج بني الوادلين كام يدركه ال بناء وعالقته ببعض سامت الشخصية دلهيم - 18

  . (2002)، العليا للطفوةل. جامعة عني مشس

 ة عـىل املدينـةدراسـة مطبقـ، مـود محمـدحملالتدخل املهين للخدمة الاجامتعية وتمنية وعي الفتيات املقبالت عـىل الـزواج بأ سـاليب التوافـق الـزوايج،  -19

 )ب،ت(، اجلامعية للطالبات

دراك امل -20  .(2011)، نان آ بو صريي، حل زتوجات حديثا ملصادر خرباهتم الارسية وعالقته بتوافقهم الزوايجا 
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