
تأهيل المقبلين والمقبالت

 على الزواج

دليل المدرب
١٤٣٨ - ٢٠١٧





ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا  »َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخَلَق لَُكم ّمِ
ًة َوَرْحَمًة ۚ « ]الروم: 21[. َوّدَ  ِإلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكم ّمَ



5 تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

بسم اهلل، والحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل.

ــة  ــة العربي ــي المملك ــرة ف ــؤون األس ــي ش ــن ف ــكل المختصي ــا ل ــا عظيم ــد كان حلم ــد؛ فق ــا بع أم

ــي  ــج تدريب ــة ببرنام ــاة الزوجي ــوار الحي ــان مش ــه الزوج ــدأ في ــذي يب ــوم ال ــهدوا الي ــعودية، أن يش الس

تثقيفــي، يكشــف لهمــا ســبل الســعادة، وينمــي لديهمــا مهــارات الحيــاة المختلفــة، بــل ســيكون 

بوابــة ألمــن الوطــن؛ إنهــا محاصــرة جديــدة للجريمــة واإلرهــاب، وللعنــف األســري والتخلــف العلمــي، 

وللفقــر والبطالــة؛ محاصــرة ألكثــر مــا يشــغل المحاكــم الشــرعية والمشــافي النفســية، فكلهــا 

منتجــات بائســة لمصنــع الطــاق أو الخــاف األســري، إنــه البرنامــج الــذي يســتهدف حقــن مليــارات 

الريــاالت مــن األمــوال العامــة؛ حيــن يوجــد التعامــل األمثــل مــع قضايــا وخافــات الحيــاة الزوجيــة 

قبــل أن تحــدث، فالوقايــة خيــر مــن العــاج.

فــكان قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر برقــم )144( بتاريــخ )6/ 5/ 1434هـــ( الخطــوة األولــى فــي تحقيــق 

ــة؛  ــة االجتماعي ــل والتنمي ــق وزارة العم ــى عات ــت عل ــؤولية ألقي ــر، ومس ــي الكبي ــم الوطن ــذا الحل ه

ــة التنميــة االجتماعيــة.  ممثلــة فــي وكال

ــذا  ــم ه ــي تصمي ــد اهلل ف ــن بع ــروع، معتمدي ــذا المش ــام به ــا للقي ــا ويوفقن ــأل اهلل أن يعينن ونس

البرنامــج علــى قواعــد علميــة رصينــة؛ وبمرجعيــات موثقــة، ملبيــن احتياجــات مهمــة؛ شــرعية 

واجتماعيــة ونفســية وطبيــة واقتصاديــة. يرجــى أن تنتــج أســرة ذات مســتوى عــال مــن اإلدراك 

والمســؤولية والتماســك، وبالتالــي؛ اســتقرار أمــن المجتمــع وســامته.

فريق العمل
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الهدف العام:

المشــاركين  واتجاهــات  ومعــارف  مهــارات  تنميــة 

ــعادة  ــم الس ــق له ــا يحق ــة بم ــة الزوجي ــي العاق ف

الزواجــي. واالســتقرار 

اسم البرنامج: 

تأهيل المقبلين على الزواج.

األهداف التفصيلية:

 تنمية مهارات ومعارف واتجاهات المشاركين في:

 األحكام واآلداب الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية. ❂

إدارة ميزانية األسرة. ❂

فهم الفروق بين الرجل والمرأة. ❂

بناء العاقة االجتماعية بين الزوجين. ❂

إدارة العاقة الزوجية في الجانب الصحي. ❂

ساعات البرنامج: 

)12( ساعة تدريبية. 

دليل البرنامج
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مكان تنفيذ البرنامج: 

المحليــة  واللجــان  األســرية  والمراكــز  الــزواج  جمعيــات 

والتنميــة  العمــل  وزارة  مــن  المعتمــدة  والمؤسســات 

 . عيــة جتما ال ا

ــل  ــهادة: أال يق ــى الش ــول عل ــج والحص ــور البرنام ــرط حض ش

ــج. ــاعات البرنام ــن س ــن 90% م ــارك ع ــور المش ــبة حض نس

اسم البرنامج: 

تأهيل المقبلين على الزواج.

المستهدفون من البرنامج: 

الشباب المقبلون على الزواج.

المنفذون:

 المدربــون المعتمــدون مــن وزارة العمــل 

والتنميــة االجتماعيــة.

مدة البرنامج:

 )3( أيام.
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إرشادات للمدرب
أخي المدرب:

ســوف  التدريبيــة  العمليــة  فــي  اإلرشــادات  هــذه  تفعيــل 

التدريبــي: البرنامــج  أهــداف  تحقيــق  علــى  يســاعدك 

التحضير الجيد للحقيبة التدريبية.. 1

التأكد من توفر األدوات الازمة ) أجهزة ، أقام ، أوراق...(.. 2

اختيار المجموعات عشوائًيا لتفعيل األنشطة الجماعية وورش العمل.. 3

إتاحة الفرصة ألكبر عدد من المتدربين للمشاركة في التطبيقات الفردية.. 4

العرض لإلجابات يتم باستخدام األساليب التدريبية المشوقة.. 5

ربط المادة العلمية بالنشاط بعد العرض ومناقشتها.. 6

التجول بين المجموعات أثناء النشاط لإلشراف والمتابعة وتقديم المساعدة.. 7

ــة . 8 ــل والمناقش ــة العم ــي ورش ــدة ف ــة الواح ــراد المجموع ــع أف ــاركة جمي ــى مش ــرص عل  الح

ــرض. والع

االهتمام بالنقاط الرئيسة خاصًة في المناقشات لاستفادة من الوقت.. 9

مراعاة مستوى المتدربين وإعطاؤهم الفرصة لتبادل الخبرات.. 10

التنوع في استخدام معينات التدريب وفي مقدمتها الحاسب اآللي.. 11

االهتمام بآراء المتدربين وتعبئة نموذج التقييم في نهاية البرنامج.. 12

اســتخدام أســاليب التدريــب الحديثــة: ) مجموعات النقــاش، التطبيقــات العمليــة، ورش العمل، . 13

تمثيــل األدوار، التماريــن، األلعاب(.

الحضور المبكر والحرص على وقت البرنامج.. 14
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منهاج البرنامج

الزمنالجلسات والموضوعاتاليوم

األول

أهمية التدريب للحياة الزوجية.. 1

مفهوم الزواج وأهدافه.. 2

أحكام الخطبة، ومعايير اختيار شريكة الحياة، والتكافؤ.. 3

عقــد القــران: مفهومــه، وأركانــه، وشــروط العقــد، وأســس الــزواج . 4

الناجــح ومراحلــه، وتوجيهــات فتــرة الملكــة.

 أحكام وآداب ليلة الزفاف.. 5

العاقة الحميمية . 6

الحقوق الشرعية بين الزوجين.. 7

أخاقيات الحياة الزوجية.. 8

مراحل العاقة الزوجية.. 9

التوافق الزوجي.. 10

مهارة التعامل مع أهل الزوج والزوجة. 11

4  ساعات

الثاني

الذكاء المالي.. 1

إدارة ميزانية األسرة. . 2

االدخار واالستثمار المالي.. 3

مهارات اإلشباع العاطفي.. 4

مهارات االتصال والحوار.. 5

إدارة الضغوط النفسية بطريقة صحيحة.. 6

فن التعامل مع المشكات الزوجية.. 7

4 ساعات
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الزمنالجلسات والموضوعاتاليوم

الثالث

الفحص الطبي.. 1

الفروق بين الرجل والمرأة والحاجات.. 2

العاقة الحميمة من الناحية الطبية. . 3

األزمات الثاث عند المرأة.. 4

الجانب التشريحي لألعضاء التناسلية.. 5

وسائل مباعدات الحمل. . 6

عوامل الخطورة على الصحة العامة.. 7

أثر التدخين والمسكرات والمخدرات على العاقة الزوجية. . 8

 4 ساعات

12 ساعةمجموع الساعات التدريبية



اليوم األول 

 الجلسة األولى
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اليوم األول

الموضوعاتاليوم
األهداف

يتوقع من المشارك في نهاية اليوم 
التدريبي أن:

الزمن

األول

أهمية التدريب للحياة الزوجية. ❂
مفهوم الزواج وأهدافه. ❂
ومعاييــر  ❂ وأحكامهــا  الخطبــة 

اختيــار شــريك الحيــاة.
ــرة  ❂ ــات فت ــران، وتوجيه ــد الق عق

ــة. الملك
الشــرعية  ❂ والواجبــات  الحقــوق 

بيــن الزوجيــن.
 أحكام وآداب ليلة الزفاف. ❂

التدريــب  ❂ أهميــة  علــى  يتعــرف 
الزوجيــة. للحيــاة  والتأهيــل 

يوضح أهداف الزواج. ❂
يحدد صفات شريكة الحياة. ❂
يذكــر خمــس ممارســات إيجابية  ❂

خــال فتــرة الملكة.
يصنــف الحقــوق والواجبــات بيــن  ❂

الزوجيــن.
يقيــم أربــع مخالفــات شــرعية  ❂

فــي حفــل ليلــة العــرس.

120 د

راحة                      30 د

العاقة الحميمية ❂
أخاقيات الحياة الزوجية. ❂
مراحل العاقة الزوجية. ❂
التوافق الزوجي. ❂
مهــارة التعامــل مــع أهــل كا  ❂

الزوجيــن.

خطــوات  ❂ المشــارك  يرتــب  أن 
الحميميــة العاقــة  إقامــة 

أخاقيــات  ❂ المشــارك  يوضــح 
الزوجيــة. العاقــة  فــي  التعامــل 

مراحــل  ❂ المشــارك  يكتشــف  أن 
الزوجيــة. العاقــة 

مقومــات  ❂ المشــارك  يقتــرح 
الزوجــي. التوافــق  وأهميــة 

يتعــرف المشــارك علــى مهــارة  ❂
ــة. ــل الزوج ــع أه ــل م التعام

120 د
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الخطة اإلجرائية لتنفيذ اليوم األول

الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

األولى

افتتــح الجلســة بالحمــد هلل القائــل: )ومــن آياتــه أن خلــق  ❂
لكــم مــن أنفســكم أزواًجــا...(، والصــاة والســام علــى نبينا 
ــل: )طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم(. محمــد القائ

اشكر اهلل على توفيقه وتيسيره إلقامة هذه الدورة. ❂
التنميــة  ❂ )وكالــة  للبرنامــج  المنظمــة  الجهــة  اشــكر 

المنفــذة. اللجنــة  أو  والجمعيــة  االجتماعيــة، 
اشــكر المشــاركين علــى حرصهــم علــى عمليــة التعلــم  ❂

والتدريــب وحضــور هــذه الــدورة وتأهيلهــم للحيــاة الزوجيــة.
اذكر أهداف البرنامج، وموضوعاته، وعدد أيامه وساعاته. ❂
اذكر للمشاركين إرشادات حضور البرنامج وضوابطه. ❂
عــرف المشــاركين بخدمــات مقــر الــدورة )المصلــى، دورات  ❂

ميــاه، البوفيــه، المنســق، ...(.
عرف بنفسك وتعرف على المشاركين.  ❂
مجوعــة  ❂ وكل  مجموعــات،  إلــى  المشــاركين  شــكل 

ال يتجــاوز عــدد أفرادهــا )5( مشــاركين، واطلــب مــن 
كل مجموعــة أن يتعارفــوا وأن يرشــحوا قائــًدا لهــم 

المجموعــة. ويســموا 

15 دالعرضمحاضرة

اطــرح الســؤال: مــا أهميــة تدريــب وتأهيــل المقبليــن  ❂
الزوجيــة؟ الــزواج للحيــاة  علــى 

اســتمع إلجابــات المشــاركين وشــجعهم وحفزهــم  ❂
علــى المشــاركة.

قدم المادة العلمية عن أهمية التدريب على برنامج التأهيل. ❂

10 د1العرض

5 دالعرضوجه المشاركين لتنفيذ التقييم القبلي للبرنامج. ❂

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )1/1(. ❂
قــدم المــادة العلميــة: أهــداف الــزواج، واإلجابــة علــى  ❂

أســئلة النشــاط. 

لعبة

محاضرة

 بالونات،
سهم

 ورق
 مربعات
 صغير،
الصق

20 د2

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )1/ 2(. ❂
قدم المادة العلمية: معايير اختيار شريك الحياة. ❂

تطبيق

محاضرة

 ورق
الصق

العرض
15 د3
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الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

15 د4العرضمحاضرةقدم المادة العلمية: عقد القران، وأسس الزواج الناجح. ❂

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )3/1(.  ❂
استمع إلجاباتهم. ❂
قدم المادة العلمية: توجيهات فترة الملكة. ❂

 تعلم
تعاوني

محاضرة
20 د4العرض

الزفــاف،  ❂ ليلــة  وآداب  أحــكام  العلميــة:  المــادة  قــدم 
الشــخصية. والعنايــة 

20 د5العرضمحاضرة

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )1/ 4( بشكل فردي ثم جماعي. ❂
 استمع إلجابات المشاركين. ❂
الحميميــة،  ❂ العاقــة  خطــوات  العلميــة:  المــادة  قــدم 

الجنابــة. مــن  الغســل 

 إدارة
 الموقف

محاضرة

20 د5العرض

الثانية

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )5/1(. ❂
ــع  ❂ ــة م ــم الذهني ــاركين خرائطه ــرض المش ــتمع لع اس

بيــن  المنافســة  روح  وإثــارة  مجموعــة،  لــكل  التحفيــز 
المجموعــات فــي تقديــم أجمــل خريطــة ذهنيــة.

اعرض المادة العلمية: الحقوق والواجبات. ❂

 خريطة

ذهنية

 محاضرة

 أقام
 ملونة،
 صحف
ورقية

 العرض

25 د6

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )6/1(. ❂
استمع إلجابات المشاركين. ❂
الحيــاة  ❂ أخاقيــات  للنشــاط:  العلميــة  المــادة  قــدم 

الزوجيــة.

قصة

وصية

 محاضرة

 صحف،
 أقام
 خط

ملونة
 العرض

30 د7

قدم المادة العلمية: مراحل العاقة الزوجية. ❂
وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )7/1(. ❂
استمع إلجابات المشاركين. ❂

محاضرة

قصة

العرض

كروت
30 د8

15 د9محاضرةقدم المادة العلمية: التوافق الزوجي. ❂

10 د10العرضمحاضرةقدم المادة العلمية: التعامل مع أهل الزوجة. ❂

270المجموع
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أهمية التدريب 
على البرنامج

تحقيق 
السعادة 
الزوجية 
للزوجين.

حماية األسرة من 

التفكك والقطيعة 

والهجران.

ت 
حاال

الحد من 

ق. 
الطا

)التجربة الماليزية، دراسات جمعية 
مودة بجدة، تجربة جمعية أسرتي 

بالقصيم، دراسة مركز التنمية 
األسرية باألحساء(.

ب 
زيادة الوعي بجوان

وشؤون الحياة الزوجية.
تحقيق 

األمن األسري 
والوطني.

ت 
حاال

الحد من 

ف األسري 
عن

ال

والجريمة.

نشر األلفة والمحبة 
في المجتمع.

0105

06
07

08

02

03

04
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تقييم ذاتي
عزيزي المشارك:

 لديك بعض المفاهيم المنتشرة بين الناس فيما يتعلق بالحياة الزوجية، حدد موقفك منها؟

إلى نعمالعبارةم
الحد ما

األمر المتفق عليه في موضوع الكفاءة وال يمكن التنازل عنه هو الدين والخلق1

الفحص الطبي قبل الزواج سبب في التفريق بين المحبين2

يجب على الزوجين مراعاة العادات واألعراف الخاصة بفترة الملكة3

ال مانع من االقتراض البنكي أو الدين لسفر شهر العسل4

االعتذار من الرجل لزوجته يضعف موقفه أمامها، ويجعلها تتجرأ عليه5

ال مانع من دخول الزوج إلى قاعة النساء بشرط إعطاء خبر للنساء ليحتجبن6

للتأكد من عذرية العروس ال بد من خروج الدم7

يصاحب عملية فض البكارة آالم شديدة عند الزوجة8

امتناع الزوجة في ليلة الزفاف دليل عنادها وحب السيطرة على زوجها9

ليس من العيب تأجيل موضوع المعاشرة الزوجية لوقت الحق لليلة الزفاف10

التدخين أو المشروبات الكحولية منشطة لعملية المعاشرة الجنسية11

على الزوجين المصارحة بشكل كامل بماضيهما اإليجابي والسلبي12

العاقة الجنسية هي الجماع بين الزوجين فقط13

الجماع يشكل خطًرا على المرأة الحامل14

يجزئ الوضوء عن الغسل في حالة معاشرة الزوجة إذا لم يحصل إنزال15

يحرم على الجنب النوم قبل االغتسال16

إبراز مظاهر الحب بالكلمات واألفعال بين الزوجين مهم جدا17

السنة األولى من الزواج غالًبا ما تخلو من المشكات الزوجية18

المدح أو الذم بين الزوجين ال بد أن يتركز نحو الذات19

للزوج الحق في التصرف في مال زوجته بما أنه سمح لها بالعمل20

يجوز الكذب بين الزوجين في معظم األمور؛ لتجنب حدوث المشكات الزوجية21

انبساط الرجل وتبسمه الدائم أمام زوجته يسقط هيبته22

غيرة الرجل على زوجته دليل على عدم ثقته بها23

أهل الزوجة هم مصدر إزعاج؛ لذا ال بد من وضع حدود لهم من بداية الزواج24

تتوحم المرأة غالًبا لتختبر مكانتها لدى زوجها25
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عزيزي المشارك: 
النــكاح فــي اللغــة هــو: الجمــع بيــن الشــيئين والضــم والتداخــل، يقــال لألشــجار إذا اجتمعــت: 

تناكحــت.

وفــي االصطــاح يقصــد بالــزواج: ِحــلُّ اســتمتاع كل مــن الزوجيــن باآلخــر واستئناســه بــه؛ طلًبــا للنســل 

علــى الوجه المشــروع.

عزيزي المشارك:
ــذ  ــا، وخ ــى أحده ــهم عل ــي الس ــم برم ــدار، ق ــى الج ــة عل ــات المثبت ــن البالون ــة م ــك مجموع أمام

ــور. ــى الحض ــا عل ــون واقرأه ــي البال ــودة ف ــة الموج الورق

اكتب أهدافك من الزواج: ❂

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

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

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

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

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

هل يجب تحقيق جميع األهداف من الزواج؟ وما موقفك فيما ال يتحقق؟   ❂

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

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

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

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

نشاط

 لعبة تدريبية

1/1
أهداف الزواج

أن يوضح المشارك أهداف الزواج

20  دقيقة
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أفــراد  ❂ عــدد  حســب  الحجــم  صغيــرة  وورقــات  بالونــات  مجموعــة  لــكل  وزع 

. عــة لمجمو ا

ــزواج  ❂ ــن ال ــم م ــر أهدافه ــورق الصغي ــى ال ــب عل ــة أن تكت ــن كل مجموع ــب م اطل

ــة. ــى ورق ــدف عل ــب كل ه ــث يكت بحي

اطلــب مــن المشــاركين أن يضعــوا كل ورقــة داخــل بالونــة، واطلــب منهــم أن  ❂

ــا.  ــة وربطه ــخ البالون ــوا بنف يقوم

حــدد لــكل مجموعــة جــدارا مســاحته ال تتجــاوز متــرا مربعــا، واطلــب منهــم تثبيت  ❂

البالونــات عليــه بالاصق.

ــث كل  ❂ ــهم بحي ــا بالس ــات وتفجيره ــي البالون ــة رم ــاء المجموع ــن أعض ــب م اطل

ــب  ــدف يذه ــب اله ــن يصي ــط، وم ــدة فق ــة واح ــه فرص ــة ل ــي المجموع ــو ف عض

ويأخــذ الورقــة ويقرأهــا علــى جميع المشــاركين، وســتاحظ أن بعــض المجموعات 

لــن تصيــب جميــع بالوناتهــا.

علــق علــى اللعبــة واســأل المشــاركين عــن اســتفادتهم مــن هــذا النشــاط، واطــرح  ❂

عليهــم الســؤال: هــل يجــب أن تتحقــق جميــع أهدافــي مــن الــزواج؟ ومــا موقفــك 

ممــا ال يتحقــق؟

ــي  ❂ ــة ف ــة الثاني ــوع للوقف ــا والرج ــرك له ــال تحضي ــن خ ــة م ــادة العلمي ــدم الم ق

ــاب. الكت

الصــق،  ❂ الحجــم،  صغيــر  ورق  وزيــادة،  المشــاركين  عــدد  علــى  بالونــات  األدوات: 

للرمــي. أســهم 

للمدرب:
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عزيزي المشارك: 
أمامــك قطــع ورقيــة لبعــض الصفــات المحببــة إليــك، قــم بتركيبهــا علــى قطــار حياتــك الزوجيــة؛ 

لتصــل بالتالــي لمواصفــات شــريكة الحيــاة.

ربة بيتجامعيةطويلةغنيةجميلةموظفةمتدينة

بيضاءطباخةقصيرةفقيرةمرحةنحيفةسمينة

عمرها 25ذات حسبشعرها ناعمشعرها طويلرومانسيةسمراء

نشاط

 تطبيق عملي

2/1
صفات المخطوبة

أن يحدد المشارك صفات المخطوبة

15  دقيقة
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وزع علــى كل مشــارك )6( ورقــات الصقــة صغيــرة الحجــم، واطلــب منــه أن يختــار  ❂

)6( صفــات لشــريكة حياتــه مــن الصفــات الموجــودة ويكتــب كل صفــة علــى 

ورقــة. 

اطلــب مــن كل مشــارك أن يلصــق الورقــات الـــ)6( علــى قطــار الحيــاة الزوجيــة مــع  ❂

مراعــاة األهــم فالمهــم بالنســبة لــه.

اسأل المشاركين عن مدى استفادتهم من هذا التمرين. ❂

اسأل المشاركين: هل لديكم صفات ترغبونها ولكن لم تجدوا لها عربة؟  ❂

ركــز علــى ســؤال: هــل نحــن جميًعــا نتفــق فــي اختيــار وتحديــد صفــات المخطوبــة  ❂

أم نختلــف؟ ومــا أفضــل اختيــار بالنســبة لــكل شــخص؟ 

وضــح لهــم أنــه مــن المحــال أن نجــد جميــع الصفــات التــي نتمناهــا، وأن علينــا أن  ❂

نحــرص علــى التكافــؤ فــي االختيــار.

ــي  ❂ ــة ف ــة الثالث ــوع للوقف ــا والرج ــرك له ــال تحضي ــن خ ــة م ــادة العلمي ــدم الم ق

ــاب. الكت

األدوات: ورق الصق صغير الحجم. ❂

للمدرب:
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الملكة هي:
 الفتــرة التــي بيــن العقــد والخلــوة بالزوجــة ليلــة الزفــاف، ومــن حيــن العقــد أصبحــت المــرأة زوجــة 

وفــي عصمــة الرجــل، لــه أن يراهــا وأن يكلمهــا وأن يخلــو بهــا.

 وهــي مرحلــة مهمــة؛ فهــي فتــرة االتفــاق علــى كثيــر مــن أمــور الــزواج، وأهمهــا تعــارف الطرفيــن، 

وتفهــم الطبــاع المشــتركة بينهمــا، كمــا أن هــذه المرحلــة لهــا جوانــب نفســية؛ فهــي فتــرة 

االســتعداد لانفصــال عــن العائلــة األصليــة، وشــعور الــزوج بالدخــول فــي فتــرة الرشــد، فــي هــذه 

الفتــرة يحــدد الزوجــان األمــل المشــرق والمســتقبل الباســم والتفكيــر فــي الســعادة، لذلــك؛ فهــذه 

الفتــرة فتــرة اســتراحة، يــرى كثيــر مــن الشــباب الذيــن هــم علــى عتبــة الــزواج أن أيــام الملكــة أيــام 

عظيمــة يطيــر فيهــا الفــؤاد محلًقــا فــي ســماء المشــاعر واأُلنــس، وحيــاة تنطلــق باألمــل المشــرق 

ــن  ــرام ع ــبِّ والغ ــغول بالح ــه مش ــرت فإن ــت أو قص ــرة طال ــذه الفت ــال ه ــعيدة، وخ ــام الس واألح

أمــور مهمــة فــي حياتــه، رماهــا خلــف ظهــره فــي ســبيل إشــباع رغبتــه، ورؤيــة حبيبتــه، والتســلي 

ــل ويــرى نفســه كعصفــور ظــلَّ  ــارات اللطيفــة وأحــام المســتقبل، ب ــذ الحديــث والعب معهــا بلذي

ــن  ــا م ــرًعا إذا خ ــاح ش ــك مب ــاء، وكل ذل ــى الفض ــه إل ــرج من ــأة يخ ــص وفج ــي قف ــة ف ــس الحري حبي

المنكــرات، ولكــن المختصيــن يحــذرون منــه أو مــن كثرتــه؛ ألنــه يمتلــئ بالوعــود التــي ال يســتطيع 

الــزوج تنفيذهــا، وقــد تكــون مســماًرا فــي نعــش الــزواج ال قــدر اهلل.

نشاط

تعلم تعاوني

3/1
توجيهات فترة الملكة

أن يحدد المشارك ما يكون وما ال يكون 
من سلوكيات خال فترة الملكة

15  دقيقة
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عزيزي المشارك: 
بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك حــدد مــا يجــب أن يكــون ومــا ال يكــون خــال فتــرة الخطبــة 

والملكــة فــي الجــدول التالــي: 

ما ال يكونما يكونالفترة

فترة 

الخطبة

❂ 

❂ 

❂  

❂   

❂   

❂  

فترة 

الملكة

❂  

❂  

❂  

❂  

❂  

❂  

❂  
❂  
❂  
❂  
❂  
❂  

قــدم المــادة العلميــة عــن القــران، وأســس الحيــاة الزوجيــة، ثــم فتــرة الملكــة مــن  ❂

خــال العــرض.

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط. ❂

استمع إلجاباتهم.  ❂

للمدرب:





اليوم األول 

 الجلسة الثانية
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أخي المشارك:
أجب على الفقرات التالية:

يتــردد ويختلــف األزواج الجــدد فــي إقامــة اللقــاء الجنســي فــي ليلــة الدخلــة، فبعضهــم يــرى 

ــتعجال،  ــدم االس ــل وع ــرى التأجي ــم ي ــوم األول، وبعضه ــن الي ــي م ــاء الجنس ــام باللق ــرورة القي بض

ــة:  ــاالت التالي ــي الح ــك ف ــح موقف وض

موقفك اإليجابيالحاالتم

الزوج متوتر نفسًيا ومتعب جسديا1

الزوجة في بكاء وخوف 2

الزوجة تمانع وتصر على عدم الجماع 3

استجابة الزوجة مع الحياء والتردد 4

إرهاق جسدي للزوجة 5

6

نشاط

إدارة المواقف

4/1
توجيهات فترة الملكة

أن يرتب المشارك الخطوات العملية الصحيحة 
إلقامة العاقة الحميمية  أن يصف المشارك 

طريقة الغسل من الجنابة وفق السنة النبوية

20  دقيقة



27 تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

أخي العريس : 

هنــاك صعوبــات نفســية تؤثــر فــي إقامــة العالقــة الحميميــة وقــد تجعــل األمــور تتعقــد 

بشــكل كبيــر، مثــل:

الخــوف الزائــد لــدى المــرأة فــي إقامــة العاقــة الحميميــة بســبب توقعاتهــا المضخمــة عــن األلــم 

وحداثــة التجربــة، وقــد يصحــب ذلــك انقبــاض عضــات المهبــل ممــا يجعــل ممارســة الجنــس أمــًرا 

ــا، وهــذا ليــس بيدهــا بــل رغًمــا عنهــا، ومــن أجــل تهيئــة مناســبة إلقامــة العاقــة الحميميــة  صعًب

ــوات؛  ــك الخط ــك تل ــرح علي ــل أن نط ــن قب ــك، ولك ــي ذل ــليمة ف ــوات الس ــاع الخط ــب اتب ــاح؛ يج بنج

حــاول أن تطلــع عليهــا فــي الجــدول أدنــاه فــي العمــود األول )أ(، وتعيــد ترتيبهــا فــي العمــود )ب(.

لديــك فــي العمــود األول مــن الجــدول خطــوات خاطئــة إلقامــة العاقــة الحميميــة، قــم بإعــادة 

ترتيبهــا فــي العمــود الثانــي مــن الجــدول.

الخطوات العملية إلقامة العالقة
 الحميمية )أ( 

رتب خطواتك في إقامة العالقة 
الحميمية )ب(

دخول غرفة النوم

خلع المابس والتخفيف منها )وترك الزوجة تأخذ راحتها في ذلك(

البدء بمقدمات الجماع

غسل الجنابة

األكل والشرب والمزاح والضحك معا

صاة الزوجين معا

وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها

وجنــب  الشــيطان  جنبنــا  اللهــم  اهلل،  )بســم  الجمــاع  دعــاء 
رزقتنــا( مــا  الشــيطان 

الجلوس في مكان غير غرفة النوم

وكام  وقبــات  لمســات  مــن  الجمــاع  لمقدمــات  العــودة 
واحتضــان رومانســي 

ضم الزوجة وتقبيلها إلى أن تهدأ األنفس

البــدء بالمعاشــرة مــع مراعــاة أن تســتلقي الزوجــة علــى ظهرهــا 
والــزوج مــن فوقهــا

فض غشاء البكارة )مع مراعاة ترطيب فرج الزوجة(
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عزيزي المشارك: 
قم بكتابة صفة الغسل من الجنابة وفق ما ورد في السنة النبوية: 

البيانالخطوة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

 

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )1/ 4( والذي يتكون من ثاث فقرات.  ❂

استمع إلجابات المشاركين وناقشهم في إجاباتهم.  ❂

ــوع  ❂ ــا والرج ــن خــال تحضيــرك له ــة م ــة الحميمي ــة: العاق ــادة العلمي ــدم الم ق

للوقفــة الخامســة فــي الكتــاب. 

للمدرب:
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عزيزي المشارك: 
 أمامــك مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات، بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك قــم بفرزهــا وتوزيعها 

علــى الخريطــة الذهنية.

المهــر – النفقــة – وجــوب الطاعــة – الســكنى – العــدل – المعاشــرة بالمعــروف – عــدم األذن لمــن 

يكــره دخــول البيــت – عــدم اإلضــرار – االســتمتاع – االســتئذان – التأديــب – الخدمــة – تربيــة األوالد – 

االحتــرام – الرحمــة – تقديــر الخصوصيــة – حفــظ الســر – غــض الطــرف عــن الهفــوات – التعــاون– 

القوامــة – الواليــة.

 

نشاط

خريطة ذهنية

5/1
الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجين

أن يصنف المشارك الحقوق والواجبات 
بين الزوجين

10  دقيقة

الحقوق 
الزوجية

للزوج

للزوجة

المشتركة
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عزيزي المشارك:
 بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك اقــرأ حديــث عائشــة رضــي اهلل عنهــا، وقصــة عمــر، ووصيــة األم 

البنهــا، واســتنبط أخاقيــات التعامــل بيــن الزوجيــن.

َم خــرج مــن عندهــا ليًلا،  ــى اهلُل عليــه وســلَّ عــن أم المؤمنيــن عائشــة بنــت الصديــق )أنَّ رســوَل اهلِل صلَّ

قالــت: فِغــْرُت عليــه، فجــاء فــرأى مــا أصنــع، فقــال: »مالــِك؟ يــا عائشــُة! أَِغــْرِت؟«، فقلــُت: ومــا لــي ال 

َم: »أقــد جــاءك شــيطاُنِك؟«، قالــت:  ــى اهلُل عليــه وســلَّ يغــاُر مثلــي علــى مثِلــك؟ فقــال رســوُل اهلِل صلَّ

يــا رســوَل اهلِل! أومعــي شــيطاٌن؟ قــال: »نعــم«، قلــت: ومــع كلِّ إنســاٍن؟ قــال: »نعــم« قلــُت: ومعــك 

يــا رســوَل اهلِل؟ قــال: »نعــم، ولكــنَّ ربــي أعاَننــي عليــه حتــى أســلَم«( رواه مســلم.

روي: أن رجــا جــاء إلــى عمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل تعالــى عنــه وأرضــاه؛ ليشــكو ســوء خلــق 

زوجتــه، فوقــف علــى بابــه ينتظــر خروجــه، فســمع هــذا الرجــل امــرأة عمــر تســتطيل عليــه بلســانها 

ــر  ــال عم ــذا ح ــال: إن كان ه ــا، وق ــل راجًع ــرف الرج ــا، فانص ــرد عليه ــاكت ال ي ــر س ــه، وعم وتخاصم

مــع شــدته وصابتــه وهــو أميــر المؤمنيــن، فكيــف حالــي؟ وخــرج عمــر فــرآه موليــا عــن بابــه فنــاداه 

وقــال: مــا حاجتــك أيهــا الرجــل؟ فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن، جئــت أشــكو إليــك ســوء خلــق امرأتــي 

واســتطالتها َعَلــّي، فســمعت زوجتــك كذلــك، فرجعــت، وقلــت: إذا كان هــذا حــال أميــر المؤمنيــن 

ــة  ــا لطباخ ــّي؛ إنه ــا عل ــوق له ــا لحق ــي أحتمله ــي، إن ــا أخ ــر: ي ــال عم ــي؟ ق ــف حال ــه فكي ــع زوجت م

لطعامــي، خبــازة لخبــزي، غســالة لثيابــي، مرضعــة لولــدي، وليــس ذلــك كله بواجــب عليها، ويســكن 

قلبــي بهــا عــن الحــرام، فأنــا أحتملهــا لذلــك، فقــال الرجــل: يــا أميــر المؤمنيــن، وكذلــك زوجتــي، قــال 

ــيئا  ــوا ش ــى أن تكره ــن فعس ــإن كرهتموه ــيرة، »ف ــدة يس ــي م ــا ه ــي، فإنم ــا أخ ــا ي ــر: فاحتمله عم

ويجعــل اهلل فيــه خيــرا كثيــرا«.

نشاط

قصة

6/1
أخالقيات الحياة الزوجية

أن يوضح المشارك أخاقيات التعامل 
في العاقة الزوجية

10  دقائق
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وصية أم البنها قبل عقد قرانه:

ــي  ــك ف ــا ذل ــا وحفظون ــد علمون ــا، ولق ــة زفافه ــاة ليل ــون الفت ــن يوص ــك الذي ــم أولئ ــرون ه كثي

ليلــة زفافهــا. لكــن لألســف  المرحلــة المتوســطة، فقرأنــا ســطوًرا بعنوان: وصيــة أم البنتهــا 

تجاهَلــِت األم أن توصــي ابنهــا، وكأنــه ُخِلــَق وهــو يحســن فــن التعامــل مــع زوجتــه.

وهــا نحــن نســمع عــن زوجــات مظلومــات ومهانــات ومحطمــات مــن قبــل األزواج، دون أن ينصفهــا 

أحــد، وكلمــا شــكت حالهــا إلــى والديــه؛ا قــاال لهــا: اصبــري.. اصبــري.. أوالدك.. طاقــك.. المجتمــع.

ــة؛  ــات حي ــورة، وعظ ــه، ســطوًرا منث ــة ل ــب وصي ــا أكت ــزواج، هــا أن ــن ال ــي لس ــل ابن واآلن وبعــد أن وص

ــه.  لنميــط اللثــام عــن المواقــف والخــال الكــدرة، وســميتها: وصيــة أم البنهــا قبــل عقــد قران

اعلــم بنــي الحبيــب أنــك ســتأخذ هــذه الفتــاة مــن بيــن أهلهــا، بيــت نشــأت فيــه عشــرين ســنة أو 

أقــل أو أكثــر، مــن بيــن والديهــا الحبيبيــن، وإخوتهــا، وشــقيقات روحهــا، فهــذه أول صدمــة تصــدم 

ــا،  ــق بطباعه ــم ُيخل ــه، ول ــق بطباع ــم ُتخل ــل ل ــى رج ــا إل ــن أهله ــن بي ــزع م ــث تنت ــاة؛ حي ــا الفت به

فالخلــق ليســوا نســخة واحــدة اختــاف فــي مامــح النفــس.. وتســوية الطبــع.. وخصائــص الفكــر 

والعاطفــة، فــأول مــا تبــادر بــه أال تحرمهــا مــن أهلهــا، ولتشــعرها باألمــان فمتــى رغبــت فــي زيــارة 

أهلهــا فــا تمانــع مــن ذلــك.

ثــم ضــع فــي بالــك أمــًرا غفــل عنــه كثيــر مــن الرجــال وهــو: وصيــة الحبيــب صلــى اهلل عليــه وســلم 

لكــم خاصــة: »اتقــوا اهلل فــي النســاء، فإنهــن عــوان عندكــم« رواه مســلم، فالــزوج المؤمــن يــرى 

أنــه مجــازى باإلحســان، مأخــوذ باإلجــرام، فــا يحيــا لطبائــع األثــرة واالســتعاء، فــؤاده ينبــوع جياش 

باإلحســان واإلفضــال، وحياتــه سلســلة موصولــة الحلقــات مــن خيــر فخيــر.

اعلــم يــا بنــي أن الزوجــة ليســت أَمــة وأنت الســيد، بــل أنتمــا شــريكان ســتديران المركــب بمجدافين، 

عليــك مســؤوليات، وعليهــا مســؤوليات، فرحــم اهلل زوًجــا ســهًلا رفيًقــا ليًنــا رءوفــا، اليعيــش لذاتــه.. 

ــا وراء  ــذات– كامًن ــب ال ــذات –ال ح ــان ال ــم طغي ــن يعلوه ــن األزواج م ــرى م ــت ت ــك وأن ــن يخطئ ول

الكثيــر مــن تصرفاتهــم.

ــاء فــي البــدن  انتبــه عزيــزي مــن لحظــات الغضــب، فهــو يســري فــي النفــس كمــا تســري الكهرب

فيمهــد النفــس لقبــول شــتى الوســاوس، ومتــى صحــا الغضــوب مــن نزوتــه راح ينــدم إلــى مــا فــرط 

منــه.. فــا تــدع النــزاع يســتفحل وال تــدع الحــرب تنشــب.
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واحــذر مــن إســقاط اإلهانــات فتكــون كوخــز اإلبــر، وال ترســل الــكام علــى عواهنــه فتقــذف بألفــاظ 

ــًدا، وســتظل جــروح كلماتــك  ــا بنــي ال تنســى أب جارحــة تظــل تبعاتهــا علــى مــر الســنين، فالمــرأة ي

ــًلا  ــانك حب ــدع لس ــا ت ــا، ف ــنت معاملته ــا أحس ــنين، مهم ــام والس ــر األي ــى م ــا عل ــي قلبه ــزف ف تن

ــة  ــة، والكلم ــوة يانع ــاره حل ــإن ثم ــول ف ــن الق ــل م ــانك الجمي ــود لس ــيطان، ع ــد الش ــي ي ــا ف مرخّيً

ــروح. الطيبــة غــذاء ال

قال علي رضي اهلل عنه: )من النت كلمته وجبت محبته(.

ليكــن قدوتــك الحبيــب عليــه الصــاة والســام؛ فمــا انتقــم لنفســه قــط، بــل كان يعالــج األخطــاء 

بالرفــق.

وعــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا قــال: قال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »مامن جرعــة أعظم 

أجــًرا عنــد اهلل مــن جرعــة غيــظ كظمهــا عبــد ابتغــاء وجــه اهلل« رواه ابــن ماجــه، وقــال الحســن رضــي 

اهلل عنــه: )المؤمــن حليــم اليجهــل وإن ُجهــل عليه(.

فــا تســتخفنك التوافــه، واحتفــظ برجاحــة فكــرك، وابــن حياتــك علــى فضيلــة الصبــر، فــإن أساســه 

متيــن.. فالعشــرة والمــودة واإلغضــاء عــن الهفــوات خصــال تعتمــد علــى الصبــر الجميــل، فالمؤمــن 

يطلــب المعاذيــر، والمنافــق يطلــب الــزالت، كــن مــن المحســنين الذيــن قــال اهلل فيهــم »َوالَْكاِظِميــَن 

ُ يُِحــّبُ الُْمْحِســِنيَن« ]آل عمــران: 134[. الَْغْيــَظ َوالَْعافِيــَن َعــِن الّنَــاِس َوالّلَ
عليــك أن تــدرك أن المــرأة تحتــاج إلــى االحتــرام والتقديــر أشــد مــن حاجتهــا إلــى العطــف والحنــان، 

فالطابــع علــى أغلــب الرجــال تملكــه األنفــة والشــموخ أمــام أهلــه بعــد الــزواج، فيظهــر ألهلــه أنــه 

البطــل المغــوار الــذي قطــع رأس الثعلــب ليلــة الزفــاف، فربمــا تنــازل عــن نبــل خصالــه وخاصــة أمــام 

أهلــه: هاتــي، أحضــري، افعلــي، وقــد يتعــرض لهــا بألفــاظ محرجــة، ونقــد قــاس، شــعاره )هــل مــن 

ــتحقاق. ــة وال اس ــر كفاي ــن غي مزيد؟( م

ــرام،  ــن االحت ــا م ــك أضعاًف ــيجعلها تعطي ــك س ــام أهل ــا أم ــك له ــن أن احترام ــرة العي ــا ق ــم ي اعل

ــرأة  ــن، فالم ــام اآلخري ــا أم ــا أو لومه ــرأة تعنيفه ــم الم ــا يؤل ــد م ــإن أش ــل، ف ــاه الرج ــا يتمن ــذا م وه

فياضــة الحنــان والعاطفــة، فــإذا وجــدت منــك احتراًمــا وجــدت عندهــا الســلوى والراحــة والمتــاع، 

وصــدق رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم إذ يقــول: »الدنيــا متــاع وخيــر متاعهــا المــرأة الصالحــة« 

رواه مســلم، ومتــى جفــوت عليهــا فســتجفو عليــك ربمــا ليــس فــي الظاهــر، بــل تغــور فــي جــذور 
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قلبهــا فتخفيهــا رغبــة منهــا فــي اســتمرار حياتهــا، فقــدم لتســتمع بهــذا المتــاع.. أدِّ واجبــك؛ فــإذا 

وفيــت بمــا عليــك، فانتظــر حقــك فلــن يعيبــك أحــد.

هنــاك أمــر مهــم: ال تــدع حياتــك معهــا عســكرية تحتــوي علــى األوامــر والنواهــي، فــإن اســتطعت 

أن تتنــاول كأس المــاء بنفســك فافعــل، فإنــك كنــت فــي الغالــب تأخــذه بنفســك فــي بيــت والديــك، 

وكنــت أحياًنــا ربمــا صنعــت طعامــك بنفســك، بــل وخطــر على بالــك مــرة أن تصنــع عصيــًرا مكوًنا من 

الحليــب والمــوز، فلمــاذا اآلن تتحكــم فــي كل صغيــرة وكبيــرة؟ مــا الــذي يمنعــك مــن مســاعدتها 

فــي تحضيــر ســفرة الطعــام؟ فلســت أنــت خيــر مــن الحبيــب صلــى اهلل عليــه وســلم الــذي كان فــي 

ــي  ــر: يفل ــن البش ــًرا م ــا: » كان بش ــي اهلل عنه ــة رض ــول عائش ــاة.. تق ــر الص ــى تحض ــه حت ــة أهل خدم

ــه  ــًلا: كان علي ــه، فمث ــدون ب ــه يقت ــاري، وكان صحابت ــه« رواه البخ ــدم نفس ــاته، ويخ ــب ش ــه، ويحل ثوب

ــي  ــول: »إن ــاس يق ــن عب ــمع اب ــن نس ــا نح ــواك، وه ــتعمال الس ــب، واس ــب التطي ــام يح ــاة والس الص

ألتزيــن المرأتــي كمــا تتزيــن لــي، ومــا أحــب أن أســتنظف ]آخــذ[ كل حقــي الذي لــي عليها، فتســتوجب 

حقهــا الــذي لهــا علــي؛ ألن اهلل تعالــى يقــول: »... َولَُهــّنَ ِمْثــُل الـَّـِذي َعَلْيِهــّنَ بِالَْمْعــُروِف ...« ]البقــرة: 228[.

تمــر علــى المــرأة أمــور بعــد زواجهــا عســيرة كالحمــل مثــًلا، تتغيــر فيهــا نفســيتها، فجهــز نفســك 

ــُه َوْهًنــا َعَلــى َوْهــٍن«  لهــذا األمــر وحــاول أن ترفــع درجــة العنايــة بهــا، فــاهلل تعالــى يقــول: »... َحَمَلْتــُه أُّمُ

 ]لقمــان: 14[، وقــال تعالــى: »... حملتــه أمــه كرًهــا ووضعتــه كرًهــا ...« ]الأحقــاف: 15[، والرجــال يقولــون: دلــع وميوعــة!

ليكــن لديــك رحمــة تجعلــك تــرق آلالمهــا، فإنــه يمــر عليهــا أمــور مــن الوحــم والثقــل والخــوف، ممــا 

يجعلهــا ربمــا تقصــر تجاهــك، أو تجــاه منزلهــا، فــا تكلفهــا مــن األمــر شــطًطا، التمــس لهــا العفــو 

والرحمــة والمعونــة، فهــي تحتــاج إلــى مــن يبعــث الطمأنينــة فــي نفســها وأنــت أقــرب النــاس إليها..

ال تكــرر عليهــا الكلمــات المألوفــة التــي ال تغيــر مــن األمــر شــيًئا، أمــي كانــت، جدتــي كانــت، أم جدتي 

كانــت، كل جيــل يــا عزيــزي يختلــف عــن الجيــل الــذي يليــه، فأنــت لســت كأبيــك، وال مثــل جــدك.. هــا 

أنــت أحياًنــا تشــكو مــن مفاصلــك لكثــرة تناولــك للبيبســي مثــًلا.

إذا كنــت يــا حبيــب ممــن يفضلــون تنــاول اإلفطــار فــي الصبــاح، فــا داعــي ألن توقــظ زوجتــك علــى 

جميــع األحــوال، تنــازل عنــد تعبهــا أو ســهرها مــع طفلهــا، فهــا أنــت اآلن تحــب كثيــًرا تنــاول فطورك 

فــي )الكافتيريــات(، إذا جــاءت طبخــة الطعــام علــى غيــر مزاجــك فالتــزم الصمــت، فأنــت ال تعلــم 

ــاة  ــك مصف ــن لدي ــال، ليك ــر الرج ــم معش ــه لك ــام وتزيين ــداد الطع ــود إلع ــن المجه ــذل م ــم نب ك

تحجــز األكــدار وتخفــي العيــوب فــإذا اليابــس يخضــر، والكــدر يصفــو.
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حــاول أن تمتدحهــا غالًبــا فــا تكــون الحيــاة مملــة وعلــى وتيــرة واحــدة، تحســس مواضــع الجمــال 

فيهــا، فمثــًلا: ابتســامتك جميلــة، هــذا األكسســوار رائــع، مــا تكلفــة ذلــك؟ إنــك بهــذا ســترفع ثقتهــا 

بنفســها وســتجعلها دائًمــا تهتــم بزينتهــا ولباســها وخاصــة لــك.

ال تفكــر فــي الســفر وحــدك دون اصطحــاب زوجتــك إال إذا كانــت هنــاك ضــرورة قصــوى، واحــذر مــن 

أن تثيــر غيرتهــا بذكــر محاســن امــرأة أخــرى ولــو كانــت أختــك.

ــهرين  ــهر أو ش ــه بش ــد زواج ــل بع ــي أن الرج ــاء، وه ــة النس ــا غالبي ــرة تعانيه ــدة كبي ــاك عق ــم هن ث

يبــدأ بتهديــد زوجتــه بالزوجــة الثانيــة، ولــو علــى ســبيل المــزاح، فيجعلــه كابوًســا يــؤرق حيــاة المــرأة، 

وهنــاك مثــل يقــول: )ذبابــة ال تقتــل ولكنهــا تكــدر النفــس(، وربمــا جعلــه ســيًفا يشــهره علــى زوجتــه 

كلمــا حصــل بينهمــا ســوء تفاهــم، فاعلــم أيهــا الغالــي أن اهلل عنــده كل شــيء بمقــدار، فأريــدك 

ــا بيــن الرجــال، فامــح هــذا التهديــد مــن قامــوس حياتــك الزوجيــة وال تتطــرق لــه أبــًدا. أن تكــون مثالّيً

هنــاك صفــة دنيئــة موجــودة فــي بعــض الرجــال وهــي التنقيــص مــن شــأن أهلهــا، فدائًمــا يحقــر 

مــن شــأن أبيهــا أو أخيهــا فيســلط عليهمــا موجــة عاتيــة مــن التفاهــة والتســطيح، احتــرم شــعورها؛ 

لتحتــرم شــعورك بالمقابــل.

وإنــي أرى فيــك نضــوج العقــل، وبــك ذكاء، فضــًلا مــن اهلل ونعمــة، وال أظنــه إال ســيتحول إلــى وســيلة 

جيــدة لتحقيــق أغــراض الســعادة بــإذن اهلل.

فنحن قد نحسن أو نسيء في استخدام المفاتيح التي يسرت لنا.

ــي  ــا! فه ــن هفواته ــاوز ع ــا وتتج ــتر زلله ــا وتس ــد خلله ــك تس ــك صديقت ــون زوجت ــل أن تك ــا أجم م

ــا  ــات، ف ــن األزم ــاة وتطاح ــام الحي ــط زح ــراء وس ــراء والض ــي الس ــك ف ــي تخالط ــر الت ــة العم صديق

ــر. ــا لآلخ ــل أحدهم ــن كمث ــل الزوجي ــن كاه ــاة ع ــال الحي ــف أثق ــيء يخف ش

أليس اهلل جل شأنه يقول: )... وجعل بينكم مودة ورحمة ...( ]الروم: 21[.

ــان  ــة عائق ــف العزيم ــرة، وضع ــف الذاك ــه، فضع ــا ب ــا وعدته ــز م ــى أن تنج ــب عل ــي الغال ــا ف عوده

كثيفــان عــن الوفــاء بالواجــب، وال تقــارن نفســك بالنمــاذج المنتشــرة بيــن الرجــال، ولتتطلــع نفســك 

ــرف  ــن يع ــب مؤم ــن قل ــس م ــا تنبج ــة إنم ــاق الزكي ــزة؛ فاألخ ــاذج المتمي ــا، والنم ــل العلي ــى المث إل

اهلل ويتهيــأ للقائــه، ويرجــو وعــده، ويخشــى وعيــده، والشــمائل الرقيقــة طريــق الفــاح فــي الدنيــا 

ــرة. واآلخ



35 تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

ــن  ــه وم ــر وأهل ــب الخي ــت أح ــل-: )أصبح ــد الخي ــى زي ــل كان يدع ــي جلي ــل -صحاب ــد الخي ــول زي يق

ــه(. ــت إلي ــيء حنن ــه ش ــي من ــه، وإن فاتن ــت ثواب ــه أيقن ــت ب ــإن عمل ــه، ف ــل ب يعم

 لتعلــم يــا بنــي أن بــر والديــك واجــب عليــك، فــا تكلــف زوجتــك بــه، ولتكــن منصًفــا تعطــي كل ذي 

حــق حقــه، ال تــدع الخيــط مشــدوًدا بيــن زوجتــك ووالدتــك فتنقــل عــن هــذه أو تنقــل إلــى هــذه، فلــو 

دققــت النظــر فــي كثيــر مــن المشــكات لرأيــت التطاحــن المــر بيــن الزوجــة ووالــدة الــزوج، والــذي 

يعــود ســببه إلــى عــدم حســن إدارة الــزوج.. فكــن شــديد الحــذر مــن عواقــب الفرقــة واالعتــزال.

ونهايــة المطــاف: أكثــر مــن شــكر اهلل؛ فلقــد وهبــك زوجــة حييــة، عفيفــة، ملتزمــة، ناضجــة، فهــي 

جوهــرة مكنونــة ينــدر وجودهــا فــي هــذا الزمــان واهلل تعالــى يقــول: »... لَِئــْن َشــَكْرتُْم لَأِزيَدنَُّكــْم« ]إبراهيــم: 7[، 

ــُكوُر« ]ســـبأ: 13[. وكــن مــن القليــل الذيــن قــال اهلل فيهــم: »... َوقَِليــٌل ِمــْن ِعَبــاِدَي الّشَ
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عزيزي المشارك:
آدم وحــواء مضــى علــى زواجهمــا عشــر ســنوات وعاقتهمــا تتســم بالتفاهــم والتعــاون والوئــام 

فــي مختلــف أوجــه عاقتهمــا ويشــتركان فــي أداء المهــام الزوجيــة وينتشــر فــي عاقتهمــا المــرح 

واالحتــرام وكأنهمــا صديقــان، ومــرت حياتهــم الزوجيــة بخمــس مراحــل ابتــداًء مــن مرحلــة شــهر 

العســل وانتهــاًء بمرحلــة الصحبــة.

بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
اذكر مهارات التوافق التي أوصلت آدم وحواء إلى مرحلة الصحبة.

خــذ بطاقــة واكتــب فيهــا أكبــر عائــق مــن وجهــة نظــرك قــد يمنــع الزوجيــن مــن الوصــول لمرحلــة 

. لصحبة ا

نشاط

قصة، نقاش 
جماعي

7/1
مراحل العالقة الزوجية والتوافق

أن يذكر المشارك مهارات تحقيق التوافق 
بين الزوجين للوصول إلى مرحلة الصحبة

10  دقائق

مراحل 
الزواج

مرحلة
شهر العسل 

مرحلة 
االستكشاف

مرحلة 
التكيف

مرحلة 
الصحبة

مرحلة 
االستقرار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................
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اليوم الثاني 
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اليوم الثاني

الموضوعاتاليوم
األهداف

يتوقع من المشارك في نهاية اليوم 
التدريبي أن:

الزمن

األول

 الذكاء المالي. ❂
األنماط السلبية في االستهاك. ❂
إدارة ميزانية الزواج. ❂
االدخار واالستثمار المالي. ❂

يصنف أوجه الصرف حسب  ❂
الضروريات والحاجات 

والكماليات. 
ينقد األنماط السلبية في  ❂

االستهاك.
يكتب خطته إلدارة ميزانية  ❂

األسرة.
يقترح ثاثة أفكار استثمارية. ❂

120 د

راحة                      30 د

مهارات اإلشباع العاطفي ❂
مهارات االتصال والحوار. ❂
إدارة الضغوط النفسية بطريقة  ❂

صحيحة.
فن التعامل مع المشكات  ❂

الزوجية.

مهــارات  ❂ المشــارك  يقتــرح 
بيــن  العاطفــي  لإلشــباع 

. جيــن و لز ا
يوضــح المشــارك أهميــة االتصال  ❂

والحــوار بيــن الزوجين.
ــات  ❂ ــاث توصي ــارك ث ــب المش يكت

ــاة. ــوط الحي ــن ضغ ــص م للتخل
خطــوات  ❂ المشــارك  يبيــن 

المشــكات  مــع  التعامــل 
. جيــة و لز ا

120 د
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الخطة اإلجرائية لتنفيذ اليوم الثاني

الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

األولى

والصــاة  ❂ هلل  بالحمــد  الجلســة  افتتــح 

المصطفــى  الحبيــب  علــى  والســام 

التســليم. وأتــم  الصــاة  أفضــل  عليــه 

اربــط مــا تــم تناولــه فــي اليــوم األول بمــا  ❂

ســيتم تناولــه فــي هــذا اليــوم.

10 دالعرضمحاضرة

قدم المادة العلمية: الذكاء المالي. ❂

وجه المشاركين لتنفيذ )1/2(. ❂

اســتمع إلجابــات المشــاركين وعلــق  ❂

عليهــا.

محاضرة

 تطبيق

عملي

30 د11العرض

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )2/ 2(. ❂

استمع إلجابات المشاركين. ❂

قدم المادة العلمية: األنماط  ❂

االستهاكية.

 دراسة

حالة
30 د11العرض

قدم المادة العلمية: إدارة ميزانية  ❂

األسرة.

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )3/2(. ❂

استمع إلجابات المشاركين وعلق عليها. ❂

30 د12العرضمحاضرة

قدم المادة العلمية: االدخار واالستثمار. ❂

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )4/2(. ❂

استمع إلجابات المشاركين وحفزهم  ❂

عليها.

محاضرة

 عصف

ذهني

العرض

 ورقة،

 قلم

خط

20 د13

30 د استراحة
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الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

الثانية

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )5/2(. ❂
استمع لعرض المجموعات، وقيم  ❂

أعمالهم.
قدم المادة العلمية: اإلشباع العاطفي. ❂

 عصف

ذهني

 ورق

 ملون،

الصق

30 د14

قدم المادة العلمية: مهارات الحوار  ❂

واالتصال.

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )6/2(. ❂

استمع إلجابات المشاركين وعلق عليها. ❂

وجه المشاركين لتطبيق الحوار اإليجابي. ❂

محاضرة

فلم

لعبة

15 د15العرض

قدم المادة العلمية: إدارة الضغوط. ❂
وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )7/2(. ❂
استمع لتغريدات المشاركين الخاصة  ❂

بإدارة الضغوط.

محاضرة

ذاتي

العرض

 جوال،
 توفر
نت

25 د16

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )8/2(. ❂
استمع إلجابات المشاركين وعلق عليها. ❂
قدم المادة العلمية: حل المشكات. ❂

 الصحف

المبعثرة

محاضرة

 صحف،
 مقصات،

 الصق،
صحف

30 د17

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )9/2(  ❂
بحيث كل مجموعة تتناول مشكلة 

واحدة.
استمع إلجابات المشاركين وعلق عليها. ❂

 تطبيق

عملي

 صحف،

 اقام

خط

20 د17

270 دالمجموع
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عزيزي المشارك: 
من خال امكانياتك حدد المبلغ المتوقع صرفه لزواجك: )          ( رياال. ❂

 قم بحصر أوجه الصرف المادي لزواجك في الجدول أدناه وبشكل واقعي: ❂

التكلفةالبيانمالتكلفةالبيانم

استئجار قصر أفراح11المهر1

وليمة العرس12إيجار الشقة2

الهدايا13أجهزة كهربائية للشقة3

توفير المواد الغذائية14تأثيث وفرش الشقة4

شراء جوال جديد15قسط السيارة5

سداد الفواتير16السفر والسياحة )شهر العسل(6

17شراء الماركات من المابس واألحذية7

18حجز غرفة بفندق ليلة العرس8

19التزين والتجمل في ليلة العرس9

20العطور 10

المجموع

نشاط

تطبيق عملي

1/2
الذكاء المالي

أن يحدد المشارك أوجه الصرف المالي لمناسبة زواجه
أن يصنف المشارك أوجه الصرف حسب الضروريات 

والحاجيات والكماليات

10  دقائق
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قارن المبلغ المحدد لزواجك بمجموع الصرف؛ لتظهر النتيجة: )عجز - فائض(. ❂

قم بتصنيف المصروفات السابقة حسب الجدول؟ ❂

كمالياتحاجياتضرورياتم

1

2

3

4

5

6

7
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عزيزي المشارك:

تدارس مع أعضاء مجموعتك الموقف التالي من خالل اإلجابة على التساؤالت األخيرة:

 آدم شــاب عمــره 27 ســنة ويعمــل موظفــا فــي شــركة، ويحصــل علــى راتــب شــهري قــدره 5000 ريــال لديــه 

شــغف باقتنــاء الجديــد مــن الجــواالت، وإلدخــال الســرور علــى أهلــه؛ يحــرص يوميــا علــى شــراء وجبــة مــن 

الوجبــات الســريعة، كمــا تكثــر نقاشــاته فــي عملــه مــع زمائــه حــول اإلعانــات التجاريــة للســلع والمنتجات 

علــى أنهــا فــرص للشــراء واالقتنــاص.

ولتوفيــر الســيولة لديــه بشــكل دائــم يقتنــي أكثــر مــن بطاقــة ائتمانيــة، كمــا يتطلــع بشــكل دائــم لزيــادة 

ثقافتــه بالشــعوب فلديــه أكثــر مــن ســفرة ســنويا خــارج بــاده.

ــداد  ــي س ــك ف ــع البن ــكلة م ــه مش ــرة ولدي ــقته المؤج ــي ش ــنة وال زال ف ــى 50 س ــره عل ــارف عم آدم اآلن ش

بطاقاتــه، ناهيــك عــن ســحب ســيارته؛ لتعثــر ســداد األقســاط علــى الرغــم مــن أن راتبــه قــارب 15000 ألــف ريــال.

من وجهة نظرك:
ما الذي أوقع آدم في هذا المأزق؟ ❂

هل لديك حلول لمساعدة آدم في مشكلته؟ ❂

ناقش أفراد مجموعتك فيما يلي: 
ما السلوكيات التي تدمر ميزانية األسرة؟ ❂

ما السلوكيات التي تعمر وتحافظ على ميزانية األسرة؟  ❂

ما رأيك فيمن يأخذ من مال زوجته الموظفة؟  ❂

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

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

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

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

نشاط

دراسة حالة

2/2
األنماط السلبية في االستهالك األسري

أن ينتقد المشارك األنماط السلبية في 
االستهاك األسري

10  دقائق
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عزيزي المشارك: 
ــال  ــن خ ــك م ــون ذل ــرية، ويك ــك األس ــتقرار حيات ــي اس ــم ف ــر مه ــرة أم ــة األس ــة لميزاني ــع خط وض

ــة: ــوات التالي الخط

الخطوة األولى: تحديد األهداف لألسرة )اقتصادية، تعليمية، اجتماعية، ...(، ومثاله:

ــا،  ــات علي ــذات، دراس ــر ال ــهري، تطوي ــغ ش ــار مبل ــر وادخ ــن، توفي ــداد دي ــاز، س ــيارة، جه ــت، س ــراء بي ش

ــراء. ــور دورات، ش حض

الخطوة الثانية: تحديد إيرادات المدخوالت )راتب، مكافأة، عمل إضافي(، ومثاله:

الراتب الثابت، مكافأة، عمل إضافي، ...

الخطــوة الثالثــة: تحديــد بنــود المصروفــات )الســنوية والشــهرية واألســبوعية واليوميــة(، وتدويــن 

كل المشــتريات والمصروفــات واالحتياجــات والرغبــات األســرية.

الخطوة الرابعة: ترتيب المصروفات حسب األولوية، على النحو التالي:

ــا  ــرة وأهدافه ــب األس ــة )حس ــات الفرعي ــس(، والمصروف ــذاء، ماب ــكن، غ ــة )س ــات الرئيس المصروف

ــا(. ــا وموارده وحاجاته

الخطوة الخامسة: موازنة الدخل مع المصروفات:

بمعنــى توزيــع الدخــل علــى النفقــات أو المصروفــات الســابق تحديدهــا مــع االلتــزام بقــدر اإلمــكان 

بتخصيــص 10 % أو 15 % مــن دخــل األســرة لادخــار.

نشاط

تطبيق عملي

3/2
التخطيط إلدارة ميزانية األسرة

أن يكتب المشارك خطته إلدارة ميزانية 
األسرة

10  دقائق
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الخطوة السادسة: تنفيذ الخطة وتقييمها:

يتعــاون الزوجــان وأفــراد األســرة فــي تنفيــذ خطــة ميزانيــة األســرة، ومراقبــة الحــال دون تدقيــق أو 

تهــاون، مــع تحقيــق الرضــا، ودراســة: هــل تــم الوصــول إلــى األهــداف والخطــة المتفــق عليهــا؟

عزيزي المشارك:
قــم بإعــداد ميزانيــة األســرة الســنوية وفــق نمــوذج )1( والتــي تشــمل اإليــرادات الســنوية المتوقعــة 

)الراتــب - زيــادات - إيــراد اســتثمار - ...(، وكذلــك المصروفــات )إيجــار المنــزل - الســيارة - االتصاالت - 

الزوجــة - األبنــاء - االســتقطاع الشــهري - ســداد ديــن - االدخــار - االســتثمار - ...(، واحســب الفــرق 

ــات  ــي المصروف ــر ف ــادة النظ ــب إع ــز؛ فيج ــاك عج ــون هن ــا يك ــات، وعندم ــرادات والمصروف ــن اإلي بي

واإليــرادات ووضــع خطــة بديلــة للشــهور التــي تليهــا لحيــن ضبــط الميزانيــة مــرة أخــرى بنــاء علــى 

ذلــك.
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خطة إدارة ميزانية األسرة

ملحوظة السنة الشهر البند

إيرادات شهرية ثابتة

إيرادات غير ثابتة

ملحوظات إجمالي اإلرادات

المبلغ البيان المبلغ البيان

مصروفات اإلنفاق 

الشهري

 راجع نموذج )1(

المجموع: 

إجمالي مصروفات اإلنفاق السنوية الثابتة

المبلغ المناسبة

مصروفات موسمية

مصروف رمضان

مصروف عيد الفطر

مصروف عيد األضحى

إيجار المنزل

المدارس

دخول الشتاء

مناسبة

أخرى

إجمالي المصروفات الموسمية

إجمالي اإلنفاق السنوي 

إن وجد العجز في الموازنة

هل أنت بحاجة إلى رفع ميزانيتك بمبلغ في السنة؟ وكم مقداره؟

بحاجة إلى إيراد إضافي شهرّيًا
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نموذج )١(
عناصر وبنود ميزانية األسرة الشهرية 

) ( رياال) ( رياالالدخل الثابت
مدخوالت 

أخرى
) ( رياال

المصروفات

الموازنةالمبلغ

المتوقع
ما تم 

إنفاقه
العجزالفائض

مصروف الزوجة

المقاضي الشهرية

االدخار %10

إيجار السكن

قسط سيارة

الهاتف والجوال

الماء والكهرباء

العاج الطبي

الديون

مصروفات السيارة

ترفيه/ أكل خارج البيت

دراسة أو دورة

أهداف ترغب تحقيقها

ملحوظة: 

هنــاك برامــج إلكترونيــة وتطبيقــات علــى الجــوال تســاعد علــى إدارة وتنظيــم ميزانيــة األســرة 

باإلمــكان االســتفادة منهــا.
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عزيزي المشارك:
إن اختيار المرء الستثمار معين ينبغي أن ينطلق من أمرين: 

األول: المعرفة الوافية لمختلف أنواع االستثمار وميزات كل منها.  ❂

الثاني: الرؤية الواضحة ألهداف المرء من االستثمار.  ❂

إن معظم الناس يفضلون االستثمار الذي يضمن لهم أمورا ثالثة: 

األول: المحافظة على رأس مالهم.  ❂

الثاني: تقديم أكبر نسبة ممكنة من الربح. ❂

الثالث: إبقاء مالهم في متناول أيديهم؛ ليستعملوه متى شاءوا.  ❂

وواضح أن االستثمار الذي تجتمع فيه هذه الميزات الثاثة، هو االستثمار المثالي.

بالتعاون مع أفراد مجموعتك: 
خذ ورقة واكتب فيها فكرة استثمارية، ثم مرر الورقة لزميلك ليكتب فكرة أخرى، ثم بقية المجموعة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط

عصف ذهني

4/2
االدخار واالستثمار

أن يقترح المشارك ثاثة أفكار لاستثمار

10  دقائق



اليوم الثاني 

 الجلسة الثانية
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عزيزي المشارك: 
بالتعــاون مــع أفــراد مجموعتــك؛ اقتــرح الســلوكيات التــي تحقــق اإلشــباع العاطفــي، وتزيــد الحــب 

بيــن الزوجيــن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

نشاط

تعلم نشط

5/2
اإلشباع العاطفي بين الزوجين

أن يقترح المشارك عشر مهارات لإلشباع 
العاطفي بين الزوجين

15  دقائق
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وزع على كل مجموعة شدة ورق ملون مقاس A4، والصق. ❂

وجــه المشــاركين لطــرح أكبــر قــدر ممكــن مــن الســلوكيات التــي تحقــق اإلشــباع  ❂

العاطفــي بيــن الزوجيــن.

ــورق  ❂ ــى ال ــا عل ــوا إليه ــي تواصل ــلوكيات الت ــة الس ــة كتاب ــن كل مجموع ــب م اطل

ــة.  ــة ملون ــى ورق ــلوك عل ــة كل س ــاة كتاب ــع مراع ــون م المل

وجه المشاركين لعمل لوحة فنية بالورق، وحفزهم ألجمل لوحة. ❂

للمدرب:
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عزيزي المشارك: 
بالتعاون مع أفراد مجموعتك:

قيم الحوار الزوجي الذي شاهدته في مقطع الفديو، وما نتائجه؟  ❂

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

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

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

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

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

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

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

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

ما أهمية االتصال والحوار بين الزوجين؟ ❂

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاط

فلم

6/2
مهارات االتصال والحوار بين الزوجين

أن يقيم المشارك مشهد الحوار الزوجي

10  دقائق
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ا فعاًلا؟  ❂ كيف يكون حوارك مع زوجتك حواًرا إيجابّيً

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

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

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

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

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

طبق مهارات الحوار اإليجابي مع زميلك. ❂

افتتــح الموضــوع بطلبــك مــن جميــع المشــاركين عمــل دائــرة مغلقــة، متماســكين  ❂

باأليــدي، وظهورهــم داخــل الدائــرة.

اطلــب مــن المتدربيــن أن تكــون ظهورهــم خــارج الدائــرة وفــق الشــروط التاليــة؛ عدم  ❂

الــكام، وعــدم فــك األيــدي، وعــدم عمــل شــكل اكــس باأليدي.

أعطــي المتدربيــن ثاثــة محــاوالت للتحــول، ثــم خفــف الشــروط بالســماح لهــم  ❂

بالــكام، ثــم شــجع المشــاركين علــى تبــادل اآلراء والتفكيــر ثــم التنفيــذ.

ناقش المشاركين عن أهمية الحوار بين الزوجين.  ❂

اعرض الفلم، ثم وجهم لتنفيذ النشاط. ❂

للمدرب:
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معنى ضغوط الحياة:
ا علــى الفــرد ويفقــد توازنــه وســعادته،  المواقــف واألحــداث الســلبية التــي تشــكل ضغًطــا نفســّيً

ويصحــب ذلــك هــم وغــم وحــزن شــديد، وتقاطــع وتدابــر وعنــف، وقــد ال يســلم منهــا أحــد مــدة 

ا، ومنــا مــن يتكيــف ويتعامــل معهــا  قصيــرة أو طويلــة، ومنــا مــن يقــف عندهــا حزيًنــا كئيًبــا ســلبّيً

بشــكل إيجابــي.

أنواع الضغوط:
في العاقات االجتماعية )األسرة، العمل، الزماء(.

في القضايا المالية )ديون، تجارة، مسؤوليات مالية(.

في اإلخفاق وقلة اإلنجاز.

عزيزي المشارك:
اكتب أجمل تعليق على كل صورة يسهم في الوقاية والعاج لضغوط الحياة، ثم غرد بها ألصحابك.

 

نشاط

فلم

7/2
ضغوط الحياة

أن يكتب المشارك ثاث توصيات للتخلص 
من ضغوط الحياة

10  دقائق
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عزيزي المشارك:

للمشكلة الزوجية مفهوم اجتماعي، ولها أسباب اجتماعية وأساليب مهارية للتعامل معها.

ــن  ❂ ــة بي ــي العاق ــلبي ف ــب الس ــي الجان ــة ه ــكلة الزوجي ــة: المش ــكلة الزوجي ــوم المش مفه

الطرفيــن، وتحــدث بســبب ضعــف فــي أداء الحقــوق والواجبــات أثنــاء العشــرة الزوجيــة، أو قــد 

تكــون المشــكلة الزوجيــة هــي افتقــاد أحــد األزواج نمــوذج )الشــريك المثالــي( والتــي تكونــت 

صورتــه قبــل الــزواج مــن جــراء معاملتــه مــع الوالديــن واألخــوة واألخــوات أو مــن خــال االندمــاج 

مــع قصــص وخيــال اإلعــام.

بيــن يديــك مجموعــة مــن الصحــف المحليــة تصفحهــا، قــم بقــص أي خبــر أو صــورة أو شــيء  ❂

ــه ارتبــاط بالمشــكات األســرية وأســبابها وطــرق التعامــل معهــا، ثــم قــم بإلصاقهــا علــى  ل

الصحيفــة التــي بيــن يديــك. 

نشاط

الصحف 
المبعثرة

8/2
مهارات التعامل مع المشكالت الزوجية

أن يبين المشارك أسباب المشكات 
الزوجية

10  دقائق
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عزيزي المشارك: 
حــددت الدراســات االجتماعيــة أهــم المشــكات الزوجيــة الشــائعة عنــد األزواج الذكــور فــي األســرة 

الســعودية، ويمكــن حصرهــا باآلتــي.

بالتعاون مع أفراد مجموعتك؛ 
اقترح أسلوب التعامل مع كل حالة.

مهارة التعامل معها أهم المشكالتم

لم يجد الزوج من الزوجة عشرة حسنة وتقديرا واحتراما له.1

لم يجد الزوج من الزوجة متعة ورضا في الجماع.2

ال تهتم الزوجة بالقيم االجتماعية والدينية3
)مثل: االلتزام بالحجاب، والخروج من المنزل بإذن(.

لم يجد امرأة تدير المنزل وتقوم بحقوق الزوج.4

لم يجد الزوج قبوال لشكل ومستوى جمال المرأة.5

لم يجد زوجة صاحبة فكر وثقافة.6

تدخل أهل الزوجة.7

ما الخطوات السليمة في حل المشكات الزوجية بشكل عام؟ ❂

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

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

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

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

نشاط

تطبيق عملي

9/2
مهارات التعامل مع المشكالت الزوجية

أن يطبق المشارك خطوات حل المشكات 
الزوجية

10  دقائق



اليوم الثالث 

الجانب الصحي
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اليوم الثالث

الموضوعاتاليوم
األهداف

يتوقع من المشارك في نهاية اليوم 
التدريبي أن:

الزمن

األول

الفحص الطبي ❂
الفروق بين الرجل والمرأة. ❂
ــة  ❂ ــن الناحي ــة م ــة الحميم لعاق

ــة.  الطبي
األزمات الثاث عند المرأة. ❂
لألعضــاء  ❂ التشــريحي  الجانــب 

لتناســلية. ا

يتعــرف علــى أهميــة الفحــص  ❂
الطبــي

 أن يحــدد المشــارك الفــروق بيــن  ❂
الرجــل والمــرأة.

يتعــرف علــى العاقــة الجنســية  ❂
مــن ناحيــة طبيــة 

بــه  ❂ يقــوم  الــذي  الــدور  يشــرح 
للمــرأة الثــاث  األزمــات  أثنــاء 

يتعــرف علــى الجانب التشــريحي  ❂
لألعضاء التناســلية.

120 د

راحة                      30 د

وسائل المباعدات في الحمل. ❂
عوامل الخطورة على الصحة  ❂

العامة.
أثر التدخين والمسكرات والمخدرات ❂

مباعــدات  ❂ طــرق  علــى  يتعــرف 
لحمــل ا

فــي  ❂ الســليمة  التغذيــة  يبيــن 
الصحــة علــى  المحافظــة 

يعــدد أثــر التدخيــن والمســكرات  ❂
والمخــدرات علــى الزوجيــن

120 د
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الخطة اإلجرائية لتنفيذ اليوم الثالث

الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

األولى

والصــاة  ❂ هلل  بالحمــد  الجلســة  افتتــح 

المصطفــى  الحبيــب  علــى  والســام 

التســليم. وأتــم  الصــاة  أفضــل  عليــه 

اعرض المادة العلمية: الفحص الطبي. ❂

15  د18العرضمحاضرة

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )1/3(. ❂

استمع إلجابات المشاركين. ❂

ــن  ❂ ــروق بي ــة: الف ــادة العلمي ــرض الم اع

ــرأة. ــل والم الرج

 تعلم

تعاوني

محاضرة

الدليل

العرض

25  د19

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )2/3(. ❂
اطلب من المشاركين طرح أسئلتهم  ❂

المكتوبة.
أجب على أسئلة المشاركين. ❂
قدم المادة العلمية: العاقة الحميمية. ❂

 اللقاء

المفتوح

 محاضرة

 ورق،

 أقام
50  د20

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )3/3(. ❂

استمع إلجابات المشاركين. ❂

اعرض المادة العلمية: األزمات الثاث للمرأة. ❂

قصة

محاضرة

الدليل

العرض

30  د21

30 د استراحة

الجانــب  ❂ العلميــة:  المــادة  قــدم 

والرجــل. للمــرأة  والجنســي  التشــريحي 
20  د22العرضمحاضرة

قدم المادة العمية: وسائل مباعدات  ❂
الحمل.

اعــرض صــور المباعــدات واطلــب مــن  ❂
المشــاركين التعــرف عليهــا.

محاضرة

صورة
20   د23العرض
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الوقت الوقفة األدواتاألسلوباإلجراء الجلسة 
د

الثانية

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )4/3(. ❂
استمع إلجابات المشاركين. ❂
اعرض المادة العلمية: السلوكيات  ❂

الصحية والتغذية السليمة.

لعبة

محاضرة
30  د24العرض

وجه المشاركين لتنفيذ النشاط )5/3(  ❂

بعد عرض مقطع الفيديو.

استمع إلجابات المشاركين. ❂

اعرض المادة العلمية: أثر التدخين  ❂

والشيشة والمسكرات والمخدرات على 

اإلنسان.

محاضرة

فلم

لعبة

30  د25العرض

تقييم عناصر التدريب: المدرب، الحقيبة  ❂
التدريبية، البيئة التدريبية، 

10  د

10 دحفل الختام وتوزيع الشهادات.

270 دالمجموع
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عزيزي المشارك: 
قــال اهلل تعالــى: »وليــس الذكــر كاألنثــى« ]آ ل عمــران: 36[، فهــذ دليــل واضــح علــى أن هنــاك فروقــات 

واختافــات معتبــرة بين الجنســين.

 بالتأمــل فــي الجــدول التالــي؛ ضــع الرمــز )®( فيمــا يتعلــق بــآدم، والرمــز )¨( فيمــا يتعلــق بحــواء، 

ثــم ناقــش أفــراد مجموعتــك عــن أهميــة معرفــة الفــروق بيــن الجنســين، وهــل هــي فــروق تضــاد 

أم تكامــل؟

البيانالرمز

التفكير بطريقة الصندوق المغلق

التفكير بطريقة تشعبية

العقل يغلب

العاطفة تغلب

طريقة المساعدة يقدم حلوًلا عملية

يعبر عن عاطفته بالمشاعر 

أهم الحاجات: الثقة، التقبل، التقدير، اإلعجاب، التشجيع

أهم الحاجات: الرعاية، االحترام، اإلخاص، التصديق، التطمين

يطرح السؤال بقصد االهتمام

يطرح السؤال بقصد التحقيق

نشاط

تعلم تعاوني

1/3
الفروق بين الرجل والمرأة

أن يحدد المشارك الفروق بين الرجل 
والمرأة

15  دقيقة
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البيانالرمز

القدرة على الفصل بين الجنس والمشاعر

اإلثارة الجنسية بالنظر أكثر

اكتمال االستثارة الجنسية يحتاج إلى 20 دقيقة أو أكثر

المبادرة أكثر من الطرف اآلخر

ارتباط اإلثارة الجنسية بالمشاعر 

عند االستثارة ال بد من حصول النشوة الجنسية الكاملة

سرعة االستثارة الجنسية قد تصل إلى 4 - 9 دقائق

الرغبة الجنسية لها مد أو جرز )دورية(

ال مانع من ممارسة الجنس بعد الضغوط والتوتر

الحاجة إلى االحتضان والتقبيل بعد اللقاء الجنسي

أهمية معرفة الفروق بين الجنسين:

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................................................
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عزيزي المشارك:
اكتب ثالثة أسئلة طبية تشغل بالك ثم اطرحها على المدرب. 

السؤال األول:

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

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

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

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

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

السؤال الثاني:

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

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

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

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

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

السؤال الثالث: 

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

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

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

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

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

نشاط

اللقاء المفتوح

2/3
ا ّيً العالقة الحميمية طبِّ

أن يكتب المشارك ثاثة أسئلة خاصة 
بالعاقة الحميمية

10  دقائق
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عزيزي المشارك:
ــا كان ينتظــر كل يــوم خبــر حمــل زوجتــه إال أن ذلــك لــم يتحقــق إال بعــد  خالــد شــاب متــزوج حديًث

مضــي ســبعة أشــهر، وقــد شــعر بســعادة عظيمــة بعــد ســماعه لخبــر الحمــل وانتظــار أول مولــود 

لــه ولزوجتــه؛ التــي كانــت فــي الشــهر الثانــي مــن الحمــل، عندمــا اتصــل كان يشــتكي مــن تجاهــل 

زوجتــه لــه وعــدم رغبتهــا فــي االقتــراب منــه.

 كانــت شــكواه تظهــر مــن خــال نبــرات الحــزن أنــا أحبهــا ولكنــي لســت مســتعًدا بــأن أكــون 

مرفوًضــا، لقــد اشــتريت لهــا كل مــا تريــد لقــد أعطيتهــا كل مــا تطلــب، أشــعر بأنهــا تســتغل حملها 

لتشــعرني بأهميتهــا وتريــد الســيطرة علــّي لقــد قــررت أال أكــون لعبــة فــي يدهــا، ولســت مســتعًدا 

أن أكــون مرفوًضــا غيــر متقبــل، أنــا أســتطيع أن أطلقهــا وأتــزوج غيرهــا، مــاذا تعتقــد؟ أنــي ضعيــف؟ 

ال ال لســت كذلــك، ســوف أعلمهــا كيــف تحتــرم زوجهــا ســوف أرميهــا هــي ومــن فــي بطنهــا، ثــم 

صمــت قليــًلا ... مــا رأيــك أيهــا المستشــار؟

بعد قراءتك للقصة وبالتعاون مع أفراد مجموعتك؛ أجب على األسئلة التالية: 

ما رأيك في تصرف خالد؟. 1

هل المرأة تكون على حالة واحدة طوال العام؟. 2

هل تؤثر الدورة الشهرية على الحالة النفسية والجسدية للمرأة؟ وما أبرز تلك التغيرات؟ . 3

هل تتوقع أن للحمل تأثيرات نفسية على المرأة؟. 4

بعد والدة المرأة؛ أَلا يتبع ضعفها الجسدي ضعف نفسي؟ . 5

برأيك: كيف يتعامل الزوج مع هذه األزمات الثاثة؟. 6

نشاط

قصة

3/3
األزمات الثالث للمرأة

أن يشرح المشارك الدور الذي يقوم به 
أثناء األزمات الثاث التي تمر بها المرأة

15  دقيقة
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تعامل الزوجالتغيرات التي تطرأاألزمة

الحيض

الحمل

النفاس
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عزيزي المشارك: 
طبق النشاط كالتالي: ❂

ــال:  ــإن ق ــه، ف ــوا حركات ــأن يعكس ــم ب ــدرب، ويخبره ــوار الم ــاركين بج ــع المش ــف جمي يصط

ــا يلتفــوا شــماًلا،  تقدمــوا يتراجعــوا، وإن قــال ارفعــوا أيديكــم ينزلوهــا، وإن قــال التفتــوا يميًن

وهكــذا، ومــن يخطــئ فــي تقديــر الكلمــة فيعمــل بموجبهــا؛ يخــرج مــن اللعبــة يتحــدد الفائــز 

فــي النهايــة.

يطلــب المــدرب مــن المشــارك الــذي خــرج مــن اللعبــة أن يجيــب علــى األســئلة التاليــة بإجابــة  ❂

واحــدة لــكل ســؤال، ويدونهــا علــى الســبورة مــع مراعــاة عــدم التكــرار فــي اإلجابــات:

ما سلوكيات التغذية الصحيحة؟. 1

ما األنشطة البدنية المناسبة لتقوية الجسم؟. 2

األنشطة البدنية المناسبة لتقوية الجسمسلوكيات التغذية الصحيحة

نشاط

لعبة 
)عكس الحركة(

4/3
السلوكيات الصحية والتغذية السليمة

أن يبين المشارك عوامل المحافظة على 
الصحة العامة

10  دقائق



67 تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

عزيزي المشارك:
أدنــاه؛  للدراســة  وتأملــك   )https://www.youtube.com/watch?v=__aHp40a0X8( مشــاهدتك  بعــد 

ناقــش أفــراد مجموعتــك عــن أثــر التدخيــن والشيشــة والمســكرات والمخــدرات حســب الجــدول التالي:

بين األثرالعالقة مع 

اهلل

الجسد

الزوجة

الجنين

المال

الناس

نشاط

فديو

5/3
أثر التدخين والمسكرات والمخدرات على العالقة الزوجية

أن يعدد المشارك أثر التدخين والمسكرات 
والمخدرات على العاقة الزوجية

15  دقيقة
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المراجع
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق لزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن نجيــم, )دار الكتــاب اإلســامي, . 1

ــدون(. ط2, ب

بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع لعــاء الديــن أبــي بكــر بــن مســعود الكاســاني, )بيــروت: دار . 2

الكتــب العلميــة, ط2, 1406هـ(.

الحاوي الكبير للماوردي, )بيروت: دار الكتب العلمية, ط1, 1414هـ(.. 3

دقائق أولي النهى في شرح المنتهى للبهوتي, )دار الفكر, ط بدون(.. 4

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي, )بيروت: المكتب اإلسامي, ط2, 1405هـ(.. 5

لسان العرب البن منظر اإلفريقي, )دار المعارف, ط بدون(.. 6

المغنــي البــن قدامــة المقدســي, ت: د/عبــداهلل التركــي و د/عبدالفتــاح الحلــو, )القاهــرة, دار . 7

ــر, ط1, 1410هـ(. هج

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب, )بيروت: دار الفكر, ط3, 1412هـ(.. 8

التاج واإلكليل شرح مختصر خليل للمواق, )مطبوع بهامش مواهب الجليل(.. 9

فتــاوى اللجنــة الدائمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية, جمــع وترتيــب: أحمــد بــن عبدالــرزاق . 10

الدويش.

فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية.. 11

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي, )بيروت: دار الكتب العلمية, ط بدون(.. 12

الــذكاء االنفعالــي وعاقتــه بــكل مــن فاعليــة الــذات والتوافــق الزوجــي لــدى عينــة مــن . 13

المعلميــن المتزوجيــن بمدينــة مكــة المكرمــة, لســعد حامــد العبدلــي، كليــة التربيــة، جامعــة 

ــعودية, )2009(. ــة الس ــة العربي ــرى ,المملك أم الق

الرضــا الزواجــي وأثــره علــى بعــض جوانــب الصحــة النفســية فــي ضــوء بعــض المتغيــرات . 14

الديموغرافيــة لــدى عينــة مــن المتزوجــات فــي منطقــة مكــة المكرمــة، ألزهــار ياســمين 

.)2009( القــرى,  ام  ماجســتير،جامعة  السمكري،رســالة 

 التوافــق الزواجــي وعاقتــه بجــودة الحيــاة، بحــث مقــدم لنيــل إجــازة فــي اإلرشــاد النفســي، . 15

خالــد الضعيــف, جامعــة حلــب, )2010م(.  

ــي . 16 ــس, ألمان ــم النف ــاء وتوافقه ــة لألبن ــة الوالدي ــاليب الرعاي ــه بأس ــي وعاقت ــق الزواج التواف

غنيمــي , رســالة ماجســتير )غ.م( كليــة التربيــة . جامعــة الزقازيــق, )2004(. 
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ــات . 17 ــن األزواج والزوج ــر بي ــف العم ــة منتص ــي مرحل ــي ف ــل الزواج ــاليب التفاع ــي أس ــروق ف الف

المنجبيــن وغيــر المنجبيــن, لرحــاب العيســوي,  رســالة ماجســتير )غ.م( كليــة اآلداب. جامعــة 

ــمس, )2003(. ــن ش عي

التوافــق الزواجــي بيــن الوالديــن كمــا يدركــه األبنــاء وعاقتــه ببعــض ســمات الشــخصية . 18

لديهــم, لحنــان عبــد المجيــد, رســالة دكتــوراه )غ.م( معهــد الدراســات العليــا للطفولــة. 

جامعــة عيــن شــمس, )2002(.  

التدخــل المهنــي للخدمــة االجتماعيــة وتنميــة وعــي الفتيــات المقبــات علــى الــزواج بأســاليب . 19

التوافــق الزواجــي، لمحمــود محمــد, دراســة مطبقــة علــى المدينــة الجامعيــة للطالبــات, )ب،ت(

إدراك المتزوجــات حديثــا لمصــادر خبراتهــم االســرية وعاقتــه بتوافقهــم الزواجــي, لحنــان أبــو . 20

.)2011( صيري, 

21- التوافــق الزوجــي وعاقتــه ببعض ســمات الشــخصية لــدى عينة مــن المعلميــن المتزوجين . 21

بمحافظــة جــدة ,وليد الشــهري, 2009.

مدخــل إلــى العاقــات األســرية ، لســميحة كــرم توفيــق , القاهــرة، مكتبــة االنجلــو المصريــة, . 22

1996م.

23  أنــت وابنتــك العــروس، ألميمــة محمــد نــور الجوهــري ,  مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة: . 23

الريــاض, 1427هـــ .

ــة. النظريــة والتطبيــق. لعبدالخالــق محمــد عفيفــي، القاهــرة، مكتبــة عيــن . 24 األســرة والطفول

ــمس, 1993م. ش

التوافــق الزواجــي فــي المجتمــع الســعودي. صالــح محمــد الصغيــر, الريــاض, فهرســة مكتبــة . 25

الملــك فهــد, 1428 هـ .    

رعايــة األســرة والطفولــة، إحســان زكــي عبداالغفــار، وآخــرون, دار القلــم للنشــر والتوزيــع : . 26

االمــارات العربيــة المتحــدة, 1987م.

المرشــد فــي توجيــه المقبليــن علــى الــزواج. مرجــع علمــي وعملــي للمختصيــن والممارســين . 27

ــة  ــاض, مكتب ــزواج, الري ــى ال ــباب عل ــاعدة الش ــري لمس ــاز الخي ــن ب ــروع اب ــري. مش ــاد األس باالرش

الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النشــر, 1433هـــ.

تصميــم مقيــاس المســؤولية االجتماعيــة ألفــراد المجتمــع فــي حمايــة البيئــة والمحافظــة . 28

عليهــا، ســلمى عبدالرحمــن الدوســري,  بحث منشــور بمجلة دراســات فــي الخدمــة االجتماعية 

والعلــوم االنســانية بجامعــة حلــوان، العــدد التاســع أكتوبــر. دار النشــر بجامعــة حلــوان، 2000م  
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فريق عمل إعداد الحقائب التدريبية
شــارك فــي إعــداد هــذه الحقائــب التدريبيــة نخبــة مــن أبنــاء الوطــن إعــدادًا وكتابــًة ومراجعــًة 

وتحكيمــًا وإشــرافًا , وهــم : 

أواًل: اللجنة اإلشرافية:

وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية والمشرف العام على مبادرة " تأهيل " د. عبد اهلل بن ناصر السدحان

المشرف العام على برامج التنمية األسرية في إدارة تنمية المجتمع. أ. أحمد بن مرزوق القاضي

منسق برنامج تأهيل المقبلين على الزواج وخبير التدريب والتطوير.  د. فؤاد بن عبد الرحمن الجغيمان 

ثانيًا: المشاركون في إعداد الجزء الشرعي:

عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكيمعالي الشيخ/ عبد اهلل بن سليمان المنيع

عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة باإلحساءد. إبراهيم بن صالح التنم

أستاذ مساعدفي جامعة أم القرى بمكة المكرمةد. أميرة بنت علي الصاعدي

أستاذ الحديث وعلومه في جامعة األميرة نورة بالرياضأ. د. رقية بنت محمد المحارب

قاض استئناف مشرف إدارة الجودة القضائية بالمجلس األعلى للقضاءالشيخ/ سعد بن عبد العزيز الحقباني 

محكمة االستئناف بالمدينة المنورةد. عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي

عضو مجلس الشورى / عميد كلية أصول الدين بجامعة اإلمام أ. د. فالح بن محمد الصغير
د بن سعود اإلسامية سابقَا ُمَحمَّ

أستاذ مشارك في جامعة األميرة نورة بالرياض د. نوال بنت عبد العزيز العيد 

أستاذ مشارك في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة د. يحي بن إبراهيم اليحي  
اإلسامية بالمدينة المنورة     

ثالثًا: المشاركون في إعداد الجزء النفسي:

أستاذ مساعد صحة نفسية/ جامعة طيبة بالمدينة المنورةد.سحر بنت عبد اللطيف كردي 
أستاذ علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلساميةد. سليمان بن عبد الرزاق الغديان

استشاري الطب النفسي بجازعة الملك سعود سابقًاأ. د. عبد اهلل بن سلطان السبيعي
أستاذ علم النفس بجامعة الملك سعودد. علي بن إبراهيم الزهراني

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدةأ. د. ميسرة كايد محمد طاهر
أستاذ مساعد / جامعة أم القرى بمكة المكرمةد. نادية سراج محمد جان

عضو مجلس الشورى وعضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعودد. وفاء بنت محمود عبد اهلل طيبة
استشاري الطب النفسي/ جامعة الملك خالد – كلية الطب بأبهاد.موسى بن أحمد آل زعلة
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رابعًا: المشاركون في إعداد الجزء االجتماعي :

عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بالرياض.د. أمل بنت فيصل الفريح
جامعة الملك عبد العزيز بجدة.د. حصة بنت ........ السهلي

أستاذ الخدمة االجتماعية في جامعة الملك سعود بالرياض.أ. د. سامي عبد العزيز الدامغ
عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بالرياض.د. ظالل بنت يوسف مداح

أستاذ مساعد خدمة اجتماعية / جامعة الملك سعود بالرياض.د. عبدالعزيز بن عبداهلل الدخيل
أستاذ علم االجتماع وعميد معهد البحوث بجامعة حائل.     د. عبداهلل بن محمد الفوزان

محاضر بقسم االجتماع والخدمة االجتماعية في جامعة اإلمام محمد د. عبدالمجيد طاش نيازي
بن سعود اإلسامية بالرياض.

عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم.د. محمد بن إبراهيم السيف
أستاذ الخدمة االجتماعية بقسم الخدمة االجتماعية في جامعة أم أ. د. محمد بن مسفر القرني

القرى بمكة.
عضو هيئة التدريس بقسم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود د. منصور بن عبد الرحمن بن عسكر

اإلسامية بالرياض.
عضو هيئة التدريس بقسم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود د. ناصر بن صالح العود

اإلسامية بالرياض.
مجلس الشورى/ عضو هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة د. هيا بنت عبدالعزيز المنيع

األميرة نورة بالرياض.

خامسًا: المشاركون في إعداد الجزء االقتصادي: 
عضو هيئة تدريس في جامعة الملك فيصل باألحساء.د. خالد بن محمد الدوغان

عضو هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية بالرياض.د. زيد بن محمد الرماني
مشرف تدريب تربوي في إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة.      أ. محمد سعيد بن جحالن

سادسًا: المشاركون في إعداد الجزء الطبي :

ــب د. سامية بنت صديق صبر ــي لط ــرس الوطن ــز الح ــاء بمرك ــر األطب ــرة وكبي ــب األس ــاري ط استش
ــورة. ــة المن ــرة بالمدين األس

مدير إدارة طب األسرة / مستشفى األمير سلمان بتبوك.د.علي بن فارس العمري
مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.د. محمد بن عثمان الركبان

مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.د. منى بنت محمد العواد
أستاذ مساعد بكلية الطب وعميدة كلية التمريض بالمدينة المنورة.د. نادية بنت عبد اهلل عويضة



79 تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

 سابعًا: المشاركون في تصميم الحقائب التدريبية: 

مدربة ومستشارة في العاقات الزوجية في جمعية المودة أ. أميرة بنت سيف عبده عثمان
الخيرية بجدة

مدرب ومستشار في العاقات الزوجية ومشرف تدريب في د. تركي عبد الرحمن محمد الخليفة
تعليم اإلحساء

مدرب ومستشار في العاقات الزوجية ومرشد طابي بتعليم أ. ثامر بن عبد اهلل محمد الصالح

الرياض
مدرب ومستشار في العاقات الزوجية وعضو هيئة التدريس د. خالد بن عبد اهلل السبيت

كلية الملك خالد

مدربة ومستشارة في العاقات الزوجية ومشرفة تدريب بتعليم أ. سارة حسن عبداهلل الخضير
اإلحساء

مدربة ومستشارة في العاقات الزوجية في جمعية المودة أ. سميرة بنت حماد حمدي الفارسي
الخيرية بجدة

مدرب ومستشار في العاقات الزوجية ومشرف تدريب بتعليم المدينةأ. سهيل بن محمد بن علي هندي

مدرب ومستشار في العاقات الزوجيةد. محمد بن خليل العطية
مدربة ومستشارة في العاقات الزوجية وأستاذة في جامعة طيبةد. نبيهة بنت محمد إبراهيم األهدل

مدربة ومستشارة في العاقات األسرية في اللجنة الوطنية د. هند عبد اهلل محمد الثميري

للطفولة بالرياض    

      

ثامنًا: المراجع اللغوي:

وزارة العمل والتنمية االجتماعيةأ.محمد بن عبد العزيزالهزاع






