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 2 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

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



                    

  

 

 3 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

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

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

اذلي يبدآ  فيه الزوجان مشوار احلياة الزوجية بربانمج تدرييب تثقيفي، يكشف هلام س بل السعادة، ويمني دلهيام 

هنا حمارصة جديدة للجرمية وال رهاب، وللعنف   ال رسيهمارات احلياة اخملتلفة، بل س يكون بوابة ل من الوطن؛ ا 

غل احملامك الرشعية واملشايف النفس ية، فلكها منتجات ابئسة والتخلف العلمي، وللفقر والبطاةل؛ حمارصة ل كرث ما يش

نه الربانمج اذلي يس هتدف حقن مليارات الرايلت من ال موال العامة؛ حني ال رسيملصنع الطالق آ و اخلالف  ، ا 

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

ه( اخلطوة ال وىل يف حتقيق هذا احلمل 1434/ 5/ 6( بتارخي  144ل  الوزرا  املوقر بر م  فاكن قرار جم

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

 يف تصممي هذا الربانمج عىل قواعد علمية ونسأ ل هللا آ ن يعيننا ويوفقنا للقيام هبذا املرشوع، معمتدين بعد هللا

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

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

 

 فريق العمل



                    

  

 

 4 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 دليل الربنامج

 .عىل الزواج تأ هيل املقبلني :امس الربانمج

 تمنية همارات ومعارف واجتاهات املشاركني يف العالقة الزوجية مبا حيقق هلم السعادة والاس تقرار الزوايج. :الهدف العام

 :معارف واجتاهات املشاركني يفو  تمنية همارات :ال هداف التفصيلية     

 .حلياة الزوجيةداب الرشعية املتعلقة ابحاكم وال  ال    -

دارة مزيانية ال رسة. -  ا 

 .الفروق بني الرجل واملرآ ةفهم  -

 بنا  العالقة الاجامتعية بني الزوجني. -

دارة -  .الزوجية يف اجلانب الصحي العالقة ا 

 .الش باب املقبلون عىل الزواج :املس هتدفون من الربانمج

 .يةالاجامتع  العمل والتمنيةاملدربون املعمتدون من وزارة  :املنفذون

 .آ ايم( 3  :مدة الربانمج

  تدريبية. ةساع (12  :ساعات الربانمج

 . العمل والتمنية الاجامتعية املعمتدة من وزارةواملؤسسات  ة واللجان احملليةال رسيمجعيات الزواج واملراكز  :ماكن تنفيذ الربانمج

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



                    

  

 

 5 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 إرشادات للمشارك

 : الكرمي شاركآ يخ امل 

 ويبارك كل يف ،ونسأ ل هللا آ ن يوفقك يف زواجك ،نرحب بك يف الربانمج الوطين لتأ هيل املقبلني عىل الزواج آ مجل ترحيب

 آ هكل ويسعدك يف ادلنيا وال خرة.

يف  -عري آ يخ ال-ل معي تأ م   ؛يف حتقيق النجاح ل ي برانمج تدرييبدلورك  -اواليت تدركها متام  -من الرؤية الواحضة  اانطالق  

 لربانمج:ابقبل البد   ال رشادات التالية

   بطلب العون من هللا وتوفيقه اوابدآ  آ عامكل دوم   كن متفائال. 

  اجللسات التدريبية آ ثنا معك  دليل املشاركتأ كد من وجود. 

 ركتك تقترص عىل التلقي فقطليكن هدفك الاس تفادة وال فادة ول جتعل مشا. 

 وآ نه ل آ حد ينوب عنك فهيا فبارشها بنفسك ،دورك املهم يف ال نشطة اوتذكر دائ   ،الزتم ابلوقت اخملصص لل نشطة.  

 لتسهم يف استامثر وقت النشاط التدرييب مبا  ؛احرص عىل الاس تجابة الرسيعة للتعلاميت عند تشكيل اجملموعات وتوزيع ال نشطة

 تدريب.اف ال حيقق آ هد

 ليه ،شارك مجموعتك يف احلوار والنقاش بذهن متفتح يبحث عن احلقيقة  .ويتقبل الرآ ي ال خر ويتفحصه ويضيف ا 

 واحرتم لك وهجات النظر ،جتنب ال س ئةل آ و املناقشات آ و ال فاكر اليت ل ختدم موضوع النقاش.  

 لدلفاع آ و املعارضة ل ي مهنا قبل آ ن تتجىل كل  ول تنربر  ،فال تتعصب لفكرة معينة ؛تذكر آ ن ال فاكر املطروحة مكل للجميع

 حقيقهتا.

 .احذر وجتنب عنارص التشويش ومضيعات الوقت يف الربانمج اكجلوال واحملاداثت اجلانبية 

  عدم الغياب والتأ خري.عىل حضور مجيع ساعات الربانمج و  صاحر 



                    

  

 

 6 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الربنامج منهاج

 الزمن اجللسات واملوضوعات اليوم

 ال ول:

 

 

 آ مهية التدريب للحياة الزوجية. -1

 مفهوم الزواج وآ هدافه. -2

 آ حاكم اخلطبة، ومعايري اختيار رشيكة احلياة، والتاكفؤ. -3

توجهيات و ، آ س  الزواج الناحج ومراحهل، و عقد القران: مفهومه، وآ راكنه، ورشوط العقد -4

 فرتة امللكة.

 آ حاكم وآ داب ليةل الزفاف.  -5

 العالقة امحلميية  -6

 ة بني الزوجني.احلقوق الرشعي -7

 آ خالقيات احلياة الزوجية. -8

 مراحل العالقة الزوجية. -9

 التوافق الزويج. -10

 همارة التعامل مع آ هل الزوج والزوجة -11

 

 

 ساعات 4



                    

  

 

 7 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 الثاين:

 

 اذلاك  املايل. -1

دارة مزيانية ال رسة.  -2  ا 

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

 همارات التصال واحلوار. -5

دارة ال -6  ضغوط النفس ية بطريقة حصيحة.ا 

 التعامل مع املشالكت الزوجية. فن -7

 

 ساعات 4

 الثالث:

 

 

 الفحص الطيب. -1

 الفروق بني الرجل واملرآ ة واحلاجات. -2

  العالقة امحلمية من الناحية الطبية. -3

 ال زمات الثالث عند املرآ ة. -4

 اجلانب الترشحيي لل عضا  التناسلية. -5

 وسائل مباعدات امحلل.  -6

 طورة عىل الصحة العامة.عوامل اخل -7

  آ ثر التدخني واملسكرات واخملدرات عىل العالقة الزوجية. -8

 

 ساعات 4

 ساعة 12 مجموع الساعات التدريبية 



                    

  

 

 8 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 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. -

 اخلطبة وآ حاكهما ومعايري اختيار رشيك احلياة. -

 .توجهيات فرتة امللكة، و عقد القران -

 احلقوق والواجبات الرشعية بني الزوجني. -

 .آ حاكم وآ داب ليةل الزفاف -

 يتعرف عىل آ مهية التدريب والتأ هيل للحياة الزوجية. -

 يوحض آ هداف الزواج. -

 ت رشيكة احلياة.حيدد صفا -

جيابية خالل فرتة امللكة مخ يذكر  -  .ممارسات ا 

 .بني الزوجني والواجبات يصنف احلقوق -

 .خمالفات رشعية يف حفل ليةل العرس آ ربع يقمي -

 د 120

 د 30راحة                                           

 العالقة امحلميية -

 آ خالقيات احلياة الزوجية. -

 احل العالقة الزوجية.مر  - 

 .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. - 

 ق الزويج.التواف مقومات وآ مهيةاملشارك  يقرتح -

 .يتعرف املشارك عىل همارة التعامل مع آ هل الزوجة -

 

 د 120

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                    

  

 

 9 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  (اجللسة ال وىل –اليوم ال ول  
 

  



                    

  

 

 10 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 الربنامج أهمية التدريب على

 حتقيق السعادة الزوجية للزوجني. -1

 احلد من حالت الطالق.  -2

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

 .جبوانب وشؤون احلياة الزوجية زايدة الوعي -3

 .والوطين حتقيق ال من ال رسي -4

 .اجلرميةاحلد من حالت العنف ال رسي و  -5

 .نرش ال لفة واحملبة يف اجملمتع -6

 حامية ال رسة من التفكك والقطيعة والهجران. -7



                    

  

 

 11 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 تقييم ذاتي
 ؟حدد موقفك مهنا ،ابحلياة الزوجيةيك بع  املفاهمي املنترشة بني الناس فامي يتعلق دل: شاركعزيزي امل 

 

 ل ا ىل حد ما نعم العبارة م

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

    زواج سبب يف التفريق بني احملبنيالفحص الطيب قبل ال 2

    وجني مراعاة العادات وال عراف اخلاصة بفرتة امللكةجيب عىل الز  3

    ل مانع من الاقرتاض البنيك آ و ادلين لسفر شهر العسل 4

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

عطا  خرب للنسا  ليحتجنب 6     ل مانع من دخول الزوج ا ىل قاعة النسا  برشط ا 

    بد من خروج ادلم عذرية العروس للتأ كد من ل  7

    الباكرة آ لم شديدة عند الزوجة يصاحب معلية ف  8

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

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

    اجلنس ية وابت الكحولية منشطة لعملية املعارشةالتدخني آ و املرش  11

    عىل الزوجني املصارحة بشلك اكمل مباضهيام ال جيايب والسليب 12

    س ية يه امجلاع بني الزوجني فقطالعالقة اجلن  13

    عىل املرآ ة احلامل اامجلاع يشلك خطر   14

ذا ملجيزئ الوضو  عن الغسل يف حاةل  15 نزال معارشة الزوجة ا      حيصل ا 

    م عىل اجلنب النوم قبل الاغتسالحير  16

براز مظاهر احلب ابللكامت 17     اوال فعال بني الزوجني همم جد ا 

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

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

    ل زوجته مبا آ نه مسح لها ابلعمليف الترصف يف ماللزوج احلق  20

    لتجنب حدوث املشالكت الزوجية ؛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 ج؛ ذلا لآ هل الزوجة مه مصدر ا زعا 24

    لتخترب ماكنهتا دلى زوهجا االب  تتومح املرآ ة غ 25

 



                    

  

 

 12 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 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 اللغةح الناك  يقال لل جشار ا 

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

 :عزيزي املشارك

وخذ الورقة املوجودة يف البالون واقرآ ها عىل  ،عىل آ حدها السهم  م بريم ،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؟ -

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



                    

  

 

 13 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  نشاط

 1 /2) 

 صفات اخملطوبة

 حيدد املشارك صفات اخملطوبةهدف النشاط: آ ن 

 ( دقيقة15الزمن   جامعي فردي    تطبيق معيل /آ سلوب التدريب

 

  :عزيزي املشارك

ليك  ابلتايل ملواصفات رشيكة احلياة. لتصل برتكيهبا عىل قطار حياتك الزوجية؛ م  ،آ مامك قطع ورقية لبع  الصفات احملببة ا 
 

 ربة بيت جامعية طويةل غنية مجيةل موظفة متدينة

 

 بيضا  باخةط  قصرية فقرية مرحة حنيفة مسينة

 

 25معرها  ذات حسب شعرها انمع ها طويلر شع رومانس ية مسرا 

 

6 5 4 3 2 1  

 
 الاختيار  قطار 



                    

  

 

 14 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
هل آ ن يراها وآ ن يلكمها  ،ومن حني العقد آ صبحت املرآ ة زوجة ويف عصمة الرجل ،بني العقد واخللوة ابلزوجة ليةل الزفاف اليتالفرتة  :يه امللكة

 وآ ن خيلو هبا.

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

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

ين مه عىل عتبة الزواج آ ن آ ايم فهذه الفرتة فرتة اسرتاحة، يرى كثري من الش باب اذل ؛املرشق واملس تقبل البامس والتفكري يف السعادة، ذلكل

وخالل هذه الفرتة طالت آ و  ،يف سام  املشاعر واُلن ، وحياة تنطلق ابل مل املرشق وال حالم السعيدة اامللكة آ ايم عظمية يطري فهيا الفؤاد حملق  

نه مشغول ابحلب ر والغرام عن آ مور هممة يف حياته ش باع رغبته ،قرصت فا  والتسيل معها بذليذ  ،، ورؤية حبيبتهرماها خلف ظهره يف سبيل ا 

ىل الفضا  ولك ذكل مباح  ،احلديث والعبارات اللطيفة وآ حالم املس تقبل، بل ويرى نفسه كعصفور ظل  حبي  احلرية يف قفص وجفأ ة خيرج منه ا 

ذا خال من املنكرات ارشع   يف  اوقد تكون مسامر   ،تنفيذها الزوج طيعل نه ميتلئ ابلوعود اليت ل يس ت  ؛ولكن اخملتصني حيذرون منه آ و من كرثته ،ا 

 نعش الزواج ل قدر هللا.

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

 

 ل يكون ما ما يكون الفرتة

 فرتة اخلطبة

- 

- 

-  

-  

-  

- 

 فرتة امللكة

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 توجهيات فرتة امللكة

 ل يكون من سلوكيات خالل فرتة امللكة ما يكون وماآ ن حيدد املشارك  :هدف النشاط

 ة( دقيق20الزمن   جامعي فردي    تعمل تعاوين/ آ سلوب التدريب



                    

  

 

 15 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 
 

  (ثانيةاجللسة ال  –اليوم ال ول  



                    

  

 

 16 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 آ جب عىل الفقرات التالية: :آ يخ املشارك

قامة اللقا  اجلنيس يف ليةل ادلخةل -1  ،القيام ابللقا  اجلنيس من اليوم ال ول برضورة فبعضهم يرى ،يرتدد وخيتلف ال زواج اجلدد يف ا 

 وحض موقفك يف احلالت التالية:  ،س تعجالوبعضهم يرى التأ جيل وعدم الا

 

 موقفك ال جيايب احلالت م

  ومتعب جسداي االزوج متوتر نفس ي   1

  الزوجة يف باك  وخوف  2

  الزوجة متانع وترص عىل عدم امجلاع  3

  اس تجابة الزوجة مع احليا  والرتدد  4

رهاق جسدي للزوجة  5   ا 

6   
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قامة العالقة   امحلمييةخطوات ا 

قامة العالقة امحلمييةآ ن  هدف النشاط:  يرتب املشارك اخلطوات 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 



                    

  

 

 17 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

  آ يخ العري  :

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 ملهبل مما وقد يصحب ذكل انقباض عضالت ا ،بسبب توقعاهتا املضخمة عن ال مل وحداثة التجربة امحلمييةيف ا 

قامة العالقة  ،ا عهناذا لي  بيدها بل رغ  وه ،اصعب   امر  آ  جيعل ممارسة اجلن   جيب اتباع اخلطوات  ؛بنجاح امحلمييةومن آ جل هتيئة مناس بة ل 

مود (، وتعيد ترتيهبا يف العمود ال ول  آ  لع علهيا يف اجلدول آ دانه يف العحاول آ ن تط ؛ولكن قبل آ ن نطرح عليك تكل اخلطوات ،السلمية يف ذكل

 . ب(

قامة العالقة ال ول م العموددليك يف  عادة ترتيهبا يف  امحلميية،ن اجلدول خطوات خاطئة ل   الثاين من اجلدول. العمود م اب 

 

قامة العالقة  قامة العالقة   آ (  امحلمييةاخلطوات العملية ل    ب( امحلمييةرتب خطواتك يف ا 

  دخول غرفة النوم

  خلع املالب  والتخفيف مهنا  وترك الزوجة تأ خذ راحهتا يف ذكل(

  البد  مبقدمات امجلاع

  غسل اجلنابة

  معاواملزاح والضحك لك والرشب ال  

  اصالة الزوجني مع

  وضع اليد عىل رآ س الزوجة وادلعا  لها

  اللهم جنبنا الش يطان وجنب الش يطان ما رزقتنا( ،دعا  امجلاع  بسم هللا

  اجللوس يف ماكن غري غرفة النوم

  نيس واحتضاناملسات وقبالت والكم روم العودة ملقدمات امجلاع من

ىل آ ن هتدآ  ال نف    مض الزوجة وتقبيلها ا 

  ج من فوقهاالبد  ابملعارشة مع مراعاة آ ن تس تلقي الزوجة عىل ظهرها والزو

  (ف  غشا  الباكرة  مع مراعاة ترطيب فرج الزوجة

 

 

 

 



                    

  

 

 18 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 د يف الس نة النبوية: عزيزي املشارك:  م بكتابة صفة الغسل من اجلنابة وفق ما ور -3

 

 البيان اخلطوة

  ال وىل

  الثانية

  الثالثة

  الرابعة

  اخلامسة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                    

  

 

 19 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
  :عزيزي املشارك

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

 

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

 – غ  الطرف عن الهفوات – حفظ الرس – ةيتقدير اخلصوص  –الرمحة  –الاحرتام  –ولد تربية ال   –اخلدمة  –التأ ديب  –الاستئذان  –

 الولية. – القوامة – التعاون
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 بني الزوجني والواجبات الرشعية احلقوق

 بني الزوجني والواجبات هدف النشاط: آ ن يصنف املشارك احلقوق

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



                    

  

 

 20 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

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

 آ خالقيات التعامل بني الزوجني.

َ خرج من عندها ليال   عليهآ ن  رسوَل هللار صىل  هللُا  يق عن آ م املؤمنني عائشة بنت الصد - ْرُت  :قالت ،وسمل   ،جفا  فرآ ى ما آ صنع ،عليهفغر

ْرتر  !اي عائشةُ  ؟ماكلر " :فقال  ،"؟آ قد جا ك ش يطانُكر " :وسمل َ  عليهفقال رسوُل هللار صىل  هللُا  ؟مثكلر  عىل مثيل يغارُ  ل يل وما :فقلُت  ،"؟َآغر

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

 .رواه مسمل"( حىت آ سملَ  عليه

فسمع هذا  ،نتظر خروجهفوقف عىل اببه ي  ،ليشكو سو  خلق زوجته ؛آ ن رجال جا  ا ىل معر بن اخلطاب ريض هللا تعاىل عنه وآ رضاه :روي -

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

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

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

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

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

ن كرهمتوهن فعىس آ ن" ،يسرية  ."يه خريا كثرياتكرهوا شيئا وجيعل هللا ف  فا 
 

 وصية آ م لبهنا قبل عقد قرانه:

ا بعنوان: ،ئك اذلين يوصون الفتاة ليةل زفافها، ولقد علموان وحفظوان ذكل يف املرحةل املتوسطةكثريون مه آ ول  وصية آ م لبنهتا ليةل  فقرآ ان سطور 

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

ا قال لها: ؛ وادليها ىلن ينصفها آ حد، ولكام شكت حالها امت من قبل ال زواج، دون آ  وها حنن نسمع عن زوجات مظلومات وهماانت وحمط

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

ا منثورة، وعظات حية وال ن وبعد آ ن وصل ابين لسن الزواج، ها آ ان  ،لمنيط اللثام عن املواقف واخلالل الكدرة ؛آ كتب وصية هل، سطور 

  آ م لبهنا قبل عقد قرانه.وصية  ومسيهتا:

خوهتا،  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 احلبيبني، وا 

باعها، فاخللق ليسوا نسخة حيث تنزتع من بني آ هلها ا ىل رجل مل خُتلق بطباعه، ومل خُيلق بط  ؛وشقيقات روهحا، فهذه آ ول صدمة تصدم هبا الفتاة

فأ ول ما تبادر به آ ل حترهما من آ هلها، ولتشعرها ابل مان مفىت  ،واحدة اختالف يف مالمح النف .. وتسوية الطبع.. وخصائص الفكر والعاطفة

 من ذكل. رغبت يف زايرة آ هلها فال متانع
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 آ خالقيات احلياة الزوجية

 تعامل يف العالقة الزوجيةيوحض املشارك آ خالقيات ال هدف النشاط: آ ن 

 ( دقيقة10الزمن   جامعي  يفرد  نوعه:  قصة/ آ سلوب التدريب



                    

  

 

 21 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

ا غفل عنه كثري من الرجال وهو "  يف النسا ، فا هنن عوان عندمكاتقوا هللا: " عليه وسمل لمك خاصةب صىل هللاوصية احلبي :مث ضع يف ابكل آ مر 

فؤاده ينبوع جياش ابل حسان  ،فال حييا لطبائع ال ثرة والاس تعال  ،جمازى ابل حسان، مأ خوذ ابل جرام فالزوج املؤمن يرى آ نه، رواه مسمل

 .موصوةل احللقات من خري خفري وال فضال، وحياته سلسةل

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

ا سهال  رفيق ا لين ا ر وفا، ليعيش ذلاته.. ولن خيطئك وآ نت ترى من  ورا  الكثري  اكمن ا –حب اذلات ل–ال زواج من يعلومه طغيان اذلات زوج 

 .من ترصفاهتم

انتبه عزيزي من حلظات الغضب، فهو يرسي يف النف  كام ترسي الكهراب  يف البدن فميهد النف  لقبول ش ىت الوساوس، ومىت حصا الغضوب 

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

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

ا، وس تظل جروح لكامتك تنف يف قلهبا عىل مر ال ايم والس نني، همام آ حسنت معاملهتا، فال تدع لسانك حبال  مرخي   ا يف يد بين ل تنىس آ بد 

ن مثاره حلوة اين  اللكمة الطيبة غذا  الروح.عة، و 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 خطا  ابلر  ؛ليكن قدوتك احلبيب عليه الصالة والسالم

ا عند " وعن ابن معر ريض هللا عهنام قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: هللا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغا  مامن جرعة آ عظم آ جر 

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  عن الهفوات  فال تس تخفنك التوافه، واحتفظ برجاحة فكرك، وابن حياتك عىل فضيةل الصرب، فا 

نَي الْغَْيظَ "ن احملس نني اذلين قال هللا فهيم الصرب امجليل، فاملؤمن يطلب املعاذير، واملنافق يطلب الزلت، كن م خصال تعمتد عىل مر َوالاَْكظر

 ُ نَي َعنر الن اسر َواّلل  نرنيَ  َوالَْعافر ب  الُْمْحس ر  [.134 :آ ل معران] "حُير

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

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

 .من غري كفاية ول اس تحقاق (؟س، شعاره  هل من مزيدآ حرضي، افعيل، وقد يتعرض لها بأ لفاظ حمرجة، ونقد قا

ن آ شد ما يؤمل املرآ ة تع  نيفها آ و لوهما اعمل اي قرة العني آ ن احرتامك لها آ مام آ هكل س يجعلها تعطيك آ ضعاف ا من الاحرتام، وهذا ما يمتناه الرجل، فا 

ا ذا وجدت منك احرتام   صىل هللا وجدت عندها السلوى والراحة واملتاع، وصدق رسول هللا آ مام ال خرين، فاملرآ ة فياضة احلنان والعاطفة، فا 

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

ذا وفيت مبا عليك، ؛واجبك ملتاع.. آ د ر جذور قلهبا فتخفهيا رغبة مهنا يف اس مترار حياهتا، فقدم لتس متع هبذا ا  .فانتظر حقك فلن يعيبك آ حد فا 

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

ك، بل وخطر عىل ابكل مرة آ ن تصنع عصري ا مكوان  من احلليب الغالب تأ خذه بنفسك يف بيت وادليك، وكنت آ حياان  رمبا صنعت طعامك بنفس

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



                    

  

 

 22 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

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

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

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

لَْمْعُروفر  ..."يقول:  ي عَلهَْيرن  ابر ر ثُْل اذل   [.228 :البقرة]" ... َولَهُن  مر

، تتغري فهيا نفسيهتا، جفهز نفسك لهذا ال مر وحاول آ ن ترفع درجة العناية هبا  ، فاهلل تعاىل يقول:متر عىل املرآ ة آ مور بعد زواهجا عسرية اكمحلل مثال 

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

 

نه مير علهيا آ مور من الومح والثقل واخلوف، مما  جيعلها رمبا تقرص جتاهك، آ و جتاه منلها، فال تلكفها من ليكن دليك رمحة جتعكل ترق ل لهما، فا 

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

نت، لك جيل اي عزيزي خيتلف عن اجليل اذلي آ م جديت اك ،جديت اكنت ،ل تكرر علهيا اللكامت املأ لوفة اليت ل تغري من ال مر شيئ ا، آ يم اكنت

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

ذا كنت اي حبيب ممن يفضلون تناول ال فطار يف الصباح، فال داعي ل ن توقظ زوجتك عىل مجيع ال حوال، تنازل عند تعهبا آ و سهرها مع  ا 

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

ذا الياب  خيرض، والكدر  .يصفو نبذل من اجملهود ل عداد الطعام وتزيينه لمك معرش الرجال، ليكن دليك مصفاة حتجز ال كدار وختفي العيوب فا 

: ابتسامتك مجيةل، هذا ال كسسوار رائع، ما  ،اول آ ن متتدهحا غالب ا فال تكون احلياة ممةل وعىل وترية واحدة، حتس  مواضع امجلال فهياح مفثال 

نك هبذا سرتفع ثقهتا بنفسها وس تجعلها دائ ا هت   مت بزينهتا ولباسها وخاصة كل.تلكفة ذكل؟ ا 

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

 اكنت آ ختك.

ل املزاح، مث هناك عقدة كبرية تعانهيا غالبية النسا ، ويه آ ن الرجل بعد زواجه بشهر آ و شهرين يبدآ  بهتديد زوجته ابلزوجة الثانية، ولو عىل سبي

ا يؤر ، ورمبا جعهل س يف ا يشهره عىل زوجته لكام حصل بيهنام (ذاببة ل تقتل ولكهنا تكدر النف  آ ة، وهناك مثل يقول: ق حياة املر فيجعهل اكبوس 

اتك الزوجية ا بني الرجال، فامح هذا الهتديد من قاموس حيك آ ن تكون مثالي  ديار، فأ ر سو  تفامه، فاعمل آ هيا الغايل آ ن هللا عنده لك يش  مبقد

ا.  ول تتطرق هل آ بد 

موجة عاتية من التفاهة  هناك صفة دنيئة موجودة يف بع  الرجال ويه التنقيص من شأ ن آ هلها، فدائ ا حيقر من شأ ن آ بهيا آ و آ خهيا فيسلط علهيام

 تحرتم شعورك ابملقابل.ل  ؛احرتم شعورها ،والتسطيح

ل سيتحول  ين آ رى فيك نضوج العقل، وبك ذاك ، فضال  من هللا ونعمة، ول آ ظنه ا  ذن هللا.ا ىل وس يةل جيدة وا   لتحقيق آ غراض السعادة اب 

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

ما آ مجل آ ن تكون زوجتك صديقتك تسد خللها وتسرت زللها وتتجاوز عن هفواهتا! فهيي صديقة العمر اليت ختالطك يف الرسا  والرضا  وسط 

 هل الزوجني مكثل آ حدهام لل خر.يش  خيفف آ ثقال احلياة عن اكزحام احلياة وتطاحن ال زمات، فال 

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



                    

  

 

 23 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 عودها يف الغالب عىل آ ن تنجز ما وعدهتا به، فضعف اذلاكرة، وضعف العزمية عائقان كثيفان عن الوفا  ابلواجب، ول تقارن نفسك ابلامنذج

ىل امل املن  منا تنبج  من قلب مؤمن يعرف هللا ويهتيأ  للقائه، ؛ ثل العليا، والامنذج املمتزيةترشة بني الرجال، ولتتطلع نفسك ا  فال خالق الزكية ا 

 .ريق الفالح يف ادلنيا وال خرةوالشامئل الرقيقة ط ،ويرجو وعده، وخيىش وعيده

ن فاتين منه فا ن معلت به آ يقنت ثواب ،حت آ حب اخلري وآ ههل ومن يعمل بهآ صب : -حصايب جليل اكن يدعى زيد اخليل- يليقول زيد اخل  ه، وا 

ليه  (.يش  حننت ا 

ا بني زوجتك   لتعمل اي بين آ ن بر وادليك واجب عليك، فال تلكف زوجتك به، ولتكن منصف ا تعطي لك ذي حق حقه، ل تدع اخليط مشدود 

ىل هذه، فلو دققت ال  نظر يف كثري من املشالكت لرآ يت التطاحن املر بني الزوجة ووادلة الزوج، واذلي 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 

يف هذا الزمان وهللا  فهيي جوهرة مكنونة يندر وجودها ،انجضة ،فلقد وهبك زوجة حيية، عفيفة، ملزتمة ؛وهناية املطاف: آ كرث من شكر هللا

ْ َشَكْرُُتْ َلزريَدن مُكْ . .." تعاىل يقول: براهمي:" ]لَِئر ُكورُ  ..."من القليل اذلين قال هللا فهيم: [، وكن 7 ا  َي الش  َبادر ْن عر  .[13 سـبأ :" ]َوقَلريل  مر



                    

  

 

 24 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك:

املهام الزوجية  يف خمتلف آ وجه عالقهتام ويشرتاكن يف آ دا  والوئام عالقهتام تتسم ابلتفامه والتعاونمىض عىل زواهجام عرش س نوات و  وحوا  آ دم

 .مراحل ابتدا   من مرحةل شهر العسل وانهتا   مبرحةل الصحبة ومرت حياهتم الزوجية خبم  ،ناام املرح والاحرتام وك هنام صديقوينترش يف عالقهت

 ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك: اذكر همارات التوافق اليت آ وصلت آ دم وحوا  ا ىل مرحةل الصحبة.

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

 

 نشاط

 1 /7) 

 والتوافقمراحل العالقة الزوجية 

 ت حتقيق التوافق بني الزوجني للوصول ا ىل مرحةل الصحبةيذكر املشارك هماراآ 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

 



                    

  

 

 25 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
 
 
 

 

  (ثايناليوم ال  

  



                    

  

 

 26 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 اليوم الثاني

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

 ال وىل

 .اذلاك  املايل -

 .الاس هتالكال مناط السلبية يف  -

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

 الثانية

 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 املشارك  يوحض -

 .للتخلص من ضغوط احلياة ثالث توصيات يكتب املشارك -

 التعامل مع املشالكت الزوجية. خطواتاملشارك  بنيي  -

 د 120

  



                    

  

 

 27 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك: 

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

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

 التلكفة البيان م لكفةالت البيان م

  استئجار قرص آ فراح 11  املهر 1

  ولمية العرس 12  ار الشقةا جي 2

  الهدااي 13  آ هجزة كهرابئية للشقة 3

  توفري املواد الغذائية 14  تأ ثيث وفرش الشقة 4

  رشا  جوال جديد 15  قسط الس يارة 5

  سداد الفواتري 16    شهر العسل( السفر والس ياحة 6

   17  رشا  املاراكت من املالب  وال حذية 7

   18  جحز غرفة بفندق ليةل العرس 8

   19  الزتين والتجمل يف ليةل العرس 9

   20  العطور  10

  اجملموع

 

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

 ؟املرصوفات التالية حسب اجلدول  م بتصنيف -

 كامليات حاجيات رضورايت م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 نشاط
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 اذلاك  املايل

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

 الكاملياتآ ن يصنف املشارك  آ وجه الرصف حسب الرضورايت واحلاجيات و  -

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



                    

  

 

 28 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 زيزي املشارك:ع
 :ل ال جابة عىل التساؤلت ال خريةتدارس مع آ عضا  مجموعتك املوقف التايل من خال     

 

 رايل دليه شغف ابقتنا  اجلديد من اجلوالات، 5000وحيصل عىل راتب شهري قدره  س نة ويعمل موظفا يف رشكة، 27شاب معره  آ دم 

عالانت التجارية زمالئه حول ال   كام تكرث نقاشاته يف معهل مع جبة من الوجبات الرسيعة،حيرص يوميا عىل رشا  و  ؛ول دخال الرسور عىل آ ههل

 للسلع واملنتجات عىل آ هنا فرص للرشا  والاقتناص.

خارج  كام يتطلع بشلك دامئ لزايدة ثقافته ابلشعوب فدليه آ كرث من سفرة س نواي ولتوفري الس يوةل دليه بشلك دامئ يقتين آ كرث من بطاقة ائامتنية،

 بالده.

لتعرث سداد  ؛انهيك عن حسب س يارته ،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 الر م من آ ن راتبه قارب ال قساط عىل

 

 من وهجة نظرك:

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

 يف مشلكته؟ آ دمة هل دليك حلول ملساعد -2

 انقش آ فراد مجموعتك فامي ييل: 

 ما السلوكيات اليت تدمر مزيانية ال رسة؟ -

 ما السلوكيات اليت تعمر وحتافظ عىل مزيانية ال رسة؟   -

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
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 ال مناط السلبية يف الاس هتالك ال رسي

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

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



                    

  

 

 29 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 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: 

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

 

 يرادات املدخولت  راتب، ماكفأ ة، معل ا ضايف( :اخلطوة الثانية  :مثاهلو  ،حتديد ا 

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

 وتدوين لك املشرتايت واملرصوفات والاحتياجات والرغبات ، (والشهرية وال س بوعية واليومية اخلطوة الثالثة: حتديد بنود املرصوفات  الس نوية

 ال رسية.

 

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

 .(املرصوفات الفرعية  حسب ال رسة وآ هدافها وحاجاهتا ومواردهاو  املرصوفات الرئيسة  سكن، غذا ، مالب (،

 

 :اخلطوة اخلامسة: موازنة ادلخل مع املرصوفات 

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

 .لالدخار

 

 :اخلطوة السادسة: تنفيذ اخلطة وتقيميها 

هل ُت الوصول دراسة: آ و هتاون، مع حتقيق الرضا، و  ومراقبة احلال دون تدقيق انية ال رسة،خطة مزي  زوجان و آ فراد ال رسة يف تنفيذيتعاون ال

ىل ال هداف واخلطة املتفق علهيا  ؟ا 

 

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

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

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

 .ذكل بنا  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/ ب التدريبآ سلو 



                    

  

 

 30 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

دارة مزيانية ال رسة  خطة ا 

 

 البند الشهر الس نة ملحوظة

ةرادات شهرية اثبتيا       

رادات غري اثبتةيا       

جاميل ال رادات ملحوظات  ا 

غاملبل  غاملبل البيان    البيان 

 

نفاق الشهري  مرصوفات ال 

(1راجع منوذج      

     

     

     

     

   المجموع:  

جاميل   نفاق رصوفاتما  الس نوية الثابتة ال   

  املناس بة املبلغ 

 

 

 

 

 مرصوفات مومسية

 

 مرصوف رمضان  

 مرصوف عيد الفطر  

 مرصوف عيد ال حضى  

ار املنلا جي    

 املدارس  

 دخول الش تا   

 مناس بة  

 آ خرى  

ت املومسيةجاميل املرصوفاا     

نفاق الس نوي ا    جاميل ال   

ن وجد   العجز يف املوازنةا   

ىل رفع مزيانيتك مببلغ يف الس نةهل    ومك مقداره؟ ؟آ نت حباجة ا 

ىل    يراد ا ضايف شهراي  ا  حباجة ا 

 
 

 



                    

  

 

 31 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 (1منوذج )

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

 املرصوفات
 املوازنة املبلغ

نفاقه املتوقع  العجز الفائ  ما ُت ا 

     مرصوف الزوجة

     املقايض الشهرية

     %10دخار الا

جيار السكن      ا 

     قسط س يارة

     الهاتف واجلوال

     املا  والكهراب 

     العالج الطيب

     ادليون

     رةمرصوفات الس يا

     / آ لك خارج البيتترفيه

     دراسة آ و دورة

     آ هداف ترغب حتقيقها

     

 .دارة وتنظمي مزيانية ال رسة ابل ماكن الاس تفادة مهنا لكرتونية وتطبيقات عىل اجلوال تساعد عىل ا   ملحوظة: هناك برامج ا 



                    

  

 

 32 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  

 عزيزي املشارك:

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

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

 املر  من الاستامثر.  الثاين: الرؤية الواحضة ل هداف

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

 ال ول: احملافظة عىل رآ س ماهلم. 

 الثاين: تقدمي آ كرب نس بة ممكنة من الرحب.

بقا  ماهلم يف متناول آ يدهيم  .  واليس تعملوه مىت شا ؛الثالث: ا 

 ، هو الاستامثر املثايل.ةات الثالثوواحض آ ن الاستامثر اذلي جتمتع فيه هذه املزي 

 

 ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك: خذ ورقة واكتب فهيا فكرة استامثرية، مث مرر الورقة لزميكل ليكتب فكرة آ خرى، مث بقية اجملموعة.

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

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

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

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

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

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

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

 ارك ثالثة آ فاكر لال ستامثريقرتح املشآ ن  هدف النشاط:

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



                    

  

 

 33 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

اجللسة الثانية  –اليوم الثاين 



                    

  

 

 34 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

  :عزيزي املشارك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ش باع العاطفي بني الزوجنيعرش  املشارك آ ن يقرتح هدف النشاط:  همارات لال 

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



                    

  

 

 35 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

  :عزيزي املشارك

 :ابلتعاون مع آ فراد مجموعتك

 وما نتاجئه؟  ،قمي احلوار الزويج اذلي شاهدته يف مقطع الفديو -

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

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

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

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

 

 ة التصال واحلوار بني الزوجني؟آ مهي ما -

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

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

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

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

 

جيابي   - ا ا    ؟ا فعال  كيف يكون حوارك مع زوجتك حوار 

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

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

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

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

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

 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/ التدريبآ سلوب 



                    

  

 

 36 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 
 عىن ضغوط احلياة:م

وتدابر  عوتقاط ،عىل الفرد ويفقد توازنه وسعادته، ويصحب ذكل مه و م وحزن شديد انفس ي   اط  غلبية اليت تشلك ضاملواقف وال حداث الس 

جيايب.اسلبي   اكئيب   امنا من يقف عندها حزين  و  ،قصرية آ و طويةل مدة قد ل يسمل مهنا آ حدو  ،فنع و   ، ومنا من يتكيف ويتعامل معها بشلك ا 

 آ نواع الضغوط:

 .الاجامتعية  ال رسة، العمل، الزمال ( يف العالقات -1

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

 يف ال خفاق وقةل ال جناز. -3

 عزيزي املشارك:

 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 يكتب املشاركآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن   جامعي  يفرد   نوعه: تغريدة/ آ سلوب التدريب

 

 

 



                    

  

 

 37 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

  

 :عزيزي املشارك

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

آ دا  احلقوق والواجبات آ ثنا  يف قة بني الطرفني، وحتدث بسبب ضعف ملشلكة الزوجية يه اجلانب السليب يف العالا زوجية:مفهوم املشلكة ال -

واليت تكونت صورته قبل الزواج من جرا   (العرشة الزوجية، آ و قد تكون املشلكة الزوجية يه افتقاد آ حد ال زواج منوذج  الرشيك املثايل

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

 ،وطرق التعامل معهاوآ س باهبا ة ال رسي م بقص آ ي خرب آ و صورة آ و يش  هل ارتباط ابملشالكت  ،بني يديك مجموعة من الصحف احمللية تصفحها -

لصاقها عىل الصحيفة اليت بني يديك.   مث  م اب 

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

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

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

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

............................................................................................................................... ... ... ... ... ... .. 
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 يةع املشالكت الزوج التعامل م اراتهم

 املشالكت الزوجيةآ س باب املشارك  بنيي آ ن  هدف النشاط:

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



                    

  

 

 38 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

  :عزيزي املشارك

 .يتميكن حرصها ابل  و  ،ند ال زواج اذلكور يف ال رسة السعوديةحددت ادلراسات الاجامتعية آ مه املشالكت الزوجية الشائعة ع 

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

 معها  همارة التعامل آ مه املشالكت م

  هل. اواحرتام امل جيد الزوج من الزوجة عرشة حس نة وتقدير  1

  مل جيد الزوج من الزوجة متعة ورضا يف امجلاع. 2

 الزوجة ابلقمي الاجامتعية وادلينيةل هت مت  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  مل جيد الزوج قبول 5

  .مل جيد زوجة صاحبة فكر وثقافة 6

  تدخل آ هل الزوجة. 7

 

o ؟بشلك عام الزوجية السلمية يف حل املشالكت طواتما اخل 

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

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

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

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

- ........................................................................................ 
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 يةالتعامل مع املشالكت الزوج  همارات

 املشالكت الزوجيةآ ن يطبق املشارك خطوات حل  هدف النشاط:

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



                    

  

 

 39 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 (لثثااليوم ال  
 انب الصحياجل

 

 

 

 



                    

  

 

 40 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 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. -

 تناسلية.اجلانب الترشحيي لل عضا  ال  -

 يتعرف عىل آ مهية الفحص الطيب -

 الفروق بني الرجل واملرآ ة. آ ن حيدد املشارك 

 يتعرف عىل العالقة اجلنس ية من انحية طبية  - -

 للمرآ ة ادلور اذلي يقوم به آ ثنا  ال زمات الثالث يرشح - -

 يتعرف عىل اجلانب الترشحيي لل عضا  التناسلية -

 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

 



                    

  

 

 41 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك: 

 .معتربة بني اجلنسنيواختالفات  آ ن هناك فروقاتواحض عىل  دليلفهذ  [،36 :آ  ل معران] "ولي  اذلكر اكل نىث" قال هللا تعاىل:

حبوا ، مث انقش آ فراد مجموعتك عن آ مهية معرفة الفروق ( 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

 غلقبطريقة الصندوق املالتفكري  

 بطريقة تشعبيةالتفكري  

 العقل يغلب 

 العاطفة تغلب 

 يقدم حلول  معليةطريقة املساعدة  

 يعرب عن عاطفته ابملشاعر  

 التشجيع، التقدير، ال جعاب ،التقبل الثقة،آ مه احلاجات:  

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

 هامتميطرح السؤال بقصد الا 

 يطرح السؤال بقصد التحقيق 

 املشاعرالقدرة عىل الفصل بني اجلن  و  

 ال اثرة اجلنس ية ابلنظر آ كرث 

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

 املبادرة آ كرث من الطرف ال خر 

 ارتباط ال اثرة اجلنس ية ابملشاعر  

 وة اجلنس ية الاكمةلعند الاستثارة ل بد من حصول النش 

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

 الرغبة اجلنس ية لها مد آ و جرز  دورية( 

 ل مانع من ممارسة اجلن  بعد الضغوط والتوتر 

 احلاجة ا ىل الاحتضان والتقبيل بعد اللقا  اجلنيس 

 نشاط
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 الفروق بني الرجل واملرآ ة

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

 ( دقيقة15الزمن   جامعي  يفرد   نوعه: تعمل تعاوين/ آ سلوب التدريب



                    

  

 

 42 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك:

 . مث اطرهحا عىل املدربثالثة آ س ئةل طبية تشغل ابكل  اكتب

 السؤال ال ول:

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

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

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

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

 

 السؤال الثاين:

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

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

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

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

 

 السؤال الثالث: 

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

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

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

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

 نشاط

 3 /2) 

ي ا  العالقة امحلميية طب ر

 امحلمييةن يكتب املشارك ثالثة آ س ئةل خاصة ابلعالقة آ   هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن   جامعي  يفرد   نوعه: اللقا  املفتوح/ آ سلوب التدريب



                    

  

 

 43 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 :عزيزي املشارك

ل بعد ميض س بعة آ شهر ، وقد شعر بسعادة عظمية بعد  ل آ ن ذكل مل يتحقق ا  خادل شاب مزتوج حديثا  اكن ينتظر لك يوم خرب محل زوجته ا 

شهر الثاين من امحلل، عندما اتصل اكن يش تيك من جتاهل زوجته هل وعدم اليت اكنت يف ال  سامعه خلرب امحلل وانتظار آ ول مولود هل ولزوجته؛

 رغبهتا يف الاقرتاب منه.

، لقد اشرتيت لها لك  ما تريد لقد آ عطيهتا لك ما اكين لست مس تعدا  بأ ن آ كون مرفوض  اكنت شكواه تظهر من خالل نربات احلزن آ ان آ حهبا ول  

أ مهيهتا وتريد الس يطرة عيل  لقد قررت آ ل آ كون لعبة يف يدها، ولست مس تعدا  آ ن آ كون مرفوضا  غري تطلب، آ شعر بأ هنا تس تغل محلها لتشعرين ب

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

 ا املستشار؟ومن يف بطهنا، مث مصت قليال  ...  ما رآ يك آ هي

 

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

 ما رآ يك يف ترصف خادل؟ -1

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

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

 ت نفس ية عىل املرآ ة؟هل تتوقع آ ن للحمل تأ ثريا -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

 

 احلي 

 

  

 امحلل

 

  

 النفاس
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 للمرآ ة ال زمات الثالث

 املرآ ة هبا املشارك ادلور اذلي يقوم به آ ثنا  ال زمات الثالث اليت متر يرشحآ ن  هدف النشاط:

 ( دقيقة15الزمن   جامعي  يفرد   نوعه: قصة/ وب التدريبآ سل



                    

  

 

 44 برانمج تأ هيل املقبلني واملقبالت عىل الزواج 

 

 

 الربانمج الوطين

 لمتكني ال رسة

 

 

 عزيزي املشارك: 

 طبق النشاط اكلتايل: -

ن قال ار  ،تقدموا يرتاجعوا :ن قالا  ف ،حراكته او ن يعكسأ  ب ربمهوخي ،يصطف مجيع املشاركني جبوار املدرب نو  ،هاو فعوا آ يديمك ينلوا  قال التفتوا  ا 

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

جابة واحدة للك سؤال - رة مع مراعاة عدم ويدوهنا عىل الس بو  ،يطلب املدرب من املشارك اذلي خرج من اللعبة آ ن جييب عىل ال س ئةل التالية 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

  

  

  

  

  

  

  

 نشاط

 3/4) 

 السلوكيات الصحية والتغذية السلمية

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

 ( دقيقة10الزمن   جامعي  يفرد   نوعه: لعبة  عك  احلركة(/ آ سلوب التدريب
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 :عزيزي املشارك

عتك عن آ ثر انقش آ فراد مجمو ( 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

 

 نشاط

 3/5) 

 ةالعالقة الزوجي آ ثر التدخني واملسكرات واخملدرات عىل

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

 ( دقيقة15الزمن   جامعي  يفرد   نوعه: ديوف/ آ سلوب التدريب
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 دقائق آ ويل الهنيى يف رشح املنهتيى للهبويت،  دار الفكر، ط بدون(. -4

 هـ(.1405، 2ني ومعدة املفتني للنووي،  بريوت: املكتب ال ساليم، طروضة الطالب -5

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

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

 هـ(.1412، 3لحطاب،  بريوت: دار الفكر، طمواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ل -8

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

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

 فتاوى ش يخ ال سالم ابن تميية. -11

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

بـديل، لكيـة اذلاك  الانفعايل وعالقته بلك من فاعلية اذلات والتوافق الزويج دلى عينة من املعلمني املزتوجني مبدينـة مكـة املكرمـة، لسـعد حامـد الع  -13

 (.2009الرتبية، جامعة آ م القرى ،اململكة العربية السعودية،  

 الرضا الزوايج وآ ثره عىل بع  جوانب الصحة النفس ية يف ضـو  بعـ  املتغـريات ادلميوغرافيـة دلى عينـة مـن املزتوجـات يف منطقـة مكـة املكرمـة، -14

 (.2009ل زهار ايمسني السمكري،رساةل ماجس تري،جامعة ام القرى،  

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

بنا  وتوافقهم الـنف ، ل مـاين غنميـي ، رسـاةل ماجسـ تري  لك.م( لكيـة الرتبيـة . جا -16 معـة الزقـازيق، التوافق الزوايج وعالقته بأ ساليب الرعاية الوادلية لل 

 2004.)  

صف العمر بني ال زواج والزوجات املنجبني وغري املنجبني، لرحـاب العيسـوي،  رسـاةل ماجسـ تري الفروق يف آ ساليب التفاعل الزوايج يف مرحةل منت -17

 (.2003 لك.م( لكية ال داب. جامعة عني مش ،  

راسـات التوافق الزوايج بني الوادلين كام يدركه ال بنا  وعالقته ببع  سامت الشخصية دلهيـم، حلنـان عبـد اجمليـد، رسـاةل دكتـوراه  لك.م( معهـد ادل - 18

 (.  2002العليا للطفوةل. جامعة عني مش ،  

املدينـة التدخل املهين للخدمة الاجامتعية وتمنية وعي الفتيات املقـبالت عـىل الـزواج بأ سـاليب التوافـق الـزوايج، حملمـود سـد، دراسـة مطبقـة عـىل  -19

 اجلامعية للطالبات،  ب،ت(

دراك املزتوجات حديثا ملصادر خرباهتم الارس  -20  (.2011ية وعالقته بتوافقهم الزوايج، حلنان آ بو صريي،  ا 

 .2009التوافق الزويج وعالقته ببع  سامت الشخصية دلى عينة من املعلمني املزتوجني مبحافظة جدة ،وليد الشهري،  -21
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