
  )هـ1434/م2013( 162-127: ، ص ص21م ،اآلداب والعلوم االنسانية: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز
DOI:10.4197 / Art.20-4 

127 

  
  

  

  دور برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط للزواج وبناء األسرة
دراسة وصفية تحليلية لبرامج التأهيل للزواج والمستفيدين منها "

   "بمدينة جدة
  غيداء عبد اهللا الجويسرو  لي عطيان آل مظفع دعبي

كلية اآلداب ، والخدمة االجتماعية االتصال مهاراتقسم ، و قسم علم االجتماع  
  السعودية العربيةالمملكة  ،جدة ز،يز الع عبد الملكجامعة  ،اإلنسانية والعلوم 

  

تقــوم  ال يمكــن أن  "المشــاريع"و "حيــاة مشــروع"الــزواج هــو . المســتخلص 
فــي  لــت أهــداف الدراســة الحاليــة مثمــن هنــا فقــد ت. إال بعمليــة التخطــيط

للـزواج فـي التوعيـة بـالتخطيط للـزواج  التأهيـلالتعرف على دور برامج 
ووسيلة تقـديمها،  محتواها،: ل التعرف علىالوبناء األسرة وذلك من خ
حول مـا تـم تقديمـه   ووجهة نظر مستفيديها ،ومدة الوقت الذي تقدم فيه

ــــة لهــــم ــــد اتبعــــت الدراســــة المــــنهج . وبعــــض الخصــــائص االجتماعي وق
اسـتمارة وصـف : أداتـين م الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات باستخدا
أربعة : عينة عمدية شملت ل برنامج والمقابلة الشخصية وذلك من خال

 72مراكــــز فــــي مدينــــة جــــدة، و ثالثيــــة بــــرامج للتأهيــــل للــــزواج تقــــدمها 
. الــــذكور مــــن  40اإلنــــاث و مــــن   40مــــن اإلنــــاث و  32: مســــتفيداً  

افــــة الثق ،تمثــــل أهــــداف الــــزواج )1:وتمثلــــت أهــــم نتــــائج الدراســــة فــــي
الموضـوعات التـي تتناولهـا بـرامج  زالجنسية والحـوار بـين الـزوجين أبـر 

                                                           
  مركـــز تراتيـــب ئقح والتوجيـــه األســـري بجـــدة، جمعيـــة الشـــقاإلصـــاللشـــكر لمركـــز المـــودة االجتمـــاعي ،

  .ية والتربوية لتعاونهم في المرحلة الميدانية من الرسالةفستثمارات النسلال
 .شكر وتقدير لسعادة الدكتور إسماعيل قشقري على توجيھاته ومالحظاته القيمة* 
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لوب العــرض النظــري ســأ إتبــاعالبــرامج إلــى  لتميــ )2 .التأهيــل للــزواج
ــــــديمســــــكو  ــــــرامج) 3. يلة للتق ــــــذ هــــــذه الب ــــــف مــــــدة تنفي ــــــر)  4 .تختل  عّب

المستفيدون عن درجة أعلى من الرضى حول مقـدمي البـرامج ووسـائل 
: لـت المواضـيعثم)  5. من مواضـيع البـرامج ومـدة تقـديمهاالتقديم أكثر 

ـــزوجين ـــين ال ـــات الطـــرفين، والحـــوار ب وأهـــداف الـــزواج،  ،حقـــوق وواجب
والتربية وتنظيم ميزانية األسرة  ،والثقافة الجنسية ،والتعامل مع الغضب

أهــم الموضــوعات التــي يجــب تناولهــا فــي تلــك البــرامج مــن وجهــة نظــر 
اتضــح أن دور بــرامج التأهيــل للــزواج محــدود بشــكل عــام . المســتفيدين

وعليـــه توصـــي الدراســـة . فـــي التوعيـــة بـــالتخطيط للـــزواج وبنـــاء األســـرة
بــإجراء المزيــد مــن الدراســات حــول هــذا الموضــوع وأن يــتم تقــديم هــذه 

بلــين علــى الــزواج فقــط وتصــميم أشــكال مختلفــة مــن بــرامج قالبــرامج للم
والمتــزوجين، واآلبــاء  ،العــزاب: ليــةرية للفئــات التاســالثقافــة الزوجيــة واأل
   .ملواألرا ،واألمهات، والمطلقين

  
  

  المقدمــة
داء يتطلــــب مــــن ألوهــــذا ا ،وره االجتمــــاعيديــــرتبط نجــــاح الفــــرد بأدائــــه الصــــحيح لــــ 

قـرار  دوحـين يتخـذ الفـر . دورهه علـى شـغل دتسـاع ،اإلنسان أن يمتلك مهـارات معينـة
كـان بـاألمس ابنـا  دفقـ ،فـي حياتـه ديدفإنه يستعد الكتساب دور اجتماعي ج ،الزواج

دورتـه فـي اكتسـاب  روتسـتم أبـًا،سيصبح  ،بفترة كذل وبعد جًا،وسيصبح في الغد زو 
ـــا يقـــول كوفمـــان. األدوار ـــم تعـــد األدوار جـــاهزة للعـــيش": وهن ـــويعنـــي " )1(ل ك بـــأن ذل

وهنــا تقــول  ،كمــا كــان الً ســه دتحمــل مســؤوليات األدوار فــي الــزمن الحاضــر لــم يعــ
علـــى أنـــه أصـــبح   الً فـــي الســـنوات الســـابقة كـــان زواج اإلنســـان دلـــي": ماريـــا كيفـــاالس

                                                           
سة الجامعية ؤسبدران، بيروت، المي، ترجمة بسمة ئكوفمان، علم اجتماى الثنا. ك. ج  )1(

  .، ص أأ)م2001(والتوزيع،  للدراسة والنشر
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والــزواج هــو . ")1(ا كــي يتــزوججً ا أمــا اليــوم فــإن اإلنســان البــد أن يصــبح ناضــجً ناضــ
تعـــالى بالميثـــاق  اهللاووصـــفه  د،عرفـــه الفقهـــاء بأنـــه عقـــد علـــى التأبيـــ ،"مشـــروع حيـــاة"

. الســــالمفــــي مرتبــــة ميثاقــــه مــــع األنبيــــاء علــــيهم  الالغلــــيظ ووضــــعه بــــذلك جــــل وعــــ
: ولقـوتؤيـد ذلـك دواله صـالح فت ،ال يمكـن أن تقـوم إال بعمليـة التخطـيط "المشـاريع"و
نحن مجتمع ينفق الكثير والكثير في التخطيط للزفاف أكثر مما ينفق فـي التخطـيط "

  . ")2(للزواج

  ةسرادمشكلة ال 
ت الـواردة ٪ من مجموع المشكال50 رية والزوجيةست األبلغت نسبة المشكال 

 ،ه1426ارة الشـــؤون االجتماعيـــة فـــي عـــام ز لوحـــدة اإلرشـــاد االجتمـــاعي التابعـــة لـــو 
حالـــة للعنـــف  500ارة الشـــؤون االجتماعيـــةز ورصـــدت وحـــدة الحمايـــة االجتماعيـــة بـــو 

ق فـي منطقـة مكـة المكرمـة وكذلك بلغت نسبة الطـال .ه1427ل العام الاألسري خ
  . ه1428في عام  ٪  30

وفـــي هـــذا الصـــدد أولـــت الخطـــة الخمســـية الثامنـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية  
أن ": فقـد نصـت علـى» ،ريةسـت األالا لحل المشككبيرً  اهتماًما ه1430 – 1425

 ،وتحـديات شـكالتمتن تواجهـه مـ وما ،ما تتعرض إليه األسرة من ضغوط ومؤثرات
ق والتفكـك فـالعنف والطـال ،هار بـدو  تعصفوتكاد  ،تهدد استمرار فاعليتها المجتمعية

األســــري وغيرهــــا مــــن المشــــكالت االجتماعيــــة التــــي تزايــــدت حــــدتها واتســــعت رقعــــة 
جعــل مــن قضــايا حمايــة األســرة  ،انتشــارها فــي الحقبــة األخيــرة علــى مســتوى العــالم

                                                           
)1(

Maria Kefalas, Marriage is more than being together: The meaning of Marriage among   young adults  in 

the United States, Network on Translition to Adulthood Research Network (sept, 2005), Working Paper, 
p. 7.                 )2( Dolah Saleh: The Planning of Marriage, the next time someone admonishes you 
saying that you are "too picky", say "thank you" and appreciate the complement. 

http://www.dolah.net/docs/love/planningofaMarrige.pdf  viewed at 26/1/1430   
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ـــى تماســـكها فـــي مقد ـــة فـــي أغلـــب دول العـــالموالمحافظـــة عل  "مـــة األولويـــات التنموي
أن النظــرة التقليديــة المحــدودة فــي معالجــة قضــايا األســرة وآفاقهــا ": وأضــافت الخطــة

حصــرها فــي قطــاع واحــد كخــدمات الرعايــة االجتماعيــة  خــاللوذلــك مــن  ،وتحــدياتها
أو جهة حكومية واحـدة كالشـؤون االجتماعيـة لـن تـتمكن مـن اإلحاطـة بشـمولية هـذه 

تقــديم الــدعم المــادي والبشــري المطلــوب  تســتطيعالتــي تقــدمها األســرة ولــن  ئفالوظــا
   ".) 1(التحديات التنموية القائمة مواجهةلتمكينها من 

رية ســـبقت مـــا نصـــت عليـــه الخطـــة ســـت حـــل المشـــكالت األورغـــم أن محـــاوال 
صــندوق مســاعدة الشــباب علــى الــزواج  ،ح ذات البــينالإصــ: لثــم ،الخمســية الثامنــة

ل العديــد جّ ســالــت تز فــإن المحــاكم الشــرعية ما ،رية والزوجيــةســوتقــديم االستشــارات األ
التوافـق في بعض الحاالت أشكاال من عدم  سوالتي تعك ،ايً ق يوممن حاالت الطال

  . بين الزوجين
أنظــــار بعــــض المراكــــز المختصــــة بتقــــديم الخــــدمات  تمــــن هنــــا فقــــد توجهــــ 

االجتماعيــــة فــــي المجــــال الزواجــــي واألســــري لجانــــب مختلــــف فــــي حــــل المشــــكالت 
علـى تقـديم  جانـب ال يبـدأ بعـد حـدوث المشـكالت بـين الـزوجين أو يقتصـر ،األسـرية

بل يـركن علـى اإلعـداد  ،لين على الزواجالدعم المادي لسد الحاجة االقتصادية للمتب
وذلــك عــن طريــق بــرامج إرشــادية تحتــوي  ،للحيــاة الزوجيــة قبــل إتمــام مشــروع الــزواج

  . "التأهيل للزواج"بلين على الزواج تحت مسمى قديمها للمقعلى دورات تدريبية يتم ت

  ةسرادأهمية ال 
تتمثــل أهميــة الدراســة فــي قلــة الدراســات االجتماعيــة  علــى المســتوى النظــري 

علــى المســتوى المحلــي مقارنــة  ،قــدر علــم الباحثــة -التــي بحثــت فــي هــذا الموضــوع 
 وم بـــالتعرف علـــى مـــا تقدمـــه بـــرامجقـــفهنـــاك حاجـــة إلـــى دراســـات ت ،باألجنبيـــة منهـــا

أمــا . اهــمن نالمســتفيدي ءعــرف علــى آراتاهــا والتو التأهــل للــزواج مــن خــالل تحلــل مح 

وزارة االقتصـاد : ، الريـاضه1430 – 1425 امنـةثلاتنميـة لخطـة ا، طيطتخالو  االقتصادرة اوز   ) 1(                                                           
  .334 – 333: ، ص)ه1429(والتخطيط، 



   131            ... برامج التأهيل في التوعية بالتخطيط للزواج وبناء األسرةدور                        
      

  

أهــداف  تطــويرفــي  ةفــي المســاهم ةالدراســ ميــةظهــر أهتف التطبيقــي المســتوىعلــى 
إلـــى التركيـــز فـــي  ججـــه البـــرامتكـــي ت ، التأهـــل للـــزواج جبـــرام تقـــديمووســـائل  ومحتـــوى

 ةايم للحيلالستعداد السل ةالالزمإعدادها للمتبلين على الزواج إلى إكسابهم المهارات 
، الخطـوة هـذهبـال علـى إلقبـل اقم للـزواج يط السـليخطـتبعناصـر ال والتوعية، جيةالزو 

صــــر تقتوأال  واألســــرة، نحــــو الــــزواج  لمســــتفيديها يةالســــلب االتجاهــــات تغييــــروكــــذلك  
  .فقط النظريمن هذه البرامج على الجانب  االستفادة

  الدراسةم ياهفم 
   Marriage Education Programبرامج التأهيل للزواج . أ 
ن علـــى الـــزواج علـــى يمصـــممة لمســـاعده المقبلـــ معلومـــاتوفر تـــ جهـــي بـــرام   

دف إلــــى نقــــل تهــــوهــــي عملــــت . يلــــةرة طو فتــــمر لتح ومســــجد ونــــايزواج ســــع تحقيــــق
 يــةقــة الزوجالالع تحتاجهــاالتــي  والســلوكياتوٕاكســاب العمــارات  والتجاهــاتالمعرفــة 
  . )1(والحميمة ةالناجح

اإلرشاد في  جة ببرامثالباح تقصد :المفهوم اإلجرائي لبرامج التأهيل للزواج   
دمها بعـــض قـــي تتـــال الـــدوراتمثـــل فـــي تتي تـــللـــزواج ال التأهيـــلج مبـــرا: ةه الدراســـهـــذ

بالشـــؤون  المختصـــة الخيريـــة الجمعيـــاتوبعـــض  والزواجـــيمراكـــز اإلرشـــاد األســـرى 
  . "للزواج التأهيل"ى مّ سَ مُ  ثحتي توشتى الدورات ال ةاألسري

 Awarenessالتوعية . ب

وأفكـار  ء، وآرا اتجاهـات تغييـرهدف تست مدروسةمة ظّ هي عملية من التوعية   
حقيقـــة   إلـــى وترشـــيدهم  يا،اضـــبالنســـبة لقضـــية مـــن الق الجماعـــةالفـــرد أو  قـــفوموا

ومــن تمكيــنهم مــن التفاعــل والتعامــل معهــا بيقظــة  ،المواقــف والظــواهر المحيطــة بهــم

                                                           
)1(

Theodora Ooms, the new kid on the block; What is Marriage  Education and does it work?, Cente  of   

Law and Social Policy,  Couples and Marriage Series, (July 2005), Brief No 7, pp: 1-2.    
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  . )1(وفهم كاملين
  للتوعية  اإلجرائي يفالتعر    
عـــن طريـــق الـــدورات التدريبيـــة والمحاضـــرات ضـــمن  ،الثقافـــة الزوجيـــةنشـــر    

لتغييــر اتجاهــات وآراء وأفكــار المقبلــين علــى الــزواج نحــو  ،برنــامج إرشــادي متكامــل
ليتمكنــــوا مــــن التعامــــل مــــع الضــــغوط الزوجيــــة واألســــرية  ،مســــؤولية الــــزواج واألســــرة

  . رار الزواجي واألسريقيحقق االست كبمستوى من اإلدرا

   Planningالتخطيط  -ج 
ويـرى . غايات أو أهداف مرغـوب فيهـا قيقن عدة إجراءات لتحممنهج يتض   

التـي تسـود  يم بأنه أسلوب للتفكير المنظم يحاول أن يحيط بكل األحداث اكاول مانه
عـــن  الً فضـــ  هـــذا الواقعيـــة، مبـــدأيعتمـــد التخطـــيط علـــى  أنوالبـــد . فـــي موقـــف معـــين

  . )2(والمرونة والتنسيق ،الستمرار، والشمول والتكاملا ،مجموعة مبادئ أخرى أهمها

ـــة جاإل المفهـــوم    ـــي للتوعي ـــالتخطيطرائ ـــزواج ب ـــاء لل االســـتعداد  األســـرة وبن
اد بيـــــــت الزوجيـــــــة واالحتفـــــــاالت دلمشـــــــروع الـــــــزواج اســـــــتعدادا ال يشـــــــمل فقـــــــط إعـــــــ

التكيف مع مـا يحدثـه االنتقـال لبيـت  ،بل تشمل توقعات الحياة الزوجية ،االجتماعية
حقــوق لالزوجيــة مــن تغيــرات فــي نمــط الحيــاة وتحمــل المســؤوليات بمــا تشــمله مــن ا

والواجبــات بــين الــزوجين والتعامــل مــع المواقــف المختلفــة التــي تحــدث بــين الــزوجين 
 الرؤيــة مشــاركة بــين الــزوجين وغيرهــا مــن العناصــر التــي تجعــل لا ،بطريقــة صــحيحة

مـــن  القادمـــة ةالمرحلـــ تحملـــهف مـــع مـــا يـــكتعلـــى الـــزواج لل نالمقبلـــي لـــدى واضـــحة

                                                           
 تطبيقيةة است در امخدر أخطار الد ضية عتو ال امجية بر عل، مدى فاالقحطاني يعايد محمد عل  )1(

ة لاســـمـــة، ر كـــة المكر رى بمالقـــامعـــة أم جب طـــالة جـــدة و حافظـــألمـــل بممستشـــفى ا ء اللـــى نـــز ع
  .7 – 6: ص ص) م2007(، الرياض،  منيةاأل للعلوم فيامعة ناج، جستيرما

  .331 – 330: ص ص) م2002(دار المعرفة الجامعية : ، علم االجتماع اإلسكندريةعاطف غيث   )2(
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  . تغيرات

  أهداف الدراسة
  . تقديمهائل اووس جفي برامج التأهيل للزوا المقدمةعرف على المواضع تال  .1 

 مختلفـةفـي مراكـز  المقدمـةن البـرامج يب الفواالخت التشابهعرف على جوانب تال. 2
  . هذه البرامج تقدم

 وبـين نيدتفيللمسـ يـةموغرافيالد تالمتغيـران بعـض يبـ العالقـةعرف كذلك علـى تال  .3
  . تقديمهم تجاه ما توجهه نظرهم 

  الدراسة تساؤالت 
فــي  المســتخدمةناولهــا بــرامج التأهيــل للــزواج؟ ومــا الوســائل تتي تــمــا المواضــع ال  .1 

  ؟ تنفيذها
هــذه  تقــدم مختلفــةفــي مراكــز  ةن البــرامج المقدمــيبــ واالخــتالف التشــابهمــا جوانــب   .2

  البرامج؟ 
 س،الجــــن: (دين مــــن البــــرامج فــــي كــــل مــــنتفيللمســــ االجتماعيــــةمــــا الخصــــائص   .3

  ؟ )االقتصادي والمستوى ، يالتعليم والمستوى االجتماعية، ةوالحال ،والعمر
ع يالمواضــ: مــن بــرامج التأهيــل للــزواج؟ فــي كــل مــن المســتفيديننظــر  ةمــا وجهــ  .4

مقـــدمي  ،البرنـــامج يمدقـــوســـائل ت، الـــدورات/مـــدد البـــرامج ،البرنـــامج تناولهـــاي لتـــا
  . البرامج

بـــرامج التأهيـــل للـــزواج مـــن وجهـــه نظـــر المســـتفيدين فـــي العناصـــر  تحتـــاجمـــاذا   .5
 /المكـــان / الماديـــة  التكلفـــة/  مهايقـــدت وســـيلة/ لتقـــديمها زم الـــال الوقـــت: (التاليـــة

  ؟ )هايمقدم/  بها لاللتحاقز فيحتال

هي المواضيع المهمة مـن وجهـة نظـر المسـتفيدين لتناولهـا فـي بـرامج التأهيـل ما   .6
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قـــة بـــين بعـــض المتغيـــرات عال كالـــزواج فيمـــا يتعلـــق بـــالزواج واألســـرة؟ وهـــل هنـــا
  الديموغرافية للمستفيدين وبين وجهة نظرهم تجاه ما تم تقديمه؟ 

  اسةدر أدبيات ال 
   للزواجالتأهيل  جرامب :أوال 
تختلف أنواع برامج التأهيـل للـزواج حسـب األهـداف التـي أنواعها وأشكالها    

 / مهارات الـزواج ، قافة الزوجيةثال: ت من أجلها، وهي في الغالب أربعة أنواعُوِضعَ 
الثقافــة الزوجيــة قبــل الــزواج والتــدريب . م لغيــر المتــزوجيندَ قَّــتُ : قــات الشخصــيةالعال

. في فترة الخطبة وللعزاب المهتمين بموضوع الزواج م لمندَ قَّ تُ : على مهارات الزواج
، اوأخيــرً . م للمتــزوجيندَ قَّــتُ : تحســين الــزواج والتــدريب علــى مهــارات الــزواج / تعزيــز

ق والتـي تُقَّـَدم للمتـزوجين الـذين يواجهـون ج التي تهدف لخفض معـدالت الطـالمالبرا 
  . )1(وجيةز  مشكالت

يمكــن تصــنيف المحتــوى الــذي تقــوم  :حهــا ومحتواهــاتطر  التــييع ضــالموا   
قــات عليــه بــرامج التأهيــل للــزواج كأفضــل محتــوى إذا كــان مركــزا علــى مهــارات العال

الـــتحكم فـــي الغضـــب،  ، والحـــديث بشـــكل واضـــح وٕايجـــابي عاالســـتما مثـــلالشخصـــية 
وتتمثل معايير تصنيف . جابييوتحويل التفاعل السلبي إلى ا فاتالتفاوض واالختال

علـى  محتواهاتأهيل للزوج حسب األفضل واألقل فعالية في اشتمال ج الممحتوى برا
قــة الللحصــول علــى ع الالزمــةالمهــارات والســلوكيات  ،االتجاهــات: العناصــر التاليــة

، المرجع العلمـي، حجـم المجموعـات ، زوجية ناجحة والتي يمكن إكسابها للمستفيدين
لـــم يوظـــف الـــزوجين طاقاتهمـــا ا إذا قناعـــة مقـــدمي البـــرامج بـــأن الـــزواج يفشـــل تلقائًيـــ 

يتشـاركان  متسـاوييناء كشـريكين و ووجوب احترام الرجال والنساء على حد س ،ألجله
  . قراراتلفي اتخاذ ا

يلة تقـــديم هـــذه البـــرامج، فنجـــد بأنهـــا ســـأمـــا فيمـــا يتعلـــق بو : يمهادوســـائل تقـــ   

                                                           
)1(

Patty Howell, Ibid, pp: 1-9.  
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التمــــارين  ،ج مــــن المحاضــــرات النظريــــةيتســــتخدم وســــائل تعليميــــة متنوعــــة هــــي مــــز 
 ،ات الشخصـيةقـإلكساب مهـارات معينـة فـي التواصـل والعال الُمصمَّصة -التدريبية 

 شتمثيــل األدوار وواجبــات تطبيقيــة بــين ور  ،م توضــيحيةأشــرطة فيــديو، مقــاطع أفــال
  . )1(لالعم

ويتمثل معيار جودة وسـيلة تقـديم بـرامج التأهيـل للـزواج فـي : جودتهايار عم   
ديم نشـــاطات تفاعليـــة تســـاعد قـــريـــة فـــي أضـــيق حـــدودها وتإبقـــاء المحاضـــرات النظ
فعلــى ســبيل المثــال تبــدأ بعــض البــرامج بعــرض تقــديمي . مهالمســتفيدين لبنــاء مهــارات

يمارسه كـل لبسيط يتبعه شرح لمهارة معينة من قبل مقدم البرنامج ثم تمرين تفاعلي 
بشكل متكـرر  ويمكن أن يستخدم برنامج آخر أسلوب النقاش. ثنائي من المستفيدين

والحقيقة أن النموذج المثالي ألكثـر . بين المجموعات لتكوين آراء جديدة للمستفيدين
ا من المعرفة فـي محتـواه والـذي رً برامج التأهيل للزواج فعالية هو الذي يضم قدرا كبي

الممارســة المباشــرة للمهــارات  ،الفيــديو ،تتنــوع وســائل تقديمــه بمــا فيهــا تمثيــل األدوار
كمــا يضــم النمــوذج المثــالي . بــين المجموعــات شإضــافة إلــى طــرح النقــا ،المكتســبة

المبالغـة فـي القـراءة والكتابـة وتكـرار المواضـيع : ة وتجنـبفـمثق ،استخدام لغة بسيطة
                                         .)2(ل البرنامجالالرئيسية خ

  ناء األسرة بو  للزواجالتخطيط : ثانيا
كــان الــزواج مؤسســة يــدخلها "ي كتابــه علــم اجتمــاع الثنــائي يقــول كوفمــان فــ   

دراسـة  وفـي . )3(ء لمدى الحياة من دون أن يطرح على نفسه الكثيـر مـن األسـئلةر الم
مخططـين "فت العينـة إلـى نّ ُصـحاولت التعرف على معنى الزواج لدى شباب اليـوم، 

ـــزواج عـــن  "للـــزواج المخططـــون"، وتحـــدثت الفئـــة األولـــى "هـــاربين مـــن الـــزواج"و "لل

                                                           
)1(

Ooms, Ibid, pp: 1-9      
)2(

Virginia Knox and David Fein, Designing a Marriage Education Demonstration           

and Evaluation for Low-Income Married Couples, (may, 2005) pp. 1-29,     

       http://www.mdrc.org/publications/shm_guideline.pdf             
، ترجمــــة بــــدران، بســــمة، علــــم اجتمــــاع الثنــــائي، المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــة والنشــــر ك كوفمــــان.ج   )3(

  .133 م، ص2001والتوزيع، بيروت، 
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 ،يــق أهــداف شخصــيةقالنضــج وتح ،رار المشــاعرقاالســتعداد للــزواج بأنــه يعنــي اســت
وهي أن يتخذ الشخص  "عقلية الزواج"وأضافت هذه الفئة مصطلح  ، تعليمية ومهنية
ــبح مســتعدً صــالقــرار بأنــه أ ا لتحمــل مســؤوليات تســتمر مــدى الحيــاة ا وجســديً ا عاطفًي

يـــات هـــذا العصـــر تحتـــاج لعقليـــة واعيـــة تســـتعد إن معط. )1(زوجـــة -زوًجـــاليصـــبح 
ول مــاري المانــا فــي كتابهــا اتخــاذ الخيــارات فــي عــالم قــوهنــا ت ،للمســتقبل ولتحدياتــه

م الــذي االلتــزا :ة تشــمل عنصــرين مهمــينالقــع ، ة مختلفــةقــالــزواج هــو عال": متغيــر 
 قــــام بــــه الزوجــــان لنفســــيهما، ومــــن ناحيــــة أخــــرى االلتــــزام الــــذي قامــــا بــــه لبعضــــهما

 خاللـهقـة بـين الـزوجين والعال ،علـن عـن قـرار يسـتمر لمـدى الحيـاةالـزواج يُ . الـبعض
وحــــين يتـــــزوج . التوقعــــات، والجهـــــد ،خياراتهمــــا، فهمـــــا يشــــتركان فـــــي القــــيم ستعكــــ

ويـــة فـــي حياتـــه لالمســـؤوليات التـــي تجعـــل لكـــل منهمـــا األو  يقـــبالنالشـــريكان فإنهمـــا 
وحفل الزفاف هي مناسبة اجتماعية . قة بينهماالن بجهد لضمان استمرار العويعمال

اتخـاذ "بـدال مـن  "صـناعة األدوار"تنقل الزوجين في السنوات األولى من الزواج إلى 
ـــدى مـــاري فـــي. )2("األدوار ـــزواج ل توقعـــات ": ويتمثـــل معنـــى صـــناعة األدوار فـــي ال

بعـض االتفاقيـات  ،تقسـيم العمـل ،اتخـاذ القـرار ،التواصـل ،قـة الجنسـيةين للعالجو ز ال
وٕاذا ربطنـا  .)3(ن أعباءهمـا الماديـة حـين ينجبـانسيتحمال كيفحول تربية األطفال و 

فــإن تــولي الرجــل لمســؤوليات ماديــة مرهقــة فــي  ، النقطــة األخيــرة بــالواقع الحــالي هــذه
قــد  كهــذا التشــار  ، الوقــت الحــالي قــد أدى للتشــارك بــين الــزوجين فــي ميزانيــة األســرة

 الً وجـة فـي السـفر المتكـرر مـثز فرغبـة ال ،مادية بينهمـا فيمـا بعـد اتى خالففضي إليُ 
فـــات بينهمـــا حـــول هـــذا واج ثـــم حـــدوث خالز وجهـــا قبـــل الـــز وعـــدم إفصـــاحها بـــذلك ل

أو قيــام الــزوج علــى مضــض بتنفيــذ هــذه الرغبــة ممــا يتســبب فــي حــدوث  الموضــوع
ذلــك إلــى  مشــكلة ماديــة فــي ميزانيــة هــذا البيــت الحــديث التأســيس والــذي يــؤدي بعــد

                                                           
)1(

Maria Kefalas, Marriage is more than being together: The meaning of Marriage among            

young adults in the United States, Network on Translation to Adulthood Research Network 

working Paper, (sept, 2005), p p. 8-15, www.transad.pop.upenn.edu/downloads/     

kefalasmarriagenorms.pdf        
)2(

Mary Lamanna, Marrige and Families: making choices in a Diverse Society, Sixth                   

Edition, New Jersey: Wadsworth Publishing Company, (2006), pp: 220-224.          
)3   (

Ibid, p: 236.  
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أو حتــى إذا تركنــا  ،وجينز ت مختلفــة منهــا تــراكم الــديون وتبــادل اللــوم بــين الــمشــكال
وج لهـــا بالعمـــل والدراســـة الحقـــا وعـــدم ز الجانـــب المـــادي فـــإن توقـــع المـــرأة بســـماح الـــ

هــذا الــزوج الــذي هدفــه  "تغييــر"بـــ  مصــارحتها لــه بهــذه الرغبــة منــذ البدايــة أو قناعتهــا
 الفته ربة منزل فقط يوجد التصـادمات بـين الـزوجين الخـتمن الزواج هو بقاء زوج

االســتعداد  "واج وبنــاء األســرةز التخطــيط للــ"كــل هــذه أمثلــة مختلفــة ألهميــة . رغباتهمــا
تحمـــــل  ًال،وجـــــان لشـــــغلها مســـــتقبز معرفـــــة األدوار التـــــي يســـــتعد ال ،لهـــــذه المســـــؤولية

إلـخ ...قـرانلعقـد ا /عجـة لـدى كـل منهمـا قبـل الـزواج فـي فتـرة الخطبـة ز الصفات الم
والبـد مـن  ،الـزواج عور التي يـتم التعـرف عليهـا فـي مرحلـة مبكـرة مـن مشـرو ممن األ

  . الً أخذها في االعتبار والتكيف معها مستقب

  اسات السابقة در ال: ثالثا 
 علــــى المســــتوى المحلــــي أظهــــرت نتــــائج دراســــة أظهــــرت دراســــة آل درعــــان   

مـــن  ٪100األســـري بمركـــز المـــودة أن  حـــول فاعليـــة برنـــامج التأهيـــل )1()م 2010(
بلـين قالعينة تراوحت فترة زواجهم مـن سـنة إلـى سـنتين وأنهـم حضـروا دورة تأهيـل للم

٪ أجـابوا 1.7 بأن حياتهم الزوجيـة مازالـت مسـتمرة بينمـا ٪98وأجاب . على الزواج
٪ 74,3، ينصحون اآلخرين بدخول الـدورة التدريبيـة للتأهيـل قبـل الـزواج ٪94. الب

٪ أجـابوا بـأن اسـتفادتهم 23.0 استفادوا من الدورة التدريبية بـالمركز بدرجـة عاليـة و
يــرون بــأن ٪ 88. تهم كانــت ضــعيفةد٪ رأوا أن اســتفا2.7كانــت بدرجــة متوســطة و

 وبدرجـة متوسـطة  حزواجهـم نـاج ٪ رأوا بـأن 10 بينمـا ،زواجهم ناجحا بدرجـة عاليـة
ت فــي حيــاتهم جــابوا بحــدوث مشــكال٪ أ5.0  .نــاجحم غيــر جهــ٪ رأوا بــأن زوا2.7

بدرجـــة ٪ 69ة و ســـط٪ بدرجـــة متو 28 الزوجيـــة فـــي الســـنة األولـــى بدرجـــة عاليـــة و
حـول اتجاهـات األسـرة  )2()م2009(ج دراسة منصـور بـن عسـكر ئدلت نتا. ضعيفة

                                                           
دراسة استطالعية، مركز المودة  االجتماعي : ، فاعلية برنامج التأهيل األسري بمركز المودةآل درعانعلي  )1(

   http://international.daralhayat.com/print/134557، )ه1431(جدة،  لإلصالح والتوجيه األسري،
الزوجيــة، المــؤتمر العلمــي اتجاهــات األســرة الســعودية نحــو الــدورات التدريبيــة فــي العالقــات : منصــور عســكر )2(

تــم الحصــول عليهــا مــن ). م2009(للجمعيــة الســعودية لعلــم االجتمــاع، التغيــرات المعاصــرة لألســرة الســعودية، 
 . http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/sociology/saudi_jam3eye/خالل صاحب الدراسة 



                         غيداء عبد اهللا الجويسرو عبيد علي عطيان آل مظف                       138
 

  

ات الزوجيـــة إلـــى أن بعـــض العنـــاوين قـــالســـعودية نحـــو الـــدورات التدريبيـــة فـــي العال
، دم لمــا فــي المســتقبلقــيــة التــي ترغــب األســرة الســعودية أن تالمهمــة للــدورات التدريب

اإلنفــاق األســري، تنظــيم الوقــت فــي األســرة،  ، حــةجســرة النااإلدارة لأل تمهــارا: (هــي 
االجتمــاعي والنفســي  التثقيــف(بلــة علــى الــزواج ق، إعــداد الفتــاة الماألســريالتخطــيط 

مهـارات التعامـل  ، غياب الـزوج كيفية إدارة شؤون البيت في حال ، )للفتاة قبل الزواج
بعــد  ءتربيــة األبنــا ء، كيفيــة التوفيــق بــين العمــل والــزوج وتربيــة األبنــا ، مــع أهــل الــزوج
  ). جو لز  ا االنفصال من

حــول ممارســة المرشــدين  )1()م 2008(كمــا أظهــرت نتــاج دراســة نــورة العنــزي 
٪ 47.7 رية أنســريين ألســاليب الممارســة المهنيــة فــي التعامــل مــع المشــكلة األســاأل

رية فــــي ســــريين العــــاملين فــــي مراكــــز اإلرشــــاد واالستشــــارات األســــمــــن المرشــــدين األ
٪ مـــــــنهم تخصصـــــــهم العلمـــــــي خدمـــــــة 20.0 وأن ، )غيـــــــر متخصصـــــــين(المملكـــــــة 
منهم لـم  ٪44.6 كذلك فإن. ٪ علم اجتماع15.4و س، لم نفع٪ 16.9 ،اجتماعية

ــــة فــــي اإلرشــــاد األســــري ــــوا دورات تدريبي  هــــؤالء٪ مــــن 46.2أن  حضــــكمــــا ات. يتلق
. المرشدين ال يعلمون أنه تم تطبيق دراسة تقويمية لخدمات المركز الذي يعملون به

المتعلقـــة باألبنـــاء   ةالزوجيـــ توأشـــارت اســـتجابات المبحـــوثين إلـــى أن أبـــرز المشـــكال
ت الزوجيـة واحتلـت المشـكال). اق علـى أسـلوب تربيـة األبنـاءفـعـدم االت(كانت حـول 

ا دلت نتائج أخيرً . ت الواردة لهذه المراكزفي المشكال  2.82المرتبة األولى بمتوسط 
 رية أنسـحول تأثير التأهيل للزواج على نجـاح الحيـاة األ )2()م2004(دراسة رجب 

٪ مــن العينــة يعتبــرون 40 .٪ مــن العينــة قــد خضــعوا لبــرامج تأهيــل متخصصــة10
                                                           

ممارســــة المرشــــدين األســــريين ألســــاليب الممارســــة المهنيــــة فــــي التعامــــل مــــع : ثــــورة العنــــزي )1(
، )م2008(المشكالت األسرية، رسالة ماجستير، جامعة محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، الريـاض 

   .14662العدد م، 2008أغسطس،  15جريدة الرياض، الجمعة، : المصدر
وآخرون، تأثير التأهيل للزواج على نجاح الحياة األسرية، مركز البحوث  كريم رجب )2(

  ،)م2004(جامعة القاهرة،  –والدراسات التجارية بكلية التجارة 
  http://www.pathways.cu.edu.eg/news/uf/24186_10-B9_Projects.doc  
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٪ مـــن العينـــة يـــرون أن عـــدم 80حيـــة المعرفيـــة، وهم مـــؤهلين للـــزواج مـــن الناســـأنف
مـن  ٪ 30و . ت بعـد الـزواجا في حـدوث مشـكالبً سب يمثلاالهتمام بالتربية الجنسية 

٪ يؤيــدون تأهيــل الشــباب للــزواج 80. الــزواج رالعينــة يتناقشــون مــع ذويهــم فــى أمــو 
يـة مـن ة أكثـر مصـادر التأهيـل للـزواج أهمسـار كمـا تناولـت الد. من الناحيـة المعرفيـة
من (من حيث أهمية المصادر (ج التسلسل التالي ئوأظهرت النتا ، وجهة نظر العينة

واالستماع لشرائط  ، رنتتواإلن ،التليفزيون والفضائيات): أهمية لألدنىاألعلى أهمية 
  . وقراءة الكتب ، وسماع الخطب في المساجد ، الكاسيت، وحضور الدورات التدريبية

 )1()م2009(  دزأظهـــرت نتـــائج دراســـة جينيـــل تشـــيلوعلـــى الصـــعيد العـــالمي  
ة َمـالُمَقدَّ ف البرامج حول تقويم للعناصر األساسية لجودة برامج التأهيل للزواج اختال

خاصة من حيث تدعيمها بنتائج الدراسـات العلميـة، والتـي هـي عنصـر  محتواهافي 
اسـات العلميـة وسـجلت البـرامج فـي اسـتخدام النظريـات والدر . أساسي لجودة البرنـامج

بينمــــا ســــجلت أعلــــى المؤشــــرات فــــي شــــمولية المحتــــوى  ،أكثــــر المؤشــــرات انخفاضــــا
علـــى موضـــوعي الُمَقدََّمـــة كـــذلك اختلـــف التركيـــز بـــين البـــرامج . للتوقعـــات الزوجيـــة

وســــائل عاليــــة فــــي  مهــــارات التواصــــل وٕادارة الغضــــب فــــبعض البــــرامج اســــتخدمت 
لــم يســتخدم وســائل فــي تطبيــق هــذه  التــدريب كاألشــكال التوضــيحية والــبعض اآلخــر

لشـريحة معينـة مـن المسـتفيدين  محتواهـاوأظهرت البرامج التي تم تصـميم . المهارات
وقامت بالتركيز على مواضيع معينة معدالت عالية في عنصر تركيز البرامج علـى 

وتم تقـديم بعـض المواضـيع فـي هـذه البـرامج لجميـع . المواضيع المقدمة في المقياس
). بعـد الـزواج ،قبـل الـزواج( ين بغـض النظـر عـن المرحلـة التـي كـانوا فيهـا المستفيد

والتي تساءلت عن قدرة برامج  )2()م2008( دنشار وأظهرت نتائج دراسة فيكتوريا بال
                                                           )1(   Geniel childs, Marriage preparation education programs: an evaluation of essential elements of 

quality, M. Sc. Thesis, submitted to the faculty of Brigham Young University Master of Science 
School of Family Life, Brigham Young University, (August, 2009), pp: 4-69,                                

      Contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd2983.pdf                                               )2(
Victoria Blanchard, Does Marriage and Relationship Education Improve Couples 
Communication? A Meta-Analytic Study, A thesis submitted to the factuality of Brigham 
Young University in Partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of 



                         غيداء عبد اهللا الجويسرو عبيد علي عطيان آل مظف                       140
 

  

قـــــة الزوجيـــــة علـــــى تحســـــين التواصـــــل بـــــين الـــــزوجين فعاليـــــة التأهيـــــل الثقافـــــة والعال
ى حــد ســواء وتــأثير بــرامج التأهيــل افــة الزوجيــة علــى الــذكور واإلنــاث علــقالث/للــزواج
ودلـــت نتـــائج دراســـة جوديـــث . الثقافـــة الزوجيـــة علـــى التواصـــل بـــين الـــزوجين/للـــزواج

حـــول تقـــويم بـــرامج التأهيـــل للـــزواج إلـــى الحاجـــة الســـتخدام  )1()م2007( بالســـويك
ة القــديم البــرامج لمناســبة أنــواع مختلفــة مــن المواقــف فــي العقــوســائل مختلفــة فــي ت

عطـى المسـتفيدون ن برامج التأهيل للزواج تكون فعالة بشكل كبير حين يُ وأ. الزوجية
الفرصة لتطبيق المهارات التي تم تقديمها في البرنامج وتصبح ممكنة للتطبيق على 

 )2()م2007(ا أظهـــرت نتـــائج دراســـة إليانـــا ســـنايدر وأخيـــرً . مواقـــف الحيـــاة الحقيقيـــة
خــــص بــــرامج التأهيــــل للــــزواج فقــــد تينيــــين واهتمامــــاتهم فيمــــا يحــــول احتياجــــات الال

مهتمــات  كــنّ  -إلنــاث  - أظهــرت نتائجهــا بــأن أغلــب المســتفيدات مــن هــذه البــرامج
بينمــا كــان الــذكور . العنــف والخيانــة لتناولهــا فــي بــرامج التأهيــل للــزواج بموضــوعيّ 

األمــان المــادي تطــوير مهــارات التواصــل وزيــادة مهــارات : ا بالمواضــيعاًمــمأكثــر اهت 
كـذلك توصـلت الدراسـة إلـى . الزوجيـة الثقافـةأما فيما يتعلق بعناصر بـرامج . التربية

أن المعارف والمهـارات التـي يجـب أن تكـون موجـودة فـي بـرامج التأهيـل للـزواج مـن 
وأن الوسـائل . مهارات التواصل ، ةمهارات اإلدارة المالي: وجهة نظر المستفيدين هي

الوســـائط : المناســـبة لتقـــديم بـــرامج التأهيـــل للـــزواج مـــن وجهـــة نظـــر المســـتفيدين هـــي
مـن ناحيـة أخــرى . التمـارين العمليـة ،جيـةت العالالالتـدخ ،المـواد المكتوبـة، المتعـددة

ج التأهيــل للــزواج مــن وجهــة نظــر المســتفيدين مفــإن حجــم الوقــت المناســب لتنفيــذ بــرا

                                                                                                                                                
Since Department of Marriage Family and Human Development, Brigham Young 

University (April, 2008), PP: 4-58, contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd2278.pdf            
)1(   Judith Balswick and Jack Balswic, Marriage Enrichment Program Evaluation, Family 

Ministry: Empowering   Through Faith,`(2007) pp:l-14, http://www.finef.org/pages/printable_ page. 

cfin?page_ID =86.                                                                                                                  
)2(

Iliana Snyder, Assessing perceived marriage education needs and interests of latino individuals in Utah county, 

M. Sc.Thesis, submitted to the faculty of, Brigham Young University, in partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Master of Science Marriage and Family Therapy Program, Brigham Young University 

UTAH  (April, 2007),pp: 5-6, contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etdl674.pdf                      
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والمبلغ الذي يمكن دفعه لحضور برامج . ث ساعات في األسبوعساعة إلى ثال: وه
٪ 15 اســتفادة. )1(دوالر فــي الــدورة الواحــدة  25 :التأهيــل للــزواج مــن وجهــة نظــرهم

التواصـــــل بـــــين ( المقـــــاييسأظهـــــرت نتـــــائج . مـــــن برنـــــامج التواصـــــل بـــــين الـــــزوجين
مــن االرتفــاع لــدى  اليــةعمؤشــرات  )ورضــى الشــريكين ،توحــل المشــكال ،الشــريكين

برنـــامج الثقافـــة الزوجيـــة (الجمـــع بـــين البرنـــامجين . الـــذكور واإلنـــاث علـــى حـــد ســـواء
مفيـــد جـــدا فـــي ارتفـــاع  )ة الزوجيـــة وبرنـــامج التواصـــل بـــين الشـــريكينقـــوتقويـــة العال
مـــــن  ٪58و . تالة بـــــين الشـــــريكين فـــــي التواصـــــل وحـــــل المشـــــكالقـــــمهـــــارات الع

  . مج بين البرنامجينالمستفيدين أشاروا بفائدة الد
  خل النظري دالم: اعً راب 
   )2(علم اجتماع الثنائي   
هــي محاولــة نظريــة إليجــاد فــرع جديــد مــن فــروع علــم االجتمــاع يهــتم ببنــاء    

ـــزوجينالعال ـــة هـــو كوفمـــان وقـــد ق ،قـــة بـــين ال ة دّ مه إلـــى عـــّســـصـــاحب هـــذه المحاول
وهـي   ،قـة الزوجيـةمنذ بداية االختيار للزواج وحتى مراحل متقدمـة مـن العال ،مراحل 

 ،الـــدورة الزوجيـــة ،واج المعاصـــروناألز  ،الحـــب ،اختيـــار القـــرين: علـــى ســـتة محـــاور
  : وتطرح هذه المحاولة النقاط التالية. والحياة الثنائية ،العمل المنزلي

ل عـودة تدريجيـة إلـى رؤيـة شكّ شغف المراحل األولى يغطي أسباب الخيار مما ي -أ 
  . أكثر واقعية

  .القيام باألعمال المنزلية يتطلب قرارات مشتركة لم يكن الزوجان مهيئين لها -ب 
لعـــب دور ولـــدين يمكنـــان عنـــد ذويهمـــا إلـــى دور زوجـــين  مـــن نالالزوجـــان ينـــتق -ج 

  . كنان منزلهما الخاصسي

ينبغي اتخاذ قرارات عديدة تتعلق بتحديد عمل كل مـن الـزوجين فـي فتـرة قصـير  -د 
                                                           

  .رياًال سعودًيا تقريًبا 94 )1(
  .382-363: سابق، ص ص، مرجع كوفمان )2(
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  . نسبيا
إلى عدم إعطاء هذه المشاكل  )1(ة البدايةالشبان الذين يكونون ثنائيا تدفعهم خفّ  -ه

  . أكثر مما تستحق من األهمية
   تعقيب 

يـــاة ا للمراحـــل التـــي يمـــر بهـــا الـــزواج وتكـــوين الحيرســـم هـــذا المنظـــور مخطًطـــ 
ويركـز علـى أهميـة الـوعي والتخطـيط والـذي يترجمهمـا  ى،الزوجية في المراحل األولـ

علــى أهميــة التخطــيط للــزواج باالتفــاق بــين  زو يركــهــف. "كاإلدرا" و "االســتعداد"فــي 
ا فهــــو يتطــــرق ًضــــأي. الــــزوجين كأحــــد أهــــم عوامــــل التكيــــف ونجــــاح الحيــــاة الزوجيــــة

ا علـى مسـتقبل لبً سـيكين قبل الزواج والتي تـؤثر لدى الشر  "الخيالية"للتوقعات العالية 
ر علـــى أهميـــة إعـــداد المقبلـــين علـــى الـــزواج ألدوارهـــم ظَّـــنَ ويركـــز المُ . األســـرة وبنائهـــا

فمــن . التــي تتناولهــا الدراســة الحاليــة "التأهيــل الــزواج بــرامج"وهــذا هــو دور  ،الزوجيــة
بـره هـذا تاع والـذي الزوجـة المقبلين على الزواج لواقع الحياة  دا أن يتم إعدادً المهم ج

 تصــطبغبــل الــزواج قمــن الشــباب إلــى الرشــد، فمرحلــه مــا  انتقاليــة مرحلــةالمنظــور 
 وتكـوين الزوجيـة الحيـاةس سه على أيف التركيزم يتال  والذيا بالجانب العاطفي دومً 

صــــطدم بهــــا يي تــــفــــال الاألط لمســــؤولية واالســــتعدادبــــل إنجــــاب األطفــــال ة قاألســــر 
  . الزوجان

  ؤهامنهج الدراسة وعينتها وأدا
  منهج الدراسة 

ع قـــالوا يهـــتم بتحديـــد الـــذي"وهـــو  التحليلـــيي فالمـــنهج الوصـــ الدراســـة تبعـــتا
د قـو  ،"تطـويرهساهم في العمـل علـى يبعض جوانبه، بما  وتحليلعنه  الحقائقوجمع 

                                                           
تعبير استخدمه كوفمان لوصف مرحلة ما قبـل الـزواج، وهـو يرمـز إلـى ضـعف إدراك المقبلـين  )1(

  .على الزواج في هذه المرحلة لحجم المسؤولية التي سيقبلون عليها
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  . أسلوب الوصف الكمي استخدامم ت

  

   للدراسةي نال المكاجالم 
دمها بعــض تقــي تــفــي بعــض بــرامج التأهيــل للــزواج ال الدراســةمــع تل مجثــمت   

  . المستفيدين من هذه البرامج ةجد ينةالمراكز في مد

   للدراسة البشرىال جالم 
أهــل للــزواج تأربعــه بــرامج لل الدراســة عينــة شــملت :بــرامج التأهيــل للــزواج -أ 

ار هـذه تيـم اختـد قـو . )1(مراكـز خمسـةمـن أصـل  ةجـد ةنـيمراكـز فـي مد ثالثةها تدمق
   :التاليةالمراكز للشباب 

 ،ايً شــهر  منتظمــة بطريقــةبــرامج التأهيــل  للــزواج،  الــثالث زم هــذه المراكــدقــت  .1 
 ،بـالبرامج لاللتحاقن يجلسن وذلك حسب عدد الميم هذه البرامج كل شهر دَّ ا تُقَ انً يوأح

دمان البـرامج بشـكل يقـ، فهمـا ال استبعادهمام ت ينن اللذين اآلخر يالمركز  عكسعلى 
  . ظمتمن

، ث ســنواتتَُقــّدم هــذه المراكــز بــرامج التأهيــل للــزواج منــذ مــدة تزيــد علــى ثــال  .2
  . في تقديم برامج التأهيل للزواج )2(بينما المركزان اآلخران حديثا العهد 

اآلخران، فمن العدد الكبير للمستفيدين من هذه البرامج بالمقارنة مع المركزان  .3
عية ألحد المركزين تـم تقـديم برنـامج التأهيـل للـزواج لمسـتفيدة التطسل الزيارة االالخ

  . واحدة فقط
 ،مفــردة  72شــملت عينــة الدراســة : المســتفيدون مــن بــرامج التأهيــل للــزواج -ب 
  . من الذكور 40من اإلناث و   32

                                                           
وتم الحصول على األوراق الرسمية التي تعرف بالدراسة الحالية وتقديمها للمراكز لتطبيق  )1(

  .الميدانيالجزء 
  .من ستة أشهر إلى سنة )2(
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  ة سرادأداة ال 
  : اشتملت علىو استبانة وصف برامج التأهيل للزواج  -1 
هــل  ، أهــداف البرنــامج: وتحتــوي علــى ، معلومــات عامــة عــن البرنــامج: أوال   

شـــروط  ،التكلفـــة الماديـــة للبرنـــامج ،البرنـــامج مقـــدم للـــذكور أم اإلنـــاث؟ مـــدة البرنـــامج
هـــــل يمـــــنح البرنـــــامج شـــــهادة  ، حضـــــور البرنـــــامج، عـــــدد المســـــتفيدين مـــــن البرنـــــامج

عــدد مقــدمي الــدورات، عــدد الســاعات الكليــة  ، للحضــور؟ عــدد الــدورات فــي البرنــامج
ا مـاذا تَُقـدَّم وأخيـرً  ،عدد الدورات فـي اليـوم الواحـد ، عدد الساعات لكل دورة ، للبرنامج

  . البرنامج للمستفيدين
عـدد  ، عنـاوين الـدورات فـي البرنـامج: ويحتـوي علـى ، محتوى البرنامج: ثانيا   

، ومحتويــــات تفصــــيلية لمحتــــوى الــــدورة ، عنــــاوين للمواضــــيع(الــــدورات التــــي وزعــــت 
وعـدد الـدورات التـي  ، )تقويميـة واسـتبانه ، وأوصـت بقـراءة كتـب متخصصـة ،وتمارين 

واحتـوت  ، واحتوت على صور توضيحية ،ت كورش عملمَ دِ وقً  ، نظري فقط محتواها
ا مــا علــى وســائط متعــددة، هــل تمــت اإلشــارة إلــى مرجــع علمــي لمــادة الــدورة وأخيــرً 

  . )1(اعً ل أربع وعشرين موضو الالتي اشتمل عليها البرنامج؟ من خمواضيع ال
  : التأهيل للزواج جاستبانة مقابلة للمستفيدين من برام -2
، مــدة، ومواضــيع: وتناولــت رأي المســتفيدين حــول عــدد مــن المتغيــرات مثــل   
بعـض ، ومدة الدورات داخل البرنامج، وأهمية تناول جومقدمي البرنام ، ووسيلة تقديم 

 جالمناســبين لبــرام) المكــان /الرســوم  /المــدة ( ، التأهيــل للــزواج جالمواضــيع فــي بــرام
 را، مــا يجــب أن يتــوفهــلــم تــتم االســتفادة من /المواضــيع التــي تمــت  ، التأهيــل للــزواج
  . وبعض الخصائص الديموغرافية لهم ،التأهيل للزواج جفي مقدمي برام

  أداة الدراسة  تق وثباصد 

                                                           
  ).2(الجدول رقم  )1(
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تـــم تحكـــيم أداة الدراســـة بعرضـــها علـــى المختصـــين فـــي : هريلظـــاق االصـــد   
  . )1(مجال التخصص

للنـدوات المسـتخدمة فـي الدراسـات السـابقة  الرجوعوفيه تم : ق المحتوىدص   
 صـفاسـتمارة و : واالستفادة منها فـي صـياغة أداتـي الدراسـة ، اييرعمن استبانات وم

  . تمارة المقابلةسوا جالبرنام
ألن اختبــــار ثبــــات أداة الدراســــة يســــتلزم طريقــــة إعــــادة االختبــــار أو ا رً نظــــ: الثبــــات 

 ءاختبـار للثبـات قبـل إجـرا إجـراءفلـم يـتم  ، نـد إعـادة االختبـارعاستخدام صورة بديلـة 
تين عــدم تمكــن قتخدام الطــريقتين الســابســالمقــابالت ألن مــن جوانــب القصــور فــي ا

فة االختبار فـي فتـرة لالرتفاع تك وذلك ، الباحث من تطبيق األداة إال لمرة واحدة فقط
وذلك انطبق على الدراسة الحالية من  ،)2(ازمنية تالية وقد ال يكون ذلك ممكنا عمليً 

  : لالخ

 عـدم ظل في خاصة ،تفيداتسوالم المستفيدين مع تالقابمال إجراء صعوبة  - 
دقيقــة  15 أو دقــائق 10 عــن تقــل ال مقابلــة كــل مــدة ألن ،مــنهم الــبعض اســتجابة

  . لكل مبحوث
ا تصـل المـدة لشـهرين فأحياًنـ ،طول الفترة الزمنية بـين بـرامج التأهيـل للـزواج - 

 . أخرى مع المستفيدات مقابالتاد برنامج آخر إلجراء قحتى يتم انع

ألن الوقــت المناســب إلجــراء  ، تالقــابمال إجــراء فيــه تــم الــذي الوقــت ضــيق  - 
لـــذا لـــم يكـــن أمـــام الباحثـــة ســـوى  ،للـــزواجالمقابلـــة هـــو بعـــد نهايـــة برنـــامج التأهيـــل 

                                                           
األستاذ المسـاعد بقسـم علـم االجتمـاع والخدمـة االجتماعيـة، : إسماعيل قشقري: المحّكمون هم   )1(

نـــــورة . األســـــتاذ المســـــاعد بقســـــم علـــــم االجتمـــــاع والخدمـــــة االجتماعيـــــة، و د: وســـــهام العـــــزب
: جتمــــاع والخدمــــة االجتماعيــــة، وعبيــــد آل مظــــفاألســــتاذ المشــــارك بقســــم علــــم اال: المســــاعد

  .األستاذ المشارك بقسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية
تصميم البحوث العلمية فـي العلـوم االجتماعيـة والسـلوكية، جـدة، مكتبـة خدمـة : محمد نوري   )2(

  .347-345: ، ص ص)م2000(الطالب، 
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والحصول  ،ت في آخر البرنامج لعدد معين من المستفيداتالإجراء المقاب: طريقتين
  . )1(على أرقام المستفيدات األخريات اللواتي لديهن استعداد إلجراء المقابلة

ــا    ــا"عليــه تــم اختيــار معامــل  ءً وبن الختبــار ثبــات المقيــاس وقــد  "ونبــاخكر  ألف
  .0.63 ت درجة الثباتبلغ

  اسة الزمني للدر المجال  
ــــــاريخ    ــــــات مــــــن ت ــــــة جمــــــع البيان ــــــدأت عملي ــــــى  ه1431 صــــــفر 29 )2(ب إل

  : ساعة تدريبية موزعة كالتالي 112 وتم حضور. ه1431جمادى اآلخرة  25
بواقع (ساعات 4أيام في كل يوم   3: لإلناث المقدم البرنامج: األول المركز  - 

. هاتفيـة  3مـنهن مباشـرة و   6 ،تمسـتفيدا  9ت مـع المقـابالوتـم إجـراء  ،)سـاعة 12
ل زيـارة الباحـث ساعات ذلـك مـن خـال 4يومان في كل يوم : البرنامج المقدم للذكور

  . مقابلة هاتفية مع المستفيدين 40المساعد كما سبق التوضيح وتم إجراء 

 وتــم )ســاعة  40بواقــع (ســاعات   4أيــام فــي كــل يــوم  10 :المركــز الثــاني - 
 . مقابلة مباشرة مع المستفيدات  15إجراء 

وتـم  )سـاعة   60بواقـع (سـاعات   3ا فـي كـل يـوم يوًمـ  20: المركـز الثالـث  - 
  . ت هاتفية مع المستفيداتالمقاب  8إجراء 

   البياناتتحليل  منهجية 
  :وتضمن ،تحليل وصفي لبرامج التأهيل للزواج 

  . أهداف البرامج محل الدراسة - 
وعـــــدد  ،وشـــــروط الحضـــــور ،والتكلفـــــة الماديـــــة ،والمـــــدة ،المســـــتهدفةالفئـــــة  - 

                                                           
  .بهن لم تستجيب بعض المستفيدات حتى بعد االتصال  )1(
أشـــهر مـــن  7مراكـــز وذلـــك قبـــل  3تـــم القيـــام بزيـــارة اســـتطالعية للمراكـــز محـــل الدراســـة بعـــدد    )2(

  . المرحلة الميدانية
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 . ومنح شهادة حضور ،المستفيدين

ومـدة  ،وعدد الساعات الكليـة للبرنـامج ،وعدد مقدمي الدورات ،عدد الدورات - 
 . وعناوين الدورات في البرامج محل الدراسة ،كل دورة

 ،وسائل تقديم البـرامج محـل الدراسـة ،ما تم توزيعه في البرامج محل الدراسة - 
وعــدد الــدورات التــي تناولــت كــل موضــوع مــن المواضــيع األربعــة والعشــرين المحــددة 

 . مسبقا

والصـــــور  "م الفيـــــديوأفـــــال"جميـــــع التمـــــارين التـــــي احتـــــوت عليهـــــا البـــــرامج و - 
الهـدف مـن كـل  ،عدد التمـارين ،تطبيق التمرين: بذكر ،التوضيحية التي تم عرضها

 . والصور التي تم عرضها، ومحتواهما "م الفيديوالأف"عدد و  ،تمرين

وتـــم تفريـــغ البيانـــات فـــي  ،متوســـط تنـــاول محتـــوى البـــرامج لهـــذه المواضـــيع - 
طــرح الموضــوع : وتصــنيف تنــاول كــل برنــامج لكــل موضــوع حســب )SPSS(برنــامج 

ل حـــــديث خـــــالالتطـــــرق للموضـــــوع مـــــن  ،)3(بشـــــكل مباشـــــر وأعطيـــــت لـــــه القيمـــــة 
 . )1(ولم يتم طرح الموضوع وأعطيت له القيمة  )2(له القيمة  المحاضر وأعطيت

 .مواضيعلل تناول هذه االالمعلومات المشتركة بين البرامج من خ - 
  ي فاإلحصاء الوص

 خـاللللحصـول علـى نتـائج الدراسـة مـن )  SPSS(حيث تم استخدام برنامج    
وســـط وٕاجـــراء عـــرض النتـــائج بـــالتكرارات والنســـب المئويـــة، إضـــافة إلـــى حســـاب المت

داللـة إحصـائية بـين  ذيلجودة التوفيق للتعرف على مدى وجـود ارتبـاط  2اختبار كا
  . المتغيرات محل الدراسة

  نتائج الدراسة 
   للزواجالتأهيل  يرامحالمواضيع التي تناولتها . ا 

ضــمن  ،اًعــتناولــت جميــع بــرامج التأهيــل للــزواج الموجهــة للــذكور واإلنــاث م - 
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والثقافـــة  ، الهـــدف مـــن الـــزواج: للبرنـــامج المواضـــيع التاليـــةالمحـــاور الرئيســـة 
  . والحوار بين الزوجين، الجنسية

ا ضــمن ًعــلــم تتنــاول جميــع بــرامج التأهيــل للــزواج المقدمــة للــذكور واإلنــاث م -
 ،توقعــــات الحيــــاة الزوجيــــة: المحــــاور الرئيســــة للبرنــــامج المواضــــيع التاليــــة

والســــلوكيات  ، مســــؤوليات المنــــزلاعدة خارجيــــة فــــي تــــولي ســــواالســــتعانة بم
وقضاء وقت الفراغ  ، الزوجة/والتعامل مع أهل الزوج ، الخاطئة من الطرفين

، ومســـــؤوليات األطفـــــال، والتربيـــــة ، بـــــين الـــــزوجين، والتعامـــــل مـــــع الغضـــــب
واالستشـارات الزوجيـة   ،والعنـف األسـري ، ية والتعامل معهار مات األسز واأل 

دمي قـــالمواضـــيع ضـــمن حـــديث م هـــذهوتـــم التطـــرق لـــبعض . واألســـرية
  . البرامج

  التأهيل للزواج  يرامح تتقيدفي  المستخدمةالوسائل . 2
تــم تقــديمها  ، دورة  41كــان مجمــوع الــدورات فــي البــرامج محــل الدراســة   

  : باستخدام الوسائل التالية

 . دورة عن طريق وسيلة العرض التقديمي بمحتوى نظري 22ُقدَِّمت  - 

تمرينـا لـم   20المسـتفيدات بمجمـوع/دورة تمارين على المستفيدين 16ت وزع - 
 . منها داخل الدورات 14 وتم تطبيق ، منها  6 يتم تطبيق

فـي  ، مراكـز  3 مهاري في مركزين من أصل/دورة بشكل تطبيقي 14 ُقدَِّمت - 
 . ج وترتيب وتنظيم المنزلاالطهي والمكي

استخدمتها جميـع البـرامج  ، لمحتواها توضيحية اصورً  دورات 10 استخدمت  - 
 . فيما يتعلق بالجانب الطبي

فيديو يوضح الحيـاة : كالتالي )فيديو(دورات على وسائط متعددة   4 احتوت - 
فيـــديو آخـــر يوضـــح الحيـــاة الزوجيـــة غيـــر الســـعيدة، فيـــديو يوضـــح /الزوجيـــة الســـعيدة

مهـــارات التواصـــل بـــين الطفـــل واألب، عـــدة مقـــاطع توضـــح االتصـــال غيـــر اللفظـــي 
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  . للمرأة
   البرامجه ذيها هفم دة الوقت الذي تقدم. 3
فقد اسـتغرقت كـل منهـا مـدة  ،ةلم تتفق أي من البرامج على مدة زمنية معين   
  : مختلفة هي 
  ).لإلناث(أيام  ثالثة ،)للذكور(يومان : المركز األول   

  .لإلناث عأيام من كل أسبو   3 شهر بواقع: المركز الثاني
  . لإلناثا أسابيع يوميً  خمسة: المركز الثالث

  البرامج الُمَقدََّمة نبي ختالفالتشابه واال أوجه. 4
   التشابه. أ
 الثقافـــةالهـــدف مـــن الـــزواج، : تناولـــت جميـــع البـــرامج المواضـــيع التاليـــة  - 
  . الحوار بين الزوجين ،الجنسية

  . احدة فقط في اليوم الواحدو مت جميع البرامج دورة دق - 
 . برامج شهادة حضور للمستفيدين منهالمنحت جميع ا - 

وم يال في  ساعات  4 لكل دوره في كل البرامج الساعاتعدد  متوسطبلغ  - 
 . الواحد

 .البرنامج/الدوراتوى تجمع البرامج إلى المرجع العلمي لمح تنشرلم  - 
 االختالف. ب
ذكرها يـد ذكرهـا برنامجـان ولـم قـذكر أهـدافها ف/ديحدتالبرامج في  اختلفت - 

 . برنامجان آخران
فـــي كـــل  الســـاعاتعـــدد  لتنفيـــذها،  الزمنيـــة المـــدة :البـــرامج فـــي اختلفـــت - 

 . في كل برنامج الدوراتعدد   ،برنامج 

  : اليتبها كال االلتحاقاختلفت البرامج في رسوم  - 
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  .ايً سعود االً ير  150: البرنامج األول المقدم للذكور واإلناث 
  . سعودي لایر 1500: انيثالبرنامج ال

  . سعودي لایر 3300: الثثالبرنامج ال 
واحـد  برنـامج اشـترطد قـاختلفت البـرامج فـي شـروط حضـور البرنـامج، ف   - 

 الثالثـةالبـرامج  تشـترطولـم  متزوجـات المسـتفيداتكـون تلإلناث مـن أصـل اثنـان أن 
 .األخرى سوى دفع الرسوم

 . عدد المستفيدين من هذه البرامج اختلف - 
فــي البرنــامج  ةواحــد ةدم الــبعض دور قــد قــف ،عــدد مقــدمي البــرامج اختلــف - 

 دورات مــسى خفــي إحــدى البــرامج إلــ وصــلت ة، مــن دور  أكثــردم الــبعض اآلخــر قــو 
 . مختلفينن وعيحول موض
ز يـمتو ، أو البرنـامج ككـل الدورات لتقويم استماراتبعض البرامج  وزعت - 

البـرامج علـى  قولم تتفـ.  ةكل دور  يةفي نها تقويميه استمارة بتوزيعط قبرنامج واحد ف
 . للتقويم ةنيمحاور مع

 .بعضها اآلخر يوزعهاوزعت بعض الدورات قائمة بمحتوياتها ولم  - 

ا مرنـــــة تحتـــــوي علـــــى بعـــــض وزع برنامجـــــان مـــــن أصـــــل أربعـــــة أقراًصـــــ - 
  . العروض التقديمية لدورات البرنامج 

  من البرامج  نللمستفيدييموغرافية دالخصائص ال.   5
  الحالة االجتماعية 

ـــة ع ،مـــن المســـتفيدين ٪64مثـــل المتزوجـــون     ـــوا فـــي مرحل د قـــأمـــا مـــن الزال
 ٪ 3مـن المسـتفيدين بنسـبة  ٪  6سـبة العـزاب وبلغت ن. فقط ٪  30القران فقد مثلوا 

وفــي الفــرق بــين الــذكور واإلنــاث فــي الحالــة . لــدى الــذكور واإلنــاث علــى حــد ســواء
مــن  ٪  46قــران بينمــا لمــن اإلنــاث مــازالوا فــي مرحلــة عقــد ا ٪  24االجتماعيــة فــإن 
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للـزواج هل محتـوى بـرامج التأهيـل : وذلك يجعلنا نتساءل. الذكور هم من المتزوجين
بلــين علــى الــزواج والــذين هــم فــي مرحلــة عقــد القــران وللمتــزوجين علــى قمناســب للم

  ف مدة زواجهم على حد سواء؟ اختال
  الفئة العمرية  
بة مـــــن ســـــأعلـــــى ن  30 ل مـــــنألقـــــ 25ل مـــــن هـــــم فـــــي الفئـــــة العمريـــــة مثَّـــــ   

ل ألقـ 20لمن هـم فـي الفئـة العمريـة مـن  ٪ 36تليها نسبة  ،٪40المستفيدين وهي 
أمـا . مـن العينـة ٪ 13نسـبة   35ألقل من   30ومثلت الفئة العمرية من .   25من 

ألقـل مـن   35للفئـة مـن  ٪  3و   20ل مـن ألقـ 15للفئـة مـن  ٪  8أقل النسب فهي 
 20 فإن الفئة العمرية الغالبـة لإلنـاث هـي مـن ،ب الذكور واإلناثسوبقراءة ن.   40

 30ألقــل مــن   25لغالبــة للــذكور فهــي مــن أمــا الفئــة ا ٪  25 ةبنســب  25ألقــل مــن  
  . ٪ 33بنسبة  
  المستوى التعليمي  
، كانـت األولـى ٪40 و ٪  43عاليتـان ومتقاربتـان للمسـتفيدين همـا  نسبتان   

. الثانويــة العامــة ٪  3هــي مــن نصــيب المســتوى التعليمــي بكــالوريوس تليهــا بفــارق 
أمــا الدراســات العليــا ومحــو . ٪14متوســط نســبة /ومثــل المســتوى التعليمــي ابتــدائي 

وفــي الفــروق . فــي كــل منهمــا مــن مســتوى المســتفيدين التعليمــي ٪  1 لــتاألميــة فمث
 فــلن مـثبين الذكور واإلنـاث فـإن الحاصـالت علـى شـهادة جامعيـة مـن المسـتفيدات ي

مـــن اإلنـــاث  ٪ا   3مـــن الـــذكور حاصـــلون علـــى الثانويـــة العامـــة فقـــط بينمـــا  ٪  28
  . ة العامةت على الثانويحاصال

  المستوى االقتصادي  
  ن كحيازة المس -أ 
فــي  ٪  32و  ،مــن المســتفيدين يســكنون فــي مســكن مســتأجر ٪  65حــوالي    

فإن نسبة متساوية في اإلناث تسكن في مسكن : ير الجنسغأما في مت. مسكن ملك
٪ مــنهم   80أمــا لــدى الــذكور نجــد أن  ،لكــل منهمــا ٪  47بنســبة  ،ملــك أو مســتأجر
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ن ِمـ ٪ 54وأخيرا فإن  ،يمكنون في سكن ملك ٪ 20يسكنون في سكن مستأجر و 
ـــ ـــكَم ـــة عقـــد القـــران يســـكنون فـــي مل مـــن المتـــزوجين  ٪  78بينمـــا  ،ن هـــم فـــي مرحل

  . يسكنون في مسكن مستأجر
  الحالة المهنية  -ب

 ٪  22بينمــا  ،مــنهم مــن الــذكور ٪  53مــن العينــة موظفــون  ٪  58حــوالي    
مـن  ٪ 25ألن  )  10( منهم إناث وهذا لـه شـاهد مـن الجـدول  ٪ 19ب الطهم من

تـزال  وهي الفئة العمريـة التـي مـا  25ألقل من   20اإلناث هم في الفئة العمرية من 
  . غير موظفين جميعهم من اإلناث ٪  19و  ،في صفوف الدراسة

  ج التأهيل للزواج محول برا ر المستفيدينظوجهة ن .6
ديم البرنــامج ومقــدمي البــرامج المرتبــة قــمســتفيدين عــن وســائل تنــال رضــى ال   

وأتـــى فـــي المرتبـــة الثانيـــة رضـــاهم عـــن  ،علـــى التـــوالي ٪  91 - 90 األولـــى بنســـبة
علـى  ٪  65 - 60مناسبة الدورات لمحتواها والرضـا عـن مواضـيع البرنـامج بنسـبة 

ـــمـــا بين ،التـــوالي  ـــامجا عـــن مـــدة ضـــال الر ن  فقـــط٪ 50 وهـــي النســـبل قـــككـــل أ البرن
  . )دولج(

  وجھة نظر المستفيدين حول برنامج التأھيل للزواج) 1(جدول 

  العالقة بين المتغيرات  م  ٪  المتغير
الداللة 
  اإلحصائية

مدة 
/ البرامج
  الدورات

مدة البرنامج كافية لشمول 
 2.25  50  المواضيع المطروحة

الذكور أكثر رضى عن 
  مدة البرنامج من اإلناث

*** 

 2.43 60  الدورات لمحتواهامناسبة 

اإلناث أكثر رضى عن 
مدة الدورات من الذكور 
والمتزوجون أكثر رضى 

عن مدة الدورات من الذين 
 في مرحلة عقد القران 

*** 

مواضيع 
  البرامج

كفاية المواضيع التي 
 2.54  65تناولتها برامج التأهيل للزواج 

عن الذكور أكثر رضى 
  ***شمولية مواضيع البرنامج 
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لما يحتاجه المقبلون على 
  الزواج

  من اإلناث

وسائل 
تقديم 
  البرنامج

الرضى عن الوسائل 
المعتمدة في برامج التأهيل 

 للزواج
90  2.89 

ال توجد عالقة بين الجنس 
رضى : وكال من

المستفيدين عن وسيلة 
تقديم الدورات ورضى 
المستفيدين عن مقدمي 

  البرامج

*  

مقدمي 
  البرامج

لديهم القدرة مقدمي البرامج 
على إيصال محتوى 

  البرنامج
91  2.92 *  

  )0.10(اختالف معنوي عند مستوى معنوية (*) ، )0.00(اختالف معنوي عند مستوى معنوية (***)   

لجــودة التوفيــق وجــود  )2(مــن الناحيــة األخــرى فقــد أظهــرت نتــائج اختبــار كــا   
البـــرامج ومواضـــيع قـــة ذات داللـــة إحصـــائية مـــا بـــين كـــل مـــن الرضـــا عـــن مـــدة عال

كـذلك فـإن  ،فالـذكور أكثـر رضـا عنهمـا مـن اإلنـاث ،البرامج وما بـين متغيـر الجـنس
س والحالـــة نمـــا بـــين الرضـــا عـــن مـــدة الـــدورات ومـــا بـــين متغيـــري الجـــ عالقـــة كهنـــا

والـذين  االجتماعية فاإلناث والمتزوجون أكثر رضا عن مدة الدورات مقارنة بالـذكور 
قـة ذات أظهـرت عـدم وجـود عال 2ا فإن نتـائج اختبـار كـايرً أخ. في مرحلة عقد القران

داللة إحصائية مـا بـين الرضـا عـن وسـائل تقـديم البرنـامج ومقـدمي البـرامج ومـا بـين 
  . سنمتغير الج

  حضور البرنامج  خاللأكثر المواضيع التي تم االستفادة منها من . 7
الحقــوق والواجبــات الحــوار والتواصــل بــين الــزوجين : تفادت اإلنــاث مــنســا   

ســــية الفــــروق بــــين المــــرأة والرجــــل أنمــــاط الشخصــــيات والجانــــب الطبــــي نالثقافــــة الج
: بينمــــا اســــتفاد الــــذكور مــــن ،والطهــــي وتقــــدير الــــذات والتــــزين والــــديكور واإلتيكيــــت

  . الزوجيةالعالقة  ،ور الدينيةماأل ،التعامل مع الزوجة

  المواضيع التي كان المستفيدون يتوقعون أن يشملها البرنامج . 8
الحمـل  ،الحيـاة الجنسـية بشـكل طبـي تفاصـيل: من وجهة نظر المستفيدات   

والعنـف األسـري  ،التعامـل مـع مـرض الطفـل/العناية بالطفل/وتربية األطفال ،والوالدة
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لياقتهـا الجسـدية بعـد وصحة المرأة ومحافظتهـا علـى  ،الموجه من اآلباء نحو األبناء
وٕادراج  ، ت الزوجيـةالوحل المشـك ،والتعامل مع أهل الزوج، وميزانية المنزل ،الزواج

والتركيـــز علـــى موضـــوع حقـــوق المـــرأة فـــي  ،وٕادارة الغضـــب ،إحصـــائيات ودراســـات
  . ماإلسال

/ التوســع فــي الجانــب الجنســي، فتــرة مــا قبــل: مــن وجهــة نظــر المســتفيدين   
ترشـيد  ،والتعامل مع فترة بدايـة حمـل الزوجـة ،ما بعد الزواج/ انبعد مرحلة عقد القر 

  . تالوكيفية حل المشك ،ميزانية األسرة
المواضـــيع المهمـــة لتناولهـــا فـــي بـــرامج التأهيـــل للـــزواج مـــن وجهـــة نظـــر .  9

  المستفيدين 
حقــوق (مــن المســتفيدين رأوا أهميــة تنــاول المواضــيع  ٪  97 - 90 مــا بــين   

ــــزوجين  ،وواجبــــات الطــــرفين ــــزواج ،والحــــوار بــــين ال والتعامــــل مــــع  ،والهــــدف مــــن ال
وتنظـــــيم ميزانيـــــة األســـــرة، واالنتقـــــال لمنـــــزل  ،والتربيـــــة ،والثقافـــــة الجنســـــية ،الغضـــــب

مـــن المســـتفيدين علـــى  ٪  35و  ٪ 56ورأى . فـــي بـــرامج التأهيـــل للـــزواج) الزوجيـــة 
ارجيـــة فـــي تـــولي واالســـتعانة بمســـاعدة خ  ،الطهـــي(التـــوالي أهميـــة تنـــاول المواضـــيع 

  ). 1 شكل(في برامج التأهيل للزواج  )مسؤوليات المنزل
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  ثناوية عالية من وجهة نظر الذكور واإل ئا مالمواضيع التي نالت أهميتها نسبً ) 1(ل كش   
  ا عً م           

ا في المتوسـطات بـين الـذكور واإلنـاث فـي أهميـة تنـاول فروقً  ككذلك فإن هنا 
لبعض المواضـيع فقـد أعطـى الـذكور أهميـة أعلـى مـن اإلنـاث واج ز برامج التأهيل لل
والطهـي  ،االستعانة بمساعدة خارجية في تولي مسـؤوليات المنـزل: لتناول المواضيع

وقضـــاء وقـــت  ،والفـــروق بـــين الرجـــل والمـــرأة ،واإلنجـــاب ،وتوقعـــات الحيـــاة الزوجيـــة
أعلى  أهميةإلناث بينما أعطت ا. ومسؤوليات األطفال والتربية الزوجين،الفراغ بين 

  ).  2دول ـج(ط ـــالفحص الطبي قبل الزواج فق:  من الذكور لتناول موضوع
أهمية تناول بعض المواضيع في برامج التأهيل للزواج من وجهة نظـر المسـتفيدين ) 2(جدول 

  بالمتوسطات

  الموضوع
االنحراف   المتوسط

  الذكور  اإلناث  )1(الكل  المعياري
  0.16549 2.97 2.96 2.97 الحوار بين الزوجين

                                                           
  .لألدنىا من األعلى تم ترتيب المتوسطات تنازليً  )1(
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  0.16549 3.00 2.93 2.97 حقوق وواجبات للطرفين
  0.20123 2.97 2.93 2.95 الهدف من الزواج

  0.23067 2.97 2.90 2.94 الجنسية الثقافة 
  0.28527 2.95 2.93 2.94 التعامل مع الغضب

  0.32501 2.95 2.87 2.91 انية األسرةز تنظيم مي 
  0.32501 3.00 2.81 2.91  التربية

 0.35823 2.85 2.93 2.88 توضيح رغبات الطرفين لبعضهما قبل إتمام الزواج 
 0.37294 2.95 2.78 2.87 توقعات الحياة الزوجية 

 0.37294 2.90 2.84 2.87 ال إلى منزل الزوجيةتقاالن
 0.34826 2.97 2.71 2.86 مسؤوليات األطفال

 0.38659 2.92 2.78 2.86 سرية والتعامل معهاألا األزمات
 0.38735 2.82 2.81 2.81 الزوجة/التعامل مع أهل الزوج

 0.42215 2.85 2.78 2.81  التزين
 0.50176 2.70 2.90 2.79 الفحص الطبي قبل الزواج
 0.45943 2.87 2.62 2.76 الفروق بين الرجل والمرأة

 0.47451 2.87 2.56 2.73 قضاء وقت الفراغ بين الزوجين 
  0.50969 2.85 2.56 2.72  اإلنجاب

  0.58676 2.75 2.68 2.72 العنف األسري
 0.56761 2.70 2.71 2.70 السلوكيات الخاطئة من الطرفين 
 0.57259 2.67 2.71 2.69 االستشارات الزوجية واألسرية 

 0.63156 2.70 2.59 2.65 ف المتكررة بين الزوجينالمواقف الخ
 0.58073 2.62 2.40 2.52  الطهي

تـــــولى مســـــؤولياتفـــــياالســـــتعانة بمســـــاعدة خارجيـــــة
 0.82175 2.17 1.84 2.02  المنزل

ر نظـــ ةهـــجو  نمـــ المواضـــيعه ذاول هـــتنـــ يـــةأهم بـــين اإلحصـــائية داللـــةال نتـــائج 
  صائص الديموغرافيةخال بعض وبينالمستفيدين  

 يةئاإحصـ ةداللـ ذاتوجـود عالقـة  التوفيـقلجوده  2كا اختبار نتائج أظهرت   
 ،المنـــزل مســـؤولياتولي تـــفـــي  يـــةخارج ةبمســـاعد االســـتعانة: التاليـــةع ين المواضـــيبـــ

 ،األطفـال ومسـؤوليات ،نين الـزوجيالفراغ ب وقت ءضاقو  والمرأة،بن الرجل  قوالفرو 
 ،واإلنجاب األسرة، يةزانيم مينظتو  ،نين الزوجيب المتكررةف الخال ومواقف والتربية،

 والمســتوى ،سنالجــ: التاليــة المتغيــراتوبــن كــل مــن  ،نيوجز ن الــيوالطهــي والحــوار بــ
  . االجتماعية والحالة التعليمي،
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 االسـتعانة( :عيالمواضـ بتنـاولمـن اإلنـاث  اهتماًمار ثبأن الذكور أك واتضح   
 وقضــاء والمــرأة،والفــروق بــن الرجــل  ،ولي مســؤوليات المنــزلتــفــي  يــةخارج ةاعدمســب

 المتكـررةف ف الخـالقوموا والتربية، ،طفالمسؤوليات األو  ،نين الزوجيالفراغ ب وقت
  . )األسرة يةزانيم وتنظيم ،نين الزوجيب
ـــــى البكـــــالور     ـــــار ثـــــس أكيو وأن الحاصـــــلون عل مـــــن المســـــتفيدين ذوى  اهتماًم

: التاليــةع يعــالي بالمواضــ وتعلــيم ومتوســط، ابتــدائي، :األخــرى التعليميــة المســتويات
ن الرجـــل يبـــ قوالفـــرو  ،مســـؤوليات المنـــزلولي تـــفـــي  ةخارجيـــ ةبمســـاعد االســـتعانة(

، واإلنجـاب والتربية، ،مسؤوليات األطفالو  ،نيالفراغ بن الزوج وقت ءضاقو  والمرأة،
  . )والطهي

عقـد  ةن مازالوا في مرحلـمَ  نمِ  اهتماًما أكثر والمتزوجونا فإن العزاب رً يوأخ   
 ،المنــــــزلولي مســــــؤوليات تــــــفــــــي  يــــــةخارج ةبمســــــاعد االســــــتعانةالقــــــران بموضــــــوع 

ــا أكثــرفقــط  والمتزوجــون مــن العــزاب ومــن فــي مرحلــه عقــد القــران بموضــوع  اهتماًم
الهـدف : ن بمواضـعيالمتـزوج اهتمـامهـل  :التسـاؤلوهنا نطرح . نين الزوجيالحوار ب

بــل قن لبعضــهما يالطــرف رغبــات وتوضــيح الزوجيــةإلــى منــزل  واالنتقــال ،مــن الــزواج
د قــدل علــى أنهــم يــ -بــل الــزواج قلــه مــا بمرح تخــتصوهــي مواضــع  -مــام الــزواج تإ

مهمــة بالنســبة لهــم؟   مازالــت المواضــيعخبــره؟ أم أن هــذه  الدخلــوا مشــروع الــزواج بــ
هـل محتـوى بـرامج : كذلك تطرح هذه النتـائج سـؤاال تـم طرحـه فـي دراسـة سـابقة وهـو
  . ؟ )1(واجهمز ت في التأهيل للزواج مناسب كذلك للمتزوجين الذين يواجهون مشكال

فــي بــرامج التأهيــل للــزواج مــن وجهــة نظــر المســتفيدين   رمــا يجــب أن يتــوف. 10
  ة الوقت دم

وبلـغ لـدى  ،)شـهر(بلغ متوسط مدة الوقت المناسبة من وجهة نظـر اإلنـاث    

                                                           )1(
Elizabeth Fawcett, Is marriage education effective? a meta-analytic review of marriage 
education programs, D. Thesis dissertation, submitted to the faculty of Brigham Young University in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Marriage 
Family and Human Development, Brigham Young   University, (August, 2006), pp:  4-54,  

contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etdl681.pdf                                                                 
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س وبــين مــدة نة ذات داللــة إحصــائية بــين الجــقــوهنــاك عال. )خمســة أيــام (الــذكور 
فالــذكور  ،مــن وجهــة نظــر المســتفيدينالوقــت المناســبة لتنفيــذ بــرامج التأهيــل للــزواج 

  . صر واإلناث أكثر اختيارا للمدة األطولألقأكثر اختيارا للمدة ا
  فعه كرسوم للبرنامج دالمبلغ المناسب ل 
واج مـن وجهـة ز بلغ متوسط المبلغ المناسب لدفعه كرسـوم لحضـور بـرامج التأهيـل للـ 

عالقــــة ذات داللــــة  اكوهنــــ. لایر ســــعودي 600 -  460نظــــر المســــتفيدين مــــا بــــين 
إحصائية بين الجس والمبلـغ المناسـب لدفعـه كرسـوم لحضـور بـرامج التأهيـل للـزواج 

فــا لــذكور أكثــر اختيــارا للرســوم األدنــى واإلنــاث أكثــر  ،مــن وجهــة نظــر المســتفيدين
  . األعلىاختيارا للرسوم 

  ورات ديم الدوسيلة تق 
يليهـا  ٪  37المئويـة حصلت وسـيلة العـروض التقديميـة علـى أعلـى النسـب    

بنســب مئويــة  )وتمــارين تطبيقيــة لمواضــيع البرنــامج ،وفيــديو وأصــوات ،ورش عمــل(
أمـــا وســـيلة المحاضـــرة فقـــد . مـــن اإلجابـــات ٪ 20لـــت قرابـــة ثتكـــاد تكـــون متطابقـــة م

بـين  إحصـائية مـا  اللـةعالقـة ذات د كهنـا. فقط من اإلجابـات ٪ 11حصلت على 
يم الـدورات فـي بـرامج التأهيـل للـزواج مـن وجهـة نظـر يلة المناسـبة لتقـدسس والو نالج

وســــائط متعــــددة، وورش (فاإلنــــاث أكثــــر رغبــــة فــــي اســــتخدام الوســــائل . المســــتفيدين
أمــا الــذكور فــأكثر رغبــة فــي اســتخدام ) وتمــارين تطبيقيــة لمواضــيع البرنــامج ل،عمــ

  ). العرض التقديمي(وسيلة 
  زوج ببرامج التأهيل لل لاللتحاقما يحفز اآلخرين  

علـــى التـــوالي مـــن المســـتفيدين بـــأن إلـــزام المقبلـــين علـــى  ٪  32و ٪  3رأى ا  
البـرامج هـي  لهـذهج اإليجابيـة ئالزواج بااللتحاق ببـرامج التأهيـل للـزواج ومعرفـة النتـا
ـــزواج ـــة . مـــا تحفـــز اآلخـــرين لحضـــور بـــرامج التأهيـــل لل ـــم توجـــد عالقـــة ذات دالل ول

زواج مــن للــخــرين لحضــور بــرامج التأهيــل س وبــين مــا يحفــز اآلنإحصــائية بــين الجــ
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  . وجهة نظر المستفيدين

  مو برامج التأهيل للزواج دمق 
أن تكــون لــديهم خبــرة فــي : مــن المســتفيدين علــى التــوالي ٪  33 ، 33 ،  37اختــار  

ا فــي اإلرشــاد الزواجــي أن يكونــوا متخصصــين علمًيــ ،االستشــارات الزوجيــة واألســرية
وتوجـد عالقـة ذات داللـة . دورة واحدة فقط فـي البرنـامج واألسري، أن يقدم كل منهم

دمي بـرامج التأهيـل للـزواج مـن قفي م رس وبين ما يجب أن يتوفنإحصائية بين الج
نالـــت فيهـــا اإلنـــاث النســـب المئويـــة األعلـــى فـــي االختيـــار   ،وجهـــة نظـــر المســـتفيدين

ستشـــارات الثـــاني، وهـــو أن تكـــون لـــدى مقـــدمي بـــرامج التأهيـــل للـــزواج خبـــرة فـــي اال
  . الزوجية واألسرية

  ان كالم 
  .ويتسع ألعداد كبيرة  ،بأن يسهل الوصول إليه: احة المكانسم/موقع  - 
األدوات   أن تتــوفر بــه قاعــات تدريبيــة وتــوفر: الوســائل المســتخدمة/األجهــزة - 

  ).التجميل/الطهي(ل ثالمناسبة لمحتوى الدورات م
 . دورات مياه: المرافق - 

  

  اسةدر توصيات ال

    اسةدر توصيات ال
بلـــين علـــى الـــزواج فقـــط، وتصـــميم بـــرامج قج التأهيـــل للـــزواج للممتقـــديم بـــرا   -  

  . واألرامل ،ينقوالمطل ، والمتزوجين ،أخرى تخص العزاب
، تقــديم مقتــرح لوحــدة اإلرشــاد االجتمــاعي التابعــة لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة   - 

م فــي دالتأهيــل للــزواج التــي تقــإشــراف هــذه اللجنــة علــى جميــع بــرامج : يحتــوي علــى 
تصــميم محتــوى بــرامج التأهيــل للــزواج للمعــايير العلميــة  ســتيفاءالمملكــة، حتــى يــتم ا
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إضــافة إلــى توحيــد . التــي تــم عــرض فكــرة عامــة عنهــا فــي اإلطــار النظــري للدراســة
رســوم بــرامج التأهيــل للــزواج باالســتفادة مــن النتيجــة التــي توصــلت لهــا الدراســة بــأن 

لایر   600 – 460المناســــــبة لهــــــذه البــــــرامج قــــــد تــــــراوح مــــــا بــــــين  ســــــومالر متوســــــط 
  .ودورات التأهيل للزواج وأخيرا وضع شروط ومعايير لمقدمي برامج . )1(سعودي

  رـــديـــتق ر وـــــشك
، مركــــز تراتيــــب ئقح والتوجيــــه األســــري بجــــدة، جمعيــــة الشــــقاإلصــــالشــــكر لمركــــز المــــودة االجتمــــاعي ل

  .والتربوية لتعاونهم في المرحلة الميدانية من الرسالةية فستثمارات النسلال

     .شكر وتقدير لسعادة الدكتور إسماعيل قشقري على توجيھاته ومالحظاته القيمة
  عــــــــــــــــــــالمراج

  المراجع العربية : أوالً 
  عية، الطســتدراســة ا: المــودة زالتأهيــل األســري بمركــ برنــامجفاعليــة ) ه1431( آل درعــان، علــي 

  ح والتوجيه األسري، جدة،الصلإلمركز المودة االجتماعي 
  http://international.daralhayat.com/ print/134557 

مركـز البحـوث  ،ريةسـالحيـاة األ حعلـى نجـا للـزواج هيـلتأثير التأ) م 2004(وآخرون  كريم ،رجب 
   ،جامعة القاهرة-والدراسات التجارية بكلية التجارة

               http://www.pathways.cu.edu.eg/news/news/uf/24186_10- B9_Projects.doc                                                  

ت لعالقـــاســـرة الســـعودية نحـــو الـــدورات التدريبيـــة فـــي ااتجاهـــات األ ) م2009( عســـكر، منصـــور
سـرة التغيـرات المعاصـرة لأل ع، للجمعية السـعودية لعلـم االجتمـا العلمي المؤتمرالزوجية، 

  السعودية، 
                    http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/sociology/saudi_jam3eya 

ريين ألسـاليب الممارسـة المهنيـة فـي التعامـل مـع سـممارسة المرشـدين األ) م 2008( نورة ،العنزي
 ،يةالمجامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود اإلســــ ،رســــالة ماجســــتير ،ريةســــت األالالمشــــك
  ،14662العدد  س،أغسط 15 ،الجمعة الرياض،جريدة : المصدر ،الرياض

                                        .http://www.alriyadh.com/2008/08/15/article367411.html 

  . دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية ع،امقاموس علم االجت) م2002( ، عاطفيثغ 

                                                           
  .وذلك باختالف المستوى االقتصادي لعينة الدراسة الحالية )1(
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مدى فاعلية برامج التوعية ضد أخطار المخـدرات دراسـة ) م2007( حطاني، عايد محمد عليالق
ب جامعــــة أم القــــرى بمكــــة التطبيقيــــة علــــى نــــزالء مستشــــفى األمــــل بمحافظــــة جــــدة وطــــ

  . الرياض  ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،رسالة ماجستير ،المكرمة
المؤسسـة الجامعيـة : بيـروت ،سـمة بـدرانترجمـة ب الثنـائي، ععلم اجتمـا) م 2001( ك.كوفمان، ج
  . لدراسة والنشر والتوزيعل

مكتبـة : جـدة ،االجتماعيـة والسـلوكية متصـميم البحـوث العلميـة فـي العلـو ) م2000(نوري، محمـد  
  . خدمة الطالب 

ـــة) ه1429( وزارة االقتصـــاد والتخطـــيط  وزارة   :الريـــاض ،ه1430-1425 خطـــة التنميـــة الثامن
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The Role of Guidance Programs in the Awareness of 
Planning for Marriage and Family Constructing "A 
Descriptive Analytical Study of Marital Preparation 

Programs and their Beneficiaries in Jeddah" 

 

Obaid Ali Al-Modaf and Ghayda Abdullah Al-Juwaiser 
Communication Skills Department, and Sociology & Social Work 

Department, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia 
 

Abstract. Marriage is a "life-long project" and projects require planning. This 
study aimed at knowing the role of Marriage Preparation Programs (MPP) in 
the awareness of marriage planning through: their content, their used means, 
and the time allocated for lectures and activities. In addition, the study aimed 
at knowing the point of view of the beneficiaries of these programs about 
what has been presented and some of their socio-demographic characteristics. 
The current study is a descriptive study that used two tools to collect field 
data: a questionnaire to describe and analyze the programs' content and 
personal interviews with the beneficiaries of these programs. Four MPP- 
provided by three centers in Jeddah - and seventy-two cases: 32 females and 
40 males were chosen through purposive sampling. The major findings of 
this study can be generalized as followed: I. Marriage goals, sex education, 
and dialogue between spouses are the most provided subjects by MPP. II. 
Lectures are the mostly used means to deliver MPPs' content. III. Differences 
exist between MPPs in terms of allocated time. IV. The most important 
subjects to be covered by MPP, from the beneficiaries' point of view, are: 
spouses' rights and duties, dialogue between spouses, the goal of marriage, 
dealing with anger, sex education, organizing the family budget, and the 
transference to the marital house. Generally speaking, MPP role in the 
awareness of marriage planning and family constructing was found to be 
limited. The study recommended the following: make the results of this 
research available for MPP providers; do more research in the field of MPP; 
provide MPP only for the beneficiaries who intend to marry; and design 
different types of marriage/family education programs for: non-married, 
married spouses, fathers and mothers, divorced, and widowed beneficiaries. 
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