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سلسلة 

كتيبات تصدرها 
جمعية البحرين النسائية - للتنمية اإلنسانية

حول أسس بناء العالقات الزوجية

دار
السالم

اإلعداد للزواج 
اجعل لحياتك الزوجية.. معنى

)دليل إرشادي حول اإلعداد للزواج..
للشباب والشابات المقبلين على الزواج(
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اإلعـداد للـزواج
اجعل لحياتك الزوجية.. معنى

)دليل إرشادي حول اإلعداد للزواج 
للشباب والشابات المقبلين على الزواج(
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نقاط توضيحية حول الدليل اإلرشادي
- يستهدف الدليل اإلرشادي الجنسين من الذكور واإلناث.

- تم صياغة الدليل بلغة مذكرة في كل الصفحات، لمراعاة التنسيق 
والتناغم وتوحيد اللغة المستخدمة.

اإلعداد  فترة  أثناء  الشابات  الشباب/  لفئة  اإلرشادي مخّصص  الدليل   -
للزواج.

تدريبية  ورش  اإلنسانية  للتنمية   - النسائية  البحرين  جمعية  تقّدم   -
متخصصة حول االعداد للزواج للشباب والشابات المقبلين على الزواج 
تمس  وقضايا  مفاهيم  مع  اإلرشادي  الدليل  في  ورد  ما  أهم  تتناول 
أسس الحياة الزوجية، وللراغبين في االستفسار والمزيد من المعلومات، 

يمكن التواصل مع الجمعية على العنوان المذكور في الدليل.

أقسى أنواع الفشل في الحياة 

هو الفشل في الزواج

فوفق إحصائيات حديثة، ما يقارب من:

- 30 إلى 40 % من حاالت الزواج تنتهي بطالق أو انفصال أو تعليق.

- 90 % من أسباب الفشل هو عدم اإلعداد واالستعداد الحقيقي
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تـذكــر..!
لتحّمل  ومستعّدًا  لها  متدّربًا  المرء  يكن  لم  إذا  الوظيفة، 
يلبس  لمن  يمكن  فال  لتوظيفه،  مستعّد  أحَد  ال  المسئولية، 
»معطفا أبيض« ويضع على أذنيه سماعة، أن يكون طبيًبا! فإنه 
حتى  وال  كذلك،  ليكون  والتدّرب  للتعّلم  طويلة  سنينا  يحتاج 
المحامي، وال الطّيار، وال المحاسب، وال المهندس، وال القاضي، وال 

الحّداد يمكن أن يكونوا، من غير اإلعداد والتدريب.
حياة  لتأسيس  جّدا  مهّم  )الزواج(  العالقة  لهذه  فاإلعداد  إذن 

خالية من الشقاء والمساءلة.

ما هو األهم للزواج؟!
اجعل لحياتك.. معنى
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- هل أعددت نفسك إعدادًا معنويًا للزواج؟

- هل قمت أنت والشريك بإعداد أهداف واضحة 
للزواج؟

)مثاًل: تأسيس أســرة قـويـة، متمـاسكـة، تـرتـكـز على 
وملموس  إيجابي  أثر  لها  واالحترام،  والصدق  المحبة 

في تطوير المجتمع( 

تعديل  أو  عادة  عن  للتخلي  مستعد  أنت  هل   -
مشتركة  حياة  أجل  من  خاطئ  سلوك  أو  طبع 

سعيدة؟

-  هـل خـاطـبـت نـفــسـك قـائـاًل: وداعاـً لـلـعـزوبـيـة 
والقرارات الفردية والمزاجية؟
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تـذكــر..!
الذي يؤهلك لحياة زوجية  - اإلعداد األهم 

سعيدة هو اإلعداد المعنوي للزواج.

- اإلعداد المعنوي للزواج هو اإلعداد الذي 
يؤهلك أنت والشريك لتأسيس حياة زوجية 
على  ترتكز  والمحبة،  بالمودة  مفعمة 
القيم واألخالق، بعيدًا عن الماديات وبعض 

المظاهر المجتمعية الخالية من المعنى.

- اإلعداد المعنوي للزواج هو أن تخلق لك 
ترسم  للزواج  واضحًا  هدفًا  والشريك  أنت 
لحياتك  يجعل  هدفًا  األولويات،  كل  عليه 
االرتباط  هذا  يشكل  بحيث  وقيمة،  معنًى 
وليس  للمجتمع،  مضافة  قيمة  الجديد 

العكس.

- مهما صرفت وقتًا وجهدًا وأموال طائلة 
واألمور  بالحفل  المتعلقة  الزواج  لترتيبات 
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أثر يذكر على  لها  الترتيبات ليس  تلك  أن  اللوجستية، فتأكد 
تأسيس  على  شكل  بأي  تنعكس  وال  الزوجية،  الحياة  واقع 

روابط المودة والمحبة بين الزوجين فيما بعد.

اإلعداد  طريقة  والشريك  أنت  عليك  يفرض  أن  ألحد  ليس   -
للزواج، فما يراه األهل أو األصدقاء أو المجتمع هو رأي ينبغي 

عليك تقييمه قبل التنفيذ.

- ال تسمح للمظاهر المادية-أثناء اإلعداد للزواج-أن تأخذك 
المعنوي  اإلعداد  واجبك الحقيقي، وهو واجب  بعيدًا عن 

للزواج.

- قل كلمة »ال« وبلطف لكل فرد من حولك يحاول أن يجّرك 
من القيم الجوهرية للزواج إلى المظاهر المادية الزائفة.

قّرر اآلن أن تكون مختلفًا، 

بأن تجعل لحياتك معنى!

للزواج  االستعداد  من  جديد  نمط  وبخلق 
يرتكز على الوعي والفهم الصحيح ألسس 
بناء العالقات الزوجية، بعيدًا عن المظاهر 

المادية.
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كيف تعّد إعدادًا معنويًا للزواج؟

االعداد المعنوي للزواج، يساعدك في فهم وإدراك 
احتياجات الشريك وكيفية تلبيتها بما يحافظ على 

استقرار األسرة ويحقق سعادة الزوجين

تـذكــر..!
الزوجية  العالقات  بناء  أن تقرأ وتطّلع على أسس 
والمسلسالت  فاألفالم  الصحيحة،  المصادر  من 
منظومة  لبناء  الصحيح  المصدر  هي  ليست 

معرفية صحيحة حول الزواج.

فهم  في  يساعدك  للزواج،  المعنوي  االعداد  أن 
وإدراك:

- طبيعة العالقات الزوجية والغاية من الزواج.

بما  تلبيتها  وكيفية  الشريك  احتياجات   -
سعادة  ويحقق  األسرة  استقرار  على  يحافظ 
الشريك  باحتياجات  الوعي  فعدم  الزوجين، 
قد  الصحيح  بالشكل  تلبيتها  على  والعمل 

يعّرض العالقة الزوجية للتهديد.

الزوجين  بين  االختالف  مواجهة  كيفية   -
وتحويله إلى فرص لتطوير العالقة الزوجية.

قيم  على  القائم  الناجح  الزواج  بناء  أسس   -
المودة والرحمة.
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أثناء  الشركاء  بين  لمناقشتها  ارشادية  نقاط 
اإلعداد المعنوي للزواج

الصدق هو الجوهر الذي لن نتنازل عنه مهما كانت التحديات في   -
العالقة الزوجية.

- االحترام قيمة عليا، وال تتأثر بما نرتكبه من أخطاء أو ما نحققه من 
نجاح أو إخفاق.

ومهذبة  لطيفة  بطريقة  لبعضنا  واإلرشاد  النصح  تسديد  واجبنا   -
ورحيمة ال نجرح أو نكسر فيها بعضنا.

الحل  هو  اآلراء  وتبادل  الهادئ  فالحوار  اختالفاتنا،  كانت  مهما   -
األنسب لنصل إلى قرار مشترك.

صحتها  عدم  الهادئ  بالحوار  لنا  ثبت  ما  متى  بآرائنا  نتمسك  لن   -
وبعدها عن الصواب.

- التفاهم والتآزر فيما بيننا هو الضمان لتذليل أي تحديات أو صعوبات 
تواجهنا في حياتنا الزوجية.

- نبادر باالعتذار وتصحيح الخطأ دون تردد أو إبطاء حينما ندرك أننا 
أخطأنا في حق الشريك أو سبّبنا له أي ضيق بقصد أو من غير قصد.

- لن نسمح للتوقعات الخاطئة أو المقارنات السلبية أن تؤثر على 
قيم المودة والمحبة بيننا.

سنبادر فورًا في مناقشة وحل أي خالف قد يطرأ على حياتنا   -
مهما كان صغيرا أو بسيطًا دون تأجيل، ألننا نؤمن بأن تراكم الخالفات 

دون حل يؤدي إلى تصدع في العالقة الزوجية.
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أولوياتك ..
ُتعّبر عن اهتماماتك وتحّدد مصير حياتك

ترتيبات  على  الشكلية  واألمور  الخارجية  المظاهر  تطغى  حين 
ومظاهر االستعداد للزواج، فإنها تصبح هي المحور التي يقاس 
عليه استقرار الحياة الزوجية فيما بعد، وعليه يتحدد مصير تلك 
أن  يجب  اإلعداد  في  الحقيقية  األولويات  أن  حين  في  العالقة، 
االستقرار  يحقق  بما  للطرفين  بالنسبة  معنوية  أولويات  تكون 
اآلخر  طبيعة  لمعرفة  طرف  كل  فيسعى  الزوجية،  للحياة 
لطبيعة  وعيًا  أكثر  الطرفان  كان  فكلما  الطبيعية،  واحتياجاته 
أكثر  الزوجية  الحياة  كانت  واحتياجاتها،  ومتطلباتها  العالقة 

استقرارا وسعادة.

فما هي أولوياتك في الزواج؟ 

الحفاظ  على  والشريك  أنت  اتفقت  التي  األمور  هي  ما 
عليها باعتبارها أساس استقرار الحياة الزوجية؟
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بنك األولويات:

الـرمـزيـة،  الهـدايــا  المحبة،  المتبـادل،  )) االحـترـام 

األصدقاء،  ووالئم  حفالت  تنظيم  االنسجام، 

الذهاب للمطاعم وأماكن الترفيه، وجبات طعام 

طازجة معدة منزليًا، التواصل االجتماعي مع أهل 

الشريك وتوثيق الروابط معهم، التفاهم، الشراكة 

واالستجمام  السفر  األسرية،  القرارات  اتخاذ  في 

التواصل  االهتمام،  عن  التعبير  الرحالت،  وتنظيم 

لها،  واإلعداد  الزوجية  المناسبات  تذكر  المستمر، 

والنقد  المالحظات  توجيه  عدم  المادية،  الهدايا 

واالمتنان  التقدير  الصدق،  اآلخرين،  أمام  للشريك 

لما يقوم به الشريك من جهد في استقرار الحياة 

وجود  المنزلية،  األعمال  أداء  في  التعاون  الزوجية، 

ميزانية كافية لتغطية مصاريف األسرة ((.

بين  مشتركة  أولويات  حول  والتوافق  التفاهم 
تحقيق  شأنه  من  للزواج  اإلعداد  أثناء  الزوجين 
االستقرار في الحياة الزوجية، والحّد من ظهور أي 

توتر أو خالفات هامشية نتيجة توقعات خاطئة.
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تـذكــر أن:
مصير  وتحّدد  اهتماماتك،  عن  تعبر  أولوياتك،   -
الشريك،  مع  األولويات  وضع  في  دقيقًا  فكن  حياتك، 
وتأكد أن ما وضعته من أولويات يحقق المودة والرحمة 

بينك وبين شريكك.

أنت  أولوياتك  هي  وضعتها  التي  األولويات  بأن  تتأكد   -
والشريك، وليست أولويات مجتمعك أوعائلتك أو األعراف 

السائدة.

- كلما ابتعدت األولويات عن المادية والسرف ومظاهر 
للزواج  الحقيقة  القيم  من  واقتربت  واالستهالك،  الترف 
الزوجية  الحياة  ستكون  واالحترام،  والتفاهم  كالمحبة 

أكثر استقرارًا وسعادة. 

تعتبر  الشريك  مع  باالتفاق  وضعتها  التي  األولويات   -
أنك  فتأكد  الزوجية،  للعالقة  الحاكم  الدستور  بمثابة 

تجيد تحويلها لواقع عملي.

الزواج  أولويات  قائمة  اكتب 
بنك  إلى  بالرجوع  لك  بالنسبة 
مع  بمناقشتها  وقم  األولويات، 
واحدة  بقائمة  للخروج  الشريك 
مشتركة. يمكنك إضافة أو حذف 
أولويات أخرى على بنك األولويات 

حسب ما تراه مناسبا.
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بالحوار 
الهادئ، 

تكتشف 
كيف 
يفكر 

الشريك

مناقشة  على  الشريكان  اتفق  للزواج  اإلعداد  أثناء   «
كل  فقام  بينهم،  فيما  التواصل  قيم  تعزيز  أهمية 
شريك بتدوين أهم النقاط التي تعنيه له تلك القيمة، 

فكانت النتيجة كاآلتي« :

»التواصل المستمر« من منظور 
الشريك األول:

- تخصيص وقت في نهاية اليوم 
لمشاركة التجارب اليومية.

- التفاعل واالهتمام مع ما يطرحه 
الشريك من تجارب وأحداث. 

يقوله  أن  يحاول  لما  اإلنصات   -
الكلمات  وراء  وما  الشريك 

المنطوقة.
اآلخر  ألحوال  طرف  كل  تتبع   -
ارسال  خالل  من  عليه  واالطمئنان 
عبر  التواصل  أو  النصية  الرسائل 

الهاتف.
لآلخر  طرف  كل  مشاركة   -
أفكار  من  ذهنه  في  يدور  عما 
وقضايا  هموم  من  تشغله  وما 

مستقبلية.

»التواصل المستمر« من منظور 
الشريك الثاني:

- تبادل التجارب والخبرات.
- االستماع الجيد. 
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تـذكــر..!
- اكتشف كيف يفكر الشريك، ناقش معه األولويات 
والقضايا، فبالرغم من االتفاق على األولويات بين الشركاء 
فهمها  في  شريكك  مع  تختلف  قد  أنك  إال  أحيانًا، 
وتطبيقها، لذا حاول أن تعرف كيف يفهم الشريك تلك 
العمل  لك  ليتسنى  ذهنه،  في  يترجمها  وكيف  القضايا 

بالطريقة التي تسعده وتشعره باالطمئنان والمحبة. 

فترة  أثناء  الشريكين  بين  والفّعال  الهادئ  الحوار   -
اإلعداد للزواج هو الضمان لتحقيق االنسجام وفهم كل 

شريك لآلخر، فبالحوار تكتشف الشريك.

- أسع لتوفير جو هادئ لتشجيع بيئة الحوار وتبادل اآلراء، 
بعيدا عن التعليق وتقييم اآلراء أو إصدار األحكام العاجلة، 
فكلما شعر شريكك بالراحة حينما يعبر عن نفسه، 

فتأكد أن المسافة بينكما أصبحت أقرب.

- القراءة واالطالع في االحتياجات الزوجية والتباين في 
األساسية  األمور  من  والمرأة  الرجل  بين  التفكير  طرق 
أثناء اإلعداد للزواج، وهي تساعدك في اكتشاف الشريك 

بصورة أكبر.
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حاجات أساسية أم رغبات شخصية!

وتعتبر  عنها  االستغناء  يمكن  ال  أساسية  أمور  هي  الزوجية  الحاجات 
وأصبحت  المجتمع  رّسخها  شخصية  أمور  فهي  الرغبات  أما  ضرورة، 
ويمكن  الزواج  مؤسسة  في  هامشية  أمور  هي  حين  في  أولويات، 

االستغناء عنها.

اجلس مع الشريك وحدد معه أبرز احتياجات الزواج، رّكز على االحتياجات 
التي  )الرغبات(  الثانوية  األمور  أ(، وابتعد عن  )نموذج  الفعلية  الحقيقة 
قد تستنزف وقتك وجهدك ومالك )نموذج ب(، دون أن يكون لها تأثير 

على تحقيق أهداف وأولويات الحياة الزوجية.

احتياجات الزواج - نموذج ب:
- حفل الزواج.

- شهر العسل.
األقارب  لجميع  وليمة  إعداد   -

واألصدقاء والزمالء.
- الهدايا الخاصة وشراء المجوهرات.

- حفل استقبال للمهنئين بعد الزواج.

احتياجات الزواج - نموذج أ:
- إعداد مكان مالئم للسكن.

إلشهار  عائلي  لقاء  تنظيم   -
الزواج.

على  الشريكين  تفاهم   -
أولويات مشتركة.
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تـذكــر..!
ورغباتك.  حاجاتك  بين  التمييز   -
وذلك ألن الكثير من متطلبات الحياة 
الزوجية ليست حاجاٍت أساسية في 
هي  وإنما  الزوجية،  الحياة  صميم 
المجتمع  رّسخها  شخصية  رغبات 

وتحولت إلى ضرورات.

- الــرغـبـات الـشـخـصيـة لـيـسـت 
أولويات، وممكن إلغاؤها من قائمة 
أو تشعر  ُتحبط  الزواج، فال  متطلبات 
إذا  اآلخرين  من  الخجل  أو  بالضيق 
لم تتمكن من تحقيقها، فإلغاؤها 
الزوجية  الحياة  لن يؤثر على مسيرة 

والعالقة بين الطرفين.

احتياجات  قائمة  تضمنت  كلما   -
الزواج رغبات شخصية، فقد ابتعدت 

عن منطقة اإلعداد الصحيح للزواج.

وممكن  أولويات،  ليست  الشخصية  »الرغبات 
إلغاؤها من قائمة متطلبات الزواج«
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للزواج  المالي  والتخطيط  اإلعداد   -
تأمين  إطار  في  يكون  أن  يجب 
وتحقيق  األساسية  الزواج  احتياجات 
االستقرار النفسي والمالي لألسرة بما 
القيام بدورها في تطور  يدعمها في 
لتعزيز  وليس  المجتمع،  واستقرار 
عادات  وتلبية  والبذخ  اإلسراف  مظاهر 
السائدة  واألعراف  ورغباته  المجتمع 

التي تتجاوز حّد االعتدال.

يحاول  ما  كل  رفض  في  قويًا  كن   -
أن يفرضه عليك اآلخرون من متطلبات 
أنك  بمبرر  )رغبات(،  أساسية  ليست 
اعتاد  وما  والمألوف  السائد  ستخالف 
للزواج.  اإلعداد  أثناء  الناس  جميع  عليه 
واشكرهم  نظرك  وجهة  لهم  بّين 

على دعمهم لك.
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سوء الفهم المتبادل، مأساة الكثير 
من الناس، قبل الزواج وأثناء الزواج، 

وسبب فشلهم فيه! 

والجزء الكبير من المشكالت التي 
تتعرض لها العالقات الزوجية ترجع 

إلى
نقص اإلعداد للزواج، 

فتهيأ وأعد نفسك إعدادًا واعيًا
يجعلك جديرًا بحياة زوجية سعيدة 

خالية من الشقاء
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