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هل القدرة على الزواج هي....
القدرة على اإلنجاب؟

االســتمرار والرغبة فــي البقاء ُيعد هدفًا أساســيًا 
للتــزاوج بيــن الكائنات الحّيــة التي تســعى للتكاثر 
للحفاظ على جنسها من الفناء، وفوق ذلك فهي 
تناضــل وتضحــي حتــى بحياتهــا من أجــل تنمية 

نسلها..
ولكن األمر ليس كذلك في العالقات اإلنسانية،
إذ لو كان اإلنســان كذلك، فما هو الفرق بينه وبين 

الكائنات األخرى؟! 
فاالستمرار والرغبة في البقاء ُيعد هدفًا غير كاٍف 

لنجاح وصالح المؤسسة المقدسة )األسرة(!

فالقدرة على الزواج 
ليست هي القدرة على اإلنجاب!
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يتطلب االســتعداد للزواج مناقشات معّمقة بين 
الشــريكين حول معنى وأهــداف الحياة الزوجية، 

بما يعّزز قدسية الزواج في العالقات اإلنسانية
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لزواج ذي معنى.. 
حدد وجهتك مع الشريك

• ما الذي يدفعك للزواج؟	
• مــا الغايــة التي تســعى أنت والشــريك 	

الوصول اليها؟
• مــا هــي طبيعــة األســرة التي تســعى 	

لتكوينها؟

تحديد رؤية وأهداف 
للزواج واألسرة

تجعله مباركًا وذا معنى
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لماذا الحياة الزوجية 
بحاجة إلى رؤية؟

ألنها:
• تعّزز شــعور الشــريكين بــأن لحياتهــم غاية 	

ومعنى، وليست حياة عشوائية أو تقليدية.
• تعّزز الوحدة والتقارب بين الشريكين.	
• تدفع الشريكين لعمل األفضل.	
• مصدر إلهام لكل من الشريكين.	
• تجعل الشــريكين أقدر على تجاوز الخالفات 	

والتحديات التي تواجه حياتهم الزوجية.
• هي البوصلة التي تحدد مسار الحياة الزوجية.	
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األهداف، المبادئ، خدمة المجتمع
مرتكــزات رؤيتـك نحــو زواج ذي معنى

• ما هي أهم أهدافك من الزواج؟ 	
• ما هي أهم المبادئ  أو القيم التي ستسعى لتثبيتها؟	
• كيف سيشّكل ارتباطك إضافة للمجتمع من حولك؟	
• مــا هــي أهــم األمــور التــي تحّقــق الهدف األســمى 	

لمشروع األسرة في تشكيل مجتمع قوي وصالح؟
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• نتقبل اختالفاتنا، نحترم بعضنا	
• نكافح ونبذل جهداً متواصاًل 	

لتحقيق استقرار أسرتنا
• ونتجاوز الخالفات بالتفاهم 	

والحوار الهادئ

نماذج مختلفة 
تساعدك في 
صناعة رؤيتك 

مع الشريك

) 1 (
• سعداء ونسعد اآلخرين	
• نطّور مواهبنا وقدراتنا 	

لعمل األفضل لنا ولمن 
حولنا

) 2 (
• بالعطاء غير المشروط 	

والمحبة
• ترتقي اسرتنا وتتطور 	

عالقاتنا
• ونعمل معا لتحسين 	

الواقع من حولنا
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• أسرة متماسكة، 	

متعاونة مع بعضها، 
تترك أثراً إيجابيًا أينما 

تكون
• وال تألو جهداً في 	

خدمة اآلخرين
• يتفانى جميع أفرادها 	

في إسعاد بعضهم
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• نبذل ما في وسعنا ونقدم 	

األفضل لصالح أسرتنا
• ترتكز عالقتنا على العطاء 	

والمحبة والصدق والتضحية
• نتواصل إيجابيًا مع بعضنا ومع 	

اآلخرين 
• نحترم االختالف فيما بيننا	
• نسعى لتسخير قدراتنا وصقل 	

مهاراتنا لتطوير مجتمعنا
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• نساعد بعضنا وندفع أنفسنا لعمل الخير	
• نحيا السالم ونعكسه على أسرتنا وعلى من 	

حولنا
• ال نسمح لالحباط أو الضيق أن يتحكم بقراراتنا	
• نتسلح باألمل ونتطلع لألفضل مهما كانت 	

التحديات
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• نجعل اهلل مركز حياتنا	
• نعمل ونضحي من 	

أجل صالح أسرتنا،
• ال نتشكى وال نتذمر،	
• ونزرع بذور الخير بين 	

الناس
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• احرص على وضع األهداف والمبادئ 	
وحــّدد األثــر اإليجابــي الــذي تــود أن 

تتركه للمجتمع من حولك.

• األهــم أن تعكــس الرؤيــة الصــورة 	
المثلــى التــي تطمــح أنت والشــريك 
أن تكــون عليهــا العالقــة الزوجيــة، 

فتدفع الطرفين لعمل األفضل.

• اســتخدم كلمــات محفــّزة إيجابية 	
ومفعمة بالمحبة أثناء صياغة رؤيتك 
بحيث تشــكل دافًعا لك وللشــريك 

في تحقيقها بحماس ونشاط.

تّذكـر..
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رؤية الزواج ليســت رؤيتك الخاصــة أو غاية أحالمك وما 
تفرضــه مصالحك لتحقيق ســعادتك الشــخصية،  بل 
هي رؤيتك أنت والشريك بما يحقق الصالح واالستقرار 
لــكل أفراد األســرة، وهي البذرة لســعادتك وســعادة 

(12) األسرة.



الرؤية تشــكل إنطالقة معنوية للشــراكة الزوجية، 
وقد يتم تطويرها وتحسينها مع توسع األسرة 
ووجــود األبناء، فيســاهم األبناء مــع اآلباء في 
صياغتها واالتفاق عليهــا، فتخلق أجواء الوحدة 

والتقارب بين جميع أفراد األسرة.
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• احرص أن تســتثمر أنت والشريك فترة اإلعداد للزواج في 	
تحديد الوجهة ووضع األهداف.

• ُقم بمراجعة الرؤية واألهداف مع الشريك بشكل دوري 	
لتعزز التزامك بها وتعالج أي خلل قد يطرأ على استقرار 

الحياة الزوجية.

• أن تعمــل جاهــداً لتحقيق أهداف الــزواج دون انتظار أي 	
توقعات من الشــريك ســيخلق مناخًا مفعمــًا بالمحبة 
والتفاني في األســرة. فتأكد أنك تبذل ما في وســعك 

دون انتظار مقابل من الشريك.

 (14)



األمثلة التالية تطرح نماذج 
ليوميات، تجارب ومواقف حياتية 

قــد يتعرض لهــا أي زوجين فــي حياتهما، 
ورد فعل كل من

 الزوج )    ( والزوجة )    ( ، في حال: 

1. )      ( لــم يتفــق الشــريكان علــى رؤية 
مشــتركة ولكل منهمــا رؤيتــه الخاصة 

حول العالقة الزوجية

2. )       ( اتفق الشريكان على رؤية مشتركة، 
وهي

كيف تساهم رؤيتك أنت والشريك
في توثيق العالقات ومواجهة الخالفات؟

)صالح األســرة هو ما يهمنا، نترفــع عن مصالحنا 
الشــخصية، ونســعى لتقديم األفضــل لبعضنا 
ولمــن حولنا، نســتخدم أحســن الكلمــات حين 
نتواصــل مــع بعضنا، نؤمــن أن التخطيــط الجيد 

كفيل بتنظيم أمورنا الحياتية(
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تضطــر الزوجــة للبقــاء فتــرات طويلة فــي رعاية األوالد بســبب غيــاب الزوج 
المتواصل في العمل لساعات متأخرة من المساء

بعد مرور فترة بســيطة من الزواج، اكتشف كل شريك ظهور بعض العادات 
السلوكية السلبية لدى كل طرف

زوجتــي تــردد دائمــًا بأنهــا تشــعر بالضيق 
واالنزعاج من عملي، ال أعرف ما الذي تتوقع 
منــي عملــه الرضائهــا، لــن أكتــرث لــردود 
فعلهــا، فمــا أقوم به هــو واجبــي لتأمين 

احتياجات األسرة.

زوجتــي ال ُتمهلني حتى أســتكمل حديثي، 
وهذا أمر مزعج ويشــعرني بعدم االحترام، 
وقــد يتعلــم األطفــال هــذه الســلوكيات 

الخاطئة.

علــّي التفكير مليًا في كيفيــة التوفيق بين 
عملــي وأســرتي، ســأقترح علــى زوجتي أن 
ترتــاح بعض األيام في األســبوع، وســأقوم 
أنا بدورها بعد رجوعي مباشــرة من العمل 

لتقليل العبء عليها.

ميزاتهــا  أبــرز  إلــى  زوجتــي  نظــر  ســألفت 
الجميلة، وخالل ذلك سأســاعدها في رؤية 
بعــض الســلوكيات الخاطئة التــي قد تؤثر 
ســلبًا على هــذا التميــز، وســأنتقى كلمات 

جميلة تترك أثراً إيجابيًا.

أشــعر باالنهــاك ومــن الصعــب االســتمرار 
بهذه الطريقة، عليه أن يشعر بما أبذله من 

جهد لرعاية أسرته.

أشــعر باإلحبــاط، فزوجــي عصبــي المــزاج، 
ســأنتهز الفرصــة المناســبة النتقــاده على 
تصرفاتــه التي تفتقد للحكمة وتشــعرني 

بالحرج أمام اآلخرين.

ســأفكر كيف يمكنني دعم زوجي دون أن 
أشــعره بأنني مرهقة، أعرف أن ما يقوم به 

ليس خياراً اختاره، وعلّي مساندته.

ســأختار وقتــًا مناســبًا للتحدث مــع زوجي 
حول ما يعتريه من توتر وضيق دائم، أشعر 
أنه يعاني من أمر ما،  ومن واجبي مساعدته 
لتجاوز هــذه الحالة، ســأحاول معه البحث 
في أسباب هذا التوتر الدائم ووضع الحلول 

المناسبة.
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يمر أحد الشــريكين بمرحلة صعبة نتيجة تجربة مؤلمة، يتأثر جو البيت ســلبًا 
انعكاسًا لهذه التجربة

فشــلت زوجتــي فــي عملهــا وتــم 
تســريحها، أخبرتهــا عدة مــرات بأنه 
لم يكن ليجدر بها أن تعمل في هذا 
المــكان الســيئ، فهذه هــي نتيجة 

عدم استماعها لنصائحي.

فقد زوجــي تجارته التــي بنينا عليها 
كل مشاريعنا وآمالنا، من المؤكد أن 
الحياة ســتكون صعبة علينا المرحلة 

القادمة.

أعتقــد أنها بدايــة لزوجتي في توظيــف طاقتها 
في مــكان آخر أفضــل، أعرف مقــدار ضيقها من 
التســريح، وســأحاول التخفيف عنها، وحثها على 
البدء في مشروع تستطيع فيه توظيف طاقاتها 

المتنوعة، أعتقد أن ما حصل فرصة وليس نقمة.

زوجي يحتاج لكل الدعم مني، سأحاول أن أقنعه 
بأنــه ال يوجــد شــيء اســمه فشــل مهمــا كانت 
الصعوبــات التي نمر  بها، بــل علينا أن نبذل جهدنا 
لتحســين الوضــع، الضيــق والحزن حاالت ســلبية 
ال تنفــع في شــيء.  علينــا أن ننظــر للتجربة على 
أنهــا فرصة نســتفيد منها ونبنــي عليها الخطط 

القادمة.

الرؤية ليست واجهة جمالية لتجميل صورة الزواج، 
بل هي الوجهة المثلى التي يتفق عليها الطرفان 

 لتقويم وتحقيق الرشد للعالقة الزوجية، 

وهــو ما يتطلب عماًل متواصــاًل وتضحية من قبل 
الشــريكين لتحقيقــه، فالنّية الحســنة دون عمل 

وجهد ال تكفي لبلوغ حياة زوجية رشيدة.
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يشعر الزوجان بعد فترة من الزواج بالفتور العاطفي، فالزوج يشعر أن زوجته ال تلبي 
احتياجاته، والزوجة تشعر أن زوجها ال ُيشعرها باألمان المطلوب

لكل شــريك وجهة نظر حيال تربية األبناء وكيفية التعامل مع عنادهم وتمردهم، 
مما ينعكس سلبًا أحيانًا على سلوكيات األبناء

تعبت وأنــا أقنع زوجتي بتغيير أســلوبها 
األبنــاء، فذلــك يجعلنــي مضطــًرا  مــع 
للتدخل والتصــرف بطريقة أفضل. أعلم 
أن ذلــك يزعجهــا ألنــي أكســر كالمها، 
ولكن علّي القيام بذلك في كل األحوال.

أشــعر أن زوجتــي تتحمــل مســئولية كبيــرة في 
تربيــة األبنــاء، فهي تّضحي كثيــراً،  ال بــد أن يكون 
لــي كأب دو ر أكبر، ســأجلس مــع زوجتي ونحاول 
معًا التعاون في تحمل المســئولية ووضع خطة 

موحدة للتعاطي مع سلوكياتهم الصعبة.

ال أعرف ما الذي دفعني لكل هذا الجفاء والقسوة مع زوجتي. 
فهي كزوجة تحتاج إلى الحنان والتواصل معي بشكل دائم، 
كان علــّي تخصيص وقت يومي للتواصل معها، فمن شــأن 
هذا التواصل والحنان أن يوثق عالقتنا الزوجية وُيشعر زوجتي 

باألمان وبأنه ال يوجد لدي ما أخفيه عنها.

ما يزعجني هو أن لزوجي طريقة هدامة 
فــي التعامل مــع األبنــاء، وكل ما أقوم 
بــه من جهود في تربيتهــم يذهب هباًء 

نتيجة سوء تصرفه.

أعتقد أنه آن األوان لنجلس أنا وزوجي ونتعاون في 
وضع خطة مشتركة لكيفية التعاطي مع األبناء، 
فاالتفاق فيما  بيننا على طريقة موحدة سيسهم 
حتمًا في التعاطي السليم مع أبنائنا، وسيسهم 
في أن تكون لكلمتنا كآباء،  القوة واألثر المطلوب.

بعد محاسبة نفســي ومراجعتها، أشــعر أنني تسببت كثيراً 
فــي فتــور العالقة بينــي وبيــن زوجي، هــو يحتاج كــزوج ألن 
يشــعر باالحترام والتقدير، كما يجب علّي تســديد احتياجاته 
األساســية واالهتمام أكثــر بالعالقة الحميمــة، فهي احدى 
أوجه التعبير الهامة عن المحبة التي افتقدها زوجي بســبب 

تقصيري. سأبذل جهدي لتحسين وإصالح كل ذلك.

زوجتي مشــغولة طــوال الوقت مــع األطفال، 
حتى األوقات التي أشــعر انني فيها بحاجة إلى 
العالقة الحميمة، فهي تحاول الهروب متعللة 
بأعــذار مختلفــة، هــي ترفضني فــي الحقيقة، 
وهذا ما يسبب لي القلق وعدم الشعور باالتزان.

أشــعر باألســى، رغــم أن زوجــي يبــذل جهــده، 
لكنني أشــعر بفقــدان األمان، فــال يخبرني بكل 
خصوصياتــه، وكلمــا تحدثت معه يســارع في 
غلــق الموضوع واالنشــغال عني بمهــام أخرى، 
أنا بحاجــة للتواصل معــه، فهذا يعزز شــعوري 

باألمان وبأّنني مصدر الثقة المؤتمن عنده.
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تنتاب األســرة أزمة مالية بســبب ســوء إدارة الموارد وعــدم التخطيط المالي 
الجيد

خصوصــًا  والضيــق،  بالتوتــر  أشــعر 
عندمــا ترمقنــي زوجتــي بنظراتها 
التي تشعرني بالتقصير حيال األزمة 

التي نمر بها.

ســأتفق مع زوجتي على خطة لترشيد االستهالك 
والصرف، وســأحاول جاهداً العمــل أوقات إضافية 
لتسديد احتياجات األسرة، فال  أود  أن تشعر زوجتي 
ولو للحظة أنني قد أتوانى في تســديد  احتياجات 

األسرة المالية.

يتهمني زوجي دائمًا باإلســراف وأن 
هذا يعد ســبب األزمــة المالية التي 
نمر بها، إنه يظلمني بذلك، ال أعتقد 
أننــي مســرفة، أنــا أحاول أن أســدد 
احتياجات جميع أفراد األسرة، فهو 
احتياجاتنــا،  تأميــن  المســئول عــن 

وعليه اإليفاء بذلك.

أعتقد أ ن األزمة المالية التي نمر بها هي جرس انذار 
ألن نعيد حســاباتنا ونضع مــن اآلن فصاعداً خطة 
محكمة للميزانية السنوية لألسرة،  هذا ما سيعيد 
األمــور إلى نصابهــا، فغياب خطة مالية مشــتركة 
األزمــة، سأســاعد زوجــي  إلــى ظهــور هــذه  أدى 
وأســنده قدر اإلمكان لتجاوز هذه األزمة، هو أحوج 
مــا يكون لي في هــذه الفترة، فهو يبــذل قصارى 
جهده وأقّدر له كل ما يفعله، سأطلع أوالدنا أيضًا 
بالوضع الحالي ليتســنى لهم مساندتنا في تجاوز 

ذلك بسالسة وُيسر.

حينما تواجه أنت وشريكك إحدى المواقف 
السابقة أو مواقف أخرى مشابهة، 

كيف ستتصرف؟
ما هو األسلوب األمثل الذي ستتبعه؟

أرصد آخــر 3 تجارب مــررت بها 
مع الشريك، وقّيم ردة فعلك 
أنــك  تعتقــد  هــل  تجاههــا، 
أتبعت األســلوب األمثــل الذي 
يحقق صــالح العالقة الزوجية 

وتوثيق عالقتك مع الشريك؟
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هل غيــاب الرؤية بيــن الطرفين فــي الزواج 
يعني بالضرورة عدم نجاح الحياة الزوجية؟

ال يمكن الجزم بأن عدم وجود رؤية يسبب فشاًل 
في الحياة الزوجية، إال أنه من المؤكد أن االتفاق 
على رؤيــة مشــتركة بيــن الشــريكين والعمل 
على تحقيقها ببذل الجهد والتضحية ســيقود  
بالفعل ألن تكون الحيــاة الزوجية ناجحة وذات 

معنى وليست حياة عشوائية أو تقليدية.
أسئلة 
و إجـابــات

هل يمكن وضع رؤية مشتركة بعد مرور سنوات على الزواج؟

نعــم يمكن، فبعض الشــركاء قــد ال يدركون أهمية تكوين رؤية مشــتركة 
بينهم إال بعد مرور ســنوات من الزواج يكون الزوجان قد تعرضا فيها للعديد 

من التجارب والمشاكل التي تعّزز أهمية وجود رؤية مشتركة.

إلى أي مدى تساهم الرؤية الزوجية في حل الخالفات بين الشركاء؟

تســاهم الرؤية الزوجية في حل الخالفات بين الشــركاء بنســبة كبيرة حين 
يتــم الرجوع لهــا كمرجعية لمعرفة أســباب الخالفات وحلهــا، ولكن حين 
تكــون الرؤية مجــرد واجهة جمالية دون العمل بمقتضــى ما تدعو اليه تلك 

الرؤية، فستكون الرؤية ليس أكثر من كلمات جوفاء وحبر على ورق.
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هل يمكن تطوير الرؤية بعد سنوات من الزواج؟

نعــم يمكن، وُيفّضل ذلــك خصوصًا بعد وصول العالقة الزوجية لمســتوى 
من النضج نظراً لاللتزام برؤية مشــتركة يشــعر فيهــا الطرفان في العالقة 
الزوجية بأنهما بحاجة إلى تحسين وتطوير حياتهما بوضع رؤية أفضل،  بحيث 
تدفعهمــا نحو التأثير فــي المجتمع بصورة أكبر، فمع وجود األبناء وتوســع 
األسرة يصبح من الضروري تطوير الرؤية بحيث يتم إشراك كافة أفراد األسرة 
في صياغتها واعتمادها، وهو ما يضفي أجواء المحبة والتعاون بين الجميع.

أكتب أهم القيم التي تود إدراجها في الرؤية بعد أن تتفق أنت والشريك 
عليها. الحظ أن تلك القيم ستكون مرتكزات للحياة الزوجية.

أكتب رؤيتكما أنت والشريك بعد أن تتفقا عليها 
)أحرص أن تكتبها بخط جميل(
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