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التعريف بالربامج
"البيت املكني" برامج الكوتشينغ الزواجي من أجل عالقة زوجية أكرث انسجاما ً
وتوافقاً.

الهدف من الربنامج
مساعدة املقبلني عىل الزواج واملتزوجني وتهيئتهم للحياة األرسية من
خالل تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم باملامرسات التي تؤدي إىل الحياة
الزوجية السعيدة.

أقسام الربنامج

برنامج
االختيار
الزواجي
السليم

برنامج
العالقة
الزوجية
املتينة

من هي الفئات املستفيدة من الربنامج

-

املقبلني عىل الزواج.

-

املتزوجني الراغبني بتحسني زواجهم.

-

األفراد الذين يعانون من املشكالت الزوجية.
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برانمج
الاختيار الزوايج
السلمي
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محاور الربنامج

أوالً :التهيؤ للزواج

ثانيا ً :اختيار رشيك
الحياة

ثالثا ً :إدارة فرتة
الخطبة

املحور األول :االستعداد للزواج
▪ االستعداد النفيس للزواج
(الجلسة األوىل)
التهيئة للزواج

▪ االستعداد املعريف للزواج
▪ إدراك معنى الزواج
▪ مسؤوليات الزواج وواجباته
مقياس االستعداد للزواج

املحور الثاين :اختيار رشيك الحياة
(الجلسة الثانية)
توضيح وتطوير
التصور الشخيص
عن الزواج

▪ التصور الشخيص عن الزواج
▪ األهداف املنشودة من الزواج
▪ الصفات املفضلة واملرغوبة يف الرشيك
▪ مراحل االختيار )1( :مرحلة البحث واالختيار

(الجلسة الثالثة)
معايري االختيار

-

معايري االختيار

-

التهيئة لالختيار

-

مشكالت االختيار

▪ مراحل االختيار )2( :مرحلة الرؤية والتفكري

وضوابط الرؤية

-

متى تقبل أو ترفض جلسة التعارف

واملقابلة

-

إدارة جلسة التعارف ،وإنجاحها

-

كيف تعرف بنفسك

-

كيف تتعرف عىل الرشيك

-

عىل ماذا يجب أن تركز
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▪ مراحل

االختيار:

()3

مرحلة

االستخارة

واالستشارة
(الجلسة الرابعة)
اتخاذ قرار االرتباط أو
إعادة البحث

-

كيفية االستخارة

-

كيفية االستشارة

▪ مراحل االختيار )4( :مرحلة القرار
-

مؤرشات االختيار السليم لرشيك الحياة

-

االنتقال الناجح للخطبة (يف حال اإلكامل)

-

االستفادة من التجربة (يف حال اإلنهاء)

مقياس االختيار الزواجي

املحور الثالث :إدارة فرتة الخطبة
(الجلسة الخامسة)
التعامل يف فرتة
الخطبة

▪ النتائج املرتتبة عن الخطبة
▪ التواصل يف فرتة الخطبة
▪ األمور التي يجب الرتكيز عليها يف فرتة
الخطبة مسؤوليات الزواج وواجباته
عالة
مقياس الخطبة الف ّ
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برانمج
العالقة الزوجية
املتينة
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محاور الربنامج

أوالً :الوعي
بالرشيك

ثانيا ً :ممكنات
العالقة الزوجية

ثالثا ً :تحديات
العالقة الزوجية

املحور األول :الوعي بالرشيك
(الجلسة األوىل)

▪ قيم الرشيك وغاياته

طبيعة الرشيك

▪ طبيعة الرشيك (سيكولوجية الرجل واملرأة)

والتعامل معها

▪ النمط الشخيص للرشيك وعاداته

(الجلسة الثانية)

▪ تحديد احتياجات الرشيك

احتياجات الرشيك
واالستجابة لها

-

االحتياجات العامة للرشيك

-

االحتياجات الخاصة للرشيك

▪ تلبية احتياجات الرشيك

مقياس الوعي بالرشيك

املحور الثاين :ممكنات العالقة الزوجية
▪ التسامح مع الرشيك
(الجلسة الثالثة)

▪ الصرب عىل الرشيك

قيم ومقومات

▪ قبول الرشيك

الحياة الزوجية

▪ التضحية من أجل الرشيك

الناجحة

▪ الرحمة للرشيك
▪ اإلخالص للرشيك

(الجلسة الرابعة)
األدوار الزواجية

▪ معادلة الحقوق والواجبات
▪ تحديد األدوار والنجاح فيها
▪ املوازنة بني األدوار

مقياس الوعي بقيم وواجبات وأدوار الحياة الزوجية
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▪ املؤرشات املؤدية للتوافق الزواجي

(الجلسة الخامسة)
مؤرشات التوافق
الزواجي

-

مؤرشات ما قبل الزواج

-

مؤرشات ما بعد الزواج

▪ أنواع االتصال بني الزوجني

(الجلسة السادسة)

عال مع رشيك الحياة
▪ التواصل الف ّ

مقومات التوافق

-

التعبري واإلصغاء

الزواجي

-

املصارحة واملكاشفة

▪ الحوار الناجح مع رشيك الحياة
مقياس أمناط االتصال الزواجي
مقياس الوعي مبعززات التوافق الزواجي

(الجلسة السابعة)
االنسجام والتناغم
الزواجي

▪ التناغم الجسدي بني الزوجني
▪ االنسجام العاطفي بني الزوجني
مقياس جودة الحياة الزوجية

املحور الثالث :تحديات العالقة الزوجية
(الجلسة الثامنة)

▪ أثر التنشئة والخربات السابقة عىل الزواج

أثر التنشئة والطبيعة

-

خربات الطفولة

-

الخلفية األرسية

عىل الزواج

-

الطبيعة النفسية

-

طريقة التفكري والتعاطي مع األمور

▪ مستويات الخالفات الزوجية
(الجلسة التاسعة)

▪ أسباب الخالفات الزوجية
-

مسؤوليات الحياة الزوجية واملنزل

الزوجية وأهم

-

إنجاب األوالد واالستعداد له

-

الضغوطات املادية والنفسية

أسبابها

-

اختالف القيم والغايات

-

الربود العاطفي وروتني الحياة اليومية

-

سوء التواصل

-

التدخالت الخارجية

الوعي بالخالفات
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(الجلسة العارشة)

▪ التعامل مع الخالفات الزوجية

التعامل مع الخالفات

▪ إدارة االنفعاالت الذاتية

واالنفعاالت

▪ احتواء انفعاالت الرشيك

(الجلسة الحادية
عرش)
حل املشكالت

▪ حل املشكالت بني الزوجني
▪ االستشارة والتحكيم الخارجي يف الخالفات
الزوجية
▪ التفكري من منظور الرشيك وفهم موقفه

(الجلسة الثانية عرش)
التسامي عىل
املشكالت والخالفات

أثناء املشكلة
▪ معالجة

مخاوف

الناتجة

الرشيك

عن

املشكلة وتجاوز آثار املشكلة
▪ وضع خطة لتاليف املشكلة ومعالجة
أسبابها لكيال تتكرر يف املستقبل

مقياس التسامي عىل املشكالت والخالفات الزوجية
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من يستطيع تقديم الربنامج
-

املرشدون النفسيون ،واالجتامعيون ،والرتبويون.

-

العاملون يف املؤسسات التي تقدّم الدعم االجتامعي أو النفيس أو
القانوين لألزواج.

-

املدربون املعتمدون يف مجال العمل الرتبوي والنفيس واالجتامعي.

الرشوط املطلوب توافرها يف
مقدمي الربامج
-

أن يكون متزوجا ً.

-

أن يكون عمره أكرث من  30عاما ً.

-

أن يكون مشاركا ً يف برنامج أساسيات الكوتشينغ.

-

أن يكون حاصالً عىل إجازة جامعية (عىل األقل).

-

أن يكون تخصصه الدرايس يف مجال اإلرشاد النفيس ،أو الرتبية ،أو علم
االجتامع ،أو القضاء الرشعي.

كيف يتم التأهيل عىل تقديم الربنامج
وذلك من خالل الربنامج التأهييل للميرسين يف الكوتشينغ الزواجي:
برنامج أساسيات
الكوتشينغ

وهو برنامج ميتد عىل ثالثة أيام تدريبية ،للتأسيس وفق
إطار عمل الكوتشينغ ،وهو موجه ملن ليس لديه أية خربات
سابقة يف مجال الكوتشينغ.

برنامج إعداد امليرس

وهو برنامج ميتد عىل ثالثة أيام تدريبية ،ويهدف لتأهيل

يف أدوات

املشاركني بالربنامج عىل تقديم أدوات الكوتشينغ

الكوتشينغ الزواجي

الزواجي للمستفيدين (املقبلني عىل الزواج ،املتزوجون).
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عىل ماذا يحصل ميرسي
الربنامج

-

مادة أساسيات الكوتشينغ.

-

أدوات الكوتشينغ الزواجي (نسخة امليرس)

-

عدد من أدوات الكوتشينغ الزواجي (نسخة املستفيدين)

-

امليرس يف برنامج الكوتشينغ الزواجي من هورايزن لرينينغ
شهادة
ّ
الربيطانية.

مكونات مواد الربنامج

دليل امليرس
دليل املشارك
العروض التقدميية
املقاييس
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