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 الملخص

في العموم الشرعية لتنمية بعض تعميمية إعداد تصور لوحدة إلى  الحالية الدراسةىدفت 
 ؛لدى طالبات الصف الثالث الثانوي لمحياة الزوجيةلإلعداد لميارات الحياتية المتطمبة ا

لمحياة الزوجية لإلعداد المتطمبة تم إعداد قائمة بالميارات الحياتية ىذا اليدف ولتحقيق 
 ساسية لمميارات الحياتيةأثالثة محاور وتضمنت القائمة  ،الالزمة لطالبات المرحمة الثانوية

 (68) اتفرع مني( سريةزمات الالضغوط وال إدارة  ،ثناء الزواجأ ،)ما قبل الزواج :وىي
حميل محتوي كتب لت ،المنيج الوصفي التحميمي ةمت الدراساستخدو  ،فرعية ةميار ا و موضوعً 

مدى إلى  لمتوصل ؛(العموم الطبيعية مسار) مصفوف الثالثة بالمرحمة الثانويةالعموم الشرعية ل
عدة إلى  الدراسة توصمتوقد  ،لمحياة الزوجيةلإلعداد لمميارات الحياتية المتطمبة تضمينيا 

تمك الميارات في محتوى كتب العموم الشرعية بشكل قصور في تضمين  وجود :ىمياأنتائج 
 مقرر محتوى فيو  %(76457) 1ن والتفسير آفي محتوى القر  حيث بمغت نسبتيا ،عام

توحيد ال محتوى مقرروفي  (%9:479) 1الفقو  مقررمحتوى  وفي %(91496) 1الحديث 
ضوء تمك النتيجة تم وضع التصور المقترح لموحدة التعميمية بعنوان وفي  %(94:5;) 1

 عدد من التوصيات والمقترحات4وتقديم  ،والتطبيق(ظرية نال)السعادة الزوجية بين 
  الزوجية المرحمة الثانويةحياة عداد لماإل، الميارات الحياتية: الكممات المفتاحية
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A Proposed Religious Education Course Predeveloping Some 

Secondary School Girl-Students’ Future Marital Life Skills  

(Natural Sciences Stream) 
 

 A study paper submitted by: 

           izhQu-Dr. Asma M Al                                    Murady A Alshkarah 

 College of Education College of Education 

University King Saud King Saud University 

Abstract 
This study aimed to recommend a proposal to initiate a religious 

education course to help develop some important life skills that graduating 

secondary-school girl-students necessarily need for their future marital lives. 

To achieve the goal of the study, the researcher prepared an inventory of 

essential marital life skills, covering three themes: Premarrige, Intramarital 

Life & Domestic Issues Management. Additionally, the study addressed (46) 

marriage-related subthemes.     

Using the descriptive-analytical method, the study vetted the components 

of existing religious education textbooks (under Natural Sciences) throughout 

the secondary school stage for evidence, if any, of references to or inclusions 

of future marital life skills.  

The findings of the study revealed the following facts: 

- There is hardly a notworthy mention of future marital life skills in 

religious education textbooks.  

- The percentual rate of references to future marital life skills in Quranic 

Exegesis textbooks is 54.35%.  

- The percentual rate of references to future marital life skills in Hadeeth 

(Prophet’s Traditions) textbooks is 71.74%. 

- The percentual rate of references to future marital life skills in Fiqh 

(Jurisprudence) textbooks is 78.27%. 
- The percentual rate of references to future marital life skills in Tawheed 

(Monotheism) textbooks is 97.83%. 

 

Accordingly, the study recommended launching an educational course 

entitled “Marital Bliss: Theory and Practice”. In addition, the study included a 

number of other relevant recommendations and suggestions. 

 

Keywords: Life Skills, Marital Life Predevelopment, Secondary 

School Stage. 
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 المقدمة:

فيي ال تقتصر  ؛الى عمى جميع الكائناتسنيا اهلل تع لزواج سنة إليية وحاجة فطريةا
 َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَمْقَنا :عمى ذلك في قولو تعالىن الكريم آالقر  وقد نص ،دون آخر عمى نوع

ا  الَِّذي َخَمَق اْلَْزَواَج ُكمََّياُسْبَحاَن  :قولو تعالىو  );6)الذاريات:  َزْوَجْيِن َلَعمَُّكْم َتَذكَُّرونَ  ِممَّ
من سنتو سبحانو في النبات قولو و  (،58 يس:)  تُْنِبُت اْلَْرُض َوِمْن َأْنُفِسِيْم َوِممَّا اَل َيْعَمُمونَ 

يتعمق  أما ما (9)الشعراء:  اْلَْرِض َكْم َأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِريمٍ إلى  َأَوَلْم َيَرْوا :تعالى
ْأِن اْثَنْيِن َوِمَن اْلَمْعِز اْثَنْيِن ُقْل  :بالحيوان فقد ذكر اهلل تعالى في كتابو َثَماِنَيَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّ

ا اْشَتَمَمْت َعَمْيِو َأْرَحاُم اْلُْنَثَيْيِن َنبُِّئوِني ِبِعْمٍم ِإْن  َم َأِم اْلُْنَثَيْيِن َأمَّ  ُكْنُتْم َصاِدِقينَ آلذََّكَرْيِن َحرَّ
َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم  :وفيما يتعمق باإلنسان فقد قال تعالى ،(165النعام: (

 وأيضًا قولو (،1)النساء:  ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساءً 
ْوَجْيِن الذََّكَر َواْلُْنَثى :تعالى  4 (67النجم: ( َوَأنَُّو َخَمَق الزَّ

أىميةة الةزواج وضةرورتو لخيةر الفةرد والجماعةة حتةى كةان مةن إلى  القرآن الكريم كدأ وقد
ةةن َقْبِمةةَك وَجَعْمَنةةا َلُيةةْم قةةال تعةةالى  سةةنن سةةائر النبيةةاء والمرسةةمين4 َأْزَواًجةةا وَلَقةةْد َأْرَسةةْمَنا ُرُسةةاًل مِّ

يَّةً  يضةا أ (،5)النسةاء:  النَِّسةاءِ َما َطاَب َلُكةْم ِمةَن  َفاْنِكُحواتعالى كما قال (، 71 الرعد:)  وُذرِّ
 فعةن عبةداهلل بةن مسةعود قةال لنةا رسةول اهللالشباب عمى الةزواج عنةد المقةدرة  الرسول  حث
 :"4 "لمبصةر وأحصةن لمفةرجتةزوج فننةو أ ةض مةنكم البةاءة فمي يا معشر الشباب مةن اسةتطاع

   4(156/7الجماعة من حديث بن مسعود كتاب النكاح ) )رواه
ووضةةع لةةو أحكامةةو  ،السةةرةر ةةب فيةةو لتكةةوين و  ،الةةزواج عمةةىي سةةالمديننةةا اإل كمةةا حثنةةا

إذ  ،مةةثر فعال وبعيد المدى في حياة الفةرد والأتكون ذات  ووضح ما فيو من فضائل و ثمرات
امةتن بيةا عمةى عبةادة واختارىةا ليةم لتسةتقر بيةا الحيةاة  ،وياتةآية مةن آو  ىي نعمة من نعم اهلل

 :فةي كتابةو الكةريمسةس متينةو مةن المةودة والرحمةة قةال تعةالى أوتثبت فطرة اهلل واقامتيةا عمةى 
 ةَودًَّة َوَرْحَمةًة  ِإنَّ ِفةي َوِمْن آَياِتِو َأْن َخَمَق َلُكم مِّْن َأنُفِسةُكْم َأْزَواًجةا لَِّتْسةُكُنوا ِإَلْيَيةا َوَجَعةَل َبْيةَنُكم مَّ

َأَمةا َوالمَّةِو ) :فةي قولةو يضةا سةنة المصةطفى أو ىو ( 71: )الروم َذِلَك ََلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَُّرون
النَِّسةاَء َفَمةْن َرِ ةَب َعةْن ِإنِّي َلَْخَشةاُكْم ِلمَّةِو َوَأْتَقةاُكْم َلةُو َلِكنِّةي َأُصةوُم َوُأْفِطةُر َوُأَصةمِّي َوَأْرقُةُد َوَأتَةَزوَُّج 

 4متفق عميو (ُسنَِّتي َفَمْيَس ِمنِّي
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الولةةى الخميةةة  دوالتةةي تعةة السةةرةعمةةى الةةزواج لتكةةوين  سةةالمممةةا سةةبق يتضةةح حةةرص اإل
بةد مةن تييئةة المقبمةين عمةى  لةذلك كةان ال: فصةاميالبناء المجتمع يقوى بتماسكيا ويضعف بان

دراكلفيةةم الةةزواج  مكوناتةةو وأساسةةياتو التةةي يبنةةي عمييةةا، و  والحقيقةةي لمةةزواج وأىميتةة ىالمعنةة وا 
فييةا وأيضًا متطمباتو، وذلك من أجل الحفاظ عمى الحياة الزوجية واستقرارىا، وتجنب ما يحةدث 

 من مشكالت4
خطاطبةةةة  دراسةةةة وىةةةذا مةةةا أكةةةدت عميةةةو عديةةةد مةةةن الدراسةةةات والبحةةةوث السةةةابقة، منيةةةا

( التةةي ىةةدفت إلةةى قيةةاس أثةةر التةةدريب عمةةى رخصةةة القيةةادة السةةرية فةةي خفةةض قمةةق 7119)
المسةةتقبل وتحسةةين الكفةةاءة الذاتيةةة لةةدى المقبمةةين عمةةى الةةزواج بمدينةةة الريةةاض، فقةةد أظيةةرت 
النتائج فعالية برامج التدريب عمى رخصة القيادة السرية بدرجة مرتفعةة4 كةذلك دراسةة سةميمان 

التي قام فييا بنعداد برنامج إرشادي لمتعةرف عمةى مقومةات االسةتقرار الزواجةي لةدى ( 7119)
عينةةة مةةن الشةةباب السةةعوديين المقبمةةين عمةةى الةةزواج اشةةتمل عمةةى ثةةالث أبعةةاد ىةةي )المقومةةات 

( فقةةرة، وقةةد 16مقومةةات مةةا بعةةد الةةزواج( مقسةةمة إلةةى ) -مقومةةات مةةا قبةةل الةةزواج  -العامةةة 
 المقومات التي اشتمل عمييا البرنامج اإلرشادي4 أشارت النتائج إلى أىمية

( التي أشارت إلى أن نسبة كبيرة من أىةل الخبةرة فةي 7118كذلك نتائج دراسة الخرافي )
المحةةاكم يةةرون أن المقبمةةين عمةةى الةةزواج بحاجةةة إلةةى إرشةةاد قبةةل الةةزواج4 أمةةا دراسةةة الشةةقيرات 

ثيف الةدورات التوعويةة واإلرشةادية ( فقد أوصت بضرورة العمل عمى تك7118والرشود وعودة )
 لممقبمين عمى الزواج4

( ضةةرورة تفعيةةل توصةةية مجمةةس 7117كمةةا كةةان مةةن ضةةمن توصةةيات دراسةةة السةةبتي )
الشورى بنلزام المقبمين والمقةبالت عمةى الةزواج باالنضةمام إلةى دورات تدريبيةة قبةل عقةد القةران 

احتياجةاتيم المعموماتيةة والمياريةو، والمساعدة عمى ذلك من خالل توفير حقائةب تدريبيةة تمبةي 
 إلى جانب توفير مدربين ماىرين في ىذا المجال 4 
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( التةةي ذكةةرت أن حةةاالت التفكةةك السةةري والطةةالق والعنةةف 7111) دراسةةة الغامةةديأمةةا 
السةةري و يرىةةا مةةن المشةةكالت السةةرية مةةاىي إال نتيجةةة  يةةاب الةةوعي السةةري وفيةةم الحيةةاة 

الةةذي يعتبةةر مقوًمةةا مةةن مقومةةات زيةةادة الةةوعي  تأىيةةل الشةةباب بضةةرورةوصةةت أالزوجيةةة، لةةذا 
   4استمرار ونجاح الحياة الزوجيةإلى  السري، والذي بدوره يؤدي

( التةةةي أجريةةةت عمةةةى عينةةةة مةةةن السةةةيدات 1679السةةةباعي )و  الجميلدراسةةةة عبةةةد مةةةاأ
أوصةت الدراسةة بضةرورة توعيةة الجيةل  فقةد ة جةدة بالمممكةة العربيةة السةعودية،المطمقات بمدين

ضرورة إدخال مةنيج تثقيفةي إلزامةي و المقدم عمى الزواج بكيفية بناء الكيان السري ومقوماتو، 
ضمن المقررات الدراسية فةي مراحةل التعمةيم المختمفةة يوضةح أسةس العالقةة الزوجيةة السةميمة، 

 ل4وكيفية الحفاظ عمييا وتنميتيا عمى أسس من االحترام المتباد
كمةا الةزواج، المقبمةين عمةى  عةدادإأىميةة  الدراسةات السةابقة عمةى يتضح تأكيدمما سبق 

أن عةةدم إلمةةام الفتيةةات المقةةبالت عمةةى الةةزواج إلةةى  والدراسةةات السةةابقة نتةةائج البحةةوثشةةارت أ
العديةةد مةةن المشةةكالت والتةةي مةةن أخطرىةةا مشةةكمة الطةةالق، إلةةى  بمسةةئولياتو وميامةةو قةةد يةةؤدي

وظيةور  السةرةالذي يعد أبغض الحالل عند اهلل عز وجل، ويعتبر أول خطةوة فةي طريةق تفكةك 
إلةى  التةي أشةارت( 7119الشةبيب ) دراسةة ليةو نتةائجإشةارت أمةا  االجتماعية4 وىةذاالمشكالت 

 كمةاأن  البية الشباب السعودي ليس لةدييم معمومةات عةن البةرامج التأىيميةة لمةا قبةل الةزواج، 
أنيةةم أكةةدوا عمةةى احتيةةاج المقبمةةين عمةةى الةةزواج لمبةةرامج التأىيميةةة قبةةل عقةةد القةةران، ممةةا يعنةةي 
مؤشةةرًا قوًيةةا عمةةى وعةةي الشةةباب بأىميةةة ىةةذه البةةرامج، ويةةدل عمةةى وجةةود وعةةي لةةدى الشةةباب 

 كالت التي تقع بعد الزواج والر بة في تفادييا4بالمش
أن عةةةدم إدراك الةةةزوج أو الزوجةةةة إلةةةى  (7117المعمةةةري )كةةةذلك أشةةةارت نتةةةائج دراسةةةة  

 لسباب المؤدية لمطالق4االسرية من أىم الزوجية و لحقوق الشريك وحقوق الحياة 
الجيةةل أن أبةةرز أسةةباب الطةةالق ىةةو إلةةى  (7117د توصةةمت دراسةةة المجةةالي )يًضةةا فقةةأ

بالحيةةاة الزوجيةةةة، لةةةذا فقةةد أوصةةةت الدراسةةةة بضةةرورة تبصةةةير الةةةزوجين عمةةى الحيةةةاة الزوجيةةةة 
كسابيم القدرة عمى حل صراعاتيم المختمفة  4ليتفيموا طبيعة مشكالتيم وا 

 ن  البية الشباب المقبمين عمىأتأكيد نتائج الدراسات السابقة عمى مما سبق يتضح 
العديد من إلى  يؤدي الزواجية مماالحياة  الكافية عن متطمباتالزواج ليس لدييم المعمومات 

  4الطالق المشكالت منيا مشكمة
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الزيةادة المطةردة فةي  حيةث ؛العةدل السةعوديةوزارة حصةائيات إنتةائج و عمية كةدتأما وىذا 
 حاالت الطالق خالل السنوات الخيرة في المجتمع السعودي بحسب الجدول التالي: 

 (1جدول )

 حبالد انطالق في انًجتًع انسعىدي حصبئيبدإ

 عدد حبالد انطالق انسنخ

 448,34 هـ1435

 468363 هـ1436

 538634 هـ1436

 568465 هـ,143

 5,8344 هـ1434

)الييئة العامة  (،7117 (، )الييئة العامة لإلحصاء،7116 )الييئة العامة لإلحصاء،
 (:711 )الييئة العامة لإلحصاء،(، 7119 (، )الييئة العامة لإلحصاء،7118 لإلحصاء،

العوامل المؤثرة من  مجموعةإلى  توصمتمن البحوث والدراسات التي  عديدلذلك أجريت 
والشواشرة  ريشمدراسة الغو ، (7118بو زنط )أ دراسة منيافي ارتفاع معدالت الطالق، 

دراسة و (، 7117دراسة المعمري )، و (7118)والرشود وعودة  دراسة الشقيراتو  (،7118)
 4(7116دراسة خضير )و  (،7117دراسة زىران وأبو جمبان وىياجنة )و (، 7117المجالي )
حتى تستمر العالقة الزوجية في جو من السةكون واالسةتقرار كةان مةن الضةروري وجةود و 

مةةن  امنيمةة ومةةا لكةةل الزوجيةةة،بمسةةؤوليات ومتطمبةةات الحيةةاة  مةةن الةةزوجينلكةةل معرفةةة كافيةةة 
وتجنةب  وتماسةكيا،وذلك مةن أجةل الحفةاظ عمةى الحيةاة الزوجيةة و ما عميو من واجبات  حقوق

 4من مشكالت يحدث فيياما 
تنمية الميارات الحياتيو والتةي تعةد إلى  االىتمام العالمي بالتعميم الذي ييدف ونظرا لتزايد

لةذا  ؛الطالةب إعةداًدا شةاماًل لمحيةاة فةي إعةداد المعاصةرة لممسةاىمةىداف الرئيسة لمتربية من ال
 هضرورة تعميم ىةذ خيرة اىتماميا الشديد عمىنوات القميمية في السالمنظمات الدولية واإل تركز

دماجيةةةا فةةةي المنةةةاىج الدراسةةةية مةةةن خةةةالل مواقةةةف تربويةةةة وتعميميةةةة واجتماعيةةةة  الميةةةارات وا 
 4(8;;1)اليونسكو 
أن الحاجة لتعمم الميارات الحياتيةة قةد تضةاعفت فةي  (;711عميو الناجي ) ما أكدوىذا 

بيئةةةة الطةةةالب عامةةةة، وفةةةي بيئةةةة المممكةةةة العربيةةةة  المتغيةةةرات المسةةةتجدة والحادثةةةة عمةةةى ظةةةل
السعودية خاصة ومنيا: سةيولة التواصةل مةع العةالم ومةع أفكةار اَلخةر عبةر القنةوات الفضةائية 

لقيمي، وىو صورة جديةدة لالسةتعمار الفكةري والشبكة العنكبوتية العالمية و يرىا، واالستيداف ا
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 والغزو الثقافي4
الحياتيةة فةي  دراج الميةاراتإمريكية بضةرورة لوصت إحدى الدراسات في المدارس اأ كما

العمميةةة  مواقةةف حيةةاتيممةةن التفاعةةل بنيجابيةةة فةةي  المنةةاىج الدراسةةية حتةةى يسةةتطيع الطةةالب
(Gamble , 20064) 

بمفيوميا الحديث لم تعد قاصرة عمى تنمية المعمومات المناىج الدراسية ن ونظرا ل 
الحياتية  والمعارف لمطالب فحسب، بل أصبحت تنظر لمتطمبات العصر وتيتم بالميارات

وتوسيع دائرة نشاطيم وتنمية إبداعيم؛ لذا كان من الضروري  المتعممين بحاجاتالمرتبطة 
 الزوجية4لمحياة لإلعداد طمبة المتالحياتية تضمين ىذه المناىج بالمعارف والميارات 

 مراحل السمم التعميمي، والتي تعنيمرحمة التعميم الثانوي من أىم  ومن منطمق أن
بنكساب المتعممين الحقائق والمفاىيم واالتجاىات، كما أن مناىجيا تعد من الولى بالدرجة 

أىم وسائل التربية التي يعتمد عمييا المجتمع في توفير الخبرات المتعددة التي تمكن 
المتعممين من اكتساب معارف وميارات تؤىميم لمواصمة تعميميم، فقد أصبح من الضروري 

في  لإلسيام الزوجيةياتية المتطمبة إلعداد الفتاة لمحياة تضمين مناىجيا بعض الميارات الح
عميو وثيقة سياسة التعميم : نصت وىذا ما دوارىا المستقبمية بنجاحأالقيام ب مساعدتيا عمى

سري ( والتي كان من ضمن أىدافيا تحقيق الوعي ال1618) في المممكة العربية السعودية
 4ية سميمةإسالملبناء ُأسرة 

من مكانة تميزىا عن  يرىا من المناىج الدراسية  تحتمو مواد العموم الشرعيةونظرًا لما 
ىدافيا وتبني محتواىا من مصادر ربانية وقواعد شرعية حيث تيدف أالخرى لكونيا تستمد 

روح  ي واع يالئمإسالمبناء الشخصية المسممة القوية التي تتمتع بفكر تربوي  إلىصميا أفي 
بنعتبارىا الخمية  ،السرةخدمة الولى تستيدف في المرتبة و  والعصر ويتسق مع تطورات

، وذلك لكونيا تسمح بتناول العديد من المفاىيم المرتبطة بالقضايا المعاصرة ،لممجتمعالولى 
من أنسب المناىج التي تحقق أىداف التربية في تناوليا لمميارات الحياتية  دلذا فيي تع

( بضرورة 7118الخرافي )دراسة  بو أوصت وىذا ماية محياة الزوجللإلعداد  المتطمبة
استحداث مقرر دراسي إلزامي يدرس لمطمبة العالقات السرية، وتضمين مناىج التربية 

 اإلسالمية اَليات والحاديث التي تحث عمى حسن العشرة بين الزواج4
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في جميع مراحل  السرةإدخال فقو  بضرورة( 7117)بممييوبكما أوصت دراسة  
بنضافة مادة قانونية تنص عمى الكفاءة في الزواج كعامل من عوامل  كما أوصت ،التعميم

 مع مراعاة معايير الكفاءة بما فييا المور المستجدة 4 ،السرةاستقرار 
 :الدراسةمشكلة 

وىةةةذا مةةةا أكةةةدت عميةةةو  مطمةةةب أساسةةةي، لمحيةةةاة الزوجيةةةة أىميةةةة إعةةةداد الفتةةةاة وتييئتيةةةا
أيضةةًا و لتحقيةةق ذلةةك  مةةن خةةالل توصةةميا لةةبعض الميةةارات الحيةةاة المتطمبةةة السةةابقة الدراسةةات

طالبةةات  وليةةإمةةا تحتةةاج إلةةى  لمتوصةةل نتيجةةة الدراسةةة االسةةتطالعية التةةي قامةةت بيةةا الباحثتةةان
مةن  الزوجيةة وذلةكلمحيةاة لإلعةداد مةن ميةارات حياتيةة متطمبةة  (عينة البحث)المرحمة الثانوية 

عةن الموضةوعات المقترحةة التةي يجةب أن تمةم بيةا  امفتوًحة خالل تطبيق استبيان تضمن سةؤاالً 
ينةةة عمةةى ع ةالشخصةةي الفتةةاة لتييئتيةةا لحيةةاة زوجيةةة ناجحةةة، وقةةد تةةم التطبيةةق بةةنجراء المقابمةةة

ائيات أولياء أمور ومعممةات ومشةرفات العمةوم الشةرعية والخصةاستطالعية تكونت من طالبات و 
(، والجةدول التةالي يوضةح عةدد 777وقةد بمةع عةددىا )، االجتماعيات وطبيبات النسةاء والةوالدة

 االستطالعية 4 العينةأفراد 
 (2جدول )

 انعينخ االستطالعيخأفراد عدد 

 انطبنجبد
أونيبء 

 األيىر
 انًطهقبد

يعهًبد 

انعهىو 

 شرعيخ

يشرفبد 

انعهىو 

 شرعيخ

األخصبئيبد 

 االجتًبعيبد

طجيجبد 

اننسبء 

 وانىالدح

65 24 131 16 5 6 4 

العديد من  العينة عمىأفراد  منى الغالبية العظم جماعإإلى  نتائجياوقد أشارت 
  (1 )ممحق الزوجية4لمحياة لإلعداد الحياتية المتطمبة الميارات 

مما سبق يتضح أىمية وضرورة تضمين مناىج المرحمة الثانوية لمميارات الحياتية 
رتقاء وذلك لال  ،العموم الشرعيةىامة لتطوير مناىج  الزوجية كخطوةلمحياة لإلعداد المتطمبة 

 4ة بالحياة الزوجيةطالطالبات عن الميارات الحياتية المرتب وميارات واتجاىاتبمعمومات 
العموم  )مسارالثانوية  الشرعية لممرحمةإال أن محتوى كتب العموم وبالر م من تمك االىمية 

وذلك نتيجة لمتحميل المبدئي الذي قامت بو  ؛تمك الميارات تتضمن معظم لم الطبيعية(
 4 تمك الكتب الباحثتان لمحتوي
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العموم الشرعية مناىج  قصور محتوىفي  ةالحالي لدراسةمشكمة اومن ىنا تحددت 
تطمب حل و  الزوجية، ةلمحيالإلعداد  لمتطمبةلممرحمة الثانوية في تضمينيا لمميارات الحياتية ا

 التالي: التساؤل الرئيس ىذه المشكمة اإلجابة عن
الحياتية المتطمبة لميارات لتنمية بعض االشرعية التصور المقترح لوحدة في العموم ما 
   الثانوي؟لدى طالبات الصف الثالث  لمحياة الزوجيةلإلعداد 

 اَلتية:ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس السئمة 
لالزمة لطالبات المرحمة وا لمحياة الزوجيةلإلعداد المتطمبة  ما الميارات الحياتية 14

 ؟الثانوية
 الطبيعية(العموم  الثانوية )مساربالمرحمة  العموم الشرعيةكتب  محتوىتضمين ما مدى  74

 الزوجية؟لمحياة لإلعداد لتمك الميارات الحياتية المتطمبة 
الميارات  تنمية بعضيمكن ان تسيم في في العموم الشرعية ما التصور المقترح لوحدة  54

)مسار  لدى طالبات الصف الثالث الثانويالزوجية  لمحياةلإلعداد المتطمبة الحياتية 
  ؟العموم الطبيعية(

 :الدراسةأهداف 
 لطالبات  ةالالزمو لمحياة الزوجية لإلعداد المتطمبة قائمة بالميارات الحياتية إلى  التوصل

 مناىج العموم الشرعية4 محتوىمن خالل  المرحمة الثانوية
  مسار العموم  بالمرحمة الثانويةالعموم الشرعية تحديد مدى تضمين محتوى كتب(

المرحمة والالزمة لطالبات  حياة الزوجيةمللإلعداد المتطمبة لمميارات الحياتية  الطبيعية(
 الثانوية4

  لإلعداد المتطمبة الحياتية  بعض الميارات الشرعية لتنميةالعموم وضع تصور لوحدة في
  4)مسار العموم الطبيعية(الثالث الثانوي طالبات الصف الزوجية لدىلمحياة 
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  :الدراسةأهمية 
عةداد لمحيةاة اإلجادة لمتعرف عمةى متطمبةات  كونيا محاولة الدراسة في هأىمية ىذتمثمت 

 :  الدراسة في هالزوجية4 وقد تفيد نتائج ىذ
 عداد لمحياة المتطمبة لإل بالميارات الحياتية المرحمة الثانويةتوى وعي طالبات رفع مس

 4 عمى القيام بمسؤولياتيم مستقبالَ قد تعينيم  والتي الزوجية
  لمطالبات المقبالت عمى الزواج في مستيل حياتين من أجل  المعمومات والمياراتتقديم

 تحقيق حياة زوجية أفضل4
  بما يسيم في إعداد الفتاة  الشرعية لتطويرىاإعادة النظر في محتوى مناىج العموم

  4لممشاركة الفعالة في الحياة السرية
 في اقتراح الموضوعات التي ير بن في دراستيا عند  لمطالبات لممشاركةتاحة الفرصة إ

 تطوير المناىج الدراسية4
  تزويد القائمين عمى تطوير مناىج العموم الشرعية بالمممكة العربية السعودية ببيانات

 التطوير4تفيدىم في عممية 
 :الدراسةحدود 

  والالزمة لطالبات المرحمة  لمحياة الزوجيةلإلعداد المتطمبة قائمة الميارات الحياتية
 4ليياإالثانوية والتي تم التوصل 

  مقررة وال (،ىة1661 - ;4165 )الثانوية طبعة لممرحمة الشرعيةالعموم كتب  ىمحتو
نسانية الشتماليا ر العموم اإل مقررات مساإلى  دون التطرق الطبيعية(،العموم مسار ) ىعم

 الزوجية4إلعداد لمحياة لمعظم الميارات الحياتية المتطمبة  عمى
 االستراتجيات و وموضوعات الوحدة  الىداف) قتصر التصور المقترح لموحدة عمىا

التفصيمي  ىالمحتو إلى  التطرقولم يتم  التقييم(وسائل و  التعميمية النشطةو  التدريسية
 4لمدروس
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   :اسةرمصطلحات الد
بأنيا مجموعة الميارات المرتبطة  (;19 :7111وبسام ) إسماعيلعرفيا  الميارات الحياتية:

بالبيئة التي يعيش فييا المتعمم ويتعمميا بصورة مقصودة عن طريق مروره بخبرات 
منيجية تكنولوجية تعينو عمى مواجية المواقف والتحديات، وتتمثل تمك الميارات في 

، الوقتإدارة حل المشكالت، وميارات التواصل، وميارات السالمة والمان، وميارات 
عرف الميارة  ( فقد:7 :7117أما مازن ) وميارات االقتصاد، وميارات اتخاذ القرار4

الحياتية بأنيا القدر الالزم لممتعممين من الميارات الالزمة ليم لممارسة حياتيم اليومية 
دارة ونشاطاتيم الحياتية مثل ميارة اتخاذ القرار، و  دارة الوقت والجيد والمال، و ا  مواقف ا 

جراء عمميات التفاوض وميارات االتصال، وميارة التفاعل الناجح مع الصراع،  وا 
 4اَلخرين

فسةةية نبأنيةةا قةةدرات  –وفقةةا لمنظمةةة الصةةحة العالميةةة  –وقةةد عرفةةت الميةةارات الحياتيةةة 
يمكةةةن الشةةةخص مةةةن التعامةةةل بفعاليةةةة مةةةع متطمبةةةات وتحةةةديات الحيةةةاة  يجةةةابي تكيفةةةيإلسةةةموك 
خةرين الكفاءات النفسةية االجتماعيةة وميةارات التعامةل مةع اليضا مجموعة من أوىي  اليومية،

كيةةةر والتف المشةةكالت،وحةةل  معمومةةات،عمةةى  مسةةةتنيرة مبنيةةةالتةةي تسةةاعد عمةةى اتخةةاذ قةةرارات 
دارة و  خةرين،اَل، والتعةاطف مةع ل، وبنةاء عالقةات سةميمةاعةوالتواصل بشةكل ف النقدي، حيةاتيم ا 

 (WHO,1997)لتأقمم بطريقة صحية وبناءة وا
 التعريف اإلجرائي التالي لمميارات الحياتية: تانوقد تبنت الباحث

 أن تتعمميةاينبغةي  الزوجيةة التةيلمحيةاة لإلعةداد الميارات المتطمبة و  مجموعة المعمومات
موضةوعات بصةورة مقصةودة عةن طريةق مرورىةا بخبةرات منيجيةة مةن خةالل الطالبة  وتمارسيا

 4توظيفيا في حياتيا الحالية والمستقبميةلتعينيا عمى  ،العموم الشرعيةمواد 
الدراسةة  ه: يقصد بيا في ىةذفيو عداد لمحياة الزوجيةاإلمتطمبات جرائي لالتعريف اإلأما 

 )مسةةارالتةةي يقتةةرح أن تدرسةةيا طالبةةات المرحمةةة الثانويةةة  والميةةارات واالتجاىةةاتالمعمومةةات 
فةي  المقترحةة لتسةاىمالوحةدة  تتضةمنياوالتةي العمةوم الشةرعية  خالل مةوادمن  الطبيعية(العموم 

   4جيةإعدادىا لمحياة الزو 
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 : جراءات المنهجية للدراسةاإل
 :ةيتجراءات المنيجية لمدراسة المحاور اَلاإل تضمنت

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي القائم عمى وصف وتحميل  هاتبعت ىذ :اسةرمنهج الد
محتوى كتب العموم الشرعية المقررة عمى طالبات المرحمة الثانوية )مسار العموم 

 معمومات وميارات واتجاىاتمن  وما تتضمندى مإلى  وذلك بغرض التوصل ؛الطبيعية(
 الزوجية4لمحياة لإلعداد متطمبة 

لمعام  الثانويةكتب العموم الشرعية لممرحمة تكون مجتمع الدراسة من  :ةمجتمع الدراس
  ة4ى1661 - ;165 الدراسي

لمرحمة االثالثة في  الشرعية لمصفوف: تكونت عينة الدراسة من كتب العموم عينة الدراسة
  ة4ى1661 - ;165 لمعام الدراسي الطبيعية(العموم  )مسارالثانوية 

 :المقترح للوحدة التعليمية الدراسة والتصورإجراءات إعداد أدوات 
استيدفت الدراسة الحالية إعداد تصور مقترح لوحدة تعميمية في العموم الشرعية لتنمية 

لدى طالبات الصف الثالث الثانوي،  لمحياة الزوجيةلإلعداد  المتطمبةبعض الميارات الحياتية 
لمحياة الزوجية لإلعداد وقد تطمب تحقيق ىذا اليدف إعداد قائمة بالميارات الحياتية المتطمبة 

الثالثة  الشرعية لمصفوفالعموم والالزمة لطالبات الصف الثالث الثانوي، وتحميل محتوى كتب 
عداد لمحياة الزوجية باإلاتية المتعمقة من مدى توافر الميارات الحي الثانوية لمتحققبالمرحمة 

 بيا، وفيما يمي إجراءات إعداد كل منيما:
 :لمحياة الزوجيةلإلعداد المتطمبة إعداد قائمة بالميارات الحياتية  .6

الثانوية لمحياة الزوجية لطالبات المرحمة لإلعداد المتطمبة لتحديد الميارات الحياتية 
 يمي: الباحثتان بما قامت

االستفادة من الدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت الميارات الحياتية بصفة  -
بصفة خاصة، والخصائص عداد لمحياة الزوجية باإلعامة والميارات الحياتية المرتبطة 

  الثانوية4العموم الشرعية لممرحمة النمائية لطالبات المرحمة الثانوية، ومناىج 
 وذلك لمتعرف عمى: الزوجية،عداد لمحياة ت اإلاستبيان تحديد متطمبا -

 الزوجية وقدالحياتية التي يمكن ان تساىم في االعداد لمحياة  المعمومات والميارات
العينة )كدراسة أفراد  توزيعو عمىتم  مفتوحًا،تضمن االستبيان في صورتو المبدئية سؤااًل 
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يرون أن طالبة المرحمة الثانوية  التيالحياتية استطالعية( وقد طمب منيم اقتراح الميارات 
 (1ممحق ( الزوجيةعدادىا لمحياة دراستيا لممساىمة في إإلى  بحاجة

الواجب لمحياة الزوجية لإلعداد المتطمبة قائمة مبدئية بالميارات الحياتية إلى  التوصل -
 4بمناىج العموم الشرعية لممرحمة الثانويةتوافرىا 

والالزمة لمحياة الزوجية لإلعداد المتطمبة ميارات الحياتية لمتصنيف القائمة المبدئية تم  -
الزواج( ما قبل  )مرحمة االول:المحور  ثالثة محاور:إلى  لطالبات المرحمة الثانوية

 )مرحمةالمحور الثاني  الزوجية(،المفاىيم الشرعية الالزمة لتنظيم العالقات  وتضمن
المحور  ماأ ،الميارات التطبيقية الالزمة لتحقيق السعادة الزوجية وتضمن( اثناء الزواج

تضمن بعض مشكالت الحياة الزوجية  (الضغوط واالزمات االسريةإدارة ميارة ) الثالث
 عدد من الميارات الفرعية4 محورندرج تحت كل إوقد وخطورتيا وكيفية مواجيتيا 

االختصاص ي من ذو  ينالمحكملمتحقق من صدق القائمة تم عرضيا عمى مجموعة من  -
 مناسبة الميارات مدىوذلك إلبداء الرأي حول ، مناىج العموم الشرعيةوالخبرة في مجال 

الميارة انتماء  الثانوية، ومدىمرحمة مناسبتيا لطالبة ال ومدى ،العموم الشرعية لمواد
  لمرئيسة4الفرعية 

الصورة إلى  والوصولالمحكمين تعديل القائمة عمى ضوء مالحظات ومقترحات ثم  -
لتحميل محتوى مواد العموم الشرعية لمصفوف  اوذلك تمييدً  (7 )ممحق النيائية لمقائمة

المقترح  وضع التصورومن ثم  الطبيعية(العموم  )مسارالثالثة من المرحمة الثانوية 
  لموحدة التعميمية4

العمةةوم  )مسةةار الثالثةةة بالمرحمةةة الثانويةةة الشةةرعية لمصةةفوفالعمةةوم تحميةةل محتةةوى كتةةب  .0
لمحيةةاة لإلعةةداد مةةن ميةةارات حياتيةةة متطمبةةة  ومةةا تتضةةمنإلةةى  بيةةدف التوصةةلالطبيعيةةة( 
 الزوجية4

لمحياة لإلعداد  الحياتية المتطمبةتحددت فئات التحميل بالميارات  التحميل:تحديد فئات  -
أساسية لمميارات،  محاور ثالثةضمن ( ميارة فرعية 68)بأداة التحميل وعددىا  الزوجية

خذت لكي تكون معيار ات التحميل، وقديارة وحدة يتم عمى ضوئيا حيث اعتبرت كل م
 لمتطبيق4صالحيتيا  قرارإلين عرضيا عمى مجموعة من المحكم وتم لمتحميل،

 :التحليلضوابط عملية  
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 التحميل:تم إتباع القواعد اَلتية في  
تم تحديد وقد  والتقويم النشطةالمحتوى القائم دون  اقتصرت عمى :التحليللية عم -أ

% 81 -71 % جيد، ومن81مستويات نتائج التحميل عمى النحو التالي: أكثر من 
% ضعيف، وىي نسب اتفقت عمييا عديد من الدراسات مثل 71مقبول، وأقل من 

 (;711إبراىيم ) دراسة
تم جدولة التحميل بنثبةات فئةات التحميةل فةي المسةتوى الرأسةي : إعداد استمارة التحليل-ب

الشةرعية كتةب العمةوم محتةوى  ضةمنية( فةي – بطريقةة )صةريحةتضمين الميةارات  ومدى
 فقي4الالمستوى  في

تحميةةل عبةةر -حةةدةتةةان كةةال عمةةى لمتحقةةق مةةن ثبةةات التحميةةل حممةةت الباحث :التحلياالثبااات -ج
)مسةار العمةوم  الثالثةة بالمرحمةة الثانويةة، لمصةفوفالشرعية  كتب العموم محتوى -الفراد

وتةم حسةاب معامةل ثبةات التحميةل باسةتخدام  ،ةى1661-;165لمعام الدراسي  الطبيعية(
   CR=2M/ (N1+N2)التالية: (Cooper,1974)  معادلة كوبر

( وىةةي نسةةبة عاليةةة تةةدل عمةةى 647;وبةةالتعويض فةةي المعادلةةة السةةابقة كانةةت النتيجةةة )
 التحميل4ثبات 

  :الشرعيةالعلوم نتائج تحليل محتوى كتب 
 الثانويةبالمرحمة  بالصفوف الثالثة ب العموم الشرعيةأسفرت عممية تحميل محتوى كت 
ضوء ما توصمت إليو الباحثتان من ميارات حياتية متطمبة في  الطبيعية(العموم  )مسار

 :يأتيعدد من النتائج سيتم عرضيا فيما  الزوجية عنلمحياة لإلعداد 
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 نتائج البحث: مناقشتها وتفسيرها
فيما يمي عرض لنتائج البحث من خالل اإلجابة عن أسئمتو، ومناقشة تمك النتائج 

 وتفسيرىا:
الالزمؤؤة للحيؤؤاة الزوجيؤؤة لإلعؤؤداد المتطلبؤؤة السؤؤلاا الوام مؤؤا المتؤؤاراا الحياتيؤؤة  .1

 ؟الثانويةالمرحلة لطالباا 
 لمحياة لإلعداد المتطمبة  ولإلجابة عن ىذا السؤال تم إعداد قائمة بالميارات الحياتية

( ميارة موزعة عمى 68وقد اشتممت عمى ) ،ةالثانوي المرحمةالالزمة لطالبات الزوجية 
ول: )مرحمة ما قبل الزواج وتضمن المفاىيم : تضمن المحور ال رئيسية محاور ثالثة

مرحمة اثناء الزواج (، وتضمن المحور الثاني )العالقات الزوجية الشرعية الالزمة لتنظيم
المحور الثالث فقد  اما ،(وتضمنت الميارات التطبيقية الالزمة لتحقيق السعادة الزوجية

عدد من الميارات  ل محورندرج تحت كإوقد  (الضغوط واالزمات االسريةإدارة تضمن 
لمحياة الزوجية لإلعداد المتطمبة  الحياتيةقائمة الميارات  (1 )ممحقويبين  ،الفرعية

 بشكل مفصل 4 ةالثانوي المرحمةالالزمة لطالبات 
مؤؤا مؤؤدى ت ؤؤمين محتؤؤوى كتؤؤل العلؤؤوم الشؤؤرعية لل ؤؤ و  الثالثؤؤة  الثؤؤان مالسؤؤلاا  .0

لإلعؤداد لتلك المتؤاراا الحياتيؤة المتطلبؤة  الطبيعية(العلوم  الثانوية )مساربالمرحلة 
 الزوجية؟للحياة 

 الطبيعيةة(العمةوم  )مسارالعموم الشرعية ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحميل محتوى كتب 
أسةةفرت عمميةةة التحميةةل  ، وقةةدةىةة1661 – ;165طبعةةة ) الثانويةةة،لمصةةفوف الثالثةةة بالمرحمةةة 

 عن النتائج اَلتية:
 الزوجيةة فةيلمحيةاة لإلعةداد المتطمبةة  الميةارات الحياتيةةتضةمين النتائج الخاصةة بمةدى  أوالًم

الثانويةة الثالثةة بالمرحمةة الطبيعية( لمصةفوف العموم  )مسارمحتوى كتب العموم الشرعية 
 والجدول التالي يوضح نتائج التحميل ونسبتيا المئوية: ككل
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 (3جدول رقى )

  انسوجيخ انًتضًنخنهحيبح نإلعداد اننست انًئىيخ نهًهبراد انحيبتيخ انًتطهجخ 

  انطجيعيخ(يسبر انعهىو انشرعيخ )في يحتىي كتت انعهىو 

 انثبنىيخ  انثالثخ ثبنًرحهخنهصفىف 

 انكتبة و

عدد 

انًهبراد 

انحيبتيخ 

 انًتطهجخ

عدد انًهبراد انحيبتيخ 

 انًتضًنخ
اننسجخ 

 انًئىيخ

يستىي 

 اندالنخ
 انرتجخ

 ضًني صريح

1 
ٌ آانقر

 وانتفسير
 االول ضعيف 45.65% 16 5 46

 انثبنث ضعيف %21.63 5 5 46 انفقه 2

 نثبنيا ضعيف %25.,2 13 3 46 انحديث 3

 انراثع ضعيف %2.16 1 3 46 انتىحيد 4

ا بين محتوي كتب العموم الشرعية في تضمينيا لمميارات ا واضحً مما سبق يتضح تفاوتً 
عالىا نسبة أ (ن والتفسيرآالقر ) حيث مثل كتاب ،لمحياة الزوجيةلإلعداد  الحياتية المتطمبة

وتؤكد ( %7419)اقميا نسبة والتي بمغت  (التوحيد)( بينما كان كتاب %67487بمغت )والتي 
 محتوى في لمحياة الزوجيةلإلعداد الميارات الحياتية المتطمبة  تضمين دنيىذه النتيجة ت

ما ذكر في  البية أن إلى  باإلضافةعمى الر م من أىميتيا  كتب العموم الشرعيةجميع 
بشكل  لمحياة الزوجيةعداد مصطمح اإلإلى  لم يشير من ميارات حياتية الكتب مضمون ىذه

داد وحدة تعميمية تسيم في عإيتطمب ضرورة  مر الذيال ،بشكل ضمني صريح ولكنو تناوليا
 4ة الزوجيةلمحيالإلعداد الحياتية المتطمبة  تنمية الميارات

فةي عةداد لمحيةاة الزوجيةة الحياتيةة المتطمبةة لإل تضةمين الميةاراتالنتائج الخاصةة بمةدى  ثانًيام
 محتةوى كتةاب كةل بالمرحمة الثانوية مسار العموم الطبيعية()الشرعية كتب العموم  محتوى

 عمى حدة:
الميةارات الحياتيةة المتطمبةة  المئويةة لتضةميننسةب الحسةاب  تةم والت سؤيرمكتال القؤران  14

 :ذلكوالجدول التالي يوضح  والتفسير،القران محتوى كتاب  الزوجية فيلمحياة لإلعداد 
  



 ............................................... الشرعية لتنمية بعض المهارات الحياتية تصور مقترح لوحدة في العلوم

- 664 - 

 (4جدول رقى )

 انًتضًنخنهحيبح انسوجيخ نإلعداد  اننست انًئىيخ نهًهبراد انحيبتيخ انًتطهجخ

 في يحتىي كتبة انقراٌ وانتفسير 

 انحيبتيخ انًهبراد و

عدد انًهبراد انحيبتيخ 

اننسجخ  انًتضًنخ ثبنًحتىي

 انًئىيخ

يستىي 

 اندالنخ
 انرتجخ

 ضًني صريح

26.,2 12 1 يرحهخ يب قجم انسواج  1

% 

 االول ضعيف

 13.34 4 2 ثنبء انسواجأ 2

% 

 انثبني ضعيف

االزيبد إدارح  3

 وانضغىط االسريخ 

 انثبنث ضعيف 4.34% 3 2

45.65 21 انًجًىع 

% 

  ضعيف

نيةةةة المتضةةةمنة لمميةةةارات آيةةةات القر النسةةةب المئويةةةة لآأن  يتضةةةح مةةةن الجةةةدول السةةةابق
%( والتةةي ذكةةرت بشةةكل ضةةمني 114:8الحياتيةةة التةةي ذكةةرت بشةةكل صةةريح جةةاءت بنسةةبة )

 %(67487النسةةب المئويةةة لمجمةةةوع الميةةارات المتضةةةمنة )صةةريح وضةةةمني( )و %( :5649)
 وقةةد ،%(76457 يةةر المتضةةمنة )الحياتيةةة  النسةةب المئويةةة لمجمةةوع الميةةاراتبالتةةالي تكةةون و 

لترتيةب الول، حيةث حصةمت عمةةى ا الةزواجبمرحمةة مةا قبةل المرتبطةة  الميةارات الحياتيةواحتمةت 
بينمةةا جةةاءت  ميةةارة( 68والبةةالع عةةددىا ) الميةةارات المتطمبةةةمةةن مجمةةوع  %(7:478نسةةبة )

نسةبة  فةي الترتيةب الثةاني حيةث حصةمت عمةىالةزواج  ثنةاءأبمرحمةة الميارات الحياتيو المرتبطة 
فقةد جةاءت فةي الترتيةب  االزمات والضغوطندارة المرتبطة بأما الميارات الحياتية  ،(15416%)

 (6 )ممحةةق لمحيةةاة الزوجيةةةلإلعةةداد مةةن مجمةةوع الميةةارات المتطمبةةة  (%6456ة )بالثالةةث بنسةة
االزمةات إدارة خاصةة الميةارات الحياتيةة المتعمقةة بكيفيةة  ،ضةعيفة وجميعيا تم تضمينيا بنسب

عةداد الكةافي لمطالبةات ارتفاع معةدالت الطةالق وذلةك لعةدم اإل وليإسرية وىذا يرجع والضغوط ال
دراسةةة  إليةةوق مةةع مةةا توصةةمت فةةزمةةات بطريقةةة صةةحيحة وىةةذا يتبكيفيةةة التعامةةل مةةع تمةةك ال 

أكةةدت عمةةى أن عةةدم إدراك الشةةباب لممعنةةى الحقيقةةي لمةةزواج )الةةوعي  حيةةث( 7117السةةاعاتي )
مةن  عديةداىتمةت قةد لةذا ،و  الزواج قبل مرور العام الول مةن الةزواجفشل إلى  الزواجي( يؤدي

( 7115) ئتيم لمحياة الزوجيةة منيةا دراسةة السةبيمةيالدراسات بعمل برامج ارشادية لمشباب لتي
التعةةرف عمةةى مةةدى اسةةتفادة الشةةباب المقبمةةين عمةةى الةةزواج مةةن البرنةةامج إلةةى  والتةةي ىةةدفت
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اإلرشادي المقام في مشروع ابةن بةاز الخيةري بالريةاض، والتةي كةان مةن أىةم نتائجيةا أن ىنةاك 
 - النفسةية – االجتماعيةة - الشةرعية)استفادة بدرجةة كبيةرة مةن البرنةامج فةي محةاوره الربعةة 

والتةةي أجريةت عمةةى عينةةة مةةن الشةةباب المتةةزوجين ( 7111 ،)الغامةةدييضةةا دراسةةة أ الصةحية(4
فقةد كشةفت تأييةد لوجةود مثةل ىةذه الةدورات التأىيميةة  ،دورات تأىيمية لمةزواج ممن حصموا عمى

لمساعدة المقبمين عمى الزواج لمعرفة السس الصحيحة والمتفقة مع قيم وتقاليد المجتمةع فةي 
وقةد كةان ىنةاك  ،واستمرار الحياة الزوجية في جو نفسي واجتماعي مناسب السرةبناء وتكوين 

 4استمرار حياتيم الزوجية بدون مشكالت تؤثر في تماسكيا واستقرارىا في الدورات همردود ليذ
 كتةةابالمتضةةمنة فةةي محتةةوى  مميةةارات الحياتيةةةل النسةةب المئويةةةحسةةاب  تةةم مهال قؤؤكتؤؤال   74

 :ذلكوالجدول التالي يوضح  ،لمحياة الزوجيةلإلعداد المتطمبة لممرحمة الثانوية و  والفق
(5) جدول رقى  

 نهحيبح انسوجيخ انًتضًنخنإلعداد اننست انًئىيخ نهًهبراد انحيبتيخ انًتطهجخ 

 هفي يحتىي كتبة انفق

 انحيبتيخ انًهبراد و

عدد انًهبراد 

 انًتضًنخ

 ثبنًحتىي

اننسجخ 

 انًئىيخ

يستىي 

 اندالنخ
 انرتجخ

 ضًني صريح

في يرحهخ يب قجم  1

 انسواج 

 ولاأل ضعيف 15.21% 2 5

 انثبني  ضعيف %4.34 2 3 انسواجثنبء أ 2

زيبد إدارح األ 3

 سريخ وانضغىط األ

 انثبنث ضعيف 2.16% 1 3

  ضعيف % 21.63 13 انًجًىع 

النسةةب المئويةةة لمميةةارات الحياتيةةة التةةي ذكةةرت بشةةكل  أنيتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق 
النسةةب المئويةةة و %( 114:8%( والتةةي ذكةةرت بشةةكل ضةةمني )114:8صةةريح جةةاءت بنسةةبة )

وبالتةةالي تكةةون النسةةب المئويةةة  %( 71495) (لمجمةةوع الميةةارات المتضةةمنة )صةةريح وضةةمني
 احتمةةةةت الميةةةةارات الحياتيةةةةووقةةةةد  %(9:479) لمجمةةةةوع الميةةةةارات الحياتيةةةةة  يةةةةر المتضةةةةمنة

مةةن  %(17471) ترتيةةب الول، حيةةث حصةةمت عمةةى نسةةبةلا بمرحمةةة مةةا قبةةل الةةزواج المرتبطةةة
بمرحمةة ، بينما جةاءت الميةارات الحياتيةو المرتبطةة ميارة( 68والبالع عددىا ) المياراتمجموع 

زمةات ال إدارة مةا ميةارة أ %(6456عمةى نسةبة ) في الترتيةب الثةاني حيةث حصةمت ناء الزواجأث
يتضةح  (6 )ممحةق %(7419) نسةبة ىعمة متحيةث حصةفي الترتيةب الثالةث سرية والضغوط ال

لمحيةاة الزوجيةة تضةمنت فةي لإلعةداد ن جميع الميارات الحياتية المتطمبةة أمن الجدول السابق 
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ىةو توضةيح  وساسي لتدريس مادة الفقةن اليدف الأبنسب ضعيفة جدا بالر م من  وكتاب الفق
 بضةرورة( 7117 ،أوصةت بةو دراسةة )بممييةوب وىةذا مةا حكام والسموكيات المرتبطة بالحيةاةال

 4في جميع مراحل التعميم السرةقو إدخال ف
كتةاب  فةي محتةوى الحياتيةة المتضةمنة المئويةة لمميةاراتالنسب حساب  تم الحديثمكتال  54

 :ذلكوالجدول التالي يوضح  ،لمحياة الزوجيةلإلعداد المتطمبة الحديث و 
(6جدول رقى )  

 نهحيبح انسوجيخ انًتضًنخنإلعداد اننست انًئىيخ نهًهبراد انحيبتيخ انًتطهجخ 

 يحتىي كتبة انحديثفي 

 انًهبراد انحيبتيخ و

عدد انًهبراد 

 خانًتضًن
اننسجخ 

 انًئىيخ

يستىي 

 اندالنخ
 انرتجخ

 ضًني صريح

 انثبني ضعيف  % 64., 3 1 يرحهخ يب قجم انسواج  1

 االول  ضعيف %6,.13 5 3 أثنبء انسواج 2

إدارح االزيبد  3

 وانضغىط االسريخ 

 انثبني ضعيف 64%., 2 2

  ضعيف %26.,2 13 انًجًىع 

النسةةب المئويةةة لمميةةارات الحياتيةةة التةةي ذكةةرت بشةةكل  أنيتضةةح مةةن الجةةدول السةةابق 
النسةةب المئويةةة و %( 71495ضةةمني )%( والتةةي ذكةةرت بشةةكل 8477صةةريح جةةاءت بنسةةبة )

وبالتةةالي تكةةون النسةةب المئويةةة  %( 7:478) (لمجمةةوع الميةةارات المتضةةمنة )صةةريح وضةةمني
 حتمةةةةت الميةةةةارات الحياتيةةةةوأ وقةةةةد %(91496) الميةةةةارات الحياتيةةةةة  يةةةةر المتضةةةةمنةلمجمةةةةوع 
مةةةن  %(114:8ول حيةةةث حصةةةمت عمةةةى نسةةةبة )الترتيةةةب ال  ثنةةةاء الةةةزواجأبمرحمةةةة  المرتبطةةةة
، بينمةةةا جةةةاءت الميةةةارات الحياتيةةةو المرتبطةةةة ميةةةارة( 68والبةةةالع عةةةددىا )الميةةةارات  مجمةةةوع
دارة و  ما قبل الزواج بمرحمتي كةل  الترتيةب الثةاني حيةث حصةمتسةرية فةي والضغوط ال زماتال ا 
ن جميةةةع الميةةةارات أمةةةن الجةةةدول السةةةابق يتضةةةح  (6 )ممحةةةق( %;48:عمةةةى نسةةةبة ) منيمةةةا

بنسةب ضةعيفة جةدا بةالر م لمحياة الزوجية تضمنت في كتاب الحديث لإلعداد الحياتية المتطمبة 
فةي جميةع  وتعةديل سةموكيا تيةذيب النفةوسساسي لتدريس مادة الحةديث ىةو ن اليدف الأمن 

 4 في جميع تعامالتو بمنيج النبي  واالقتداءالجوانب الدينية والدنيوية 
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عةةداد لمحيةةاة الحياتيةةة المتطمبةةة لإل المئويةةة لمميةةاراتالنسةةب تةةم حسةةاب  مكتؤؤال التوحيؤؤد 64
 ذلك:والجدول التالي يوضح  ،التوحيدالزوجية في محتوى كتاب 

(6جدول رقى )  

 نهحيبح انسوجيخ انًتضًنخنإلعداد اننست انًئىيخ نهًهبراد انحيبتيخ انًتطهجخ 

 يحتىي كتبة انتىحيد في 

 انًهبراد انحيبتيخ و

عدد انًهبراد انحيبتيخ 

 انًتضًنخ
اننسجخ 

 انًئىيخ

يستىي 

 اندالنخ
 انرتجخ

 ضًني صريح

 األول ضعيف %2816 1 3 يرحهخ يب قجم انسواج  1

  ضعيف %3833 3 3 انسواجأثنبء  2

إدارح االزيبد  3

 وانضغىط األسريخ 

  ضعيف 3833% 3 3

  ضعيف %2.16 1 انًجًىع 

احتمةت بمرحمة مةا قبةل الةزواج  المرتبطة الميارات الحياتيو نأول السابق يتضح من الجد
حصةةمت عمةةى نسةةبة  قةةدذكةةرت ميةةارة واحةةدة ضةةمنية فةةي محتةةوى الكتةةاب و  لترتيةةب الول، حيةةثا
بمرحمةة  الميةارات الحياتيةو المرتبطةة مةاأ (68والبالع عددىا ) الميارات %( من مجموع7119)
دارة ثنةةاء الةةزواج و أ وبالتةةالي تكةةون النسةةب  يتضةةمنيا محتةةوي الكتةةاب االزمةةات والضةةغوط فمةةما 

نسةبة كبيةرة  ( وىةذه6 )ممحةق %(94:5;) غيةر المتضةمنةلالمئوية لمجموع الميارات الحياتية 
لعقائديةة مةع إىمةال لرمةور المةور اعمةى تركيةز محتةوى كتةاب التوحيةد إلى  يعزى ذلكوقد جًدا 

والتةةي تعتبةةر مةةةن أىةةم أىةةداف تةةدريس مةةةادة التوحيةةد وىةةو تكةةوين النسةةةان  الحياتيةةة االخةةرى
   الصالح4

 ن تسؤتم فؤ أيمكؤن العلؤوم الشؤرعية  فؤ السلاا الثالثم ما الت ور المقترح لوحؤدة  .6
طالباا ال ؤ   الزوجية لدىللحياة لإلعداد تنمية بعض المتاراا الحياتية المتطلبة 

 ؟الطبيعية(العلوم  )مسار الثالث الثانوي

الميارات الحياتية  متضمنة بعضلإلجابة عن ىذا السؤال تم إعداد وحدة تعميمية 
 عمىلمام كامل بيا والحرص إلدي الفتاة يجب أن يكون  الزوجية والتيالمتطمبة لمحياة 

ثم تقنينيا بقياس  لموحدةحيث تم التخطيط  أفضلممارستيا من أجل تييئتيا لحياة زوجية 
  التالية:معدالت الصدق والثبات الخاص بيا4 وقد تم ذلك وفقا لمخطوات 
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   :الوحدةم عنوان أوالً 
وما اشتممت عميو تم اختيار العنوان الرئيس لموحدة في ضوء ما تضمنتو من أىداف 

الميارات الحياتية المتطمبة لإلعداد لمحياة ) من موضوعات، حيث تمثل عنوان الوحدة في:
 4(الزوجية

  ام أهدا  الوحدة التعليمية المقترحةمثانيً 

الىداف ىي المدخل المنظومي لممنيج، والتي تتكامل جميع عناصر المنيج الخرى 
مجموعة من الىداف العامة لموحدة المقترحة، وتصنيفيا وفقا  تانوقد حددت الباحث لتحقيقيا،

ولم يتم التطرق الي الجوانب النفسحركية وذلك الن  الوجدانية المعرفية،لجوانب النمو العقمية 
صورة  االىداف فيتم صيا ة ومن ثم ميارات نفسحركية  تشتمل عمى الوحدة لمموضوعات 

 لموحدة4نواتج تعمم يتوقع ظيورىا لدى الطالبة بعد دراستيا 
 المقترحةملتعليمية العلم  للوحدة ام المحتوى اثالثً 

ل جميع الىداف وبالتالي تحقيق لمحتوى الوحدة الدراسية بحيث يشمتم وضع تصور 
بالعديد من المادة العممية  عناصرجمع الغرض الذي صممت من أجمو وقد تم االستعانة في 

والبحوث والدراسات  ووالفق وبعض كتب الحديث والتفسير، المصادر مثل: القران الكريم
 4(7 ق)ممحلمزواج4 عداد المتعمقة باإل

 :م  بط الت ور المقترح للوحدة التعليمية والتحقق من  الحيتهارابعً 
من صدقو تان تحققت الباحث ،بعد االنتياء من وضع التصور المقترح لموحدة التعميمية

في  ينوالمتخصص المحكمينمجموعة من  تو لمتطبيق وذلك من خالل عرضو عمىوصالحي
وذلك خاصة،  وطرق تدريس العموم الشرعية مجال المناىج وطرق التدريس عامة، ومناىج

مناسبة الىداف  في التصور المقترح لموحدة التعميمية من حيث مرائيآ لمتعرف عمى
 ة وطرق التقويموالوسائل التعميمي النشطةراتيجيات التدريس و واست وموضوعات المحتوى

بنجراء التعديالت  قامت الباحثتان ،مينوفى ضوء مالحظات السادة المحك ،المقترحة لموحدة
 4(5 ممحق) في صورتيا النيائية الالزمة وبذلك أصبحت الوحدة
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 :حةالتوصيات والبحوث المقتر
 : م تو ياا الدراسةأوالً 
الثانويةةةة فةةةي ضةةةوء  الشةةةرعية لممرحمةةةةمةةةواد العمةةةوم  النظةةةر فةةةي اىةةةداف ومحتةةةوىعةةةادة إ 14

 4الزوجية الفتاة لمحياة عدادإمتطمبات 
المقترحةةةة لموقةةةوف عمةةةى آثارىةةةا فةةةي تنميةةةة الميةةةارات  الوحةةةدة التدريسةةةيةبنةةةاء وتجريةةةب  74

 4لمحياة الزوجيةلإلعداد المتطمبة الحياتية 
مةةن خةةالل  ةالميةةارات الحياتيةةة المتنوعةةإكسةةاب الطالبةةات إلةةى  وضةةع خطةةة عامةةة تيةةدف 54

 المواد الدراسية4
تدريب المعممات عمى التخطةيط لتنميةة الميةارات الحياتيةة لةدى الطالبةات خةالل تدريسةين  64

 المقررات الدراسية والساليب المالئمة لذلك4 
لمحيةةاة لإلعةةداد  الحياتيةةة المتطمبةةةعقةةد نةةدوات وبةةرامج تدريبيةةة لمطالبةةات عةةن الميةةارات  74

   4وجيةالز 
إقامة المؤتمرات والندوات والورش التدريبية في قطاع التعميم لتناول موضوع االعداد لمحياة  84

 الزوجية4 
تفعيل دور اإلعالم نحو توعية وتثقيف المجتمع والسر بمواضيع االعداد لمحياة  94

 الزوجية4 

 :ام مقترحاا البحثثانيً 
يقةةةدم البحةةةث الحةةةالي فةةةي ضةةةوء نتائجةةةو بعةةةض المقترحةةةات التةةةي قةةةد تفيةةةد فةةةي دراسةةةات 

 مستقبمية كالتالي: 
  " الميارات الحياتية المتطمبة لإلعداد لمحياة الزوجية"4دراسة فاعمية الوحدة المقترحة 14
دراسة لمتعرف عمى التحديات التي تواجو معممات العموم الشرعية في تنمية الميارات  74

 المتطمبة لإلعداد لمحياة الزوجية4 الحياتية
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 المراجع
 أوالًم المراجع العربيةم 

(، 77، )دراسات إسالمية(4 أسباب الطالق وطرق عالجو والوقاية منو4 7117بممييوب، حفيظة )
;5 –1514 

(4 آراء طمبة التعميم العالي في الكويةت حةول حاجةة الكويتيين المقبمين عمى 7118الخرافي، نورية )
 814-19(، ;11) 51، المجمة التربويةالزواج إلى إرشاد زواجي: دراسة استطالعية4 

عمى  (4 البرامج التأىيمية لمزواج وتأثيرىا في الحياة الزوجية: دراسة ميدانية7111الغامدي، محمد )
- 799(، 76، )مجمة كمية اَلدابعينة من الشباب السعودي المتزوجين بمحافظة جدة4 

571 4 
(4 ظاىرة الطالق في منطقة الجوف: السباب 7118الشقيرات، صالح والرشود، عبير وعودة، مراد )

 5984 -557(، :) 7،مجمة البحوث اإلسالميةوالحمول: دراسة ميدانية4 
4 المممكة العربية السعودية، سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية (74;;1وزارة المعارف )

 المجنة العميا لسياسة التعميم، المانة العامة، الطبعة الرابعة4
(4 ما ىي الميارات الحياتية التي ينبغي أن يتعمميا طالب المرحمة ;711الناجي، عبدالسالم )

 4 79-61(، 191، )مجمة المعرفة الثانوية4
4 تقرير المجنة الدولية المعنية بالتربية لمقرن الحادي التعمم ذلك الكنز المكنون(4 8;;1اليونسكو، )

 الردني4مركز الكتب  4 عمان:والعشرين
 79، مجمة اَلداب(4 الحاجات التدريبية لممقبالت عمى الزواج: دراسة وصفية4 7117السبتي، خولة )

(5 ،)69 - 974 
(4 العوامل المؤثرة في ارتفاع معدالت الطالق بين السر 1679عي، ىنية )عبدالجميل، زينب والسبا

ظاىرة الطالق في المجتمع دراسة تحميمية لعينة من المطمقات بمدينة جدة،  السعودية:
، المممكة العربية السعودية، الرياض، جامعة الممك سعود، مركز بحوث الدراسات السعودي

 الجامعية لمبنات4 
4 المممكة العربية السعودية: 7116الكتاب اإلحصائي السنوي لعام (4 7116الييئة العامة لإلحصاء )

 الرياض4
4 المممكة العربية 7117الكتاب اإلحصائي السنوي لعام (4 7117الييئة العامة لإلحصاء4 )
 السعودية: الرياض4
4 المممكة العربية السعودية: 7118الكتاب اإلحصائي السنوي لعام (4 7118الييئة العامة لإلحصاء )

 الرياض4
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4 المممكة العربية السعودية: 7119الكتاب اإلحصائي السنوي لعام (4 7119الييئة العامة لإلحصاء )
 الرياض4

4 المممكة العربية السعودية: :711الكتاب اإلحصائي السنوي لعام (4 :711الييئة العامة لإلحصاء )
  الرياض4

(4 تقويم مناىج المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية في ضوء دورىا في تعزيز ;711إبراىيم، صفاء ) 
كتب تعميم القراءة في الوطن العربي بين اإلنقرائية  -المؤتمر العممي التاسعاالنتماء الوطني4 

 4جامعة عين شمس4 مصر، واإلخراج
(4 مدى فعالية البرامج اإلرشادية في مجال العالقات الزوجية: دراسة 7115، مشاري )السبيمة

استطالعية َلراء الشباب المقبمين عمى الزواج والمستفيدين من البرنامج اإلرشادي  في 
(، 178) 7، مجمة التربيةمشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب عمى الزواج بالرياض4 

111-1674 
(4 أثر التدريب عمى  رخصة القيادة السرية في خفض قمق المستقبل 7119ى )خطاطبة، يحي

مجمة العموم التربوية وتحسين الكفاءة الذاتية لدى المقبمين عمى الزواج بمدينة الرياض4 
 8:94-867(، 7) :1، والنفسية
ت االستقرار (4 فعالية برنامج قائم عمى اإلرشاد السري في التعرف عمى مقوما7119سميمان، خالد )

المجمة الدولية لمعموم الزواجي لدى عينة من الشباب السعوديين المقبمين عمى الزواج4 
 1674-89، (7، )التربوية والنفسية

(4 السباب المؤدية لمطالق من وجية نظر المطمقين والمطمقات في المجتمع 7117المعمري، وفاء )
 794 -1 ،(;1) 8 ،أماراباك4 العماني

الطالق، أسبابو ونتائجو من وجية نظر المطمقات دراسة ميدانية في (4 7118أبو زنط، ميتاب )
 )رسالة ماجستير(، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، فمسطين4 محافظة نابمس

(4 أىم السباب االجتماعية التي تؤدي إلى وقوع حالة الطالق من وجية نظر 7117المجالي، أحمد )
 794 -;(، 6)71، مجمة المنارة لمبحوث والدراساتالمطمقين والمطمقات في محافظة الكرك4 

  
)رسالة ماجستير(، معيد العموم  الطالق أسبابو آثاره وطرق الوقاية منو(4 7116خضير، ماىر )

 والبحوث اإلسالمية، جامعة السودان، الخرطوم4 
(4 أسباب الطالق في الردن وانعكاساتيا 7117زىران، ياسر وأبو جمبان، عمر وىياجنة، وائل )

(، 11) 5، مجمة جامعة القدس المفتوحة لربحاث والدراسات التربوية والنفسيةالتربوية4 
587- 5;5 4 
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الفروق في السباب النفسية واالجتماعية لمطالق لدى (4 7118ري، الجازي والشواشرة، عمر )الغشم
)رسالة ماجستير(،  عينة من النساء المطمقات في منطقة الجوف في المممكة العربية السعودية

 كمية التربية، جامعة اليرموك، الردن4 
ج التأىيمية لمزواج: دراسة وصفية عمى (4 اتجاه الشباب السعودي نحو البرام7119الشبيب، ىيا )

 7164-1:5(، 156) 56، شؤون اجتماعيةعينة من طمبة جامعة الممك سعود بالرياض4 
(4 نموذج مقترح لتضمين بعض الميارات الحياتية في منظومة المنيج التعميمي 7117مازن، حسام )

مناىج  -العممي الرابع عشرالمؤتمر في إطار مفاىيم الداء والجودة الشاممة رؤية مستقبمية4 
 4جامعة عين شمسمصر، التعميم في ضوء مفيوم الداء4

(4 فاعمية تصور مقترح لتضمين بعض الميارات الحياتية في 7111إسماعيل، فؤاد وبسام، ىدى )
 -186(، 1)6، مجمة جامعة القصىمقرر التكنولوجيا لمصف العاشر الساسي بفمسطين4 

71:4 
القاىرة: مكتبة االسرة، الييئة  االختيار لمزوج والتغير االجتماعي،(4 7117الساعاتي، سامية حسن )

  المصرية العامة لمكتاب4
 ثانياًم المراجع االجنبيةم
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