البرنامج الدعوي المتخصص في الميدان األسري و التربوي بمسجد الفتح

أسئلة عامة
☐ ذكر

☐ أنثى

الفئة العمرية

30-18 ☐ :

☐ 40-31

الحالة االجتماعية

 ☐ :أعزب/عزباء

☐ متزوج (ة(

☐  41سنة فما فوق
☐ مطلق (ة(

☐ أرمل (ة(

☐

منفصل (ة(

نعم

ال

هل سبق أن طلب أحد الطرفين تدخل الشرطة ؟

☐

☐

هل يوجد ملف حاليا لطلب الطالق ؟

☐

☐

هل سبق وتدخل وسطاء الخير أو أحد األئمة ؟

☐

☐

في نظرك ما أسباب المشكالت األسرية في أوساط األسر المسلمة داخل كندا ؟
☐ غياب الوازع الديني

☐ غياب الثقة وسوء الظن

☐ التشدد في الدين من الطرف اآلخر أو من الطرفين

☐

☐ الظروف المادية

☐ التقتير في النفقة

☐ انعدام الحوار بين الزوجين

☐ الجفاء العاطفي

☐ تدخل األهل من الطرفين أو من طرف واحد ففسدت العالقة

☐ تخطيط الزوج لمستقبل الحياة بمعزل عن استشارة الزوجة

فقدان اإلحترام والتقدير المتبادل

☐ احتدام الخالف على تصريف المخصصات المالية من الدولة
لألوالد

أسباب أخرى :

1

مركز فتح الخيري

البرنامج الدعوي المتخصص في الميدان األسري و التربوي بمسجد الفتح

ما مظاهر و آثار هذه المشكالت ؟
☐

☐ عدم تقدير المرأة لجهد الرجل وتعبه من مشقة العمل

البطالة وعدم العمل

☐ إهمال الزوجة لزوجها في المظهر والحقوق الشرعية

☐ عدم معاونة الرجل المرأته في اعباء البيت و األبناء

☐ تضييع الوقت في متابعة التلفاز واإلنشغال باإلنترنت

☐ اإلعتداء اللفظي أو البدني على الطرف اآلخر

☐ إهمال الزوج للبيت و اإلنشغال باألصدقاء عن واجبات البيت

☐ انشغال الزوجة بالصديقات عن الزوج والبيت و األوالد

☐ عدم المشاركة في متابعة األبناء دراسيا وتربويا و تحمل
المسؤولية تجاههم

☐ ترك الصالة أو التقصير في أدائها وعدم التواصل مع بيئة
المسجد

☐ التعسف في منع الطرفين أحدهما لآلخر من زيارة األهل في
البالد
آثار و مظاهر أخرى

:

ما المقترحات المناسبة لحل هذه المشكالت ؟
☐ تالشي أسباب المشكلة

☐ تدخل اإلمام أو وسطاء الخير

☐ الحوار الهادئ ولو بحضور ناصح أمين

☐

☐ التواصل مع األهل في البالد للمعاونة في الحل

☐ من األفضل أال يتدخل األهل في المشكلة

☐ تجديد األجواء في الحياة بالزيارة إلى األهل في البالد و لو
كل سنتين على األقل

☐ عقد الدورات والمواعظ في الحياة األسرية

مقترحات أخرى

تدخل الشرطة

:

إعداد الدكتور محمد عشماوي  -إمام مركز الفتح
2

مركز فتح الخيري

