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  احلوار والتناغم االسري
  
  للمدربة

  فاطمة اخلليوي
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  ماهو احلوار؟
  
 فال يستأثر أحدمها دون     فيه تداول الكالم بطريقه متكافئة    هو نوع من احلديث بني طرفني يتم        (     

  )والتعصبب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة اآلخر ويغل
  
  

.................................................................................................  
.................................................................................................  
.................................................................................................  

.................................................................................................  
.................................................................................................  

  
  

    احلوار األسري 
التفاعل بني أفراد األسرة الواحدة عن طريق املناقشة، واحلديث عن كل ما يتعلق بشؤون األسرة هو 

 يتم وضع حلول هلا، وذلك بتبادل األفكار واآلراء اجلماعية حول  ومن أهداف ومقومات وعقبات
   ، مما يؤدي إىل خلق األلفة والتواصل حماور عدة

  
.................................................................................................  

.................................................................................................  
.................................................................................................  

.................................................................................................  

.................................................................................................  
.................................................................................................  
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  -1-   تدريب 
  

  :التالية سئلةأجييب على األ  •
  
  ؟كيف كان نوع احلوار بني والديك-1   

......................................................................................
......................................................................................  

......................................................................................
......................................................................................  

  دمها مسيطرا واآلخر مساملا؟هل كان أح-3   

......................................................................................
......................................................................................  

......................................................................................
......................................................................................  

  هل تتبعني طريقه والديك أم حتاولني جتنبها؟-4   
......................................................................................

......................................................................................   
......................................................................................
......................................................................................  
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   ؟زوجك, أسرتك هل تعتقدين أن هذا اثر يف تواصلك مع  -5    
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

...........................................  
  

  !!مفاهيم ال غىن عنها       
وعليه  واجبات وال بد من كل طرف بأن له حقوقا ؤيكون احلوار يف أفضل حاالته عندما ي          
  :مهارات معينه كما يلي أن يتقن 
  املطلوبة املهارة  الواجب   احلق
 لك احلق أن تعرف -1

  .بنفسك
 أسئلةعليك أن تتقبل - 

  اآلخرين
 يتطلب ذلك سعه الصدر - 

  وعدم الضيق
لك احلق أن تعرب عن رأيك -2

  .وأفكارك حبريه 
آلخرين أن عليك أن تسمح ل- 

  .يعربوا عن رأيهم حبريه
  .كن موضوعيا -  

 حتترم أسئلةعليك أن تسأل -   .لك احلق أن تسال لتفهم -3
   قيم ومشاعر اآلخرين

 املوجهة األسئلةأجب عن - 
خرين على آللك بطريقه تعني ا

  .فهمك
عليك أن تتقبل اآلخرين -  .لك احلق أال تغري رأيك-4

 كشركاء وتعترف هلم حبقهم يف
  .أال جيربوا على تغيري رأيهم

تعلم كيف تتعامل مع وجهات -
   .املتباينةالنظر 

لك احلق أن تضمن أن كل -5
  .مايطرح سيؤخذ جبديه

عليك أن تأخذ كل مايقال -
  .جبديه أيضا

تعلم كيف تبين جسور الثقه -
  .بينك وبني اآلخرين
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  فروق بني احلوار واجلدل 
  

  :اجلدل 
  

  . يف الغالباخلصومة إنه ينجو منحى نوع من احلوار إال
  )أنا زعيم بيت يف ربض اجلنه ملن ترك اجلدال وإن كان محقا (قال صلى اهللا عليه وسلم 

  اجلدال املذموم   اجلدال احملمود
    
  .مأمورون به-   

والجتادلوا أهل الكتاب إال (     لقوله تعاىل   
  )باليت هي أحسن 

   

    
  منهيون عنه-

   للنفسواالنتصار صومة اخليتجه إىل
 وعدم اإلنصياع واالستكباريصل إىل العناد 

  .للحق
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به ( قال تعاىل 

  )احلق فأخذم فكيف كان عقاب
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  فروق بني احلوار واجلدل
  
  

  اجلدال املذموم   احلوار 
  رج عن املوضوع احملاور ال خي

  
  

  …………………احملاور 

  ..……………اهلدف هو 
  

  . للنفساالنتصار اهلدف هو 

  احملاور يؤيد احلق حىت على لسان غريه
  

 احملاور يرفض الرأي اآلخر شكال وموضوعا 
.  

  . ومسو الغايهالوسيلةيقوم على شرف 
  

……………………   
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  ذا نتحاور؟ملا
  

  .فهم اآلخر-1
  .عرض أفكارك –  2
  .إقناع اآلخر -3
  . دفاع وجماه -4

  . معرفه من يتفق ومن خيتلف معنا -5
  . معرفه أمناط الشخصيه -6
  . تبادل اخلربات -7
  

                                  
  

  اخلمسةمعوقات احلوار                                    
   
  .ا النتوقع  مساع م-1
  . على املالحظه اجليدة القدرة عدم -2
  .عدم اتقان فن احلوار-3
  .أن حتاور فيما التعلم-4
  . ظروف من حناورمراعاةعدم -5
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  احلوار األسري

  
  10سوره فاطر آيه ) يِه يصعد الْكَِلم الطَّيب والْعملُ الصاِلح يرفَعهإلَ(    

  اهي الفريضه الغائبه عن  بيوتنا؟م -             
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................  
   ؟ضرورةهل احلوار األسري   -        

..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................  

  ؟األسرة  و بني ثقافة احلوار يفبناءهل هناك عالقة بني الصحة النفسية لأل-
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

...........................................  
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 األسري  أنواع احلوار 

 

 حوار إجيايب  �

..................................................................................

..................................................................................  
 حوار سليب  �

..................................................................................
.................................................................................. 

  .احلوار اإلجيايب    
  :النقاش  -1

   مكتوب–منطوق 
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................  

  .احلوار العابر  -2
   .هادفةمدخل  لتمرير معلومات ,شائع , تلقائي 

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................  

 .احلوار عن طريق العيون -3
  . جزء من احلوار النظرة

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................  
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  :احلوار الشاعري االجيايب  -4   

  .ني  بني الزوج-
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................  

  .بني اآلباء واألبناء -
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
.................................  

     
  :حوار مرآة اآلخر -5
وضع الذات يف مكان الشخص اآلخر، ويرتبط  من أهم أنواع احلوار ويعين -

  هأهم  .ذلك إجيابيا بالرضا عن العالقة ، والعكس صحيح 
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
.............................  
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   ماعيةاالجترة سلوكهم يف املواقف ينتج عن ذلك أن يعدل أفراد األس-      
  .املختلفة كنتيجة لفهم وجهة نظر اآلخر

......................................................................

......................................................................
......................................................................

........................  
  

   ليباحلوار الس -ب
  

التواصل اللفظي اخلاطئ ؛ حيث يكون التعبري غري واضح وغري كامل مشحون            وهو  
  : بالتصيد على كلمات الطرف اآلخر ، ويكون ذلك بالطرق التالية 

  

 : تعجيزي الاحلوار  .1
ا إال السلبيات واألخطاء والعقبات وينتهي احلوار       وفيه ال يرى أحد طريف احلوار أو كالمه        

  ". ال فائدة"إىل أنه 
......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
................................  
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 ): الكر والفر(حوار املناورة  .2
بالتفوق اللفظي يف املناقشة بصرف النظر عن الثمـرة         ) أو أحدمها (حيث ينشغل الزوجان    

  . إثبات الذات بشكل سطحي احلقيقية والنهائية لتلك املناقشة وهو نوع من
  
  
  
 :احلوار املبطن .3
وهنا يعطي ظاهر الكالم معىن غري ما يعطيه باطنه وذلك لكثرة ما حيتوي مـن التوريـة                  

 .واأللفاظ املبهمة، وهو يهدف إىل إرباك الطرف اآلخر
  
  
 

 ): امسع واستجب(احلوار التسلطي  .4
ن الطرف اآلخر ويعتربه أدىن     هذا احلوار هو نوع شديد من العدوان حيث يلغي طرف كيا          

  . من أن حياور، بل عليه فقط االستماع لألوامر الفوقية واالستجابة دون مناقشة أو تضجر
.................................................................................................

.................................................................................................
.......................................................... 

 :احلوار املغلق  .5
ال داعي للحوار فلن نتفق وهو نـوع مـن التعـصب            (كثري ما تتكرر تلك العبارة فيه        

  .والتطرف الفكري واحنسار جمال الرؤية
.................................................................................................

.................................................................................................
.......................................................... 
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 :احلوار العدواين السليب  .6
وهو اللجوء إىل الصمت والعناد والتجاهل رغبة يف مكايدة الطرف اآلخر بشكل    

   . حوار القشور - .سليب دون التعرض خلطر املواجهة 
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................

.............................  
  
  
  
  
   .اإلمعةحوار  - 8

  .ذوبان شخصيه أحد املتحاورين يف اآلخر 
..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
.................................  

  .حوار الربج العاجي -9
  املثقفني يبتلى فيه  �
 .مناقشه قضايا المتت للواقع بصله �

............................................................................................

............................................................................................
.........................................................  
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  -2- تدريب
  
   احلوار يف أسرتك؟النعدامبرأيك ماهي األسباب اليت ِتؤدي *

     1-
...................................................................   

  
    2-..................................................................    
  
    3-..................................................................  
  
     4-..................................................................     
    
   5-..................................................................   

           
______________________________________  
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  احلوار األسريالنعدام السلبيةالتراكمات 

  

   .املسار اخلارجي
  

  .األحباط             غضب •
  .الغضب             حنق مكتوم •
   .... من الطرف اآلخر. احلنق                رغبه يف اإلنتقام •

               

  )تمش–نقد (لفظي –قد يكون اإلنتقام                 

  ).ضرب.( جسدي-                               
  )جتاهل_ إحتقار -صمت( نفسي-                              

    
  .املسار الداخلي 

  
, القولون العـصيب    ,الصداع املزمن   ,  الضغط     كارتفاع (ةنفس جسمي صورة أمراض   ب �

 ) .احلكة اجللدية العصبية 
  . أمراض نفسية كالقلق أو االكتئاب �
 .رغبة يف االنتحار  �
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  قواعد احلوار الفعال
  

1-                                           
2-                                        10-  
3-                                        11-  
4-                                        12-  
5-                                        13 -  
6-                                        14-  
7-                                        15-  
8-                                        16-                        
9-                                        17-                        

                                             18-  
   

----- ---- ---------- ---- ----------  
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  -3-تدريب 

  .إستبانه احلوار األسري
  ال  نعم  السؤال  

   هل حتاور زوجتك أو زوجك عندما تكون غاضباً ؟.1

   هل حتاور زوجتك أو زوجك عندما تكون مرتاحاً ؟.2

       يف كل وقت ؟هل حتاور زوجتك أو زوجك.3

      ها تستشري زوجتك زوجك يف كل األمور ؟.4

      أبناءك الذكور يف كل أمر ؟) ين(هل حتاور.5

      بناتك اإلناث يف كل أمر ؟) ين(هل تستشري .6

      إذا حاورا ؟) زوجك(هل تقتنع برأي زوجتك .7

      هل تأخذ برأي أحد أبنائك الذكور عندما حتاوره ؟.8

       بناتك اإلناث عندما حتاورها ؟هل تأخذ برأي إحدى.9

له فائدة اجيابية على حياتنا الزوجية ) زوجيت ( احلوار مع زوجي .10

  ؟

    

      احلوار مع أبنائي له فائدة على عالقتنا إجيابا ؟.11

      تؤثر عملية التحاور يف نفسييت اجيابياً ؟.12

      ثؤثر عملية التحاور مع أبنائي يف نفسيتهم إجيابا ؟.13

      أحاور أفراد أسريت دائما ؟أحب أن .14

   هل تؤمن بأمهية احلوار األسري ؟.15

    هل ترى أن احلوار ضروري من أجل أسرة سعيدة ؟.16
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    هل ترى إن احلوار ميكن أن يكتسب ؟.17

    هل ترى أن هناك حوار مفيد و آخر ضار ؟.18

   هل ينتهي احلوار بينك وبني زوجتك بشجار أو غضب ؟.19

   ى أبنائك ؟هل تفرض رأيك عل.20

   هل تعترب إن أسرتك أسرة حماورة ؟.21

    هل تعترب إن أسرتك سعيدة ؟ .22

   هل ترى إن أسرتك تعاين من الصمت ؟.23

   هل عالقتك الزوجية تعاين من الصمت ؟.24

  
  

   التناغم األسري                                   
  .وي                            املدربه فاطمه اخللي

  
  
  
  


