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  دورة 
  فن احلوار األسري

  

  شعار الدورة 
  .. قلباً وفكراً ويداً .. معاً  
   أفضل ومستقبٍلنعمل من أجل جمتمٍع      

 حددي هدفك 

   ما الذي تريدين حتقيقه من حضور الدورة ؟
**  
**  
**  

  :هدييت لِك 
  واجعلي رضاه اهلدف من كل أعمالك، استعيين باهللا دائماً** 
لمسة اإلنسانية حتفز من حولك وحتافظ فال، كوين إنساناً** 

  على حيويتك
   وشاركينا جتاربك ،تعلمي من كل ما مير بك** 
 

  



 ٣

  قبل أن نبدأ
  

  ..  ة حقاً ؟؟عياوتربية حقيقية أبناؤنا هل يتلقى ..  برأيك -١
  ....................................................... البيتيف 

  .........................................................يف املدرسة
  ................................................. سائل اإلعالم وومن
  
  !؟ يف هذا الزمن صعبةال  التربيةمعادلة كيف حنل -٢

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

.............................................................................  
   وملاذا ؟احلوار الصريح ؟منهج  -كأمهات ومعلمات-نعتمد حقاًحنن هل  -٣ 

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

  
  وكيف نعاجل هذا الواقع ؟ ما العوائق اليت حتول دون ذلك ؟ -٤

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

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

........................................................................  
  ] يسلِّم بعدم جدوى أفكاره ،الذي يضرب أوالً، عندما حيتد النقاش [

  



 ٤

  على بركة اهللا..دأ معاً لنب
  

   تعريف احلوار-أوالً 
   هو القدرة على التفاعل املعريف والعاطفي والسلوكي مع اآلخرين*  
  ماع واإلصغاء تسهو فن اال * 

  :  أمهية احلوار
، وتصحح القناعات ،نفهم اآلخرين به ، بني البشر األوىللتفاهماهو وسيلة 

  .دود الشرعحب إال غري مقيٍد أن يكون حرا شرطب
    ما الفرق بني احلوار واجلدل ؟ -س 

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

  : مستويات احلوار  
  أنفسنامع نا حوار      
    أسرتنا مع نا حوار        
  أفراد اتمع   معناحوار          

  
  :صفات احملاِور الناجح 

  ما الصفات اليت جيب أن نتحلى ا لينجح احلوار ؟  -س
.......................................................................  

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



 ٥

  اع احلوار أنو
  

  .................عاطفي حوار              هادئ عقالين عاطفيحوار 
    
  ).........(            )إجيايب (     

  ...............................        هدفه اكتشاف احملاِور
         فيه حضور مجيع احلواس

   ومصاحل اآلخر ه ومشاعرتفهم ملشاعر
          هدوء حجج معلومات

      االختالف واالتفاقحتديد نقاط 
         يساعد على تغيري وجهة النظر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

 

   احلوار الناجح-ثانياً
     األساسية الناجحركيزة احلوار -١  

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

  : ب  حنن نعرب عما نريد
   بالكلمات%١٠

  باألصوات % ٣٠ 
  غة اجلسد بل % ٦٠

����  
فإن استمعت إىل أحدهم حىت خترج آخر ،  من موهبة اإلصغاء تتولد نعمة الشفاء{

  .} العزاء خفَّت آالمك وتقلصت مهومك ومأل قلبك..الكلمات من قلبه
  )١(تدريب 

  : احلديث التايل  تأملي معي
سول اهللا يا ر:  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالعن أيب أمامة أن فىت شاباً

، فدنا منه ادنُ: فقال)  مهمه(ل القوم عليه فزجروه، وقالوا ائذن يل بالزنا، فأقب
  .فجلس: قال.. قريباً
الناس حيبونه ال و: قال.ال واهللا، جعلين اهللا فداءك: قال  أحتبه ألمك ؟: قال

    .ألمهام
س حيبونه الناال و: قال .ال واهللا جعلين اهللا فداءك: قال  أحتبه ألختك ؟: قال

  .ألخوام
وال الناس حيبونه : قال .ال واهللا ، جعلين اهللا فداءك: قال  أحتبه لعمتك؟: قال

  .لعمام



 ٧

وال الناس حيبونه : قال .ال واهللا، جعلين اهللا فداءك: قال  أحتبه خلالتك؟: قال
  .خلاالم

  ".اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وأحصن فرجه: "فوضع يده عليه وقال: قال
  رواه أمحد/ . لم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيءف
 مع  يف حوارهالرسول صلى اهللا عليه وسلماألسلوب الذي اتبعه حللي  -١

  ؟ الشاب
 ......................................................................  

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

    
  اذكري منوذجاً آخر للحوار من سرية املصطفى عليه الصالة والسالم  -٢

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

........................................................................  
  )٢ (تدريب
  

    :وسجلي ابنتكعينيك وتذكري حواراً سلبياً دار بينك وبني أغمضي ..اآلن
  :جلستك 

  :نربة صوتك 
  :نظراتك 
  :إصغاؤك 
  :تفاعلك 

  :لغة جسدك 



 ٨

   :ردة فعلك
  .............................................. ما نتيجة هذا احلوار ؟-
  سجلي مشاعرك مباذا تشعرين ؟؟ -

........................................................................  
  ..ك يف حوار إجيايب عاطفي مع ابنتك أغمضي عينيك ثانية وختيلي نفس *
  جلي مشاعركس كيف تشعرين ؟ 

...........................................................................  
مستعينة باحلوار اإلجيايب معها دائماً  على االلتزام - من اآلن -عاهدي نفسك *

  باهللا سبحانه
  
  دور اللمسة يف احلوار  -٢
  

  )٣(تدريب 
  

  ها يف تعزيز التواصل ؟ وما دور، لك وللطرف اآلخرماذا تعين اللمسة -أ
.........................................................................  
..........................................................................  

  
  ما مدى استخدامك للمسة احلنون وخاصة مع أبنائك..  راجعي تصرفاتك-ب
   (          )  سنوياً (        ) شهرياً (        )أسبوعياً  (      )  يومياً * 

  (       ) حسب املناسبات(        ) حسب الظروف (        )ال على التعيني 
  ............................................................إجابات أخرى 

  



 ٩

  اإلجيايبر اللمسة  التعليمية عن دو–حدثينا من خالل جتاربك التربوية  -ج
..........................................................................  
...........................................................................  
..........................................................................  

  
����  

  :ل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقو* 
  أمحد رواه  }طعم املسكني، و امسح رأس اليتيمإن أردت أن يلني قلبك، فأ{ 

  
  
  ر وضعية احملاِو -٣

  )٤(تدريب 
  

   كيف حتاورين ابنتك حواراً إجيابياً ؟ -أ
  ......................................اربيت و......اجلسي * 
  .....................................حافظي على نربة * 
  ...................................انظري عندما تتحدثني معها * 
  ......................................عندما تتحدث إليك* 

جتعل خاليا الدماغ ، واملالطفة به يف سن الطفولة..اللمس أغلى احلواس * 
  وختفض مشاكل الشيخوخة ،  أشد حدةيف مرحلة البلوغ أكثر منواً والذاكرة

إىل أدىن وتنخفض ، نسبة اللمس هي األعلى يف سن الطفولة املبكرة* 
 .مستوياا يف املراهقة 



 ١٠

  .......................................... إذا كان أسلوا مستِفزاً* 
  ...........................................  أثناء احلوار انفعلِتإذا* 
  ..........................................إن كانت حجتها صحيحة* 
  ...............................................ا جتادل أإذا اعتقدِت* 
  .................................................الحظي لغة جسدك * 
  ؟مع من حولنا  احلوار اإلجيايب اهلادئ ممارسةمن بعد ذلك  ما الذي مينعنا -ب

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

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

   ؟عاداتنا تغيري نا هل ميكن-ج
  :دة العا

نتيجة قناعة ترسخت يف العقل ، هي سلوك شخصي متكرر بصورة ال إرادية
    .الباطن

  املهارة  -الرغبة  -املعرفة : هي  وتتكون العادة من ارتباط ثالثة عناصر ببعضها
 أن هلا قوة جذب هائلة جتعلها تتحكم يف سلوكياتنا وحتدد  تكمن يفاخطورو

  شخصياتنا 

   
  املستمرة واملتابعة  الذايتزمية الصادقة وبذل اجلهدميكن تغيريها بالعو

  
  ألنك خميرة ولست مسيرة، أنت بالفطرة قادرة على التغيريف

صد عادة، اغرس عادة حتصد حتصد فعالً، اغرس فعالً حتاغرس فكرة " 
 حكمة قدمية             "شخصية

 ١١ / الرعد }ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم{:  تعاىلقولي



 ١١

  :يقول اإلمام الغزايل
  /لو كانت األخالق ال تقبل التغيري لبطلت الوصايا واملواعظ والتأديبات  / 

   فشل احلوار-ثالثاً 
   :)٥ (تدريب

  ملاذا يفشل احلوار ؟* 
..........................................................................  
  لحوار ؟ وملاذا ؟ ما أصعب وقت ل..برأيك * 

.........................................................................  
  ما أفضل األوقات للحوار ؟* 

.........................................................................  
  ما الذي يقطع احلوار ؟* 

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

  مقصات احلوار 
  
   إظهار معرفتك مبا تقوله ابنتك -١
   يضاح نقطة اخلطأ يف كالمها فوراً إ-٢
    التشاغل عنها بعمل ما وإن كان هاماً-٣
   االنتقاد املر واللوم املستمر-٤

إمنا العلم بالتعلم، وامنا احللم بالتحلم ومن :" يقول صلى اهللا عليه وسلم 
  األلباين-صحيح اجلامع الصغري ".ري يعطه، ومن يتق الشر يوقهيتحر اخل



 ١٢

   تذكريها مبواقف سلبية سابقة-٥
  الصمت التام دون تفاعل أو تعليقامللل أو  -٦
  

  
  

  أساليب خاطئة يف احلوار
  

  التحقيقأسلوب      تسكيتالأسلوب       
  
  )٦( تدريب

  : حللي املوقف التايل -
  :املعلمة كانت األم تطبخ حني عادت سارة من املدرسة تشتكي معاملة  

  لقد صرخت يف وجهي..ال أحب معلميت : سارة 
   أمي أتسمعيين ؟: سارة )األم ال جتيب ( 
  هل حتسبينين صماء ؟.. طبعاً أمسعك = 
  املعلمة ضربتين : )سارة باكية( 
  البد أنك فعلت ما يغضبها وماذا أفعل لك ؟ : األم =

  مل أفعل.. ال : سارة 
  ين مشغولة ؟ أما ترين.. اذهيب اآلن ..طيب = 

   لن أذهب غداً إىل املدرسة : سارة باحتجاج 
      .هيا ودعيين أكمل عملي ..قلت اذهيب اآلن : األم بعصبية =
  )خترج سارة مطأطئة الرأس حزينة  (
   ؟ هكذاتتصرفوملاذا  ما األسلوب الذي اتبعته األم يف احلوار ؟ -١



 ١٣

 ....................................................................  
    من الشكوى ؟ ما الذي أرادته سارة حقيقة-٢

.........................................................................  
  ما النتائج السلبية هلذا األسلوب ؟ -٣

.........................................................................  
  )٧ (تدريب

   : حللي املوقف التايل-
  معاملة املعلمة من كانت األم تطبخ حني عادت سارة من املدرسة غاضبة تشتكي 

  لقد صرخت يف وجهي .. ال أحب معلميت : سارة 
  ماذا فعلت ؟ = حبدة األم 
  مل أفعل شيئاًواهللا  : سارة
   أسأت التصرف         البد أنك= األم 
   دفتر الواجبات  نسيتولكين ..ال .. ال :سارة 
  ؟  وملاذا نسيته= 

  نسيت وضعه يف احلقيبةكنت أمس أكتب الواجب فيه و :سارة 
  .. مسؤولة عن أغراضكمىت تصبحني..لقد صرِت كبرية = 
   .. هذه أول.. ولكن يا أمي : 

   كل يوم ؟ أكيد متأخرة تكتبني واجباتكومىت) مقاطعة = ( 
  .. مل تصرخ فيها ولكن زميليت نسيته و: ) تبكي ( سارة  
  .. معقول ؟؟ ال ميكن=
  ..هذه أول مرة أنساه و و..  أقول احلق ولكين: 
هيا اذهيب ودعيين ..  إذن هذا درس لك حىت تتعلمي أال تنسي دفاترك ثانية  =

      .أكمل عملي 



 ١٤

  )خترج سارة مطأطئة الرأس حزينة ( 
   هكذا ؟تملاذا تصرفو  يف احلوار ؟ته األم ما األسلوب الذي اتبع-١

.......................................................................  
  ما نتائج هذا التصرف وآثاره ؟ -٢

......................................................................  
   ما املضار األخرى ملثل هذه األساليب ؟-٣

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

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

   ؟ الصحيحكيف يكون التصرف -٤
.............................................................................

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

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

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

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

  
  :ري تذك
 وخاصة يف سن – ، لكنه مستقبالً لن يفعلك حبقه عليكيذكرابنك وهو صغري * 

أمه ألن ..  إال هو  عند أمه أن كل شيء مهمسيستقر يف ذهنه و-املراهقة 
  أحد غريهتستمع بكل اهتمام ألي 

 موعداً صادقاً يهأعط -وال أقول أهم -ة حقاً مبا هو عاجل إذا كنت مشغول* 
   ع إليه  لالستماوحمدداً



 ١٥

) أريد أن أمسع منك شيئاً ال (شارات اليت معناها اإلكلمات واستبديل ال* 
وخاصة )  مبشاعركأشعر وكأنا أحبك وأحب أن أمسع(بكلمات وإشارات معناها 

  .غ ما عنده مث وجهيه رفَحىت ي)أو متأملاً مرتعجاً أو حمبطاً (إذا كان 
ميكن إشباعها من كلها و،  التقبل– االحترام –التفهم :  النمو احتياجاتأهم* 

  خالل اإلصغاء واحلوار
  

  ) :٨(تدريب 
  يف تلبية االحتياجات اإلنسانية يب صلى اهللا عليه وسلماذكري منوذجاً من أسلوب الن 

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

  

����  

  
  )٩ (تدريب

  ؟   أما تشعرين اآلن بالشوق البنتك
   فيها عن حمبتك وشوقك ورغبتك يف احلوار معهااكتيب هلا كلمات تعربين

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

..........................................................................  
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 ١٦

  نصيحيت لك
  ابدئي رحلة احلوار بتفاؤل ونظرة جديدة * 
  واستمري يف احملاولة ، ال تيأسي مهما كان رد الفعل سلبياً* 
  سي أن تستعيين بالصرب والدعاء دائماً وال تن* 
  
  

  ..ختاماً 
  أسأل اهللا العظيم   

  إنه مسيع جميب..ويتقبل منا ، وأن ينفعنا مبا علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا
  

  ثناء حممد كامل أبوصاحل            
net.islamway@bahya       

 

     
  

 


