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  احلوار مع األبناء
  

اريخ                 اللقاءفي   اء بت ساء الثالث صام م دارس االعت امعيين في م ه مرآز  حي الج  الذي أقام
    هـ 1427\4\18

الدآتور خالد بن عوض بازيد استشاري طب نفس األطفال و المراهقين            شرف عليه   أالذي  
اء               والذي  , في أرامكو    ة أبن آان عبارة عن حوار على المسرح شارك فيه ثالثة أباء و ثالث

دد من األسس   عالدآتور خالد   وضع  وقد  , آانوا أبناءا لألباء الثالثة المشارآين في الحوار        
  : التي تنظم الحوار هي

 . الشفافية في الطرح من األباء و األبناء  .1
 . أن ال يهين اآلباء األبناء  .2
 . أن ال يتعدى األبناء على األباء في الحوار  .3
 .أن يكون الطرح بعيد عن األمور ذات الخصوصية لألسرة  .4
 .  أن يكون األب و األبن آالهما  موجود في الحوار  .5
 .قة فما فوق أن يكون المشارك من األبناء في سن المراه .6

سبق او قد آان هناك أعداد    , على الجميع قبل البدء في الحوار       المحاضر  طرحها   بعض ا م   ل
  : و هي آالتالي , الضوابط العامة للحوارااليجابي  

 .أن يكون الهدف من الحوار واضح  -1
  .أن تكون العالقة بين األب و األبن مستقرة  -2
  .أن ال يكون الحوار رد فعل لمشكلة ما  -3
 .اعي طبيعة العالقة بين المتحاورين أن تر -4
 .أن تراعي األلفاظ  -5
 .أن يتوفر االحترام والتقدير المتبادل  -6
ون  -7 وار أن ال يك ا الح رض رأي م رر لف سبقًا امق وار م ل الح اع قب  دون اقن

 . للطرف اآلخر
  .ب فيه إلى فرض سيطرته على األبن أن ال يسعى األ -8
دة أن  -9 ال و الح ى االنفع ؤدي ال دة  ن أو, ال ي ن الح ستوى م نفس الم ي ب ينته

 .واالنفعالية التي بدأ بها 
  .  سابقة أحداثأن ال يستغل في التشفي من  -10
ة بحيث                   أ -11 ه دون مقاطع ا لدي ن يتاح لألب و األبن على حد سواء الوقت لطرح م

 . طرح آل ما لديهيتمكن آل طرف من 
وعي واالنصات  -12 ة لبعق ب ى   متفتحةي د يجر قالح  للتعرف عل ذي ق ه ال ى  اهللا ي عل

 .و من ثم قبوله , ينفأحد الطر لسان
 

اء                        اء و األبن ين األب دور ب ذي سوف ي د من أن الحوار ال اء التأآ حيث آان من أهداف اللق
   . السابقة منسجم مع الضوابط

  



تاذ     ات األس دوين المالحظ ى ت رف عل رن   / أش ف المق ن يوس داللطيف ب صائي ، عب األخ
رول    د للبت ك فه ة المل سي بجامع ادنالنف ات و    , والمع ن اإليجابي دد م ى ع ص ال د  خل وق
  : هي على النحو التالي و, لقاءالسلبيات في الحوار الذي دار في ال

    
  االيجابيات 

 . االبن في الحوار األب و أهمية وجود الطرح المنطقي من  -1
ة و   -2 ن في موضوعات مهم ين األب و األب ابي ب ة وجود الحوارااليج ين أهمي تب

شكلة           حساسة بالذات إذ   شأ م ا  آان في مرحلة مبكره من عمر االبن، وقبل أن تن
  .ما 

ن  -3 ع االب ادوجد أن الحوار االيجابي م ى إيج ؤدي ال اذا ن م تصور واضح عي
 . يريد األب من األبن  أن يفعله و ماذا عليه أن يختار

 . لدى األبنتبين أن الحوار يوجد الضبط الداخلي -4
ي ال -5 د ف ابي يفي وار االيج ين أن الح اتب ى م رف عل ور تع ن أم ن م دى االب  ل

 .األبرضاها ر ال ي أموأو, اهارضي
 .حوار من قبل األب الإقناع في مناقشة عقلية وتبين وجود  -6
 .  حب لالبن من قبل األب وجود نبرة احترام و عطف و تبين  -7
ى                    -8 اء عل دأ بالثن ذات حيث ب ورد ذآر محاسن االبن اثناء الحوار و في البداية بال

  .ن المميزات الحقيقة في االبن و هو أمر جيد االبن بعدد م
ن              -9 ده االب ذات في بعض      , تبين أن هناك حوار إيجابي وطرح واضح لما يري بال

  . مما يسهل التوصل التفاق بينهما  , الموضوعات 
ك     لهدف من الحوار       ايضاح ا أهمية   -10 ال ذل زه    مت تحقيق نتيجة   شرط     (مث  في   ي

  .)  الكاميراب جوال ليحصل على المدرسة 
وار واضح   -11 ن  محل الح ب األب ون مطل م أن يك ل ,  مه ب ب( مث ن يطال أن األب

  ) .آاميرا مثل زمالءه يحصل على جوال 
ان       تبين أن وضوح بعض المعلومات لدى آال من األ         -12 ب و األبن حول أمر ما  آ

  .و االيجابي بينهما و المتكرر  وجود  الحوار الطويل  مرجع ذلك 
ن                الحوار يجب أن يخلو من ا      -13 د األب لألب ى فق ؤدي ال د ي ق ق  ,لتحقيق ألن التحقي

  .بأن يبتعد عنه و ال يستمع له و ال يقبل توجيهاته 
ودة    -14 أخر في الع سؤال عن سبب الت اء من ال اء يفهمون هدف اآلب ين أن األبن تب

يًال  زل ل ر  وو, للمن ذلك األم ضوابط  ل ع ال وار  ض سبب الح ك ب ان ذل ، وآ
  .اإليجابي

ميزات بعض السلوآيات مثل    م المواقف االيجابية التي تبين      استغاللتبين أهمية    -15
 . متميز يار صديقاخت

ول   -16 ن ح ين األب االب ابي ب وار ايج ود ح وحظ و ج ده واضحة -ل موضوع فوائ
, ميزات  آثيرة      مثل  بناء األبن لعالقة ايجابية مع شاب متميز لمصاحبته          -لهما

 .البن أهمية و ايجابية ذلك الحوار لوآان  واضح 
ان     تبين أن    -17 زل      نقل موقف الحوار الى مك  في   الحوار  يعمق أثر    آخر خارج المن

ى              , نفس األبن    مثل أن يتحاور األب مع األبن أمام زميل له يشجع األب ابنه عل
د  , الزميل    توثيق عالقته بهذا     ار      يحسن أن   و ق وم األب باظه ى      يق  الحرص عل
 . يدة   عندما يكون زميله من نوعية جةهذه العالقة االيجابي



ن أو األب               -18 دى االب يمن    يجب  و, مهم الحذر من التطرف ل  في    الوسطية   أن ته
 .الطرح و الحوار

 فروق فردية بين األبناء في القدرة على الفهم وذلك حسب الخلفية            تبين أن هناك   -19
 .العلمية أو الخبرة الحياتية التي عاشها األبن    أوية أو الدينية أو التربويةالثقاف

  
  



   سلبياتال
  

ة للموضوع محور                    -1 ذي يؤسس النظرة االيجابي دئي ال اب الحوار المب لوحظ غي
  .ةالخالف أو منبع المشكل

رح اغي -2 وار     ب الط ة الح سبب قل ك ب ن، وذل ين األب واالب صريح ب ل وال الكام
 . اإليجابي في حياتهما

  . من طرف واحد هم االباء مما يجعل الحوار الخجل أو الحياء لدى األبناء -3
رام       إحجام األب  -4 ان بهدف احت ك آ  ناء عن الطرح والمبادرة في الحوار و لعل ذل

 .اآلباء
ن    -5 ه من حجج       , قلة الحجج لدى االب ا لدي ن بم وح األب م يب ع     (أو ل د يكون لتوق وق

ضها ده رف ن وال ه ب ,  م دم تمتع درةالأو ع وار و ق ى الح دث  عل ضعف و أ التح
  ).الفكارالصياغة الجيدة لالقدرة على 

 . هم وجهات نظر لم يوصلوها لآلباءيتبين أن األبناء لد -6
  .معلومات مهمة لم يوصلوها لألبناءتبين أن لدى األباء  -7
اد في معلومات مهم          -8 ستجدة          ة و لوحظ نقص ح  مرتبطة بممارسات ضارة و م

ا      ة لم ة والمتابع ام األب بالمراقب ع قي وار م اب الح سبب غي ك ب ن وذل دى االب ل
ن في           يمارسه االبن في نفس األمر مما يؤدي الى ز         اء األب اء األب و بق يادة أعب

 .  بدال من تنمية الرقابة الداخلية, رجية على سلوآهمرحلة الرقابة الخا
 . األبلوحظ وجود الطرح الممزوج بالقلق من قبل  -9

ال   , االبن بها شي من المبالغةرغبات  تبين أن األب يرى أن       -10 شة مث و لم تتم مناق
 . أو تحرير محل الخالفنهما بيهذه الرؤيا

وجس حي            -11  حدوث العواقب   ث يخشى األب ينظر لما يطرحه االبن بشيء من الت
و لم تناقش مثل هذه     " نظرة يشوبها القلق  "التي قد تؤثر على مستقبل حياة االبن        

 . الرؤية بوضوح بينهما 
شاه   -12 ا يخ ول م ن ح ع األب وار م رك الح ه يت األبن جعل ي , حسن ظن األب ب و ف

  .موضوع مهم و قد يكون خطيرا
ه   بناءا على قناعات    لم يحاور في موضوع مهم وحساس      ألبا -13 م يحاور     ,  لدي و ل

 .االبن فيها 
  .ترك الحوار في أمر مهم قد يعرض االبن للزلل  مستقبال -14
  .مراقبة الخارجية والضبط الخارجي في الضبط على الاألباعتماد  -15

  ...أنتها بحمد اهللا 


