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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم  

 تعليم البنات    

 وكالة التعليم

 اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية
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 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني( الحوار األسري التحديات والمعوقات) دراسة : لالستزادة

 :مقدمة

 الهادف الحوار أساليب إلى بحاجة الحاضر وقتنا في األسرة

 واالنحرافات والتشتت التصدع من وكيانها أفرادها لتحمي

 .النفسية واالضطرابات والسلوكية الفكرية

  التربوية العملية في تكاملية أدوار والمدرسة وللبيت

 لدور المتبادل الفهم من مقبولة درجة يحقق بينها والتعاون

  التنسيق زيادة إلى يؤدي مما التربية مجال في منها كل

 المشكالت غالبية من التخلص إلى ويؤدي التعارض وعدم

 .المدرسة في الطالب تواجهها التي

( الحوار األسري) عليه تم اختيار موضوع الورشة 

 .لتفعيله في الميدان التربوي

 سائلين اهلل التوفيق والسداد
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 :الورشة أهمية

 دور لها فكالهما األسرة بجانب اجتماعية مؤسسة المدرسة

 التربية طريق عن لألبناء االجتماعية التنشئة في اجتماعي

  شخصيات بناء إلى تهدف اجتماعية عملية كذلك تعتبر التي

 فهي لهذا الحياة مواصلة من تمكينهم أجل من األفراد

 لثقافة واستمرار السلوكية لألنماط وتعلم تعليم عملية

 على وترتكز التربوية العملية في شريكان وهما المجتمع

 مع الفعالة والشراكة المتبادل والتفاعل التواصل مبادئ

 هذه لتفعيل الكفيلة والسبل والوسائل اإلمكانيات كل تسخير

 . والممارسة التطبيق مستوى على العالقة
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 :الورشة أهمية تابع
 

 :التالي بتحقيق الورشة هذه أهمية وتنبع

 .انتهاج منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم في الحوار1.

 .اسهام األسرة في تنمية الحوار بين أفرادها2.

التقليل من مشاكل االنحرافات عن طريق نشر ثقافة 3.

 .الحوار

 .تنمية العالقات األسرية وتخطي المشكالت4.
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 :العام الهدف

العناية واالهتمام بالحوار األسري في ظل ما يواجهها من متغيرات 

 .وتحديات

 :األهداف التفصيلية

 .التعرف على أهمية ممارسة الحوار األسري ووظائف األسرة1.

 .تشخيص واقع الحوار األسري والتعرف على معوقاته2.

تحقيق االقتداء بمنهج النبي صلى اهلل عليه وسلم في الحوار 3.

 .األسري

 .تفعيل الحوار األسري بأساليبه ومقوماته داخل األسرة 4.

 .حماية أفراد األسرة من التوترات الناتجة عن االختالفات األسرية5.
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 الزمن اإلجراءات التدريبية م

 د 15 تعارف+ تقديم  المقدمة  1

  

  

2 

  

  

  

 الجلسة األولى

 د5+ 5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض 1/1نشاط 

 د5+ 5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض 2/1نشاط 

 د5+ 5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض 3/1نشاط 

 د5+ 5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض 4/1نشاط 

  

3 

  

  

  

 الجلسة الثانية

 د5+ 5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض 5/1نشاط 

 د5+ 5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض 6/1نشاط 

 د5+ 5 (المادة العلمية + المشاركات ) العرض 7/1نشاط 

4 

   

 ختام الورشة و مراجعه عامة ألهدافها  الخاتمة 

 تعبئة االستبانه

 د5

 د110 المجموع 5

 :الزمني الجدول
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 .أهمية األسرةــــ   

 

                                             التربوية؟ تها رسال األسرة تحقق فكيفـــ   
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أن رجاًل تعلم الطب وَمَهر فيه، ثم ترك االشتغال   يحكى 

به وانصرف إلى االشتغال بأمور التربية ومعالجة 

وجدت »: مسائلها، فلما سئل عن سر ذلك التحول أجاب

باالستقراء الدقيق أن معظم أسباب العلل اإلنسانية 

الجسمية والنفسية يرجع إلى نقص في التربية، فآثرت أن 

علَي أن . أستأصل الداء من جذوره باستئصال سببه األول

أقضي الوقت في عالج ما ينجم عن هذا السبب، والوقاية 

خير من العالج، وال شك أني بذلك أقوم بخدمة أعظم 

 «لإلنسانية بقدر ما بين طب األمم وطب األفراد

 ( 1/26: الموسوعة العلمية الحديثة) 

من خالل ماسبق عددي بعض التحديات التي تواجه 

 : المجتمع واألسرة وتضعف دورها 
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وانصرف  بهأن رجاًل تعلم الطب وَمَهر فيه، ثم ترك االشتغال   يحكى  

إلى االشتغال بأمور التربية ومعالجة مسائلها، فلما سئل عن سر ذلك 

وجدت باالستقراء الدقيق أن معظم أسباب العلل »: أجابالتحول 

اإلنسانية الجسمية والنفسية يرجع إلى نقص في التربية، فآثرت أن 

علَي أن أقضي  .األولأستأصل الداء من جذوره باستئصال سببه 

الوقت في عالج ما ينجم عن هذا السبب، والوقاية خير من العالج، 

وال شك أني بذلك أقوم بخدمة أعظم لإلنسانية بقدر ما بين طب األمم 

 «وطب األفراد

 ( 1/26: الموسوعة العلمية الحديثة) 

عددي بعض التحديات التي تواجه المجتمع واألسرة  ماسبقمن خالل 

   :دورها وتضعف 
  ......................................................................................................... 
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التحديات  
والمشكالت التي  
تواجه المجتمع 

واألسرة وتضعف  
 دورها

تطور تقنية أجهزة االعالم •
 .واالتصال

 .العوامل االقتصادية•

التطور التكنولوجي ووسائل  •
 .االتصال

 .االنحرافات الفكرية والسلوكية•

 م
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التحديات  
والمشكالت 
التي تواجه 

 المجتمع

 

 .تطور تقنية أجهزة االعالم واالتصال•

 .العوامل االقتصادية•

 .التطور التكنولوجي ووسائل االتصال•

 .االنحرافات الفكرية والسلوكية•

 .ارتفاع نسب الطالق•

 .العنوسة•

 .العنف األسري•

 .االعتماد على العمالة في التربية•

 .انشغال الوالدين•

 .ثقافة االستهالك•

 .صراع األدوار•

 ضعف وعي األسرة بخصائص المراحل العمرية•
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 مشكلة الفجوه بين األجيال 

 عدم المباالة،وضعف االهتمام

 ضعف الثقافة وقلة القراءة

 مشكلة عدم إدراكهم

 لحرص الوالدين 

 األنانية واإلغراق في الماديات

 مشكلة السهر       

 مشكلة إدمان المخدرات 

 مشكلة البطالة والفراغ 

 االنفتاح اإلعالمي

 2/2تابع المادة العلمية 

 مشكلة ضعف وعي األسرة  
 مشكلة العنف األسري  بالخصائص العمرية     

 الرفقة السيئة 
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 أسلوب التدليل 

 أسلوب التسلط 

 أسلوب القسوة 

 أسلوب التفرقة
 في المعاملة  

 أسلوب الحماية 
 الزائدة 

 أسلوب اإلهمال
 أسلوب األذى 

 وإثارة األلم 
 النفسي 

 أسلوب التذبذب
 في المعاملة  

 أسلوب المقارنة
 بين األبناء  

 من األساليب الخاطئة لمعالجة مشكالت األبناء  
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إن تربية األبناء ومواجهة التحديات ومعالجة المشكالت تتطلب من 

 .الوالدين البحث عن الوسائل الصحيحة التي تساعدهم في ذلك

 وقد اتفق التربويون على أن من أبرز تلك الوسائل 

 (احلوار األسري )                            
وحتى ال يبقى الحوار األسري مجرد شعار يتردد على األلسن أو 

يدون في الكتب، أو يطرق في الدراسات والبحوث، ال بد التطبيق 

 .والممارسة الواقعية

 فإننا بحاجة كآباء وأمهات أن نتعلم كيف نتعامل مع األوالد؟ 

 وكيف نبني حوارًا إيجابيًا يفيد في المواقف المختلفة؟

 وما العبارات والكلمات التي تؤدي إلى تفاهم أفضل؟ 

وما األسلوب األمثل في التعامل الذي يؤدي إلى العيش بكرامة 

 واحترام متبادل؟
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كي نحقق النجاح في التربية، البد أن نعي مفهوم الحوار 
 .األسري و أهميته في حياتنا األسرية 

 : مع مجموعتك
 .أ ـ بيني مفهوم الحوار األسري 

 .ب ـ تحدثي عن أهميته 
 .أهدافـــــــــه –ج 

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

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

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

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

....................................................................... 
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  عام بشكل الحوار مفهوم

 :معناه في اللغة

أصله من الحور، وهو الرجوع عن الشيء إلى 

المحاورة : ) الشيء وقال الراغب األصفهاني

 .(المراجعة في الكالم ومنها التحاور: والحوار

 :الحوار اصطالحًا

 وعرفه طرفين بين وتداوله الكالم مراجعة هو 

 يتم شخصين بين الحديث من نوع بأنه) البعض

 يستأثر فال متكافئة بطريقة بينهما الكالم تداول فيه

  عن والبعد الهدوء عليه ويغلب اآلخر دون أحدهما
 . (والتعصب الخصومة
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 :األسري الحوار مفهوم
 

 األسرة أفراد بين التفاعل هو األسري الحوار :مفهومه

 ما كل عن والحديث المناقشة، طريق عن الواحدة

 وعقبات ومقومات أهداف من األسرة بشئون يتعلق

 واآلراء األفكار بتبادل وذلك لها، حلول وضع ويتم

 األلفة خلق إلى يؤدي مما عدة، محاور حول الجماعية
 .والتواصل

 

 3/1المادة العلمية 
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 :أهمية الحوار األسري

يعد الحوار األسري أساس للعالقات الحميمة البعيدة عن •

 .التوتر والتقاطع

يساعد على نشأة األبناء نشأة سوية صالحة بعيدة عن •

 .االنحراف الخلقي والسلوكي

التفاعل بين االبن وأبويه مما يساعد على دخول عالمه •

 .ومعرفة احتياجاته فيسهل التعامل معه. الخاص

يساعد على إعداد األسرة كونها المصدر األول لمعرفة •

األبناء، والمصب الرئيسي لفهمهم الحياة، لذلك فالحوار 

 .األسري يجعله فردًا معتزًا بنفسه واثقًا منها

يعلم كل فرد في األسرة أهمية احترام الرأي اآلخر، فيسهل  •

 .تعامله مع اآلخرين

 1/1تابع المادة العلمية 
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يعزز الثقة في أفراد األسرة مما يجعلهم أكثر قدرة •

 .  على تحقيق طموحاتهم وآمالهم

تقبل اآلخرين؛ واالعتراف بحقوقهم، وتقبل  •

االختالف في اآلراء، وذلك بالتشاور والتأني  

 .بالحكم

 –ُيعّلم فن اإلصغاء واالستماع من قبل المتلقي •

وذلك بالنظر إلى تعبير وجه المتحدث  –المستمع 

 .وعينه

يبعد أسلوب االستهزاء في تعامل كل طرف مع •

 .اآلخر سواء األزواج مع بعض أو اآلباء مع األبناء
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 .:األسري الحوار أهداف

 .التعرف على وجهات نظر أفراد األسرة، والسعي لتصحيح المفاهيم•

والتفاعل مع أفراد إكساب أفراد األسرة مهارات وأساليب الحوار، •

 .المجتمع والبيئة المحيطة

 .وضع أسس التربية اإليمانية•

تغيير اتجاهات وميول أفراد االسرة وتعديل سلوكهم نحو تحقيق •

 .أهدافهم وغاياتهم

 .غرس القيم في نفوس األبناء، وتثبيتها•

 .تعزيز مهارات التواصل االيجابي•

دعم النمو النفسي والفكري واالجتماعي واألمني ألفراد األسرة •

 .بالحوار

تنمية الحس الحواري داخل األسرة لحل مشكالتها، والبعد عن •

 .النزاعات

 . نشر ثقافة الحوار األسري في المجتمع•
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اشتمل القرآن الكريم والسنة النبويةة علةى حةوارات للرسةل     

 . مع أسرهم جاءت محققه ألهداف عالية وغايات سامية

 :الحوار في القرآن الكريم

 :حوار إبراهيم عليه السالم مع أبيه•

ِإْذ َقاَل ِلَأِبيِه َيةا َأَبةِت ِلةَم َتْعب ةد  َمةا َلةا َيْسةَمع  َوَلةا ي ْبِصةر  َوَلةا ي ْغِنةي َعْنةَك             )

 41سورة مريم  (َشْيًئا

 :حوار نوح عليه السالم مع ابنه•

َوِهَي َتْجِري ِبِهْم ِفي َمْوٍج َكاْلِجَباِل َو َناَدىٰ ن وٌح اْبَنه  َوَكاَن ِفةي َمْعةِزٍل   )

َقةةاَل َسةةآِوي ِإَلةةىٰ َجَبةةٍل   َيةةا ب َنةةَي اْرَكةةْب َمَعَنةةا َوَلةةا َتك ةةْن َمةةَع اْلَكةةاِفِريَن   

َيْعِصم ِني ِمةَن اْلَمةاِء ق َقةاَل َلةا َعاِصةَم اْلَيةْوَم ِمةْن َأْمةِر الَلةِه ِإَلةا َمةْن َرِحةَم ق             

 43-42سورة هود ( َوَحاَل َبْيَنه َما اْلَمْوج  َفَكاَن ِمَن اْلم ْغَرِقيَن

 :حوار لقمان الحكيم البنه في القرآن•

َوِإْذ َقةاَل ل ْقَمةان  ِلاْبِنةِه َوه ةَو َيِعظ ةه  َيةةا ب َنةَي َلةا ت ْشةِرْك ِبالَلةِه ر ِإَن الش ةةْرَك          )

 13سورة لقمان َلظ ْلٌم َعِظيٌم﴾ 
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 :الحوار في السنة

 :حوار الرسول مع زوجه عائشة رضي اهلل عنها•

عن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها أنها سألت النبي صلى اهلل عليه وسللم علن   

( والللذين يؤتللون مللا آتللوا وقلللوبهم وجلللة أنهللم إلللى ربهللم راجعللون    : ) قوللله تعللالى

يا رسول اهلل أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخملر وهلو ملع ذللك يخلاف      : فقالت

ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو ملع ذللك يخلاف    ... ال : ) اهلل تعالى؟ قال 

 رواه أحمد(. اهلل تعالى أن ال يتقبل منه

 :حواره مع زوجه جويرية رضي اهلل عنها•

عن جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم دخل عليها 

أتريلدين أن تصلومي   : ال قلال : أصلمت أمل ؟ قاللت   : يوم الجمعة وهي صلائمة فقلال  

 رواه البخاري. فأفطري إذا: ال قال: غدًا؟ قالت

 :حواره مع ابنته فاطمة رضي اهلل عنها•

أال أدلكمللا علللى خيللر ممللا : )حللين سللألت الرسللول صلللى اهلل عليلله وسلللم خللادم فقللال 

سللألتماني؟ إذا أخللذتما مكللاجعكما أو أويتمللا إلللى فرا للكما فسللبحا ثالثللا وثالثللين         

رواه البخلاري  (. واحمدا ثالثا وثالثين، وكبرا أربعلًا وثالثلين فهلو خيلر لكملا ملن خلادم       

 ومسلم
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 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني( الحوار األسري التحديات والمعوقات) دراسة : لالستزادة

 1/  2نشاط 

 

لممارسة الحوار الفّعال مع األبناء طرق و أساليب، من 
 .واقعك و من خالل تجربتك

 ما هي أبرز مقومات الحوار الناجح والفّعال مع األبناء ؟
  

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

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

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

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



 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني( الحوار األسري التحديات والمعوقات) دراسة : لالستزادة

االستعانة باهلل عز وجل والدعاء، والتبرؤ من الحول والقوة، وحسن  •

 .الظن باهلل

النية الصادقة وحسن الظن باآلخرين، وعدم اتهام النيات والمقاصد  •

 ..وتأويل الكلمات وتفسيرها بالسيئ

طلب الحق، التحلي باإلنصاف واألمانة والعدالة والصدق، والتواضع  •

 .بالرجوع إلى الحق عند ظهوره

اإليمان بأن اختالف اآلراء طبيعة البشر، ووضع النفس موضع الطرف  •

 .اآلخر فيما يحب وفيما يكرهه،تقبل آراء اآلخرين واالعتراف بحقهم 

التدرج في الحوار للوصول إلى الحقيقة التي تسهم في اإلقناع، مما له •

 .أثر في نفوس المتحاورين

 .االبتعاد عن تضخيم القضايا أو المبالغة فيها •

 :مقومات الحوار الناجح
 4/1المادة العلمية 



 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني( الحوار األسري التحديات والمعوقات) دراسة : لالستزادة

 .البدء بالجوانب اإليجابية قبل عرض السلبيات   •

االحترام المتبادل بين المتحاورين، والبعد عن الغضب والغلظة ورفع •

 .الصوت

 . حسن االستماع إلى الطرف المقابل أثناء الحديث والبعد عن المقاطعة •

االبتعاد عن إصدار األحكام والقرارات االرتجالية والعاجلة قبل تصور  •

 .الحقائق

 .االبتعاد عن تصيد األخطاء والهفوات أو الزالت لآلخرين •

 .الشمول والتوازن واختصار عناصر الموضوع •

 .عدم االستئثار بالحديث •

 .الفهم للشخصية وأنماطها المختلفة ومستوى الفهم لديها •

 .الوضوح في الطرح والرد على الشبه مع ذكر المبررات •
 

 4/1تابع المادة العلمية 
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 التنتشرمن األسر من يعيش تحت سقف واحد لكن  

كما يشعر .تنعدم بينهم لغة الحوار اإليجابية أو تكاد 

 أفرادها بالعزلة والتباعد رغم تقارب المكان 

  :مجموعتكبالتعاون مع  

عددي بعض معوقات الحوار                       

 .والخارجية األسري الداخلية 
 

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

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

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

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

 2/  2نشاط 
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 :معوقات الحوار األسري هي 

ضعف  
التربية 
 اإليمانية

الخالفات 
والمشاكل 

 الزوجية

ضغوط 
العمل 

 والحياة 

وسائل 
 اإلعالم

مجتمع 
 األصدقاء

الجهل 
بأهمية 
الحوار 
 وأساليبه

الخوف 
من الفشل 
 في الحوار

الصمت 
في الحياة 

 الزوجية

استخدام 
أسلوب 

االستهزاء 
 والتحقير

كثرة 
المقاطعات 

أثناء 
 الحديث

فقد 
االحترام 

بين 
 الطرفين

االعتماد 
على القوة 

وإهمال 
 العاطفة

 5/1المادة العلمية 
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 3/  2نشاط 

ولكل جهد نتيجة والبد لمن سعى ، لكل عمل ثمرة 

في تطبيق ما تعّلم أن يفوز بعدة ثمرات للحوار 
 .األسري الناجح

 .أذكريها بالتعاون مع مجموعتك 
....................................................................................

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

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

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



 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني( الحوار األسري التحديات والمعوقات) دراسة : لالستزادة

. 

 7/ 1المادة العلمية  :ثمرات الحوار األسري الناجح

 .يساعد على النشأة السوية الصالحة البعيدة عن االنحراف الخلقي والسلوكي  •

 .يقوي التفاعل بين أفراد األسرة •

 .يعلم كل فرد في األسرة أهمية االحترام والتعامل مع أفراد األسرة الواحدة •

 .يعزز الثقة في أفراد األسرة  •

 .يساعد على تعلم اإلصغاء واالستماع من قبل المتلقي •

 .يبعد أسلوب االستهزاء في تعامل كل طرف مع اآلخر •

 .يعين على حسن تقبل اآلخرين •

 تنمية مهارات االتصال الجيد لديهم من حسن االستماع•

 .وأدب الحديث وأساليب الحوار البناء 
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. 

 7/ 1المادة العلمية  :تابع ثمرات الحوار األسري الفعال

 .تقوية الجانب اإليماني  •

 .بناء األخالق الفاضلة بين األسرة، وتعويدهم على البر وصلة الرحم •

 ..تهذيب المشاعر النفسية وتربية العواطف الوجدانية بشكل سليم وطريقة جيدة•

 .  إشعار االبن بمكانته، فيزداد االنتماء لألسرة والمجتمع وحب الوطن  •

 .يعد الحوار األسري أساسًا للعالقات الحميمة البعيدة عن التوتر والتقاطع  •

 .يساعد على النشأة السوية الصالحة، البعيدة عن االنحراف الخلقي والسلوكي  •

 .إعداد أفراد األسرة الصالحين •

 .تحصينهم من األفكار الهدامة واآلراء الضالة والسلوك المنحرف•

 إتاحة الفرصة للتعبير عن الحاجات والمتطلبات والرغبات  •

 .والدوافع والمشكالت بأسلوب صحيح مقنع
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 الخـاتمة
 

 فالمرء ،مجردًا لفظًا ليس . والمجتمع الفرد بناء في بالمسؤولية الشعور إن

 أمرة ووالة ووطنه ودينه ومهنته ومجتمعه نفسه نحو مسؤولية علية

 فمن لذا الفرد شخصية فيه تتكون الذي والمجال المنيع الحصن هي واألسرة

 ذلك في المعينة الوسائل واعتماد ، األبناء بتربية اآلباء اهتمام الضروري

 من األسرة أفراد بين النمو مراحل كافة في األسري الحوار أهمها ومن

 تعليم عن المسؤولة األولى المؤسسة هي األسرة كون ، وأبناء زوجين

 والتلقين الحوار طريق عن والمعتقدات والمعايير التعاليم وإكسابه الطفل

 ،المدارس في المربون ذلك بعد األسرة دور ويستكمل الوالدين من المستمر

 لدور طبيعي امتداد وهو األبناء تربية في وضروري فاعل دور من لهم لما
 . األسرة

  
 ،،،والحمد هلل رب العالمين



 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني( الحوار األسري التحديات والمعوقات) دراسة : لالستزادة

 استمارة تقييم ورشة

 :  العمل:                              المؤهل(:                                  اختياري) األسم 

 ضعيف جيد جيد جدًا ممتاز الورشة: أواًل

 .وضوح أهداف الورشة 1

 .الورشة شمولية المادة العلمية لموضوعات 2

 .الزمن المخصص للورشة مناسبة 3

 .المتدربات مالئمة الورشة لمستوى 4

 .توقيت تنفيذ الورشة 5

 ضعيف جيد جيد جدًا ممتاز المدربة: ثانيًا

 .التمكن من المادة العلمية 1

 .وتحقيق األهداف القدرة على توصيل المعلومات 2

 .القدرة على الحوار وإدارة النقاش 3

 .تعزيز االيجابيات ومعالجة القصور بعد كل نشاط 4

 .االلتزام بالوقت المحدد 5

 :ايجابيات الورشة: ثالثًا

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

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

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

 :مقترحات للتطوير

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

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

 :أبرز فائدة خرجت بها

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

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


