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ًاق أر هذه التعليمات أوال
.تتضمن هذه الكراسة َنصَّي القراءة الستعمالهما مع ورقة األسئلة
.يمكنك أن تستعمل هذه الكراسة واألماكن الفارغة فيها كمسودة للتخطيط إلجاباتك
.ص َّحح هذه الكراسة من قبل الممتَ ِحن
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في ورقة األسئلة.

1

ثقافة الحوار وأثرها في تربية األبناء

غرس في الطفل وتكبر معه ،لتصبح واحدة من طباعه وسلوكه .فالقدرة على الحوار
ثقافة الحوار عادة مكتسبة تُ َ
تفتح األفق على التحليل والتفكير بطريقة منطقية ومن خاللها يسعى المرء إلثبات وجوده وتعزيز ُخطاه ،وهذا األمر
المؤسسات التربوية والثقافية.
يشجعنا على إدخال ثقافة الحوار في بيوتنا ،وفي
ّ
ّ
دع ًما للتفاهم،
وثقافة الحوار هي أسلوب الحياة الذي ُيفتََرض أن يكون ً
سائدا بين اآلباء واألبناء ليكون عامالً ُم ّ
وركيزة أساسية لالنسجام والتعايش واالتفاق على صيغة ُّ
تقبل اآلخر مع أفكاره وثقافته ،واحترامها مهما كانت
تؤسس لعالقة ناضجة العناصر ،وثيقة
المنطلق نرى أن ثقافة الحوار ّ
متناقضة مع أفكار اآلباء واألمهات .ومن هذا ُ
العرى بين اآلباء واألبناء ،عالقة ُيخيم عليها التواصل والتفاهم ،ويتعلّم األبناء من خاللها أساليب المناقشة الهادئة
ُ
تؤهلهم للتكيف مع المجتمع.
إيجابية
اجتماعية
قناعات
لديهم
ق
تتعم
وبهذا
العناد.
و
ت
زم
الت
عن
البعيدة
ّ
ّ
ّ ّ
حتما ستقود إلى احترام الذات اإلنسانية لألبناء ،فال نفرض
ولما كانت ثقافة الحوار تعني احترام الرأي اآلخر فهي ً
جربين ،علمتنا الحياة الكثير .إوانما نساعدهم على أن تتأصل فيهم هذه العادة الحميدة
عليهم آراءنا بوصفنا آباء ُم ّ
التي تمكنهم من التمتّع بثمار نتائجها ،وذلك عبر مساهماتهم في الحوار .وعندئذ تتحقّق الصورة الجميلة التي رسمها
ابنك ِ
أخا لك ،وتَعامل معه في إطار
فآخه) أي اتخذه ً
المثل الشعبي عن مستقبل العالقة بين اآلباء وأبنائهم (إذا كبر ُ
هذا المفهوم لتنشأ عالقة دافئة بين الطرفين.
مما يساعد
بهذا السلوك نمهّد للدخول إلى عالم األبناء
ّ
الخاص ،وذلك لمعرفة احتياجاتهم وتسهيل التعامل معهم ّ
وتتعمق ثقتهم
نموا متوازًنا،
اآلباء على تنشئة أبنائهم تنشئة سوية .وتحت مظلة الحوار تنمو شخصية األبناء ًّ
ّ
بعيدا عن التعليمات واإلمالءات،
مما يولّد لديهم الدافع إلى التفكير
السوي ً
ّ
بأنفسهم ،فآراؤهم تُحترم وتُناقش بجدية ّ
فَي ِ
صلون إلى أهدافهم بفطنة ومحاكمة عقلية فتغتني حياتهم بثروة من التجارب والخبرات.
َ
ولتفادي بعض المخاطر يجب الحرص على بقاء قنوات الحوار مفتوحة ،وجسور التواصل ممدودة بين اآلباء
المتطور الذي يواكب روح العصر ومعطياته .لذا أنصح أن يعيش اآلباء عصر
المتجدد و
أنوه بالحوار
ّ
ّ
واألبناء ،و ّ
أبنائهم ،وأن يروا الحياة بمنظار مشترك ،ويناقشوا األمور بفكر يساير عصرهم ،ويتفاعلوا معه بعقل منفتح ،وسعي
حثيث لإلمساك بخيوط التفاهم المشترك.
وللحوار طرق تختلف باختالف من نتعامل معه ونحاوره ،وهذا هو األمر الذي يجب أن َيعيه اآلباء .ويجب أن تكون
ث الطمأنينة في قلوب
كونا صداقة من نوع
خاص مع أبنائهمِ ،لَب ّ
البداية من األسرة ،من الوالدين اللذين ال ّ
ّ
بد أن ُي ّ
بأنهم مهما قالوا ،ومهما فعلوا يستطيعون االستمرار في التحاور واإلفصاح عن آرائهم بدون
ولي ْشعروا أوالدهم ّ
أبنائهمُ ،
خوف وبشكل منفتح.
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و 5في ورقة األسئلة.

2

الحوار العائلي

يتعرض األبناء خالل مراحل أعمارهم إلى مواقف تتعلّق بمستقبلهم المهني والتعليمي .ويحتاجون في أحيان كثيرة
طلبا للمشورة ،واالستماع إلى رأي صائب يضعهم على الطريق الصحيح .ولكن
ُسرهم بما في نفوسهم ً
إلى البوح أل َ
ماذا لو كان الحوار غير موجود بين األبناء واآلباء؟ وهل يستفيد األبناء أو اآلباء من ذلك؟
ويملون عليهم آراءهم وأفكارهم وطريقة حياتهم
بعض اآلباء ال يتعاملون بمنطق الحوار مع أبنائهم ولكن يفرضون ُ
ألنها
االجتماعية واألكاديمية .فبعض اآلباء الصارمين يجبرون أوالدهم على االلتحاق بالمدارس والنوادي
الخاصة ّ
ّ
يحث األطفال على أن
رسوما باهظة وتسلك
مؤسسات تفرض
منهجا ّ
ً
ال تتسامح مع تباطؤ التحصيل العلمي فهي ّ
ً
تشجع على االندماج الثقافي واالجتماعي
يكونوا مغرورين
ومتكبرين على أقرانهم في مدارس أخرى .و ّ
أيضا ّ
ّ
ألنها ً
الراقي كما ّأنها تجعلهم أكثر نجاحا من آبائهم.
يفرض بعض اآلباء القوانين على أوالدهم مثل عدم االختالط مع أوالد جيلهم وذلك لحمايتهم من المشاكل
وصارما ال ضرورة له؛ إال أن األبناء يصبحون أكثر
ظا
أن البعض يعتبر هذا األسلوب ف ً
االجتماعية .وبالرغم من ّ
ً
تتكون لديهم شخصية قوية
ً
اعتمادا على النفس وأكثر تفوقًا من زمالئهم .فهم يجتهدون في الدراسة وعندما يكبرون ّ
وال يتأثرون بمن حولهم .وهم يسعون لتحقيق أعلى المراتب دون إضاعة الوقت باللهو والعالقات غير المفيدة.
يقدرون قيمة الوقت ويقيمون صداقات مع من يستطيع مجاراة مستواهم المهني واالجتماعي.
فهؤالء ّ
قالت الخبيرة جود" :هناك أمور حدثت في حياتي ،منها أن أسرتي لم تستمع إلى وجهة نظري ،أو لم تأخذ بها ،وكان
ألن األمر كان يتعلّق بارتباطات إخوتي
السبب في بعض المرات ّأنني ما زلت صغيرة وال أعي مصلحتي ،ومرات ّ
ِ
ألن أسرتي متعلّمة
الدي دون مشكلةّ ،
المستقبلية ،أو بتغيير مهنهم .هناك أوقات كان يمكن أن أتناقش فيها مع و ّ
حدت من ذلك فأُجبرت على أن أدخل كلية
ومثقّفة ومتفهّمة لطبيعة هذا العصر .ولكن تربيتنا على عدم الحوار ّ
الطب دون األخذ بوجهة نظري بعين االعتبار .وأنصح أن يأخذ اآلباء بمنطق الحوار بشكل مستمر وأخذ رأي أبنائهم
عدة أساليب ،والصواب كما
في اختيار ق ارراتهم .فكل أسرة تتعامل مع أبنائها حسب وعيها االجتماعي ،فيكون للحوار ّ
يرى عدد من التربويين أال ينصاع أحد للضغط ،ولعل المرونة وحسن االستماع إلى اآلخرين تقدم مبدأ تر ًّ
قابال
بويا ً
للتطوير فكرًّيا وهذا يعني الخضوع للنقاش وتبادل اآلراء ووجهات النظر".
إن النظرة االجتماعية التي تربى عليها بعض األوالد والتي ال تسمح لهم بممارسة الحوار إوابداء الرأي داخل األسر
ّ
أن بعض
إال
ائد
و
الف
بعض
لها
أن
من
غم
وبالر
سلبية.
نتائج
إلى
ي
ستؤد
الكبار
شؤون
في
ال
تدخ
يعتبرونه
لكونهم
ً
ّ
ّ ّ
األسر لديها وعي كامل إوادراك ألهمية الحوار وتلقينه ألبنائهم منذ الصغر لكي يمنحوهم الثقة بالنفس واإلحساس
يخصهم بشكل عام وتعويدهم على إبداء رأيهم في
بأهميتهم وأهمية رأيهم الشخصي ويمنحوهم فرصة في اختيار ما
ّ
بعض األمور التي تتناسب مع سنهم.
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