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مقدمه
الحوار من المھارات المھمة التي ينبغي على •

ید الوالدين اكتسابھا؛ ألنھا ستساعدھم على توط
بإيجابیة معوالتعامل المراھقعالقتھم بابنھم 

.المرحلة التي يعیش فیھا
ة، أن التعامل مع المراھق يحتاج إلى صبر وروينعلم •

وكه، إذا فكرنا في الضغط علیه إلقناعه وتعديل سل
سیقاوم بشدة، وسیشعر بالغضب، وستسوء 
ي عالقتنا به؛ لذلك كان تعلم الحوار شیئا مھما ف

.التعامل معه



األبناءمعالحوارقیمةاألمأواألبلمسلوولكن•
يالذبليأمر،الذيلیسالناجحالمربيأنلوجدوا

ھذاتبنوابشيء،أوالدكأقنعتإنإنكيقنع،
م،علیھأملیتهإذاأماوروحاً،نصاً وطبقوهالشيء،

تغبفإذاوجودك،فيشكالً طبقوهقاسیاً،وكنت
.أبداً يطبقوهالعنھم

فضعأوتقدير،عدمأوبغفلة،واألمھاتاآلباءمعظم•
ألوالدهاألوامريعطيالتربوية،خبراتھمفي

معحیاتهأوقاتأكثرفيشأنهوھذاويعنفھم،
.أوالده



ابنكوالتفاھمالحوارھوالمراھقسنمعالتعاملمفتاح•
كنتالذيالطفلھذايصبحلمعاماً،)14(العمرمنالبالغ

أنیھافيريدجديدة،مرحلةفيوأنهباألمس،معهتتعاملین
عيرفعندماوھونفسه،عنيعبروأنرجالً،باتأنهيثبت

أناألفضلمنفإنهلذا.أنذاھا:يقولأنيريدفإنماصوته
ضطرهنأنغیرمنذاته،إلثباتالطبیعيالطريقلهتقدمي

نأخذبأنذاته،ونقدررأيه،نحترمأننافنشعرهصوته؛لرفع
أنهالحوارخاللمنيشعرونجعلهيخصه،ماكلفيرأيه
فنقدمهيخصه،رأيھناككانإذاوأنهالقرار،صاحبھو

ذلكيشعرهحیثاألفضل،ھورأيناكانولوحتىرأينا،على
أينارنفرضوالونقدره،نحترمهوبأننانفسه،فيبالثقة
.علیه



واخصصأبنائكم،معاجلسوا:نقطةأوللذلك•
نتجلسوالذيفالوقتمعھم،للجلوسوقتا
موظفوقتثمین،وقتھوأوالدكممعفیه

حوارامعھموافتحواومستقبلھم،لمستقبلكم
وأبكمالخاصةسواءالحیاة،شؤونكافةفي
.بھم



ما ھو الحوار

، عبارة عن حديث يجري بین اثنین أو أكثرھو 
يحاول كل منھما إبداء وجھة نظره، تجاه موقف 

. ما، أو حدث معین



لماذا نتحاور مع المراھق

.لديه اتجاھات فكرية معینةحتى نكون •
أجل التقارب والتعارف وبناء عالقة من •

.ودية
ي إلى حل مناسب لمشكلة يعانللوصول •

.منھا
ة في أجل تثبیت قیم الخیر والفضیلمن •

.نفسه



حتى نخفف من آثار الصراعات النفسیة التي •
.يعیشھا

ة لتزويده بالمعلومات والمعارف والمھارات الحیاتی•
.التي يحتاجھا

.لنساعده في إنضاج آرائه، وتوسیع مداركه•
.من أجل تصحیح المفاھیم الخطأ•
.من أجل المساھمة في تعديل سلوك معین•
.ومیةألنه يدّرِب االبن على مواجھة ضغوط الحیاة الی•



كیف يكون حوارك إيجابیا؟
.لمتصغي جیدا، وتستمع وتنصت أكثر مما تتكأن •
للوم تستخدم لغة المدح والتشجیع والثناء قبل اأن •

.والتأنیب
تستخدم قواعد التدعیم ألي سلوك إيجابي أن •

.يسیر
ما على المشكلة مدار الخالف، والتعبیر عالتركیز •

.يشعر به األب بوضوح
.نانعطي األبناء فرصة إلبداء آرائھم وإن لم تعجبأن •



مھارات الحوار
اآلخرالطرفمنيجعلالحوارأثناءالمستمراللوم•

.وارالحويجنبهوالعدوانیةللعناديدفعهممامتھما؛
هاحتراملديه،باالحترامالشعورتنمیةعلىاعمل•

.أمامهيقفلمنواحترامهلذاته،
.وهسبقممنأقرانهوبینبینهالمقارنةعنابتعد•
خصیةالشتغییرولیسالسلوك،تغییرھدفكاجعل•

.ذلكفيمرونةإبداءمع
.نحوهالطیبةمشاعركوانقلوصادقهصاحبه•



االبتعادإلىتوديألنھاالقسوة؛تجنب•
دوالحقالعدواني،االتجاهوتنمیةوالتنافر،

.المجتمععلى
إلىالمراھقيجرقدألنهالعقاب؛تجنب•

ووھحتىبالغربةواإلحساسالشديدالخوف
.منكقريب

كذلألنالتفكیر؛فيالمراھقأسلوباحترم•
.اإلقناعمھمةأمامكيسھل

والتعبیراتالبصريالتواصلعلىحافظ•
.المراھقمعالمناقشةأثناءفيالودية



الحوار الناجح
تجلسأنبمعنىالفردياللقاءفيتكمنللحوارطريقةأفضل•

لتيااألمورلبعضاالنتباهمعالمراھق،ابنكتحاورأنأردتإنمنفردا
.الحوارجلساتعنوابتعادهالمحاور،منالمراھقنفورإلىتؤديقد

تأن-تكونابحیثالمراھق؛معالحوارلبدءالمناسبالوقتاختیار•
عنللحواروقتكمامكرسینبلمشغولین؛غیر-ابنتكأووابنك

.معینموضوع
الدروسإلقاءھّمهواعظا،أوخطیباالحوارفيتكونأنتجنب•

.والمواعظ
صتتقمبذلكألنكوالتخطئة؛التصويبعلىاللقاءفيتركزال•

جلسةفيمقصرأومذنبإلىابنكوتحولالقاضي،شخصیة
.محاكمة

أنهالمراھقسیتخیلعندھاالمتتالیة،الكثیرةاألسئلةتطرحال•
.رؤوفوأمحنونأبأمامولیسمحقق،أماميجلس



قالمراھحدثبلكثیرا،نفسكعنتتحدثال•
حدثلیتالفرصةوامنحهوانفعاالته،نفسهعن

.عنھا
لناونلتكالمواقف؛ببعضمعھمعالقتنانقوي•

تىحالمستقبل؛فيتوجیھهحالةفيرصید
فيهرأينطلبأنناأمثلتھاومنالتوجیه،يقبل

لوجي،التكنومستشارنافنعتبرهالتكنولوجي
أوواألھل،األصدقاءأمامفیهمیزةنمدحأنأو

،علیهنثنيثمأمر،فيمساعدةمنهنطلب
يشعرحتىكربةعنافرجتلقد:لهونقول

معنا،وجودهبأھمیة



اتخاذمنتمكنهالتيالمعلوماتاعطه•
.بنفسهالصحیحالقرار

داعتاالتيالسلبیةالجملقولتجنب•
نل«:مثلقولھاواألمھات،اآلباءمنكثیر

منتعلم«أو»أبًداذلكفعليمكنك
منھابدًال ،»معكحًال أجدال«أو»أخیك
قدرتكفيواثقأنا«:نقولأنيمكن
.»بكفخورأنا«أو»ذلكعلى



:ختاما
واروالحالمناقشةعلىاألبناءتعويدمنبدال

وسھرةيوميوقتوتخصیصالدائم،
أوحدة،علىكلة/بالفتىخاصةأسبوعیة،

ضلأفوھذامتقاربًا،السنكانإناألسرة،بكل
بكلتساؤالتمنرأسھمفييدورمالتناول

ثمومنأكثر،منھمولنقتربووضوح،ثقة
ونوجھھمسلوكھممننعدلأننستطیع

.مباشرغیربشكل
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